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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ال تتناسب مع الدور الرايدي الكبري الذي ردستان العلمية قليلة، ما تزال معلوماتنا عن مطبعة ك  
ا متدان به الكتاابت النزرة عنها اضطلعت به يف اجملاالت الثقافية إابن أوائل القرن العشرين، وغاية م

ردستان الشرقية، واستقرا وان يف ك  ي  ر  انهبني نزحا من منطقة م  شابني أهنا أتسست يف القاهرة على يد 
يف أرض الكنانة، حيث وجدا فيها جمااًل للقيام مبشروعهما يف طبع ونشر الكتب اإلسالمية اليت  

واملتعلمني، ال سيما الذين تلقوا العلم يف اجلامع كانت تلقى رواجًا لدى فئة واسعة من العلماء 
الكانيمشكاين  ( و)حميي الدين صربيالكردي والرجالن مها )فرج هللا زكي األزهر عهد ذاك.

 . 2إال القليل، اللذان ال نعرف عنهما، مها أيضاً، 1(السننذجي
ستان، وإن محلت النقص يف معلوماتنا عن هذه املطبعة أهنا أتسست خارج كرد ووميكن أن نعز 

 من أهلها، فقد وألهنما وفدا إىل مصر، ومل يكوان رد،امسها، فلم يرتجم ملؤسسيها أحد من الك  
، وزاد األمر جهاًل، انتماء الرجلني، وإن كاان أزهريني، 3سكت عن الرتمجة هلما الكتاب املصريون

افيًا يف اسدال ستار من لة غريبة عن الوسط اإلسالمي، خارجة عليه، فكان ذلك سببًا إضإىل ن  
 نفسها. املطبعةالصمت على سريهتما، بل عن 

م والتحقا ابجلامع 1870هـ/ 1286سافر فرج هللا وحميي الدين صربي إىل القاهرة يف حدود سنة 
األزهر، فدرسا العلوم الدينية أسوة بغريمها من طلبة العلم الكرد الذين كانوا يقصدون اجلامع هلذا 

لى أحد وجهاء حي اجلمالية يف القاهرة، وهو أمحد بك بن أمحد بن يوسف بن الغرض، وتعرفا ع
م( والظاهر أهنما 1913هـ/1332أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف احلسيين الشافعي )املتوىف سنة 

عرضا عليه فكرة أتسيس مطبعة لنشر الكتب اإلسالمية، ألننا جنده أيذن هلما إبنشاء هذه املطبعة 
                                                 

الصداقة  وعمل يف مطبعة كردستان العلمية مدة، وربطت 1900ولد يف قرية كاين مشكان ورحل إىل مصر سنة  1
حيح ة ملحوظة يف تصع مبقدر د متتوالزمالة يف األزهر بينه وبني صاحبها فرج هللا زكي، وكان خبريًا ابملخطوطات، وق

 يمي، وقد تعاونحسن نع الشيخو الكتب الرتاثية، وكان يعينه يف الطباعة والنشر صديقاه الشيخ عبد القادر الكردي 
الكثري من املخطوطات، تويف  ومحل يف عودته 1929دليسي، زار ايران سنة معه يف نشر األصل الفارسي لشرفنامه للب

 .1987م. اباب مردوخ روحاين: اتريخ مشاهري كرد، جلد دوم، طهران 1940سنة 
 د زكي بتأسيس املطبعة، أما صربي فقد اقتصر دوره على معاونته واالنفاق على بعض مطبوعات املطبعة.انفر  2
ايد، التدريسي يف قسم التاريخ جبامعة األزهر أنه أعد دراسة عن هذه املطبعة، وأنه ألقى أخربين الصديق حممود ز  3

  مل أطلع عليها إىل اآلن.م، ويؤسفين أين2011كانون األول من سنة   10ملخصها يف ندوة عقدت يف السليمانية يف 
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م ط، أحد دروب حي اجلماليةيف قطعة أرض ميل  س 
قرب مبىن أثري  4كها يف زقاق ي عر ف بدرب امل

قدمي يعرف ببيت القاضي، حيث كان ينزل قضاة مصر يف العصر العثماين، وكانت بعض 
 
 
ط مبلك م  س  مطبوعات املطبعة حتمل عنواهنا على النحو اآليت )مطبعة كردستان العلمية بدرب امل

. وكان ألمحد بك مؤلفات يف العقائد، 5حلسيين جبمالية مصر القاهرة(سعادة املفضال أمحد بك ا
فتولت املطبعة طبعها على التوايل، ومنها )البيان يف أصل تكوين اإلنسان( و)حتفة الرأي السديد 

ومما يلفت نظر الباحث أن فرج هللا زكي مسى نفسه يف  األمحد لضيا التقليد واجملتهد( وغري ذلك. 
، بفرج هللا زكي احلموي، وهو أمر غريب، إال أن 6م1907هـ/1325ته سنة كتاب طبعه مبطبع

يكون قد عاش حينًا من الوقت يف مدينة )محاه( فنسب إليها، مث مل يلبث أن نسب نفسه إىل 
 .7قومه، فعرف ابلكردي

م(، استغرابه من مجع فرج 1974رجب )تويف سنة الوسجَّل كتيب بغدادي شهري، هو قاسم حممد 
لفي، متمثالً كي وزميله حميي الدين صربي بني دراستهما األزهرية وتبنيهما ونشرمها الفكر الس  هللا ز 

بكتاب فتاوى ابن تيمية وابن القّيم، وبني اعتناقهما األفكار البهائية، فقال "وأذكر أن شخصني 
إىل مصر،  من لواء السليمانية مها فرج هللا زكي الكردي وحميي الدين صربي الكردي غادرا العراق

فالتحقا ابجلامع األزهر جماورين فيه يطلبان العلم، فتخرجا منه، وفتح كل واحد منهما مكتبة 
مساها مطبعة كردستان العلمية، ونشرا كثريًا من الكتب اإلسالمية القيمة، مثل كتاب  8ومطبعة

                                                 
، من أمراء عهد املماليك ود االستادارمن األحياء التجارية املهمة يف القاهرة، ينسب إىل األمري مجال الدين حمم 4

 هد ذاك، وحيد هذا احليم عدت من أعظم مدارس القاهرة ع1409هـ/ 812بسبب انشائه مدرسة هناك سنة  الربجية،
ر، من أبواب ب النصوح وابمن الشرق شارع املعز لدين هللا ومنطقة بني القصرين، ومن الشمال والغرب ابب الفت

لغورية، سجد احلسني، وازهر، ومع األجلنوب شارع األزهر. ومن معامل هذا احلي التارخيية: اجلامالقاهرة القدمية، ومن ا
( ته نو ألف مرتلغ مساحرب )تبدرب املسمط أحد الدروب الرئيسة فيه، ومن أبرز معامل هذا الدوخان اخلليلي، ويعد 

، وكان يعد 1998سنة  لكاملالقصر احرتق ابقصر املسافرخانه الذي شهد والدة اخلديوي امساعيل، واملؤسف أن هذا 
 .واحدا من أهم اآلاثر اليت تعود ألسرة حممد علي

 م، وشرح خطبة الكايف سنة1911هـ/1329كما هو مثبت على كتاب )بغية املراتد( البن كثري سنة   5
 م.1911هـ/1329م، وجمموعة فتاوى ابن تيمية سنة 1910هـ/1328

 النفس(. وستأيت اإلشارة إليه. هو كتاب )روح القدس يف وصف 6
وضعت ابنته هبية كتاابً ابللغة اإلنكليزية بعنوان )كردستان حبيبيت(، وقد نسبت فيه والدها إىل مريوان، من كردستان  7

 .2010ربيل أالشرقية، فقالت أنه )فرج هللا زكي مريواين(، ترمجة عن اإلنكليزية أنور سلطاين، 
 فمحيي الدين مل يفتح مطبعة وإن اشتغل بتجارة الكتب. العبارة تعوزها الدقة،هذه  8
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ة، وغري ذلك مما مل مشكل احلديث البن قتيبة، وكثري من رسائل ابن تيمية، ومؤلفات ابن قيّ م اجلوزي
يسبق ألحد أن طبعه طبعة علمية صحيحة ونشره، ولكن بعد مدة اعتنقا البهائية وأخذا ينشران 

اليت اعتربها  -السيما كتاب اآلفات االجتماعية -الكتب والرسائل البهائية ومؤلفات تولستوي
مريكا وغري ذلك، وكاان ، ونشرا خطب عبد البهاء يف أ9حمفل البهائية موافقة ملبادئهم ومؤيدة هلا

. ويف 10(، وهذا من املفارقات الغريبة اليت قلما تقع!"!ي صدّ ران مطبوعاهتما بعبارة )اي إهلي هباء
الواقع فإننا مل نقف على أي مطبوع صدر عن مطبعة كردستان العلمية حيمل هذه العبارة، وإمنا هي 

 حتمل البسملة التقليدية، والتصلية على النيب الكرمي.
لى أننا البد لنا من القول أبن اعتناق فرج هللا وزميله للبهائية مل أيت اتليًا على طبعه الكتب ع

اإلسالمية، ومنها السلفية، وإمنا يف أثناء املدة اليت طبع فيها العشرات من تلك الكتب، ومن املؤكد 
ة وثيقة به منذ أن  م، ألنه كاان على معرف1911أهنما اعتنقها قبل قدوم عبد البهاء إىل مصر سنة 

، بل طبع فرج هللا كتاب )مكاتيب عبد البهاء( قبل قدوم األخري إىل 11كان مقيمًا يف بالد الشام
وال  .12مصر أصاًل بسنة كاملة، مث نشر عند قدومه إليها مقااًل يف جملة )املقتطف( ترجم له فيها

يرد على )املتفلسفة والباطنية( شك يف أن قيامه وزميله بطبع الكتب السلفية البحتة، بل ومنها ما 
كتبًا ت دين ابلبهائية، وخترج بذلك على اإلسالم كله،   -يف الوقت نفسه –يتقاطع متامًا مع نشرمها 

 .13وهو ما اعتربه قاسم الرجب حبق )من املفارقات الغريبة(
أ يف  وتلقي مطبوعات )كردستان العلمية( بعض الضوء على حياة مؤسسها فرج هللا زكي، فنحن نقر 

كتاب )أتويل خمتلف احلديث( لعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أن واحدة من النسخ اليت 
اعتمد عليها يف تصحيحه هي )النسخة الواسطية املصححة مبعرفة أستاذي املفضال السيد حممود 

                                                 
( نقله إىل العربية حممد رضا، طبع 9101 -1828كتاب اآلفات االجتماعية وعالجها أتليف ليو تولستوي )  9

 ص.367القاهرة، ويقع يف 
1  . 68، ص2009مذكرات قاسم حممد الرجب، بتحقيقنا، بريوت  0
1    21/  7/  2009 - 2714العدد:  -احلوار املتمدن راندا شوقي احلمامصي:   1
1  املصدر نفسه. 2
1 أخربين األستاذ حممود زايد أنه عثر على واثئق تشري إىل أن مشيخة األزهر أخرجت فرج هللا زكي من رحاب األزهر  3

هائية فخرج ق فرج هللا البقد اعتنعلم، و والتفرغ املطلق لطلب ال اجلامع، وأمهها اإلسالم،ته لوائح الدراسة يف بسبب خمالف
ن ومثله أربعة م لبهائيةاأ من بذلك عن الدين احلنيف، وعمل يف جتارة الكتب. أما زميله حميي الدين صربي فقد ترب 

الح آلداب جبامعة صاي كلية  اندلقاء معه يفالطلبة الكرد اإليرانيني الذي كانوا يدرسون يف األزهر يف الوقت نفسه. 
 م.2011كانون األول   14الدين صباح 
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ا شكري اآللوسي على نفقة صاحب السعادة حممود أفندي شابندر زاده عني أعيان بغداد وجتاره
والساعي يف إحياء آاثرها. مبعرفة الفقري اليه فرج هللا زكي الكردي مبطبعته مطبعة كردستان العلمية 

م، حقوق الطبع حمفوظة( فهو إذا من تالمذة هذا العالمة 1908هـ/1326مبصر احملمية سنة 
لقليلة الواردة البغدادي الشهري، وأنه قصده يف بغداد ليأخذ عنه العلم، وهو أمر مل تذكره اإلشارات ا

جعلت  14ترمجته. وإن صلة من الصداقة مجعته بكبري جتار هذه املدينة حممود جليب الشابندر يف
األخري يتربع مببلغ من املال لإلنفاق على طبع الكتاب، وكان قيام الوجهاء مبثل هذا العمل أمراً 

 مألوفاً يف ذلك العصر. 
طبعة، وهي أول مطبعة حتمل اسم كردستان، وبني وكان بعض الكتاب الك رد قد ربط بني انشاء امل

ذي القعدة سنة  30إصدار األمري مقداد مدحت بدرخان جريدة كردستان يف القاهرة، يف 
وليس ما  .15م، على أساس أن اجلريدة طبعت يف هذه املطبعة1898نيسان  22هـ/ 1315

ا اجلريدة واحلروف اليت قد طبعت فيها، كما أن مقارنة بني احلروف اليت طبعت هب ايرجح كوهن
طبعت هبا كتب مطبعة ك ردستان تكشف عن اختالفهما. هذا فضاًل عن أن اسم مطبعة مقداد 

ال يتطابق واسم املطبعة، فهو فيها )مطبعة جريدة  -كما يف العدد الرابع من اجلريدة  –مدحت 
 .16ك ردستان يف مصر( وليس )مطبعة ك ردستان العلمية(

األموال اليت أنفقها فرج هللا زكي يف شراء مكائن الطباعة، والورق،  ومن غري الواضح مصدر
واألحبار، وأتسيس مقر هلا، ومكتبة، فإن من املستبعد أن ميلك طالب أزهري، يقيم بصفة جمانية 
يف بعض أروقة اجلامع، كل هذه األموال، إال أن يكون قد وجد له شركاء على شيء من املقدرة 

                                                 
1 من كبار جتار بغداد وأعياهنا يف عهده، كان معنيًا ابلكتاب ونشر الثقافة، وأنشأ ببغداد مطبعة عرفت مبطبعة  4

كثري من   عحيث قام بطب ،قايفالشابندر، قال ابراهيم الدرويب" وللفاضل حممود جليب أايد مشكورة يف امليدان الث
حلديثة فات القدمية وا املؤلمع بنياملؤلفات النافعة ونشرها على نفقته اخلاصة يف مطبعته، وقد كان له مكتبة فخمة جت

 .158، ص1958والنوادر املخطوطة". البغداديون، أخبارهم وجمالسهم، بغداد 
1 ، وصالح الدين سعدهللا: 9741قافة الكردية، بغداد ينظر: معروف خزندار: اتريخ الصحافة الكردية، مديرية الث 5

نيسان  23و 22، يف 1314و1313ترمجة نصوص الرسائل اليت نشرت يف جريدة كردستان، جريدة التآخي، العددان 
وفرهاد  1972يسان ن 22، يف 1015وبدرخان السندي: مولد الصحافة الكردية، جريدة التآخي، العدد  1974

 ية()ابلكرد 9، ص2007ت حول اتريخ الصحافة الكردية، السليمانية بريابل: جمموعة مقاال
1 يذكر بريابل أن مطبعة جريدة كردستان مل تطبع من أعداد اجلريدة غري العدد الرابع، إذ ألقي القبض على مؤسسها  6

 والصفحة.  بقالساصدر امل: وأعيد إىل اسطنبول، ومت االستيالء على املطبعة ومصادرهتا واتالفها. ينظر بريابل
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لعل الزمان سيكشف املزيد من املعلومات عن املطبعة، ومنها ما جييب . و 17على متويل مشروعه
 على هذا التساؤل.

ومع أنه، وزميله حميي الدين، كاان على معرفة شخصية ابلعلماء الكرد حبكم إقامتهما يف رواق 
ع يف الكرد غري كتابني فقط مها )موانع البدياملؤلفني األكراد يف األزهر، إاّل أنه مل يطبع من آاثر 

شريع( و)تقريب املرام( من أتليف عامل كردي معاصر هو عبد القادر بن حممد السعيد تحكمة ال
. وفيما عدا هذا فإنه طبع كتااًب لعامل بغدادي معروف 18التخيت الكردستاين املعروف ابلسننذجي

الشنقيطي، هو حممود شكري اآللوسي، وكتاابً لعامل مغريب كان قد نزل القاهرة هو أمحد بن األمني 
وعدة كتب لعامل قاهري معاصر هو أمحد بك احلسيين تبحث يف علم الكالم، وألحد شيوخ األزهر 

وأمحد ابراهيم اجلداوي من  املعاصرين، هو حممد بن خبيت بن حسني املطيعي احلنفي األزهري،
الب أزهري غري علماء األزهر. وكتبًا حملمد طاهر اجلزائري، من املعاصرين، وكتاابً يف العقائد، لط

معروف، امسه حممد عصام، يبدو أنه كان زمياًل هلما. أما سائر الكتب األخرى فلمؤلفني من 
ابن سينا، والنسفي، والرازي، والبيضاوي، وابن عريب، وابن : العصور اإلسالمية السابقة، أمثال

مال الدين العراقي، احلاجب، وابن تيمية، والتفتازاين، الكلوذاين، السبكي، الغزايل، واحمللي، ك
 وحممد الغزي، وغريهم. 

توىل فرج هللا زكي تصحيح معظم ما طبعه من كتب، وصرَّح بذلك على أغلفتها، وأثىن على نفسه، 
مثل قوله )طبع مبعرفة صاحب اهل مَّة العلّية، والسرية الرضّية، حضرة الفاضل الشيخ فرج هللا زكي 

ع رد الك ردي األزهري(، وكان يعاونه أحياانً  يف كردستان  ،)سريت(رجل أزهري، من أهل مدينة س 
ع ردي األزهري( كلفه بتصحيح جمموعة   19تركيا، يدعى )إبراهيم اخلطيب احلسين الس ل في اإلس 

                                                 
1 من ذلك أنه اتفق مع مصطفى أفندي املكاوي احملامي مبدينة )الفيوم( وعبد احلميد أفندي الصمداين على طبع  7

ئل املطبوعات العربية يف الطناحي: أوا م.1899هـ/1917شروح التلخيص يف البالغة فطبعها يف مطبعة بوالق سنة 
 .362مصر ص

1 ران، انتقل إىل السليمانية، وعني مدرساً يف بعض مدارسها، وألف عدداً من سننذج( يف كردستان إي -من أهل )سنه 8
هـ. ينظر إمساعيل 1303قيل و هـ 1304الكتب يف العقائد اإلسالمية وجد قسمًا منها طريقه إىل الطبع، وتويف سنة 

 1291بة ص ية واملعر ويوسف اليان سركيس: معجم املطبوعات العرب 605ص 1ابشا البغدادي: هدية العارفني ج
 .272، ص1951وحممد أمني زكي: اتريخ السليمانية، ترمجة مجيل بندي الروزبياين، بغداد 

1 عامل فاضل، سلفي االجتاه، له ولد عامل مثله، هو أبو هبة هللا إمساعيل، مؤلف كتاب )حتذير أهل اإلميان عن احلكم  9
 م.1986/هـ1407بغري ما أنزل القرآن( املطبوع يف املدينة املنورة سنة 
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فتاوى تقي الدين بن تيمية، وتقع يف مخسة جملدات كبرية، ويف الواقع فإن هذا الكتاب يعد أهم مأ 
وعات اإلسالمية، مجعاً وتصحيحاً واخراجاً. على أنه جتاوز يف بعض اجنزه فرج هللا زكي يف عامل املطب

الكتب حد التصحيح إىل مهمة )التحقيق( مبا يعنيه من مقابلة للنسخ هبدف الوصول إىل لفظ 
املؤلف، مثال ذلك ما فعله يف طبعه كتاب )شرفنامه( للبدليسي إذ قال أنه اعتمد على ثالث 

ثراي بدر خان، ونسخة املدرسة العثمانية يف حلب. وشرح  نسخ، هي النسخة الروسية، ونسخة
خطبة لكتاب ألفه العالمة حممد طاهر اجلزائري يف علم أصول اللغة، ورمبا اعتمد على بعض من 
يثق هبم من العلماء يف تصحيح كتاب ما، فكتب يف صدر كتاب )جواهر القرآن( مثاًل أنه )اعتىن 

م يد طوىل يف العلوم العقلية والنقلية وكيفية التطبيق بينهما(. بتصحيحه وحتريره أحد الفضالء ممن هل
والكتاب الوحيد الذي جاء من أتليفه هو )بشرى العامل برتك احملارابت واتفاق األمم( وواضح من 

 . 20عنوانه أن موضوعه هو ترويج أفكار البهائية، أو ما استهواه منها يف األقل
ريظ العلماء ، وتقالمؤلفعلى وضع فهارس للكتاب، وترمجة ل ومما متيز به يف عامل الطباعة حرصه

ليت حصلت يف بعية ااملط يف الثناء على الكتاب وبيان مزاايه، فضاًل عن قوائم دقيقة ابألخطاء
عد الفراغ حىت ب طبوعالكتاب، وما يقابلها من تصويبات تدل على حرص املطبعة على متابعة امل

ر، ن الصو ماهتا ليت تناولتها املطبعة فقد خلت مطبوعمنه. ونظرًا لطبيعة املوضوعات ا
ن م وتتكون عادة نوان،والتخطيطات، ابستثناء بعض احللى الزخرفية اليت كانت حتيط بصفحة الع
تبعًا لدى ما كان منو  جتميع عدد من القطع الصغرية اليت حتمل أشكااًل زخرفية خمتلفة. وعلى

 عاته جاء مؤطراً خبط أسود.انسخي املخطوطات فإن أكثر صفحات مطبو 
وممن أم دَّ املطبعة ابلع ون املادي حممد أمني اخلاجني، صاحب املطبعة الشهرية ابلقاهرة، إذ جاء 
على كتاب )الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع( من أتليف أحد معاصريه أمحد بن 

وأخيه،  21وحممد أمني اخلاجني الكتيب األمني الشنقيطي أنه طبع )على نفقة أمحد انجي اجلمايل،
وعين بتصحيحه مؤلفه(. ومثله ما جاء على كتاب )النفحة القدسية يف السرية األمحدية التجانية( 
من أنه طبع )على نفقة احلاج بشري بن أمحد الزموري اجلزائري(. ويف بعض األحيان كان حميي 

                                                 
2 وضع هذا الكتاب قبل احلرب العاملية األوىل بثالث سنوات فلما قامت هذه احلرب ظهر لقراء الكتاب أن املؤلف مل  0

 يكن يستند يف أتليفه إىل حدس سليم، أو استقراء علمي لألحداث.

2 وتويف سنة  الة،كتااًب ورس  378وهاجر إىل القاهرة حيث أنشأ مكتبة ذاع صيتها، نشر  1865ولد يف حلب سنة  1
 الوراق الوحيد "يعترب وأنه ، ووصفه قاسم حممد الرجب الكتيب املعروف أبنه " أكرب خبري يف الكتب اخلطية"1939

 .39، صمذكرات قاسم حممد الرجب ابلعامل العريب يف تلك األايم".
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ره، فيسجل عليه عبارة تقول )طبع على الدين صربي، زميل فرج هللا، ينفق على طبع كتاب خيتا
 . 22نفقة حضرة الفاضل الشيخ حميي الدين صربي الكردي(

جتاوز عمل صاحب مطبعة كردستان العلمية إذاً مهمتها احملددة يف طبع الكتب، إىل أن تكون دار 
اليت نشر حقيقية، فباستثناء ما كان يطلب منه أن يطبعه على نفقة مؤلفه، فإنه كان ينتقي الكتب 

اهنا، ويطبعها على نفقته، أو على نفقة زميله ظيراها جديرة ابلطبع، ويكلف من ينسخها من م
حميي الدين صربي، ومن مث يتوىل توزيع الكتاب بعد طبعه يف مصر ويف خارجها من البالد العربية 

ا إىل واإلسالمية. وبذلك فإن أعمال فرج هللا زكي كانت ترتاوح بني تصحيح الكتب قبل ادخاهل
املطبعة ومراجعتها مراجعة اتمة، مث الوقوف املباشر على طبعها، وتصحيح جتارب الطبع، مث العمل 
على توزيع الكتاب من بعد. ويظهر أنه اتفق مع بعض الناشرين على أتسيس دار نشر عاملية لنشر 

الكتب العاملية  الكتاب اإلسالمي، إذ جاء يف أوائل بعض مطبوعاته أنه )وكيل الشركة اخلريية لنشر
اإلسالمية. من طلبة األزهر الشريف(، وقد ازدهرت جتارته للكتب بسرعة، حىت أنه أسس مكتبة 

ابجلمالية لبيع  24، فضاًل عن مكتبة أخرى أسسها يف )حوش عطا(23بـ)الصنادقية( ابألزهر
 .25جتار هباالكتب واال

ه، منهم اء عصر علم د من أبرزوقد ساعدته على تلك املهام عالقاته الواسعة والعميقة مع عد
من  غريمهاو مشق، دالسيد حممود شكري اآللوسي يف بغداد، والشيخ مجال الدين القامسي يف 

 العلماء يف املشرق واملغرب االسالميني.

                                                 
2 ون مع الشيخ مصطفى م  تعا1905هـ/1323عين فرج هللا زكي بطبع بعض منشوراته يف غري مطبعته، ففي سنة   2

 قاهرة طبعه، وملنيل ابلعة الالقباين الدمشقي على اخراج كتاب )اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح(، وتولت مطب
قطار، يف قطر من األ ه كاملةطوطتيكن للمطبعة أي اضافة إىل هذا الكتاب، غري أهنا أعلنت يف آخره أهنم مل جيدوا  خم

 تفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد".وإمنا " طبعوها على أجزاء م
2 الصنادقية حارة ضيقة قدمية نسبت أواًل إىل صناع الصناديق اخلاصة ابلعروس، مث اختصت بتجارة الكراسات  3

 .املعز لدين هللا ية شارعن انحوالقرطاسية املدرسية، فضاًل عن حمالت لبيع البخور والتوابل والعطور، وهي تبدأ م
2  م، وتقع على شارع اجلمالية.1817هـ/1233األمري سليمان آغا السلحدار سنة دار كبرية أنشأها  4
2 : أوائل املطبوعات العربية يف مصر، ضمن حبوث )ندوة اتريخ الطباعة العربية حىت انتهاء القرن حممود حممد الطناحي 5

، 400، ص1995 ولتشرين األ23-22التاسع عشر( اليت عقدت يف مركز مجعة املاجد يف دولة اإلمارات بتاريخ 
 .400ص
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م يذكر 1910كانون الثاين   16هـ/ 1328حمرم  5ففي رسالة كتبها اآللوسي إىل القامسي بتاريخ  
هم نسخة واحدة من كتاب )التحليل(، وطلب نسخة أخرى ألجل "وكتب يل فرج هللا أن عند

التصحيح، ويف خزانة مرجان نسخة منه خبط ابن القيم، وهي مع كوهنا ال خترج من املدرسة فيها 
نقصان كثري.. وقد عرفنا فرج هللا زكي أنه يشرع بطبع اجلزء الثالث من الفتاوى، وأن يطبع على 

الدليل يف إبطال التحليل( وقريباً إن شاء هللا تعاىل يتم طبعه ويعم  هامشه )التسعينية( وكتاب )بيان
. ويف رسالة أخرى أرسلها القامسي جنده يقول "كتب إىل الشيخ فرج هللا أن أرسل إليه ما 26نفعه"

لدينا من تتمة )شرح العقيدة األصفهانية( املنسوخة من اخلزانة ]الظاهرية[ ليقابلها مع ما تفضلتم 
. وكتب اآللوسي إىل القامسي يقول "وقد أمرمت 27ها، وقريبًا نرسلها له إن شاء هللا تعاىل"إبرساله من

أن نسعى ابستكتاب الفتاوى لفرج هللا، فالفتاوى اليت تعىن هبا قد أرسلتها له منذ مدة وهي 
املشتملة على كثري مما يف الرسائل الكربى، ولكن املقصود واألهم )الفتاوى املصرية( وعلى ما 

شارات تدل ، ومثل هذه اإل28مسعت أن جزءًا منها يف خزانة امللك الظاهر، وهو اجلزء السادس"
على اجلهود الكبرية اليت كان يبذهلا فرج هللا يف سبيل احلصول على النسخ املتعددة للمخطوط 

 الواحد.
 وقد لقيت مطبوعات املطبعة ر واجًا واسعاً، يدل على ذلك قيامها إبعادة طبع بعض تلك

، وتصريح صاحبها على بعض ما كان يطبعه 29املطبوعات بعد مدة قليلة من طبعها أول مرة
. وكانت دقة فرج هللا يف حتقيقه النصوص اليت يطبعها سببًا يف 30احتفاظه حبق طبعه للمرات التالية

ما  جلوء العلماء إىل مطبعته لطبع نفائس كتب الرتاث، ونقرأ يف رسالة للقامسي يقول "لقد أحزنين
ذكر يل السيد شكري أفندي يف كتابه أنه أرسل من سنتني كتاب )مدارج السالكني( للشيخ فرج 
هللا، وإنه إىل اآلن مل يطبعه، فلماذا اي ترى؟ لذا أرى أن تتعدد حمال طبع تلك النفائس"، وواضح 

                                                 
2  ،2001الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القامسي وحممود شكري اآللوسي، حتقيق حممد بن انصر العجمي، بريوت  6

 .136ص
2  .174الرسائل املتبادلة ص 7
2  .48الرسائل املتبادلة ص 8
2 م. وكتاب )البيان 1119هـ/1329م، مث أعيد طبعه سنة 1908هـ/1326فكتاب )أقرب طرق الوصول( طبع سنة  9

ب )املسائل م، وكتا1910هـ/1328م وأعيد طبعه سنة 1909هـ/1327يف أصل تكوين اإلنسان( طبع سنة 
 م.1911هـ/1329م مث أعيد طبعه سنة 1910هـ/1328اخلمسون( طبع سنة 

3  كما يف كتاب )الدرر اللوامع( الذي حصل من مؤلفه على حق إعادة نشره.  0
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طبع  املطبعة األوىل اليت احتكرت -عهد ذاك -من العبارة األخرية أن املطبعة كانت قد بدت
. وتكشف رسالة كتبها اآللوسي عن مقدار الثقة اليت كان 31)النفائس( على حد تعبري القامسي

يوليها العلماء ملطبعة كردستان العلمية يف نشر كتب الرتاث، إذ قال"إن رسالة الربكوي اليت يف 
بوحدة آداب الزايرة كنت رأيتها قبل أعوام مطبوعة يف العاصمة مع بعض الردود على القائلني 

الوجود غري اهنا مشحونة ابلغلط والتحريف، فصّححت  النسخة على ما يف كتابه )إغاثة اللهفان( 
وأصلحت  ما كان فيها من الفساد، مث نقلها بعض األصحاب إىل البياض، وكان قصدي ارساهلا 

 32إىل مصر ليطبعها فرج هللا على عهدته"
سخ من يداع نأملطابع اأصحاب ويلزم ك العهد، مل يكن مثة )رقم إيداع( حتمله مطبوعات ذلوملا 

مبا  لةىل قائمة كامتوصل إًا المل يعد ممكن، كما حيدث يف هذه األايم، وطنيةمطبوعاهتم يف املكتبة ال
 ت.ات خمتلفة، من كتب ونشراصدار مطبعة كردستان العلمية بطبعه من إقامت 

ل جرد عدد من املكتبات لذلك كله، فقد عمدان إىل البحث عن هذه االصدارات من خال
الرئيسة، أييت يف أوهلا دار الكتب املصرية، واملكتبة األزهرية، ومكتبة اإلسكندرية، وتوصلنا إىل 

-1907/هـ1343إىل  1325صدرت خالل املدة من  امطبوعكتااًب   116عنواانت نو 
 : اآليت، وذلك على وفق السياق الزمين 33م1930

 
 

 هـ1325
 هـ1326
 هـ1327
 ـه1328

  م1907
 م 1908
 م 1909
 م1910

1 
16 
11 
38 

                                                 
3  .17الرسائل املتبادلة ص 1
3  .145الرسائل املتبادلة ص 2

3 م، ويصحح هذا ما 1908شباط من سنة  2م وانتهت يف 1907شباط )فرباير( سنة  13هـ يف 1325بدأت سنة  3
ر، وعات العربية يف مص: أوائل املطبم حتديداً، ينظر الطناحي1908تناقله بعض الكتاب من أهنا أتسست سنة 

 400ص
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 هـ1329
 هـ1330
 هـ1331
 هـ1332
 هـ1334
 هـ1343
 هـ1344
 هـ1345
 هـ1346
 هـ1347

 غري مؤرخة

 م1911
 م1912
 م1913
 م1914
 م1916
 م1926
 م1927
 م1928
 م1929
 م1930

36 
5 
_ 
_ 
_ 
1 
1 
_ 
_ 
1 
6 

 
ن ولنا أ. تلفةريخ خما يف تواكتب أعيد طبعه  ، وأربعةاريخ الطبعو ا تكتب مل تذكر عليهستة   هذا عدا

 ئاً ومتقطعاً دأ بطيا بمنوإنالحظ أن نشاط املطبعة مل يكن جيري على نسق واحد خالل هذه املدة، 
اً صعوداً سريع ، لكنه حققواحدة إال على جمموعةإذ مل نقف  1316 م1907هـ/1325يف سنة 

، 1909، 1908هـ/ 1329، 1328، 1327، 1326السنوات  خاللكتااًب يف   92بلغ 
م  العاكتب يف  مخسةمث اخنفض يف السنوات التالية حىت مل يتجاوز إصدار  ،م1911، 1910

، فاملطابع األمر ري هذاوليس من اليسري تفس كتاب واحد أو كتابني يف أكثر تقدير.الواحد، مث  
وي خربة ذمهرة  لامّ القدمية اليت تقوم على أساس التصفيف اليدوي للحروف، تستعني عادة بع  

أيخذون وكون قلياًل، ي -سيما يف ذلك العهدال -هبذا النوع من الطباعة، وعدد هؤالء العمال
ن تفيد لة دون أكام   لسنةعاطلني بقي املطبعة عماهلافمن غري املمكن إذاً أن ت  أجورًا عالية نسبياً، 

 عائداً يكفي الستمرار العمل. ر  منهم يف طبع كتب تد  
ى )كتب اجلادة( سمّ ذات موضوعات إسالمية، وكثري منها مما كان ي  ب اليت طبعت ومجيع الكت

وهي الكتب الدراسية املنهجية اليت كانت تدرس يف املدارس اإلسالمية ويف مقدمتها اجلامع 
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وحتتل كتب العقائد )أو علم الكالم( النسبة يي الدين صربي. األزهر، حيث خترج فرج هللا زكي وحم
وضوعات الكتب املطبوعة، تليها كتب املنطق والفلسفة، مث أتيت كتب التفسري األعلى بني م

والكتاب الذي خيرج عن هذا النطاق هو وكتب التاريخ، مث الفقه، كتب التصوف، و  ق،واألخال
   دل على اعتناقهما مبادئ البهائية عهد ذاك.)مكاتيب عبد البهاء( الذي ي

، أو كرديته، فإنه مل يطبع غري كتاب واحد يف التاريخب 34وعلى الرغم من تصريح فرج هللا زكي
الكردي، هو )شرفنامه( لألمري شرف الدين البدليسي، وقد طبعه بلغته األصل، الفارسية،  الرتاث
مع مقدمة ابلعربية كتبها حممد علي عوين، املرتجم يف قلم اللغات الشرقية  م1930هـ/1347سنة 

 تاب هو آخر ما وقفنا على طبعه يف مطبعة كردستان العلمية.يف ديوان امللك فؤاد، فكان هذا الك
 35م1940هـ/1359وقد تويف هو يف القاهرة سنة 

 : وفيما أييت قائمة مبا وقفنا عليه من مطبوعات هذه املطبعة الرائدة
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3  )فرج هللا ذكي الكردي(، ويالحظ أن الذال يلفظ زاايً حبسب اللهجة املصرية.ورد يف ختم لفرج هللا امسه هكذا  4
3  .48نقال عن الرسائل املتبادلة ص 123زكي جماهد: األخبار التارخيية يف السرية الزكية ص 5
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 حي اجلمالية يف القاهرة
 

 
 شارع يف حي اجلمالية

 

 
 درب املسمط حيث مطبعة كردستان العلمية
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 مدخل حوش عطا يف اجلمالية

 

 
 حارة الصنادقية حيث مكتبة فرج هللا زكي

 
 ]أ[

 صول.اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األ: عنوان الكتاب
 انصر الدين البيضاوي.: املؤلف

 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
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 .107: عدد الصفحات
 .2-1اجمللدان : مالحظات

 
 أحسن الكالم فيما يتعلق ابلسنة والبدعة من األحكام. : لكتابعنوان ا
 (.م1854/هـ1271حممد بن خبيت بن حسني املطيعي احلنفي األزهري )تويف سنة : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .88: عدد الصفحات

 
 األحكام.: عنوان الكتاب

 بن حسني املطيعي احلنفي األزهري. حممد بن خبيت: املؤلف
 .م1911/هـ1329: ة الطبعسن

 : عدد الصفحات
 

 االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية: عنوان الكتاب
سنة  )تويف حلنبلياعالء الدين أيب احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي : املؤلف
 (.م1400/هـ803

 .م1911/هـ 1329: سنة الطبع
 .121: عدد الصفحات

 
  الدين.األدب يف: عنوان الكتاب

 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
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 .94 -63الصفحات : عدد الصفحات
 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 األربعني يف أصول الدين: عنوان الكتاب

 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .368: عدد الصفحات
 آبخره فهرس وتصحيح.: مالحظات

 
 إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة: عنوان الكتاب

 (.م1854/هـ1271الشيخ حممد خبيت املطيعي )تويف سنة : املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .382: عدد الصفحات
 يف آخره فهرس.: املالحظات

 
 أساس التقديس يف علم الكالم.: عنوان الكتاب

 مام فخر الدين الرازي.اإل: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .240: عدد الصفحات
 يف آخره فهرس.: املالحظات

 
 األصول املنطقية.: عنوان الكتاب
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 .م(1413هـ/816)تويف  السيد الشريف علي اجلرجاين: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 إعالم الباحث بقبح أم اخلبائث.: لكتابعنوان ا
 (.م1913/هـ1332أمحد بن أمحد احلسيين الشافعي )تويف : املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 .154: عدد الصفحات

 يف آخره تقاريظ وفهرس. : مالحظات
 

 أعالم املوقعني.: عنوان الكتاب
 ابن قيم اجلوزية.: املؤلف

 : سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 ية.بن تيماأعلنت عنه املطبعة يف أول اجمللد الرابع من جمموعة فتاوى : ظاتمالح
 

 أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول.: عنوان الكتاب
 أمحد ابراهيم اجلداوي من علماء األزهر.: املؤلف

 .م1911/هـ1329، مث يف م1908/هـ1326سنة الطبع
 ص. 176.، 192: عدد الصفحات

 .األوىل الطبعة: املالحظات
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 أقسام العلوم العقلية.: عنوان الكتاب

 الرئيس أبو علي احلسني بن سينا: املؤلف
 م.1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 

 يها الولد.أ: عنوان الكتاب
 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .124-96الصفحات : عدد الصفحات

 ن جمموعة يف جملد.ضم: املالحظات
 

 ]ب[
 حبر الكالم يف علم التوحيد.: عنوان الكتاب

 بو املعني النسفي.ميمون بن حممد، أ: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .112: عدد الصفحات
 يف آخره فهرس.: املالحظات

 
 بشرى العامل برتك احملارابت واتفاق األمم.: عنوان الكتاب

 ي.فرج هللا زكي الكرد: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
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 .111: عدد الصفحات
 أابح نشره وترمجته ملن شاء.: املالحظات

 
 هبجة املشتاق يف بيان حكم زكاة أموال األوراق.: عنوان الكتاب

 بن أمحد احلسيين.بك أمحد : املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .208: عدد الصفحات
 وفهرس. ظيف آخره تقاري: مالحظات

 
 البداية والنهاية يف التاريخ.: ن الكتابعنوا

 (م1372/هـ774أيب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي )تويف : املؤلف
 .م.1930 /هـ1347: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 مع مطبعة دار السعادة مبصر. اجلزء األول.: مالحظات

 
 سبعينية املنعوت ابل ية وهوالباطنو كتاب بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة :  عنوان الكتاب

 الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي. أبو: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .143: عدد الصفحات
ة، يضوالسرية الر  كتب على الغالف األول أنه )طبع مبعرفة صاحب اهلمة العلية،:  مالحظات

لعلمية ستان اكرد  طبعته مطبعةحضرة الفاضل الشيخ فرج هللا زكي الكردي األزهري، وذلك مب
 رة(.بدرب املسمط مبلك سعادة املفضال أمحد بك احلسيين جبمالية مصر القاه
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 .بغية أهل األثر: عنوان الكتاب

 حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل.: املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 (. أوائل كتب احلديثطبع يف جمموع واحد بعد كتاب )رسالة يف: املالحظات

 
 البيان يف أصل تكوين اإلنسان. : عنوان الكتاب

 أمحد بك بن أمحد بن يوسف احلسيين.: املؤلف
 .م1910/هـ1328، وأعيد طبعه سنة م1909/هـ1327سنة الطبع 

 .208: عدد الصفحات
 وفهرس. ظيف آخره تقاري: مالحظات

 
 ]ت[

خبار اليت ني األجلمع بلى أعداء أهل احلديث واأتويل خمتلف احلديث يف الرد ع: عنوان الكتاب
ملتشاهبة أو خبار اض األادعوا عليها التناقض واالختالف واجلواب عما أوردوه من الشبه على بع

 .املشكلة
 هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري. عبد: املؤلف 
  .م1908/هـ1326: سنة الطبع 

 ص.  492عدد الصفحات 
ع )على نفقة صاحب السعادة حممود أفندي شابندر زاده عني كتب عليه أنه طب:  مالحظات

أعيان بغداد وجتارها والساعي يف إحياء آاثرها. مبعرفة الفقري اليه فرج هللا زكي الكردي مبطبعته 
هـ، حقوق الطبع حمفوظة(، ومثة تنبيه هو )ليعلم 1326مطبعة كردستان العلمية مبصر احملمية سنة 
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النسخة الواسطية املصححة مبعرفة أستاذي  على ثالث نسخأن هذا الكتاب طبع وصحح 
، والنسخة الدمشقية املكتوبة املصححة خبط اإلستاذ املفضال السيد حممود شكري اآللوسي

 الفاضل الشيخ حممد مجال الدين القامسي، والنسخة احملفوظة ابلكتبخانه اخلديوية(.
 

 اتج الرسائل ومنهاج الوسائل. : عنوان الكتاب
 حميي الدين ابن عريب: لفاملؤ 

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .630: عدد الصفحات

 : يتضمن الرسائل اآلتية: املالحظات
 الرسالة اإلهلية -1
 الرسالة القدسية -2

 الرسالة اإلحتادية -3

 الرسالة السراينية -4

 الرسالة املشهدية -5

 الرسالة الفردوسية -6

 الرسالة العذرية -7

 الرسالة الوجودية. -8

 
ذيب على هت لدسوقياجريد الشايف على تذهيب املنطق الكايف، وهي حاشية الت: عنوان الكتاب

 .لدرديرشيخ ااملنطق على شرح اخلبيصي على هتذيب املنطق للتفتازاين اليت جردها ال
 .(م1814/هـ 1230حممد بن أمحد بن عرفة املالكي الدسوقي )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1330 : سنة الطبع
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 .251: عدد الصفحات
 

 حترير القواعد املنطقة يف شرح الشمسية.: وان الكتابعن
 (.م1364/هـ766قطب الدين حممد بن حممد الرازي )تويف : املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 .339: عدد الصفحات

 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 التقديس يف علم الكالم.: عنوان الكتاب
 فخر الدين الرازي.: املؤلف
 : طبعسنة ال

 : عدد الصفحات
 مع كتاب رفع األعالم بشرح السلم وتوشيح عبد السالم.: املالحظات

 
 تقريرات: عنوان الكتاب

 حممد بن زهوان.: املؤلف
 .م1911/هـ1330: سنة الطبع

 .56: عدد الصفحات
 ي.للمحل طبع يف أسفل صفحات كتاب )الكشف التام عن إرث ذوي األرحام(: مالحظات

 
 حتفة الرأي السديد األمحد لضيا التقليد واجملتهد. :عنوان الكتاب

 احلسيين.بن أمحد أمحد بك : املؤلف
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 م.1911/هـ.1329مث  م1908هـ/1326: سنة الطبع
 .84: عدد الصفحات

 : املالحظات
 

 تنبيه النبيه والغيب يف الرد على املدارسي واحلليب.: عنوان الكتاب
 .امحد بن ابراهيم بن عيسى النجدي: املؤلف

 م.1911/هـ1329: سنة الطبع
 .521 -234الصفحات : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 هتذيب األخالق.: عنوان الكتاب
 حميي الدين ابن عريب: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .189 -125الصفحات : عدد الصفحات

 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات
 

 األخالق وتطهري األعراق. هتذيب: عنوان الكتاب
 (.م1030/هـ421أمحد بن حممد بن يعقوب، ابن مسكويه )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 

 توفيق املواد النظامية ألحكام الشريعة احملمدية.: عنوان الكتاب
 حممد بن حسن بن عمر الشطي.: املؤلف
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 : سنة الطبع
 .95: عدد الصفحات

مل يذكر و ردي(، كي الكنه طبع )يف املطبعة الفاخرة لصاحبها فرج هللا ز كتب عليه أ:  مالحظات
 اسم املطبعة.

 
 

 ]ج[
 جواهر القرآن.: عنوان الكتاب

 لإلمام أيب حامد الغزايل.: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .192: عدد الصفحات
 طبع على نفقة حميي الدين صربي الكردي.: مالحظات

 
 النفيس. اجلوهر: عنوان الكتاب

 الرئيس أبو علي احلسني بن سينا: املؤلف
 م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .279 -257الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 ]ح[ 

 حاشية اخليايل على شرح السعد التفتازاين..: عنوان الكتاب
 (،.م1458/هـ863أمحد بن موسى اخليايل )تويف : املؤلف
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 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .210: عدد الصفحات

 طبع على هامش شرح التفتازاين.: مالحظات
 

 ..لشمسيةعلى ا حاشية الدسوقي على حترير القواعد املنطقية شرح القطب: عنوان الكتاب
 .(م1814/هـ1230حممد بن أمحد بن عرفة املعروف ابلدسوقي )تويف : املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 
 .لشمسيةعلى ا حاشية الدواين على حاشية السيد الشريف على شرح القطب: وان الكتابعن

 (.م1501/هـ907جالل الدين حممد بن اسعد الصديقي الدواين الشافعي )تويف : املؤلف
 .م1909/هـ1327: سنة الطبع

 .286 -256الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 مسية.لى الشعحاشية السيالكويت على حاشية اجلرجاين على شرح القطب : عنوان الكتاب

 (.م1657هـ/1067ن السيالكويت اهلندي )تويف عبد احلكيم بن مشس الدي: املؤلف
 م.1909/هـ1327: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 حاشية العليمي على التذهيب.: عنوان الكتاب
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  العليمي.ايسني: املؤلف
 .م1911/هـ1330: سنة الطبع

 .251: عدد الصفحات
 

على  السعد لى شرححاشية املوىل شجاع الدين الرومي على حاشية اخليايل ع: عنوان الكتاب
 العقائد النسفية.

 شجاع الدين الرومي.: املؤلف
 .م1910/هـ1329: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 

 ف على حاشية اخليايل.حاشية الشيخ حممد الشري: عنوان الكتاب
 حممد الشريف: املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 .330-245الصفحات : عدد الصفحات

 جملد.على هامش ضمن جمموعة يف طبع : مالحظات
 

 حاشية العصام.: عنوان الكتاب
 ـ(ه951عربشاه األسفرائيين )تويف  بن حممد عصام الدين ابراهيم: املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات
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 ة.حاشية العصام على شرح التفتازاين على العقائد النسفي: عنوان الكتاب
يف دي )تو عصام الدين ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين السمرقن: املؤلف
 (.م1543/هـ951

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .143: عدد الصفحات

( والسيد م1707/هـ1119)تويف جار هللا هوامشه حاشيتا املوىل ويل الدين  على: مالحظات
 ( على الكتاب.م1761/هـ1175حممد بن محيد الكفوي )تويف 

 
لى عازاين التفت حاشية ويل الدين على حاشية عصام الدين على شرح السعد: عنوان الكتاب

 العقائد النسفية.
 (م1707/ـه1119ويل الدين جار هللا )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .143: عدد الصفحات

 طبع على هامش حاشية العصام على شرح التفتازاين.: مالحظات
 

 حاشية الكفوي على حاشية عصام الدين هلى شرح السعد.
 م(.1761هـ/1175السيد حممد بن محيد الكفوي )تويف : املؤلف

 م.1911هـ/1329: سنة الطبع
 .143: عدد الصفحات

 طبع على هامش حاشية العصام على شرح التفتازاين: الحظاتم
 

حاشية قول أمحد على حاشية اخليايل على شرح السعد التفتازاين على العقائد : عنوان الكتاب
 النسفية.
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 قول أمحد بن حممد بن خضر.: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .134: عدد الصفحات
 حاشية قول أمحد واخليايل. هبامشه حاشية املرعشي على: مالحظات

 
 نسفية.حاشية مال أمحد اجلندي على شرح السعد على العقائد ال: عنوان الكتاب

 مال أمحد اجلندي.: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 

 ]د[
هللا تعاىل   وجوديفكماء  واحلالدرة الفاخرة يف حتقيق مذهب الصوفية واملتكلمني: عنوان الكتاب

 وصفاته ومظامل العامل.
 (.م1492/هـ898مال عبد الرمحن اجلامي )تويف : املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .296-247الصفحات : عدد الصفحات

ن ر الديم( لفخطبع يف جمموع واحد بعد كتاب )اساس التقديس يف علم الكال: املالحظات
 الرازي.

 
 الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع.: عنوان الكتاب
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 أمحد بن األمني الشنقيطي.: املؤلف
 م.1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد املالحظات
لشنقيطي األمني د بن اأنه من )أتليف الفاضل الرحالة أمح كتب عليهالطبعة األوىل،  : مالحظات

 لكتيباجني امني اخلأوحممد  أمحد انجي اجلمايلعلى نفقة نزيل مصر القاهرة حفظه هللا(. وأنه طبع 
 وأخيه، وعين بتصحيحه مؤلفه، وجعل حق إعادة طبعه لناشره.

 
 ديوان السيد حسن القااييت.: عنوان الكتاب

 حسن القااييت.: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 اجلزء األول.: املالحظات

 
 ]ذ[

 ب األممذيل كتاب جتار : عنوان الكتاب
 أبو شجاع حممد بن احلسني.: املؤلف

 م1916هـ/1334: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 ]ر[
 افرسالم كالرد الوافر على من زعم أن من مسى ابن تيمية شيخ اإل: عنوان الكتاب

نة تويف س) افعيابو عبد هللا مشس الدين حممد بن ايب بكر بن انصر الدين الش: املؤلف
 (.م1438/هـ842
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 .م1911/هـ1329: طبعسنة ال
 .99 -1: عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
  

 رسالة يف األصول: عنوان الكتاب
 احلسيينبن أمحد أمحد بك : املؤلف

 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
 : عدد األوراق

 
 الرسالة البعلبكية.: عنوان الكتاب

 (.م1372/هـ728)تويف  أبو العباس أمحد بن تيمية احلراين: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 

 رسالة الطري.: عنوان الكتاب
 .هـ(505)تويف  أبو حامد حممد بن حممد الغزايل: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 د..544-536الصفحات : عدد الصفحات

 طبع ضمن جمموعة يف جمل: مالحظات
 

 يد عنه.رسالة يف كنه البد للمر : عنوان الكتاب
 حميي الدين ابن عريب.: املؤلف
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 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .64-39الصفحات : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات
 

 رسالة أوائل كتب احلديث.: عنوان الكتاب
 حممد سعيد حممد شنبل.: املؤلف

 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 
 رسالة العهد.: عنوان الكتاب

 الرئيس ابو علي احلسني بن سينا.: ؤلفامل
 .1910/هـ1328: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 

 رسالة يف الوحدة الوجودية.: عنوان الكتاب
 (..م1621/هـ1031هباء الدين حممد بن حسني العاملي )تويف : املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .328-292الصفحات : عدد الصفحات

  جملد.ضمن جمموعة يف: املالحظات
 

 رسالة يف زايرة القبور.: عنوان الكتاب
 حممد بن أيب بكر الربكوي.: املؤلف
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 .م1911هـ/ 1329: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 يب( البن عيسى النجدي.تاب )تنبيه النبيه والغطبع مع ك: املالحظات
 

 رسالة يف الفعل واالنفعال.: عنوان الكتاب
 سينا.الرئيس أبو علي احلسني بن : املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .224 -211الصفحات : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات
 

 روح القدس يف وصف النفس.: عنوان الكتاب
م( وهو 19/هـ14ن أبو العزم حممد احلسن بن أمحد بن حممد السمان احلموي )القر : املؤلف

 ختميس لقصيدة النفس العينية البن سينا.
 م.1907هـ/1325: عسنة الطب

 .15: عدد الصفحات
ة البن مجويف أوله تر  كتب عليه أنه طبع يف مطبعة فرج هللا زكي احلموي ابلقاهرة،:  مالحظات

 سينا.
 
 

 ]ز[
 زبدة األفكار.: عنوان الكتاب

 (.م1656/هـ1067عبد احلكيم اهلندي السيالكويت )تويف : املؤلف
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 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 244: عدد الصفحات

 . "مجعه بعض األفاضل"يف هامشه )جامع التقارير( : مالحظات
 

 ]س[
 سر القدر.: عنوان الكتاب

 الرئيس أبو علي احلسني بن سينا.: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .256 -244الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 دنيةالرسالة امل: عنوان الكتاب

 هـ(505حامد حممد بن حممد الغزايل )تويف أبو : املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .38 -1الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 سلوك املالك إىل تدبري املمالك.: عنوان الكتاب

 أمحد بن حممد بن أيب الربيع.: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
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 ]ش[
 شرح ابن تيمية على العقيدة األصبهانية : تابعنوان الك

 (.م1337/هـ728تقي الدين أمحد بن شهاب الدين ابن تيمية احلراين )تويف : املؤلف
 .. م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .152: عدد الصفحات
لدين ا مشس شرح فيه عقيدة اإلمام حممد بن حممود بن حممد بن عبد الكايف: مالحظات
 األصفهاين.

 
 شرح السعد على الشمسية.: الكتاب عنوان

 (.م1390/هـ793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )تويف : املؤلف
 .م1909/هـ1327: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 شرح خطبة الكايف يف علم اللغة.: عنوان الكتاب

 (.م1910/هـ1338طاهر بن صاحل بن أمحد اجلزائري )تويف سنة : املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع

 .80: عدد الصفحات
سعادة  ط مبلكب املسمالكائنة بدر طبع يف مطبعة كردستان العلمية )كتب عليه أنه :  املالحظات

 فوظة(.وأن )حقوق الطبع حم .القاهرة( جبمالية مصراملفضال أمحد بك احلسيين 
 

 شرح منظوميت الكواكيب: عنوان الكتاب
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 : املؤلف
 : سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ية.بن تيماأعلنت عنه املطبعة يف أول اجمللد الرابع من جمموعة فتاوى : مالحظات

 
 شرفنامه )ابلفارسية(: عنوان الكتاب

 شرفخان البدليسي.: املؤلف
 .هـ1347م/1930: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
راي بدر نسخة ثو سية، لنسخة الرو طبعه فرج هللا زكي ابالعتماد على ثالث نسخ، هي ا: مالحظات

 كتاب.خان، ونسخة املدرسة العثمانية يف حلب، ووضع حممد علي عوين حواشي ال
 

 ]ع[
 علم األخالق: عنوان الكتاب

 الرئيس ابو علي احلسني بن سينا: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .256-190الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 يد.العقد الفريد لتبيان الراجح من اخلالف يف جواز التقل: عنوان الكتاب

 : املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
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 .47: عدد الصفحات
 

 عقيدة ابن تومرت: عنوان الكتاب
 هلرغي.أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن تومرت املنعوت ابملهدي ا: املؤلف

 م.1910هـ/1328: سنة الطبع
 .560-552الصفحات: تعدد الصفحا

 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 عقيدة ابن قدامة املقدسي.: عنوان الكتاب
 احلنبلي. ملقدسيدامة ااإلمام موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن ق: املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 
 عقيدة أهل األثر.: عنوان الكتاب

 لي.احلنب منظومة لإلمام حمفوظ بن أمحد بن حسني أيب اخلطاب الكلوذاين: فاملؤل
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 .564 -562الصفحات : عدد الصفحات
 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 عقيدة خمتصرة : عنوان الكتاب

 ..هـ(1328شهاب الدين عرون بن هباء الدين املرجاين القازاين )تويف : املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
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 : عدد الصفحات
 

 العلم املنشور يف إثبات الشهور.: عنوان الكتاب
 (.هـ756تقي الدين أيب احلسن علي بن عبد الكايف السبكي )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 ص. 56: عدد الصفحات

 
 علوم احلقائق وحكم الدقائق.: عنوان الكتاب

 ين احلموي.سعد الد: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .498-487الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 ]غ[

 غاية األماين يف الرد على النبهاين.: عنوان الكتاب
 حممود شكري بن عبد هللا اآللوسي: املؤلف

 .م1909/هـ1327: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

وهي  لنبهاين يف كتابه شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق.رد به على يوسف ا: املالحظات
امسه، وإمنا بكتابة احلروف األوىل )ف. ج. ز( ومل الطبعة األوىل، مل يكتب عليها صاحب املطبعة 

ولكنه ذكر يف آخره أنه يذكر اسم مطبعته، خشية من مالحقة أتباع االجتاهات الصوفية التقليدية. 
 أنفق على طبعه الشيخ حممد نصيف والشيخ عبد القادر التلمساين.وقد )أقل تالميذ املؤلف(. 

  .4ص ، بال بياانت طبع،ينظر النسخة املطبوعة على نفقة حممد اجلميع
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 ]ط[

 الطرق العصامية يف العقائد التوحيدية.: عنوان الكتاب
 .م1911/هـ1329حممد عصام. وهو أحد طلبة األزهر فرغ منه سنة : املؤلف

 هـ.1329: عسنة الطب
 .30: عدد الصفحات

 
 ]ف[

 فائدة يف عد الكبائر.: عنوان الكتاب
 (.م1560/هـ968الشيخ موسى أبو النجا شرف الدين احلجاوي احلنبلي )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .582ضمن جمموعة يف جملد  : عدد الصفحات

 
 فرائد الآليل من رسائل الغزايل.: عنوان الكتاب

 هـ(505أبو حامد حممد بن حممد الغزايل )تويف : لفاملؤ 
 م.1924هـ/1343سنة الطبع 

 .383: عدد الصفحات
 توىل حتقيقه حممد خبيت املطيعي،: مالحظات

 
 فوائح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت.: عنوان الكتاب

 (م1810/هـ1225عبد العلي حممد نظام الدين األنصاري )تويف سنة : املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
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 : عدد الصفحات
 يليه خمتصر ابن احلاجب واملنهاج للبيضاوي.: املالحظات

 
 ]ق[

 قريب اجملاز إىل مسائل اجملاز.: عنوان الكتاب
 الشيخ طاهر بن صاحل اجلزائري.: املؤلف

 .م1908/هـ1326: سنة الطبع
 .31: عدد الصفحات

أهتا غة ونشول اللطبته وهي يف أصمعجم لغوي ألفه الطاهر ومل يكمله. طبعت خ: املالحظات
 واشتقاقها بشرح فرج هللا زكي الكردي.

 
 .القواعد العشر: عنوان الكتاب

 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف
 .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .535 -525الصفحات : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 بلية الشيخ تقي الدين بن تيمية احلنالقول اجللي يف ترمج: عنوان الكتاب

 هـ(728صفي الدين احلنفي البخاري )تويف : املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 . 100: عدد الصفحات
 .136-100تشغل الصفحات  ظيف آخره تقاري: مالحظات
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 القوى اإلنسانية وادراكاهتا.: عنوان الكتاب

 الرئيس أبو علي احلسني ابن سينا.: املؤلف
 هـ1328: نة الطبعس

 عدد الصفحات.
 

 ]ك[
 

 الكايف يف اللغة للجزائري.: عنوان الكتاب
 م(.1851ـ/ه1268 الشيخ طاهر بن صاحل بن أمحد اجلزائري مث الدمشقي )تويف سنة: املؤلف

 م.1908هـ/1326: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 
 كشف األسرار.:  عنوان الكتاب

 .: املؤلف
 : سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ية.بن تيماأعلنت عنه املطبعة يف أول اجمللد الرابع من جمموعة فتاوى : مالحظات

 
 الكشف التام عن إرث ذوي األرحام.: عنوان الكتاب

 (م1756/هـ1170حسني بن حممد احمللي الشافعي )تويف : املؤلف
 .م1911/هـ1330: سنة الطبع
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 .2+  54: عدد الصفحات
 هرس.فريرات للشيخ حممد بن زهوان، وآبخرها يف أسفل الصفحات تق: املالحظات

 
 ر.كشف الستار عن حكم صالة القابض على املستجمر ابألحجا:  عنوان الكتاب

 (..م1913/هـ1332السيد أمحد احلسيين )تويف : املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع

 .184: عدد الصفحات
 

 ة.م ابن تيميالكواكب الدرية يف مناقب اإلمام شيخ اإلسال: عنوان الكتاب
 (..م1623/هـ1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )تويف : املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 .231-137الصفحات : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 كيمياء السعادة.:  عنوان الكتاب
 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .524 -499الصفحات : الصفحات عدد

 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 ]م[
 املبدأ واملعاد.: عنوان الكتاب
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 أبو علي احلسني بن سينا.: املؤلف
 .م1910 /هـ1328: سنة الطبع

 296-274الصفحات : عدد الصفحات
 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات

 
 ين.تقي الدين ابن تيمية احلراجمموعة فتاوى شيخ اإلسالم : عنوان الكتاب

 تقي الدين ابن تيمية احلراين: املؤلف
 .م1911/هـ1329: سنة الطبع

 ، مع كل جملد فهرس.كبرية  مخسة جملدات: عدد الصفحات
ج هللا زكي شيخ فر اضل ال)طبع مبعرفة صاحب اهلمة العلية، والسرية الرضية، حضرة الف: مالحظات

ملفضال عادة الك سطبعة كردستان العلمية بدرب املسمط مبالكردي األزهري، وذلك مبطبعته م
 أمحد بك احلسيين جبمالية مصر القاهرة(.

 
 املختصر: عنوان الكتاب

 عثمان بن عمر ابن احلاجب النحوي.: املؤلف
 .م1908/هـ1326: سنة الطبع

 .240: عدد الصفحات
 : املالحظات

 
 خمتصر املنتهى : عنوان الكتاب

 هـ(.646مر ابن احلاجب )تويف عثمان بن ع: املؤلف
 هـ.1326: سنة الطبع
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 : عدد الصفحات
 ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 املسائل اخلمسون يف أصول الكالم: عنوان الكتاب

 هـ(.606حممد بن عمر البكري، فخر الدين الرازي )تويف : املؤلف
 م1911/هـ1329مث يف  .م1910/هـ1328: سنة الطبع

 .387-329حات الصف: عدد الصفحات
 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: مالحظات

 
 : عنوان الكتاب

 
 ستخلص.امل

 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف
 : سنة الطبع

 : عدد الصفحات
 ية.بن تيماأعلنت عنه املطبعة يف أول اجمللد الرابع من جمموعة فتاوى : مالحظات

 
 

 مسلم الثبوت.: عنوان الكتاب
 (م1707/هـ1119 بن عبد الشكور البهاري )تويف حمب هللا: املؤلف

 . م1908/هـ1326 : سنة الطبع
 .112: عدد الصفحات

 يف آخره فهرس.: املالحظات
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 معراج السالكني: عنوان الكتاب
 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف

 م1924هـ/1344: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 املتقدم(. طبع ضمن كتاب )فرائد الاليل: مالحظات
 

 معيار العلم: عنوان الكتاب
 أبو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف

 م.1911هـ/1329: سنة الطبع
 .175: عدد الصفحات

 حملمد رشيد رضا. ظعليه تقري: مالحظات
 

 معيار يف فن املنطق: عنوان الكتاب
 حممد الغزي: املؤلف

 .1911/هـ1329: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 
 مكاتيب عبد البهاء.: كتابعنوان ال
 عبد البهاء.عباس أفندي : املؤلف

 .هـ1330/م 1910: سنة الطبع
 : عدد الصفحات
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 منهاج الوصول يف علم األصول.: عنوان الكتاب
 انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي.: املؤلف

 هـ.1326: سنة الطبع
 .107: عدد الصفحات

 أول طبعة هلذا الكتاب.: املالحظات
 
 مناسك احلج.: نوان الكتابع

 إبراهيم السقا الشافعي.: املؤلف
 .م1327/1909: سنة الطبع

 .80: عدد الصفحات
 

 .املنطق الفهواين واملشهد الروحاين يف املعاد اإلنساين: عنوان الكتاب
 .م(1737ـ/ه1150)تويف  ، الشهري بعقيلةحممد بن أمحد بن سعيد بن مسعود: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .486-438الصفحات : عدد الصفحات

 طبع ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 خمتصر كتاب املؤمل للرد إىل األمر األول. : عنوان الكتاب
شهاب الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم أبو شامة الشافعي)تويف  : املؤلف
  م(1266هـ/665

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 : الصفحات عدد
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 مواهب البديع يف حكمة التشريع.: عنوان الكتاب

 جي.معروف الكردي السنندعبد القادر : املؤلف
 .م1911 /هـ1329: سنة الطبع

 : عدد الصفحات
لشيخ الفاضل حضرة اكتب عليها أهنا طبعت "على نفقة املؤلف و   الطبعة األوىل.: املالحظات

 يع حمفوظة للمؤلف.حممد حسني نعيمي الكردي" وأن حقوق الط
 

 ميزان إجراء األقالم يف خماطبات اخلاص والعام.: عنوان الكتاب
 كمال الدين العراقي.:  املؤلف

 .م1911/هـ1329: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 ضمن جمموعة يف جملد.: املالحظات
 

 ميزان العمل.: عنوان الكتاب
 ابو حامد حممد بن حممد الغزايل.: املؤلف

 .م1910/هـ1328: سنة الطبع
 .230: عدد الصفحات

 
 ]ن[

 النفحة القدسية يف السرية األمحدية التجانية.: عنوان الكتاب
 حممد علوان بن السيد بن حسنني الدسوقي. : املؤلف
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 .م1909 /هـ1327: سنة الطبع
 : عدد الصفحات

 طبع على نفقة احلاج بشري بن أمحد الزموري اجلزائري.: مالحظات
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 ملحق
 مطبوعات )كردستان العلمية(من أغلفة 

 
 
 

 
 م1911هـ/1329العلم املنشور. طبع سنة 
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 هـ1329جواهر القرآن طبع سنة 

 
 

 
 م1908هـ/1326أتويل خمتلف احلديث طبع سنة 
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 م1911هـ/1329فتاوى ابن تيمية طبع سنة 

 

 
 م1910هـ/1328ديوان حسن القااييت طبع سنة 
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 علميةان الاألخرية من العلم املنشور وفيها خامتة الطبع يف مطبعة كردست الصفحة
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 م.1911هـ/1329االختيارات العلمية طبع سنة 
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 م1910هـ/1328الدرر اللوامع طبع سنة 

 

 
 الصفحة األوىل من الدرر اللوامع
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 م1911هـ/1329جمموعة من الرسائل طبعت سنة 
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 م1911هـ/ 1329بع سنة مواهب البديع ط
 

 
 توفيق املواد النظامية خال من سنة الطبع
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 فرائد الآليل ال حيمل اتريخ الطبع
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 بحثخالصة لل
لقاهرة اها يف اريخ، أسسمطبعة كردستان العلمية هي أول مطبوعة محلت اسم كردستان يف الت     

فيها ويف  لومهماعتلقيا و يف السليمانية، شاابن كرداين من هورمان يف كردستان إيران، مث عاشا 
 مفتتح يفلعمل ابطبعة بغداد، مث هاجرا إىل مصر، حيث التحقا ابجلامع األزهر، وقد بدأت امل

كتااًب مجيعها   116والقرن العشرين، واستمرت حىت ثالثينات القرن، طبعت خالل هذه املدة ن
، الفقه. مل لعقائدالفقه، ، التصوف، اصول اعلوم القرآن، احلديث: تقريبًا يف العلوم اإلسالمية

حتقيقها، هتا، و طوطاتقتصر مهمة املطبعة على طبع الكتب فحسب، وإمنا مشلت أيضًا اختيار خم
 على الرغم منو تقان. واإل وتوزيعها يف مصر ويف البالد اإلسالمية. وقد متيزت مطبوعاهتا ابلدقة

مدان عا، ولذا فقد يلة جدنها قلعأن املعلومات املتوفرة الدور الرائد الذي قامت به هذه املطبعة إال 
 مصر يفملهمة بات امن فهارس املكت ايف هذا البحث إىل تقصي اترخيها وموقعها وجردان عدد

 فاعددان قائمة مفصلة مبطبوعاهتا. 
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