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الملّخص
التركيّة،    باللغة  المكتوبة  المخطوطات  من  مجموعٍة  على  الضوء  يسلُّط  بحٌث 

سة، الخاصة بمواضيع األدب مثل: الدواوين  والمحفوظة في ِخزانة العتبة العبَّاسيّة المقدَّ

الشعريّة، والمجاميع الشعرية، والقصص المنظومة شعرًا، والرسائل األدبيّة، والرحالت، 

وغيرها مّما يدخل في باب األدب بمفهومه العام.

وهو القسم الثالث من الفهرس الموسوم بـ)ِفهرس َمخطْوطاِت األََدِب التُركّي المحفوظة 

الً القسمين األول والثاني، يتّبعهما في النهج  َسِة(، مكمِّ في ِخزَانَِة الروضة الَعبَّاِسيَِّة المَقدَّ

والترتيب. 

وجاء في هذا القسم تعريٌف مفّصٌل آلخر )١9( مجلّداً، وبواقع )2١( عنواناً وبه نختتم 

فهرسة جميع مخطوطات األدب التركّي المحفوظة في ِخزانة العتبة العبَّاسيّة المقّدسة. 
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Abstract

A research highlights on a collection of manuscripts written in 
Turkish kept in the bookcase of the Holy Abbas shrine Of literary 
subjects like, Poetry collections, anthologies, prose poetry, literary 
letters, journeys, etc., which are part of literature in its general 
sense.

It is the third section of the index called )Index of the Turkish 
literature kept in the bookcase of the Holy Abbas shrine( 
completing sections one and two, followed them in the method 
and arrangement.  

This section contains a detailed definition of the last 19 volumes, 
with 21 titles in which we conclude with the indexing of all the Turkish 
literature kept in the bookcase of the Holy Abbas shrine. 



379 ظسظسدج ؤااعاطدجكا لأ

المقّدمة
ِبْسِم اللِه الرَّحمِن الرَّحيِم

الحمُد لله رّب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محّمٍد وعلى 

أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

وقد  التركّي،  باألدب  الخاصة  النسخ  فهرسة  إكمال  على  ثانية  اللّه  فأحمد  بعُد،  أّما 

النسخ  فهرسة جميع  مّكنني من  الذي  الوقت  لدي  توافر  أن  بعد  القسم،  بهذا  ختمتها 

الخاصة باألدب التركّي، المحفوظة في ِخزانة العتبة العبّاسيّة المباركة. 

العتبة  ِخزانة  تاريخ  على  والثاني  األول  القسم  مقدمتي  في  الضوء  سلّطُت  وقد 

العبّاسيّة، وأهميّة األدب التركّي، وكذلك على أهميّة علم الفهرسة، وأبرز رجالها. والجدير 

مركز  به  يحتفظ  التركيّة  بالمخطوطات  مختّصاً  فهرساً   )50( من  أكثر  هناك  أّن  بالذكر 

تصوير المخطوطات وفهرستها في العتبة العبّاسيّة المقّدسة، وقد عرّفنا بها في الكتاب 

الموسوم بـ )فهرس فهارس النسخ الخطّيّة المقتناة في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها 

في العتبة العبّاسيّة المقّدسة(، و بإمكان المفهرس الرجوع إليها إذا ما أراد أن يفهرس 

المخطوطات التركيّة.

التركيّة،  المكتبات  العربيّة في  للنسخ  مطبوعاً  أكثر من )3٦3( فهرساً  وكذلك هناك 

كتابه  في  الشاهين  شامل  األستاذ  موجزاً  تعريفاً  بها  وعرّف  الفهارس  هذه  جمع  وقد 

بإيراد  واكتفى  تركيا(،  في  العربية  للمخطوطات  المطبوعة  الفهارس  بـ)فهرس  الموسوم 

)عنوان الكتاب، الطبعة، الناشر، مكان النشر، سنة الطبع، ذكر المصدر الذي اعتمد عليه، 

مالحظات عن الكتاب(.

وعرّف هذا القسم بـ )١9( مجلداً، وبواقع )2١( عنواناً، ويتلّخص المنهج المتّبع في 

فهرسة هذه النسخ باآلتي: <الرقم التسلسلي، عنوان المخطوط ويقابله رقم الثبت في 

أمكن-  إْن  الذاتيّة-  سيرته  من  موجٍز  مع  المترجم  أو  الشارح  أو  المؤلّف  اسم  الِخزانة، 

في الهامش، أول المخطوط وآخره، نبذة تعريفيّة عن المخطوط، المالحظات وتشمل: 
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)مواصفات النسخة، األضرار، الحواشي أو الشروح، التعليقات، اإلمضاءات، التملّكات(، 

ثّم تعداد النسخ األخرى للمخطوط الموجودة في مكتبات العالم، ِعبْر ذكر اسم المكتبة 

ثم  أمكن،  إن  مطبوعاً  المخطوط  كان  إذا  ما  إلى  اإلشارة  ثم  فيها،  المخطوط  ورقم 

خصائص النسخة وتشمل: )نوع الخط، الناسخ، تاريخ النسخ، مكان النسخ، عدد األوراق، 

القياسات، نوع الغالف(، ثّم المصادر التي رجعُت إليها في التعريف بالنسخة>. 

وتمثلت الطريقة التي إعتمدتها في إنجاز هذا البحث بأقسامه الثالث بالرجوع إلى 

 :)Türkiye yazmalari toplu kataloğu( وأبرزها:  التركيّة،  بالفهارس  الخاصة  المصادر 

لدورسون كايا، )MevlanaMüzesiYazmalarKataloğu(: لعبد الباقي، )فهارس دار الكتب 

القوميّة منذ  الكتب  دار  اقتنتها  التي  العثمانيّة  التركيّة  المخطوطات  المصريّة(، )فهرس 

عام ١٨70م حتى نهاية ١9٨0م(، )فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي اقتنتها دار 

الكتب القومية منذ إنشائها عام ١٨70م حتى نهاية عام ١9٦9م(، )آغاز نامه(، )فهرست 

آغاز نسخه هاى خطى( المجلد الرابع، وكذلك الرجوع إلى أهل الخبرة واالختصاص في 

هذا الفن، ومنهم: الدكتور Ertuğrul ERTEKIN، والدكتور محسن علّي، والدكتور فاضل 

بيات، وغيرهم. 

المعتمد  المصادر  الفهرسة وأبرز  المعتمدة في  للطريقة  الموجز  العرض  وبعد هذا 

عليها، أقّدم هذه األقسام الثالثة - الخاّصة بفهرسة مخطوطات األدب التركّي المحفوظة 

في ِخزانة العتبة العبّاسيّة المقّدسة - هديًّة متواضعًة إلى كّل َمْن خدم التراث، وبذل 

جهداً في إحيائه.

وأخيراً أوّد أن أشكر كّل َمْن أعانني على إكمال األقسام الثالثة، وأخّص منهم: 

لتصويرهم  وفهرستها؛  المخطوطات  تصوير  لمركز  التابع  المخطوطات  تصوير  قسم 

النسخ التي أحتاج إليها.

مالك مجلة الِخزانة لنشرهم الموضوع، وبذلهم الجهد في مراجعة البحث، وإدخال 

األقسام  لتصحيحه  العيدانّي(  حبيب  علّي  و)األستاذ  فنياً،  وإخراجه  عليه  التصحيحات 

الثالثة تصحيحاً لغوياً. 

األستاذ المترجم )عبد الله رائد عبد الله علّي(؛ لترجمته بعض النصوص التركيّة الواردة 
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ولكونه  القسم،  هذا  في  الواردة  النسخ  بعض  بتعريف  والخاصة  التركيّة،  المصادر  في 

الواسطة بيني وبين األساتذة من الخبراء في األرشيف العثمانّي.

النسخ  أوائل  بعض  قراءة  في  إياي  لمساعدته  Ertuğrul ERTEKIN؛  الدكتور 

وأواخرها. 

وأخيرًا أوّد أن أشكر األستاذ )محسن حسن علّي( لما أسداه لي من معونة -في كثير 

من األحيان- في معرفة عنوانات النسخ، والتعريف بها. 

والحمُد لله رّب العالمين وصلّى الله على محّمٍد وآله الطيبين الطاهرين.
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مجموع أدبّي. )2935( . 27
الجامع: مجهول.

أول المخطوط:
<...يـــرادم ويـــا حيواى..قـــارو قـــار وجســـو رســـمي 
ــدوس...>.  ــدا قلنـ ــل بـ ــا نؤييـ ــانو اّمـ ــو رسـ ــه ديـ رندوسـ

آخر المخطوط:
وظيفـــه  اهم..وابقـــاى  واســـتقبالى  حـــال  <اصـــاح 
ــم آراى>.  ــم عالـ ــيله خبر..علـ ــو وسـ ــه وبـ ــده وتهنيتـ يزيـ

التعريف بالمخطوط:
الكتابات واألشعار في أغراٍض مختلفة، ومنها: شعر في  مجموع أدبّي ضّم مختلف 

غرض الغزل للشاعر عزت بك، وكتابات ومقررات خلوصي بك، وأبيات على شكل سؤال 

وجواب في وصف الخالق، ثم أبيات في حّق السيّدة مريم والنبّي عيسى، وأبيات في 

، ومجموعة من أشعار الشاعر إسماعيل حّقي أفندي وكتاباته، وغير  حّق اإلمام عليٍّ

ذلك. 

المالحظات: 
القصائد  كُتبت  األمــراض،  من  قسم  عالج  عن  حديثاً  أولها  في  المجموعة  ضّمت 

والمئتين  التسعين  بعد  األولى  السنين  بين  ما  المجموعة  هذه  في  األدبية  والمكاتبات 

واأللف هجريّة، وبين السنين األولى بعد الثالث مئة وألف. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال تاريـخ(، مكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )مختلـف(س، )27( ق، ١7x24,5، نـوع الغـالف )كارتون(أحمـر اللـون. 
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مفتاح الحياة. )2948( . 28
تأليف: الحاج محّمد الصالح القيصرّي.)١(

أول المخطوط:
<لـــه الحمـــد علـــى مـــا عّلمنـــا البيـــان باللغـــة واللســـان، 
والصـــاة والســـام علـــى أفضـــل بنـــي عدنـــان...>. 

آخر المخطوط:
<وتشـــتهر كالشـــمس ويحصـــل لهـــذا الفقيـــر ثـــواب كثيـــر ملتقـــى 
ـــن>.  ـــّي األمي ـــة النب ـــن بحرم ـــا معي ـــن ي ـــر آمي ـــك الكبي ـــن المل م

التعريف بالمخطوط: 
اللغة  مفردات  في  منظومٌة  وهي  وهبي(؛  )تحفة  به  ليرتّب  المؤلّف  وضعه  كرّاس 

الشهير  بوهبي  المتخلّص  المرعشّي  رشيد  بن  محّمد  القاضي  الشاعر  نظمها  الفارسيّة، 

بسنبلزاده)2(، عندما علم أّن األتراك يغلطون في استعمال هذه المفردات، وقد عرّفنا بها 

مفّصالً في القسم الثاني تحت الرقم )3359/2(. 

وجرى ترتيب التحفة على ترتيب حروف الهجاء؛ ليعّم االنتفاع لَمن حفظ المنظومة 

وَمْن لم يحفظها، وجعل المؤلّف لكّل حرٍف باباً، وعلى النحو اآلتي: )باب الهمزة، الباء، 

المعجمة،  الشين  المهملة،  السين  المعجمة،  الزاي  الراء،  الدال،  الخاء،  الجيم،  التاء، 

الصاد، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الالم، الميم، النون، الواو، الهاء، الياء(. 

اللغة  كتابة  بعد  <وإنّي  قائالً:  الكتاب  اتّبعه في  الذي  المنهج  المؤلّف عن  ويحّدثنا 

الهجاء في غير لغة  أبياتها، بحروف  ال أكتب معناها بل أرمز إلى عدد قطعتها، وعدد 

الديباجة بل أرمز فيها بالرقم الهندّي، وفي غير المضارع في أوائل القطع، بل أرمز إلى 

ما فيها بالعين المهملة...>. 

)١( لم أعثرعلى ترجمٍة له بحدود ما اطّلعت عليه.

)2( مرّت ترجمته في القسم الثاني، تحت الرقم )3359/2(. 
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المالحظات: 
أشار  وقد  حياتي(،  )شرح  بعنوان:  حجريّة  طبعة  مطبوٍع  بكتاٍب  النسخة  أُشفعْت 

أن تجد معها  الكرّاسة  بهذه  االنتفاع  <وكمال  يقول:  إذ  إلى ذلك؛  ديباجته  المؤلّف في 

شرح حياتي>.

انتهى المؤلّف من تأليفها سنة )١27٦ه(، وتفاءل بأولها وآخرها قائالً: <أول اللغات 

الشمس  وهو  رسن  ذرين  يوسف  وآخرها  بالعربيّة،  الماء  وهو  آب  الكرّاسة  هذه  في 

بالعربيّة، أتفائل به؛ إنّها تكون إن شاء الله تعالى كالماء في إيراد الحياة العلميّة وتروي 

عطش عّشاق التحفة، وتشتهر كالشمس>. كُتبت عنوانات األبواب والرموز باللون األحمر، 

والمفردات باألسود، كُتبت ديباجة الكتاب وخاتمته باللغة العربيّة.

خصائص المخطوط:
الخّط: النسـخ، الناسـخ: )نوح بن مصطفى(، تاريخ النسـخ: )١279ه(، مكان النسخ: 	 

)بـال مـكان(، )١5(س، )20( ق، ١7 x 24,3، نـوع الغالف )كارتون( أصفر اللون. 

لغت فرشته أوغلي. )3059(. 29
نظم: عبد اللطيف ابن فرشته )ت ق9ه(.)١(

أول المخطوط:
ـــت  ـــدى عناي ـــه بزت ـــى علمائيل ـــم عالم ـــدر اول اهلل كي ـــد ثابت <حم
ـــدن..>.  ـــر ن ـــر جقل ـــم طم ـــدى فه ـــرن كوزت ـــو كلل ـــه ك نظريل

آخر المخطوط:
<مقتــرف كســب ايــدن مجتــرح مثلــي انك

مقشـعر در دتـر ين صول شـمال صاغ يمين

ــى ــر اقج ــار منهم ــى ح ــار اّس ــى ج قنش
رجل ايق كعب طپق خفت ادك سـق ثخين>

)١( مرّت ترجمته في القسم الثاني،تحت الرقم )2/377١(. 
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التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالمخطوط في القسم الثاني من الفهرس تحت الرقم )377١(، وعّددنا النسخ 

المختلفة للمخطوط، وال حاجة للتكرار هنا. 

المالحظات:
كُتبت  باللون األحمر،  القطع والموضوعات  كُتبت عنوانات  باللون األحمر،  مجدولة 

وبعض  قوله(،   – )قوله  بعنوان:  القرآنية  اآليات  من  مجموعة  الصفحات  هامش  على 

التعاليق، آخرها دعاء بأسماء الله الحسنى.

خصائص المخطوط: 
الخـّط: النسـخ، الناسـخ:)محّمد درغـم المعـروف بيازجـي زاده(، تاريـخ النسـخ: 	 

)١١39ه(، مكان النسـخ: )بال مكان(، )١7(س، )3٨(ق، ١2 x 20,3، نوع الغالف 

)قمـاش( جـوزي اللون.

المصادر: 
فهـرس المخطوطـات التركيّـة العثمانيّـة: ١٨9/3، فهرسـتكان نسـخه هـاى خطـى 	 

إيـران: 404/27. 

مجموع شعرّي. )3072( . 30
الجامع: مجهول. 

أول المخطوط:
<مفـــردات ســـوزه ناداتـــه حـــرج ايتمه..بكـــت عرفـــان 
ــنك>.  ــدر سـ ــو قمـ ــرك بـ ــر اثـ ــه خبـ ــم كربـ اولنر..جشـ

آخر المخطوط:
ــه  ــه بوالكـ ــدر مرتبـ ــه اولقـ ــدر سـ ــن ابـ ــداد مـ ــم مـ <داتـ
ــرام>. ــا ذو الجـــال واإلكـ ــا..يا مالـــك الملـــك يـ ــاد شـ يـ
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التعريف بالمخطوط: 
مجموع يضّم أشعاراً متفرقًة لثالثٍة من الشعراء األتراك، وهم: الشاعر حسين أوغلو، 

غرض  وطغى  وغيرهم.  سليمان،  أوغلو  أمير  والشاعر  قضاسى،  أزمير  إبراهيم  والشاعر 

الرسائل  الغزل على هذا المجموع؛ فقد شمل أغلب ما فيه. وكذلك ضّم مجموعًة من 

والمكاتبات في الغزل. 

المالحظات:
تخلّلتها رسوٌم ألزهاٍر ملّونٍة ومباٍن، تعود بعض القصائد والمقطّعات الشعريّة إلى سنة 

)١252ه(، كُتبت باللون األحمر واألسود.

خصائص المخطوط: 
الخّط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )ق١3 ه(، مكان النسـخ: )بال 	 

مـكان(، مختلـف األسـطر، )45(ق،  ٦,١5 x 22,٦، نـوع الغـالف )كارتـون( أزرق 

اللون.

ترجمة المنظومة الجزرّية. )3136/4( . 31
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

شكر ايده لم شـكر بيعد تكريه<حمـد ايـده لـم بيحـد تكريه

مقتضاى رحمتن اظهار ايدوب..>كيم بزى اول قدر تندن وارايدون

آخر المخطوط: 

مهتــدى ايــده خير لى يــو للره<رحتمندن جود ايدوب بزقو للره

دوحها نده ايله احسان اجمعين>علم قـرآن اهلنه هب اول معين

التعريف بالمخطوط: 
ترجمٌة للمنظومة الموسومة بـ )المقّدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه(، 
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أبحاث  الناظم جّل  بها  تناول  بيتاً،  الترجمة في )2٦3(  بالجزرية)١(، وجاءت  والمشهورة 

بيان  النحو اآلتي: )في  باباً، وعلى  أو  التجويد، وقّسمها على مقّدمة و )١7( موضوعاً، 

مخارج الحروف، بيان صفات الحروف، بيان القواعد، باب اإلدغام بال غّنة، باب اإلدغام 

مع الغّنة، في بيان اإلظهار، في بيان اإلخفاء، في بيان حروف الحلق، في بيان ما يقرأ 

من الخيشوم، في بيان الميم الساكنة، في بيان اإلمالة للخفض، في بيان الصلة للخفض، 

في بيان الهاء الساكنة ما قبلها، في بيان أحكام المد والقصر، في بيان ذم تاركي التجويد، 

في بيان أحكام الوقف، في بيان سكتة الخفض(.

المالحظات: 
هي في ضمن مجموعة، الرسالة الرابعة )39ظ -4٨ظ(، تسبقها ثالث رسائل في فنِّ 

التجويد باللغة العربيّة، عليها تعليقات، كُتبت عنوانات األبواب باللون األحمر.

خصائص المخطوط:
الخّط: النسـخ، الناسـخ: )بال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )١2١9ه(، مكان النسـخ: )بال 	 

مـكان(، )١5(س، )١0( ق، ٨,١4 x 2١، نـوع الغالف )كارتون( مشـّجر. 

شرح َبدء األمالي = ترجمة َبدء األمالي. )3235/9( . 32
شرح: مجهول. 

أول المخطوط: 

اولمان ابتر اولدورز ا كمل مدام<بدء بسم اهلل اوالن شى اى انام

كو كلمبزى غمدن آذاد ايده لوم..>اسـم حقـى اوال يا ذا يـده لوم

آخر المخطوط:
ــا كونلـــرده بـــر كـــون قـــد  <بالخيـــر مغفـــرت ايلـــه يومـ

)١( للشيخ محّمد ابن الجزرّي )ت٨33ه(، حوت - على صغر حجمها – جّل أبحاث التجويد، وتقع 

في )١07( أبياٍت، موزّعًة على )١5( باباً، مع المقّدمة والخاتمة. 
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تحقيـــق دعالـــى بنـــم ايجـــون مغفـــرت رجـــا ايلـــه تمـــت 
الكتـــاب بعـــون اهلل الملـــك الوهـــاب اللهـــم اغفـــر لمؤّلفـــه 
ومترجمـــه وكاتبـــه ولَمـــْن نظـــر وقـــرأ فيـــه آميـــن>. 

التعريف بالمخطوط: 
بيٍت من  كّل  بعد  األمالي()١(، وجاء  )بدء  بـ  والموسومة  المشهورة  للقصيدة  ترجمة 

األصل بيت باللغة التركيّة مترجماً له، وهي ترجمة أقرب من الشرح اعتماداً على ما جاء 

في آخر المخطوط:

<اللهم اغفر لمؤلّفه ومترجمه...>، وما أثبتناه في العنوان فهو كما ورد في المخطوط. 

المالحظات: 
رسائل  ثماني  يسبقها  -١49و(،  )١43ظ  التاسعة  الرسالة  مجموعة  ضمن  في  هي 

متنّوعة األغراض، مجدولة، كتبت أبيات القصيدة المشروحة باللون األحمر.

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )عبداللـه بـن عبداللـه العالئـّي(، تاريـخ النسـخ: )بـال 	 

الغـالف  نـوع   ،22x7( ق،١٦( )2١(س،  مـكان(،  )بـال  النسـخ:  مـكان  تاريـخ(، 

مشـّجر.  )قمـاش( 

نظم وصيتنامه بركوي. )3316( . 33
نظم: مجهول. 

الحنفّي  الفرغانّي  األوشّي  عثمان  بن  علّي  الدين  سراج  الشيخ  نظم  من  الكالم،  علم  في  )١( قصيدة 

)ت575ه(، وهي من القصائد المتداولة، فرغ من نظمها سنة )5٦9 ه(. تناولها بالشرح عدٌد غير 

قليٍل من األعالم، منهم: رضّي الدين أبو القاسم بن حسين البكرّي، والشيخ خليل بن العالء النجارّي 

)ت٦32ه( ، والشيخ شمس الدين محّمد النكسارّي )ت9١0ه(، والشيخ عّز الدين محّمد ابن أبي 

بكر بن ُجماعة )ت٨١9ه(، وعلّي بن سلطان محّمد القارّى )ت١0١4ه(، ومحّمد بن أبي بكر الرازّي، 

والشيخ محّمد بن أحمد بن عمر األنطاكّي،ّ وغيرهم من الشرّاح )ينظر: كشف الضنون: ١350/2(. 
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أول المخطوط )ناقص(: 

تمامــــــت كم مشـهور جهاندر بركلى در<..نفســــــه 

كه يعى انارك هر بير سـينه..>دخى اخوان دينك جمله سـينه

آخر المخطوط:

كه يعنـى بو دعايـه اديه آمن..<دخـى اكه كه ايده بوكه تأمين

بيك للى ايكسنده اولدى منظوم>حـروف با نقـط تاريـخ معلوم

التعريف بالمخطوط: 
نظٌم للكتاب الموسوم بـ )وصيت بركلي( أو )وصيتنامه بركلي(، وهو عبارة عن رسالٍة 

تسلّط الضوء على كّل ما يهّم المسلم في العقيدة والعمل، وهي من تأليف محّمد البركوّي)١(. 

ويقول الناظم في سبب نظم هذه الوصيّة - وهو أحد تالميذ البركوّي - ما ترجمته: 

<أردت أن تكون الفائدة أكثر، فقدمت على شرح هذه الوصيّة نظماً>. 

أتّم الناظم شرحه المنظوم سنة )١052ه(. 

المالحظات: 
ناقصة األول، ومقدار النقص بما يقارب الـ )40( بيتاً من أولها، وأول النسخة التامة: 

)خدا سميله يا شالرم كاتبه(، مجدولة باللون األحمر، وكذلك عنوانات الفصول. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )أوائـل ذي القعـدة سـنة 	 

النسـخ: )بـال مـكان(، )١3(س، )٦0( ق، ١3,9 x ١٨,7، نـوع  ١١72ه(، مـكان 

الغـالف )كارتـون( أخضـر اللـون. 

سنة  بباليكسر  ُولد  الحنفّي،  الصوفّي  الفقيه  الرومّي  الدين  تقّي  البركوّي  علّي  پبر  بن  )١( محّمد 

النحو،  في  األسرار(  )إظهار  الحديث(،  في  )أربعين  البركوّي(،  )آداب  تصانيفه:  من  )92٦ه(، 

وغيرها. توفّي سنة )9٨١ ه(.)ينظر: هدية العارفين: 252/2(.
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المصادر:
أفندي، مخطوط برقم  العثمانية: 2٦3/4، رسائل بركلي  التركية  المخطوطات  فهرس 

برقم  بركلي، مخطوط  وصيتنامه  نظم   ،)islamic-manuscripts.net( مكتبة  في   )45(

)١١54( في معهد الثقافة والدراسات الشرقية/جامعة طوكيو. 

شاه وكدا)1(. )3357( . 34
نظم: يحيى بك األرنبودّي)2(. 

أول المخطوط )ناقص(: 

علمـى اولدى صانكه عباسـك<عالــم ايچــره پنا هدر ناســك

پزدهء شــاهدان شــهر جمال..>اولدى هر حرف اي حجسته خصال

آخر المخطوط:

ــدون كتابى بوك هــر زمــان اللــره اوال بزيــوك<نه روا در اي

بــر ايكى بيتلــه اوليــدى تمام> كاشــكى بــو ســواد لطف كام

التعريف بالمخطوط: 
منظومٌة في العشق،)عند الصوفية(، أتّم نظمها الشاعر في أسبوٍع واحد، وافتتحها 

بمناجاٍة ومدائح للنبّي محّمٍد والخلفاء. 

وهو  سلطاٍن  بين  محاورة  وهي  والشّحاذ(،  )السلطان  بعنوانها:  المنظومة  وتعني 

)شاه(، والشّحاذ وهو )كدا(، والسلطان ال يبيّن نفسه، والشّحاذ ال يعرف بأن هذا الرجل 

اسمه  باستانبول  ميدان  بوصف  والمدائح  المناجاة  بعد  تبدأ  والمنظومة  السلطان،   هو 

)١( في فهرست الكتب التركيّة الموجودة بالكتبخانة الخديويّة المصريّة، للدغستانّي: ص32٦: )المقالة 

المنظومة في وصف البسملة الشريفة(. 

)2( يحيى بك )دوقه كين زاده( األرنبودّي الرومّي، كان نديماً لبعض السالطين، انتقل إلى البروسة 
)يوسف  راز(،  )كنجينة  أنوار(،  )كلشن  )سليماننامة(،   ،) )أصولنامه  آثاره:  من  لألوقاف،  مأموراً 

وزليخا(. تُوفّي سنة )990ه(. )ينظر: هدية العارفين: 223/2(.
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المحبوب،  وهو  أحمد  اسمه  الملك  جعل  حيث  السباق(،  )ساحة  أي  ميداني(  )آت 

والمحّب هو )الشّحاذ(، وهو رجل من أهل العلم والورع. 

المالحظات: 
ناقصة األول، ومقدار النقص )١0( أبياٍت، وأول النسخة التامة: <سطر بسم الله اى 

اولو األلباب ** اولدى مفتاح قفل باب كتاب>، مجدولة، كُتبت عنوانات األبواب باللون 

األحمر، آخرها أشعار متفرّقة باللغة التركيّة. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )بـال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بال تاريـخ(، مكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )١3(س، )٨١( ق، ١2 x ١9,5، نـوع الغـالف )جلـد( بنـيُّ اللـون. 

المصادر:
مكتبة مشيغن  كدا، مخطوط في  العثمانيّة: ١/3، شاه  التركيّة  المخطوطات  فهرس 

 ،32٦ المصريّة:  الخديويّة  بالكتبخانة  الموجودة  التركيّة  الكتب  فهرست   ،)4١3( برقم 

مخطوطات األدب المكتوبة باللغة التركيّة: ١١4 – ١١5، فهرست نسخه هاى خطى على 

نهاد ترالن در كتابخانه سليمانيه: 40. 

ترجمة قصيدة البردة. )3530/1(. 35
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم<أمــن تذكــر جيران بذي ســلم

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

آخر المخطوط: 

نعم<ما دم كه تحريك ايده اشجار باد صبا ايده  داعى  عيسى..ايجون 

أهل التقى والنقى والحلم والكرم..>واآلل والصحب ثّم التابعين لهم
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التعريف بالمخطوط:
عرّفنا بالنسخة في القسم الثاني تحت الرقم )330١/4(، فالحظ. 

المالحظات:
هي في ضمن مجموعة، الرسالة األولى )2ظ – ١2ظ(، خزائنية، مذّهبة، مجدولة،  كُتبت 

أبيات األصل بالمداد األسود، والترجمة بالمداد األحمر، عليها تعليقات، يليها )تسبيع البردة( 

للقاضي البيضاوّي، وكُتب على هامش )التسبيع( ترجمٌة ألبيات البردة فقط باللغة التركيّة، 

ويلي التسبيع ثالث أوراٍق باللغة العربيّة في سبب نظِم البردة، وكيفية قراءتها، واألسباب 

المترتبة على ذلك، وتُرجمت هذه األوراق إلى التركيّة بثالث أوراٍق بعد الثالث األولى. 

الخصائص:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: ورد اسـم الناسـخ وتاريـخ النسـخ بعـد الرسـالة الثانيـة؛ 	 

وهـي )تسـبيع البـردة( للقاضـي البيضـاوّي، ولتقارب الخـّط فـي المجموعة نذكر 

الناسـخ وتاريـخ النسـخ هنـا: )أحمـد حلمي ابـن الحاج عبـد الله(، تاريخ النسـخ: 

)20 ذي الحجـة سـنة ١2٦0ه(، مـكان النسـخ: )بال مـكان(، )١٦(س، )١0(ق، ١3 

x 20، نـوع الغـالف )جلـد( بنـيُّ اللون. 

مجموعة )3619( . 36

)36-1( ترجمة قصيدة البردة. )1ظ - 14و( 
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

سلم بذي  جيران  تذكر  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم<أمن 

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

آخر المخطوط: 

ــى..><يا رب قيل كرمى خلوصى ايت محترم ــى الم ــا.. وعقبا..غم دني
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التعريف بالمخطوط:
عرّفنا بالنسخة في القسم الثاني تحت الرقم )330١/4(، وفي هذا القسم تحت الرقم 

)3530/١( أيضاً، وذكرنا النسخ األخرى لها، فالحظ. 

)36-2( ترجمة القصيدة الطنطرانّية. )20و - 22و( 
نظم: مجهول. 

أول المخطوط:

بالّنَوى زلزلتني والعقُل في الزلزاِل زاْل<يا َخِلّي الباِل قد َبلَبلَت بالبلباِل باْل

............................................>اي مه نامهر بان آواره قلدك كوكلمى

آخر المخطوط: 

ــه ــف اخاقــــ مقتداسن مهتداسن مجتباسن مرتضا..><...لطيــــ

التعريف بالمخطوط:
الّرزاق  الشاعر أحمد بن عبد  الطَّنطَرانيّة، وهي من نظم  ترجمٌة منظومٌة للقصيدة 

نظام  الوزير  مدح  في  قيلت  مجّنسة،  ترجيعيّة  قصيدة  وهي  4٨5ه(،  )ت  الطّنطرانّي 

الملك، وللنظام شرح عليها، كما شرحها محّمد بن أحمد البهشتّي اإلسفرايينّي )ت749ه(، 

وعارضها جماعة، منهم إسكندر بك بن عبد الله. 

النسخ األخرى للمخطوط: 
ثالث نسٍخ في دار الكتب المصريّة: )3١ مجاميع تركي طلعت(، )١2٦و١4١ مجاميع 

التيمورية(. 

المالحظات:
المضريّة  القصيدة  الثانية:  البردة،  ترجمة  األولــى:  قصائد:   )4( تحوي  مجموعة 

للبوصيرّي، الثالثة: االثنا عشرية باعتبار ذكر الحروف قبل األلف والخاتمة، الرابعة: ترجمة 

الطنطريّة. جاء على ظهر الغالف فوائد شعريّة في أبواب المنطق وغيرها، وعلى وجه 
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الورقة األولى قصيدٌة باللغة التركيّة.

العربيّة؛ منها  باللغة  البردة، عليها تعليقات، وشروح مهّمة  الرسالة األولى: ترجمة 

شرحا العصام والزركشّي. الرسالة الرابعة: ترجمة الطنطريّة: ناقصة اآلخر، عليها تعليقات، 

كتبت أبيات األصل باللون األسود، والترجمة باللون األحمر. 

الخصائص:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: الرسـالة األولـى: )حافـظ اسـماعيل النظيفـّي(، الرسـالة 	 

الرابعـة: )بـال ناسـخ(، تاريخ النسـخ: )شـهر جمادى اآلخـرة سـنة ١2٦0ه(، مكان 

النسـخ: )بـال مـكان(، )١5(س، )22(ق، ١2,5 x ١7,5، نـوع الغـالف )جلـد( بنـيُّ 

اللون. 

المصادر: فهرس المخطوطات التركية العثمانية: ١/242. 

ابتداء بند نامه. )3699( . 37
نظم: مجهول. 

أول المخطوط: 

نـور ايمان ويـرذى خاك آدمه<حمد بيحـد اول خداى عالمه

هم آنوك لطفيله غرق اولمدى نوح..>اولدر اولكم آدمه نفخ اتدى روح

آخر المخطوط: 

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

اجتناب ايله  قجه  اولد  سوز بودر واهلل اعلم بالصواب>ممكن 

التعريف بالمخطوط: 
منظومٌة في )٨04( أبياٍت، موزّعًة على )3٨( فصالً، منها: )قطعة في نعت الرسول 

الفصل األخير  أّما  اإللهية،  المناجاة  المجتهدين، في  األئّمة  بيان  محّمٍد، قطعة في 

فهو بعنوان: )بسمله شريف كويد(، وهذه القطعة هي عينها الموسومة بـ )وصيتنامهء 
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عزمي(، التي عرّفنا بها في القسم األول تحت الرقم: )2/305١(. 

المالحظات: 
بدوائر  األبيات  بين  وفُصل  األحمر،  باللون  الفصول  عنوانات  كُتبت  مشّكلة،  أبياتها 

باللون األحمر، جاء على األوراق األربعة األخيرة دعاء بعنوان: )دعاء عهد نامه شريف( 

باللغة العربيّة. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )آون طقوزنجـی کونـی(، تاريـخ النسـخ: )١9 ربيع األول 	 

سـنة ١274ه(، مـكان النسـخ: )بال مـكان(، )١١(س، )39( ق، 9,١١ x ١7,5، نوع 

الغـالف )كارتون( بنـيُّ اللون.

شرح بند عطار. )3734( . 38
شرح: إسماعيل حّقي بن مصطفى البروسوّي )ت١١37ه()١(. 

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

آخر المخطوط: 

در دو عالم رحمتش بخشد خداى<هركه آرد اين نصيحتها بجاى

بجـاى را  نصيحـت  ايـن   ...<............................................

التعريف بالمخطوط: 
ترجمٌة وشرٌح للمنظومة الموسومة بـ )پند نامه عطار(، وقد عرّفنا بها وبالمنظومة - 

التي تُرجمت وُشرحت - في القسم الثاني تحت الرقم )3359/١(، وذكرنا النسخ األخرى 

)١( مرّت ترجمته في القسم الثاني، تحت الرقم: )١/3359(. 
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لها، فال حاجة للتكرار هنا. 

البالغة )79(  المنظومة األصلية  واشتملت نسختنا هذه على )5٦( فصالً من فصول 

فصالً، موزّعًة على )٨١4( بيتاً، ولكن من المالحظ أّن هناك بعض الفصول ُدمجت مع 

األخرى تحت عنوان واحد بخالف النسخة السابقة. 

المالحظات: 
جاء على وجه الورقة األولى عبارات باللغة التركيّة بخّط يحيى، مجدولة باللون الفستقي، 

كُتبت عنوانات الفصول باللون األحمر، عليها تصحيحات، عليها تعليقات باللغة العربيّة. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )محّمـد بـن أحمـد المختـار(، تاريـخ النسـخ: )وقـت 	 

العشـاء في خمس وعشـرين من شـهر جمادي األول سـنة تسـعٍ وعشـرين ومائة 

وألـف(، مـكان النسـخ: )بـال مـكان(، )١١(س، )40( ق، 5,٨ x ١2,5، نوع الغالف 

اللون. )كارتـون(أزرق 

المنظومة الالمية في مدح خير البرية. )3808( . 39
نظم: إسماعيل الحقي القادين خاني )ق١4ه(.

أول المخطوط: 

ــه أزال<باسم الحكيم تعالى شأنه وعا  ــى حبيب ــاة عل وبالص

على زماٍن مضى في غفلٍة كسا..>إلى متى سّيدي ما كنت مكتئبًا

آخر المخطوط: 

من كافر وعا من صّدق الرسا<أتممتهـا زمنـًا عّمـت مصائبه

ــا>تاريخ نظمي من )شواغل( علما ــدا وح ــة ب ــة قمري هجرّي

التعريف بالمخطوط: 
ترجمٌة منظومٌة لقصيدٍة الميّة في مدح سيّد األنبياء والمرسلين محّمٍد، تتكون 
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من )٦١( بيتاً من البحر البسيط، وجاءت الترجمة لـ )52( بيتاً فقط، ووزّعت األبيات على 

ستة عنوانات، وكاآلتي: )المقّدمة، الصالة على النبّي، االعتذار من النبّي، مدح 

النبّي، طلب الشفاعة من النبّي، خاتمة(. 

تاريخ الفراغ من نظم الترجمة هو كلمة )شواغل( الواردة في البيت األخير، وتساوي 

بحساب الجّمل )١337ه(. 

المالحظات:
كُتبت األبيات المترجمة بلوٍن مغايٍر وتحت كّل بيٍت ترجمته، األوراق )5 -٨( بياض. 

خصائص المخطوط:
الخـّط: النسـخ، الناسـخ: )الناظـم(، تاريـخ النسـخ: )١337ه(، مـكان النسـخ: )بـال 	 

مـكان(، )مختلـف(س، عـدد األوراق: )٨(، ١5 x 22، نـوع الغـالف )ورقي(بنـيُّ اللـون.

تحفة شاهدي. )3822( . 40
نظم: إبراهيم بن صالح المغلوّي )ت957ه()١(.

أول المخطوط )ناقص(: 
<خواهــر قــن قردشــة دى مــا درانا اتــه پدر 

آدمـه مردم دى ولى مردم چشـم اولدى ببك

هيمــه وهيــزم در اودن هــم دخــى خا كســتر كل
آزر اود انكشت كومر اخكر كوز يعنى زلك..>

آخر المخطوط: 

فاعـات فاعاتـن  بو كتابى اوكرن ايح آب حيات<فاعاتـن 

ايده محشـرده شفاعت مصطفا>شـاهدى به هر كم ايلرسـه دعا

)١( مرّت ترجمته في القسم الثاني، تحت الرقم: )3247(. 
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التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة في القسم الثاني تحت الرقم: )3247(، فالحظ. وجاءت نسختنا هذه 

في )250( بيتاً، موزّعة على سبع ِقطع. 

المالحظات: 
ناقصة األول، مجدولة باللون األحمر، كُتبت رؤوس المواضيع باللون األحمر، آخرها 

فائدة في الحروف وأرقامها بحساب الجّمل، وجاء على الصفحة األخيرة من النسخة بيتان 

للمال جامي باللغة التركيّة، وبيتان المرئ القيس بالعربيّة.

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

مـكان(، )١3(س،  )١2(ق، ١٦,١ x 2١,٨، نـوع الغـالف )ورقـي( بنيُّ اللون.

ترجمة قصيدة البردة. )3914(. 41
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: 

دنيا ده وعقبا ده هم ويرمه غم والمى..><يا رب قيل كرمى خلوصى ايت محترم

التعريف بالمخطوط:
عرّفنا بالنسخة في القسم الثاني تحت الرقم )330١/4(، وكذلك في هذا القسم تحت 

الرقم )3530/١(، وذكرنا النسخ األخرى لها، فالحظ. 

والجدير بالذكر أن الشاعر نظمها ألجل أستاذه سليمان الحاج )الحاج سليمان(، وفرغ 
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من نظمها في ظهر شهر رمضان من سنة )١١25ه(.

المالحظات:
عليها  األحمر،  باللون  بيٍت  كلِّ  تحت  والترجمة  األسود،  باللون  األصل  أبيات  كُتبت 

تصحيحاٌت.

خصائص المخطوط: 
الخـّط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )١25٦ه(، مـكان النسـخ: 	 

)مدينـة قـرق آغجـي(، )١2(س، عـدد األوراق:)١4(، ١5,5 x 20,5، نـوع الغـالف 

)ورقـي( بنـيُّ اللون.

مجموعة. )3924/1( . 42

)42-1( تخميس قصيدة البردة. )1 ظ – 18 ظ( 
نظم: سليمان نحيفي )ت١١5١ه()١(.

أول المخطوط:
ــض  ــى بع ــوي عل ــي تحت ــردة الت ــدة الب ــس القصي ــذه تخمي <ه
صفــات النبــّي المنتميــة إلــى اإلمــام العــارف الكامــل..>. 

آخر المخطوط: 
<مارّنحــت عذبــات البــان ريــح صبــا

تاكــه بــان اغصاننــى تحريــك اين بــاد صبا

ــم ــس بالّنغ ــادي العي ــس ح ــرب العي وأط
اشـترانه هم طرب بخش اوله حـادى با نغم>

)١( سليمان بن عبد الرحمن بن صالح الرومّي الكاتب، أحد رجال الدولة المتخلّص بنحيفي، من تصانيفه: 

)آصف نامه(، )تخميس القصيدة المضريّة(، )ترجمة المثنوّي نظماً(، )حلية األنوار في مدح النبّي 

المختار(، )ديوان شعر(، )مولد النبّي(، تُوفّي سنة )١١5١ه(. ينظر: هدية العارفين: ١/404.
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التعريف بالمخطوط: 
بـ  الموسومة  المشهورة  للقصيدة   ،- والتركيّة  العربيّة  باللغتين  منظوم   - تخميس 

)البردة( للشاعر محّمد بن سعيد البوصيرّي )ت٦95ه(، وترجم هذا التخميس إلى اللغة 

التركيّة نظماً الشاعر عبد الله بن عبد العزيز الباليكسرّي الشهير بصالحّي )ت١١97ه(. 

)42-2( تخميس قصيدة )شبيهك بدر الليل..(. )19و – 22و()1( 
نظم: عبد الله الصالحّي )ت١١97ه()2(.

أول المخطوط:
ـــض  ـــى بع ـــتمل عل ـــي تش ـــريفة الت ـــدة الش ـــس القصي ـــذه تخمي <ه
نعـــوت ســـّيد األوليـــن واآلخريـــن المنتســـبة إلـــى حّســـان بـــن ثابـــت..>. 

آخر المخطوط: 
<شـــــــفيعي رســـول اهلل واهلل غافـــري

شـفيعمدر رسول اهلل ايدر حق مغفرت هر بار

وال رّب إال اهلل واهلل أكبــــــــــــــــر
خدا دن غيرى رب بوقدر كه اول اهلل اكبر در>

التعريف بالمخطوط: 
تخميس للقصيدة المنسوبة إلى حّسان بن ثابت، التي مطلعها:

ووجهك من ماء الماحة أزهرشبيهك بدر الليل بل أنت أنور 

خمّسها   ،محّمٍد النبّي  نعوِت  بعض  على  وتشتمل  أبياٍت،   )١0( من  وتتكون 

 .١( قصيدة تنسب إلى حّسان بن ثابت، وتتكون من )١0( أبياٍت، وتشتمل على بعض نعوت النبي محّمٍد(

محّدث،  بالصالحّي  الشهير  الخلوتّي،  الحنفّي،  الرومّي،  الباليكسرّي،  العزيز  عبد  بن  الله  )2( عبد 

أصولّي، صوفّي، أديب، شاعر، من تصانيفه: )شرح الخمرية البن الفارض(، )ديوان شعر(، )طوالع 

منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم(، تُوفّي سنة )١١97ه(. )ينظر: إيضاح المكنون: ١/5٦0(. 
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إلى  أخرى  نسخٍة  في  التخميس  ذلك  ترجم  ثّم  والتركيّة،  العربيّة  باللغتين  الصالحّي 

التركيّة.  اللغة 

المالحظات: 
الرسـالة األولـى: كُتبـت أبيـات األصـل باللـون األحمـر، وأبيـات التخميـس باللـون 	 

األسـود، كُتـب علـى حاشـيتها ترجمـة منظومـة لقصيـدة البـردة مـن نظـم حافـظ 

الشـيرازّي بحسـب مـا جـاء علـى النسـخة، أولهـا: 

ــدر ذي ســلم ــت ان ــت ياران ــاد صحب <اي زي
اشـك چشم آميخته با خون روان گشته به هم>

وفي المصادر أنّها ترجمة فارسيّة لقصيدة البردة لمنال جامي )فهرس المخطوطات 

التركيّة: ١/١52(.

الرسـالة الثانيـة: يليهـا مقطوعـة وقصيـدة فـي مـدح النبـّي األكـرم باللغـة 	 

العربيّـة للشـاعر عبـد اللـه الصالحـّي، ثـم ترجمـة القصيـدة باللغـة الفارسـيّة، 

ثـم باللغـة التركيّـة، وأول الترجمـة التركيّـة: <اى معـال ذات بـاكك منبـع فيـض 

حكـم..>. يليهـا شـرٌح لمـا قـدم مـن القصائـد، ثـم تخميـس وغيـره مـن األشـعار 

باللغـة العربيّـة. 

خصائص المجموعة:
الخّط: النسـخ، الناسـخ: )يوسـف بن محّمد الكروّي(، تاريخ النسـخ: )بال تاريخ(، 	 

األولـى:)١٨(،  الرسـالة  األوراق،  )بـال مـكان(، )مختلـف(، عـدد  النسـخ:  مـكان 

الثانيـة: )4( 5,١٦ x 22,5، نـوع الغـالف )كارتـون( مشـّجر.

المصادر:
فهرس المخطوطات التركيّة العثمانيّة: ١/١49 -١5١. 

أنيس العّشاق. )3926(. 43
نظم: مير جناب.
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أول المخطوط: 

ــه<بــر كيجــه ســاقى بــزم رندانه ــاى دوران ــم ظرف ــم ندي ه

ظلمت خامه مه صالدى پرتو..>شـب ديچـور ده مثـال مـه نو

آخر المخطوط: 

بهر ترك ايده مم بحثنى تاروز قيامت<عرفانه مغاير كبيدر شعر مز اما

زنه دوستلره احسان ايده..صبر وسامت>اسماى وال راى اوقوند قجه دمادم

التعريف بالمخطوط: 
ديوان شعرّي، يقع في ثالثة أقساٍم، األول: هو عبارة عن منظومٍة في العشق مكّونة 

من )١43( بيتاً، وتتحدث عن محاورة جرت بين اثنين، جلسا على مائدٍة في حانة وبدآ 

المقطّعات  العشق والتفاني من أجله، وضّم كذلك مجموعًة من  يقّصان حكايتهما في 

الشعرية، وعددها )50( مقطوعًة، وكلُّها في العشق أيضاً، وُعنونت كلُّ مقطوعٍة باسم 

فتاة. 

أّما القسم الثاني، فهو بعنوان: )منظومة ناشد يه لى(، وتقع في )24( بيتاً، أّما القسم 

األخير فهو منظومة مكّونة من )54( بيتاً ضّمنها الشاعر مجموعًة من األسماء. 

المالحظات: 
األوراق من )١2 – 24( بياض، كُتبت أبيات الديوان بشكل عمودي؛ يعني: صدر البيت 

وتحته العجز، ويقابلهما صدر البيت وتحته العجز أيضاً. 

خصائص المخطوط: 
الخـّط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال تاريـخ(، مـكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )مختلـف(س، )24(ق، ١4 x 20، نـوع الغـالف )جلـد( أخضـر اللـون.

رسالة قيسوني زاده = منظومة في الطب. )4022(. 44
نظم: درويش ندائى جلبي )ت ق ١0ه(.
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أول المخطوط: 

حضرتكدر كريم الشان والعظيم<اى حكيم اى كريم حي حليم

اتـدم..>آكا اول جنـده بـه كتـاب اتدم افتـاب  طـب  انجـم 

آخر المخطوط: 

ايــده باقــى او ظــل ممــدودر<ظــل حــق در وجــرد..در

ــا>بــو كتابــدر بــوالن دواء شــفا ــده دعــ ــرت.. ايــ حض

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة في القسم األول تحت الرقم)305١/١(، وقلنا: إنّها اختصار لكتابه )أي 

الظنون  أّن صاحب كتاب كشف  بالذكر  الّناس()١(، والجدير  بـ )منافع  الموسوم  الناظم( 

يقول: <رسالة قيسوني زاده، وهو الشيخ محّمد بن محّمد، ترجمه المرحوم ندائي جلبي 

بالنظم للسلطان سليم خان>.)2( وجاء في كتاب )مخطوطات الفلك والطب والعسكرية 

المكتوبة باللغة التركيّة في دار المخطوطات العراقية : ١47(: <منافع الّناس في الطب، 

األطباء،  رئيس  زاده(  )قيسوني  بـ  الشهير  القسطنطينّي  المصرّي  محّمد  بن  لمحمود 

المتوفّى سنة )97٦ه(، ترجمة: درويش ندائي جلبي>. 

فيظهر أّن ندائي جلبي قام بترجمة كتاب )منافع الناس( للشيخ محّمد بن محّمد نثراً 

إلى اللغة التركيّة، ثم عمد إلى اختصار ما ترجمه نظماً باللغة التركيّة أيضاً. 

المالحظات:
كُتبت عنوانات األبواب والفصول باللون األحمر، وباللغة العربيّة، عليها تصحيحات، 

آخرها فائدة باللغة التركيّة.

خصائص المخطوط: 
الخـّط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال تاريـخ(، مـكان النسـخ: 	 

)١( فهرس المخطوطات التركيّة العثمانيّة التي اقتنتها دار الكتب القوميّة: ق37/4، ١٨2 – ١٨3.

)2( كشف الظنون: 3/432-43١. 
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)بـال مـكان(، )١7(س، )١٨(ق، ١0,2 x ١5، نـوع الغـالف )كارتونـي( مزيّـن بالـورد.

45 .)4024( مولد النبّي
نظم: أحمد بن محّمد السيواسّي)١(

أول المخطوط: 

ــاه ــا پادش ــد توان يرده گوكده سندن اوز گه يوق اله<أى خداون

كون ديدك معمور اباد ايلدك..>يوغي گن اشـيايى ايجاد ايلدى

آخر المخطوط: 

ويــر صلوة بــول نكله روشــتا><اولمق استر سك رسوليه آشتا

التعريف بالمخطوط: 
الشاعر لجوانب من سيرة  الرسول األكرم محّمٍد، تعرّض فيها  منظومٌة في مولد 

الرسول، وبعض فضائله ومناقبه ومولده المبارك.

تتكون المنظومة من )3٦٦( بيتاً. نظمها الشاعر بعد أْن أُجيز له في المنام، وفرغ منها 

في غرّة ربيعٍ األول سنة )9٨٨ه( بمدينة سيواس في عهد السلطان مراد الثالث. 

المالحظات:
جاء على وجه الورقة األخيرة من النسخة قصيدٌة باللغة التركيّة في )١١( بيتاً لمحّمد 

راشدي، كتبها في الرابع من تشرين األول سنة )١3١5ه(، وأُلحَق بالنسخة ورقتان كُتب 

على وجه كّل واحدٍة منهما دعاٌء.

الثناء(  أبو  الدين،  )شمس  الحنفّي  السيواسّي،  الرومّي،  الزيلّي،  عارف  بن  محّمد  بن  )١( أحمد 

األمر  في  )اإللهية  العوام(،  )إرشــاد  آثــاره:  من  العلوم،  بعض  في  مشارٌك  أديــٌب،  عالٌم، 

تُوفّي سنة )١00٦ه(.)ينظر: هدية  الراشدين(، )زبدة األسرار(.  الخلفاء  بالمعروف(، )رياض 

.)١5١-١50/١ العارفين: 



405 ظسظسدج ؤااعاطدجكا لأ

عليها حاشيٌة بعنوان:)مولود شريف أو نعت شريف(، وهي منظومٌة في مولد الرسول 

األكرم محّمٍد، لم أعرف ناظمها، كُتبت ابتداًء من )١ظ إلى ٨ظ(، وهي في مقاطع 

بعنوان )نعت شريف – مولود شريف(مطلعها: 

اوستنه با صدى اير شدى قاب><يدى قيان لوگرى مجدى قدم عرش 

آخرها: سن كرم قيل يا إله العالمين تّم الكتاب بعون الملك الوهاب. 

خصائص المخطوط: 
الخـّط: النسـخ، الناسـخ:)بال ناسـخ(، تاريـخ النسـخ: )بـال تاريـخ(، مـكان النسـخ: 	 

)بـال مـكان(، )١5(س، )١٨(ق، ١0 x ١4,5، نـوع الغـالف )كارتـون( بنـيُّ اللـون.

المصادر:
فهرس المخطوطات التركيّة العثمانيّة: ١94/4-١95.
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الخاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفّقني إلتمام القسم الثالث واألخير من فهرسة )مخطوطات األدب 

التركّي المحفوظة في ِخزانة العتبة العبّاسيّة(، وفي أثناء مسيرة البحث ظهرت مجموعٌة 

من النتائج نوجزها في النقاط اآلتية: 

إّن عدد المجاميع الخطيّة المفهرسة في هذا القسم )2(، ضّمت مختلف فنون . ١

األدب ما بين المنظومات والشروح وغير ذلك. 

ضّم البحث وصًفا تعريفيًّا لنماذج بلغت )١9( مجلداً، وبواقع )2١( عنواناً، تخّص . 2

مختلف المذاهب اإلسالمية؛ وهذا إن دّل على شيٍء إنّما يدّل على حرص العتبة 

العبّاسيّة المقّدسة على حفظ التراث العلمّي المخطوط، كموروث فكري إسالمي.

إّن النسخ المفهرسة في هذا القسم يعود تاريخ أغلبها إلى القرون )١2و١3و١4( . 3

الهجريّة، ولمؤلّفين يعّدون من أعالم القرون )9و١0و١١و١2( الهجريّة. 

إّن المخطوطات التركيّة المحفوظة في ِخزانة العتبة العبّاسيّة أكثرها في مجال . 4

األدب، وما فُهرس منها في هذا القسم متنّوٌع - من حيث الوصف المادي- ما بين 

السليم التام والناقص، والمتضّرر بآثار الرطوبة. 

وأخيرًا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل مّني هذا العمل، إنّه ولي التوفيق والحمد 

لله رّب العالمين وصلّى الله على سيّدنا محّمٍد و آله الطاهرين. 
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ثبت المصادر

أوًل: المصادر الخّطية
١ . .)islamic-manuscripts.net( في مكتبة )رسائل بركلي أفندي: محّمد مخطوط برقم )45

شاه كدا: مخطوط في مكتبة مشيغن برقم )4١3(.. 2

جامعة . 3 الشرقية،  والدراسات  الثقافة  معهد  في   )١١54( برقم  مخطوط  بركلي:  وصيتنامه  نظم 
طوكيو. 

ثانيًا: المصادر المطبوعة
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا بن محّمد . 4

أمين البابانّي )ت١339ه(، دار إحياء التراث العربي،بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة )ت ١0٦٨ه(، تحقيق: محّمد شرف الدين . 5
يالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 200٨م.

فهارس دار الكتب المصريّة، فهرس المخطوطات التركيّة العثمانيّة التي اقتنتها دار الكتب القوميّة . ٦
للكتاب،  العامة  المصريّة  الهيئة  القوميّة،  الكتب  نهاية ١9٨0م: إعداد: دار  منذ عام ١٨70 حتى 

ط١، مصر، ١990م. 

فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي اقتنتها دار الكتب القومية منذ إنشائها عام ١٨70م حتى . 7
نهاية عام ١9٦9م: نصرالله مبشر الطرازّى، الهيأة المصرية العامة، مصر، ١9٨2م. 

فهرست الكتب التركية الموجودة بالكتبخانة الخديويّة المصريّة: علّي حلمي الداغستانّي، المطبعة . ٨
العثمانية، القاهرة، ١30٦ه. 

–تركيه(، . 9 )استانبول  سليمانيه  كتابخانه  در  نيهادترالن  على  برفسور  هاي خطي  نسخه  فهرست 
ط١،  المقّدسة،  قم  اإلسالمّي،  الذخائر  مجمع  الحسينّي،  تقي  محّمد  السيّد  وتنظيم:  ترجمة 

١390ش. 

فهرستگان نسخه های خطی إيران )فنخا(: مصطفى درايتي )معاصر(، سازمان اسناد و کتابخانه . ١0
ملي جمهوري إسالمي إيران، طهران، ط١390،١ش. 

مخطوطات األدب المكتوبة باللغة التركيّة في المركز الوطنّي للمخطوطات: محسن حسن علي، . ١١
الهيأة العامة لآلثار والتراث، بغداد، ط١، 2007م. 

هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادّي )ت١339ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.. ١2
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ملحق
نماذج من صور أوائل وأواخر النسخ المفهرسة 

ملحق بالبحثفي البحث
صور أوائل بعض النسخ املفهرسة يف البحث
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الصفحة األولى من )شرح بند عطار( إلسماعيل البروسوي )ت1137هـ(
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الصفحة األوىل من )ترمجة قصيدة الربدة(



413 ظسظسدج ؤااعاطدجكا لأ

الصفحة األولى من )ابتداء بند نامه(



دجبالفلأ414  ْ دلندن ك فللدن َ باعة 

الصفحة األولى من )نظم مولد النبّي( للسيواسي )ت1006هـ(
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الصفحة األولى من )ترجمة قصيدة البردة(
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الصفحة األولى من )تخميس قصيدة البردة( لسليمان نحيفي )ت1151هـ(
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