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 اقع املخطوطاث املفقودةالتخطيط البيلوغرايف لو
 أوقاف املوصليف مكتبت 

 )دراست أرشيفيت(
 * هرائد أؿير عبد اؾؾ. د

                                                ة اآلدابــيـؾـــل/ ؽـوصــؿـة اؾــــعــاؿــج

 ن

 مستخلص البحث
سػياه  الرراثػم حيػث نف  ظرر ػا يمثؿ البحث محاولػ  دديػدو ودػادو اػم المػ    ب

ر طمػػؽ مػػف ح ي ػػ  نف ا برمػػاـ برراث ػػا اليربػػم ا سػػتمم بػػو دػػزا   يردػػزن مػػف رطمي ػػا 
ذلػؾ نف رراث ػا حااػؿ  ،وكػذلؾ إلػى راػي هيمػ  المػ    ،إلى الرهم بمسروى البحػث اليممػم

 بػػػالم دزال المريم ػػػ  بػػػالم    والبحػػػث اليممػػػم ا يػػػ  إر ػػػاف ودػػػودو ورطمػػػي إلػػػى مسػػػر بؿ
 . ناضؿ

محااظػػػ  مكربػػػ  ااوهػػػاؼ المركزيػػػ  اػػػم ي ػػػدؼ البحػػػث إلػػػى رربػػػي م طوطػػػال 
ريرضػػػػل م طوطار ػػػػا لمسػػػػره  وا بمػػػػاؿ باؤرباربػػػػا إحػػػػدى الم سسػػػػال والرػػػػم  ، ي ػػػػوى

الث اايػػػػ  الرػػػػم رحرػػػػوي ؤمػػػػى ك ػػػػوز مػػػػف الرػػػػراث الم طػػػػوط ال  ػػػػم بمدػػػػا ل الم ػػػػاب  
مبػػػػػػاحثيف يؿ اليممػػػػػػم لليكػػػػػػوف المردػػػػػػي والػػػػػػدل ،ضػػػػػػمف ربػػػػػػ يؼ ببمػػػػػػو راام المريػػػػػػددو.

 والمسر يديف ام مداؿ الم طوطال.
وهد روبمل الدراس  إلى ؤدد مف ال رائ  مف نبم ا ضػرورو البحػث ؤػف رراث ػا 

 .  شاا مركز بحثم يي ى بالرراثالم  ود بم  دي  ؤممي  مف  تؿ إ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وؤمػػى ( ) محمػػد الحمػػد ر را اليػػالميف والبػػتو والسػػتـ ؤمػػى رسػػوؿ ار
 ال  وبحب  وسمـ.

 وبعد:
  يػػػزاؿ رػػػراث اامػػػ  )الم طوطػػػال( يريػػػرض لشػػػرى ال دمػػػال المباشػػػرو و يػػػر 

ومػػف بػػذا الرػػراث الػػذي ريرضػػل لػػ  م طوطػػال مكربػػ   ،المباشػػرو م ػػذ ال ػػدـ ولحػػد ا ف
 ،اإضػػػاا  إلػػػى ا بمػػػاؿ الحابػػػؿ ل ػػػا مػػػف بيػػػض المسػػػئوليف ،ااوهػػػاؼ اػػػم الموبػػػؿ

مباشػػػرو مػػف الحشػػػرال وال ػػوارض... رػػػ رم بدمػػ  ن ػػػرى مػػف الػػػدا ؿ وال دمػػال  يػػر ال
لركػػػػوف حادثػػػػ   ،ـ9==5آ ػػػػر ؤمي ػػػػا ن  وبػػػػو سػػػػره  الم طوطػػػػال ؤػػػػاـ  ئػػػػاً لرشػػػػكؿ ؤب

وب يػؿ الموظػؼ المسػ وؿ ؤ  ػا بالريػاوف مػي  ،ووبم  ؤار باهي  ام راري  ػا ،راري ي 
مبػػػػػػادرو  ورػػػػػػـ ،إ  ا ػػػػػػ  مػػػػػػا لبػػػػػػث نف ال ػػػػػػم ال ػػػػػػبض ؤميػػػػػػ  ،د ػػػػػػال  ارديػػػػػػ  لبيي ػػػػػػا

ورػـ  ،إ  نف بذه الحادث  لحد ا ف ب يل رشكؿ ل ػزا لػـ يسػرطي احػد حمػ  ،الم طوطال
إ  ا ػ  مػا رػزاؿ ب ػاؾ م طوطػال م  ػودو  ،رشكيؿ اليديد مف المداف ام بذا الموضػوع

وشػكمل  ،و ير مودودو ام ال  رس المر ؽ ؤميػ  اػم مكربػ  ااوهػاؼ والد ػال اا ػرى
اػػػم حػػػيف المسػػػئوليف ي كػػػدوف نف  ،الميمومػػػال المدو ػػػ   ػػوع مػػػف ال وضػػػى الح ي ػػػم اػػػم

المركز الوط م لمم طوطال ام ب داد الم طوطال لـ رسرؽ ون  ا مح وظ  ام مكرب  
لكػػػػف الواهػػػػي ال يمػػػػم لم طوطػػػػال مكربػػػػ  ااوهػػػػاؼ  ،)دار بػػػػداـ لمم طوطػػػػال سػػػػاب ا(

 . والم روض نف ركوف مح وظ  ب ا ام الح ي    ير مودودو
م طوطػػال مكربػ  ااوهػػاؼ اليامػػ  اػػم  لدػػردؤمميػ  وؤمميػػ   هم ػػا ب طػػوو ذلؾلػ
ونف بػػػذه . ـ9==5والرػػػم لػػػـ ردػػػرد م ػػػذ سػػػرهر ا سػػػ    ، ػػػاوربيػػػاف الم  ػػػود م  ،الموبػػػؿ
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كمػػػا ون  ػػػا دػػػاال ررويدػػػا دمػػػيت  ،الدراسػػػ  ر ضػػػوي ؤمػػػى إحيػػػاا وردديػػػد رراث ػػػا اليممػػػم
  لدراسػ  بحثيػ  لمسار واهي الم طوطال ام مكرب  ااوهاؼ اػم الموبػؿ اكا ػل مكممػ

الم طوطػػال الم  ػػودو اػػم )سػػاب   ك ػػل هػػد  شػػرر ا اػػم مدمػػ  دراسػػال موبػػمي  بي ػػواف 
 /آا(.=600)( لس   :6مكرب  نوهاؼ الموبؿ دراس  وثائ ي  إحبائي ( ام اليدد )

ي ػػػػدؼ بػػػػذا البحػػػػث إلػػػػى دراسػػػػ  الم طوطػػػػال الم  ػػػػودو اػػػػم مكربػػػػ  ااوهػػػػاؼ 
ليكػوف المردػي والػدليؿ اليممػم  ،ببمػو راامالمركزي  اليام  ام الموبؿ ضمف رب يؼ 

 مباحثيف والمسر يديف ام مداؿ الم طوطال.ل
ر ػاوؿ المبحػث ااوؿ ا طػار  ،رضمف البحث ثتث  مباحث مػي م دمػ  و ارمػ 

ام حيف اشرمؿ المبحث الثا م ؤمى الم طوطال الم  ودو ام مكرب   ،الم  دم لمبحث
لػػث الػػذي ر ػػاوؿ الدػػدوؿ ال ػػاص ب سػػماا اضػػت ؤػػف المبحػػث الثا ،ااوهػػاؼ / الموبػػؿ

 .ـ>600 لس   الموبؿ /ام مكرب  ااوهاؼ الم  ودو الم طوطال
ا ػػػػ  ؤمػػػػؿ لوحػػػػده كو ػػػػ   ،مػػػػف البػػػػيوبال الرػػػػم واد ػػػػل الباحػػػػث اػػػػم بحثػػػػ 

وؤػدـ رػوار  ،وهد اسر رؽ ذلؾ وهرا طويت ام ؤممي  الدرد ،مر ببا ام بذا المداؿ
 . و الكرا والوثائؽ الرم ر اولل بذا الموضوعاضت ؤف هم  و در  ،ا مكا ال ام ذلؾ

 ومن اهلل التوفيق.
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 املبحث األولاملبحث األول

  اإلطار املنهجي نهبحثاإلطار املنهجي نهبحث
 : بحثمشكهت انأوال: 

 -:مشكمة الدراسة في النقاط التاليةتتمثؿ 
حيػػث   رودػػد دراسػػ  ؤمميػػ  واايػػ   طػػل بػػذا  ، ػػدرو مػػا كرػػا ؤػػف بػػذا الموضػػوع -5

 ل الرػػم نشػػارل إلػػى لمحػػ  سػػريي  سػػوى بيػػض الم ػػا ،بشػػكؿ ر بػػيمم الموضػػوع
حوؿ ريرض مكرب  ااوهاؼ اليام  ام الموبػؿ إلػى سػره  م طوطار ػا مػف دوف 

 رركيز واضح ؤمى بذه اليممي .
رربد ما رـ ا ده  ،نو ببيمو رااي  ؤدـ ودود ني هاؤدو ميمومال نو هائم  حبري  -6

ال ػػوائـ بػػؿ حرػػى  ،مػػف بػػذه الم طوطػػال اػػم مكربػػ  ااوهػػاؼ اليامػػ  اػػم الموبػػؿ
الرػػم وارر ػػػا المكربػػ  المي يػػػ  ب بػػوص مػػا رػػـ ا ػػده مػػف الم طوطػػال لػػـ ركػػف 

ون  مل اليديد مف الم طوطال الرػم لػـ  ،مطاب ػ  لواهي ما رـ ا ده ام ال زا ال
  ددبا ام مكا  ا )ال زا  (.

 :بحثأهميت انثانيا: 
 األهميت اننظريت

عننذ أ ا نناا ًةا ننذ  ٌ ذيدنمخطننٌا دننن دنتننثد فننً أىمٍننا أىمٍننا دنذسد ننا  كمنن ت

ًتبثز أىمٍا ىذه  ،د تنذت  هى دنتثد  دنعثبً ًدإل المً ً هٌمو ألغهب دنعهٌو دنتً

فقذت فنً مكتبنا دنتً  دنمخطٌااتم  خالل دنضبط دنببهٌٍجثدفً نكم دنحانٍا دنذسد ا 

تكنٌ  مثجعناا دنمخطٌانات نًإ ذدد ةائما حصنثٌا نينذه  ،دألًةاف دنعاما فً دنمٌصم

خاصا ًأنو تبٍ  م  دنبحث  ذو ًجٌد ةائما تحصث ًدةن   ،  م  ىذد دنمجالنهمستفٍذٌ

 . دنمكتبافً  مخطٌااتم  ىذه دن مفقٌدما ىٌ 
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 األهميت انتطبيقيت
 ،إف بػػػػػذا البحػػػػػث يسػػػػػمط الضػػػػػوا ؤمػػػػػى الم طوطػػػػػال الم  ػػػػػودو اػػػػػم المكربػػػػػ 

حبػػائ ا ونرشػػ ر ا لكػػم  ابػػ    ،بػػذا المدػػاؿ اػػم والبػػاحثيف ركػػوف مرديػػًا لممسػػر يديفوا 
مودود وما بو ما بو  بذه الم طوطالون   ربيف مف البحث ؤدـ ودود هائم  رحبر 

 . نو  اص بشكؿ ؤاـالمكرب  ال ام الم طوطمف بذه  م  ود
 : بحثهذف انثانثا : أ

 إلى:تيدؼ ىذه الدراسة 
والر بيػ  وا شػػارو  ،الموبػؿ الم  ػودو اػم مكربػ  نوهػاؼ الم طوطػالمػى ؤ لريػرؼا -5

  .إلي ا

 هائم  إحبائي  لمم طوطال الم  ودو.إؤداد  -6

 :بحثمنهج انرابعا: 
اؤرمػػػػد الباحػػػػث ؤمػػػػى م  ديػػػػ  مركاممػػػػ  مػػػػف  ػػػػتؿ المػػػػ    المريػػػػدد المػػػػدا ؿ 

Multi – Dimensional Research Method . وذلػؾ لححاطػ  وا لمػاـ بدوا ػا
اػم  والوثػائؽ المح وظػ  ،والمم ػال ،كما اسر دم ا اليديد مف الكرا الرسمي  ،الموضوع

وبيػػػض الوثػػػائؽ والكرػػػا ريػػػود  ،مم ػػػال ا رشػػػيؼ ا داري اػػػم مكربػػػ  ا وهػػػاؼ اليامػػػ 
حيػػث رسػػ ى لمباحػػث الحبػػوؿ ؤمػػى  سػػ   ،ؤائػػدر ا الػػى مديريػػ  الوهػػؼ السػػ م  ي ػػوى

مبورو و ادرو مف بذه الوثائؽ حيف ؤمؿ ام احدى المداف المشرا  ؤمى الم طوطال 
احث لد   درد الم طوطال والرم شكمل مػف كما ررنس الب ،الم  ودو ال اب  بالمكرب 

 ،ممػا مكػػف الباحػث مػػف ا ربػاؿ ببػػورو ؤمميػ  وم ربػػ  مػف ا حػػداث ،ـ(6008سػ   )
 وا رباؿ با ش اص واليامميف ام المكرب .

ؿ الباحػػث ؤمػػى بيػػض المرادػػي الم مػػ  الرػػم اؤرمػػدبا  اضػػت ؤػػف ذلػػؾ ا ػػد ؤػػوع
 ورح  ل ال ائدو المردوو م  ا ،ؤمي ا نبـ المرادي الرم اؤرمد ا وليؿ مف بيف ،ام بحث 
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والرػػم اػػم م ػػدمر ا كرػػاا )ا ػػرس الم طوطػػال لمكربػػ  ا وهػػاؼ اليامػػ  اػػم الموبػػؿ( 
 ،الػػػػػذي ر ػػػػػاوؿ ربػػػػػ يؼ الم طوطػػػػػال ،بادزائػػػػػ  الرسػػػػػي  ،لمم لػػػػػؼ سػػػػػالـ ؤبػػػػػد الػػػػػرزاؽ

كمػػا اؤرمػػد اه ك اؤػدو ميموماريػػ  اػػم ؛ واؤطػػاا وبػػؼ ل ػا ،وامػػاكف ودودبػا ،وا رسػر ا
 ف الكثير مف الم طوطال المودودو والم  ودو.البحث ؤ

 خامسا: حتذيذ مصطهحاث انبحث
 ،وبم كرػا لػـ يػرـ طبي ػا ،كراا م لعؼ ب طع اليد بم  س   مف المخطوطة :

وبم نؤمى ال بوص الرم وبمل إلي ا حامم  ؤ ػواف الكرػاا واسػـ م ل ػ  ودميػي مػادو 
ف نشار بكرابر ػا نو نمتبػا نو الكراا ؤمى آ ر بورو رسم ا الم لؼ ب  س  نو هد يكو 

بمي ػى آ ػر م مػا  موبويكوف ام ال س   ما ي يد إطتؤػ  ؤمي ػا نو إهػراره ل ػا. ،ندازبا
 ال س   اابمي  الرم كرب ا الم لؼ ب ط يده بالم   ا م ،هابَؿ المطبوع نو المب وؼَ 

 رى م  ول اليربي  نو سمح بكرابر ا نو نهربا نو ما  س   الوراهوف بيد ذلؾ ام  س  ن 

 .(5)ؤف اابؿ نو ؤف  س  ن رى  ير اابؿ
بم الرب يؼ لكؿ ارع مف اروع الميرا  ورب يؼ اليمـ الميػيف  البيبموغرافيا:

الى اهساـ مريددو والم ردو ذال ابػؿ يو ػا م مػا وذو مػف كممػ  كرػاا او كرابػ  وري ػم 
ـ وا مػـ وال بائػؿ ايضا ا رس الي اويف الشامم    كراا مف ودود هائم  باسماا ا ؤت

 (6)والدماؤال والمواضي الد رااي  وؤ اويف واهساـ الكرا..
رودػػد م طوطػػال كثيػػرو رػػد ؿ باسػػـ مدمػػوع نو كمدػػاميي ك ويكػػوف  المجػػامي :

 المدموع مدمدًا يضـ ؤددًا مف الم ل ال ال طي  نو اادزاا الب يرو نو الرسائؿ.
وركػػوف مي و ػػ   ،م طوطػػال  بػػد ب ػػا الػػدواليا الرػػم رح ػػظ اي ػػا ال :الخزانػػة

و زا ػػػػػػػػ   ،و زا ػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػف باشػػػػػػػػا الدميمػػػػػػػػم ،حسػػػػػػػػا اسػػػػػػػػمائ ا مثػػػػػػػػؿم  زا ػػػػػػػػ  الدمبػػػػػػػػم
 (7)المدرس ا ستمي  ...

  بػد بػػ  الػرهـ المودػود اػػم كرػاا ا ػػرس الم طوطػال لسػػالـ  رقػـ المخطػػوط:
 ؤبد الرزاؽ وبو رهـ الرب يؼ لمم طوط ام ال زا  .
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 املبحث انثانياملبحث انثاني
  املىصماملىصم  --مكتبت األوقاف املركزيت مكتبت األوقاف املركزيت املخطىطاث املفقىدة يف املخطىطاث املفقىدة يف 

ؤربيػ  إسػتمي  مػف م طوطػال  إلي ػايود ال ضؿ ام ح ػظ الكثيػر ممػا وبػؿ ي
 ػػػتؿ الي ػػػد اليثمػػػا م ومػػػا  ورركيػػػ  واارسػػػي  و يربػػػا لممسػػػادد والمػػػدارس الممح ػػػ  ب ػػػا

وؤ ػدما  ،ـ(65=5/بػػ5780هيػاـ المممكػ  اليراهيػ  ) ول ػد رزايػد بػذا ا برمػاـ بيػد ،سػب  
ـ  بػػذا ـ( 76=5/بػػػ5790اسػػر تل  ) يػػراؽ ؤمػػىحبػػؿ ال بػػدنل  طػػوال رسػػمي  اػػم لػػ

حيث رـ  ،المكرب  ـ(   ط  رحوؿ ام راري ;7=5بػ/5799)س   اكاف  ،الرراث ودمي 
 ،(8)ا يياز مف هبؿ الديواف الممكم إلى نوهاؼ الموبؿ مف ندؿ الي اي  بالم طوطػال

وبػدن اليمػؿ بػالدمي  ،الي الم طوطػثـ اسرمرل المحاو ل والر كيدال والد ود اػم دمػ
واكرمػػػػػػؿ الدمػػػػػػي اػػػػػػم   ػػػػػػس السػػػػػػ   اػػػػػػم  ،ـ7;=6/5/;الح ي ػػػػػػم لمم طوطػػػػػػال اػػػػػػم 

 ،ـ8;=5/شػػباط />ورػػـ ااررػػاح المكربػػ  رسػػميا يػػـو الدميػػ  الموااػػؽ  ،(9)ـ7;=5/;/5
وطمب   ،ومح  يف ،المكرب  رسر بؿ دموع الرواد وال  ا المث    مف باحثيف وبدنل نما  
وؤ د اارراح المكربػ  واسػر بال ا لمم طوطػال  ،(:)ـ8;=6/5/:5بباح يـو اؤربارا مف 

 . (;)م طوط (8308) بمغ ؤدد الم طوطال المح وظ  ام مكرب  ااوهاؼ اليام 
ا ػػم  ،الدمبػػم ب شػػر ا ػػرس نولػػم لرمػػؾ الم طوطػػال (>)داود طبيػػاول ػػد هػػاـ ال

السػػيد نمػػيف ثػػـ هػػاـ  ،ك مخطوطػػات المو ػػؿـ( ابػػدر كرػػاا ك ;6=5بػػػ/:578سػػ   )
ؤبػػد الػػرزاؽ بوضػػي نوؿ ا ػػرس مركامػػؿ لم طوطػػػال  (=)مكربػػ  ااوهػػاؼ ااسػػبؽ سػػالـ

 ،كفيػػرس مخطوطػػات مكتبػػة ااوقػػاؼ العامػػة فػػي المو ػػؿوسػػماه ك  ،مكربػػ  ااوهػػاؼ
 .(50)والكراا ي ي ام رسي  ندزاا

ريرضػػػػػل مكربػػػػػ  نوهػػػػػاؼ  (55)مػػػػػف ال ػػػػػرف الماضػػػػػم لالرسػػػػػيي يااػػػػػم م ربػػػػػؼ 
 إسػػػػطر بال ثػػػػتثو  ،م طوطػػػػ  (645)حيػػػػث سػػػػرهل م  ػػػػا  ،سػػػػره حادثػػػػ  الموبػػػػؿ ل

رػـ رشػكيؿ لد ػ   وهػد ،(57)مػوكممالم شميدا ال  حاسي  مف اليبرثتث و  ،(56) حاسي 
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وبيد ا ر اا الرح يؽ ربيف نف ؤممي  السػره  حػدثل  ،(58)مف ادؿ الرح يؽ ام الموضوع
ل مػػػف والم طوطػػػا (59)بسػػػره  المطبوؤػػػالحيػػػث هػػػاـ  ،مػػػف هبػػػؿ احػػػد مػػػوظ م المكربػػػ 

رػػـ اسػػررداع ول ػػد  ،المكربػػ  ؤمػػى ارػػرال طويمػػ  مػػف ال زا ػػال اليائػػدو لمشػػيوخ السػػاب يف
)م ػػابرال الم ط ػػ  الشػػمالي ( بواسػػط  ااد ػػزو اام يػػ   نربيمائػػ  وسػػر  ؤشػػر م طوطػػاً 

 .(:5)لمم طوطال ام ب دادالمركز الوط م ورـ رسميم ا إلى  ،ؤ د نحد المرادريف
إ  ا ػػ  لػػـ رروبػػؿ ني لد ػػ  إلػػى اليػػدد  ،المدػػافبػػالر ـ مػػف رشػػكيؿ اليديػػد مػػف 

كمػػػػػػا نف ب ػػػػػػاؾ ر ػػػػػػاهض اػػػػػػم ؤػػػػػػدد  ،الح ي ػػػػػػم لمم طوطػػػػػػال الم  ػػػػػػودو اػػػػػػم المكربػػػػػػ 
اػػػػػال وائـ الرػػػػػم نرسػػػػػمر ا  ،لمم طوطػػػػػالالم طوطػػػػػال الػػػػػذي اسػػػػػرمم ا المركػػػػػز الػػػػػوط م 

 (604)بي ما نيد المركػز ا ػ  اسػرمـ  ،(608)المديري  ؤف طريؽ د از الم ابرال بم 
وهد هم ا بدرد الم طوطال الم  ودو وم ار ر ا ب  رس سالـ ؤبد الرزاؽ  ،طًا ا طم طو 

 .(;5)وم ار ر ا بما بو واهي ومودود وما بو م  ود
 (6350)ؤػػػػدد الم طوطػػػػال المودػػػػودو ايميػػػػا  ػػػػد روبػػػػمل المد ػػػػ  إلػػػػى نف لو 
وبمػغ ؤػدد الم طوطػال  ،م طػوط (625)وبمغ ؤدد الم طوطػال الم  ػودو  ،م طوطاً 

والم طوطػال المودػودو اػم المركػز الػوط م حاليػا  ،( م طوطػاً >9يي الم  ودو )ممدامل
 .(>5)م طوطاً  (604)

 ػػد هم ػػا بيمػػؿ دػػدوؿ ا ،نمػػا بال سػػب  لي ػػاويف ونسػػماا الم طوطػػال الرػػم ا ػػدل
مرربػػ  حسػػا رسمسػػؿ ال زا ػػال المودػػودو اػػم  ،ؤ ػػاويف الم طوطػػال الم  ػػودويبػػيف ايػػ  

حيػػث بمػػغ  ،وؤػػدد نوراهػػ  ،وسػػ    سػػ   ،م طػػوطمػػي ذكػػر رهػػـ ال ،ا ػػرس الم طوطػػال
وكمػػا بػػو مبػػيف حسػػا  ،( م طػػوط;:8حسػػا ؤ اوي  ػػا ) ؤػػدد الم طوطػػال الم  ػػودو

 الذي سي رم ذكره ام المبحث الثالث.الددوؿ 
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 ما يمي:الجدوؿ نجد  دراسة ومف خالؿ
إف ؤ ػػػاويف الم طوطػػػال الم  ػػػودو رشػػػمؿ دميػػػي ا ػػػوف اليمػػػـو مػػػف ال ػػػراف وؤمومػػػ   -5

ولػػـ ر ربػػر ؤمػػى  ،ا ػػم مر وؤػػ  إذف ،والي يػػدو وال  ػػ  واابػػوؿ والم طػػؽوالحػػديث 
 ؤمـ نو اف واحد.

 ،ميظػػػػـ الم طوطػػػػال الم  ػػػػودو بػػػػم م رػػػػارو مػػػػف حيػػػػث هػػػػدـ الم طػػػػوط ر ري يػػػػػا -6
والم سػػو   ب ػػط الم لػػؼ. حيػػث  دػػد نف  ،والمكروبػػ  بالػػذبا ،والمز راػػ  ،وال ريبػػ 

( م طػػوط  ػػادر   ػػيس يردػػي 7/5الم طػػوط الم  ػػود مػػف  زا ػػ  حسػػف باشػػا بػػرهـ )
 (=5)وؤمػػى البػػ ح  الحػػادي ؤشػػر م ػػ  ط ػػراا ،راري ػػ  إلػػى ال ػػرف الياشػػر ال دػػري
وهػػػد رسػػػمل بشػػػكؿ ب دسػػػم دػػػذاا... مز ػػػرؼ  ،محػػػتو بػػػالموف اازرؽ واابػػػ ر

ور سػػػير الدتلػػػيف اػػػم  زا ػػػ   ،(60)مػػػذبا نوؿ كػػػؿ سػػػورو م  وشػػػ  بالمػػػاا المػػػذبا
 ،ورهػػػ  ابػػػ ر ث ػػػيف ،ااحمػػػر وااسػػػود ر( مكرػػػوا بػػػالحب7/>حسػػػف باشػػػا المػػػرهـ )

ور سػير لبػاا  ،(65)( وره :;5بػ ي ي ام )5;>دمده مز رؼ بط روال  س  س   
( مي 7/:6الر ويؿ ام ميا م الر زيؿ  بف ال ازف ي ي ام  زا   حسف باشا برهـ )

(. دمػػػده مز ػػػرؼ بط ػػػروال  سػػػ  سػػػ   75 ،70 ،=6 ،>6 ،;6)ندزائػػػ  المرهمػػػ  
( حسػػف 58/=5وم طوطػػ   ميػػ  اليػػرا بػػرهـ ) ،(66)هػػ (ور :;6بػػػ ي ػػي اػػم )>:=

 ،(67)دمػػػػده مز ػػػػرؼ ،ؤميػػػػ    ػػػػوش وز ػػػػارؼ مددولػػػػ  ،باشػػػػا وره ػػػػا حريػػػػري ث ػػػػيف
ب حر   ،الكارا نل وري كرب  ياهول بف ؤبد ار ،(     البت  69/;6ومدموع )

لث  والب ح  الثا ،ااولى والثا ي  مز را  بيدو نلواف مر اس   ومطتو بالماا الذببم
وره  اب ر ث يف حريري مدمد ام وسط   ،والرابي  هاؤدر ما مطتو بالماا الذببم

( 69/;9ومدمػػوع ) ،(68)وحاشػػي  الدمػػد مػػي الط ػراا مطػػتو بالمػػاا الػػذببم ،ط ػراا
كػػذلؾ  دػػد  ،(69)ا ػػذ الم طوطػػال المز راػػ  والم  وشػػ  بالمػػاا الػػذببم ؤػػف سػػوابا.

إسػػتمي  بػػ حراه ااولػػى والثا يػػ   (8/;اػػم الدػػزا الثػػا م بػػحيح الب ػػاري بػػرهـ )
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وم طوط  ري  ،(:6)ونوؿ الب ح  مز را  كممار  مشكول  ،مددول  بالماا المذبا
( دمي ػػػا محمػػػد حسػػػف ا سػػػطوا م بيػػػد مػػػول الم لػػػؼ ب حػػػو >/5البػػػادي بػػػرهـ )

( مددولػ  البػ حال ورهػ  ابػ ر 65/57وموبؿ الطتا برهـ ) ،(;6)نربييف س  
مز رؼ بدي  احمػد الدميمػم إلػى المدرسػ  ا سػتمي   دمده ،ؤمي  ريمي ال وحواشم

( وره ػػا ابػػ ر رهيػػؽ =5/>وسػػ ي   الر سػػاا رركػػم بػػرهـ ) ،(>6)ـ:6=5/=/;6اػػم 
 ط ػػػا اارسػػػم نسػػػماا  ،نول ػػػا لوحػػػ  ز رايػػػ  ،مددولػػػ  البػػػ حال بالمػػػاا المػػػذبا

( بػػػ حراه 6/5وال ػػػراف الكػػػريـ بػػػرهـ ) ،(=6)ااؤػػػتـ مكروبػػػ  بػػػالحبر اازرؽ ال ػػػارح 
 ،راػػ  ومذببػػػ  بػػالمو يف اازرؽ والػػػذببم كربػػل ؤ ػػػاويف السػػور بالمػػػاا المػػػذبامز 

( بػ حراه 70/5وبػرهـ ) ،(70)دمده مز رؼ ومحمى بمػاا الػذبا ،ب حار  مددول 
مددولػ  البػ حال حاشػي  اسػطره  ،ااولى والثا ي  مز رارػاف ومػذببراف بيػدو نلػواف

 ، ػػػػا بػػػػػالموف اابػػػػػيضوكربػػػػػل نسػػػػػماا السػػػػور وؤػػػػػدد آيار ،محشػػػػاو بالمػػػػػاا المػػػػذبا
كمػػػػػا نف الم طوطػػػػػال  ،(75)ال اسػػػػػ  محمػػػػػد بػػػػػائا الطال ػػػػػا م ،وب رضػػػػػي  مذببػػػػػ 

( الب ح  5/5ام الدزا الرابي  دد ال راف الكريـ ام  زا   ا مي ي  برهـ ) والم  ود
بػػػ حرا ال ارحػػػ  ونوؿ سػػػورو الب ػػػرو  ،ااولػػػى والثا يػػػ  ط ػػػراا ممو ػػػ  هاؤػػػدر ا مذببػػػ 

ثػػػػػػػـ  تحػػػػػػػظ  ،(76)ا المػػػػػػػذبا هاؤػػػػػػػدو بػػػػػػػ حراه مزوهػػػػػػػ مزوهرػػػػػػػاف بػػػػػػػاالواف والمػػػػػػػا
( ا حمديػ  5/5اػال راف الكػريـ بػرهـ ) ،الم طوطال ام ب ي  اادزاا  ددبا م رػارو

ر وس سوره ز ارؼ محتو  ، س     يس  ب حار  ااولى مزوه  بط روال مذبب 
دمػػده مز ػػرؼ  ،ؤمػػى حواشػػي  دوائػػر ز رايػػ  ،بالمػػاا المػػذبا والمػػوف اازرؽ ال ػػارح

ومحتو  ،ب حراه ااولى مز را  ( داود الدمبم5وال راف الكريـ برهـ ) ،(77)ومذبا
( ديسػ وريدس =7/5والم طوط  المرهمػ  ) ،(78)بماا الذبا م طر ط رار  مذبب  

 (:76يحروي ؤمى ربػوير  بارػال وحيوا ػال و وابػ ما ؤػدد مبػورار  ) ،الحكيـ
وره   مكروب  بالموف ااحمر بورو مرسوم  ب لواف م رم   زابي  ر وس موضوؤار 
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(  سػ    ػادرو واريػدو ؤمػى 6/60والدذر الب م مف البحر الوام برهـ ) ،(79)ث يف
مػػ طر  ،مػػي رػػواري  رػػولي ـ الحكػػـ ،بػػ حر ا ااولػػى نسػػماا سػػتطيف ب ػػم ؤثمػػاف

لوحػػ  ز رايػ  اػػم نوؿ البػػ ح  يرضػمف بػػورو المسػدد ااهبػػى ؤمػػى  ،البػ حال
( اليو يسػي  5بػرهـ ) وال ػراف الكػريـ ،(:7)بيػيف كرػاا( دمي  م ل   مف نر 77ورهر  )

ومػػذبا بط ػػروال ط ػػراا مزوهػػ  ؤمػػى بػػدر  ، سػػ   اريػػدو و ػػادرو دمػػده مز ػػرؼ
ولوحػػػ  ز رايػػػ  ؤمػػػى بػػػ حري  ااولػػػى والثا يػػػ  ير مػػػؿ بػػػ حار   ،بػػػ حر  ااولػػػى

وال ػراف  ،(;7)  ػوش رنس آيارػ  وهػوؼ مذببػ  حاشػي  بال ارسػي  بػيف ااسػطر ا يػال
بػػػ حراه  ،دمػػػده مز ػػػرؼ بط ػػػروال مذببػػػ  ،(  سػػػ     يسػػػ  ورامػػػ 6ـ بػػػرهـ )الكػػػري

رنس السػػػػور وااحػػػػزاا مطػػػػتو ب  ػػػػوش  ،ااولػػػػى والثا يػػػػ  لوحػػػػال مزوهػػػػ  بػػػػاالواف
( بدي  إبرابيـ ال يم   س   رام    يسػ  نول ػا 99و ال راف الكريـ برهـ ) ،(>7)مذبب 

و دػػػد الم طوطػػػ  بػػػرهـ  ،(=7)لوحػػ  مز راػػػ  وهػػػوؼ آيار ػػػا مذببػػػ  بػػػ حار ا مػػػ طرو
( اػػم  زا ػػ  )داود دمبػػم( بي ػػواف )داػػػي مضػػار اا ذيػػ  لمػػرازي( ا ػػم رمثػػػؿ :/>)

بػػػ( وبػػذا مػػا 807نهػػدـ م طوطػػ  مػػف حيػػث سػػ    ط ػػا و سػػ  ا ا ػػد كربػػل سػػ   )
 .(80)يديم ا ناضؿ الم طوطال

إف نكثػػر ال زا ػػال الرػػم حػػول ؤمػػى  ػػواهص الم طوطػػال بػػمم  زا ػػ  )المحمديػػ (  -7
ثػـ  زا ػ   ،( م طػوط88ثػـ رمي ػا  زا ػ  )ااحمديػ ( بواهػي ) ،م طػوط (96بواهػي )

و)ا مي يػػػ ( بواهػػػػي  (ثػػػـ  زا رػػػم )الحديػػػال ،( م طػػػوط78)ال بػػػم شػػػيل( بواهػػػي )
ثػـ  ،( م طػوط>6بواهػي ) و )الحاج زكػر( ثـ  زا رم )الرضوا ي ( ،( م طوط70)

ـ )حسػػػف ثػػػ ،( م طػػػوط:6ثػػػـ )ال يػػػاط( بواهػػػي ) ،( م طػػػوط;6)البػػػائغ( بواهػػػي )
وبػػػذه ال ػػػزائف اػػػم اابػػػؿ رحػػػوي ؤمػػػى الكثيػػػر مػػػف . ( م طػػػوط66باشػػػا( بواهػػػي )

)حسػػف  الم طوطػػال ونحيا ػػا ب ػػاؾ ندػػزاا مػػف ال  رسػػ   ابػػ  ب ػػا لكثرر ػػا ك زا ػػ 
باشػػا( )الحديػػال( )ا مي يػػ ( ا بػػص ل ػػا مدمػػد  ػػاص ب ػػا وبكػػذا ب يػػ  ال زا ػػال 

 ػػػواهص الم طوطػػػال بػػػمم نمػػػا نهػػػؿ ال زا ػػػال الرػػػم حػػػول ؤمػػػى  ،الكبيػػػرو اا ػػػرى
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بػػؾ( و)ؤبػد الػػر وؼ( و )ال ميميػ ( بواهػػي   زا ػ  كػؿ مػػف )بػاا الطػػوا( و)ؤبػد ار
ثػـ رمي ػا  ،ثـ ر رم  زا   )المحموديف( بواهي ثتث م طوطػال ،م طوط واحد ا ط

ثػـ  ،( م طوطػال8 زا   كؿ مف )داود دمبم( و)الدميمم( و)ؤبدار  ش و( بواهي )
ثػػـ  زا رػػم )مػػريـ  ،( م طوطػػال:) الح( و)ال ػػدايا( بواهػػي)ميسػػر بػػ رمي ػػا  زا رػػم

( 50ثػػػػػػػـ )اليبداليػػػػػػػ ( بواهػػػػػػػي ) ،( م طوطػػػػػػػال= ػػػػػػػاروف( و)اليو يسػػػػػػػي ( بواهػػػػػػػي )
( 56ثػػػػـ )الرابييػػػػ ( بواهػػػػي ) ،( م طػػػػوط55ثػػػػـ )ا سػػػػتمي ( بواهػػػػي ) ،م طوطػػػػال

ثػـ  زا ػ  )بكػر اا ػدي( بواهػي  ،( م طػوط57ثـ )الدػامي الكبيػر( بواهػي ) ،م طوط
. ( م طػػػػوط>5ثػػػػـ  زا رػػػػم )حسػػػػيف بػػػػؾ( و)ال يما يػػػػ ( بواهػػػػي ) ،( م طػػػػوط:5)

وبالرػػػالم ا  ػػػداف وسػػػره  الم طوطػػػال م  ػػػا هػػػد رػػػ ثر بالم ار ػػػ  بػػػال زائف اا ػػػرى 
ا زا ػػ  )بػػاا الطػػوا( مػػثت  دػػد المدمػػوع الكمػػم لمم طوطػػال اي ػػا  ،الكثيػػرو اليػػدد

 ذ م  ػا ا  ػا هػد رسػبا وبالرالم   ررحمؿ اا ،اال واهص اي ا واحد ،( ا ط8بو )
اضػػػح وكشػػػؼ المػػػر ـ لسػػػرؤ  إحبػػػائ ا ودردبػػػا إذا مػػػا هور ػػػل بال زا ػػػال الكثيػػػرو 

 .  اليدد
 ،ودػػد نف ب ػػاؾ نكثػػر مػػف  سػػ   لػػ  س ؤ ػػواف الم طػػوط هػػد ا ػػد مػػف  ػػزائف ن ػػرى -8

 االم طوط الموسوـ )ن وار الر زيؿ ونسرار الر ويؿ(  دده م  ود ام ال ػزائف الراليػ م
كػػػػذلؾ الم طػػػػوط ؛ )بكػػػػر نا ػػػػدي( ،)ال يػػػػاط( ،)الحديػػػػال( ،شػػػػيل(  زا ػػػػ  )ال بػػػػم

)ال بػػػم  ،)حاشػػػي  ؤمػػػى ن ػػػوار الر زيػػػؿ( هػػػد ا ػػػد اػػػم ال ػػػزائف الراليػػػ  م )حسػػػف باشػػػا(
 . )ال ياط( ،)ا حمدي ( ،شيل(

اػػػالم طوط  ،ودػػػد نف ميظػػػـ الم طوطػػػال الم  ػػػودو ررػػػراوح ؤػػػدد نوراه ػػػا بالمئػػػال -9
 ،(70;م  زا ػػ  )بكػر نا ػػدي( ررػراوح ؤػػدد نوراهػػ ))ن ػوار الر زيػػؿ ونسػرار الر ويػػؿ( اػ

)الميزاف و ،(78:وف( ررراوح ؤدد نوراه  )و)اراوي هاضي اف( ام  زا   )مريـ  ار
 ( ...8:9لمشيرا م( ام  زا   )حسف باشا( ررراوح ؤدد نوراه  )

  املبحث انثانثاملبحث انثانث
    املفقىدةاملفقىدة  املخطىطاثاملخطىطاثاجلذول اخلاص بأمساء اجلذول اخلاص بأمساء 
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  وو80028002  سنتسنتنن  املىصماملىصم  //يف مكتبت األوقافيف مكتبت األوقاف

رقـ  ت
المخطوط
اسـ  
المخطوط
الخزانة 
سنة  
النسخ
عدد  
ااوراؽ
 

 328 ىػ02ؽ حسف باشا (القرآف الكريـ )مخطوط كامؿ 0/  3  .0
 074 ىػ870 حسف باشا المجمد ااوؿ. - (تفسير الجالليف) 3/  8  .0
 072 - حسف باشا المجمد الثاني - (تفسير الجالليف) 3/  9  .3

 -ي ندميث السمرقتفسير أبى ال 3/ 00  .6
 080 ىػ879 حسف باشا يالمجمد الثان

5.  08 /3 
حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار 

 536 - حسف باشا التأويؿ

 074 ىػ904 حسف باشا لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 3/ 04  .4

 -لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 3/ 07  .7
 الثاني المجمد

 074 - حسف باشا

 096 - حسف باشا في معاني التنزيؿ لباب التأويؿ 3/ 08  .8

 -لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 3/ 09  .9
 088 - حسف باشا الثالث المجمد

 -لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 3/ 32  .02
 095 - حسف باشا الخامس المجمد

 -لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ 3/ 30  .00
 040 - حسف باشا السادس المجمد

 308 870 حسف باشا نوارشرح طوال  اا  4/ 4  .00
 086 - حسف باشا شرح طوال  اانوار 4/  7  .03
 026 - حسف باشا طوال  اانوار 4/  00  .06
 645 ىػ0204 حسف باشا لمشعراني الميزاف 7/  07  .05
 060 ىػ0284 حسف باشا شرح جم  الجوام  8/  4  .04
 069 ىػ0296 حسف باشا الفقة فزخم 9/  39  .07
 9 ىػ0232 باشاحسف  المية العرب 09/06  .08
 532 ىػ0209 حسف باشا القاموس المحيط والقابوس الوسيط 0/05  .09
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ب. مف  أ. نيج البالغة مجموع : 07/05  .02
 000 ىػ420 حسف باشا كالـ أمير المؤمنيف عمي

00.  57/05 

رسالة نقص فيو:  04مجموع فيو
ػ ب.البردة. تسبي  ق يدة البو يريأ.

. الكواكب الدرية في مدح خير البرية
 تخاميس عمى البردة ج.

 - - حسف باشا

رسائؿ نقص حاشية  (4) مجموع 76/05  .00
 - - حسف باشا عمى حاشية الوغ بيؾ

 045 ىػ0090 اإلسالمية ااذكار 0/6  .03
 302 ىػ0294 اإلسالمية  حيح البخاري ػ المجمد ااوؿ 6/6  .06
 047 - اإلسالمية  حيح البخاري ػ المجمد ااوؿ 5/6  .05

المجمد الثاني ػ ) - حيح البخاري 4/6  .04
 060 ىػ922 اإلسالمية (الجزء الثالث

 329 ىػ0076 اإلسالمية الجزء الخامس - حيح البخاري 7/6  .07

ري ال ادي في فتاوي العمادي  0/8  .08
 027 ىػ0026 اإلسالمية 0250ت

مخت ر غنية المتممي في شرح منية  5/8  .09
 302 ىػ0022 اإلسالمية الم مي

في شرح منية  مخت ر غنية المتممي 4/8  .32
 050 - اإلسالمية الم مي

 97 - اإلسالمية ديواف حساف بف ثابت 3/00  .30
 007 ىػ0320 اإلسالمية مو ؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب 00/03  .30
 54 ىػ0040 اإلسالمية سفينة الرؤساء )تركي( 8/09  .33
 500 968 نبي شيت القراف الكريـ 0/0  .36
 535 - نبي شيت القراف الكريـ 00/0  .35
 326 ىػ003 نبي شيت القراف الكريـ 32/0  .34
 090 ىػ0073 نبي شيت القراف الكريـ 30/0  .37

38.  4/0 
ػ المجمد  وأسرار التأويؿ أنوار التنزيؿ

 ااوؿ
 620 - نبي شيت

ػ المجمد  وأسرار التأويؿ أنوار التنزيؿ 7/0  .39
 307 - نبي شيت الثاني
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 074 - نبي شيت جام  االختالفات في عمـ القراءات 00/0  .62

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  06/0  .60
 077 ىػ0293 نبي شيت التأويؿ

 005 - نبي شيت سراج التأويؿ في شرح أنوار التنزيؿ 05/0  .60

احاديث  مخت ر جام  اا وؿ 5/3  .63
 - - نبي شيت ػ قطعة الرسوؿ

 099 - نبي شيت ()تجريد الكالـ-تجريد العقائد 0/6  .66

 تى وأمور اآلخرةالتذكرة بأحواؿ المو  0/5  .65
 المجمد الثاني

 070 - نبي شيت

 التذكرة بأحواؿ الموتى وأمور اآلخرة 0/5  .64
 039 - نبي شيت المجمد الثاني

 024 - نبي شيت التمويح إلى كشؼ حقائؽ التنقيح 0/4  .67

68.  6/4 
شرح جم  الجوام  لممحمي المتف 

 063 - نبي شيت مكتوب بالحبر ااحمر

نياج الو وؿ مناىج العقوؿ شرح م 5/4  .69
 إلى عمـ اا وؿ

 303 ىػ869 نبي شيت

التمويح في كشؼ حقائؽ التنقيح  0/7  .52
 - ىػ0042 نبي شيت لمتفتازاني جمده مزخرؼ

50.  0/7 
خال ة الفتاوي طاىر البخاري جمده 

 مزخرؼ مجدوؿ ال فحات
 365 ىػ880 نبي شيت

الفوائد المنثورة في الفتاوي المأثورة  07/7  .50
 052 - نبي شيت محمد أميف العمري

53.  07/7 
وقاية الرواية في مسائؿ اليداية 

 090 ىػ966 نبي شيت برىاف الشريعة المحبوبي

خال ة الفتاوي في تسييؿ أسرار  0/8  .56
 007 ىػ877 نبي شيت الحاوي سراج الديف ابف الممقف

عجالة المحتاج إلى توجيو المنياج  5/8  .55
 054 - نبي شيت عمر بف الممقف

 حتاج إلى توجيو المنياجعجالة الم 4/8  .54
 066 ىػ0270 نبي شيت جمده مزخرؼ
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 000 ىػ0046 نبي شيت شرح الكافية لمخبي ي جمده مزخرؼ 7/00  .57
 000 - نبي شيت مغني المبيب ابف ىشاـ 04/00  .58
 035 - نبي شيت ػ قطعة ق ص اانبياء 7/04  .59

زيؿ حاشية عمى أنوار التن. مجموع:ػ أ 4/09  .42
 080 - نبي شيت ال رؼدمة في وأسرار التأويؿ. ب.مق

40.  00/09 

 أ. شرح النقارية. مجموع:ػ
تمخيص البياف في عالمات ميدي ب.

آخر الزماف. ج.الكشؼ عف مجاوزة 
 ىده اامة االؼ

 050 ىػ0240 نبي شيت

40.  03/09 
مجموع:ػ أ. الفتح المبيف في شرح 
فتح المبيف. ب. رسالة في بياف 

 فضائؿ االستعادة
 305 ىػ0003 نبي شيت

43.  07/09 

مجموع:ػ أ. شرح رسالة الوض . 
ب.حاشية عمى شرح ع اـ. ج.شرح 
رسالة االستعارة. د.حاشية عمى شرح 

 ع اـ لرسالة االستعارة

 028 - نبي شيت

46.  64/09 
مجموع:ػ أ.حاشية الع اـ عمى شرح 
العقائد النسفية. ب. حاشية عمى 

 العقائد.
 57 ىػ980 نبي شيت

45.  67/09 
ومة النسفي في أ. شرح منظ مجموع:ػ

الخالؼ. ب. منظومة في تعداد 
 الكبائر

 307 - نبي شيت

44.  69/09 
مجموع:ػ أ. شرح كممتي الشيادة. 
ب.شرح العقيدة السنوسي. ج.شرح 

 مقدمات السنوسي.
 064 ىػ0246 نبي شيت

47.  50/09 
أ.شرح عقيدة التوحيد  مجموع:ػ
 076 ىػ0036 نبي شيت ب.عقيدة أىؿ التوحيد. الوسطى.

 55 ىػ0026 باب الطوب مخت ر الت ريؼ لمفتازاني شرح 3  .48
 007 ىػ0073 الجام  الكبير اإلشاعة في اشراط الساعة لمبرزنجي 0  .49
 052 ىػ0084 الجام  الكبير تنبيو الغافميف لمسمرقندي 9  .72

حاشية عمى شرح المحمى عمى جم   00  .70
 090 ىػ923 الجام  الكبير الجوام 
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 076 ىػ0074 يرالجام  الكب درة النا حيف 06  .70

روض الرياحيف في حكايات  09  .73
 070 - الجام  الكبير ال الحيف لميافعي

 009 ىػ870 الجام  الكبير شرح فرائض السجاوندي لمجرجاني 03  .76
 034 - الجام  الكبير طيارة القموب والخضوع لعالـ الغيوب 04  .75

العناية في شرح اليداية البابرتي  07  .74
 309 - رالجام  الكبي جمده مزخرؼ

 002 - الجام  الكبير كشؼ نقاب منيج الطالب االشعري 33  .77

مجموع:أ.تعميـ المتعمـ.ب.فتح القريب  69  .78
 002 ىػ0007 الجام  الكبير المجيب في شرح ألفاظ التقريب

79.  50 
مجموع:ػ أ. مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنياج. ب. مخت ر 

 المحرر
 080 ىػ0279 الجام  الكبير

82.  44 
مجموع:ػ أ. رسالة الجير بالذكر 

واإلسرار بو ب. رسالة تتعمؽ في الرد 
 عمى مف أنكر الذكر.

 62 ىػ0007 الجام  الكبير

80.  47 
مجموع:ػ أ. حاشية عمى شرح العقائد 
النسفية ب.حاشية قرة كماؿ عمى 

 حاشية الخيالي
 006 ىػ0006 الجام  الكبير

أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ  0/3  .80
 بيضاويلم

 083 ىػ0242 الحجيات

 056 - حجيات أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 0/3  .83
 086 ىػ0262 حجيات أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 3/3  .86
 024 ىػ860 حجيات تفسير القراف الكريـ 5/3  .85
 067 - حجيات التفسير الكبير لمرازي 4/3  .84

حاشية الخطائي عمى أوائؿ حاشية  7/3  .87
 630 - حجيات شاؼالسعد عمى الك

88.  8/3 
الدر الم وف في عمـ الكتاب 

 ػ المجمد ااوؿ المكنوف
 375 ىػ859 حجيات

الدر الم وف في عمـ الكتاب  9/3  .89
 395 - حجيات ػ المجمد الثاني المكنوف
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البدور السافرة في أحواؿ اآلخرة  0/4  .92
 056 ىػ0005 حجيات لمسيوطي

 027 ػى0275 حجيات شرح ف وص الحكـ لمجامي 4/4  .90

90.  3/7 
حواشي عمى عدة اا وؿ خميؿ 

 القزويني
 074 ىػ0250 حجيات

 390 ىػ0279 حجيات شرح المنياج لمرممي 5/7  .93
 537 ىػ0034 حجيات الفتاوي الخيرية لمعميمي 0/8  .96
 096 - حجيات الفتح المبيف بشرح ااربعيف لمييثمي 3/8  .95

مخت ر غنية المتممي بشرح منية  4/8  .94
 058 - جياتح الم مي لمحمبي

تحفة المحتاج في شرح المنياج  4/9  .97
 86 - حجيات الييثمي

 040 - حجيات تحفة المحتاج في شرح المنياج 7/9  .98

روضة الطالبيف وعمدة المفتيف  05/9  .99
 068 - حجيات لمنووي

سرور الراغبيف في شرح منياج  04/9  .022
 094 - حجيات الطالبيف لمدمياطي

منياج سرور الراغبيف في شرح  07/9  .020
 048 - حجيات الطالبيف

سرور الراغبيف في شرح منياج  08/9  .020
 079 - حجيات الطالبيف

سرور الراغبيف في شرح منياج  09/9  .023
 030 - حجيات الطالبيف

 042 840 حجيات شرح الزبد لمرممي 00/9  .026
 003 - حجيات شرح المقدمة الحضرمية الييثمي 06/9  .025
 080 - حجيات جالنجـ الوىاج في شرح المنيا 38/9  .024

رحمة اامة في اختالؼ اائمة  0/00  .027
 090 ىػ0049 حجيات لم فدي

مخطوط نقوالت في الفقو وعموـ  3/02  .028
 303 - حجيات القراف والحديث

أ. الح ف الح يف مف كالـ  مجموع: 00/00  .029
 088 ىػ908 حجياتب. شرح إثبات  سيد المرسميف.
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الواجب. ج. نقوالت مف شرح 
د. التفتازاني عمى تمخيص المفتاح. 

ىػ.حمبة الرجاؿ  حكاية أبي ذرع.
ترجمة عالي أفندي إلى التركية. و. 
رسالة إلى التركية تحوي دوائر م  
أسماء لبعض الحيوانات.ز.حكايات 
ح. حكـ مترجمة إلى التركية. ط. 

فضائؿ السور مف تفسير البيضاوي. 
تركي. ؾ. رسالة  -ي. طرسوس نامة

إلى الت وؼ لزكريا اان اري. ؿ. 
عمى شرح السيد الشريؼ حاشية 

الجرجاني عمى تمخيص المفتاح. ـ. 
نقوالت في الجبر والمقابمة. 

ف.نقوالت مف بياض النور لمدوراني 
ىػ. س.نقوالت 908جالؿ الديف ت 

مف حاشية البيضاوي عمى المال 
خسرو. ع.دعاء. ؼ.نقوالت وفوائد 
مستمة مف أقواؿ العمماء. ص. نظـ 

 ىػ.0052بخط احمد المو مي ت 

دقائؽ  ب. ا.مخت ر المحرر مجموع: 79/00  .002
 004 - حجيات المنياج

000.  028/00 
شرح ب.  منياج الطالبيفأ.  مجموع:

 دقائؽ المنياج
 054 - حجيات

 092 - اامينية القراف الكريـ 0/0  .000
 375 ىػ0252 االمينية القراف الكريـ 0/0  .003
 334 ىػ0029 االمينية القراف الكريـ 3/0  .006

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ  07/3  .005
 350 ىػ0072 االمينية لمزمخشري

004.  08/3 
 0الكشؼ عف مشكالت الكشاؼ ـ

 لمقزويني
 638  االمينية

 657 ىػ980 االمينية 0الكشؼ عف مشكالت الكشاؼ ـ 09/3  .007
 330  االمينية مجم  البياف في تفسير القراف 32/3  .008
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مجم  البياف في تفسير القراف  30/3  .009
 067 ىػ700 االمينية برسيلمط

 - ىػ0274 االمينية مجم  البياف في تفسير القراف 30/3  .002

000.  03/5 
عموـ الحديث البف ال الح جمده 

 مزخرؼ
 022 - االمينية

 044 - االمينية شرعة اإلسالـ إلماـ زادة 3/7  .000

طيارة القموب والخضوع لعالـ الغيوب  4/7  .003
 لمديريني

 000 ىػ0004 االمينية

 096 ىػ0275 االمينية ح المنار لمعيني جمده مزخرؼشر  3/8  .006

الدرة السنية في شرح الفوائد الفقيية  02/9  .005
 058 - االمينية لمطرسوسي

 609 ىػ990 االمينية ذخيرة العقبى لباخي زادة 00/9  .004
 000 ىػ0252 االمينية فتاوي مؤيد زادة لالماسي 63/9  .007
 067 ىػ0293 مينيةاال المختار في فروع الحنفية لممو مي 58/9  .008
 008  االمينية ممتقى اابحر الحمبي 43/9  .009
 022 ىػ0026 االمينية واقعات المفتيف نقيب زادة 70/9  .032

محاضرة ااوائؿ ومسامرة  00/03  .030
 029 - االمينية ااواخرلمبوسنوي

 065 ىػ0020 االمينية تعبير ااحالـ البف سيريف 4/00  .030

033.  6/00 
فارسي  – بحر الغرائب في لغة الفرس

 038 ىػ0044 االمينية لمحميمي

أولو لوحة زخرفيو  –تفسير فارسي  4/00  .036
 509 - االمينية مؤطر ال فحات

035.  05/00 
فارسي جمده  –ديواف أبف كماؿ 

 033 - االمينية مزخرؼ

 020 - االمينية كتاب في اادب الفارسي 08/00  .034

ب.  ديواف نوائي تركيأ.  مجموع: 67/00  .037
 ديواف فارسي

 94 - المينيةا
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ب.  نزىة اارواح فارسيأ.  مجموع: 68/00  .038
 كتاب فارسي في شرح آيات وأحاديث

 360 ىػ0260 االمينية

 88 - االمينية ذخر العابديفب.  أحاديثأ.  مجموع: 5/03  .039

062.  4/03 
الح ف ب. أحاديث نبويةأ.  مجموع:

رسالة تشتمؿ عمى ج. الح يف
 أحاديث الرسوؿ

 االمينية
 ىػ0223
 083 ىػ997

060.  37/03 
حاشية عمى عقائد أ.  مجموع:
 035 ىػ0000 االمينية حاشية قوؿ أحمدب.  النسفي

 375 - ااحمدية القراف الكريـ 0/0  .060
 637 - ااحمدية تفسير الرازي الكبير 9/3  .063
 008 ىػ0026 ااحمدية تفسير الرازي الكبير 02/3  .066
 330 ىػ0095 ااحمدية تفسير الرازي الكبير 00/3  .065
 347 ىػ0240 ااحمدية السفر الجميؿ 00/3  .064
 097 - ااحمدية السفر الجميؿ 03/3  .067
 84 - ااحمدية السفر الجميؿ 06/3  .068
 369 - ااحمدية السفر الجميؿ 05/3  .069
 357 ىػ0020 ااحمدية السفر الجميؿ 04/3  .052
 050 - ااحمدية السفر الجميؿ 07/3  .050
 98 - ااحمدية حاشية التفتازاني عمى الكشاؼ 08/3  .050

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  09/3  .053
 074 - ااحمدية التأويؿ لالسفراييني

056.  02/3 
حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار 

 074 - ااحمدية التأويؿ

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  00/3  .055
 044 ىػ969 ااحمدية التأويؿ مال خسرو

سرار حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأ 00/3  .054
 025 ىػ0286 ااحمدية التأويؿ

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  03/3  .057
 036 - ااحمدية التأويؿ لمسيالكوتي

 036 - ااحمدية حاشية عمى الكشاؼ لمطيبي 07/3  .058
 088 - ااحمدية لمبغوي معالـ التنزيؿ 30/3  .059
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 090 - ااحمدية الفتح المبيف لشرح ااربعيف لمييثمي 07/5  .042

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  08/5  .040
 093 ىػ0053 ااحمدية لمعراقي

حاشية عمى شرح التفتازاني عمى  3/4  .040
 74 ىػ0054 االحمدية النسفية لمخيالي

 020 ىػ0029 ااحمدية كتاب اإلسراء 4/7  .043
 087 ىػ0052 ااحمدية  رة الفتاوي لمساقزي 00/9  .046
 043 - ااحمدية فقو حنفي 30/9  .045

ة المحتاج في شرح المنياج تحف 3/02  .044
 084 - ااحمدية لمييثمي

 345 ىػ0270 ااحمدية تحفة المحتاج في شرح المنياج 6/02  .047
 084 - ااحمدية تحفة المحتاج في شرح المنياج 5/02  .048
 030 - ااحمدية تحفة المحتاج في شرح المنياج 4/02  .049
 034 ىػ432 ااحمدية روض الطالبيف لمنووي 7/02  .072
 342 ىػ775 ااحمدية الروضة 8/02  .070
 077 ىػ0047 ااحمدية مخت ر الفتاوي العسقالني 04/02  .070
 054 ىػ0082 ااحمدية ال واعؽ المحرقة الييثمي 0/00  .073

تخميس البردة لمفيومي ال فحتاف  3/03  .076
 07 - ااحمدية مزوقتاف بالذىب

 057 ىػ0002 ااحمدية المخت ر لمتفتازاني 6/07  .075
 005 ىػ599 ااحمدية والعالمات محمد المتطببااسباب  0/02  .074
 038 - ااحمدية تذكرة أولي االباب داود االنطاكي 6/02  .077
 043 - ااحمدية شرح القانوف لمسممي 8/02  .078
 483 ىػ844 ااحمدية الموجز البف نفيس 09/02  .079
 098 ىػ0290 ااحمدية المعارؼ البف قتيبة 9/00  .082

فارسي  -احال راح في ترجمة ال ح 05/03  .080
 635 - ااحمدية لجماؿ القرشي

080.  02/06 

حاشية عمى شرح أ.  مجموع:
تعميؽ عمى شرح السيد ب. .المواقؼ

حاشية عمى شرح .ج.الشريؼ
حاشية عمى شرح . د.المواقؼ
حاشية عمى شرح . ىػ.التجريد

 036 - ااحمدية
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تعميؽ عمى أبحاث . و.المواقؼ
 .الكاتبي

083.  55/06 

ب في أنموذج المبيأ.  مجموع:
تمخيص . ب.خ ائص الحبيب

 .االزىية في أحكاـ اادعية
الروضة الزاىرة النافعة في الدنيا ج.

 .نقوالت وفوائد وأدعيةد. .واآلخرة

 34 ىػ0025 ااحمدية

ب.ق ائد  مجموع: أ. تخميس البردة 59/06  .086
 005 - ااحمدية منونة

085.  83/06 

 مجموع: أ. شرح ال دور.
 وؿ ج.ح ب.االحتفاؿ في ااطفاؿ.
د.الدرر  الرفؽ بأ وؿ الرزؽ.

المنتشرة في ااحاديث المشتيرة. ىػ. 
ثمج الفوائد في أحاديث لبس السواد. 
و.الكشؼ عف مجاوزة ىده اامة 
االؼ. ز.المنحة في السبحة. 

ط.الدمعة في  ح.مجم  البحريف.
خ ائص يوـ الجمعة. ي.أربعوف 

 حديثا لممندري.

 059 ىػ0063 ااحمدية

 358 ىػ907 خياط اف في عموـ القراف لمسيوطياإلتق 0/0  .084

أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ  0/0  .087
 072 ىػ852 خياط البيضاوي

 044 ىػ762 خياط أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 3/0  .088

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  4/0  .089
 التأويؿ القوجوي

 399 - خياط

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  7/0  .092
 353 ىػ0074 خياط يؿالتأو 

090.  8/0 
حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار 

 668 ىػ0082 خياط التأويؿ

حاشية عمى أنوار التنزيؿ وأسرار  9/0  .090
 التأويؿ

 399 ىػ0072 خياط



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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السر القدسي في تفسير أية الكرسي  02/0  .093
 74 - خياط لمطبالوي

 050 ىػ0047 خياط معالـ التنزيؿ لمبغوي 00/0  .096
 069 ىػ0045 خياط التنزيؿمعالـ  00/0  .095
 025 ىػ0039 خياط شرح البخاري لمقسطالني 4/3  .094
 036 - خياط الفتح المبيف بشرح ااربعيف الييثمي 02/3  .097
 300 ىػ787 خياط مشكاة الم ابيح لمخطيب العمري 04/3  .098

كوكب المباني وموكب المعاني  07/5  .099
 072 ىػ0050 خياط لمنابمسي

 028 - خياط الفناري الت ريح شرح التمويح 0/4  .022
 089 ىػ0026 خياط شرح جم  الجوام  لممحمي 5/4  .020

020.  6/7 
انف  الوسائؿ إلى تحرير المسائؿ 

 088 - خياط لمطرسوسي

 342 ىػ0280 خياط الفتاوي الخيرية لنف  البرية لمرممي 00/7  .023
 320 - خياط اانوار اعماؿ اابرار االربمي 0/8  .026
 003 ىػ0240 خياط مبورينيشرح ديواف ابف الفارض ل 4/9  .025
 078 - خياط حياة الحيواف لمدميري 6/05  .024
 045 ىػ0072 خياط مختار ال حاح الرازي 9/05  .027

028.  07/04 
حاشية عمى شرح أ.  مجموع:
حاشية عمى شرح ب. التفتازاني

 العقائد
 057 ىػ0093 خياط

029.  39/04 
مجموع يحتوي عمى أ.  مجموع:

رسالة ب. مسائؿ عمى أبواب الفقو
 حاتمفر 

 350 - خياط

002.  65/04 

 جواىر الفرائضأ.  مجموع:
الفوائد ج. .فرائض السجاونديب.

الشنشورية في شرح المنظومة 
 الرحبية

 049 ىػ0038 خياط

000.  55/04 
شرح الكواكب الدرية في أ.  مجموع:

 009 - خياطشرح ق يدة ب. مدح خير البرية



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 بانت سعاد
 002 ىػ0036 الرابعية البيجة المرضية لمسيوطي 0  .000
 046  الرابعية تنبيو الغافميف لمسمرقندي 5  .003
 052 ىػ0272 الرابعية شرح جوىرة التوحيد لمحنفي 06  .006
 052 ىػ885 الرابعية غرر اإلحكاـ مال خسرو 33  .005
 646 ىػ0070 الرابعية الفتاوي الخيرية لنف  البرية الرممي 35  .004
 037 ىػ976 الرابعية الفتح المبيف لمييثمي 34  .007
 023 ىػ0287 الرابعية وائد الضيائية الجاميالف 37  .008
 004 - الرابعية كميمة ودمنة البف المقف  60  .009
 000 ىػ0043 الرابعية مخت ر القدوري 64  .002
 306 ىػ0056 الرابعية معالـ التنزيؿ 67  .000

000.  50 
 شرح ىداية الحكمةأ.  مجموع:

 58 ىػ0286 الرابعية حاشية عمى شرح ىداية الحكمةب.

003.  53 

شرح مخت ر المقدمة . أ مجموع:
رسالة في مسائؿ ب. .الرحبية
د.  .رسالة في الفقو. ج.الميراث

 .رسالة في أحكاـ ال الة

 70 ىػ0003 الرابعية

 039 ىػ0060 حاج حسيف بؾ تفسير الجالليف 4/0  .006
 005 ىػ0073 حاج حسيف بؾ أذكار النووي 0/0  .005
 079 - حاج حسيف بؾ الم ابيح لمبغوي 9/0  .004
 86 - حاج حسيف بؾ باآلخرة التزود 0/6  .007

المنح المكية في شرح اليمزية  3/6  .008
 057 - حاج حسيف بؾ لمييثمي

009.  3/5 
 حاشية عمى شرح جم  الجوام 

 005 - حاج حسيف بؾ لممقدسي

 003 ىػ0280 حاج حسيف بؾ شرح الفقو ااكبر مال عمي القاري 8/4  .032

شرح وقاية الرواية في مسائؿ  06/4  .030
 يعةاليداية لتاج الشر 

 040 ىػ0025 حاج حسيف بؾ

 088 - حاج حسيف بؾشرح وقاية الرواية في مسائؿ  05/4  .030



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 اليداية
 080 - حاج حسيف بؾ المختار لممو مي 09/4  .033

مغني المبيب عف كتب االعاريب البف  7/00  .036
 058 ىػ0297 حاج حسيف بؾ ىشاـ

 093 ىػ902 حاج حسيف بؾ حاشية عمى المطوؿ 0/03  .035
 050 - حاج حسيف بؾ لمتفتازانيالمطوؿ  6/03  .034

الشفا بتعريؼ حقوؽ الم طفى  4/05  .037
 035 ىػ0000 حاج حسيف بؾ القاضي عياض

 073 ىػ0060 حاج حسيف بؾ الطريقة المحمدية لبيركمي 9/05  .038
 040 ىػ0057 حاج حسيف بؾ تعبير ااحالـ البف سيريف 0/04  .039
 333 - حاج حسيف بؾ الزواجر الييثمي 3/04  .062

060.  0/07 
الناسخ ب. أ.معالـ التنزيؿ جموع:م

 393 - حاج حسيف بؾ والمنسوخ

مخت ر منية المتممي في شرح منية  05  .060
 065 ىػ0089 عبداهلل بؾ الم مي لمحمبي

 030 ىػ623 داود جمبي لمرازي دف  مضار ااغذية 8/4  .063

الدليؿ إلى مرادؼ العامي والدخيؿ  06/8  .066
 95 - داود جمبي لمباني

 - ىػ0084 داود جمبي 4دد الموحات والباقي نقص في ع 64/8  .065

064.  06/9 
 رسالة في فضؿ عاشوراءأ.  مجموع:

رسالة في فضؿ ليمة الن ؼ مف ب.
 شعباف

 80 ىػ0280 داود جمبي

 074 ىػ982 ميسر  الح ديواف ابف الفارض 4  .067
 076 ىػ0098 ميسر  الح شرح جم  الجوام  لممحمي 06  .068

اإلعراب عف قواعد أ.  مجموع: 65  .069
 72 ىػ0076 ميسر  الح مو ؿ الطالبب. إلعرابا

052.  64 
مبارؽ اازىار في شرح أ.  مجموع:

ف ؿ في سنف يوـ ب. فارؽ اانوار
 عاشوراء

 052 ىػ0272 ميسر  الح

 رد السائؿ إلى المسائؿأ.  مجموع: . أ 67  .050
 032 - ميسر  الح ترجيح البيانات ب.



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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050.  68 

 .شرح العقائد النسفيةأ. مجموع:
ح التفتازاني عمى حاشية عمى شر ب.

حاشية عمى شرح ج. .العقائد النسفية
 التفتازاني عمى العقائد النسفية

 052 - ميسر  الح

محمد  ديؽ  القراف الكريـ 0  .053
 093 ىػ0086 الجمبي

محمد  ديؽ  حاشية عمى وقاية الرواية خضر بيؾ 7  .056
 الجمبي

- 080 

محمد  ديؽ  شرح الفقو ااكبر لمقاري 07  .055
 الجمبي

- 006 

 شرح كتاب اإليماف 08  .054
محمد  ديؽ 

 الجمبي
- 87 

عبد اليادي  قطر الندى وبؿ ال دى ابف ىشاـ 00  .057
 054 ىػ0072 رؤوؼ

انتياز الفرص في ال يد والقنص  0  .058
 067 - عبداهلل نشأة لمناشري

 003 ىػ977 عبداهلل نشأة جام  الفتاوي لمحميدي 3  .059

 كشؼ الريف ونزح الشيف ونور اليقيف 03  .042
 لحمويعمواف ا

 080 ىػ0032 عبداهلل نشأة

 073 ىػ0037 نشأة عبد اهلل نزىة المجالس ال غوري 06 ئ .040

المدرسة  القراف الكريـ 0/0  .040
 المحمدية

 32 ىػ0098

المدرسة  معالـ التنزيؿ 02/3  .043
 المحمدية

 647 ىػ946

المدرسة  معالـ التنزيؿ 00/3  .046
 المحمدية

 605 ىػ945

المدرسة  الجام  ال حيح 0/6  .045
 حمديةالم

- 302 

المدرسة  الجام  ال حيح 3/6  .044
 المحمدية

- 020 

 043 -المدرسة  شرح االربعيف النووية 4/6  .047



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 المحمدية

المدرسة  شرح ألفية العراقي 7/6  .048
 المحمدية

 040 ىػ0280

 م ابيح السنة لمبغوي 00/6  .049
المدرسة 
 المحمدية

 054 ىػ827

المدرسة  حاشية عمى شرح التجريد لمجرجاني 6/5  .072
 المحمدية

- 000 

المدرسة  شرح المواقؼ لمجرجاني 00/5  .070
 المحمدية

- 343 

070.  0/4 
الراب   دإحياء عمـو الديف المجم

 لمغزالي
المدرسة 
 المحمدية

 032 ىػ430

073.  5/7 
منتيى السؤؿ واامؿ في عممي 
 اا وؿ والجدؿ البف حاجب الممكي

المدرسة 
 027 ىػ0255 المحمدية

076.  0/8 
كميؿ قيد تف يؿ عقد الفرائد بت

 الشرائد البف شحنة
المدرسة 
 المحمدية

 350 ىػ990

جام  الف وليف المجمد ااوؿ  3/8  .075
 لمحمود سماونة

المدرسة 
 المحمدية

- 337 

جام  الف وليف المجمد ااوؿ  5/8  .074
 لمحمود سماونة

المدرسة 
 المحمدية

- 308 

 أبو يوسؼ القاضي –الخراج  7/8  .077
المدرسة 
 المحمدية

 052 ىػ0037

الدر المختار شرح تنوير ااب ار  9/8  .078
 لمح كفي

المدرسة 
 المحمدية

- 055 

 عيوف المذاىب لمكاممي 08/8  .079
المدرسة 
 المحمدية

 032 ىػ0049

المدرسة  الفتاوي الخيرية لمرممي 00/8  .082
 المحمدية

 320 ىػ0056

المدرسة  كنز الدقائؽ لحافظ الديف 06/8  .080
 المحمدية

 339 ىػ993

 020 ىػ845المدرسة  الحاوي لمقزويني اإلرشاد مخت ر 0/9  .080



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 المحمدية

المدرسة  شرح اإليجاز 6/9  .083
 المحمدية

- 077 

086.  7/9 
شرح عمى المقدمة الحضرمية 

 الييثمي
المدرسة 
 المحمدية

 024 ىػ0086

كنز الراغبيف شرح منياج الطالبيف  07/9  .085
 لالن اري

المدرسة 
 المحمدية

 353 ىػ0022

المدرسة  منياج الطالبيف لمنووي 08/9  .084
 المحمدية

- 008 

 منياج الطالبيف 09/9  .087
المدرسة 
 المحمدية

- 029 

 مختار ال حاح لمرازي 6/00  .088
المدرسة 
 370 ىػ0067 المحمدية

089.  5/00 
حاشية عمى الفوائد الضيائية عمى 
 الكافية ع اـ الديف االسفراييني

المدرسة 
 المحمدية

 066 ىػ0042

لمدرسة ا الفوائد الضيائية مال جامي 08/00  .092
 المحمدية

 029 ىػ0270

مغني المبيب عف كتب االعاريب ابف  00/00  .090
 ىشاـ

المدرسة 
 المحمدية

 047 ىػ0022

 شرح تمخيص المفتاح التفتازاني 5/06  .090
المدرسة 
 المحمدية

- 050 

المطوؿ شرح تمخيص المفتاح  8/06  .093
 لمتفتازاني

المدرسة 
 المحمدية

 095 ىػ0030

 حؿ مشكالت اإلشارات 8/05  .096
المدرسة 
 المحمدية

 027 ىػ0276

المدرسة  شرح الشمسية التحتاني 06/05  .095
 المحمدية

 045 ىػ895

شرح ىداية الحكمة ما سوى المنطؽ  05/05  .094
 لمخزرباني

المدرسة 
 المحمدية

- 85 

 098 -المدرسة لوام  ااسرار شرح مطال  اانوار  08/05  .097



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 المحمدية التحتاني

المدرسة  بف ىشاـتيذيب السيرة النبوية ال 0/07  .098
 المحمدية

 095 ىػ424

 تيذيب السيرة النبوية 3/07  .099
المدرسة 
 المحمدية

 006 ىػ798

المدرسة  حضرة النديـ مف تاريخ ابف العديـ 5/07  .322
 المحمدية

- 82 

ابو القسـ  –مناقب أبي حنيفة  08/07  .320
 القرشي

المدرسة 
 المحمدية

 022 ىػ0229

 يتيمة الدىر لمثعالبي 02/07  .320
رسة المد

 المحمدية
- 070 

 التوراة 0/09  .323
المدرسة 
 المحمدية

 000 ىػ0826

 الحكيـ ديسقوريدس 3/09  .326
المدرسة 
 المحمدية

- 006 

325.  0/02 
الجذر ال في مف البحر أ. مجموع:
روضة المخم يف وذكر ب. الوفي

 الموحديف

المدرسة 
 المحمدية

- 002 

324.  5/02 
 سور مف القراف الكريـأ.  مجموع:
 ظـ والورد االفخـالحزب ااعب. 

المدرسة 
 المحمدية

- 80 

المدرسة  رسالة 05فيو  مجموع: 4/02  .327
 المحمدية

 000 ىػ0024

328.  00/02 
أخبار . ب.أخبار محزنةأ.  مجموع:

. أخبار خسرو. ج.ليمى ومجنوف
 أخبار االسكندر. ىػ.أخبار شيريفد.

المدرسة 
 المحمدية

 339 ىػ848

ة تحفب. .خزانة الفقوأ.  مجموع: 04/02  .329
 المموؾ

المدرسة 
 المحمدية

 049 ىػ0072

ب.  شرح رسالة االستعارةأ.  مجموع: 02/02  .302
 حاشية عمى ع اـ االستعارة

المدرسة 
 المحمدية

- 47 

 066 -المدرسة  أ.شرح عقائد النسفية مجموع: 30/02  .300



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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ب.حاشية عمى شرح التفتازاني عمى 
 النسفية

 المحمدية

300.  02/00 
توي تشريح ذخيرة خوارز مشاىي يح
 عمى م ورات في التشريح

المدرسة 
 المحمدية

- 027 

المدرسة  كميمة ودمنة 07/00  .303
 المحمدية

- 028 

 068 - ال ائغ اإلكميؿ في استنباط التنزيؿ لمسيوطي 0/0  .306

حاشية عمى حاشية الع اـ عمى  6/0  .305
 002 ىػ0030 ال ائغ أنوار التنزيؿ لمكواكبي

 020 - ئغال ا حاشية عمى الكشاؼ لمجرجاني 5/0  .304
 032 - ال ائغ حاشية عمى الكشاؼ 4/0  .307

308.  02/0 
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ 

 025 - ال ائغ الزمخشري

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ  00/0  .309
 الزمخشري

 028 - ال ائغ

 359 - ال ائغ معالـ التنزيؿ 00/0  .302
 077 - ال ائغ معالـ التنزيؿ 05/0  .300
 088 - ال ائغ معالـ التنزيؿ 04/0  .300
 030 ىػ0070 ال ائغ معالـ التنزيؿ 07/0  .303
 008 - ال ائغ معالـ التنزيؿ 08/0  .306
 024 ىػ856 ال ائغ الجام  ال حيح 5/0  .305
 069 - ال ائغ الجام  ال حيح 4/0  .304
 655 0002 ال ائغ شرح ااربعيف النووية 00/0  .307

فيض الفياض الباري في أحاديث  04/0  .308
  حيحة منتخبة مف  حيح مسمـ

 308 ىػ0023 ال ائغ

 605 ىػ0030 ال ائغ مشكاة الم ابيح الخطيب العمري 08/0  .309
 020 ىػ0054 ال ائغ م ابيح السنة 00/0  .332
 023 ىػ0066 ال ائغ الطريقة المحمدية 06/6  .330
 620 ىػ0225 ال ائغدرر الحكاـ في شرح غرر ااحكاـ  9/4  .330



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اؾتخطيط اؾبيؾوغراػي 
 ات اؾؿفقودةؾواؼع اؾؿخطوط
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 مال خسرو

الدرر المختار في شرح تنوير  02/4  .333
 009 ىػ0065 ال ائغ ااب ار

 522 ىػ0024 ال ائغ فتاوي قاضي خاف 02/4  .336
 026 ىػ0052 ال ائغ كنز الدقائؽ 05/4  .335
 038 ىػ0007 ال ائغ المختار 08/4  .334
 86 ىػ0025 ال ائغ شرح الت ريؼ الفريد 3/00  .337
 347 ىػ0079 ال ائغ الشفا بت ريؼ حقوؽ الم طفى 5/05  .338

339.  60/07 
 رسالة في التجريدأ.  مجموع:

دعاء الختـ لمشيخ ج.  أحاديثب.
 .زينية لإلماـ عميد. عثماف

 82 ىػ0047 ال ائغ

362.  53/07 
حكاية ب. نسيـ ال باأ.  مجموع:
كشؼ ااسرار عف حكـ ج. عشؽ

 . الطيور واازىار
 066 - ال ائغ

 040 ىػ0007 النعمانية قراف كريـ 0  .360
 026 ىػ0079 النعمانية البيجة الوردية البف الوردي 6  .360

ائؽ لما فيو ما اكتنز مف تبيف الحق 5  .363
 الدقائؽ لمزيمعي

 300  النعمانية

تبيف الحقائؽ لما فيو ما اكتنز مف  4  .366
 الدقائؽ المجمد الثاني

 008  النعمانية

365.  7 
تبيف الحقائؽ لما فيو ما اكتنز مف 

 303 ىػ845 النعمانية الدقائؽ المجمد الثالث

تحرير القواعد المنطقية في شرح  8  .364
 004 ىػ0098 النعمانية نيالشمسية لمتحتا

تحرير القواعد المنطقية في شرح  9  .367
 083 ىػ0098 النعمانية الشمسية

368.  00 
التوضيح في حؿ غوامض التنقيح 

 لممحبوبي
 035 ىػ0005 النعمانية

 057 ىػ904 النعمانية التوضيح في حؿ غوامض التنقيح 03  .369
 005 - النعمانية حاشية عمى شرح التفتازاني 06  .352
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 ة ااخبار في أحواؿ النبي خال 00  .350
 009 - النعمانية المختار

 82 - النعمانية رسالة في العقائد 00  .350

353.  37 
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف 

 ااقاويؿ لمزمخشري
 608 ىػ0285 النعمانية

مجالس اابرار ومسالؾ ااخيار احمد  38  .356
 الرومي

 006 ىػ0062 النعمانية

 097 ىػ976 النعمانية م ابيح السنة 62  .355
 070 ىػ777 النعمانية مطال  اانظار شمس اال فياني 60  .354

المطوؿ شرح تمخيص المفتاح  60  .357
 323 - النعمانية لمتفتازاني

358.  50 
حاشية ب. الفوائد الفناريةأ. مجموع:

 45 ىػ0049 النعمانية عمى شرح الفوائد الفنارية

 306 ىػ0277 بكر أفندي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 00  .359
 732 ىػ908 بكر أفندي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 03  .342
 624 ىػ0207 بكر أفندي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ 06  .340
 048 - بكر أفندي التوضيح في حؿ غوامض التنقيح 00  .340

حمية اابرار وشعار ااخيار في  33  .343
 تمخيص الدعوات لمنووي

 060 ىػ796 بكر أفندي

وشعار ااخيار في حمية اابرار  36  .346
 058 ىػ796 بكر أفندي تمخيص الدعوات

 063 - بكر أفندي حياة الحيواف الدميري 35  .345
 080 - بكر أفندي عوارؼ المعارؼ السيروردي 50  .344
 066 - بكر أفندي غنية المتممي شرح منية الم مي 53  .347
 052 ىػ7ؽ بكر أفندي م ابيح السنة 80  .348

ريدة المطال  السعيدة في شرح الف 80  .349
 لمسيوطي

 056 ىػ0030 بكر أفندي

 067 ىػ0049 بكر أفندي معالـ التنزيؿ 83  .372
 369 - بكر أفندي معالـ التنزيؿ 86  .370
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 028 - بكر أفندي ممتقى اابحر الحمبي 89  .370
 000 ىػ552 بكر أفندي الوجيز في تفسير القراف العزيز 96  .373
 045 ىػ827 بكر أفندي اليداية 95  .376
 087 - مريـ خاتوف دأحاديث في الزى 0  .375
 035 - مريـ خاتوف أحاديث نبوية 3  .374

االختيار شرح المختار مجد الديف  6  .377
 المو مي

 050 ىػ702 مريـ خاتوف

378.  4 
أبو حياف  0البحر المحيط ج

االندلسي جمده مزخرؼ بطغروات 
 مذىبة

 006 - مريـ خاتوف

 325 ىػ704 مريـ خاتوف تفسير القراف الكريـ 9  .379
 009 ىػ0070 مريـ خاتوف يةشرح االف 08  .382
 026 ىػ0094 مريـ خاتوف شرح عقائد النسفي 06  .380
 436 - مريـ خاتوف فتاوي قاضيخاف 36  .380
 072 ىػ0057 مريـ خاتوف مخت ر الفقو 63  .383

المدرسة  القراف الكريـ 0  .386
 اليونسية

- 348 

 القراف الكريـ 0  .385
المدرسة 
 اليونسية

 323 ىػ0006

 القراف الكريـ 9  .384
 المدرسة
 اليونسية

 657 ىػ0002

آياتو مذىبة  09القراف الكريـ ج 03  .387
 يتخمؿ اآليات طغروات مزخرفة

المدرسة 
 اليونسية

- 60 

 كتاب السموؾ لمغزالي 44  .388
المدرسة 
 اليونسية

- 005 

 لمفراء 0معالـ التنزيؿ ـ 49  .389
المدرسة 
 اليونسية

- 347 

 0معالـ التنزيؿ ـ 72  .392
المدرسة 
 اليونسية

- 099 
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الدرة ب. كتاب ااربعيفأ.  جموع:م 76  .390
 الفاخرة في كشؼ عموـ اآلخرة

المدرسة 
 اليونسية

 009 ىػ0002

390.  77 
مخت ر الفقو ػ متف أ.  مجموع:
رسالة في طيب اابداف ب. القدوري

 واادياف

المدرسة 
 اليونسية

 005 ىػ0295

المدرسة  ااربعوف حديثا لمنووي 0/0  .393
 الرضوانية

- 83 

المدرسة  ل حيحشرح الجام  ا 3/0  .396
 الرضوانية

- 323 

مجم  الزوائد ومنب  الفوائد نور  6/0  .395
 الييثمي

المدرسة 
 الرضوانية

 095 ىػ0252

 بحر اافكار حسف الحمبي 0/3  .394
المدرسة 
 الرضوانية

- 070 

التنوير في إسقاط التدبير احمد  6/6  .397
 االسكندري

المدرسة 
 الرضوانية

- 96 

المدرسة  ـ الم ريااشباه والنظائر ابف نجي 0/7  .398
 الرضوانية

 009 ىػ978

المدرسة  جام  ال در الشييد 3/7  .399
 الرضوانية

 040 ىػ880

المدرسة  حاشية عمى الدر 6/7  .622
 الرضوانية

 040 ىػ0067

620.  4/7 
حؿ المواض  المغمقة مف وقاية 

 الرواية
المدرسة 
 الرضوانية

- 039 

المدرسة  الرسائؿ الزينية في فقو الحنفية 9/7  .620
 نيةالرضوا

 90 ىػ0003

المدرسة  شرح فتاوي ابف نجيـ محمد الخطيب 00/7  .623
 الرضوانية

- 020 

المدرسة  الفتاوي ال يرفية في فقو الحنفية 05/7  .626
 الرضوانية

 85 ىػ0253

 80 ىػ0059المدرسة  فتاوي منظومة عمي افنجي 04/7  .625
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 الرضوانية

المدرسة  فتاوي مؤيد زادة 07/7  .624
 الرضوانية

- 020 

 لفوائد المنثورة في الفتاوي المأثورةا 08/7  .627
المدرسةالرضوان

 ية
 064 ىػ0000

المدرسة  شرح اانموذج 7/9  .628
 الرضوانية

- 98 

المدرسة  شرح الت ريؼ العزي 5/02  .629
 الرضوانية

 73 ىػ0002

 شرح الشافية 8/02  .602
المدرسة 
 الرضوانية

 098 ىػ0003

المدرسة  حاشية عمى الفوائد الفنارية 6/03  .600
 72 ىػ0320 يةالرضوان

المدرسة  ق ص 4/05  .600
 الرضوانية

 037 

603.  0/08 
 .الفتاوي ال يرفيةأ.  مجموع:

. شرح حديثج. .ترجيح البيناتب.
 رسالة العروضد.

المدرسة 
 الرضوانية

 020 ىػ0289

أقواؿ ب. .الدرة السنيةأ. مجموع: 8/08  .606
 العمماء في ليمة القدر

المدرسة 
 الرضوانية

 064 

605.  02/08 

 .رسالة في العقائدأ.  مجموع:
 .و ية كعب ااحبار اوالدهب.
جناف الجنات في استعماؿ ج.

 .مقدمة الغزنويد. .الدخاف

المدرسة 
 الرضوانية

 062 

604.  08/08 
بيجة الناىض الى عمـ أ.  مجموع:
تفسير سور مف القراف ب. الفرائض

 الكريـ

المدرسة 
 الرضوانية

 089 ىػ976

 ةشرح عقائد النسفيأ.  مجموع: 39/08  .607
 حاشية عمى شرح التفتازانيب.

المدرسة 
 الرضوانية

- 033 

رسالة ب.  شرعة اإلسالـأ.  مجموع: 63/08  .608
 رسالة في الفقوج. في التجويد

المدرسة 
 الرضوانية

- 70 

 إتياف في إعراب القرافأ. مجموع: 50/08  .609
 نقوالت وحكاياتب.

المدرسة 
 الرضوانية

- 065 
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 برشرح الفقو ااكأ.  مجموع: 90/08  .602
 شرح حديث الديف الن يحةب.

المدرسة 
 48 ىػ0003 الرضوانية

 080 ىػ494 حاج زكر تفسير القراف الكريـ 7/0  .600
 304 ىػ0274 حاج زكر تفسير القراف الكريـ 8/0  .600

عرائس البياف في حقائؽ القراف  00/0  .603
 095 - حاج زكر الشيرازي

 385 - حاج زكر الكشاؼ 04/0  .606
 096 - حاج زكر الكشاؼ 07/0  .605

مخت ر المعاني مف حرز أالماني  08/0  .604
 033 ىػ770 حاج زكر ووجو النيائي

 008 ىػ788 حاج زكر تخريج أحاديث المحرر لمرافعي 0/3  .607
 354 ىػ0049 حاج زكر الترغيب والترىيب المنذري 3/3  .608
 345 - حاج زكر الترغيب والترىيب المنذري 6/3  .609
 000 - حاج زكر الجام  ال حيح 7/3  .632
 553 - حاج زكر رياض ال الحيف 9/3  .630
 602 - حاج زكر شرح  حيح البخاري 00/3  .630
 040 ىػ787 حاج زكر الشفا بتعريؼ حقوؽ الم طفى 03/3  .633
 085 - حاج زكر الكاشؼ عف حقائؽ السنف 08/3  .636
 089 ىػ949 حاج زكر م ابيح السنة 00/3  .635
 028 - حاج زكر المقا د الحسنة 06/3  .634
 398 - حاج زكر ـشرح تجريد الكال 6/6  .637
 035 ىػ999 حاج زكر حاشية عمى جم  الجوام  0/4  .638
 030 ىػ903 حاج زكر حاشية عمى شرح جم  الجوام  3/4  .639
 002 - حاج زكر حاشية عمى مخت ر المنتيى 5/4  .662
 003 ىػ0055 حاج زكر خزانة الفقو 7/7  .660
 062 - حاج زكر المختار لمفتاوي 07/7  .660
 044 - كرحاج ز  ممتقى اابحر 00/7  .663
 072 - حاج زكر تيسير الفتاوى في تحرير الحاوي 36/8  .666
 024 ىػ0038 حاج زكر شرح المقدمة الحضرمية 55/8  .665
 050 - حاج زكر شرح مراح اارواح 3/00  .664
 075 ىػ0220 حاج زكر المخت ر 6/03  .667
 020 - حاج زكر حياة الحيواف 0/04  .668
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 025 - مدرسة العبدالية أذكار النووي 6  .669
 002 ىػ0036 مدرسة العبدالية ااشباه والنظائر 5  .652
 006 ىػ0049 مدرسة العبدالية تعبير ااحالـ 9  .650

الجواىر البيية في شرح ااربعيف  03  .650
 85 ىػ0009 مدرسة العبدالية لمنووي

 022 ىػ0070 مدرسة العبدالية شرح الطريقة المحمدية 30  .653
 068 ىػ862 مدرسة العبدالية شرح مجم  البحريف 36  .656
 602 ىػ0000 مدرسة العبدالية الفتاوي الخيرية لنف  البرية 39  .655
 022 ىػ0200 مدرسة العبدالية كنز الدقائؽ 63  .654
 079 ىػ0009 مدرسة العبدالية مجاؿ اابرار ومسالؾ ااخيار 65  .657

شرح ب. الرسالة الحنفيةأ.  مجموع: 69  . أ
 86 ىػ0007 مدرسة العبدالية حاشية الوغ بيؾج. الرسالة الوضعية

مدرسة  كنز الدقائؽ 02  .658
 004 ىػ0286 المحموديف

مدرسة  ممتقى اابحر 03  .659
 المحموديف

 090 ىػ0288

مدرسة  الموجز في الطب 05  .642
 المحموديف

 059 ىػ847

640.  5 
أ.حاشية عمى شرح الكافي  مجموع:

حاشية عمى  ب. .عمى ايساغوجي
 .شرح الدواني عمى العقائد العضدية

 95 - المدرسة الخميمية

 الجزء الثالث عشر 0  .640
اليدايا/الخياط 

 المضافة
- 08 

إجازة في أ وؿ قراءة عامر براوية  60  .643
 - ىػ0399 الجزء التاس  حفص

إجازة في ا وؿ قراءة عامر براوية  67  .646
 - - الجزء التاس  حفص

إجازة في أ وؿ قراءة عامر براوية  56  .645
 08 - الجزء التاس  حفص

 القراف الكريـ 55  .644
/إبراىيـ التاس 

 النعمة
 326 ىػ0078

رسالة في الكتاب العربية المنقحة  57  .647
 05 - الجزء التاس  وضعيا انتساس ماري الكرممي
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 :اخلامتت
 أوال: اؾـتائج

 تو مت الدراسة إلى عدد مف النتائج:
 . والر  يا ؤف رراث ا الم  ود ضمف م  دي  ؤممي  ضرورو البحث -5

رشػػمؿ دميػػي ا ػػوف  مكربػػ  نوهػػاؼ الموبػػؿ اػػم ف ؤ ػػاويف الم طوطػػال الم  ػػودوإ -6
 . اليمـو مف ال راف وؤموم  والحديث والي يدو وال    واابوؿ والم طؽ

بػػػم م رػػػارو مػػف حيػػػث هػػػدـ الم طػػػوط مػػف المكربػػػ  ميظػػـ الم طوطػػػال الم  ػػػودو  -7
والم سػػػػو   ب ػػػػط  ،والمكروبػػػػ  بالػػػػذبا ،المز راػػػػ و  ،ال  يسػػػػ و  ،وال ريبػػػػ  ،راري يػػػػا
 الم لؼ.

 . ( ؤ واف لم طوط;:8 طوطال الم  ودو )بمغ ؤدد الم -8

 ثاـيا: اؾؿقترحات واؾتوصيات
  رػػرح إ شػػاا مركػػز بحثػػم يي ػػى بػػالرراث المودػػود والم  ػػود اػػم مكربػػال اليػػراؽ 

ؤداد الكوادر ال اب  والبرام  اليممي  لذلؾ.  وا 
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 :اهلىامش
                                                      

، ، مكربػػػ  ال ػػػا دم;ط، رح يػػػؽ ال بػػػوص و شػػػربا، ي ظػػػرم ؤبػػػد السػػػتـ بػػػاروف (5)
الم طػػػػوط اليربػػػػم ، د. ؤبػػػػد اليزيػػػػز محمػػػػد، المسػػػػ ر؛ 86ص، ـ(>==5ال ػػػػابرو/

، المرؤشػػػػػػمم؛ ;:ص، ـ(===5)الريػػػػػػاض/، دار المػػػػػػري ، وشػػػػػػما مػػػػػػف هضػػػػػػاياه
، دار الميراػ ، 7ط، يوسؼ، نبوؿ كراب  البحػث اليممػم ورح يػؽ الم طوطػالد.

 .=60ص، ـ(>600)بيرول/
، مراديػ م ب ػري ر يػا، رردمػ م ب ػي  شػيباف، البيبمو راايػا،  ويؿ ماكميس -ويزل (6)

 .55-50ص، ـ(8;=5)بيرول/، 5ط، م شورال ؤويدال
، م طوطال الموبػؿ،  سرزادو ؤف نسماا ال زائف ي ظرم داود الدمبم الموبمم (7)

 . ـ(;6=5)ب داد/، مطبي  ال رال
/ :5الموااػؽ  5799/ ذي الحدػ  /9ام  (:9>=/=0;5بمودا الكراا المرهـ ) (8)

 .;7=5شباط /
، ا رس م طوطال مكربػ  ااوهػاؼ اليامػ  اػم الموبػؿ، سالـ ؤبد الرزاؽ بامش (9)

 .5/59، ـ(8;=5)ب داد/، مطبي  ااوهاؼ
، ـ(8;=5)ب ػػداد/، مطبيػػ  ا رشػػاد، ااررػػاح مكربػػ  ااوهػػاؼ اليامػػ  اػػم الموبػػؿ (:)

 .56، 8ص
 راا سدؿ ااساس المح وظ ام مكرب  ااوهاؼ.كما بو موثؽ ومدوف ام ك (;)
طبيػػا ومػػ رخ ل ػػوي ، ـ(0:=5-=;>5داود بػػف محمػػد سػػميـ بػػف احمػػد الدمبػػم ) (>)

يػػػػر ف الرركيػػػػ  وال ر سػػػػي  وممػػػػـ بال ارسػػػػي  واالما يػػػػ  والسػػػػريا ي  لػػػػ  ؤػػػػدو م ل ػػػػال 
، م  ا)ا ثػػار ا راميػػ  اػػم ل ػػ  نبػػؿ الموبػػؿ(. ي ظػػر رردمرػػ  م سػػالـ ؤبػػد الػػرزاؽ

موسػػػػػوؤ  نؤػػػػػتـ ، ؤمػػػػػر محمػػػػػد الطالػػػػػا ؛599-597/:، رس الم طوطػػػػػالا ػػػػػ
، ـ(;600)الموبػػػػؿ/، مركػػػػز دراسػػػػال الموبػػػػؿ، الموبػػػػؿ اػػػػم ال ػػػػرف اليشػػػػريف

5:;. 
 ػػػاؿ الػػػدبمـو مػػػف كميػػػ  ، ـ(=600-=6=5سػػػالـ ؤبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف احمػػػد الطػػػائم ) (=)

مي ػا ؤمػؿ ن، وحبؿ ؤمى ا دازو اليمميػ  اػم ال ػرااال السػبي، البحاا  المبري 
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لمكرب  ااوهاؼ، ومػف نشػ ر م ل ارػ  )ا ػرس م طوطػال مكربػ  ااوهػاؼ(. ي ظػر 
، ؛ؤمػػر الطالػػا 790-=78/:ا ػػرس الم طوطػال، ، رردمرػ م سػػالـ ؤبػد الػػرزاؽ

 .;60موسوؤ  نؤتـ الموبؿ، ص
مركػػػز ، لممزيػػػد ؤػػػف ا رسػػػ  سػػػالـ ؤبػػػد الػػػرزاؽ ي ظػػػر م مدمػػػ  دراسػػػال موبػػػمي  (50)

 .==ص، =600الس   الثام  /، ادس واليشروفاليدد الس، دراسال الموبؿ
ورػػػـ إبػػػتغ ، ـ9==5مػػػف رشػػػريف ااوؿ سػػػ    60ؤمػػػى  =5السػػػره  رمػػػل ليمػػػ   (55)

شرط  مكااحػ  اادػراـ الدواسػ  بمودػا كرػاا المديريػ  المػرهـ اليػدد اػوؽ اليػادو 
ورػـ إؤػتـ مكرػا المحػااظ بمودػا الكرػاا المػرهـ إداريػ  ، ـ9==60/50/5اػم 
ورػػػػػـ رشػػػػػكيؿ لد ػػػػػ  الرح يػػػػػؽ مػػػػػف هبػػػػػؿ الشػػػػػرط  9==66/50/5اػػػػػم  =8>6/>

اػػػػػػم  86=6/>واامػػػػػف. مزيػػػػػػدا مػػػػػػف الر ابػػػػػػيؿ ي ظػػػػػػر الكرػػػػػػاا المػػػػػػرهـ إداريػػػػػػ /
 ـ البادر مف مديري  ااوهاؼ والش وف الدي ي   ي وى.9==75/50/5

 ـ.===58/50/5ام  ;5/8حسا الكراا المرهـ م سريال/ (56)
 .=:7/>، طالمزيدا مف الر ابيؿ ي ظرم ا رس الم طو  (57)
ثػػػػـ شػػػػكمل لد ػػػػ  ن ػػػػرى ؛ ـ9==6/55/5اػػػػم  6557بمودػػػػا الكرػػػػاا المػػػػرهـ  (58)

 ـ.:==7/5/:5ام  09:/>بمودا اامر المرهـ 
( كرػػاا مطبػػوع كمػػا موثػػؽ بالكرػػاا المػػرهـ إداريػػ  56;هػػدر سػػره  المطبوؤػػال ) (59)

( كراا مطبوع وبطرح 60ثـ ؤثرل المد   ؤمى )، ـ60/6/6000ام  9>7/>
 ( ؤدد المطبوؤال الم  ودو وبم مد ول  ااوباؼ.6=:ى)اليدد يب 

الم طوطػػال ، رائػػد نميػػر ؤبػػد ار، لتسػػرزادو ؤػػف بػػذا الموضػػوع ي ظػػرم الراشػػد (:5)
مدمػ  دراسػال ، دراسػ  وثائ يػ  إحبػائي  –الم  ودو ام مكرب  ااوهاؼ الموبؿ 

، =600آا ، ،:6اليػدد، داميػ  الموبػؿ -مركػز دراسػال الموبػؿ ، موبمي 
 .==ص

، ـ6008/ 8/=5( اػػػم 78;/>شػػػكمل المد ػػػ  بمودػػػا اامػػػر ا داري المػػػرهـ ) (;5)
 .برئاس  الدكرور رائد نمير ؤبد ار
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الم طوطػػال ، رائػػد نميػػر ؤبػػد ار، لتسػػرزادو ؤػػف بػػذا الموضػػوع ي ظػػرم الراشػػد (>5)
 .==ص، مدم  دراسال موبمي ، الم  ودو ام مكرب  ااوهاؼ الموبؿ

ميدـ اال ػاظ الراري يػ  اػم ، محمد احمد دبماف. بروهيي السمطاف  رـ، الُط عراا (=5)
 .=50ص، ـ(0==5)بيرول/، ، دار ال كر الميابر5ط، اليبر الممموكم

 .>5/6، ال  رسل، سالـ (60)
 .5/80، ال  رسل، سالـ (65)
 .:5/8، ال  رسل، سالـ (66)
 .5/575، ال  رسل، سالـ (67)
 .5/669، ال  رسل، سالـ (68)
 ..>5/68، ال  رسل ،سالـ (69)
 .6/66، ال  رسل، سالـ (:6)
 .6/77، ال  رسل، سالـ (;6)
 0:/6، ال  رسل، سالـ (>6)
 :;/6، ال  رسل، سالـ (=6)
 >6/56، ال  رسل، سالـ (70)
 .6/579، ال  رسل، سالـ (75)
 .8/57، ال  رسل، سالـ (76)
 .9/579، ال  رسل، سالـ (77)
 .;=6/:، ال  رسل، سالـ (78)
 .6>/;،   رسلال، سالـ (79)
 .7>/;، ال  رسل، سالـ (:7)
 ;5/>، ال  رسل، سالـ (;7)
 ;5/>، ال  رسل، سالـ (>7)
 .56:/=، ال  رسل، سالـ (=7)
 .9;5/:، ال  رسل، سالـ (80)
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The research represents a new and serious attempt in 

the curriculum by its context that refers to heritage. It seems 

that our view which emerge from the truth of interesting in 

our Arabic–Islamic heritage is an integral part of our 

ambition to come up with the level of research as well as 

raising the curriculum value. Our heritage is full of 

accomplishments related to the curriculum and scientific 

research which contain perfection, high quality and looking 

forward to a better future. The research aims at tracing the 

manuscripts of the central endowments library in Nineveh 

whose manuscripts have been stolen and neglected. This 

library is considered one of the cultural institution that 

contain treasure of manuscript heritage which is rich in all 

kinds of various curriculum. Classifying Bblograve , the 

research could be made as a reference and scientific guide 

for researchers and beneficiaries in the field of manuscripts. 

The study has reached to many results one of these is most 

important which is the necessity of scientific way by 

establishing a research center care about heritage. 


