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الملّخص

تعـّد فهـارس المخطوطات البوصلة الرئيسـة لتوجيـه الباحثين الذيـن يرومون تحقيق 

النصـوص المخطوطـة ونشـرها إلـى أماكـن وجـود النسـخ ووصفهـا فـي مكتبـات العالم، 

حيـث اعتنـى الباحثـون بإصـدار العديـد منهـا فـي عالمنـا العربـّي واإلسـالمّي، فضالً عن 

مكتبـات الغـرب ليجـد َمن يدخـل مضمـار التحقيق ضالتـه فيها.

يسـتعرض هـذا البحث مجموعـات مهمة من فهارس الكتب الخطيـة لمكتبات العراق 

صـدرت عـن بعض المؤسسـات العلميـة أو المتخّصصين فـي هذا المجال لغـرض االطاّلع 

عليهـا ومعرفـة مـا كُِتـب عن تلك النسـخ واسـتعراض المنهج المتّبـع من ِقبَلِهم؛ ليتسـّنى 

لَمـن يخـوض فـي هـذا المجـال تطـوره وإضفـاء الصبغـة التراثيّـة عليـه ونشـره بطريقـة 

. علميّة

ولعـّل القـارئ يالحظ الكـم الهائل من المخطوطات العربيّة فـي خزائن الكتب العامة 

والخاصة التي تنتظر َمن يحّققها وينشـرها؛ ليسـتفيد منها الطلبة والباحثون.
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Abstract

Manuscript indices are the foremost compasses that guide 
researchers who intend to examine and publish manuscript texts to 
the locations of copies and their description in libraries across the 
globe. Hence, researchers give great care to publish many of them in 
our Arab and Islamic world, as well as in Western libraries, therefore, 
assisting those who enter the field of examination will to find their 
desired manuscript.

This study reviews the main indices of manuscripts in Iraqi 
libraries published by academic institutions or authored by specialists 
in this field, for the purpose of reviewing them, knowing what was 
written about those copies, and reviewing the methodology followed 
by specialists. This will be a stepping stone for those involved in 
this field to develop and publish these manuscripts according to its 
methodology.

Perhaps one of the most important observations is the huge 
amount of Arabic manuscripts in public and private libraries that 
await someone to examine and publish them, benefiting scholars and 
researchers.
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المقدمة

ال شـّك فـي أنَّ مشـروع تدويـن المخطوطـات وفهرسـتها يكتسـب مشـروعيتّه مـن 

أهدافـه الجـاّدة، لتكـون الفهرسـة فـي تمـاسٍّ مباشـر مـع أهميّـة المخطوطـات، ولعلّهـا 

تكـون المفتـاح للدارسـين والباحثيـن الذيـن يهّمهـم الوقوف علـى أصل النسـخة الخطّيّة 

التـي يُـراد الحصـول عليهـا وتصويرهـا فـي أيّـة مكتبـٍة أو فـي أّي بلـٍد مـن بلـدان العالم.

يقـول كراشكوفسـكي: )فالمخطوطـات إذن كالطبيعـة وكالفـّن يجـب أن تكـون ثروًة 

لـكّل النـاس الذين يفهمونها ويحّسـونها، ويجب أن تكون مفتوحة لـكّل العلماء()1(. فلوال 

الفهـارس فـي يـد المفهرسـين لـم يسـتطع المحّقق العثـور على النسـخ المطلوبـة، ومّما 

تجـدر اإلشـارة إليـه أّن محّقـق المخطـوط يجـب أن يلـّم بفهـارس المخطوطـات إلمامـاً 

كافيـاً؛ لكـي يتعـرّف علـى نسـخ المخطـوط ذاتـه، فيتمّكـن مـن معرفـة الكتـب الخطّية 

التـي تهّمـه، والغـرض الـذي جـاء من أجلـه، فإذا مـا اطّلع على الفهـارس المتنوعـة، فإنّه 

حتمـاً سـيعثر علـى نسـٍخ أخـرى مـن المخطوط فـي مكتبـاٍت أُخـر، حينذاك يجـد ضالّته 

المنشـودة، وبإمـكان المحّقـق أن يشـرع بتحقيـق المخطوط. 

وال يخفـى علـى الباحثيـن أّن معظـم المخطوطـات العربيـة منتشـرة فـي مكتبـات 

العالـم، حيـث تعـّد تركيـا اليـوم مـن أغنـى أقطـار العالـم بالمخطوطـات العربيّـة، وقـد 

جمعتهـا مـن الخزائـن السـلطانيّة، ومن المسـاجد والمـدارس والقصور، ومـن أبرز أماكن 

حفـظ المخطوطـات العربيّة واإلسـالميّة في تركيـا: اآلصفية، وآيا صوفيـا، وبايزت عمومي 

كتابخانـه، وجامـع السـليمانية، وطـوب قابـي سـراي، ومكتبـة جامـع محّمـد الفاتـح، 

والمكتبـة العامـة، ومتحـف اآلثـار التركيّة اإلسـالميّة، ومكتبـة جامعة إسـطنبول، وغيرها 

)1( مع المخطوطات العربيّة: 25.
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مـن المـدن والمكتبـات)1(. والجديـر بالذكـر أّن مكتبـة جامعـة السـليمانية وحدها تحوي 

علـى أكثـر مـن مائـة ألـف مخطـوط، وعلى هـذا فِقـْس بقيـة المكتبـات التركيّة.

وتشـّكل خزائـن الكتـب والمخطوطات الثمينة في العتبتين الحسـينيّة والعبّاسـيّة في 

كربـالء المقّدسـة فـي العراق الكنـز واإلرث الحضـارّي والفكرّي لهـذه المدينة، وصفحات 

مشـرقة مـن حضارتهـا وأبعادهـا الثقافيّة، وهـذه المخطوطـات قديمة كُتبـت منذ مئات 

السـنين، ومعظمهـا يحتـاج إلى تحقيق متونها وإخراجها إلى النـور؛ لينتفع منها الباحثون 

والمعنيّـون بكتب التراث.

إيضاح خّطة الُمفهِرس وعمله:

إّن تنظيـم عمليـة الفهرسـة يُعـّد مسـألًة مهّمـة كمـا هو مالحـظ في بعـض األبحاث، 

قـال السـيّد الجاللـّي: )الفهـارس مفاتيـح يسـتعين بها القارئ إلـى فتح كنوز العلـم ليطّلع 

علـى مـا فيهـا مـن مفـردات المعـارف()2(، لـذا بـات مـن الضـرورّي أن يجمـع المفهـرِس 

قصاصـاٍت مبّوبـة حسـب حـروف المعجـم، يكتـب عليها أسـماء الكتـب وترقيمهـا، ومن 

ثـّم يأتـي موضـوع الكتـاب المخطوط فـي أيِّ باٍب من أبـواب العلم يمكـن تصنيفه، هل 

هـو فـي اللغـة أو فـي األدب أو فـي التاريخ أو في الفقـه واألصول أو أّي علـم من العلوم 

األخـرى، وبعـد ذلك يتنـاول المفهرِس وصف المخطوط بالشـكل المطلـوب: أوله وآخره، 

قياسـه، عـدد صفحاتـه، نوع الـورق؛ كالـرَّّق المتّخذ من جلـود الحيوانات، ونـوع الخّط، 

ثـّم المصـادر والمراجـع التي ذَكـرت المخطوط.

وبسـعيه وجـّده واجتهـاده يحّقـق المفهرِس جـزءاً مهّماً مّمـا تّوصل إليه في مسـيرته 

العلميّـة، وإّن قـارئ هـذا البحث ليلمس فيه سـعة علـم المفهرس وقـّوة بداهته وحرصه 

الشـديد علـى صـون تراثنـا الفكـرّي مـن كّل عيـٍب وانتقـاص، فقد غـاص ببحثه هـذا إلى 

أعمـاق المخطوط وَسـبَر غوره.

)1( ينظر المخطوطات العربيّة: مصطفى مرتضى الموسوّي: 72.

)2( علم تحقيق النصوص: 134.
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لعـلَّ مـن فوائـد الفهـارس أنّهـا تعرّفنا بوجـود المكتبات فـي العالم، وهي بحـّد ذاتها 

معرّفـة للباحثيـن، لكـن الفائدة األهـم هي أنّها تعرّفنا بوجود نسـٍخ خطّيّـة أُخر في هذه 

المكتبـات، وفـي هـذه الحالـة يلجـأ الباحث إلـى القيام بجمع هذه النسـخ مـن مكتبات 

العالـم أو تصويرهـا، ليسـتعين بهـا علـى تحقيـق المخطوط المـراد عمله، وهذه النسـخ 

سـوف يسـتفيد منهـا الباحث عّدة أمـوٍر؛ منها: 

أوالً: المطابقة بين النسـخ وفي حالة وجود سـقٍط معيّن )كلمة أو جملة( من النسـخ 

األصليـة، فيضطّر للنظر في النسـخ األُخـر لتكميل ذلك النقص.

ثانيـاً: بمـا أّن النسـخ مختلفـة مـن حيـث الكتابـة ومـن حيـث مـكان وجودهـا، فـإّن 

كّل نسـخٍة تمتـاز عـن النسـخ األُخـر بمزايـا قـد تكـون فـي نـوع الخـّط والكتابـة، إضافًة 

إلـى التعليقـات الموجـودة علـى حواشـيها مـن قبـل قرّائهـا، أو مـن قبـل العلمـاء الذين 

تداولوهـا، وأحيانـاً مـن قبـل نّسـاخها، وهـذا يفيـد الباحث في التعـرّف على أمـوٍر كثيرة 

تتعلّـق بمجـال بحثه.

ثالثاً: بعض النسـخ الخطّيّة تحتوي على إجازاٍت من مؤلِّفيها لطاّلبهم، وهذه المسـألة 

ذات أهميـٍة كبيـرة فـي نقل الحديـث والروايات؛ إذ إّن طالب العلم يكـون قد اطّلع على 

النسـخة مـع إجـازٍة مـن مؤلِّفهـا بما يرويه هـذا الطالب مـن محتوى هذه النسـخة، علماً 

أّن اإلجازة تعّد واحدًة من الطرق الثمان المشـهورة في تحّمل الحديث الشـريف، وتأتي 

فـي المرتبة الثالثة بعد السـماع والعرض.

لقـد خطـا فّن الفهرسـة في العالم اإلسـالمّي بعاّمـة والعراق بخاّصة خطواٍت واسـعة؛ 

وذلـك علـى أيدي فريق مـن المعنيِّين المختّصيـن بهذا الفّن، وبازدياد المكتبات واتّسـاع 

آفـاق المعرفـة بيـن أبنائهـا، ومّمـا يدلـّل علـى هـذه العنايـة بالفهرسـة إصدار النشـرات 

الفهرسيّة الكثيرة التي أصدرتها طائفة كبيرة من المكتبات في السنوات األخيرة الماضية، 

وقـد اهتـّم أخيراً َجمٌع من المؤلّفين بفهرسـة المخطوطات المحفوظـة في المكتبات في 

أنحـاء العالـم سـواء الخاّصـة أو العاّمة، وهذه تعين على حّل هذه المشـكلة مع اسـتثناء 



ّمحمي ّيو  هلرموّمدّيوٍبيد428 داو 

مـا فيهـا من األخطاء واالشـتباهات التي تقتضـي الحذر)1(.

ففـي السـعودية وبيـروت وصنعاء وحلـب والرباط وفاس وغيرها مـن البلدان العربيّة 

األُخـر مجاميـع كثيـرة مـن هـذه الفهـارس، وجدير بنـا أن ننوِّه بـأّن مجمع اللغـة العربيّة 

فـي دمشـق سـعى في إصدار عشـرين مجلّـداً ونيّف من فهـارس مخطوطـات دار الكتب 

الظاهريّـة فـي العلوم المختلفـة؛ كالنحو، والمنتخب من مخطوطـات الحديث، والتاريخ 

وملحقاتـه، واللغـة والبالغـة والعـروض والصـرف، والمنتخـب مـن مخطوطـات المدينـة 

المنـّورة، والجغرافيـة وملحقاتهـا، والفقـه الشـافعّي، وعلوم القرآن، والشـعر وغيرها.

لعـّل أوسـع موسـوعٍة صـدرت عـن المخطوطات الشـيعيّة فـي العراق هـي )الذريعة 

ـد بالرحمـة الحّجـة الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانّي،  إلـى تصانيـف الشـيعة( لشـيخنا الُمتغمَّ

تقـع فـي 26 جـزءاً، ويعـّد كتابـه هـذا أوثـق كتـب الفهرسـة المعـّول عليهـا، ومـن أمتـع 

الببليوغرافيّـات التـي سـطّرها يراعـه فـي هـذا المجـال، فضـالً علـى ذلـك أنّـه اكتسـب 

بنبوغـه منزلـًة عاليـًة بيـن المفهرسـين، فقد صـدرت المسـتدركات علـى الذريعـة بأقالٍم 

مختلفـة لعـدٍد مـن العلمـاء والباحثيـن؛ إذ أصـدر السـيّد أحمـد الحسـينّي جزءيـن مـن 

)مسـتدرك الذريعة إلى تصانيف الشـيعة(، وكتاب )على هامش الذريعة(، ووضع السـيّد 

محّمـد الطباطبائـّي البهبهانـّي )منصـور( األسـتاذ فـي جامعـة طهـران جزءيـن مـن كتاب 

)إلـى مسـتدرك الذريعـة(، وأصدر الحّجة السـيّد محّمد علّي الروضاتـي جزءين من كتاب 

)تكملـة الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة(. وال يخفى أّن هنـاك فهارس مهّمـًة لبعض البالد 

العربيّـة؛ ككتـاب )مراكـز حفـظ المخطوطـات العربيّـة وفهارسـها فـي المملكـة العربيـة 

السـعودية ودول الخليـج العربـّي واليمن والعـراق( تأليف عبد الله الجبـورّي ط1، طبعة 

بغـداد 2005م، ويقـع فـي 302 صفحة.

الفهرسة في العراق: 
جميـل بنـا إذ نتصـّدى لتعداد من أسـهم في فهرسـة مخطوطات المكتبـات العراقيّة، 

)1( علم تحقيق النصوص: الجاللّي: 62.
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ومـن يتتبّـع شـؤون المخطوطات في العراق يجد أّن العناية بفهرسـتها أخذت تزداد سـنًة 

بعـد أخـرى، حتّـى صـار فـي مقدورنـا أن نعثـر علـى مجموعـٍة صالحـٍة مـن فهـارس تلك 

المخطوطـات، ومـع ذلـك ما زلنا نجد فـي ديار العراق مكتباٍت تزخـر بمخطوطاٍت تفتقر 

إلـى َمـن يُعَنى بفهرسـتها وتعريف مكنوناتهـا للناس)1(.

بغداد

ففـي مدينـة بغـداد وضـع األسـتاذ كوركيـس عـّواد عـدداً مـن الفهـارس لمخطوطـات 

جملـٍة مـن المكتبـات المعروفـة فـي بغـداد، وفهـرس )أقـدم المخطوطـات العربيّـة في 

العالـم(، و)فهـارس المخطوطـات العربيّـة فـي العالم( فـي جزءين كان لمكتبـات العراق 

نصيـب منهـا، وكذلـك )مصـادر التـراث العسـكرّي عنـد العـرب(، و)اآلثـار المخطوطـة 

والمطبوعـة فـي الفلكلـور العراقـّي(.

كمـا أصـدر الباحث ميخائيل عـّواد كتاباً بعنوان)مخطوطات المجمـع العلمّي العراقّي 

دراسـة وفهرسـة(، طُبع الجزء األول في بغداد سـنة 1979م ويقع في 314 صفحًة، وطُبع 

الجـزء الثاني في بغداد سـنة1981م ويقـع في 452 صفحًة.

وأصـدر الباحـث أسـامة ناصـر النقشـبندّي و عامـر أحمـد القشـطينّي )المخطوطـات 

الفقهيّـة في مكتبـة المتحف العراقـّي(، و)مخطوطات التاريخ والسـير(، و)المخطوطات 

األدبيّـة(، ووضـع أسـامة ناصـر النقشـبندّي وضميـاء محّمـد عباس)مخطوطات الحسـاب 

والهندسـة والجبـر(، و)مخطوطـات الطـّب والصيدلـة والبيطـرة( فـي مكتبـة المتحـف 

العراقّي أيضاً، ووضع أسـامة ناصر النقشـبندّي )مخطوطات الموسـيقى والغناء والسـماع 

فـي مكتبـة المتحـف العراقـّي( وذلـك سـنة 1979م، وأصـدر الدكتـور عمـاد عبد السـالم 

رؤوف خمسـة أجـزاٍء مـن )اآلثـار الخطّيّـة فـي المكتبة القادريّـة(، وُعني الدكتـور محّمد 

أسـعد طلـس بإصـدار )الكّشـاف عـن مخطوطـات خزائـن كتـب األوقـاف()2(، وأصـدر 

)1( تطور فهرسة المخطوطات في العراق: كوركيس عّواد: 12.

)2( تطّور فهرسة المخطوطات في العراق: 16.
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الدكتـور عبـد اللـه الجبـورّي )فهـرس مخطوطـات حسـن األنكرلـّي المهـداة إلـى مكتبـة 

األوقـاف(، وكتـاب )المسـتدرك علـى الكّشـاف عـن مخطوطـات ِخزانـة كتـب األوقاف(، 

كمـا ُعنـي الجبـورّي أيضاً بتصنيف كتاٍب باسـم )مكتبـة األوقاف العاّمـة، تاريخها، ونوادر 

مخطوطاتهـا(، وصّنـف أيضاً )فهـرس المخطوطات التركيّة المحفوظة فـي مكتبة األوقاف 

العاّمـة(، وأصـدر جعفـر الكـّواز )فهـارس التـراث الشـعبّي 1969 – 1979م(.

وأصـدر كلٌّ مـن الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ و األسـتاذة نبيلـة عبـد المنعـم داود 

)فهـرس مخطوطـات كليـة اآلداب فـي جامعـة بغـداد(.

وقـام األسـتاذ ميخائيـل عـّواد بإصـدار ثالثـة أجزاٍء مـن )مخطوطـات مكتبـة المجمع 

العراقّي(. العلمـّي 

وأصـدر المركـز العلمـّي العراقّي فـي بغداد )ما طُبـع من مخطوطات مصـادر التاريخ 

اإلسـالمّي( لحسـام الدين النقشبندّي.

وأصـدر الباحـث الراحـل السـيّد مصطفـى مرتضـى الموسـوّي )المخطوطـات العربيّة 

فـي كليـة اآلداب بالجامعـة المسـتنصريّة ببغـداد(، وللسـيّد مصطفى أيضـاً )المطبوعات 

العراقيّة(. الحكوميّـة 

وأصـدر الباحـث ميـري عبـود فتوحـي )فهـرس المخطوطـات المصـّورة فـي الجامعـة 

المسـتنصريّة(.

وهنـاك فهـارس للمكتبـات الخاّصـة؛ فقـد أصـدر الباحـث رفعـت عبد الـرزاق محّمد 

)فهـرس مؤلّفـات العاّلمـة الشـيخ محمـود شـكري اآللوسـّي(، وكذلـك أصـدر الباحـث 

كوركيـس عـواد فهـارس لمخطوطـات لبعـض المكتبـات الخاصـة مثـل )مكتبـة يعقـوب 

سـركيس(، و)فهرسـت مخطوطـات مكتبـة قاسـم محّمـد الرجـب(.

يُضـاف إلـى ذلـك أنَّ هناك الكثيـر من البحوث التي ُوضعت في فهرسـة المخطوطات 

فـي بغـداد وجامعاتهـا نُشـرت فـي مجـالت: )سـومر(، و)المـورد(، و)المجمـع العلمـّي 

)العـدل(، و)النهـوض(،  و  )المكتبـة(، و)تراثنـا(،  اآلداب(، ومجلّـة  العراقـّي(، و)كليـة 
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و)الذخائـر(، و )الموسـم(، و..غيرهـا.

وفيما يأتي أهم الفهارس الصادرة في بغداد من قبل باحثيها: 

فهرست مخطوطات ِخزانة يعقوب سركيس. 
تأليف: كوركيس عواد.

طبـع هـذا الفهـرس بمطبعـة العانـي ببغـداد سـنة 1385 هــ - 1966م، ومخطوطات 

هـذه الخزانـة أُهديـت إلـى جامعـة الحكمـة التـي كانـت فـي بغـداد، وقد بلـغ مجموع 

مخطوطاتهـا )327( ِفهرِسـاً، أّمـا الفهـرس الـذي بيـن أيدينـا فيقـع فـي )224( صفحًة.

فهرست المخطوطات العربية في ِخزانة قاسم محّمد الرجب ببغداد. 
بقلم: كوركيس عواد

ويقع في ثالثة أقسام: 

القسـم األول: بحـٌث منشـوٌر فـي المجلّـد الثانـي عشـر مـن مجلّـة المجمـع العلمـّي 

العـراق، طُبـع ببغـداد 1384 هــ / 1965 م، يحـوي 165 مخطوطـًة. وتبلـغ صفحات هذا 

القسـم 29 صفحًة.

القسم الثاني: ويحوي )283( مخطوطًة، طُبع ببغداد 1385 هـ / 1966م. 

القسـم الثالث: وتبلغ صفحات القسـم )31( صفحًة، طُبع ببغداد 1391 هـ /1971م، 

يحـوي المجمـوع )565( مخطوطًة، وتبلغ صفحات القسـم 30 صفحًة.

مصادر التراث العسكرّي عند العرب. 
تأليف: كوركيس عواد.

المجلّد األول: 

طُبـع ببغـداد 1401 هــ/ 1981 م. تنـاول فيـه )2350( مخطوطـًة، يقـع هـذا الفهرس 
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فـي )456( صفحًة.

اآلثار المخطوطة والمطبوعة في الفولكلور العراقّي. 
تأليف: كوركيس عواد.

وهـي مسـتلّة مـن مجلّـة التـراث الشـعبّي، العـدد األول، أيلـول 1963 م رُتّـب هـذا 

الثبـت بحسـب الموضوعـات اآلتيـة: 

المراجـع العامـة األربعـة، األزيـاء والمالبـس، األلعـاب، األمثـال، الصحافـة، الطعام، 

والحكايـات  القصـص  والمالهـي،  والموسـيقى  الغنـاء  والسـجايا،  والتقاليـد  العـادات 

واألسـاطير، اللغة، المسـكن، المعتقدات، موضوعات شتّى )السـفن، المدافع(. يقع هذا 

الفهـرس فـي )16( صفحـًة.

تطّور فهرسة المخطوطات في العراق.
تأليف: كوركيس عواد.

طُبع ببغداد 1975 م. يقع هذا الفهرس في )46( صفحًة.

المخطوطات اللغوّية في مكتبة المتحف العراقّي. 

تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي.

نشـر: مديريـة اآلثـار العاّمـة بـوزارة الثقافـة واإلعـالم. بلغـت محتويات هـذا الفهرس 

)502( مخطوطـة. يقـع فـي )208( صفحـات، طُبـع ببغـداد سـنة 1969م.

مخطوطات الطّب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقّي. 
تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي.

تنـاول فـي هـذا الفهـرس التعريـف بــ )749( مخطوطـًة، وبلغـت صفحاتـه )504( 

صفحـات. طُبـع ببغـداد سـنة 1981م.
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مخطوطات الموسيقى والغناء والسماع في مكتبة المتحف العراقّي 

تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي.

تنـاول التعريـف بـ )49( مخطوطًة بعضها نـادر وفريد، وُختم الفهرس بنماذج مصّورة 

للمخطوطات، يقع الفهرس في )64( صفحًة، وطُبع ببغداد سـنة 1979م.

المخطوطات الفقهّية في مكتبة المتحف العراقّي. 

تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي وعامر أحمد القشطينّي.

القسم األول: 

يتضّمـن المخطوطـات الفقهيّة البالغة)687( مخطوطًة في هذا القسـم، وقد ُجِمعت 

مـن عـّدة مـدن، وبعـض هـذه النسـخ مزّوقـة وفريـدة، و بعضهـا كُتبـت بأقـالم مؤلّفيها. 

وقـد اعتمـد المؤلّـف في هذا الفهـرس على )20( مصـدراً ومرجعاً. يقع هـذا الفهرس في 

)401( صفحـة، وطُبع سـنة 1396 هــ / 1976م ببغداد. 

مخطوطات التأريخ والتراجم والسير في مكتبة المتحف العراقّي. 

تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي وضمياء محّمد عباس.

قـّدم لـه: الدكتور مؤيد سـعيد بسـيم رئيس المؤّسسـة العاّمة لآلثار والتـراث، يحتوي 

هـذا الفهـرس على )971( مخطوطًة، بعض هذه المخطوطـات كُتبت بأقالم مؤلّفيها. يقع 

الفهـرس فـي )620( صفحًة. طُبع في بغداد سـنة 1982م.

مخطوطات الحساب والهندسة والجبر في مكتبة المتحف العراقّي. 

تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي وضياء محّمد عباس.

قـّدم له: الدكتور مؤيد سـعيد ديمرجي رئيس المؤّسسـة العاّمة لآلثـار والتراث، تناول 

فـي هذا الفهرس )305( مخطوطات، وطُبع ببغداد سـنة )1980م(.
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المستدرك على الكّشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف. 
تأليف: عبد الله الجبورّي.

قـّدم لـه: صالـح أحمـد العلّي عميـد معهد الدراسـات اإلسـالمية العليا، وهـذا الكتاب 

اسـتدراك لكتـاب الفهرس والكشـاف عـن مخطوطات خزائـن كتب األوقـاف الذي أصدره 

الدكتـور محّمـد أسـعد طلـس. ومخطوطـات هـذا المسـتدرك بلغـت )407( مخطوطات، 

وعـدد صفحاتـه )412( صفحـًة، طُبـع ببغداد فـي 30/ 7/ 1965م.

فهرس مخطوطات حسن النكرلّي المهداة إلى مكتبة األوقاف العامة 
ببغداد. 

تأليف: عبد الله الجبورّي.

تنـاول المؤلّـف التعريـف بالمخطوطـات التـي تكتنزهـا مكتبـة األنكرلـّي، وهـي في 

مختلـف العلـوم، وختـم الكتـاب بالفهـارس الفّنيّـة، يقـع فـي )340( صفحـًة، وطُبـع في 

بغـداد سـنة 1967م.

فهرس مخطوطات كلية اآلداب في جامعة بغداد. 
تأليف: د. حسين علّي محفوظ ونبيلة عبد المنعم داود.

قـّدم لـه: الدكتور نوري حمودي القيسـّي عميد كلية اآلداب، تناول التعريف بـ )250( 

مخطوطـًة فـي علـوم مختلفـة، يقع هذا الفهـرس فـي )265( صفحًة، وطُبع ببغداد سـنة 

1977م.

مخطوطات األدب في المتحف العراقّي. 
تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي وضمياء محّمد عباس.

قـّدم لهـذا الفهـرس: الدكتـور خالـد عبـد الكريـم جمعـه مديـر معهـد المخطوطـات 

لعربية. ا

تناول المؤلّف التعريف بـ )1950( مخطوطًة، وألحق به كّشـافاً للكتاب، ثّم المصادر 
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والمراجـع، ثـّم نمـاذج مصـّورة للمخطوطـات. يقع الفهرس فـي )784( صفحـًة. طُبع في 

الكويت 1406هـ / 1985م.

اآلثار الخّطّية في المكتبة القادرّية. 
تأليف: عماد عبد السالم رؤوف.

الجزء األول: 

وهـو فهـرس للكتـب الخطّيّة المحفوظة في مكتبة جامع الشـيخ عبـد القادر الكيالنّي 

ببغـداد. تنـاول فيـه التعريف بـ)227( مخطوطًة. يقع هذا الجـزء في )324( صفحًة، طُبع 

ببغداد 1394هـ / 1974م.

الجزء الثاني: 
ينتهـي تسلسـل المخطوطات بـ )647( مخطوطًة. يقع هـذا الجزء في )561( صفحًة، 

طُبع ببغداد سـنة 1977م.

الجزء الثالث: 

ينتهـي تسلسـل المخطوطات بـ )1085( مخطوطـًة. يقع هذا الجزء في )464( صفحًة 

ختمه بالمصّورات والفهارس، طُبع ببغداد سـنة 1978م.

الجزء الرابع: 
ينتهـي تسلسـل المخطوطـات بــ )1409( مخطوطـات، يقـع هـذا الجـزء فـي )448( 

صفحـًة، ختمـه بالمصـّورات والفهـارس، طُبـع ببغـداد سـنة 1980م.

الجزء الخامس: 

ينتهـي تسلسـل المخطوطـات بــ )1544( مخطوطـًة، وهـو مجمـوع المخطوطـات 

الكلّـّي، يقـع هـذا الجـزء فـي )496( صفحـًة، طُبـع فـي بغـداد سـنة 1980م.
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مكتبة األوقاف العاّمة، تاريخها ونوادر مخطوطاتها. 

تأليف: عبد الله الجبورّي.

للمكتبـة ثالثـة فهـارس مطبوعـة تكّفلـت مخطوطاتهـا العربيّـة وشـيئاً مـن الفارسـيّة 

والتركيّـة باسـتثناء )109( مخطوطـات دخلـت المكتبة. تعـرّض المؤلّـف للتعريف بنوادر 

مخطوطـات المكتبـة، وعددها بلغ )38( مخطوطًة. يقـع هذا الفهرس في )272( صفحًة، 

طُبـع ببغداد سـنة 1969م.

الكّشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف. 
تأليف: محّمد أسعد طلس.

وصـف فيـه المرحـوم طلـس )3614( مخطوطـًة، وهو يقع فـي )429( صفحـًة، طُبع 

بمطبعـة العانـي ببغداد سـنة 1953م.

مخطوطات المجمع العلمّي العراقّي- دراسة وفهرسة-
تأليف: ميخائيل عواد

الجزء األول: 

ينطـوي هـذا الفهـرس علـى وصـف )735( مجلـداً مخطوطـاً قوامـه )1013( كتابـاً 

ورسـالًة، ُوزّعـت علـى الموضوعـات اآلتيـة: علـوم القـرآن، الحديـث، الفقـه، العقائـد، 

التصـّوف، الفلسـفة، اللغة، الخّط والكتابـة، التاريخ، التراجم والسـير، الجغرافية، األدب 

والشـعر، الحسـبة، الرياضيات، الطب والصيدلة، الكيمياء، الحيوان، الزراعة، الموسيقى، 

العسـكريّة، الرسـائل، موضوعات شـتّى، المجاميع. يقع هذا الكتاب في )310( صفحات، 

طُبـع ببغداد سـنة 1979م.

الجزء الثاني: 
يضـّم هـذا الجزء مخطوطات التراجم والسـير. األرقام مـن 1- 101، الجغرافية، األرقام 
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من 1- 28، األدب والقصة األرقام من 1- 256، الشـعر لدواوين الشـعر وشـروحها األرقام 

مـن 1- 13، يقـع هـذا الجزء في )452( صفحًة، طُبع في مطبعـة المجمع العلمّي ببغداد 

في 31/ 5/ 1981.

الجزء الثالث: 
يضـّم هـذا الجـزء )178( مخطوطًة فـي علوم مختلفـة، يقع فـي )388( صفحًة، طُبع 

فـي مطبعـة المجمـع العلمّي ببغداد سـنة 1404هـ / 1983م.

البصرة

وفـي البصـرة أصـدر مجموعـة مـن الباحثيـن فهـارس للمكتبـات التـي تقـع فيها، من 

 : بينها

مخطوطات البصرة.

تأليف: علّي الخاقانّي. 

وهـو بحـث منشـور في )مجلّة الغـري (، ع8، النجـف، 1946- 1947م، )ص59- 61، 

123- 124، 149، 169- 170(. وصـف فيهـا )40( مخطوطـة مـن المخطوطات التي اطّلع 

عليهـا في مدينـة البصرة.

مدينة البصرة: مكتباتها ومخطوطاتها.

تأليف: كوركيس عواد.

وهـو بحـث منشـور في )مجلّـة معهد المخطوطـات العربيّـة( ع1، القاهـرة 1955م، 

.)169 )ص163- 

ص165- 166: ذكر )17( مخطوطة في المكتبة العباسيّة آلل باش أعيان.

ص166- 167: ذكر )16( مخطوطة في مكتبة محّمد أحمد المحامي.
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ص168- 169: ذكر )25( مخطوطة في مكتبة آل القزوينّي.

فهرس المخطوطات العربّية المصّورة في العراق من ِقَبل اليونسكو.
تأليف: مصطفى مرتضى الموسوّي.

وهـو كتـاب جمـع فيـه مؤلّفـه مـا قامـت بـه منظمـة اليونسـكو التابعـة لألمـم 

المتحـدة مـن تصويـر المخطوطـات المهّمـة في الخزائـن العراقيّـة( ط رونيو، بغداد، 

. 1968م( 

المكتبة العباسّية في البصرة.
تأليف: أحمد برهان الدين باش أعيان وآخرون.

المطبوعـات  إلـى  إضافـة  مخطـوط   )1500( ل  وصفـاً  مؤلّفـوه  فيـه  تنـاول 

الموجـودة فـي مكتبـة بـاش أعيـان فـي البصرة وهـي تعّد مـن نفائـس مخطوطات 

المكتبـة. هـذه 

طبع الدار العربيّة للموسوعات، بيروت، 2007م.

المكتبة العباسّية في البصرة.
تأليف: فيليب طرازي.

خزائن الكتب العربية في الخافقين، ج1، 1947م، )ص314- 315(.

مخطوطات المكتبة العباسّية في البصرة.
تأليف: علّي الخاقانّي.

وهـو بحث منشـور في )مجلّـة المجمع العلمـّي العراقّي(، ع8، بغـداد 1961م، 

)ص218- 313(؛ ع9، 1962م، )ص365- 428(؛ ع10، 1963م، )ص205- 274(.

وقـد أفـرد ذلـك كلّه فـي جزءيـن، مطبعة المجمـع العلمـّي العراقّي، بغـداد، 1961- 
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1963م، )98و 136ص(. وصـف فـي هـذا الفهـرس )791( مخطوطـة.

مخطوط نادر في المكتبة العباسّية.
تأليف: عبدالقادر باش أعيان.

)مجلّة المكتبة(، ع9، بغداد، 1968م، ع67، )ص13- 15(.

مكتبة القزوينّي. 
تأليف: كوركيس عواد.

مكتبة آل القزوينّي الخاّصة.

فيهـا نحـو مـن )100( مخطوطـة، نّوهنـا بــ 25 منهـا، )مجلّـة معهـد المخطوطـات 

.)169 )ص168-  1955م،  القاهـرة،  ع1،  العربيـة( 

وانظر: )مجلّة المجمع العلمّي العراقّي(، ع23، 1973م، )ص 117(.

المكتبة المركزية لجامعة البصرة. 
تأليف: صباح محّمد علّي كاظم.

فهرس المخطوطات العربيّة في ِخزانة المكتبة المركزية لجامعة البصرة.

مطبوع باآللة الكاتبة: البصرة، 1968م. وصف فيه )63( مخطوطة.

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة 
البصرة.

تأليف: عبد الجبار عبد الرحمن ومجبل الزم مسلم. 

)مجلـة المـورد(، مـج8، 1979م، ع2، )ص325- 365(؛ ع3، )ص361- 392(؛ مـج9، 

1980م، ع1، )ص367- 396(؛ ع2، )ص357- 378(. َوَصَفـا فـي هـذه الحلقـات األربـع 

)491( مخطوطـة.
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فهرس مخطوطات محّمد أحمد المحامي التي اقتنتها المكتبة المركزّية 
لجامعة البصرة.

جامعـة البصـرة: )طبـع بالرونيـو: البصـرة(. فهـرس مخطوطـات مكتبـة محّمـد أحمـد 

المحامـي، نسـخة مخطوطـة منه لـدى كوركيس عـواد، تاريخهـا 20 آذار 1963م، منقولة 

عـن نسـخة مكتوبـة باآللـة الكاتبـة، كانت لدى األسـتاذ حسـين الشـيخ خزعـل، تتضّمن 

عناويـن )494( مخطوطـة. منهـا )400( مخطوطـة عربيّـة، و )94( فارسـيّة.

الموصل

تعـّد مدينـة الموصـل مـن المـدن التي حافظـت على التـراث الخطّـّي فـي مكتباتها، 

فصـدرت لهـا عـّدة فهـارس ألسـاتذٍة متخّصصيـن، ولمكتبـات مختلفة.

وفيما يأتي أسماء أهم الفهارس الصادرة في مكتبات الموصل: 

مخطوطات الموصل. 
تأليف: الدكتور داود الجلبي الموصلّي.

قسـم الكتـاب إلـى ثالثـة أقسـام وثالثة فهـارس، القسـم األول تناول مـدارس الموصل 

القديمـة والمندثـرة والحديثـة الحالية، والثاني ذكر منه مـدارس األقضية والقرى الملحقة 

بهـا، والقسـم الثانـي قّسـم إلـى فصليـن، تكلم فـي األول عـن المـدارس الدينيـة الحالية 

ومخطوطاتهـا، وفـي الثانـي عـن مخطوطـات المـدارس فـي القـرى واألقضيـة الملحقـة 

بالموصـل، وفـي القسـم الثالث تكلّم فيه علـى ما وجده عن الخاّصـة والعاّمة من الكتب 

المهّمـة، وضّمـن الفهـرس األول أقسـام الكتـاب، والثانـي أسـماء الكتب، والثالث أسـماء 

األعـالم، يقـع الكتـاب في )389( صفحة من القطـع الكبير، طُبع بمطبعـة الفرات ببغداد 

سـنة 1346هـ / 1927م. 

فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة. 
تأليف: سالم عبد الرزاق أحمد.
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الجزء األول: 
قّدم له: الدكتور صالح أحمد العلّي

القـرآن  غريـب  وعلومـه،  التفسـير  والقـراءات،  التجويـد  المصاحـف،  فيـه  تنـاول 

والحديـث، الحديـث وعلومـه، العقائد والتصّوف واألخالق واألدعيـة، أصول الفقه، الفقه 

الحنفـّي، الفقـه الشـافعّي، فقه المذاهـب األخرى، خالفـات المذاهب، الـردود والفرق، 

اآلداب ودواويـن الشـعر، اللغـة وما إليهـا، النحو، الصرف، البالغة، علـم الوضع، المنطق 

التاريـخ والتراجـم والسـير، موضوعـات  إليـه،  الطـب ومـا  البحـث والمناظـرة،  وآداب 

مختلفـة، مخطوطات تركيّة وفارسـيّة، المجاميع، مجمـوع مخطوطات هذا الجزء )324(. 

بلغـت صفحاتـه )290( صفحة، طُبع في مؤّسسـة دار الكتب والطباعة في الموصل سـنة 

1395هــ / 1975م.

الجزء الثاني: 
يضّم هذا الجزء مخطوطات المدرسـة اإلسـالمية، ومسـجد العراكدة، ومدرسـة جامع 

النبّي شـيت، ومدرسـة جامع باب الطوب، ومدرسـة الجامع الكبير، مجموع مخطوطات 

هـذه المـدارس بلغـت )5084( كتابـاً. بلـغ عـدد صفحات هـذا الجـزء )317( صفحة طبع 

سـنة 1395هـ / 1975م.

الجزء الثالث: 
يضـّم هـذا الجـزء مخطوطات مدرسـة الَحجيَّات، وقد بلغ عددهـا )251( كتاباً، وعدد 

صفحاتـه بلغـت )340( صفحـة، احتوت صـوراً إلجازات المؤلّفين طُبع هـذا الجزء ببغداد 

سنة 1396هـ/ 1976م.

الجزء الرابع: 
يضـّم هـذا الجـزء فهـرس ِخزانـة المدرسـة األمينيـة فـي جامـع الباشـا، وقد بلـغ عدد 

مخطوطاتهـا )406( كتـاب، وصفحاته تحتوي على )228(، ويضّم كذلك فهرًسـا لمصّورات 

المخطوطات حيث بلغت )16( صفحة من الكتاب، طبع الكتاب سنة 1397هـ / 1977م.
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الجزء الخامس: 

يضـّم هـذا الجـزء مخطوطـات خزائـن مدرسـة الخيـاط واألحمديّـة وقـد بلـغ عددها 

)223( مخطوطـًة، أّمـا صفحـات الجـزء فقـد بلغـت )368( صفحـًة. طُبع هذا الجزء سـنة 

1397هــ / 1977م.

الجزء السادس: 

يضـّم هـذا الجـزء مخطوطات مدرسـتي الرابعيّـة والعثمانيّة، وجامـع النبّي جرجيس، 

وِخزانة مدرسـة الحاج حسـين بك، ومدرسـة عبدالله بك، ومدرسـة حمو القدو، والخزائن 

الشـخصيّة، وقـد بلـغ عـدد المخطوطـات المفهرسـة فيـه )606( مخطوطـات، وبلغـت 

صفحـات هـذا الجـزء )360( صفحة، طُبع سـنة 1397هــ / 1977م.

الجزء السابع: 

ومدرسـة  الصائـغ،  ومدرسـة  المحّمديّـة،  مدرسـة  الجـزء مخطوطـات  هـذا  ويضـّم 

النعمانيّـة، ومدرسـة بكـر أفنـدي، ومدرسـة مريـم خاتـون، والشـيخ محّمـد الجـوادّي، 

والشـيخ محّمـد بشـير النعمـة، ومدرسـة األمينيّـة فـي جامـع الباشـا. وقـد بلـغ مجمـوع 

مخطوطاتـه )579( مخطوطـة، أّمـا الصفحات فقد احتوى هذا الجـزء على )346( صفحة. 

طُبـع فـي سـنة 1378هــ / 1978م.

الجزء الثامن: 

يضـّم هـذا الجـزء مخطوطات المدرسـة اليونسـيّة في جامـع النبّي يونس، والمدرسـة 

الرضوانيّـة- والحـاج محّمـد أفنـدي الرضوانّي، ومدرسـة الحاج زكـر، والمدرسـة العبداليّة 

فـي جامـع الشـيخ عبـدال، ومدرسـة المحموديـن مـن جامـع المحموديـن، والمدرسـة 

الخليليّـة فـي جامـع األغوات، والمسـجد الجامع، والجامـع األموّي، والجامـع المجاهدّي. 

ومسـاجد اللـه متفرقـة في جامعة الموصـل، احتوى هذا الجزء علـى )420( صفحة، طُبع 

فـي الموصل، سـنة 1978م. 
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الجزء التاسع: 
يحتـوي علـى مخطوطات دخلـت المكتبة بعد صـدور المجلد الثامـن، وفهارس عامة 

بأسـماء المؤلّفيـن، والكتـب، ومدرسـي المدارس الدينيـة في الموصل، وأسـماء أعالم من 

الموصـل، وتصويبـات، وملحـق، وقـد احتـوى هذا الجـزء علـى )686( صفحـة، طُبع في 

الموصل سـنة 1980م. 

وعـن طبعـة هذا الفهـرس راجع: )مجلّة بين النهريـن(، ع5، 1977م، ع 18- 19، )ص 

.)317 -316

السليمانّية

وفـي السـليمانيّة أصـدر الباحث أسـامة ناصر النقشـبندّي كتاب )مخطوطـات األمانة 

العاّمـة للمكتبـة المركزيّـة فـي جامعة السـليمانيّة(، وأصـدر محمود أحمـد محّمد الجزء 

األول مـن )فهـرس مخطوطـات مكتبة األوقـاف المركزيّة في السـليمانيّة(.

وفيما يأتي أهم الفهارس الصادرة في السليمانية: 

فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف المركزّية.
تأليف: محمود أحمد محمد.

الجزء األول: 
يحـوي هـذا الجـزء فهرس مكتبـة آل بابان فقط، ويضـّم )209( مخطوطة في مختلف 

العلـوم، ويتألّـف من )594( صفحة، طُبع ببغداد سـنة 1403هـ / 1982م.

مخطوطات مكتبة الشيخ محّمد الخال.
وصف الشيخ محّمد الخال المخطوطات في هذا الكتاب حسب األرقام كما يلي: 

1- وصـف المخطوطـات المرقّمـة مـن 1-260 والتـي تبحـث فـي القـرآن والتفسـير، 

الحديـث، وأصـول الحديث، والتاريخ والسـيرة، والفقه، وأصـول الفقه، والتصّوف 
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والمواعـظ، والهيئة والحسـاب والهندسـة. احتوى هذا الجزء علـى )420( صفحة، 

طُبـع في الموصل، سـنة 1978م. 

2- وفيـه وصـف المخطوطـات المرقّمـة مـن 261 - 492، وهـي تبحـث فـي البالغـة 

والوضـع، والمنطـق واآلداب، والنحـو والصـرف.

3 - وفيـه وصـف المخطوطـات المرقّمـة مـن 493- 641، وهـي تبحـث فـي اللغـة 

والمعجمـات، والتراجـم والرجـال، واألدب والعـروض، دواويـن الشـعر، وعلـوم 

القـرآن بالتجويـد، ،األدعية واألوراد، وكتب منوعـة، والمجاميع، وقد أفرد كّل من 

القسـمين األول والثانـي مـن هـذا الفهـرس في رسـالة، مطبعـة المجمـع العلمّي 

الكـردّي، بغـداد، 1973- 1974م.

مخطوطات األمانة العامة للمكتبة المركزّية في جامعة السليمانّية. 
تأليف: أسامة ناصر النقشبندّي

قـّدم لـه: الدكتـور محّمد فاضـل محّمد عزيـز غفطان األميـن العام للمكتبـة المركزيّة 

والمـدرّس بكلية االدارة في جامعة السـليمانية. تناول فـي هذا الفهرس التعريف بـ)472( 

مخطوطـًة، و بعضهـا بالفارسـيّة والكرديّـة والتركيّـة، ثـّم رتّـب المخطوطات فـي كّل علم 

حسـب الترتيـب الهجائـّي لعناوينها، يقـع هذا الفهرس فـي )235( صفحة.

الكاظمّية

وفـي الكاظميّـة نَشـر الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ مقالـة بعنـوان )المخطوطـات 

فـي العـراق( فـي )مجلّة معهد المخطوطـات العربيّة( فـي القاهرة، منوِّهـاً بمخطوطات 

العـراق، ومـن ضمنهـا مخطوطـات مدينـة الكاظميّة المقّدسـة.

وأصـدر الباحـث عدنان علـّي كرموش كتاب )فهرس مخطوطـات مكتبة اإلمام الصادق 

فـي الكاظميّـة(، طُبع في بغداد سـنة 1985م، ويقع في )160( صفحًة.

وللباحـث حميـد مجيد هّدو )مخطوطات ِخزانة جامعة العلـم لإلمام الخالصّي الكبير 
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في الكاظميّة(. وأصدر الباحث السـيّد محّمد إياد جواد الشهرسـتانّي )فهرس مخطوطات 

مكتبـة الجواديـن العاّمـة فـي الكاظميّة(، وهي المكتبة التي أّسسـها جّده العاّلمة السـيّد 

هبة الدين الحسـينّي الشهرستانّي.

وفيما يأتي أهم الفهارس الصادرة في الكاظميّة من ِقبَل بعض الباحثين: 

اإلبانة عن كتب الِخزانة. 
تأليف: السيّد حسن الصدر )ت 1935(. 

ويريد بالِخزانة مكتبته المعروفة بـ)مكتبة حسن الصدر( في الكاظمية. 

و )اإلبانـة( فهـرس لمـا فيهـا مـن مخطوطات، تبلـغ نحـواً مـن )600( مخطوطة، ولم 

تُطبع)1(. 

مخطوطات مكتبة السّيد حسن الصدر .
تأليف: آغا بزرك الطهرانّي.

ُعنـي بمـا في مكتبة حسـن الصـدر في حياة صاحبها مـن تآليف خطّيّـة صّنفها علماء 

الشـيعة فـي مختلف العصور اإلسـالميّة، فأثبـت عناوين تلك المخطوطـات في تضاعيف 

مجلـدات كتابه )الذريعة(.

وعندنـا أنّـه لـو ُجـردت أسـماء تلـك المخطوطـات جميعـاً مـن الذريعة، لخـرج منها 

حافل. فهـرس 

ثبت بمخطوطات مكتبة اإلمام الصادق العاّمة في الكاظمّية. 
تأليف: عدنان علّي كرموش.

هـذه المكتبـة عائـدة إلـى السـيّد هادي السـيّد مهـدي الحيـدرّي البغدادّي، أُّسسـت 

)1( ينظر في شأنها: الذريعة: الطهرانّي: 1/ 56، الرقم 286، ومقّدمة كتاب )تأسيس الشيعة لعلوم 

اإلسالم: حسن الصدر: 22. 
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سـنة 1352هــ / 1934م، وتحتـوي علـى )320( مخطوطـًة في مختلف العلـوم، بلغ عدد 

صفحـات هـذا الثبـت )160( صفحة بالقطـع الكبير. طُبع ببغداد في جمادى اآلخرة سـنة 

1405هـ/ آذار 1985م.

خزائن كتب الكاظمّية قديمًا وحديثًا. 
تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

وهـو بحـٌث نُشـر أوالً فـي )مجلّـة الكتـاب( الصـادرة ببغـداد سـنة 1958م. وطُبـع 

علـى شـكل كتـاب فـي )32( صفحة، مطبعـة المعـارف، بغـداد 1959م. يتضّمـن فهارس 

المخطوطـات الموجـودة فـي الكاظميّـة.

المخطوطات في العراق: الكاظمية.
تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

بحٌث نُشر في )مجلّة معهد المخطوطات العربية(، ع4، 1958م، )ص 228- 258(.

وفـي مـا يأتـي ثبت بأسـماء مكتبـات الكاظميّة، مع عـدد مخطوطاتها المفهرسـة في 

هـذا البحث: 

عدد المخطوطاتالمكتبةصفحة البحث

42مكتبة حسن الصدر238- 242

29مكتبة عبدالرزاق العاملّي الكاظمّي242- 245

16مكتبة عبد الصاحب الكاظمّي الخطيب245- 246

2مكتبة اإلمام الكاظم العاّمة246

29مكتبة عبدالحسن األسدّي247- 250

5مكتبة محّمد رضا الخالصّي250

12مكتبة اإلمام الصادق العاّمة250- 251

18مكتبة الجوادين العاّمة251- 253

36مكتبة علّي بن الحسين الهاشمّي الخطيب253- 255

38مكتبة جامعة مدينة العلم255- 258
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ِخزانة الدكتور حسين علّي محفوظ بالكاظمّية في العراق.
تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

بحـث نُشـر فـي )مجلّـة معهـد المخطوطـات العربيـة(، ع6، 1960م، )ص15- 58(. 

أشـار فـي هذا البحث إلى )346( مخطوطة، اقتنت منهـا جامعة بغداد )201( مخطوطة. 

كمـا اقتنـت مكتبة المتحـف العراقّي قسـماً آخر منها.

مخطوطـــات ِخزانة جامعـــة مدينة العلم لإلمام الخالصـــّي الكبير في 
الكاظمّية.

تأليف: حميد مجيد هّدو.

قّدم له: طارق الخالصّي.

وصـف فيـه )690( مخطوطـة، ويقـع فـي )348( صفحـة، طُبـع في مطبعة اإلرشـاد، 

بغداد، سـنة 1972م. 

مكتبات الكاظمية العامة والخاصة.
تأليف: طارق الخالصّي 

كتـاب نـّوه فيه مؤلّفـه بمقتنيات )12( مكتبة عاّمة، و )6( مكتبـات خاّصة، ويقع في 

)12( صفحة، طُبع في مطبعة الشـعب، بغداد، سـنة 1973م. 

كربالء المقّدسة

وفـي مدينـة كربـالء كتـب الباحـث منيـر القاضـي بحثـاً بعنـوان ) ِخزانـة الروضـة 

الحسـينيّة المقّدسـة(، وقـد نُشـر فـي مجلّة المجمـع العلمـّي العراقّي)1(. وتصّدى السـيّد 

سـلمان هـادي آل طعمـة إلنجاز موسـوعٍة باسـم فهـرس )مخطوطات كربالء( صـدر منها 

أربعـة أجـزاء، كمـا أصـدر الباحث حميـد مجيد هّدو فهـرس )مخطوطات مكتبـة العاّلمة 

)1( مجلّة المجمع العلمّي العراقّي، بغداد، ع6، 1959م، ص 37-16.
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السـيّد عبّـاس الكاشـانّي فـي كربـالء(، وأصـدر الباحـث ريـاض طاهـر القسـم األول مـن 

)مخطوطـات مكتبـة العاّلمـة الحائـرّي العاّمـة في كربـالء()1(.

وقـد أخذت إدارة العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة -عن طريـق المكتبة ودار المخطوطات- 

علـى عاتقهـا توفيـر المسـتلزمات الضروريّـة لمعالجـة المخطوطـات، وصيانتهـا وحفظها 

وتصنيفهـا والتعريـف بهـا؛ ألّن هـذه الِخزانة تعّد بحـّد ذاتها من الِخزانـات البعيدة العهد 

كربالء. في 

أضافـًة إلى ذلك إصدار العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة سـبعة أعداد من مجلّـة )الِخزانة(؛ 

وهي مجلّة فصليّة تُعنى بالمخطوطات وفهرسـتها والتعريف بمحتويات الخزائن الخطّيّة.

وفيما يأتي أهم الفهارس الصادرة بشأن مكتبات كربالء المقّدسة: 

اآلثار المخطوطة في كربالء.
تأليف: سلمان هادي الطعمة

سلسـلة مقـاالت تحتـوي علـى أسـماء المخطوطـات التـي تضّمهـا خزائـن الكتب في 

كربـالء، دّونهـا الباحـث تباعـاً، فظهـرت فـي أعـداد المجلـدات 3- 7 من )مجلّـة المكتبة 

كاآلتي:  البغداديّـة(، 

- مج3، بغداد، 1962- 1963م، ع7، )ص30- 31(؛ ع8، )ص38- 39(؛ ع9، )ص38- 

39(؛ ع10، )ص34- 35(.

- مـج4، 1963- 1964م، ع33، )ص34- 36(؛ ع34، )ص27(؛ ع35، )ص26- 28(؛ 

ع36، )ص44- 45(؛ ع37، )ص24- 25(؛ ع39، )ص34- 35(؛ ع40، )ص18- 19(؛ 

ع41، )ص17(.

- مج5، 1964- 1965م، ع43، )ص14- (15؛ ع44، )ص8- 9(؛ ع45، )ص16- 17(.

- مج6 1965- 1966م، ع46، )ص20- 21(؛ ع47، )ص6- 7(؛ ع48، )ص16(؛ ع49، 

)1( مجلة )تراثنا( الصادرة سنة 1426هـ و1427هـ
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)ص14- 15(؛ ع50، )ص24(.

- مج7، 1966م، ع51، )ص26- 27(.

ِفهرس مخطوطات مكتبة العتبة العباسّية المقّدسة )الجزء األول(.
تأليف: السيّد حسين الموسوّي البروجردّي.

صـدر هـذا الفهرس عن قسـم تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات 

العتبة العباسـيّة المقّدسـة، قسـم الشـؤون الفكريّة والثقافيّة سـنة 2010م، وضّم فهرسـاً 

لــ)400( مخطوطـة فـي مختلـف العلـوم والمعـارف، ألحقه بفهـارس وبعـض المصّورات 

ألهـّم المخطوطـات ويقع فـي )511( صفحًة .

ِفهرس مخطوطات العتبة العباسية المقّدسة )الجزء الثاني(.

تأليف: السيّد حسين الموسوّي البروجردّي.

صـدر هـذا الفهرس عن قسـم تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات 

العتبـة العباسـيّة المقّدسـة، قسـم الشـؤون الفكريّـة والثقافيّـة سـنة 2013م، فُهرس فيه 

)400( مخطوطـة، ويقـع فـي )451( صفحًة .

ِفهرس مخطوطات العتبة العباسّية المقّدسة )الجزء الثالث(.

تأليـف: مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـيّة 

المقّدسة.

نُشـر هذا الفهرس سـنة 1441هـ/2020م، وضّم فهرسـاً لـ)101( مخطوطة، ويقع في 

)732( صفحًة.

ِفهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالئّية خاّصة.
تأليـف: مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـيّة 

المقّدسة.
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نُشـر سـنة 1440هـ/2018م، وضّم فهرسـاً لـ)10( مكتبات، وبلغ عدد النسـخ الخطّيّة 

المفهرسـة فيـه )159( مجلداً، ضّمـت )170( عنواناً ويقع فـي )346( صفحًة.

فهرست مخطوطات الروضة الحسينّية. 
وهـو ثبـت بأسـماء )272( مخطوطـة، كلّهـا مصاحـف كريمـة، فيها القديـم والنفيس 

الـذي يمتـاز بجـودة خطّـه وجمـال زخرفته ونفاسـة تجليده. هـذا الثبت لم يُطبـع. ومنه 

نسـخة مطبوعـة باآللـة الكاتبة فـي مكتبة المتحف العراقـّي. وعندنا نسـخة منقولة عنه.

فهرست مخطوطات الروضة العباسّية: 
فيـه أسـماء )109( مخطوطـات، كلّهـا مصاحـف كريمـة، وفيها كّل قديـم ونفيس. لم 

يُطبـع. ومنـه نسـخة فـي مكتبة المتحـف العراقّي مطبوعـة باآللة الكاتبة. وعندنا نسـخة 

منقولـة عنها.

المصاحف الكريمة في صدر اإلسالم.
تأليف: السيّد ناصر النقشبندّي.

نـّوه فـي هـذا البحـث بثالث قطـع قديمة مـن المصاحـف المكتوبة بالخـّط الكوفّي، 

مّمـا تحتفـظ به الروضة العباسـيّة. نُــشر هـذا البحث في )مجلّة سـومر(، ع12، 1956م، 

)ص33- 37(.

خزانة العتبة الحسينّية المقّدسة.
تأليف: منير القاضي

وصـف فـي هذا البحث 72 مخطوطة. نُشـر هـذا البحث في )مجلّـة المجمع العلمّي 

العراقّي(، ع6، 1959م، )ص19- 31(.

مخطوطات مكتبة السّيد عباس الحسينّي الكاشانّي في كربالء.
تأليف: حميد مجيد هّدو
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وصـف فيـه )165( مخطوطـة. ويقع في )314 ( صفحة، مطبعـة أهل البيت، كربالء، 

1966م. 

مخطوطات كربالء.
تأليف: سلمان هادي الطعمة 

وصـف فيـه )98( مخطوطـة. قـّدم لـه كّل من: الشـيخ آغا بـزرك الطهرانـّي، كوركيس 

عـواد، هـالل ناجـي، ويقـع فـي )144( صفحة، مطبعـة اآلداب، النجـف، 1973م.

مكتبة عبد الحسين آل طعمة الخاّصة.
تأليف: سلمان هادي الطعمة 

وصف فيه )46( مخطوطة. 

)مخطوطات كربالء(، النجف، 1973م، ) ص38- 86(.

مكتبة حسين القزوينّي الخاّصة.
تأليف: سلمان هادي الطعمة 

وصف فيه )51( مخطوطة .

)مخطوطات كربالء(، النجف، 1973م، )ص87- 113(.

المخطوطات العربية في خزانة آل المرعشّي بكربالء.
تأليف: سلمان هادي الطعمة

بحـٌث وصـف فيـه )144( مخطوطة. نــشر في )مجلّـة المورد(، مـج3، 1974م، ع4، 

)ص285- 289(؛ مـج7، 1978م، ع1، ص)279- 294(. 

خزائن كتب كربالء الحاضرة.
تأليف: سلمان هادي الطعمة
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نـّوه فيـه بجملـة مخطوطـات محفوظـة فـي هـذه الخزائـن، الطبعـة األولـى: ط ر 

ص(.   40( 1977م؛  النجـف،  القضـاء،  مطبعـة  الثانيـة،  الطبعـة  )26ص(.  1976م؛ 

المخطوطات العربّية في خزائن كربالء.
تأليف: سلمان هادي الطعمة.

بحـٌث نُشـر في )مجلّة معهـد المخطوطات العربيـة(، ع27، الكويـت، 1983م، ج2، 

)ص547- 596(. وفـي الثبـت اآلتي أسـماء الخزائن وعدد مخطوطاتها المفهرسـة في هذا 

البحث: 

رقم 

الخزانة
اسم الِخزانة

صفحة 

المجلّة

عدد 

المخطوطات

54832- 550ِخزانة مدرسة الترك )البادكوبه(1

5506ِخزانة الشيخ مهدي الترك2

5518خزانة السيّد محّمد علّي خير الدين3

5525ِخزانة السيّد محّمد رضا الطبسّي4

55330- 555ِخزانة حسن عبد األمير المهدي5

55613- 557ِخزانة السيّد مجيد عبدالوهاب آل طعمة6

55713- 558ِخزانة السيّد مهدي الحكيم الشهرستانّي7

55913ِخزانة السيّد محسن الجاللّي الكشميرّي8

56020- 561ِخزانة السيّد مهدي هادي الخراسانّي9

56218- 563ِخزانة الشيخ جاسم النّصار األخبارّي10

5646خزانة السيّد محّمد رضا الحسينّي األعرجّي11
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56416- 565ِخزانة السيّد حسن آغامير القزوينّي12

56632- 568ِخزانة السيّد مهدي الحّجة الطباطبائّي13

56911ِخزانة الشيخ محسن أبو الحب14

57025- 571ِخزانة الشيخ محّمد صالح البرغانّي15

57211- 573ِخزانة السيّد محّمد باقر الحّجة الطباطبائّي16

5733ِخزانة الشيخ أحمد الحائرّي17

57423- 575ِخزانة الشيخ محّمد مهدي الواعظ18

5769ِخزانة السيّد مهدي شمس الفقهاء19

57710ِخزانة الشيخ محّمد بن داود الخطيب20

5789ِخزانة السيّد محّمد سعيد آل ثابت21

5793ِخزانة الشيخ محّمد علّي السنقرّي22

5704ِخزانة السيّد محّمد طاهر البحرانّي23

5805-585ِخزانة السيّد عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة24

5953-596ِخزانة الشيخ محّمد حسين بن سليمان األعلمّي25

4ِخزانة الحاج وادي العطية26

3ِخزانة الراجه محمود آباد27

4ِخزانة األستاذ محّمد حسين األديب28

2ِخزانة السيّد محّمد السيّد مرتضى الطباطبائّي29

4ِخزانة السيّد أحمد السيّد صالح آل طعمة30

3ِخزانة السيّد كاظم السيّد محّمد النقيب31

3ِخزانة مكتبة النهضة اإلسالميّة32
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131ِخزانة السيّد سلمان هادي آل طعمة33

3ِخزانة مكتبة سيّد الشهداء العاّمة34

6ِخزانة مكتبة أبي الفضل العباس العاّمة35

فمجموع المخطوطات المفهرسة في هذا البحث بلغ )491( مخطوطة.

من أرشيف مركز تصوير المخطوطات وفهرستها. 
تأليف: صالح مهدي السرّاج

سلسـلة مقـاالت خاّصـة بالمخطوطـات التـي نُسـخت فـي كربـالء أو ثبـت عليهـا مـا 

يؤكّـد عمليـة الشـراء أو التملّـك او المقابلـة أو التأليـف أو الوقفيـة فـي كربـالء عمومـاً 

أو فـي الحائـر الحسـينّي أو فـي إحـدى المـدارس الدينيّـة فـي العتبـة الحسـينيّة أو فـي 

غرفـة مـن غـرف العتبة العباسـيّة، نُشـرت هـذه المقـاالت في مجلّـة الغاضريـة الصادرة 

عن مركز تراث كربالء، قسـم شـؤون المعارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة في العتبة العباسـيّة 

المقّدسـة، فـي األعـداد مـن ) 2 إلـى 16 (، ضّمت فهرسـاً لــ)125( مخطوطـة، في ضمن 

)26( مجموعـة بواقـع )274( عنوانـاً .

الكوفة

وفي مدينة الكوفة أصدر الباحث حسـين جهاد الحسـانّي )ِخزانة مخطوطات مسـجد 

الكوفة المعظم(.

النجف األشرف

وفـي مدينـة النجـف األشـرف صـدرت عـّدة فهـارس؛ منهـا مـا كان خاّصـاً بالمكتبات 

العامـة مثـل )المخطوطـات في مكتبـة آية الله الحكيم في النجف( للشـيخ محّمد مهدي 

نجـف، و)فهرسـت مخطوطـات الحكيـم العاّمة(الصـادر مـن قبـل إدارة )مكتبـة الحكيـم 

العاّمـة(، كمـا صـدر )فهرس مخطوطات مكتبة الشـيخ محّمد الرشـتّي المهداة إلى مكتبة 
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اإلمـام الحكيـم( للعاّلمـة السـيّد أحمـد الحسـينّي، وأصـدر الشـيخ محّمد هـادي األمينّي 

)فهـرس مكتبـة العاّلمـة السـيّد محّمـد البغـدادّي(. وأصدرت مكتبـة العاّلمة الشـيخ علّي 

آل كاشـف الغطـاء فهرسـاً عاّمـاً بمحتويـات مخطوطاتهـا، وذلـك بالهّمة التـي بذلها نجله 

الدكتـور الشـيخ عباس آل كاشـف الغطاء، ونشـر السـيّد عبـد العزيز الطباطبائـّي )فهرس 

مخطوطـات مكتبـة أميـر المؤمنيـن العاّمـة فـي النجـف األشـرف( فـي أكثر من عشـرين 

حلقـًة على صفحـات مجلّـة )تراثنا(.

كمـا أصـدر الباحـث أحمـد علّي مجيـد الحلّـّي )فهـرس مكتبـة العاّلمة السـيّد محّمد 

صـادق بحـر العلـوم(، وأصـدر السـيّد علـّي موجانـي وعلـّي بهراميـان فهرسـاً بالفارسـيّة 

بعنـوان )فهرسـتوراه نسـخة هـاي خطّـي أميـر المؤمنيـن نجف أشـرف(، 

وصـدرت عـن العتبـة العلويّـة أعـداد مـن مجلّـة )مخطوطاتنـا(؛ وهـي مجلّـة فصليّة 

متخّصصـة تُعنـى بشـؤون المخطوطـات والوثائـق وتاريخهـا، وتشـمل فهـارس لِخزانـات 

الكتـب الخطّيّـة فـي العلـوم المختلفة. 

ومن أهم تلك الفهارس ما يأتي: 

أوًل: فهارس عاّمة: 

مكتبات النجف.
تأليف: كاظم الدجيلّي.

وصـف فـي هذا البحث طائفـة من نفائس مخطوطات النجف. ونُشـر في مجلّة )لغة 

العرب(، ع3، بغداد، 1914م، )ص593- 600(.

المكاتب في النجف وكربالء.
تأليف: إبراهيم حلمي العمر.

بحـث وصـف فيـه مؤلّفه أهّم اآلثار الخطّيّة النفيسـة، واألعـالق الثمينة من مصاحف 
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وغيرهـا فـي خزائن كربالء والنجف. نُشـر في )مجلّة المقتبـس(، ع7، 1912م، )ص923(. 

أهم اآلثار المخطوطة في النجف.

تأليف: علّي الخاقانّي. 

وهـو بحث منشـور فـي صفحات )مجلّة االعتـدال(، تناول فيه مؤلّفـه مجموعة اآلثار 

الخطّيّـة فـي أهـم المكتبـات المعروفـة فـي النجـف كمكتبـة السـماوّي وكاشـف الغطاء 

وغيرها. 

)مجلّـة االعتـدال(، ع5، النجـف، 1938م، )ص57- 60، 113- 116، 174- 177، 473- 

476، 532- 536، 574- 576(؛ ع6، 1946م، )ص75- 78، 155- 157، 238- 240(.

اآلثار )أو النوادر( المخطوطة في النجف.

تأليف: علّي الخاقانّي. 

تعـرّض الباحـث لذكـر أهـّم المخطوطـات فـي شـتّى العلـوم واللغـات وفيهـا طـرف 

ونفائـس ونـوادر.

1267(؛ ع3، 1942م،  1941م، )ص1263-   -1940 النجـف،  الغـري(، ع2،  )مجلّـة 

ع5،  501(؛   -500  ،468 )ص467-  1943م،   -1942 ع4،  432(؛   ،288  ،211 )ص178، 

)ص742(. 1944م،   -1943

مؤّلفات السّيد موسى الطالقانّي الخّطّية.
تأليف: عبد المولى الطريحّي.

وهـو بحـث حـول حيـاة السـيّد موسـى الطالقانـّي المتوفّـى سـنة 1296هــ، ذكر فيه 

بعـض آثـاره العلميّـة واألدبيّـة المخطوطـة وشـعره أيضاً.

)مجلّة العرفان(، ع14، صيدا، 1927م، )ص65- 72(.
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مؤّلفات الشيخ محّمد رضا آل كاشف الغطاء.
تأليف: عبد المولى الطريحّي.

وهـو ترجمـة مفّصلـة لحيـاة الشـيخ محّمـد رضـا ال كاشـف الغطـاء صاحـب كتـاب 

)الغيـب والشـهادة(، ذكـر فيـه مؤلّفـه آثـار الشـيخ الخطّيّـة والمطبوعـة.

)مجلّة العرفان(، ع16، 1926م، )ص272(.

السّيد محمد علّي الحائرّي العاملّي الخّطّية.
تأليف: عبد المولى الطريحّي.

وهـو ترجمـة كاملـة لحياة السـيّد محّمـد علي الحائـرّي المتوفّى سـنة 1290هـ. وكان 

شـاعرا وكاتبـاً، ذكرت آثـاره الخطّيّـة والمطبوعة في هـذه الترجمة.

)مجلّة العرفان(، ع18، 1929م، )ص297- 299(.

الشيخ عبد الرحيم النجفّي.

تأليف: عبد المولى الطريحّي.

وهـو بحـث حـول حيـاة الشـيخ عبـد الرحيـم بـن محّمـد حسـين بـن عبـد الكريـم 

النجفـّي المتوفّـى سـنة 1313هـ، وينتهي نسـبه إلى صاحـب )بحار األنـوار(. ذكرت آثاره 

المخطوطـة فـي هـذه الترجمة.

)مجلة العرفان(، ع16، 1928م، )ص 398- 402(.

خزائن كتب النجف ونوادر مخطوطاتها.
تأليف: جعفر باقر محبوبة. 

تنـاول التعريـف بخزائـن الكتـب البائدة والحاضـرة وما تحويه من الكتـب والمجاميع 

المخطوطة.
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طبعـت ضمـن كتابه: )ماضـي النجف وحاضرها(. الطبعة الثانيـة: أخرجها ابنه: محّمد 

سـعيد محبوبة، مطبعة اآلداب، النجف، 1958م، )ص147- 174(.

المكتبات العامة في النجف ومخطوطاتها.
تأليف: عبد الهادي الفضلّي.

ذكـر فيها المؤلّف المكتبات النجفيّـة ومخطوطاتها القيّمة وفيها من الكتب التاريخية 

ومعاجم الرجال الشيء الكثير.

طبعـت ضمـن كتابـه: )دليـل النجـف األشـرف(. مطبعـة اآلداب، النجـف، 1966م، 

.)100 )ص81- 

اآلثار المخطوطة في النجف.
تأليف: محّمد هادي األمينّي.

شـرح فيهـا الباحـث نفائس الكتب المخطوطـة ونوادرها في مختلـف العلوم والفنون 

والمذاهب. 

طبـع ضمـن )مجلّـة العـدل(، ع1، النجـف، 1966م؛ ع19- 20، )ص23- 25؛ 3(، 

.)289 )ص287-  ع8،  1968م، 

دليل اآلثار المخطوطة في العراق. 
تأليف: علّي الخاقانّي.

تناول فيه الباحث مجموعات خطّيّة مهّمة في مكتبات العراق بشكل إجمالي.

نشر ضمن )مجلّة الكاتب المصرّي(، ع1، القاهرة، 1945م، )ص444- 445(.

التحف من مخطوطات النجف. 
تأليف محّمد حسين الحسينّي الجاللّي.
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تصـّدى الباحـث لذكر ما شـاهده من المخطوطات الثمينة فـي خزائن الكتب النجفية 

فوصفها بشكل مختصر.

نشـر ضمـن )مجلّة معهد المخطوطات العربيـة(، ع20، مايو 1974م، ص1- 49. وقد 

أفرد في رسـالة مسـتلّة أيضاً، القاهرة، 1974م، )49ص(.

ثانيًا: مكتبات المؤّسسات والمعاهد في النجف: 

الِخزانة الغروّية. 
وهـي ِخزانـة الروضـة الحيدريّـة، وتُعـرف بمكتبـة الصحـن الشـريف فـي النجـف. 

وبِخزانـة كتـب اإلمـام علـّي، وبِخزانـة كتـب األميـر، وبخزانـة المشـهد العلـوّي.

ِخزانة كتب اإلمام علّي.
تأليف: كاظم الدجيلّي.

وصـف فـي هـذا البحـث، طائفـة مـن نفائـس مخطوطـات هـذه الِخزانة. ونُشـر في 

مجلّـة )لغـة العـرب( ع3، بغـداد، 1914م، ) ص 595- 600(. 

وصف كتب خزانة األمير.

تأليف: كاظم الدجيلّي.

وصـف فـي هـذا البحـث )17( مخطوطة. ونشـره في مجلّـة )لغة العـرب( ع4، تموز 

1914م، )ص40- 45(.

بستان األطباء وروضة األلباء لبن المطران الدمشقّي.
تأليف: محّمد رضا الشبيبّي.

هـذه المخطوطـة فـي المشـهد العلـوّي الشـريف. نُشـر المقال فـي )مجلّـة المجمع 

العلمـّي العربـّي( ع3، دمشـق، 1923، )ص2- 8(.
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الِخزانة الحيدرّية في النجف.

تأليف: كوركيس عواد.

)ضمـن كتابـه: خزائـن الكتب القديمة في العراق: منذ أقدم العصور حتى سـنة 1000 

للهجـرة(. مطبعـة المعارف- بغـداد، 1948م؛ )ص130- 137(. وصف فيه )20( مخطوطة 

نفيسـة قديمة تحتفـظ بها هذه المكتبة.

المكتبة الحيدرّية. 
تأليف: جعفر باقر محبوبة.

ضمـن كتابـه: )ماضـي النجـف وحاضرهـا( 1، ط2، النجـف، 1958م، )ص152(. نـّوه 

فيـه ببعض مخطوطـات هـذه المكتبة.

فهرس مخطوطات الِخزانة الغروّية بالنجف.
تأليف: آغا بزرك الطهرانّي.

)لم يُطبع. ظ: مجلّة معهد المخطوطات العربية(ع 5، 1959م، )ص23(.

فهرس الِخزانة الغروية بالنجف في مشهد أمير المؤمنين اإلمام علّي بن 
.أبي طالب

تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

ذكـر فـي هذا البحث )82( مخطوطة. ونُشـر في )مجلّة معهـد المخطوطات العربية( 

ع5، 1959م، )ص23- 30(.

الِخزانة الغروّية.
تأليف: محّمد تقي دانش بزوه.

وصف فيه )99( مخطوطة. )نشرية( ع5، 1968م، )ص409- 419(. 
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فهرست مخطوطات ِخزانة الروضة الحيدرّية في النجف األشرف.
تأليف: أحمد الحسينّي 

وصـف فيـه )153( مخطوطـة، يقـع فـي 104 صفحـة )مطبعـة النعمـان- النجـف 

1971م(.

الِخزانة الغروّية:
تأليف: محّمد حسين الحسينّي الجاللّي

ذكـر فـي هذا البحـث نوادر المخطوطات الموجودة في ِخزانة المشـهد الغروّي، وقد 

رتّبهـا على حروف المعجم.

)مجلّة معهد المخطوطات العربية( ع 20، 1974م، )ص31- 49(.

مكتبة آغا بزرك العاّمة: 
مكتبة صاحب الذريعة العاّمة التي وقفها آغا بزرك الطهرانّي.

تأليف: محّمد حسين الحسينّي الجاللّي

نـّوه فـي هـذه المقالـة بــ )36( مخطوطـة مّما تحتفـظ به هـذه المكتبة. ونُشـر في 

)مجلّـة معهـد المخطوطـات العربيّـة( ع 20، 1974م، ) ص7- 13(.

مكتبة أمير المؤمنين العاّمة: 
فهرست مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العاّمة في النجف

تأليف: يوسف عبد الله شهيب الحارس، )هذا الفهرس مكتوب على بطاقات(.

المدرسة البروجردّية: 
تأليف: محّمد تقي دانش بزوه.

وهو فهرس لمحتويات مكتبة المدرسة البروجرديّة.
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نّوه بـ )21( مخطوطة مختارة من مخطوطاتها )نشرية 5(، 1968م، )ص429- 431(.

مكتبة الحكيم العاّمة: 
من نوادر مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم العاّمة في جامع الهندّي بالنجف. 

تأليف: إدارة مكتبة آية الله الحكيم العاّمة: 

)الحلقـة األولـى: مطبعـة النجـف- النجـف 1962؛ 158 ص. ومعـه ألـواح عديـدة(. 

فـي هـذه المكتبـة )1536( مخطوطـة. ُوصـف منهـا فـي هـذا الفهـرس )44( مخطوطة 

نادرة.

من نفائس المخطوطات في مكتبة آية اهلل الحكيم.
تأليف: محّمد هادي األمينّي.

وهـي مكتبـة غنيـة بنفائس الكتـب الخطّيّة والمطبوعة أّسسـها مرجع الطائفة السـيّد 

محسـن الحكيـم الطباطبائـّي، وقـد ُضّمت إليهـا مجموعة مـن المكتبات كمكتبة الشـيخ 

محّمـد السـماوّي وبعـض مخطوطات الشـيخ محّمد الرشـتّي وغيرها. 

مجلّة ) عالم المكتبات (ع 4، 1962م، ع5؛ )ص28- 30(.

أربعة مجاميع شعرّية نادرة في مكتبة آية اهلل الحكيم.
تأليف: محّمد هادي األمينّي.

بحـث قـام مؤلّفـه بالتعريـف بالمجاميـع الشـعريّة فـي مكتبة االمـام الحكيـم العاّمة 

فـي النجف.

مجلّة )المكتبة ( ع4، 1963م، ع37؛ )ص34- 36(.

فهرست مخطوطات مكتبة اإلمام الحكيم العامة في النجف األشرف.
تأليف: محّمد مهدي نجف.
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وفـق المؤلـف للتعريـف بألفـي كتـاب ورسـالة جمعـت فـي مكتبـة الحكيـم وقـام 

بالتعريـف بهـا تعريفـا وافيـاً. وقـد قسـمه إلـى جزئيـن: 

)الجـزء األول: القسـم األول: مطبعـة اآلداب- النجـف 1969م؛ 269ص. الجـزء الثانـي: 

النجـف، 1975م؛ 207ص(.

فهرست المخطوطات المصّورة في مكتبة اإلمام الحكيم.
تأليف: محّمد مهدي نجف.

قـام المؤلّـف بسـرد أسـماء الكتب الخطّيّـة التي قامـت مكتبة الحكيـم بتصويرها من 

مكتبـات العالـم. وقد وضعه فـي جزئين: 

)الجـزء األول: ط .ر- النجـف، 1398هــ ؛ 218ص. الجـزء الثانـي: النجـف 1399هــ؛ 

288ص(. الجـزءان كُتبـا باآللـة الطابعـة بالقطـع الكبيـر.

فهرست مخطوطات الشيخ محّمد الرشتّي المهداة إلى مكتبة اإلمام الحكيم 
العاّمة في النجف األشرف.

تأليف: السيّد أحمد الحسينّي.

وصـف المؤلّـف فيـه )150( مخطوطـة. ويقـع فـي 221 صفحـة، )مطبعـة النعمـان- 

النجـف 1971م(.

مكتبة كاشف الغطاء: 

فهرس مكتبة آل كاشف الغطاء.

تأليف: محّمد الحسين آل كاشف الغطاء.

)يقـع فـي تسـعة دفاتر تحـوي المطبوع والمخطـوط. لم يُطبع. وقـد رأيته حين زرت 

المكتبـة(. في هذه المكتبـة )666( مخطوطة.
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نهج الصواب في المكاتب والكتابة والكتاب.
تأليف: علّي آل كاشف الغطاء.

)لم يُطبع. ونسخته الخطّيّة في مكتبته بالنجف(.

أشهر المخطوطات التاريخية في مكتبة كاشف الغطاء في النجف.
تأليف: ب.م.ع.

أوضح فيه الكاتب أسماء الكتب وتاريخ الفراغ من كتابتها.

مقال منشور في جريدة ) العراق (. ع5377 صادر ببغداد في 13 تموز 1939م.

مكتبة آل كاشف الغطاء.
تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

بحـث ذكـر فيـه )33( مخطوطـة مختـارة مـن مخطوطاتهـا. ونُــشر في )مجلّـة معهد 

المخطوطـات العربيّـة(، ع4، 1958م، )ص207- 210(. 

اآلثار المخطوطة في النجف: مكتبة اإلمام كاشف الغطاء.
تأليف: علّي الخاقانّي.

وهـو دليـل فّنـّي يكفل ما شـاهده مـن المخطوطات مضافـاً إلى ما نــشره في )مجلّة 

المجمع العلمـّي العراقّي(.

مجلّة )األقالم(، ع1، بغداد، 1964- 1965م، ع2، )ص94- 106(؛ ع4، )ص98- 107(؛ 

ع6، )ص99- 112(؛ ع11، )ص134- 150(.

مخطوط فريد نفيس عن مراتب النحوّيين.
تأليف: د. هاشم الطّعان.

هـذا الكتـاب ألبـي حامـد أحمد بـن محّمد بن شـيبان الترمـذّي. ومخطوطتـه بمكتبة 
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آل كاشـف الغطـاء بالنجـف. نشـر هـذا البحث فـي مجلّة )المـورد( مـج3، 1974م، ع2، 

 .)144 )ص137- 

دليل مخطوطات مؤّسسة كاشف الغطاء العاّمة.
برعاية الشيخ عباس كاشف الغطاء.

قامـت مؤسسـة ال كاشـف الغطـاء باعـداده وقـد ضـّم )2169( مخطـوط، وقـد تـّم 

تصويرهـا إلكترونيّـاً بحـدود ثمانيـن قرصـاً مدمجـاً.

طُبع النجف، 1426هـ/2005م، يقع في )218( صفحًة.

ثالثًا: مكتبات خاّصة في النجف: 

مكتبة محّمد البغدادّي الحسنّي النجفّي: 

مخطوطات مكتبة اية اهلل السّيد محّمد البغدادّي في النجف األشرف.
تأليف: محّمد هادي األمينّي.

قـّدم لـه: د. عـارف القراغولـّي. وصـف في هذا الفهـرس )47( من نـوادر مخطوطاتها. 

مطبعـة القضاء، النجـف، 1964م، )191 ص(. 

مكتبة محّمد علّي البالغّي: 
مخطوطات محّمد علّي البالغّي.

تأليف: محّمد هادي األمينّي.

وهـي مجموعـة رسـائل وبحـوث قيّمـة تقـع فـي )264( صفحـة، تاريـخ تملّكها سـنة 

1263هــ. قـام المؤلـف بالتعريـف بها.

نشـر فـي )مجلّـة المكتبـة( فـي األعـداد: ع51، بغـداد، 1966م، )ص22- 23(؛ ع52، 

)ص10(؛ ع53، )ص12- 13(؛ ع54، )ص14- 15(.
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مكتبة الجزائرّي الخاّصة: 

نسخة هاي عز الدين جزائري در نجف أشرف.

تأليف: أحمد الحسينّي.

وصـف فـي هـذا البحـث )22( مخطوطـة مّمـا تحتفـظ به هـذه المكتبة. )نشــرية(، 

ع7، 1974م، )ص 715- 719(. 

مكتبة صالح الجعفرّي: 

ثبت بمخطوطات مكتبة صالح الجعفرّي.

وقفنـا علـى نسـخة منـه مكتوبة سـنة 1960م، ذُكـرت فيـه أسـماء )120( مخطوطة، 

هـذا الثبت لـم يُطبع.

مكتبة محّمد السماوّي: 

مخطوطات مكتبة محّمد السماوّي

تأليف: د. حسين علّي محفوظ. 

ذكـر فـي هـذا البحـث )471( مخطوطـة كانـت تحرزهـا فـي حيـاة صاحبهـا، ولكنهـا 

تبـّددت مـن بعـد ذلك.

)مجلّة معهد المخطوطات العربية(، ع4، 1958م، )ص215- 237(. 

أنشـأ المكتبـة الشـيخ محّمـد السـماوّي. وهـي مكتبة نفيسـة حسـنة التنسـيق، فيها 

)472( مخطوطـة.

وكانـت مكتبـة المتحـف العراقـّي قد اقتنت في سـنة 1949م جملة مـن مخطوطاتها. 

ولكنها بيعت وتشـتّت شـملها بعد وفاة صاحبها سـنة 1950م.
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مكتبة الطريحّي: 

أشهر اآلثار المخطوطة في مكتبة آل الطريحّي بالنجف.

تأليف: محّمد أمين الدين.

تنـاول المؤلّـف التعريـف بمخطوطـات مكتبة الشـيخ فخـر الدين الطريحـّي صاحب 

كتـاب )مجمـع البحريـن(، ونشـرت بعـض مخطوطاتـه باعتنـاء األسـتاذ محّمـد كاظـم 

الطريحـّي منهـا: تفسـير غريـب القـرآن، مطـارح النظـر فـي شـرح البـاب الحادي عــشر 

. وغيرها

هذا البحث تدوين لهذه المخطوطات وتاريخ تدوينها وتملّكها.

)جريدة العراق(، ع 5382 الصادر ببغداد في 19 تموز 1938م.

مكتبة محّمد علّي اليعقوبّي

مكتبة الشيخ محّمد علّي اليعقوبّي.
تأليف: د. حسين علّي محفوظ.

نـّوه بــ )20( مخطوطـة مّمـا تحتفـظ بـه هذه المكتبـة التي آلـت بعد وفـاة صاحبها 

سـنة 1965 إلـى ولـده الشـيخ موسـى اليعقوبـّي. نُشـر فـي )مجلّـة معهـد المخطوطـات 

العربيـة(، ع4، 1958م، )ص 214- 215(.

لعـّل مـن المفيـد أن نشـير إلى أّن هنـاك طائفًة مـن المخطوطات العراقيّـة والعربيّة 

دخلـت فـي ضمن موضوعـة )تاريخ األدب العربـّي()1( التي أصدرها المستشـرق األلمانّي 

كارل بروكلمـان تقـع فـي ثمانية أجزاء، وقد طُبعت سـنة 1902م، ثّم طُبعت للمرّة الثانية 

سـنة 1943 – 1949م، وطُبـع الذيـل فـي ثالثـة مجلّـدات ضخـام سـنة 1937-1942م، ثّم 

)1( تاريخ األدب العربّي: كارل بروكلمان.
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موسـوعة )تاريـخ التـراث العربـّي()1( التـي أصدرهـا العالم التركـي فؤاد سـزكين في اثني 

عشـر مجلداً.

أخيـراً، وليـس آخـراً، أوّد أن ألفـت أنظـار الباحثيـن وأصحاب المكتبات فـي العالمين 

العربـّي واإلسـالمّي، إلى ضـرورة االهتمـام بفهارس المخطوطـات وتصويرهـا، فعليهم أْن 

يحرصـوا علـى تسـجيل المخطوطات؛ ففـي ذلك إحياء لألّمـة العربيّة واإلسـالميّة، وحفظ 

لتراثهـا العظيـم من الضيـاع واالندثار.

الحمـد للـه الـذي جعلنـا على هدى اإلسـالم، وجعلنا مّمـن ينتمون إلى حصـٍن ثقافّي 

مشـترك نعتـّز بـه أيّما اعتـزاز، هو حضـن الثقافـة العربيّة اإلسـالميّة، سـائلين المولى عّز 

وجـّل أْن يوفـق أمتنـا المجيدة لالرتفاع إلى مسـتوى ما يواجهنا من تحّديـاٍت وتهديدات، 

فـي وقـت تتعـرّض ثقافتنـا وعقيدتنا لهجـوم صهيونـّي أمريكّي مشـترك، والسـاحة تنزف 

دمـاً وتقـف أمتنـا شـامخًة أمام اإلرهاب المتواصل، وال سـبيل إلى ذلك إاّل بتعميق شـعور 

األّمـة بوحدتهـا الحضاريّة، ولكنهم بعون الله سـيلقون خســراناً مبيناً.

هذا ما أردت بيانه وتوضيحه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

)1( تاريخ التراث العربّي. 
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