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الملّخص
مـن المعلـوم أّن النقـد عمـل علمـي يضـرب بجـذوره فـي تاريـخ الحضـارة العربيّـة 

اإلسـالميّة، مارسـه علمـاء كّل علـٍم اسـتقالالً فـي عـدٍد مـن الكتـب حملت عنوانـاٍت تدّل 

علـى عمليـة النقـد، مـن مثـل: التصحيـح والتنبيـه واالسـتدراك.

وهـذه المراجعـات العلميّـة النقديّـة بما تحتوي عليه من جهٍد تَُعـدُّ أعماالً علميّة في 

حـّد ذاتهـا؛ فضـالً عّما تقدمـه إلى مجالهـا المعرفّي من تعميـٍق لبحوث العلم ومسـائله، 

وتفـادي القصور، والسـعي إلـى تجويد العمل العلمـّي بعد ذلك.

ومـن هـذا المنطلـق فإنه ال يسـعني إال أن أتوفَّر على مراجعٍة علميّـة نقديّة لمحتوى 

)فهـرس المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبة ستراسـبورج الوطنيّة والجامعيّة بفرنسـا( الذي 

ه د. نزيـه كسـيبي، وقراءته قـراءًة علِميًَّة، ومن ثَـّم تقييمه ونقده. أعـدَّ

جـاءت هـذه الدراسـة فـي تمهيٍد جعلتـه للتعريـف بالفهـرس، تبعه أربعـة مباحث، 

وهـي: األول: ترجمـة موجزة لمعدِّ الفهرس، الثاني: حـدود تغطية الفهرس، الثالث: البنية 

الداخليـة للفهـرس وطريقـة تنظيمـه، الرابـع: المنهـج المتّبـع فـي وصـف المخطوطات، 

وأخيـراً الخاتمـة، وقـد ضّمنتها خالصـات البحث وأهـم النتائج.
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Abstract

It is known that criticism is a scientific work rooted in the 
history of Arab Islamic civilization, The various scholars practiced it 
independently in a number of books with titles that show the process 
of criticism, such as: correction, noticing and retractation. These 
critical scientific reviews with their effort are purely scientific; As well 
as what they provide to the cognitive field of deepening the research 
and science, and avoiding the shortcomings, and seek to improve the 
scientific work after that.From this point of view, I can only provide 
a critical scientific review of the contents of the Arabic manuscript 
index at the Strasbourg National and University Library, prepared 
by Dr. Nazih Kassibi, read it scientifically, then evaluate and criticize 
it. This study came in a preface that made it introduce to the index 
followed by four sections: First: a biography of the indexer, Second: 
index coverage , Third: The internal structure of the index and its 
method of organization, Fourth: Methodology in the description 
of manuscripts, Finally, the conclusion is included in the research 
abstracts and the most important results. 
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المقّدمة
)تعريف موجز بالفهرس(

فهـرس المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبـة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّة بفرنسـا )1(، 

ه د.نزيـه كسـيبي؛ وهـو من منشـورات معهـد المخطوطـات العربيّة أثنـاء انتقاله إلى  أعـدَّ

الكويـت الشـقيق، وقد صدرت طبعته األولـى 1406هـ/1985م، وهو فـي )204( صفحاٍت.

يشـتمل هذا الفهرس على وصٍف لـ )199( مخطوطاً حسـب عدِّ الُمفهرِس، ويشـتمل 

علـى وصـٍف لــ )272( عنوانـاً، رُتِّبَـت فيه النصوص حسـب الترتيـب الهجائّي المشـرقّي، 

ووضعـت أرقـام داخليـة لرسـائل المجمـوع الواحـد الـذي يحوي أكثـر من عنـوان، مثال: 

)68-1(، )68-2(؛ فالرقـم األول للمجمـوع، والثانـي للرسـالة التـي بداخلـه وهكذا.

بـدأ الفهـرس بتصديـٍر للدكتـور خالـد عبد الكريم جمعة، شـغل صفحتيـن ص )8-7(، 

تبعـه مقّدمـة ُمِعـدِّ الفهـرس د.نزيـه كسـيبي؛ تحـّدث فيهـا أوالً عـن مدينـة ستراسـبورج 

الفرنسـيّة، التي تقع على نهر الراين، التابعة لمحافظة األلزاس الواقعة شـرق الجمهوريّة 

الفرنسـيّة بمحـاذاة الحـدود األلمانيّة والسويسـريّة، ثّم تحّدث عن تاريخ نشـأة المكتبة، 

وكيفية تكويـن مجموعاتها.

ـل الحديـث بعـد ذلـك عـن ممتلـكات المكتبـة المتعلّقـة بالحضـارة العربيّـة  ثـّم فصَّ

والقطـع  والمسـكوكات،  والنقـود  البـردي،  أقسـاٍم: ورق  أنّهـا سـبعة  اإلسـالميّة، وذكـر 

الفخاريّـة والعظميّـة، واألختـام والموازيـن والمشـغوالت الزجاجيّة اإلسـالميّة، والخرائط، 

)1( تُعدُّ مكتبة ستراسبورج ثاني مكتبة في فرنسا من حيث عدد ما حوته من الكتب؛ فهي تحتوي على 

أكثر من ثالثة ماليين ونصف المليون كتاب في مختلف التخّصصات العلميّة واللغات المتنوعة: 

)الفرنسيّة واأللمانيّة واإلنجليزيّة والعربيّة والفارسيّة واأللزاسيّة(. ]نقالً عن مقّدمة الفهرس حاشية 

)1( ص)15([.

ولمزيٍد من الفائدة راجع مقالة د.محّمد أمين الميدانّي, وعنوانها: المخطوطات العربيّة واإلسالميّة 

في مكتبة مدينة ستراسبورغ, مجلة العربّي الكويتيّة, العدد 704/ رمضان 1438هـ/يوليو 2017م/ 

.)53-36(
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وأوائـل المطبوعـات النـادرة، وأخيـراً المخطوطـات.

وذكـر أّن المكتبـة تمتلـك مجموعـًة قيّمـًة مـن المخطوطـات الشـرقيّة يصـل عددهـا 

إلـى )814( مخطوطاً: )319( بالسنسـكريتيّة، و)7( بالسـامريّة، و)27( بالسـريانيّة، و)9( 

بالحبشـيّة، و)185( بالعبريّـة، و)32( بالفارسـيّة، و)20( بالتركيّـة، و)214( بالعربيّـة. 

فضـالً عـن المخطوطـات الالتينيّـة والفرنسـيّة واأللمانيّـة، التـي لـم يتعـرّض لذكـر 

أعدادهـا، ثـّم عـرَّج علـى ذكـر المحـاوالت األولى لفهرسـة مخطوطـات المكتبـة، وهي : 

فهـرس المخطوطـات العبريّـة والعربّية والفارسـّية والتركّية، للدكتـور ص.النداور . 1

)1846ـ1937م(، وقـد عـرض فيـه لــ )26( مخطوطـًة عربيّة فقط، وهـذا الفهرس 

صـدر باأللمانيّة سـنة 1881م.

نولدكـه . 2 لتيـودر   ،w.spitta العربّيـة  ْسـبيتَّا)1)  ِفلِْهلْـم  مخطوطـات  فهـرس 

)1836ـ1930م(، وقـد عـرض فيـه لــ )30( مخطوطـًة عربيّـة، ونشـره بالمجلـة 

1886م. سـنة   )40( العـدد  األلمانيّـة،  الشـرقيّة 

فهـرس مخطوطـات مكتبـة ستراسـبورج، ألرنسـت فيِكـْر ْسـهايِْمر وكان مديـراً . 3

للمكتبـة مـن سـنة 1918حتى1950م بمسـاعدة بعـض المستشـرقين، وصدر هذا 

الفهـرس بالفرنسـيّة سـنة 1923م.

وبعـد هذا العرض التاريخي للفهارس السـابقة لمجموعات المكتبـة الخطّيّة، تحّدث عن 

منهجـه فـي إعداد هـذا الفهرس، وهو ما سـأعرض لذكره الحقاً في المبحثين الثالـث والرابع.

وقد شغلت هذه المقّدمة 13صفحًة من ص )22-9(.

شـرع بعـد ذلـك فـي الفهرسـة التحليليّـة للمخطوطـات، وشـغلت )126( صفحًة من 

اها: الفهارس، وشـغلت  ص )25-150(، وبعـد نهايـة الفهرسـة تأتـي الكّشـافات، وقد سـمَّ

)44( صفحـًة مـن ص )151-193(. ثـّم ثبـت المراجـع فـي صفحتين مـن ص)195-194(، 

وأتبعهـا بخمسـة نمـاذج مصّورٍة للمخطوطـات، وأخيراً فهرس المحتـوى في صفحتين من 

ص)204-203(.

)1( ُولد سنة 1818م, حصل على الدكتوراه برسالٍة عن أبي الحسن األشعرّي ومذهبه سنة 1875م, أقام 

مّدًة بمصر, وُعيِّن مديراً لدار الكتب المصريّة, وصنع لها فهرساً لمخطوطاتها, تُوفّي سنة 1883م.
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المبحث األول : ترجمة موجزة للقائم بالفهرسة: 

ـل علـى الدكتـوراه سـنة 1983م مـن  أعـّد هـذا الفهـرس د. نزيـه كسـيبي، وقـد تحصَّ
جامعـة ستراسـبورغ عـن أطروحتـه: القطامـّي شـاعر العصـر األمـوّي وديوانـه .)1(

وهـو أسـتاذ فـي المعهـد التجـارّي المتوسـط، ومحاضـر فـي تعليم الفرنسـيّة بقسـم 

إعـداد المدرّسـين بجامعـة مـارك بلـوك بمدينـة ستراسـبورغ الفرنسـيّة.

ومن مؤلّفاته: 

حقوق اإلنسان في مجموعة وثائق أوربيّة؛ دار البشير سوريا، ط1، 1992م.. 1

أميـن . 2 د.محمـد  مـع  بالتعـاون  اإلنسـان؛  حقـوق  لحمايـة  األوربيّـة  االتفاقيـات 

الميدانـّي، مركـز القاهرة لدراسـات حقوق اإلنسـان، اإلصدار )22( ضمن سلسـلة 

تعليـم حقـوق اإلنسـان، ط1، 2010م. 

ومن كتاباته المنشورة في الدوريات العربيّة: 

رسـالة ستراسـبورغ: علـى هامـش النـدوة االستشـراقيّة حـول حياة الرسـول؛ . 1

مجلـة المعرفـة دمشـق، عـدد )227( ينايـر 1981م، 9صفحـات، مـن ص 

.)218-210(

أبو ُسـلَْمى: حياته وشـعره في رسـالة دكتوراه؛ مجلة المعرفة دمشـق، عدد . 2

)269( يوليـو 1984م، 6صفحـات، من ص )178-172(.

البعد الفلسـفّي في شـعر القطامـّي؛ مجلة التراث العربـّي فصليّة تصدر في . 3

سـوريا، عدد )21( أكتوبر 1985م، 14صفحة، من ص )148-135(.

قـراءة فـي طبعتـي ديـوان القطامـّي؛ مجلـة المناهـل المغـرب، عـدد )56( . 4

ديسـمبر 1997م، 11صفحـًة، مـن ص )477-467(.

الوطنيّة والجامعيّة: 76، وتقع رسالته  العربيّة في مكتبة ستراسبورغ  المخطوطات  )1( ينظر فهرس 

في )294( صفحة.
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قصـة أول ترجمـٍة للقـرآن الكريـم وطباعتهـا بالالتينيّـة؛ مجلة مجمـع اللغة . 5
العربيّـة بدمشـق، مجلـد )86( الجـزء )2(، 11صفحـة، 2011م. )1(

هـذا مـا وقفـت عليه حتى اآلن، ولم أسـتطع التَّهـّدي إلى معرفة المزيد عنه، السـيّما 

تاريـخ مولده، أو جنسـيته، و مراحـل تحصيله العلمّي.

وقد علمت من مقالة المخطوطات العربيّة واإلسـالميّة في مكتبة مدينة ستراسـبورغ، 

للدكتـور محّمـد أميـن الميدانـّي، أنّـه مـازال حيًّـا يُـْرزَق؛ فقـد التقـاه أثناء إعـداده هذه 
المقالة.)2(

وعسى أن تكشف األيام القادمة ما خفي عليَّ اآلن. 

)1( نقاًل عن موقع: ))أرشيف المجالت األدبيّة والثقافيّة العربيّة(( على الشبكة الدوليّة.

)2( مجلة العربّي الكويتيّة، العدد 704/ 42.
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المبحث الثاني : حدود تغطية الفهرس: 

الهدف من الفهرس: 
وصـف المخطوطـات العربيّـة المحفوظـة بمكتبـة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّـة، 

بها.  والتعريـف 

عدد المخطوطات
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » إّن بعـض المجلّـدات المخطوطـة يشـتمل أحيانـاً علـى أكثـر 

مـن كتـاٍب مخطـوط؛ ولـذا يمكـن أْن نقـول: إّن مخطوطـات ستراسـبورج تتجـاوز )225( 
مخطوطـًة، وإن كانـت أرقامهـا فـي المكتبـة ال تتجـاوز )214( مخطوطـًة> .)1(

فـإذا نظرنـا للترقيـم الـذي وضعـه الُمفهـرِس نجـده مشـتمالً علـى وصـٍف لــ )199( 

مخطوطًـا، ولكـن بعـد قـراءة الفهـرس بعنايـٍة عـّدة مـرّاٍت ال أكاد أحصيهـا تبيّن اشـتماله 

علـى وصـٍف لــ )272( عنواناً، من ضمنهـا )23( مجموًعا: تتضمن في داخلها )91( رسـالًة 

بالعربيّـة و)4( بالفارسـيّة.

وهذا بيان بالمجاميع داخل الفهرس: 

)1( ثالث رسائل: 
اآلداب، لمجهول.- 

شرح ملحة اإلعراب، للحريرّي.- 

مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة. ص25 - 

)14( كتابان: 
المجلد األول من ألف ليلٍة وليلة )ال تدخل في النقد؛ ألنّها مطبوعة قديمة(.- 

ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعّي اليمانّي. ص34-33- 

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 20.
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)39( خمس رسائل: 
ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي.- 

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس الحكيم.- 

فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وأبي جعفر الفارسّي وخالد - 

بن يزيد.

هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي. ص46- 

)41( خمس رسائل: 
تعليقة على عقيدة أبي حامد الغزالّي، ألبي العبّاس أحمد بن أحمد المعروف - 

بُزرُّوق.

الفوائد المدنيّة في بيان اختالف العلماء من الشافعيّة، لمحّمد بن سليمان - 

الكردّي المدنّي.

اإلشكاالت، لعبد الرحمن بن إبراهيم الفزارّي البدرّي الشافعّي.- 

حمزة -  بن  أحمد  بن  لمحّمد  واإلمام،  المأموم  شروط  شرح  في  المرام  غاية 

الموصلّي الشافعّي.

ال الخزرجّي، وغيرهما. -  رسائل ومسائل في الفقه، للسيوطّي، ولعلّي بن الجمَّ

ص47- 48

)48( كتابان: 
تهذيب المنطق والكالم، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي. - 

التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي. ص52- 

)52( خمس رسائل: 
جواب رسالة البابا جريجوريوس.- 

جزء من كتاٍب في الفقه.- 

قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي.- 
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المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي.- 

تعليق على البسملة، ألحمد النفزاوّي. ص55- 56- 

)54( كتابان: 
أسعد -  بن  لمحّمد  العقائد،  في  الكالم  لتجريد  القوشجّي  شرح  على  حاشية 

انّي. وَّ الدَّ

انّي. ص56- 57-  وَّ شواكل الحور في شرح هياكل النور، لمحّمد بن أسعد الدَّ

)55( كتابان: 
حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول.- 

الحسينّي -  محّمد  بن  الشريف  لمحّمد  العضديّة،  العقائد  شرح  على  حاشية 

العلوّي. ص57- 58

)68( سبع رسائل: 
الدرجة العليا في تفسير الرؤيا، لتقيِّ الدين إبراهيم الجناعّي.- 

تعبير المنام وتفسير األحالم، إلبراهيم بن يحيى الخزالّي.- 

تفسير االختالجات على خمس مقاالت.- 

مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي.- 

تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، لمجهول.- 

باب في النيّات، لمجهول.- 

باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، لمجهول. ص67- 69- 

)72( مجموع فيه مؤّلفات عن الدروز )15 رسالة(: 
نسخة الّسجل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم.- 

الّسجل المنهّي فيه عن الخمر. - 

خبر اليهود والنصارى.- 

نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله. - 

ميثاق ولّي الزمان.- 
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النقض الخفّي.- 

 -. بُُدّو التوحيد لدعوة الحقِّ

ميثاق النساء.- 

ين من التلحيد. -  البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين الُمتَبرِّ

الغاية والنصيحة.- 

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل.-  حقائق ما يظهر قُدَّ

السيرة المستقيمة.- 

كشف الحقائق.- 

سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. - 

ملحق بعنوان: صفات العلّة )سّت ورقاٍت(. ص71- 73- 

)98( مجموعة رسائل عن السحر والتنجيم والتفسير، لمجهول. ص90

)100( أربعة كتب: 
السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، إلسماعيل بن سليمان الكردّي البصرّي.- 

مقتطفات شعريّة، لمحيي الدين بن عربي.- 

رسالة في معرفة الكنز العظيم.- 

النفحات اإللهيّة، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي، ص91ـ92- 

)103( مجموع فيه )10( رسائل في تاريخ العهد القديم والجديد. ص94- 95
سيرة النبّي أيّوب. - 

شرح خبر بني إسرائيل وخروِجهم من أورشليم وُمضيِّهم إلى بابل. - 

يسة دميانة وسيرتها. -  شرح يوحنا أسقف البرلس في شهادات القدِّ

قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون. - 

خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة. - 

عشر مسائل في التثليث والتوحيد. - 

سبع مسائل في الديانة النصرانيّة. - 
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الخبر العجيب في سبب إقبال اليهود على المسيح وتعظيمه. - 

مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس. - 

كتاب يشوع بن شيراخ. - 

)104( ثالث رسائل: 
ر بمجيء يسوع.-  سيرة النبّي حبقوق الطاهر بن داكور الُمبَشِّ

قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان الحكيم ابن داود.- 

فتوح مصر، البن عبد الحكم المصرّي. ص95- 96- 

)117( رسالتان: 
اّي.-  شرح الميّة األفعال، ألبي عبد الله محّمد بن الشيخ الفقيه ابن البجَّ

شرح الميّة األفعال، لمحّمد بن عمر الشهير بـ)بـَْحرَق( الحضرمّي. ص106- 

)118( رسالتان: 
شرح المعلّقات، للزوزنّي.- 

ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبّي الغزّي. ص106- 107- 

)119( أربع رسائل: 
شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول.- 

التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي.- 

ملحق في النحو. - 

قصيدة لقطرب موّجهة ألحمد النحوّي البصرّي. ص107- 108- 

)122( مجموع في الفلسفة: قسم بالعربّية يتضّمن كتابين، وهما: 
شرح هداية الحكمة، لمجهول.- 

حاشية على شرح هداية الحكمة. ص110- 111- 

وقسـم بالفارسـيّة يتضمن أربع رسـائل )القسم الفارسـّي ال يدخل ضمن نطاق 

الفهـرس كما مّر(.
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)142( ثالث رسائل: 
قاموس كردّي عربّي.- 

كُتيّب في الشعر الكردّي.- 

قصيدة عربيّة مع ترجمتها للكرديّة في مدح السلطان عبد المجيد. ص123- 

)163( ثالث رسائل: 
قطعة من الكافية في النحو، البن الحاجب.- 

إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )للسّكاكّي(، لمجهول- 

المصباح في النحو، للمطرزّي. ص131- 

)169( ثالث رسائل: 
اه من األمكنة والمواضع، ألبي بكر الحازمّي.-  ما اتفق لفظه واختلف ُمَسمَّ

اإلنباه في ذكر أصول القبائل والرواة، البن عبد البر القرطبّي.- 

القرطبّي. -  البر  عبد  البن  والعجم،  العرب  أنساب  أصول  في  واألََمم  القصد 

ص134- 135

)179( سّت رسائل: 
مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس.- 

أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة.- 

حوار بين النبّي وأبي هريرة.- 

بيان في الصالة.- 

رسالة في الفقه.- 

بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد. ص140- 

)198( رسالتان: 
الوقف في قراءة القرآن.- 

تعليقات على العقيدة، ألبي عبد الله محّمد بن يوسف السنوسّي. ص149- - 

150
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المجاالت الموضوعّية داخل الفهرس: 
أثنـاء تكشـيف الُمفهـرِس لعناويـن المخطوطـات آخر الفهـرس وجدت أنّـه قد صّنف 

المخطوطـات موضوعيـاً إلى سـبعة أقسـاٍم، وهي: 

اآلداب والفنون.. 1

البالغة والنحو واللغة.. 2

التاريخ والجغرافيا والعمران.. 3

العلوم والطّب.. 4

المخطوطات اإلسالميّة: )القرآن والحديث والفقه والمواعظ(. 5

المخطوطات الفلسفيّة: )التنجيم والتصّوف والمنطق(. 6

المخطوطات النصرانيّة.)1( . 7

الجوانب اللغوّية بالفهرس: 
يصـاً للمخطوطات المكتوبة باللغة العربيّـة، ورغم ذلك فقد أدخل  أُِعـّد الفهـرس خصِّ

المفهـرس )11( مخطوطـًة ليسـت علـى شـرطه مـن حيـث اللغـة؛ السـيّما وقـد ذكر في 

المقّدمـة أّن المكتبـة تحتـوي علـى مخطوطـاٍت باللغـات األخـرى فقـال: <فهـي تملك...

)814( مخطوطاً شـرقيّاً، منها )319( بالسنسـكريتيّة، و)32( بالفارسـيّة، و)9( بالحبشيّة، 

و)214(  بالتركيّـة،  و)20(  بالسـامريّة،  و)7(  بالسـريانيّة،  و)27(  بالعبريّـة،  و)185( 

بالعربيّة«.)2( 

وهذه المخطوطات هي: 

)74( الكتـاب الخامـس مـن مؤلّف جان )يوحنـا( بالديوس عن الديانـة النصرانيّة، 1. 

بالسريانيّة، ص74.

)77( ديوان عبد الرحمن األفغانّي، بلغة البشتو، ص2.28. 

)101( سيرة الرسول وصحابته، وميزات القرآن، لمجهوٍل، بالتركيّة، ص3.93. 

)1( ينظر الفهرس: 190-178.

)2( ينظر مقّدمة الفهرس: 16.
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)116( شـرح علـّي الصـدرّي القونـوّي علـى كتـاب البركـوّي فـي الفقـه، بالتركيّة، 4. 

ص105.

مجموع رقم )122( القسم الثاني، ويضّم أربع رسائل بالفارسيّة، ص111.. 5

رسالة در منطق.	 

رسالة ئي در علم برين )إلهيات(.	 

علم زين وعلم طبيعي.	 

رسالة در موسيقى، ألبي علّي الحسين بن عبد الله بن سينا. 	 

)125( صلوات وأدعية مسيحيّة مشروحة بالالتينيّة، ص6.113. 

)154( قرق سوال لموالنا فراقي، بالتركيّة، ص7.127. 

)170( مجادلة بين الراهب جرجي وثالثة مسلمين، بالسريانيّة، ص8.136. 

فئات المخطوطات )الجوانب النوعّية(: 
أدخل المفهرس أشـياء ليست على شـرط الفهرس؛ مثل: الوثائق واللفائف والمصّورات، 

يصاً للمخطوطات. فالفهرس أُعدَّ خصِّ

والمخطـوط كمـا عرَّفـه العلمـاء: هـو الكتـاب المخطوط بخـطِّ اليد على شـكل كتاٍب 

بيـن دفتيـن، فيخـرج بذلك اللفائـف والوثائق واللوحـات الخطّيّـة والمصّورات. 

)14ـ-1(: المجلد األول من ألف ليلٍة وليلة، مطبوعة قديمة، ص34-33.. 1

)24( أوراق ورسـائل لمحّمـد حسـين الكتبـّي الحنفـّي وغيـره فـي قضايـا خاّصـٍة . 2

يوميّـٍة، وهـي مغلّفـة فـي ظـرٍف ورقـّي، وال تدخـل ضمـن نطـاق الفهـرس؛ ألنّها 

وثائـق وليسـت مخطوطـات، ص38 .

)18( جـزء مـن ألف ليلٍة وليلة، نسـخة مصّورة طبق األصـل المحفوظ بالفاتيكان، . 3

تحت رقم )782(، ص 35.

)125( صلـوات وأدعيـة مسـيحيّة مشـروحة بالالتينيّـة، في لفافٍة من الـرَّق طولها . 4

275سـم، وعرضها 11.5سـم، ص113.
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)151( نصـوص قرآنيّـة وأدعيـة، فـي لفافتيـن مـن الـرَّق؛ األولـى )3م×7سـم(، . 5

ص126. )8.5م×7سـم(،  والثانيـة 

وعليـه فإنّـي سأسـتبعد هذه العناوين السـتة عشـر كلّهـا من النقد مطلقاً، وسـتقتصر 

عمليـة النقـد على الـ )256( تسـجيلة الباقيـة في الفهرس. 
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المبحث الثالث: البنية الداخلّية للفهرس وطريقة تنظيمه: 

ترتيب الفهرس: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد رتّبنـا المخطوطـات حسـب تسلسـل الحـروف الهجائيّـة، 

آخذيـن بعيـن االعتبـار المخطوطـة األولى مـن المجلد الـذي يحتوي مخطوطـاٍت عديدة 

]يقصـد: المجمـوع[ منّوهيـن بأرقامهـا العربيّـة كمـا هـي عليـه في المكتبـة >)1(.

وكمـا هو واضح فإنّه رتَّب الفهرَس حسـب الترتيب الهجائـّي للعناوين، وهي الطريقة 

األكثر اسـتعماالً في فهارس المخطوطات.

الكّشافات داخل الفهرس : 
صنـع ُمِعـدُّ الفهرس ثالثة كّشـافاٍت سـّماها فهـارس؛ أّولها لألعـالم، وثانيهـا للعناوين، 

وآخرهـا لألماكن، شـاغلة الصفحـات )193-151(.

أواًل: كّشاف األعالم: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد رتّبنـا األعالم حسـب شـهرة المؤلّـف؛ فبدأنا طـوراً باللقب 

وطـوراً بالكنيـة وأحيانـاً باالسـم األول، آخذيـن بعيـن االعتبـار: األحـرف كلّها فـي الترتيب 

الهجائـّي مـا عـدا )أل( التعريـف، وذاكريـن بجانـب االسـم رقـم المخطوطة، مـا عدا من 

ورد اسـمه فـي المقّدمة فقد ذكرنا رقم الصفحة مـن المقّدمة«.ا.هـ انظر ص )153(، وقد 

شـغل هذا الكّشـاف )25( صفحة.

قلـت: إّن ترتيـب األسـماء حسـب الشـهرة ترتيـب خادع جّداً؛ ألّن الشـهرة أمر نسـبّي 

غيـر محكـوٍم، فمـا هـو مشـهور لـدى المفهـرس مثـالً غير مشـهور عنـد القـارئ، وما هو 

مشـهور عنـد قارئ ليس هو بمشـهوٍر عنـد قارئ آخر، فكان األولى بـه أن يُخِضَع الترتيب 

لقائمـٍة اسـتناديّة ألسـماء المؤلّفيـن؛ توحيـداً للمنهـج في الكّشـاف، ويصنع إحـاالٍت من 

االسـم المشـهور إلى غير المشـهور.

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 21.
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كمـا أّن ذكـر رقـم المخطوط في الكّشـاف أمر غير صحيٍح مطلقاً وغيـر عمليٍّ بالمرّة، 

وكان األولى واألجدر أْن يذكر بدالً منه مؤشـر المكان )الصفحة(؛ لتسـهيل االسـتفادة من 

الكّشـاف، وسـرعة الحصول على البيانات من الفهرس.

هـذا وقـد سـقط منـه في هذا الكّشـاف: عبـد الله بـن زياد البهلـوّي، وقـد ورد ذكره 

ص )132( السـطر التاسـع. 

ثانيًا: كّشاف العناوين: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقد رتّبنـا المخطوطات وفـق مواضيعها العاّمـة، وذكرنا بجانب 

كّل مخطـوٍط رقمـه فـي ترتيبنـا؛ ليسـهل على القـارئ الرجوع مباشـرًة إلى مـا يهّمه منها 

>.ا.هــ انظر ص )178(.

وقد شغل هذا الكّشاف )13( صفحًة.

ورغم ذلك فقد سقطت منه أسماء خمسة عناوين ورد ذكرها في الفهرس، وهي: 

تخميس الميّة ابن الوردّي، التسجيلة رقم )164( السطر الثامن ص)132(.. 1

سـلوك اإلنسـان أمـام ربّـه، )قصيـدة( لعبد اللـه بن زيـاد البهلوّي، التسـجيلة رقم . 2

)164( السـطر التاسـع ص)132(.

شـرح القصيدة الخمريّة البن الفارض، التسـجيلة رقم )110( السـطر الحادي عشر . 3

ص)100(. 

صفات العلّة )ملحق(، التسجيلة رقم )72-14( السطر السابع ص)73(.. 4

العوامـل المئـة لعبـد القاهـر الجرجانـّي، التسـجيلة رقـم )105( السـطر الرابـع . 5

ص)97(. 

أيضاً وقع فيه خلط وتكرار للبيانات في غير موضعها: 

فقـد أُْدرِج عنـوان )بحـوث في القواعد والكيميـاء()179ـ-6( في قسـم البالغة والنحو 

والبحـوث اللغويّـة، انظـر ص )180(، وأعاده مرًّة أخرى في قسـم العلـوم والطب: بحوث 

فـي الكيميـاء )179ـ-6(، انظر ص )183(.
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المبحث الرابع : المنهج المتَّبع في وصف المخطوطات: 
نوع الفهرسة: 

اتّبـع الُمفِهـرس فـي طريقـة وصفه للمخطوطة منهجاً وسـطاً؛ فال هـو مختصر وال هو 

طويل.  ل  ُمفصَّ

منهج الُمفهِرس في وصف المخطوطات: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد أشـرنا فـي وصـف المخطوطـات إلى سـنة وفـاة المؤلّف، 

وإلـى المراجـع الحديثـة التـي تُحيل القـارئ على أمهـات الكتب ومصـادره ومخطوطاته، 

وتُتَرِجـم لـه ترجمـًة مفّصلـًة أو موجـزًة، خصوصـاً كتـاب بروكلمـان؛ حتـى نُسـهِّل العمل 

على الدارسـين...« .

لنـا مـا أُوِجـز عنها  ثـم قـال: » وبمـا أنّـه قـد تيّسـر لنـا رؤيـة المخطوطـات، فقـد فصَّ

فـي الفهـارس األخـرى )يقصـد التـي كانت مـن قبل باللغـات األخـرى(، وأزلنـا غموض ما 

ـف. أّمـا ما بـدا لنـا أنّه دقيـق وصحيح نحـو تحديد  حنـا مـا ُصحِّ كُِتـب عـن بعضهـا، وصحَّ

قيـاس المخطوطـة وأّن المعلومات الواردة معروفة لدى الجميع؛ لشـهرة الكتاب، ولكونه 

مطبوعـاً مـرات عديـدة، فقد أوردنـاه مجمالً.

ومـن ثَـّم وصفنـا المخطـوط شـكالً ومضموناً ونقلنا بعض سـطوره في بعـض األحيان، 

والسـيّما مطلعـه وآخـره، دون تصحيـٍح أو تغييـر للنـّص، أو إعجام ما كان مهمـالً، فعملنا 

ليـس تحقيقـاً للمخطوطـات، بـل نعتـاً لها كما هي. وقـد وضعنا ما نقلناه أو مـا يبدو فيه 

بعـض الخطـأ النحـوّي أو اإلمالئـّي بين » هالليـن مزدوجين>. أّما عندمـا نتدخل في النّص 

المنقـول، أو عندمـا نُرِفـق التقويـم الهجـرّي المكتوب فـي المخطوط بالتقويـم الميالدّي 

فإنّنـا نضع ذينـك األمرين بيـن ]معقوفين[ >.)1( 

ومـن خـالل النظـر إلـى التسـجيالت داخـل الفهـرس نجـد أن التسـجيلة تبـدأ بذكـر 

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 21-20.
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العنـوان ويتّبعه مباشـرة اسـم المؤلّف، بعـد ذلك يذكر أّوله وآخره، ثـّم يذكر نوع الخّط، 

ولـون المـداد، وتاريـخ النسـخ إْن كان معلومـاً، وإاّل فإنّـه يـؤرِّخ مـن خـالل الخـّط، وفي 

ـم إلـى ثالثة أجـزاٍء يذكر فيهـا: عـدد األوراق، ومقاس الكتـاب، ورقم  سـطٍر مسـتقل ُمقسَّ

حفـظ المخطوطـة فـي المكتبة.

وفي آخر التسجيلة يتحّدث عن وصف التجليد أو إذا كانت النسخة مهداة.

ـ عناصر البيانات، ومدى االكتمال والدّقة: 
وسـأتناول فـي هـذا المبحـث بيانـات الوصـف داخـل بطاقـات الفهـرس مـن حيـث: 

العنـوان، وبيـان المسـؤولية، وبيـان أولـه وآخـره، وبيانـات النُّسـخ، ونـوع الخـّط، وعدد 

األوراق، والمسـطرة، والتكـرار فـي بيانـات الوصـف، واالسـتزادة فـي المعلومـات مّما ال 

يدخـل فـي عملية الفهرسـة. 

1ـ بيان العنوان : 
لـم يـراِع المفهـرِس القواعـد المنهجيّـة في إثبـات وصياغـة العناوين داخـل الفهرس؛ 

وقـد وقـع هـذا فـي )92( تسـجيلًة من الفهـرس. وهي: 

أواًل: مالحظات متفّرقة: 
)1( قال: <مخطوطة تشتمل على عّدة مؤلّفات> ص 25.. 1

واألصـّح أن يقـول: مجمـوع، ويذكـر عـدد الرسـائل هكـذا: مجمـوع فيـه ثـالث 

ئل.  رسا

)4( <أرجوزة داللة الحيران، لسليم بن سعيد الصايغّي> ص 28.. 2

والقاعـدة أن يقـول: داللـة الحيـران، مباشـرة فـي العنـوان، ثـّم يذكـر فـي تبصرة 

المحتـوى: أنّـه أرجـوزة شـعريّة، وينـّص أيضاً على عـدد أبياتها. وهو مـا لم يفعله 

الُمفْهِرس.

)13( <النسخة الكاملة من كتاب ألف ليلٍة وليلة> ص 32.. 3

والقاعـدة: أن يذكـر عنـوان الكتـاب مباشـرة، وال يكتب شـيئاً عن كمال النسـخة؛ 

ألّن األصـل الكمـال، والنقـص هـو االسـتثناء فيَُنـصُّ عليه هكـذا: ناقصـة األول، أو 
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ناقصـة اآلخـر، أو ناقصـة األول واآلخـر .

)22( <اإلنجيـل مفّصـل علـى مـدار أيام السـنة كلّها... تفسـير أبي الفتـح عبد الله . 4

بـن فضـل ابن عبـد الله رئيس األسـاقفة في أنطاكيـة عام )442هــ(> ص 38-37.

واألصـّح أن يقـول: تفسـير اإلنجيـل ألبـي الفتـح عبـد اللـه بـن فضل بن عبـد الله 

رئيـس أسـاقفة أنطاكية.

)49-50( <الجامع الصحيح، لمحّمد بن إسماعيل البخارّي> ص 53.. 5

ى  سـاق الكتاب هكذا باسـمه مختصراً، واألولى أن يذكر االسـم الموثّق الذي سـمَّ

بـه المؤلّـف كتابَـه وهـو: الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول 

اللـه، وسـننه، وأيامه.

)55-2( <حاشـية محّمد الشـريف بن محّمد الحسـينّي العلوّي على شـرح العقائد . 6

العضديّة> ص 58.

واألصـّح أن يقـول: حاشـية علـى شـرح العقائـد العضديّـة، لمحّمـد الشـريف بـن 

محّمـد الحسـينّي العلـوّي.

)63( <خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب فـي الجغرافيـة، ألبـي حفـص ابـن . 7

.64 ص  الـوردّي> 

قوله: )في الجغرافية( تُذكَر في تبصرة المحتوى وليس في العنوان.

ُروز> ص 70.. 8 )71( <بحث عن المعتقدات الُدْرِزيَّة، وقد دوَّنه أحد الدُّ

األولـى أن يقـول: رسـالة فـي المعتقـدات الُدْرزيّـة، لمجهـوٍل )وهـو يقـع في 85 

ورقًة(.

روز> ص 71.. 9 )72( <مجموعة من المؤلّفات عن الدُّ

روز . األولى أن يقول: مجموع رسائل في عقائد الدُّ

ب علـى حـروف المعجـم، . 10 )68-2( <كتـاب تعبيـر المنـام وتفسـير األحـالم، ُمرتّـَ

إلبراهيـم بـن يحيـى الخزالـّي>، ص 68.

ب علـى حـروف المعجـم( تُذكَـر فـي تبصـرة المحتـوى وليـس فـي  قولـه: )ُمرتّـَ

العنـوان، كمـا أّن العنـوان يُذكـر مباشـرًة دون لفظـة )كتـاب(.
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اس> . 11 )76( <بسـم الله الرؤوف الرحيم: نسـخ مسألة كشف رأس الكاهن وقت الُقدَّ

ص 95.

اس. والقاعدة أن يقول مباشرة: مسألة كشف رأس الكاهن وقت الُقدَّ

)79( <ديوان أبي العالء المعّرّي سقط الزند> ص 77.. 12

والقاعـدة أن يذكر عنوان الكتاب مباشـرة: سـقط الزند، ألبـي العالء المعّرّي، وفي 

تبصـرة المحتوى يذكر أنّه: ديوان شـعرّي.

)80( <ديـوان إثبـات الدليـل فـي صفـات الخليـل، للشـاعر علـّي بـن المشـرف . 13

.78 ص  الماردينـّي> 

والقاعـدة أن يذكر العنوان مباشـرة: إثبات الدليل فـي صفات الخليل، وفي تبصرة 

المحتوى يذكر أنّه: ديوان شـعرّي.

)84( <ديوان حسان الهند، غالم علّي آزاد الحسينّي الواسطّي البلكرامّي> ص 80.. 14

واألولـى أن يقـول: ديـوان غـالم علّي آزاد الحسـينّي الواسـطّي البلكرامّي )حسـان 

الهند(. 

)85( <ديـوان سـلك الفريـد فـي مدح السـيّد الحميد أحمد بن سـعيد بن سـلطان . 15

ابـن اإلمـام أحمد بـن سـعيد البوسـعيدّي األزدّي العمانّي )ت 1196هـ(، سـلطان 

زنجبـار وعمـان، وحفيده سـالم بن سـلطان، ومحّمد بن سـالم وثويني بن سـعيد 

ابـن سـلطان، لمحّمد بـن محّمد بن رزيـق> ص 81.

والقاعـدة أن يذكـر العنـوان مباشـرة: سـلك الفريد فـي مدح السـيّد الحميد، وفي 

تبصـرة المحتـوى يذكـر أنّه: ديوان شـعرّي، كما ال تُذكَر أسـماء الممدوحين هكذا 

فـي العنـوان، وإنّما في تبصرٍة عـن المحتوى.

)91( <ديوان الشاعر موسى بن حسين بن شوال المحلّي> ص 85.. 16

األصـل فـي الديوان أنّه شـعر، فال يُكتَـب في بيان المؤلّف أوصافه؛ مثل: الشـيخ، 

الفقيه، الشـاعر، وهلّم جرّاً، فلسـنا في الفهرسـة بصدد الترجمة للمؤلّف.

)96( <زبـدة اإلعـراب لعبـد اللـه بـن محّمـد فـي شـرح إظهـار األسـرار، لمحّمـد . 17

البركـوّي> ص 89.
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والعنـوان بهـذه الطريقـة ُمضلّـل، والصحيـح: زبـدة اإلعـراب فـي شـرح إظهـار 

األسـرار، لعبـد اللـه بـن محّمـد. وفـي تبصـرة العنـوان يذكـر: أّن إظهـار األسـرار 

البركـوّي. لمحّمـد 

)98( <عّدة مخطوطاٍت عن السحر والتنجيم والتفسير، لكاتٍب مجهول> ص 90.. 18

واألولى أن يقول: مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، لمجهول.

)102( <سيرة سيدنا محّمٍد، لعبد الملك ابن هشام> ص 93.. 19

واسم الكتاب الموثّق: السيرة النبوية. 

)103( <بحوث تاريخيّة في العهدين القديم والجديد> ص 94.. 20

واألولى أن يكون العنوان: مجموع رسائل في تاريخ العهدين القديم والجديد.

)109( <شرح تسهيل الفوائد أو ]شرح[ ألفية ابن مالك>)1( ص 99.. 21

وهذا مثال الضطراب المفهرِس في تحديد العنوان الصحيح للكتاب.

)110( <شـرح الحسـن بـن محّمد الصفـورّي البورينّي لديوان أبـي حفص عمر ابن . 22

الفارض> ص 100.

واألولـى أن يكـون العنـوان هكـذا: شـرح ديـوان ابن الفارض، للحسـن بـن محّمد 

البورينّي. الصفـورّي 

ى أيضـاً بالروض األُنُف، ألبي القاسـم . 23 )115( <كتـاب شـرح السـيرة النبويّة المسـمَّ

السـهيلّي> ص 104.

واألولـى أن يذكـر اسـم الكتـاب الموثّـق: الـروض األُنُـف والمشـرع الـرَّوّي فـي 

تفسـير ما اشـتمل عليه كتاب سـيرة رسـول الله واحتوى.)2( ال اسـم الشـهرة 

)1( ألَّف ابن مالك )الفوائد النحويّة والمقاصد المحويّة(، وهو مفقود، ثم رأى أنه بحاجٍة إلى اختصاٍر 

وإيضاح وشرح فوضع كتابه )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(، ولّما كان فيه صعوبة على الطالب 

َق هذا الشرح الدكتور  بعض الشيء تبعه بشرٍح وجيز وهو المشهور بـ)شرح التسهيل(، وقد َحقَّ

دار هجر  أربعة مجلداٍت عن  في  المختون، وصدر  بدوي  والدكتور محّمد  السيّد  الرحمن  عبد 

بالجيزة 1410هـ 1990م.

)2( ينظر العنوان الصحيح للكتاب: الشريف حاتم بن عارف العونّي: 163-162. 
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أو االسـم المختصـر لعنـوان الكتاب.

)142-3( <قصيـدة عربيّـة مـع ترجمتهـا إلـى الكرديّـة فـي مديـح السـلطان عبـد . 24

المجيـد> ص 123.

واألولـى أن يقـول: قصيـدة فـي مديـح السـلطان عبـد المجيـد مـع ترجمتهـا إلى 

الكرديّة.

)156( <قصيدة البُردة، لمحّمد بن سعيد البوصيرّي> ص 127.. 25

ريّة في مدح خير البريّة. وهذا اسم الشهرة، وأّما العنوان الموثّق: الكواكب الدُّ

)164( <كتاب كليلة ودمنة> ص 132.. 26

وفيـه قـال: <وقـد أُلِحـق الكتاب بتخميـس لقصيدة الميّـة قام به سـراج الدين أبو 

حفـص عمر بن الـوردّي )ت 749هـ(>.

قلـت: والصـواب أّن الالميّـة هـي التـي البـن الـوردّي، واسـمها: نصيحـة اإلخـوان. 

 : ومطلعها

وُقِل الَفصَل، وَجاِنْب َمن َهَزْلاعتزْل ذِِْكَر األَغاني والَغَزْل

وأّمـا مـن قـام بتخميسـها فُكثُـر؛ منهم على سـبيل المثال: عبد الرحمـن بن يحيى 

ح )ت 1044هــ(، ومحّمـد بن عمر بن عبد القادر الدمشـقّي )ت 1130هـ(،  المـالَّ

وعطية بن سـيّد أحمد البنا الشـبراويتّي )ت 1304هـ(، وعلّي بن أحمد الحسـينّي 

الشافعّي.)1(  الصيرفّي 

فمن هو صاحب التخميس الُمراد يا تُرى؟

)167( <كتاب اللُّمع، ألبي الحسن األشعرّي> ص 133.. 27

أوالً لفظة )كتاب( ال تُذكر هكذا في العنوان، ثّم إّن أبا الحسـن األشـعرّي له كتابان 

بهـذا العنـوان: اللُّمـع الكبير، واللُّمـع الصغير؛ الكبير كتبه مدخالً إلـى كتابه إيضاح 

البرهـان، والصغيـر كتبه مدخالً إلى اللُّمع الكبيـر. فأّي الكتابين هو؟ 

)1( ينظر جامع الشروح والحواشي: عبد الله بن محّمد الحبشّي: 1517-1514/3.



19م نممطمـخشحبمجزممّ

ولعلّـه )اللُّمـع الصغيـر( اسـتناداً لعـدد أوراقـه )31 ورقـًة(؛ وعليـه فـإنَّ العنـوان 

قـه: الشـيخ  الموثّـق هـو: اللُّمـع فـي الـرّد علـى أهـل الزيـغ والبـدع، وقـد حقَّ

عبـد العزيـز عـّز الديـن السـيروان، دار لبنـان للطباعـة والنشـر، الطبعـة األولـى 

1408هــ/1987م. 

)179( <مخطوط في مواضيع مختلفة> ص 140.. 28

واألولى أن يقول: مجموع فيه سّت رسائل.

)172( <كتيِّب في مخارج الحروف العربيّة، لمجهول> ص 137.. 29

واألولى أن يقول: رسالة في مخارج الحروف العربيّة.

)199( <ملحق ]187 مكرر[: المقامات، للقاسم بن علّي الحريرّي> ص 150.. 30

وهـي آخـر تسـجيلٍة بالفهرس، وكان األولـى أن يقول: المقامات، للقاسـم بن علّي 

الحريـرّي )نسـخة أخـرى(، ويضعها حسـب الترتيـب الهجائّي بعد التسـجيلة رقم 

)187( ص 144.

ثانيًا: ما يتعّلق بذكر لفظة كتاب أو رسالة:
)1-1( كتاب اآلداب.. 31

)1-2( كتاب شرح ملحة اإلعراب.. 32

)1-3( كتيِّب أبجد فأل.. 33

)20( <كتاب اإلمامة والسياسة، لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة> ص36 .. 34

واألصـّح أن يقـول فـي العنـوان: المنسـوب خطـأ البن قتيبـة، أو أن يذكـر العنوان 

ق، السـيّما وأنّه قد ذكـر في الصفحـة المقابلة ص  مـن الغـالف ثـّم العنـوان الُموثّـَ

37 النسـبة الصحيحـة علـى الحكايـة فقال: <ويشـّك بعض الباحثين فـي كون ابن 

قتيبـة هـو مؤلّـف هذا الكتاب، ويحسـبون أنّه يمكـن أن يُعزَى إلى ابـن القوطية 

)ت 367هـ(>.

قلـت: بـل اليقيـن أّن الكتـاب ال تصـح نسـبته البـن قتيبـة مطلقـاً. راجـع مـا كتبه 

الدكتـور عبـد اللـه عسـيالن فـي كتابـه: تحقيـق المخطوطات بيـن الواقـع والنهج 

األمثـل ص)241(.
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)25( كتاب اإليضاح في العربية، ألبي علّي الفارسّي.. 35

)28( كتاب بيان الشرع. ثّم قال مباشرة: <لم يذكر اسم المؤلّف> ص 40.. 36

ودور المفهرس أن يوثّق نسبة النّص لصاحبه بمراجعة المصادر.

)47( كتاب التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي، ص 52.. 37

)48-2( كتاب التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي، ص 52 .. 38

)51( كتاب جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 54.. 39

)57( كتـاب الحكمـة أو طبقـات الحكمـاء وتراجمهم، لجمال الديـن القفطّي، ص . 40

.59

)59( كتاب الحّل واإلصابة في الفقه، للشيخ أبي بكر أحمد بن النظر، ص 61 . . 41

قوله: <في الفقه>؛ تُذكَر في تبصرة المحتوى وليس في العنوان.

)68-1( كتـاب الدرجـة العليـا فـي تفسـير الرؤيا، لتقـّي الدين إبراهيـم الجناعّي، . 42

ص 67.

)72-6( الكتاب المعروف بالنقض الخفّي، ص 72.. 43

)72-7( الرسالة الموسومة ببُدو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 44

)72-9( رسالة البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموحدين، ص 72.. 45

ام موالنا من الهزل، ص 72.. 46 )72-11( كتاٌب فيه حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-13( الرسالة الموسومة بكشف الحقائق، ص 73.. 47

)72-14( الرسالة الموسومة بسبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73.. 48

)73( كتاب الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش المحروقّي، ص 73.. 49

)93( كتـاب رحلـة الشـتاء والصيـف، لمحّمـد بـن عبـد اللـه الحسـينّي المنبـوذ . 50

.86 ص  بكبريـت، 

)94( كتـاب رحمـة األّمـة فـي اختالف األئّمـة، لزين الديـن عبد الرحمن القرشـّي . 51

الشـافعّي، ص 87.

)100-3( <رسالة في معرفة الكنز العظيم، لكاتٍب مجهول> ص 92.. 52
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واألولى أن يذكر اسم العنوان مباشرة: معرفة الكنز العظيم، لمجهول.

)100-4( كتاب النفحات اإللهية، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي، ص 92.. 53

)119-1( شرح كتاب ملحة اإلعراب، للقاسم بن علّي الحريرّي، ص 107.. 54

)119-2( كتـاب التقريـب، ألبـي بكـر أحمـد بـن عبـد الله بن موسـى الـزوّي، ص . 55

.108

)123( كتـاب الشـقائق النعمانيّـة فـي علماء الدولـة العثمانيّة، لطاشـكبرى زاده، . 56

ص 112.

)126( كتاب صورة األرض، لمحّمد بن موسى الخوارزمّي، ص 113.. 57

غرى، لجالل الدين السيوطّي، ص 115.. 58 )128( كتاب طبقات النُّحاة الصُّ

)134( <كتـاب الغـرر والحجول تعليق شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحمد . 59

الشهيد> ص 118-117.

واألولى أن يقول مباشرة: الغرر والحجول في التعليق على شرح األصول.

)136( كتـاب فضائـل بيـت المقـّدس، لبهاء الدين ابن عسـاكر )ابن صاحب تاريخ . 60

دمشق(، ص 119.

)163-3( كتاب المصباح في النحو، لمسعود )؟(، ص 131.. 61

اه من األمكنـة، للحازمّي، ص . 62 )169-1( كتـاب فيـه مـا اتفق لفظـه واختلف ُمسـمَّ

.134

)169-3( كتـاب القصـد واألمـم في أصول أنسـاب العرب والعجـم، البن عبد البر، . 63

ص 135 .

)185( كتاب معرفة أصول الخطِّ وقواعده، إلدوارد روس، ص 143.. 64

)195( كتـاب النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بني أميّـة وبني هاشـم، للمقريزّي، ص . 65

.148

)197( كتاب النواميس الرحمانيّة في تسهيل طريق العلوم الربانيّة، ص 149.. 66

وقاعـدة الفهرسـة فيما سـبق: أن يذكـر عنوان الكتاب مباشـرة من غيـر لفظة )كتاب( 
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أو )رسـالة(، إاّل أن تكـون لفظـة )الكتاب( جزءاً أصلياً من العنـوان؛ وإاّل فإّن الفهرس ُمعدٌّ 

أصالة. للكتب 

ثالثًا: ما يتعّلق بذكر الجزء في العنوان: 
)3( الجزء الثاني من إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي.. 67

)4( الجزء الثالث من إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي. ص 26.. 68

)10( الجزء الثاني من كتاب األسرار والبحر الزخار في األحكام. ص 31.. 69

)11( الجزء الثامن من كتاب اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 31.. 70

)12( الجزء العاشر من كتاب اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 32 .. 71

)15( المجلد الثاني من كتاب ألف ليلٍة وليلة. ص 34.. 72

)32( الجزء السابع من تاريخ اإلسالم، للذهبّي، ص 42.. 73

ى: وفيـات األعيـان . 74 )33( كـذا <الجـزء الثالـث مـن التاريـخ، البـن خلـكان الُمسـمَّ

وأنبـاء أبنـاء الزمـان> ص 42.

واألصـل أن يذكـر العنـوان األصلـّي للكتـاب مباشـرة، ويذكـر بعـد ذلـك العنـوان 

الُمثْبَـت علـى غـالف النسـخة.

)34( الجزء الرابع من تاريخ دمشق، البن عساكر، ص 43.. 75

)50( الجزء األول والثاني والرابع من الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 53 .. 76

)60( الجزء األول والثاني من كتاب حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 62.. 77

)61( الجزء الثالث والرابع من كتاب حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 63.. 78

)62( الجزء الثاني من كتاب الخبر عن البشر، للمقريزّي، ص 53 .. 79

)183( الجزء األول من معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوّي، ص 142.. 80

وقاعـدة الفهرسـة فيمـا سـبق: أن يُذكَر اسـم الكتاب مباشـرة فـي العنوان، وفـي ثنايا 

وصفـه يُذكَـر الجـزء إْن كان الكتـاب فـي عـّدة أجزاٍء متفرّقـة، أو كان الكتـاب ناقصاً.

)16( قطعة من كتاب ألف ليلة وليلة. ص 35.. 81
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)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 82

)129( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 83

)130( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 84

واألولى أن يقول في كليهما: رسالة في الطقوس الدينيّة. 

)138( <قطعة من كتاب عن الفقه المالكّي> ص 120.. 85

واألولـى أن يقـول: كتـاب فـي الفقـه المالكـّي، وفـي بيانـات الوصـف يذكـر أنّهـا 

ناقصـة األول أو اآلخـر أو كليهمـا. 

)146( الجزء الرابع والعشرون من القرآن، ص 124.. 86

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 87

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 88

)149( نصوص من القرآن، ص 125 .. 89

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 90

واألصـح أن يقـول فـي كلٍّ منهـا: مصحـف شـريف، ويبيّـن حالة النسـخة فيقول: 

مختـارات، أو الجـزء كـذا، أو ربعـة شـريفة مـن الجـزء كـذا؛ توحيـداً لمنهجيـة 

الوصف.

)153( <قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي>ص 126. 91

واألولـى أن يقـول: رسـالة فـي القـّداس القبطّي، ثـّم يذكر في بيانـات الوصف أنّه 

ناقـص األول أو اآلخـر أو كليهما.

)158( <قطعـة مـن كتـاب ناقـص فـي أولـه وآخـره، ثـّم قـال: ومتـن الكتـاب في . 92

القضـاء والمعامـالت> ص 128

واألولـى أن يكـون العنوان هكـذا: كتاب في الفقه أبواب القضـاء والمعامالت، ثّم 

يذكـر فـي بيانات الوصف أنّـه ناقص األول واآلخر.

)163-1( <قطعة ناقصة من كتاب الكافية في النحو، البن الحاجب> ص 131. 93

واألولـى أن يكـون العنوان: الكافية في النحو، البـن الحاجب، ثّم يذكر في بيانات 
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الوصـف أنّه ناقص األول أو اآلخر أو كليهما.

وقاعـدة الفهرسـة فيمـا سـبق: أن يُذكَر اسـم الكتاب مباشـرة فـي العنوان، وفـي ثنايا 

وصفـه يُذكَـر الجـزء إن كاْن الكتـاب فـي عّدة أجـزاٍء، أو كان الكتـاب ناقصاً.

2ـ بيان المسؤولية : 
ويُقصـد بـه هنـا: العناويـن التـي جـاءت غفـالً من ذكـر المؤلّـف، وقد وقـع هذا في 

)85( تسـجيلًة، وقـد اسـتُبعدت من هـذا اإلحصاء: المصاحـف القرآنيّة، ونُسـخ األناجيل، 

وكتـاب: ألف ليلـٍة وليلة.

وجاءت النسـبة على الشـّك والترّدد في )3( تسـجيالٍت فقط، ولم يُذكَر اسـم المؤلّف 

صحيحـاً في تسـجيلٍة واحدة. وهذا بيـان تفصيلّي بها: 

أواًل: العناوين مجهولة المؤلِّف، وعددها )85(
)1-1( كتاب اآلداب، ص 25.. 1

)1-2( شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، ص 25.. 2

)1-3( مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة، ص25. . 3

)6( كتيّب في األدعية والصلوات، ص 28-27 .. 4

)7( أدعية وقصص من الكنيسة القبطيّة، ص 28.. 5

)10( األسرار والبحر الزخار في األحكام، ص 31.. 6

)28( بيان الشرع، ص 40.. 7

)30( تاج األسامي في اللغة، ص 41.. 8

)35( مراجع ونصوص عن تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا، ص 43.. 9

)39-1( ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. ص 46.. 10

)39-3( رسـالة مـن كتـاب الجامـع في الحيـوان والحجر واألشـجار ألرسـطاطاليس . 11

الحكيـم. ص 46. 

)39-4( فصل األرماز ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وغيرهما. ص 46.. 12
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)39-5( هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي، ص 46. . 13

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار، ص 47.. 14

)41-5( رسـائل ومسـائل في الفقه، للسـيوطّي وابن الجمال الخزرجّي وغيرهما؟! . 15

ص 48. ما هي أسـماء الرسـائل األخرى؟ وَمن مؤلّفوها؟ 

)42( تفسير جالينوس لكتاب بقراط في تدبير األمراض، ص 49.. 16

)52-1( جواب رسالة البابا جريجوريوس، ص 55.. 17

)52-2( جزء من كتاٍب في الفقه، ص 55.. 18

)55-1( حاشية على شرح العقائد العضديّة، ص 57.. 19

)66( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 20

)68-3( تفسير االختالجات على خمس مقاالت، ص 68 .. 21

)68-5( تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، ص 68.. 22

)68-6( باب في النيّات، ص 69.. 23

)68-7( باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، ص 69.. 24

)71( بحث في المعتقدات الدرزيّة، ص 70.. 25

)72-1( نسخة الّسجل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم، ص 71.. 26

)72-2( الّسجل المنهّي فيه عن الخمر، ص 71.. 27

)72-3( خبر اليهود والنصارى، ص 71 .. 28

)72-4( نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله، ص 71.. 29

)72-5( ميثاق ولّي الزمان، ص 71.. 30

)72-6( النقض الخفّي، ص 72.. 31

)72-7( بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 32

)72-8( ميثاق النساء، ص 72.. 33

)72-9( البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين، ص 72 .. 34

)72-10( الغاية والنصيحة، ص 72.. 35
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ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل، ص 72.. 36 )72-11( حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-12( السيرة المستقيمة، ص 72.. 37

)72-13( كشف الحقائق، ص 73.. 38

)72-14( سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73 .. 39

)72-15( ملحق في صفات العلّة، ص 73.. 40

)92( ذكر الطالع والغروب في البروج، ص 86.. 41

)98( مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، ص 90.. 42

)100-1( معرفة الكنز العظيم، ص 92.. 43

)103-1( سيرة النبّي أيوب، ص 94 .. 44

)103-2( شرح خبر بني إسرائيل وخروجهم من أورشليم إلى بابل، ص 94.. 45

يسة دميانة وسيرتها العجيبة، ص 94.. 46 )103-3( شرح يوحنا في شهادات القدِّ

)103-4( قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون، ص 94.. 47

)103-5( خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة، ص 94.. 48

)103-6( عشر مسائل في التثليث والتوحيد، ص 94.. 49

)103-7( سبع مسائل في الديانة النصرانيّة، ص 95.. 50

)103-8( خبر غريب في سبب إقبال اليهود على المسيح وتعظيمه، ص 95.. 51

)103-9( مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس، ص 95.. 52

)103-10( كتاب يشوع بن شيراخ، ص 95.. 53

)104-1( سيرة النبّي حبقوق الطاهر المبارك ابن داكور، ص 95.. 54

)104-2( قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان بن داود، ص 96.. 55

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 56

)112( شرح ديوان رؤبة بن العجاج، ص 102-101.. 57

)113( شرح ديوان رؤبة بن العجاج )نسخة أخرى(، ص 103.. 58

)119-3( ملحق في النحو، ص 108.. 59
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)122-1( شرح هداية الحكمة، ص 110.. 60

)122-2( حاشية على شرح هداية الحكمة، ص 111.. 61

)129( رسالة في الطقوس الدينيّة، ص 116.. 62

)130( رسالة في الطقوس الدينيّة )نسخة أخرى(، ص 116.. 63

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، ص 120.. 64

)138( كتاب في الفقه المالكّي، ص 120.. 65

)142-1( قاموس عربّي كردّي، ص 123.. 66

)142-2( رسالة في الشعر الكردّي، ص 123.. 67

)142-3( قصيدة في مديح السلطان عبد المجيد، ص 123.. 68

)158( كتاب في القضاء والمعامالت، ص 128.. 69

)163-2( إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح، ص 131.. 70

)164( كليلة ودمنة، ص 132. 71

قلـت: وهـو كتاب مشـهور جّداً كتبـه بالسنسـكريتيّة القديمة الفيلسـوف الهندّي: 

بَيَْدبـا لملـك الهنـد َدبَْشـلِيم، ثـّم تُرِجـم الكتـاب إلـى اللغـة الفهلويّـة )الفارسـيّة 
القديمـة(، ومنهـا تَرجمـهُ إلـى العربيّـة األديـب: عبـد الله بـن المقّفـع )ت 142هــ(.)1(

)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص .132. 72

)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة، ص 137.. 73

)174( مختارات شعريّة، ص 138.. 74

)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم، ص 138.. 75

)179-1( مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس. ص 140.. 76

)179-2( أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة. ص 140.. 77

)179-3( حوار بين النبّي وأبي هريرة. ص 140.. 78

)1( ينظر مقّدمة جورجي زيدان لكتاب كليلة ودمنة: 9.
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)179-4( بيان في الصالة. ص 140.. 79

)179-5( رسالة في الفقه. ص 140.. 80

)179-6( بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد، ص140.. 81

)181( مصورات هنديّة متعلقة بكتاب صور الكواكب الثابتة للصوفّي، ص 141.. 82

يسين وسيرهم، ص 145-144.. 83 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سليوس السبعة، ص 145.. 84

)191( كتاب عن الموت واالنبعاث والجّنة والنار، ص 146.. 85

قـال فـي ثنايـا الوصـف: ذُكِر على ظهـر الورقة الخامسـة أّن هذا الكتـاب لمحّمد 

بـن ناصـر بـن خلف العلوّي،... وقـد كتبه بيده خميس بن محّمـد بن صالح. ولم 

يحّقق المفهرس هذه النسـبة.

ثانيًا: العناوين التي جاءت نسبتها إلى أصحابها على الشّك والترّدد، وعددها )3(: 
)38( تحفة الملوك والسالطين فيما يقوم به أسس أركان الدين.. 1

قـال: <وقـد ُعـِزي المخطوط... إلـى علّي بن أحمد الشـيرازّي> ولم يحّقق النسـبة 

الصحيحـة. انظر ص 45. 

يق. . 2 )97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصدِّ

قـال: <ال يُذكَـر اسـم المؤلّـف في متن الكتاب، ولسـت أدري إْن كان هذا المؤلَّف 

ألبـي إسـحاق إبراهيـم بـن محّمـد بـن يحيـى بن أحمـد بـن زكريا بن عيسـى بن 

محّمـد بـن زكريـا األنصارّي األوسـّي المرسـّي )ت 687هــ(. علماً أّن لهـذا الكتاب 

مخطوطاً بعنوان: )زهر الكمام في قصة يوسـف(>. ولم يحّقق النسـبة الصحيحة. 

انظر ص 89.

)198( الوقف في قراءة القرآن.. 3

قـال: <يُنَسـب هـذا الكتـاب لعـّدة مؤلّفيـن يُْذكَـر منهـم: أبو عبـد اللـه محّمد بن 

جماعـة، ومحّمـد بـن أحمـد التادلـّي السـعدانّي>. ولـم يحّقـق النسـبة الصحيحة 

انظـر ص 149.
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ثالثا: العناوين غير صحيحة النسبة: 
وجاء هذا في تسجيلٍة واحدة: )163( المصباح في النحو، لمسعود؟ انظر صفحة 131

قلت: وهو كتاب مشهور متداول، يُعرف بمقّدمة المطرزّي.

والُمطَـرِّزّي هـو: أبـو الفتـح ناصـر بـن ناصـر بـن عبـد السـيِّد بـن علـّي، الخوارزمّي، 

ى )610هــ(. الحنفـّي، المعتزلـّي، المولـود )538هــ(، والُمتوفّـَ

وقـد طُِبـع هـذا الكتـاب ألول مـرٍّة طبعـًة حجريـًة فـي )لكنهـو( بالهند سـنة 1261هـ/ 

قـه: عبـد الحميـد السـيّد طلـب 1970م.)1(  1845م، ثـّم بعـد ذلـك حقَّ

ثـم حّققـه بعـد ذلـك: ياسـين محمـود الخطيـب، معتمـداً على سـّت نسـٍخ خطّية، 

م لـه د.مـازن المبارك، وصدر عـن دار النفائس ببيروت سـنة 1417هـ/1997م، في  وقـدَّ

صفحًة.  )144(

وحّققـه أيضـاً تحقيقاً جيـداً: د.أحمد إسـماعيل عبد الكريم، معتمداً على ثالث نسـٍخ 

خطّيـة، وصـدر عن دار الكتـب العلميّة ببيروت ـ1432هــ/ 2011م، في )160( صفحًة.

3ـ بيان أّوله وآخره: 
وهـذا البيـان قـد أتـى مضطرباً جـّداً ولم يَسـر فيـه المفهرس علـى طريقـٍة منهجيّة 

واحـدة؛ ففـي)20( مـرًّة جـاء بيـان أّولـه وآخـره صحيحيـن، وفـي )179( مـرًّة لـم يذكر 

بيـان أّولـه وآخـره، وفـي )37( مـرًّة ذكـر أّولـه فقـط، وفـي )18( مرًّة ذكـر أّولـه ناقصاً، 

وفـي )11( مـرًّة ذكـر آخـره ناقصـاً، وجـاء البيـان ناقصـاً فـي كليهما مـرًّة واحدة.

والُمالَحظ أن الُمَفهرِس في غالب التسجيالت كان يذكر عند بيان آخره بيانات النسخ.

المزيد  ولمعرفة   ،104/5 عيسى:  محّمد  المطبوع:  العربّي  للتراث  الشامل  المعجم  )1( ينظر: 

خلكان:  ابن  األعيان:  وفيات  202/7ـ203،  الحموّي:  ياقوت  األدباء:  معجم  ينظر:  المؤلّف  عن 

369/5ـ371، بغية الوعاة: السيوطّي: 311/2، إنباه الرواة: القفطّي: 339/3ـ340 وغيرها. وللمزيد 

عن الكتاب ينظر: كشف الظنون: حاجي خليفة: 2/ 1708- 1709، جامع الشروح والحواشي: 3/ 

.1727 -1723
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وهذا بيان تفصيلّي بذلك : 

أواًل: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله وآخره صحيحًا، وعددها )20(: 
)9( أسرار الطّب، لمسعود السحرّي، ص 30-29.. 1

)54-1( حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم، للدوانّي، ص 57-56.. 2

)55-1( حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول، ص 58-57.. 3

)55-2( حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمحّمد الشريف بن محّمد العلوّي، ص 58.. 4

)58( حكمة العين، لعلّي بن عمر القزوينّي، ص 61-60.. 5

)68-5( تفسير السنة إذا دخلت بشهر المحرّم، ص 69-68.. 6

)75( ديوان ابن خفاجة، ص 75.. 7

)95( روح الروح فيما كان باليمن من الفتن والفتوح، ص 88-87.. 8

)100-1( السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، ص 91.. 9

)100-2( مقتطفات شعريّة، لمحي الدين ابن عربي، ص 92.. 10

)106( شرح اآلجروميّة )نسخة أخرى(، لخالد األزهرّي، ص 97.. 11

)111( شرح حكمة العين، لشمس الدين ميرك البخارّي، ص 101-100.. 12

)122-2( حاشية على شرح هداية الحكمة، ص 111.. 13

)126( صورة األرض، للخوارزمّي، ص 113.. 14

)130( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 15

)140( الفوائد الخاقانيّة، ألمين الدين الشروانّي، ص 121.. 16

)153( قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي، ص 126.. 17

)157( قصيدة لعبيد بن رشيد وغيرها، ص 128.. 18

)163-1( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131.. 19

)199( المقامات، للحريرّي)نسخة أخرى(، ص 150.. 20

وهذا مثال جيد على ذكر المفهرس لبيان أّوله وآخره صحيحين: 

)95( روح الروح فيما كان باليمن من الفتن والفتوح، ص 88-87.
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قـال: <فـي بدايـة المخطـوط نقص، ومطلعـه: ثالث ورقـاٍت قبل دخول سـنة 977هـ: 

»مـن ذوي البصائر وكرام العشـائر. ولّما اجتمعت الجيـوش في ذلك النادي لتأييد المطهر 
الحاضـر والبـادي مـن جميـع الجهـات الشـافعية...«، وفـي آخـر الجـزء األول )الورقة 41( 

وبعد أحداث سـنة 965 هـ : » وفي يوم األربعاء عاشـر ذي القعدة الحرام مات بالسـجن 

عبـد اللـه بـن أحمـد بن محّمـد بن الحسـين الحمرّي بالـدار الحمـراء.« تـم التاريخ األول 

من تاريـخ روح الروح.

وأول الجـزء الثانـي بعـد البسـملة )خلـف الورقـة 41(: »ودخلـت سـنة سـٍت وسـتين 

وتسـعمائة، ولـم يحـدث فيها ما يوجـب الرَّقم واإلثبات بالرسـم.« وينتهي هـذا الجزء في 

سـنة 1029 هـ .

وآخـره )خلـف الورقـة 162(: » وفـي أواخـر الشـهر األولـى مـن ذي القعـدة شـرعت 

األسـعار ترخـص وذلـك الغـالء يهـون وينقص. وإلـى هنا انتهى آخـر الجزء الثالـث والرابع 

فـي دولـة هـذا الوزيـر الذي ُجِعـل في سـماء المكرمـات كالبـدر الطالع>.

ثانيًا: العناوين التي خلت من ذكر بيان أّوله وآخره، وعددها )179(: 
)1-1( كتاب اآلداب، لمجهول، ص 25.. 1

)1-2( شرح ملحة اإلعراب وسنحة اآلداب، للحريرّي، ص 25.. 2

)1-3( مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة، ص 25.. 3

)2( أبجد فأل، لمجهول، ص 26-25.. 4

)3( إحياء علوم الدين )ج2(، ألبي حامد الغزالّي، ص 26.. 5

)4( إحياء علوم الدين )ج3(، ألبي حامد الغزالّي، ص 27-26.. 6
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)191( كتـاب عـن المـوت واالنبعاث والجّنـة والنار، لمحّمد بـن ناصر بن خلف . 173
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العلوّي، ص 146.

)192( ُموِصـل الطـالب إلـى قواعـد اإلعـراب، لخالـد بن عبـد اللـه األزهرّي، ص . 174

.147-146

)195( النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بني أمية وبني هاشـم، للمقريزّي، ص 148-. 175

.149

)196( النقائض بين جرير والفرزدق، ألبي عبيدة َمْعَمر بن المثنى، ص 149.. 176

)197( النواميـس الرحمانيّـة فـي تسـهيل الطريـق إلى العلـوم الربانيّة، لسـعيد . 177

الخليلـّي، ص 149.

)198-1( الوقف في قراءة القرآن، ص 149 .. 178

)198-2( تعليقات على العقيدة، لمحّمد بن يوسف السنوسّي، ص 150.. 179

ثالثًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله فقط، وعددها )37(
)6( كتيّب في األدعية والصلوات، ص 28-27 .. 1

)11( اإلكليل )ج 8(، للحسن الهمدانّي، ص 31.. 2

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 4(، ص 33-32.. 3

)14-2( ديوان عبد الرحيم البرعّي اليمانّي، ص 34.. 4

)20( اإلمامة والسياسة ]المنسوب[ البن قتيبة، ص 37-36.. 5

)32( تاريخ اإلسالم )ج 7(، للذهبّي، ص 42.. 6

)39( ترجمة نكت رموز بليانوس الحكيم، ص 46.. 7

)44( تفسير القرآن، للطبرانّي، ص 50-49.. 8

)51( جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 55-54.. 9

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، للقفطّي، ص 60-59.. 10

)60( حياة الحيوان الكبرى )ج 1(، للدميرّي، ص 62.. 11

)61( حياة الحيوان الكبرى )ج 3، 4(، للدميرّي، ص 64-63.. 12

)62( الخبر عن البشر )ج 2(، للمقريزّي، ص 64.. 13
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)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، البن الوردّي، ص 65-64.. 14

)65( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 15

)72( نسخة السجّل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم، ص 71.. 16

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 78.. 17

)81( ديوان أحمد الدلنجاوّي، ص 79.. 18

)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 19

)84( ديوان غالم علّي آزاد البلكرامّي )حسان الهند(، ص 80.. 20

)85( السلك الفريد في مدح السيّد الحميد، لحميد بن محّمد اإلباضّي، ص 81.. 21

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي، ص 85.. 22

)92( ذكر الطالع والغارب في البروج، لمجهول، ص 86.. 23

)100-3( رسالة في معرفة الكنز العظيم، لمجهول، ص 92.. 24

)103-1( سيرة النبّي أيوب)ع(، ص 94.. 25

)108( شرح أم البراهين، للسنوسّي، ص 99-98.. 26

)110( شرح ديوان ابن الفارض، للبورينّي، ص 100.. 27

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، لمجهول، ص 102-101.. 28

)114( شرح رسالة االستعارة، لإلسفرايينّي، ص 104 .. 29

)120( شرح الهداية، لحسين بن معين الدين الميبذّي، ص 109-108.. 30

)122-1( شرح هداية الحكمة، لمجهول، ص 110.. 31

)123( الشـقائق النعمانيّـة فـي علمـاء الدولـة العثمانيّـة، لطاشـكبري زادة، ص . 32

.112-111

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 33

)135( الفتح المبين في سـيرة السـادة البوسـعيدين، لحميد بن محّمد بن رزيق، . 34

ص 119-118.

)142-2( كتيّب عن الشعر الكردّي، ص 123.. 35
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)152( نصوص قرآنيّة وأدعية وتسابيح، ص 126.. 36

)194( نبـذة فـي أنسـاب الروم ومن واالهـم، لعبد الواحد بن إبراهيم الحسـينّي، . 37

ص 148.

رابعًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله ناقصًا، وعددها )18(
)12( اإلكليل، للحسن الهمدانّي، ص 32 .. 1

)37( تبييـن كـذب المفتري فيما نُسـب إلى أبي الحسـن األشـعرّي، البن عسـاكر، . 2

ص 45-44.

)50( الجامع الصحيح )ج 4(، للبخارّي، ص 54.. 3

)52-1( جواب رسالة البابا المعظم جريجوريوس، ص 55.. 4

)56( حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسيوطّي، ص 59.. 5

)60( حياة الحيوان الكبرى )ج 2(، للدميرّي، ص 62.. 6

)64( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، البن الوردّي، ص 66-65 .. 7

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 84.. 8

)100-4( النفحات اإللهيّة، لصدر الدين القونوّي، ص 93-92.. 9

)121( شرح هداية الحكمة، ألحمد بن محّمد الهروّي، ص 109.. 10

ـيَر، البن سـيّد الناس، ص . 11 )132( عيـون األثـر فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسِّ

.117

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين األخترّي، ص 122.. 12

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 13

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 14

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 15

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 16

)182( مطالـع البـدور في منازل السـرور، لعالء الدين علّي بـن عبد الله الغزولّي، . 17

ص 141.
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)193( الناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة، ص 147.. 18

خامسًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان آخره ناقصًا، وعددها )11(
)34( تاريخ دمشق )ج 4(، البن عساكر، ص 43.. 1

)49( الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 53.. 2

)50( الجامع الصحيح )ج 1، 2(، للبخارّي، ص 54-53.. 3

)54-2( شواكل الحور شرح هياكل النور، للدوانّي، ص 57.. 4

)61( حياة الحيوان الكبرى )ج 4(، للدميرّي، ص 64-63.. 5

)121( شرح هداية الحكمة، ألحمد بن محّمد الهروّي، ص 109.. 6

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 7

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 8

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 9

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 10

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 139.. 11

سادسًا: العناوين التي جاء فيها بيان أّوله وآخره ناقصين: 

)15( ألف ليلٍة وليلة )المجلد الثاني(، ص 35-34 .1. 

4ـ بيانات النَّسخ : 
ويُقصـد بهـا: مـكان النسـخ واسـم الناسـخ وتأريـخ النسـخ. وهـذا البيـان قـد أتـى 

مضطربـاً جـّداً فـي الفهـرس؛ فقـد جـاءت بيانـات النسـخ كاملـًة فـي )17( تسـجيلًة، 

ولـم يُذكَـر هـذا البيـان مطلقـاً فـي )136( تسـجيلًة، ولـم يُذكر مـكان النسـخ في )58( 

تسـجيلًة، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ فـي )6( تسـجيالٍت، ولـم يُذكـر تأريـخ النسـخ فـي 

تسـجيلٍة واحـدة، ولـم يُذكر مكان النسـخ واسـم الناسـخ في )29( تسـجيلًة، ولـم يُذكر 

مـكان النسـخ وتأريخـه فـي )8( تسـجيالت، ولـم يُذكر اسـم الناسـخ وتأريخ النسـخ في 

تسـجيلتين.
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وهذا بيان تفصيلّي بذلك: 

أواًل: التسجيالت التي جاءت فيها بيانات النسخ كاملة، وعددها )17(: 
)23( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوّي. ص 38.. 1

مكـة المشـرّفة، محمـود بـن محمود بـن محّمـد القليبـّي الشـافعّي، الثالثاء 10 

ربيـع اآلخـر 949هـ .

)30( تاج األسامي في اللغة. ص 41.. 2

قصبـة سـرودهن، عبـد الرحمـن بـن عيسـى بـن محّمد بـن محمـود، قبل صالة 

الظهـر 1131ه. 

)31( تاج اللغة وصحاح العربية )المجلد الثاني(، للجوهرّي. ص 41.. 3

مدرسـة يشـبك الـدوادار بالقاهـرة، محّمـد بـن ُمرَسـل بـن إسـماعيل األذنـّي، 

888ه.

)48-1( تهذيب المنطق والكالم، للتفتازانّي. ص 52.. 4

المدينة المشرّفة، يوسف بن أحمد الِحلَلِّي الشافعّي، 1026ه. 

)54( 1- حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم.. 5

2- شـواكل الحـور شـرح هيـاكل النـور، كالهما لمحّمـد بن أسـعد الدوانّي. 

ص 57.

تبريـز الزاويـة المظفريّـة التـي بناهـا السـلطان: أبـو المظّفر جهانشـاه، 

كالهمـا بخـّط المؤلّـف، عشـاء ليلـة الخميـس 11 شـوال 872هـ.

)73( الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش بن جمعة المحروقّي. ص 74.. 6

بنـدر المحميّـة مـن زنجبـار، محّمـد بـن سـالم بـن علـّي الخروصـّي، 7 شـوال 

1304هـ.

)80( إثبـات الدليـل فـي صفـات الخليـل، للشـاعر علـّي بـن المشـرف الماردينّي. . 7

ص 78.

جزيـرة كلـوب مـن أرض السـواحل، سـمح بـن سـالم بـن سـعيد بن سـليمان بن 
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خلـف الريامـّي اإلباضـّي، 8 جمـادى األولـى 1302هـ.

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين القره حصارّي. ص 122.. 8

كوتاهية، بخّط المؤلّف، ليلة الثالثاء أوائل ربيع اآلخر 938هـ.

)167( اللّمع، ألبي الحسن األشعرّي. ص 133.. 9

مصر، المستشرق فلهلم سبيتا النمساوّي، 1875/11/19م/1292هـ.

)169( 1ـ ما اتفق لفظه واختلف مسّماه من األمكنة، للحازمّي. . 10

2ـ اإلنباه في ذكر القبائل والرواه، البن عبد البر.

3 القصد واألَمم في أصول أنساب العرب والعجم، البن عبد البر. ص 136.

القاهرة، محّمد بن أبي القاسم إسماعيل بن محّمد الفارقّي، 715هـ.

)171( محـّك النظـر، لغـالم علـّي ولـد غـالم أحمـد العبّاسـّي الكاظمّي الحسـينّي. . 11

ص 136.

بندر سورت، بخط المؤلّف، 1150هـ.

)184( المعجـزات الباهـرة والكماالت الظاهرة، لموسـى بن محّمـد القليوبّي. ص . 12

.143-142

حـارة الجماليّـة بالقاهـرة، عبـد اللـه بـن علـّي البيروتـّي بـن إبراهيـم بـن علّي 

المصـرّي، ضحـى األربعـاء 19 ربيـع الثانـي 1230هــ.

)186( المقالـة فـي تدبير الصحة األفضليّة، لموسـى بن ميمون اليهودّي القرطبّي. . 13

ص 144-143.

دمشق، محّب الدين الخطيب، 13 شوال 1320هـ.

)189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القّديسين وسيرهم. ص 145.. 14

طور سيناء، توما الفسطاطّي، 288هـ.

ثانيًا: التسجيالت التي خلت من ذكر بيانات النسخ، وعددها )136(: 
)1-2( شرح ملحة اإلعراب وسنحة اآلداب، لمجهول، ص 25.. 1

)1-3( مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة، لمجهول، ص 25.. 2
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)2( أبجد فأل، لمجهول، ص 26-25.. 3

)6( كتيّب في األدعية والصلوات، لمجهول، ص 28.. 4

)7( أدعية وقصص من الكنيسة القبطيّة، ص 28.. 5

)9( أسرار الطّب، لمسعود بن محّمد السحرّي، ص 30.. 6

)10( األسرار والبحر الزخار في األحكام، لمجهول، ص 31.. 7

)11( اإلكليل )ج 8(، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 31.. 8

)12( اإلكليل )ج 10(، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 32.. 9

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 1، 4(، ص 33.. 10

)14-2( ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعّي اليمانّي، ص 34.. 11

)15( ألف ليلٍة وليلة )ج 2(، ص 32.. 12

)16( ألف ليلٍة وليلة )جزء منه(، ص 35.. 13

)17( قطع متفرّقة من ألف ليلٍة وليلة، ص 35.. 14

)21( إنجيل متى مع شرح يوحنا بن زبدي، ص 37.. 15

)22( اإلنجيل مفّصل على مدار أيام السنة كلّها، ص 38.. 16

)29( البيان في أسرار الطّب، لمحّمد بن أحمد الحموّي، ص 40.. 17

)32( تاريخ اإلسالم )ج 7(، للذهبّي، ص 42.. 18

)33( وفيات األعيان، البن خلكان )ج 3(، ص 42.. 19

)34( تاريخ دمشق الكبير )ج 4(، البن عساكر، ص 43.. 20

)35( تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا، ص 43.. 21

)37( تبيين كذب المفتري فيما نُِسـب ألبي الحسـن األشـعرّي، البن عسـاكر، ص . 22

.45

)38( تحفة الملوك والسالطين فيما يقوم به أسس أركان الدين، ص 46.. 23

)39-1( ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم، ص 46.. 24

)39-2( قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي، ص 46.. 25
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)39-3( رسـالة مـن كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشـجار، ألرسـطاطاليس، . 26

ص 46.

)39-4( فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وغيرهما، ص 46.. 27

)39-5( هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي، ص 47-46 .. 28

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار، لمجهول، ص 47.. 29

)41-4( غايـة المـرام فـي شـرح شـروط المأمـوم واإلمـام، لمحّمـد بـن أحمـد بن . 30

حمـزة الموصلـّي، ص 48.

ـال الخزرجـّي، . 31 )41-5( رسـائل ومسـائل فـي الفقـه، للسـيوطّي ولعلـّي بـن الجمَّ

.49-48 وغيرهمـا، ص 

)42( تفسير جالينوس لكتاب بقراط في تدبير األمراض، 49.. 32

)45( تقويـم النظـر فـي المسـائل الفقهيّـة الخالفيّـة والفـروع المذهبيّـة، البـن . 33

.51 الدهـان، ص 

)47( التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي، ص 52.. 34

)49( الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 53.. 35

)52-1( جواب رسالة البابا جريجوريوس، ص 55.. 36

)52-3( قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي، ص 55.. 37

)52-5( تعليق على البسملة، ألحمد النفزاوّي، ص 56.. 38

)53( جوامع ما وضع جثالقة)1( بالد الفرس مع أساقفتها، ص 56.. 39

)55-1( حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول، ص 58-57 .. 40

العقائـد العضديّـة، لمحّمـد الشـريف بـن محّمـد . 41 )55-2( حاشـية علـى شـرح 

.58 ص  الحسـينّي، 

)62( الخبر عن البشر، للمقريزّي، ص 64.. 42

)72-1( نسخة الّسجّل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم، ص 71.. 43

)1( تعني: كبراء أساقفة النصارى.
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)72-2( الّسجل المنهّي فيه عن الخمر، ص 71.. 44

)72-3( خبر اليهود والنصارى، ص 71.. 45

)72-4( نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله، ص 71.. 46

)72-5( ميثاق ولّي الزمان، ص 71.. 47

)72-6( النقض الخفّي، ص 72 .. 48

)72-7( بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 49

)72-8( ميثاق النساء، ص 72.. 50

)72-9( البـالغ والنهايـة فـي التوحيد إلى كافّـة الموّحدين الُمتَبِّريـن من التلحيد، . 51

ص 72.

)72-10( الغاية والنصيحة، ص 72.. 52

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل، ص 72.. 53 )72-11( حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-12( السيرة المستقيمة، ص 72.. 54

)72-13( كشف الحقائق، ص 73.. 55

)72-14( سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73 .. 56

)75( ديوان أبي إسحاق إبراهيم ابن خفاجة األندلسّي، ص 75.. 57

)76( ديوان أبي تّمام حبيب بن أوس الطائّي، ص 76.. 58

)81( ديوان أحمد الدلنجاوّي، ص 79.. 59

)83( ديوان أغان من النظم العامّي، ص 80.. 60

)84( ديوان غالم علّي آزاد الحسيني البلكرامّي )حسان الهند(، ص 80.. 61

)88( ديوان عبد الغني بن إسماعيل النابلسّي، 83.. 62

)93( رحلة الشتاء والصيف، لمحّمد المنبوز بكبريت، ص 86.. 63

)98( مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، لمجهول، ص 91.. 64

)99( سراج الملوك، ألبي بكر محّمد بن الوليد الطرطوشّي، ص 91.. 65

)100-2( مقتطفات شعريّة، البن عربي، ص 92.. 66
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)100-3( رسالة في معرفة الكنز العظيم، ص 92.. 67

)103-1( سيرة النبّي أيوب، ص 94 .. 68

)103-2( شرح خبر بني إسرائيل وخروجهم من أورشليم إلى بابل، ص 94.. 69

)103-3( شرح يوحنا في شهادات القّديسة دميانة وسيرتها العجيبة، ص 94.. 70

)103-4( قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون، ص 94.. 71

)103-5( خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة، ص 94.. 72

)103-6( عشر مسائل في التثليث والتوحيد، ص 94.. 73

)103-7( سبع مسائل في الديانة النصرانيّة، ص 95.. 74

)103-8( خبر غريب في سبب إقبال اليهود على المسيح وتعظيمه، ص 95.. 75

)103-9( مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس، ص 95.. 76

)103-10( كتاب يشوع بن شيراخ، ص 95.. 77

)104-3( فتوح مصر وأخبارها، البن عبد الحكم، ص 96.. 78

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 108-107.. 79

)109( شرح تسهيل الفوائد أو ألفيّة ابن مالك، ص 99.. 80

)114( شرح رسالة االستعارة، لإلسفرايينّي، ص 104.. 81

)119-1( شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول، ص 108-107.. 82

)119-2( التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي، ص 108. . 83

)119-3( ملحق في النحو، ص 108.. 84

)119-4( قصيدة لقطرب موّجهة ألحمد النحوّي البصرّي، ص 108.. 85

)120( شرح الهداية، لحسن بن معين الدين الميبذّي، ص 109.. 86

)122-1( شرح هداية الحكمة، ص 110.. 87

)122-2( حاشية على شرح هداية الحكمة، ص111.. 88

)124( كتاب عن الصالة، ص 112.. 89

)128( طبقات النحاة، لجالل الدين السيوطّي، ص 116-115.. 90
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)129( رسالة في الطقوس الدينيّة، ص 116.. 91

)130( رسالة في الطقوس الدينيّة )نسخة أخرى(، ص 116.. 92

)131( عنـوان الشـرف الوافـي فـي الفقـه والنحـو والتاريخ والعـروض والقوافي، . 93

ص 117.

ـيَر، البن سـيّد الّناس، ص . 94 )132( عيـون األثـر فـي فنون المغازي والشـمائل والسِّ

.117

)134( الغـرر والحجـول تعليـق على شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحّمد . 95

الشهيد، ص 118.

)136( فضائـل بيـت المقـدس، لبهـاء الديـن ابـن عسـاكر)ابن صاحـب تاريـخ . 96

120-119 ص  دمشـق(، 

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، لمجهول، ص 120.. 97

)139( كتاب في الفقه والحقوق والقواعد والصوفيّة، لمجهول، ص 121.. 98

)140( الفوائد الخاقانيّة األحمدخانيّة، لمحّمد أمين الشروانّي، ص 122-121.. 99

)142-1( قاموس كردّي عربّي، ص 123.. 100

)142-2( كُتيِّب في الشعر الكردّي، ص 123.. 101

)142-3( قصيدة في مدح السلطان عبد المجيد، ص 123.. 102

)143( القرآن، ص 123.. 103

)147( قطعة من القرآن، ص 125.. 104

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 105

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 106

)150( نصوص قرآنيّة، ص 126-125.. 107

)152( نصوص قرآنيّة وأدعية، ص 126.. 108

)153( قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي، ص 127-126.. 109

)155( قصائد من الشعر العامّي، ص 127.. 110
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)156( قصيدة البردة، للبوصيرّي، ص 128-127.. 111

)157( قصيدة لعبيد بن رشيد وغيره، ص 128.. 112

)158( كتاب في القضاء والمعامالت، لمجهول، ص 129-128.. 113

)159( قوانين اآلباء الرسل القّديسين، ص 129.. 114

)161( قوانين ديوانية، لبطرس، ص 130.. 115

)162( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 130.. 116

)163-1( قطعة من الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131.. 117

)163-2( إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح، ص 131.. 118

)163-3( المصباح في النحو، للمطرزّي، ص 131.. 119

)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص 132.. 120

)173( مختارات شعريّة لشعراء عرب من الصحراء، ص 137.. 121

)174( مختارات شعريّة، ص 138.. 122

)176( مختصر المعاني، للتفتازانّي، ص 138.. 123

)179-1( مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عباس، ص 140.. 124

)179-2( أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة، ص 140.. 125

)179-3( حوار بين النبّي وأبي هريرة، ص 140.. 126

)179-4( بيان في الصالة، ص 140.. 127

)179-5( رسالة في الفقه، ص 140.. 128

)179-6( بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد، ص 140.. 129

)180( مشكاة المصابيح، للتبريزّي، ص 141.. 130

)181( مصّورات هنديّة متعلّقة بكتاب صور الكواكب الثابتة، ص 141.. 131

)188( مختارات شعريّة في الغزل، لمصطفى يشرم الجزائرّي، ص144.. 132

)191( كتـاب عـن المـوت واالنبعاث والجّنـة والنار، لمحّمد بـن ناصر بن خلف . 133

العلوّي، ص 146.
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)192( موصـل الطـالب إلـى قواعـد اإلعـراب، لخالـد بن عبـد الله األزهـرّي، ص . 134

.147-146

)197( النواميس الرحمانيّة في تسـهيل طريق العلوم الربانيّة، لسـعيد الخليلّي، . 135

ص 149.

)199( المقامات، للقاسم بن علّي الحريرّي، ص 150.. 136

ثالثًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها مكان النسخ، وعددها )58(: 
)4( إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي، ص 27-26.. 1

)5( أدب الدنيا والدين، للماوردّي، ص 27.. 2

)8( داللة الحيران، لسليم بن سعيد الصايغّي، ص 29.. 3

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 2(، ص 33.. 4

)20( اإلمامة والسياسة، ]المنسوب[ البن قتيبة، ص37-36.. 5

)28( بيان الشرع، لمجهول، ص 40.. 6

)36( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علّي الزيلعّي، ص 44.. 7

)41-2( الفوائـد المدنيّـة فـي بيـان اختالف علماء الشـافعيّة، لمحّمد بن سـليمان . 8

الكردّي، ص 48.

)46( التنبيهـات علـى أغاليـط الـرواة، ألبـي القاسـم علّي بـن حمـزة البصرّي، ص . 9

.51

)48-2( التعريفات، للجرجانّي، ص 52. 10

)50( الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 54.. 11

)51( جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 55.. 12

)52-2( جزء في كتاب من الفقه، لمجهول، ص 55.. 13

)52-4( المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي، ص 56.. 14

)56( حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسيوطّي، ص 59.. 15

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، لجمال الدين القفطّي، ص 60.. 16
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)58( حكمة العين، لنجم الدين علّي بن عمر القزوينّي، ص 61.. 17

)60( حياة الحيوان الكبرى )ج 1، 2(، للدميرّي، ص 62.. 18

)61-1( حياة الحيوان الكبرى )ج 3(، للدميرّي، ص 63.. 19

)61-2( حياة الحيوان الكبرى )ج 4(، للدميرّي، ص 64.. 20

)67( مؤلّف عن الخطوط، ص 67.. 21

)68-1( الدرجة العليا في تفسير الرؤيا، لتقّي الدين إبراهيم الجناعّي، ص 67.. 22

)68-2( تعبيـر المنـام وتفسـير األحـالم، إلبراهيم بن يحيى بن غنـام الخزالّي، ص . 23

.68

)68-3( تفسير االختالجات على خمس مقاالت، ص 68.. 24

)68-4( مختصـر فـي تفسـير الرؤيا، ]المنسـوب[ لمحّمد بن سـيرين البصرّي، ص . 25

.68

)68-5( تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من شهر المحرّم، ص 69-68.. 26

)68-6( باب في النيّات، ص 69.. 27

)68-7( باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، ص 69.. 28

)69( الدرّة الفاخرة في علوم اآلخرة، لدرويش بن جمعة المحروقّي، ص 69.. 29

)70( درر الحكام في شرح غرر األحكام، لماّل خسرو، ص 70.. 30

)77( ديوان أبي فراس الحمدانّي، ص 77-76.. 31

)78( ديوان المتنبي، ص 77.. 32

)79( سقط الزند، ألبي العالء المعّرّي، ص 78-77.. 33

)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 34

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي، ص 82.. 35

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، ص 84.. 36

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 84.. 37

)92( ذكر الطالع والغروب )في البروج(، لمجهول، ص 86.. 38
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)94(رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزين الدين عبد الرحمن القرشّي، ص 87.. 39

)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 40

المطّهر، ص 88.

)96( زبدة اإلعراب في شرح إظهار األسرار، لعبد الله بن محّمد، ص 89.. 41

)100-4( النفحات اإللهيّة، لصدر الدين القونوّي، ص 93-92.. 42

)107( شرح اآلجروميّة، لزين الدين محّمد جبريل، ص 98.. 43

)108( شرح أّم البراهين، للسنوسّي، ص 99-98.. 44

)110( شرح ديوان ابن الفارض، للبورينّي، ص 100.. 45

)113( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103.. 46

)117-1( شرح الميّة األفعال، لمحّمد بن الشيخ الشهير بابن البّجاّي، ص 106.. 47

)117-2( شرح الميّة األفعال، لبحرق الحضرمّي، ص 106.. 48

)121( شرح هداية الحكمة، لمالنا زادة أحمد بن محمود الهروّي، ص 109.. 49

)133( عيون األخبار، لعيسى بن علّي اإلشبيلّي، ص 117.. 50

)164( كليلة ودمنة، ص 132.. 51

العـالء محّمـد . 52 اإللهيّـة، ألبـي  الصحائـف  فـي شـرح  الكالميّـة  اللطائـف   )166(

.133 ص  الِبِهْشـِتّي، 

)168( لمـع القوانيـن المضيـة فـي دواويـن الديـار المصريّة، لعثمان بـن إبراهيم . 53

النابلسـّي، ص 134.

)177(المرشـد المعيـن علـى الضـروري مـن علـوم الدين، البن عاشـر األندلسـّي، . 54

ص 139.

)183( معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوّي، ص 142.. 55

)187( المقامات، للقاسم بن علّي الحريرّي، ص 144.. 56

)193( الناسخ والمنسوخ، لهبة الله ابن سالمة، ص 147.. 57

)195( النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بنـي أميّة وبني هاشـم، للمقريـزّي، ص 138-. 58

.149
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رابعًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها اسم الناسخ، وعددها )6(: 
)3( إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي، ص 26.. 1

)85( سلك الفريد في مدح السيّد الحميد، لحميد بن محّمد بن رزيق، ص 81.. 2

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، ص 105.. 3

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 4

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 5

.119-118 ص  رزيـق، 

)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم، ص 138.. 6

خامسًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها تأريخ النسخ، وهي واحدة: 
)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة، ص 137.. 1

الشـيخ حسـين بن شـيخ الحاجي محّمد في ثالثة ذهابات إلى الكعبة، والقدس 

واحدة. مرّة 

سادسًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها مكان النسخ واسم الناسخ، وعددها )29(: 
)1-1( اآلداب لمجهول، ص 25.. 1

)2( أبجد فأل، لمجهول، ص 26-25.. 2

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 3(، ص 33.. 3

)25( اإليضاح في العربيّة، ألبي علّي الفارسّي، ص 39.. 4

)26( بستان اليقين في شرح عقيدة اإليمان، ليوسف بن محّمد، ص 39.. 5

)27( بيان السؤاالت التي وّجهها حضرة استيفو خزانة، ص 39.. 6

)41-3( اإلشكاالت، ألبي إبراهيم عبد الرحمن الفزارّي، ص 48.. 7

)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي، ص 50.. 8

)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، لعمر بن المظّفر ابن الوردّي، ص 65.. 9

وهـو وإن لـم يذكـر لنا تاريخ النسـخ الصحيح، لكّنـه قال: <وأَحِسـُب أّن الكتاب 

قد ُدوِّن سـنة 1131هـ >.
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ثّم قال في بيان آخره: <ويقول الناسخ في آخر ورقة: 

أبشــر فحــب جاء وقــت طيبفلقد تـأّرخ ختم نسـخ حروفه

الصحيحـة: سـنة  ـل وقراءتـه  الُجمَّ للنسـخ علـى طريـق حسـاب  تاريـخ  وهـو 
1124هــ>.)1(

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوَّال المحلّي، ص 85.. 10

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق، ص 90.. 11

)100-1( السـوانح الغيبيّـة واللوامـع النوريّة، إلسـماعيل بن سـليمان الكردّي، ص . 12

.91

)102( السيرة النبويّة، البن هشام، ص 93.. 13

)106( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 97.. 14

)111( شرح حكمة العين، لشمس الدين محّمد بن مباركشاه، ص 101.. 15

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 102.. 16

)118-1( شرح المعلّقات للزوزنّي، ص 107.. 17

)118-2( ديوان أبي إسحاق إبراهيم الغزّي، ص 107.. 18

)126( صورة األرض، للخوارزمّي، ص 113.. 19

)138( كتاب في الفقه المالكّي، ص 120.. 20

)145( القرآن، ص 124.. 21

)178( مروج الذهب، للمسعودّي، ص 139 . . 22

)182( مطالـع البـدور فـي منازل السـرور، لعلّي بن عبد الله الغزولّي الدمشـقّي، . 23

ص 141.

)1( أرشدني أخي اللغوّي المحّقق د. أحمد عبد الباسط هاشم الباحث بمعهد المخطوطات العربيّة 

إلى قراءة هذا التاريخ، فله مني أجزل الشكر وتمام العرفان.
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)185( معرفة أصول الخّط وقواعده، إلدوارد روس، ص 143.. 24

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيليوس السبعة، ص 145.. 25

)194( نبـذة فـي أنسـاب الروم ومن واالهـم، لعبد الواحد بن إبراهيم الحسـينّي، . 26

ص 148.

)196( نقائض جرير والفرزدق، ألبي عبيدة َمْعَمر بن المثنى، ص 149. 27

)198-1( الوقف في قراءة القرآن، ص 150.. 28

)198-2( تعليقات على العقيدة، للسنوسّي، ص 150.. 29

سابعًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها مكان النسخ وتأريخه، وعددها )8(: 
)41-1( تعليقة على عقيدة الغزالّي، ألبي العبّاس أحمد الشهير بزروق، ص 47.. 1

)43( تفسير الجاللين، للمحلّي والسيوطّي، ص 49.. 2

)59( الحل واإلصابة )في الفقه(، ص 61.. 3

)65( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 4

)123( الشقائق النعمانيّة في علماء الدولة العثمانيّة، لطاشكبري زادة، ص 112.. 5

اتي، ص 129.. 6 )160( قوانين الدواوين، لألسعد بن ممَّ

)104-1( سيرة النبّي حبقوق الطاهر، ص 95.. 7

)104-2( قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان، ص 96.. 8

ثامنًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها اسم الناسخ وتأريخ النسخ، وعددها )2(: 
)144( القرآن، ص 124.. 1

)146( القرآن )الجزء 24(، ص 124.. 2

5- بيان نوع الخّط: 
لـم يُذكَـر هـذا البيـان فـي )72( تسـجيلًة مـن الفهـرس، ففـي )24( مـرًّة لـم يذكـر 

المفهـرِس أيَّ شـيء مطلقـاً عن الخّط سـواًء وصفه أو تحديـد نوعه، وفي )48( مرًّة ذكر 

أوصـاف الخـّط مـن حيـث الجـودة والـرداءة والوضـوح والمقروئيـة والجمال والحسـن 
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والروعـة والحجـم، دون تحديـٍد لنوعـه، وهـاك بيانـاً لهـا ُمرتّبـًة حسـب ورودهـا فـي 

لفهرس:  ا

أواًل: العناوين التي لم ُيذكر فيها بيان الخّط مطلقًا، وعددها )24(: 
)5( أدب الدنيا والدين، للماوردّي، ص27.. 1

)8( أرجوزة داللة الحيران، لسليم الصايغّي، ص29.. 2

)17( قطعة من ألف ليلٍة وليلة، ص35.. 3

)28( بيان السؤاالت التي وّجهها حضرة استيفو، وجواب حسين أفندي، ص39.. 4

)35( مراجع ونصوص عن تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا، ص43.. 5

)65( كُتيِّب عن الخّط العربّي، ص66.. 6

)69( الدرّة الفاخرة في علوم اآلخرة، لدرويش المحروقّي، ص70.. 7

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي، ص91.. 8

)124( كتاب عن الصالة )لمجهول(، ص112.. 9

)129( قطعة من كُتيِّب عن الطقوس الدينيّة بالعربيّة والقبطيّة، ص116.. 10

)130( قطعـة )أخـرى( مـن كُتيِّـب عـن الطقـوس الدينيّـة بالعربيّـة والقبطيّـة، . 11

ص116.

)136( فضائل بيت المقدس، لبهاء الدين ابن عساكر، ص120.. 12

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، ص120.. 13

)139( كتاب في الفقه والحقوق وقواعد الصوفيّة، لحسن جلبي، ص121.. 14

)142( مجمـوع فيـه ثـالث رسـائل )واألصـل أن يُحّدد نوع خـّط كّل واحـٍد منها(، . 15

ص123.

)144( نسخة من القرآن، ص124.. 16

)146( الجزء الرابع والعشرون من القرآن، ص124.. 17

)152( نصوص قرآنيّة وأدعية وتسابيح، ص126.. 18

)159( قوانين اآلباء الرسل، إلقليمس، ترجمة جرجس بن قزمان، ص129.. 19



9مم نممطمـخشحبمجزممّ

)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص132.. 20

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيلوس السبعة، ص145.. 21

يسين وسيرهم، ص145.. 22 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

)195( النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم، للمقريزّي، ص148.. 23

)197( النواميس الرحمانيّة، لسعيد بن خلفان الخليلّي، ص149.. 24

ثانيًا: العناوين التي ُذكرت فيها أوصاف الخّط دون تحديٍد لنوعه، وعددها )48(
)15( الجـزء الثانـي مـن ألـف ليلـٍة وليلـة. قال عـن النُّسـخة: <كُتبت بخـطٍّ بارع> . 1

ص35.

)16( قطعـة مـن ألـف ليلـٍة وليلـة. قـال عـن الخـّط: <الخـّط رديء وغيـر واضـح . 2

كثيـراً> ص35.

)22( نسخة من اإلنجيل. قال: <ذات خطٍّ جميل> ص38.. 3

)36( تبييـن الحقائـق شـرح كنز الدقائـق، لفخر الدين الزيلعّي. قـال: <المخطوط . 4

واضـح الخـّط جميله، وأحرفه جـّد صغيرة> ص44.

)39( مجموع فيه خمس رسائل. قال: <الخّط جميل> ص47.. 5

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار. قال: <الخّط واضح> ص47.. 6

)41( مجمـوع فيـه خمـس رسـائل. قـال عـن خـّط الرسـائل كلهـا: <خـّط الكتـاب . 7

شـرقّي صغيـر الحجـم رديء، بيد أنّه مقروء> )واألصـل أن يذكر نوع الخّط في كّل 

رسـالٍة مـن المجموع بمفردهـا(. ص48.

)42( تفسـير جالينـوس لكتـاب أبقراط فـي تدبير األمراض. قـال: <األوراق ممزّقة، . 8

ولكّنهـا مقروءة> ص49.

)43( تفسير الجاللين، للمحلّي وللسيوطّي. قال: <الخّط مقروء> ص49.. 9

)44( تفسـير القـرآن ألبـي القاسـم الطبرانـّي. قـال: <خـّط الكتـاب جميـل جـّداً> . 10

ص50.

)47( التنويـر في إسـقاط التدبير، البن عطاء الله السـكندرّي. قـال: <واضح الخّط . 11

جميله> ص52.
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)52( مجمـوع فيـه خمـس رسـائل. قـال: <الخـّط جميـل> )واألصـل أن يذكـر نوع . 12

الخـّط فـي كّل رسـالٍة مـن المجمـوع بمفردهـا(. ص56.

)56( حسن المحاضرة، للسيوطّي. قال: <ذات خطٍّ ممتاز> ص59.. 13

)66( كُتيِّب عن الخّط العربّي. قال: <الخّط رديء> ص66.. 14

)71( بحث في المعتقدات الدرزية. قال: <الخّط جميل> ص71.. 15

)73( الدالئـل علـى اللـوازم والوسـائل، لدرويـش المحروقّي. قال: <الخـّط مقروء> . 16

ص74.

)75( ديوان ابن خفاجة األندلسّي. قال: <الخّط مقروء> ص75.. 17

)82( قطعة من ديوان األعشى. قال: <ذات خطٍّ جميل> ص79.. 18

)93( رحلـة الشـتاء والصيـف، لمحّمـد بـن عبـد اللـه الحسـينّي الموسـوّي. قـال: . 19

<جيّـدة الخـّط> ص86.
)94( رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزين الدين عبد الرحمن القرشـّي الشـافعّي. . 20

قال: <خّط النُّسخة ممتاز> ص87.

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق. قال: الخّط واضح. ص90.. 21

)98( مجمـوع فيـه أربع رسـائل في السـحر والتنجيم. قال: <خّط النسـخة رديء> . 22

)واألصل أن يذكر خّط كّل رسـالٍة مسـتقالً(. ص90.

)103( مجمـوع فيه عشـر رسـائل تاريخيّة في العهد القديـم والجديد. قال: <خّط . 23

النُّسـخة واضـح> )واألصل أن يذكر نوع الخـّط في كلٍّ منها(. ص95.

)104( مجمـوع فيـه رسـالتان: قصة امرأة يشـوع مع سـليمان النبـّي، وفتوح مصر . 24

البـن عبـد الحكـم. قـال: <الخـّط جميـل> )واألصـل أن يذكـر نـوع الخـّط فـي كلٍّ 

منهـا(. ص96.

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج. قال: <الخّط جميل واضح> ص102.. 25

)113( شرح آخر لديوان رؤبة بن العّجاج. قال: <الخط مقروء واضح> ص103.. 26

)114( شرح رسالة االستعارة لإلسفرايينّي. قال: <الخّط جميل> ص104.. 27
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)118( مجمـوع يشـتمل علـى رسـالتين: شـرح المعلّقـات للزوزنـّي، وديـوان أبـي . 28

إسـحاق الغـزّي. قـال: <الخـّط مقـروء> )واألصـل أن يحـّدد نـوع الخـّط فـي كٍل 

ص107. منهمـا(. 

)119( مجمـوع يشـتمل على أربع رسـائل. قـال: <الخّط عامـة رديء> )واألصل أن . 29

يذكـر نـوع الخّط فـي كلٍّ منهم(. ص108.

)126( صورة األرض، للخوارزمّي. قال: <الخّط أسود اللون واضحه> ص113.. 30

)128( طبقات النحاة الصغرى، للسيوطّي. قال: <الخّط رديء> ص116.. 31

)133( عيـون األخبـار لعيسـى بـن علـّي اللخمّي األندلسـّي. قـال: <الخـّط رديء> . 32

ص117.

)134( الُغـرر والحجـول على شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحمد الشـهير. . 33

قـال: <المخطوط غيـر منقوٍط في أكثـر األحيان> ص118.

)141( قامـوس عربـّي تركـّي، لمصطفـى بـن شـمس الديـن القـرة حصـارّي. قـال: . 34

<الكتـاب جميـل الخـّط واضحـه> ص122.
)145( القرآن. قال: <نسخة جميلة الخّط> ص124.. 35

)148( جـزء مـن القـرآن يبـدأ بسـورة الغاشـية حتـى سـورة النـاس. قـال: <الخـّط . 36

ص125. جميـل> 

)149( نصوص متفرّقة من القرآن. قال: <الخّط جميل جّداً> ص125.. 37

)158( قطعـة مـن كتاب في القضـاء والمعامالت. قال: <خّط النـّص القديم أجمل . 38

من خّط النـّص الحديث> ص128.

)161( قوانيـن ديوانيّـة، لبطـرس، ترجمـة مـوالي حسـين علّي خان. قـال: <الخّط . 39

ص130. واضح> 

)167( اللُّمع، ألبي الحسن األشعرّي. قال: <خّط النسخة واضح مقروء> ص133.. 40

)171( محـّك النظـر، لغـالم علـّي العباسـّي الكاظمـّي. قـال: <ُدّون الخـّط بقلـم . 41

ص136. المؤلّـف> 

)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة. قال: <ذو خطٍّ رائع> ص137.. 42
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)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم. قال: <خّط حسن> ص138.. 43

)179( مجمـوع يشـتمل على سـّت رسـائل. قال: <خـّط هذه المؤلّفـات مختلف> . 44

ص140.

بة>. ص140.. 45 )180( مشكاة المصابيح، للتبريزّي. قال: <جميلة الخّط مذهًّ

)184( المعجـزات الباهـرة والكماالت الظاهرة، لموسـى بن محّمد القليوبّي. قال: . 46

<خّط النسخة مقروء>. ص142.
)185( معرفة أصول الخّط وقواعده، إلدوارد روس. قال: <الخّط جميل> ص143.. 47

)191( كتـاب عـن الموت والبعث والجّنة والنار )لمجهول(. قال: <ذو خطٍّ واضح> . 48

ص146.

6 عدد األوراق: 
هـذا البيـان أي عـّد األوراق قـد أتـى مضطربـاً مـن حيـث وصـف العـدد، ولـم يَِسـْر 

فيـه المفهـرِس علـى طريقـٍة منتظَمـة؛ فقـد جمع فـي مـرٍّة واحدة بيـن العـدِّ بالصحيفة 

والصفحـة معـاً، وفـي مرّتيـن اثنتين عـّد بالصفحـة، وفي )39( مـرًّة عـّد بالصحيفة، وفي 

بقيـة الفهـرس عـّد بالورقة.

وهذه المواضع هي: 

أواًل: الجمع بين العدِّ بالصحيفة والصفحة: 
)86( ديوان صفيِّ الدين الِحلِّّي، قال: <400 صحيفٍة>، وبالضبط )783 صفحًة( ص82 .. 1

ثانيًا: العدُّ بالصفحة: 
)5( أدب الدنيـا والديـن، ألبـي الحسـن علـّي بـن محّمـد المـاوردّي )153صحفًة( . 1

ص27.

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي )783صفحًة( ص82.. 2

ثالثًا: العدُّ بالصحيفة: 
)11( اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي )176صحيفًة( ص31.. 1
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)16( قطعة من ألف ليلٍة وليلة )20 صحيفًة( ص35.. 2

)26( بستان اليقين في شرح عقيدة اإليمان، ليوسف بن محّمد )30صحيفًة( ص39.. 3

)30( تاج األسامي في علم اللغة )177صحيفًة( ص41.. 4

)31( تـاج اللغـة وصحـاح العربيّـة للجوهـرّي؛ مـن جزءيـن: األول )340صحيفًة(، . 5

والثانـي )224صحيفـًة( ص41.

)36( تبييـن الحقائق في شـرح كنـز الدقائق، لفخر الديـن الزيلعّي )275صحيفًة( . 6

ص44.

)37( تبييـن كـذب المفتـري فيما نُسـب إلى أبي الحسـن األشـعرّي، البن عسـاكر . 7

ص45. )89صحيفًة( 

)38( تحفة الملوك والسـالطين فيما يقوم به أسـس أركان الدين، لعلّي بن أحمد . 8

الشيرازّي )204صحيفًة( ص46.

)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي )532صحيفًة( ص50.. 9

)47( التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي )82صحيفًة( ص52.. 10

الـوردّي . 11 ابـن  عمـر  حفـص  ألبـي  الغرائـب،  وفريـدة  العجائـب  خريـدة   )63(

ص65. )165صحيفـًة( 

)68( مجموع يشتمل على سبع رسائل )325صحيفًة( ص69.. 12

)70( درر الحّكام في شرح غرر األحكام، لُمالَّ خسرو )366صحيفًة( ص70.. 13

)75( ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة األندلسّي )120صحيفًة( ص75.. 14

)76( ديوان أبي تّمام، جْمع علّي بن حمزة األصفهانّي )149صحيفًة( ص76.. 15

)78( ديوان أبي الطيِّب المتنبي )170صحيفًة( ص77.. 16

)84( ديوان غالم علّي آزاد البلكرامّي)حسان الهند( )262صحيفة( ص80.. 17

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي )400صحيفٍة( ص82.. 18

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي )37صحيفًة( ص84.. 19

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي )101صحيفة( ص85.. 20
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)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 21

المطّهر )163صحيفًة( ص89.

)96( زبـدة اإلعـراب في شـرح إظهار األسـرار، لمحّمد بن عبد اللـه )158صحيفًة( . 22

ص89.

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق )234صحيفًة( ص90.. 23

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي )261صحيفًة( ص91.. 24

)102( السيرة النبويّة، لعبد الملك بن هشام )449صحيفًة( ص93.. 25

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي )100صحيفًة( ص97.. 26

)107( شرح اآلجروميّة، لزيد الدين محّمد جبريل )83صحيفًة( ص98.. 27

)109( شرح تسهيل الفوائد، أو ألفية ابن مالك )337صحيفًة( ص99.. 28

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج )330صحيفًة( ص102.. 29

)113( شرح ديوان رؤبة بن العجاج، )نسخة أخرى( )183صحيفًة( ص104.. 30

)115( الـروض األُنُـف فـي شـرح السـيرة النبويّـة، ألبـي القاسـم السـهيلّي )274 . 31

ص105. صحيفـًة( 

)122( مجموع رسائل في الفلسفة )162صحيفًة( ص111.. 32

)158( قطعة من كتاب في القضاء والمعامالت )173صحيفًة( ص129.. 33

)162( الكافية في النحو، البن الحاجب )47صحيفًة( ص130.. 34

)164( كليلة ودمنة )406صحيفًة( ص132.. 35

)173( مختارات شعريّة، لشعراء من الصحراء )54صحيفًة( ص137.. 36

)174( مختارات شعريّة، لمجهول )224صحيفًة( ص138.. 37

)187( المقامات، ألبي محّمد القاسم بن علّي الحريرّي )217صحيفًة( ص144.. 38

)196( نقائـض جريـر والفـرزدق، ألبـي عبيـدة َمْعَمـر بـن المثنـى )174صحيفـًة( . 39

ص149.

ومـن المالحـظ أنّـه فـي المجمـوع رقـم)39( وفيـه خمـس رسـائل، ذكر عـدد أوراقه 

فقـال: <47 ورقـًة>، وفـي داخـل الرسـائل حيـن ذكـر أماكنهـا فـي المجموع عدَّ بـاألوراق 
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ثـالث مـرّات، وبالصحائـف مرّتين: 

ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. قال: <األوراق )1ـ7(>.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي. قال: <الصحائف - 

)8ـ13(>.

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس الحكيم. - 

قال: <الصحائف )13ـ30(>.

فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وأبي جعفر الفارسّي وخالد - 

بن يزيد. قال: <األوراق )30ـ36(>.

هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي. قال: <األوراق )37ـ47(> ص46.- 

تنبيـه: وقـع خطـأ طباعـي فـي عـدِّ أوراق التسـجيلة رقـم )110(: شـرح ديـوان ابـن 

الفـارض للبورينـّي. 

قـال: <228 ورقـًة>؛ مـع أنّـه ذكـر في بيـان آخـره: <وآخره خلـف الورقـة )277(... ثّم 

يلـي ذلـك شـرح قصيـدة ابـن الفـارض الخمريّـة األوراق )278-288( >. انظـر ص )100(، 

والصـواب )288 ورقًة(. 

ثانيًا: لم يذكر هذا البيان على الوجه الصحيح في خمسة من تسجيالت 
المجاميع: 

وهذه التسجيالت هي: 

)48( مجموع فيه كتابان: 1. 

تهذيب المنطق والكالم، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي. - 

التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <99 ورقًة>. انظر: ص)52(

)104( ثالث رسائل: 2. 

ر بمجيء يسوع.-  سيرة النبّي حبقوق الطاهر بن داكور الُمبَشِّ



َيدسخشح ّم طممخشحجدلمزِخل شَبِخنَدشنب ارخاطرملا سرهفإخشحادلبز66ِم

قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان الحكيم ابن داود.- 

فتوح مصر، البن عبد الحكم المصرّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلَّه فقال: <50 ورقًة>. انظر: ص)96(

)142( مجموع فيه ثالث رسائل: 3. 

قاموس كردّي عربّي.- 

كُتيِّب في الشعر الكردّي.- 

قصيدة عربيّة مع ترجمتها للكرديّة في مدح السلطان عبد المجيد.- 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <109 ورقة>. انظر: ص)123(

)169( مجموع فيه ثالث رسائل: 4. 

اه من األمكنة والمواضع، ألبي بكر الحازمّي.-  ما اتفق لفظه واختلف ُمَسمَّ

اإلنباه في ذكر أصول القبائل والرواة، البن عبد البر القرطبّي.- 

القصد واألََمم في أصول أنساب العرب والعجم، البن عبد البر القرطبّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <138 ورقًة>. انظر: ص)134ـ136(

)179( مجموع فيه سّت رسائل: 5. 

مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس.- 

أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة.- 

حوار بين النبّي وأبي هريرة.- 

بيان في الصالة.- 

رسالة في الفقه.- 

بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد.- 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <368 ورقًة>. انظر: ص)140(

د عدد أوراق كّل رسـالٍة مسـتقلّة، ويبيِّـن كذلك موقع  ه أن يحـدِّ واألصـل فـي هـذا كلِـّ

صفحـات كّل رسـالٍة داخـل المجمـوع، السـيّما وقد ذكره على الصواب في السـبعة عشـر 
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مجموعـاً الباقيـة علـى النحو اآلتي: 

)1( مجموع فيه ثالث رسائل: 
اآلداب، لمجهول. قال: <األوراق )21-1(>.- 

شرح ملحة اإلعراب، للحريرّي. قال: <األوراق )108-21(>.- 

مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة. قال: <األوراق )143-109(> .- 

)14( مجموع فيه كتابان: 
المجلّد األول من ألف ليلٍة وليلة )ال تدخل؛ مطبوعة قديمة(. )265-1( .- 

ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعّي اليمانّي. قال: <األوراق )333-268(>.- 

)39( مجموع فيه خمس رسائل: 
ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. قال: <األوراق )7-1(>.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي. قال: <األوراق - 

.<)13-8(

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس. قال: - 

<األوراق )30-13(>.
فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وغيرهما. قال: <األوراق )36-30(>.- 

هيكل سراسدوس، لقراطس الروحاني. قال: <األوراق )47-37(>.- 

)41( مجموع فيه خمس رسائل: 
المعروف -  أحمد  العبّاس  ألبي  الغزالّي،  حامد  أبي  عقيدة  على  تعليقة 

بُزرُّوق. قال: <األوراق )56-1(>.

الفوائد المدنيّة في بيان اختالف العلماء من الشافعيّة، لمحّمد بن سليمان - 

الكردّي. قال: <األوراق )119-56(>.

<األوراق -  قـال:  الفزارّي.  إبراهيم  بــن  الرحمـن  لعبـد  اإلشـكاالت، 

.<)122-119(
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غاية المرام في شرح شروط المأموم واإلمام، لمحّمد بن أحمد الموصلّي. - 

قال: <األوراق )139-124(>.

الخزرجّي، -  ال  الجمَّ بن  ولعلّي  للسيوطّي،  الفقه،  في  ومسائل  رسائل 

وغيرهما. قال: <األوراق )144-140(>.

)52( مجموع فيه خمس رسائل: 
جواب رسالة البابا جريجوريوس. قال: <األوراق )58-1(>.- 

جزء من كتاب في الفقه. قال: <األوراق )76-59(>.- 

قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي. قال: <األوراق )82-79(>.- 

المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي. قال: <األوراق )94-83(>.- 

تعليق على البسملة، ألحمد النفزاوّي. قال: <األوراق )102-95(>.- 

)54( مجموع فيه كتابان: 
انّي. قال: -  وَّ حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم، لمحّمد بن أسعد الدَّ

<األوراق )71-1(>.
قال: -  انّي.  وَّ الدَّ أسعد  بن  لمحّمد  النور،  هياكل  شرح  في  الحور  شواكل 

<األوراق )117-72(>.

)55( مجموع فيه كتابان: 
حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول. قال: <األوراق )29-1(>.- 

قال: -  الحسينّي.  محّمد  بن  لمحّمد  العضديّة،  العقائد  شرح  على  حاشية 

<األوراق )68-30(>.

)68( مجموع فيه سبع رسائل: 
الدرجة العليا في تفسير الرؤيا، لتقّي الدين إبراهيم الجناعّي. قال: <األوراق - 

.<)108-1(

<األوراق -  قال:  الخزالّي.  يحيى  بن  إلبراهيم  األحالم،  وتفسير  المنام  تعبير 
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.<)260-109(

تفسير االختالجات على خمس مقاالت. قال: <األوراق )264-260(>.- 

مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي. قال: <األوراق )265-- 

.<)287

تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، لمجهول. قال: <األوراق - 

.<)310-288(

باب في النيّات، لمجهول. قال: <األوراق )318-310(>.- 

باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، لمجهول. قال: <األوراق )325-319(>.- 

)72( مجموع فيه مؤّلفات عن الدروز )15 رسالًة(: 
نسخة الّسجّل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم. قال: <األوراق - 

.<)8-1(

الّسجل المنهّي فيه عن الخمر. قال: <األوراق )9-8(>.- 

خبر اليهود والنصارى. قال: <األوراق )17-9(>.- 

 - 17 )وجه  <األوراق  قال:  الله.  بأمر  الحاكم  إلى  القرمطّي  كتبه  ما  نسخة 

وظهرها(>.

ميثاق ولّي الزمان. قال: <األوراق )وجه 18 وظهرها(>.- 

النقض الخفّي. قال: <األوراق )30-18(>.- 

بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق. قال: <األوراق )34-31(>.- 

ميثاق النساء. قال: <األوراق )37-34(>.- 

البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين الُمتَبِّرين من التلحيد. قال: - 

<األوراق )45-38(>.
الغاية والنصيحة. قال: <األوراق )56-46(>.- 

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل. قال: <األوراق )67-56(>.-  حقائق ما يظهر قُدَّ

السيرة المستقيمة. قال: <األوراق )82-67>.- 
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كشف الحقائق. قال: <األوراق )94-82(>.- 

سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. قال: <األوراق )100-95(>.- 

ملحق بعنوان: صفات العلّة )سّت ورقاٍت(. 	 

)100( مجموع فيه أربعة كتب: 
السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، إلسماعيل بن سليمان الكردّي البصرّي. - 

قال: <األوراق )24-1(>.

مقتطفات شعريّة، لمحيي الدين بن عربي. قال: <األوراق )26-25(>.- 

رسالة في معرفة الكنز العظيم. قال: <األوراق )28-27(>.- 

النفحات اإللهيّة، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي. قال: <األوراق - 

.<)143-29(

)103( مجموع فيه )10( رسائل تتعّلق بتاريخ العهدين القديم والجديد: 
سيرة النبّي أيوب. قال: <األوراق )20-1(>.- 

شرح خبر بني إسرائيل وخروِجهم من أورشليم وُمضيِّهم إلى بابل. قال: - 

<األوراق )55-20(>.
قال: -  القّديسة دميانة وسيرتها.  البرلس في شهادات  يوحنا أسقف  شرح 

<األوراق )98-55(>.
قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون. قال: <األوراق )98-- 

.<)112

خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة. قال: <األوراق )133-113(>.- 

عشر مسائل في التثليث والتوحيد. قال: <األوراق )154-133(>.- 

سبع مسائل في الديانة النصرانيّة. قال: <األوراق )159-154(>.- 

قال: -  وتعظيمه.  المسيح  على  اليهود  إقبال  سبب  في  العجيب  الخبر 

<األوراق )182-160(>.
مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس. قال: <األوراق )201-183(>.- 
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كتاب يشوع بن شيراخ. قال: <األوراق )250-202(>.- 

)117( مجموع فيه رسالتان: 
اّي. -  شرح الميّة األفعال، ألبي عبد الله محّمد بن الشيخ الفقيه ابن البجَّ

قال: <األوراق )36-1(>.

قال: -  الحضرمّي.  ببَْحرَق  الشهير  عمر  بن  لمحّمد  األفعال،  الميّة  شرح 

<األوراق )103-41(>.

)118( مجموع فيه رسالتان: 
شرح المعلّقات، للزوزنّي. قال: <األوراق )113-1(>.- 

ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبّي الغزّي. قال: <األوراق )114-- 

.<)188

)119( مجموع فيه أربع رسائل: 
شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول. قال: <األوراق )104-1(>.- 

التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي. قال: <األوراق - 

.<)120-105(

ملحق في النحو. قال: <األوراق )132-120(> .- 

 --133( <األوراق  قال:  البصرّي.  النحوّي  ألحمد  موّجهة  لقطرب  قصيدة 

. <)147

)122( مجموع في الفلسفة: القسم األول بالعربّية ويتضّمن كتابين: 
شرح هداية الحكمة، لمجهول. قال: <األوراق )97-1(>.- 

حاشية على شرح هداية الحكمة. قال: <األوراق )122-104(>.- 

)163( مجموع فيه ثالث رسائل: 
قطعة من الكافية في النحو، البن الحاجب. قال: <األوراق )20-1(>.- 

إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )للسّكاكّي(، لمجهول. - 
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قال: <األوراق )59-20(>.

المصباح في النحو، للمطرزّي. قال: <األوراق )83-60(>.- 

)198( مجموع فيه رسالتان: 
الوقف في قراءة القرآن. قال: <األوراق )117-1(>.- 

تعليقات على العقيدة، ألبي عبد الله محّمد بن يوسف السنوسّي. قال: - 

<األوراق )132-117(>.

ونالحظ أّن التسـجيلة )98(: مجموعة رسـائل عن السحر والتنجيم والتفسير لمجهول، 

ـل المفهـرِس فـي ذكـر عناويـن الرسـائل، بـل ذكـر عـدد أوراقـه جملـًة واحدة،  ولـم يفصِّ

فقـال: <)323 ورقة(>. 

7- بيان المسطرة: 
لم يُذكر بيان المسطرة في الفهرس إاّل سّت مرّاٍت فقط وهي: 

)7( أدعية وقصص من الكنيسة القبطيّة، )13سطراً( ص1.28. 

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، لجمال الدين القفطّي، )22سطراً( ص2.60. 

)60( حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، )23سطراً( ص3.63. 

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لمحّمـد ابـن رزيـق 4. 

ص119. )27سـطراً( 

)155( قصائد من الشعر العامّي، )16سطراً( ص127 .5. 

الشـافعّي، 6.  الواحـد  لعبـد  واالهـم،  ومـن  الـروم  أنسـاب  فـي  نبـذة   )194(

ص148. )21سـطراً( 

8- التكرار في بيانات الوصف: 
وقد وقع هذا التكرار في تسجيالت الفهرسة )15( مرًّة. وهي: 

)4( إحياء علوم الدين )الجزء الثالث(، ص 26.. 1
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قال: <الكتاب من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 32.5 × 22 سم.

)9( أسرار الطّب، لمسعود بن محّمد السحرّي، ص 31-30.. 2

ذكـر فـي ثنايـا وصـف الحالـة الماّديّـة للنسـخة أنّهـا: <من إهـداء الدكتـور ناريان 

داجـي مـن بومبـاي سـنة 1871م> ص 30، ثـّم أعـاد ذلك مـرًّة أخرى فـي الصفحة 

التاليـة، فقـال: <والكتـاب إهـداء الدكتور ناريـان داجي>. 

)14-2( ديوان عبد الرحيم البرعّي اليمانّي، ص 34.. 3

قال: <333 ورقًة من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 35.5 × 22 سم.

)15( ألف ليلٍة وليلة )المجلد الثاني(، ص 35-34.. 4

قال: على ورق من القطع الكبير. مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 35.5 × 22 سم.

)45( تقويم النظر في المسائل الفقهيّة الخالفيّة، البن الّدهان، ص 51.. 5

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 37 × 25 سم.

)51( جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 55.. 6

قال: <156 ورقًة من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 32.5 × 23 سم.

)60( حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 63 .. 7

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 27 × 20 سم.

)78( ديوان المتنبي، ص 77.. 8

قال: <والديوان ذو حجٍم كبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 36 × 22،5 سم.

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 79.. 9

قال: <123 ورقًة من القطع الكبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 33 × 23 سم.

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 10

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 25 × 16.5 سم.

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، ص 105.. 11

قال: <والمخطوط كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 26 × 18 سم.

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 12
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رزيـق، ص 119.

قال: <226 ورقًة من القطع الكبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 33 × 20.5 سم.

)153( قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي، ص 126 .. 13

قال: <والقطعة مكتوبة بالعربيّة> وهذا تكرار؛ فالفهرس إنّما هو ُمَعدٌّ للمخطوطات 

العربيّة.

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 140-139.. 14

قـال: <172 ورقـًة مرقّمـة باألرقـام العربيّـة وعلـى الطريقـة األوربيّة أي: بـدءاً من 

آخـر الكتـاب>، ثـّم قال فـي بيـان عـدد األوراق: <172 ورقًة>.

)181( مصـّورات هنديّـة متعلّقـة بكتـاب صـور الكواكـب الثابتـة، لعبـد الرحمـن . 15

الصوفـّي، ص 141.

قـال يصف النسـخة: <18 ورقًة مزدانة بالرسـوم الجميلـة والملّونة>، وكان الواجب 

عليـه أن يذكـر لنـا عـدد هذه الصور، ثّم قـال في بيان عـدد األوراق: <18 ورقًة>.

9- التزيُّد في المعلومات مّما ال يدخل في المقصود من الفهرسة )الوصف(: 

وقد وقع هذا في )58( تسجيلًة من الفهرس وهي: 

)5( أدب الدنيا والدين، ألبي الحسن الماوردّي، ص 27.. 1

قـال: <والكاتـب معـروف، ُولـد فـي البصرة، وُعـدَّ أقضى القضـاة أيـام القائم بأمر 

اللـه العباسـّي. لمزيـٍد من المعلومات عـن المؤلّف وطبعات الكتـاب انظر األعالم 

.<)I،48.sup.I،668( بروكلمـان ،)146/5(

)8( داللة الحيران، لسليم بن سعيد الصايغّي، ص 29.. 2

قـال نهايـة التسـجيلة: <وقـد ذكـر بروكلمان نسـب الراجـز على نحويـن: الضائعّي 

والصائغـّي، والمخطـوط الـذي بيـن أيدينا يذكر النسـبة بالصـاد المهملـة وبالياء، 

كمـا أّن بروكلمـان ذكـر كُتبـاً أخـرى للراجز دون اإلشـارة إلى هـذا الكتاب>.

)9( أسرار الطّب، لمسعود بن محّمد السحرّي، ص 30.. 3

قال نهاية التسجيلة: <راجع األعالم )220/1(>.
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)11( اإلكليل )ج 8(، للحسن الهمدانّي، ص 32-31.. 4

قال بعد تبصرة الكتاب: <راجع رأي لوفغرين في الموسـوعة اإلسـالميّة في طبعات 

ـق بعـد التحقيـق الناجـع، ولمزيـٍد مـن المعلومـات  الجـزء الثامـن الـذي لـم يُحقَّ

عـن نُسـخ الجـزء الثامن األخـرى راجـع بروكلمـان )sup.I،409(، وانظر في وصف 

نسـخة مكتبة علّي أميري ملت باسـتنابول: د.محّمد عيسـى صالحية، مجلة معهد 

المخطوطـات العربيّـة، مجلـد )26( الجـزء الثاني سـنة 1982م ص 670 وما بعدها>.

)29( البيان في أسرار الطّب، لمحّمد بن أحمد الحموّي، ص 41.. 5

قال نهاية التسـجيلة: <وقد أشـار بروكلمان إلى نسـخٍة أخرى راجع السـطر الثالث 

.<)sup،II.p.1030(

)31( تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهرّي، ص 42.. 6

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عن نَُسـخ هـذا المعجم المخطوطة 

Lexik-( فؤاد سـيزكين ،)sup.I.pp.196-197 )وشـروحه وطبعاته انظر بروكلمـان

.<)ographie،Band Vill.pp.215-224

)36( تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعّي، ص 44.. 7

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عـن الكاتبيـن وطبعـات ُمَؤلََّفيِْهما 

.<)I،94،sup.II،86( وبروكلمـان ،)انظـر األعـالم )192/4، 373

)41-2( الفوائـد المدنيّـة فـي بيـان اختـالف العلمـاء مـن الشـافعيّة، لمحّمـد بن . 8

سـليمان الكـردّي المدنـّي، ص 47.

قـال أول التسـجيلة: <ُولِـد الكاتب بدمشـق، وتولّـى إفتاء الشـافعيّة بالمدينة، وله 

مؤلفـات عديـدة ذكرهـا صاحب األعـالم )23/7(، كما ذكر عنوانـاً آخر للكتاب هو: 

الفوائـد المدنيّـة فيمـن يُفتَى بقوله من أئّمة الشـافعيّة>.

)41-4( غايـة المـرام فـي شـرح شـروط المأمـوم واإلمـام، لمحّمـد بـن أحمـد . 9

.48 ص  الشـافعّي،  الموصلـّي 

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن المؤلّـف ومخطوطاتـه انظر 

.<)sup.II.440( بروكلمـان 
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)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي، ص 50.. 10

قـال نهايـة التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الطبرانـّي انظر األعـالم )3/ 

.<)sup.I.p.279( وبروكلمـان   ،)181

)45( تقويم النظر في المسائل الفقهيّة الخالفيّة، البن الدّهان، ص 51.. 11

قـال نهايـة التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن االطاّلع علـى المؤلّـف وكتابه المذكـور انظر 

إلـى  يُِشـر  لـم  بروكلمـان  أّن  )I،491)392( علمـاً  )167/7(، وبروكلمـان  األعـالم 

ستراسـبورج>.  مخطوطـة 

)47( التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي، ص 52.. 12

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الكاتـب ونَُسـخ المخطوطة. 

.<)213/1( واألعـالم   ،)Sup.II،145-146( بروكلمـان 

)48-2( التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي، ص 53.. 13

قـال نهاية التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عـن الكاتبين انظر األعالم )159/5(، 

)113/8-114(>. يقصد التفتازانّي والجرجانّي.

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، لجمال الدين القفطّي، ص 60.. 14

قـال نهاية التسـجيلة: <لمزيٍد مـن المعلومات عن الكاتـب ومؤلّفاته. راجع األعالم 

.<)187-186/5(

)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، لعمر بن مظّفر بن الوردّي، ص 65.. 15

قـال نهايـة التسـجيلة: <راجـع فـي االختـالف علـى ضبـط اسـمه وتاريـخ وفاتـه 

.<)229-228/5( األعـالم  ومراجعـه  ومصـادره 

)68-4( مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي، ص 68.. 16

قال آخر التسـجيلة: <ويالحظ الزركلّي أن تفسـير األحالم المنسـوب البن سـيريّن: 

ليـس له. انظر األعـالم )25/7(>.

)72( مجموع فيه )15( رسالًة عن الدروز، ص 73.. 17

قـال نهايـة التسـجيلة: <ويالحظ أّن بعض أجزاء المخطوط قـد طُِبع، وتُرِْجم بعضه 

إلى اإلنجليزيّة والفرنسـيّة، ولمزيٍد من االطاّلع على ذلك انظر بحث سلفسـتر دو 
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ساسـي في الدروز: )Expose de la religion des druzes(، وانظر بخاّصٍة الجزء 

األول الصفحات )471-466(>. 

)73( الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش بن جمعة المحروقّي، ص 74.. 18

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن مخطوطـاٍت أخـرى للكاتب: 

.<)Gal،II،409.Sup.II،893( بروكلمـان  انظـر 

)75( ديوان أبي إسحاق ابن خفاجة األندلسّي، ص 76-75.. 19

قـال فـي ثنايـا التسـجيلة: <وقـد طبعت جمعيّـة المعـارف المصريّة الديوان سـنة 

1286هــ/1867م علـى ترتيـب المعجـم، ومن ثَمَّ فـإّن الترتيب مختلـف بين هذه 

الطبعـة وبين نسـخة مكتبة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّة>.

وقـال آخـر التسـجيلة: <راجع أماكن الُنسـخ األخرى عند بروكلمـان، الذي لم يذكر 

نسـخة ستراسـبورج )Gal،II،277.Sup.I،880(، وانظـر فـي طبعـة مصطفى غازي 

 .<)II،846( اإلسـكندريّة سـنة 1960م، وراجع الموسوعة اإلسـالميّة

)76( ديوان أبي تّمام، َجْمُع علّي بن حمزة األصفهانّي، ص 76.. 20

قـال: <وفيهـا بعـض االختـالف عن الطبعـة التي قام بهـا محّمد عبده عـزّام لديوان 

أبـي تّمـام، القاهـرة دار المعـارف سـنة 1965/1964م، وكمثـاٍل علـى ذلـك انظر: 

أطروحتنـا للحصـول على شـهادة الدكتوراه: الشـاعر األموّي التغلبـّي القطامّي )ص 

194 حاشـية رقم 2(>.

.<)Gal،I،p.84( ثم قال آخر التسجيلة: <راجع بروكلمان

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 79.. 21

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن المؤلّـف ومخطوطاتـه، راجع 

.<)II،p،207.ligne 8 et Sqq.Sup.II،p.200،No.5(بروكلمـان

)81( ديوان أحمد الدلنجاوّي، ص 79.. 22

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن النُّسـخ األخـرى مـن الديـوان راجـع بروكلمان 

.<)Sup.II،388.No.46(

)85( السـلك الفريـد فـي مـدح السـيّد الحميـد، لمحّمـد بـن محّمـد بـن زريـق . 23
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.82-81 ص  اإلباضـّي، 

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عـن الشـاعر وممدوحيـه ومؤلّفاته 

.<)Sup.II،268،823( وبروكلمـان ،)راجـع األعـالم )127/1

)88( ديوان عبد الغني النابلسّي، ص 83.. 24

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الشـاعر والنُّسـخ األخـرى مـن 

.<Sup.II،p.475،lignes 8-10 وبروكلمـان   ،)159-158/1( األعـالم  انظـر  المخطـوط 

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، 83.. 25

صاً شخص الناقد األدبّي :  قال في ثنايا التسجيلة ُمتقمِّ

<ومن مختار مراثيه في أربد ]من البحر الكامل[ : 
وعنـاه ذكرى ِخلٍَّة لـم َتْصَقِب>َطـِرب الفـؤاُد ولْيَته لـم يْطَرِب

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 85.. 26

قـال آخـر التسـجيلة: <ويُنبِّه صاحب األعـالم إلى أّن الديوان قد طُِبع ببيروت سـنة 

1885م. )179/8(>.

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي، ص 85.. 27

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن عـرار بـن فـالح وعـن النُّسـخ 

Sup. وبروكلمـان   ،)14/5( األعـالم  انظـر  الديـوان  مـن  األخـرى  المخطوطـة 

الديـوان. فـي  الممدوحيـن  أحـد  هـو:  فـالح  بـن  وعـرار   <II،568،II-13-15

)94( رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزيد الدين عبد الرحمن القرشـّي الشـافعّي، . 28

ص 87.

قـال آخـر التسـجيلة: <وللكتـاب نَُسـخ أخـرى فـي باريـس وكمبـردج وتركيـا راجع 

.<Sup.II،107 بروكلمـان 

)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 29

المطّهر، ص 89.

قـال آخر التسـجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات راجع األعـالم )291/5-292(، ومقال 
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د.محّمـد عيسـى صالحيـة: المخطوطـات اليمانيّـة فـي مكتبـة علـّي أميـري ملّـت 

باسـتنابول )مجلـة معهـد المخطوطـات، المجلـد)26( الجـزء الثانـي عـدد يوليـو 

ـق الكتـاب  ديسـمبر لسـنة 1982م، ص 687 ومـا يليهـا(. ويُنـوِّه فيـه بأنّـه قـد حقَّ

سـنة 1973م؛ لحيـازة الدكتـوراه، معتمـداً علـى 13 نسـخًة خطَّيّة>.

يق، ألبي إسـحاق إبراهيـم بن محّمد . 30 )97( الزهـر األنيـق في قصص يوسـف الصدِّ

األنصارّي، ص 90.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن األنصـارّي ومخطوطاتـه انظر 

.<)Sup.II،342( بروكلمـان 

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي، ص 91.. 31

قـال فـي بـدء التسـجيلة: <والكاتـب مـن أهـل طُرْطُوَشـة، وتعلّـم فـي سراقوسـة 

وإشـبيليا، ثـّم انتقـل إلـى بـالد المشـرق>، ثّم قـال آخر التسـجيلة: <راجـع األعالم 

.<)Sup.I،828-829( وبروكلمـان   ،)359/7(

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 97.. 32

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن كاتـب اآلجروميّـة وشـارحها 

Sup.وبروكلمـان  ،)263/7(  ،)339-338/2( األعـالم  انظـر  المخطوطـة  ونُسـخها 

.<)II،332-35

)107( شرح اآلجروميّة، لزين الدين محّمد جبريل، ص 98.. 33

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن نُسـخ المخطوطـة انظـر 

نسـخة  إلـى  يُِشـر  لـم  بروكلمـان  أّن  علـى   )Sup.II،333،No،15( بروكلمـان 

هـذه>. ستراسـبورج 

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 34

قـال: <والشـرح والنـّص يؤلّفـان كاّلً واحداً، ويكمـالن بحثاً رائعاً عميقاً وشـامالً في 

قواعـد العربيّة>. 

وتقييم النّص والحكم عليه ليس من مهّمة المفهرِس.

)111( شـرح حكمـة العيـن، لشـمس الديـن محّمـد بن مباركشـاه الشـهير بميرك . 35
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البخـارّي، ص 101.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عن ميـرك البخارّي راجـع بروكلمان

.<Sup.II،297

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103-102.. 36

قال في ثنايا التسجيلة بعد ذكر أوله: 

ــاع الَخَفــق<وقاتم األعماق خاوي الُمختِرق مشــتبه األعــام لمَّ

والشـرح جـّد مفصـل نجتـزئ بعضـاً منـه فـي البيـت المذكـور: القاتـم مـن القتام 

وهـي الُغبْـرة إلـى الحمـرة، واألعماق جمع عمـق، ويقال بئر عميقـة ومعيقة أي: 

بعيـدة، والخاوي: الخالي، وقوله: مشـتبه األعالم: وهي الجبـال يُهتَدى بها، وقوله: 

ـراب أي: يضطرب.  الَخْفـق سـاكنة الفـاء فحرَّكـه للقافيـة، يُريد أنّـه يلمع فيـه السَّ

َخَفـض قاتـٍم علـى معنـى: ورُّب قاتـٍم، واللَّّماع: الذي يلمع سـرابه>. 

فالمفهـرِس بهـذا قـد نقـل جـزءاً كبيـراً نسـبيّاً مـن النـّص؛ ليُثِبـت لنـا أنّـه مفّصل، 

وهـذا ال يخـدم عمليـة الوصـف فـي شـيء.

ثـم قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد طبع وليـم بـن الـورد البروسـّي Ahlwardt ديوان 

رؤبـة فـي الجـزء الثالـث من مجموع أشـعار العرب فـي برلين سـنة 1903م، وفق 

الترتيـب الهجائـّي ودون شـرح، كمـا قـام ابـن الـورد بترجمتـه إلـى األلمانيّـة فـي 

برليـن سـنة 1904م فـي 252 صفحـًة، وللديـوان طبعـات أخـرى بالعربيّـة. انظـر 

. <Sup.I،91 مقّدمـة طبعـة ابـن الـورد بالعربيّـة، وبروكلمـان

)113( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103.. 37

قال في بدء التسـجيلة: <وتختلف هذه النسـخة عن النسـخة السـابقة اختالفاً كليًّا 

فـي الترتيـب والشـرح، أّمـا فـي الترتيـب فمطلع أول قصيـدٍة في مدح مـروان بن 

محّمـد بن مروان

وِرْكــُض ِغربــاٍن َغــَدْوَن ُنعَّقــاأرَّقنِــي طــارُق هــمٍّ َأِرقــا
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وأّمـا في الشـرح فيقول الشـارح فـي هذا البيت: أرَّقني: أسـهرني، والطـارق: الذي 

يأتـي ليـالً. فـأراد: ذكرُهم أرَّقني. وقوله: وركض غربـان أي: ذكُر ركض غربان جرين 

لنـا بالبيـن يوم تفرّقنا، وركضهـن: ضرابهن بأجنحتهن.

ويفسـر هـذا البيـت فـي النسـخة السـابقة خلـف الورقـة )44( علـى هـذا النحو: 

أرَّقنـي: أسـهرني، ويقـال: أرقـت أَأْرُق أرقـا قـال جريـر ]...[. 

قا بالعيـن المعجمة شـأن الديـوان المطبوع  وآخـر البيـت فـي النسـخة األولـى: نغَّ

قصيـدة )41( ص )108(، والممـدوح هـو: مـروان بن محّمد بن مـروان بن الحكم. 

أي: بزيـادة اسـم الحكم شـأن الديوان المطبوع أيضـاً ص )41(>.

قلـت: إّن المقارنة بين النسـختين ليس من عمـل المفهرِس بل هو عمل المحّقق؛ 

والصـواب أن يصف النسـخة ذاكراً أولهـا وآخرها، ويضع في العنوان بين معقوفين 

)نسخة أخرى مغايرة(.

)114( شرح رسالة االستعارة، إلبراهيم بن محمّد اإلسفرايينّي، ص 104.. 38

قـال آخر التسـجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات عن اإلسـفرايينّي ومصادره ومراجعه 

وكتبـه المطبوعـة راجـع األعـالم )63/1-64(، ولمزيـٍد مـن المعلومات عن النُّسـخ 

.<Sup.II،571 األخرى من شـرح رسـالة االسـتعارة راجع بروكلمان

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، 105.. 39

قال آخر التسجيلة: <لمزيٍد من االطاّلع انظر األعالم )86/4(>.

)117-2( شرح الميّة األفعال، لبحرق الحضرمّي، ص 106.. 40

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات انظـر األعـالم )207/7( وبروكلمان

.<Sup.II،554-555

)118-2( ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزّي، ص 107.. 41

قـال فـي بـدء التسـجيلة: <ويُنبِّه صاحـب األعـالم )44/1( إلى أّن الشـاعر المذكور 

مـن أهـل غـزّة، ورحـل إلـى العـراق وخراسـان، ومـدح آل بويـه، ومـا زال ديوانه 

مخطوطـاً، ولـدى تصّفـح مخطوطة ستراسـبورج ظهر لنا أّن الشـاعر قد مدح ناصر 

الديـن أبـا عبد الله مكرم بـن العالء بكرمان، ويذكر ما أوقعـه بالخوراج، كما مدح 
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بهـاء الديـن بن رشـيد الدولة أبا جعفـر وغيرهما>.

ثـّم قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن نَُسـخ هـذه المخطوطـة 

انظـر بروكلمـانSup.I،448(( مـع العلـم أّن بروكلمـان ال يشـير إلـى مخطوطـة 

ستراسـبورج>. 

)126( صورة األرض، لمحّمد بن موسى الخوارزمّي، ص 114-113.. 42

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد نشـره د.هانـس فـون مزيك ]بثـالث نقاٍط علـى الراء[ 

سـنة 1926م، وقـد اعتمـد فـي نشـره على نسـخة ستراسـبورج اليتيمـة، وكان قد 

ناشـد في رسـالٍة نُِشـرت في مجلـة المجمع العلمـّي العربّي علماء البالد الشـرقيّة 

بـأْن يُعلمـوا المجمـع العلمـّي بكّل مـا يتعلّق بهـذا البحث ونَُسـِخه األخرى.

وقـد كُِتـب اسـمه فـي المجلة هكـذا )هانس فـون موجيـك( بالجيـم، راجع مجلة 

المجمـع العلمـّي عـدد )5( دمشـق سـنة 1925م، ص )483-484(، وراجـع إحالـة 

السـيّد: كوركيـس عـّواد على هذه الرسـالة من دون أن يُنبِّه إلـى الطبعة في كتابه: 

فهـارس المخطوطـات العربيّة في العالم، الكويت، منشـورات معهد المخطوطات 

العربيّة سـنة 1984م )139/2(.

وقد تكلّم سـبيتا على هذه المخطوطة في البحوث التي نشـرها المؤتمر الخامس 

للمستشـرقين المنعقد في برلين سـبتمبر 1881م. )19/2-28(، وكان قد نشـر من 

قبـل ملخَّصـاً لعرضه السـابق والمفّصل في مجلة ZDMG(( بليبزج سـنة 1879م، 

عدد )33( ص )297-294(.

ثـّم قـال: ومـا أحـوج المكتبـة الجغرافيّـة إلـى إعـادة طبـع هـذا الكتـاب وأمثاله، 

والسـيّما تلـك التـي نفـدت وطُِبعت منـذ أكثر من نصـف قرن ! والكتـاب المذكور 

ذو أهميّـة، وما أشـبه إحـدى خرائط صورة األرض بخريطة أسـتراليا ! مع العلم أّن 

أسـتراليا اكتُِشـفت بعد الخوارزمـّي بقرون>.

قلت: وهو أطول استطراد ورد في الفهرس؛ فقد شغل صفحتين في )24( سطراً. 

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 43

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد أشـار بروكلمان إلى نسـخة مكتبة ستراسـبورج، كمـا نوَّه 
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.<Gal،sup.I،670،No.VI ببعـض نَُسـخ طبقات الفقهـاء فـي المكتبـات األخـرى راجـع

)133( عيون األخبار، لعيسى بن علّي اللخمّي اإلشبيلّي، ص 117.. 44

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الكاتـب ونَُسـخ المخطوطـة 

.<)Sup.II،909،No.42( بروكلمـان  راجـع 

)134( الغـرر والحجـول تعليـق علـى شـرح األصول، لَعلـم الدين قاسـم بن أحمد . 45

بن حميـد، ص 118.

قال آخر التسجيلة: <لمزيٍد من المعلومات انظر األعالم )117/6(>.

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديّين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 46

رزيـق، ص 119.

قال آخر التسجيلة: <وقد تُرِْجم الكتاب إلى اإلنجيليزيّة بعنوان: 

.<))History of the Imams Saiyids of Oman، G.P.Badger، London،1871

)140( الفوائد الخاقانيّة األحمدخانيّة، لمحّمد أمين الشروانّي، ص 122.. 47

. <)Sup.II،673( قال آخر التسجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات راجع بروكلمان

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين القره حصارّي، ص 123.. 48

قـال آخر التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عن النُّسـخ األخـرى من الكتاب. انظر 

. <Sup.II،630( بروكلمان

)162( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131-130.. 49

قـال آخـر التسـجيلة: <ومع كثرة الشـروح والطبعـات التي صدرت علـى كافية ابن 

الحاجـب، فلسـت أدري إْن كان هنـاك تحقيـق علمـّي لِمـا ألَّفـه ابـن الحاجـب. 

بروكلمـان راجـع  ومخطوطاتـه  الحاجـب  ابـن  عـن  المعلومـات  مـن  ولمزيـٍد 

Sup.I.531-539>، وقـد صـدر مؤخـراً في جامعة ستراسـبورج رسـالة دكتوراه عن 

ابـن الحاجـب وكافيتـه، قـام بهـا الدكتـور فرحان السـالم. 

)163-1( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131-130.. 50

قـال آخـر التسـجيلة: <راجـع االختـالف بيـن هـذه النُّسـخة والنُّسـخة المطبوعـة 
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بالقسـطنطينية، مطبعـة الجوائـب سـنة 1302هــ/ 1885م>.

)169-1( مـا اتفـق لفظـه واختلـف مسـّماه مـن األمكنـة، ألبي بكـر الحازمّي، ص . 51

.135-134

وقد نقل المفهرِس أول التسجيلة ترجمًة للمؤلّف من على غالف النسخة: <

قـال الذهبـّي فـي العبـر فـي من تُوفّي سـنة 584هــ : وأبو بكـر الحازمـّي، محّمد 

بـن موسـى الهمدانّي سـمع من أبي الوقت حضوراً، وسـمع من أبـي زرعة ومعّمر 

بـن الفاخر، ورحل سـنة نيِّف وسـبعين إلـى العراق وأصبهان والجزيـرة والنواحي، 

ثـاً ماهـراً  وصنَّـف التصانيـف وكان إمامـاً ذكيّـاً ثاقـب الذهـن، فقيهـاً بارعـاً وُمحدِّ

بصيـراً بالرجـال والعلـل، متحّريـاً فـي علم السـنن، ذا زهـٍد وتعبدٍّ وتألّـٍه وانقباض 

عـن الّنـاس رحمـه اللـه ورضـي عنـه، تُوفـي فـي جمـادى األولى شـابّاً عـن خمس 

وثالثيـن سـنة. انتهى>.

ثـّم قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد أشـار بروكلمـان إلـى وجـود النسـخة فـي مكتبـة 

ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّـة Sup.I.605((، وال أعلـم إْن كان الكتـاب قد طُِبع 

مؤخـراً، مـع العلم أّن بروكلمان وصاحب األعـالم )339/7( وعمر كحالة في معجم 

المؤلّفيـن )64/12( لـم يشـيروا إلى ذلك>. 

)177( المرشـد المعيـن علـى الضـروري مـن علوم الديـن، لعبد الواحد بن عاشـر . 52

األندلسـّي، ص 139.

قال آخر التسجيلة: <انظر األعالم )323/5(>.

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 140-139.. 53

قـال فـي ثنايـا وصفه للنسـخة: <والمخطوط يؤلّـف الجزء الثالـث )ص 141( حتى 

الجـزء الخامـس )البـاب السـابع والثمانـون( مـن طبعـة باربييـه دومينـار لمـروج 

الذهـب بالعربيّـة والفرنسـيّة، باريـس سـنة 1861-1877م>.

)180( مشكاة المصابيح للتبريزّي، ص 140.. 54

قال: <والكتابان مطبوعان أي: مشكاة المصابيح، وأصله مصابيح السّنة للبغوّي>.

)184( المعجـزات الباهـرة والكمـاالت الظاهـرة المنيفـة، لموسـى بـن محّمـد . 55
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.  143 القليوبـّي، ص 

قـال آخـر التسـجيلة: <ويذكـر بروكلمـان كُتبـاً أخـرى لهـذا المؤلّـف، ويُبيِّـن أّن 

ف كتبـاً أخـرى سـنة 1118هــ، دون أن يشـير إلـى مخطوطتـه هذه.  القليوبـّي ألّـَ

.<))GAL.Sup.II.420،487،945 بروكلمـان  انظـر 

يسين وسيرهم، ص 145.. 56 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد قـام بنشـرها مطبوعًة علـى اآللـة الكاتبة مـع مقّدمة 

بالفرنسـيّة السـيّد: يوحنا منصور؛ لنيل شـهادة الدكتوراه سـنة 1972م، ورقمها في 

.))T.M.500732،1972المكتبـة الوطنيّة الجامعيّـة

ويالحـظ أّن النسـخة )المحّققـة( مليئة بالتصحيـف واألخطاء اإلمالئيّـة والنحويّة، 

أَلِيَكـون أمينـاً للنـّص ؟! ولكـن لِـَم لـْم يـدّون النـّص الصحيح فـي الحاشـية؛ فيكاد 

النـّص المطبـوع أن يكـون ِخلْـواً مـن التعليق في الحواشـي !>. 

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيليوس السبعة، ص 145.. 57

 ))ZDMG قال آخر التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات راجع أوسـتروب في مجلة

سنة 1897م، عدد )51(، ص )453( وما بعدها>.

)197( النواميس الرحمانيّة في تسـهيل طريق العلوم الربانيّة، لسـعيد بن خلفان . 58

الخليلّي، ص 149.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن كتـٍب أخـرى للمؤلّـف راجـع 

.<Sup.II.568بروكلمـان
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الخاتمة
وختاماً أستطيع هنا أن ألخِّص النتائج التي توّصلت إليها بعد هذه القراءة النقديّة: 

اشـتمل الفهـرس علـى وصٍف لــ )272( عنواناً، ويحتـوى الفهرس علـى )23( مجموعاً 

مـن جملـة المخطوطـات: تتضّمـن فـي داخلهـا )95( عنوانـاً، مـن ضمنهـا: أربـع رسـائل 

بالفارسيّة.

أدخل المفهرِس )11( مخطوطًة ليسـت على شـرطه من حيث اللغة العربيّة، كما أدخل 

المفهرِس أشياء ليست على شرط الفهرس؛ مثل: الوثائق واللفائف والمصّورات والمطبوعات 

القديمة، فالفهرس أُعدَّ خّصيصاً للمخطوطات، وقد وقع هذا في )5( تسـجيالٍت.

ولـم يـراِع المفهـرس القواعـد المنهجيّة فـي إثبات وصياغـة العناوين داخـل الفهرس، 

وقـد وقـع هذا في )92( تسـجيلًة مـن الفهرس.

أّما بيان المسـؤوليّة فقد جاءت في)85( تسـجيلًة غفالً من ذكر المؤلّف وأعني بذلك: 

العناويـن مجهولـة المؤلّـف، مسـتبعداً فـي اإلحصـاء: المصاحـف الشـريفة، واألناجيـل، 

وكتـاب: ألـف ليلـٍة وليلـة، وجاءت النسـبة على الشـّك والتـرّدد في )3( تسـجيالٍت فقط، 

ولـم يُذكَر اسـم المؤلّـف صحيحاً في تسـجيلٍة واحدة.

أّمـا بيـان أّولـه وآخـره فقـد أتـى مضطربـاً جـّداً ولم يَسـْر فيـه المفهرِس علـى طريقٍة 

منهجيّـة واحـدة؛ ففـي)20( مرًّة جاء بيان أّولـه وآخره صحيحاً، وفـي )179( مرًّة لم يذكر 

بيـان أّولـه وآخـره، وفـي )37( مرًّة ذكـر أّوله فقط، وفـي )18( مرًّة ذكر أّولـه ناقصاً، وفي 

)11( مـرًّة ذكـر آخـره ناقصـاً، وجـاء البيـان ناقصاً فـي كليهما مـرًّة واحـدة، والُمالَحظ أن 

الُمَفهـرِس فـي غالـب التسـجيالت كان يذكر عند بيـان آخره: بيانات الُنسـخ. 

أّمـا بيانـات النسـخ فقـد أتت مضطربًة جّداً فـي الفهرس، فقـد وردت كاملًة في )17( 

تسـجيلًة، ولـم يُذكَـر هـذا البيان مطلقاً فـي )136( تسـجيلًة، ولم يُذكر مكان النَّسـخ في 

)58( تسـجيلًة، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ في )6( تسـجيالٍت، ولـم يُذكر تأريخ النَّسـخ في 

تسـجيلٍة واحـدة، ولـم يُذكـر مكان النسـخ واسـم الناسـخ فـي )29( تسـجيلًة، ولـم يُذكر 
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مـكان النَّسـخ وتأريخـه فـي )8( تسـجيالٍت، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ وتأريـخ النسـخ في 

. تسجيلتين

أّمـا بيـان نـوع الخّط، فلم يُذكَر هذا البيان في )72( تسـجيلًة من الفهرس، ففي )24( 

مـرًّة لـم يذكـر المفهـرِس أّي شـيٍء مطلقـاً عن الخّط سـواًء َوْصفـه أم تحديـد نوعه، وفي 

)48( مـرًّة ذكـر أوصـاف الخّط من حيث الجـودة والرداءة والوضـوح والمقروئية والجمال 

والحسـن والروعة والحجـم، دون تحديٍد لنوعه.

أّمـا فيمـا يتعلّـق ببيـان عـدد األوراق فقد أتى مضطربـاً من حيث وصـف العدد، ولم 

يَِسـْر فيـه المفهرِس علـى طريقٍة منتظمة؛ فقد جمع في مرًّة واحـدة بين العدِّ بالصحيفة 

والصفحـة معـاً، وفـي مرّتيـن اثنتين عـّد بالصفحـة، وفي )39( مـرًّة عـّد بالصحيفة، وفي 

بقية الفهرس عـدٌّ بالورقة.

وقـد وقـع التكـرار في البيانات داخل تسـجيالت الفهرسـة )15( مرًّة، كمـا وقع التزيُّد 

فـي المعلومـات مّمـا ال يدخل في المقصود من الفهرسـة في )58( تسـجيلًة من الفهرس.

وأخيـراً فإنّـه مـن الضرورّي إصـدار طبعٍة جديدة من هـذا الفهرس، بالتعـاون مع المؤلّف 

نفسـه؛ ليسـتوفي لنا المسـتجّدات التي طـرأت على مجموعـات المكتبة الخطّيّة، ويسـتدرك 

فيهـا مـا فاتـه مـن بيانـاٍت، ويصّحح ما وقع فيـه من أخطـاٍء، واألمر فـي ذلك قريب. 

ومن المقترحات التي أراها نافعًة في هذه النشرة الجديدة: 

ـ الفصل بين فهرسة الكتب المفردة والمجاميع.

ـ إفـراد المخطوطـات المتعلِّقـة بالديانة النصرانيّة في ملحٍق مسـتقل؛ لخصوصيّة 

التراث العربّي اإلسـالمّي.

ـ تزويد الكّشافات بـ: 

كّشاف خاّص بأسماء المؤلّفين، وهو غير كّشاف األعالم )غير المؤلّفين(.. 1

كّشاف ألسماء الكتب الواردة َعرَضاً.. 2

اخ، وإتماماً للفائدة فقد صنعته في ملحٍق آخر البحث.. 3 كّشاف للنُّسَّ
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مالحق بالبحث
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ملحق )1(

جدول باألخطاء اإلمالئيّة والطباعيّة

هـذا ولـم يخـُل الفهرس من بعض األخطاء الطباعيّـة واإلمالئيّة؛ فقد أحصيت 46 خطأً 

إمالئيّـاً، وهذا بيـان بما وقفت عليه منها: 

الصفحةالسطرالصوابالخطأتسلسل

108528 ورقة1.

337الشلشمونيالشلشلموني2.

1837آخره أخره3.

1238القليبّيالقيلبي4.

445هشام الحلبيهشام الجلبي5.

445بأصل المصنفبأهل المصنف6.

204846 صحيفة7.

1646أرسطاطاليسأرسطاطالس8.

411048ـ)4(: غاية المرام41ـ)2(: غاية المرام9.

2154 صفر الخيرظفر الخير10.

1559جمادى األولىجمادي األولي11.

1762النسخة الجليلةالنسخة الجليل12.

2162من سنة ألفمن شهر ألف13.

1165قدوة آل عثمانقدرة آل عثمان14.

469الصحائف 319الصحائف 15311.

1569الدرةدرة الفاخرة16.

.17
الداليل على اللوازم 

والوسائل
الدالئل؛ الستقامة 

السجع
2273
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481ثويني بن سعيدتويني بن سعيد18.

782يوم خاليوم خلي19.

1182 )موضعين(الخواجةالخواج20.

1883يوم خاليوم خلي21.

.22
من ربيع الثاني من 

شهر سنة
من شهر ربيع الثاني 

سنة
1687

1089البركويالبوكوي23.

1189الكلينيالكلىىى24.

1189بير علىبر علي25.

1689الزهرزهر األنيق26.

1093الوهابالملك الوقاب27.

1095يشوع   شيوع 28.

12107 - 113األوراق 1 - 29143.

28816100 ورقة228 ورقة30.

9107ما أوقعهما وقعه بالخوارج31.

9112المحميةقسطنطينة المحمد32.

21114نفدتنفذت وطبعت33.

11118ـ14ـ17ـ18البوسعيديينالبوسعديين 34.

10119الورقة 225حتى الورقة 25 35.

14122وقوعهكثر وقوعد36.

21125يسسورة األنعام ويسن37.

.38
دكتوراه على ابن 

الحاجب
دكتوراه عن ابن 

الحاجب
22130

1131السالمفرحان السليم39.
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.40
المطبوعة 
بقسطنطينية

المطبوعة 
بالقسطنطينية

11131

3138ابن الجوزيابن جوزي41.

8138مختصرمختص42.

19139بدءاًبدأ من آخر43.

12143مدىمدا الدهر44.

2148الحسيني الهاشميالحسيني الهامشي45.

8185رحمة األئمةرحلة األئمة46.

ملحق )2(
في تكوين مجموعة مخطوطات المكتبة 

أثنـاء جـرد تسـجيالت الفهـرس تبيّن لي أن الوزيـر الهندّي: الدسـتور ناريان داجي من 

بومباي، قد أهدى للمكتبة سـنة 1288هـ/1871م: أربعة عشـر مجلداً تشـتمل على )24( 

وهي:  عنواناً 

)9( أسـرار الطّب، لمسعود بن محّمد - 1

السحرّي، ص 29.

اللغـة - 2 تـاج األسـامي فـي علـم   )30(

.41 ص  فارسـّي(،  عربـّي  )معجـم 

البـن - 3 )ج3(،  األعيـان  وفيـات   )33(

.43 ص  خلـكان، 

والـكالم، - 4 المنطـق  تهذيـب   )1-48(

.52 ص  للتفتازانـّي، 

)48-21( التعريفات، للجرجانّي، ص 53.- 5

)54-1( حاشـية على شـرح القوشـجّي - 6

لتجريـد الـكالم، لمحّمـد بـن أسـعد 

الدوانـّي، ص 56.

شـرح - 7 فـي  الحـور  شـواكل   )1-54(

أسـعد  بـن  لمحّمـد  النـور،  هيـاكل 

.57 ص  الدوانـّي، 

وتراجمهـم، - 8 الحكمـاء  طبقـات   )57(

.60 ص  للقفطـّي، 

)58( حكمـة العين، لنجم الدين علّي - 9

بـن عمر القزوينّي، ص 61.

)100-1(السـوانح الغيبيّـة واللوامـع - 10

سـليمان  بـن  إلسـماعيل  النوريّـة، 

 91 ص  الكـردّي، 
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)100-2( مقتطفات شعريّة، لمحيي - 11

الديـن بن عربي، ص 92

)100-3( رسـالة فـي معرفـة الكنـز - 12

.92 ص  لمجهـول،  العظيـم، 

اإللهيّـة، لصـدر - 13 النفحـات   )4-100(

الديـن محّمـد بن إسـحاق القونوّي، 

ص 92 .

الحكمـة، - 14 هدايـة  شـرح   )120(

لحسـين بن معيـن الديـن الميبذّي، 

.  109 ص 

)120( شـرح هداية الحكمة، لموالنا - 15

زادة أحمـد بن محمـود الهروّي، ص 

110

)122 أ 1( حاشـية على شـرح هداية - 16

الحكمـة، لمجهول، ص 110.

)122 أ 2( حاشـية على شـرح هداية - 17

الحكمـة، لمجهول، ص 111 .

منطـق، - 18 در  رسـالة   )1 ب   122(

111 ص

)122 ب 2( رسـالة ئي در علم برين - 19

)إلهيّات(، ص 111

)122 ب 3( علم زين وعلم طبيعي، - 20

ص 111.

موسـيقى، - 21 در  رسـالة   )4 ب   122(

ألبـي علـّي الحسـين ابـن سـينا، ص 

.  111

)140( الفوائد الخاقانيّة األحمدخانيّة، - 22

لمحّمد أمين الشروانّي، ص 122.

)166( اللطائـف الكالميّـة في شـرح - 23

العـالء  ألبـي  اإللهيّـة،  الصحائـف 

.  132 ص  البهشـتّي،  محّمـد 

)171( محـّك النظر، لغـالم علّي ولد - 24

غـالم أحمـد العباسـّي الكاظمّي، ص 

.136

ملحق )3(

اخ في الفهرس، وعددهم: )71( كشاف بأسماء النُّسَّ

إبراهيم بن مصطفى. ص53.- 1

أحمد بن محّمد )أحمد كبير(. ص34.- 2

أحمـد بـن محّمد بن أحمـد بن جالل - 3

الدين البصـرّي الحنفّي. ص70.

أحمد يوسف. ص84.- 4

بديوي حسن. ص51.- 5

أبو بكر بـن محّمد الحجازّي األنصارّي. - 6

ص100.

بكير بن إسـماعيل بـن جعيط خوجة. - 7

ص86

توما الفسطاطّي. ص145.- 8

جعفر بن أحمد الحفظّي. ص55.- 9
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بـن - 10 محّمـد  بـن  سـالمين  بـن  حامـد 

ص77. النخلـّي.  الغزالـّي  سـالم 

حبيب بن عبد الله. ص60.- 11

أبو حسـن بن سـيِّد أحمد الهاشـمّي. - 12

ص98.

حسـين بـن أحمد بن بكـري بن عبده - 13

بن حسن الحسـينّي. ص63، 64.

حسـين بـن شـيخ الحاجـي محّمـد. - 14

ص137.

خلفـان بـن عبـد الله بن عيسـى بن - 15

عبيـدان. ص29.

خليل بن هندي. ص62.- 16

رافـع بـن محّمد بـن رافـع الدوبقّي. - 17

ص144.

العطيفـّي - 18 موسـى  بـن  رمضـان 

.1 1 6 ص . لحنفـّي ا

زوتنبرغ )مستشرق(. ص96.- 19

سـالم بن سـعيد بـن محّمـد الغيثّي. - 20

ص27.

سـالم بن هاشـل بن راشـد السليمّي - 21

األزدّي. ص61.

سـليمان بـن صالـح بـن أحمـد بـن - 22

المكـّي.  الرحمـن  عبـد  بـن  قـادر 

.48 ص47، 

سميح بن سالم بن سعيد بن سليمان - 23

بن خلف الرياحّي اإلباضّي. ص78.

سـيف بن سـلطان بن اإلمام سـيف. - 24

ص69.

أحمـد. - 25 بـن  محّمـد  الديـن  شـهاب 

87 ص

عبد األحد كرجي. ص82.- 26

عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بن أحمد - 27

بن عيـاد. ص139.

عبـد الرحمـن بن عيسـى بـن محّمد - 28

بن محمـود. ص41.

عبـد العزيـز بـن إسـماعيل األنصارّي - 29

ص51،103،  الطهطائـّي.  الخزرجـّي 

.148  ،134  ،129

الشـافعّي. - 30 النمـرّي  علـّي  بـن  عبـد 

.150 ص

عبد القدير جالل. ص66.- 31

بـن - 32 البيروتـّي  علـّي  بـن  اللـه  عبـد 

ص143. المصـرّي.  علـيّ  بـن  إبراهيـم 

عبد الله بن محّمد بن عزيز. ص40.- 33

عبد الله ولد عبد السالم. ص109.- 34

عثمان بن سـليمان بـن داود البصرّي. - 35

ص93.

عثماني بن علّي السهيلّي. ص140.- 36

المالكـّي. - 37 الششـتّي  الزهيـري  علـّي 

.33 ص

علّي المالكّي الخربتاوّي. ص120.- 38

علّي بن خميس. ص132.- 39

علّي بن صالح النجدّي. ص88.- 40

علـّي بـن عبـد اللـه بـن محّمـد بـن - 41

ص27. الدرمكـّي.  عيـد 

علّي بن محّمد بن موسـى األشـعرّي - 42
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المالكّي. ص106.

علّي بن محّمد. ص117.- 43

علـّي بـن منصـور بـن عمـاد الديـن - 44

الفرخونـّي.  عمـران  موسـى  أبـي 

.99 ص

علّي بن موسـى الجرودّي الحسينّي. - 45

ص106.

عمر بن كوشكرة. ص112.- 46

غالم علّي فوفت. ص61.- 47

فارس بن يوسـف بن منصور الشدياق - 48

الكسروانّي. ص77.

ص143، - 49 الخطيـب.  الديـن  محـّب 

.144

محّمد الحرُّ بن فطيس. ص133.- 50

محّمد الشوبكّي الشافعّي. ص49.- 51

محّمـد الكلينـّي بـن بيرعلـّي أفندي - 52

بسـتان بيـك. ص89.

محّمد بن أبي القاسـم إسـماعيل بن - 53

محّمد الفارقي. ص136.

محّمد بن أحمد البدرشينّي. ص62.- 54

محّمـد بـن أحمد بن عمـر بن أحمد - 55

بن مروان )ابـن طهبوب(. ص142.

محّمـد بـن العمـدة الفاضـل محّمد - 56

الكتبـّي. ص84.

محّمـد بـن خالد بن أحمـد الحنفّي. - 57

ص59

محّمد بن سـالم بـن علّي الخروصّي. - 58

ص74.

محّمد بن محّمد بن محّمد بن محّمد - 59

الطرابلسـّي.  الدمشـقّي  بـن دقمـاق 

ص147.

إسـماعيل - 60 بـن  مرسـل  بـن  محّمـد 

ص41. األذنـّي. 

محّمد كمال الدين الصديقّي. ص76.- 61

محمـود - 62 بـن  محمـود  بـن  محمـود 

ص38. الشـافعّي.  القليبـّي 

مرعـي بن أحمد بـن رمضان بن عبد - 63

العزيز. ص62.

مصطفـى بـن شـمس الديـن القـرة - 64

ص122. األختـرّي.  حصـاري 

مصطفـى بـن محّمـد الشلشـلمونّي. - 65

.79 ص37،76، 

الزيـدّي - 66 مصطفـى  بـن  مصطفـى 

ص55. المالكـّي. 

موسـى بـن أحمـد بـن يوسـف بـن - 67

ص44. محمـود. 

ميخائيل )األب األسقف(. ص95.- 68

ناصـر بـن خميـس بـن سـليمان بـن - 69

الحارثـّي. ص69 سـعيد 

ولهلهم سبيتا. ص133.- 70

يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد الله بن - 71

علـّي بـن درويـش بـن حسـن )ابـن 

ِحلـل الشـافعّي(. ص52 )موضعيـن(
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ملحق )4(

صورة من غالف الفهرس
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