
                     :



المحتويات

الباب األول: دراسات تراثية

17
عند  المخطوط  مراجعة مصادر  أهمية 

تحقيقه

أ. د. صالح مهدي عباس الخضيرّي
العلمّي  التراث  إحياء  ـ مركز  بغداد  جامعة 

العربّي
العراق

55
التداخـل في تحقيِق النّص بين الروايتين: 

المخطوطة والمطبوعة

عبد العزيز إبراهيم 
باحث تراثّي

العراق

77
)ت664ه(   طـاوس  ابـن  الديـن  رضـي 

مفهرسـاً

أ. د. عماد عبد السالم رؤوف
كلية اآلداب- جامعة صالح الدين

العراق

95
بن  الحسن  بن  علي  الدين  زين  الشيخ 

محّمد األسترآبادّي النجفّي )بعد 837ه(
)إجازاته – إنهاءاته(

أحمد علي مجيد الحلّّي
مركز تراث الحلّة – العتبة العبّاسيّة المقّدسة

العراق

129
مخطوطات إدارية ومالية من األرشيف 
في  كوبري  آلتون  مدينة  عن  العثمانّي 
العهد العثمانّي األخير )1250-1327ه(

م. م. أشرف سعدون طه اورج
جامعة غازي عنتاب الحكومية

تركيا

147

المخطوطات العربية في المكتبة المركزية 
لجامعة القاهرة - دراسة في تكّون المجموعات 

وضبطها وخصائصها 
)القسم األول(

أ. م. د. محّمد حسن عبد العظيم
كلية اآلداب/جامعة بني سويف

مصر

201
في  المخطوطات  تحقيق  على  َوقْفات 

الجامعات العراقية - الواقع والمأمول

أ. م. د. يونس قدوري عويد
كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة بغداد

العراق

15
A Comparative Study to Evaluate 
Consolidation of Paper Manu-
scripts Using Cellulose Derivatives

Dr. Mourad F. Mohamed and Dr. Maha 
A. Ali
Conservation Department – Faculty 
of Archaeology – Cairo University
Egypt



الباب الثاني: نصوص محّققة

229
إجازة الحديث: إجازة السيّد هبة الدين 
الحسينّي الشهرستانّي إلى الشيخ آقابزرك 

الطهرانّي

الشيخ الدكتور عماد الكاظمّي
محّقق وباحث تراثّي

العراق

277
النكتُة السنيُة في المسألة المازِنية

للمحّقق الماحوزّي البحرانّي )ت 1121ه(

الشيخ المهندس حسن بن علي آل سعيد
محّقق وباحث تراثّي 

البحرين

الباب الثالث: نقد التحقيق

313
نظرات نقدية في كتاب: )طرائف الطُّرَِف(
د بن عبد الوهاب الحارثّي  للُحسين بن محمَّ

الشهير بالبارع البغدادّي )ت 524ه(

أ. م. د. عباس هاني الچرّاخ
مديرية تربية بابل

العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

345
فهرس مخطوطات األَدب التّركّي المحفوظة 

في ِخزانة الروضة العباسيّة المقّدسة
)القسم الثاني(

م. م. مصطفى طارق الشبلّي
العتبة العباسيّة المقّدسة

العراق

391
دليل فهارس المخطوطات المنشورة في 

المجاّلت العربية )1903 - 2017م(

حيدر كاظم الجبورّي
باحث بيبليوغرافّي متخّصص

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار التراث457



343 يضلعضليضلهم حلق ي لاص..تاأ

الباب الرابع

فهارس المخطوطات 

وكشافات المطبوعات



391 ّد الط شعلاصمم اأ

دليل فهارس المخطوطات المنشورة في المجّلت العربية )3091 - 7102م(
حيدر كاظم الجبوري

باحث فهرسي متخصص
العراق

Directory of Manuscript Catalogs 
Published in Arab Journals 

(1903- 2017)

دليل فهارس املخطوطات املنشورة يف املجّالت 
العربية (١٩٠٣- ٢٠١٧م)

Haidar Kadhim Al-Jubouri

Bibliographic expert researcher

Iraq

بوري  حيدر �ظم ا��

� متخّصص
�


حث ببليوغرا ��

العراق





393 ّد الط شعلاصمم اأ

الملّخص
إّن األعمـال الببليوغرافيـة واألدلة والكّشـافات والفهارس ال غنـى للباحث عنها في كلِّ 

علـٍم مـن العلـوم، حتـى مـع وجـود العالـم الرقمـي واتسـاع قاعـدة المنتفعين بـه حالياً؛ 

ألّن أعمـاالً كهـذه تختصـر السـبيل أمام الباحثين فـي معرفة الكتب والدراسـات والبحوث 

التـي تجمعهـا وحـدة موضـوع، وتذلّل أمامهـم العقبات فـي مالحقة الدراسـات المتعلقة 

بـه، وهـذا النـوع مـن األعمـال يحتاج بال شـك إلى سـعة اطاّلٍع وتتبُّـعٍ لكّل مـا يصدر من 

كتـٍب ودوريـات في مـدار االختصاص.

وفـي الصفحـات القادمـة أودعـت دليـالً لبعـض فهـارس المخطوطـات التـي نُشـرْت 

فـي المجـالت العربيـة منذ عـام )1903م( حتـى عـام )2017م(، وتضمن عرضـاً ألكثر من 

)300( فهـرٍس، مـع اإلشـارة إلـى أّن هـذا العدد ال يشـمل كّل مـا صدر خـالل الحقبة التي 

ألزمـُت نفسـي بهـا، ألنّـه غيـُر خاٍف علـى ذي اطاّلع أّن اإلحاطـة بنوع مـن األعمال كهذه 

أمـر هـو أقـرب إلى المسـتحيل بالنسـبة إلى جهٍد فردي، وقد سـاقني إلى هـذا النوع من 

العمـل إيمانـي بأهميّـة تراثنـا المخطـوط العربـّي واإلسـالمّي، وأّن فهـارس المخطوطات 

هـي الراشـد ألماكـن هـذا التـراث والهـادي لمـا تتضّمنـه الِخزانـات، لـذا آمـل أن يتقبّلـه 

البـاري بأفضـل قبـول، وأن يقـّدم المنفعـة للباحثيـن في مجـال التـراث المخطوط.
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Abstract

The work of bibliography, manuals and indexes is indispensable to 
the researcher in every science, even with the existence of the digital 
world and the breadth of users currently, because such works shorten 
the way for researchers to know the books and studies and research 
collected by the unit subject, and hampered obstacles in the pursuit of 
studies And this type of work undoubtedly needs to be able to access 
and follow up all the books and periodicals in the orbit of jurisdiction.

On the next pages, a manuscript of the manuscript catalogs 
published in the Arab journals from 1903 to 2017 was included. It 
included a presentation of more than 300 indexes, noting that this 
number does not include all that was issued during the period of my 
commitment, Because he was not afraid to know that taking a kind 
of work like this is almost impossible for an individual effort. He has 
guided me to this type of work in my belief in the importance of our 
Arabic and Islamic manuscript heritage. The manuscript catalogs are 
the master of the places of this heritage, I hope that Bari will accept 
him with the best acceptance, and that he will benefit from it Scholars 
in the field of manuscript heritage.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لله ربِّ العالمين والّصالُة والّسالُم على رسوِل الله وآله، ومن وااله.

وبعد:

تُعـد األدلّـُة والكّشـافاُت مـن أساسـيات البحـث العلمـي، وِعبْرَهـا يسـتطيع الباحـث 

تحديـد موضوعـة مـن الموضوعـات المعرفيـة، حيث ترشـده إلـى األبحاث، والدراسـات، 

والمؤلّفـات المطبوعـة أو المخطوطـة، وقد الحظنا في عصرنا الحالـي التطّور المعلوماتي 

الحاصـل مـن لـدن الباحثيـن والمؤلّفين والمراكـز البحثية، ومع وجـود أدوات البحث في 

الشـبكة العنكبوتيـة نالحـظ اسـتمرار ظاهـرة التكـرار فـي الموضوعـات اسـماً ومضموناً، 

وفـي ذلـك داللـة علـى أنّنـا لـم نسـتعن بالكتـب والبحـوث الفهرسـية )الببليوغرافيـة( 

المتخّصصـة، التـي ترشـد الباحـث إلـى اختيـار الموضـوع الذي يـروم الكتابـة فيه.

ومـن جملـة هـذه األدلّـة التـي عملتهـا، )دليـل فهـارس المخطوطـات المنشـورة فـي 

المجـاّلت العربيـة(؛ وهـو بحـث ميدانـي سـّجلته عـن طريـق اطاّلعـي وتنقيبـي المباشـر 

فـي المجـاّلت العربيـة إاّل مـا نـدر، ومـن بـاب األمانـة العلميـة فقـد اعتمدت علـى كتاب 

)كّشـاف الدوريـات العربيـة()1( فـي نقل بعـض العنوانات، وقـد تنّوعت الفهـارس المدّونة 

مثلمـا هـو مثبّـت في البحـث، مثالً هناك )نـوادر وتحـف(، إذ وجدُت بعـض الباحثين قد 

عـرَّف ببعـض النـوادر المختـارة، والتحـف الخطيـة، كمـا فـي بحث السـيّد محّمد حسـين 

الحسـيني الجاللـي)2(، أو مختصـرات، كمـا فـي بَْحثَـي الدكتـور حسـين علـي محفـوظ)3(، 

)1( هـو دليـل ببليوغرافي للمقاالت والدراسـات الباحثة في تاريخ العـرب وتراثهم الفكري والحضاري 

المنشـورة فـي أهـم الدوريات العربيـة )1876 – 1984م(، إعداد: عبد الجبار عبد الرحمن، نشـر: 

مركـز التوثيـق اإلعالمي لـدول الخليج العربي فـي أربعة أجزاء.

)2( انظر الرقم )13( من هذا الفهرس.

)3( انظر الرقم )178(، )292(.
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والسـيّد سـلمان هـادي آل طعمـة)1(، وهنـاك تقريرات عـن بعض المخطوطـات في بعض 

الـدول العربيـة ال تخلـو مـن فائـدة، كمـا فـي التقريريـات المنشـورة فـي مجلّـة )المورد( 

العراقيـة التـي رأيـُت مـن المفيـد ذكرهـا في ضمـن أدلّـة الفهـارس، وهناك لـون آخر من 

الفهـارس، كما في بحث توفيق إسـكاروس، نشـره بعنـوان )المتنبي ومخطوطاتـه()2(، وقد 

اسـتثنيُت البحـوث والدراسـات النقديـة المكتوبـة عـن بعض الفهـارس، أو المقـاالت التي 

تُعـرِّف بالفهـارس المطبوعـة، إاّل إذا كان البحـث النقـدي فيه اسـتدراك. 

المنهجية المتّبعة في البحث:

اتبعُت نظام المعجم في ترتيب العنوانات.. 1

ذكـرُت اسـم البحـث بالخـطِّ الغامـق، واسـم الباحـث، مـع ذكـر المجلّـة، والجهـة . 2

الفاتـح. بالخـطِّ  الصفحـات  وعـدد  والتاريـخ،  والعـدد،  لهـا،  رة  المصـدِّ

نّوهـت بـأّن هنـاك بعـض البحـوث وردت فـي المجـالت بـدون أسـماء الباحثيـن، . 3

أوردناهـا كمـا هـي.

وضعـُت رمـوزاً مختصـرة هـي: )ع= العـدد، س= السـنة، ج= الجـزء، مـج= المجلّـد، . 4

ص= الصفحـة، د= الدكتـور، ه= هجـري، م= ميـالدي(.

أشرُت إلى الدولة والمدينة التي تقع فيها المكتبة أو المؤسسة المفهرس لها.. 5

ثبت المجاّلت العربية:
مجلّة )اآلداب األجنبية(، فصلية يصدرها اتحاد الُكتّاب العرب- سوريا. . 1

مجلّـة )آداب البصـرة(، علميـة فصليـة محّكمـة، تصـدر عـن عمـادة كليـة اآلداب- . 2

جامعـة البصـرة- العـراق.

مجلّـة )آفـاق الثقافـة والتـراث(، فصليـة ثقافيـة تراثيـة محّكمـة، تصـدر عـن قسـم . 3

الدراسـات والنشـر والشـؤون الثقافيـة بمركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والتـراث- دبي، 

اإلمـارات.

)1( انظر الرقم )154( .

)2( انظر الرقم )109( .
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مجلّـة )آفـاق نجفيـة(، فصلية مصّورة تُعنى بالدراسـات والبحـوث التراثية والمعاصرة . 4

المتخصصـة بشـؤون النجـف األشـرف، صاحبهـا ورئيـس تحريرهـا: د. كامـل سـلمان 

العراق. الجبـوري- 

مجلّـة )االعتـدال(، شـهرية مصـّورة، رئيـس تحريرهـا: محّمد علي البالغـي، تصدر في . 5

النجـف- العراق.

مجلّة )األقالم(، فكرية عامة، تصدرها شهرياً وزارة الثقافة- بغداد- العراق.. 6

الدراسـات . 7 المهـدوي، تصـدر عـن مركـز  بالشـأن  تُعنـى  مجلّـة )االنتظـار(، فصليـة 

العـراق. النجـف-   –المهـدي اإلمـام  فـي  التخصصيـة 

مجلّـة )البحـوث والدراسـات اإلسـالمية(، بحثيـة محّكمـة، تصـدر عـن ديـوان الوقف . 8

السـني ببغـداد- العراق.

مجلّـة )البـالغ(، فكريـة جامعـة، تصـدر عـن الجمعيـة اإلسـالمية للخدمـات الثقافية، . 9

رئيـس تحريرهـا: الشـيخ محّمـد حسـن آل ياسـين- الكاظميـة- العـراق. 

مجلّة )التراث العربي(، فصلية محّكمة، تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق.. 10

الجامعـة . 11 تصدرهـا  العلمـي  للبحـث  مجلّـة  التونسـية(،  الجامعـة  )حوليـات  مجلّـة 

تونـس. التونسـية- 

التراثيـة . 12 والبحـوث  بالدراسـات  تُعنـى  سـنوية،  دوريـة  الكوفـة(،  )حوليـة  مجلّـة 

والمعاصـرة المتخصصـة بشـؤون مدينـة الكوفـة ومسـجدها المعظّم، تصدرهـا أمانة 

مسـجد الكوفـة والمـزارات الملحقـة به، رئيـس تحريرهـا: د. كامل سـلمان الجبوري، 

العراق.

مجلّـة )الِخزانـة(، علمية نصف سـنوية، تُعنى بالتـراث المخطـوط والوثائق، تصدر عن . 13

مركـز إحيـاء التـراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـية المقّدسـة- كربـالء- العراق.
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العراق. الموصل- 

مجلّـة )الذخائـر(، فصليـة محّكمة تُعنـى باآلثار والتراث والوثائـق، رئيس تحريرها: د. . 15
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مصر. للكتـاب، 

مجلّة )الفكر(، شهرية أدبية وفكرية- تونس . 22

مجلّة )فكر وفن(، دورية تصدر عن )معهد غوته(/ ألمانيا.. 23

مجلّة )الُكتّاب(، تصدرها جمعية المؤلّفين والكتّاب العراقيين- بغداد- العراق.. 24

مجلّـة )كليـة العلـوم اإلسـالمية(، فكريـة فصليـة محّكمـة، تصـدر عـن كليـة العلـوم . 25

اإلسـالمية- جامعـة بغـداد – العـراق.

مجلّـة )لؤلـؤة البحريـن(، نصف سـنوية تصـدر عن مركـز اإلمام الصـادق إلحياء تراث . 26

البحريـن- البحرين.

مجلّـة )لغـة العـرب(، شـهرية أدبية علمية تأريخيـة، لصاحب امتيازها: األب انسـتاس . 27

مـاري الكرملي- بغـداد- العراق.

مجلـة )مـآب(، فصليـة متخّصصـة تُعنـى بالدراسـات والمعـارف القرآنيـة، تصدرهـا . 28

دائـرة الشـؤون القرآنيـة بمؤسسـة شـهيد المحـراب- النجـف.

مجلـة )المجمـع العلمـي العراقـي(، مجلـة فصليـة أُنشـئت سـنة 1369ه/1950م – . 29

العراق. بغـداد، 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، لغوية علمية تاريخية ينشـرها المجمع العلمي العربي . 30



399 ّد الط شعلاصمم اأ

في دمشـق، أُنشـئت سـنة 1339ه/1921م، تصدر أربعة أجزاء في السنة- سوريا. 

مجلّـة )مجمـع اللغـة السـريانية(، تصـدر عـن المجمـع العلمـي العراقـي- بغـداد- . 31

العـراق.

مجلّـة )مخطوطاتنـا(، مجلّـة فصليـة متخّصصـة تُعنـى بشـؤون المخطوطـات والوثائـق . 32

وتحقيـق النصـوص، تصـدر عـن العتبة العلوية المقّدسـة، قسـم الشـؤون الفكريـة– العراق.

مجلّـة )المشـرق(، كاثوليكيـة، تصـدر مرتين في الشـهر برسـوم وتصاوير عـن اللزوم، . 33

تحتـوي مباحـث علميـة وأدبيـة وفنيـة، بـإدارة آبـاء كليـة القّديـس يوسـف. لصاحب 

امتيازهـا: األب لويـس شـيخو اليسـوعي- لبنان 

مجلّـة )المصبـاح(، فكريـة فصليـة متخصصـة تُعنـى بالدراسـات واألبحـاث القرآنيـة، . 34

تصـدر عـن دار القـرآن الكريـم- العتبـة الحسـينية المقّدسـة- كربـالء- العـراق.

ورئيـس . 35 صاحبهـا  واالجتمـاع.  والتاريـخ  واألدب  بالعلـم  تُعنـى  )المعـارف(،  مجلـة 

العـراق. النجـف-  الطالقانـي،  حسـن  محّمـد  السـيّد  تحريرهـا: 

مجلّة )المعرفة(، ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة- دمشق سوريا.. 36

مجلـة )معهـد المخطوطـات العربيـة(، ثقافية، تُعنى بشـؤون المخطوطـات والوثائق . 37

العربيـة وتاريخهـا تصـدر عـن معهـد المخطوطات في جامعـة الـدول العربية، مصر.

مجلّـة )المقتطـف المصـري التاريخيـة(، دوريـة ربـع سـنوية تُعنـى بنشـر األبحـاث . 38

التاريخيـة- مصـر 

مجلّـة )المكتبـة(، شـهرية للكتـاب والُكتّـاب، رئيـس تحريرها: قاسـم محّمـد الرجب- . 39

بغـداد- العراق.

مجلّة )المورد(، تراثية فصلية محّكمة، تصدرها وزارة الثقافة- بغداد- العراق.. 40

مجلّـة )الموسـم(، فصليـة مصـّورة تُعنـى باآلثـار والتـراث، رئيـس تحريرهـا: محّمـد . 41

سـعيد الطريحـّي، تصـدر فـي هولنـدا.

مجلّـة )الناشـر العربـي(، فصليـة، تُعنـى بشـؤون النشـر وقضايـا الكتـاب، يصدرهـا . 42

اتحـاد الناشـرين العـرب، ليبيـا. 

مجلـة )الهـالل(، علميـة تاريخيـة أدبيـة تصـدر مرتيـن بالشـهر، لمنشـئها: جرجـي . 43
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مصـر. زيـدان- 

نشرة )تراثنا(، فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت إلحياء التراث- قم- إيران.. 44

الشكر والتقدير

أتقّدم بالشـكر والتقدير إلى جناب الشـيخ أركان رفيق المنهالوي؛ إذ أسـهم بمراجعة 

البحـث، وإلـى األسـتاذة نـور جليل الشـمري التي قّدمت لـي بعض الخدمات، أسـال الله 

لهما التوفيق والسـداد.
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)حرف األلف(

اآلثار الخطية في دار التربية اإلسالمية ببغداد )العراق(. . 1
)1- مخطوطات عباس حلمي القصاب. 2- مخطوطات المفتي محّمد سعيد الزهاوي(. 

د. عماد عبدالسالم رؤوف. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج6، ع1، 1397ه/ 1977م، ص233- 270. مج6، ع2، ص265- 298.

اآلثار الخطية لتاريخ الكنائس الشرقية. . 2
لويس شيخو. 

مجلّة )المشرق(، لبنان، ع16، 1907م، ص745- 151.

اآلثار المخطوطة في بغداد ]العراق[. . 3
علي الخاقاني. 

مجلّـة )الغـري(، النجـف، ع1، 1939م، ص17- 19. ع4، ص18- 19. ع5، 18- 20. 

 .506 ص505-  ع26،   .493 ص491-  ع25،   .442  -439 ع22،   .397 ص395-  ع20، 

 .1230 ص1227-  ص1941م،  ع72،   .560 ص558-  ع29،   .529 ص527-   ،28 ع27- 

اآلثار المخطوطة في كربالء. . 4
السيّد سلمان هادي آل طعمة. 

مجلّة )العرفان(، لبنان، مج57، ع1-2، ص84 – 87.

اآلثار المخطوطة في النجف. . 5
علي الخاقاني. 

مجلّة )األقالم(، بغداد، ج2، س3، 1964م، ص93- 106. 

ج4، س1، ص98- 107.

ج1، س2، 1965م، ص99- 112.
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استدراك على فهارس مخطوطات كنيسة كرمليس. . 6

عمانوئيل موسى شكوانا. 

مجلة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع17، 1999م، ص160- 165.

أقدم المخطوطات في خزانة األوقاف العامة ببغداد )العراق(. . 7

كوركيس عواد. 

بغـداد، ع3، 1947م، ص236- 269. ع4، 1948م، ص113- 135،  )سـومر(،  مجلّـة 

.253  -220

أقدم المخطوطات النصرانية العربية. . 8

لويس معلوف. 

مجلّة )المشرق(، لبنان، مج6، ع22، 1903م، ص1011- 1023.

أهل البيت  في المكتبة العربية. . 9

السيّد عبد العزيز الطباطبائي. 

إيـران، ع1، س1، 1405ه، ص9- 27. ع2، س1، ص41- 64. ع3،  نشـرة )تراثنـا(، 

س1، ص38- 58. ع4، س1، ص68- 101. ع10، 1408ه، ص37- 60. ع11، ص7- 

19. ع14، ص35- 56. ع15، ص76- 97. ع16، ص7- 33. ع17، ص96- 130. ع19، 

ص108- 131. ع20، ص57- 97. ع23، ص56. ع24، ص77- 105. ع25، ص74- 86. 

ع26، ص98- 115. 

أهم اآلثار المخطوطة في النجف. . 10

علي الخاقاني. 

 ،5 س  ع2،   .60 ص57-  1938م،  1357ه/  س5،  ع1،  النجـف،  )االعتـدال(،  مجلّـة 

ص113- 116. ع3، س5، ص174- 177. ع8، س5، ص473- 476. ع9، س5، ص533- 

536. ع10، س5، 574- 576. ع1، س6، 1946م، ص75- 78. ع2، س6، ص155- 157. 

ع3، س6، ص238- 240.
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)حرف الباء(

بعض المخطوطات العربية في خزانة آل السنوي ]العراق[. . 11

عبدالله السنوّي. 

مجلة )المورد(، بغداد، مج1، ع3 – 4، 1972م، ص211- 216.

بعض مخطوطات مكتبة )روضة خيري باشا(. . 12

عبد السالم محّمد النجار. 

مجلّـة )معهـد المخطوطـات العربيـة(، مصـر، مـج7، ج1، 1961م، ص7-14. مج 9، 

ج2، ص231- 242.

)حرف التاء(

التحف من مخطوطات النجف. . 13
)1-مكتبـة صاحـب الذريعـة العامـة. 2- مكتبـة آيـة اللـه الحكيم العامـة. 3- مكتبة 

اإلمـام أمير المؤمنيـن العامة(. 

السيد محّمدحسين الحسيني الجاللّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج20، ج1، 1974م، ص3- 49.

تراثنا العربي في جامعة مارتن لوثر. . 14
د. حسين امين. 

مجلة )المورد(، بغداد، مج3، ع2، 1974م، ص257- 268.

تطور فهرسة المخطوطات في العراق. . 15

كوركيس عواد. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج26، ج1، 1980م، ص50-3.

تقرير عن المخطوطات بمكتبات المملكة العربية السعودية. . 16
إدارة المكتبات العامة بوزارة المعارف. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص46- 48.

تقريـر عـن المخطوطـات العربيـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية . 17
وبعـض المقترحـات المتعلقـة بجـدول أعمـال الحقلـة. 

إدارة إحياء ونشر التراث العربي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع5، 1976م، ص55- 60.

تقرير عن المخطوطات العربية في الجمهورية العربية اليمنية. . 18

الهيأة العامة للثار ودور الكتب. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص100- 105.

تقريـر عـن المخطوطـات العربيـة فـي دولـة الكويـت، ادارة العالقـات . 19
الثقافيـة وبعـض المقترحـات المتعلقـة بجـدول أعمـال الحقلـة. 

إدارة العالقات الثقافية بوزارة التربية. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص73- 74. 

تقرير عن المخطوطات العربية في مكتبات األوقاف – العراق. . 20

د. عبدالله الجبورّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص61- 62.

تقرير عن المخطوطات العربية في المملكة المغربية. . 21

رئيس قسم المخطوطات بالخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط. 

مجلة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص96- 99. 

تقرير عن المخطوطات في الجزائر، وأماكن تواجدها. . 22

نوار جدواني. 

مجلة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص40- 45. 
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تقرير عن المخطوطات في الجمهورية العربية الليبية. . 23

مجلة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص75. 

تقرير عن المخطوطات في جمهورية مصر العربية. . 24

دار الكتب والوثائق القومية. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع5، 1976م، ص76- 81.

تقرير عن المخطوطات في المملكة األردنية الهاشمية. . 25

محّمد عدنان البخيت. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص33- 35.

تقرير عن المخطوطات في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. . 26

المركز اليمني لألبحاث الثقافية. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص106- 107. 

تقرير عن الوضع الراهن للمخطوطات في الجمهورية التونسية. . 27

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص39.

تكملة مخطوطات خزانة الكرملي ]بغداد- العراق[. . 28

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج43، ج2، 1999م، ص7- 52.

)حرف الثاء(

ثقة اإلسـالم السـاروي مخطوطاتـه وإجازاته في مدرسـة دار العلم في . 29
األشرف.  النجف 

أحمد علي مجيد الحلّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع117- 118، 1435ه، ص244- 313.
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ثالثة مخطوطات في الحسبة. . 30

د. محيي هالل السرحان. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع3 – 4، 1972م، ص297- 304.

)حرف الجيم(
الجهـود الراميـة إلـى تجميـع وحمايـة ونشـر المخطوطـات بالمملكـة . 31

العربيـة السـعودية. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص49- 51.

جهود مديرية اآلثار العراقية في تجميع وحماية المخطوطات. . 32

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص63- 68. 

)حرف الخاء(
الخزائن العامة في استانبول وأشهر مخطوطاتها. . 33

د. سامي الدهان. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع2، 1953م، ص187- 215.

خزائن الكتب العربية- الخزانة التيمورية. . 34

عيسى اسكندر المعلوف. 

مجلّـة )المجمـع العلمي العربي(، سـوريا، مـج3، ع8، 1923م، ص225- 230. ع11، 

ص337- 344. ع12، ص360- 366. 

خزانة الدكتور حسين علي محفوظ بالكاظمية في العراق. . 35

د. حسين علي محفوظ. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج6، 1960م، ص58-15.
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الخزانة الزيانية القندوسية ومخطوطات التصّوف بها. . 36

د. عبد القادر بوباية. 

مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، اإلمارات، ع72، 2010م، ص153- 167.

خزانة سعيد الديوه جي )الموصل- العراق(. . 37

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج9، ج2، 1961م، ص242-203.

خزانة العتبة الحسينية المقدسة ]كربالء- العراق[. . 38

القاضي منير القاضي. 

مجلّة )المجمع العلمي العراقي(، بغداد، مج6، 1959م، ص16- 37.

خزانة القرويين ونوادرها. . 39

العابد الفاسي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج5، ج1، 1959م، ص16-3.

خزانـة المخطوطـات القديمـة في معهد االستشـراق التابـع ألكاديمية . 40
العلـوم في جمهورية اوزبكسـتان السـوفيتية. 

قوام الدين منيروف. 

ترجمة وتعليق: د. مجيد بكتاش. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع1، 1974م، ص209- 216.

خزانة مخطوطات مسجد الكوفة المعّظم. . 41

حسين جهاد الحساني. 

مجلّـة )حوليـة الكوفـة(، أمانـة مسـجد الكوفـة، ع3، 2013م، ص410- 430. ع5، 

.600 416. ع6، 2016م، ص558-  2015م، ص399- 
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خزانة المستنصرية )بغداد- العراق(. . 42

ناجي معروف. 

مجلّة )األقالم(، بغداد، ع4، 1965م، ص16- 26.

خمس مخطوطات سريانية في مكتبة المجمع. . 43

األب د. بطرس حداد. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع2، 1976م، ص383- 387.

خمسون نسخة من مكتبة العاّلمة السّيد هاشم آل بحر العلوم )ت 1379هـ( . 44
]النجف- العراق[. 

أحمد علي مجيد الحلّي. 

مجلّة )مخطوطاتنا(، النجف، ع6، 2017م، ص565-479.

)حرف الدال(

الدكتور داود الجلبي حياته ومخطوطات خزانة )الموصل- العراق(. . 45

د. فيصل دبدوب. 

مجلة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج13، ج1، 1967م، ص40-3.

دليل المخطوطات والكتب النادرة في مكتبة ديوان الكوفة لندن. . 46

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع41- 42، 287- 332.

دور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها. . 47

د. محّمد أسعد طلس. 

مجلّـة )المجمـع العلمـي العربـي(، سـوريا، ع5-6، 1945م، ص234- 241. ع8-7، 

1946م،  ع2-1،   .536 ص528-  ع12-11،   .448 ص440-  ع10-9،   .347 ص340- 

.60 ص49- 



409 ّد الط شعلاصمم اأ

)حرف الذال(

ذخائر التراث العربي في مكتبة جستر بيتي- دبلن. . 48
كوركيس عواد. 

مجلّـة )المـورد(، بغـداد، مـج1، ع1- 2، 1971م، ص153- 172. مـج2، ع2، 1973م، 

ص187- 203. مـج3، ع2، 1974م، ص243- 256. مـج7، ع1، 1978م، ص191- 208.

)حرف الراء(

الرحالت الخطية في دار المخطوطات ]بغداد- العراق[.. 49
أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج18، ع4، 1989م، ص236- 245. 

)حرف الزاي(

زكريا األنصاري مصّنفاته وأماكن وجود مخطوطاتها. . 50
عبد القادر أحمد عبد القادر. 

مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، اإلمارات، ع29- 30، 2000م، ص169- 189.

)حرف السين(

سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ]تونس[. . 51
إبراهيم شبوح. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، ج2، 1959م، ص339- 372.

سجالت المحكمة الشرعية ببغداد )العراق(. . 52
د. عماد عبد السالم رؤوف. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج12، ع3، 1983م، ص329- 346.
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)حرف الشين(

شؤون المخطوطات. . 53
مجلّة )الموسم(، هولندا، ع6، ص443- 481.

شؤون المخطوطات. . 54
مجلّة )الموسم(، هولندا، ع7، ص1052- 1084، ع8، ص1504-1479.

)حرف الصاد(

صندوق مخطوطات مكتبة الشيخ محّمد علي اليعقوبّي ]النجف- العراق[.. 55
صادق الشيخ محّمد علي اليعقوبّي.

مجلة )آفاق نجفية(، ع43، 1437ه/ 2016م، ص165- 176.

)حرف العين(

عبدالرحمن حلمي ومخطوطته في تاريخ بغداد في القرن التاسع عشر. . 56
د. عماد عبدالسالم رؤوف. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج18، ع2، 1989م، ص13- 20.

علوم اللغة العربية ومخطوطاتها في أوزبكستان. . 57
د. محّمد البخاري، مكلية أنور صيروفا. 

مجلة )المعرفة(، سوريا، ع457، 2001م، ص257- 268.

)حرف الفاء(

فهارس مخطوطات دار الكتب المصرية )قائمة بمخطوطات الحكمة والفلسفة . 58
بمكتبات حليم وتيمور وطلعـت بدار الكتب والوثائق بالقاهرة(. 

أبو نهلة أحمد بن عبدالمجيد. 

مجلّـة )المـورد(، بغـداد، مـج5، ع4، 1976م، ص237- 248. مـج6، ع1، ص271- 
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278. مـج9، ع3، 1980م، ص287- 324.

فهارس المخطوطات في سـوريا، فهـارس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . 59
دمشق.  في 

أسماء زكي المحاسني. 

مجلّة )الناشر العربي(، ليبيا، ع6، 1986م، ص144- 150. ع7، ص160- 166.

فهارس المخطوطات في العراق. . 60

كوركيس عواد. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع11- 12، 1946م، ص538- 543.

مجلة )المعارف(، النجف، 1379ه/1960م، ص31- 53.

فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل. . 61

سالم عبدالرزاق أحمد. 

مجلّـة )المـورد(، بغـداد، مـج3، ع2، 1974م، ص269- 278. مـج3، ع3، 1974م، 

.296 ص281- 

فهـرس الخزانـة الغرويـة بالنجـف/ العـراق، في مشـهد أميـر المؤمنين . 62
 .اإلمـام علـي بن أبـي طالب

د. حسين علي محفوظ. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج5، ج1، 1959م، ص30-23.

فهرس الفهارس المصّورة بمعهد المخطوطات. . 63

إبراهيم شبوح. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج4، ج1، 1958م، ص137- 152.

فهرس مؤّلفات الشيخ محمود شكري اآللوسّي. . 64

رفعت عبدالرزاق محّمد. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج31، ع2، 2004م، ص101- 117. 

فهرس مخطوطات. . 65

د. شاكر فرحان مطلق. د. عبد اإلله أحمد نبهان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج47، ج1، 2003م، ص53- 115.

فهـرس مخطوطـات األدب التركـي المحفوظـة فـي خزانـة الروضـة . 66
العباسـية المقّدسـة )كربـالء- العـراق( )القسـم األول(. 

مصطفى طارق الشبلي. 

مجلّة )الِخزانة(، كربالء، ع1، 1438ه/ 2017م، ص311- 354.

فهرس المخطوطات اإلسالمية بمكتبة جامعة كمبرج. . 67

البروفيسور إدوارد. ج. براون. 

ترجمة: د. يحيى الجبوري. 

مجلّـة )المـورد(، بغداد، مج3، ع3، 1974م، ص249- 294. مج3، ع4، 1974م، ص261- 

274. مج10، ع1-2، 1981م، ص417- 430. مج13، ع2، 1984م، ص159- 194. 

فهرس مخطوطات جامع السّيد سلطان علي في بغداد ]العراق[. . 68

د. عماد عبدالسالم رؤوف. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج16، ع1، 1987م، ص191- 212.

فهرس مخطوطات جامعة االسكندرية )ملحق استدراكي(. . 69

د. يوسف زيدان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج41، ج2، 1997م، ص22-7.

فهـرس مخطوطـات زاوية أحمد بوزيـد مولى القرقور بسـريانة )والية . 70
الجزائر(.  باتنة- 

د. عبد الكريم عوفي. 
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مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، اإلمارات، ع27- 28، 2000م، ص63- 90.

فهرس المخطوطات الطبية في خزائن المكتبات في الموصل. . 71
د. هدى شوكت بهنام. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج25، ع2، 1997م، 106- 121.

فهرس المخطوطات العربية في الخزانة الطلسية. . 72
د. محّمد أسعد طلس. 

مجلّـة )معهـد المخطوطات العربية(، مصر، مـج15، ج2، 1969، ص226- 268. مج 

17، ج1، 1971، ص42-3.

فهـرس المخطوطـات العربيـة في مكتبة الشـيخ محّمد علـي آل عصفور . 73
إيران(.  )بوشهر- 

الشيخ حبيب آل جميع. 

مجلّة )الذخائر(، بيروت، ع15- 16، 1424ه/ 2003م، ص133- 215. 

المركزيـة . 74 المكتبـة  فـي  المحفوظـة  العربيـة  المخطوطـات  فهـرس 
)العـراق(.  البصـرة  لجامعـة 

عبدالجبار عبدالرحمن، مجبل الزم مسلم. 

مجلّـة )المـورد(، بغـداد، مـج8، ع2، 1979م، ص325- 418. مـج8، ع3، ص361- 

392. مـج9، ع1، 1980، ص367- 396. مـج9، ع2، 1980م، ص359- 378.

فهرس مخطوطات محرم جلبي المرعشّي ]العراق[. . 75
د. طه محسن. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج4، ع4، 1975م، 202- 316.

فهرس مخطوطات المحّقق البحرانّي. . 76

الشيخ أحمد عاشور. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 414 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مجلّة )لؤلؤة البحرين(، البحرين، ع3-4، 1438ه، ص319-167. 

فهرس مخطوطات المدرسة الباقرية، مشهد المقّدسة. . 77
د. محمود فاضل. 

ع24،   .124 ص88-  ع23،   .127 ص66-  1411ه،  ع22،  إيـران،  )تراثنـا(،  نشـرة 

.148 ص116-  ع6،   .102 ص87-  ع25،   .126 ص106- 

فهـرس المخطوطـات المصـّورة فـي الجامعـة المسـتنصرية )بغـداد- . 78
العـراق(. 

ميري عبودي فتوحي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج12، ع2، 1983م، ص187- 200.

فهـرس المخطوطـات المصـّورة المحفوظـة فـي مكتبة األوقـاف العامة . 79
ببغـداد ]العراق[. 
د. عبدالله الجبوري. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج6، ع2 1977م، ص241- 264.

فهـرس المخطوطـات المصـّورة المحفوظة في مكتبـة مخطوطات مركز . 80
البحوث والدراسـات اإلسـالمية ]بغداد- العراق[. 

د. محيي هالل السرحان. 

مجلّـة )البحـوث والدراسـات اإلسـالمية(، بغـداد، ع8، 1427ه/ 2006م، ص183- 

197. ع9، ص221- 241. ع10، ص149- 166. ع12، ص195- 223. ع14، ص221- 

239. ع16، ص223- 234. ع17، ص203- 223. ع18، 213- 230. ع19، ص229- 

235. ع20، ص227- 239.

فهـرس مخطوطـات المطـران سـليمان الصائغ وأخيه موسـى الصائغ في . 81
]العراق[.  بغداد 

بطرس حداد. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج12، ع1، 1983م، ص135- 151.

فهـرس مخطوطـات مكتبة اإلمـام الصادق فـي الكاظميـة )العراق(. . 82
د. عدنـان علـي الفراجي. 

بيـروت، ع6- 7، 1422ه/ 2001م، ص229- 344. ونشـر فـي  )الذخائـر(،  مجلّـة 

بغـداد، مـج33، ع3، 2006م، ص137- 160. )المـورد(،  مجلّـة 

فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامة )النجف األشرف- العراق(. . 83

السيّد عبد العزيز الطباطبائي. 

نشرة )تراثنا(، إيران.ع53- 54، 1419ه، ص285- 346. 

ع55- 56، ص281- 331. 

ع57، ص169- 193. 

ع58، ص168- 187. 

ع59- 60، ص256- 283. 

ع61، ص135- 168. 

ع62، ص181- 212. 

ع63- 64، ص234- 264. 

ع65، ص174- 206. 

ع66- 67، ص255- 286. 

ع68، ص151- 181. 

ع69- 70، ص246- 288. 

ع71- 72، ص245- 285. 

ع73- 74، ص216- 272. 

ع75- 76، ص194- 247. 

ع77- 78، ص299- 344. 

ع79- 80، ص231- 286. 
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ع81- 82، ص188- 254. 

ع83- 84، ص308- 337. 

ع85. ع86. 

ع87- 88، ص168- 200. 

ع89- 90، ص240- 272. 

ع91- 92، ص225- 258. 

ع93- 94، ص277- 310. 

ع95- 96، ص291- 324.

فهـرس مخطوطـات مكتبـة الجزائـري النجفي ]عـز الدين[ فـي النجف . 84
األشرف. 

السيّد أحمد الحسيني االشكورّي. 

مجلّة )الذخائر(، بيروت، ع9، 1422ه/ 2002م، ص181- 193.

فهرس مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية في النجف األشرف. . 85

الشيخ أسد الله إسماعيليان، الشيخ رضا أستاذّي. 

ترجمة: الشيخ محّمد الصّفار البغدادّي. 

مجلّـة )آفـاق نجفيـة(، النجـف، ع29، ص191- 203، ع30، ص188- 197، ع31، 

ص385- 400، ع32، ص190- 238، ع33، ص213- 234.

فهرس مخطوطات مكتبة الروضة الحسينية في كربالء )العراق(. . 86

السيّد سلمان هادي آل طعمة. 

مجلّة )الذخائر(، بيروت، ع1، 1420ه/ 2000م، ص257- 306. 

ع2، ص243- 284. 

ع3، ص265- 312. 

ع4، ص179- 227. 
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ع5، ص169- 228. 

ع6- 7، 201- 228. 

ع8 259- 300 . 

ع9، ص195- 206. 

ع10، ص169- 247.

فهـرس مخطوطـات مكتبة الشـيخ التهامي صحراوي بباتنـة )االوراس( . 87
الجزائر. 

عبدالكريم عوفي. 

)المورد(، بغداد، مج18، ع3، 1989م، ص174- 178.

فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ محّمد علي األوردبادّي. . 88
أحمد علي مجيد الحلّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع95- 96، 1428ه، ص205- 290.

فهرس مخطوطات مكتبة طه محسن ]بغداد- العراق[. . 89
د. طه محسن. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج11، ع4، 1982م، ص131- 135.

فهرس مخطوطات مكتبة القائيني )قم- إيران(. . 90
الشيخ علي الفاضل القائيني النجفي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع49، 1418ه، ص121- 166. 

ع50- 51، ص314- 376.

ع52، ص105- 143.

فهـرس مخطوطـات مكتبـة القاضي عبـد الرحمن علي شـيبان الخاصة . 91
)النمـاص- المملكة العربية السـعودية(. 

رياض عبد الحميد مراد. 
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مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج27، ج2، 1983م، ص597- 605.

فهـرس منتقـى ألهـم المخطوطـات العربيـة فـي مكتبة جامعـة بنجاب . 92
الهور- باكسـتان. 

أحمد خان. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج22، ع2، 1994م، ص64- 71. 

مج23، ع1، 1995م، ص59- 70. 

مج24، ع1، 1996م، ص45- 55.

المتفرقـة فـي مكتبـة . 93 العربيـة  المخطوطـات  لقوائـم  فهـرس موّحـد 
بغـداد.  بجامعـة  المركزيـة  والمكتبـة  العراقـي  المتحـف 

نجيبة عبدالفتاح. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج9، ع3، 1980م، ص325- 340. 

فهرس نظارة الشؤون الدينية )بياتنة- الجزائر(. . 94
د. عبد الكريم عوفي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج39، ج2، 1996م، ص56-7.

فهرسـت الكتـب الخطيـة المصّورة فـي مركز الدراسـات التخصصية في . 95
اإلمـام المهدي )النجـف- العراق(. 

الشيخ رعد الجميلي. 

مجلّة )االنتظار(، النجف، ع8، 1428ه، ص90- 97. 

ع9، ص88- 95. 

ع10، ص106- 111. 

ع12، ص94- 99. 

فهرست مؤّلفات محّمد بن محّمد بن النعمان )الشيخ المفيد( )336- 413هـ(. . 96
الشيخ محّمد حسن آل ياسين. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع3، 1973م، ص265- 280. 

فهرست مخطوطات دير اآلباء الكرمليين ببغداد. . 97

إعداد: حكمت رحماني. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع1، 1973م، ص154- 168.

فهرست المخطوطات العربية في خزانة قاسم محّمد الرجب ببغداد. . 98

كوركيس عواد. 

مجلّة )المجمع العلمي العراقي(، ع12، 1965م، ص165- 191.

فهرست مخطوطات مكتبة السّيد جعفر آل بحر العلوم. . 99

أحمد علي مجيد الحلّي. 

مجلّة )مخطوطاتنا(، النجف، ع1، 1435ه/ 2014م، ص363- 386.

فهرست وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات جامعة بغداد. . 100

د. رزوق فرج رزوق. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع1، 1973م، ص149- 168.

فـي رحـاب نهج البالغـة )مخطوطاته- طبعاتـه- منتخباته- ترجماته . 101
إلـى شـّتى اللغـات- شـروحه- ما قيـل فيه من نظـم ونثر(. 

السيّد عبد العزيز الطباطبائي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع4، س 7، ص7- 89. 

ع1، س 9، ص60- 110. 

ع 2- 3، س 9، ص154- 188. 

ع 4، س9، ص152- 187. 

ع 1- 2، س10، ص254- 319.
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)حرف القاف(

قائمـة المخطوطـات العربيـة بمجموعـة عينتابـي بمكتبـة البحـث . 102
العلمـي بجامعـة كاليفورنيـا. 

د. أحمد عبدالمجيد هريدي. 

مجلة )المورد(، بغداد، مج18، ع3، 1989م، ص179- 204. 

قائمـة بالمخطوطـات والمصـّورات والرقيقـات الـواردة إلـى مكتبـة . 103
1982/11/14م.  إلـى   1980/12/20 فـي  المجمـع  مخطوطـات 

مجلة )المجمع العلمي العراقي(، ع1، 1983م، ص270- 293. 

قائمة مخطوطات دار الكتب بالزقازيق )مصر(. . 104
عبد الرحمن عبد التواب. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج2، ج1، 1956م، ص104-78.

قائمة مخطوطات دار الكتب البلدية بطنطا ]مصر[. . 105
عبد الرحمن عبد التواب. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج2، ج1، 1956م، ص265-237.

قائمة مخطوطات دار الكتب بالمنصورة. . 106
عبد الرحمن عبد التواب. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج4، ج2، 1958م، ص300-259.

)حرف الكاف(

الكتـب الخطيـة الموجـودة فـي خزانـة السـّيد محّمـد مهـدي العلـوي . 107
بسـبزوار )إيـران(.

السيّد محّمد مهدي العلوّي. 

مجلّة )لغة العرب(، بغداد، ع3، س6، 1928م، ص185- 189.
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كنوز وذخائر مكتبة مؤسسة كاشف الغطاء العامة من تراث علوم القرآن. . 108
مصطفى ناجح الصراف. 

مجلّة )المصباح(، كربالء، ع12، ص347- 374.

)حرف الميم(

المؤّرخـون الدمشـقيون وآثارهم المحفوظة )من القـرن الثالث الهجري . 109
إلى نهاية القرن العاشـر(.

د. صالح الدين المنجد. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج2، ج1، 1956م، ص145-63.

المتنبي ومخطوطاته.. 110
توفيق إسكاروس. 

مجلّة )المقتطف(، مصر، ع3، 1920م، ص201- 207. 

ع1، 1921م، ص33- 39. 

ع2، 1921م، ص150- 156.

مجموع خطي. . 111
كوركيس عواد. 

مجلّة )المكتبة(، بغداد، ع3، 1962م، ص12-10.

مجموعة خطية نادرة ]عند األستاذ قاسم محّمد الرجب[. 112
كوركيس عواد. 

مجلّة )المكتبة(، بغداد، ع68- 79، ص5-3.

مجموعة المخطوطات العربية في جامعة بيروت االمريكية.. 113
د. نبيه أمين فارس. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص49- 50.
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مجموعة المخطوطات العربية في العالم اإلسالمي )تصنيف مبدئي(.. 114

يحيى محمود جنيد. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج1، ع1، 1996م، ص6- 23.

مجموعـة المخطوطـات العربية والفارسـية والتركية فـي مكتبة جون . 115
بمانشتر. ريندز 

فرانك تايلور. 

مجلّة )فكر وفن(، ألمانيا، ع19، 1972م، ص16- 23.

محفوظات مكتبة روضة خيري.. 116

عبد السالم محّمد النجار. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج6، 1960م، ص66-59.

المختار من مخطوطات خزانة الكرملي في مكتبة المتحف العراقي.. 117

عادل األلوسي. 

مجلّة )األقالم(، بغداد، ع6، س6، 0791م، ص08-46.

المخطوطات األدبية في مكتبة الحرم المكي الشريف. 118

د. محسن جمال الدين. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع1- 2، 1971م، ص173- 180.

مخطوطات أرسطو في العربية.. 119

د. عبد الرحمن بدوي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج2، ج1، 1956م، ص62-46.

مخطوطات األعشاب الطبية في خزائن مكتبات العراق. 120

هدى شوكت بهنام. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج21، ع2، 1993م، ص60- 71. 

مج22، ع1، 1994م، ص67- 75. 

مخطوطات ألف ليلة في مكتبات أوروبا. . 121

فاطمة موسى. 

مجلّة )فصول(، مصر، ع4، 1994م، ص50- 59.

المخطوطات األلفية في مكتبات العالم )قائمة مزيدة(.. 122

د. يوسف زيدان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج48، ج1-2، 2004م، ص7- 59.

المخطوطات التاريخية في مكتبة الحرم الملكي.. 123

د. محسن جمال الدين.

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع4، 1973م، ص223- 228.

المخطوطات التاريخية في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد.. 124

صادق حسن السوداني. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج7، ع2، 1978م، ص287- 306.

مخطوطات تتعلق بشيعة أهل البيت  في ليبيا.. 125

محّمد سعيد الطريحّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع49- 50، 1423ه/ 2002م، ص79- 88.

مخطوطات تعبير الرؤيا وتفسير األحالم في دار صدام للمخطوطات.. 126

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج20، ع2، 1992م، ص140- 149.
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مخطوطات التوحيدّي في المكتبات التركية.. 127
أحمد بولوط. 

مجلّة )فصول(، مصر، ع4، 1996م، ص283- 287.

المخطوطـات التـي صّورهـا المعهد مـن مكتبة األحقـاف للمخطوطات . 128
بتريـم )حضرمـوت- اليمن(.

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج27، ج2، 1983م، ص681- 748.

مخطوطات الجامع الكبير في القيروان.. 129

فيرنر شفارتس. 

مجلّة )فكر وفن(، ألمانيا، ع54، 1992م، ص18- 25.

مخطوطات جامعة أدنبره ]بريطانيا[.. 130

عادل عبد الله الشويخ. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج10، ع1، 1989م، ص52- 68.

مخطوطات الجزائر. 131

هالل ناجي.

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع3، 1976م، 207- 230. 

مخطوطات جغرافية في المتحف البريطاني. 132

عبد الله يوسف الغنيم. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج17، ج2، 1971م، ص199- 234.

مخطوطات حلب )سوريا(. 133

سامي الكيالي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج13، ج2، 1967م، ص223-211.
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مخطوطـات خزانـة آل جمـال الدين )قرية المؤمنين- سـوق الشـيوخ- . 134
العراق(.

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع 1، 1989م، ص130- 161.

مخطوطات خزانة آل عبد الجبار بفجيج.. 135

محّمد بوزيان بنعلي. 

مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، اإلمارات، ع35، 2001م، ص114- 124.

مخطوطات الخزانة اآللوسية في مكتبة المتحف العراقي.. 136

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع4، 1975م، 175- 206.

مخطوطات خزانة إبراهيم الخياط في بغداد.. 137

حكمت رحماتي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع1، 1974م، ص267- 276.

مخطوطات خزانة أحمد سالم الكيالنّي. 138

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج29، ع4، 2001م، ص95- 112.

مخطوطات الخزانة الحسنية )بعثة المعهد الرابعة إلى المغرب(.. 139

د. فيصل الحفيان. 

مجلّـة )معهـد المخطوطـات العربيـة(، مـج49، ج1-2، 2005م، ص7- 34. مج50، 

ج1-2، 2006م، ص7- 31. مـج51، ج1-2، 2007م، ص7- 84. 

مخطوطات خزانة رشـيد عالي الكيالنـي )الخزائن الخطية الخاصة في . 140
مكتبة المتحف العراقي(.

أسامة ناصر النقشبندّي. 
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مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع5، 1976م، ص203- 224.

مخطوطات خزانة الشيخ بدر الدين الحسنّي ]دمشق- سوريا[.. 141

محّمد رياض المالح. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج6، ع2 1977م، ص229- 232.

مخطوطات الخزانة العزية في بغداد.. 142

عزيز العلي العزّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع3 – 4، 1972م، ص205- 210.

مخطوطات الخزانة العمرية في مكتبة المتحف العراقي )بغداد- العراق(.. 143

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج8، ع1، 1979م، ص349- 376. 

مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق.. 144

عمر رضا كحالة. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص5- 7.

مخطوطات دار الكتب المصرية.. 145

فؤاد سيّد. 
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مخطوطات الدكتور مهدي بياتي في طهران ]إيران[.. 146

د. حسين علي محفوظ. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج7، ج2، 1961م، ص6-3.

مخطوطات زاوية )سيدي خليفة( في الجزائر.. 147

خليل إبراهيم العطية. 
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مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج8، ع1، 1987م، ص31- 34.

المخطوطات الشرقية في مكتبة فرايدسام في المتحف البريطاني وبرمنغهام.. 148

ترجمة: زيا نمرود كانون. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع10، 1986م، ص277- 286.

المخطوطات الشيعية في مجموعة ادوارد براون- جامعة كامبردج.. 149

ترجمة: سماء زكي المحاسنّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع32، 1418ه/ 1997م، ص278- 286.

المخطوطات الطبية بحلب.. 150

د. عبد الرحمن الكيالي. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع4، 1971م، ص672- 692.

مخطوطات طبية عربية في جامعة اوبساال ]اوربا[.. 151

فخري الدباغ. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج14، ع4، 1985م، ص329- 332.

المخطوطات الطبية العربية في مكتبة الدراسـات الشرقية واإلفريقية . 152
بجامعة لندن.

آدم غاسك. 

ترجمة: د. عدنان جواد آل طعمة. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج18، ع2، 1989م، ص201- 203.

المخطوطات الطبية العربية في مكتبة ولكم ]انكلترة- لندن[.. 153

د. داود مزبان الثامرّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج32، ج1، 1988م، ص32-9.
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مخطوطـات عبـاس العـزاوي )مـن الخزائـن الخطيـة الخاصة في قسـم . 154
المخطوطـات بالمؤسسـة العامـة لآلثار والتـراث( ]بغـداد- العراق[.

أسامة النقشبندّي، د. ظمياء محّمد عباس، باسمة محّمد علي الجبورّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج11، ع1، 1982م، ص113- 130. 

مج13، ع1، 1984م، ص201- 218. 

مج13، ع3، ص187- 208. 

مج14، ع1، 1985م، ص176- 196. 

مج14، ع2، ص147- 156. 

مج15، ع1، 1986م، ص193- 210. 

مج15، ع3، ص183- 212. 

مج16، ع1، 1987م، ص213- 230. 

مج16، ع2، ص187- 196. 

مج16، ع3، ص163- 174. 

مج17، ع1، 1988م، ص228- 237. 

مج17، ع2، ص182- 195. 

مج17، ع3، ص174- 188.

المخطوطات العربية بجامعة برنستون مجموعة جاريت.. 155
أحمد علي تمراز. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج2، ع1، 1997م، ص91- 97.

المخطوطات العربية خارج الوطن العربي.. 156
كوركيس عواد. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص171- 246. 
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مخطوطات عربية عن المخدرات والتدخين.. 157
د. عادل البكرّي. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع1، 1973م، ص173- 176.

المخطوطات العربية في أفغانستان.. 158
دبوركوى. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج2، ج1، 1956م، ص33-3.

المخطوطات العربية في ألمانيا )مكتبة برلين وفهرس آلورد(.. 159
د. عادل سليمان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج44، ج2، 2000م، ص7- 40.

المخطوطـات العربيـة في إيـران )المخطوطات العربية في المدرسـة . 160
الفيضية(.

محّمد سعيد الطريحّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع37- 38، 103- 206.

المخطوطات العربية في إيران )مكتبة المسجد االعظم- قم(.. 161
محّمد سعيد الطريحّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع55- 56، 157- 253.

المخطوطات العربية في بولونيا.. 162
المستشرق. البولوفي ف.كوبياك. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج5، ج1، 1959م، ص22-17.

المخطوطات العربية في تشكوسلوفاكيا.. 163
د. كاول بتراشك. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج6، 1960، ص14-3. 
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المخطوطات العربية في جمهورية أوزبكستان.. 164
د. محّمد البخارّي. 

مجلّة )المعرفة(، سوريا، ع457، 2001م، ص186- 201.

المخطوطات العربية في خزائن كربالء ]العراق[.. 165

)خزائـن مدرسـة التـرك )البادكوبـة(. خزانـة الشـيخ مهـدي التـرك. خزانـة السـيّد 

محّمـد علـي خيـر الديـن. خزانـة السـيّد محّمـد رضـا الطبسـّي. خزانـة حسـن عبد 

األميـر المهـدي. خزانـة السـيّد محّمد عبـد الوهـاب آل طعمة. خزانة السـيّد مهدي 

الحكيـم الشهرسـتانّي. خزانـة السـيّد محسـن الكشـميرّي. خزانـة السـيّد محّمـد 

هـادي الخراسـانّي. خزانـة الشـيخ جاسـم النّصـار األخبـارّي. خزانـة السـيّد محّمـد 

رضـا الحسـينّي األعرجـّي. خزانـة السـيّد حسـن آغـا ميـر القزوينـّي. خزانـة السـيّد 

مهـدي الحجـة الطباطبائـّي. خزانة الشـيخ محسـن أبو الحـب. خزانة الشـيخ محّمد 

صالـح البرغانـّي. خزانـة السـيّد محّمد باقر الحجـة الطباطبائّي. خزانة الشـيخ أحمد 

الحائـرّي. خزانـة السـيّد محّمـد مهدي الواعظ. خزانة السـيّد مهدي شـمس الفقهاء. 

خزانـة الشـيخ محّمـد بـن داود الخطيـب. خزانـة السـيّد محّمـد سـعيد آل ثابـت. 

خزانـة الشـيخ محّمـد علـي السـنقرّي. خزانة السـيّد محّمد طاهـر البحرانـّي. خزانة 

السـيّد عبـد الـرزاق عبـد الوهـاب آل طعمـة. خزانـة الشـيخ محّمـد حسـين بـن 

سـليمان األعلمـّي. خزانـة الحـاج وداي العطيـة. خزانـة الراجـه محمود آبـاد. خزانة 

األسـتاذ محّمـد حسـين األديـب. خزانـة السـيّد محّمـد السـيّد مرتضـى الطباطبائّي. 

خزانـة السـيّد أحمـد السـيّد صالـح آل طعمـة. خزانـة السـيّد كاظـم السـيّد محّمـد 

النقيـب. خزانـة مكتبـة النهضـة اإلسـالمية. خزانة السـيّد سـلمان هـادي آل طعمة. 

خزانـة مكتبـة سـيّد الشـهداء العاّمـة. خزانـة مكتبـة أبـي الفضـل العبـاس العاّمة(.

السيّد سلمان هادي آل طعمة. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج 27، ج2، 1983، ص547- 596.

المخطوطات العربية في خزان كليتنا الشرقية.. 166
لويس شيخو. 
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مجلّة )المشرق(، لبنان، ع1، 1904م، ص33- 38. 

ع2، ص73- 79. 

ع3، ص122- 128. 

ع6، ص276- 283. 

ع7، ص331. 

المخطوطات العربية في خزانة آل المرعشي بكربالء.. 167
السيّد سلمان هادي الطعمة. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع4، 1974م، ص285- 289. 

مج7، ع1، 1978م، ص279- 294.

المخطوطات العربية في دار الكتب القطرية.. 168
عبد البديع صقر ومحّمد مصطفى األعظمي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج9، ج1، 1963، ص46-4. 

مج10، ج1، ص36-3. 

مج10، ج2، 222-2195.

المخطوطات العربية في دار الكتب اللبنانية.. 169
نور الدين بيهم. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص51- 53.

المخطوطات العربية في الدانمارك.. 170
قصي الشيخ عسكر. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع7، 1990م، ص1074- 1084.

المخطوطات العربية في دور الكتب االميركية.. 171
كوركيس عواد. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 432 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مجلّة )سومر(، بغداد، ع7، 1951م، ص237- 277.

المخطوطات العربية في ديرمار بهنام.. 172

سهيل قاشا. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع4، 1976م، ص223- 236.

المخطوطات العربية في شبه القارة الهندية. . 173

دائرة المعارف الهندية. 

مجلّة )اآلداب األجنبية(، ع65، 1990م، ص249- 256.

المخطوطات العربية في صنعاء.. 174

د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع2، 1974م، ص279.

المخطوطات العربية في طشقند.. 175

محمود األرناؤوط. 

مجلّة )التراث العربي(، ع74، 1998م، ص149- 153.

المخطوطات العربية في العراق.. 176

)1-خزانـة الحـاج عبـد الباقـي الطيار وابنه هاشـم ببغـداد. 2- خزانة السـيّد ضياء 

شـكارة فـي العمـارة. 3- خزانـة الشـيخ علـي آل كاشـف الغطـاء فـي النجـف. 4- 

مكتبـة اإلمـام المهدي العامة في سـامراء. 5- خزانة الشـيخ محّمـد علي اليعقوبّي 

فـي النجـف. 6- تركـة الشـيخ محّمـد السـماوّي فـي النجـف. 7- خزانـة السـيّد 

حسـين الصـدر فـي الكاظميـة. 8- خزانـة الشـيخ عبـد الـرزاق ابـن الشـيخ محّمد 

ابـن الشـيخ جـواد ابـن الشـيخ علـي ابـن الشـيخ سـلمان بـن معتـوق العاملـّي، 

الكاظمـّي، فـي الكاظميـة. 9- خزانـة الشـيخ عبـد الصاحـب ابـن الشـيخ علي ابن 

الشـيخ عبود ابن الشـيخ درويش ابن الشـيخ إبراهيم األنصارّي النجفّي، الكاظمّي 



433 ّد الط شعلاصمم اأ

بالكاظميـة. 10- مكتبـة اإلمـام الكاظـم العاّمـة فـي الكاظميـة. 11- خزانة الشـيخ 

عبـد الحسـين األسـدّي فـي الكاظميـة. 12- خزانـة الشـيخ محّمـد رضا بـن محّمد 

علـي... الكاظمـّي البزاز المعروف بالشـيخ محّمد رضا شـالجي موسـى بالكاظمية. 

 العاّمـة فـي الكاظميـة. 14- مكتبـة الجواديـن 13- مكتبـة اإلمـام الصـادق

العامـة فـي الكاظمية. 15- خزانة السـيّد علي بن الحسـين الهاشـمّي الخطيب في 

الكاظميـة. 16- خزانـة جامعـة مدينـة العلـم فـي الكاظمية(.

د. حسين علي محفوظ. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج4، ج2، 1958م، ص258-195. 

المخطوطـات العربيـة فـي عمان، كتب الشـيخ نور الديـن عبد اهلل بن . 177
السالمي. حميد 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع18، 252- 262.

المخطوطات العربية في فلسطين.. 178

خيرية قاسمية. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص69- 72. 

المخطوطات العربية في ليبيا.. 179
إبراهيم سالم الشريف. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع3-2، 419- 428.

المخطوطات العربية في ليبيا.. 180
د. عبد الله الشريف. 

مجلّة )الناشر العربي(، ليبيا، 1986م، ص75- 83.

المخطوطات العربية في معهد كاما الزرادشتي )بومبادي- الهند(.. 181
مجلّة )الموسم(، هولندا، ع 3-2، 397- 418.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 434 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

المخطوطات العربية في المغرب.. 182
د. محّمد عبدالقادر احمد. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج8، ع1، 1979م، ص111- 128. 

المخطوطات العربية في مكتبات إستانبول.. 183
محي هالل السرحان. 

مجلّة )االقالم(، بغداد، ع3، س5، 1968م، ص15- 22.

المخطوطات العربية في مكتبات األناضول.. 184
أحمد آتش. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج4، ج1، 1958م، ص3- 42.

مخطوطات عربية في مكتبة جامعة ماربورج/ الن المانيا االتحادية.. 185
عدنان جواد آل طعمة. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج8، ع2، 1979م، ص357- 366.

المخطوطات العربية في مكتبة جامعة ييل )امريكا(.. 186
ليون نيموي. 

عّربها: د. محّمد جبار المعيبد. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج14، ع2، 1985م، ص127- 146. 

مج14، ع3، ص205- 224.

المخطوطات العربية في مكتبة طوب قابي سرايي بإستانبول.. 187
فاضل مهدي بيات. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع4، 1975م، ص231- 254. 

مج4، ع4، ص271- 296.

مج5، ع4، ص249- 274. 



435 ّد الط شعلاصمم اأ

مج6، ع4، 407- 480. 

مج7، ع3، ص285- 326. 

مج9، ع2، 1980م، ص379- 442.

المخطوطات العربية في مكتبة الكونجرس.. 188
عبد الفتاح محّمد الحلو. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج5، ع4، 1985م، ص671- 685.

المخطوطات العربية في مكتبة لينين بموسكو.. 189
عبدالحميد العلوجي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع2، 1973م، ص212- 222.

المخطوطات العربية في مكتبة متحف كابل بافغانستان.. 190
عبدالحميد العلوجي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج22، ع1، 1994م، ص57- 67.

المخطوطات العربية في مكتبة متحف )موالنا( في قونيا.. 191
د. حميد مجيد هدو، عدنان سليمان إسماعيل.

مجلّة )المورد(، بغداد، مج8، ع2، 1979م، ص393- 420. 

مج9، ع2، 1980م، ص337- 356. 

مج9، ع3، ص263- 284.

المخطوطات العربية في مكتبة محّمد باشا كوبريلي في إستانبول ]تركيا[.. 192
حكمة رحماني. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، 217- 248. 

المخطوطات العربية في مكتبة ندوة العلماء- لكهنئو- )الهند(.. 193
مجلّة )الموسم(، هولندا، ع5، 1990م، ص268- 284.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 436 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

المخطوطـات العربيـة فـي المكتبة الوطنية بأسـتانبول )خزانة فيض . 194
اهلل افندي(

د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج7، ع2، 1978م، 311- 364. 

مج8، ع1، ص305- 348.

المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة الوطنيـة وزارة التـراث القومي- . 195
سـلطنة عمان.

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع18، 263- 306.

المخطوطات العربية في المملكة المغربية.. 196
د. عبد الله الشريف. 

مجلّة )الناشر العربي(، ليبيا، ع9، 1987م، ص54- 58.

المخطوطات العربية في يوغسالفيا.. 197
د. حسن فلبي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج12، ج2، 1966م، ص20-3.

المخطوطات العربية لكتبة النصرانية)1(.. 198
لويس شيخو. 

مجلّـة )المشـرق(، لبنـان، مـج20، 1922م، ص58- 64. ص123- 133. ص280- 288. 

ص377- 384. ص442- 458. ص525- 525- 562. ص642- 649. ص718- 724. ص797- 

805. ص845- 852. ص958- 964. ص1007- 1013. مج 21، 1923م، ص15- 25. ص123- 

130. ص191- 201. ص291- 300. ص367- 375. ص438- 445. ص508- 515. ص605- 

611. ص672- 682. ص748- 758. 835- 843. ص920- 929. مج 22، 1924م، ص30- 39. 

ص87- 95. ص218- 228. ص265- 272. ص351- 363. ص536- 547.

)1( كّشاف الدوريات العربية: 1/ 80- 81.



437 ّد الط شعلاصمم اأ

المخطوطـات العربيـة المتعلقـة بعلـم التاريـخ فـي المكتبـة الوطنيـة . 199
بإزمير.

د. رضا صواش. 

مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، االمارات، ع42، 2003م، ص132- 145.

مخطوطات عربية من صنعاء.. 200
د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع1، 1974م، ص217- 242. 

مج3، ع2، 1974م، ص279- 306.

مخطوطات عربية من اليمن.. 201
د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع1، 1974م، ص217- 242.

المخطوطـات العربيـة النصرانيـة في مكتبـة الدراسـات العليا- كلية . 202
اآلداب بجامعـة بغداد.

األب د. بطرس حداد. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع15، 1995م، ص144- 160.

المخطوطات العربية النصرانية في مكتبة المتحف العراقي ببغداد.. 203
األب د. بطرس حداد. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع11، 1987م، ص361- 414.

المخطوطات العربية وفهارسها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.. 204
د. عبد الله الجبورّي. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، ع4، 1983م، ص692- 706.

مخطوطات عطار باشي المهداة إلى دار المخطوطات ]بغداد- العراق[.. 205
أسامة ناصر النقشبندّي.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 438 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مجلّة )المورد(، بغداد، مج20، ع1، 1992م، ص117- 125.

المخطوطات العلمية في مكتبة األوقاف العامة ببغداد.. 206
د. عبد الله الجبورّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج6، ع4، 1977م، ص269- 406.

مخطوطات الفروسية والبيطرة والزردقة في خزائن العراق.. 207
أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج45، ج2، 2001م، ص61- 85.

المخطوطات الفاّلحية األندلسية )أصولها القديمة ونصوصها المحفوظة(.. 208

د. أحمد الطاهرّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج50، ج1-2، 2006م، ص65- 88.

مخطوطات الفلك المغاربية في معهد المخطوطات العربية.. 209

عصام الشنطّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج50، ج1-2، 2006م، ص33- 63.

المخطوطات في دولة البحرين.. 210

علي عبدالرحمن أبوحسين. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص36- 38.

المخطوطات في المجلس الهندي للعالقات الثقافية )نيودلهي(. . 211

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع5، 1990م، ص264- 267.

المخطوطات في المكتبة األزهرية ]مصر[.. 212

أبو الوفاء المراغّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص56- 61.



439 ّد الط شعلاصمم اأ

المخطوطات في المكتبة البلدية باالسكندرية.. 213

إبراهيم السندّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص69-68.

المخطوطات القرآنية في مكتبات النجف األشرف ]العراق[. . 214
حسين جهاد الحسانّي. 

مجلّة )مآب(، النجف، ع4، 1428ه/ 2007م، ص149- 170. ع6، ص147- 160. 

ع7، ص133- 164. 

ع12، ص135- 146. 

ع13، ص165- 176.

مخطوطات قّيمة، أعالم الثقافة االسالمية في البحرين، خالل 14 قرنا.. 215
سالم النويدرّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع7، 1047- 1051.

مخطوطات الكرمليين في خزانة المتحف العراقي.. 216
كوركيس عواد. 

مجلّة )سومر(، بغداد، ع7، ص278- 283.

مخطوطات كوركيس عواد في المتحف العراقي.. 217
أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج 33، ج1، 1989م، ص86-39.

مخطوطات لبنان )بعثة المعهد األولى(.. 218
د. فيصل الحفيان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج46، ج2، 2002م، ص7- 53. 

مج47، ج1، ص7- 52. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 440 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مخطوطات ليبية في المكتبات التونسية.. 219
أبو القاسم كرو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج19، ع2، 1990م، ص178- 185. 

المخطوطـات المختصـة باإلمـام المهـدي  فـي مكتبة اإلمـام أمير . 220
المؤمنيـن  )النجـف- العراق(. 

أحمد علي مجيد الحلّي.

مجلّة )االنتظار(، النجف، ع7، 1427ه، ص68- 77.

مخطوطات مدرسة الرضواني في الموصل )العراق(.. 221
سعيد الديوه جي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع3 – 4، 1972م، ص189- 197.

مخطوطات المدرسة الشبرية في النجف االشرف.. 222
مجلّة )الموسم(، هولندا، ع1، 178- 243. 

مخطوطات مدرسة الشربياني في النجف )العراق(.. 223
د. محّمد هادي األمينّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع6، 1990م، ص444- 450.

مخطوطات المدرسة العثمانية بحلب.. 224
محّمد راغب الطباخ. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع7-8، 1932م، ص470- 477.

مخطوطات المصحف الشريف في العالم ومخطوطات المصحف المنسوب . 225
 .إلـى اإلمام علي
د. محّمد كاظم البكاء. 

مجلّة )مخطوطاتنا(، النجف، ع1، 1435ه/ 2014م، ص11- 106.



441 ّد الط شعلاصمم اأ

المخطوطات المصّورة في مكتبة متحف ثورة العشرين  )النجف االشرف(.. 226
مجلّة )الموسم(، هولندا، 2-3، 1409- 1989م، ص429- 431. 

المخطوطات المغربية، مراكزها فهارسها ولوائحها.. 227
حسن جالب. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج15، ع2، 1986م، 143- 162. 

مج17، ع1، 1988م، ص206- 227.

المخطوطـات المفقـودة فـي مكتبـة أوقـاف الموصل ]العراق[ )دراسـة . 228
وثائقيـة إحصائية(.

رائد أمير عبد الله. 

مجلّة )دراسات موصلية(، جامعة الموصل، ع26، 2009م، ص127-99.

مخطوطـات مكتبـة آيـة اهلل السـّيد محّمـد الحسـنّي البغـدادّي فـي النجف . 229
األشرف.

د. الشيخ محّمد هادي األمينّي. 

مجلّة )آفاق نجفية(، النجف- العراق، ع 35، ص305- 416.

مخطوطات المكتبة األحمدية بطنطا ]مصر[.. 230
أحمد محّمد الخطيب. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص70-68.

مخطوطات مكتبة جامعة البصرة تاريخها وحاضرها ]العراق[. . 231
د. ظمياء محّمد عباس. 

مجلّة )آداب البصرة(، جامعة البصرة، مج1، ع63، 2012م، ص200-171.

مخطوطات مكتبة الحائري ]الشيخ أحمد[ )كربالء- العراق(. . 232
السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع102، 1431ه، ص107- 152.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 442 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مخطوطات مكتبة الحاج هدايتي )قم – إيران(.. 233
السيّد أحمد الحسينّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع3، 1406ه، ص59- 97. 

ع4، ص102- 143.

مخطوطـات المكتبـة الرضويـة )بالمدرسـة السـليمانية(، مدينة بتنه- . 234
واليـة بيهـار )الهند(.

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع6، 1990م، ص451- 458.

مخطوطات مكتبة السّيد الحسينّي الهمدانّي بالنجف األشرف- الجمهورية . 235
العراقية.

د. محّمد هادي األمينّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع7، 1990م، ص1480- 1504.

مخطوطـات مكتبـة الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـّي، صاحـب الذريعـة . 236
العـراق(. )النجـف- 
د. محّمد هادي األمينّي. 

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع7، 1990م، ص1053- 1073.

مخطوطات المكتبة العامة برباط الفتح بالمغرب األقصى.. 237
ي. س. علوسن. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص54- 55.

مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة.. 238
علي الخاقانّي. 

مجلّة )المجمع العلمي العراقي(، ع8، 1961م، ص218- 313. 

ع9، ص365- 428. 

ع10، ص205- 274.



443 ّد الط شعلاصمم اأ

مخطوطات مكتبة العاّلمة الجليلي )كرمانشاه- إيران(. . 239

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع65، 1422ه، ص161- 173.

مخطوطات مكتبة فحول القزويني )قزوين – إيران(.. 240

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع2، 1406ه، ص65- 95. 

مخطوطات مكتبة الفيض المهدوي )كرمانشاه- إيران(.. 241

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع61، 1421ه، ص108- 134. ع62، ص135- 180.

مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد.. 242

إبراهيم الدروبّي.

مجلّة )المجمع العلمي العراقي(، بغداد، ع6، 1959م، ص189- 230.

مخطوطات مكتبة المؤّرخ محّمد بن محّمد زبارة بصنعاء.. 243

عبد الله بن محّمد الحبشّي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج19، ج1، 1973، ص20-3

مخطوطات مكتبة المبيدي )مشهد- إيران(.. 244

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع71- 72، 1423ه، ص188- 244.

مخطوطات مكتبة المتحف العراقي ببغداد.. 245

كوركيس عواد. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص37- 48.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 444 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مخطوطات مكتبة المرتضوّي ]السّيد أبو الحسن[ )مشهد- إيران(.. 246
السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع68، 1422ه، ص102- 150. 

مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل.. 247
سعيد الديوه جي. 

مجلّة )المجمع العلمي العراقي(، ع15، 1967م، ص295- 328.

مخطوطات مكتبة مفتي الشيعة ]السّيد محّمد[ )قم- إيران(.. 248
السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع66- 67، 1422ه، ص203- 254.

مخطوطات مكتبة المهدوي ]السّيد مصطفى[ )قم – إيران(.. 249
السيّد أحمد الحسينّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع69- 70، 1423ه، ص203- 245.

مخطوطات مهدوية في مكتبة اإلمام الحكيم )النجف- العراق(. . 250
أحمد علي مجيد الحلّي. 

مجلّة )االنتظار(، النجف، ع6، 1427ه، ص68- 77.

مخطوطات موريتانيا )بعثة المعهد إلى نواكشوط(.. 251
د. فيصل الحفيان. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج45، ج2، 2001م، ص7- 60.

مخطوطات الموسـيقى والغناء المصّورة في قسم المخطوطات بالمؤسسة . 252
العامة لآلثـار والتراث – بغداد.

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج13، ع4، 1984م، ص119- 126.



445 ّد الط شعلاصمم اأ

المخطوطـات الموسـيقية العربية في مكتبة دائرة الفنون الموسـيقية . 253
)العراق(. ببغداد 

عادل كامل اآللوسّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج9، ع2، 1980م، ص327- 334.

المخطوطات وخزائنها في حلب.. 254
د. محّمد أسعد طلس. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج1، ج1، 1955م، ص7- 36.

مخطوطات يمنية نادرة.. 255
د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )البالغ(، بغداد، ع10، س3، 1972م، ص42- 47.

مراكز المخطوطات وأدّلتها بالمغرب األقصى.. 256
محّمد المنونّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج14، ع2، 1985م، ص156- 161. 

مراكز المخطوطات في الجزائر )أماكنها ومحتوياتها(.. 257
د. عبد الكريم عوفي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج 39، ج1، 1995م، ص24-4.

المستدرك على مؤّلفات ابن الجوزي.. 258
محّمد باقر علوان. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع1- 2، 1971م، ص181- 190.

المسـتدرك علـى المخطوطات العربية في خزانـة الرهبانية الكلدانية . 259
بغداد. في 

حكمت رحماني. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 446 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع15، 1995م، ص161- 171. 

المسح الدولي للمخطوطات اإلسالمية.. 260

قاسم أحمد السامرائّي. 

مجلّة )عالم الكتب(، السعودية، مج15، ع3، 1994م، ص235- 265.

المصاحـف الشـريفة المخطوطـة فـي الخزانـة النبويـة الشـريفة . 261
)كمـا فهرسـها: أميـر القـوة البحريـة األميـر آل أيـوب صبـري باشـا 

ت1308هـ(.

الشيخ حسين الواثقّي. 

مجلّة )المصباح(، كربالء، ع14، 1434ه/ 2013م، ص383- 406.

مصّورات متحف علي شـيرنوائي األدبي_ طشـقند جمهورية أوزبكسـتان . 262
السوفيتية.

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج 24، ج2، 1978م، ص227.

معهـد المخطوطـات ودوره فـي حمايـة المخطوطات وتيسـير االنتفاع . 263
 . بها

مجلّة )المورد(، بغداد، مج5، ع1، 1976م، ص108- 114.

المعهد يتلقى صور المخطوطات العربية من االتحاد السوفيتي.. 264

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج24، ج2، 1978م، ص219- 226.

مكتبات المخطوطات في استانبول )دراسة تاريخية(.. 265

د. فاضل مهدي بيات. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج 40، ج2، 1996م، ص33-7.

مكتبة األوقاف ونوادر مخطوطاتها )بغداد- العراق(.. 266

د. عبد الله الجبورّي. 



447 ّد الط شعلاصمم اأ

مجلّة )االقالم(، بغداد، ع7، 1965م، ص85- 96.

مكتبة الحجة الشيخ شير محّمد بن صفر علي الهمدانّي )النجف- العراق(. . 267

أحمد علي مجيد الحلّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع99- 100، 1430ه، ص226- 272. ع101، ص145- 171. 

مكتبة الرجائي المغزي )مشهد- إيران(.. 268

السيّد أحمد الحسينّي.

نشرة )تراثنا(، إيران، ع20، ص98- 105، 1410ه

مكتبة السادة آل الخرسان. . 269

أحمد علي مجيد الحلّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع119- 120، 1435ه، ص395- 442.

مكتبة العاّلمة الطباطبائّي ]محّمدحسين[ )قم – إيران(.. 270

السيّد أحمد الحسينّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع2-3، س2، 1407ه، 150- 163.

مكتبة كوبنهاكن الملكية ومخطوطاتها العربية.. 271

د. فرج رزوق فرج. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج2، ع4، 1975م، ص255- 262.

مكتبة مدرسة اإلمام البروجردّي )كرمانشاه- إيران(.. 272

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع59- 60، 1420ه، ص200- 255.

مكتبة مدرسة اإلمام الصادق )بروجرد- إيران(. . 273

السيّد أحمد الحسينّي اإلشكورّي. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 448 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

نشرة )تراثنا(، إيران، ع57، 1420ه، ص145- 168. ع58، ص146- 167.

مالحظات حول الخزائن المخطوطة في تونس والجزائر والمغرب.. 274

عبدالكريم الدجيلّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج3، ع4، 1974م، ص296- 302.

المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة.. 275

عمر رضا كحالة. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سوريا، ع1، 1973م، ص65- 98. 

المنتخب من مخطوطات مكتبة الجوادين العامة في الكاظمية.. 276

حكمت رحماني. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج32، ع3، 2005م، 129 -139.

من مخطوطات البيطرة والبيزرة بدار الكتب الوطنية )تونس(.. 277

عبد الحفيظ منصور. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مج33، ج1، 1989م، ص38-7.

من المخطوطات العربية في مكتبة المتحف البريطاني لندن.. 278

الشيخ محّمد مهدي نجف. 

نشرة )تراثنا(، إيران، ع83- 84، 1426ه، ص338- 341. 

ع85- 86، ص224. 

ع87- 88، ص201- 256. 

ع89- 90، 173- 300.

من المخطوطات القطيفية واألحسائية في مكتبات إيران.. 279

مهدي العوازم القطيفّي. 



449 ّد الط شعلاصمم اأ

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع9- 10، 456- 460.

من مخطوطات مكتبة العاّلمة الحائرّي العاّمة- كربالء- العراق.. 280

مجلّة )الموسم(، هولندا، ع6، 1990م، ص459- 481.

من نفائس المخطوطات ]مكتبة متحف دار الجلولي بصفاقس[.. 281

محّمد محفوظ. 

مجلّة )الفكر(، تونس، ع3، 1967م، ص46- 57.

من نوادر المخطوطات العلمية في العراق.. 282

أسامة ناصر النقشبندّي. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج14، ع4، 1985م، ص355- 378.

مـن نـوادر المخطوطـات فـي العـراق ]فـي كليـة اآلداب-جامعـة بغـداد- . 283
العـراق[.

ميخائيل عواد. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج13، ع2، 1984م، ص153- 158.

من نوادر المخطوطات في مكتبة قونيه.. 284

حمد الجاسر.

مجلّة )العرب(، ع1-2، 1980م، ص51- 60.

مواطن المخطوطات السريانية في أوربا وأمريكا.. 285

األب د. بطرس حداد. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع6، 1982م، ص107- 137.

مواطن المخطوطات السريانية في الشرق األوسط.. 286

األب د. بطرس حداد. 



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 450 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع6، 1982م، ص341- 361.

مواطن المخطوطات السريانية في العراق.. 287
األب د. بطرس حداد. 

مجلّة )مجمع اللغة السريانية(، العراق، ع5، 1980م، ص163- 190.

الموروث الجاحظّي مخطوًطا ومطبوًعا. . 288
د. هدى شوكت بنهام. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج7، ع4، 1979م، ص277- 304. 

)حرف النون(

نبذة عن حياة العاّلمة ابن القره داغي ووصف لمخطوطات مكتبته. . 289

عدنان عبد القادر كامل الهورامانّي. 

مجلّة )كلية العلوم اإلسالمية(، جامعة بغداد، ع29، 2012م، ص275-244.

نفائس خطية من اليمن. . 290

د. حميد مجيد هدو. 

مجلّة )المورد(، بغداد، مج1، ع3 – 4، 1972م، ص198- 204.

نفائس المخطوطات العربية بطهران. ]إيران[. . 291

محّمد أسعد طلس. 

مجلّـة )المجمـع العلمي العربي(، سـوريا، ع9- 10، 1947م، ص405- 417. ع11- 

12، ص501- 516.

نفائس المخطوطات العربية في إيران. . 292

)1-خزانـة الواعـظ الجرندابـي فـي تبريـز )إيـران(. 2- خزانـة مـرزا محّمـد علي خان 

تربيـت فـي تبريـز )إيـران(. 3- خزانـة مجيـد موقـر فـي طهـران )إيـران(. 4- خزانـة 



451 ّد الط شعلاصمم اأ

الشـيخ ضياء الدين الودي في طهران. 5- خزانة األسـتاذ سـعيد نفيسـي في طهران. 

6 - خزانـة حكمـت آل آقـا في طهران. 7- خزانة السـيّد محّمـد علي الروضاتي في 

أصفهـان. 8- خزانـة الشـيخ محّمـد باقر الفت في أصفهـان. 9- دار الكتب الوطنية 

فـي طهـران. 10- خزانـة مجلـس الشـورى الوطنـي. 11- خزانة شـيخ اإلسـالم مرزا 

فضـل اللـه الزنجانـي فـي زنجـان. 12- خزانـة فخـر الديـن النصيـري فـي طهـران. 

13- خزانـة محّمـد أميـن الخنجـي فـي طهـران. 14- خزانـة السـيّد محّمـد علـي 

داعـي اإلسـالم. 15- خزانـة مدرسـة سببهسـاالر. 16- خزانـة الملوكيـة فـي طهران. 

17- خزانـة كليـة الطـب بجامعـة طهران(. 

د. حسين علي محفوظ .

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج3، ج1، 1957م، ص78-3.

نفائـس المخطوطـات العربيـة فـي المشـهد الرضـوي المطّهـر ]االمام . 293
إيران[.   الرضـا

محّمد أسعد طلس. 

مجلّة )المجمع العلمي العربي(، سـوريا، ع1، 1949م، ص90- 102. ع2، ص267- 

.278

نفائس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية في تونس. . 294

هالل ناجي. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج18، ج1، 1972م، ص3- 80. 

مج2، ج2، 1972م، ص209- 248. 

مج21، ج1، 1975م، ص5- 28.

نفائـس مـن المخطوطـات والوثائـق فـي مكتبـة أهـل الشـيخ سـيدي . 295
)ببوتلميت-موريتانيـا(. 

أحمد بن أحمد سالم. 

مجلّة )آفاق الثقافة والتراث(، االمارات، ع29- 30، 2000م، ص67- 79.



رلاص .لدطلض1903لال2017ع 452 يصدللوع احلاصا م ت رلاصااب االو لاصاممت

نهج البالغة نظرة في تحقيقه وفهارس مخطوطاته. . 296
الشيخ أركان رفيق المنهالوّي. 

مجلّة )مخطوطاتنا(، النجف، ع2، 1435ه/ 2014م، ص101- 150. 

نوادر مخطوطات الخزائن الخاصة بدمشق ]سوريا[. . 297
)1- خزانـة أبـي اليسـر عابديـن مفتـي دمشـق. 2- خزانـة السـيد سـعيد حمـزة 

نقيـب األشـراف. 3- خزانـة المرحـوم األسـتاذ عبـد القـادر المغربـي(. 

مجلّة )معهد المخطوطات العربية(، مصر، مج5، ج2، 1959م،224-211. 

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات أوربا)1(. . 298
د. الشيخ محّمد هادي األمينّي. 

مجلّة )الُكتّاب(، بغداد، ع1، س2، 1963م، ص105- 110.

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات المدينة المنورة ]السعودية[)2(. . 299
أبو عاصم الطيبّي. 

مجلّة )العرب(، مج3، ج5، 1388ه، ص390- 409. 

مج3، ج6، ص486- 497. 

مج3، ج8، ص684- 696. 

مج3، ج9، ص802- 815. 

مج3، ج10، ص926- 936. 

مج3، ج11، ص1022- 1030.

نوادر المخطوطات في مكتبة طلعت ]مصر[. . 300
فؤاد سيّد. 

)1( كشاف الدوريات العربية: 1/ 84.

)2( المرجع نفسه: 1/ 85.
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