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الملّخص
بحـٌث يسـلُّط الضـوء علـى مجموعـٍة مـن المخطوطـات المكتوبـة باللغـة التركيّـة، 

سـة، والخاصـة بمواضيـع األدب، مثـل:  المحفوظـة فـي ِخزانـة الرَّوضـة العبَّاسـيّة المقدَّ

الدواويـن والمجاميـع الشـعرية، والقصص المنظومة شـعراً، والرسـائل األدبيّة، والرحالت، 

وغيرهـا مّمـا يدخـل فـي بـاب األدب بمفهومـه العـام.

وهـو القسـم الثانـي مـن الفهـرس الموسـوم بــ )ِفهـرس َمخطْوطـاِت األََدِب التُركـّي 

َسـِة(، ُمكّمـالً للقسـم األول، يتبعـه فـي  الَمحُفوظَـِة فـي ِخزَانَـِة الرَّْوَضـِة الَعبَّاِسـيَِّة المَقدَّ

النهـج والترتيـب. 

وجـاء فـي هـذا القسـم تعريـٌف مفّصـٌل لـ)سـتة عشـر( مجلـداً، وبواقـع )خمسـة 

التركـي.  األدب  مخطوطـات  مـن  عنوانـاً  وعشـرين( 
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Abstract

The current Research highlights a collection of manuscripts written 
in Turkish, preserved in the library Al- Abbas Holy Shrine and related 
to the subjects of literature such as poetry, poetry collections, poetry 
stories, literary letters, trips, etc., which highlight the general concept 
of literature. 

The second section of the index, which is marked with "Catalogue 
of Turkish Literature Manuscripts Conserved In Al-Abbas Holy 
Shrine Strong-Room", complements the first section and follows it in 
its methods and arrangement.

This section includes a detailed definition of )sixteen( volumes, 
and the )twenty-five( titles of the Turkish literature.
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المقدمة

ِبْسِم اللِه الرَّحمِن الرَّحيِم

الحمـُد للـه رّب العالميـن والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين محّمـد 

وعلـى أهـل بيتـه الطيبيـن الطاهريـن. 

أّمـا بعـُد، فقـد قيّـض اللـه سـبحانه وتعالـى رجـاالً يحفظـون التـراث ويـذودون عنه، 

ومـن تجلّيـات ذلك الحفظ ظهـور الكثير من المؤلّفات التي تُعنى بفهرسـة المخطوطات. 

ولعـّل أبرزهـا فـي القـرن الماضـي كتـاب )الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة( للشـيخ 

آغـا بـزرك الطهرانـّي )ت1389ه(، الـذي يعـّد أعجوبـة ذوي االختصـاص فـي هـذا العلم. 

وأسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن أكون من المسـاهمين في إحياء التراث بإنجازي القسـم 

الثانـي مـن )ِفهـرس َمخطْوطـاِت األََدِب التُركـّي الَمحُفوظَـِة فـي ِخزَانَـِة الرَّْوَضِة الَعبَّاِسـيَِّة 

َسـِة(، وهـو قسـم مكّمـل للقسـم األول، يتبعـه فـي النهـج والترتيب. المَقدَّ

وقـد باشـرت العمل بالقسـم الثاني مـن فهرس مخطوطات األدب التركـي بعد انتهائي 

من القسـم األول مسـتعيناً ببعض أصحاب االختصاص. 

وضـّم هـذا القسـم مجموعـة جديـدة مـن مخطوطـات األدب التركـّي، فيهـا الكثيـر 

مـن النسـخ الُمهّمـة كـون بعضهـا غيـر محّقـق بحسـب تتبّعـي القاصـر، وتسـلّط الضـوء 

-مـن خـالل األدب بقسـميه الشـعر والنثـر- علـى سـيرة النبّي األكـرم محّمـد، وبعض 

المسـائل العقائديـة والتاريخيـة.

األدب،  صنـوف  مختلـَف  فشـملْت  القسـم،  هـذا  فـي  النسـخ  مواضيـع  وتنّوعـت 

كالدواويـن الشـعرية، والمكاتيـب األدبيـة، والقصـص، والرحـالت، وغيـر ذلـك مّما يدخل 

فـي بـاب األدب بالمفهـوم العـام. 

-والحمـُد للـه- إنـي لـم أواجـه الصعوبـة التي واجهتهـا في إنجـاز القسـم األول، فقد 

توافـرت المصـادر لـدّي، وتوّضحـت الطرق بشـكل أكبر لفهرسـة المخطـوط التركّي.
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وعـرّف هـذا القسـم بــ )16( مجلـداً، وبواقـع )25( عنوانـاً، ويتلّخـص المنهـج المتبع 

فـي فهرسـة هذه النسـخ باآلتي: »الرقم التسلسـلي، عنوان المخطـوط ويقابله رقم الثبت 

فـي الِخزانـة، اسـم المؤلّـف أو الشـارح أو المترجـم مـع موجـز مـن سـيرته الذاتيّـة إن 

أمكـن فـي الهامـش، أول المخطـوط وآخـره، نبـذة تعريفيّة عـن المخطـوط، المالحظات 

وتشـمل: )مواصفـات النسـخة، األضـرار والحواشـي أو الشـروح، التعليقـات، اإلمضـاءات، 

التملّـكات(، ثـّم تعـداد النسـخ األخـرى للمخطـوط الموجـودة فـي مكتبـات العالـم مـن 

خـالل ذكـر اسـم المكتبة ورقم المخطـوط فيها، ثم اإلشـارة إلى كون المخطـوط مطبوعاً 

إن أمكـن، ثـم خصائـص النسـخة وتشـمل: )نـوع الخـط، الناسـخ، تاريـخ النسـخ، مـكان 

النسـخ، عـدد األوراق، القياسـات، نـوع الغـالف(، ثـّم المصـادر التـي رجعـت إليهـا فـي 

بالنسـخة«.  التعريف 

وأخيـراً أوّد أن أشـكر كّل َمـن أعاننـي علـى إكمال القسـم الثاني، وأخّص منهم: قسـم 

تصويـر المخطوطـات التابـع لمركـز تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها؛ لتصويرهم النسـخ 

التـي أحتاجهـا، واألسـتاذ عبـد اللـه رائد عبد اللـه علي مترجم العتبة العباسـيّة المقّدسـة 

فـي تركيـا؛ لترجمتـه بعـض النصـوص التركيـة الـواردة فـي المصـادر التركيـة والخاصـة 

بتعريـف بعـض المخطوطـات الـواردة فـي هـذا القسـم، وكذلـك كونـه الواسـطة بينـي 

وبيـن األسـاتذة مـن الخبـراء فـي األرشـيف العثمانـّي، والدكتـور Ertuğrul ERTEKIN؛ 

لمسـاعدته لـي علـى قـراءة بعـض أوائـل المخطوطـات وأواخرها، وأخيـراً أشـكر الدكتور 

سـامي جـواد المنصـورّي لمراجعتـه أوائـل النسـخ وأواخرهـا الخاصـة بهذا القسـم. 

والحمُد لله رّب العالمين، وصلّى الله على محّمد وآله الطيبين الطاهرين. 
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إنشاء مرغوب. )3174( . 11
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط:
»هذا إنشاء مرغوب صورة مكتوب محل اقضادا بو سياقدا تحرير اولونور دولتلي..«. 

آخر المخطوط:
»درج..360/24 375/25 وجه تحرير حروفه..ابليور.. اوج سنه.. ماه شعبان شريف«.

التعريف بالمخطوط: 
مخطـوط يحتـوي علـى مـا ورد مـن المصطلحـات والكلمات المسـتعملة في اإلنشـاء 

العثمانـّي، ونمـاذج مـن المنشـآت باللغـة التركيّـة، بعنـوان: )صـورة مكتـوب – صـورة 

مكتـوب(، وضـّم المخطـوط مـا يقـارب الــ )25( صـورة مـن المكاتيـب العثمانيّـة. 

المالحظات: 
الشـكل، ضـّم  بيضويـة  أختـام  بالمـداد األحمـر، عليـه  الموضوعـات  كُتبـت رؤوس 

العربيّـة.  واللغـة  الفارسـيّة،  باللغـة  العبـارات  بعـض  المخطـوط 

خصائص المخطوط:
نـوع الخـط: ديواني، الناسـخ: )عثمان الجرياشـّي(، تاريخ النسـخ: )1135ه(، مكان 	 

النسـخ: )بـال مـكان(، )7( س، )29( ق، 15،5x19،5، نـوع الغـالف )جلـد( باللـون 

الجوزّي.

12 . )3230( . وسيلة النجاة = مولد النبي
نظم: سليمان بن أحمد چلبي )ت825ه()1(.

)1( تُرجم له في القسم األول في ضمن الرقم )2952/1(. 
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أول المخطوط: 

واجب اولدى جمله اشده هرقول»الل آديــن ذكــر ايده لــوم اول

هرايشـى اسان ايـدر الل اكـا..«الل آدين هر كيـم اول اول اكـا

آخر المخطوط: 

يــا اكا بــر دعــا فلمــق ايجون»بونى يازديم دائما اوقومن ايجون

ــالت ــالٌت فاع ــالٌت فاع وير محّمد مصطفى روحنه صلوات« فاع

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنـا بالمخطـوط فـي القسـم األول تحـت الرقـم )2952/1( فالحـظ. وكذلـك ذكرنـا 

النسـخ األخـرى للمخطـوط، فـال حاجـة للتكرار. 

والجديـر بالذكـر هنـا أّن المنظومـة تقـع فـي )862( بيتـاً بخـالف السـابقة التـي 

كانـت تقـع فـي )875( بيتـاً، وأنّهـا جـاءت موزّعـة علـى موضوعـات متنّوعـة، وأهـم 

عناوينهـا: )معجـزات النبـّي، أوصـاف النبـّي، وأخالقـه بيـان معجـزات النبـّي، وفـاة 

النبـّي، حكايـة حضـرت حليمـه(. 

المالحظات: 
أولهـا خمسـة عشـر بيتـاً مـن الشـعر التركـّي فـي وصـف المولـود الشـريف للنبـّي األكـرم 

محّمـد، ووحدانيـة اللـه سـبحانه وتعالـى، كُتبـت عناوين موضوعـات المنظومـة وفصولها 

بالمـداد األحمـر، وكتبت علـى أوراق ذات ألوان مختلفة، الصفحتان األولى واألخيرة منها بياض. 

خصائص المخطوط:
نوع الخط: النسـخ، الناسـخ: )السـيّد حافظ ولي أقشهري(، تاريخ النسـخ: )1254ه(، 	 

مـكان النسـخ: )بـال مـكان(، )15( س، )35( ق، x 16,8 22,5، نـوع الغـالف )جلـد( 

أسـود اللون. 

المصادر والمراجع: 
فهـرس المخطوطات التركيّة العثمانيّة التي اقتنتهـا دار الكتب القوميّة: ق89/2، آغاز 	 
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نامـه: 170/4(، فهرسـت نسـخه هـاي خطـي برفسـور علي نيهـاد تـرالن در كتابخانه 

 .:MevlanaMüzesiYazmalarKataloğu 330 -329/2 ،41 ،16 :سـليمانيه

شرح القصيدة النونية. )3244/4(. 13
شرح: داود بن محّمد القارصّي الحنفّي )ت ح 1160ه(

أول المخطوط:
»جميـع محامـد شـو ذات واجـب الوجـود اوالن اللـه عظيـم الشـان ايچـو ندركه بنى 

امـت محّمديه..«. 

آخر المخطوط:
»قطـره سـيندن واللـه أعلـم بالصـواب فالحمـد لله على الختـام والصالة والسـالم على 

رسـولنا محّمـد عليـه الصالة والسـالم وعلى آله العظـام وأصحابه الكـرام...«. 

التعريف بالمخطوط: 
شـرح كالمـّي عقائـدّي علـى القصيـدة النونيـة الموسـومة بـ)جواهـر العقائـد(، وهي 

منظومـة باللغـة العربيّـة فـي علـم الـكالم والعقائـد، نظمهـا الشـاعر خضـر بيـك جـالل 

الديـن بـن أحمـد باشـا )ت863ه(، نظمهـا علـى عجالـة وأرسـلها إلـى السـلطان؛ لذلـك 

أطلـق عليهـا: )عجالـة ليلتيـن(. 

تعـرّض لشـرحها أكثـر من شـخص، منهم تلميـذ الناظم مـاّل أحمد بن موسـى الخيالّي 

)ت ق9ه(، ومحّمد أمين ابن الشـيخ محّمد االسـكداري )ت1151ه(، ومحّمد ابن الحاج 

حسـن المشـهور بالحافظ الكبير )ت1154ه(، والشيخ عثمان الكيلسّي )ت1168ه(.

وذُكِـر فـي مقدمـة المخطـوط أّن هـذا الشـرح جاء مختلفـاً عن الشـروح التـي كُتبت على 

القصيدة، ففيه يتحّدث عن االنتفاع أو التمسك بالنبّي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

نسخ المخطوط األخرى:
ثـالث نسـخ فـي مكتبة )دار الكتـب القوميّة في مصر(، برقـم )117 مجاميع تركي 	 

طلعـت(، )17 كالم تركي طلعت(، )5949 س(. 



وع.حلب م ت رلاسيالاصّ.ط ت354

المالحظات: 
في ضمن مجموعة، الرسالة الرابعة، ُوضع خط بالمداد األحمر تحت األبيات الشعريّة، 	 

عليها تصحيحات، عليها إمضاءات )حياة الحيوان(، آخرها دعاء بأسماء األنبياء. 

خصائص المخطوط:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ: )الحـاج حسـن حمـدي بـن علـي(، تاريـخ النسـخ: 	 

)ثـالث وعشـرين ومائتيـن وألـف مـن رجب المرجـب الفـرد(، مكان النسـخ: )بال 

مـكان(، )21(س، )53( ق، x21 ،15، نـوع الغـالف )جلـد( أسـود اللـون. 

المصادر:
فهـرس المخطوطـات التركيّة العثمانيّـة التي اقتنتها دار الكتـب القوميّة: ق68/3-	 

69، آغـاز نامه: 75/4. 

تحفة شاهدي. )3247( . 14
نظم: إبراهيم بن صالح المغلوي )ت957ه()1(.

أول المخطوط: 

ــا ــى وتران ــق وح ــام خال ــا»بن ــا ودان ــادر وبين ــم وق قدي

ســپاس ومبتلــى حــد وغايه..«ثنــا وحمــد شــكر بــى نهايــه

آخر المخطوط: 

فاعـالت فاعالتـن  بو كتابى اوكرن ايح آب حيات»فاعالتـن 

ايده محـشرده شفاعت مصطفا« شـاهدى به هر كم ايلرسـه دعا

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة تركيّـة شـرح فيهـا الكلمـات الفارسـيّة بالتركيّـة، وأتـّم تأليفهـا سـنة 951ه، 

)1( إبراهيـم بـن صالـح المغلـوّي المتخلـص بشـاهدي، شـاعر صوفـي، كان شـيخ زاويـة المولويـة 

ببلـده، ُولـد سـنة 875ه، مـن آثـاره: )ديـوان شـعر( باللغـة التركيـة، )كلشـن أسـرار(، )كلشـن 

وحـدت(. توفـي مسـافراً بقريـة حصـار سـنة 957ه. )ينظـر: هديـة العارفيـن: 27/1(.
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وذكـر فـي كّل قطعـة الـوزن العروضـي الـذي نُظمـت عليـه. 

المالحظات: 
الورقتـان األولـى والثانيـة عليهمـا أبيـات متفرقـة باللغـة التركيّة، عليهـا تعليقات، 	 

كُتبـت رؤوس الموضوعـات بالمـداد األحمر، وكذلك الكلمات الفارسـية المتضمنة 

فـي الشـعر، الورقتـان األخيرتان عليهما أشـعار وفوائـد بالتركيّة. 

خصائص المخطوط:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ: )سـيّد مصطفـى(، تاريـخ النسـخ: )5 س 1160ه(، 	 

 ،13,5x20,8 ،)32( :عـدد األوراق ،)مـكان النسـخ: )بال مـكان(، عدد األسـطر )13

نـوع الغـالف: )كارتونـي( جوزي مشـجر. 

المصادر والمراجع: 
فهـرس المخطوطـات التركيّة العثمانيّة التـي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق133/1، 	 

آغاز نامه: 60/4(. 

مجموعة. 15

 )3266/1( .مولود النبي )15-1(

نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

اوره لوم اندن سـوزك بنيادنى»بشـــليالوم اّول الل آدنـــى

الل آديـن درد ايده لم هرديله..«اول الل دييــه لــم بــزدرد بلــه

آخر المخطوط: 

آحرتــك جنتــك ديــدار قبــل »يــا الهــى رحمتك ايثــار ذيل

عشقيله شو قيله دينك الصالت«كرد يلر سز بوله سز اودر نجات
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التعريف بالمخطوط: 
منظومة في مولد سيّد الكائنات محّمد، تقع بما يقارب الـ)120( بيتاً شعرياً. 

نسخ الرسالة األخرى: 
نسخة في مكتبة الغازي خسروبك برقم )3337(. 

 )3266/2( . وسيلة النجاة = مولد النبي )15-2(
نظم: سليمان بن أحمد چلبي )ت825ه(.)1(

أول المخطوط: 

واجب اولدى جمله اشده هرقول»الل آديـن ذكـر ايـده لـوم اول

هرايشــى اســان ايدر الل اكا..«الل آديـــن هر كيـــم اول اول اكا

آخر المخطوط: 

رحمة الل تعالــى عليهم اجمعين»امتدن راضى اولسون اول معين

حسنت جميع خاله صلو عليه وآله«بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنـا بالمخطـوط فـي القسـم األول تحـت الرقـم )2952/1(، ومـرّت فـي الصفحـات 

السـابقة كذلـك فالحـظ. وكذلـك ذكرنـا النسـخ األخـرى للمخطـوط، فـال حاجـة للتكـرار، 

والجديـر بالذكـر هنـا أّن المنظومـة تقـع فـي )207( أبيـات.

)15-3( مناجاة ديكر. )3266/3( 
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

راضى بيك بر صفاتك حر متبچون»يا الهى عـز ذاتك حر متبچون

)1( تُرجم له في القسم األول في ضمن الرقم )2952/1(. 
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رســـالت..دعو متبچـــون..« الهــى آدم وحــو احــد متبچون 

آخر المخطوط: 

رحمة الل تعالى عليهم اجمعين»امتدن راضى اولسون اول معين

حسنت جميع خاله صلو عليه وآله«بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة تقـع فـي تسـعة عشـر بيتـاً فـي المناجـاة، تضـّم الدعـاء ومناجاة اللـه بحّق 

النبـّي األكـرم محّمـد، وفيها توسـل باسـم النبـّي واألئمـة الطاهرين والسـيّدة خديجة 

 . والسـيّدة فاطمـة الزهراء

 )3266/4( . منظومة في مولد النبّي )15-4(
نظم: مجهول.

أول المخطوط: 

مــا درى بــاك رســول كبريــا»آمينــه حانونى اول خير النســا

كور مدم هركز ديو وبردى حبر..«آلتى ماه حملندن آصد بر كدر

آخر المخطوط: 

ابچدم اولدم اول زلل حكمتى »ويرد يلر برطاسـه ايله شر بتى

روح فحر الحر سلينه وير صالت«استرابك بوله سك فوز ونجات

التعريف بالمخطوط: 
 ،منظومـة تقـع فـي اثنيـن وثالثيـن بيتـاً، موضوعهـا والدة النبـّي األكـرم محّمـد

خـّص الناظـم بأبيـات كثيرة السـيّدة آمنـة والدة الرسـول محّمـد، وكيفيـة الحمل به، 

المباركة.  والـوالدة 

المالحظات: 
نسـخة كُتبـت على الورق االعتيـادّي بالقلم الحبر، ضّمت المجموعـة أربع منظومات 
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فـي مولـد الرسـول األكـرم محّمـد، تخلّـل األولـى صفحـة بعنـوان: )توبـة واسـتغفار( 

فيهـا دعـاء بالعربيّـة، وصفحة بعنـوان: )ديكر الهـى(، والمنظومـة أغلب أبياتها مشـّكلة، 

وبعـٌض منهـا مكتـوب بالمـداد األحمر. أّمـا المنظومة الثانية فقد اعتنى الشـاعر بتشـكيل 

أبياتهـا جميعـاً، وكُتبـت عناوينهـا بالمـداد األحمـر. أّمـا المنظومـة الثالثـة فيليهـا ثـالث 

صفحـات فيهـا دعـاء باللغـة العربيّـة، وتليهـا صفحتـان فيها مقطوعـات شـعرية مختلفة 

فـي نعـت مولـد الرسـول باللغـة التركيّـة. أّمـا المنظومـة الرابعـة واألخيـرة فتليهـا ثـالث 

 .أوراق فيهـا مقطوعـات باللغـة التركيّـة فـي مولد الرسـول

خصائص المجموعة:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )القـرن الرابـع عشـر 	 

النسـخ: )بـال مـكان(، )17(س، عـدد األوراق: األولـى:)18(،  الهجـرّي(، مـكان 

الثانيـة: )13(، الثالثـة: )2(، الرابعـة: )2(، x،12 19,5، نـوع الغـالف )كارتونـي( 

 . مشجر

المصادر:
فهـرس المخطوطات التركيّـة العثمانيّة التي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق89/2، 	 

)آغاز نامه: 56/4، 170(، فهرسـت نسـخه هاي خطي برفسـور علي نيهاد ترالن 

 MevlanaMüzesiYazmalar  330 -329/2 ،41 ،16 :در كتابخانـه سـليمانيه

 .Kataloğu

مجموعة. 16

ء )16-1( سبحه صبيان = المحمودية. )3301/3(

نظم: فرشته اوغلي عبد اللطيف بن عبد العزيز تيره وى.

أول المخطوط: 

ــا»نــام خــدا ذكــر ايده لــم اول ــوده اودر رهنم ــزل مقص من

اكا بنــاء نولــه اولســه تمــام..«نام خــدا اولســه اســاس كالم
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آخر المخطوط: 

بـر عمل قيل سـكا اول ياد كار»كند قصوى خاتمت پايان كار

ــار«بـــر اثـــر قوتاكـــه قلـــه ــاد غـــــــ يـــــــ

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة تقـع فـي )432( بيتاً من الشـعر في علوم اللغـة العربيّة، مشـروحة بالتركيّة 

مـع بيـان أبحـر العروض التي نُظمت عليها. نظمها الشـاعر سـنة 1033ه، كمـا يدّل عليه 

تركيـب »نظم چلبي« بحسـاب الجّمل. 

النسخ األخرى للرسالة: 
ثـالث نسـخ فـي مكتبة )دار الكتـب القوميّة في مصر(، برقـم )59 لغة تركى طلعت(، 

)135 المجاميـع التيموريـة(، )13 مجاميـع تركـي(، ونسـخة في مكتبة الغازي خسـرو بك 

برقـم )3015/2(، نسـخة في في خزانـة مكتبة مدينة بـوردور برقم )423/6(.

)16-2( ترجمة قصيدة البردة. )3301/4(
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم»أمـن تذكـر جيران بذي سـلم

فرج ايلدك ديده دن جرى ايدن آب دم..«ذكر ايتد يككد غى ديل ياران ذى سلم

آخر المخطوط: 

دنياه هم عقباه هم ويرمه غمى الم»يا رب قيل كرمى خلوص ايت محترم

الضحـــى...« وقـــت  فـــي  الكتـــاب  تـــم 

التعريف بالمخطوط:
تُرجمـت البـردة شـعراً إلـى التركية مـن قبل عدد من أدبـاء األتراك، منهم: كمال باشـا 

زاده، وقافيتـه ميميـة، وشـمس الديـن سيواسـي، وقافيتـه نونيـة، وعبد الرحيـم حصاري، 
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وقافيتـه رائيـة، وسـيّد أحمـد اللي، وقافيتـه يائية، وغيرهم مـن األدباء. 

أّمـا قصيدتنـا هـذه فترجمهـا الشـاعر نظماً. وجـاءت الترجمـة ميمية األصـل، وكُتبت 

تحـت كّل بيـت ترجمتـه بقلـم أحمـر، وقّسـمت علـى فصـول، منهـا: )فصـل فـي ذكـر 

مولـده، فصـل فـي مـدح اآليـات، فصـل فـي المعـراج، وغيرها(. 

النسخ األخرى للرسالة:
توجـد نسـخة منهـا مكتوبـة على هوامش نسـخة )تخميـس قصيدة البردة( لسـليمان 

ص بنحيفـي )ت1151ه(، تبـدأ مـن ص3، وهـي  ابـن عبـد الرحمـن بـن صالـح المتخلِـّ

محفوظـة فـي مكتبـة )دار الكتـب القوميّـة في مصـر(، برقـم )1008 الشـعر التيموريّة(. 

المالحظات:
مجموعـة فيهـا أربـع رسـائل، األولـى والثانيـة باللغـة العربيّـة، وهمـا: كتـاب فـي 	 

الفرائـض، والعمل بالجيب المربع. الرسـالة الثالثة: أولهـا فوائد وبيت باللغة التركيّة، 

كُتبت عناوينها بالمداد األحمر. الرسـالة الرابعة: أولها أسـئلة وأجوبة بالتركية، كُتبت 

أبيـات األصـل بالمـداد األسـود، والترجمـة بالمداد األحمـر، كُتبت بطرائـق مختلفة، 

مـرة يكـون الصـدر مقابل العجـز، ومرة يكـون الصدر وتحتـه العجز. 

خصائص المجموعة:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ، الرسـالة الثالثـة: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال 	 

تاريـخ(، مـكان النسـخ: )بال مـكان(، )15(س، عـدد األوراق: )21(، الرابعة: )صالح 

ابـن مصطفـى(، تاريـخ النسـخ: )تسـع وثالثيـن بعـد المائتيـن واأللـف(، مـكان 

النسـخ: )بـال مـكان(، عـدد األوراق: )13(، x21 ,14 ،2، نـوع الغـالف )كارتونـي( 

اللون.  جـوزي 

المصادر والمراجع: 
فهـرس المخطوطـات التركيّة العثمانيّة التـي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق241/1، 	 

آغـاز نامـه: 172/4(، مجلـة تراثنـا، بحـث بعنـوان: )البـردة واألعمـال التـي دارت 

حولها(، العـدد )41(، ص210. 
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مجموعة. 17

ء )17-1( سبحه صبيان = المحمودية. )3307/1( 

نظم: فرشته اوغلي عبد اللطيف بن عبد العزيز تيره وى.

أول المخطوط: 

منــزل مقصــوده اودر رهنمــاى»نــام خــدا ذكــر ايد لــوم ابتدا

اكا بنــاء نولــه اولســه تمــام..«نام خــدا اولســه اســاس كالم

آخر المخطوط: 

بر عمل قيل سـاكه اوله يار غار»كنـد قصوى خاتمت پايان كار

ــه ــه قالـ ــر قوتاكـ ــر اثـ تمــــام« بـ يــــاد كـــــار 

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنـا بالمخطـوط مفصـالً آنفـاً تحت الرقـم )3301/3( فالحـظ. وكذلك ذكرنا النسـخ 

األخـرى للمخطـوط، فـال حاجـة لتكرارهـا هنـا. والجدير بالذكـر أّن المنظومة جـاءت هنا 

فـي )444( بيتـاً، موزّعـة على سـتة عشـر بحراً شـعرياً. 

)17-2( ترجمة قصيدة يقول العبد = بدء األمالي. )3307/3(
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

ــي»يقــول العبــد في بــدء األمالي ــم كالآللـ ــد بنظـ لتوحيـ

ايدوب بتوحيدايجون نظم آللى..«بــو ســوزله ايــددم بــدء امالى

آخر المخطوط: 

ــل ــوه بفضـ ــل الل يعفـ ويعطيــه الســعادة فــي المــآل»لعـ

لمـن بالخيـر يوما قـد دعا لي«وانـى الدهـر ادعو الل وأسـعى
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التعريف بالمخطوط:
ترجمـٌة لبعـض األبيـات مـن القصيـدة المشـهورة والموسـومة بــ )بـدء األمالـي()1(، 

جـاءت  هـذه الترجمـة لسـبعة أبيات فقط من مجموع سـبعة وسـتين بيتـاً، وعلى الوزن 

والـروّي أنفسـهما للقصيـدة األصل. 

)17-3( نظم الآللئ = المنظومة اإلسحاقّية. )3307/4(
نظم: إسحاق بن حسن التوقادّي )ت1100ه(.)2(

أول المخطوط: 

رواجــى رونقــى بــازار علمك»كليــدر بســمله كلــزار علمك

اقاليــم كالمك پـــاد شــاهى..«صـدارت خصلتـى نظمى الهى

آخر المخطوط: 

ــه شــعبانده بوســال مجــدد»مفــسر فاصلك اوغلى محّمد م

برايــى تهنيــه كلدوم سواســه«كلوب دنيايه بهجت اولدى ناسه

التعريف بالمخطوط:
عرّفنـا بالمخطـوط مفّصـالً فـي القسـم األول تحت الرقـم )3150/1( فالحـظ، وكذلك 

ذكرنـا النسـخ األخـرى للمخطـوط، فـال حاجـة لتكرارها هنـا. والجديـر بالذكر هنـا هو أّن 

المنظومـة اختلفـت عـن سـابقتها مـن حيـث عـدد األبيـات، فجـاءت مكّونـة مـن )324( 

بيتـاً، موزّعـة علـى ثالثة وعشـرين فصالً. 

)1( قصيـدة فـي علـم الكالم، من نظم الشـيخ سـراج الديـن علي بن عثمان األوشـّي الفرغانـّي الحنفّي 

)ت575ه(، وهـي قصيـدة متداولـة )فـرغ مـن نظمهـا سـنة 569 ه(. تناولهـا بالشـرح عـدد غيـر 

قليـل مـن األعـالم، منهـم: محّمـد بـن أبي بكر الـرازّي، والشـيخ عز الديـن محّمد بن أبـي بكر ابن 

جماعة )ت819ه(، والشـيخ شـمس الدين محّمد النكسـارّي )ت910ه(، وعلى بن سـلطان محّمد 

القـارّي )ت1014ه(، والشـيخ خليـل ابـن العـالء النجـارّي )ت632ه(، وشـرحها رضـي الديـن أبـو 

ـرّاح.  القاسـم بـن حسـين البكـرّي، والشـيخ محّمد بـن أحمد بن عمـر األنطاكـّي، وغيرهم من الشُّ

)2( ترجم له في القسم األول، في ضمن الرقم )3151/1(. 
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)17-4( قصيدة شعرّية = بنم نظم العلوم. )3307/5(
نظم: إسحاق بن حسن التوقادّي )ت1100ه(.)1(

أول المخطوط: 

ــوم.. ــم العلـ ــم نظـ تمــام اولمشــدى..عجا لــم»بنـ

بعــــض..اخليده..« قضائـــى اســـمائى هـــر محلـــده مهــــيا 

آخر المخطوط: 

ــي»إذا أحســنت في لفــظ قصوًرا ــان للمعال ــي بي ــا ف ووهًن

علــى مقــدار تنشــيط الّزماني«فال تنسب بنقـصي إّن رقـصي

التعريف بالمخطوط:
رسـالة صغيـرة، وهـي عبارة عن قصيدة شـعريّة تتكون من )22( بيتاً شـعرياً، مطلعها 

يتحـّدث عـن نظـم العلـوم. والبيتان األخيـران منها باللغـة العربيّة وهمـا المذكوران أعاله 

في آخـر المخطوط:

المالحظات:
مجموعـة تضـّم سـبع رسـائل، منهـا أربـع باللغـة التركيّة والباقـي باللغـة العربيّة، 	 

الورقـة األولـى منهـا احتـوت علـى كلمـات وفوائـد متفرّقـة، أّمـا الرسـائل األربـع 

المكتوبـة باللغـة التركيّـة، فاألولـى مجدولة بالمداد األحمر ما عدا األوراق السـبع 

األخيـرة منهـا، وكُتبـت عناوينها بالمـداد األحمر، أّمـا الثانية ففـي الصفحة األولى 

منهـا أبيـات باللغـة التركيّـة لسـجاوند قرآنـي، والقصيـدة جـاءت فـي )68( بيتـاً، 

والترجمـة جـرت لألبيـات السـبعة األولـى فقط، وكُتبـت الترجمة بالمـداد األحمر 

واألصـل بالمـداد األسـود، كُتـب علـى جوانب الصفحات شـروح وتعليقـات باللغة 

العربيّـة، تليهـا صفحـة واحـدة فيهـا مجموعة من األحاديـث والفوائد، أّمـا الثالثة 

فهـي نسـخة قديمـة فيهـا آثـار رطوبـة في جميـع صفحاتها مّمـا أدى إلـى اختفاء 

)1( ترجم له في القسم األول، في ضمن الرقم )3151/1(.
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الكثيـر مـن كلماتهـا، عليهـا تعليقـات وتصحيحـات . جـاء فـي آخـر المجمـوع 

صفحـات فيهـا مجموعة مـن األحاديـث والفوائـد باللغـة العربيّة. 

خصائص المجموعة:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ: الرسـالة األولـى والثانية:)بـال ناسـخ(، )بـال تاريـخ 	 

بـن  )حسـين  الناسـخ:  والرابعـة:  الثالثـة  الرسـالة  نسـخ(،  مـكان  )بـال  نسـخ(، 

سـليمان(، تاريـخ النسـخ: )1173ه(، مـكان النسـخ: )بـال مـكان(، عدد األسـطر: 

الرسـالة األولـى )13(، الثانيـة والثالثة )15(، الرابعة )20(، عدد األوراق: الرسـالة 

األولـى )19(، الثانيـة )3(، الثالثـة )12(، الرابعة )x 15 ,3 ،)1 20,8، نوع الغالف 

)جلـد( أسـود اللون.

المصادر: 
فهـرس نسـخه هـاي خطـي كتابخانـه مرعشـي: 292/4، هديـة العارفيـن: 201/1، 	 

lu kataloğu =  The Union catalogue of manu- ،1350/2  كشـف الظنـون:

..scripts in Türkiye. Burdur:2\910-91 1

مجموعة. 18

)18-1( شرح پند عطار . )3359/1( 
شرح: إسماعيل حقي بن مصطفى البروسوّي )ت1137ه()1(. 

أول المخطوط: 

آنكه ايمان داد مشيتى خاك را»حمد بى حد آن خداى پا ك را

داد از طوفان نجات او نوح را..« آنكـه در آدم دميـد او روح را

)1( إسـماعيل حقـي بـن مصطفـى االسـالمبولّي الحنفـّي الخلوتـّي، المولـى أبـو الفـداء، متصـوف مفّسـر، 

تركـي مسـتعرب، ُولـد في آيدوس )Aidos( وسـكن القسـطنطينية، وانتقـل إلى بروسـة، وكان من أتباع 

الطريقـة )الخلوتيـة(، فُنفـي إلى تكفور طاغ وأوذي. من مؤلّفاته: )أسـرار الحج(، )شـرح أصول عشـرة(، 

)الحـق الصريـح والكشـف الصريـح(، )روح البيـان فـي تفسـير القـرآن(، )روح الـكالم في شـرح صلوات 

المشيشـّي(، عـاد إلـى بروسـة فمات فيها سـنة 1137ه.)ينظـر: األعـالم: 313/1، معجم المؤلّفيـن: 266/2(.
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آخر المخطوط: 

هر چه حكم تست از آن خر سنده ايم»كر بخوانى وسر برانى بنده ايم

كين نصايح را بخواند او بسى« رحمت حق باد بر روح آن كسى

التعريف بالمخطوط:
ترجمة وشـرح للمنظومة الموسـومة بـ )پند نامه عطار()1(، وأورد الشـارح )71( فصاًل 

مـن فصـول المنظومـة األصليـة البالغـة )79( فصـالً، موزّعـة علـى )885( بيتاً. وهو شـرح 

مختصـر اقتصـر فيـه الشـارح علـى توضيح بعـض الكلمـات أو األبيـات الفارسـيّة بالكتابة 

تحتهـا بالمـداد األحمر.

وأهـم الفصـول التـي تناولتهـا المنظومـة هي: )فصل فـي عبادة الله، فصـل في نعت 

رسـول اللـه، فصل فـي المناجاة، فصل فـي بيان الغفلـة(، وغيرها. 

العلمـاء  مـن  عـدد  بترجمتهـا وشـرحها  قـام  المنظومـة  أّن هـذه  بالذكـر  والجديـر 

العثمانييـن، منهـم: أمـري األدرنـوّي )ترجمـة(، شـعوري حسـن جلبـي )ترجمـة(، عاصـم 

مصطفـى )ترجمهـا نظمـاً(، لوائـي )ترجمـة(، رسـمي أحمـد أفنـدي )ترجمـة(. 

النسخ األخرى للمخطوط:
أربـع نسـخ فـي دار الكتب القوميّة المصريّة برقـم: )32 م تصوف تركي(، )3 و22و29 

أخـالق تركي طلعت(. 

ء )18-2( تحفه وهبي. )3359/2( 

نظم: محّمد بن رشيد المرعشّي )ت1224ه(.)2(

)1( منظومـة فارسـيّة منسـوبة إلـى فريـد الديـن محّمـد بـن إبراهيـم الهمدانـّي العطّـار )ت627ه(، 

بالمواعـظ األخالقيّـة  بيتـاً شـعرياً. وهـي مملـوءة  تقـع فـي )79( فصـالً، وتتكـون مـن )853( 

والنصائـح الدينيـة؛ لذلـك كانـت مـن الكتـب الدراسـية فـي مـدارس إيـران وجامعاتهـا، وينفـي 

الدكتـور شـفيعي كدكنـي نسـبة المنظومة إلى العطّار. )ينظر: دانشـنامه بزرك إسـالمي: 3482/8، 

التصـوف وفريـد الديـن العطّـار: 254(. 

)2( القاضي محّمد بن رشـيد المرعشـّي ثم اإلسـتانبولّي الحنفّي الشـاعر المتخلّص بـ)وهبي(، الشـهير 
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أول المخطوط: 

كــه آنــك نعمتيــد ربــي غايــه»حمــد بيحــد او كــرم فرمايــه

حـــضرت آدمه اســما تعليم..«قيلـدى از جمله او خاّلق كريم

آخر المخطوط: 
»اوقند قجه دعاى خيره مظهر اولمه در مقصود

بـو مطلب بنـدهء ناكامه اقصـاى مرام اولدى

هزاران شكر ايدوب حقه ديدم اتمامي تاريخن
بحمـد الل بو زيبا تحفـهء وهبى تمام اولدى«

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة فـي اللغـة، شـرح بها الناظـم مجموعة مـن المصطلحـات اللغوية الفارسـية 

باللغـة التركيّـة، وفـرغ مـن نظمهـا سـنة 1197ه. وكان السـبب فـي نظمهـا هـو أنـه لّما 

سـافر الناظـم إلـى إيـران واطّلـع علـى اللغـة الفارسـيّة عـرف أّن األتـراك يغلطـون فـي 

اسـتعمال هـذه اللغـة، فنظم هـذه المنظومة في اللغات الفارسـيّة؛ لتكـون عوناً لهم في 

فهـم المصطلحـات اللغوية الفارسـيّة. 

وتتكـون المنظومـة مـن )898( بيتـاً شـعرياً، موزّعـة علـى )60( قطعـة شـعريّة، مـع 

مقّدمـة فـي )93( بيتـاً، تنـاول فيهـا موضـوع المنظومـة، وسـبب التأليـف وغيـر ذلـك، 

ومثنـوي بعنـوان: )مثنـوي در اصطالحـات عجـم( فـي )201( بيـت شـعري، ومـن أبـرز 

المقطعـات الشـعريّة التـي وزّعـت عليها األبيات: )قطعة شـعرية در حرف ألـف از ابتدا( 

فـي )13( بيتـاً، )قطعـة دلكـش وبر جنبش وخـوب ورعنا( في )11( بيتـاً، )قطعة در نظم 

لغتهـاى عـرب( فـي )5( أبيـات، وغيرها. 

النسخ األخرى للمخطوط:
خمـس نسـخ فـي دار الكتب القومية المصريّة برقـم: )32و36 لغة تركي طلعت(، 	 

بسـنبلزاده، مـن آثـاره األدبيّـة: )ديـوان وهبـي(، )شـوق انكيـز(، )لطفيـه(، وغيرهـا. توفـي سـنة 

1224ه.)ينظـر: إيضـاح المكنـون: 538/1، هديـة العارفيـن: 356/2(. 
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)132 و 153مجاميـع تركـي طلعـت(، )30 – الزكيـة مخطوطات تركية وفارسـية(. 

نسـخة واحـدة فـي مكتبة كلبايكاني في قم المقّدسـة برقـم )5\149-1599\9(.

المالحظات:
مجموعـة فيهـا رسـالتان، كُتـب علـى الصفحـة األولـى منهـا عنوانـا الرسـالتين، 	 

ومجموعـة مـن أحاديـث الرسـول ، وأقوال األئمة . الرسـالة األولـى: كُتبت 

األسـود،  بالمـداد  والمنظومـة  األحمـر،  بالمـداد  المنظومـة  موضوعـات  رؤوس 

أضيـف إلـى األبيـات األولـى منهـا شـرح وتوضيـح لبعـض المصطلحـات بالتركية، 

كُتـب علـى جوانـب بعـض الصفحـات أحاديـث وأقـوال باللغـة العربيّـة، عليهـا 

تصحيحـات. الرسـالة الثانيـة: الصفحـة األولى منهـا ضّمت أحاديث قدسـية باللغة 

العربيّـة، كُتبـت األشـعار فيها علـى أوزان متفرقـة وتفعيالتها )فاعالتـن فاعالتن(، 

ثـم )فعولـن فاعالتـن(، وغيرهـا. كُتبـت رؤوس المطالـب بالمـداد األحمـر، ُوضـع 

تحـت كّل مصطلـح لغـوّي فارسـّي خـّط بالمـداد األحمـر، عليهـا تصحيحـات. 

خصائص المجموعة:
نـوع الخط: النسـخ، الناسـخ: الرسـالة األولى والثانية:)يوسـف حقـي المعروف 	 

األولـى  )16 جمـادى  األولـى:  الرسـالة  النسـخ:  تاريـخ  زاده(،  بطـور شـوجي 

سـنة 1278ه(، الرسـالة الثانيـة: )20 شـهر صفـر الخيـر الموافـق يـوم االثنيـن 

سـنة 1278ه(، مـكان النسـخ: )مكتـب محمـود انمـا فـي جزيـرة كريـد بقلعة 

الثانيـة: )19(، عـدد  الرسـالة  الرسـالة األولـى )21(،  قنديـه(، عـدد األسـطر: 

الغـالف  نـوع   ،x23  ,16  ،5  ،)39( الثانيـة:   ،)25( األولـى:  الرسـالة  األوراق: 

)كارتونـي( أخضـر اللـون.

المصادر: 
القوميّـة: 	  الكتـب  دار  اقتنتهـا  التـي  العثمانيّـة  التركيّـة  المخطوطـات  فهـرس 

مجلـة   ،665-664/7 فهرسـتكان:   ،92  ،91  /4 نامـه:  آغـاز  ق145/1، ق23/3، 

تراثنـا، مقـال بعنـوان: )دليـل المخطوطـات( للسـيّد أحمـد الحسـيني، العـدد 

ص111.  الرابـع، 
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مجموعة. 19
)19-1( بحر المعارف. )3369/1( 

تأليف: مصطفى بن شعبان الكليبولّي )ت962ه(. )1(

أول المخطوط:
»الحمـد للـه الـذي جعل اإلنسـان أهل اللسـان وصيّـره عالمـاً ببديع المعانـي والبيان 

رباعـي حمد اولسـون..«. 

آخر المخطوط: 
»حق رفيقى ذاتنه سـعدى سـرورى ايلسـون

ايكــر عالمــده شــفيعى اولــه هم خيــر النام 

بــو دعايــه هــركا مين دير ســه صــدق قليل
جانند اولسـون سـالمة لر محصل والسـالم«

التعريف بالمخطوط: 
ف )10( قواعـد مـن قواعـد كتابـة الشـعر وضبـط العـروض،  كتـاٌب جمـع فيـه المؤلِـّ

وفصـل فـي فّن العروض، وأشـار إلـى بعض فنون البالغة، ألّفه السـرورّي مـن أجل تلميذه 

مصطفـى خـان ابـن السـلطان سـليمان خـان، وفرغ مـن تأليفه فـي 11 صفر سـنة 956ه. 

رُتّـب الكتـاب على مقّدمة، وثـالث مقاالت، وخاتمة. أّما المقدمـة فهي في بيان الحاجة 

إلـى علـم العـروض، تليها ثالث مقـاالت، األولى في مجموعـة من البحور الشـعريّة، والثانية 

فـي الصنائع الشـعريّة، والثالثـة في بعض فنون البالغة منها التشـبيه، وغيره من الفنون. 

)1( مصلـح الديـن مصطفـى بـن شـعبان الكليبولـّي الرومـّي السـرورّي، أديـٌب حنفّي، نحـويٌّ صرفّي، 

فقيـٌه أصولـّي، تولّـى قضـاء اسـتانبول، ثـم صـار معلمـاً لبعـض أوالد السـالطين العثمانيـة. مـن 

ايسـاغوجي(، )شـرح بسـتان سـعدي(، )ديـوان سـروري(،  العالـم(، )شـرح  مؤلّفاتـه: )حاشـية 

وغيرهـا مـن الشـروح والتراجـم باللغتيـن العربيّـة والتركيّـة. توفـي سـنة 962ه، وُدفـن بقصبـة 

)قاسـم باشـا( باسـتانبول.)ينظر: األعـالم: 235/7، معجـم المؤلّفيـن: 256/12، كشـف الظنـون: 

 .)434/2 العارفيـن:  هديـة  189/1و208و244و792، 
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النسخ األخرى للمخطوط:
سـبع نسـخ فـي دار الكتـب القوميـة المصريّة برقـم: )1و2و3و4و6 عـروض تركي 	 

طلعـت(، )1 و2 م عـروض تركي(، نسـخة فـي مكتبة كلبايكاني في قم المقّدسـة 

برقـم )865/3-5/155(، ونسـخة فـي مدرسـة غـرب فـي همـدان برقـم )4705(، 

نسـخة فـي مكتبـة الملك فيصـل للبحوث برقـم )5365(. 

)19-2( رسالة في العروض = ترجمة عروض. )3369/2( 
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط:
»بلـكل كـه بـو علـم عـروض شـعرك تـراز وسـرد ديمك اولـد را نـو كله شـعرك زحافى 

وسـالمى وصحيحى وسـقيمى..«. 

آخر المخطوط: 

جهلى فر خالص بدل خرجدن »علـم اوقى يـوزك كله فرجدن

فعولــن مفاعلــن  كيــح بحــر مســدس خرجدن«مفعــول 

التعريف بالمخطوط: 
المشـهورة  الشـعرية  الفنـون  لبعـض  العروضيـة  القواعـد  تناولـت  صغيـرة  رسـالة 

كالمثنـوي والموّشـح، ومثلـت بمجموعـة مـن الشـواهد الشـعريّة لذلـك، وتناولت بعض 

البحور الشـعريّة كالهزج، وجاءت بتشـبيهات متعّددة، وكذلك فيها إشـارات بسـيطة إلى 

الزحـاف والعلـل التـي تصيـب البيـت الشـعرّي. 

المالحظات:
مجموعة فيها رسـالتان، كُتب على ظهر الغالف مجموعة األسـماء المشـهورة باللغة 	 

التركيّـة، وتملّـكات، وعلى الصفحـة األولى كذلك، مع بعض األبيـات باللغة التركيّة، 

وشـعر باللغة العربيّة.الرسـالة األولى: كُتبت رؤوس الموضوعات ومواضع االستشهاد 

بالمـداد األحمـر، عليها إمضاءات )منـه(، وعليها تصحيحات. الرسـالة الثانية: كُتبت 

عناويـن الموضوعـات بالمداد األحمر. الصفحة األخيـرة من المجموعة بياض. 
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خصائص المجموعة:
نوع الخط: النسـخ، الناسـخ: الرسـالة األولى والثانية:)بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: 	 

الرسـالة األولـى: )ظهـر السـبت الثامـن والعشـرين مـن ربيـع األول سـنة ثـالث 

وسـتين ومائـة وألـف(، الرسـالة الثانيـة: )بـال تاريـخ(، مـكان النسـخ، الرسـالة 

األولـى والثانيـة: )بـال مكان(، عدد األسـطر: الرسـالة األولى والثانيـة )21(، عدد 

 األوراق: الرسالة األولى: )128(، الثانية: )3(، x8 ,15 ،7، 21، نوع الغالف )جلد( 

أسود اللون.

المصادر: 
فهـرس المخطوطـات التركيّـة العثمانيّة التي اقتنتها دار الكتب القوميّـة: ق67-65/1، 	 

آغاز نامه: 130/4، فهرسـتكان: 783/5، مجلة المشـكاة للعلوم اإلنسانيّة واالجتماعية، 

مقـال بعنوان: )شـرح األمثلة المختلفة في التصريـف: تأليف مصلح الدين مصطفى( 

لليـث قهير، المجلد األول، العـدد )1(، ربيع األول 1435ه، المقدمة. 

گلشن توحيد. )3458(. 20
نظم: إبراهيم دده ابن صالح المغلوّي )ت957ه(. )1(

أول المخطوط: 

بي نهايت منت و بي حد سپاس »حمد ل يحـصي ثناي بي قياس

كين جها نرا از عدم كرد اشكار..«بـر خدايـي خالق پبـرورد كار 

آخر المخطوط: 

پــاك كردد انــدراز بحــر صفا»قطــره آلــوده ناپــاك مــا

انبيـا  فخـر  پـاك  روح  كن نصيب ما وصالت اي خدا«حـق 

التعريف بالمخطوط: 
شـرح منظـوم علـى المجموع األدبي الموسـوم بـ )مفـردات مثنوي(، الذي هو للشـارح  

)1( ترجم له في القسم األول، في ضمن الرقم )3247(. 
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نفسـه )إبراهيـم المغلوي(، انتخبه من الديوان المشـهور والموسـوم بـ )مثنـوي معنوي()1(. 

وجـاء الشـرح علـى )600( بيـٍت من أبيـات المثنوي المعنـوي، التي اختارها شـاهدي 

مـن سـتة دفاتـر وبواقـع )100( بيـٍت مـن كّل دفتر؛ وذلك لشـدة إعجابه وتأثره بالشـاعر 

جـالل الدين الرومـي )ت672ه(. 

وكان المنهـج الـذي اتّبعـه شـاهدي هـو أن يتبـع كّل بيـت مـن أبيـات جـالل الديـن 

الرومـّي بخمسـة أبيـات مـن نظمـه تتالءم فـي المعنى. ابتدأ بـه سـنة 937ه وانتهى منه 

سـنة 940ه، وذلـك بحسـب مـا صـّرح بـه الناظم فـي آخـر المخطوط:

نهصد وجهل سال بود تاريخ آن). )..خود نوشــت ختــم وكردش 

المالحظات:
كُتبـت أبيـات جـالل الديـن الرومـّي بالمـداد األحمـر وأبيـات شـاهدي بالمـداد 	 

األسـود، األوراق مـن )108 إلـى 110( بيـاض، كُتـب فـي الصفحـة األولـى منهـا 

بيـت شـعرّي باللغـة التركيّـة. طُبـع الشـرح سـنة 1372ه بتصحيح محّمد حسـين 

خسـروان ورضـا أشـرف زاده، وسـنة 1386ه بتصحيـح خيـر اللـه عزيـزي. 

خصائص المخطوط: 
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )25 رجـب الغـرة فـي 	 

يـوم الثالثـاء سـنة 1110ه(، مكان النسـخ: )بال مـكان(، عدد األسـطر: )18(، عدد 

األوراق:)20(، 14x21 ،2، نـوع الغـالف )جلـد( جـوزي اللـون، مزيّـن بالطـرة. 

نسخ المخطوط األخرى: 
مكتبـة الهيـات فـي مشـهد برقـم )410( و)723(، مكتبـة رضـوي في مشـهد برقم 	 

)24745( و)28968( و)14994( و)8780/1(، مكتبـة المجلـس فـي طهـران برقـم 

)1169( و )2621( و )10618/2( و)4609( و)4122( و )17151/1( و)9562/1( 

و)13620( و)17459(، مكتبـة جامعـة طهران برقم )9197( و)1955/3( و)6183( 

)1( ديـوان معـروف غنـي عـن التوصيـف في حـدود 25000 بيٍت مـن الشـعر الفارسـّي، موزّعة على 

سـتة دفاتـر، مـن نظم الشـاعر جـالل الدين محّمد بـن محّمـد الرومـي )ت672ه(. )ينظر: فهرس 

مخطوطـات مكتبة الروضة العباسـيّة المقّدسـة: 87/1(. 
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و)8636/1(، مكتبـة كلبايكانـي فـي قـم برقـم )3116-16/126(، مكتبـة ملي في 

و)25084(،  و)16884(  و)25699(  و)8276(  و)21129(   )1167( برقـم  طهـران 

مكتبـة ملـي ملك برقم )4894( و)5532( و)5126( و)5276( و )5173/1(، مكتبة 

المرعشـي النجفـي برقـم )7762( و)10923/2(، مكتبة ميبـدي برقم )62(، مكتبة 

ملـي فـي تبريـز برقـم )2875(، دائـرة المعـارف في طهـران برقـم )433(، مكتبة 

الشـاه عبـد العظيـم فـي طهـران برقـم )371(، مكتبـة مولـوي فـي مشـهد برقـم 

)410(، دار الكتـب المصريـة برقـم )5050 س(. 

المصادر: 
موسـوعة مؤلّفي اإلمامية: 278/1، الذريعة: 9، ق498/2و ج225/18، فهرسـتكان 	 

نسـخه هـاي خطـي إيـران: 102/27، فهـرس المخطوطـات التركيـة العثمانيـة: 

 .321/3

شرح تحفة شاهدي. )3523(. 21
نظم: منسوب إلى شاهدّي)1(. 

أول المخطوط: 

روخك النوك ندور نور على نور»صچگ والليل يوزگ آيت نور

هزج محذوف بودر الل اب خور..« مفاعيلـــن مفاعيلـــن فعولـــن

آخر المخطوط: 

ـــن فاعـــالت ـــن فاعالت بو كتابى اوكر خدا ايح اب حيات»فاعالت

ايده محـشرده شفاعت مصطفا« شـاهدى به هر كم ايلرشـه دعا

التعريف بالمخطوط:
منسـوب إلـى ناظـم التحفـة شـاهدي، وهـي منظومـة باللغـة التركيّـة تتخلّلهـا بعـض 

األلفـاظ الفارسـيّة، نُظمـت علـى بحـور عروضيّـة عربيّـة مختلفة، وهـي في فـن التصّوف. 

)1( ترجم له في القسم األول، في ضمن الرقم )3247(. 
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قـام اللغـوّي عبد القـادر البغـدادّي )ت1093ه( بتفسـير ألفاظهـا ومعانيها من خالل 

مؤلّفه الموسـوم بـ )شـرح الشـاهدي الجامع بين الفارسـّي والتركّي(، وهي كلمات عربيّة 

حـّل بهـا مشـكالت شـرح شـاهدي وأزال معضالتـه، ولـه فـي الكتـاب نقـٌد في اسـتعمال 

الشـاهدي لبعـض الكلمـات الفارسـيّة ينّم عن علم واسـع. 

المالحظات:
عليهـا تملّـك مهاهر..سـنة 1343ه، كُتبـت رؤوس الموضوعـات بالمـداد األحمـر، 	 

الصفحـات األخيـرة منهـا مكتوبـة بخـّط مختلـف، الورقـة األخيـرة عليهـا فوائـد 

تركيّة.  وأشـعار 

خصائص المخطوط: 
نوع الخط: النسـخ، الناسـخ: )سـكجي زادة درويش حسـن(، تاريخ النسخ: )12 ج 	 

جـا 1259ه(، مـكان النسـخ: )بال مكان(، عدد األسـطر )11(، عـدد األوراق: )30(، 

15,5×21,5، نـوع الغـالف: )بدون غالف(. 

المصادر والمراجع: 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: 17/1، خالصة األثر: 453/1. 	 

پند نامه= نصيحت نامه )3663/2(. 22
نظم: عمر بابا ظريفي )ت 1210ه(. )1(

أول المخطوط: 

حكمتنـه بـو قـدر انـك انتهـا»حمد بى حـد اول خدايه ابتدا

خلق ايدو بدر انس جن ادمى..« قدر تيله اون سـكر بيك عالمى

آخر المخطوط: 

سـكا بلديره مقصـود وحبيبك»بو در دك اره يوبن بول طبيبك

)1( عمـر ظريفـي، مـن بلـدة روسـجق، مـن خلفـاء الطريقـة السـعدية، مـن آثـاره: )ديـوان شـعر(، 

)نصيحـت نامـه(. توفـي سـنة 1210 ه. )ينظـر: هديـة العارفيـن: 801/1(.
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حياتى آيينى دوش ايد سنده...«ظريفى پند نى كوش ايله سنده 

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة فـي التصـّوف واألخـالق والنصيحـة، تقـع فـي أكثـر مـن ألـف بيـت شـعرّي، 

موزّعـة علـى )141( موضوعـاً من المواضيع األخالقيّـة، عالج فيها الناظـم الكثير من الصفات 

المذمومـة. تبـدأ بمقّدمـة في الحمد، ثّم موضوع كتم األسـرار، وتنتهي بأبيـات في التصّوف.

المالحظات:
فـي ضمـن مجموعـة، أولهـا أرقـام وآخرهـا سـتة أبيـات باللغـة التركيّـة والعربيّـة 	 

فـي صفحـة واحـدة، الرسـالة األولى بعنـوان: )الرسـالة الجماليّة(. الرسـالة الثانيّة: 

كُتبـت رؤوس الموضوعـات بالمداد األحمـر، واألبيات بالمداد األسـود. يفصل بين 

الرسـالتين األولـى والثانيـة قصيـدة بعنـوان: )قصيـدة يونـس(، وأبيات فـي التوحيد. 

خصائص المخطوط: 
نـوع الخـط: النسـخ، الناسخ:)السـيّد حافظ أحمد ابن السـيّد إبراهيم أدهـم(، تاريخ 	 

النسـخ: )سـتين ومائتين وألف في شـهر ربيع األول(، مكان النسـخ: )قره فريد(، عدد 

األسـطر: )13(، عـدد األوراق:)51(، 5x12، 18، نـوع الغـالف )كارتوني( جوزي اللون. 

نسخ المخطوط األخرى: 
دار الكتب المصرية برقم )4468س(. 	 

المصادر: 
فهرس المخطوطات التركية العثمانية: 87/1، آغاز نامه: 92/4. 	 

لغت فرشته اوغلي. )3771(. 23
نظم: عبد اللطيف ابن فرشته )ت ق9ه(. )1(

)1( عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيز )عبـد المجيد( بن أميـن الدين الرومـّي، الفقيه الحنفـّي المعروف 

بابـن ملـك، والمشـهور بـ )ابن فرشـته(، فقيه حنفّي، مـن المبّرزين. من آثاره: )بـارق األزهار فى 

شـرح مشـارق األنـوار(، )شـرح المصابيـح(، )شـرح مجمـع البحريـن وملتقـى النهريـن(، وغيرها. 

توفـي فـي بلـدة تيرة سـنة 801ه أو 885ه. )ينظر: األعـالم: 59/4، هديـة العارفين: 617/1(. 
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أول المخطوط:
»حمـد ثابتـدر اول اللـه كيـم عالمـى علمـا ايلـه برتـدى عنايـت نظريلـه كـو كللـرى 

كوزتـدى فهـوم دم..«. 

آخر المخطوط: 
»مقتــرف كســب ايــدن مجتــرح مثلــي انك

مقشــعر در دتر ين صول شــمال صــاغ يمين

قونشــى جــار اّســى حــار منهمــر در اقجى

رجل ايق كعب توپوق خف ادوك سق ثخين«

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة تقـع فـي )21( قطعـة شـعريّة، تتنـاول اللغـة العربيّـة ومفرداتها مشـروحة 

باللغـة التركيّـة، نظمهـا لحفيـده عبـد الرحمـن حيـن قـارب تعلّـم اللغة. 

وتعـّد مـن المعاجـم اللغويـة المشـهورة في حينهـا، وقد اشـتهر الناظم )ابـن الملك( 

بمعجمـه هـذا، حتـى لّقب بــ )فرشـته اوغلـي(. التزم فيه المؤلّـف بالمدرسـة المعجمية 

العربيـة مـن ناحيـة الشكل والترتيب  

المالحظات:
أولهـا وآخرهـا فوائـد وأبيات باللغة التركيّـة، كُتبت عناوين المقطّعـات بالمداد األحمر 

والشـرح المنظـوم بالمداد األسـود، الصفحتان األولى واألخيرة متضّررتـان، وكذلك الغالف. 

خصائص المخطوط: 
نوع الخط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )بال تاريخ(، مكان النسـخ: 	 

الغـالف  نـوع   ،15x22 ،)26(:األوراق عـدد   ،)11( األسـطر:  عـدد  مـكان(،  )بـال 

)كارتونـي( جـوزي اللـون وعطفه أسـود.

نسخ المخطوط األخرى: 
مكتبـة جامعـة طهـران برقـم )9689(، دار الكتـب المصريـة برقـم )55و68 لغـة 	 
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تركـي(، )77 مجاميـع التيموريـة(، )45و46و47 لغـة تركـي قولـه(، )78 الزكيـة – 

مخطوطـات فارسـيّة وتركيّـة(. 

المصادر: 
فهـرس المخطوطـات التركيـة العثمانيـة: 189/3، فهرسـتكان نسـخه هـاى خطـى 	 

إيـران: 404/27. 

رحلة إلى الحجاز. )3921(. 24
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط: 
»كرتــو بخشــى كنهم راچــه ضرر بــر دارى

ـــاز ـــاي نيــ ـــينه ســ ـــه ســ ـــا ليلــ مـ

اولمستر نچه لر سوادي تمعناي حجر آسود ايله متاع..« 

آخر المخطوط:
»خـم ايلـه خـارج در يچـهء حرمـه وضع قـدم اوليـدى فغانكـه روز وداعسـت وكريها 

دارم اكرچـه ميـروم اما سـروفا دارم«. 

التعريف بالمخطوط: 
الرحلـة عبـارة عـن مذاكرات علميّـة وتاريخيّـة توافرت أسـبابها بوجود المؤلّـف في مكة 

المكرمـة، وتعـّد سـّجالً دّون فيـه المؤلّـف كّل ما تعرّف عليه وشـاهده بنفسـه مـن المزارات 

والمسـاجد والمراسـيم الخاصـة بالحـج، وضّمـت الرحلـة كذلـك إفـادات جغرافيّـة وآثاريّـة 

وتاريخيّـة ُمهّمـة، وتضّمنـت كذلـك نظـم األبيـات أو القصائـد الشـعرية فـي مـوارد متعّددة 

للمؤلّف نفسـه. 

وجـاءت مقّسـمة على أبـواب أو محاور، الموجـود منها )17( محوراً فقـط، وترجمتها 

كاآلتـي: <دخـول الحجـاج إلى بيت المولـى، الذهاب إلى منـى، قافلة الحجاج الشـاميّين 

والمصريّيـن، الرجـوع إلـى البيت المشـرّف، وصف جبـل أبي قبيس، ذكـر أوصاف المولد 
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النبـوّي، وصـف مرقـد خديجـة الكبـرى سـالم اللـه عليهـا، ذكر وصـف جبل نور سـربلند، 

ذكـر وصـف جبـل ثـور، طـواف الـوداع، الذهـاب إلـى المدينـة، الصحـراء بـاب السـالم، 

العزم لزيارة البقيع الشـريف، ذكر وصف شـهداء أحد، ذكر وصف مسـجد ذي القبلتين، 

ذكـر وصف مسـجد قبـا، وصف الـوداع>. 

المالحظات: 
ناقص األول واآلخر، مؤطر بإطار مذّهب، كُتبت رؤوس الموضوعات بالمداد األحمر. 

خصائص المخطوط:
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )ق13ه(، مكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، عـدد األسـطر: )19(، عـدد األوراق:)14x5 ،5 ،)20، 21، نوع الغالف 

)كارتونـي( جـوزي اللون. 

نجاة الغريق. )3989/1(. 25
نظم: الشيخ محمود هدائّى )ت 1038ه(. )1(

أول المخطوط: 

كــه اولــدر ظاهر باطنــده ظاهر»خدايــه حمد ومنــت اول آخر

كوزى أولن دليل استرمى نوره..«ظهورى بيرده أولمشدر ظهوره

آخر المخطوط: 

افندي ويـر نجاتى صالمه غرقه»بـــذى قيـــد مطلعى..فرقـــه

ابــره مطلوبنــه تاكــم هدايى...«..ابلـــه توفيقـــى خدايـــى

)1( الشـيخ محمـود بـن فضـل اللـه بن محمـود السـفر يحصارى الرومـّي، ثم القسـطنطينّي الشـهير 

بالهدائـّي الواعـظ الحنفـّي، صوفـّي، ناظـم ناثـر، مـن مشـائخ الطريقيـة الجلوتيـة، مـن آثـاره: 

)التبـر المسـبوك المشـتمل علـى مـا جـرى فـي أثنـاء السـلوك(، )التجليـات الهدائيـة(، )جامـع 

معجـم   ،415/2 العارفيـن:  هديـة  )ينظـر:  1038ه.  سـنة  توفـي  الرذائـل(.  وقامـع  الفضائـل 

 .)189/12 المؤلّفيـن: 
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التعريف بالمخطوط: 
 منظومـة فـي )الجمع والتفريـق( عند أهل التصّوف، ابتدأهـا الناظم بنعت النبّي

ثـّم بمطلـع الرسـالة، ثم تفسـير )ليعبـدون( أي ليعرفون، ثّم تفسـير )كنت كنـزاً مخفيا(، 

وختمهـا بموضـوع الدعـاء والمناجـاة. وضّمـت مجموعة مـن اآليات واألحاديـث واألقوال 

فـي الجمـع والتفريـق، يليها نظم باللغـة التركيّة.

المالحظات:
فـي ضمن مجموعة، الرسـالة األولى، كُتبـت العناوين المتمثلة باآليات واألحاديث 	 

واألقـوال بالمـداد األحمـر، والنظـم بالمـداد األسـود، طُبعـت في مطبعة سـى في 

اسـتانبول سنة 1287ه. 

خصائص المخطوط: 
نوع الخط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )بال تاريخ(، مكان النسـخ: 	 

)بال مكان(، عدد األسـطر: )مختلف(، عدد األوراق:)12x5 ،)16، 20، نوع الغالف 

)ورقـي( رصاصي اللـون وعطفه جوزي. 

نسخ المخطوط األخرى: 
دار الكتـب المصريـة برقم 171 )مجاميع تركي طلعـت(، )4299س(، )272 و629 	 

و651 مجاميـع طلعت(، دار الكتـب الظاهرية برقم )1479 و7667(. 

المصادر: 
فهـرس المخطوطـات التركيـة العثمانيـة: 207/4، فهـرس المطبوعـات التركيّـة: 	 

82/1، آغـاز نامـه: 162/4، فهـرس مخطوطـات دار الكتـب الظاهريّـة، قسـم 

التصـوف: 10/3. 

26 . )4000( . وسيلة النجاة = مولد النبّي
نظم: سليمان بن أحمد چلبي )ت825ه( )1( 

)1( تُرجم له في القسم األول في ضمن الرقم )2952/1(، ص330. &
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أول المخطوط: 

واجب اولد جمله ايشد هرقوله<الل آديـن ذكـر ايـده لـم اول

هرايشــى آســان ايده الل آكا..»الل آديـــن هر كيـــم اول اول آكا

آخر المخطوط: 

بود عايـه جملـه كزديك امين»يــا الهــى قيلمــه بــزى ضالين

ــن«امتندن راضى اولسون اول معين ــم أجمعي ــة الل عليه رحم

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنـا بالمخطـوط فـي القسـم األول مـن الفهـرس برقـم )2952/1(، وعددنـا النسـخ 

المختلفـة للمخطـوط، وال حاجـة للتكـرار هنـا. 

المالحظات: 
كُتبـت رؤوس الموضوعـات بالمـداد األحمـر، أولهـا مجموعـة مـن األبيـات باللغة 	 

التركيّـة تحـت عنـوان: )هـذا مولـد النبـّي(، وعددهـا )12( بيتـاً وهـي مقدمـة 

المولـد. اعتنـى الناسـخ بتشـكيل األبيـات الشـعريّة، آخرهـا دعـاء النبـّي: )الحمد 

لوليـه والصـالة..(. 

خصائص المخطوط: 
نـوع الخـط: النسـخ، الناسـخ: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال تاريـخ(، مـكان 	 

النسـخ: )بـال مـكان(، عـدد األسـطر )15(، عـدد األوراق: )10,5x17,8 ،)10، نـوع 

الغـالف: )كارتونـي( جـوزي اللـون. 

المصادر والمراجع: 
القوميّـة: 	  الكتـب  دار  اقتنتهـا  التـي  العثمانيّـة  التركيّـة  المخطوطـات  فهـرس 

علـي  برفسـور  خطـي  هـاي  نسـخه  فهرسـت   ،)170/4 نامـه:  آغـاز  ق89/2، 

MevlanaMüze 330 -329/2 ،41 ،16 :نيهـاد تـرالن در كتابخانـه سـليمانيه

 .:siYazmalarKataloğu
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الخاتمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الثانـي مـن )مخطوطـات األدب التركـي  الحمـُد للـه الـذي وفّقنـي إلتمـام القسـم 

الَمحُفوظَـِة فـي ِخزانـة الروضـة العبّاسـيّة(، ومـن خالل مسـيرة البحث ظهـرت مجموعة 

مـن النتائـج نوجزهـا بالنقـاط اآلتيـة: 

إّن عـدد المجاميـع الخطيّـة المفهرسـة في هذا القسـم )5(، ضّمت مختلف فنون . 1

األدب، مـا بيـن المنظومات والرحالت والشـروح وغير ذلك. 

ضـّم البحـث وصفـاً تعريفيّـاً لنمـاذج بلغـت )16( مجلـداً، وبواقـع )25( عنوانـاً، . 2

تخـّص مختلـف المذاهـب اإلسـالمية، وهـذا يـدّل علـى حـرص الروضة العبّاسـيّة 

المقّدسـة علـى حفـظ التـراث العلمـّي المخطـوط كإرث حضـاري ومعرفـي مـن 

دون تمييـز بيـن المذاهـب.

إّن النسـخ المفهرسـة في هذا القسم يعود تاريخ أغلبها إلى القرون )12و13و14( . 3

الهجريّة، ولمؤلّفين يعّدون من أعالم القرون )9و10و11و12(، الهجريّة. 

إّن مـا فُهـرس مـن المخطوطـات التركيـة المحفوظـة فـي ِخزانـة العتبة العباسـية . 4

فـي هـذا القسـم متنـّوع -مـن حيـث الوصـف المـادي- مـا بيـن السـليم التـام 

والناقـص، والمتضـّرر بآثـار الرطوبـة.

وأخيـراً اسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يوفّقنـي إلنجـاز األقسـام الباقيـة، إنّـه ولـي 

آلـه  وعلـى  محّمـد  سـيّدنا  علـى  اللـه  وصلّـى  العالميـن،  رّب  للـه  والحمـد  التوفيـق، 

الطاهريـن. 
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المصادر والمراجع

آغاز نامه، فهرست آغاز نسخه هاي خطي: محّمد حسين األمينّي، مكتبة المرعشّي النجفّي-قم . 1

المقّدسة، ط1، 1427ه. 

األعالم: خير الدين الزركلي )ت1396ه(، دار العلم للماليين، بيروت، 1980م. . 2

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا بن محّمد . 3

أمين البابانّي )ت1339ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(. 

التصوف وفريد الدين العطار: عبد الوهاب عزّام )ت1959م(، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، . 4

القاهرة، 2013م. 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادّي )ت1093ه(، تحقيق وشرح: . 5
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