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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.228 .ابن حجر العسقالين 

 .اإلصابة يف تاريخ أسامء الصحابة

 .ليس من السهل أن جتد عمالً من هذا النوع ُكتب هبذا العناية

 150هذه النسخة اجلميلة غري املؤرخة ال يمكن أن يكون عمرها أكثر من 

 .جمّلدة باحلرير األخرض، يف جملد ضخم، وهي يف غاية الصحة، سنة

.229 .هـ (966القايض حسني بن حممد الديار بكريل املكي )ت  

 .تاريخ اخلميس يف أحوال النفس والنفيس

 .هـ1079يف  (1)صالح العديني كتبها حممد بن، نسخة ممتازة ومجيلة ومطابقة

 .( 42رقم ، 1املجلد ، ) انظر القائمة الدورية، اخلط نسخ مجيل

.230 .هـ (283( بن داؤود الدينوري ) ت  ---أبو حنيفة )  

 .األخبار الطوال

غري مرتب حسب السنوات ولكن باألحداث التي تتابع ، عمل تارخيي مهم

 .وهذا هو معنى الطوال، دون انقطاع

من املمكن أن نطالع ســرية ممتعة ومادحة  112، صفحة 234نا رقم يف خمطوطت

ذي الصيت الذائع املتميز فيام خيتص بعلمه ولغته التقليدية  املؤلِّفهلذا 

 .موضوع فرعي (، القديمة ) انظر ياقوت

                                                   
 نسبة عىل قرية صغرية يف اليمن . (1)
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ويمكن أن تكون قد كتبت حوايل عام ، نسختنا مجيلة ومشكولة احلروف

، هبا تعليقات يف اهلوامش، مطابقة، الورقهـ باحلكم من الكتابة ونوع 500

 .كتبت أربع صفحات يف البداية وثامن يف النهاية بخط حديث نسبياً 

 .أربعامئة وثامن وتسعون عدد الصفحات

.231 .هـ (521أبو احلسن حممد بن عبد املالك اهلمداين ) ت 

 .خمترص تاريخ الطربي

 .هـ 335نسختنا اجلميلة اخلط تنتهي بتاريخ سيف الدولة يف عام 

 .عدد صفحاهتا مائتان وثامنون

.232 .هـ (694( املحب الطربي ) ت  ---أمحد بن )  

 .الرياض النارضة يف مناقب العرشة

املجلد ، وفهرس ليدن، 520صفحة ، ) انظر حاجي خليفة املجلد الثالث

 .هـ801نسخة مطابقة كتبت يف عام ، ( 80صفحة ، الرابع

 .مكتملة يف جملد واحد، ومقروء اخلط جيد، هـ853نسخة ليدن مؤرخة يف 

.233 .أبو حممد بن عبد اهلل بن الطيب بن أيب خمرمة 

 .قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر

 .سري رجال مشهورين منذ بداية اإلسالم

كل قرن يمثل ، مقسم إىل طبقات، هـ928هذا العمل املهم يؤرخ حتى سنة 

 .طبقة
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

األول استوىل عليه البدو عند  لألسف ليس لدينا إال املجلد الثاين ؛ املجلد

، هـ500يبدأ من سنة ، ترحيل الكتب من املدينة إىل مكة ولكننا نأمل استعادته

املؤلِّف هـ من نسخة 1030يظهر من اخلامتة أن نسختنا كتبت يف صنعاء يف عام 

 .بواسطة عمر بن إبراهيم اجلياين يف صنعاء، هـ987األصلية املكتوبة يف عام 

قد منح مرتبة  -وهو يمني  - املؤلِّفف تكمن يف أن املؤل  هلذا  القيمة الكربى

 .الرشف لرجال بالده

 227حتت املوضوع رقم ، سريهم ترسم وتلقي ضوءًا جديدًا عىل تاريخ اليمن

أعطينا عينة من هذا العمل الذي سيكون نرشه من أعظم الرغبات 

 .للمسترشقني

وطة ممتازة عدا التصويبات وهي خمط، كتبها معلم بارع، اخلط حسن وسليم

 .القليلة التي جيب أن جترى عليها وقد حددها النقد

 .أحيانًا يف األشعارمضبوط بالشكل  اخلط

 .يتألف من مخسامئة وأربعني صفحة، وهي يف جملد ضخم

.234 .جمهول 

 .هـ305ـه حتى سنة 261جملد يف التاريخ من سنة 

مل نتمكن من ، وياقوت، والذهبي، والنويري، فيه مقتطفات من ابن األثري

 .هلذا التاريخ املهم املؤلِّف معرفة يشء عن هذا 

اخلط واضح والصفحات مائتان ، هنالك صفحات مفقودة يف البداية والنهاية

 .وأربع وتسعون
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.235 .جمهول 

 هـ 1050رحلة لبعض اليمنيني إىل داخل إفريقية يف سنة 

 .يصف رحلة إىل بالد الشوا يف أثيوبيااملؤلِّف 

 .ذا الكتاب فيه جزء من تاريخ وعادات تلك البالد يكتسب قيمة ال نزاع فيهاوألن ه

ـه يف مدينة كوكبان ألمري 1060كتبت يف عام ، هذه النسخة حسنة ومتقنة

 .اليمن امللك املنصور بن القاسم بن حممد

 .اخلط يمني وصفحاته أربع وسبعون من القطع الكبري

.236 .حييى رشف الدين أمري اليمن 

 .قصص احلق

اخلط يمني واضح ولكنه غري ، رشح لقصيدة مدح نبوية طويلة تنقصها احلمدلة

 .)؟(املؤلِّف هل هي بخط  .ومطابقة، مضبوط بالشكل

 أربع وثامنون من القطع الكبري. عدد الصفحات

.237 .جمهول 

 .كتاب يف اإلرساء واملعراج

 .من تأليف يمني من مدينة كوكبان

 .الكبري واخلط يمني مقروءأربع وتسعون من القطع  عدد الصفحات

.238 .هـ(805عبد الرحيم بن احلسني املعروف باحلافظ العراقي )ت  

 .نظم الدرر يف املغازي والسري
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

 .واخلط نسخ ُمتقن ومشكول متاماً ، سرية نبوية

 .مائة وست وثالثون عدد الصفحات

.239 .هـ(734فتح الدين حممد بن سيد الناس اليعمري ) 

 .املأمون نور العيون تلخيص سرية األمني

 .هـ1084نسخة ُكتبت يف عام  .تلخيص هلذا املوضوع

 .عدد الصفحات أربعون .ومطابقة، عليها تعليقات يف احلوايش، اخلط جيد جداً 

.240 .نفسهاملؤلِّف  

 .كتاب عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري

أتلف حامض الكربيتيك الذي ُصنع منه احلرب عدة ، جملد واحد فقط

 .هـ1119النسخة كتبت يف عام ، صفحات

.241 هـ (.819عز الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة ) ت  

 .سرية النبي

 .منقوص منها كراس واحد، نسخة قديمة بدون تاريخ

 .مائة وأربعون عدد الصفحات

.242 .أبو عبد اهلل حممد بن يوسف الدمشقي الصاحلي 

 .سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد

 .املجلد األول .بالسرية الشاميةسرية نبوية معروفة 



 

 

 ( 50)  ودراساتها جملة حبوث املدينة املنورة
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

16 

اخلط غاية يف اإلتقان بكل املقاييس وفيه فهرس موضوعات تغطي أربعًا 

مطابقة وتنتهي بالباب املوسوم بـ ] مجاعة أبواب معراجه  .ومخسني صفحة

 .جلد الغالف رشقي مجيل ومذهب، الرشيف ومرساه املنيف [

.243 .هـ(418غريب )تأبو القاسم احلسني بن عيل املعروف بالوزير امل 

 .سرية النبي

يبدأ هذا املجلد  .املجلد الثاين من هذا العمل املهم لدينا منه فقط اجلزء الثالث

بباب ) أسامء األعداء من اليهود ( اخلط عريض وواضح ومشكول بالكامل 

 .ومطابق

.244 .جمهول 

 .السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الُغّز يف اليمن

تنقصها أحيانًا عالمات التشكيل ، بنفس خط الكتاب التايل ُكتبت، نسخة مجيلة

عدد الصفحات  .تم تأليفها للسلطان صالح الدين يف صنعاء ومطابقة، املميزة

 .مائتان وست ومخسون

.245 .جمهول 

 .زهرة العيون يف أخبار اليمن امليمون

 .تاريخ اليمن منذ مطلع اإلسالم

شهر ذي القعدة سنة ثامن وسبعني كان الفراغ من زبره يف : اخلامتة يقول فيها

 .ثالثامئة وأربع عدد الصفحات .وتسع مائة
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.246 .عبد اهلل بن عيل الوزير 

 .طبق احللوى وصحائف املسك والسلوى

 .مرتب حسب السنني، هـ1046يف تاريخ اليمن منذ عام 

 .تنقصها احلمدلة .هـ1181نسخة كتبت بعناية يف عام  .هـ1118تم تأليفه يف عام 

 .ثالثامئة وثامن وستون عدد الصفحات، ل ثمني جدًا ومطابقهذا العم

.247 .إسامعيل بن حممد بن احلسن اليامين 

 .سمط الآليل يف شعر وأخبار اآلل

 .فيه قصائد عديدة، سري ألبناء احلسن واحلسني

صفحاته ، هـ 1099نسخة كتبت يف عام  ، اخلط صعب قراءته بعض اليشء

 .ثلثامئة وعرشون

.248 .جعفر منصور اليامين 

 .كتاب تأويل الزكاة

معروفة يف ، هذا أحد كتب الطائفة املسامة باإلسامعيلية واملشهورين باملكارمة

منترشة كثريًا يف اليمن وجزر اهلند الرشقية وهناك ، التاريخ باسم القرامطة

موطنهم الرئييس يف اليمن ، ينسبون أصلهم إىل فاطمي مرص .يسمون البهرة

هنالك عالقات وثيقة بني ، يف بومباي وأمحد آبادويف جزر اهلند ، وهو حراز

هذا الكتاب والذي  .إهنم خيفون كتبهم وعقيدهتم باهتامم شديد، هذه البلدان

 .يليه وقعا يف يد أحد املكيني الذي مات يف منزله مالك هذه الوثائق النادرة



 

 

 ( 50)  ودراساتها جملة حبوث املدينة املنورة
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

18 

عدد الصفحات ، مطابق، اخلط غاية يف اإلتقان ويقرأ كأنه كتاب مطبوع

 .ئة وثالثونأربعام

.249 .إدريس بن حسني بن عيل األنف املكرمي 

 .روضة األخبار وهبجة األثامر يف حوادث اليمن الكبار

ـه بواسطة أحد العلامء الكبار املوثوق 870تم تأليفه يف عام ، يف تاريخ املكارمة

اخلط غاية يف الوضوح لكنه  .هـ991نسخة ُكتبت يف عام  .هبم يف هذه الطائفة

 .عدد الصفحات مائة وأربع وستون .د عالمات التشكيل املميزةأحيانًا يفتق

.250 .حممد بن النعامن احلارثي 

 .اإلرشاد يف معرفة ُحجج اهلل عىل العباد

النسخة ، اخلط يمني وصفحاته مائتان وسبعون، ترمجة لسرية عيل بن أيب طالب

 .مطابقة

.251 .أمري املؤمنني حييى بن احلسني اليامين الزيدي 

 .يخ األئمة السادةاإلفادة يف تار

تم تأليفه يف عام  .يعني اإلمام عيل وساللته، سري أئمة املذهب الزيدي

عدد  .هنالك تعليقات يف اهلوامش، اخلط متقن ومشكول متاماً ، هـ1074

 .مائة وست وستون الصفحات

.252 .جمهول 

 .منظومة يف تواريخ اخللفاء

 .وصفحاته ثامن، اخلط مجيل
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.253 .جمهول 

 :صفحة من كتاب يشمل جزء مكّون من ست عرشة

 .إىل امللوك والرؤساء (صىل اهلل عليه وسلم ) الرسائل التي بعثها النبي 

والتي ُوجد أصلها يف إمخيم ، هنا يمكن قراءة الرسالة التي ُبعثت إىل املقوقس

 .قديمة جدًا وبدون تاريخاملخطوطة  .يف مرص

.254 .أمحد بن سعد الدين بن احلسني املصواري 

 .أّن علّيًا أّول املسلمني إيامناً رسالة يف إثبات 

 .وصفحاهتا اثنتا عرشة، 251رقم املخطوطة ُكتبت بنفس خط وطريقة 

صايف الدين أمحد احللبي ) كام هو مكتوب عىل اللوحة ( املعروف   255.

 .هـ(1019بالقرماين )ت

َول وآثار األَُول  .أخبار الدُّ

 .هـ1201ُكتبت النسخة يف عام ، تاريخ مشهور

 .هبا تعليقات يف اهلوامش، راءتهاخلط تصعب ق

.256 .جمهول 

ول يف غزوات الرسول  .كتاب مطالب السُّ

عىل نسخة األصل بخط املصنف : جاء يف اخلامتة التايل، الكراسة األوىل مفقودة

ُأنجزت من تأليفه ومجعه يف سابع وعرشين من رجب املبارك من سنة مخسني 

مطابقة وخطها نسخ ، هـ650نسختنا هذه كتبت يف عام  .وستامئة بحلب

 .وعدد الصفحات مائتان وست وأربعون، مشكول أحياناً 
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.257 .حممد بن مصطفى املسمى كانيزادة 

 .بغية اخلاطر ونزهة الناظر

قائمة من الكتب يقول إنه أفاد منها يف تأليف هذا  املؤلِّفيف املقدمة يذكر 

الثاين  والباب، كلها عن تاريخ النبي، الباب األول يشمل سبعة فصول .العمل

 :مقسم إىل ثالثة فصول

 .( السالطني العثامنيون3 (بنو العباس 2 ( بنو أمية 1

وهذا اجلزء يظهر أنه مل ، الباب الثالث والرابع قد ُخصصا للمواضيع الدينية

 .اخلط حسن وواضح، هـ1058ُخّطت النسخة يف عام  .ُينجز

.258 .زين العابدين عيل بن موسى بن دايل 

 .م واهلندكتاب رحلة لبالد الرو

مشتمل عىل أراجيز شعرية ومقدمته مفقودة ، يف زمن شاه عباس املؤلِّف عاش 

 .وصفحاته اثنتا عرشة

.259 .جمهول 

 :حتوي

 .( مخس صفحات يف وصف سوريا1

ُألفت يف عام  .( رسالة يف األربعني حديثًا أليب عبد اهلل حممد السالمي2

 .واخلط حسن، ست عرشة عدد الصفحات، هـ788

.260 .جمهول 

 .قول اجليّل يف فضل سيدنا عيلال

 .ةوالصفحات اثنتا عرش، اخلط ُمتقن وواضح، قصيدتان يف مدح عيل
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.261 هـ (652حامد بن أمحد املحيل )ت  

 .احلدائق الوردّية يف ذكر أئمة الزيدية

 .مطابقة وعدد الصفحات ستون، هـ1067ُكتبت النسخة يف ، اخلط جيد .املجلد األول

.262 .جمهول 

 .لدولة العثامنيةتاريخ تراجم رجال ا

املقدمة مفقودة واخلط حسن والصفحات ، هـ1063كتبت هذه الرتاجم يف عام 

 .ثامن وثامنون

.263 .عبد اهلل مراد بن يوسف احلنفي األغري 

 .الكنز األنور يف فضائل اجلامع األزهر

من املؤسف أن يكون تاريخ األزهر هذا : قال والدي الشعراين: املؤلِّفيقول 

 .وصفحاته ثامن وعرشون، ومجيل جداً ، بوط بالشكلمض اخلط .ناقصاً 

.264 .أبو القاسم حممد الصباغ 

 .درة األرسار يف مناقب أيب احلسن الشاذيل

هذه نسخة مجيلة من هذا التاريخ املهم ملؤسس الطريقة الشاذلية الشهرية 

واخلط متقن ومشكول ، هو تلميذهاملؤلِّف  .الواسعة االنتشار يف الرشق اآلن

 .ثالثامئة وعرشون دد الصفحاتع، أحياًنا

.265 .هـ(973أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي )ت 

 .رشح اهلمزية

، والنسخة مطابقة، اخلط حسن .هـ966تم التأليف يف ، رشح هلمزية البوصريي

 .والصفحات ستامئة وأربعون
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.266 .هـ(606ابن األثري اجلزري )ت 

 .املختار يف مناقب األخيار

عمل ذو أمهية عظيمة نمتلك منه ، سالمتراجم لرجال أعالم يف تاريخ اإل

 لألسف املجلد األول فقط اخلط ممتاز والنسخة مطابقة وتنتهي باحلرف دال

.267 .جمهول 

نوع من كتب عجائب املخلوقات مرتب حسب املوضوعات ويشكل اهتاممًا 

اخلط حسن وعدد الصفحات مئة وأربع ، البداية والنهاية مفقودتان، حقيقياً 

 .وستون

.268 .جمهول 

 .األنبياءقصص 

يظهر ذلك من نوع ، نسخة من القرن السابع اهلجري .مفقودة البداية والنهاية

 .الورق واخلط اجليد الذي خيلو أحيانًا من عالمات التشكيل املميزة

أجريت بعض اإلصالحات عىل  .مائتان واثنتان وتسعون عدد الصفحات

 .وهي نسخة مطابقة، بعضها

.269 .جمهول 

 .رج وفيها تراجم العلامءجمموعة تارخيية عن اخلوا

فه أو سنة تأليفه هذه ، عمل رائع توغلنا يف قراءته دون التمّكن من معرفة مؤلِّ

 .وعدد صفحاهتا ثالثامئة وأربع، النسخة حديثة جداً 
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.270 .ابن عدي 

 .أسامء الصحابة

من أصل ، هـ670ُكتبت النسخة يف  .مفقودة بداية املقدمة .مرتبة هجائياً 

 .وينتهي باسم َرَياب، وجد املجلد األول فقط من هذا العملي .املؤلِّفخمطوطة 

مطابقة وصفحاهتا  .اخلط نسخ متقن ومشكول بوفرة خاصة يف النصوص

 .مخسامئة وعرش من القطع الكبري

.271 .اإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى بن رسول 

 :حتتوي عىل

 ( حتفة األياس يف رشح تعيني آل أمية وبني العباس 1

 .ني املجالس بذكر التحف النفائس( تزي2

هنالك تعليقات يف  .جزء من املقدمة مفقود .اخلط حسن وخاٍل من التشكيل

 .مائتان واثنتان وعرشون عدد الصفحات، اهلوامش

.272 .تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي 

 .الطبقات الكربى

ه تذكر في، هـ570هذا هو املجلد الوحيد الذي بني أيدينا وهو يبدأ يف عام 

األحداث املهمة الرئيسية أوالً ويواصل رسد سرية أمحد بن إبراهيم بن هشام 

 .األرماوي بدون احلمدلة وبدون مقدمة

لدينا هنا نصف هذا الكتاب وهو مكون من  .هذا املؤل ف كنز حقيقي للمعرفة

 .أربعامئة وأربعني صفحة

النسخة مطابقة ، اخلط مقروء ولكنه أحيانًا خيلو من عالمات التشكيل املميزة

 .وهي من القرن التاسع اهلجري
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.273 .جمهول 

 .خالصة األقوال يف معرفة الرجال

هـ يف سامراء ) رس من رأى ( هي عبارة عن ِسرَي 883ُكتبت هذه النسخة يف عام 

 :هذا الكتاب النادر واملهم مقسم إىل قسمني، لعلامء كبار من الشيعة

 .دي قبول قوله( قسم فيمن اعتمد عىل روايته أو ترّجح عن1

، ( فيمن تركت روايته أو توقفت فيه ورتبت كل قسم عىل حروف املعجم2

 .نسخة ممتازة ومطابقة واخلط ُمتقن وصفحاهتا مائتان واثنتان وستون

.274 شهاب الدين بن أرسالن بن أمحد الرشيف الرميل 

 هـ (844)ت

 .طبقات الشافعية

، ( بن بندر أبو املحاسن ---آخر اسم هو يوسف بن ) ، مفقودة بداية املقدمة

النسخة مطابقة واخلط جيد ، الصفحات األخرية تالفة جزئيًا باحلريق

 .وصفحاهتا مائتان وأربعون

.275 .مصطفى الصفوي 

 .مشاهد الصفايف املدفونني بمرص من آل املصطفى

 .اخلط مجيل جدًا والنسخة مطابقة والصفحات أربعون

.276 .أمحد بن أمحد الشوباري احلنفي 

 .شمس الدين بن عبد اهلل الغازي إجازة ملحمد

 .والصفحات أربع، هـ1032بتاريخ املؤلِّف نسخت بخط 
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.277 .السيوطي 

 .لّب اللباب يف حترير األنساب واأللقاب

الصفحة األوىل تم ، نسخة رائعة، هـ1063نسخة كتبها عيل بن عبد املنان يف 

 .هناك إضافات يف اهلوامش .إصالحها وأخرى ممزقة

.278 .هـ(1258الدمشقي املعروف بابن عابدين )تحممد أمني الدين  

 .سرية ذاتية للمؤلف املبّجل صاحب رد املحتار عىل الدر املختار

 .وعدد صفحاهتا ثالثون، نسخة مطابقة .نسخة حديثة مجيلة وهنايتها مفقودة

.279 .ابن حجر العسقالين 

 .توايل التأنيس بمعايل ابن إدريس

خط حممد تاج الدين البهويت )ت هنالك ملحوظة ب .يف سرية اإلمام الشافعي

 .هـ991هـ( وأخرى بخط حممد بن إسامعيل الدانوا شاري يف 900بعد 

مطابقة ، اخلط متقن وواضح، كتاب متوسع يف البحث ومهم يف نظر الشافعيني

 .مائة وست وثالثون عدد الصفحاتو 

.280 ـه(1280السيد مصطفى الذهبي الشافعي )ت 

 .ها وبيان الرصيف من الزيوفرسالة يف املسكوكات وبيان موازين

 .وصفحاهتا ثامن، رسالة قيمة صغرية

.281 .أبو جعفر حممد بن عبد امللك الكسائي 

 .عجائب امللكوت

 .اخلط حسن وصفحاهتا أربع وتسعون، هـ1076نسخة ُخطت يف 
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.282 .السيوطي 

 .تبيض الصحيفة بمناقب أيب حنيفة 

 .رشةصفحاهتا ثامين ع، هـ1188ُكتبت يف عام ، نسخة حسنة جداً 

.283 .القاشمتيني 

كتاب يف ذكر مشاهد األرشاف وبعض الصحابة الذين قتلهم بنو أميّة يف زمن 

ومشاهدهم يف األرض التي )؟( قتلوا فيها وهم مشهورون ُيزارون ، دولتهم

 .والناس تتربك هبم إىل يوم القيامة

 .الصفحات ست عرشة واحلروف كبرية واللغة شبه مهملة

.284 .الشيخ البعلبكي 

 .صىل اهلل عليه وسلميف سرية النبي منظومة 

 .اخلط حسن وصفحاهتا ثالثون .هـ1088تم نسخها يف عام 

.285 .جمهول 

 .املؤلِّفمسودة  .جمموعة تشري إىل تاريخ مرص

.286 .السيد عيل بن معصوم املدين 

 .سالفة العرص يف مناقب أهل العرص

ب كثريًا يف نرشه مطلو .هذا الكتاب املهم يوقِّره أهل احلجاز ويطالعونه كثرياً 

، هـ1167نسختنا تارخيها يرجع إىل عام ، هـ1082تم تأليفه يف عام  .الرشق

 .وهي نسخة جيدة ومطابقة وصفحاهتا ستامئة وأربع وستون
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.287 ـه (.988قطب الدين حممد بن أمحد النهرواين املكي ) ت 

 .منتخب تاريخ تراجم علامء القرن التاسع والعارش اهلجري

، هـ1083النسخة مجيلة ومطابقة ومؤرخة يف عام  .رستهبسرية أاملؤلِّف يبدأ 

 .مائة وأربع وتسعون عدد الصفحات

.288 .نفسهاملؤلِّف  

 .حتفة األصحاب ونزهة ذوي األلباب

 :كتاب أديب وتارخيي رائع ومقسم إىل األجزاء التالية

 .( يف العلم والفضل واألدب وما يلحق بذلك1

 .النساء وما يتعلق بذلك( يف الغزل وذكر أيام الشباب واملشيب و2

 .( يف ذكر امللوك والوالة والرسائل واملكاتبات وما يلحق بذلك3

 .( يف نكت منتقاة من التواريخ وغرائب االتفاقات وما يتعلق بذلك4

 .( يف فنون شتى خمتلفة اللفظ واملعنى5

عدد صفحاهتا أربعامئة وعرش ، هـ1005نسخة مطابقة ومشكولة ُكتبت يف عام 

 :نفسهلمؤلِّف طوطة أخرى لتليها خم

 .ابتهاج اإلنسان والزمن يف اإلحسان الواصل للحرَمنين من اليمن

 .وصفحاهتا أربعون، املالحظات نفسها

.289 .ـه (831حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الفايس املكي )ت  

 .شفاء الغرام يف أخبار البلد احلرام
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املقتطفات من هذا أعد املسرتو ستنفيلد بعض ، هـ907نسخة ُخّطت يف عام 

جمموع صفحاهتا  .مجيع الصفحات قبل صفحة مخسني مفقودة .للنرش املؤلِّف

 .النسخة مطابقة واخلط حسن، مائة وسبع وثامنون

.290 .نفسهاملؤلِّف  

 .اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام

وقد أتلفتها احلرشات ، مطابقة وخمرجة بعناية، هـ1000نسخة ُكتبت يف عام 

 .قليالً 

.291 .ن عيل بن فهد الطربي املكيحممد ب 

 .بيت قصيد الصدق من ذلك الطراز ترمجة عني أعيان بني صديق مفتي احلجاز

نسخة جيدة الكتابة وتارخيها ، تاريخ املفتني من بيت بني صديق يف مكة

 .صفحاهتا عرشون، هـ1131

.292 .هـ (1280الشيخ القويص )ت 

 جت ُّٱيف مسألة  تلخيص التلخيص من تنايف التنصيص يف رّد عىل أهل مكة

 .[121اآلية : سورة طه] َّ مت خت حت

وصف ملناقشة حول هذه اآلية القرآنية التي كان هلا نتائج وخيمة عىل بعض 

 .اخلط مجيل وحديث وعدد الصفحات ست وسبعون .العلامء

.293 .أمحد بن لطف اهلل املكي 

 .فيض احلرم يف آداب ورشائط املطالعة

وخطها واضح ، هـ1138سخة يف عام ُكتبت الن، توجيهات يف كيفية الدراسة

 .وعدد صفحاهتا اثنتان وثالثون، ومضبوطة بالشكل، جداً 
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.294 .الشيخ حسن الرشنباليل 

 .إسعاد آل عثامن املكرم ببناء بيت اهلل املحرم

خطها  .هـ عندما كان املؤلِّف حياً 1040ُكتبت النسخة يف عام  .تاريخ الكعبة

 .وصفحاهتا أربع عرشة، حسن

.295 .البيادي قايض مكةأمحد بن حسن  

 .إشارات املرام من عبارات اإلمام ) أيب حنيفة (

 :يقول املؤلِّف، هـ1084أسئلة فقهية بخط املؤلِّف بتاريخ 

وكلها ، مجع فيه الفقه األكرب والفقه األوسط ورسالة وكتاب العامل والوصّية

 اخلط واضح والصفحات، فيه خترجيات وتعليقات يف احلوايش .كتب أيب حنيفة

 .مائتان وسبعون

.296 .حممد جار اهلل بن ظهرية املكي 

 .اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الرشيف

عمل  .من أصل نسخة املؤلف عندما كان حياً ، هـ1097نسخة ُكتبت يف عام 

يظهر أن  .ناقص صفحة كاملة وثالثة أنصاف صفحات، جيد يستحق النرش

 .اخلط جيد جدًا وصفحاته مائتان، ف نفسهالتعليقات يف اهلوامش كتبها املؤل

.297 .رسالة يف أخبار نار احلجاز 

هـ يف الساعة 654وصف لالنفجار الربكاين الذي حدث يف مجادى الثانية عام 

الواحدة والنصف يف املدينة يف منطقة ما زالت تسمى اليوم ) الشظى ( وما 

 .اخلط حسن وعدد الصفحات ست .زالت آثاره ترى
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.298 .جمهول 

) ذكر من : الباب الثالث عنوانه، هـ1097موجز للتاريخ العريب حتى عام تبدأ ب

هـ هذا اجلزء مهم 1102ويل مكة املرشفة من آل أيب طالب ( وينتهي يف عام 

هذا كل ، هـ1080كان إمامًا ألمري مكة الرشيف بركات يف عام  املؤلِّف ، جداً 

اخلط مجيل ، املؤلِّفربام بخط ، هـ1245كتبت يف سنة ، ما نعرفه عنه شخصياً 

 .وواضح وصفحاهتا ثلثامئة وأربع وثالثون

.299 .األزرقي املكي 

 .كتاب أخبار مكة

 .وستنفيلديف طبعة  7السطر  220وينتهي صفحة  15السطر  7يبدأ من صفحة 

 .نسخة قديمة ومتقنة

.300 .جمهول 

، هـ التي ينتهي فيها الكتاب965هـ إىل عام 945جزء من تاريخ اليمن من عام 

هذا التاريخ  .هـ1069ة كتبها أمحد بن حييى بن املفّضل اليامين يف سنة النسخ

يشتمل عىل قصائد ، يبدو أنه ذو أمهية عظيمة إذا حكمنا من هذه املقتطفات

فيه الوصيّة موقعة من قبل شهود األمري املتوكل عىل اهلل ) ، اخلط ممتاز .طويلة

 .( 357انظر الرقم 
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
 كارلو الندبرج

.301 .لبيد بن ربيعة العامري 

 ديوان 

اخلط  .غري مطابقة .فيها نصوص متنوعة يف اهلوامش .هـ1297نسخة بتاريخ 

 .مغريب حسن وصفحاهتا اثنتان وأربعون

.302 .األعشى األكرب 

 ديوان 

هـ كتبت من نسخة وجدت يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف 1297نسخة بتاريخ 

لنسخة ال ختلو من األخطاء وكذلك تلك ا، هـ ( يف املدينة1270بك الغنية ) ت 

 .إهنا ليست سيئة كثرياً  .نسختنا

خال ، اخلط مغريب جيد .كام يبني مدح النبي حممد الذي نرشه املسرت ثوربيك

 .أربع وعرشون عدد الصفحات .من عالمات اإلعراب

.303 .أبو حمجن الثقفي 

 .ديوان

احلسن حسب رواية أيب يوسف يعقوب بن السكيت وأيب سعيد السكري وأيب 

 :يرد يف اخلامتة ماييل .الطويس

 املدينة املنورةُكتب يف  .تم شعر أيب املحجن بأرسه
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ثم نقل من نسخة بخط أديب  .هـ1299وفرغ منه يف ثالث ذي القعدة سنة  

زمانه ووحيد عرصه الشيخ حممد حممود بن التالميذ الشنقيطي وهو نقل من 

 .هـ981وال سنة كتبه ياقوت املستعصمي يف ش: خط ياقوت ولفظه

 .هذا الشنقيطي هو أعظم علامء املدينة يف الوقت احلارض

نسختنا حتفة من حيث صحتها ومتام  .نسخة ياقوت وجدت يف إستانبول

 تشكيلها وخطها.الناسخ هو أستاذ عالمة يف املدينة.صفحاهتامخس عرشة.

.304  .احلطيئة املعروف أيضًا بجروال العبايس 

 .ديوان

سخة كتبها نفس الشيخ الشنقيطي من خمطوطة ن .حسب رواية السكري

اسم هذا العامل الفذ  .هـ1296حمفوظة يف مكتبة السلطان حممد يف إستانبول يف 

اخلط مغريب ُمتقن  .مطابقة ومصححة .وحده يكفي لتوطيد قيمة هذه النسخة

هنالك قصيدة عىل اللوحة منسوبة إىل املؤلف نفسه  .ومضبوط بالشكل كله

أخذت من جمموعة قصائد جاهلية حمفوظة يف مكتبة ، وانهوال توجد يف دي

 .مئة وتسع وثالثون عدد الصفحات .املدينة

.305 .احلارضة 

 .ديوان

هو الذي  303ناسخ املخطوطة رقم  .حسب رواية حممد بن العباس اليزيدي

 .خط هذه النسخة من نسخة الشنقيطي الذي هو بدوره نقلها من ياقوت

حة واخلط  .عرش لصفحاتعدد ا .سليمة الصِّ
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.306  .ذو الرمة 

 ديوان 

 .مل ُتصحح ولكنها تقدم قراءات متنوعة .هـ1297نسخة ُكتبت يف املدينة يف 

 .الصفحات أربع وثامنون .بدون عالمات التشكيل املميزة، اخلط مغريب حسن

.307 .الشاّمخ بن رضار  

 .ديوان

هـ وتنطبق عليها نفس رشوط 1297نسخة كتبها نفس الناسخ يف عام 

 .صفحاهتا ثالثون .ة السابقةاملخطوط

.308 .عمر بن أيب ربيعة املخزومي 

 .ديوان

الناسخ نفسه وامللحوظة الواردة عىل املخطوطة  .حسب رواية اهليثم بن عدي

 .السابقة نفسها

.309 .أبو نواس احلكمي 

 .ديوان

الصفحات الثامين والعرشون األوىل واألربع والعرشون  .حسب رواية الصويل

اخلط متقن  .البقية قديمة .طية ُنسخت بخط حديثاألخرية والثامين الوس

 .مكّونة من أربع جملدات .هذه نسخة حسنة قليلة عالمات الشكل .وواضح

 .فيها أربعامئة وأربعون صفحة جملدة معاً 
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.310 .أبو زيد حممد بن اخلطاب القريش 

 .مجهرة أشعار العرب

اين يف املتحف الربيط 13هذا هو املخطوط نفسه املوجود برقم م. ل. 

فيام خيتص بقصيدة دعبل بن عيل اخلزاعي التي  .باختالفات أكثر يف نسختنا

) مدارس آيات ( فإن املخطوطتني متشاهبتان بناًء عىل فهرس املتحف : مطلعها

 44بعد  .ألن خمطوطتنا قيمة جدًا فسوف نورد كلامت قليلة عنها .الربيطاين

 :صفحة من التقديم تأيت

( وفيها تعليقات بني السطور غنية باألشعار ( املعلقات) أو السموط 1

 .ومضبوطة بالشكل أحيانًا وعدد صفحاهتا أربع ومخسون

التعليقات يف أماكن متفرقة خاصة يف عدي بن زيد وعدد : ( املجمهرات2

 .الصفحات اثنتان وعرشون

 .اثنتا عرشة عدد الصفحات .اجلزء األخري فيه قليل من التعليق: ( املنتقيات3

 .اثنتا عرشة عدد الصفحات .يعوزها الرشح والتعليق أحياناً : هبات( املذ4

مخس  عدد الصفحات .وهو كاٍف ، يوجد هنا فقط تعليق أيب ذؤيب: ( املراثي5

 .وعرشون

ال توجد فيها تعليقات كثرية عدا يف الشاّمخ وصفحاهتا مخس : ( املشوبات6

 .وعرشون

ست  عدد الصفحات .الرمةفيها قليل من التعليق عدا يف ذي : ( امللحامت7

 .وثالثون
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وأبياهتا مخسامئة وثامن وسبعون بيتًا مع تعليقات ، ( اهلاشميات للكميت8

 .ونادرة التشكيل، سبع وستون عدد الصفحات .ثرية

 ( قصيدة دعبل بن عيل اخلزاعي وأبياهتا ثالثة ومخسون بيتًا. 9

) يا خلييل : لبكري( ) كذا: العدد منقول كام هو دون تغيري ( قصيدة طرفة ا9

 .وأبياهتا مخسة وعرشون بيتاً ، قفا أخربكام (

وأبياهتا ثامٍن وعرشون ، ) بني العقيق وبني برقة ثهمد (: ( قصيدة عنرتة10

 .بيتاً 

( هذه الدرة اليتيمة التي متارى عليها الشعراء واّدعى فيها أكثرهم إىل أن 11

ّوك اليمني الكندي غلب عليها اثنان أحدمها ابن الشيص والثاين العك

ومتاريا ومتارى أيضًا الرواة ألهيام هي إىل أن صح أهنا للعكّوك وقيل هي 

 .وأبياهتا واحد وستون بيتاً ، وهي تبدأ حلف عليها أربعون، بالُطلول

 .) لسائٍل رّد ( وأبياهتا تسعة وسبعون بيتاً : ( قصيدة أيب طالب12

 .( مجهرة ابن نافع13

صفحاته مائة  .عمل نادر جدًا وكبري األمهية .العربوصف بأبيات كثرية أيام 

هـ ألمري مكة 1050هذه اجلمهرة تم نسخها حوايل عام  .وأربع ومخسون

عبد القادر أيب ، الرشيف مبارك بن أمحد بن زيد لشيخ اإلسالم واحلرمني

 .بكر أفندي الذي أّلف قصيدة مدح هلذا الكتاب وضعت كواجهة له

 .ئقة وهي صحيحة وخطها واضح جداً نسختنا ُكتبت بعناية فا
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.311 املؤّلف نفسه.  

 .كتاب مجهرة أشعار العرب أصل فروع شجرة األدب يف اجلاهلية واإلسالم

لكنها ، املعاجلة املفصلة هلذه املخطوطة أقنعتنا أهنا أساسًا الكتاب السابق نفسه

 .سهامصطلحات املقدمة أحيانًا وليس دائاًم هي نف .خمتلفة وفيها واسع للنرش

 ترتيب املادة خمتلف وهي مكّونة من

 .( املقدمة وفيها ثالث وثالثون صفحة1

( السموط )أ( لبيد وصفحاهتا أربع ومخسون )ب( امرؤ القيس وعدد 2

الصفحات ثامن وثالثون )ج( طرفة وصفحاهتا عرشون )د( زهري 

وصفحاهتا ست عرشة )هـ ( النابغة وصفحاهتا ست عرشة )و( األعشى 

ُهنا  .تسع عرشة )ز( عمرو بن كلثوم وصفحاهتا عرشونوصفحاهتا 

وأحيانًا ، الرشح والتعليقات أكرب مما يف السابقة وخمتلفة عنها متامًا شكالً 

 .معنًى 

حتى عدي بن زيد كل بيت له رشحه  .بنفس ترتيب السابقة: ( املجمهرات3

عدد  .وتعليقاته التي ال تطول عدا يف مواقع نادرة من هذا الشاعر

  .اثنتا عرشة فحاتالص

 .وصفحاهتا اثنتا عرشة:( املنتقيات4

 .( املذهبات وصفحاهتا ثامن5

 .( املراثي وصفحاهتا ثامين عرشة6

 .هنا يتم رشح بعض الكلامت .وصفحاهتا عرشون: ( املشوبات7
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يف املجلد السابق ولكن هنا ليس هلا اسم وعدد الصفحات ست : ( امللحامت8

عىل قصيدة ذي الرمة خمترص ولكن معظمه بني الرشح والتعليق  .وثالثني

يف  القصائد األخرى هنالك كلامت قليلة هنا وهناك يتم  .السطور

) كمل وتّم كتاب مجهرة األشعار بكرة يوم : ذكر يف اخلامتة التايل .رشحها

ويأيت بعدها  .سنة إحدى وثامنني وألف ( شعبان االثنني عارش يف شهر 

مهرة وإنام هذا من مجهرة أخرى المر  ) وهذا من غري اجل: مبارشة

 .القيس خاصة وقال امرؤ القيس يف رواية  أيب عمرو والفضل الّضّبي

كل بيت فيها يتم رشحه وصفحاهتا .( أال أنعمن صباحًا أهيا الطلل البايل9

 .عرشون

 .4رقم 116، ( خلييل ُمّرا يب عىل أّم ُجنُدب. أهلوردت10

 .حسب رواية األصمعي ( أحار ابن عمرو كأيّن مَخِرن 11

 .10، رقم 121، أهلوردت .( عشيت ديار احلّي بالبُكرايت12

 .55، رقم 155، أهلوردت .( عيناك دمعها ِسجاُل 13

 .29رقم ، 133، أهلوردت .( رّب راٍم من بني ُثقلٍ 14

 .( أمل يرم الدار الكئيبة15

 .14، رقم 123، أهلودرت .( تطاول ليلك باألثمد16

 .كل القصائد العرشة هلا قراءات خمتلفة .ثة األوىل تركت خاليةاألشعار الثال

هبذين  .اخلط ليس دائاًم سهل القراءة لعدم وجود عالمات اإلعراب

املوضوعني سوف نقارن ما يقوله أهلوردت يف الدواوين الستة صفحة 

 .20و 7، 19
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.312 .البحرتي 

 ديوان ، 

( الذي  211انظر رقم  نسخة مجيلة جدًا كتبت ملحمود باشا سامي البارودي )

لقد الحظنا من قبل أن  .اخلط غاية يف اجلامل واإلتقان .طابقها وصّوهبا كلها

 .ستامئة وأربع من القطع الكبري عدد الصفحات .كل نساخ هذا الباشا علامء

.313 .أبو زكريا حييى اخلطيب التربيزي 

 .رشح ديوان أيب متام

ثنتا عرشة صفحة يف الوسط أربع صفحات يف البداية وا .حسب رواية الصويل

البقية كلها  .وإحدى وعرشون ونصف صفحة يف النهاية كتبها ناسخ معارص

 .اخلط جيد ومضبوط بالشكل متاماً  .هذا اجلزء ُأجيدت كتابته بخاصة .قديمة

.314 .هـ (374متيم حممد بن املعز لدين اهلل الفاطمي ) ت  

 .ديوان

هذا  .اخلط واضح ومشكول أحياناً ، ننسخة قديمة وممتازة وغاية يف  اإلتقا

 .اخلامتة مفقودة .الديوان اجلميل نادر يف الرشق كام هو نادر يف أوربا

هبا هوامش وعدد  .مطابقة ومصوبة .الصفحات األخرية ممحوة نوعًا ما

 .الصفحات ثالثامئة وست ومخسون

.315 .هـ (406الرشيف الريض املوسوي ) ت  

 .الخ.. .خمتارات ديوان الرشيف

نسخة قديمة  .احلرف ألف وجزء من احلروف باء وياء مفقودة .مرتب هجائياً 
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اخلط غاية يف  .ربام تكون قد كتبت لشخص من علية القوم .وخمرجة بإتقان

 .مائتان وسبعون عدد الصفحات .اجلامل ومضبوط بالشكل متاماً 

.316 .هـ (416أبو احلسن عيل بن حممد املعروف بالتهامي )ت  

 .ديوان

رثاؤه  .نسخة حسنة وحديثة من هذا الشاعر الودود الذي يغني من القلب

 البنه الذي مات شابًا هو حتفة أدبية معروفة جدًا يف الرشق ويكثر إنشادها.

 : تبدأ القصيدة بقوله

 ُحْكُم املنّية يف الربية جار  

 

 ما هذه الدنيا بدار قرار   

 .اجلامل والصحة من نسختنا ( اخلط غاية يف 18)صفحة   

 .مئة واثنتان وثالثون عدد الصفحات

.317 .عيل بن أيب طالب 

 ديوان )منتحل(

صفحاهتا مائة واثنتان ، بدون تشكيل .هـ1053نسخة كتبت بخط حسن يف 

 .وثالثون

.318 .جزء من ديوان املتنبي 

 .اثنتان وتسعون عدد الصفحات .نسخة قديمة ومضبوطة بالشكل متاماً 

.319 .د بن حجر العسقالينأمح 

 .ديوان

  .هذه نسخة حديثة من هذا الديوان النادر للغاية

 .أربعون عدد الصفحات .غري مضبوط بالشكل .هنايته مفقودة
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.320 .معتوق احلويزي 

 .ديوان

نسخة مجيلة وصحيحة من هذا الديوان املنسوب ألحد أكثر الشعراء تفضيالً 

صفحاهتا مئة واثنتان وثامنون  .هـ1260ُكتبت يف عام  .لدى العرب املعارصين

 .وجتليدها رشقي مجيل

.321 هـ (.637حميي الدين بن العريب األندليس )ت 

 .ديوان

نسخة قديمة وخمرجة بصورة جيدة وحروفها كبرية وهنايتها  .مقسم إىل عدة أجزاء

  .مصوبة وعدد صفحاهتا ثلثامئة وأربع ومخسون من احلجم الكبري .مفقودة

.322 .بن عيل الوزيرعبد  

 .ديوان جوارش األفراح وقوت األرواح

  .مجعها السيد إسامعيل بن احلسن املسمى اهلراء

اخلط حسن والنسخة مصوبة وصفحاهتا  .هـ1182نسخة متقنة كتبت يف عام 

 .مائة وست عرشة من القطع الكبري

.323 .ـه (692عبد اهلل حميي الدين بن عبد الظاهر )ت  

 .ديوان

هنايتها  .نسخة حديثة حسنة اإلخراج .موضوع فرعي -ابن خلكان  انظر ذيل

 .مطابقة وعدد الصفحات أربع وثالثون .مفقودة
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.324 .هـ(608أبو القاسم هبة اهلل بن جعفر بن سناء امللك )ت  

 .دار الطراز يف عمل املوشحات

نسخة قديمة ومجيلة وخطها ممتاز  .رسالة كاملة وهامة جدًا عن املوشحات

 .مطابقة وعدد صفحاهتا مئة واثنتان وتسعون .ضبوطة بالشكل متاماً وم

.325 .هـ (759صفي الدين اهلاليل ) ت  

 .األرتقيات

  .يف مدح أيب الفتح الرازي من بني أورتق أمري املدينة

  .البداية والنهاية مفقودتان وصفحاهتا اثنتان وثالثون

.326 .هـ (465وف بالرسدور )ت أبو منصور عيل بن الفضل الكاتب املعر 

 .ديوان

 .هنايته مفقودة وخطه تعليق وصفحاته سبعون

.327  .برهان الدين القراطي 

 .ديوان

سنة وهي صحيحة ومشكولة متامًا 300نسخة مجيلة وعمرها حوايل 

 .وصفحاهتا أربع وعرشون

.328 هـ ( 632عمر بن الفارض ) ت  

 .ديوان

 .ريب وصفحاهتا ثامٍن وستونهـ وخطها مغ757نسخة ُكتبت يف عام 
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.329 .مجال الدين حممد بن نباتة املرصي 

 .ديوان

عدد  .اخلط ُمتقن والبداية مشكولة بالكامل .هـ1079نسخة ُكتبت يف عام 

) براهني االحتجاج : تليها رسالة عنواهنا .ثلثامئة وثالث عرشة الصفحات

( ملؤلفها إبراهيم بن  واملناظرة يف ما وقع بني القويس والبندق من املفاخرة

قدمها ألمري اليمن أمحد بن احلسن شعرًا ومعها قصائد أخرى  .صالح اهلندي

 .اخلط مجيل والصفحات مخس وعرشون .لنفس املؤلف

.330  .فخر الدين بن عبد اهلل بن املهدي اليامين 

 .ديوان

مجيلة صفحاهتا مخس عرشة.  .هـ1054هنا يمدح أمري اليمن املؤيد باهلل يف عام 

، اخلط ثم تليها ست وعرشون صفحة من املذكرات دون عالمات الشكل

بعدها إحدى عرشة صفحة حتوي اثنتني من القصائد السالفة وكذلك حماكاة ) 

جماراة ( لالمية العجم مؤلفها الشيخ رشف الدين إسامعيل بن أيب بكر املقري 

ة العرب املخطوطة تنتهي بالمي .وهي حسنة اخلط ومشكولة .الصفداري

 .وصفحاهتا تسع وفيها تعليقات بني السطور

.331  .عبد اللطيف بن عيل القاسمي اليامين 

 .ديوان السائق الشائق إىل الرشاب الفائق الرائق

 .ومضبوط بالشكل اخلط غاية يف اجلامل .تليه بعض القصائد يف مدح املؤلف

 .مائة وثامٍن وثالثون عدد الصفحات
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.332 ن عيل السودي اليامين املسمى اهلادي أبو عبد اهلل حممد ب 

 ديوان

ثامٍن وثامنون تليه  وصفحاته ـه وخطه غاية يف الوضوح 1009ُكتب يف عام 

) نسامت احُلَميننات السحر ونفحات : عنواهنا املؤلِّف جمموعة أخرى لنفس 

  .الزهور (

جمموعة أغاين شعبية تناسب الذوق والعادات اليمنية التي هي خمتلفة عن 

نورد هنا احلمينة  .احلمينة هي أغنية يف لغة شعبية موزونة .ادات اآلخرينع

 : األوىل ونشكلها بالطريقة التي جيب أن ُتغني هبا

ْن ُنْعَمـانْ  ْفْح م   َيا َساك ننَي السَّ

 

ْينْ   ز   َنْظرْه ل َقْلبي اْلَواله اْْلَ

َن اإلْعَراْض َواهُلْجـَرانْ   ي م   َيْكف 

 

نْيْ    َيا َمْن ُهُم ُنور َعْيني اْلَيم 

ْن أْشَجان   َكْم لْلُبَعاد  يف اْلَقْلْب م 

 

 الَكَاْن الَ َكاْن ُكْل َيْوْم تب نْيْ  

ْيْب والُشبَّانْ    ُيْضع ْف ُعُقوَل الش 

 

نْيْ    يا َخال قي ُكْن يْل َعَلْيه  ُمع 

 
 توشيح

 َما كَاْن َذْنبْي َوا َغَزاْل َثْهَمْد 

ْي تْسَتب ْق َعلْ  ْك ُدُموع  ْد  َتْْتُ  اْْلَ

ْي َهْل َجَفاْك ُلْه )ُلْو( َحْد  ْعر   َياَلْيْت ش 

هذا  .هذا التوشيح يقابل دار املرصيني وهو الرتديد الذي يؤديه املتفرجون

العمل يستحق أعىل درجات االهتامم من قبل االختصاصني الذين جيب 

اخلط حسن جدًا بدون تشكيل  .عليهم لفهمه جيدًا معرفة عادات اليمن

 .ه اثنتان وستونوصفحات
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.333 .ابن خلوف 

 .ديوان

والصفحات سبع  .غري مطابق .قليل من النهاية مفقود واخلط صغري واضح

 .وستون

.334 عامد الدين حييى اجلهني اليامين  

 .ديوان

 .ست وسبعون وصفحاته، واخلط مجيل وغني بالشكل، هنايته مفقودة

.335 .حممد بن إسامعيل بن صالح األمري اليامين 

 .يواند

اخلط عريض وواضح  .يف وسط القرن الثاين عرش اهلجري املؤلِّف عاش 

  .مطابق وعدد الصفحات أربعامئة وست ومخسون .ومشكول عند اللزوم

.336  .السيد حاتم األهدل اليامين 

 .ديوان

اخلط حسن ومشكول  .عاش يف هناية القرن العارش وبداية القرن احلادي عرش

والستون األخرية حتوي قصائد اليمنيني من بينهم الصفحات الثامين  .أحياناً 

( وحييى بن إبراهيم  337عبد اهلل النارشي وإسامعيل حممد قانع ) انظر رقم 

) وقد اقرتح عليه بعض إخوانه : ( مع هذه امللحوظة 334اجلهقي ) انظر رقم 

 :ويليها البيتان، عىل لغة نساء صنعاء (

 أين مأه وما مني ويايب وأسكه

 

 من ثغور كاالقاح الفّض هَئه ونكهه 
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 أين عيون أشبهت يف السحر هاروت ماروت

 

 أين در يف عقيق أمحر ومرجان وياقوت 

 
تليها بعض  .( 332نظر رقم  ا) نجد هنا جمموعة طيبة من القصائد من هذا النوع 

) أدب العروس ونزهة : أشعار القايض عيل بن صالح ومن بينها هذه األرجوزة

 .ا ثلثامئة واثنتانوصفحاهتاخلط نظيف  .دو لنا يف غاية املتعةوهي تب، النفوس (

.337 السيوطي  

 .األشباه والنظائر النحوية

الصفحات االثنان والعرشون األخرية من املجلد األول تشكل بداية  .جملدان

يف كال املجلدين  .كل جملد َخط ه ناسخ خمتلف .املجلد الثاين هلذا فهي مكررة

َبةاخلط حسن واألخطاء مص   .هذه املخطوطة عمرها حوايل مائتي عام .و 

.338  .جمهول 

  .زبدة األمثال

وخطه غاية يف ، وهو كتاب صغري رائع، تم تأليفه للسلطان مراد بن سليم

مائة واثنتا عرشة  عدد الصفحات .األمثال فيه مرتبة حسب املحتوى .الوضوح

  .صفحة

.339 .هـ(859شمس الدين النواجي )ت  

  .كتفاءالشفاء يف بديع اال

هذه النسخة تارخيها  .عمل جيد عن هذا املوضوع ملؤلف حلبة الكميت

تسع وعدد الصفحات ، وهي يف الضبط ومصوبة ومشكولة أحياناً ، هـ1059

  .وستون صفحة

.340 هـ (.598حممد بن ظفر املكي )ت  

  .سلوان املطاع

  .هـ1090خطها ممتاز وُكتبت يف عام 
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.335 هـ(828اميني املخزومي ) ت بدر الدين حممد بن أيب بكر الدم 

  .رسالة يرّد هبا عىل الصفدي

ب األخطاء التي ارتكبها الصفدي يف رشحه وتعليقه عىل  املؤلِّف  هنا يصوِّ

النهاية مفقودة وصفحاهتا عرشون  .املخطوطة جيدة وحديثة .المية العجم

  .صفحة

مراسالت بني أمري اليمن املنصور بن احلسن بن القاسم وأمحد بن   336.

 .يد أمري مكةز

  .صفحاهتا عرش .خطابات شاملة النتصارات املنصور يف اليمن

.337  .جمهول 

صورة املكتوب الوارد من بعض من حرض فتح أكري وما حصل بعدها من 

احلروب التي مل يقع مثلها يف اإلسالم عىل سبيل االختصار وهو معرب من 

  .اللغة  الرتكية يف الديار املرصية

  .ت أربع عرشةاخلط ممتاز والصفحا

.338  .أبو التقى صالح بن أيب احلسن بن رشيف 

  .الوايف يف نظم القوايف

املخطوطة مجيلة وحديثة  .يف الشعر ومعه رسالة يف علم العروض يف النهاية

 .مائتان وأربع وأربعون وعدد الصفحات 

.345 .عيل بن حممد املعروف بابن أيب قصيبة الغزايل 

  .رماستعطاف املراحم واستسعاف املكا

الصفحات  .وهي نسخة ممتازة تفتقد جزءها األخري، رسالة يف علم األخالق

  .عرشون
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.346 .عيل بن معصوم املكي 

  .النصف الثاين من رشح البديعي ة

 .املؤلِّفيليها باب عن تراجم أرباب البديعّيات املذكورة يف هذا الكتاب أحلقها 

  .اخلط يف غاية اإلتقان والصفحات أربعامئة وأربعون

.347  .هـ (408عيسى بن إبراهيم الربعي )ت  

  .نظام الغريب

خطها  .مئة وست صفحات يبدو أن تارخيها يرجع للقرن السادس اهلجري

مخس صفحات تم إحلاقها  .مصوبة وهبا هوامش .يمني مقروء ومشكول كله

) انظر  .يف البداية بواسطة ناسخ حديث مل يكن لديه وقت الستعادة كل العمل

 .( 468صفحة ، ف الربيطاينفهرس املتح

.348  .املحاسن واملساوي 

كان من الصعب علينا اكتشاف اسم مؤلف هذه املخطوطة القديمة التي يرد 

من املمكن جدًا أن يكون البيهقي هو  .عنواهنا من عناوين األبواب املختلفة

اخلط ممتاز ومشكولة وتارخيها يعود إىل القرن السادس اهلجري حسبام  .املؤلِّف

  .البداية والنهاية مفقودتان والصفحات أربعامئة واثنتان .ريظه

.349 .هـ (422أبو سعيد منصور بن احلسني اإليب ) ت  

  .نثر الدرر يف املحارضات

نسخة ُكتبت من خمطوطة يف املكتبة اخلديوية وهي لسامي باشا البارودي خطها 

إهنا آية يف وصوهبا الشيخ حسني املرصفي وهو من أكرب علامء القاهرة اليوم. 
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يعني اجلزء الثالث والرابع كام ، اجلزء األخري فقط هو املفقود .اخلط والضبط

  .يظهر من وصف حاجي خليفة ـ موضوع فرعي

.350  .أبو عبد اهلل حممد بن الوليد الفهري 

  .رساج امللوك

 اخلط حسن واملخطوطة عمرها حوايل مائتي عام.  .الورقة األخرية مفقودة

.351  .السيوطي 

  .العقيان يف أحكام اخلصيانآكام 

 .ا ثامنوعدد صفحاهت، نسخة حسنة وحديثة ومصّوبة

.352 .نفسهاملؤلِّف  

  .الدرر احلسان يف رفع شأن احلُبنشان

  .النهاية مفقودة .أحاديث نبوية خاصة باألحباش

  .حسنة اخلط .نسخة غري مكتملة وصفحاهتا ثامن وأربعون

.353 .الصفدي 

 .اخرتاع اخلرع

 .وصفحاته ثالثون، طه مغريب مقروءوخ، كتاب أديب

.354  .جمهول 

، وخطها يف غاية احلسن، نسخة متقنة التحضري .جزء من خمتارات شعرية

  .ا ثامن وسبعونوصفحاهتهبا هوامش  .ومشكولة ومصوبة
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 فهرس   و ا  املدينة يف ليد  اجل   الثا ي
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.355  .جمهول 

 .جزء من خمتارات أدبية عظيمة الفائدة ألهنا تقدم مقتطفات من أفضل الشعراء

 ( 6رقم النظر ا) يكون كاتبها عاملًا قدمها حلامد بك نسخة حديثة ممتازة ربام 

 .مائتان وثامن وثالثون عدد الصفحات

.356  .صفي الدين اهلاليل 

  .البديعّية

  .ثامين عرشة عدد الصفحات .اخلط واضح جداً  .املتن فقط

.357  .إسامعيل بن حممد قانع 

 .هذا املجموع يشتمل عىل نبذة من كفاية املتأّدب: العنوان

أقوال مأثورة وقصائد يمنية منها قصائد عديدة إلسامعيل بن حممد جمموعة 

 ومن بينها مرثيات يف اإلمام املتوكل عىل اهلل  (336نظر رقم  ا) قانع 

 :القصيدة مطلعها وهي أيضًا له ( 403نظر رقم ا )

 أسوانح الغزالن يف فلواهتا

 

 كالغانيات الغيد يف غرفاهتا 

 
اخلط حسن جدًا ومصوبة  .هـ1147عام وهي جيدة حقًا تم تأليفها يف 

  .ا ست وثالثونوصفحاهت

.358  .( بن اهلادي ---رصيم الدين أبو حممد إبراهيم بن )  

  .املقامة النظرية والفاكهة اخلربية

  .ا ثامنٍ وصفحاهتهـ وخطها حسن 1077نسخة ُكتبت يف عام 
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.359  .ابن سريين 

  .تعبري الرؤيا

  .اخلط حسن والصفحات ست وعرشون

.360  .حيان التوحيدي أبو 

 رسالة أيب حيان أليب بكر الطالقاين 

  .إحدى عرشة صفحة عدد الصفحات .اخلط واضح ومطابقة ومصوبة

.361 .البوصريي 

  .ختميس اهلمزيـّة

  .عدد صفحاهتا مائة وعرش صفحات .نسخة حسنة ومشكولة متاماً 

.362  .جمهول 

  .متثال األمثال السائرة يف األبيات الفريدة النادرة

  .ثامٍن وأربعون وعدد الصفحات اخلط واضح  .توبة شعراً مك

.363  .حممد الوتري البغدادي 

  .ختميس القصيدة الوترية

منها ، صفحاهتا مئة وست وثالثون .اخلط يف غاية اإلتقان ومضبوط بالشكل

 .361الصفحات األربع عرشة األخرية حتوي جزءًا من رقم 

.364  .جمهول 

  .رشح شواهد املفّصل

 بالشكل أحيانًا.الصفحات اثنتان وأربعون صفحة.  طغري مضبواخلط واضح 
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.365  .اخلفاجي 

اخلط غاية يف  .جزء من مائتني وثامٍن وعرشين صفحة من كتابه رحيانة األلباء

  .حلسنا

.366 تشمل  

األندليس الذي قدمها لألمري  اجلليل( القصيدة ملؤلفها أيب بكر حييى عبد 1

 .يعقوب بن يوسف بن عبداملنعم بن عيل

 :( قصيدة تبدأ2

 لوال سجوع محائم الرند

 

 وْهنًا وملُع الربق من نجد 

 
 .اخلط حسن والصفحات ست 

.367  .شمس الدين النواجي 

  .مراتع الغزالن يف احلسان من اجلواري والغلامن

اخلط مجيل وواضح  .الصفحات األوىل مفقودة .أشعار متعلقة هبذه املواضيع

  .والصفحات مئة وأربعون

.368  .جمهول 

  .كتاب الظرافة يف أخبار امللوك واخلالفة

  .األشعار مضبوطة بالشكل غالباً  .كتاب أديب رائع

 .الصفحات مائة واثنتان وثامنون .اخلط مغريب صحيح
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.369  .السيوطي 

  .البارق يف قطع يمني السارق

 .املؤلِّفتلميذ تلميذ ، نسخة كتبها حممد بن عيل الداؤدي .عن انتحال الشعر

  .ا عرشونوصفحاهتواخلط مقروء  النسخة مصوبة

.370  .أبو مظفر األمري أسامة بن منقذ الكناين 

  .كتاب العصا

خمطوطتنا جيب أن ُتطابق للتأكد من  .نأمل أن يتم نرش هذا العمل الرائع

عالمات اإلعراب التي أحيانًا ال توجد عدا يف الصفحات السبع عرشة األخرية 

  .ة وأربع وتسعونالصفحات مئ .التي كلها مضبوطة بالشكل

.371 :حتوي مخس قصائد 

. جلامل الدين حممد بن أمحد الغزي القريش عىل رشف األمري حممد بن 1

 املهدي. 

 . للسيد عيسى بن لطف اهلل بن املطهر يف مدح السيد النارص بن عبد الرب.2

  .. للفقيه عىل بن عفري يف مدح  عيل بن شمس الدين3

 فضل يف مدح النارص املذكور أعاله.. لرصيم الدين بن إبراهيم بن امل4

كلهم  (298نظر رقم ا). للرشيف اجلراج يف مدح الرشيف بركات يف مكة  5

  .ثامين عرشة صفحةوعدد الصفحات اخلط  .يمنيون

.372  .الصفحات أربع وأربعون .جمموعة شعرية ملؤلفني يمنيني 
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.373  .قدم بن قدامة اهلمداين القحطاين 

  .قصيدة يف مفاخرة قحطان

كمة : تليها، مخس صفحات .هـ1140خة ُكتبت يف تعز عام نس ) الّدقائق امُلحن

اخلط مجيل  .يف رشح مقّدمة التجويد البن اجلزري ( ملؤلفها زكريا األنصاري

  .والصفحات سبع وعرشون، السنة نفسها .جدًا ومضبوط بالشكل

.374 : جمموعة قصائد 

 .قصيدة من أربع صفحات -. لسعيد السامحي 1

  .قصيدة من صفحتني -بن صالح األمحر . اللح 2

  .. ألمحد بن حممد تابعي وآخرين3

  .هـ يف اليمن1190النسخة ُكتبت يف عام 

.375 .جمموعة قصائد ملؤلفني يمنيني جاء قبلها جزء قليل من يتيمة الدهر 

نسخة كتبها ابن أيب الرجال يف عام  .اخلط جيد ومضبوط بالشكل متاماً 

 .ونالصفحات أربع وعرش .هـ1175

.376 .حسن قويدر اخللييل 

  .األغالل والسالسل يف جمنون اسمه عاقل

تم كشفها وهنالك  .ـه ( انتحل قصيدة واّدعاها لنفسه1270عاقل أفندي ) ت 

ثم يأيت مؤلفنا الذي ليس فقط يبني أن القصيدة رُسقت بصورة  .عامل يدافع

ه القصة من هذ .سيئة بل جيد فيها أخطاًء كام جيد أخطاء من دافع عن عاقل
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ثامين  وعدد الصفحات نسخة مجيلة ومصّوبة  .القضايا املشهورة يف زمنها

  .عرشة صفحة

.377  .حممد بن حسني بن عيل بن النواجي 

  .احلّجة يف رسقات ابن ُحّجة

ا اثنتا وصفحاهتهنايتها مفقودة  .ُنسخة حديثة مجيلة ومضبوطة بالشكل متاماً 

 .عرشة 

.378  .جمهول 

  .بار املتّيمني والعّشاقنزهة املشتاق يف أخ

 اخلط واضح وصفحاته ست وعرشون من القطع الكبري.  .كتاب جنيس

.379  .عبد اهلل بن عيل الوزير اليامين 

  .أقراط الذهب يف املفاخرة بني الروضة وبري العرب

 .تضم تفاصيل ممتعة عن تاريخ اليمن .الروضة وبري العرب حديقتان يف صنعاء

 عرشة صفحة من القطع الكبري.  اخلط حسن والصفحات ثامين

.380 .هـ(1057حممد بن عيل بن عالن املكي )ت  

 .دليل الفاحلني رشح رياض الصاحلني

نسخة مجيلة وممتازة بكل  .املجلد الرابع من رشح كتاب النووي العظيم

مخسامئة وثامن وسبعون  عدد الصفحات .هـ1173ُكتبت يف عام ، االعتبارات

  .من القطع الكبري
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.381 .هـ (622ن شمس اخلليفة ) ت جعفر ب 

  .كتاب اآلداب

باب األبيات املفردات أو األشعار التي أصبحت أقواالً مأثورة حتتل اثنتني 

  .املمتع املؤلف هـ من هذا 974النسخة رائعة ُكتبت بتاريخ  .وأربعني صفحة

.382  .جمهول 

  .جامع اللغات

جدًا ملؤلفي املعاجم الكتاب مفيد  .العريب منها فصيح .تركية -مفردات عربية 

املخطوطة تنتمي للقرن احلادي عرش اهلجري  .ومكتوب بصورة جيدة

  .ا ثلثامئة وأربعوصفحاهت

.383  .الزخمرشي 

  .مقدمة األدب

هـ الذي 827آخر صفحة ُأحلقت بعد احلادثة حتمل تاريخ  .نسخة رائعة قديمة

ا كثري من اخلط الفاريس باللون األمحر وهب .ربام يكون هو تاريخ املخطوطة

  .احلوايش التفسريية

.384  .املحسن بن احلسن أبو طالب املكي 

 .ذوب الذهب يف حماسن من شاهد يف عرصه من أهل األدب

 .سري لرجال بارزين يف اليمن عاشوا يف القرن احلادي عرش

هذا الكتاب الذي ال شك يف أمهيته تم تأليفه للرشيف عيل بن أمحد بن راجح 

  .جملد ضخم مجيل اخلط  .دةالنهاية مفقو .بن سعيد
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.385  .عبد الرمحن بن عمر بن أيب بكر الدمشقي املعروف باجلباري 

  .املختار يف كشف األرسار وهتك األستار يف علم الذكيّات واحلَيل

املجلد التاسع عرش، صفحة ، أنظر يف الكتاب مقاالت إشتاينشنايدر ودو جيوجي

  .جيدة وخطها ُمتقن نسخة حديثة .485صفحة ، واملجلد العرشين 562

.386  .أبو القاسم بن أمحد العراقي 

  .عيون احلقائق وإيضاح الطرائق

جملد صغري  .رسالة يف السحر والشعوذة مبسطة من كتاب حيمل هذا العنوان

  .ست وتسعون عدد الصفحات .رائع مجيل اخلط

.387  .جمهول 

  .البهجة األنسّية يف الفراسة اإلنسانّية

  .هـ بخط واضح1192ٍن وسبعون وُكتبت يف عام نسخة مصوبة صفحاهتا ثام

.388  .أمحد الدمنهوري املالكي 

  .النفع الغرير يف صالح السلطان والوزير

مصوبة وخطها غاية يف  .هـ1180نسخة ُكتبت يف عام  .بحث يف اإلدارة

  .اجلامل

.389 .هـ (1295الشيخ حممد الراشدي الفلكي ) ت  

لة واإلهب   .امرسالة يف علم الفراسة بالُعقن

  .ا ثامنوصفحاهت املؤلِّف مسودة 
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.390  .ابن مرزوق 

  .العيون الغامرة عىل خبايا الرامرة

نسخة ُكتبت يف عام  .هذا رشح وتعليق لكتاب اخلزرجي يف علم العروض

  .ا مائتان وست وأربعونوصفحاهت، وخطها حسن جداً ، هـ مصححة1008

.391 هـ (673أمني الدين حممد بن عيل املحالوي ) ت  

  .ء الغليل يف علم اخلليلشفا

وهي ليست أرجوزة كام اّدعى حاجي خليفة ، رسالة نثرية عن علم العروض

  .يف املواضيع الفرعية

) أنظر الرقم التايل ( البيتان املذكوران هنا موجودان عىل واجهة خمطوطتنا مع 

 :ثالثة أخرى

 جزاك اهلل عن علم اْلليل

 

 جمازاة اْلليل عن اْلليل 

 فقد أحييته من بعد موت 

 

 وقد نبهته بعد اْلمول 

 وأوضحت السبيل إليه حتى 

 

 َهَديَت أخا الضالل إىل السبيل 

 وكنا قد أيسنا منه حتى 

 

 شفيَت عليلنا بشفا الغليل 

 اهلل من بحر  علينارعاك  

 

 مديد  بل بسيط  بل طويل 

 
ا نحن نميل إىل االعتقاد بأن خمطوطتن .خط هذه األبيات واملخطوطة هو نفسه

عىل كل حال نسختنا  .كتبها نفس الرساج الوّراق املذكور يف حاجي خليفة

 .ا تسعونوعدد صفحاهتممتازة وقديمة ومصّوبة 
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.392 .نفسهاملؤلِّف  

  .العنوان يف معرفة األوزان

مضبوطة بالشكل كلها. عليها  .نسخة قديمة يف غاية اإلخراج احلسن .أرجوزة

ا وصفحاهتاملخطوطة السابقة  ناسخها هو نفس الذي نسخ .هوامش كثرية

 .أربع وعرشون

.393  .حممد أبو عبد اهلل املعروف باجليش 

 :حتوي

  .رسالة األندلسية وفيها ست صفحات - 1

  .مخس وصفحاته . متن اخلزرجية 2

وهي رسائل  .. متن الكايف يف علمي العروض والقوايف ـ تسع صفحات3

  .سجعّية يف العروض فيها هوامش كثرية واخلط مجيل

.394 هـ (573) ت  .نشوان بن سعيد احلمريي 

  .كتاب يف العروض والقوايف

  .اخلط واضح والصفحات اثنتا عرشة

.395  .جمهول 

 .نسخها نفس كاتب املخطوطة السابقة .رسالة صغرية يف علم العروض

 .صفحاهتا عرش
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.396  .أبو عبد اهلل املعروف بأيب احلسن املرصي األندليس 

  .اللمحة يف علم العروض

 .هـ وناسخها هو نفس كاتب املخطوطة السابقة1208ُكتبت يف عام  نسخة

  .صفحاهتا ثامين عرشة صفحة

.397  .حممد بن موسى كامل الدين الدمريي 

  .رشح الميّة العجم

 :ويليها ما يأيت، صفحاهتا مئة وثامن وثالثون .هـ779تم تأليفها يف عام 

  .حاتوتتكون من ثالث صف، . امليمّية أليب فراس احلمداين1

وتم تأليفها ، . رشح المية العرب للمؤيد بن عبد اللطيف بن سعيد النقهواين2

مصّوبة  .هـ1077ُنسخت يف عام  .ا مخس عرشةوصفحاهت، هـ982يف عام 

 .وخطها حسن

.398  .أبو البقاء اليقربي 

  .رشح الميّة العجم

ىل أتلفتها احلرشات دون تأثري كبري ع، نسخة من القرن العارش اهلجري

 .صفحاهتا أربع ومخسون مكتوبة بخط صغري لكنه يف غاية الوضوح.النص

.399 (420نظر رقم ا) حممد بن عمر باحرق احلرضمي  

 .رشح الميّة العجم

ا ست وصفحاهت، ومضبوطة بالشكل، خطها حسن .هـ1075ُكتبت يف عام 

  .ومخسون
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.400 :جمموعة تشمل مع مواضيع أخرى 

عدد  .ن يف كيفية تأدية الصالةتعديل األركا .. مفتي صداح الرومي1

  .مخس وعرشون  الصفحات

وهي ممتعة جدًا حتى من  .رسالة يف الطاعون واألمراض الوبائية .. جمهول2

  .ا إحدى ومخسونوصفحاهت، وجهة النظر التارخيية

 ا سبع وستون. وصفحاهت، ( رشح ألمية العجم 397نظر رقم ا) . دمريي 3

نسخة بخط  .املذكرات املفيدة جدًا أحياناً  وفيها عدد من .. أسامء اخلمر4

 وعدد الصفحاتاخلط فائق اجلامل  .الذي كان قاضيًا يف صفد، مفتي زادة

 .مائتان وثامن وسبعون من القطع الطويل الصغري

.401  .الصفدي 

 .أدب الغيث الذي انسجم

 .لكننا ال نعرف مؤلفها، هي تبسيط للرشح املوسع للصفدي عىل المية العجم

، مصّوبة .هـ1097ومضبوطة بالشكل كلها بتاريخ ، يدة اإلخراجنسخة ج

 .وصفحاهتا مائتان وأربع وسبعون

.402  .أبو احلجاج يوسف بن حممد البلوي 

 .ألف باء

من املجلد الثاين طبعة القاهرة )  19السطر  18ينتهي املجلد األول يف صفحة 

وخامتتها ، يمةنسخة قد .( 34الرقم ، املجلد األول، انظر فهرس بريل الدوري

  .كتبها شخص آخر
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عبد اهلل بن أمري املؤمنني املتوكل عىل اهلل املطهر بن سليامن بن   403.

  .رسول اهلل اليامين

كتاب الياقوت املعّظم املّفوف بعقد عقيان احِلَكم وسمط آليل آداب احلروب 

  .وحماسن الِشَيم

 .فاملؤلِّ كتبها والد ، بيتاً  172رشح وتعليق عىل قصيدة فيها 

بإعجاب كبري عن هذه القصيدة ويعتربها ال مثيل هلا  املؤلِّفيف املقدمة يتحدث 

وتقدم ، احلرب واخليل -بصورة عامة  -كاسمها ) عقد عقيان احلكم ( تعالج 

فهي حتوي ، الرشح والتعليق شامل وذو قيمة عظيمة .يف كل بيت أداة بالغية

أو أخرى باملوضوع الوارد يف  والتاريخ املتعلق بصورة، والبالغة، فقه اللغة

 :الكتاب مقسم إىل .البيت

 :هنا تبدأ القصيدة .كتاب روض القلوب يف معرفة احلروب .1

ن ق َدم ْزب اْلق م   باْلرب قد عّز ح 

 

 فاْلّق باْلرب أضحى ثابُت الَقَدم 

 
سوف أورد اآليت من املجلد ، من املعلومات الشيقة املتنوعة التي نجدها هنا

ويعرضها عىل ، وكان زهري ينقح قصيدته أربعة أشهر بعد نظمها: أ-15

سمعُت من والدنا عليه السالم أن زهريًا وغريه  .العلامء أصحابه أربعة أشهر

فنقحها أيضًا  .فنقحها ثم عرضها فقيل بليغة .عرض قصيدته فقيل مليحة

  .وعرضها فقيل قاتله اهلل

 .ول من اخليل والشموسأ كتاب الشموس يف صفات الذل-21جملد   .2

 : البيت من القصيدة كان دافعًا هلذا الباب وهذا
 وقوة من رباط اْليل تكرمها

 

 كرائم األصل يف أفعال مل تدم 
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 .يبدأ هذا الباب باستعراض اخليل املشهورة يف بداية اإلسالم

نظر ا) )أ( نطالع وصفًا خليول بيت األمري أيب عبد اهلل بن محزة 30يف املجلد 

ويف  .)ب( فصاًل يف ذكر خيل الصحابة34ونجد يف املجلد  .(227قم رال

املجلد  -)أ( نجد فصاًل يف ذكر اخليل املشهورة لغري فرسان العرب 36املجلد 

)أ( ) صحابة ( يف اجلاهلية واإلسالم ُذكر منها ثالثون وتاريخ اخليول تعقبه 42

غريهم. جملد )ب( فيه فصل يف خيل بني غسان و58املجلد  .أشعار كثرية

)ب( فيه فصل يف ذكر ما اشتهر من خيل األمراء والعرب يف مملكة آل 60

)أ( فيه يشء من خيل 67جملد  .)ب( فيه باب يف األسنان61جملد  .الرسول

 .)ب( فيه ذكر بعض أهل العلم باخليل من األعراب68جملد  .عرب الوقت

جملد  .ل احللبة)ب( خي 70جملد  .)أ( الكالم عن اخليل امُلضمَرة70جملد 

)أ( هذه نبذة من 76جملد  .)أ( صفة الَسَبق73جملد  .)أ( الكالم يف إضامرها71

  .صفات اخليل يف اجلري

 .)أ( باب اخلوذ80املجلد  .)أ( كتاب الُعَدد باب الدروع79املجلد  .3

 : هنا ما يشار إليه ونورد

َضعة وقال اخلوذ تسمى الرتائك الواحدة تريكة واخلَينَضعات الواحدة َخين 

 .وربام تسمى الرجُل ربيعة هبا: وقال يف احلَُلل الربيعة .(1)املنصور الذؤابة

منها ذات اجلواشن واآلناف ممتدة القوانس إىل أعىل جَمندولتها : فصل يف صفاهتا

وأسرتها لوجه ، وهي عندنا أحسن األجناس، وتلك خوذ نجٍد واحلجاز

َيُبها يف العني، يف الطرادوأسهلها عليه التفاتًا ، الفارس ورقبته ومنها النهاد ، وأهن

                                                   
 ة : الدواته . ( يف املخطوط 1
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شن صفائح أربع تكون يف النهاد دونه ، وهي مثلها يف الشكل إال أن مكان اجلَون

ومنها ما هو عىل  .وسالح العجم، وتلك خوذ اليمن األسفل املحبوبة عندهم

، أحسنها ما أبيضت َقونَسها من دّق ُمفنرط، شكل َبينض احليوان وهي خمتلفة

مكن صاحبها يف االنفتاح ألنه مع ذلك تقي الوجه وال يمنع البرص لُبعده وي

ومنها ما هو عىل هيئة اجلفان تسمى جمّفنة وال ُيري  .عنه عرفنا ذلك بالتجربة

واخلوذ مجلة منها املرّتك  .وهذان اجلنسان سالح اجلبل، فيها ُحسن وال حال

ج ما كان  .ومنها املنهّر ومنها املعّرج جةفاملعر  واملنهّر ما استقامت ، ُفلوجه معو 

واملرتك ما ، فلوجه ويكون َعُرُض الفلج قدر اإلصبع أو يزيد أو ينقص قليالً 

ك للقلنسوة قدُر أربع أصابع عرُضه وأما سائر أجناس اخُلَوذ ، كان فيها مثل الرَتن

العجمية فال طائل حتتها وهي كثرية خمتلفة فام كان فسيحًا من خوذ العرب 

 .نًا  بغري إفراط فهو الَغَرضن واهلل أعلممتمك

قد تغني عن اخلوذ املغافر وهي َزَردن عىل قدر الرأس منسكب إىل نحر : فصل

صىل اهلل عليه وإذا لبسه الدارُع قيل مقنّع وكان مغفر النبي ، الفارس وجنوبه

ج وشاكي  .(1)يسمى الُسبوغ وسلم  د ومدج  فإذا كمل سالح الرجل قيل له مون

 .يوجد وصف األعالم منذ اإلسالم  .)ب( باب الرماح80جملد  .وشاكٍ 

 96املجلد  .)ب( يف ذكر األعضاء88املجلد  .)ب( ألوان اخليول 85املجلد 

)ب( الكالم يف  101املجلد  .)ب( الكالم يف النحر وما يليه وهو الصدر

 103املجلد  .)ب(  باب الشيات يف القوائم وغريها102املجلد  .األرجل

 110املجلد  .)أ( ذكر أصواهتا110املجلد  .باب الصفات املمدوحة )ب(

                                                   
 ذوالٌسبوغ لتاممها وسعتها  .  صىل اهلل عليه وسلم ( الُسبوغ : كان اسم درع النبي  1
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)أ( ذكر عائها وزجرها 111املجلد  .)ب( اخليل وصفاهتا مجلًة وتفصيالً 

  .وطريقة معاملتها

  .ذكر العلل احلادثة وأسباهبا وعالمتها

  .)ب( الكالم يف أحكام اخليل الرشعية119املجلد 

أما  .لح منها للطاليع والصفوف واملكامن)أ(  الكالم فيام يص122املجلد 

 .التي تصلح للطاليع والغارات فاإلناث لعدم تصعبها وللينها وسبقها وطيبها

وأما ما يصلح للصفوف والعراضات أيضًا فالفحول لقوهتا وشهامتها 

وأما ما يصلح للمكامن واملغازي  .وأصواهتا وما فيها من زينة ورغب

أحببنا أن نجعل هذه القطعة معروفة  .م أذيتهافاملخايص لصربها وطوعها وعد

  .ألهنا هي مدح الرئيس البدوي الذي وجدنا أنفسنا معه مؤخراً 

  .)أ( كتاب السلوان يف صفات الفرسان122املجلد  .4

 باب: )ب( كتاب الفحفاح يف معرفة السالح وهو مقسم إىل125املجلد  .5

فيه وصف : )أ(126املجلد  .)ب( باب السيوف125املجلد  .األتراس

فيام : )أ(131املجلد  .باب القياس .سيوف بعض الشخصيات التارخيية

وهذا يسمى املستحيل : )أ(134املجلد  .املؤلِّفخيص احلمينة يقول 

 .وأول من سّن الغنا يف اليمن ذو جَدن ومعنى ذو َجدن حسن الصوت

د من املجل .)أ(: باب اخلناجر139املجلد  .السهام: )ب(136املجلد 

من هذا اجلزء  .)أ( الرشح يعالج املواضيع الدينية والتارخيية فقط140

 .)ب(187املجلد  .يمكننا أن نذكر فصل يف ذكر نوادر من العلامء

نسخها السيد صالح بن عيل الكبيس  .الكتاب خُيتم بقصيدة من الشارح
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ـه لقد حاولنا إعطاء فكرة عن حمتويات هذه املخطوطة 1086يف عام 

ولكننا بعيدون من إيراد املعلومات ذات األمهية األعظم أو األقل الثمينة 

ُكتبت ، من النظرة األوىل تبدو املخطوطة متقنة .املوجودة يف هذا اخلضم

 .والعناوين العديدة كتبت بعناية باحلرب األمحر وكذلك املتن، بأناقة فائقة

مات عال، لكن الدراسة املتأنية توضح أهنا ليست كذلك عىل اإلطالق

والناسخ ال يستمر دائاًم كأنه عرف ما ، التشكيل املميزة مفقودة أحياناً 

رغم هذا اخللل الذي يمكن لالختصايص أن يعاجله فإن  .كان قد فعله

عدد صفحاهتا  .خمطوطتنا ذات قيمة كبرية وبالتأكيد تستحق النرش

  .ثالثامئة وست وثامنون

.404  .خرض املوصيل 

  .اإلسعاف رشح شواهد الكشاف

 .نسخة ممتازة ُأخرجت بعناية يف القرن العارش اهلجري .تفتقد البداية والنهاية

  .صفحاهتا مائة واثنتان وثامنون

.405 .حممد بن عبد اهلل بن أمري املؤمنني حييى رشف الدين 

  .الروض املرهوم بالدر املنظوم

ان هـ يف شاب938األمري املبّجل ولد يف التاسع والعرشين من ذي احلجة  .ديوان

وتويف يف عنفوان حياته يف عام ، يف مركز كوكبان خالل حكم جده رشف الدين

هـ يف زمن سنان باشا كام يظهر يف السرية املفصلة التي كتبها عيسى بن 1010

لطف اهلل بن املطهر الذي مجع هذا الديوان. نحن أمام عمل شهري كام هو احلال 

ارخيية عن كل قصيدة مهمة املعلومات الت .مع أشخاص يمنيني عظامء عديدين
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مصّوبة  .هـ1222نسخة جيدة اإلخراج بخط مجيل وتارخيها  .للغاية

  .ا مائتان واثنتان وثامنونوصفحاهت

.406 شداد بن اهلادي اليامين  

 وصية شداد بن اهلادي لولده 

خطها واضح وأحيانًا ختلو من عالمات  .هـ1066نسخة ُخطت يف عام 

  .من احلجم الكبريصفحاهتا ست  .التشكيل املميزة

.407  .الشيخ العجال أبو القاسم اليامين 

  .التحف واألنوار املنتخبة من البالغة واألشعار

عرش صفحات منها ُكتبت بخط كبري وأحيانًا ختلو من عالمات  .ناقصة

  .الورق من القطع الكبري .التشكيل املميزة

يث هـ ( الغ883نارص الدين حممد بن عبد اهلل بن قرقاماس ) ت   408.

املريع عىل زهر الربيع يف شواهد علم البديع نسخة حديثة صّوهبا العامل الشيخ 

املجلد الثاين يملكه  .هـ1273( يف عام 6نظر رقم ا) نارص اهلوريني حامد بك 

نسخة رائعة  .تنقصه الصفحات األخرية .هـ1282حسني رسي باشا يف عام 

  .ا أربعامئة وتسع عرشة صفحةوصفحاهت

.409 القصائد  خمتارات من 

ا ثالث عرشة وصفحاهت، ) إىل متى أنت باللذات مشغول (: ( قصيدة1)

 .صفحة

، ) إىل كم متاٍد يف غروٍر وغفلٍة (: ( ختميس إلسامعيل املقري الشاويري2)

  .ا عرشوصفحاهت
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صفحتان ، ) إذا قيل من أزكى الربايا (: ( قصيدة عبد اللطيف القصيعي3)

  .ط مجيل وواضحاخل .وفيها تعليقات يف اهلوامش

.410  .عيل بن حسام الدين اليامين املعروف باملتقي 

  .الوسيلة الفاخرة يف سلطنة بني الدنيا واآلخرة

وتليها مقصورة أيب  .صفحاته تسع ومخسون .عمل إرشادي وموعظي للملوك

 :الفتح احلسني اليامين

 قالت ومل تنطق بأقوال اَْلنَا

 

 والدمـع هام  مثل ُمْصَوبِّ اْليا 

 يا جاريت إن الفتى أنكرُتـه 

 

 ومل ُأبح إال إليـك ال ســوى 

 أنـكرُتُه يف ف ْعل ه  وـقول ـه   

 

 كمن عل اْلمسني عامًا قد ردى 

ناً    يبـات يف لـيلته ُمَهْيـم 

 

 ويرقم الصحف إذا اجلّو انجـل 

 
يل اخلط مج .هذه املقصورة اجلميلة فيها مائتان وثامن وستون بيتًا تستحق النرش

  .جدًا ومضبوط بالشكل أحياناً 

.411  .السيوطي 

  .إحتاف النبالء بأخبار الثقالء

نسخة  .اخلط واضح ومضبوط بالشكل .جمموعة أشعار عن الثقالء واملزعجني

  .ا اثنتا عرشة صفحة من احلجم الصغريوصفحاهتقديمة 

.412  .عبد املنعم بن أمحد البكاء 

  .رسالة املعمي ات

اخلط حسن وواضح والصفحات ثامين  .مفقودةبعض األوراق يف الوسط 

  .عرشة صفحة
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.413  .شمس الدين أمحد بن أمحد العنيس اليامين املعروف بالقهدة 

 سالٌم َكنرش الروض يعبق رياه عىل معهٍد بالرقنمتَنين عِهدناه.

مخس صفحات مكتوبة بخط  .قصيدة يف مدح عبد القادر بن النارص أمري اليمن

  .مجيل ومضبوطة بالشكل

.414  .عبد اهلل بن سليامن بن عيل اجلون 

طاشّية  .الرياض األدبية يف رشح اخلُُمرن

رشح وتعليق عىل مقصورة أمحد بن مخرطاش احلمريي الشاعر املشهور الذي 

)رقم  .هـ وعمره ثامين عرشة سنة كام خيربنا أبو خمرمة بذلك558تويف يف عام 

 :خرية يعلق الشارح قائالً عىل الصفحة التي تيل الصفحة األ .أ (38جملد ، 233

وكنت ملا رشحت هذه املقصورة عند ، وقد انتهى الفراغ وبحمد اهلل ومنّه

استكامل ثامين عرشة من السنني وبلوغ األُشَد بحمد اهلل املعني ؛ بقيت مرتددًا 

مستجريًا اهلل تعاىل ومستخلصًا منه ، بني إظهاره أو طمس آثاره بضع سنني

، حتى قّوى اهلل العظيم يف هتذيبه وإبرازه، ه الطويةمستصلحًا من فضل، النية

 .وأوفا بالعهد لطالبه

، مضبوط بالشكل متاماً ، بيدهاملؤلِّف وربام كتبه ، اخلط غاية يف اجلامل

  .والصفحات مائتان وثالثون

.415 ـه (655عبد احلميد املدائني املعروف بابن أيب احلديد )ت  

  .الفلك الدائر عىل املثل السائر
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يد األخطاء التي ارتكبها ابن األثري أخو املؤرخ ) نظر فهرست بريل تفن

جملد ، ( الذي هاجم كتابه الصفدي ) فهرست ليدن10جملد ا الرقم ، الدوري

  .( والذي ما يزال جيد اهتاممًا يف الرشق 137الرقم ، 1

الورق من  .ا مائتان وأربع وستونوصفحاهت، ومطابقة، وحديثة، النسخة رائعة

  .ع الكبريالقط

ناصح الدين أبو بكر بن أمحد بن حممد بن احلسني العرجاين ) ت   416.

 هـ ( 544

  .ديوان

 .84الصفحة ، 1جملد ، انظر ابن خلكان طبعة القاهرة

كتبت لسامي باشا البارودي والذي ، نسخة حسنة وممتعة وحديثة مل تكتمل

زء من ومعه ج، صفحاته مائة وست وأربعون .رتب الديوان حسب القافية

صفحاته أربعون ، ُمرتب حسبام ُروي .نفس الديوان يملكه الباشا املذكور

  .واخلط جيد ال تشوبه شائبة

.417  .البادعي اهلمداين 

الصفحات  .(4/ رقم 1مقتطف من رسائله ) فهرست بريل الدورية / جملد 

  .عرشون

.418  .املظفر بن احلسني املوسيقي احلسني 

  .الكاشف

  .ا عرشونوصفحاهتطها مجيل خ .رسالة يف املوسيقى
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.419  .الشيخ التونيس املالكي 

 فرح األسامع بُرَخص السامع. 

نسخة ُكتبت بطريقة جيدة وتارخيها  .رسالة يف املوسيقى من وجهة النظر الدينية

  .هـ1175

.420  .حممد بن عمر با حرق احلرضمي 

  .متعة األسامع بأحكام السامع

 .ا سبع عرشة صفحةوصفحاهت مطابقة .اخلط تعليق مجيل .نفس املوضوع

.421  .أمحد بن حممد الطويس 

  .بوارق اإلملاع يف تكفري من حيّرم السامع

  .اخلط كبري وواضح والصفحات ست .نفس املوضوع

.422  .جمهول 

  .مقتطفات خمتارات من األغاين احلديثة املضحكة

 ا أربع عرشة صفحة. وصفحاهتاخلط حسن  .مرتبة حسب القافية والنوع

.423 .أفندي برادة ) عامل مدين كبري ما زال حيًا ( اجلليلعبد العالمة  

قصيدة هتنئة للرشيف عبد اهلل بن عون أمري مكة عند قدومه منصورًا من حرب 

  .وخطها مجيل، ا ستوصفحاهت، املؤلِّفهـ( بخط 1275عسري )

.424  .( خطابني كتبهام ابن احلّجة للدماميني1خمتارات من ) 

هلادي نجا األبياري إىل مواطن مع مذكرات ( خطابني من الشيخ عبد ا2)

  .إيضاحية
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الرقم ، 1جملد ، ( رد من الشيخ قطا العدوي ) انظر فهرست بريل الدورية3)

نسخة  .ناقصة .( ومن الشيخ إبراهيم الدسوقي إىل عامل أورويب عن اللغة61

  .صفحاهتا اثنتان وأربعون .ممتازة مأخوذة من مكتبة سامي باشا البارودي

.425  .د األزبكاوي املرصيأمح 

  .ديوان

غري  .مأخوذ من مكتبة سامي باشا البارودي .سبعون صفحة من اخلط املتقن

  .مكتمل

.426  .ابن الرومي 

  .ديوان

  .ناقص .عدد صفحاته مائتان من اخلط اجلميل .نفس املصدر

.427 .هـ(507حممد بن أمحد األموي األبيوردي )ت  

 .ديوان

 :حيوي

  .صفحة سبع عرشة، ( النجديات1)

 .-غري مكتملة  -مائة وصفحتان ، ( العراقيات2)

 .وهي مفقودة كلها، ( الوجديات3)

جامع هذا الديوان هو إبراهيم بن احلجاج عيل األهدب الطرابليس ) فهرست 

 .نفس املصدر .( اخلط حديث غاية يف الكامل285صفحة ، املتحف الربيطاين

  .الصفحات مئة وعرشون
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.428  .البحرتي 

  .صفحاته أربع وسبعون بخط مجيل حديث.نفس املصدر.يوانهجزء من د

.429 البوصريي ) اهلمزية ( 

الصفحات أربع ، ومتنها مضبوط بالشكل، فيها تعليقات يف اهلوامش كثرية

  .وستون صفحة

وجد معها خطاب وقصيدة بحروف مهملة  .مقتطفات من القصائد  430.

هنالك قصيدة  .ليس فيها حرف واحد حيتاج إىل عالمات التشكيل املميزة

  .اخلط متقن وصفحاهتا اثنتان وعرشون .أخرى كل حروفها معجمة

كتاب أوراقه من احلجم الكبري حيوي مقتطفات من كتاب   431.

وقطعة أخرى من نوع حماسن وأضداد ، الفريوزابادي املسمى ) سفر السعادة (

  .إحدى وعرشون عدد الصفحات .ملؤلف جمهول

 

 
 


