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الملّخص

بحـٌث يعـرِّف _ مـن خـلل فـّن الفهرسـة _ ببعـض المخطوطـات التـي كانـت بحوزة 

ـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، وُوقفـت بعـد وفاتـه -مـن قبـل ولده  المحقِّ

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

المحفوظـة فيهـا، حيـث العنايـة واالهتمام بالتـراث المخطوط. 

ويكشـف البحـث النقـاب عن كثيٍر من النسـخ التي لم تَر النور إلـى اآلن، والتي نأمل 

أن تـراه في القريب العاجل بفضـل جهود المحّققين العراقيّين. 

وهـذا هـو القسـم الثانـي من البحث، وقد ضـّم تعريفاً لــ)30( مجلّـداً مخطوطاً، في 

ضمنهـا )42( عنوانًا، شـملت مختلف العلوم؛ منهـا: ) الحديث، والعقائد، واألدب واللغة، 

واألخـلق(، وغيرهـا. وكان المنهج المتّبع في الفهرسـة هـو المنهج التفصيلّي.
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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.

And this is the second part of the research included a definition of 
)30( volumes of manuscripts, including )42( 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، والصلة والسـلم على خير خلقه وسـيّد رسـله محّمد

وعلـى األئّمـة السـادة المعصوميـن مـن آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، وعلـى األوفيـاء 

المخلصيـن مـن أصحابـه والتابعيـن لهـم بإحسـاٍن إلـى يـوم الدين. 

أّما بعد، فأوّد اإلشارة في هذه المقّدمة إلى أمرين: 

األول: مصادر مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ: 
فقـد ظهـر لـي فـي أثنـاء فهرسـتي لمخطوطـات الدكتور حسـين علـّي محفـوظ، أنّها 

تجّمعـت مـن مصـادر عـّدة، منها: 

اإلهـداء: فكانـت تُهـدى إليـه جملـة من المؤلّفـات الخطيّـة من األصدقـاء، ومن ذلك 

كشـكول نعمـان ثابـت بن عبـد اللطيـف البغدادّي)1()ت1356هـ(، إذ نقرأ عبـارة اإلهداء 

فـي الصفحـة األولى، وهي: إهداء إلى الدكتور حسـين علّي محفـوظ من مقتنيه بتاريخ 

1964/12/2م المخطوطـة.

ومنهـا: اإلرث، إذ ورث محفـوظ مخطوطـاٍت عـّدة مـن أعلم أسـرته السـابقين أمثال: 

الشـيخ محّمـد جـواد آل محفوظ، والشـيخ علّي محفـوظ العاملـّي، و إبراهيم محفوظ، 

وغيرهم. 

)1( نعمان ثابت عبداللطيف، ضابط عسكرّي، وأديب وشاعر، ومؤلّف، ُولد في بغداد سنة 1323هـ، 

لديه أكثر من خمسين مؤلًّفا، الكثير منها لم يُنشر إلى اآلن. من آثاره: )شقائق النعمان( ديوان 

شعر، )الجنديّة في الدولة العبّاسيّة(، )مصرع المتوكّل(. تُوفّي سنة 1356هـ في منطقة الزريجيّة 

)قضاء السماوة(، وُدفن في بغداد. )ينظر: الكشكول – مخطوط – 93، معجم البابطين لشعراء 

العربيّة في القرنين التاسع عشر والعشرين األلكترونّي(. 



لمددفل452 يااحلم طففربلمرج بلع ينجفاليوّعلامحأ

وأخيـرًا: المخطوطـات التـي كان يبـذل جهـداً فـي سـبيل الحصـول عليهـا، ليسـتفيد 

منهـا فـي مطالعاتـه وبحوثـه، وتعـّد مـن مصـادره الرئيسـة، فـكان يبـذل الجهـد الجاهد 

للحصـول عليهـا؛ سـواء عـن طريـق الشـراء أو االلتمـاس مـن بعـض األصحـاب في سـبيل 

جلـب النسـخة، ومـن ذلك ما ذكره األسـتاذ األديب محّمد حسـين سـميعي)ت1373هـ(، 

فـي آخـر كتابـه الموسـوم بـ)نخبة سـميعي(، إذ يقـول ما نـّص ترجمته من الفارسـيّة إلى 

العربيّـة: طلـب منـي الدكتور حسـين علـّي محفوظ أن أضع جـزًءا من آثـاري المنظومة 
)1(.والمنثـورة فـي دفتـٍر ألقّدمـه لـه، فكتبت مـا كان في ذاكرتـي

واسـتطاع حسـين سـميعي أن يوصلـه إلـى محفـوظ بعد مـّدٍة، وقد اهتّم بـه األخير، 

وقـام بنــشره في طهـران سـنة 1954م، باللغتين العربيّة والفارسـيّة. 

ومّمـا يجدر اإلشـارة إليـه أّن هناك كثيرًا مـن المخطوطات في مكتبة الدكتور حسـين 

محفـوظ لـم يُعـرَّف بها في هـذا الفهرس؛ كونهـا مخطوطاٍت مصّورة عن نسـخة األصل. 

الثاني: مصير مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ: 

ال يخفـى أّن المكتبـة كانـت تحتـوي علـى مـا يقـارب )500( عنـواٍن مخطـوط، وذلك 

اسـتناًدا إلـى الفهـرس الـذي نشـره الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ فـي مجلـة معهـد 

المخطوطـات العربيّـة سـنة 1960م، وضّمنـه تعريًفـا بــ )346( مجلـًدا مخطوطًا، وكذلك 

الفهـرس الـذي صنعـه مصطفـى مرتــضى الموسـوّي أميـن مكتبـة المتحف العراقّي سـنة 

1968م، وضّمنـه تعريًفـا بــ )107( مجلّـداٍت مخطوطـات. 

ومصيـر هـذه المخطوطـات اآلن، وبحسـب مـا لدينـا مـن معلومـات -زّودنـا بها أحد 

االخوة المهتّمين بتراث الدكتور محفوظ- في )دار المخطوطات العراقيّة(، حيث ُخّصص 

لهـا قفـص بعنـوان: )مخطوطـات حسـين علـّي محفـوظ(، وال أعـرف عـدد المخطوطات 

ٍل لهـذه الفهارس.  فيـه، وليـس لهـا فهرس، وسأسـعى إن شـاء الله لصنـع فهرٍس لهـا مكمِّ

)1( نخبة سميعي )مخطوط(: 40. 
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وكذلـك فـي )مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة(، فتحـوي على ما 

يقـارب الــ )100( مجلّـٍد مخطـوٍط، فـي ضمنها أكثـر مـن )150( عنوانًا. 

وأخيـرًا أحمـد اللـه سـبحانه وتعالـى أن ُحفظت مخطوطات هـذا العالـم العراقّي في 

ـق من هذه  مكانيـن آمنيـن، ووفقنـي لصنـع فهـرٍس لهـا، ونسـأله أن يُكتـب لمـا لـم يحقَّ

المخطوطـات التحقيـق والدراسـة، وأن يجـزي عّنـي خيـرًا كّل مـن كان سـببًا فـي إنجـاز 

هـذا البحـث، وبخاّصـة: ملك قسـم تصويـر المخطوطات في العتبـة العبّاسـيّة الذي قام 

بتصويـر المخطوطـات، وملك مجلّة الخزانة الذي قام بتصحيح البحث وإخراجه ونشـره، 

فلهـم مّنـي وافر الشـكر والتقديـر واالحترام. 

والحمد لله رّب العالمين وصلّى الله على محّمٍد و آله الطّيبين الطاهرين. 
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فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ الموقوفة
على خزانة العتبة العّباسّية المقّدسة )القسم الثاني(

)	98	(
مجموعة )نسختان(: 

خالصــة كتــاب )اللغــة العربّيــة أصولهــا النفســّية وطــرق تدريســها( . )
))و-6)ظ( )طرائــق تدريــس- عربــّي(

تلخيص: مجهول.

أّول المخطوط: 
»أحمـدك، يعـرّف علمـاء النفس اللغة: بأنّها الوسـيلة التي يمكن بواسـطتها تحليل أّي 

صـورٍة أو فكـرٍة ذهنيّة إلى أجزائهـا أو خصائصها...«. 

آخر المخطوط: 
»وقـراءة صفحـات ذات مقيـاس ثابـت )أي عـدد كلمـات ثابتـة( لمعرفة ما تسـتغرقه 

قـراءة خمـس صفحـات مثًل مـن زمـن كّل مرة«.

التعريف بالمخطوط: 
خلصـٌة ُجمـع فيهـا زبـدة مـا طرحـه الدكتـور عبـد العزيـز عبـد المجيـد فـي كتابـه 

الموسـوم بــ )اللغـة العربيّـة أصولهـا النفسـيّة وطـرق تدريسـها(، وتضّمنـت التعريفـات 

اللغويّـة واالصطلحيّـة، وركّـزت علـى البـاب الخـاّص بالقـراءة بـكّل أنواعهـا ووظائفهـا، 

والتدريـب عليهـا. وجعـل رأس كّل عنـواٍن وخلصتـه فـي نقـاط. 

]النسخة الخطّية نفسها[
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ــفة- . 	 ــتاين( )		ظ-8	ظ( )فلس ــم وأنيش ــن كتاب)العاَل ــة ع ملّخص
ــّي( عرب

تلخيص: مجهول.

أّول المخطوط: »نظرية النسبية ألنشتاين، النسبيّة العاّمة؛ فّسر بها الجاذبيّة 
على أنّها ليست قّوة، بل إنّها نوع من المجال؛ فّكل جسم ماّدي أو جرم سماوّي...«. 

آخر المخطوط: 
»الشـفق ثمّ  الغسـق ثّم العتمة ثّم السـدفة ثّم الجهمة ثّم الدله ثّم الزلفة ثّم البهرة 

ـَحر ثّم الفجر ثـّم الصبح ثّم الصباح«. ثم السَّ

التعريف بالمخطوط: 

مجموعـة مـن اآلراء والنظريات الفلسـفيّة الخاّصة بالعالـم والطبيعة والعيش في هذا 

الكون، مأخوذة من كتاب )العالَم وأنيشـتاين(؛ وألبرت أنيشـتاين عالم فيزيائّي مشـهور، 

وكتابـه )كيـف أرى العالَـم( مـن أشـهر الكتـب، شـرح فيـه أنيشـتاين رؤيتـه الشـخصيّة 

واألدبيّـة والفكريّـة ثـّم العلميّة للعالـم، وهو كتاب أنيق في فكرته وفـي مضمونه؛ حيث 

يكشـف الجانـب اآلخر ألحد أشـهر علمـاء الفيزياء. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، كُتبت بالقلم الجاف األزرق والقلم الرصاص. 

نوع الغاف: )ورقّي(. 

28ق، 20س،21  × 5،16سم. 

)	98	(

نخبة سميعى = منتخب آثار حسين سميعى )أدب/فارسّي(

تأليف: محّمد حسين سميعي المشهور بأديب السلطنة )ت1373هـ(.
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أّول المخطوط: 
»از چــند سـال باينطـرف ديـده ميشـود كه برخى از جوانان روشـن فكـر ومتجدد كه 

اساس...«. 

آخر المخطوط: 

كه كسوت بهر نامردان نذورى«»جهش باش از تو آكاه از زمورى

التعريف بالنسخة: 
مجمـوع أدبـّي انتخبـه الشـاعر واألديـب حسـين سـميعي مـن ذاكرته؛ وذلـك عندما 

طلـب منـه الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ أن يضع جـزًءا من آثـاره المنظومـة والمنثورة 

فـي دفتـٍر قّدمـه لـه، فكتـب مـا كان فـي ذاكرتـه، وجعلـه فـي قسـمين؛ األول: المنثـور 

وفيـه ثـلث مقـاالٍت ومقّدمة، الثانـي: في المنظوم وفيه سـبع منظومات منهـا في الغزل 

والرباعّي.  والمثنـوّي 

اسـتطاع حسـين سـميعي أن يوصلـه إلـى محفـوظ بعد مـّدة، وقـد اهتّم بـه الدكتور 

حسـين علّي محفوظ، وقام بنشـره في طهران سـنة 1954م باللغتين العربيّة والفارسـيّة. 

]مجلة تراثنا، ع44، ص318، النسخة الخطّية نفسها[

نسـتعليق، المؤلّـف، 1331ش، آخرهـا رسـالة للمؤلّـف بحـّق حسـين علـّي 

محفـوظ وكيفّيـة التعرف عليـه وتلبية طلبه بخصوص هذه النسـخة، األوراق 

مـن )20 – 24( بيـاض.

نوع الغاف: )كارتونّي( أسود اللون.

24ق، مختلفة السطور، 21 ×  14سم.

)	98	(

كشكول )لغة - عربّي(

تأليف: مجهول. 
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أّول المخطوط: 
»يطلـق الدكتـور: الحكايـة المشـهودة علـى التمثيـل المسـرحّي؛ والحكايـة المصـّورة 

علـى التمثيل السـينمّي...«. 

آخر المخطوط: 
»الشــرق والغــرب، الجنوب والشـمال، الليل والنهار، الحّر والبرد، الشـتاء والصيف، 

الربيـع والخريف«.

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـة مـن اآلراء الخاّصـة باللغـة العربيّة ومشـكلتها فـي العصر الحاضر، ومشـكلة 

المصطلحـات العلميّـة والفنيّـة ومشـكلة النحـو فـي العربيّـة، كُتبت على شـكل مقـاالٍت؛ 

كّل منهـا مسـتخلص مـن إحـدى الكتب المختّصـة باللغة العربيّـة؛ كاآلتي: المقالـة األولى: 

مستخلصة من كتاب )المباحث اللغويّة في العراق(، للدكتور مصطفى جواد)ت1389هـ(، 

الثانيـة: مسـتخلصة مـن كتـاب )سـّر صناعـة اإلعـراب(، ألبـي الفتـح عثمـان بـن جّنـي 

الموصلّي)ت392هـ(، الثالثة: مستخلصة من مقال: )مسائل النهوض باللغة العربيّة وتيسير 

قواعدهـا وكتابتهـا(، للدكتـور مصطفـى جواد)ت1389هــ(، الرابعـة: مسـتخلصة من كتاب 

)الخصائـص والموازنـة(، ألبـي عبد اللـه حمزة بـن الحسـن اإلصفهانّي)ت360هـ(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، 1955/6/1م، كُتبت بالقلم الجاف األسود واألخضر.

نوع الغاف: )ورقّي(.

30ق، مختلفة السطور، 21،5  × 5،16سم.

)	986(

سيرة أحمد يوسف نجاتي )تراجم/عربّي(

تأليف: أحمد بن يوسف بن محّمد نجاتي )ق14هـ(.



لمددفل458 يااحلم طففربلمرج بلع ينجفاليوّعلامحأ

أّول المخطوطة: 

»الحمد لله وسلمه على عباده الذين اصطفى؛ أّما بعد فهذا مجموع صغير إن 
أردت إاّل أن أودعه...«.

آخر المخطوطة: 

»12 صفـر سـنة 26/1367 كانـون األول 1947 أحمـد بـن يوسـف نجاتي األسـتاذ بدار 
المعلّميـن العليـا ومعهـد الملكة عاليـة بمدينة بغداد المحروسـة«.

التعريف بالمخطوط: 

مجمـوع صغيـر قـّدم لـه الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ؛ موضًحـا لنـا فكـرة هـذا 

المجمـوع بقولـه: »أردت أن أودعه تراجم شـيوخي المدرّسـين؛ إخلًدا لسـيرتهم وإشـادة 

بذكرهم...وقـد توجهـت بطلبتـي إلـى مقاماتهـم العالية راغبًـا إليهم أن يتفّضلـوا فيحّرروا 

تراجمهـم وأخبارهـم وآثارهـم التـي هـي من غـرر اآلداب«. 

اشـتمل المجمـوع علـى سـيرة أحـد شـيوخ الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ؛ وهـو 

عيبـة العلـم، وجؤنـة األدب، المالـك لنواصـي فنـون اللغـة العربيّـة أحمـد يوسـف 

نجاتـي. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، أحمد يوسـف نجاتي، 12 صفر سـنة 1367هـ، كُتبت المقّدمة بخّط 

الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، يـوم األربعـاء 7 ذي الحجة سـنة 1366هـ 

بـدار المعلّميـن العاليـة ببغـداد. آخـره قصيـدة شـعريّة لنجاتـي فـي )9( 

أبيات. 

الغاف: )ورقّي( بّني اللون.

17ق، مختلفة السطور،20 ×  14.5سم. 
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)	987(

مختصر المعاني )بالغة/عربّي(

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي )793هـ(.

أّول المخطوط: 
»نحمـدك يـا من شـرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضـاح المعاني ونّور قلوبنا بلوامع 

التبيـان من مطالع المثاني«.

آخر المخطوط )ناقص(: 
»وإّن كلًّ مـن الصـور بالنسـبة إلـى المعنـى الـذي يتضّمنـه مشـتمل علـى لطائـف 

حسـن«. الفاتحة...علـى 

التعريف بالمخطوط: 
ثانـي شـرحي )تلخيـص المفتـاح( للخطيب القزوينـّي الدمشـقّي، ألّفهمـا التفتازانّي؛ 

الشــرح األّول كبيـر، معـروف بـ)المطـّول(، ثـّم اختصـره بطلـب جماعـٍة مـن األُدبـاء 

والفضـلء، وصـّدره باسـم السـلطان محمـود خاني بيك خان؛ وهو شـرح مزجي مختــصر 

يحـاول التفتازانـّي فيـه إيضـاح عبـارات المتـن مـن دون التصـّدي للمناقشـات الطويلـة، 

وأتّمـه فـي )غجـدوان( سـنة 756 هـ.

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى أول )التلخيـص( إلـى أوراٍق من فصٍل مـن الخاتمة في 

حسـن االبتداء والتخلّـص واالنتهاء.

]معجم المطبوعات 1: 635؛ المخطوطات العربّية في مركز إحياء التراث اإلسامّي 1: 441 [

نسـخ، ق11 هــ، ناقصـة اآلخـر، مصّححـة، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون 

األحمـر، عليها حـواٍش.

الغاف: )جلد( أسود اللون.
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278ق، 15س، 20.5 ×  12سم. 

)	988(

مجيب الندا إلى شرح قطر الندى )نحو - عربّي(

تأليف: جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علّي الفاكهّي)ت972هـ(.

أّول المخطوط )ناقص(: 
»سـواء كان كّل حروفـه أصـواًل كــ )يدحـرج(؛ إذ ماضيـه )دحـرج( أو بعضهـا زائـًدا كـ 

)يجيـب( و )يكـرم(؛ أي ماضيهمـا أجـاب وأكـرم«. 

آخر المخطوط: 
»وأَْوزِْعِنـي أَْن أَْشـُكَر نِْعَمتَـَك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَـيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمـَل َصالًِحا تَرَْضاُه 

الِِحيَن«. َوأَْدِخلِْنـي ِبرَْحَمِتَك ِفي ِعبَـاِدَك الصَّ

التعريف بالمخطوط: 
شـرح مزجـّي مفّصل على الكتاب الموسـوم بــ )قطر الندى وبّل الصـدى( ألبي محّمد 

عبد الله بن يوسـف بن هشـام النحوّي)ت762هـ(، فرغ المؤلّف من تعليقه يوم االثنين 

الثالـث عشـر مـن شـهر رجـب سـنة 925هــ، هّذبه وحـّرره وضـّم إليه مـا يكّمله الشـيخ 

محّمـد بـن علـّي بن أحمد الحريرّي الحرفوشـّي)ت1059هـ( في كتابه الموسـوم بـ )دليل 

الهـدى فـي شـرح قطر الندى(، وفـرغ منه في شـهر محرّم الحرام سـنة 1047 هـ. 

طُبـع الشـرح ألكثـر مـن مـرّة وكُتبـت عليه كثيـر مـن الشـروح والتعليقات؛ أشـهرها: 

حاشـية ياسـين الحمصّي)ت1061هـ(، و)حواٍش على مجيب الندا إلى شـرح قطر الندى( 

لمحّمـد بن حسـن بن عبـد الـرزاق الهّدة)ت1197هـ(. 

]الذريعة: 262/8، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 383/28[

نسـخ، محّمـد محفـوظ، يـوم الجمعـة غـرّة جمـادى اآلخـرة سـنة 1269هـ، 
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عليهـا تملّـك إبراهيم محفوظ، كُتبـت رؤوس المواضيع باللون األحمر، عليها 

تصحيحـات، نُقلت النسـخة عـن خّط بعـض الفضاء.

الغاف: )كارتونّي( أخضر اللون.

75ق، 17س، 18 ×  20.5سم. 

)	989(

مجّربات أكبری )طّب/فارسّي(

تأليف: محّمد أكبر بن محّمد شاهززانى)تق12هـ(. 

أّول المخطوط: 

»الحمدلله الذي هدانا إلى صراط المسـتقيم... أّما بعد أحقر العباد حكيم شـاهززانى 
عـرف محّمـد أکبـر ابـن حاجـی ميـر محمد مقيـم معروض مـی دارد کـه تركيبـی چند از 

تجارب...« أهل 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»نفر ميگــردد واگــر قريب العهده سـنيدور خورده شـده عينا بر آيد ياقئ ما )فصل 

در تدوى دهـان وزبان ولب«. 

التعريف بالمخطوط: 

مختصـر فـي الفوائـد والوصفات الطبيّـة، اختارها المؤلّـف من تحريراتـه وفّصلها في 

هذه النسـخة؛ ليسـّهل األمر علـى المراجعين. 

يحتـوي علـى مقّدمة وخمسـة وعشـرين بابًـا؛ أولها: في أمـراض الـرأس، وآِخرها: في 

أمـراض األلوان وإزالـة الفطور. 

]الذريعة: 4/20، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 28، 120[
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واشتملت نسختنا هذه على أولها إلى الباب الرابع، الفصل الخاّص بـ)الفم(.

نسـتعليق، 21 شـهر رمضان سـنة 1358هـ، ناقصة اآلخر، ُوضع تحت رؤوس 

الموضوعات خطـوط باللون األحمر.

نوع الغاف: )كارتونّي( بّني اللون. 

5ق، مختلفة السطور، 5،21 ×  5،17سم.

)	990(

شرح اآلجرومّية )نحو/عربّي(

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط: 
»الـكلم هـو اللفـظ، الـكلم له معنيـان؛ لغـة واصطلًحا: أّمـا معناه في اللغـة هو كّل 

مـا يتكلّـم به اإلنسـان قليـًل كان أو كثيرًا...«.

آخر المخطوط: 
»قسـمين مـا يقـدر بـ)الـلم( نحـو: غلم زيـد، وما يقـدر بـ)من( نحو: ثـوب خز وباب 

سـاج وخاتـم حديد، وما أشـبه ذلك«.

التعريف بالمخطوط: 
شـرٌح نحوّي لمتن اآلجروميّة لمحّمد الصنهاجّي)ت723هـ(، بعباراٍت بسـيطة، شـرح 

مـن خللهـا المتـن جملـًة جملـًة، بـل كلمًة كلمـًة، وركّز الشـارح بشـكٍل كبير علـى بيان 

المفهـوم اللغـوّي واالصطلحّي لمفـردات المتن. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، حسـن، 7 شهر رجب سـنة 1310هـ، آخرها فوائد نحويّة، عليها تملّك 
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ممسـوح، المقروء منه: )...ابن سـّيد محّمد األعرجّي سنة 1354هـ(.

نوع الغاف: )جلد( أسود اللون.

40ق، 8س،  × 22 17سم. 

)	99((

مقالة في تربيع الدائرة )هندسة /عربّي(

تأليف: أبي علّي محّمد بن حسين ابن الهيثم)ت430هـ(. 

أّول المخطوط: 
<قد يعتقد كثير من المتفلسـفين أن سـطح الدائرة ال يمكن أن يكون مسـاويًا لسـطح 

مربـعٍ مسـتقيم الخطوط وترّدد هذا المعنى في كثيـر من محاوراتهم...>. 

آخر المخطوط: 
<وإلـى مربـع )ب ط( واحـدة فدائرة دره مسـاويًا لمربع )ب ط( فـإًذا وجدنا ما طلبنا 

وليـس هـذا دوًما يوجب كّل هـذا... للمتقّدمين والمتأخرين>. 

التعريف بالمخطوط: 
مقـال فـي تربيـع الدائـرة؛ حاول فيه ابـن الهيثم حّل مسـألة تربيع الدائرة باسـتخدام 

األشـكال الهلليـة، ولكّنه توقـف حينما وجدها مهّمًة مسـتحيلة. 

]الذريعة: 399/21، )النسخة الخطّّية نفسها(: 25[

نسـخ، العنوان والرسـومات والخطوط باللون األحمر، والمتن باللون األزرق، 

األوراق مـن 1 إلـى 5 )بيـاض(، واألوراق مـن 10 إلـى 114 ضّمـت نسـخًة 

مطبوعـة بالطباعـة الحجريّـة مـن كتـاب )تحريـر أقليـدس( للخواجـة نصيـر 

الديـن الطوسـّي. وكُتب فـي الصفحة األولى منه: »صار إلـى نور الدين حيدر 
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قلـي بـن نور محّمد...الكابلّّي ُعفي عنهما يوم الثاثاء التاسـع والعشـرين من 

شـهر رجب سـنة ثمان وأربعيـن وثلثمائة وألـف 1348هـ«.

نوع الغاف: )كارتونّي( بّني اللون.

7ق، 19س، 22 × 17.5سم.

)	99	(

مجموعة )عشر نسخ(: 

البروج االثنا عشر ))و-	و( )سيرة/عربّي(. )

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»مركز الشــرف وبيت المناقب صاحب السـعد في المشـارق والمغارب الطود الثابت 

بجواهر العجائب...«. 

آخر المخطوط: 
»محّمـد بـن الحسـن بـن علـّي بـن محّمـد بـن علّي بن موسـى بـن جعفر بـن محّمد 
بـن علـّي بن الحسـين أخي الحسـن بـن علّي بن أبي طالـٍب صلوات اللـه عليهم أجمعين 

وعلى آلهـم وذّريّتهم«. 

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي األئّمة االثني عشـر المعصومين )صلوات الله عليهـم(؛ كتبها المؤلّف على 

ـا به، ثّم يُدرج صفات ذلك اإلمـام، وأبرز ما في  شـكل بـروج، وجعـل لكّل إمام برًجا خاصًّ

ا.  شـخصه الكريم، وحياته بشكٍل مختصر جدًّ

]النسخة الخطّية نفسها[
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األدوية المجرّبة )	و-	و( )طّب/عربّي(. 	

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط: 
»دوا للحـم األسـنان إذا أدمـي وورم، يؤخـذ الشـّب ويُـدّق ناعًمـا، وسـماق ينقـع في 

المـاء سـاعة ويمـرس ويوضع الشـّب...«.

آخر المخطوط: 
»فـي إنـاء ويوضـع عليه سـيرج وزيت سـوا ويغلى عليـه حتى يذوب ويُحـط عن الّنار 

وهذا ينفع للدمـل المفتوح«. 

التعريف بالمخطوط: 

مجموعـة مـن العلجـات الطبيّة العشـبيّة الخاّصـة باألسـنان؛ وبخاّصة التهـاب اللثة، 

وتثبيـت األسـنان وجلؤهـا، وغير ذلك. 

]النسخة الخطّية نفسها[

بديعيــة العميــان = الُحّلــة الســيرا فــي مــدح خيــر الــورى )	و-))و(. 	
)شــعر / عربــّي(

نظم: محّمد بن أحمد بن علّي بن جابر األندلسّي)ت780هـ(. 

أّول المخطوط: 

ْم َســيَِّد اأُلَمِم َوانُشْر َلُه الَمْدَح َوانُثْر َأطَيَب الَكِلِم..«»بَِطيَبــَة انــِزْل َوَيمِّ

آخر المخطوط: 

فَأجَعُل الُعذَر َواإلِقــراَر ُمخَتَتِمي«»َلِكن َوإِن َطاَل َمدِحي ل َأِفي َأَبًدا
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التعريف بالمخطوط: 
منظومـة نُِظمـت ألمريـن؛ األول: مـدح النبـّي، والتقرّب من الله سـبحانه وتعالى 

بمدحـه. والثانـي: نظـم أنواع البديع في ضمن هـذه القصيدة؛ لتخرج فريـدًة من نوعها، 

فريـدة فـي مضمونهـا تقتـرن فيهـا العاطفـة بالقاعـدة، ويجتمع فيهـا الجانـب الوجدانّي 

بالجانـب العلمّي. 

عاصـر المترجـم وشـرح بديعيتـه زميلـه الشـاعر أبـو جعفر أحمـد بن يوسـف البصير 

األلبيـرّي المعـروف بـ)األعمـى الطليطلّي( المتوفّـى 779 هـ. 

من شروحها: طراز الُحلّة وشفاء الُغلّة، ألحمد بن يوسف الرعينّي)ت779هـ(. 

]الغدير: 45/6، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 887/5، كشف الظنون: 234/1، الحلة السيراء: 9[

القصيدة المنفرجة )))و-	)و( )شعر/عربّي(. 	

نظم: أبي الفضل يوسف بن محّمد التوزرّي)ت513هـ(. 

أّول المخطوط: 

تنفرجــي أزمــة  بالبلــج»اشــتدي  ليلــك  آذن  قــد 

ــو الُســرج...«وظــام الليــل لــه ُســرٌج حتــى يغشــاه أب

آخر المخطوط: 

العلمــاء أتباِعُهــُم  الَبِهــِج»وعلــى  دينهــم  بعــوارف 

وبآلهـــم بهـــم  رّب  وبالفــرج«يـــا  بالنصــر  عّجــل 

التعريف بالمخطوط: 
قصيـدة جيميّـة فـي )43( بيتًـا معروفـة عنـد العلمـاء والعاّمـة؛ تُقرأ لطلـب الحوائج 

ورجـاء الفـرج عنـد الملّمـات، وينقلـون لهـا كرامـاٍت، ويعتقـدون أّن فيها االسـم األعظم. 

]التراث العربّي المخطوط: 101/10[
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نظم سور القرآن )	)ظ-	)ظ( )شعر / عربّي(. 	

نظم: مجهول. 

أّول المخطوط: 

عــن زيــن ترتيب حداه الســور»نظمـت في التنزيـل قوًل يخبر

ــطروا ــا س ــرآن فيم ــأول الق فاتحــة بالحمد فيها صــدروا..«ف

آخر المخطوط: 

والجــّن منهم قــد أعــاذ القادر»والّنـاس فيها العـوذ منهم باديًا

لكن عن لّب الفصاحة تقــصر«تّمــت وباإلحســان عــّم مقالها

التعريف بالمخطوط: 
أرجـوزة مـن بحـر الرجـز، تقـع فـي )43( بيتًـا شـعريًّا، ضّمنهـا الشـاعر جميع أسـماء 

القرآنيّة.  السـور 

]النسخة الخطّية نفسها[

منظومة في الَقَدر ))	و-)	ظ( )شعر/عربّي(. 6

نظم: مجهول. 

أّول المخطوط: 

َمــن الحّجــاج  ــر »ســأل  ــر حض ــاء العص ــن علم ِم

منهــم البصــرّي  ادَّكــر...«الحســن  ســيرين  وابــن 

آخر المخطوط: 

ــم ــرب له ــي ح ــون ف ــر»ونك ــدق المق ــد الص ــي مقع ف
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ــا ــم ربنــ ــى عليهــ ــور«صّلــ ــا الص ــذي أنش ــو ال فه

التعريف بالمخطوط: 
منظومـة رائيّـة تقـع في )49( بيتًا، ضّمنها الشـاعر سـؤال الحّجاج بن يوسـف كلًّ من 

الحسـن البصـرّي وعمـرو بـن عبيـد وواصل بـن عطاء وعامـر الشـعبّي عن معنـى الَقَدر، 

 .وإجابتهـم لـه عن أميـر المؤمنيـن علّي بن أبـي طالٍب

]النسخة الخطّية نفسها[

القصائد السبع العلوّيات )	)ظ-8	ظ( )شعر / عربّي(. 7

نظم: عز الدين عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلّي)ت656هـ(. 

أّول المخطوط: 

َمْرهوُب»أل إّن نجَد المْجِد أبيُض َملحوُب المهاِلِك  جمُّ  َولكنَُّه 

امرٌؤ َيشتاُره  الَماذيُّ  العسُل  ماِح َيَعاِسيُب...«ُهَو  َبَغاُه َوأطراُف الرِّ

آخر المخطوط: 

ــه ــا لكن ــن ألفاظه ــدرر م ــل»ال ــد يفص ــن الحدي ــه اب در ل

مدح الورى وعاك منها أكمل«هي دون مدح اهلل فيك و فوق ما

التعريف بالمخطوط: 
سـبع قصائـد متينـة رصينـة عصمـاء نظمهـا ابـن أبـي الحديد سـنة 611 هــ في مدح 

أميـر المؤمنيـن علـّي بـن أبي طالٍب، وقد كُتبـت العينيّة منهـا بالذهب حول ضريحه 

المقـّدس. وعلـى هـذه القصائـد عّدة شـروح منـذ القرن السـابع الهجرّي حتـى اآلن؛ منها 

)القـول السـديد وتهديـد البليـد فـي شـرح علويّـات ابـن أبـي الحديـد( لمحّمد بـن علّي 

وحيش)ت1275هـ(. 

]مجلة تراثنا: ع18/ص66[ 



469 ولولماطدبلفراثلا يلعنمّالع ا محأ

)	8ظ-	0و( . 8 والتقــوى  الشــهادة  فــي   علــّي اإلمــام  خطبــة 
)خطب/عربــّي(

 .إنشاء: اإلمام علّي بن أبي طالب

أّول المخطوط: 
»الحمد لله الذي ال يشـغله شـأن، وال يغيّره زمان، وال يحويه مكان، وال يصفه لسـان، 

ال يعزب عنه عدد قطر الماء وال نجوم السـماء وال سـوافي الريح في الهواء...«. 

آخر المخطوط: 
»فجعـل اللـه لهـم الجّنـة ثوابًـا فـي ملـك دائـم ونعيـم قائـم، اسـتعملنا اللـه وإياكم 

بطاعتـه وطاعـة رسـوله، وعفـا عّنـا وعنكـم بفضـل رحمتـه«. 

التعريف بالمخطوط: 
إحـدى خطـب أميـر المؤمنيـن علـّي بن أبـي طالـب المذكـورة في نهـج البلغة، 

وهـي فـي الشـهادة والتقوى. 

تخميســات القصائــد الوترّيــة فــي مــدح خيــر البرّيــة )	0و-9)ظ(. 9
)شعر/عربّي(

نظم: محّمد بن عبد العزيز الوّراق)ت757هـ(. 

أّول المخطوط: 
مًا َدْأُت بِِذْكِر اهللِ َمـْدًحا ُمَقـدَّ ـما»بـَ َوَأْثِني بَِحْمِد اهللِ ُشـْكًرا ُمَعظَّ

َاةِ َوإِنََّمـا َما...«َوَأْختِـُم َقـْولِي بِـالـصَّ ُأَصلِّي َصَاًة َتْمـأُل اأَلْرَض َوالسَّ

آخر المخطوط)ناقص(: 

وَقــد ُنِشــرْت أعماُلُهــم للتنّفذ«»إذا قامْت األمواُت للعرِض تحتِذي
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التعريف بالمخطوط: 
تسـع وعشـرون قصيـدًة مرتّبـة قوافيهـا علـى حـروف المعجـم؛ بحيث تبتـدئ جميع 

أبيـات القصيـدة بحـرٍف مـن حـروف المعجـم، ويكون هـو القافيـة على حسـاب الُجّمل 

الـذي هـو(:  )أبجـد هـوز حطي كلمن سـعفص قرشـت ثخذ ضظـغ(، وجعل عـدد أبيات 

كّل قصيـدة 29 بيتًـا، فـكان عـدد القصائـد وترًا وعـدد أبيـات كّل قصيدة وتـرًا؛ )أي فرديًّا 

وليـس زوجيًّـا(، وقـد حظيـت وتريات ابن الرشـيد بتخميس وتشـطير وتسـبيع خاّصة من 

شـعراء المغـرب؛ إذ إّن مسـتقر الشـاعر فـي آخر حياتـه كان في مراكـش المغرب، ومات 

فـي طريق عودتـه إليها.

]ديوان التخميس: 127/1[

واشـتملت هـذه النسـخة علـى تخميسـات حـروٍف، هـي: )الهمـزة، والحـاء، والخاء، 

والـدال، والـذال، والراء، والسـين، والشـين، والصـاد، والضـاد، والطاء، والعيـن، والغين، 

والفاء(. 

الميــة ابــن حّجــة الحمــوّي فــي مــدح النبــّي )	9و-	9ظ(. 0)
)شــعر/عربّي( 

نظم: تقّي الدين بن حّجة الحموّي)ت837هـ(. 

أّول المخطوط: 

وما لموتي عنـد الخد تقبيل...«»في قتلتي لعيون السهل تشهيل

آخر المخطوط: 

وذيلـه بندى الخيـرات مبلول«.»ما هب ريح الصبا من طيبة سحًرا

التعريف بالمخطوط: 
 منظومة في )51( بيتًا من البحر )البسيط(؛ تناول فيها الناظم سيرة النبّي محّمٍد

وصفاتـه وأخلقـه، ومـا تحلّـى به من كرم الطبع ولطف الشـمائل، وهي فـي ضمن ديوان 
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الشاعر الموسوم بـ )الثمرات الشهيّة(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، تقّدم الرسـالة )6( دعاء مناجاة نصف صفحة فيها مقطوعات شـعريّة، 

جـاء مـع الرسـالة )9( )الوتريّات( مجموعة من القصائـد المتفرّقة، ونبذة من 

آثـار النبـّوة والمواعـظ والحكم، وتخميس ما يخّص حـرف التاء وبعض حرف 

الحـاء مـن الوتريّة للناظم محّمد بن سـليمان، ويلي الرسـالة )10( متفرقات؛ 

كاآلتـي: )خطبـة عجيبـة غريبـة فقـط )7( أسـطر، قصيـدة رائيـة فـي اإلمـام 

الحسـين في )60( بيًتا ناقصة األول واآلِخر، شـعر في ذّم معاوية، أدعية 

منقولة من الصحيفة السـجاديّة، وأشـعار حكمّيـة، وغير ذلك(.

نوع الغاف: بدون غاف.

132ق، مختلفة السطور، 20 × 15سم.

)	99	(

إقرارات عمر))( )عقائد/عربّي(

تأليف: السيّد حسن بن هادي الصدر الموسوّي)ت1354هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالميـن وصلّى الله علـى محّمد وآله الطاهرين، أّمـا بعد: فإّن ابن 

أبـي الحديد أنكر النـّص على خلفة...«. 

آخر المخطوط: 
»ويكـون اإلنـكار لخلفـة أميـر المؤمنيـن مـن أوضح أقسـام الكفـر بها والجحـود لها، 

)1( حّققها الشيخ حيدر الوكيل ، ونشرها المجمع العلمّي لتحقيق تراث أهل البيت التابع للعتبة 

الحسينية المقّدسة، وطُبعت في 63ص. 
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واللـه ولـّي المؤمنيـن وعـدّو الكافرين«.

التعريف بالمخطوط: 

رسـالة ذكـر فيهـا المؤلّـف المـوارد التـي أقـّر فيها عمـر بن الخطّـاب بوجـود نصٍّ من 

النبـّي األكـرم علـى خلفـة اإلمـام أميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالـب، وأنّه دفع 

النـّص، وقـد ذكـر تعليـلت دفع الحّق عن أهله، وقد ناقشـه السـيّد المؤلّف فـي ما تفّوه 

بـه لسـانه ونََقلَـه عنـه أتباعـه، وذلـك مـن خـلل اآليـات القرآنيّـة الشـريفة، واألحاديـث 

النبويّة واالسـتنادات العقليّة والماديّة. واشـتملت النسـخة على سـتٍّة من اإلقرارات، فرغ 

المؤلّـف مـن تصنيفهـا في غـرّة ربيع األول سـنة )1338هـ(. 

]إقرارات عمر، مقّدمة المحّقق: 8[

نسـخ، سـادس ربيـع األول سـنة 1343هــ، عليهـا تعليقـات بإمضـاء: )منه(، 

وعليهـا تصحيحـات، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمـر.

نوع الغاف: )كارتونّي( بّني اللون.

19ق، 17س،5.22 ×  5. 16 سم.

)	99	(

مجموعة )ثالث نسخ(: 

جامع في الفتاوى ))ظ- 00	ظ( )فقه/عربّي(. )

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط)ناقص(: 
»قولـه: والبيـع إلـى النيـروز وهـو يـوم في طـرف الربيع، وأصلـه نوروز وقـد تكلّم به 

عمر...«.
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آخر المخطوط: 
»ومـن شـرائط الهبـة اإلفـراز فـل يصـّح فـي مشـاع يحتمـل القسـمة وصّحـت فيما ال 

يحتملهـا... فـي كتـاب الهبة«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب جامـع للفتـاوى، يبدأ بكتـاب البيع، وينتهي بـأول الهبة؛ ينقل فيـه جامعه من 

مختلـف الكتـب الخاّصة بالفقه، منها: )الفتـاوى الخانيّة( لقاضي خان محمود األوزجندّي 

الحنفّي)ت592هــ(، و)مختـارات النـوازل( لعلـّي بـن أبـي بكـر المرغينانّي)ت593هــ(.. 

وغيرهمـا، أّولـه منقـول مـن كتـاب )فتـح القديـر( لكمـال الديـن محّمـد بن عبـد الواحد 

السيواسّي)ت861هـ(.

]النسخة الخطّية نفسها[

ــادّي )	0	و- . 	 ــود اليوزغ ــّي لمحم ــود المرعش ــازة محم إج
	0	و( )إجــازة/ عربــّي(

تأليف: محمود بن أحمد المرعشّي)ت1251هـ(.)1(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه العليـم الحليـم والصلة والسـلم على السـيّد النبيل النبّي الرسـول األكرم 

وعلـى اآلل واألصحاب...«.

آخر المخطوط: 
»منـه دعـوات فـي خلواتـه وجلواتـه وأوصيتـه بمـا أوصى به شـيوخي من تقـوى الله 

تعالـى فـي السـّر والعلن مهمـا أمكن«.

)1( محمود بن أحمد بن محمود المرعشّي، فاضل، له علم بالحديث. مولده بمرعش وإقامته ووفاته 

في حلب. له )سند المرعشّي(، توفي سنة 1251هـ . )ينظر األعلم: الزركلّي: 163/7 -164( 
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التعريف بالمخطوط: 
إجـازة منحهـا محمود بن أحمد المرعــشّي إلى محمود ابن الحـاج محّمد اليوزغادّي، 

بعدمـا طلـب منه األخيـر الرخصة في مطالعة كُتب القوم بخاّصة كُتب أبي سـعيد محّمد 

بن مصطفى الخادمّي)ت1176هـ(، وشـرح بعضها للشـيخ أحمد الطربزونّي)ت1195هـ(، 

وكذلـك مطالعـة كتـب الغزالّي)ت505هــ(، وكتب عبـد الوهاب الشـعراوّي)ت973هـ(.. 

وغيرها.

]النسخة الخطّية نفسها[

شرح الرسالة النقشبندّية )	0	ظ- 9)	و( )تصّوف/عربّي(. 	

شرح: مجهول.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي فتـح كنـوز حقائق القلـوب لألبـرار بمداومـة ذكـر األذكار...وبعد؛ 

فلّمـا رأيت الرسـالة النقشـبنديّة...«.

آخر المخطوط: 

وقارب إلى صوب العزيمة دائما»وباعد عن الرخص والبدع معرضا

حتى تليق لوصل الجمال تقّدما«تعّلـق بأنـوار الجمـال تعّشـًقا

التعريف بالمخطوط: 

شـرح على )الرسـالة النقشـبنديّة( ألبي سـعيد محّمد الخادمّي)ت1176هـ(، ركّز فيه 

الشـارح علـى بيـان معاني األلفـاظ وإشـاراتها المقصودة، وهـي كافية عـن المطالعة بما 

فيهـا مـن المطـّوالت؛ كونها شـاملًة لجميع أحوال الحقيقـة الخاّصة بهـذه الطريقة. وُزيّن 

الشـرح بخاتمـٍة مشـتملة على ما يتفـّرع من وجيز عبارات النقشـبنديّة، ورموز إشـاراتها. 

]النسخة الخطّية نفسها[
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نسـخ، علـّي بـن عثمـان، 1218هــ، مجدولـة )الرسـالة األولـى(، المؤلّـف، 

فـي  الثانيـة(،  )الرسـالة  )محمـود(  رسـمه:  دائـرّي  ختـم  عليهـا  1221هــ، 

أّول المجموعـة وآِخرهـا جملـة مـن الفوائـد والنقـوالت المختلفـة، وفهـرس 

األولـى.  الرسـالة  بمحتويـات 

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون، مزيّن بالطرة ذات الرأسين من الجانبين.

219ق، مختلفة األسطر، 5. 14  × 22 سم. 

)	99	(

نسب غالم رضا خان )أنساب /عربّي(
تأليف: مهدّي بن عبد اللطيف الخطيب الحسينّي الوردّي)ت1422هـ(.)1(

أّول المخطوط: 
»عدنـان، معـد، نـزار، مضـر، إليـاس، مدركـة، خزيمـة، خّط خزيمـة: كنانـة، النضر، 

مالك...«.

آخر المخطوط: 
»خان غلم رضا الملقب بصارم السـلطنة السـردار األشـرف أمير جنك، ولد سـنة 1281 

إلحـدى وثمانين ومائتين وألف صّح عندي نسـبهم«. 

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي إثبـات نسـب أحـد السـلطين الـذي يرجـع إلـى العبّاس بـن علّي بـن أبي 

طالب؛ وهو السـلطان غلم رضا خان الملّقب بصارم السـلطنة السـردار األشـرف أمير 

)1( السيّد مهدّي بن عبد اللطيف بن عبد الحسين الكاظمّي، عالم، نّسابة، شاعر، من آثاره: )حدائق 

األلباب في معرفة األنساب(، و)ديوان شعر(. تُوفّي سنة 1422هـ. )ينظر معجم المؤلّفين: عمر 

رضا كّحالة: 280/6(. 
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جنـك، المولود سـنة 1281هـ. 

ابتدأهـا السـيّد مهـدي باآلبـاء ابتـداًء مـن عدنـان، وفّصـل فـي خـّط خزيمـة، وُمـرّة، 

والعبّـاس أبـي الفضل قمر الهاشـميّين شـهيد كربلء )صلـوات الله عليـه( معلًّقا على كثيٍر 

مـن أحفـاده بذكـر ألقابهـم ومن له عقب منهم، وخّط حسـين، وخّط حسـن خان، وخّط 

كركيـن خـان، وأخيرًا خّط حسـين قلي. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، المؤلّف، 28 شـهر ربيع الثاني سـنة 1390هـ، الصفحات من 19 إلى 

27 بياض. 

نوع الغاف: )كارتونّي( أخضر اللون. 

12ق، مختلفة السطور، 16  ×  22.5سم. 

)	996(

الجعفرّية )فقه/عربّي(

تأليف: نور الدين علّي بن الحسين بن عبد العال الكركّي)ت940هـ(.

أّول المخطوط )ناقص(: 

»وحفظـِه الشــرع المبيـن، وبعـد فـإّن التمـاس َمـن إجابتـه مـن أفضـل الطاعـات، 
وإسـعافه بقضاء حاجته من أقرب القربات أن أكتب رسـالًة موجزة تشـتمل على واجبات 

الصلوات...«.

آخر المخطوط: 

»إلـى جـودة المطلـق فـي الجليـل والحقيـر أن يجعـل مـا بقي مـن أيّام هـذه المهلة 
مقصـوًرا علـى مـا فيـه رضـاه، مصروفًا فيمـا يحبّـه ويرضاه«.
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التعريف بالمخطوط: 

متـن فتوائـّي مختصــر، مفيد فـي الصـلة ومقّدماتها مـن الطهارات وسـائر الواجبات 

والمندوبـات، وقـد اعتنـى بشــرحه وتحشـيته كثير من العلمـاء والفقهاء، ألّفـهـ  على ما 

فـي هامـش بعـض النسـخـ  باسـم السـيّد جعفـر الحسـينّي النيسـابورّي، وفـرغ منـه في 

 ،وسـط نهار الخميس تقريبًا )10( جمادى اآلخرة سـنة )917هـ( بمشـهد اإلمام الرضا

والكتـاب فـي مقّدمـٍة وأربعة أبـواب؛ علـى النحو اآلتي: 

المقّدمة: في معنى الصلة وأقسامها.

الباب األّول: في الطهارة وأنواعها.

الباب الثاني: في مقّدمات الصلة.

الباب الثالث: في أفعال الصلة.

الباب الرابع: في التوابع.

]الذريعة 5: 110و 457؛ كشف الحجب واألستار: 156و 779[

نسـخ، حسـين بن أحمد بن ماجد النجفّي الشـيبانّي، يوم السبت ثالث عشر 

مـن سـنة سـبعٍ وألـف، ناقصـة األول، الصفحـات األربـع األولـى فيهـا فوائد 

وأحـراز، عليهـا باغ قـراءة على يد مالكها، عليها تملّك حسـن بن محّمد باقر 

وختمـه، عليهـا تعليقـات وتصحيحـات، كُتبـت رؤوس المطالـب والمواضيع 

بالمـداد األحمـر، آخرهـا فائـدة فـي معرفـة النجاسـات العشـر والمطّهـرات 

العــشرة، يليهـا أوراق فيها مسـائل في معرفـة الله تعالـى وأجوبتها، وفوائد 

وأشـعار متفرقة. 

نوع الغاف: )كارتونّي( بّني اللون.

105ق، 8س، 13  × 22 سم. 
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)	997(

لقطات الطّب من األلف إلى الياء )طّب/فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أول المخطوط: 
»بسـملة، ألـف: أغذيـة باهيـة: بايـد دانسـت كـه امر بـاه متوقف با تمام سـه شـيئى 

بوده باشـد أول..«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»پاشـند وبگذارنـد تـا آبـش جدا شـود انرا ناشـتا چند روز بنوشـند، ..نسـبت بمريضه 

مجـرب يافتم«. 

التعريف بالمخطوط: 

مجموعـة مـن الفوائـد الطبيّـة أسـماها المؤلّـف )لقطـات(، كان قـد التقطهـا مـن 

مجموعـٍة مـن المصـادر الطبيّـة أمثـال: )مجمع الجوامـع، الضعف التناسـلّي فـي الرجال 

والنسـاء أو االرتخـاء وعلجـه، أسـرار الحيـاة الزوجيّـة لماري سـتوب، قرآباديـن صالحى، 

وغيرهـا(، وقّسـمها بحسـب الحروف الهجائيّة، واشـتملت النسـخة على حـروف )األلف، 

والبـاء، والتـاء، والثـاء، والجيـم، والحـاء، والخاء(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، كُتـب على صفحـة الغاف: »دفتـر إحضار الـدروس المتعلّـق بالميرزا 

محّمـد رضـا المنشـئ(، وحـوت الصفحات األولـى فوائد مختلفة فـي التاريخ 

والطـّب، ثـّم تفصيـل فـي )32( صفحـة بالجـدول الخـاّص بالدروس، وشـمل 

الموضـوع،  المـاّدة،  الصـف،  الـدرس،  األسـبوع،  )يـوم  اآلتيـة:  الحقـول 

الماحظـات المهّمـة(، ويظهـر أّن هـذا الجدول هو المتعلّق بـدروس الميرزا 
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محّمـد رضـا المنشـئ الكاظمّي. كُتب في آخرها مقطوعات شـعريّة لكلٍّ من: 

جـار الله الزمخشـرّي، والشـيخ ناصف اليازجّي، وغيرهمـا. عليها تملّك حيدر 

قلـي خـان، وختمـه الدائرّي رسـمه: »حيدر قلـي 1393هـ«. 

نوع الغاف: )كارتونّي( أسود اللون. 

94ق، مختلفة السطور، 17×5،22سم.

)	998(

فهرس تاريخ ابن عساكر )فهرس/ عربّي(

إعداد: السيّد محّمد حسين الجللّي )معاصر(. 

أول المخطوط: 
»حيـاة نبيّنـا محّمـد )صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم( 1- أحمد بـن عتبة بـن مكين أبو 
العبّـاس السـلمّي الجوبـرّي المطـّرز األطـروش األحمر، وكان ثقـًة نبيًل مأمونًـا. أخبرنا أبو 

أحمد بـن األكفانّي«. 

آخر المخطوط: 
»31 – 145/66 إمـرأة شـاعرة مـن أهـل الشـام، 145/32إمـرأة عنسـيّة، 146/66-33 

إمـرأة شـاعرة مـن نصـارى بصرى«. 

التعريف بالمخطوط: 
الكتـاب عبـارة عـن فهـرٍس لألعـلم المذكوريـن فـي موسـوعة تاريـخ ابـن عسـاكر، 

المسـّمى بــ )تاريـخ مدينـة دمشـق(، اعتمد في صنعـه السـيّد المؤلّف علـى )63( جزًءا 

مـن مكتبـة اإلمـام أميـر المؤمنين، ووضع أمـام كّل علٍم من األعـلم رقمين مفصولين 

بخـطٍّ مائـل؛ الرقـم األول يشـير إلـى الجـزء، والثانـي إلـى رقـم الصفحة في الموسـوعة. 

والجدير بالذكر أّن السـيّد محّمد حسـين الجللّي اختصر هذه الموسـوعة الموسـومة 
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بــ )تاريـخ ابن عسـاكر( ليقـّدم في باقٍة عطـرة ما يرتبـط بتاريخ أهل البيـت، اعتماًدا 

علـى النسـخ الخطيّـة والمطبوعـة من هذه الموسـوعة، بخاّصـة ما طبعته دار النشـر في 

بيـروت بإشـراف الطرهونّي في 19 مجلًدا باألوفسـيت. 

]النسخة الخطّية نفسها، االكتفاء بما ُروي في أصحاب الكساء: 9[

نسـخ، المؤلِّـف، فـي أولهـا مجموعـة مـن القّصاصـات الورقّيـة فيهـا فوائـد 

مختلفـة، كُتبـت النسـخة بالقلـم الجـاف األزرق واألسـود. 

الغاف: )كارتونّي( أحمر اللون. 

6ق، مختلفة السطور، مختلفة القياسات.

)	999(

ــي  ــل ف ــون األقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكّش
ــّي( ــير / عرب ــل )تفس ــوه التأوي وج

تأليف: جار الله محمود بن عمر الزمخشرّي )538هـ( .

أّول المخطوط )ناقص(: 
»وأهمـك. وقـرئ: َوقَرِّي بالكسـر لغـة نجد تََرِيـنَّ بالهمز: ابن الرومّي. عـن أبي عمرو: 

وهـذا من لغـة من يقول: لبـأت بالحّج«.

آخر المخطوط )ناقص(: 
»عـن رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه من قـرأ سـورة والصافـات أُعطـي من األجر عشـر 

حسـناٍت بعـدد كّل جـنٍّ وشـيطان، وتباعـدت..« .

التعريف بالمخطوط: 
هـو تفسـير للقـرآن الكريـم بـّث الزمخــشرّي فيـه كثيـرًا مـن آراء المعتزلـة ورّد على 
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مـا يُستشـكل عليهـم، إضافـًة إلـى البحوث األدبيّـة المهّمة التـي تطرّق إليهـا خلله، وقد 

اعتنى بشـأنه العلماء والمفسـّـرون منذ تأليفه تدريًسـا وتعليًقا وتلخيًصا، وتّم يوم االثنين 

23 شـهر ربيـع الثاني سـنة )528هـ( بمّكـة المكرّمة .

]كشف الظنون 2 : 1475؛ هديّة العارفين : 2 : 403؛ التراث العربّي المخطوط 4 : 321 [

نسـخ، ق12هــ، عليهـا تصحيحـات، وكلمات نسـخ البدل، وعليهـا تملّك ابن 

قاسـم ابـن محّمد حسـين الطباطبائّي. 

الغاف: )جلد( أحمر اللون. 

37ق، 21س، 16.5× 24سم. 

)	000(

مفاتيح الشرائع )فقه/عربّي(

تأليف: الفيض الكاشانّي، المولى محّمد محسن بن المرتضى)ت1091هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للّـه  الـذي هدانـا لديـن اإلسـلم وسـّن لنـا الشـرائع واألحـكام بوسـيلة نبيّـه 

المختـار وأهـل بيتـه األطهـار..« .

آخر المخطوط: 
»وإاّل لـم يجـز إذ ال ضـرر وال ضـرار فـي الديـن كمـا في الخبر المشـهور، وفـي القوي 

كّل شـيٍء مطلـق حتّـى يرد فيـه نهي« .

التعريف بالمخطوط: 
فقـه اسـتداللّي مخــتصر فـي أدلّتـه يشـبه الكتـب الفتوائيّـة، اختصــره المؤلّـف من 

كتابـه الموسـوم بــ )معتصـم الشـيعة فـي أحـكام الشــريعة(، وأدلّتـه فيـه علـى طريقـة 



لمددفل482 يااحلم طففربلمرج بلع ينجفاليوّعلامحأ

األخباريّيـن، ألّفـه فـي فّنيـن؛ األّول: في العبادات والسياسـات، والثاني: فـي المعاهدات 

والمعامـلت، فـي كّل واحـٍد منهمـا )6( كتٍب وخاتمـة . تصّدى كثير من العلماء لشــرحه 

والتعليـق عليـه، وأتّمـه المؤلّف سـنة )1042هـ(.

]الذريعة 6 : 214 و21 : 303/ 5188؛ كشف الحجب واألستار : 3024/538؛ هدية العارفين 2 : 7[ 

نسـخ، محّمـد تقـّي ابـن أبـي الحسـن بـن نـور اللـه الواعـظ، يـوم السـبت 

مـن شـهر ربيـع األول سـنة )1088هــ(، كُِتـَب علـى الصفحـة األولى أشـعار 

منسـوبة إلـى اإلمـام علـّي، عليهـا تملّـك أبـي محّمد صـدر الدين السـّيد 

حسـن الصـدر، عليهـا إمضـاءات )منـه(، عليهـا تصحيحـات، كُتبـت رؤوس 

الموضوعـات والمطالـب بالمـداد األحمـر، عليهـا تعليقـات. 

الغاف: )جلد( بّنّي اللون.

345ق، 18س، 18× 25سم. 

)	00((

مفتاح االستخراج )جفر /فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أول المخطوط )ناقص(: 

»مركـب بـه تركيب سـاز در نطق او مطابق سـؤال سـايل اسـت وبمواجهة اكر نباشـد 
حـروف ألف..«

آخر المخطوط: 

مــرا بر كشــتم مغنى كــرد اكاه»بيامــد بوســه بــر بيشــانيم داد

مطابق شد با تكليف واكراه..«سحر اعداد حرفش خون شمردم
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التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي علم الجفر، عرضـْت مجموعًة من القواعد الخاّصة بعلم الجفر واسـتخراج 

المضمـرات عن طريق األعـداد. أتّمها بجهٍد كبير . 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـتعليق، ناقصـة األول، آخـره فائدة منقولة من رسـالة الجفـر، صفدر علّي 

خـان الجّفار البـاب 28 الجزء األول. 

نوع الغاف: )كارتوني( أزرق اللون.

21ق، 21س، 17.5 ×.27.5. 

)	00	(

الوافية في شرح الكافية )نحو/عربّي(

تأليف: ركن الدين حسن بن محّمد بن شرفشاه األسترآبادّي)ت717هـ( .

أّول المخطوط: 
»أحمـد اللّـه  علـى عظمة جللـه حمد غريـق بمطالعة جماله، وأشـكره لجزيـل نواله 

شـكر معتقـد لمعـاده ومآله، وأُمّجده بأشـرف أسـمائه ... وبعـد، فإنّي..« .

آخر المخطوط: 

»فإنّـك إذا قلـت فـي يـا زيـدون اضربـن اضربـوا فـي الوقـف وفـي يـا امـرأة اضربـن 
اضربـي فـي الوقـف لـم يُعلم أنّه بدل عـن النون أو المحـذوف المردود وليكـن هذا آخر 

الـكلم ...تم« .

التعريف بالمخطوط: 
شـرح جيّـد مفيـد، بعناويـن : »قولـه ـ قولـه« علـى كتـاب )الكافيـة( البـن الحاجـب 
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المالكـّي النحـوّي، عثمـان بـن عمر)ت646هـ(، ألّفه باسـم الوزير يحيى بـن إبراهيم بن 

يغرش بيلكا السـلطان ختن. ولألسـترآبادّي ثلثة شـروٍح )كبير، متوّسط، مختصــر(، وهذه 

النسـخة هـي الشـرح المتوّسـط، وقـد اعتنـى فيهـا بحـّل مشـكلت األلفـاظ وبيـان علـل 

المسـائل وتحليـل التركيبـات، ولم يتوّسـع فيـه إاّل نادًرا.

]الذريعة 25 : 25، كشف الظنون 2 : 1370، فهرست مخطوطات العتبة العّباسّية المقّدسة: 166/2[ 

نسـخ، محّمـد بـن محّمـد تقـّي خسـروجردي، 21 شـهر ذي الحجـة سـنة 

1058هــ،ُ كتَب على الصفحة األولى فوائد وأشـعار، وتاريخ تولّدات، وتملّك 

علـّي ومحّمـد أشـرف. عليهـا تملّـك محّمـد جـواد محفـوظ، عليهـا تعليقات 

وتصحيحـات، كُتبـت رؤوس المطالـب بالمـداد األحمـر، آخره فائـدة منقولة 

مـن تفسـير علـّي بن مزاحـم، وتملـك بتاريـخ 1260هـ.

نوع الغاف: )جلد( بّنّي اللون.

144ق، 20س، 7× 25.5سم.

)	00	(

جّنة األمان الواقية= مصباح الكفعمّي )دعاء/عربّي(

تأليف: الشيخ تقّي الدين إبراهيم بن علّي الكفعمّي)ت905هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي جعـل الدعـاء سـلًّما يُرتقى به إلـى أعلى مراتـب المكارم ووسـيلًة 

إلـى اقتناء غـرر المحامـد ودرر المراحـم والعقود المنضـودة..«. 

آخر المخطوط )ناقصة(: 
»وخيـر الدعـاء مـا صـدر عـن صـدٍر نقـّي وقلب تقـّي، وفـي المناجـاة سـبب النجاة، 

وباإلخـلص يكـون الخـلص، فـإذا اشـتّد الفزع«. 
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التعريف بالمخطوط: 

أدعيـة وأعمـال وأوراد وتعويذات ورقيـة وأذكار، أكثرها قصيرة تُتلى عقيب الصلوات، 

وفي أيام األسـابيع والشـهور والمناسـبات السـنويّة واأليام المباركة، وفي مختلف األحوال 

ف مـن كتـٍب يُعتمـد علـى صّحتها،  وشـتى األغـراض الدنيويّـة واألخرويّـة، جمعهـا المؤلِـّ

ذكـر أسـماءها فـي آخره، وهو في خمسـين فصًل، ذُكـرت عناوينها في أولـه، مع تعاليق 

توضيحيّـة مفيـدة فـي الهوامـش تُعين القـارئ والمتتبّع علّقهـا المؤلّف نفسـه، وفي آخر 

الكتـاب ملحق مـن المؤلِّف فيه أدعيـة متفرّقة.

يُعـرف هـذا الكتـاب بـ )مصبـاح الكفعمـّي( أيًضا، وله مختصـر من المؤلّـف بعنوان: 

)الجّنـة الواقيـة والجّنـة الباقيـة(، وقـد تـّم تأليفه يـوم الثلثاء لثـلث لياٍل بقين من شـهر 
ذي القعدة سـنة )895هـ(. 

]التراث العربّي المخطوط: 110/4[

نسـخ، ناقصـة اآلخـر، عليها وقفّية: »وقـف خاّص«، الصفحات الــ )4( األولى 

كُتبـت بخـطٍّ مغايـر لباقـي النسـخة، اعتنى الناسـخ بتشـكيل جميـع األدعية 

والمناجـاة المذكـورة فـي الكتاب، عليهـا تعليقات بإمضاء: )منـه رحمه الله، 

منـه، منـه ره(، عليهـا تصحيحـات ونقوالت مـع ذكر المصـدر، كُتبت رؤوس 

المطالـب والفصول باللـون األحمر. 

الغاف: )كارتون( أسود اللون.

290ق، 21س، 21 ×27سم. 

)	00	(

مسالك األفهام إلى شرح شرائع اإلسالم )فقه / عربّي(

تأليف: زين الدين بن علّي العاملّي الشهيد الثاني)ت965هـ( .
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أّول المخطوطة: 
»بسـملة، الحمد لله رّب العالمين والصلة والسـلم على سيّدنا محمد وآله الطاهرين، 

القسـم الثاني في العقود وفيه خمسـة عشر كتابًا« .

آخر المخطوطة: 
»إن لـم يكـن وكيـًل في قبـض المبيع على أقّل تقديـر رّده بالعيب، وكيـف كان فقول 

الشـيخ ضعيف وكذا تعليله«.

التعريف بالمخطوط: 

شـرح كبير جامع اسـتداللّي مهّم بعناوين : )قوله ـ قوله( على كتاب )شـرائع اإلسـلم( 

للمحّقـق الحلّـّي أبـي القاسـم جعفـر بـن الحسـن )676هــ(، كتبـه على سـبيل الحاشـية 

فـي العبـادات والبسـط فـي غيرهـا مـن األبـواب، فرغ مـن الجـزء األّول في يـوم األربعاء 

3 رمضـان )951هــ(، ومـن الجزء الرابـع في أواخر جمادى اآلخرة سـنة )963هــ(، وأتّمه 

في سـنة )964هـ( .

وتشـتمل نسـختنا هذه على القسـم الثاني وهو خاّص بالعقود وفيه )15( كتابًا؛ أّولها 

كتاب التجـارة وآخرها كتاب الوكالة. 

]لذريعة 20 : 378/ 3516؛ كشف الحجب واألستار : 502/ 2829؛ معجم المؤلّفين: 4 : 193 [

نسـخ، ق13هــ، أّولـه فهـرس بالمواضيـع، عليهـا أمانـة للسـّيد علـّي شـبر 

آل  )موسـى  المربّـع:  وختمـه  موسـى  تملّـك  عليهـا  النبـّي،  عبـد  وكذلـك 

حفاظـي(، وتملّـكات ووقفّيـات أخرى، عليها تعليقات بإمضـاء: )منه(، عليها 

تصحيحـات، عليهـا نقوالت مـع ذكر المصدر، كُتبـت رؤوس المطالب باللون 

األحمـر، آخرهـا فوائـد ونقـوالت متفرّقـة. 

نوع الغاف: )جلد( أخضر اللون.

239ق، 26س، 5. 18 ×  5. 28سم.
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)	00	(

الروضة البهّية في شرح اللمعة الدمشقّية )فقه/عربّي(

تأليف:  زين الدين بن علّي العاملّي الشهيد الثاني،)ت965هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للّـه  الـذي شـرح صدورنا بلمعٍة من شـرائع اإلسـلم كافية في بيـان الخطاب، 

ونـّور قلوبنـا من لوامـع دروس األحكام..« .

آخر المخطوط: 
»بقـاء غيـره وعـدم انتقالـه وملك الغير له وفي المـّدة يحلف المنكـر لألصالة عدم ما 

يدعيـه لآلخر مـن الزيادة تّم« .

التعريف بالمخطوط: 

شـرح مزجـّي سـلس ممتـاز مقبـول عند العلمـاء على كتـاب )اللمعـة الدمشـقيّة في 

فقـه اإلماميّـة( للشـهيد األّول محّمـد بـن مّكـّي العاملّي )هــ 786هـ(، وقد يسـتفيد منه 

المبتـدى ء والمنتهـي، والروضـة البهيّـة كتـاب فقهـّي اسـتداللّي ال يـزال يدرسـه طـّلب 

اإلماميّـة، وهـو أشـهر مـن أن يُذكر ويوصـف، والظاهر أنّه آخر تأليفاتـه، وقيل : أُلّف في 

سـتة أشـهٍر وسـتة أيّاٍم، أو خمسـة عشـر شـهرًا، ألّفه في مجلّدين؛ المجلّد األّول من أّول 

الطهـارة إلـى آخـر المسـاقاة وتاريـخ تأليفه 6 جمادى اآلخرة من سـنة 956 هــ، والمجلّد 

الثانـي مـن أّول اإلجـارة إلـى آخر كتـاب الديّات، وفرغ منـه في ليلة السـبت 21 جمادى 

األُولى سـنة )957هـ(. 

]الذريعـة 13 : 292؛ كشـف الحجـب واألسـتار : 296/ 1595؛ فهرسـت مخطوطـات العتبـة العّباسـّية 

المقّدسـة: 190/2 [

نسـخ، زيـن العابديـن ابـن مرحـوم كربائـّي، يـوم االثنين عشـرة شـهر صفر 
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سـنة )1248هــ(، الجزء األول، وضـع فهرس بالمواضيع فـي الصفحة األولى، 

النسـخة مجدولة بالمداد األحمر، كتبـت رؤوس المطالب والعناوين بالمداد 

األحمر، عليهـا تصحيحات. 

الغاف: )جلد( أسود اللون، مزيّن بالطرّة ذات الرأسين من الجانبين. 

200ق، 26س، 18 ×29سم.

)	006(

رسائل الصابي )أدب/ عربّي(

إنشاء: أبي إسحاق إبراهيم بن هلل الصابي)ت384هـ(

أول المخطوط: 
»كتـب أبـو إسـحاق الصابـي عـن الطائع للـه إلـى والة النواحـي واألطراف عنـد عوده 

إلـى داره وزوال الوحشـة بينـه وبيـن األمراء..«. 

آخر المخطوط: 
»ونعمتـه واألشـبه بمـا بينـي وبينه واألجمع لنـا في طاعة أمير المؤمنين فعل إن شـاء 

تعالى«.  الله 

التعريف بالمخطوط: 
رسـائل كتبهـا الصابي إلـى الملوك والشـخصيّات المعاصرة له في مختلف المناسـبات 

واألغـراض، أو كتبها على لسـان اآلخريـن بتكليٍف منهم. 

ويظهـر مـن مجموعـات الرسـائل المختلفـة أنّهـا ُجمعـت أكثـر مـن مـرّة، ومـا ُجمع 

فـي حيـاة الصابـي مرتّـب علـى الترتيب الزمنـّي، وما ُجمع بعـد موته مرتّـب على ترتيب 

الموضوعـات فـي كلٍّ منهـا فصـول، وكّل واحٍد مـن المجموعات في أجـزاٍء عديدة، وهي 

تعـّد نمـاذج راقية مـن بلغة ذلـك العصر. 
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واشـتملت نسـختنا هذه على أجزاٍء؛ األول: في الرسـائل والمناشـئ واألمثلة، وفيه ما 

يقـرب مـن )30( رسـالًة، كتبهـا إلـى والة النواحـي واألطراف عنـد عودته إلـى داره وزوال 

الوحشـة بينـه وبين األمراء سـنة 364هـ. الجـزء الثاني: في الفتوح، وفيـه ما يقرب من الـ 

)26( رسـالًة. الجـزء الثالـث: فـي العهود، وفيه ما يقرب من )20( عهـًدا، الجزء الرابع: في 

الشـفاعات وفيـه أكثر من عشـر رسـائل. الجـزء الخامس: في رسـائل مختلفة إلـى الوزراء 

والسـلطين، وفيـه ما يقرب من الـ )10( رسـائل. الجزء السـادس: فـي المكاتيب، وفيه ما 

يقـرب مـن الـ )30( رسـالًة. الجزء السـابع: في الرقـاع والمكاتيب من غيـر ديوان الخلفة، 

وفيـه ما يقرب من الـ )13( رسـالًة. 

]التراث العربّي المخطوط: 108/6، النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عليهـا وقفّيـة الشـيخ عبد الـرزاق آل معتوق العاملّي، وتملّك الشـيخ موسـى 

سـنة )1257هــ(، أوله فوائد بمقدار )ثمانـي أوراٍق منقولة من كتاب )فروق اللغات في 

التمييـز بيـن مفاد الكلمات( لنـور الدين بن نعمة اللـه الجزائرّي)ت1158هـ(. مجدولة، 

كٌتبت رؤوس الموضوعـات باللون األحمر.

الغاف: )جلد( بّنّي اللون، مزيّن بالطرّة ذات الرأسين من الجانبين. 

213ق، 25س، 18 ×  30 سم.

)	007(

رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل )فقه/عربّي(

تأليف: السيّد علّي بن محّمد علّي الطباطبائّي الحائرّي)ت1231هـ( .

أّول المخطوط: 

»الحمـد للّـه رّب العالميـن وصلّـى اللّه على خيـر خلقه محّمد وآلـه الطاهرين. كتاب 
الحـّج ويتبعه العمـرة أو يدخل فيه..« .
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آخر المخطوط: 
»صلّـى بالتسـبيح عـوض كّل ركعـٍة سـبحان اللّه والحمد للّـه وال إله إاّل اللّـه واللّه أكبر 

ويجـزي في جميـع األفعال« .

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب دقيـق متيـن، يُعـرف منـه علميّـة مصّنفه وطـول باعه فـي الفقه، اسـتدّل فيه 

علـى جميـع أبـواب الفقـه من الطهارة إلـى الديات، وشـرح به كتاب )النافـع في اختصار 

الشــرائع( المعـروف بــ )المختصــر النافـع( للمحّقـق الحلّّي)ت676هـ(، وهـو في غاية 

الجـودة، لـم يُسـبق بمثلـه، ذكـر فيه جميع ما وصـل إليه مـن األدلّة واألقـوال، على نهٍج 

عسـر على سـواه، بل اسـتحال .

تـّم كتـاب الديـات منه في ليلة الجمعة 27 صفر سـنة )1192هــ(، وكتاب الصلة في 

ا على  أواخـر العــشر الثانـي من صفر سـنة)1194هـ(، وللمؤلّف شـرح آخر مختصــر جدًّ

الكتـاب نفسـه يعرف بـ )الشــرح الصغير(، كما أّن هذا الشـرح يعـرف بـ)الكبير(.

]الذريعة 6 : 98؛ رياض المسائل: 115/1[ 

نسـخ، زيـن بـن حسـين بن علـّي بن قاسـم الحسـينّي العاملـّي، كتـاب الحّج: 

ظهر يوم االثنين 18 شـوال سـنة )1229هـ(، كتاب الجهاد: عصر األربعاء 5 ذي 

القعـدة سـنة )1229هــ(، الكاظمّية، وكتـاب الطهارة تاريخ نسـخه وضع عليه 

ورقـة، أّول النسـخة وقفّية بتاريـخ )1363هـ( حّررها جعفر خلف الكشـوان.

نوع الغاف: )جلد( بّنّي اللون. 

213ق، 25س،18× 30سم.

)	008(

الكافي )حديث / عربّي(

تأليف: أبي جعفر محّمد بن يعقوب الكلينّي البغدادّي)ت329هـ( .
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أّول المخطوطة: 
»بسـم اللّـه الرحمـن الرحيم، كتاب الطهـارة، باب طهور الماء، قال أبـو جعفر محّمد 

بـن يعقوب الكلينـّي: حّدثني علّي« .

آخر المخطوطة : 
»فإنّـي سـمعت رسـول اللّه يقول : الرزق عــشرة أجزاٍء تسـعة أجزاء فـي التجارة 

وواحد فـي غيرها« .

التعريف بالمخطوط: 

مـن أجّل الكتب الحديثيّة عند الشـيعة اإلماميّة، ويعّد مـن المصادر األربعة المعتبرة 

القديمـة التـي عليهـا مـدار اسـتنباط األحكام الشــرعيّة فـي المذهب، ألّفه في 20 سـنة 

)فـي زمـان السـفراء األربعـة(، يحتـوي علـى 16199 حديثًـا، وينقسـم على ثلثة أقسـام: 

األُصـول، والفـروع، والروضـة، و32 كتابًـا، وذيل كّل كتـاٍب أبواب .

تقسيمه وكتبه بهذا الترتيب : 

 األّول : األُصـول )فيـه : كتـاب العقـل والجهـل، التوحيـد، الحّجـة، اإليمـان، الكفـر،

األدعية، فضل القرآن، والعشرة( .

 الثانـي : الفـروع )وفيـه : الطهـارة، الجنائـز، الصـلة، الـزكاة، الصـوم، الحـّج، الجهاد

 المعيشـة، النـكاح، العقيقـة، الطـلق، العتـق والتدبيـر والمكاتبـة، الصيـد والذباحـة،

 األطعمـة واألشـربة، الـزّي والتجّمـل، المـرّوة، الدواجـن، الوصايـا، الميـراث، الحـدود،

الديات، الشهادات، القضايا، األيمان والنذور والكفارات( .

الثالث : كتاب الروضة .

اشـتملت نسـختنا هـذه علـى البـاب الثانـي ابتـداًء مـن كتـاب الطهـارة حتّـى كتـاب 

المعيشـة. 
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] الذريعـة 2 : 242 و3 : 55 و5 : 182/ 800 و15 : 96/ 630؛ فهرسـت مخطوطـات العتبـة العّباسـّية 

المقّدسـة: 61/1 [

نسـخ، يوسـف بن عبد الحسـين الصلنبـاوّي، ق13هـ، في الحضـرة الغرويّة، 

عليهـا تملّـك محّمـد آل محفـوظ سـنة 1314هــ، عليهـا نقـوالت مـع ذكـر 

المصـدر، عليهـا تصحيحـات، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمـر. 

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون، مزيّن بالطرّة ذات الرأسين من الجانبين.

276ق، 29س،21× 30سم.

)	009(

رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل )فقه/عربّي(

تأليف: السيّد علّي بن محّمد علّي الطباطبائّي الحائرّي)ت1231هـ( .

أّول المخطوط: 
»الحمـد للّـه رّب العالميـن وصلّـى اللّه على خيـر خلقه محّمد وآلـه الطاهرين. كتاب 

العتـق: وهـو لغة الخلوص ومنه يسـّمى البيـت عتيًقا..« .

آخر المخطوط: 
»والمرجـّو مّمـن وقـف علـى هـذا...، ورأى فيـه خطـأً أو خلـًل أن يصلحـه وينبّه عليه 

ويشـير إليـه حائـزًا بذلـك مّني شـكراً جميـلً ومن اللـه تعالى أجـراً جزيلً« .

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة تحت الرقم )5007( فلحظ.

نسـخ، زين بن حسـين بن علّي بن قاسـم الحسـينّي العاملّي، يوم األحد غرّة 

شـهر رجـب في سـنة )1229هــ(، الصفحات األولـى واألخيرة مرّممـة ترميًما 
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عاديًـا أضـّر بالنسـخة، حيـث أخفى بعـض كلماتهـا، عليها تصحيحـات، كُتب 

عنـوان النسـخة وأرقام صفحاتهـا بقلٍم معاصر. 

نوع الغاف: )ورقّي( بّنّي اللون.

404ق، 27س،21.5× 30.5سم.

)	0(0(

مسالك األفهام إلى شرح شرائع اإلسالم )فقه / عربّي(

تأليف: زين الدين بن علّي العاملّي الشهيد الثاني)ت965هـ( .

أّول المخطوطة: 
»بسـملة، كتـاب القضـاء: القضـاء: يطلـق على إحـكام الشـيء وإمضائه ومنـه وقضينا 

إلـى بني إسـرائيل وعلى اإلتمـام...« .

آخر المخطوطة: 
»وأن يجعـل مـا بقـي مـن أيـام هـذه المهلـة علـى طاعتـه موقوفـاً، وعّمـا يبعـد عـن 
مرضاتـه مصروفـاً، إنـه هـو الجـواد الكريـم ... والصـلة على سـيد المرسـلين محمـد وآله 

وصحبـه أجمعيـن« .

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة تحت الرقم )5004( فلحظ. 

وتشـتمل نسـختنا هذه على الجزء السـابع من المسـالك، ويحتوي على خمسة كتٍب؛ 

وهـي: )كتـاب القضـاء(، و)كتـاب الشـهادات(، و)كتـاب الحـدود(، و)كتـاب القصـاص(، 

و)كتـاب الديات(. 

نسـخ، الخميـس سـابع عشـر من شـهر رجـب األصّب سـنة )972هــ(، عليها 
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تملّـك كلٍّ مـن محّمـد شـريف الحسـينّي وأحمـد بـن إسـماعيل ونصـر اللـه 

الحسـينّي القدمكاهـّي، والشـيخ أحمـد المشـهدّي والحـاّج محّمـد حسـن 

حّسـون والحـاّج محّمـد النجفـّي والشـيخ علـّي محفـوظ العاملـّي والشـيخ 

حسـين محفـوظ العاملـّي الكربائـّي سـنة )1333هــ(، عليهـا عارية حسـين 

محفـوظ لـدى عبد النبّي بن حسـين علـي، عليها تصحيحـات، عليها نقوالت 

مـع ذكـر المصـدر، كُتبـت رؤوس بعـض المطالـب علـى جانـب الصفحـات. 

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون.

179ق، مختلفة السطور،20 ×  5. 30سم.

)	0(((

الروضة البهّية في شرح اللمعة الدمشقّية )فقه/عربّي(

تأليف: زين الدين بن علّي العاملّي، الشهيد الثاني)ت965هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي شـرح صدورنا بلمعٍة من شـرائع اإلسـلم كافية في بيـان الخطاب، 

ونـّور قلوبنـا من لوامـع دروس األحكام..« .

آخر المخطوط: 
»ونسـأله مـن فضلـه وكرمه أن يجعلـه خالًصا لوجهـه الكريم، موجبًا لثوابه الجسـيم، 
وأن يغفـر لنـا مـا قّصرنـا فيـه اجتهـاًدا، أو وقـع فيـه من خلـٍل في إيـراد، إنّه هـو الغفور 

. الرحيم« 

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة آنفاً تحت التسلسل )5005( فلحظ.

نسـخ، ابن مّا محّمد حاجي مير ابن محّمد، شـهر صفر سـنة 1089هـ، كُتب 
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علـى الصفحـة األولى فهرس بموضوعات الكتاب، وفائدة في االسـتخارة، في 

آخـر الجـزء األول وقفّيـة محّمد علّي بتاريخ جمادى األولى سـنة )1363هـ(، 

عليهـا إمضـاءات )منـه ره، جـمَّ مـّد ِظلّـه(، عليهـا تعليقـات، كُتبـت رؤوس 

المطالـب بالمـداد األحمـر، الورقـة األخيرة عليهـا فائدة في من ال يُسـتجاب 

دعـاؤه، وتملّـك حسـين بـن محفـوظ العاملـّي، وتملّـك علـي ابـن المرحـوم 

الشـيخ محّمد محفـوظ العاملّي. 

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون. 

265ق، 31س، 18.5 ×30سم. 

)	0(	(

كشكول )كشكول /عربّي(

تأليف: نعمان ثابت بن عبد اللطيف البغدادّي)ت1356هـ(. 

أول المخطوط: 
»قـال المسـعودّي: وقـد ذكر بطلميـوس بالكتاب المعـروف بجغرافية صفـة األرض ... 

وإّن قطـر األرض..«. 

آخر المخطوط: 
»شـرحها فـي كتاٍب سـّماه )مفتاح الكنوز في حّل الرموز(..الـدرر الكامنة ج3 ص 107 

وكشف الظنون ج2 ص486«. 

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول ضـّم جملـًة من الفوائد النـادرة واألخبـار المهّمة التي ال يمكـن العثور عليها 

فـي غيـر هـذا الكتـاب، وكذلـك جملـة مـن التراجـم لشـخصياٍت لـم تُذكـر فـي المصادر 

الخاّصـة بالتراجـم، وتفاصيـل كثيـرة بخصـوص جملـٍة من النسـخ الخطيّة. 
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ملحق بالبحث
من أوائل النسخ املفهرسة يف البحث

وممـا جـاء فيـه: نقـوالت عـن حسـاب الشـطرنج، فائـدة مـن كلم محـي الديـن ابـن 

العربـي فـي معرفـة ليلـة القـدر، ضبـط بحـور العـروض فـي بيتيـن، فائـدة عـن الكنـز 

المدفـون، الحـواّس العشـر لتقـّي الديـن العـزّي، نظـم لصفـّي الديـن الحلّـّي فـي معرفة 

شـدود أنغـام الموسـيقى، أسـماء فقهـاء المدينة السـبعة، فائـدة من الكنـز المدفون في 

صفـة مضاعفـة الشـطرنج، تراجـم لـكلٍّ مـن أسـماء القـداح ويوسـف بـن محّمـد البلوّي 

والكفعمـّي والشـيخ إبراهيـم الحورانـّي، بعـض الضوابـط والمشـاكل، فائـدة تاريخيّة في 

الطاعون منقولة من خّط نعمان اآللوسـّي، شـرح المقصورة الدريديّة، منتدى األدباء في 

كربـلء، فهـرس بالكتـب الغريبـة، وغيـر ذلك. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، أّولـه إشـارة إلـى مؤلّـف الكشـكول وصفحـات ترجمتـه بخطّـه فـي 

النسـخة، وعبـارة إهـداء إلـى الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ مـن مقتنيـه 

1964/12/2م. بتاريـخ 

الغاف: )كارتونّي( مشّجر. 

74ق، مختلفة السطور، 20.5 ×  32سم.

...يّتبع
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ملحق بالبحث
من أوائل النسخ املفهرسة يف البحث
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أّول الوافية في شرح الكافية



لمددفل500 يااحلم طففربلمرج بلع ينجفاليوّعلامحأ

الصفحة األولى من رسائل الصابّي
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الصفحة األولى من الكافي
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