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aaaa 

  پديدآور  اصلي عنوان  اموال شماره  رديف
  و خط

  كتابت تاريخ

1  21/777 
آيات تورات در باره پيامبر اسالم، متن عبري 

  با ترجمه فارسي
بن رشتي، عبدالعظيم
  عبدالمحسن

  ق13نسخ، قرن 

  [بي تا]    احاديث نبوي به عربي، 7/528  2

  السبزواري، ابوذربن عبداهللا  احاديث نبوي (عربي) 5/4250  3
نسخ و نستعليق، 

  ق907

4  4074 
احسن القصص و دافع الغصص (حشمت 

  شاهي)
شريف حائري اصفهاني، 

  احمد بن ابوالفتح
  نسخ

5  3941 
احسن القصص و دافع الغصص (حشمت 

  شاهي)
شريف حائري اصفهاني، 

  احمد بن ابوالفتح
  شكسته نستعليق

  ق1235نسخ،     افضليت محمد (ص) بر ابراهيم 16/5858  6

7  890 
االنوار و مفتاح السرور و االفكار في مولد 

  النبي المختار
  نسخ  بكري، احمدبن عبداهللا

  نسخ  البوصيري، محمدبن سعيد  القري في مدح خيرالوريام 1/1069  8
  نستعليق    االنساب و الرجال 5804  9

  بحاراالنوار الجامعه لدرراالخبار 984  10
مجلسي، محمدباقربن 

  محمدتقي
  به چند خط

  نسخ  افشار، ميرزا محمد  بحر العرفان 5672  11

  برده (قصيده) 104  12
بوصيري، محمدبن 
  سعيدنيريزي، احمد

  نسخ

  المرتضيبشارةالمصطفي لشيعه 1/1049  13
كجيح طبري، 

عمادالحرالعاملي، محمدبن 
  الحسن

  ق1063نسخ، 

  ق2571نسخ،   طبري آملي، عمادالدين  المرتضيبشارةالمصطفي لشيعه 4/945  14

15  29/2571 
 "بندي از غزالي درباره روايت پيامبر اسالم 

  به عربي "اهللا خلق آدم علي صورتهان
  غزالي، محمدبن محمد

شكسته نستعليق، [بي 
  تا]

  بندي از كتاب المبتي عن زهدالنبي 6/604  16
قمي، محمد جعفربن 

جباعي، شمس محمدبن علي
  الدين محمدبن حسن

  نسخ

  نسخ درشت، [بي تا]    ز كتاب النبي (ص) به (ع)بندي ا 10/6350  17
  ق1288نستعليق،     بندي در وصاياي حضرت رسول 3/3471  18
شكسته نستعليق و   وفا، ابوالقاسمترجمه احوال و نسبت پيامبر و خلفاء پس  7/2842  19
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 ٢صفحه 
aaaa 

  ق13نسخ، قرن اميه و مشاهير صدراسالم به فارسيازاو از بني

20  2/2662 
بوي به تركي به نام سلطان ترجمه اخبار ن

  احمد خان
  ق12نسخ، قرن  

21  6/2653 
ترجمه چهل حديث و كلمات قصار پيامبر 

  اسالم
  

نسخ و نستعليق، 
  ق1119

  نسخ و نستعليق  بن احمدجامي، عبدالرحمن  ترجمه چهل كلمه از پيامبراسالمي 7/2653  22
  نستعليق    ترجمه طب النبي 4223  23

24  39/6457 
ظوم چهل كلمه پيامبر اكرم (ص) ترجمه من

  بفارسي
  بن احمدجامي، عبدالرحمن

شكسته نستعليق، 
  ق]13[قرن 

  760نسخ، ترجمه   كازروني، سعيدبن مسعود  ترجمه مولودالنجي يا المنتقي في سيرالنجي، 3826  25
  نسخ  بن يوسفهشام، عبداهللابن  تلخيص شرح قصيدة بانت سعاد: 3/641  26

  االثر في التاريخ و السيرح فهومتلقي 1/3471  27
الجوزي، ابوالفرج 

  بن عليعبدالرحمن
  ق1288نستعليق، 

  النبويه (ع)االحاديثجامع 1/6215  28

رازي قمي، جعفربن 
احمدمازندراني، 

بن بن محمدعليمحمدصادق
  اسماعيل

شكسته نستعليق، 
  ق1305

  چهل حديث نبوي 6/4379  29
آبادي اصفهاني، خاتون

  بن حسينيمحمدتق
نسعليق و نسخ، 

  ق1056

  چهل حديث نبوي 8/4275  30
آبادي، محمدسعيدبن خاتون

  محمدتقي
  ق1081نستعليق، 

  چهل حديث نبوي 6/4275  31
آبادي، محمدسعيدبن خاتون

  محمدتقي
  ق1081نستعليق، 

  چهل حديث نبوي منظوم 5/4379  32
آبادي خاتونقاري، عادل

بن اصفهاني، محمدتقي
  حسين

نستعليق و نسخ، 
  ق1056

  چهل حديث نبوي منظوم 9/4379  33
آبادي اصفهاني، خاتون

  بن حسينمحمدتقي
نستعليق و نسخ، 

  ق1056

  چهل حديث نبوي منظوم 8/4379  34
آبادي اصفهاني، خاتون

  بن حسينمحمدتقي
نستعليق و نسخ، 

  ق1056

  چهل حديث نبي منظوم 7/4379  35
آبادي اصفهاني، خاتون
  بن حسيندتقيمحم

نستعليق و نسخ، 
  ق1056

  نستعليق  اهل، يوسف  السالمحدايق االسالم في نعت النبي عليه 726  36
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aaaa 

 ٣صفحه 
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  نستعليق  اهل، يوسف  السالمحدايق االسالم في نعت النبي عليه 839  37

  حديث نبوي 38/4379  38
آبادي اصفهاني، خاتون

  بن حسينمحمدتقي
نستعليق و نسخ، 

  ق1056

  يات القلوبح 6554  39
مجلسي، محمدباقربن 

  محمدتقي
  نسخ، نسخ معرب

  القلوب (كتاب دوم)حيات 6739  40
مجلسي، محمدباقربن 

  بن محمداسماعيلمحمدتقي
  

  حيوة القلوب 3051  41
مجلسي، محمدباقر بن 

  محمدتقي
  نستعليق

  محمدعلي خان  خبر بحيراي راهب از آثار نبوت محمد (ص) 11/5611  42
ق 12 نستعليق، قرن

  (؟)

43  7/6463 
هفده] سطر خط [17خط و نقاشي [مرقع]: 

  نسخ ممتاز درشت
  نسخ  نيريزي، احمد

  ق13نستعليق، قرن   كاظمي، محمدشريف  ديوان 2/5493  44
  نسخ، [بي تا]  بكربن ابيمحمدبن علي  النبويالديوان 5489  45
  نسخ    رد يهود 6348  46
  ق955نستعليق،   بن عليكاشفي، حسين  لنبويهاالرسالةالعلية في االحاديث 465  47

48  19/3424 
رواياتي از پيامبر اسالم در اهميت علم و جز 

  آن
  ق11نستلعيق، قرن   

49  8/604 
رواياتي درباره مطالبي گوناگون از پيامبر 

  اسالم
الدين محمدبن جباعي، شمس

  حسن
  نسخ

  حمدعلي خانم  روايت در بيان عشق خديجه و نكاح پيغمبر 12/5611  50
ق 12نستعليق، قرن 

  (؟)
  نستعليق   روايتي از پيامبر اسالم در باره امام حسين (ع) 9/3424  51

52  23/6350 
روايتي از پيامبر اسالم در نيكي معاش و 

  زندگي (ف)
  

نسخ و نستعليق، قرن 
  ق13

  طوسي، محمدبن حسن  روايتي در باره وصاياي پيامبر 3/2856  53
بي نسخ و نستعليق، [

  تا]

  ملكم  روح االسالم 2028  54
شكسته 

 1/1281ع29نستعليق،
  در تفليس مقابله شد

55  4061 
آل و روضة االحباب في سيرة النبي  و ال

  االصحاب
حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 

  اهللافضل
  نسخ
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aaaa 
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56  4119 
آل و روضة االحباب في سيرة النبي و ال

  االصحاب
حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 

  مروي، محمدصادقاهللافضل
  نستعليق

57  3944 
آل و روضة االحباب في سيرة النبي وال

  االصحاب
حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 

  اهللافضل
  نستعليق

58  2452 
روضة االحباب في سيرة النبي واالل و 

  االصحاب
حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 

  اهللافضل
  نستعليق

59  3728 
ول و روضة االحباب في سيرة النبي و اال

  االصحاب
حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 

  اهللافضل
  نستعليق

60  3886 
روضة االحباب في سيرة النبي و االول و 

  االصحاب

حسيني دشتكي، عطاءاهللا بن 
بن كيشي، عبداهللاهللافضل

  بن محمد بن مرادعبداهللا
  نسخ

61  717 
النبي و روضةالمعصومين في مدح
  االئمةالمعصومين

بن امينشريعتمدار، محمد
محمدشريعتمدار، 

  بن محمدمحمدامين
  نستعليق

  ق11نسخ، قرن     الوسائلالفضائل و اقويرياض 1/1286  62

63  2675 
رياض المعصومين في مدح النبي و ائمة 

  الدين

شريعتمدار، محمدامين بن 
محمدگرگاني عراقي، 

  محمدحسن
  شكسته نستعليق

  بن احمدي، عبدالرحمنجام  ستايش نامه جامي از پيامبر 13/5860  64
شكسته نستعليق، 

  ق13قرن 

  سراج القلوب 1/6638  65
قطان غزنوي، ابونصر 

آبادي، محمدابراهيم
  محمدبن ملكمحمداسماعيل

  نستعليق

  القلوبسراج 2/6407  66
قطان غزنوي، ابونصر 

اصغربن كرباليي محمدعلي
  هادي

شكسته نستعليق، 
  ق1233

  ق11نستعليق، قرن     سرگذشت پيامبر 32/4171  67
  ق11نستعليق، قرن     سرگذشت پيامبر (فارسي ) 35/4171  68
  نسخ  بن محمدمزلقان ركابي، علي  سيرةالنبي 4254  69
  ق12نستعليق، قرن    سيرةالنبي (ت) 5755  70
  نستعليق    سيرت پيامبر 4073  71

  سير يا مولوديه نوريه 5073  72
كاكياي صفوي، نورالدين 

  محمد
  قنستعلي
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  شرح القصايد السبع العلوية، 6/1510  73
الحديد، عبدالحميدبن ابيابن

  هبةاهللا
شكسته نستعليق و 

  ق1368نسخ، 
  نسخ    شرح القصيدةالبديعية 5/763  74

  "بانت سعاد"شرح  1187  75

بن هشام، عبداهللابن
 - بن زهير،   كعبيوسف

ق. قصيده بانت سعاد ، 26
  شرح

  ق11نسخ، قرن 

  شرح قصيدة بانت سعاد: 2/641  76
الخطيب العمري، محمدبن 

  عبداهللا
  نسخ

  شرح قصيده بانت سعاد 1/641  77
بن هشام، عبداهللابن
  مبلط شافعي، ابراهيميوسف

  ق783نسخ، 

  اهللا (ع)شرح قول رسول 6/4034  78
بن سهروردي، يحيي

علوي اردكاني، حبش
  محمدبن احمد

  ق9نسخ، قرن 

79  2418 
االنوارالنبوية في شرح مشارق

  االخبارالمصطفويةصحاح

بن طاوسي قزوين، يحيي
بن هدشي، عليعبداللطيف

  محمد

ميان نسخ و نستعليق، 
  ق778

  رفعتي، عمربن موسيعياض  المصطفيالشفاء بتعريف حقوق 1466  80
تا  1236نسخ، 

  ق1237

  المصطفيالشفاء بتعريف حقوق 1604  81
محمدبن بن موسيعياض

  دبن عثماناحم
  ق82نسخ، قرن 

  ق12نسخ، قرن     النبي(ت)شمايل 5607  82
  ق885نسخ،   القضاعي، محمدبن سالمه  االخبارشهاب 2/2058  83

  ابهري، ابوالعزيزبن احمد  النبيطب 21/807  84
نستعليق و نسخ، قرن 

  ق10

  النبي (ع)طب 14/6169  85
ابواحمدشيرازي اصطهباناتي، 

  اهللامحمدبن عنايت
  ق1106نسخ، 

  نستعليق، [بي تا]  گوهري، محمد ابراهيم  البكاء (ف)طغيان 1/6452  86

87  1391 
المخرج  علي االخبار بماثورالخطابفردوس

  البارينالشهاب (يا) فردوسكتاب
شيرويه، شهرداربن 

  عمادالدين
  نسخ

  الشرور (ع)فصل في ام 19/6101  88
بن نجفي، محمدقاسم

  الدينشجاع
  ق1067نسخ، 

  ق9قرن     القمر سيدالبشر...فصل في انشقاق 20/528  89
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  [بي تا]    النبيفصل في من لعن 19/528  90

91  5/1205 
فضل مقلب (ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا) 

  ص)5داراي چند حديث نبوي (
البستاني، احمدبن 

  محمداحمد
  ق1052نسخ، 

  ق11نستعليق، قرن  باركبن مفيضي، ابوالفيض  قدميه (رساله) 488  92

    النبيالقصيدةالدالية في مدح 19/1807  93
نسخ و نستعليق، [بي 

  تا]

  القصيدةالهائة 2/2821  94
ازري، 

آبادي، نجفمحمدكاظم
  محمد

  ق1260نسخ، 

  النبويهالقصيدةالهمزية في المدايح 1/4612  95
البوصيري، محمدبن 

زاده، احمدبن سعيدبك
  يوسف

  ق1199نسخ، 

  ق]11نسخ، [قرن     قصيدة داليه در ستايش پيامبر 5/955  96
  نسخ  شيخ بهائي، محمدبن حسين  قصيدة في مدح النبي (صلي اهللا)(عربي) 3/556  97

  قصيده اعشي در مدح پيامبر اسالم 19/2842  98
وفا، بن قيساالعشي، ميمون

  ابوالقاسم
  ق13نسخ، قرن

  البردةقصيده 103  99

البوصيري، محمدبن 
عيدتبريزي، س

مفتون دنبلي، عالءالدين
  بن نجفقليعبدالرزاق

متن نسخ و ثلث، 
حاشيه نستعليق، 

  ق1008

  البوصيري، محمدبن سعيد  البردةقصيده 5943  100
نسخ و ثلث بسيار 

  ق10خوش، قرن 
  نسخ  بن محمدازري، كاظم  قصيده ستايش پيامبر از مالكاظم ازري 9/5477  101

  تصر من سيرة سيدالبشرالمخالقول 3854  102
حجر العسقالني، احمدبن ابن

  علي
  ق12نسخ، قرن 

103  1/956 
المحمديه في شرح كشف الحقايق

  المحمديةالحقايق
  ق972نسخ،   الدين منصوردشتكي، غياث

104  21/4044 
الجمل و الغزاله من بعض معجزات كالم

  اهللا (ص)رسول
بن الدينمازندراني، نظام
  يحيي

 نستعليق،
  ق917و918

  السبزواري، ابوذربن عبداهللا  كلمات قصار پيامبر 6/4250  105
نسخ و نستعليق، 

  ق907

106  15/2706 
كلمات قصار پيامبر و روايات دعاء و گفتار 

  بزرگان
  نسخ  
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  ق1288نستعليق،     كلمات قصار حضرت رسول 12/3471  107

108  2/3704 
اهللا كيفيت معراج رفتن جناب پيغمبر صلي

  عليه و آله ...
  

شكسته نستعليق، 
  ق13قرن 

  النبويةاالخبار في االحاديثلباب 21/4379  109
آبادي محمدبن محمودخاتون
بن اصفهاني، محمدتقي

  حسين

نستعليق و نسخ، 
  ق1056

  النبويهاالخبار في االحاديثلباب 30/4275  110
آبادي، محمدبن محمودخاتون

  محمدسعيدبن محمدتقي
  ق1081نستعليق، 

  اللمعةالجلية في معرفةالنية 1/2057  111
فهد حلي، احمدبن ابن

  محمدرشيدا، محمد
  ق1409نسخ، 

  مجازات االثارالنبوية 2303  112
شريف الرضي، محمدبن 

  رازي، جعفربن غازيالحسين
  ق1099نستعليق، 

  النبويةالمجازات 1/3545  113
شريف الرضي، محمدبن 

  الحسين
  ق1020نستعليق، 

114  2/537 
مجدول در ذكر عترت نبي يا رساله بي الف 

  در احوال پيامبر و امامان (فارسي)
الدين واعظ هروي، نظام

  بن محمدعلي
  نستعليق

  ق13نستعليق، قرن   بن محمدرونق، عبداهللا  العشاقمجمع 5444  115

  الخفاء عن الفاظالشفاءمزيل 1696  116
شمني مصري، احمدبن 

بن بركاتمحمدمكي مالكي، 
  محمد

  ق1007نسخ، 

117  1876 
االنوارالنبوية من مشارق
  االخبارالمصطفويةصحاح

بن الصغاني، حسن
 محمدسنامي، حامدبن اسحاق

  ق849نسخ، 

  ق11نستعليق، قرن     معجزات سيدالمرسلين 38/4171  118

  المقصورةالدريديه 3/847  119
دريد، محمدبن ابن
محمد سعيدبن ميرزا حسن

  حسين

نسخ معرب، قرن 
  ق13

  االعالقاالخالق و معالممكارم 455  120
بن الطبرسي، الحسن

 بن حسنحالوي، حاتمالفضل
  ق993نسخ، 

  الهمزية (ع)المكية في شرحالمنح 2/6161  121
بن مالكي، احمديوسف

  رمضان
  ق1184نسخ، 

  ق.10نسخ، قرن   دالقسطالني، احمدبن محم  المحمديةاللدنية بالمنحالمواهب 1357  122
  ق11نسخ، قرن   بن عليكاشفي، حسين  ) يا مقاالت محمديه- مولود پيغمبر (كتاب 4080  123
نسخ و نستعليق، قرن   سپهر، عباسقلي  التواريخناسخ 4147  124



و سلم آله و عليه اهللاصلي ك با موضوع حضرت محمدملكتابخانه و موزه ملي  هاي خطينسخه
 

aaaa 

 ٨صفحه 
aaaa 

  ق13

  النجم من كالم سيدالعرب و العجم 2/1594  125
اقليسي، ابوالعباس احمدبن 

  سعد
  نسخ

  م و بستان العلومنزهة الكرا 1465  126
رازي، مرتضي محمدبن 

شاه حسيني، محمد بن حسين
  ابي زيد

  نستعليق

  النعمةالكبري علي العالم بمولد سيد ولد آدم 2/1504  127
هيثمي انصاري، احمدبن 
  حجرحسيني، عبدالمؤمن

  1242نسخ، 

128  20/604 
وصاياي پيامبر اسالم (ص) و اميرالمؤمنين 

  ره وصيتعلي (ع) و رواياتي در با
الدين محمد جباعي، شمس

  بن علي
  نسخ

  نسخ، [بي تا]  محمد (ص) پيامبر اسالم  وصية بني لعلي (ع) 16/3630  129

130  1/1099 
يتضمن ذكر االخبار المشتمله علي عالمات 

  الساعة و علي احوال النبي  واالئمة
  ق]12نسخ. [قرن  

 


