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الملّخص
بحـٌث يُعـرِّف _ مـن خـالل فـّن الفهرسـة _ بعـَض المخطوطـات التـي كانـت بحـوزة 

المحّقـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، وُوقَفـْت بعـد وفاتـه - من قبـل ولده 

األسـتاذ علّي حسـين محفوظ - على خزانة العتبة العبّاسيّة لتكون مع مئات المخطوطات 

المحفوظـة فيهـا؛ حيـث العنايـة واالهتمام بالتـراث المخطوط. 

ويكشـف النقـاب عـن مجموعـٍة غيـر قليلـة مـن النسـخ التـي لم تـَر النور إلـى اآلن، 

ونأمـل أن تـرى النـور فـي القريـب العاجـل بفضـل جهـود المحّققيـن العراقيّين. 

وضـّم القسـم األول مـن البحـث تعريفـاً لــ)30( مجلـداً مخطوطـاً؛ في ضمنهـا )59( 

عنوانـاً، شـملت مختلـف العلوم؛ ومنهـا ) الحديث، والعقائـد، واألدب واللغة، واألخالق( 

وغيرهـا، وكان المنهـج الُمتَّبـع فـي الفهرسـة هو المنهـج التفصيلّي. 



خطلا طخشح  ي 404َِ َيدسخطّم طممخطشَبِخشحّسَ اخّبزاخدشاد

Abstract

A search defines _ through the art of indexing  _ Some of the 
manuscripts which the Iraqi annotator Dr. Hussein Ali Mahfouz had 
, and they were endowed after his death - by his son, Ali Hussein 
Mahfouz - to the bookcase of Al-Abbas holy shrine to be with 
hundreds of manuscripts preserved therein, where care and interest 
in the manuscript heritage.It reveals a large number of copies that 
have not seen the light until now, and hope to see the light in the near 
future by virtue of the efforts of Iraqi annotators.

The first part of the research included a definition of )30( volumes 
of manuscripts, including )59( titles, including various sciences, 
including )Hadith, Creeds, Literature, Language, Ethics(, etc. The 
procedure used in indexing is the detailed approach.
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المقدمة
الحمـد للـه رّب العالميـن، وأفضـل الصـالة وأتـّم التسـليم علـى حبيـب إلـه العالمين 

محّمـٍد، وعلـى آلـه المعصوميـن الطاهرين. 

وبعـد، فـال شـّك أّن إحسـاس كّل محّقـٍق متتبِّـع _ مـا إن يسـمع بمخطوطـات مكتبة 

المحّقـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ _ هـو اإلحسـاس الـذي انتابنـي؛ وهو 

فضـول التعـرّف علـى هـذه المخطوطـات، ومـا تحويـه مـن الرسـائل والعناوين.

ومـن هنـا صـارت عندي الرغبة فـي تحقيق مراد وأماني الكثير مـن المحّققين؛ وذلك 

مـن خـالل بحـٍث وسـمتُه بـ)فهـرس مخطوطـات مكتبـة الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ 

الموقوفـة علـى ِخزانة العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة(.

وضّم البحث إضافة إلى هذه المقّدمِة تمهيداً ُسلِّط فيه الضوء على تاريخ ِخزانة الدكتور 

محفوظ، ثّم الفهرس التفصيلّي للمخطوطات، وبناء على المنهجيّة المتَّبعة في المجالت فقد 

قّسمت البحث على ثالثة أقسام؛ ضّم األول منها: )30( مجلداً مخطوطاً، تنّوعت موضوعاتها 

فشـملت )الفقـه، والحديـث، واللغـة، واألدب، والتاريخ(، وغير ذلك. والقسـم الثاني سـيأتي 

تفصيله في العدد القادم إن شـاء الله تعالى، ورتبُت النسـخ بحسـب أرقامها في ِخزانة العتبة 

العباسيّة المقّدسة، وأخيراً خاتمة ضّمت مجموعًة من النتائج والتوصيات. 

وقد صرفت النظر في هذا البحث عن الوثائق الخطيّة التي ُوقَفْت مع المخطوطات؛ 

وعددهـا )57( وثيقـًة باللغتيـن العربيّـة والفارسـيّة، وأرقامهـا محصـورة فـي الِخزانة بين 

 .)5072 – 5061 ،5042 – 5014 ،4952 – 4937(

ومّما يسـتحّق التنويه به أنّي قد اسـتثنيت من الفهرسـة بعض األوراق المتفرّقة الخاّصة 

بالمَقاتِـل وبعـض قصـص األنبياء، والمسـجلة تحـت األرقـام اآلتيـة: )5053، 5055، 5076، 

5079(؛ والسـبب أّن أمرهـا لـم يُحسـم بعـد من قبـل لجنة الِخزانـة الخاّصة بالجـرد، إذ قد 

تكون جميعها تعود لنسـخٍة واحدة، فتركها أولى من أن أفهرسـها كالًّ على حدة، فضالً عن 

أنّهـا سـتُفهرس فيمـا بعد في ضمن فهارس مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة. 
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ويتلّخـص المنهـج المتّبـع في هـذا البحث باآلتي: )الرقـم في الِخزانة، عنوان النسـخة، 

يقابلـه الموضـوع واللغـة، اسـم المؤلّـف مع ترجمتـه في الهامـش إن كان غير معـروٍف أو 

نسـخته غير محّققة، أول المخطوط وآخره، التعريف بالمخطوط، المصادر المعتمد عليها 

فـي تعريـف النسـخة؛ وإذا اعتمدنـا على المخطوط نفسـه فـي التعريف نكتب ]النسـخة 

؛ مثالً: نسخ، نستعليق،  الخطيّة نفسها[، المالحظات والخصائص ورُتبت كاآلتي: نوع الخطِّ

وغيرهما. اسـم الناسـخ، تاريخ النسخ، المالحظات وتشمل: التملُّكات والوقفيات والقراءات 

والبالغـات وغير ذلك مما يخّص النسـخة، ثّم نوع الغالف، وأخيـراً: عدد األوراق، ورمزت له 

برمز )ق(، وعدد األسـطر برمز )س(، والقياسـات بـ )سـم( الخاصة بالنسخة(. 

و ال يخفـى علـى أصحـاب االختصاص أّن من فوائد فهرسـة المخطوطات هو الكشـف 

عـن التـراث الـذي لـم يَر النـور إلى اآلن، وأثناء فهرسـتي لهـذه المخطوطـات عثرت على 

مجموعـٍة مـن النسـخ التـي لـم تـر النـور، وذلـك بحسـب تتبّعـي القاصـر؛ فرأيـت مـن 

الواجـب علـيَّ التنويـه بهـا فـي هـذه المقّدمـة؛ وذلـك عن طريـق اإلحالـة علـى أرقامها 

صـون بشـأنها، واألرقام في األقسـام الثالثة هـي: »4976/ 1و/ 2و/  ليسـتفيد منهـا المتخصِّ

 .»5082 ،5075 ،5050 ،5045 ،5013 ،5012 ،4998 ،4995 ،2/4994 ،4986 ،4977 ،3

وأخيـراً آمـل أن يكـون بحثـي هـذا موضع قبـوٍل لدى صاحـب الِخزانة سـيّدي وموالي 

أبـي الفضـل العبّـاس، ووفـاًء لمن أحيا وخـدم التراث الدكتور حسـين علـّي محفوظ.

التمهيد: ِخزانة الدكتور حسين علّي محفوظ بين الماضي والحاضر. 
تعـّد مدينـة الكاظميّـة المقّدسـة مـن الحواضر العلميّـة والثقافيّـة، وكثـرة المكتبات 

الشـخصية فيهـا مـن الشـواهد علـى ذلـك، ومـن أمثلتها مكتبـة العاّلمـة المرحوم السـيّد 

حسـن الصـدر، ومكتبـة العاّلمـة المرحـوم السـيّد محّمـد مهـدي الموسـوّي الواعظ. 

وال أبالـغ إذا قلـت: إّن مـن المكتبـات الشـخصية البـارزة فـي الكاظميّـة المقّدسـة هي 

قـة، وسـأدع القلم  مكتبـة الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ؛ الحتوائهـا علـى نسـخٍ غير محقَّ

لصاحـب المكتبـة ليُحدثنـا عنهـا؛ حيث يقـول: »إّن أصغر تلكـم الخزائن ِخزانـة كاتب هذا 

الفهـرس؛ حسـين بـن علّي )ربيـع الثاني 1310 – جمـادى اآلخرة 1355( ابن الشـيخ محّمد 

الجـواد )1281 – 6 ذي الحجـة 1358( ابـن الشـيخ موسـى )28 شـهر رمضـان 1320( ابـن 
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الشـيخ حسـين )جمادى األولى 1262( ابن الشـيخ علـّي )1222( آل محفـوظ )حدود 690( 

الوشـاحّي، األسـدّي، الكاظمّي. ولعّل خير ما فيها أثارة خزائن آبائه أولئك –رحمهم الله«)1(.

 وافتُتحـت بتاريـخ 2015/4/10م لتكـون مرجعـاً للباحثيـن، وتحـوي مـا يقـارب )30( 

ألـف عنـوان من الكتب القديمة والحديثة، ومصادر في التـراث واألدب، واألدب المقارن 

والتراجـم والسـير، و )7( اآلف عنـوان مـن أمهـات الكتـب التاريخيّـة باللغـة الفارسـيّة، 

و)500( عنـواٍن لصحيفـٍة ومجلّة باللغات العربيّة والفارسـيّة والتركيّة واألورديّة، فضالً عن 

مشـّجرات األنسـاب والمخطوطات النفيسـة )2(.

والجديـر بالذكـر أّن ِخزانـة محفوظ ُصنع لنسـخها الخطّية فهرسـان قبل هذا الفهرس؛ 

أحدهمـا لصاحـب المكتبـة نفسـه، فـي بحثـه الموسـوم بــ )ِخزانـة الدكتور حسـين علّي 

الـذي نشـره فـي سـنة 1960م فـي مجلّـة معهـد  العـراق(،  بالكاظميّـة فـي  محفـوظ 

المخطوطـات العربيّـة، وضّمنـه تعريفـاً بــ )346( مجلـداً مخطوطـاً. 

الثانـي: هـو الفهـرس الذي صنعه مصطفى مرتــضى الموسـوّي أمين مكتبـة المتحف 

العراقـّي سـنة 1968م، ونشـره فـي ضمـن الكتـاب الموسـوم بـ)فهرسـت المخطوطـات 

العربيّـة المصـّورة فـي العـراق مـن قبـل منظمـة اليونسـكو( )3(. مـن الصفحـة 25 وحتى 

الصفحـة 32، وضّمنـه تعريفـاً بــ )107( مجلـٍد مخطوط. 

أّما هذا الفهرس فهو يختلف عن الفهرسين السابقين بأمور؛ وكاآلتي: 

إّن مـا سـيُذكر فـي هـذه الفهرسـة مـن المخطوطـات تختلـف عـن مـا ذُكـر فـي . 1

الفهرسـين السـابقين، سـوى بعـض النسـخ وهـي قليلـة جـّداً. 

)1( مجلة معهد المخطوطات العربيّة، المجلد السادس، ص15. 

الدكتور  افتتاح مكتبة  بمناسبة  ألقاها  التي  الحسون  الشيخ محّمد  )2( معلومات مأخوذة من كلمة 

حسين علّي محفوظ بتاريخ 10/ 4/ 2015م. 

)3( الكتاب هو فهرس مبّسٌط للمخطوطات النفيسة المصّورة، المجموعة من مكتبات العراق العاّمة 

والخاّصة والمصّورة من قبل منظمة اليونسكو. وضّم الكتاب تعريفاً بمخطوطاٍت نفيسة تعود إلى 

مكتبات بغداد، والكاظميّة، والنجف األشرف، والموصل، بلغ عددها )1060( نسخًة خطّيًة، وكان 

عدد المكتبات والمراكز التي اُختيرت منها النسخ )30( مكتبة ومركزاً للمخطوطات. 
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إّن الفهرسـين السـابقين، هما جرد أّولي؛ حيث يكتفي األول منهما بإيراد: عنوان . 2

النسـخة ومؤلّفهـا، وفـي بعـض األحيـان اسـم الّناسـخ، فضـالً عـن ذلـك أّن بعـض 

النسـخ مصـّورة عـن األصـل. أّمـا الثانـي: فيتضّمن ذكـر رقـم المخطـوط، عنوانه، 

اسـم مؤلّفـه، الموضـوع، تاريـخ النسـخ، القياسـات، عدد الصـور، رقـم التصوير، 

رقـم الفلـم، المالحظات. 

أّمـا الفهـرس الحالـي فيتكفـل بإيراد مـا يأتي: الرقم، عنوان النسـخة، اسـم مؤلّفها مع 

ترجمتـه فـي الهامش، الموضوع، أول النسـخة وآخرها، التعريف بالنسـخة، المالحظات، 

خصائص النسـخة، النسـخ األخرى للمخطوط. 

وبحسـب رأيـي المتواضـع أصبـح هنـاك مسـّوغ للشــروع بفهرسـة هـذه النسـخ، 

وسـأورد أنموذجـاً لـكلٍّ مـن الفهرسـين المذكوريـن بنّصيهمـا لالطـالع علـى المنهجيـة 

المتّبعـة فيهمـا، وسأشـير فـي الفهـرس التفصيلـّي إلـى النسـخة التي ذُكـرت في إحدى 

المذكوريـن. الفهرسـين 
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أنموذج من البحث الموسوم
 ِخزانة الدكتور حسين علّي محفوظ بالكاظمّية بالعراق

-للدكتور حسين علّي محفوظ-

هـذا ِسـِجّل مـا بيـن يدّي اآلن مـن الكتـب الخطيّة المحفوظـة بخزانتي؛ أّمـا ما أعرته 

منهـا –وهـو طائفـة حسـنة أيضاً– فلـم أُوفّق إلـى جمعه. وأرجـو أن يُتاح لـي إلحاقه من 

بعد إن شـاء الله. 

1- حيـاة الحيـوان: كمـال الديـن الدميرّي، 

ألّفـه سـنة 773 )827هـ(.

2- الجّنـة الواقيـة والجّنـة الباقيـة: إبراهيم 

بـن موسـى المتوفّى ليلة السـبت، غرّة 

ربيع الثانـي )1103( )1096(.

3- معالم التنزيل )ق8(.

4- فروع الكافي: الكلينّي )ق11(.

5- الفوائـد الضيائيّـة شـرح الكافيـة؛ البـن 

الحاجـب: الجامـّي )1125 – ظ(. 

شـرح  فـي  العرشـيّة  األنـوار  لوامـع   -6

الصحيفة السـجاديّة: السـيّد محّمد باقر 

 .)1237( الموسـويّ  محّمـد  السـيّد  ابـن 

األسـترابادّي.  الرضـي  الكافيـة:  شـرح   -7

برسـم علّي بن أميـر المؤمنين )1085( 

وعليـه خطـوط األئّمـة، وطائفـة مـن 

علمـاء اليمـن. 

8- تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى تحصيـل 

مسـائل الشـريعة/كتاب الصالة: محّمد 

بـن الحسـن بـن علـّي بـن محّمـد بـن 

الحسـين. الحـّر العاملـّي. بخـّط علـّي 

نقـي الشـاهرودّي ابن سـلطان حسـين 

.)1099( الشـاهي 

9- شـرح نهـج البالغـة: ابن ميثـم البحرانّي 

.)1087(

10- ترجمـة ضيـاء الدين الخالصــّي بقلمه 

.)1368(

11- مصطلح الوافي في الرجال. فضل الله.

12- تعليقـات على نهـج البالغة: حيدر قلي 

بـن نور محّمد خـان الكابلّي )1339(. 

13- ديوان ابن المعتز )نسخة عتيقة(.

14- خطبـة اإلمام علـّي –– مع ترجمة 

فارسيّة )925(.
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15- القصـارى فـي التصريـف: عـالء الدين 

أحمـد الخجنـدّي البرهانّي بخّط ناظم 

الدين حسـين )960(.

أبـو  السـيّد  بخـّط  البرقـّي.  الرجـال:   -16

القاسـم الموسـوّي األصفهانـّي النجفـّي 

 .)1343(

الكلـم،  صنائـع  فـي  الحكـم  بدائـع   -17

صـورة علـى النسـخة، األصـل فـي دار 

بباريـس.  الوطنيّـة  الكتـب 

18- بدائـع الحكم فـي صنائع الكلم: صورة 

النسـخة المحفوظـة بخزانة فخر الدين 

نصيـري أمينـي فـي طهـران، المكتوبة 

685هـ.  سنة 

19- مجموع )1242(: 

شـرح ديوان علقمة الفحـل: الوزير أبو 

بكر عاصـم بن أيوب.

شرح ديوان النابغة.

20- مجمـوع، بخـّط عبـد اللـه بـن نعمـة 

المشـطوب الجبعّي، وعليـه إجازة من 

أحمـد بـن الحسـن الحـّر العاملـّي لـه 

سـنة 1108هـ: 

مغني اللبيب: ابن هشام )1092(.	 

الشافية.	 

شـرح األلفيّـة: بدر الديـن بن الناظم 	 

.)1092(

الخالصـة في الحسـاب: البهـاء العاملّي 

.)1094(

األدب  فنـون  فـي  اإلنسـان  حيـاة   -21

بالعربيّـة والفارسـيّة: محّمـد بـن زيـن 

الكاظميّـة  نزيـل  األيروانـّي  العابديـن 

 .)1302( بخطّـه   1302 سـنة 

فـي  النعمـة  وإتمـام  الديـن  إكمـال   -22

الحيـرة:  وكشـف  الغيبـة  إثبـات 

الصـدوق؛ أبـو جعفـر محّمد بـن علّي 

بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه 

)1088(، ملكـه أحمـد بـن زيـن الدين 

األحسـائّي سـنة 1212ه، وابنه الشـيخ 

علـّي، وحيدر قلي بن نـور محّمد خان 

القزلبـاش الكابلـّي )1318(. 

23- شـرح ديوان حّسان الهند؛ السيّد غالم 

علـّي ابـن السـيّد نـوح المتخلّـص بآزاد 

الحسـينّي الواسـطّي البلكرامّي الحنفّي 

1116هــ  سـنة  المولـود  الجشـتّي 

المتوفّـى سـنة 1200هــ. 

24- تفسـير أبي الحسـن علّي بـن إبراهيم 

بن هاشـم القّمّي. 

25- تعاليق في التفسير، بمدينة غزّة )807(. 

26- مفاتيـح النجـاة عباسـي، فـي األدعيـة 

بالعربيّة والفارسـيّة؛ برسـم الشاه عبّاس 

الحسـينّي الصفـوّي، الثانـي: بأصفهـان 

.)1113(
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 أنموذج من فهرس مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ 
–مصطفى مرتضى الموسوّي-
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ولكـن مـن المؤسـف أّن أغلـب هـذه النسـخ أصابهـا الضيـاع والمصـادرة وغيـر ذلـك 

مـن األمـور، ولقـد كان األسـتاذ علـّي حسـين محفـوظ االبـن البـاّر ألبيـه، فَِفْعلته ال شـّك 

قـد أفرحتـه؛ وذلـك عندمـا أقـدم علـى جعـل النسـخ الباقية مـن تـراث والده وقفـاً على 

خزانـة العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة ولصاحبهـا سـيدي ومـوالي أبـي الفضـل العبّـاس؛ 

حيـث األمـان عليهـا مـن جور الزمـان والعناية التاّمة إن شـاء الله، فخير مـا فعل، ونتمّنى 

مـن اآلخريـن أن يحـذوا حـذوه، حيـث االهتمـام بتـراث آبائهم وعـدم اإلهمـال، وإكمال 

العلميّة. مسـيرتهم 

ويتلّخـص المنهـج المتّبـع فـي فهـرس هـذه النسـخ باآلتـي )رقـم التسلسـل، عنـوان 

النسـخة ويقابله الموضوع واللغة، اسـم المؤلّف وتاريخ وفاته، مع ترجمٍة مختــصرة له 

فـي الهامـش إن لـم يكن من المشـهورين، أول المخطوط وآخـره، تعريف المخطوط مع 

ذكـر المصـدر المعتمـد عليه، المالحظـات والخصائص، نوع الغالف، عـدد األوراق ويُرمز 

لهـا بالرمز)ق(، عدد األسـطر )س(، القياسـات(.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على محّمٍد وآله الطاهرين.
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فهرس مخطوطات 

مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ الموقوفة على ِخزانة العتبة 
العّباسّية المقّدسة )القسم األول(

)4953(

دعاء التوسل                 )دعاء/عربّي(

.منسوب إلى: اإلمام علّي بن أبي طالب

أّول المخطوط: 
»اللّهـم أنـت األول فليـس قبلك شـيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شـيء، وأنت الظاهر 

فليس فوقك شـيء...«.

آخر المخطوط: 
»واغفر وارحم بمّنك وكرمك وفضلك وجودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين«.

التعريف بالمخطوط: 
طومـار حـوى علـى دعاٍء لالعتصـام في صفحـٍة واحدة، ثّم دعـاء التوسـل بالنبّي وآله 

الطاهريـن صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن؛ وهو دعاء مـروٌي بألفاظه فـي كتابين قديمين 

مـن كتـب األصحـاب، منسـوب إلـى أميـر المؤمنيـن، حيـث أوصـى به صاحب سـرّه 

م هـذا الدعاء إلـى أحد السـالطين لحفظه.  كميـل بـن زيـاد النخعـّي. وقـد قُدِّ

]الذريعة: 189/8، النسخة الخطّية نفسها[

طومـار، نسـخ، زيـن العابديـن المجابـي، شـهر شـوال سـنة 1282هــ، كُتب 

فـي آخرهـا: ))دعـای شـريف را جهـت سـامتی و هيمنـت شـاهزاده واال 
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مقـام حضـرت عليـه عاليـه تـاج الدولـه دامـت عظمتـه واگـذار نمودم سـنه 
1250ه)))1)

نوع الغاف )جلد) أحمر اللون.

طومار، 83.55x8 سم. 

)4954(

القرآن الكريم             )كتاب اهلل/عربّي(

كالم الله.

أّول المخطوط: 
ِذي يَِعُدكُـْم إِنَّ اللََّه اَل  »َوإِْن يَـُك كَاِذبًـا فََعلَيْـِه كَِذبُـُه َوإِْن يَـُك َصاِدقًـا يُِصبُْكـْم بَْعُض الّـَ

اٌب...«. يَْهـِدي َمْن ُهَو ُمْسـرٌِف كَـذَّ

آخر المخطوط: 
الِّيـَن* فَُنـزٌُل ِمـْن َحِميـٍم * َوتَْصلِيَُة َجِحيـٍم * إِنَّ َهَذا  ِبيـَن الضَّ ـا إِْن كَاَن ِمـَن الُْمَكذِّ »َوأَمَّ

لَُهـَو َحقُّ الْيَِقيِن *فََسـبِّْح ِباْسـِم«.

التعريف بالمخطوط: 
طومـار حـوى علـى )15( سـورًة مـن سـور القـرآن العظيم، وعلـى النحو اآلتي: سـورة 

غافـر ابتـداء مـن منتصـف اآلية 28 وحتى النهاية. سـورة فصلت، سـورة الشـورى، سـورة 

الزخرف، سـورة الدخان، سـورة الجاثية، سـورة األحقاف، سـورة الفتح، سـورة الحجرات، 

سـورة ق، سـورة الذاريـات، سـورة الطـور، سـورة النجـم، سـورة القمـر، سـورة الرحمن، 

سـورة الواقعة.

وجـاءت السـور متسلسـلًة كمـا في القرآن الكريم، سـوى سـورة محّمد التـي كان من 

)1( حاصل النّص: »وهبت هذا الدعاء الشريف لسالمة وهيمنة السلطان عالي المقام حضرة العلّي 

العالي تاج الدولة دامت عظمته سنة 1250هـ«. 
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المفتـرض أن تكـون بعـد سـورة األحقـاف إاّل أنّها غير موجـودة أصالً.

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، أولهـا لوحة فنيـة، خزائنية، مذّهبة، مجدولة، أّولهـا لوحة فنية، كُتب 

عنـوان كّل سـورٍة بمـاء الذهب، وكذلـك كونها مكّية أو مدنّيـة، وعدد آياتها، 

وُفصـل بين اآليـات بفواصل مذّهبة.

نوع الغاف )جلد) أحمر اللون.

طومار، 3.20متر× 6.5. 

)4955(

مجموع شعرّي                        )شعر/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

وانشد اطروش القوا بالدق من بيها..«»يا ونتي چـي تضن كل شخص ون بيها

آخر المخطوط: 

أماط الخطــب بالرأي الســديد»إذا اشتبكت خطوب الدهر يومًا

مــدى األيــام في عيــٍش رغيد«فــُدْم يــا خيــر كهــٍف مــّد ظًا

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع شـعرّي يمكـن تقسـيمه إلـى قسـمين األول: الشـعر الـدارج؛ وأبرز الشـعراء 

الذين ورد ذكرهم فيه: الماّل حسـين الحلّّي، والشـيخ عبد الحسـين محي الدين، والشـيخ 

علـّي زيني، حسـين ابن الحـاج مهدي. 

القسـم الثانـي: الشـعر العمـودي؛ وأبرز الشـعراء الذيـن ورد ذكرهم فيه: بهـاء الدين 

زهيـر، السـيّد إبراهيـم ابن السـيّد حسـين الطباطبائـّي، الصاحب بن عبّـاد، وغيرهم. 
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وضـّم المجمـوع كذلـك مجموعـًة مـن الموّشـحات، والجدير ذكـره أّن الشـعر الدارج 

غيـر مفصـوٍل عـن الفصيـح بـل بعضه متداخـل مع بعضـه اآلخر. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، بياض، كُتب بأقام مختلفة، وبالمداد األحمر واألسـود وبعض األوراق 

بالقلـم الرصـاص، األوراق من )22) إلى )32)، ومن )34) إلى )46) بياض.

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

85ق، مختلفة السطور، x15 10سم.

)4956(

كشكول                )كشكول / عربّي وفارسّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم فائـدة: در بيان غالب ومغلوب، مجلسـى عليـه الرحمه 

در كتـاب اختيارات..«. 

آخر المخطوط: 
»از چهل وهشـت پخته بيگر فرخ شـاهى كه بالفعل بروج اسـت والله أعلم بالصواب 

من عالج األمراض در تأليف حكيم محّمد شـريف خان مؤرّخه ج2 1218هجري«. 

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول ضـّم فـي أوراقـه األولـى فوائـد مختلفـًة منقولـة من بعـض المصـادر؛ أمثال 

)االختيـارات( للعاّلمة المجلسـّي، و)المبتكر فيما يتعلق بالمؤنث والمذكر( ألبي الحسـن 

السـيّد ذو الفقـار النقـوّي، وبعـض المذكّرات التاريخيّـة باللغتين الفارسـيّة والعربيّة. 

وبعـد ذلـك يعـرض مجموعـًة مـن الفوائد الطبيّة؛ وذلـك من خالل طرح المشـكلة أو 
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المـرض ثـّم العـالج، وينقـل عن فالسـفة الطبِّ أمثـال )بقـراط(، وبعض المصـادر الطبيّة 

المهّمـة؛ آخرهـا فائدة منقولة من آخر نسـخة )عالج األمراض( لمحّمد شـريف بن محّمد 

أكمـل الدهلوّي )ت1231هـ(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، كُتبت بالقلم الجاف والرصـاص، آخرها فهرس ببعض الموضوعات، 

عليها تعليقات.

نوع الغاف: )جلد) قهوائي اللون.

142ق، مختلفة السطور، 17x10.5سم.

)4957(

مجموعة شعرّية             )شعر - عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

أطال فطـال في موسـى بكائي»أيا موســى ابن جعفــر إّن دائي

ــًا ــك لطف ــاَم انتظــاري في يبلغنــي بــه البــاري بهائــي...«فحّت

آخر المخطوط: 

ـــر«»ضـــاٍم يبـــّل أوام غّلتـــه ـــه النح ـــض نجيع ـــًا بفي رّي

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع يضـّم بيـن دفّتيـه عشـرات القصائـد الشـعريّة العموديّـة لكوكبٍة من الشـعراء 

الفحـول؛ الذيـن صدحـت ألسـنتهم بمـدح ورثـاء أهـل البيـت، وكذلـك مجموعـة مـن 

القصائـد فـي رثـاء العلمـاء، وغيرهـا مـن األشـعار. ومـن الشـعراء الذيـن وردت أسـماؤهم 

وقصائدهـم فـي هـذا المجمـوع: مـروان بـن أبـي حفصـة فـي مـدح معن بـن أبـي زائدة 
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الشـيباني، رثـاء أبـي الحسـن األنبـارّي لمحّمـد بن بقيّة، أبـو نؤاس، صفـّي الدين، منتخب 

من قصيدة ابن الوردّي، شـعر الشـيخ صفي الدين الطريحّي في رثاء المرحوم الشـيخ باقر 

خلف ابن المرحوم الشـيخ علّي الفراهّي، السـيّد كاظم ابن السـيّد حسـين الرماحّي، السيّد 

قاسـم ابـن السـيّد محّمـد داود، الشـيخ حسـين محّمـد علّي األعسـم، الشـيخ محّمـد علّي 

األعسـم، وغيرهم. 

الفراهـي  علـّي  الشـيخ  فـي  المراثـي  مـن  قيـل  بمـا  خاّصـاً  ملّفـاً  المجمـوع  وضـّم 

)ت1214هــ(، وكذلـك شـعراً كاد أن يضيـع لشـعراء مشـهورين مـن آل بحـر العلـوم وآل 

األعسـم. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عليهـا وقف خاّص على ذريّة الشـيخ علّي الفراهـّي لجملٍة من الكتب 

الفقهّيـة، والمجموعـة كذلـك وقـف علـى الشـيخ جعفـر الفراهـّي وأوالده 

وأوالد الشـيخ محّمـد حسـين الفراهّي. 

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون.

123ق،مختلفة السطور، x16 ،5 5،11سم.

)4958(

مجموعة شعرّية                      )شعر / فارسّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

زخوف قتل باو هيچكس جواب نداد..«»طلب نمود مبارز زفوج أهل فساد

آخر المخطوط: 

خير كرد آن كه همه در طلب خواب خوريم«»يا رب از لطف كرم عاقبت خاقاني
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التعريف بالمخطوط: 
مجموع شـعرّي يبدأ بمجموعٍة من القصائد في رثاء اإلمام الحسـين وبعض أصحابه؛ 

ومنهـا: مرثيـة موالنـا محتشـم، ثـّم مجموعـة مـن القصائـد الطـوال فـي مـدح األئمـة 

المعصوميـن ابتـداًء مـن اإلمـام الحّجـة المنتظر )عجـل الله فرجـه الشـريف( وانتهاًء 

 .الباقر باإلمـام 

ثـّم قصائـد متفرقـة؛ منهـا: قصيـدة للميـرزا داود متولـي مشـهد المقّدسـة فـي مدح 

اإلمـام الرضـا، ومجموعـة مـن القصائـد فـي اإلمـام الحسـين وغيـره. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، مجدولـة، آخرهـا ختمـان كُتـب فيهمـا: )أحمـد علي مير عسـكر)، 

كُتبـت أبياتهـا بطرٍق وخطـوط مختلفة، كُتبت بعض عناويـن القصائد باللون 

األحمـر، أولـه فهرس بأسـماء أصحـاب اإلمام الحسـين وأبنائه.

نوع الغاف: )كارتوني) مارونّي اللون.

189ق، مختلفة السطور، 25.5x11.5سم.

)4959(

الصحيفة السجادّية            )دعاء/عربّي(

من إنشاء: اإلمام السّجاد علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب )ت 94 هـ(.

أّول المخطوط: 
»حّدثنـا السـيّد األجـّل نجـم الديـن بهـاء الشــرف أبـو الحسـن محّمد بن الحسـن بن 

أحمـد بـن علـّي بن محّمـد بن عمـر بن يحيـى العلـوّي...«.

آخر المخطوط: 
»وتُتـّم إحسـانك فيمـا بقـي مـن عمري كما أحسـنت فيما مضـى منه يـا أرحم وصلى 
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اللـه علـى خير خلقـه محّمٍد وآلـه أجمعين«.

التعريف بالمخطوط: 
أدعية مشـهورة، أشـهر من أن يُعرّف بها، دعا بها زين العابدين اإلمام السـّجاد )عليه  

السـالم( فـي األيّـام والمناسـبات والحـاالت، مرويـة عـن طريق المتـوكّل بن عميـر، وقام 

بنقـل نسـخته هـذه عن نسـخة يحيى بن زيد التـي هي بخّط والده زيد بن علّي الشـهيد 

)عليهما السـالم(، وأيضاً عن نسـخة اإلمام الصادق )عليه  السـالم( التي هي نسـخة والده 

اإلمـام الباقر )عليه  السـالم(، ولهـذه األدعية طرق كثيرة وروايـات مختلفة، وربّما تختلف 

بعـض نسـخها مـن حيث الترتيـب وتَعداد األدعية، والمشـهورة منها تشـتمل علـى أربعٍة 

وخمسـين دعـاًء. وجـاء في آخر أكثر النسـخ ملحقات بآخرها، فيها أدعية أيّام األسـابيع... 

وغيرها.

]الذريعة 13: 345، رسالة األعام الجلّية المطبوعة في مجلة تراثنا 90 ـ 91[ 

نسـخ، ناقصـة اآلخـر، خزائنّيـة مذهّبـة، مؤطّرة بإطـار ذهبّي، ُذكـرت أبواب 

الصحيفـة فـي الصفحـات األولـى، وكلمات )دعـاؤه) كُتبت بالذهـب، كُتبت 

العناويـن بالمـداد األحمـر، كُتب فـي أعلى الصفحات أقوال فـي التوكّل على 

اللـه والتوّجـه إلـى اللـه وغيـر ذلك مّمـا يدخل في بـاب الدعـاء، وتحت كّل 

قـوٍل كُتبـت ترجمـة لـه باللغـة الفارسـّية وبالمـداد األحمـر، عليهـا تعليقات 

باللغـة الفارسـّية، الصفحـات الثـاث األخيـرة من النسـخة بياض. 

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

161ق، 11س،x 8.5 6.5سم. 

)4960(

سفينة أدعية = تعقيبات الصالة              )دعاء/عربّي(

الجامع: مجهول. 
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أّول المخطوط: 
»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم در كتـاب عـّدة الداعي...اللّهم اهدني مـن عندك وأفض 

عليَّ مـن فضلك...«.

آخر المخطوط: 
»أُعيـذ نفسـي وذريتـي وأهل بيتي...أدعية مختــصر كـه در تعقيب نمـازى... از ائمه 

انـام عليهم الصالة والسـالم«.

التعريف بالمخطوط: 
الفارسـيّة،  باللغـة  العربيّـة، ومناسـبتها  باللغـة  المكتوبـة  مجموعـة مـن األدعيـة 

وهـي أدعيـة خاّصـة بتعقيباٍت الصـالة اليوميّة، نُقـل مجملها من كتـاب )عّدة الداعي( 

للشـيخ أحمـد بـن فهـد الحلّـّي )ت841هـ(. وكُتبـت للسـلطان الميـرزا داود خان وزير 

سـر لشكر. 

]النسخة الخطّية نفسها، مجلة معهد المخطوطات العربّية: مج6/ص58[

نسـخ، محّمـد حسـين اليـزدّي، شـهر ربيـع األول سـنة 1278هــ، مجدولـة 

بالذهـب، آخرهـا )8) أوراٍق فيهـا أدعيـة متفرقـة.

نوع الغاف: )جلد)قهوائّي اللون.

34ق، 5س،x 10.5 6.5سم. 

)4961(

مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة        )دعاء/عربّي(

تأليف: بهاء الدين محّمد بن الحسين العاملّي )ت 1030هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للّـه  الـذي دلّنـا علـى جـاّدة النجـاة، وهدانـا إلـى ما يوجـب علـّو الدرجات، 
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والصـالة علـى أشـرف البريّـات وأفضـل أهـل األرض...«.

آخر المخطوط: 
»...أن ال يرّدنـا عـن بابـه خائبيـن، وأن ال يؤاخذنا بسـوء أعمالنا يوم الديـن، إنّه أرحم 

الراحمين وأكـرم األكرمين«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب فـي األعمـال واألدعية األبديّـة في اليوم والليلـة بما يُعمل بيـن الطلوعين، وما 

يُعمـل مـن طلـوع الشـمس إلى الزوال، ومنـه إلى الغـروب، ومنه إلى وقـت النوم، ومنه 

إلـى انتصـاف الليـل، ومنه إلى طلـوع الفجر، وفيه شـرح بعض األلفاظ وتبييـن ما يحتاج 

إلـى البيـان، رتّبـه المؤلّف على سـتّة أبواٍب، وعلـى النحو اآلتي: 

الباب األّول: في ما يُعمل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

الباب الثاني: في ما يُعمل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

الباب الثالث: في ما يُعمل ما بين الزوال إلى المغرب.

الباب الرابع: في ما يُعمل ما بين المغرب إلى وقت النوم.

الباب الخامس: في ما يُعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل.

الباب السادس: في ما يُعمل ما بين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر.

وله حواٍش وشروح وترجمة، وفرغ من تأليفه في أواخر صفر سنة 1015ه بمدينة كنجة.

]الذريعة 21: 339/ 5375 ؛ كشف الحجب واألستار: 540/ 3036 [

نسـخ، أواخر شـهر رمضان سـنة 1088هـ، كُتبت النسخة على نسخة األصل؛ 

كتبهـا الناسـخ -بأمـر حاجـي الحرميـن الشـريفين- يوسـف آقـا، مجدولـة 

مذّهبـة، كُتبـت رؤوس الموضوعـات والمطالـب بالمـداد األحمـر، آخرهـا 

خمـس أوراٍق بيـاض، كُتـب علـى اثنين منهمـا تواريُخ والداٍت بقلـٍم معاصر 

بالحبـر األزرق واألسـود.
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الغاف: )جلد) أحمر مزيّن بالطرّة ذات الرأسين.

160ق، 14س، 13x8,5 سم.

)4962(

النكت االعتقادّية                )عقائد/عربّي(

تأليف: الشيخ المفيد محّمد بن محّمد بن النعمان العكبرّي البغدادّي )ت413هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالمين...أّمـا بعد فهذه رسـالة قادنـي الدليل إليها وقـّوى اعتمادي 

عليهـا، جعلتُهـا بعد التوضيـح والتبيين تحفًة ألخوانـي المؤمنين...«. 

آخر المخطوط: 
»الدليـل علـى ذلـك أنّـه معصـوم وكّل مـا أخبـر بـه النبـّي فهـو حـّق، وإاّل لـم يكـن 
معصومـاً؛ فـكّل مـا أخبـر بـه النبـّي  حـّق، وهـذا مـا أردنـا إيـراده بهـذه الرسـالة«. 

التعريف بالمخطوط: 
مختــصر جـّداً فـي عقائـد الشـيعة اإلماميّـة على األسـس الكالميّـة العقليّـة، بطريقة 

السـؤال والجواب: )فإن قيل – الجواب(، وهو في خمسـة فصوٍل ألصول الدين الخمسـة.

]التراث العربّي المخطوط: 151/13[

نسـخ، محّمـد الجـواد آل محفـوظ وشـاح، األربعـاء 20 جمادى األولى سـنة 

1335هــ، جـاء علـى الصفحـة األولـى مـن الرسـالة: ))هـذه رسـالة للعّامـة 

الحلّـّي  فـي أصـول العقائـد))، وهذا اشـتباه. 

توجد نسـخة أخرى من هذه الرسـالة بخّط كاظم جواد رضا، شـهر رجب األصب 

سنة 1397هـ، كُتبت عن نسخٍة مطبوعة سنة 1343هـ، قام بطبعها وعلّق عليها 

السـّيد هبـة الدين الشهرسـتانّي، وهي مكتوبـة بالقلم الجـاف األزرق، في )36) 
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ورقًة، ولم تدخل هذه النسـخة في ِسـجل الجرد الخاّص بالخزانة إلى اآلن؛ لذلك 

لـم أفـرد لهـا عنوانـاً خاّصـاً واكتفيـت بالتنويـه بهـا هنـا، ورقمهـا )41) في ضمن 

مصّورات مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها في العتبة العّباسـّية المقّدسـة.

الغاف: )ورقّي) أحمر اللون.

22ق، مختلفة السطور، 15x5.10سم.

 )4963(

تقريب الوصول إلى علم األصول        )أصول الفقه/عربّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة على خيـر خلقه محّمـٍد وآله الطاهريـن، وبعد: 

فهـذا تقريـب الوصـول إلى علـم األصول«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»فـي الُحكـم المتعلّـق بالغيـر كتحريـم الميتة...وكذا آية المسـخ في الوصـول لظهور 

الباقـي للتبعيـض، وكـذا ما له مجمـل لغوّي«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة نافعـة للمبتدئيـن فـي علم األصـول، مرتّبـًة على مقّدمـٍة فيها مطلبـان؛ األول: 

فـي التعريـف والموضـوع والغايـة، والثاني: فـي المبادئ اللغويـة. يليها أبـواب وخاتمة، 

ولـم تحوهما هذه النسـخة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، فـي الصفحـة األولـى منها ختمـان بيضويّان، كُتـب فيهما: )محسـن ابن 

كاظـم)، أولهـا وآخرهـا فوائـد فـي الحسـابات، كُتبـت رؤوس المطالـب باللون 

األحمر. 
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الغاف: )جلد) أسود اللون.

6ق، 13س، x5.14 10 سم.

)4964(

اإلشراف في عاّمة فرائض أهل اإلسالم         )حديث/عربّي(

تأليف: الشيخ المفيد محّمد بن محّمد العكبرّي )ت413هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سـيّد األولين واآلخرين 

محّمٍد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسـلم...«.

آخر المخطوط: 
»قـد رّخـص للنسـاء فـي تغطية الـرؤوس، وأبيحوا ترك الظـالل، ثّم هـّن والرجال فيما 

عددناه مما سـوى هذين الشـيئين سـواء«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب يمثّـل )الرسـالة العمليّة( في بدايات نشـوئها، كتبه الشـيخ المفيد )رحمه الله( 

لعمـل َمـن يلتـزم بفتواه، وهو جامـع لفتاوى المفيد )رحمه الله( في مرحلٍة من عصــره، 

ويوّضـح لنـا معالم من مدرسـته الفقهيّـة، التي تعتبر - بحقٍّ - رائـدة الثقافة الفقهيّة عند 

الشـيعة في المرحلة المتكاملة.

ويعطينـا الكتـاب مالمـح واضحـًة عن األسـلوب الفقهّي للشـيخ المفيد )رحمـه الله(؛ 

حيث امتاز هذا الكتاب- اإلشـراف- بسـهولة العبارة وبسـاطتها؛ بحيث نجد بعض عباراته 

ال تـزال مسـتعملًة في الرسـائل العمليّة المتأخرة عنـه بعّدة قرون. 

]اإلشراف، المقّدمة: 6-5[

نسـخ، محّمد باقر، التاسـع والعشـرون من شهر شعبان سـنة 1285هـ، ُوضع 
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خـّط فـوق كلمـة باب. توجد نسـخة أخـرى من هذه الرسـالة بخـطٍّ معاصر، 

ومنسـوخة علـى هـذه النسـخة، وهـي مكتوبـة بالقلـم الجـاف األزرق، فـي 

)21) ورقـًة، ولـم تدخل هذه النسـخة في ِسـِجّل الجرد الخـاّص بالِخزانة إلى 

اآلن؛ لذلـك لـم أفـرد لها عنواناً خاّصـاً واكتفيت بالتنويه بها هنـا، ورقمها)5) 

في ضمن مصّورات مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها في العتبة العّباسـّية 

المقّدسة.

نوع الغاف: )ورقّي) بنّي اللون.

8ق، مختلف السطور، 15.5x10.5سم.

)4965(

كشكول                         )طب/فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»هذا صفته: نشـادر )در آخر درجه 3 گردم وخشـگك( را در مثانه گوسـفند پر نموده 

دهنش...«. 

آخر المخطوط: 

يكدانه چون جهد رهيان دو اسيا«»ما بين اسمان وزمين جاى عيش نيست 

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول طبّي يمكن تقسـيمه على ثالثة أقسـاٍم، كاآلتي: القسـم األول: مجموعة من 

الفوائـد الطبيّـة الخاّصة بعرض المشـكلة أو المرض، ثّم العـالج المقترح له. 

القسـم الثاني: نقوالت من كتاب )فرح اإلنسـان(، ومجموعة المحباّلت والمسـقِّطات 

وغيـر ذلـك مّمـا يتعلـق بالحمـل، منقـول مـن )مجربـات أكبـري(، وكذلك وصـف لبعض 

الكتـب المهّمـة فـي الطـّب وما حوتـه وما تعـرَّض إليه مؤلّفها، وما اشـتمل عليـه الكتاب 
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مـن الفصـول واألبـواب، ومن ذلـك كتاب الطـّب الكيميائّي الـذي اخترعه )بـرا كلوس(. 

القسـم الثالـث: مجموع شـعرّي ضـّم مجموعـًة من القصائـد والمقطوعات الشـعريّة 

لمجموعـٍة مـن الشـخصيات؛ أمثـال: مخمـس للشـيخ جابر، وقصيـدة توفيق أفنـدي إلى 

ولـده، وغزليّـات بـزرك طهرانّي، وأشـعار خالص، ورباعيـات من كالم أبي علّي ابن سـينا، 

وأغلـب هذه األشـعار خاّصـة بالطّب. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، كُتـب علـى الصفحـة األولـى قـول لـ)بقـراط) فـي الطـّب، كُتبـت 

بالقلـم الجـاف األزرق واألسـود وبالقلـم الرصـاص، كثيـر مـن األوراق بيـاض. 

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

89ق، مختلفة السطور، 21.5x16سم.

)4966(

القرآن الكريم           )قرآن / مصحف(

كالم الله. 

أّول المخطوط: 
ِه رَبِّ الَْعالَِميَن * الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم * َمالِِك  ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم * الَْحْمُد لِلّـَ »ِبْسـِم اللّـَ

يَّاَك...«. يَّاَك نَْعبُـُد َوإِ يِن * إِ يَـْوِم الدِّ

آخر المخطوط: 
»قُـْل أَُعـوُذ ِبـرَبِّ النَّـاِس * َملِـِك النَّـاِس *إِلـه النَّاِس * ِمـْن َشـرِّ الَْوْسـواِس الَْخنَّاِس * 

ِذي يَُوْسـِوُس ِفـي ُصـُدوِر النَّاِس * ِمـَن الِْجنَّـِة َوالنَّاِس«. الّـَ

التعريف بالمخطوط: 
قرآن كريم يشـتمل على بعٍض من السـور القرآنيّة، ليس مرتّباً بحسب ترتيب المصحف 
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الشـريف؛ وعلى النحو اآلتي: سـورة الفاتحة، سـورة األنعام، سـورة يس، سورة الفتح، سورة 

الرحمـن، سـورة الواقعـة، سـورة تبـارك، سـورة عـّم، سـورة النازعـات، سـورة عبس، سـورة 

فين، سـورة األعلى، سـورة الغاشـية، سـورة الفجر،  التكويـر، سـورة االنفطـار، سـورة المطفِّ

سـورة الشـمس، سـورة الليل، سـورة الضحى، سـورة االنشـراح، سـورة التين، سـورة العلق، 

سـورة القـدر، سـورة البيّنـة، سـورة العصـر، سـورة الهمزة، سـورة قريـش، سـورة الماعون، 

سـورة الكوثر، سـورة الكافرون، سـورة النصر، سـورة المسـد، سـورة التوحيد، المعوذتين. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، أولها لوحة فنّية، مذّهبة الفواصل، اآليات والجدولة باللون األحمر. 

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون، مزيّن بالطرّة من الجانبين.

47ق، 11س، x 16.5 10سم.

)4967(

رجال الكشميرّي             )رجال / عربّي(

تأليف: محّمد المشتهر بمراد الكشميرّي ابن محّمد صادق )ت ق11هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه علـى أفضالـه، والصالة والسـالم على محّمـٍد وآله، وبعد فهـذه نبذة من 

أحـوال الرجال الممدوحيـن والمذمومين«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»والـي مصعـب ابـن يزيـد فيـه جهالـة والـي معاويـة ابن...صحيـح والـي معاوية ابن 

شـريح قـوي وفـي... صحيـح والي معاويـة ابـن عّمار«. 

التعريف بالمخطوط: 
نبـذة مـن أحوال الرجال الممدوحيـن والمذمومين، رتّب فيها المؤلّف أسـماء الرجال 
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علـى حـروف أوائلهـا مع رمـوٍز خاّصة لمصـادره، واتخاذ جانـب االختصار فـي النقل، وله 

خاتمـة فيهـا فوائـد رجاليّـة جيِّـدة. واشـتملت نسـختنا علـى جميـع األبـواب وجـزءاً مـن 

الخاتمة. 

]التراث العربّي المخطوط: 69/1، النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، ناقصـة اآلخـر، عليهـا تملّـك محفـوظ، كُتبـت أسـماء الرجـال باللـون 

األحمر.

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون.

95ق، مختلفة السطور، x 16.5 11سم.

)4968(
مجموعة: 

مفاتيح الرحمة )5ظ -25و(            )عقائد/عربّي(. 1

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي وهـب الحيـاة القـوى، وأفـاض العقـل ليغلـب بـه الهـوى وبيّـن 

والهـدى«.  للورى...الضاللـة 

آخر المخطوط: 
»فمـا خلـق اللـه خلقاً أهون عليه منها؛ أال ترى أنّه لـم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين، 

ولـم يجعل بالءها عقوبًة للعاصين«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة ألّفهـا بأمـٍر من أحد المشـايخ بعد أن تكلّم معـه في الحكمـة الُخلِْقيّة، وتعلّق 

عقلـه بعوالمـه، وكيفيّة إقبالـه وإدباره وتنزاّلته وترقّياته، وارتباطاته وتوجهاته، وسـلطنته 
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وجبروتـه، وجنـوده وسياسـاته وتدبيراته، وغير ذلك مما يتعلّـق بـ)الحكمة العقليّة(. 

رتّبها على مقّدمٍة واثني عشر مفتاحاً وخاتمة، وعلى النحو اآلتي: 

المقّدمة في تعريف الحكمة العقليّة.

المفتاح األول: في معرفة حقيقة التوّجه إلى الله واإلقبال إليه.

المفتاح الثاني: في معرفة وجه الله الذي يُؤتى منه ويُتوّجه إليه.

المفتاح الثالث: في معرفة مراتب اإلقبال ودرجاته. 

المفتـاح الرابـع: فـي معنـى اإلقبـال واإلدبـار فـي قولـه: <لّمـا خلـق اللـه العقـل 

اسـتنطقه...>

المفتاح الخامس: في السبب األول أّدلة لإلقبال ومقتضيها وهو: التفّكر.

المفتاح السادس: اإلقبال المقتضى إلى حضرة الجمال.

المفتاح السابع: في السبب الثالث وهو: التوفيق. 

المفتاح الثامن: في السبب الرابع وهو: التوبة. 

المفتاح التاسع: في المانع األول عن اإلقبال وهو: الّناس التابعون للوسواس.

المفتاح العاشر: في المانع الثاني عن اإلقبال وهو: الوسواس. 

المفتاح الحادي عشر: في المانع الثالث عن اإلقبال وهو: الدنيا الدنيّة. 

المفتاح الثاني عشر: في المانع الرابع وهو: ما ال يمكن دفعه إاّل بقمعٍ قاطع. 

الخاتمة: في حديث لقمان وبعض مواعظه البنه. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تنبيه الغافلين في األسحار )25ظ -29ظ(       )مواعظ/عربّي(    . 2

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي بطـن فخبـر، وُعبـد فشـكر وغفـر َمـن قـام الليـل وسـحر، وبكـى 

واسـتغفر، والشـكر للـه الـذي ال يحويـه الفكـر«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»الذيـن يـراؤون النـاس بصالتهـم ليثنـوا عليهـم ويمنعـون الماعون كالمـاء والملح 

والّنـاس والخيـر وأشـباه ذلـك والخمـس والزكاة كمـا في روايـة التنبيـه الخامس...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة حـوت اثنـي عشـر تنبيهـاً لـكّل مـن اختبـر وتكاسـل واعتـذر عـن النهـوض في 

ـَحر، وجعـل البـرد والحـّر للتعـّذر سـبيالً، ومـن التنبيهـات اآلتي:  السَّ

مُِّل))) ُقِم اللَّْيَل ِإلَّ َقلِيًا...﴾.  التنبيه األول: في تفسير قوله تعالى: ﴿َيا َأيَُّها اْلُمزَّ

التنبيـه الثانـي: فـي قولـه تعالـى: ﴿إِنَّ اْلُمتَّقِيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيـوٍن ))5) آِخِذيَن َما 

َربُُّهْم...﴾.  آَتاُهْم 

التنبيه الثالث: في قوله تعالى: ﴿َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن َتُقوُم )84)...﴾. 

التنبيه الرابع: فيما وجده المؤلّف في شرح دعاء )سهم الليل(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

جواهــر الفصــوص شــواهد العقول والنصــوص )31و-37و(      )مواعظ . 3
وأخالق/عربّي(    

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(

أّول المخطوط)ناقص(: 
»...سـّميته جواهـر الفصـوص شـواهد العقـول والنصـوص نقلتهـا من جملـة المعادن 

جمعتهـا فـي هـذه الخزائن«. 
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آخر المخطوط)ناقص(: 
»سـبب المحبّة السـخا، سـبب اإليالف الوفاء، سـبب صالح الدين الورع، سـبب فساد 

الدين الطمع، سـبب صـالح اإليمان...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة تتضّمـن مجموعـًة مـن الحكـم واألقوال فـي المواعـظ واألخالق، جمعهـا المؤلّف 

مـن جملـٍة مـن المصادر، ورتّبها علـى خزائن، وفي كّل خزينٍة جملة مـن الفناطيس )أوعية(. 

وضّمـت الخزينـة األولـى تسـعة فناطيـس؛ كّل منهـا مختـّص بحـرٍف من حـروف الهجاء، 

ويضـّم مجموعـًة من األقوال والحكم لإلمام علّي بن أبي طالب التي تبدأ بالحرف المندرج 

تحتـه، وهـي حكـم تنّص على نعمة العقـل التي وهبها الله سـبحانه وتعالى إلى اإلنسـان. 

]النسخة الخطّية نفسها[

جامع الجوامع ولوامع السواطع)40ظ-46و(            )مواعظ وأخالق/عربّي(. 4

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(

أّول المخطوط: 

ــغ ــج النواب ــده ذا الحج شــكرًا على ذي النعم الســوابغ »أحم

شــاكر كّل  يفــوق  يــا عالــم الغيــوب والضمائــر«شــكرًا 

آخر المخطوط: 
»وبحسـب ذلـك يكـون استسـالمه لمـا يـرد منهـا عليـه ولـزوم هالكـه فيهما سـتلزمه 

ظاهـر وباللـه التوفيـق«.

التعريف بالمخطوط: 
 فـي المواعـظ واألخـالق، نقلهـا  رسـالة حـوت مجموعـًة مـن حكـم اإلمـام علـيٍّ

المؤلّـف مـن كتـاب )نهـج البالغة( بـاب المختار من حكـم أمير المؤمينـن ومواعظه. 

]النسخة الخطّية نفسها[
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اإلشارات )48ظ-56ظ(        )مواعظ وأخالق/عربّي(. 5

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(

أّول المخطوط: 

ُيشــار إليهــا فــي عقــول البرّية»لــك الحمد يا قّيــوم كّل حقيقٍة

لُيعــرف بالتشــبيه عنــد البرّيــة«لــك الحمــد يا من ليــس كمثله

آخر المخطوط)ناقص(: 

»وقال إّن األرواح ال تمازج البدن وال تواكله وإنّما هي البدن ومحيط به، إشارة...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسالة حوت مجوعًة من اإلشارات إلى أطوار القلب ونشأته، ومنها: 

إشـارة فـي سـبب االختـالف، إشـارة فـي حقيقـة العالـم وقيّومـه، إشـارة فـي التعبير 

عـن الوجـود بالصفـات، إشـارة فـي تمايـز حقيقـة الـروح والعقـل والقلـب، إشـارة علـى 

االصطالحـات فـي إطالقـات لفـظ الـروح والعقـل والقلـب، إشـارة علـى الصفـوف الثالثة 

لـألرواح، إشـارة إلـى النفـس األّمـارة بالسـوء، إشـارة إلى مقـام تحيّـر القلب، إشـارة إلى 

امتحانـات اللـه سـبحانه وتعالـى للعبـاد بمجاهدتهـم أنفسـهم، إشـارة إلى افتقـار العبد 

فـي سـلوكه إلى العلم في الشـريعة والدليل المرشـد، إشـارة إلى النفس وابتـداء تركيبها، 

إشـارة إلـى مرتبة النفس المطمئنة، إشـارة إلـى النفوس األربعة المذكورة في الكشـكول، 

إشـارة إلـى أرواح النبـيِّ وآلـه في كتـاب )مختصـر البصائر(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

ــاب . 6 ــة والكت ــل والحكم ــه العق ــق ب ــا ينط ــتقيم فيم ــراط المس الص
والســّنة )57ظ-58و(     )مواعــظ وأخالق/عربــّي(

تأليف: مجهول.
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أّول المخطوط: 
يَّاَك  يَّاَك نَْعبُـُد َوإِ يِن * إِ ِه رَبِّ الَْعالَِميـَن * الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم * َمالِِك يَـْوِم الدِّ »الَْحْمـُد لِلّـَ

رَاَط الُْمْسـتَِقيَم...«.  نَْسـتَِعيُن * اْهِدنَا الصِّ

آخر المخطوط)ناقص(: 
»ومـن المعلـوم أنّـه ال يلزم بمعرفة علم واحد اإلحاطة بسـائر العلـوم وما مّنا إاّل مقام 

معلوم«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي العـدل والظلـم، رتّبها المؤلّـف على مقّدمـٍة ومطالب وخاتمـة، وكّل ذلك 

اعتمـاداً علـى ما نطق به كتاب الله الشـريف، والسـّنة النبويّة الشـريفة، وأقوال الحكماء 

والعلماء، افتتحها المؤلّف بأرجوزٍة مكّونة من سـبعة أبياٍت لّخص فيها موضوع الرسـالة، 

والنسـخة ناقصة اشـتملت على أربع صفحاٍت فقط، فيها مقّدمة وشـيء من صفة العدل. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تفسير سورة التوحيد )58ظ-63و(        )تفسير/عربّي(. 7

تأليف: الشيخ رضّي الدين رجب بن محّمد البرسّي )ت813هـ(

أّول المخطوط: 
ِه رَبِّ العـزّة والكبريـاء والصالة على سـيّد أهل األرض والسـماء محّمٍد وآله  »الَْحْمـُد لِلّـَ

النهـج القويم إلى النجـاة والبقاء((. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»الحـادي عشـر قولـه: هـو األول واآلخـر؛ وذلـك يـدّل علـى أّن ذاتـه متقدمـة فـي 

الوجـود...«.

التعريف بالمخطوط: 
تفسـير مختصر يقرب من مائة وخمسـين بيتاً؛ وهو تفسـير عقائدّي يُثبت من خالله 
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المؤلّـف أّن اللـه سـبحانه وتعالـى ليـس جسـماً، وتناولها المؤلّـف بذكر كلمـاٍت من اآلية 

تحـت عنـوان: فصـل في قوله عـّز وجّل، ثّم يربطه بصفـات الخالق عّز وجـّل مع التعليق 

 عليهـا، واشـتملت هذه النسـخة على)22( فصـالً، وآخرها فصل في اسـتدالل إبراهيم

بحلـول الكواكب على حدوثها. 

]الذريعة: 335/4، النسخة الخطّية نفسها[

عمد الدعوات )67ظ -71و(         )مواعظ وأخالق/عربّي(. 8

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت ق 13هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي جمع لُخلَّص عبـاده خير اآلخرة واألولى والصالة والسـالم على خير 

خلقه محّمٍد وآلـه أنوار العلى«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»وأدخلـه اللـه الجّنـة وكّل من أحبـه من أهل بيته حتّى خادمه، عـن بعض األكابر َمن 

أكثـر ذكـر: يا مالك الملك، أغناه اللـه في الدارين...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي المواعظ واألخـالق، ينقل فيها المؤلّـف عن جملٍة من المصـادر القديمة، 

رتّبهـا علـى افتتـاٍح ومفاتيـح وأختـام، واشـتملت هذه النسـخة على االفتتـاح فقط؛ الذي 

هـو في معنى الخير والشـر والدنيـا واآلخرة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، ق14هــ، أولهـا فوائـد ونقـوالت مختلفـة، كُتبـت رؤوس المطالب 

باللـون األحمـر، عليهـا تعليقات بإمضـاء: )منه)، عليهـا تصحيحات، عليها 

نقـوالت مـع ذكـر المصـدر، عليها تملّـك محّمـد...، وختمه المربـع، كُتب 

فـي أعلـى صفحـات الرسـالة الثالثـة منظومـة مرتبـة بحسـب الحـروف 

الهجائيـة أولهـا: العلم بالفطنة والبصيرة***الشـبع والبطنة يفسـد الورع، 



خطلا طخشح  ي 6َِم4 َيدسخطّم طممخطشَبِخشحّسَ اخّبزاخدشاد

أُشـفعت بعـض الرسـائل بفوائـد متنوعـٍة، وأبيات شـعريّة باللغـة العربّية 

والفارسّية.

نوع الغاف: بدون غاف. 

72ق، مختلفة السطور، x 15.5 11سم.

)4969(

]أدعية وزيارات[                )دعاء وزيارة - عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»أعمـال شـعبان، مّمـن نظـرَت إليـه فرحمتـه، وسـمعت دعـاءه فأجبتـه، وعلمـت 

فأقلتـه...«.  اسـتقالته 

آخر المخطوط: 
»يـوم تمـوت فيـه القلـوب مـن الخـوف مـن عـذاب اللـه، وال يمـوت حتّى يـرى مائة 

يحفظونه«. ملَـٍك 

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـة مـن األعمـال الخاّصـة باألشـهر: رجـب وشـعبان ورمضـان، وكذلـك أعمـال 

خاّصـة برؤيـة الهـالل، وكذلـك الزيارة الجامعـة، وكل ذلك منقول من جملـٍة من المصادر 

والمراجـع المعتبـرة والموثوقة. 

] النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، كُتبت بعض األدعية باللون األحمر.

نوع الغاف: بدون غاف.

75ق، 8س، x16 11سم.
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)4970(

كشكول                 )كشكول/عربّي(

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط: 
»الواجبـات االجتماعيّـة، الجماعـة والتفرقة: لكّل واحٍد من البشـر ثالثة بيوٍت أو ثالث 

عائالت..«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»ولم أيضاً: إنّك تستطيع أن تسحق الوردة ولكّنك ال تسطيع القضاء على رائحتها«.

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول فـي الواجبـات االجتماعيّـة واألخالقيّـة وذلـك اعتمـاداً علـى مـا جـاء فـي 

الشـريفة، ويقـع فـي قسـمين:  النبويّـة  األحاديـث 

األول: الواجبات االجتماعيّة: )الجماعة والتفرقة، التعاون والتحاّب، الرحمة والشفقة، 

، العـدل والظلم، الحقد  الرفـق بالحيـوان، الصدقـة والزكاة، األمانة والعهـد، الجهر بالحقِّ

والحسـد، الغيبة والنميمة، النفاق والرياء(. 

الثانـي: األخـالق والواجبـات: )تمهيـد فـي تعريف األخـالق، مكارم األخـالق، األخالق 

واإليمـان، الدنيـا واآلخـرة، الخيـر والواجـب، العلـم والعقـل، الصبر والشـجاعة، الغضب 

واالعتـدال، الصدق والكذب، الحياء واالحتشـام، األمل واليـأس، النظافة والطهارة، العمل 

والسـعي، االقتصاد واإلسراف(.

وأخيـراً التعـرُّض لشـيٍء مـن حيـاة النبـّي محّمـد  بخاّصـٍة مولـده وزواجـه، ثـّم 

مجموعـة مـن األقـوال فـي الموعظـة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، كُتـب فـي أولهـا باللغـة اإلنكليزيّـة عنـوان ألحـد األشـخاص ترجمتـه: 
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))السـّيد عبـد الكاظم... محطـة الجامعة... أمريـكا تكسـاس)). كُتبت بالقلم 

الجـاف األسـود واألزرق. 

نوع الغاف: )كارتونّي) أزرق اللون. 

92ق، مختلفة السطور، 17x10,5سم.

)4971(

مجموعة: 

قطر الندى وبّل الصدى )14و – 24ظ(          )نحو/عربّي(. 1

تأليف: عبد الله بن يوسف بن هشام األنصارّي )ت762هـ(

أّول المخطوط: 
»الكلمـة قـول مفـرد. وهـي اسـم وفعـل وحـرف؛ فأّمـا االسـم فيُعـرف بـأل: كالرجل، 

وبالتنويـن: كرجـٍل، وبالحديـث عنـه..«. 

آخر المخطوط: 
»وأمـره ومصـدره َوأمـر الثالثي: كاقتل واغـُز واغزي بضّمهن، َواْضرِْب وامشـوا واذهب 

كالبواقي«. ِبَكْسٍر 

التعريف بالمخطوط: 
مقّدمـة ألّفهـا ابـن هشـام للمبتدئيـن فـي النحـو بعبـارٍة موجـزة جامعـة للمبـادئ 

األساسـية، واقتصـر فيـه المؤلّـف علـى مباحـث النحـو، ولـم يـأِت إاّل بشـيٍء يسـير مـن 

مباحـث الصـرف؛ كأنـواع المشـتقات والوقـف وهمـزة الوصـل. 

والجديـر بالذكـر أّن المؤلـف نفسـه قـام بشـرح المتـن؛ وقـال فـي مقدمـة كتابـه 

اة  )شـرح قطـر النـدى وبّل الصـدى(: »وبعـد فهذه نكـت حّررتها علـى مقّدمتي المسـمَّ

بــ )بقطـر النـدى وبـّل الصـدى( رافعـة لحجابهـا، كاشـفة لنقابهـا، مكّملة لشـواهدها، 
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متّممـة لفوائدهـا، كافيـًة لَمـن اقتصـر عليهـا، ووافيـة ببُغيـة مـن جنح من طـاّلب علم 

إليها.  العربيّـة 

]ابن هشام والدرس النحوّي في )شرح قطر الندى وبل الصدى)/8[

إيساغوجي )25و – 29و(            )منطق/عربّي(. 2

تأليف: أثير الدين الفضل بن عمر األبهرّي )ت630هـ(

أّول المخطوط: 
»قـال الشـيخ اإلَمـاُم أَفضل المتأخريـن, قُْدَوُة الحكماء الراسـخين أثير الديـِن األبهرّي, 

طيّـب اللـه ثـراه وجعل الجّنة مثـواه: نحمد اللـه على...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»الرابـع بعـض الجسـم مؤلّـف، وال شـيء مـن المؤلّـف بقديـم فبعـض الجسـم ليـس 

بقديـم والقيـاس االقترانـي أّما«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي علـم المنطـق، أورد فيهـا المؤلّـف مـا يجـب اسـتحضاره لمـن يبتـدئ في 

شـيٍء مـن العلـوم، وجاءت علـى محاور؛ وكاآلتـي: )اللفظ الـّدال على تمام مـا ُوضع له، 

القـول الشـارح، القضايـا، التناقض، العكـس، القيـاس، البرهان(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تلخيــص المفتــاح فــي المعانــي والبيــان )30و -73و(  )بالغــة/. 3
عربّي(

تأليف: جالل الدين محّمد بن عبد الرحمن القزوينّي )ت739هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه علـى ما أنعـم وعلّم من البيان ما لم نعلم، والصالة والسـالم على سـيّدنا 
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محّمٍد خير َمن نطـق بالصواب...«. 

آخر المخطوط: 
»وجميـع فواتـح السـور وخواتمهـا واردة علـى أحسـن الوجـوه وأكملهـا؛ يظهـر ذلـك 

بالتأمـل مـع التذكّر«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب رتّـب فيـه المؤلّـف القسـم الثالـث مـن كتـاب )مفتـاح العلـوم( ألبـي يعقوب 

يوسـف بن أبي بكر السـّكاكّي )ت626هـ(، وهو قسـم المعاني والبيان والبديع، وأضاف 

عليـه مـا يلـزم إضافته، وجاء الترتيب بشـكٍل جيّد فـي مقّدمٍة وثالثة فنـوٍن؛ المقّدمة في 

معنـى الفصاحـة والبالغـة وكّل فّن فـي علٍم من العلـوم المذكورة. 

]التراث العربّي المخطوط: 458/3[

الشمســّية فــي القواعــد المنطقّيــة )73ظ -89و(        )منطــق/. 4
عربّي(              

تأليف: نجم الدين علّي بن عمر الكاتبّي القزوينّي )ت675هـ(

أّول المخطوط: 
»قـال اإلمـام نجـم الديـن عمر ابن علـّي القزوينـّي المعـروف بالكاتبّي بعـد الديباجة 

وبيـان الباعث...«. 

آخر المخطوط: 
»وأّمـا محموالتهـا فخارجـة عـن موضوعاتهـا المتنـاع أن يكـون جـزء الشـيء مطلوباً؛ 

بالبرهان«. لثبوتـه 

التعريف بالمخطوط: 
متـن مشـهور فـي المنطـق، معتنـًى بـه لـدى العلمـاء تدريسـاً وشـرحاً، كُتـب باسـم 

شـمس الديـن محّمـد بـن بهـاء الدين محّمـد الجوينـّي، وهو فـي مقّدمٍة وثـالث مقاالٍت 
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وكاآلتي:  وخاتمـة، 

المقدمـة: فـي ماهيـة المنطـق وموضوعـه، المقالـة األولـى: فـي المفـردات، وفيهـا 

أربعـة فصـوٍل. المقالـة الثانيـة: فـي القضايـا وأحكامهـا، وفيهـا مقّدمـة وثالثـة فصـوٍل. 

المقالـة الثالثـة: فـي القيـاس وأحكامـه، فيها خمسـة فصـوٍل. الخاتمـة: في مواّد األقيسـة 

العلوم.  وأجـزاء 

]التراث العربّي المخطوط: 182/8[

تهذيب المنطق )89ظ -93ظ(         )منطق/عربّي(. 5

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي )ت793هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي هدانـا سـواء الطريـق، وجعـل لنـا التوفيـق خيـر رفيـق، والصـالة 

والسـالم علـى َمـن أرسـله هـدًى هـو باالهتـداء حقيـق...«. 

آخر المخطوط: 
»والتحديـد؛ أي فعـل الحـّد، والبرهـان؛ أي الطريـق إلـى الوقوف على الحـّق والعمل 

بـه، وهذا بالمقاصد أشـبه«.

التعريف بالمخطوط: 
متـن مختصـر جّداً، متين متـداول عند طلبة العلوم الدينيّة، كان في األصل قسـمين؛ 

المنطـق والـكالم، ولكن تّم إفرادهما، وكُتب على كّل قسـم حواٍش وشـروٌح كثيرة. 

]التراث العربّي المخطوط: 561/3[

منظومة آداب البحث والمناظرة )94و -96و(                      )منطق/. 6
عربّي(

نظم: عصام الدين أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده )ت968هـ(
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أّول المخطوط: 

أبــو المواهــب الجلــّي العرض»يقول راجي العفو يوم العرض

ويــا مجيبــًا لدعــاء الســائل...«أحمــدك الّلهــم في الوســائل

آخر المخطوط: 

)محّمــد) مــن جاءنــا بالهتــدا»على النبّي المصطفى ماحي الردى

ــار«وآلــه األطهــار ذي الفخــار ــة األخيـ ــه أئمـ وصحبـ

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة ضّمنهـا مؤلِّفهـا طرفـاً مـن مبـادئ آداب البحـث وأخـالق المناظـرة، وقد عمد 

ها.  بعـد تأليفهـا إلـى جعلهـا فـي سـلك القريض؛ ليسـهل الحفـظ على مـن أمَّ

وتتكـّون المنظومـة مـن )57( بيتـاً موزّعـة علـى خمسـة مواضيـع؛ وكاآلتـي: )مفهوم 

المناظـرة، بيـان الوظائـف، وظائـف المسـائل، وظائـف المعلّـل، آداب المناظـرة(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

واالسـتعارة  الوضـع  فـي  مطبوعـًة  رسـائل  حـوت   (12  –  1( مـن  األوراق 

والمنطق، محمود]محّمد[ شـريف بن عبد الرزاق الكاظمّي مسـكناً والطائّي 

نسـباً، يـوم الخميـس 18 ذي القعـدة سـنة1335هـ، عليهـا حـواٍش وآخرهـا 

فهـرس بموضوعـات النسـخة )الرسـالة األولـى). نفس الناسـخ، يـوم األربعاء 

7 محـرّم الحـرام سـنة 1335هــ )الرسـالة الثالثـة). الناسـخ نفسـه، عصر يوم 

األربعـاء غـرّة جمـادى األولـى سـنة 1336هــ، عليهـا حـواٍش وآخرهـا فهرس 

بموضوعات النسـخة )الرسـالة الرابعة). الناسـخ نفسـه، ق14هـ، أعلم المتَن 

بخطٍّ أسـود )الرسـالة الخامسـة). آخرهـا متفرقات وكاآلتـي: ))1- نقوالت من 

كتـاب )نهج الباغة) وهي رسـالة اإلمام علّي إلـى كميل بن زياد )رضوان 

اللـه عليـه)، خطبـة اإلمـام علّي فـي معرفة الديـن. 2- دعاء ختـم القرآن 

الكريـم، وأدعيـة أخـرى. 3- معلومـات فـي علم الفيزيـاء في )6) أسـطٍر. 4- 

جـزء مـن خطبـة النبـّي صلى الله عليـه وآله فـي خطبة الـوداع. 5- مجموعة 
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مـن األوراق المتفرقـة عددهـا )18) ورقـًة، ضّمت اآلتي: )أقـوال في الحكمة 

والموعظـة، حديـَث عنوان البصرّي، أشـعار متفرقة أبرزها: مقطوعة للشـاعر 

ميـرزا عّبـاس الخليلّي، وأشـعار أخـرى ماجنة).

الغاف: )قماش) أزرق اللون. 

الثانيـة: 5ق، مختلفـة  الرسـالة  السـطور،  الرسـالة األولـى: 11ق، مختلفـة 

السـطور، الرسـالة الثالثـة: 43ق، مختلفـة السـطور، الرسـالة الرابعـة: 15ق، 

مختلفة السـطور، الرسالة الخامسـة: 4ق، مختلفة السطور، الرسالة السادسة 

2، مختلفـة السـطور، 17x10سـم. 

)4972(
مجموعة: 

الكافية في النحو »1و ـ 29ظ«          )نحو / عربّي(. 1

تأليف: أبو عمرو عثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب النحوّي )646 هـ(.

أّول المخطوط )ناقص(: 
»صرفـه، وزينـب وسـقر ومـاه وجـور ممتنـع، فإن ُسـّمي بـه... فشـرطه الزيـادة على 

الثالثـة، فقـدم منصـرف، وأعـرب ممتنـع، المعرفة«.

آخر المخطوطة: 
»قيـل: هـل تريـّن وتروّن وتريـّن واغـزوّن واغـزُّن واغـزِّن والمخّففة تحذف للسـاكن، 

وفـي الوقـف، فيرّد مـا حـذف قبلها تقلـب ألفاً«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة مختصـرة معتبـرة مشـهورة. كان وال يـزال مـن الكتـب الدراسـيّة لـدى طـاّلب 

العلـوم الدينيّـة، اعتنـى بـه العلمـاء شـرحاً ونظمـاً وتحشـيًة وترجمـًة. 

] كشف الظنون 2: 1370 ؛ معجم المطبوعات العربّية 1: 72 [
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المصباح في علم النحو »30ظ ـ 52ظ«  )نحو / عربّي(. 2

تأليف: ناصر الدين بن عبد السيّد المطرزّي )ت 610 هـ(.

أّول المخطوط: 
»أّمـا بعـد حمـد اللـه ذي اإلنعام جاعل النحو فـي الكالم كالملح فـي الطعام، والصالة 

علـى نبيّه محّمٍد سـيّد األنام«.

آخر المخطوط: 
»وقريـب مـن هـذا اإلضمـار علـى شـريطة التفسـير كقولـه تعالـى: ﴿َوإِْن َأَحـٌد مَِّن 
اْلُمْشـِرِكيَن اْسـَتَجاَرَك﴾؛ ألّن الدال عليه لفظ أيضاً إاّل أنّه يعقبه، وفي األول ما سـبق 

مـن الكالم«.

التعريف بالمخطوط: 
مختصـر يجمـع شـتات النحـو، مسـتصفًى مـن كتـب اإلمـام عبـد القاهـر الجرجانّي 

)العوامـل المائـة، والجمـل، والتتّمة(، اشـتمل على مقّدمـٍة في المصطلحـات النحويّة، 

ثـّم أبـواب النحـو؛ وهـي: البـاب األول: العوامـل اللفظيّـة القياسـيّة، الثانـي: العوامـل 

اللفظيّـة السـماعيّة، الثالـث: العوامـل المعنويّـة، ثـّم الخاتمـة بعنوان: )فـي فصوٍل من 

العربيّة(. 

وعـن سـبب تأليفـه يقـول المؤلّـف: إّن ابنـه )مسـعوداً( بعـد إن قـرأ كتابـه )اإلقنـاع 

فـي اللغـة( أراد أن يـزّوده بكتـب عبـد القاهـر الجرجانـّي ليزيد مـن معلوماتـه النحويّة، 

ووجـد أّن أكثـر كتبـه تـداوالً: العوامـل المائـة، والجمـل، والتتّمـة، ولكّنه وجدهـا طويلًة 

وفيهـا كثيـر مـن األشـياء المعادة على حّد قوله، فاسـتصفى منها هذا المختصر؛ اسـتثقاالً 

للُمعـاد، واسـتقالالً للمفاد. 

]المصباح في علم النحو: 5-7، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 798/29 [

العوامل المائة »ص 53ظ ـ 60ظ«            )نحو / عربّي( . 3

تأليف: الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانّي )ت 471هـ(.
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه ربِّ العالميـن... وبعد فـإّن العوامل في النحو على ما ألّفه الشـيخ اإلمام 

عبـد القاهر بن عبد الرحمـن الجرجانّي«.

آخر المخطوط: 
»فـي المبتـدأ والخبـر هـو االبتداء...هـذه مائـة عامـٍل فـال يسـتغني الصغيـر والكبيـر 

والوضيـع والرفيـع عـن معرفتهـا واسـتعمالها«.

التعريف بالمخطوط: 
مختصـر متـداول، قُّسـمت العوامل النحويّة فيه إلـى لفظيّة ومعنويّـة، تداوله الطلبة 

بالتدريـس، وكتب عليه العلماء شـروحاً وحواشـَي كثيرًة.

]كشف الظنون 2: 1179، التراث العربّي المخطوط: 166/9[

نسـخ، أواسـط شـهر ذي القعـدة سـنة 933هـــ، مجدولـة بالذهـب، عليهـا 

بالذهـب، عليهـا وقـف:  المطالـب  كُتبـت رؤوس  تعليقـات وتصحيحـات، 

)وقـف للجميـع)، وختم دائـرّي: )..بالشـهادة 1285)، الصفحـة األخيرة فيها 

نحويّة.  فوائـد 

نوع الغاف: )قماش) أسود اللون.

60ق، 15س، x17,5 10,5سم.

)4973(

رسالة مختصرة في علم الهيأة         )علم الهيأة/ فارسّي(

تأليف: محسن خان )ت ق14هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه خالـق الكـرات والصـالة والسـالم علـى أشـرف الموجـودات وعلـى آلـه 

التحيـات..«.  وأصحابـه األخيـار 
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آخر المخطوط: 
ي((  ي لََنِفـَد الْبَْحـُر قَبْـَل أَن تَنَفـَد كَلَِمـاُت َربِـّ ْو كَاَن الْبَْحـُر ِمـَداًدا لَِّكلَِمـاِت َربِـّ »))...لّـَ

هميـن اسـت مختصـر رسـالة كـه بـراى انتفـاع أطفـال ملـت ترتيـب دارد شـد«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة مختصـرة جّداً في علـم الهيأة واألجرام السـماويّة، لّخص فيهـا المؤلّف تجاربه 

التي درسـها أثناء دراسـته في الدول األجنبيّة، واعتمد فيها على كتاب )فالدمير( المؤلَّف 

باللغـة الفرنسـيّة والمترَجـم مـن قبل طالب رؤوف، شـرع بهـا بطلٍب من أسـتاذه، وذلك 

أثناء شـهر رمضان المبارك سـنة 1295هـ. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عبـد الجـواد بـن حاجي زيـن العابدين الهنـدّي، يوم االثنين 10 شـهر 

صفـر الخيـر سـنة 1317هــ، آخرهـا خمـس أوراٍق بعنـوان: )مقدمـه جنـك 

رومانـى روسـى)، وهـي مقّدمـة فـي تاريـخ حـروب مشـارق األرض سـنة 

1877م، ترجمـة مقـرب الخاقـان ميـرزا محّمـد كاظم خان، كتبـت بخّط عبد 

الجـواد أيضـاً، يـوم األحـد 16 صفـر سـنة 1317هـ.

نوع الغاف: )كارتونّي) مشّجر.

25ق، مختلفة السطور، 18x11سم. 

)4974(

مجموع في الطّب                 )طّب/عربّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط)ناقص(: 
»األمـور التـي فـي اسـتعمالها ضـرر بالمعـدة واألمعـاء، اعلـم أّن أكثر أمـراض المعدة 

تابعـة للتخم«. 
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آخر المخطوط )ناقص(: 
والـرؤوس  األكارع  مثـل:  الغليظـة؛  باألغذيـة  الحسـن  وعالجـه  أفعالـه  »وسـالمة 

الشـعير«. المطبوخـة... 

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع يعـرض لنـا جملـًة مـن الوصفـات العالجيّـة القديمـة لمختلـف أنـواع 

األمـراض الخاّصـة بجسـد اإلنسـان، ويذكـر أوالً المـرض أو حالـة اإلصابـة، ثـّم العالج 

المقتـرح لهـا. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، بياض، ق14هـ، كُتبت النسـخة بالقلم الجاف األسود واألزرق، والقلم 

الرصاص كذلك.

نوع الغاف: )ورقّي) بنّي اللون.

99ق، 8س، x16.5 15.5سم.

)4975(

]أدعية وزيارات[                  )دعاء وزيارة/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط)ناقص(: 
»المتَّقـون الصادقـون المصطفـون المطيعـون الله القّوامـون بأمره العاملـون بإراداته 

الفائـزون بكرامته...«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»السـالم عليكـم بمـا صبرتم فنعـم عقبى الدار بأبي أنتم وأّمي فزتـم والله فوزاً عظيماً 

ورحمة الله وبركاته«. 
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التعريف بالمخطوط: 
مجموعـة من األدعية والزيارات المأثـورة عن األئّمة المعصومين؛ ابتدأت بالزيارة 

الجامعـة، ثـّم زيـارة أميـن اللـه، ثّم دعـاء االفتتاح، ثـّم مجموعة مـن التسـبيحات مرويّة 

بسـنٍد معتبـر عـن اإلمـام الصـادق، ثـّم أعمال خاّصة بشـهر رمضـان، ثّم زيـارة اإلمام 

الحسـين وأخيـه أبـي الفضـل العبّـاس، ثـّم زيـارة اإلمـام علـّي يـوم الحـادي 

والعشـرين مـن شـهر رمضان، ثـّم دعاء كميـل، وأخيراً زيـارة وارث. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، ق14هـ، ناقصة األول واآلخر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

99ق، 8س، x16.5 10.5سم.

)4976(
مجموعة: 

مجموعة مراسالت وأشعار )1و -18ظ(         )أدب /عربّي(. 1

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(.)1( 

أّول المخطوط: 
»من بعض مراسـالتي من سـامراء إلى السـيّد إسـماعيل الصدر )دام ظلّه وغمر األنام 

علمه(...«. 

الشيخ علّي آل محفوظ األسدّي،  ابن  الشيخ حسين  ابن  الشيخ موسى  ابن  )1( الشيخ محّمد جواد 

سامراء  إلى  هاجر  فضالئها،  على  بها  وقرأ  1281ه،  سنة  الكاظمية  في  ُولد  العاملّي.  الكاظمّي 

للتحصيل سنة 1306ه، فقرأ بها على السيّد إسماعيل الصدر، والميرزا حسين النورّي، والزم السيّد 

محّمد األصفهانّي وحضر عند السيّد محّمد حسن الشيرازّي، ثّم رحل سنة 1309ه إلى النجف بعد 

)فتنة السوامرة(. من آثاره: )غرر األقوال، في الصالة على محّمٍد واآلل(، )جوهرة البيان(، توفّي 

سنة 1359هـ. )ينظر معارف الرجال: 224/2، النسخة الخطيّة نفسها( 
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آخر المخطوط: 

»وإنّمـا أطلـت وأطنبـت لقاعـدٍة بيانيّـة وإن كان المعتبـر لـدى ذوي النظـر أّن خيـر 
الـكالم ما قـّل ودّل«. 

التعريف بالمخطوط: 

مجمـوع أدبـّي حـوى مجموعـًة مـن المكاتيـب المتضّمنـة لألشـعار التي كان الشـيخ 

محّمـد جـواد يزيّن بها مكاتيبه؛ وهي كاآلتي: رسـالة إلى السـيّد إسـماعيل الصدر عندما 

أصابتـه حادثـة بيـن المشـهدين فـي زمـان السـيّد الميـرزا حسـن سـنة 1306هـ، رسـالة 

اسـتنهاض إلى بعض المجتهدين سـنة 1307هـ، رسـالة إلى بعض األخاّلء واألحبّاء وذوي 

الوفـاء، ديباجـة كتابـه في علم األصول، رسـالة إلـى بعض أصحابه، رسـالة إلى بعض َمن 

يّدعـي العلـم مـن أهـل )حمص( في دعـوًى اّدعاها عن جـّده في مناظرة علماء الشـيعة 

فـي بغـداد، رسـالة إلـى السـيّد حسـين؛ خمـس مقاطيـع شـعريّة، رسـالة إلـى السـيّد 

إسـماعيل الصـدر، أرجـوزة فـي فئتيـن بُنيـت إحداهمـا علـى األخـرى تتكـّون مـن )33( 

بيتـاً، رسـالة إلـى بني العم، مقطوعة شـعريّة، تشـطير لبعض المحبّيـن، خطبة متضمنة 

للدعـاء فـي حّق السـلطان عبد الحميد خـان، قصيدة مكّونة مـن )14( بيتاً، نظم ما ورد 

عـن النبـّي فـي إجابتـه على رجٍل سـأله عـن الصيام، أرجـوزة في نظـم بعض فصول 

متـن اآلجروميّـة؛ وهـي: المقّدمـة )4( أبيـاٍت، تعريف الـكالم وفيه )8( أبيـاٍت، تعريف 

الفعـل وفيـه )3(أبيـاٍت، تعريـف بـاب اإلعـراب وفيـه )18( بيتـاً، رسـالة إلـى ابـن العم 

الشـيخ أبـي حسـن إسـماعيل محفـوظ، )13( بيتـاً تكملـة األرجـوزة ويصفها بأنّهـا كافية 

لَمـن حفظهـا، ترجمـة موجـزة للمؤلّف ذَكر فيهـا مشـايخه وتالميذه ومؤلَّفاتـه، مكتوب 

ـنة.  إلـى بعض علماء السُّ

]النسخة الخطّية نفسها[

جوهرة البيان )19و -37و(            )علوم قرآن / عربّي(. 2

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(. 
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي خلق فسـّوى وقّدر فهـدى والصالة علـى محّمٍد وآلـه ذوي الحجى 

وسـفينة النجا...«. 

آخر المخطوط: 
»وألتمـس الصفـح مّمـن نظـر وعثر على لحٍن أو خطأ أو تكرير عبارة أو نسـيان شـيء 

أو محوه«. 

التعريف بالمخطوط:  
رسـالة تكشـف لطاّلب المعـارف الحقيقة، وتُذهب عن أبصارهـم القذى وعن فكرهم 

الحيـرة، افتتحهـا المؤلِّف بإيـراد مجموعٍة من األحاديث الّناّصة علـى عصمة أهل البيت، 

وأنّهـم خلفـاء اللـه فـي أرضـه، والمنصـوص عليهم بعد رسـول اللـه صلى الله عليـه وآله، 

فينبغـي االقتـداء بهم وأخـذ القرآن منهم؛ كونهـم بيت الوحي. 

ثـّم يعـرض مجموعـًة مـن آراء العلمـاء مثل: ماّل محسـن الفيض، وطـرح بعض اآليات 

القرآنيّـة ومناقشـتها اعتمـاداً على أحاديث الرسـول وأقـوال األئّمة )صلـوات الله عليهم(، 

والتفاسـير والقراءات. 

ضّمنهـا كثيـراً من أحاديث الرسـول بحّق اإلمـام علّي وفضائلـه ومناقبه، وأنه 

خليفتـه من بعده وبـاب علمه. 

]النسخة الخطّية نفسها[

)38و -56ظ(                . 3 واآلل  علــى محّمــٍد  الصــالة  فــي  األقــوال  غــرر 
/عربــّي( )حديــث 

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه والصـالة علـى سـيّدنا محّمٍد خيـر البريّـة وآله العتـرة المرضيّـة؛ أّما بعد 
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لّمـا وقع الخـالف...«. 

آخر المخطوط: 
»وأسأله تعالى أن يجعله لي في الدنيا نافعاً وفي اآلخرة شافعاً بحّق النبّي وآله«. 

التعريف بالمخطوط:  
أُلّـف لّمـا وقـع الخـالف بيـن الفرقـة المحّقـة فـي أنّـه هـل تجـوز الصـالة علـى آل 

البيـت فـي غيـر الصـالة؟. 

يذكـر فيهـا طائفتين من األدلّة على الصالة على اآلل في غير الصـالة؛ األولى: عموم النّص 

في القرآن الكريم؛ ويُورد فيها جملًة من اآليات القرآنيّة الدالّة على جواز الصالة اعتماداً على 

التفاسير المختلفة، والثانية: األحاديث النبويّة الشريفة الدالّة على جواز الصالة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، المؤلّـف، 1360هــ، أولهـا تقريـظ للدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، 

وفهـرس بمـا موجـود فـي المجموعـة، آخرهـا تملّـك الدكتـور حسـين علـّي 

محفـوظ سـنة 1360هــ. 

نوع الغاف: )كارتونّي) مشّجر. 

56ق، مختلفة السطور، x 19 14.5سم. 

)4977(

الشهاب الثاقب في رّد ابن حجر والنواصب         )عقائد/عربّي(

تأليف: محّمد جواد موسى بن حسين محفوظ )ت1358هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمد لله الحميد المتعال والصالة والسالم على محّمٍد واآلل؛ أّما بعد لّما جاء بياض...«. 



خطلا طخشح  ي 2َِم4 َيدسخطّم طممخطشَبِخشحّسَ اخّبزاخدشاد

آخر المخطوط: 
المؤّرخيـن وانتمـى للفضـل مـن أهـل  العلمـاء  »وغيـره مّمـن صّنـف وألّـف مـن 
الملّـة والديـن، وصلـوات اللـه وسـالمه على أشـرف األنبيـاء والمرسـلين محّمـٍد وعترته 

الطاهريـن«. 

التعريف بالمخطوط: 
ألّفـه الشـيخ جـواد آل محفوظ رّداً على كتـاب )الصواعق المحرقة فـي الرّد على أهل 

البـدع والزندقـة(، البـن حجر الهيتمـّي )ت973هـ(، وكثر في التماس رّدهـا القيل والقال، 

فبـادر الشـيخ محّمـد جواد باإلجابة عّما صدر من سـوء الخطـاب وردَّ المفتري الكّذاب.

ابتـدأه ببيـان حّجـة اللـه علـى مخلوقاتـه، وجـاءت الـردود اعتمـاداً علـى كتـاب الله 

واألحاديـث النبويّـة الشـريفة المتَّفـق عليهـا عنـد الفريقيـن.

]الذريعة: 249/14، مجلة تراثنا: ع 22/ص154، النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، المؤلّف، 1310هـ، أولها تقريظ، وآخرها تملّك كاهما للدكتور حسـين 

علـّي محفـوظ، عليهـا تعليقات له كذلك، ومنها: »لّما عثـرت على هذا الكتاب 

لـم أجـده كامَل الوسـط، ولم أعلم ما نقص منه واللـه العالم الخبير«. 

نوع الغاف: )كارتونّي) بنّي اللون. 

119ق، 19س، x19 15سم.

)4978(
مجموعة: 

يوسف وزليخا        )شعر / فارسّي(. 1

نظم: عبد الرحمن بن أحمد الجامّي )ت898هـ(

أّول المخطوط )ناقص(: 

...نـــــــدور فتنـــــــــد«»حريفان باد ها خوردند ورفتند
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آخر المخطوط: 

كه از هرجه كوئى خامشـى به«»زبان راكو شــمال خامشــى ده

التعريف بالمخطوط: 
ملحمـة شـعريّة مـن بحـر الهـزج المسـّدس فـي أربعـة آالف بيـٍت نظمهـا فـي سـّت 

سـنوات، مقتبَسـة من قّصة يوسـف مع امرأة العزيز في القرآن الكريم، مكتوبًة بأسـلوٍب 

أدبـّي ذي لغـة شـعريّة و دالالت و حكـم صوفيّة، أتّمها الجامّي سـنة 889هــ وقّدمها إلى 

السـلطان حسين. 

وحقيـق بالذكـر أنّهـا أروع تراثه األدبّي، وقـد اجتذبت إليها إعجاب والتفات الشـعراء 

مـن بعـد؛ فجعلوهـا مثاالً يُحتذى، طُبعت تكراراً بنول كشـور في الهند وإيران، وتُرجمت 

إلـى اللغات الخارجيّة، ولها شـروٌح مختلفة. 

]الذريعـة: 9/ق288/1، ج145/19، األدب اإلسـامّي فـى شـبه القـاّرة الهنديّة 

الباكسـتانّية: 167، كشـف الظنون: 2055/2[

سبحة  األبرار                   )شعر / فارسّي(. 2

نظم: عبد الرحمن بن أحمد الجامّي )ت898هـ(

أّول المخطوط: 

يكچند چو غنچه عاقبت بشكفتم«»المّنـة هلل كـه بخون گـر خفتم

آخر المخطوط: 

ختم کردیم برین نکته سخن«»حسن مقطع چو بود رسم کهن

هـــو مولنـــا نعـــم المولـــیختـــم اهلل لنـــا بالحســـنی

التعريف بالمخطوط: 
مثنـوّي أخالقـّي عرفانـّي، طبـع مكـّرراً، وهـو أحـد السـبعة أو »هفت اورنـگ«، عدد 
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أبيـات المنظومـة يقـارب الــ )2700( بيـٍت، موزّعـة علـى أربعيـن بابـاً؛ منهـا: )كشـف 

حقيقـت دل(، )شـرح سـخن وسـخنورى(، و)شـرح معنـى تصـوف وأغـراض آن(. 

افتتحهـا بمقّدمـٍة فـي التوحيـد وسـبب التأليـف، ضّمنهـا قصصـاً وأمثـاالً كثيـرًة، 

وقّدمهـا للسـلطان حسـين. توجـد فـي مكتبـة )سـلطان القرائـي( نسـخة نفيسـة منـه 

مجدولـة مذّهبـة بخـّط النسـخ، التعليـق الجيـد مـن قلـم الخطّـاط المنشـي سـلطان 

محّمـد خنـدان، الـذي تُوفّـي 950ه، فرغ مـن الكتابة 930 ه؛ يعني بعـد وفاة الناظم 

باثنتيـن وثالثين سـنة. 

]الذريعة: 126/12، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 909/17[

نسـخ، السـّيد رضائـي ابـن محّمـد مسـيح الحسـينّي الشـهير بنقـاش زكـر، 

السـادس مـن جمادى األولى سـنة 1231هــ، ناقصة األول )الرسـالة األولى)، 

السـادس من شـهر رجب المرّجب سـنة 1231هـ )الرسـالة الثانية)، خزائنية، 

مجدولـة، مذّهبـة، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمر.

نوع الغاف: )جلد الكي) أحمر اللون.

190ق، 19س، x19 11سم. 

)4979(

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر               )حديث/عربّي(

تأليف: الشيخ الحسين بن محّمد الحلوانّي )ت ق5 هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالميـن، حمـد العارفيـن وصلـى الله علـى المصطفى محّمـٍد وآله 

الطاهريـن ؛ أّمـا بعـد فقد سـطّرت لـك أمتعني اللـه بك...«. 

آخر المخطوط: 
منقولـة مـن خطبهـم  أّن جميعهـا  الريحانـّي ورسـائله عـرف  كتـب  تصّفـح  »ومـن 
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وآلـه ص«.  اللـه  رسـول  محّمـٍد  علـى  اللـه  ورسـائلهم...وصلّى 

التعريف بالمخطوط: 

كتـاب أخـرج فيـه المؤلِّف أقـوال األئّمة الموجـزة، وألفاظهم الُمعِجـزة، وحكمهم 

الباهرة، ومواعظهـم الزاهرة. 

ويحدثنـا المؤلّـف عـن منهجـه فـي الكتـاب قائـالً: »حذفت األسـانيد حتّـى ال يخرج 

الكتـاب عـن الغـرض المقصـود فـي االختصـار، وقّدمـت أمـام كالمهـم طرفـاً مـن كالم 

رسـول اللـه؛ لتسـتدّل بـه، وتعلـم أنّهم مـن بحـره الزاخر يغترفـون، وعلمـه الغابر 

يقتبسون«. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عبد الحسـين البغدادّي، العشـرون من شهر ذي الحجة سنة 1355هـ، 

عليهـا تصحيحـات، عليهـا تملّـك أخـي الشـيخ محّمـد رضـا البغـدادّي، وقـد 

أعطـاه األخيـر إلـى أحـد أصدقائه، ُقرئـت وصّححت بتاريـخ 1356هـ.

نوع الغاف: )كارتونّي) أسود اللون.

30ق، مختلفة السطور، x20 13سم. 

)4980(

مجموعة قصائد في مدائح ومراثي أهل البيت     )فقه/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

الشامســات ــس»والجامـــحات  ــد الشمـ ــوقها الصي وفـ

العنــان مــوار  كّل  ســلس...«مــن  صعــب  مطهــم 
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آخر المخطوط: 

إّن حالــي بعدكم في شــّر حال»يــا كرامــًا صبرنا عنهــم محال

صرت ل أدري يميني من شمال...«مذ أتى من حيكم ريح الشمال

التعريف بالمخطوط: 

مجمـوع شـعرّي، ضـّم بيـن دفّتيه قصائد من الشـعر العربـّي الفصيح في مـدح ورثاء 

أهـل البيـت، وتنّوعـت األشـعار فيـه فجـاءت بعضها مـن الشـعر القديم؛ ومـن ذلك: 

بعـض مـن العلويّـات السـبع ومطـّوالت الشـيخ عالء الديـن علّي بن الحسـين الشـفهينّي 

)ت725هـ(، وبعضها من الشـعر الحديث؛ ومن ذلك: شـعر كلب علّي الكاظمّي والسـيّد 

نعمـان األعرجّي. 

وأغلـب مـا جـاء من المـدح والرثاء هو في اإلمـام علّي بن أبي طالب وولده الحسـين 

)عليهمـا السـالم(، وضـّم مجموعـًة مـن الشـعراء المغموريـن والمعروفين، وعلـى النحو 

اآلتـي: »الكميـت، الشـيخ عـالء الشـفهينّي، ابـن أبـي الحديد، رجب البرسـّي، حسـن بن 

مخزوم، ابن العرندس، حسـن بن راشـد، الشـيخ حسـن بن علّي، الشـيخ محمود طريح، 

الشـيخ أبـو الحسـن الخليعـّي، الشـيخ محـي الديـن الطريحـّي، ابـن القاضـي الزبدانـّي، 

الشـيخ األديـب العودّي، السـيّد حسـين، الشـيخ أحمـد الحلّّي، السـيّد نعمـان األعرجّي، 

الشـيخ كلـب علّي الكاظمّي، الشـيخ بهاء الدين العاملّي، حسـين بن الحّجـاج، الفرزدق، 

الصفـي الحلّّي. 

]النسخة الخطّية نفسها[

العطّـار  إبراهيـم  الحـاج  الرحيـم  عبـد  عليهـا ختـم:  األول،  ناقصـة  نسـخ، 

)الكاظمّيـة – العـراق)، الورقة األخيرة عليها مجموعة من األبيات من الشـعر 

الدارج. 

الغاف: )كارتون) أسود اللون.

166ق، 15س، x20.5 15سم. 
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 )4981(

جواهر نامة نظامي               )طبيعيات/فارسّي(

تأليف: محّمد بن أبي البركات الجوهرّي النيشابورّي )ت ق 6ه(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه فاطـر الصنائـع ومبدع البدائـع وملهم الخالئق...أنشـأ العلويّـات وجعلها 

مظهـر العجائب وخلق السـفليّات«.

آخر المخطوط: 
»از آن پاک کنند و بنک اب پاک بشـویند و بآب کشـته ترش هم بشـویند در عافیت 

صافی و پاکی شـود و تمت الکنوز الجواهر و السـالم«.

التعريف بالمخطوط: 
كتاب مختصر في دراسـة األحجار الكريمة جامع لما توّصل إليه أهل العلم السـابقون 

المؤلّـف، أمثـال البيرونـّي صاحـب كتـاب )الجماهـر(، ابتـدأه المؤلّـف بتعميمـاٍت حول 

الكائنـات وأنـواع وطبيعـة ميالدهـا وبقائها، ثّم سـبب تأليـف الكتاب والشـخص الُمهدى 

إليـه، ثـّم المقـاالت؛ وهي أربع مقاالٍت، وكاآلتي: األولى: فـي خصائص العناصر المعدنيّة 

وبهـا أربـع مقـاالت. الثانيـة: فـي الآللـئ والجواهر ومـا شـابهها، وأسـعارها، والمعلومات 

والنـوادر والطرائـف التـي تدور حولها. الثالثة: قّسـمها إلى عشـرة أقسـاٍم حـول المعادن. 

الرابعـة: فـي أنواع المينا والطـالء وتصنيع كلٍّ منهـا ومركباته.

والجواهـر  الكريمـة  الحجـارة  عـن  الفارسـيّة  باللغـة  معـروف  ف  مؤلّـَ أول  ويعتبـر 

والمعـادن والممزوجـات والتالويـح )المينـا والمواد المعدنيّـة التي يمكـن تليينها وتُطلى 

بهـا السـطوح المعدنيّـة، بخاّصـٍة الذهـب والفضـة(. 

سـّجل المؤلّـف فـي هـذا الكتاب قدراً كبيـراً من تجاربـه الشـخصيّة ومعلوماته؛ كونه 

كان يعمـل فـي صقـل الحجارة الكريمـة وصياغة الذهـب، ويُضاف لتجارته الشـخصية ما 

كان يسـمعه من تّجـار الجواهر. 
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ف سـنة 592هــ، وأُهـدي من قبل المؤلّف إلـى صدر الدين أبي الفتح مسـعود بن  أُلِـّ

بهـاء الدين األبهرّي.

]علوم األرض في المخطوطات اإلسامّية: 273 - 285[

نسـتعليق، 831هــ، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمـر، أولهـا وآخرهـا 

فوائـد مختلفـة باللغة الفارسـّية. 

الغاف: )كارتون) بّني اللون.

188ق، 14س،x21 15.5سم. 

)4982(

مجموعة: 

]كتاب فارسّي[            )أدب/فارسّي(. 1

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط )ناقص(: 
»بملـک محمـد رسـانید و نقـره بـر کشـید و گفـت ای ناپـاک و دمیـدن تـو منـم چه 

بخاطـر گذرانـد امیـد ایـن را خالـی دیـدن و انچـه خواسـت...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»و گـرگ و میـش در یکجـا آب میخورنـد و جمیع خالیق برفـاه میگذرانند و این قصه 

یـادگار از ایشـان مانده والله أعلم«. 

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب يذكـر بأسـلوب أدبّي نثرّي بعض الوقائع التاريخيّة التـي تخّص الدولة العثمانيّة 

بخاّصـٍة فـي عهـد جهانكيـر شـاه و خـان محّمـد و أميـر سـليم؛ و ذلـك في بعـض الدول 
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كدمشـق و المغـرب و بعـض المحافظات الحدوديّـة مع إيران. 

]النسخة الخطّية نفسها[ 

2- ]كتاب فارسّي[            )أدب/فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط )ناقص(: 
»چنیـن نقـل کـرده اند در زمان پیشـین پادشـاهی بود که او را قیــصر روم می گفتند 

گنج و خزاين...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»پــس جان کــه تبــاراج اجل خواهــد رفت

اســم بــد و نیک در جهــان خواهــد ماند..«

التعريف بالمخطوط: 
کتـاب أدبـّي يعـرض فيـه المؤلّـف سـيرة بعـض ملوك الـروم؛ بخاّصـٍة قيصر الـروم، و 

بضّمنـه مجموعـًة مـن المنظومات الشـعريّة.

]النسخة الخطّية نفسها[

3- مثنوّي                 )شعر/ فارسّي(

نظم: حاج لطف علّي آذر بيكدلى )ت1195هـ(.

أّول المخطوط: 

أين حكايت را، دل از كف دادگان..«»بشـنويد أي معــشر آزادگان

آخر المخطوط )ناقص(: 

نجات مــاز عقل زو فنون ده...«»آلهى مســتى وعشــق جنان ده
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ملحق

نماذج بعض من أوائل النسخ المفهرسة في البحث

أول مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة

ملحق بالبحث

ملحق بالبحث
بعض النماذج من أوائل النسخ املفهرسة 

التعريف بالمخطوط: 
نظّمهـا الشـاعر عنـد سـفره إلـى مشـهد خراسـان سـنة 1151هــ، ومصاحبتـه صـادق 

التفرشـي، واسـتماعه مثنـوي آتشـكده  لـه، نظم هـذا المثنوي في بيـان حاله في 180 

 . بيتاً

]الذريعة: 80/19[

نسخ، محّمد بن مؤيد هادي بهدشتي، 1238هـ )الرسالة األولى). 

نوع الغاف: )كارتونّي) أخضر اللون. 

 x21.5،السـطور مختلفـة  الثالثـة:  الثانيـة: 15س،  األولـى: 17س،  135ق، 

15سـم.
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ملحق

نماذج بعض من أوائل النسخ المفهرسة في البحث

أول مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة

ملحق بالبحث

ملحق بالبحث
بعض النماذج من أوائل النسخ املفهرسة 
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الصفحة األولى من )مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة(
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الصفحة األولى من  )الصحيفة السجادّية(
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الصفحة األولى من )منظومة يوسف وزليخا( 
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الصفحة األولى من )المصباح في علم النحو( للمطّرزّي
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