


 
 
 

 خمطوطات التاريخ 
 ( 3يف مكتبة عارف حكمت )

 أ. عبدالصمد حممد جان بن حممد ظاهر           

مك      حكـأمين  عارف  الشيخ  بالمدينة  ـتبة  مت 

 ورةـالمن 

 

 

عددوسبق   في  المجلة  نشرت  )يأن  و)25ها  األول 27(  القسمين   )

في   نشرت التاريخ في مكتبة عارف حكمت، وتوالثاني من فهرس مخطوطا

ويتضمن مئة وخمس    ،هذا العدد القسم الثالث واألخير من هذا الفهرس

( الفاء  بحرف  تبدأ  مناقب مخطوطات،  في  الحميد  المحمود  الرب  فتح 

الياء )دموالنا السلطان األعظم الغازي عبد المجي يميني ( وتنتهي بحرف 

 (. في تأريخ يمين الدولة محمود بن سبكتكين 

بنشر  ونكرر   التزمت  المجلة  أن  السابقين  القسمين  في  قلناه  ما  هنا 

الفهرس كما هو مسجل في المكتبة رغم وجود بعض المخطوطات التي ال  

تدخل في موضوع التاريخ، وكذلك وجود اضطراب في التسلسل الهجائي 

 . أحيانًا، وسوف نشير إلى ذلك في موضعه من الفهرس

 

 التحرير 
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فتح الرب احملمود احلميد يف  – 161

مناقب موالنا السلطان األعظم الغازي 

 .دعبد اجملي
   إسماعيل المدنيالبرزنجي:  

من  بداية املخطوطة يا  نحمدك   :
 قضى بالخالفة آلل عثمان... 

هااا والنحاا   ... لبنات الزمااان   :نهايت
 آمين. على ترادف األيام والشه  

 نسخ خبط: تنسخ

طاااة: ياااا باملخطو فاااي مناقااا   تعر
خااان يرهماا    د السلطان عبد المجي

 اهلل.
 سم20،5×32س، 19ق،  23

نسااخة دياادل، عليهااا ت،لي ااات، 
إطا اتهااا مبةبااة، و قاهااا األولااى 
مزخرفة، كا  ال،ن ان واسم المؤلف 
بالمااداد األهماار، وكااا  الاان  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 

 أو اقها صفراء.

: الرقم ال،ام؛  160/900  م احلفاا :رق
3906. 

     

 الفتح القسي يف الفتح القدسي. – 162
التاتا  األصابهاني:   عماااد ال،ماد 

الدين أب  عبد اهلل محمد بن محمااد 
 (ه597)ت  التات  األصفهاني

طااة يااة املخطو : نساا ل اهلل ماان بدا
الحمد ما يبلغ قضاء ه اا  وإن هاا  

 ... اهلل ل،ظيم

هااا رابلسي غفر اهلل لاا  ... الط :نهايت
 ول الدي  ولجميع المسلمين آمين تم.

ساااخها مصاااطفى بااان أهماااد : ن

 نسخ. خبط: ،ه1172 يف:الحسيني، 

بدأ المؤلف كااب  تعريا باملخطوطة: 
ةا فبكر فااي 583ببكر أهداث سنة  

خطبا  ممدوهة الناصاار لاادين اهلل 
أهمد بن المساضيء باهلل ال،باسااي 

 والسلطان صالح الدين ي سف.
 سم16،5×26س، 21ق،  224

نساااخة ديااادل، م ابلاااة،عليها 
و قاهااا  إطا   وت،لي ات،  تصحيحات 
األولااى ماابة ، وب يااة ا طااا ات 
مسااطرل بالمااداد األهماار، و قاهااا 
األولى مزخرفااة، كاباا  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 
الشيخ عا ف هتم ، أو اقها تمياال 

 إلى االصفرا .
م،جاام  ،2/1316كشااف الظناا ن: 

 .11/204المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  161/900  رقم احلفاا :
3907. 

     

الفتح املواهيب يف ترمجة اإلمام  – 163

 أبي القاسم الشاطيب
شهاب الدين أب  ال،باس  ال سطالني:  

بتر أبي  بن  محمد  بن  )ت    أهمد 
 . ( ه923

على  بداية املخطوطة صل  اللهم   :
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وصحب    آل   وعلى  محمد  سيدنا 
 ...  وسلم 

هااا ... وصلى اهلل ت،ااالى علااى  :نهايت
سيدنا محمااد وعلااى آلاا  وصااحب  

 وسلم.

سااخها محمااد أمااين باان ي سااف : ن

 ،ه1280  يف:المدع  بحافظ ال رآن،  

 نسخ. خبط: أستدا ، بـ

فااي ساايرل أبااي تعريا باملخطوطة: 
وةاا   ،ال اساام الشاااطبي ومناقباا 

 عشرل أب اب. فيمرت  
 سم10،5×15،5س، 15ق،  73

ا اتهااا مسااطرل نسااخة دياادل، إط
ال،ناا ان  و قااة  بالمداد األهمر، في 
طرل بداخلها عن ان المخط طة واسم 
المؤلف، كاباا  بالماادادين األساا د 
واألهمر، خام  بخام وقفية الشاايخ 
عا ف هتم ، أو اقهااا تمياال إلااى 

 االصفرا .
 .2/84م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  162/900  رقم احلفاا :
3908. 

     

وهيب على تأريخ أبي الفتح ال – 164

 نصر العتيب.
عمر  المنيني:   بن  علي  بن  أهمد 
 ( ه1172)ت  ال،ثماني 

أهسن  بداية املخطوطة لمن  همدًا   :
 كل شيء خل ًا وتص يرًا... 

هااااا ... ب الدياااا  وبجميااااع  :نهايت

 المسلمين آمين.

ساااخها  سااا ةالمؤلاااف نفسااا ، : ن

 نسخ خبط: ،ه1147

طااة:  يااا باملخطو شاارح لتااااب تعر
الم،ااروف باااا يخ  لطااا ف التااااب

 ال،ابي.
 سم17،5×31س، 41ق،  313

نسخة ديدل عليها ب،ض الاصحيحات 
والا،لي ااات وأسااماء األعااالم ماان 

إطا  ال  قة األولى ماابة    ،الردال
أما ب ية إطا اتها فمسااطرل بالمااداد 

ت دد في أعلى ال  قة طرل   ،األهمر
مبةبة دميلة ددًا بداخلها  ساا مات 

الفااة كاباا  نباتية مل نااة باا ل ان مخ
عليهااا  واألهماار  األساا د  بالمدادين 
تملك خاماا  بخااام وقفيااة الشاايخ 

عليها آثا   ط بة لاام   ،عا ف هتم 
أو اقها تمياال إلااى   ،تؤثر على الن 

 االصفرا .
، م،جاام 2/176ذيل كشف الظناا ن:  

 .10/126، 2/15المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  163/900  رقم احلفاا :
3909. 

     

 نسخة أخرى: – 165

أهسن  داية املخطوطةب لمن  همدًا   :
 كل شيء خل ًا وتص يرًا... 

هااا ... ذي ال ،دل سنة خمس ن  :نهايت
وثمااانين وما ااة وألااف أهساان اهلل 

 خاامها.
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ياسين بن أهمد الشهير بابن : نسخها

 نسخ. خبط: ،ه1185 يف:الشم،ة، 
 سم17،5×31س، 35ق،  372

نسااخة دياادل، مصااححة، و قاهااا 
أمااا ب يااة األولى مبةبة ومزخرفة،  

بالمداد األهماار،  إطا اتها فمسطرل 
واألهماار،  األساا د  بالمدادين  كاب  
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

، م،جاام 2/176ذيل كشف الظناا ن:  
 .10/126، 2/15المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  164/900  رقم احلفاا :
3909. 

     

 فتوح البهنسا – 166
ال اسم بن عبدال،ليم   ن أب شرف الدي

 الحنفي ال زويني. 

فضا ل  بداية املخطوطة ذكر  في   :
 البهنسا وأ ضها وترباها ... 

هااا ... والحمد هلل  ب ال،المين  :نهايت
 تم.

 م،ااد خبط: ،ه1153 يف: تنسخ

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااباا  فااا ح البهنسااا فااي مصاار 

 وفضا لها.
 سم22،5×33س، 23ق،  144
سخة ديدل، مصححة، فااي أعلااى ن

و قاهااا األولااى طاارل مل نااة بااالل ن 
األهمر، كا  عن انها واسم مؤلفهااا 
بالمااداد األساا د، وكااا  الاان  

عليهااا  واألهماار،  األس د  بالمدادين 
تملك وخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  165/900  رقم احلفاا :
3911. 

     

فتوح مصر وأعماهلا على أيدي  – 167

 .الصحابة
 محمد بن إسحاق األم ي 

هلل  ب  بداية املخطوطة الحمد   :
 ال،المين وال،اقبة للما ين ... 

هااا ... و ضي اهلل عن الصحابة  :نهايت
 أدم،ين آمين.

 ،ه1136 يف:المؤلف نفس ،  : نسااخها

 م،ااد. خبط:

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
مالها على أيدي كااب  فا ح مصر وأع

 الصحابة  ض ان اهلل عليهم أدم،ين.
 سم15×19س، 19ق،  95

عليها آثا  ترميم وب ااع و ط بااة لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 
عن انهااا  كا   االصفرا ، مصححة، 
وكا   بالمداد األس د،  مؤلفها  واسم 
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
في أولها وآخرةااا ب،ااض الف ا ااد، 

  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف خام
 هتم . 

: الرقم ال،ام؛  166/900  رقم احلفاا :
3912. 
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الفجر املنري يف ذكر أمساء أهل  – 168

 بدر ذوي املقام اخلطري
محمااد باان محمااد السند وسااي: 

 (ه1177)ت  الخطي 

: أهمدك يا من ب،ث  بداية املخطوطة
 المصطفى لهبه األمة ... 

هااا ال،ااز   ... من ةجرل من لاا  :نهايت
 والشرف.

 نسخ خبط: ،ه1192 يف: تنسخ

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  أسماء أةل بد  و تاابهم  علااى 

 هروف الم،جم.
 سم10،5×16س، 15ق،  56

عليها آثا  ب ع وترميم لم تؤثر علااى 
الن ، مصححة، م ابلة،  إطااا ات 
أو اقهااا مبةبااة، و قاهااا األولااى 
مزخرفااة، كااا  نصااها بالماادادين 

ألس د واألهمر، خام  بخام وقفية ا
 الشيخ عا ف هتم .

 .11/247م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  167/900  رقم احلفاا :
3913. 

     

فخامة اإلمامة العقابية  – 169

اإلفرازية يف املقامة الكرامية الغرابية 

 احلجازية.
البتري:   الدين ال طبي  قط  

الصدي ي   الدين  كمال  بن  مصطفى 
 ( ه1162  )ت البتري

ن    بداية املخطوطة من  نحمدك   :
 بصا ر األدباء ... 

هاااا ... ولجمياااع المسااالمين  :نهايت
 والحمد هلل  ب ال،المين.

سااخها  يف:سااالمة باان صااالح، : ن

 م،ااد خبط: ،ه1149

طااة:  يااا باملخطو وصااف  هلااة تعر
المؤلااف الاااي قااام بهااا إلااى متااة 

 المترمة والمدينة المن  ل.
 سم16×21س، 11ق،  38

 ،آثا  ب ع لم تؤثر على الاان   عليها
أو اقهااا تمياال إلااى االصاافرا ، 
 مصححة، تليها  سالة للمؤلف أيضًا
عن انهااا: التمامااة النردسااية فااي 
الم امااااة األنسااااية ال دسااااية 
الم امااة  فااي  الهنديااة  والصمصامة 
الهندية، كا  عن انها واسم مؤلفهااا 
بالمااداد األهماار، وكااا  الاان  

أولها   بالمدادين األس د واألهمر، في
وآخرةا ب،ض الف ا د، خام  بخااام 

 وقفية الشيخ عا ف هتم .
 .12/271م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  168/900  رقم احلفاا :
3914. 

     

 فرحة خلليل منبع الرسالة – 170
إبراةيماألسبيري:   بن  علي  بن    عمر 

 ( ه1202)ت  

ال،لي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 األكرم ... 
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عند ناظر كريم آمين يااا ...   :نهايتها
 م،ين تم.

 ،ه1157 يف:المؤلف نفس ،  : نسااخها

 نسخ خبط:

يبكر المؤلف في تعريا باملخطوطة: 
 سالا  مناقاا  ب،ااض سااالطين آل 

 عثمان.
 سم18×27،5س، 19ق،  28

و قاها األولى  نسخة ديدل، مبةبة، 
مزخرفااة، عليهااا مطالاا  وتامااات 
وت،لي ات، كاب  بالماادادين األساا د 

، في أولهااا: عاادل ت ااا يظ واألهمر
لم ض عات  وفها س  ال،لماء،  لب،ض 
الرسالة. وفي آخرةا  سالة للمؤلااف 
في علاام الفاارا ض، خاماا  بخااام 
وقفية الشيخ عا ف هتم ، أو اقها 

 صفراء.
 .7/297م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  169/900  رقم احلفاا :
3915. 

     

الفرق املؤذن بالطرب يف الفرق  – 171

 .لعجم والعرببني ا
قطاا  الاادين ال طبااي البتااري: 

مصطفى بن كمال الاادين الصاادي ي 
 (ه1162)ت  البتري

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
خاا  ال،اارب ماان األزل بمزيااد 

 ... شرف

هااا أهسن   1177... وذلك سنة   :نهايت

 اهلل خاامها.

أهمد بن سليمان الحبشااي، : نسخها

 م،ااد خبط: ،ه1177 يف:

يااا باملخطو يبحااث المؤلااف طااة: تعر
في كااب  الفرق بين ال،اارب وال،جاام 
و تب  علااى م دمااة وعشاارل أباا اب 

 وخاتمة.
 سم13،5×21،5س، 27ق،  97

كااا   ،نسااخة عليهااا تصااحيحات
أمااا نصااها   ،عن انها بالمداد األس د

واألهمر األس د  عليهااا   ،فبالمدادين 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ   ،تملك

عليها ب ع لاام تااؤثر   ،عا ف هتم 
أو اقهااا تمياال إلااى  ،ى الاان علاا 

 في آخرةا فا دل قيمة. ،االصفرا 
 .12/271م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  170/900  رقم احلفاا :
3916. 

     

 .الفهرست – 172
البغدادي:   أبي ي،  ب النديم  أب   ابن 
ال  اق  إسحاق  بن  محمد  )ت    الفرج 

 ( ه385

اهلل  بداية املخطوطة أطال  النف س   :
 فاضل ... ب اء السيد ال

 ... عل ًا كبيرًا غف  ًا  هيمًا. :نهايتها

أب  محمد هسااين باان محمااد  : نسخها

 نسخ   خبط: ، ه 1093  يف:الت تاةي ي،  

ي  ل المؤلف في تعريا باملخطوطااة: 
)ةاابا فهرساا  كااا  ال،لاا م   :كااب 
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ال ديمة من تصانيف الي نان والفرس 
والهند الم داا د منهااا بلغااة ال،اارب 

وأنسااابهم وأخبا  مصنفي  ،وقلمها ها 
أعمااا ةم  ومبلااغ  م الياادةم  وتا يخ 
وأماكن بلدانهم ومناقبهم منب اباااداء 
كل علم اخارع إلى عصرنا ةبا وةاا  
 سنة سبع وسب،ين وثالثما ة للهجرل(.

 سم15×20س، 19ق،  160
نسخة ديدل، عليها ت،لي ااات، كااا  
بالمدادين األساا د واألهماار،  نصها 
عليها تملتات، خام  بخااام وقفيااة 

يخ عا ف هتم ، أو اقها تمياال الش
 إلى االصفرا .

، األعااالم: 2/1303كشف الظناا ن:  
6/253. 

: الرقم ال،ام؛  171/900  رقم احلفاا :
3917. 

     

 .فوات الوفيات – 173
صالح الدين محمد بن شاكر  التابي: 

 (ه 764)ت  بن أهمد الدا ني 

على  بداية املخطوطة اهلل  أهمد   :
 ...  ن،م 

 هلل وهده. ... الحمد  :نهايتها

 نسخ خبط: تنسخ

ذيل على وفيااات تعريا باملخطوطااة: 
 تباا  علااى  ،األعيااان الباان خلتااان

 هروف الم،جم.
 سم13×18،5س، 17ق،  376

نسخة ديدل، عليها ب،ض الا،لي ات، 

وض،  إطااا ات  ألسااماء الماااردم 
لهاام، أو اقهااا مسااطرل بالمااداد 
األهمر، كا  عن انها واسم مؤلفهااا 

كااا  الاان  بالمااداد األساا د، و
بالمدادين األساا د واألهماار، كااا  
على صفحة الغااالف خطاا : فاا ات 
ال فيااات والاابيل علياا  ل مااام 
الز كشي. طال،ها علي بك بن قاساام 

ةااا، عليهااا خااام 1045باشا ساانة  
تملك، وخام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
هتم ، عليها آثا  ترميم وب ااع لاام 

على الن ، أو اقها تمياال إلااى   تؤثر
 االصفرا .
 .2/1292لظن ن: كشف ا

: الرقم ال،ام؛  172/900  رقم احلفاا :
3918. 

     

 .فيض املنان بذكر دولة آل عثمان – 174
أباا  الساارو  محمااد باان البتااري: 

الاارهمن   الحسن علي باان عبااد  أبي
 (ه1028)ت  الصدي ي

طااة يااة املخطو  : المنجلااي باا ن ا بدا
أسااارا ه مااان مشاااا ق األ واح 

 ... الم دسة

ي عفى اهلل عناا  ... األهمد  :نهايتها
 وغفر ل  أم.

محمد بن أهمد الزفااااوي، : نسااخها

 نسخ خبط: ،ه1004 يف:

يبكر المؤلف في تعريا باملخطوطة: 
ب  سلطنة سالطين آل عثمان فااي كاا
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و تباا  علااى سااب،ة عشاارل   ،همدولا
 مرتبة.
 سم13×21،5س، 16ق،  173

عليهااا ب،ااض   ،نسخة ديدل مشت لة
كا  نصها بالماادادين   ،الاصحيحات

 ،عليهااا تملااك ،ألساا د واألهماارا
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
أولهااا وآخرةااا ب،ااض  هتم ، في 
الف ا ااد ال يمااة، عليهااا آثااا  ب ااع 
و ط بة لم تؤثر على الن ، أو اقهااا 

 تميل إلى االصفرا .
 .2/1304كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  173/900  رقم احلفاا :
3919. 

     

القبس احلاوي لغرر ضوء  – 175

 السخاوي
زين الدين عمر بن أهمد بن  الشماع:  

 ( ه936)ت   محم د األثري الحلبي 

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 من عباده ... وف  أق امًا

 ... والي ين الم،اني والبيان. :نهايتها

 م،ااد خبط: تنسخ

اناخباا  المؤلااف تعريا باملخطوطة: 
من كااب الض ء الالمع فااي أعيااان 

حمد بن مس الدين مال رن الااسع لش
ساانة   عبدالرهمن السخاوي الما فى

 ةا.902
 سم10،5×15،5س، 14ق، 161

نسااخة عليهااا ت،لي ااات، كاباا  

عليهااا  واألهماار،  األس د  بالمدادين 
تملتات، خام  بخام وقفية الشاايخ 
عااا ف هتماا ، فااي أولهااا عاادل 
سماعات، وفي آخرةا فا دل قيمااة، 
عليها آثا  وب ع و ط بة لم تؤثر على 

 ، أو اقها ما بين بيضاء وما لااة الن
 إلى االصفرا .
 .1089، 2/1315كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  174/900  رقم احلفاا :
3920. 

     

قرة العيون يف أخبار اليمن  – 176

 .امليمون
ودياا  الاادين الااديبع الزبياادي: 

عباادالرهمن باان علااي باان محمااد 
 (ه944)ت  الشيباني

الب بداية املخطوطة هلل  الحمد  ي  : 
 خ  قطر اليمن الميم ن با يمان... 

هااا ... من تالميب ش قي عفااى  :نهايت
 عنهما البا ي.

 ،ه1269 يف:ي نس دسا ي،  : نسخها

 نسخ خبط:

في أخبا  اليمن، تعريا باملخطوطة: 
وة  في ثالثة أب اب، الباب األول في 
اليمن ومن ملك صن،اء وعاادن وفياا  
عشرل فص ل، الباب الثاني في ذكاار 

بيد وأمرا ها ومل كها ووز ا ها مدينة ز
ثمانية عشاار فصاااًل ، الباااب وفيها 

الثالث في ذكر دولة الظاةرية  وفياا  
 ثالثة فص ل.
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 سم22،5×32س، 27ق،  112
نسخة ديدل، عليها ب،ض الا،لي ات، 
أولهااا مزخاارف، مبةبااة،  كااا  
عن انهااا واساام مؤلفهااا بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 

مشاات لة، خاماا    األس د واألهمر،
 ،بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا 

 أو اقها صفراء.
 .2/225ذيل كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  175/900  رقم احلفاا :
3921. 

     

قصة سيدنا إبراهيم عليه  – 177

 .السالم
برةان الدين إبراةيم بن ابن التركي:  

التركي    عبد  محمد  بن  )ت  الرهمن 
 ( ه922

يااة املخطوطااة هلل   ًاهمد   :: أما ب،د بدا
 على ن ال  ...

هااا ... وصاالى اهلل علااى نبياا   :نهايت
 سيدنا محمد وآل  وصحب  وسلم.

 نسخ خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  في أخبا  سيدنا تعر
إبااراةيم الخلياال وشاايم  وفضاال  

علااى نبينااا وعلياا  أفضاال   ،الجزيل
 الصالل والاسليم.

 سم18،5×27س، 7ق،  73
نسخة خزا نية، عليها آثا  ب ااع لاام 
تؤثر على الن  أو اقهااا تمياال إلااى 
االصفرا ، مبةبة، ضبط  كلماتهااا 

كااا    ،بالشتل، طرل ال،ن ان مبةبة
بااداخلها عناا ان التااااب بالمااداد 
األباايض، برساام خزانااة م النااا 
السلطان المالك الملك األشرف أباا  
النصاار قانصاا ه الغاا  ي، إطااا ات 
بالماادادين األهماار  أو اقها مسطرل 

بالماادادين واألز ق، كااا  نصااها 
األس د والبةبي، خام  بخام وقفية 
الشيخ عا ف هتم ، عليها آثا  ب ع 
لم تؤثر على الن ، أو اقهااا تمياال 

 إلى االصفرا .
 .1/46م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  176/900  رقم احلفاا :
3922. 

     

القصيدة الالمية يف تأريخ  – 178

 .ةاإلسالميالدولة 
ال،ز الحنفي:   لاادين أباا  صد  اابن 

  الحسن علي بن عالء الدين

طااااة يااااة املخطو : أال أهمااااد اهلل بدا
 المهيمن ذا ال،لي ...

هاااا ... وهسااابنا اهلل ون،ااام  :نهايت
 ال كيل.

 بـدمشق، خبط معتاد. ه760نسخ س ة

قصيدل المية في تعريا باملخطوطااة: 
تا يخ الدولة ا سالمية مااع شاارهها 

 للمؤلف.
 سم16×20،5س، 7ق،  133

لة، م ابلة، مصااححة، نسخة مشت 
عليها ب،ض الاصحيحات والا،لي ات،  
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طرل ال،ن ان مبةبة، كااا  بااداخلها 
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالماادادين 
األباايض والاابةبي، وكااا  ناا  
ال صيدل بالمااداد األساا د واألهماار 
والبةبي، خام  بخام وقفية الشاايخ 
عا ف هتم ، عليهااا آثااا   ط بااة 
 وب ع لم تؤثر علااى الاان ، أو اقهااا
تمياال إلااى االصاافرا ، فااي أولهااا 

 وآخرةا ب،ض الف ا د.

: الرقم ال،ام؛  177/900  رقم احلفاا :
3923. 

     

قالئد اجلواهر يف مناقب الشيخ  – 179

 .عبد القادر

البركات  :  يفدالتا أب   الدين  دالل 
الرب،ي  ي سف  بن  يحيى  بن    محمد 

 ( ه963)ت  

الف ير  بداية املخطوطة ال،بد  ي  ل   :
 ن  والا صير ... الم،ارف بالب 

هااا ... ون،اام الهااادي ون،اام  :نهايت
 النصير آمين يا آمين.

 م،ااد خبط: تنسخ

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي مناقااا   تعر
 وسيرت . الشيخ عبد ال اد 

 سم15×20س، 20ق،  132
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 

إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 
وت،لي ااات، إطااا   عليها تصحيحات 

أمااا ب يااة و قاه األولااى ماابة ،  ا 
ا طا ات فمسطرل بالمداد األهماار، 

كا  عن انها بالمداد األس د، وكااا  
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
في آخرةا إدااازل، وب،ااض الف ا ااد 
ال يمة، طال،ها محمد بن عبدالجليل 

ةا وهسام الدين بن ناا   1032سنة  
ةا، خام  1033الدين ال اد ي سنة  

 شيخ عا ف هتم .بخام وقفية ال
 .12/113م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  178/900  رقم احلفاا :
3924. 

     

قالئد العقيان مبدح امللك املظفر  – 180

 سليمان.
محيي الدين عبااد ال اااد  باان عبااد 

  ال،راقي المتي الشاف،ي نالرهم

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 د،ل المل ك ظل اهلل في أ ض  ...

هاا ... خام ت ليفاا  بحمااد اهلل  :انهايت
وع ناا  فااي مساااهل ال ،اادل ساانة 

 ةا.928

 نسخ خبط: تنسخ
 سم13،5×17،5س، 9ق،  63

عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 

مشت لة، عليهااا ب،ااض الا،لي ااات، 
أولهااا مزخاارف وماابة ، وب يااة 
إطا اتهااا بااالل ن األهماار، كاباا  

كااا    بالمدادين والاابةبي،  األبيض 
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
في آخرةا فا دل، خام  بخام وقفية 
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 الشيخ عا ف هتم .

: الرقم ال،ام؛  179/900  رقم احلفاا :
3925. 

     

ياان يف  –181 قالئد عقود الدرر والعق

  .مناقب أبي حنيفة النعمان
أب  ال اسم شرف الدين بن ال رباي:  

  ال اسم بن عثمان   عبد ال،ليم بن أبي
 ( ه974)كان هيًا 

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
  وح أ واح أوليا   ... 

هااا ... آمين وصاالى اهلل علااى  :نهايت
 محمد وسلم.

 نسخ خبط: تنسخ

في مناقاا  أبااي تعريا باملخطوطة: 
 هنيفة الن،مان.

 سم12،5×19،5س، 23ق، 107
أو اقهااا تمياال إلااى االصاافرا ، 

واسم المؤلف  مصححة، كا  ال،ن ان
بالمداد األس د، إطا  و قاها األولااى 
ماابة ، وب يااة ا طااا ات بالمااداد 
األهماار، كااا  نصااها بالماادادين 
األس د واألهمر، في أولهااا فهاارس 

 مام من اللتااب، وفي آخرةا وصية 
أبي هنيفة البن  هماد، خام  بخااام 
وقفية الشيخ عا ف هتماا ، عليهااا 

 عدل تملتات.
، م،جاام 2/1837كشااف الظناا ن: 

 .2/297المؤلفين:

: الرقم ال،ام؛  180/900  رقم احلفاا :

3926. 

      

تاب  – 182 كشف الظنون عن أسامي الك

 والفنون.
خليفة:   عبداهلل الحاج  بن  مصطفى 

 ( ه1067)ت   كات  دلبي 

يااة املخطوطااة : زواةر نطاا  يلاا ح بدا
أناا ا  ألطافاا  ماان مطااالع التااا  

 والصحا ف ...

هااا على ساايدنا   ... وصلى اهلل  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم آمين.

 م،ااد خبط: ،ه1175 يف: تنسخ
 سم18×28س، 31ق،  587

مصححة، عليها آثا  ب ع و ط بة لم 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 
االصفرا ، عليهااا ت،لي ااات كثياارل، 
إطا  ال  قة األولى مبة  أمااا ب يااة 
إطا ات أو اقهااا فمسااطرل بالمااداد 

 قاهااا األولااى مزخرفااة، األهمر، و
كااا  نصااها بالماادادين األساا د 
وآخرةااا ب،ااض  أولها  واألهمر، في 
الف ا د، عليها تملك، خام  بخااام 

 وقفية الشيخ عا ف هتم .
 .8/138األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  181/900  رقم احلفاا :
3927. 

     

 نسخة أخرى. – 183

: إن زواةر نط  يل ح بداية املخطوطة
ن مطااالع التااا  أناا ا  ألطافاا  ماا 
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 والصحا ف ...

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم آمين.

مصطفى بن محمد بن أهمد : نسخها

 خباااااط: ،ه1167 يف:الفاااا اهي ، 
 م،ااد.
 سم16،5×28س، 33ق،  537

عليها آثا  ترميم وب ع لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 

حيحات والا،لي ات،  عليها ب،ض الاص
إطا  و قاها األولى مبةبة مزخرفة، 
أما ب ية إطا ات أو اقهااا فمسااطرل 
بالمااداد األهماار، كااا  نصااها 
عليهااا  واألهماار،  األس د  بالمدادين 
تملك، خام  بخااام وقفيااة الشاايخ 

 عا ف هتم .
 .8/138األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  182/900  رقم احلفاا :
3928. 

     

كااب الد – 184 ساارية الكوا يااة يف ال ر

 .النورية
 محمد كمال الدينابن التيال:  

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل مالااك بدا
 الممالك وم ضح المسالك ...

هاااا ... أهسااان اهلل خاامهاااا  :نهايت
 بمحمد وآل .

 نسخ خبط: ،ه1010 يف: تنسخ

في سيرل الملااك تعريا باملخطوطااة: 
الدين الشهيد،  تب  علااى سااب،ة  ن  

وصاف  وعدلاا  أب اب، تاحدث عن  أ
 وإنصاف  ون، ت  وأعمال .

 سم11×18،5س، 15ق،  166
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 

أو اقهااا صاافراء، إطا اتهااا   ،الن 
مبةبة، و قاها األولى مزخرفة، كا  
عن انها بالمداد األس د، وكا  الن  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  

 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم .

: الرقم ال،ام؛  183/900   :رقم احلفاا
3929. 

     

الكواكب السائرة مبناقب أعيان  –185

 املائة العاشرة.
نجم الدين أب  المتااا م محمااد باان 

 (ه1061)ت  محمد الغزي

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
في  بهم  يهادى  نج مًا  ال،لماء  د،ل 

 ظلمات البر والبحر ... 

هااا  ... غفاار اهلل لاا  ول الدياا  :نهايت
 .1173بمن  آمين في سنة 

 يف:عبد ال اااد  باان عماار،  : نسخها

 نسخ خبط: ،ه1173

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي طب اااات تعر
أعالم الما ة ال،اشرل، وقساام  إلااى  
الطب ة األولى فاايمن  ثالث طب ات، 
وق،  وفات  في أول ال رن إلى خاام 

، الطب ة الثانية فيمن وق،  33سنة  
نة إلى خاام س  34وفات  من أول سنة  

، الطب ة الثالثة فيمن وق،  وفات  36
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من أول سنة سبع وساين إلااى نهايااة 
 سنة ألف.

 سم17×27س، 31ق،  329
نسااخة دياادل، عليهااا ت،لي ااات، 
مزخرفااة،   األولااى  و قاهااا  مبةبة، 
واألهماار،  األساا د  بالمدادين  كاب  
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
هتم ، في آخرةا مانص : طال،هااا 

سااالم الاركماااني علي بن محمد بن  
ةا، عليها آثا  ترميم لاام 1175سنة  

أو اقها تمياال إلااى   ،تؤثر على الن 
 االصفرا .

، ذياال 11/288م،جاام المااؤلفين: 
 .2/391كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  185/900  رقم احلفاا :
3931. 

     

ماا  – 186 عاض  الكوكب الثاقب يف ب

 .لشيخنا من املناقب
قطاا  الاادين ال طاا  البتااري: 

فى بن كمال الاادين باان علااي مصط
 (ه1162)ت  الصدي ي البتري

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 أيد من اخاا ه من ال دم ... 

هااا ... وأتم الصالل على  س ل   :نهايت
 وآل  وصحب  أدم،ين.

 نسخ خبط: تنسخ

في مناق  الشيخ تعريا باملخطوطة: 
 قاسم،  تب  على ثمانية أب اب.

 سم13×20،5س، 33ق،  69

نساااخة ديااادل، عليهاااا ب،اااض 
الاصحيحات، كااا  عن انهااا واساام 
مؤلفها بالمداد األس د، وكا  الن  
بالمداد األس د واألصاافر واألهماار، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

، ذياال 13/271م،جاام المااؤلفين: 
 .2/393كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  246/900  رقم احلفاا :
3992. 

     

 .كوكب الروضة – 187
دالل الدين أباا  الفضاال السي طي:  

 . ( ه 911)ت    عبد الرهمن بن أبي بتر

يااة املخطوطااة : سبحان اهلل فااات  بدا
 األنها  وفال  األزةا  ...

هااا ... وصلى اهلل علياا  وعلااى  :نهايت
سيدنا محمد وآلاا  وصااحب  وساالم 

 والحمد هلل وهده تم.

 يف:علي بن محمد المااالح،  : نسااخها

 م،ااد. خبط: ،ه1006

يااا باملخطوطااة:  في ت  يخ دزيرل تعر
يشامل على   ،مصر المسمال بالروضة

 وا ااع األخبااا  وباادا ع األشااجاع 
 واألش،ا .

 سم15،5×21س، 21ق،  270
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 

إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 
عليها تصحيحات وت،لي ات، م ابلة، 

بالمد  واألهماار، كاب   األساا د  ادين 
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عليها تملتات، خام  بخااام وقفيااة 
 الشيخ عا ف هتم .

 .4/71األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  184/900  رقم احلفاا :
3930. 

     

الكوكب الدري يف مناقب األستاذ  – 188

 البكري.
شاامس الاادين محمااد باان البتري:  

محمد أبي السرو  باان محمااد زياان 
 ال،ابدين

يااة املخطوطااة هلل الاابي  : الحمااد بدا
 عمر قل ب أوليا   بمزيد ال،رفان ...

 ... ود،ل الجنة مث اه آمين. :نهايتها

 نسخ خبط: تنسخ

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي تردماااة تعر
األسااااذ محمااد زياان ال،اباادين 

 الصدي ي.
 سم14،5×19،5س، 17ق،  67

عليها آثا  ب ع وتاارميم و ط بااة لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 

  ال،ناا ان واساام االصاافرا  ، كااا 
المؤلف داخل طرل ال،ن ان بالمدادين 
األس د واألهماار، إطااا ات أو اقهااا 
مسااطرل بالمااداد األهماار، خاماا  
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 

 في أولها وآخرةا ب،ض الف ا د.

: الرقم ال،ام؛  186/900  رقم احلفاا :
3932. 

     

 .اللباب يف معرفة األنساب – 189
الدين علي   الحسن عزأب   ابن األثير:  

 ( ه630)ت   بن محمد الشيباني

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 أهسن كل شيء خل   ...

هااا ... سنة ثالث وسب،ين وما ة  :نهايت
 وألف.

 نسخ خبط: ،ه1173 يف: تنسخ

اخاصر المؤلااف تعريا باملخطوطااة: 
كااب  من كااب األنساب ألبااي ساا،د 

 عبدالتريم بن محمد السم،اني.
 سم15×21س، 23ق،  510

عليها آثا   ط بة لم تؤثر في الن ، 
أو اقها تميل إلى االصاافرا ، عليهااا 
مطال  وت،لي ات، مبةبااة، و قاهااا 
األولى مزخرفااة، كاباا  بالماادادين 
األس د واألهماار، عليهااا تملتااات، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم ،.
 .5/153األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  187/900  رقم احلفاا :
3933. 

     

مان  – 190 لطف السمر وقطف الثمر 

قارن  تراجم أعيان الطبقة األوىل من ال

 احلادي عشر.
نجم الدين أب  المتااا م محمااد باان 

 (ه1061)ت  محمد الغزي

يااة املخطوطااة : الحمد هلل الباااقي بدا
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 ب،د فناء خل   ...

هااا ... وكان ساكنًا عند الشاايخ  :نهايت
 ي سف.

 نسخ. خبط: تنسخ

ياااا بامل طاااة: تعر ذيااال لتاااااب خطو
بالت اكاا   المساامى  نفساا   المؤلف 
السااا رل بمناقاا  أعيااان الما ااة 

 ال،اشرل.
 سم14،5×21س، 27ق،  115

مبا  ل اآلخاار، عليهااا آثااا  تاارميم 
و ط بة لم تؤثر على الن ، أو اقهااا 
تميل إلى االصاافرا ، عليهااا ب،ااض 
الاصحيحات والا،لي ات والمطالاا ، 

واأله األساا د  بالمدادين  ماار، كاب  
عليها تملتات، خام  بخااام وقفيااة 

 الشيخ عا ف هتم .
 .11/288م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  188/900  رقم احلفاا :
3934. 

     

 لواقح األنوار يف طبقات األخيار. –191
أب  الم اة  عبد ال ةاب  الش،راني:  

 ( ه973)ت   بن أهمد بن علي 

يااة املخطوطااة : قال سيدنا وم النا بدا
لى اهلل ت،الى ا مام ال،ااالم وقدوتنا إ

ال،اماال ال،ااا ف باااهلل ت،ااالى إمااام 
 المح  ين ...

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
محمااد وعلااى آلاا  وصااحب  وساالم 
تسليمًا دا مًا مسامرًا إلى ي م الاادين 

 آمين آمين آمين.

 خبااط: بال اةرل، ،ه952  يف: تنسااخ
 نسخ

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي طب اااات تعر
ن ي ااادى بهاام ماان األولياااء الاابي

الصحابة والااب،ين إلى آخاار ال اارن 
 الااسع وب،ض ال،اشر.

 سم14×20س، 23ق،  393
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 

إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 
و قاها األولى مبةبااة ا طااا ، أمااا 
ب يااة أو اقهااا فمسااطرل بالمااداد 
األهمر، كا  ال،ن ان واسم المؤلااف 

األس د واألهمر داخل طرل بالمدادين  
تملك، خام  بخااام  عليها  ال،ن ان، 

 وقفية الشيخ عا ف هتم .
، كشااف 6/218م،جاام المااؤلفين: 

 .2/1567الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  135/900  رقم احلفاا :
3881. 

     

 نسخة أخرى: – 192

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 خلع على أوليا   خلع أن،ام  ... 

هااا على سيدنا محمد وعلى   ... :نهايت
 آل  وصحب  وسلم تسليمًا كثيرًا آمين.

 ،ه952  يف: المؤلف نفساا ،: نسااخها

 نسخ خبط: مصر المحروسة،بـ
 سم18×29،5س، 31ق،  226

مبةبااة، أولهااا مزخاارف، عليهااا 
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مطالاا  وف ا ااد، كااا  الاان  
بالمدادين األس د واألهمر، وكاابلك 
بالماادادين  ال،ن ان داخل طاارل  كا  

همر، في أولهااا فهاارس األس د واأل
بم ض عات التااب وب،ض الف ا ااد، 
 18طال،ها نا   مدينة أستدا  فااي  

 ةا.998ذي ال ،دل سنة 
، م،جاام 2/1567كشااف الظناا ن: 

 .6/218المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  189/900  رقم احلفاا :
3935. 

     

املبتدأ يف قصص األنبياء عليهم  – 193

 الصالة والسالم.
 ن عبد اهلل محمد بالتسا ي:  

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 أنب  من األ ض نباتًا ... 

هااا ... أو ساره آمين آمين آمين  :نهايت
 تم تم.

 يف: أهمد بن عامر ال دياا ،: نسخها

 م،ااد. خبط: ،ه1155

قال المؤلف فااي تعريا باملخطوطااة: 
)دم،  في  المبدءات من خل    :كااب 

الساام ات واأل ضااين وخلاا  الجاان 
نس وأوا ل أه ال النبيين علاايهم وا 

الصالل والسالم على قد  ما اتصاال 
 بي من أخبا ةم وأنبا هم(.

 سم15،5×22س، 23ق،  295
عليها آثا  ترميم وب ع لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 

عليها ب،ض الاصحيحات والا،لي ااات 
والمطال ، كاب  بالمدادين األساا د 

آخرةا  واألهمر،   الف ا د، في  ب،ض 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم  

: الرقم ال،ام؛  190/900  رقم احلفاا :
3936. 

     

مثري الغرام يف فضل سيدنا اخلليل  – 194

 عليه السالم.
الاادين إسااحاق باان الادمري:   تاااج 

 (ه833)ت  إبراةيم بن أهمد 

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

ة تا يخها وافاا  ... من نسخ :نهايتها
سادس شهر  بيع اآلخر ماان شااه   

 ةا.880سنة 

اهلل باان علااي المتنااى   عبد : نسااخها
 سبط أهمااد الاادداني،ب بي ةريرل  

 م،ااد. خبط: ،ه996 يف:

يااا باملخطوطااة:  في فضل وسيرل تعر
 تباا    ،سيدنا الخليل علياا  السااالم

 المؤلف على سب،ة وعشرين فصاًل.
 سم14،5×20س، 17ق،  120

ا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى عليها آث
إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 

مبةبة، مصااححة، م ابلااة، عليهااا 
والا،لي ات، كا   الاصحيحات  ب،ض 
واسم المؤلااف داخاال طاارل  ال،ن ان 
ال،ن ان بالمداد األهمر، وكا  الن  
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عليهااا  واألهماار،  األس د  بالمدادين 
تملتات، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف. 
 .2/226مؤلفين: م،جم ال

: الرقم ال،ام؛  191/900  رقم احلفاا :
3937. 

     

لاة  جمموعة – 195 هلاا احل رحالت أو

جنازية الدانية يف الرحلة الرضوانية اإل

 اإلحسانية احلجازية الثانية.
قطاا  الاادين ال طاا  البتااري: 

مصطفى بن كمال الاادين باان علااي 
 .(ه1162)ت  الصدي ي البتري

الحمد  بداية املخطوطة البي  :  هلل 
 فاح للحجة الثانية بابًا ... 

هااا ... فبلغ  فيع منااا  وقاارب  :نهايت
 مزا  آمين آمين آمين تم.

 فا سي. خبط: ،ه1154 يف: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  مجم عة  هالت تعر
قام بها المؤلف إلى الحجاز والااروم 

 ولبنان ومصر وال دس وال،راق.
 سم21،5×31،5س، 23ق، 211

ال،ناا  واساام نسخة ديدل، كااا   ان 
المؤلف والاان  بالماادادين األساا د 
واألهمر، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف هتم ، أو اقها صفراء.
 .12/271م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  192/900  رقم احلفاا :
3938. 

     

سااامرة  –196 ئاال وم ضاارة األوا حما

 .األواخر
الاربة:   الب سن ي شيخ  دده  )ت    علي 

 . ( ه1007

األول  :  بداية املخطوطة اهلل  بسم 
 واآلخر ... 

هاااااااا ... والحماااااااد هلل  ب  :نهايت
 ال،المين.

 ،ه1080 يف: علااي النا اا ،: نسااخها

 فا سي. خبط:

طااة:  يااا باملخطو م المؤلااف قساا  تعر
 ؛لى م دمة وخاتمااة وقساامينكااب  إ
وفي  سب،ة  ،في فص ل األوا ل :األول

في فصاا ل   :والثاني  .وثالث ن فصاًل
 األواخر على أ ب،ة فص ل.

 سم11،5×19،5س، 27ق، 144
ما ثرل بالرط بة، أغل  أو اقها تميل 
إلى االصاافرا ، عليهااا تصااحيحات 
وت،لي ات ومطال ، مبةبة، و قاهااا 
األولى مزخرفة، كا  ال،ن ان واساام 
المؤلف بالمداد األس د، وكا  الن  
بالماادادين األساا د واألهمر،عليهااا 
تملتات، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف هتم .
 .2/1610الظن ن:  كشف

: الرقم ال،ام؛  193/900  رقم احلفاا :
3939. 
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 .نسخة أخرى – 197

طاااة ياااة املخطو : بسااام اهلل األول بدا
 واآلخر ...

هااا ... وعلااى آلاا  وصااحب   :نهايت
 أدم،ين آمين اللهم آمين.

 فا سي. خبط:  تنسخ
 سم13،5×19،5س، 21ق، 150

عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ، أو  ،الن   اقها تميل 

عليها تصحيحات وت،لي ات ومطال ، 
مبةبة، أولها مزخرف، كا  ال،ن ان 
واسم المؤلف بالمداد األس د، وكا  
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
المخط طة نفسها، كشااف الظناا ن: 

2/1610. 

: الرقم ال،ام؛  194/900  رقم احلفاا :
3940. 

     

خمتصر رياض النفوس يف طبقات  – 198

 علماء مدينة قريوان.
أب  بتاار عبااد اهلل باان محمااد باان 

 (.ه453)ت  عبداهلل المالتي

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل كثياارًا بدا
 طيبًا دا مًا مبا كًا في  ...

هااا ... سب،ة وثالثااين ومااا اين  :نهايت
 وألف.

سااااخها  يف: أهمااااد األزةااااري،: ن

 نسخ. خبط: ،ه1237

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  طب ات علماااء مدينااة قيااروان 
أفري ية وما يليها وعبادةم ونساااكهم 
 وفضا لهم وأوصافهم وتا يخ وفاتهم.

 سم18×29س، 19ق،  190
نسااخة عليهااا ب،ااض الاصااحيحات 

كااا  عن انهااا واساام  ،والا،لي ااات
مؤلفهااا ونصااها بالماادادين األساا د 

وقفية الشاايخ   خام  بخام  ،واألهمر
آثااا  تاارميم   ،عا ف هتم  عليهااا 

أو اقهااا  ،وب ع لم تؤثر علااى الاان 
 تميل إلى االصفرا .

 .4/266األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  196/900  رقم احلفاا :
3942. 

     

 املختصر يف أخبار البشر. – 199
إسااماعيل باان علااي صاه  همال:  

 .(ه732)ت  األي بي

يااة املخطوطااة  : الحمااد هلل الاابيبدا
 هتم على األعما  باآلدال ...

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم.

 نسخ خبط:  تنسخ

يااا باملخطوطااة:  اخاصره المؤلف تعر
من التامل وغيره من نحاا  عشاارين 

م دمااة وخمسااة   يا لف منمجلدًا،  
 تب  على الساانين، واناهااى   ،فص ل

 ةا.708في  إلى سنة 
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 سم18،5×30س، 35ق،  254
عليها آثا  ترميم و ط بة لم تؤثر على 

إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 
أولهااا ماابة  ومزخاارف، ب يااة 
إطا اتها مسطرل بالمااداد األهماار، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 .2/1629كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  197/900  رقم احلفاا :
3943. 

     

 مناقب خمتصر نوادر األخبار يف – 200

 األخيار.
زاده:   كبري  عصام  طاش  الخير  أب  

خليل  بن  مصطفى  بن  أهمد    الدين 
 . ( ه968)ت  

: أهمااد اهلل هماادًا بداية املخطوطااة
 يلي  بجناب دالل  ...

هاااا ... واهلل أعلااام بح ي اااة  :نهايت
 الحال.

 نسخ خبط: تنسخ

طااة:  يااا باملخطو  تبهااا المؤلااف تعر
على ثالث طب ات،  الطب ة األولااى: 

الصحابة والااااب،ين، والطب ااة   طب ة
الثانيااة: طب ااة الف هاااء وال،لماااء 
والتااب والش،راء، والطب ة الثالثااة: 

 طب ة الحتماء واألطباء.
 سم14×24س، 27ق،  364

عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى 
أو اقهااا صاافراء، عليهااا  ،الاان 

ة امش وت،لي ات، كاب  بالماادادين 
األس د واألهماار، عليهااا تملتااات، 

م  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف خا
 هتم .
 .1/241األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  198/900  رقم احلفاا :
3944. 

     

هال  – 201 خمدرات القصور يف تاريخ أ

 العصور.
عبد الفااح بن  ابن قطيري البحيري:  

 علي. 

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل خااال  بدا
 األ واح ...

 ... الحمد هلل  ب ال،المين. :نهايتها

 نسخ ط:خب تنسخ

هااا  ت ا يخ تعريا باملخطوطة: ذكر في
األنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى 
اهلل علي  وسلم، ثم ذكاار ب،ااد ذلااك 

 ت  يخ الصحابة والخلفاء والمل ك.
 سم13×18س، 9ق،  144

عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
نسااخة مشاات لة، عليهااا ب،ااض 

ا،لي ااات، إطااا  الاصااحيحات وال
ال  قة األولى والثانية مسطرل بالمداد 
األساا د  بالماادادين  كاباا   األهمر، 
واألهمر، عليها تملك، خام  بخااام 
الشيخ عااا ف هتماا ، فااي  وقفية 

 آخرةا ب،ض الف ا د.
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: الرقم ال،ام؛  199/900  رقم احلفاا :
3945. 

     

مداولة األيام ومماثلة األحالم يف  – 202

 علم التاريخ.
الرهيم بن    م الدين أب  محمد عبد نج

 شمس الدين الجهني الحم ي. 

: ي اا ل  ادااي  باا  بداية املخطوطااة
 الرهيم ...

هااا ... غفر اهلل لتاتبها وقا  ها  :نهايت
 وللمسلمين آمين آمين.

 م،ااد. خبط: ،ه1077 يف: تنسخ

 نظم في الاا يخ.تعريا باملخطوطة: 
 سم14×20س، 19ق،  58

تااؤثر علااى عليها آثااا   ط بااة لاام  
إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 

عليهااا ب،ااض الاصااحيحات، كاباا  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  

 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم .

: الرقم ال،ام؛  200/900  رقم احلفاا :
3946. 

     

 .مدينة العلوم – 203

 مل يذكر املؤلا

ال بداية املخطوطة بيان  بديع   :
 يحابى مثال  ... 

هااانهاي ... هساان غفاار اهلل لاا   :ت
 ولجميع المسلمين.

سااااخها  ،ه1237 يف: هساااان ...،: ن

 نسخ خبط:

يااا باملخطوطااة:  هصاار المؤلااف تعر
ال،لاا م، على وداا  ا دمااال أناا اع  

 و تب  على م دمة وطرفين وخاتمة.
 سم14،5×20،5س، 21ق، 236

عليها ت،لي ات، كا  ال،ن ان بالمداد 
األهماار، وكااا  الاان  بالماادادين 

س د واألهمر، خام  بخام وقفية األ
الشيخ عا ف هتم ، أو اقها تمياال 

 إلى االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  201/900  رقم احلفاا :
3949. 

     

 املذيل على الروضتني. – 204
شامة:   أب أب   الدين  محمد   شهاب 

الم دسي   إسماعيل  بن  عبدالرهمن 
 . ( ه 665)ت   الدمش ي

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 رد بالب اء...انف

... تسليمًا كثياارًا إلااى ياا م  :نهايتها
 الدين.

 م،ااد خبط: تنسخ

ياا   لااا ف يااف املؤ طااة: ذ يااا باملخطو تعر

)الروضاين( الاابي ذكاار على كتاب  
فياا  الحاا ادث فااي زماان الاادولاين 

وابادأ باا  ماان   ،الن  ية وا صالهية
 سنة تس،ين وخمسما ة.

 سم18×25س، 23ق،  183
م و ط بااة لاام عليها آثا  ب ع وتاارمي

تؤثر على الن ، ب،ض أو اقها تميل 
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إلااى االصاافرا ، عليهااا ب،ااض 
الاصااحيحات والا،لي ااات، طاارل 
ال،ناا ان مبةبااة، مزخرفااة، كااا  
الن  بالمداد األس د، عليها تملك، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
،األعااالم: 5/125م،جاام المااؤلفين: 

4/70. 

: الرقم ال،ام؛  202/900  رقم احلفاا :
3948. 

     

 مرشد الزوار إىل قبور األبرار. – 205
م ف  الدين أب   ابن أبي الحرم متي:  

 محمد عبد الرهمن الخز دي.

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 ش  دبل الم طم ... 

هااا ... ودعااا لاا  بااالمغفرل  :نهايت
 ولجميع المسلمين آمين آمين.

 م،ااد خبط: تنسخ

فااي   ذكر المؤلفتعريا باملخطوطة: 
كااب  فضاال زيااا ل ال باا   وآدابهااا 

 وفضل دبل الم طم وأوديا .
 سم14×20،5س، 23ق،  112

عليها ب ع وترميم و ط بااة لاام تااؤثر 
أو اقهااا تمياال إلااى  ،علااى الاان 

االصفرا ، عليها مطالاا ، ضاابط  
بالشتل، إطااا ات أو اقهااا مسااطرل 
بالمداد األهماار، كاباا  بالماادادين 

ت، األس د واألهماار، عليهااا تملتااا
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 .2/466ذيل كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  203/900  رقم احلفاا :
3949. 

     

قااات  – 206 يااة يف طب قاااة الوف املر

 احلنفية.
مجد الدين أب  الطاةر  الفيروزابادي:  

محمد  بن  ي،  ب  بن  )ت    محمد 
 (. ه729

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

هااانهاي ... علااى ساايد المرساالين  :ت
 محمد وعلى آل  وصحب  أدم،ين.

خليل باان ولااي باان د،فاار : نسااخها

 خبااااااط: ،ه1107 يف: الحنفااااااي،
 فا سي.

طااة:  يااا باملخطو قااال المؤلااف تعر
م،رفًا بتااب : )ةبا مخاصاار أذكاار 
في  أسماء من تف   بماابة  ا مااام 
أبي هنيفااة  ضااي اهلل ت،ااالى عناا  

  وقلده وصحب  و وى عن  واعارى إلي
من أةل الفضل من عصره إلى زماننا 

 ةبا على سبيل ا يجاز(.
 سم14×20س، 17ق،  179

عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
كااا   وت،لي ااات،  تصحيحات  عليها 
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
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خرةااا األس د واألهمر، في أولها وآ
ب،ض الف ا د، ووصية الشيخ ا مااام 
مجد الاادين محمااد الفيروزابااادي، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 .12/118م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  204/900  رقم احلفاا :
3950. 

     

ساجد  – 207 ضاائل امل املستقصى يف ف

 األقصى.
نصر الدين محمد بن محمد  ال،لمي:  

 . ( ه948هيًا    )كان الحنفي الم دسي 

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 فضل ب،ض الب اع على ب،ض ... 

... زانت  من بنده ك ن  كا م  :نهايتها
 .1242تم  سنة 

سااخها  يف: الحاااج داود البلخااي،: ن

 فا سي. خبط: ،ه1242

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي فضااال تعر
المسجد األقصى ومااا ه لاا ، وقااد 
 تب  المؤلف علااى ديبادااة وعشاارل 

 .فص ل
 سم17،5×23،5س، 23ق،  47

نساااخة ديااادل، عليهاااا ب،اااض 
الاصااحيحات والا،لي ااات، كاباا  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  
 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم . 

 .9/281م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  205/900  رقم احلفاا :

3951. 

     

مسلك احلبوب يف بعض ما نقل من  – 208

 أخبار أبي أيوب.
الجزا ري:  الشري  أهمد ف    محمد بن 
 (. ه1139)ت  

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

هااا ... والحمد هلل  ب ال،المين  :نهايت
 تم تم تم تم.

 ،ه1110  يف: عماار أفناادي،: نسخها

 فا سي. خبط:

يااا باملخطوطااة:  في أخبااا  أبااي تعر
ومناقباا  وشااما ل   أي ب األنصااا ي 

 وما اشاهر من نسااب  فااي  ، توسير
 بني النجا .

 سم14،5×23س، 15ق،  14
نسااخة دياادل، عليهااا ت،لي ااات، 
إطااا ات أو اقهااا مبةبااة، أولهااا 
مزخرف، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف هتم ، أو اقها صفراء.
 .8/246م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  206/900  رقم احلفاا :
3952. 

     

ملادفونني يف  – 209 مشاهد الصفا يف ا

 صطفى.مصر من آل امل
مصااطفى باان محمااد ال ل،اااوي: 

 (.ه1230)ت  الصف ي
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اللهم على  بداية املخطوطة : نحمدك 
 تزايد األفضال ... 

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم.

 ،ه1237  يف: محمد ال دي ،: نسااخها

 م،ااد. خبط:

تحاادث المؤلااف تعريا باملخطوطة: 
، عاان آل البياا  الماادف نين بمصاار

 على م دمة وم ص د وخاتمة. او تبه
 سم15×24س، 21ق،  19

كااا  عن انهااا واساام   ،نسخة ديدل
مؤلفهااا ونصااها بالماادادين األساا د 

خام  بخام وقفية الشاايخ   ،واألهمر
عليها ب ع لاام تااؤثر   ،عا ف هتم 
أو اقهااا تمياال إلااى  ،علااى الاان 
 االصفرا .

 .12/285م،جم المؤلفين: 

: ال،ام  الرقم؛  207/900  رقم احلفاا :
3953. 

     

مصباح الظالم يف املستغيثني خبري  – 210

 األنام يف اليقظة واملنام.
الدين المزالي:   شمس  اهلل  عبد  أب  

  محمد بن م سى بن الن،مان الفاسي
 . ( ه683)ت  

يااة املخطوطااة : قال الشيخ ا مااام بدا
ال،ااالم ال،اماال الاا  ع الزاةااد أباا  

 عبداهلل ...

هااا هر ذي ... فااي تااا يخ شاا  :نهايت
 .1242الحجة سنة 

عبااد الحفاايظ باان محمااد : نسااخها

 خباااااط: ،ه1242 يف: ببخشاااااني،
 فا سي.

طااة:  يااا باملخطو فااي االساااغاثة تعر
بالنبي صلى اهلل علي  وسلم، ألفهااا 

 ةا.639سنة 
 سم16،5×24س، 21ق،  57

نسخة دياادل، عليهااا تصااحيحات، 
واألهماار،  األساا د  بالمدادين  كاب  

 ف خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا
 هتم ، أو اقها صفراء.

 .2/1706كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  208/900  رقم احلفاا :
3954. 

     

 نسخة أخرى: – 211

ا مام  بداية املخطوطة الشيخ  قال   :
 ال،الم ال،امل ال  ع ... 

هااا ... تماا  ةاابه النسااخة  :نهايت
الشريفة في عشر آخر ذي ال ،دل في 

 تم  تم. 1245سنة 

 فا سي. خبط: ،ه1245 يف: تنسخ
 سم20×30،5س، 19ق،  79

عليها ب،ااض الاصااحيحات، مبةبااة 
مزخرفااة،   األولااى  و قاهااا  ا طا ، 
كااا  نصااها بالماادادين األساا د 
واألهمر، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف هتم ، أو اقها صفراء.
 .2/1706كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  209/900  رقم احلفاا :
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3955. 

     

 تص.املعجم املخ – 212
أب  الفيض محمد بن محمد مرتضى:  

)ت  باان محمااد الحساايني الزبياادي
 (.ه1205

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل فاااطر بدا
 السم ات واأل ض ...

 ... إذا شتت  ت،مد. :نهايتها

 م،ااد. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  ذكر في  المؤلف تعر
من دالس  من طلبة الحااديث، وةاا  

 مرت  على هروف الم،جم.
 سم16،5×23،5، س25ق، 177

عليها آثا  ب ع وترميم لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
عليها تصحيحات وت،لي ااات كثياارل، 
كا  ال،ن ان واسم المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 

 الشيخ عا ف هتم .
 .11/282م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  210/900  رقم احلفاا :
3956. 

     

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة. – 213
زاده:   كبري  عصام  طاش  الخير  أب  

خليل  بن  مصطفى  بن  أهمد    الدين 
 . ( ه968)ت  

ال بداية املخطوطة بيان  بديع   :

 يحابى مثال  ... 

... محمد وةبي غفر اهلل ل   :نهايتها
ول الدي  وأهسن إليهما وإلي  والحمد 

 هلل  ب ال،المين.

 ،ه1167  يف: محمد وةبااي،: نسااخها

 نسخ. خبط:

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
 كااب  ما ة وخمسين فنًا.

 سم18،5×30س، 31ق،  335
نسخة ديدل، عليها عاادل مطالاا ، 
مبةبة، و قاها األولى مزخرفة، كا  

لن  بالمدادين األساا د واألهماار، ا
في أولها فهرس بم ض عات التااااب 
الف ا د، خام  بخام وقفيااة  وب،ض 
الشيخ عا ف هتم ، أو اقها تمياال 

 إلى االصفرا .
 .2/1762كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  211/900  رقم احلفاا :
3957. 

     

 مقاالت وفصول يف خواص مصر. – 214
باا  محمااد م ف  الدين أ  ابن اللباد:  

عبداللطيف بن ي سااف باان محمااد 
 (.ه629)ت  الم صلي البغدادي

يااة املخطوطااة : إن أ ض مصر من بدا
الاابالد ال،جيبااة اآلثااا  والغريبااة 

 ... األخبا 

هااا ... الح ير مااال إسااماعيل  :نهايت
 غفر اهلل ذن ب  وسار عي ب .

 ،ه1271  يف: مال إسماعيل،: نسااخها
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 فا سي. خبط:

طااة:  يااا باملخطو خصااا   فااي تعر
وقد قسم المؤلااف   ،مصر وفضا لها

كااب  إلى م الاين في كل م الة عدل 
فص ل، ثم خام  ببكر ه ادث ساانة 

 ةا.598
 سم21×30،5س، 23ق،  45

نساااخة ديااادل، عليهاااا ب،اااض 
الاصحيحات، كا  عن انها بالمااداد 
األهماار، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 

و اقهااا الشاايخ عااا ف هتماا ، أ
 صفراء.

 .6/15م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  212/900  رقم احلفاا :
3958. 

     

مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة  – 215

 النعمان رضي اهلل عنه.
الهيامي:   هجر  أب   ابن  الدين  شهاب 

)ت    ال،باس أهمد بن محمد بن علي 

 .(ه974

: أهمد اهلل أن د،ل  بداية املخطوطة
 هدى ... من أعيان أ مة ال

هااا ... والحمد هلل  ب ال،المين  :نهايت
 آمين تم.

 م،ااد. خبط: تنسخ

في مناق  ا مام تعريا باملخطوطااة: 
أبااي هنيفااة الن،مااان، وقااد  تباا  
 المؤلف على ثالثين فصاًل وخاتمة.

 سم14×19،5س، 23ق،  20
عليها آثا  ترميم وب ع لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 

ب،ااض الاصااحيحات، كااا   عليهااا
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 

 الشيخ عا ف هتم .
، كشااف الظناا ن: 1/223األعااالم: 

2/1836. 

: الرقم ال،ام؛  215/900  رقم احلفاا :
3961. 

     

مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة  – 216

  عنه.النعمان رضي اهلل
الترد ي البزازي:   محمد  بن    محمد 

 (. ه827)ت  

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 أدرى على السنة األ مة األعالم ... 

... تم التااب ب،اا ن الملااك  :نهايتها
 ال ةاب.

 فا سي. خبط: تنسخ

طااة:  يااا باملخطو مخاصاار فااي تعر
مناق  ا مااام األعظاام أبااي هنيفااة 

وأصااحاب  علااى تشااامل  و  ،الن،مان 
 م دمة وفص ل وخاتمة.

 سم15×20س، 25ق،  164
عليها آثا  ب ع لم تؤثر علااى الاان  
أو اقها تميل إلى االصاافرا ، عليهااا 
تصااحيحات وت،لي ااات، مبةبااة، 
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و قاها األولى مزخرفااة، فااي أولهااا 
بم ضاا عات  وفهاارس  الف ا د  ب،ض 
التااااب، كااا  نصااها بالماادادين 
األس د واألهماار، عليهااا تملتااات، 

قفيااة الشاايخ عااا ف خام  بخااام و
 هتم .

 .2/1836كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  216/900  رقم احلفاا :
3962. 

     

مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة  – 217

 النعمان رضي اهلل عنه.
ال ا ي:   علي  بن  مال  علي  الدين  ن   

 (. ه1014)ت   محمد سلطان الهروي 

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 األ ض والسماء ...

هااانه ... وكاناا  وفاتاا  لبضااع  :ايت
 وساما ة.

 ،ه1010  يف: المؤلف نفس ،، نسااخها

 نسخ. خبط: بمتة المترمة،

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  ب،ض مناق  ا مام أبي هنيفااة 

نببل ماان مراتباا   ،الن،مان  ،وأشهر 
وذيل  ببكر أصحاب  المشاااةير ماان 

 طب ات الحنفية.
 سم13،5×22س، 29ق،  162
عليها آثا  ب ع وترميم   ، اقها ةشةأو

أو اقها صفراء،   ،لم تؤثر على الن 
عليها تصحيحات وت،لي ات، و قاهااا 
أمااا ب يااة  األولى مبةبة ومزخرفة، 

إطا ات أو اقهااا فمسااطرل بالمااداد 
األخضاار، كااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، م،ها شرح ثالثيات 
البخا ي المساامى ت،لي ااات ال ااا ي 

ونزةااة  ،يااات البخااا يعلااى ثالث
الخاطر الفاتر في تردمة عباادال اد  

كالةمااا لمااال علااي  ،الجيالنااي
ال ا ي، خام  بخام وقفيااة الشاايخ 

 عا ف هتم  
 .5/166األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  217/900  رقم احلفاا :
3963. 

     

 مناقب معروف الكرخي. – 218
الج زي:   الفرج  ابن  أب   الدين  دمال 

علي  بن  الرهمن  محمد    عبد  بن 
 . ( ه 597)ت   ال رشي 

ا مام  بداية املخطوطة الشيخ  قال   :
 ال،الم الحافظ ... 

هااا ... ساانة تسااع وأ ب،ااين  :نهايت
 وما اين وألف.

 ،ه1249  يف: محمد م،ااين،: نسااخها

 نسخ. خبط:

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي مناقااا  تعر
قساام    ،م،روف الترخااي وأخبااا ه

 المؤلف على سب،ة وعشرين بابًا.
 سم18×28،5س، 21ق،  42

نسخة ديدل، عليها ب،ض المطال ، 
مبةبة، و قاها األولى مزخرفة، كا  
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
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خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها صفراء.

 .4/89م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  218/900  رقم احلفاا :
3964. 

     

لاي  يمناقب الشيخ أب – 219 احلسن ع

 الشاذلي.
 . محمد طاةر بن محمد س،يد سنبل:  

يااة املخطوطااة : ثناااء عليااك وكاال بدا
تحميد فهاا  ثناااء منااك إليااك داال 

 ... ذاتك

هااا ... والحمد هلل  ب ال،المين  :نهايت
 تم.

 فا سي. خبط: تنسخ

في مناقاا  أبااي تعريا باملخطوطة: 
 الحسن الشاذلي.

 سم13×20،5س، 19ق،  8
نسخة ديدل، عليها ب،ض الا،لي ات، 

مزخرفااة،   مبةبة، األولااى  و قاهااا 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم ، أو اقها صفراء.
 .5، ط6/172األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  219/900  رقم احلفاا :
3965. 

     

املناهل الصافية العذبة يف بيان  – 220

 ما خفي من مساجد طيبة.
 إبراةيم عباس المدني.الصدي ي:  

يااة املخطوطااة : وب  ث اااي وصاالى بدا
هلل على سيدنا محمد وآل  وصااحب  ا

 ... وسلم

... غرل  داا  الفاارد ساانة  :نهايتها
1345. 

 إبراةيم بن أهمااد هماادي،: نسخها

 ، بالمديناااة المنااا  ل،ه1345 يف:

 نسخ. خبط:

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
 سالا  ما خفي ماان مسااادد طيبااة 

 الطيبة.
 سم17×21س، 17ق،  14

ي ات، نسخة ديدل، عليها ب،ض الا،ل
كا  ال،ن ان واسم المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 

الناسخ من   نسخهااألس د واألهمر،  
بخااط   ة1324نسااخة كاباا  ساانة 

المن  ل الشيخ عثمااان  المدينة  مفاي 
وقفيااة  بخااام  خاماا   الداغسااني، 
الشاايخ عااا ف هتماا ، أو اقهااا 

 صفراء.

: الرقم ال،ام؛  221/900  رقم احلفاا :
3967. 

     

لاثمني يف  – 221 منتخب من كتاب الدر ا

أخبار املتيمني ومن كتاب احلسن اجلميل يف 

 أحاديث قيسني ومجيل.

 مل يذكر املؤلا

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
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 ال،المين ...

هااا ... ولمن دعا لاا  بااالمغفرل  :نهايت
 آمين.

 م،ااد. خبط: ،ه1065 يف: تنسخ

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي أخباااا  تعر
ويشامل على بابين وساااة   ،مينالماي

 فص ل.
 سم10×15س، 19ق،  89

عليها آثا  ب ع لم تؤثر على الاان ، 
أو اقها تميل إلى االصفرا ، إطا ات 
األساا د  بالماادادين  مسطرل  أو اقها 
واألهماار، كااا  الاان  بالماادادين 
األساا د واألهماار، عليهااا تملااك، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .

: الرقم ال،ام؛  222/900  رقم احلفاا :
3968. 

     

 .نسخة أخرى – 222

هلل  ب  بداية املخطوطة الحمد   :
 ال،المين ... 

 تم. 1267... تم  في سنة  :نهايتها

 فا سي. خبط: ،ه1267 يف: تنسخ
 سم20×30س، 19ق،  68

و قاها األولى  نسخة ديدل، مبةبة، 
مزخرفة، كا  الن  بالمداد األس د 

م وقفية واألز ق واألهمر، خام  بخا
أو اقهااا  ،الشاايخ عااا ف هتماا 

 صفراء.

: الرقم ال،ام؛  223/900  رقم احلفاا :

3969. 

     

منتخب الدرر الكامنة يف أعيان  – 223

 املائة الثامنة البن حجر العسقالني.
دالل الدين أباا  الفضاال السي طي:  

 . ( ه 911)ت    عبد الرهمن بن أبي بتر

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
الصااالل والاسااليم علااى ال،ااالمين و

 أشرف خل   ...

هااا ... ألن ذكاارك ناا   ال لاا   :نهايت
والبصر ذكره ال اضااي ال،ينااي فااي 

 تا يخ .

 م،ااد. خبط: تنسخ

اخاصر المؤلااف تعريا باملخطوطااة: 
كااااب الااد   التامنااة الباان هجاار 
ال،س الني في أعيان الما ة الثامنة، 

 مرتبًا على هروف الم،جم.
 سم17،5×27،5س، 31ق، 136

عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى 
إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 

عليها تصحيحات وت،لي ااات، كاباا  
أسماء الماردم لهم علااى الهااامش، 
كا  ال،ن ان واسم المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، عليها تملتات، في 
آخرةا ب،ض الف ا د، خاماا  بخااام 

 يخ عا ف هتم .وقفية الش
 .4/71األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  224/900  رقم احلفاا :
3970. 
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بان  – 224 منتخب طبقات الشافعية ال

 الصالح.
أب  زكريا محيي الدين يحيى  الن وي:  

 (ه 676)ت   بن شرف بن مري 

أكمل  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 الحمد وال إل  إال اهلل ... 

 ل،المين.... الحمد هلل  ب ا :نهايتها

 م،ااد. خبط: تنسخ

تااد   يااا باملخطوطااة: اب با ليف  ابن تعر
الصالح ولتن المنية هال  بين  وبين 

ةااا ، 643م ص ده إذ تاا في ساانة  
ف خبه  المؤلااف وزاد فياا  أسااامي 

 قليلة ددًا.
 سم18،5×26س، 21ق،  118

عليها آثا  ترميم وب ااع و ط بااة لاام 
أو اقها تمياال إلااى   ،تؤثر على الن 

 ، مصححة، م ابلة،  عليها االصفرا
ت،لي ااات وةاا امش، كااا  عناااوين 

ال،ن ان    ابالمطال  على الهامش، ك  
واساام المؤلااف بالماادادين األساا د 
واألهمر، طالع فيها عبد ال اد  باان 
أولها وآخرةا  عبداهلل الشاف،ي، في 
ب،ض الف ا د، عليها تملتات، خام  
 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم ،.

، كشااف الظناا ن: 9/184األعااالم: 
2/1099. 

: الرقم ال،ام؛  225/900  رقم احلفاا :
3971. 

     

قاب  – 225 مان منا املنتخب املستطاب 

عااىل  سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل ت

 عنه.

 مل يذكر املؤلا

طااة يااة املخطو : الباااب األول فااي بدا
 ذكر م لده وسنة إسالم  ...

هااا ... ب، ن اهلل ال ةاب وإلياا   :نهايت
 لمآب.المردع وا

 نسخ خبط: تنسخ

في مناق  عماار تعريا باملخطوطااة: 
وعاادل   ،بن الخطاب  ضي اهلل عناا 

 بابًا. 33أب اب  
 سم14×21س، 15ق،  82

عليها آثا  ترميم وب ااع و ط بااة لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 
الاصحيحات  ب،ض  عليها  االصفرا ، 
والاان   ال،ناا ان  كااا   والا،لي ات، 

واألهمر، في أولها بالمدادين األس د  
 فهرس التااب 

: الرقم ال،ام؛  226/900  رقم احلفاا :
3973. 

     

مسااء  – 226 لاف يف أ املؤتلف واملخت

سان  سام ح الشعراء وألقابهم ألبي القا

 اآلمدي.
 وددي بن إبراةيم

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

هااا ... في محاارم لساانة ثمااان  :نهايت
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 وما ة وألف.

 فا سي. خبط: ،ه1108 :يف تنسخ

يااا باملخطوطااة:  اخاااا  المؤلااف تعر
وأل ابهم ماان كااااب  الش،راء  أسماء 
المؤتلااف والمخالااف فااي أسااماء 
الش،راء وأل ابهم للشيخ ا مااام أبااي 
ال اسم هسن باان بشاار باان يحيااى 

 اآلمدي.
 سم12×21س، 21ق،  32

نسخة ديدل، عليها ت،لي ات كثياارل، 
كااا  الاان  بالماادادين األساا د 

الف ا د، وا آخرةا ب،ض  ألهمر، في 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  227/900  رقم احلفاا :
3973. 

     

قاات  – 227 يال الطب مان ذ منتخب 

 للشعراني.
أب  الفيض محمد بن محمد  مرتضى: 

الزبيدي الحسيني  محمد  )ت    بن 
 (. ه1191

ومنهبداية املخطوطة شيخنا  :  م 
الشيخ دالل   ت،الى  اهلل  إلى  وقدوتنا 

 الدين السي طي ... 

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وآل  وصحب  وسلم آمين.

 م،ااد.   خبط: المؤلف نفس ،: نسخها

اناخاا  المؤلااف تعريا باملخطوطة: 
كااب  من ذياال الطب ااات للشاا،راني 

ةا البي ذكر فياا  973الما فى سنة  
 خ مصر في عصره.دماعة من مشا 

 سم15×20،5س، 22ق،  23
عليها آثا  ترميم و ط بة لم تؤثر على 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
مصححة، كا  ال،ن ان واسم المؤلف 
بالمدادين األس د واألهمر، في أولها 
ب،ض الف ا د، عليها تملتات، خام  

 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم .
 ، كشااف12/12م،جاام المااؤلفين: 

 .2/1567الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  228/900  رقم احلفاا :
3974. 

     

 منتقى ملخص رحلة ابن بطوطة. – 228
 محمد بن فاح اهلل 

طاااة ياااة املخطو : والحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وآل  وصحب  وسلم.

 نسخ. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  انا ااى المؤلااف تعر
ااب  مما لخص  ابن داازي التلبااي ك

من  هلة الف ي  ابن بط طة، فانا ى 
 ما كان غريبًا غير مشه  .

 سم14،5×20،5س، 19ق،  70
نسخة دياادل، علااى ةامشااها عاادل 
مطال ، كا  ال،ن ان والن  بالمداد 
األس د، في أولهااا ب،ااض الف ا ااد، 
عليها تملااك، خاماا  بخااام وقفيااة 
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 الشيخ عا ف هتم ، عليها ب ع لاام
 أو اقها بيضاء. ،تؤثر على الن 

: الرقم ال،ام؛  229/900  رقم احلفاا :
3975. 

     

ماا  – 229 عاض  منتهى العبارات يف ب

 لشيخي من املناقب والكرامات.
 هسن الف يشم :  

خ   بداية املخطوطة لمن  همدًا   :
 ...   ال،رفانمن شاء من عباده 

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 حب  وسلم.محمد وعلى آل  وص

 م،ااد. خبط: تنسخ

في مناق  الشيخ تعريا باملخطوطة: 
الحفني، وقد  تباا  المؤلااف  محمد 
على ثالثة أب اب، الباااب األول: فااي 
إيراد مااآثره وفياا  فصاا ل، الباااب 
الثاااني: فااي ساال ك  فااي طري ااة 

وتسااليت  خلفا اا    ،الخل تية  وبيااان 
، واآلخبين عن  وفي  فصاا ل أيضااًا

ض ما الح ب  من الباب الثالث: في ب،
 كالم منظ م ومنث   وفي  فصالن.

 سم15×21،5س، 15ق،  115
كااا   وت،لي ااات،  تصحيحات  عليها 
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالمااداد 
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، فااي أولهااا ب،ااض 
الف ا د، خام  بخام وقفيااة الشاايخ 
عا ف هتم ، عليها آثااا  ب ااع لاام 

 اقها تمياال إلااى تؤثرعلى الن ، أو

 االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  230/900  رقم احلفاا :
3976. 

     

 املنجم يف املعجم. – 230
دالل الدين أباا  الفضاال السي طي:  

 . ( ه 911)ت    عبد الرهمن بن أبي بتر

يااة املخطوطااة هلل  ًا: أما ب،د همااد بدا
 على ما أسبغ من الن،م ...

هااا ... ةبا آخاار الماانجم فااي  :نهايت
افظ السي طي عفااى اهلل الم،جم للح

 عن .

 م،ااد. خبط: تنسخ

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  أعيان الشي خ البين سمع منهم 
الحديث أو أدااازوا لاا  وةاام ثااالث 

 و تب  على هروف الم،جم. ،طب ات
 سم15×20،5س، 25ق،  36

وت،لي ااات عليها تصحيحات   ،نسخة 
كا  عن انها واسم مؤلفهااا بالمااداد 

أما نصها فبالماادادين   ،ف طاألس د  
عليها تملك واساام   ،األس د واألهمر

شا ح الم،جاام أباا  منصاا   محمااد 
... خام  بخام وقفيااة الشاايخ  علي

عليها آثااا  ب ااع لاام   ،عا ف هتم 
أو اقها تمياال إلااى   ،تؤثر على الن 

 االصفرا .
 .4/71األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  231/900  رقم احلفاا :
3977. 
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أهل العصر مبنتقى تاريخ منحة  – 231

 مصر. يحمي
 أب  الس، د 

  ل ذو ال،جز أب   : يبداية املخطوطة
 الس، د ... 

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم.

 فا سي. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  نظم المؤلف في تعر
مصاار   يكااب  نظمًا في تا يخ محياا 

وقسم كااباا  إلااى   ،محمد علي باشا
 قسمين أو م الاين وم دمة وخاتمة.

 سم20×30س، 21ق،  29
إطااا ات أو اقهااا  ،نسااخة دياادل

ت دااد فااي أعلااى ال  قااة  ،مبةبااة
األولااى طاارل مبةبااة دميلااة داادًا 
بداخلها  س مات نباتية مل نة باا ل ان 
مخالفة، بداخلها البسااملة، خاماا  
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 

 أو اقها صفراء.

: الرقم ال،ام؛  232/900  رقم احلفاا :
3978. 

     

 منظومة يف مزارات حلب. – 232

 مل يذكر املؤلا

اهلل بداية املخطوطة ببسم  بد ي   :
 في  البركة ... 

هااا ... ت  يخهااا خياار وفااا  :نهايت

 .ه1255أنشدةا 

 م،ااد. خبط: ،ه1255 يف: تنسخ

في مزا ات هل  تعريا باملخطوطااة: 
وقباار النبااي   ،كجام،هااا  ،المشه  ل
وغيرةا   ،وقبر أبل قيا  ،التافلزكريا  

 من المزا ات.
 سم16×22،5س، 33ق،  13

نسااخة دياادل، عليهااا تصااحيحات 
وت،لي ااات، كااا  الاان  بالمااداد 
األس د، خام  بخام وقفيااة الشاايخ 
عا ف هتم ، عليها آثااا  ب ااع لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 

 االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  233/900  رقم احلفاا :
3979. 

     

 نسخة أخرى: – 233

اهلل بداية املخطوطة ببسم  بد ي   :
 في  البركة ... 

... وي م أ ب،ااة فااي الاتيااة  :نهايتها
 .1247استزا  تم تم 

 فا سي. خبط: ،ه1257 يف: تنسخ
 سم16،5×23س، 19ق،  21

و قاها األولى  نسخة ديدل، مبةبة، 
مزخرفااة، كااا  الاان  بالماادادين 

يات من األس د واألهمر، في أولها أب
الاا يخ، خام  بخام وقفيااة الشاايخ 
عااا ف هتماا ، أو اقهااا مااا بااين 

 الصفراء والبيضاء.

: الرقم ال،ام؛  234/900  رقم احلفاا :
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3980. 

     

ضاال  – 234 ياادين يف ف هاااا القا من

 اخللفاء الراشدين.
م ف  الدين أب  ابن قدامة الم دسي: 

  محمد عبد اهلل بن محمد الجماعيلي 
 ( ه620)ت  

ا مام  خطوطةبداية امل الشيخ  قال   :
 ...  ال،الم ال،المة الشيخ م ف  الدين

هاااا ... عشااارين شاااهر اهلل  :نهايت
المحرم من شه   سنة تسع وثالثااين 

 وثمان ما ة والحمد ل  وهده.

ساااخها  ،ه839 يف: إباااراةيم ...،: ن

 م،ااد. خبط:

في فضل الخلفاء تعريا باملخطوطة: 
 الراشدين  ضي اهلل عنهم.

 سم14×18س، 15ق،  80
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 

إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 
مصححة، م ابلااة، ضاابط  ب،ااض 
كلماتها بالشااتل، كاباا  بالماادادين 
األس د واألهمر، بلااغ م ابلااة علااى 
نسخة المؤلف، طالع فيها إسااماعيل 
تملااك،  عليهااا  النابلسي،  عبدالغني 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 الطب،ة الثالثة. 4/191األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  235/900  رقم احلفاا :
3981. 

     

منهل األولياء ومشرب األيفياء  – 235

 من سادات املويل احلدباء.
ال،مري:   بن  الخطي   أمين  محمد 
 ( ه1206)ت  خير اهلل الم صلي 

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 أ شد أولياءه إلى م،الم ال،ل م ...

هااا ... تحريرًا في شهر شاا ال  :نهايت
 .1261سنة 

 ،ه1261  يف: المؤلف نفس ،: نسااخها

 فا سي. خبط:

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي ب،اااض  تعر
فضا ل ستان مدينة الم صل وت ا يخ 
وشاا،را ها  وعلما ها  ومل كها  قطانها 

 وأوليا ها. 
 سم21،5×32س، 23ق،  184

نسااخة دياادل، عليهااا تصااحيحات 
ال،ناا ان  وت،لي ااات، م ابلااة، كااا 

واسم المؤلف بالمداد األساا د،وكا  
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 
ق بل  على نسخة بخط المؤلف ب مر 

ال اقف سنة   بنظاار 1267هضرل  ةا 
ال سي زادل محماا د، خاماا  بخااام 
وقفية الشيخ عا ف هتم ، أو اقها 

 صفراء.

: الرقم ال،ام؛  236/900  رقم احلفاا :
3982. 

     

عاد املنهل ا – 236 ساتويف ب لصايف امل

 الوايف.
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بردي:   تغري  أب   ابن  الدين  دمال 
الظاةري  ي سف  )ت    المحاسن 

 (. ه874

مدبر  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 الدة   ... 

هاااا ... فنسااا ل اهلل ال،فااا   :نهايت
 وال،افية.

سااخها أهمااد هاا  ي باان علااي : ن

 نسخ. خبط: ،ه1079 يف: الحمصي،

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي تااارادم تعر
ابااادأ فااي   األعيان الحااروف،  على 

تردمة الملك الصالح أي ب من ساانة 
 خمسين وساما ة إلى زمان . 615
 سم19×29س، 25ق،  347

 ،عليها آثا  ب ع لم تؤثر على الاان 
أو اقها تميل إلى االصاافرا ، عليهااا 
تصحيحات ومطال ، كااا  ال،ناا ان 
واسم المؤلف بالمداد األس د، وكا  

ماار، الن  بالمدادين األساا د واأله
في أولها فهرس بم ض عات التااااب 
وب،ض الف ا د، عليها تملك، خام  

 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم .
 .2/1884كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  237/900  رقم احلفاا :
3983. 

     

 )باب اجليم والالم( نسخة أخرى – 237

الجيم  بداية املخطوطة باب   :
 ...  والالم

هاااااااا  ... والحماااااااد هلل  ب :نهايت

 ال،المين.

سااخها أهمااد هاا  ي باان علااي : ن

 نسخ. خبط: ،ه1079 يف: الحمصي،
 سم19×29س، 25ق،  356

 ،عليها آثا  ب ع لم تؤثر على الاان 
إلى االصفرا ، نسااخة  أو اقها تميل 
ومطالاا ،  عليها تصحيحات  ديدل، 
كااا  الاان  بالماادادين األساا د 
واألهمااار، فاااي أولهاااا فهااارس 

 بم ض عات التااب. 
 .2/1884كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  238/900  رقم احلفاا :
3984. 

     

 )حرف القاف( نسخة أخرى–238

 ...  : هرف ال افبداية املخطوطة

هااا ... غفر اهلل لمالت  وكاتباا   :نهايت
وقا  ااا  آماااين والحماااد هلل  ب 

 ال،المين.

سااخها أهمااد هاا  ي باان علااي : ن

 نسخ. خبط: ،ه1079 يف: الحمصي،
 سم19×29س، 25ق،  360
 ،يها آثا  ب ع لم تؤثر على الاان عل

أو اقها تميل إلى االصاافرا ، عليهااا 
تصحيحات ومطالاا ، كااا  الاان  
بالمدادين األس د واألهمر، في أولها 
فهاارس التااااب، وب،ااض الف ا ااد، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 .2/1884كشف الظن ن: 



 تاريخ  –مخطوطات مكـتبة الشيخ عارف حكـمت 

 

99 

: الرقم ال،ام؛  239/900  رقم احلفاا :
3985. 

     

 هام الفقهاء.م – 239
 محمد كامي األد ن ي:  

يااة املخطوطااة : هماادًا لماان دفااع بدا
 ب،نايا  طب ات الف هاء ...

هااا ... دمااع باساام الساالطان  :نهايت
ن طب ات إمراد ابن السلطان سليم ف

 ابن  دقماق تم.

 فا سي. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  دمع المؤلف في تعر
كااب  تاارادم الفحاا ل الحنفيااة مااا 

ل الاابع من أثما  اآلثااا  اخاا ةا أنام
السنية في هدا   الطب ات الم،اباارل 
علااى  التف يااة  والتاا اا   كالج اةر 
ترتي  الاهجااي ب ساااميهم وأل ااابهم 
الشريفة وفي آخاار كاال فصاال أو د 

 أسامي التا  الف هية.
 سم16×26س، 31ق،  52

نسااخة دياادل، عليهااا تصااحيحات 
وت،لي ات، مبةبااة، و قاهااا األولااى 

ل،ناا ان بالمااداد مزخرفااة، كااا  ا
األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، في أولهااا فهاارس 
 أبجدي للتااب، في أولهااا وآخرةااا

، عليهااا تملتااات، ب،ااض الف ا ااد 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

: الرقم ال،ام؛  240/900  رقم احلفاا :

3986. 

     

بار – 240 ناس  لاواد موانح األ حليت 

 القدس.
 ( ه1178)ت  مصطفى أس،د الل يمي: 

: الحمااد هلل الملااك بداية املخطوطة
 ال دوس ...

هااا ... وطاب االباااداء وهساان  :نهايت
 الخاام.

 نسخ. خبط: تنسخ

 هلة المؤلف إلى تعريا باملخطوطة: 
ذكر فيها فضا ل ال اادس، ال دس،  

 ومن ل ي فيها من األعالم.
 سم13،5×23،5س، 27ق، 114
سااخة دياادل، مبةبااة، أولهااا ن

مزخاارف، كااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 
الشاايخ عااا ف هتماا ، أو اقهااا 

 صفراء.
 .8/130األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  241/900  رقم احلفاا :
3987. 

     
مجاة  – 241 املواهب اإلحسانية يف تر

الفاروق وذريته بين عبداهلادي وأيوهلم 

 زء األول(.العمرية )اجل
هسااين باان اباان عبااد الهااادي: 

)ت   عبداللطيف بن محمااد ال،مااري
 .(ه1216

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
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أطلع من سماء األنساب بدو  أشرق  
 بها األك ان ...

هااا ... والحمد هلل وهده وصلى  :نهايت
 اهلل على من ال نبي ب،ده.

عبد اهلل بن عمر مصااطفى : نسااخها

 نسخ. خبط: ،ه1267 يف: ال دسي،

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  تردمااة الفااا وق وذ يااا  بنااي 

و تب    ،الهادي وأص لهم ال،مرية عبد 
 على م دمة وأب اب.

 سم21×30،5س، 23ق،  315
نسااخة دياادل، عليهااا ت،لي ااات، 
إطااا ات أو اقهااا مبةبااة، و قاهااا 
األولااى مزخرفااة، كااا  الاان  
من   واألهمر،  األس د  لااة بالمدادين 

من نسااخة المؤلااف برساام الشاايخ 
عا ف هتم ، فااي أولهااا ت ااا يظ  
لتل من: عبدالحليم األوهي، ومحمد 

ال، وأهمد  بالتزبري،  طااا ، الشهير 
باان   وأهمد الشهير بالبربير، وعلااي

خاماا   الماارادي.  وخلياال  السم،ة، 
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 

 أو اقها صفراء.
 .4/18م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  242/900  رقم احلفاا :
3988. 

     
مجاة  – 242 املواهب اإلحسانية يف تر

الفاروق وذريته بين عبداهلادي وأيوهلم 

 العمرية )اجلزء الثاني(.
هسااين باان اباان عبااد الهااادي: 

)ت   عبداللطيف بن محمااد ال،مااري
 .(ه1216

في  بداية املخطوطة الثالث ن  الباب   :
 ذكر أوالده وأزواد  الترام ... 

 ... تم وبالخير عم. :انهايته

عبداهلل بن عمر بن مصطفى : نسخها

 نسخ. خبط: ،ه1267 يف: ال دسي،
 سم21×30،5س، 23ق،  223

نسااخة دياادل، عليهااا ت،لي ااات 
ومطال ، إطا ات أو اقهااا مبةبااة، 
و قاها األولى مزخرفة، كا  الاان  
بالمدادين األس د واألهمر، في آخر 
التااب عدل ف ا د، ونظاام للناسااخ، 

م  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف خا
 هتم ، أو اقها صفراء.

 .4/18م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  243/900  رقم احلفاا :
3989. 

     
فضل العلم وأهله ومناقب يف نبذة  – 243

ضال  عانهم وف األئمة األربعة رضي اهلل 

حلاديث  ضال ا القرآن العظيم وأهله وف

 الشريف وأهله.
الط ل ني:   بابن  هسين  بن  ن  هسن 

 (. ه909)ت   أهمد 

الحليم بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 التريم البر الج اد ... 

هااااا ... غفاااار اهلل لتاتباااا   :نهايت
 ولصاهب  ولمن قرأ في  ومسام،  م.

 نسخ. خبط: ،ه1007 يف: تنسخ
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يااا باملخطوطااة:  في فضل ال،لاام تعر
وأةلاا ، ومناقاا  األ مااة األ ب،ااة، 
وفضل ال رآن ال،ظيم وأةل ، وفضل 

المؤلااف الحدي وقد دمااع  وأةل .  ث 
كااب  من كااب تن ير الم اعيد ل،بااد 
اهلل الزولي وماان التااا  المشااه  ل 

 الصحيحة.
 سم12×20س، 15ق،  52

عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى 
إلى االصفرا ،   ،الن  أو اقها تميل 

نسااخة مشاات لة، عليهااا ب،ااض 
الا،لي ااات والمطالاا ، إطاااا ات 
ى أو اقهااا مبةبااة، و قاهااا األولاا 

مزخرفااة، كااا  ال،ناا ان بالمااداد 
األساا د،وكا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، في آخرةااا ب،ااض 

 الف ا د.
 .3/217م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  214/900  رقم احلفاا :
3960. 

     
 نبذة يف تعريفات الفنون. – 244

 محمد األقتراماني

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

... مااااا دام االباااااداء  :هااااانهايت
 واالخااام.

 نسخ. خبط: تنسخ

طااة:  يااا باملخطو فااي ت،ريفااات تعر
الفناا ن ومناقاا  ب،ااض المصاانفين 

 والمجاهدين.

 سم14،5×20،5س، 19ق،  74
عليها آثا  ب ع وتاارميم و ط بااة لاام 
تؤثر على الن ، أو اقهااا صاافراء، 
فيها ت،لي ات ومطال ، كا  عن انها 

الاان  بالمااداد األساا د، وكااا  
بالمدادين األس د واألهمر، في أولها 

 تملك، وعدل ف ا د.

: الرقم ال،ام؛  244/900  رقم احلفاا :
3990. 

     
قاود  – 245 ماور الن نبذة لطيفة يف أ

 اإلسالمية.

 مل يذكر املؤلا

: اهلل المسا،ان على  بداية املخطوطة
 كل ما عز وةان ... 

هاااااااا ... والحماااااااد هلل  ب  :نهايت
 ال،المين.

 نسخ. ط:خب تنسخ

نباابل فااي أماا   تعريا باملخطوطة: 
  إلااى قساامالن  د ا سالمية، وقد   

ثالثااة فصاا ل، الفصاال األول فااي 
الن  د ال ديمة، الفصل الثاااني فااي 
ذكر الن  د ا سالمية، الفصل الثالث 

 في ن  د مصر.
 سم16×23،5س، 17ق،  24

نسااخة دياادل، إطااا ات أو اقهااا 
مبةبااة، ت دااد فااي أعلااى ال  قااة 

 ،لى طاارل دميلااة داادًا مبةبااةاألو
بداخلها  س مات نباتية مل نة باا ل ان 
مخالفة، خام  بخام وقفيااة الشاايخ 

 عا ف هتم ، أو اقها صفراء.
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: الرقم ال،ام؛  245/900  رقم احلفاا :
3991. 

     
فااة  – 246 هاار يف معر جااوم الزوا الن

 األواخر.
اللب دي:   بن  ابن  أهمد  الدين  شهاب 

الدمش ي  أهمد  بن  )ت    خليل 
 . ( ه896

اآلخر  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 بال نهاية ... 

هااا ... د،لهااا اهلل دا  إسااالم  :نهايت
 إلى ي م الدين.

، ه864  يف: المؤلف نفساا ،: نسااخها

 م،ااد. خبط: بدمش ،

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي م،رفاااة تعر
األواخاار وقااد باادأ بااآخر األنبياااء 
 والرسل محمد صلى اهلل علي  وسلم.

 سم13،5×18س، 17ق،  80
عليها آثا  ترميم وب ااع و ط بااة لاام 

أو اقها تمياال إلااى   ،تؤثر على الن 
االصااافرا ، عليهاااا تصاااحيحات 
أولهااا  مبةبة،  مشت لة،  وت،لي ات، 
مزخرف، كا  ال،ن ان واسم المؤلف 
بالمااداد األساا د، وكااا  الاان  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  
 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم . 

 .1/215م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  247/900  رقم احلفاا :
3993. 

     
نزهة األنظار وعجائب التواريخ  – 247

 واألخبار )اجلزء األول(.
الثناء محم د بن س،يد  م يدش:   أب  
 (. ه 1228)ت  الصفاقسي

ذو  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 المجد وال،ز والملك ... 

هااا ... ون،اام الماا لى ون،اام  :نهايت
 النصير.

 مغربي. خبط: ،ه1238 يف: تنسخ

في تا يخ مدينااة تعريا باملخطوطااة: 
 تاا  صاافاقس وأعالمهااا، وقااد 

م دمااة وخاتمااة   فاايالمؤلف كااب   
 وإهدى عشرل م الة.

 سم16×21،5س، 21ق،  343
أو اقهااا  إطا ات  تصحيحات،  عليها 
مسااطرل بالمااداد األهماار، كااا  
ال،ن ان بالمداد األس د،وكا  الاان  

األهمر، في أولها بالمدادين األس د و
تملك ألهمد عصم  زادل،  طال،هااا 
هسن بن محمد ال،طااا  األزةااري، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

 .12/167م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  248/900  رقم احلفاا :
3994. 

     
نزهة األنظار وعجائب التواريخ  – 248

 ثاني(.واألخبار )اجلزء ال
الثناء محم د بن س،يد  م يدش:   أب  
 (. ه 1228)ت  الصفاقسي

الحادية  بداية املخطوطة الم الة   :
 عشر في ذكر دولة آل عثمان ... 
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 ... الحمد هلل  ب ال،المين. :نهايتها

 مغربي. خبط: ،ه1238 يف: تنسخ
 سم16×21،5س، 21ق،  267

أو اقهااا  إطا ات  تصحيحات،  عليها 
، كا  الن  مسطرل بالمداد األهمر

بالمدادين األس د واألهمر، في أولها 
تملك ألهمد عصاام  زادل، طال،هااا 
هسن بن محمد ال،طااا  األزةااري، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

 .12/167م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  249/900  رقم احلفاا :
3995. 

     
 اخللفاء.نزهة الظرفاء وحتفة  – 249

عباس بن علي بن داود بن  الغساني:  
 (. ه778)ت    ي سف 

طااااة ياااة املخطو : الحماااد هلل ذي بدا
 ال د ل والجالل ...

هااا ... برد اهلل مضج،  و هم   :نهايت
 برهما  آمين آمين آمين.

 م،ااد. خبط: تنسخ

طاااة:  ياااا باملخطو فاااي  سااا م تعر
الخلفاء وآداب مجالساهم وآدابهم في 

وعليهم، وقااد أنفسهم،وما يج  لهم  
 د،ل  المؤلف على ثالثة أب اب.

 سم16،5×21،5س، 23ق،  19
عليها آثا  ب ع لم تؤثر علااى الاان  
أو اقها تميل إلى االصفرا ، إطا ات 
أو اقها مبةبة، أولها مزخرف، كا  
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالمااداد 

األساا د، وكااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، فااي أولهااا ب،ااض 

خام  بخام وقفيااة الشاايخ الف ا د،  
 عا ف هتم .

 .5/61م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  250/900  رقم احلفاا :
3996. 

     
 نزهة املشتاق يف علماء العراق. – 250

 .  أب  البركات محمد السردي:  

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
ه ي ة   عن  ال،  ل  نهاية  قصرت 

 ...  ذات 

 اده آمين.... يسر اهلل ما أ  :نهايتها

 فا سي. خبط: تنسخ

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
 كااب  علماء ال،راق.

 سم15×21،5س، 21ق،  372
عليها آثا  ب ع لم تؤثر على الاان ، 
أو اقها تميل إلى االصاافرا ، أولهااا 
أو اقهااا  أما ب ية  مبة  ومزخرف، 
فمسااطرل بالمااداد األهماار، كااا  
الن  بالمدادين األساا د واألهماار، 

م  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف خا
 هتم .

: الرقم ال،ام؛  251/900  رقم احلفاا :
3997. 

     
نزهة الناظرين يف تاريخ من ولي  – 251

 مصر من اخللفاء والسالطني.
الم دسي  الحنبلي  ي سف  بن    مرعي 
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 (. ه1033)ت  

الف ير بداية املخطوطة ال،بد  قال   :
 إلى اهلل ت،الى مرعي بن ي سف ... 

هااا علااى صاااهبنا أفضاال ...  :نهايت
 الصالل والسالم.

 م،ااد. خبط: ةا،1039يف:  تنسخ

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  على سبيل الالخي  تا يخ ماان 
 ولى مصر من الخلفاء والسالطين.

 سم14×19س، 21ق،  67
عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 

،لي ااات، كاباا  عليها تصحيحات وت
عليهااا  واألهماار،  األس د  بالمدادين 
تملتااات ومطال،ااات، فااي أولهااا 
وآخرةا ب،ض الف ا د، خام  بخااام 

 وقفية الشيخ عا ف هتم . 
 .2/1948كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  252/900  رقم احلفاا :
3998. 

     
 نسخة أخرى: – 252

الف ير بداية املخطوطة ال،بد  قال   :
 رعي بن ي سف ... إلى اهلل ت،الى م 

هااا ... غفاار اهلل لاا  ول الدياا   :نهايت
 ولتل المسلمين.

سااخها  ةااا،1044يف:  المناااوي،: ن

 نسخ. خبط:
 سم14×19س، 17ق،  86

عليها ت،لي ات، كا  ال،ناا ان واساام 
المؤلف بالمداد األس د، وكا  الن  

باألسااا د واألهمااار والبرت اااالي 
وآخرةااا عاادل  أولها  واألخضر، في 

، وب،ااض الف ا ااد، تملتات وأخاااام
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
هتم ، عليها آثا  ب ع لم تؤثر على 
 الن ، أو اقها تميل إلى االصفرا .

 .2/1948كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  253/900  رقم احلفاا :
3999. 

     
 نسخة أخرى: – 253

الف ير بداية املخطوطة ال،بد  قال   :
 إلى اهلل ت،الى مرعي بن ي سف ... 

هااا ... وصلى اهلل على ساايدنا  :نهايت
 محمد وعلى آل  وصحب  وسلم آمين.

 م،ااد. خبط: تنسخ
 سم16×22س، 21ق،  104

عليها ب،ض الاصااحيحات، إطااا ات 
أو اقها مسااطرل بالمااداد األهماار، 
كا  عن انها بالمااداد األساا د، أمااا 
فبالمدادين األس د واألهماار،  نصها 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 أو اقها تميل إلى االصفرا .هتم ، 
 .2/1948كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  254/900  رقم احلفاا :
4000. 

     
نسب شيخ اإلسالم فيض اهلل أفندي  – 254

 مع تراجم أجداده.
 أب  المتا م بير محمد بن مصطفى 

الرهمن  بداية املخطوطة اهلل  بسم   :
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صراط   إلى  لنهادي  الرهيم 
 ...  مسا يم

لمن قال ال إلاا  إال اهلل ... و :نهايتها
 محمد  س ل اهلل.

سااااااخ ةااااااا، 1111فااااااي : تن

 م،ااد. خبط:بال سطنطينية، 

في نساا  شاايخ تعريا باملخطوطااة: 
ا سالم فيض اهلل أفندي مع تاارادم 

 أدداده.
 سم13×20،5س، 15ق،  57

نسخة ديدل، كاب  بالمدادين األس د 
واألهمر، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 فراء.عا ف هتم ، أو اقها ص

: الرقم ال،ام؛  255/900  رقم احلفاا :
4001. 

     
 نصيحة املشاور وتعزية احملاور. – 255

فره ن:   بن ابن  عبداهلل  محمد  أب  
 (. ه769)ت  محمد الي،مري المالتي

البي  بداية املخطوطة هلل  الحمد   :
 أزل بال،لم  قاب أةل الجهل ... 

هااا ... أذياا  كملااح ذاب وباال  :نهايت
 لماكر.

 نسخ. :خبط تنسخ

في تا يخ المدينة تعريا باملخطوطة: 
 المن  ل.
 سم18×24س، 18ق،  139

فااي  وت،لي ااات،  تصااحيحات  عليها 
و قااة ال،ناا ان طاارل كااا  بااداخلها 
ال،ناا ان واساام المؤلااف بالمااداد 
أولهااا وقفيااة الشاايخ  األس د، فااي 

 عا ف هتم ، أو اقها صفراء.
 الطب،ة الثانية. 4/271األعالم: 

: الرقم ال،ام؛  256/900  رقم احلفاا :
4002. 

     
صامت  – 256 النطق املفهوم من أهل ال

 املعلوم.
عالء الدين علي بن أهمد بن محمد  

 المصري. 

يااة املخطوطااة : الحمد هلل مساح  بدا
الحمااد علااى دميااع الحاااالت بااال 

 ... ا تياب

هااا ... ثالااث  بيااع األول ساانة  :نهايت
 من الهجرل والحمد هلل. 1083

 نسخ. ب خط: ةا،1083يف:  تنسخ

يااا باملخطوطااة:  هصاار المؤلااف تعر
كااب  في ساة أقسام، ال ساام األول: 
في نط  بني آدم، ال سم الثاني: في 
نط  الناط ين ب،د الماا ت، ال ساام 

في نطاا  الجماااد، ال ساام   :الثالث
الرابع: فااي نطاا  دماعااة، ال ساام 
الخامس: في أنااين ماان ساامع مناا  
األنين، ال سم السادس: في إشا ات 

من فاعلها ف ام  م ام النط    وق، 
 بم،ناةا. 

 سم20×29س، 29ق،  115
عليها آثا  ب ع و ط بااة وتاارميم لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 
الاصحيحات  ب،ض  عليها  االصفرا ، 
والا،لي ات، كاب  بالمدادين األساا د 
واألهمر، خام  بخام وقفية محم د 
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 آغا عزبان ساب .

: قم ال،امالر؛  257/900  رقم احلفاا :
4003. 

     
 نظم العقيان يف أعيان األعيان. – 257

دالل الدين أباا  الفضاال السي طي:  
 . ( ه 911)ت    عبد الرهمن بن أبي بتر

يااة املخطوطااة : الحمد هلل وسااالم بدا
 على عباده البين اصطفى ...

هااا ... إهاادى وثالثااين ب،ااد  :نهايت
 األلف.

 نسخ. خبط:ةا، 1031يف:  تنسخ

يااا باملخطوطاا في ترادم أعيان ة: تعر
ال،صاار علااى طري ااة أةاال ال،لاام 
الراسااخين، قصااره علااى أعيااان 

 األعيان.
 سم13،5×21س، 15ق،  159

عليها آثا  ب ع وترميم لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
كا  على ة امشها أسماء الماااردم 
و قااة ال،ناا ان ماابة ،  إطا   لهم، 
و قاهااا األولااى مبةبااة، أمااا ب يااة 
إطا ات أو اقهااا فمسااطرل بالمااداد 
األهماار، كااا  الاان  بالماادادين 
األس د واألهمر، خام  بخام وقفية 
الشيخ عا ف هتماا ، م،هااا كااااب 

 طب ات المفسرين للمؤلف نفس 
الطب،ة الثالثة، كشف   4/71األعالم:  
 .2/1963الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  258/900  رقم احلفاا :
4004. 

     
 س.نفائس العرائ – 258

أب  إسحاق أهمد بن محمد  الث،لبي:  
 (. ه427)ت  بن إبراةيم

أب   بداية املخطوطة األسااذ  قال   :
إبراةيم  بن  محمد  بن  أهمد  إسحاق 

 الث،لبي ... 

... على يد ال،بد الف ير إلى  :نهايتها
اهلل ت،الى محمد بن أهمد المساااوي 

 كنيا  لطف اهلل.

سااااخها محمااااد باااان أهمااااد : ن

 نسخ. خبط: ،925يف: المساوي،

يشااامل التااااب تعريا باملخطوطااة: 
على قص  ال رآن التريم وقصاا  
األنبياء والمرسلين صل ات اهلل عليهم 

 أدم،ين بالشرح والبيان.
 سم18×26س، 27ق،  226

عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
الاان ، أو اقهااا صاافراء، عليهااا 
تصحيحات وت،لي ات،  م ابلة، كاب  

واأل األس د  عليهااا بالمدادين  هماار، 
راةا م سى التاامي خام تملك،  اشا
الجمالي شيخ  واق   األزةري من علي

المغا بة فااي شااهر  بيااع األول ماان 
ةا، كاباا  برساام 1062شه   سنة  

أبي بتر بن يحيى الشااماع، طال،هااا 
إسماعيل باان م سااى باان إبااراةيم 

ةااا، 946األكد  في  مضااان ساانة  
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .
 .2/60لمؤلفين: م،جم ا
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: الرقم ال،ام؛  259/900  رقم احلفاا :
4005. 

     
شاحات ن – 259 فحات األسرار املكية ور

 األفكار الذهبية.
عبد الرهمن باان البةبي الدمش ي:  

 محمد بن عبد الرهمن

يااة املخطوطااة : همدًا لماان أطلااع بدا
 في سماء االغاراب ...

هااا ... صاالى اهلل علياا  وآلاا   :نهايت
 وصحب  وسلم.

فاح محمد بن عبااد الباااقي : نسااخها

 نسخ. خبط: ةا،1241يف: سندي،

يااا باملخطوطااة:  دمع المؤلف في تعر
كااب  كثيرًا ماان أشاا،ا  المااا خرين 
وأنش  لتل علم تردمة على أساال ب 
الما اادمين و تباا  علااى هااروف 

 الم،جم.
 سم16،5×23،5س، 25ق، 448
عليها آثااا   ط بااة لاام تااؤثر علااى  

خالية ماان   الن ، في وسطها أو اق
التاابة، أو اقها تميل إلى االصفرا ، 
كااا  الاان  بالماادادين األساا د 
واألهمر، خام  بخام وقفية الشاايخ 

 عا ف هتم .

: الرقم ال،ام؛  260/900  رقم احلفاا :
4006. 

     
 النفحة املسكية يف الرحلة املكية. – 260

بن الس يدي:   عبداهلل  البركات  أب  
الدو ي  مرعي  بن  )ت    هسين 

 (. ه4117

يا  بداية املخطوطة اللهم  أهمدك   :
ص، بة   بياك  أم  لمن  سهل   من 

 المسالك ... 

 .1266... سنة  :نهايتها

 نسخ. خبط:ةا، 1266يف:  تنسخ

يااا باملخطوطااة:    هلة إلى متااة،تعر

ذكر فيها منازل الطري  مرتبااة علااى 
وقاادم قباال الشااروع فااي  ،األثاار

في   :الفصل األول  ،الم ص د فصلين
في السااب    :ل الثانيتردما  والفص

 في ت ده  إلى متة المترمة.
 سم15،5×21س، 17ق،  168

عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
مصححة، م ابلة، قابلها في بغااداد 
فااي الياا م السااادس ماان دمااادى 
األولى، بإشااا ل محمااد دااابي زادل 
ال اضي، كا  ال،ن ان واسم المؤلف 

داد األساا د، وكااا  الاان  بالماا 
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  

 بخام وقفية الشيخ عا ف هتم .
 .3/154م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  261/900  رقم احلفاا :
4007. 

     
 النهج املسلوك يف سياسة امللوك. – 261

 عبدالرهمن بن نصر بن عبد اهلل 

يااة املخطوطااة : الحمااد هلل الاابي بدا
 عن م،رفة ذات  ... عجزت ال،  ل

هااا ... وعفااا ا لاا  بفضاال   :نهايت
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 ب .توبج ده عن كا

أهمد الشهير باا بي محاارم : نسااخها

ةااا، 1088يف:  الب تيجي المااالتي،  

 نسخ. خبط:

كااب في أصاا ل تعريا باملخطوطة: 
السياسة وتدبير الرعية وم،رفة أ كان 
المملتة وما يلزم أةاال الجاايش ماان 

رين ه  ق الجهاد، وقسم  على عشاا 
 بابًا.
 سم18×27س، 17ق،  102

عليها آثا  ب ع و ط بة لم تؤثر علااى 
إلى االصفرا ،  أو اقها تميل  الن ، 
مشاات لة األول، كاباا  بالماادادين 
األساا د واألهماار، عليهااا تملااك، 
خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 

 هتم .

: الرقم ال،ام؛  262/900  رقم احلفاا :
4008. 

     
قارن النور السافر عن أ – 262 خبار ال

 العاشر.
بتر  ال،يد وسي:   أب   الدين  محيي 

)ت    عبد ال اد  بن شيخ بن عبد اهلل  
 (. ه1038

طاااة ياااة املخطو : الحماااد هلل  ب بدا
 ال،المين ...

 ... والحمد هلل أواًل وآخرًا. :نهايتها

 نسخ. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  ذكر في  وفيااات تعر
ةااا ماان 901من مات من أول ساانة  

لحاء وال ضااال واألدباااء ال،لماء والص

والمل ك واألعيان، وضم إلااى ذلااك 
ب،اااض الحااا ادث والمجرياااات 
والملح الغريبااة،  والحتايات ال،جيبة 
مرتبًا أسماء ال فيااات علااى هااروف 

 الم،جم.
 سم14×21،5س، 17ق،  310

عليها آثا  ب ع وتاارميم و ط بااة لاام 
تؤثر على الن ، أو اقها تمياال إلااى 
االصااافرا ، عليهاااا تصاااحيحات 
وت،لي ات كثيرل ددًا، إطا ات ب،ااض 
أو اقها مبةبة، و قاها األولى مبةبة 
ومزخرفااة، كااا  ال،ناا ان واساام 
المؤلف بالمداد األس د، وكا  الن  
بالمدادين األس د واألهمر، في أولها 
فهاارس ب سااماء ال فيااات وب،ااض 

محمد   1075الف ا د، نظر فيها سنة  
مصطفى السااراج، وطال،هااا أيضااًا 

مد الحصري الحسااني نصري بن أه
ةااا، 1078البتري في صاافر ساانة  

خام  بخااام وقفيااة الشاايخ عااا ف 
 هتم .

 .5/288م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  263/900  رقم احلفاا :
4009. 

     
الورد األنسي والوارد القدسي يف  – 263

 ترمجة العارف عبد الغين النابلسي.
الغزي:   بن ابن  محمد  الدين  كمال 
 (. ه1214)ت    محمد ال،امري 

أهديا   بداية املخطوطة أب   يا من   :
 عن األدداد واآلباء ... 
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هااا ... دالس في الاخ  متان   :نهايت
 لم ياحرك ومنها ..

 نسخ. خبط: تنسخ

يااا باملخطوطااة:  في تردمة عبااد تعر
و تب  علااى م دمااة   ،الغني النابلسي

 وثالثة عشر بابًا وخاتمة.
 سم21×29،5س، 19ق،  236

 ات أو اقهااا نسااخة دياادل، إطااا
مبةبااة، ت دااد فااي أعلااى ال  قااة 
األولااى طاارل مبةبااة دميلااة داادًا 
بداخلها  س مات نباتية مل نة باا ل ان 
مخالفة، كا  عن انها واسم مؤلفهااا 
بالمااداد األساا د، وكااا  الاان  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 

 أو اقها صفراء.
 .8/146م،جم المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  264/900  رقم احلفاا :
4010. 

     
نااء   – 264 وفيات األعيان يف أنباء أب

 الزمان.
شاامس الاادين ابن خلتان البرمتي:  

أب  ال،باااس أهمااد باان محمااد باان 
 (.ه681)ت  إبراةيم بن أبي بتر

: ي اا ل محمااد باان بداية املخطوطااة
 محمد بن أهمد الهاشمي...

هااا د ... علااى يااد الف ياار عباا  :نهايت
 الرهيم بن محمد بن التيال.

عبد الرهيم بن محمااد باان : نسااخها

 نسخ. خبط:ةا، 1076يف: التيال،

ذكر المؤلف فااي تعريا باملخطوطة: 
كااب  تردمة كل من لاا  شااهرل بااين 

 الناس و تب  على هروف الم،جم.
 سم19×29س، 37ق،  398

عليها آثا  ترميم وب ع لم تؤثر علااى 
إلى اال أو اقها تميل  صفرا ، الن ، 

وت،لي ااات، إطااا   عليها تصحيحات 
ال  قة األولى مبة  أما ب ية إطا ات 
أو اقها فمسطرل بالمااداد األهماار، 
كااا  نصااها بالماادادين األساا د 
واألهمر، عليها تملك، خام  بخااام 
وقفية الشيخ عا ف هتماا ، طااالع 
فيها محمد أمين باان مصااطفى باان 
علااي أفناادي الحماا ي فااي ساانة 

هاارس تضاامن ةا، في أولها ف1165
 ترادم األسماء وتردمة للمؤلف نفس  

، م،جاام 2/2017كشااف الظناا ن: 
 .2/59المؤلفين: 

: الرقم ال،ام؛  265/900  رقم احلفاا :
4011. 

     
لاة  – 265 مييين يف تأريخ ميني الدو

 حممود بن سبكتكني.
أب  النصر محمد بن ال،ابي الشاعر:  

الجباااا  ال،اباااي الشااااعر  عباااد 
 ةا(.431 )ت

يااة ا طااةبدا الحمااد الظاااةر : ملخطو
 بآيات  ...

هااا والصالل على نبي  محمد : ... نهايت
 وآل .

 فا سي.خبط:  تنسخ



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

110 

في سيرل محم د تعريا باملخطوطااة: 
 بن سبتاتين ووقا ع الخ ا زمية.

 سم12،5×21،5س، 21ق، 183
نساااخة ديااادل، عليهاااا ب،اااض 
إطااا ات  والا،لي ااات،  الاصحيحات 
 أو اقها مبةبة، كا  عن انها واساام
مؤلفها بالمداد األس د، وكا  الن  
بالمدادين األس د واألهماار، خاماا  
بخام وقفية الشيخ عااا ف هتماا ، 
في أولها فا دل، هر ةا عبد الرهمن 
بن عبد ال اااد  التيالنااي، أو اقهااا 

 صفراء.
 .2/2052كشف الظن ن: 

: الرقم ال،ام؛  266/900  رقم احلفاا :
4012. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 


