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كلمة األميـن العام
ملؤسسة كاشف الغطاء العامة

F
حذَ اهلِمَم ,لِصيانةِ آثارِ الفُقهاءِ السالِفِيْنَ
احلمْد هللِ الذي شَدَّ العَزائِمَ وشَ َ
صطَفاهُ
طرَفاتِ العُلُ ْومِ وَبَدائع احلِكَم ,والصالة والسالمُ على مَن ا ْ
س َت ْ
املفْعَمَةِ بِمُ ْ
اهللُ على َبرِيَّتهِ وفَضَّلَ أُ ّمتَهُ على سا ِئرِ األُمَم ,وعلى آلِهِ اهلُداةِ املَيامِيْن.
فإنَّ مِنْ آثارِ فَضْلِ اهللِ العَمِيْمِ على مُؤسسة كاشف الغطاء العامة أنْ وَفَّقَ
القائمني عليها واملَعنِيّنيَ بِشؤُونِها إلنْجاز اإلصدار اخلامس من فهرست جمموع
ذلَ املنتسبون
اآلثار اخلطيّة النفيسة وقِوامُها ( )0888مثانيةُ آالف خمطوطة ,بَعْدَ أنْ َب َ
إليها أقصى اجلهودِ وغاية الوُسْع مِنْ أجْلِ إصْالحِها وترميم ما عَدَتْ عليه
ل الالئقِ بها.
عوادي األيام مِنْها ,وإخراجِها بالشّك ِ
وال يسعُنا بِهذهِ املُناسبة إالّ أنْ نَمُّدَ أكفَّ الضَراعَةِ بالدُّعاء اخلالِص للعاملني
يف هذه املؤسسة؛ لِما َنهَدُوا إليه وَاضطَلَعُوا بِهِ مِنَ القيامِ بهذا اإلجناز العِلميّ

كلمة األمني العام
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البيلوغرايفّ -املُهم بصورة فنيّة رائِقة.وَنَحْنُ يف هذا اجملال لَنَ ْغتَنِمُ ال ُفرْصَةَ لتذكري كُلِّ غَيورٍ وحريصٍ على تراثِ أ ّمتِهِ
أن يُبادِرَ إىل توثيق ما حبيازَتهِ مِنْ خمطوطات بتصويرها َوحِفْظِها تَحَسُّباً مِنْ
عَوادي الزَّمن وغوائل اآلفاتِ.
واهلل املوفِّقُ واهلادي إىل سواء السبيل.

عباس كاشف الغطاء
املدرسة املهدية الدينية
النجف األشرف
/3ذي احلجة3333/هـ

مقدمة الكتاب

F
احلمد هلل الذي مَنَّ علينا لالهتداء بشريعة أشرف املرسلني ,وسيّد األوّلني
واآلخرين ,وهدانا القتفاء نهج أهل بيته األئمة صلوات اهلل وسالمه عليه
وعليهم أمجعني ,ووفقنا جلمع آثارهم وآثار علماء أمتهم املؤمنني ,محداً كثرياً
يفوق محد احلامدين.
وبعد:
فإن أحد روافد اإلرث الفكري اإلسالمي والعاملي الذي تركه األوائل
لألواخر هي املخطوطات ,وهذا اإلرث قد جالت عليه عاديات الزمن باحلرق
واإلتالف املتعمّد تارة ,إىل اإلهمال والضياع تارة أخرى؛ ومن أجل ذلك جند
أن الضائعَ والتالفَ يُعادلُ أضعاف ًا مضاعفة من الذي بقي ساملاً منه ,فالذي يطّلع
على فهارس الكتب القدمية جيد نفسه أمام مصنّفات مهمّة ونفيسة جرت عليها
عوادي الزمان حتى أصبحت أثر ًا بعد عني.

مقدمة الكتاب
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حفّزت هذه النتيجة املؤملة اليت أحاطت بهذا الرتاث إىل حشد اجلهود
للحفاظ على الثمالة الباقية منه؛ وذلك بعملٍ دؤوبٍ انربت له مؤسسةُ كاشف
الغطاء العامة ,ومنذ عشرين عاماً تقريباً ,ليكون هلا قصب السبق يف هذا
املضمار.
وما أن أُعلن عن اختيار النجف األشرف عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة
2102م  -وهي كذلك من قبل  ,-حتى أصبح الواجب الكفائي عينياً بالنسبة لنا؛
وذلك إلظهار مدينة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ` مبا تستحقه من مظهر,
بالكشف عن كنوزها ,والتعريف مبؤلفات علمائها .فعلى رغم ضيق الوقت
استطعنا إجناز ما مل يُنجز يف غريه من سنني ,جبهود املوظفني يف املؤسسة وعلى
رأسهم املتابع جملريات العمل األستاذ ظافر بالل ,أجنزت مؤسسة كاشف الغطاء
العامة متمثلة بأمينها العام الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء اإلصدار
اخلامس من دليل املخطوطات مبجلدين ,وبواقع ( )8111نسخة خطية ,تُ َقدّم مع
جمموعة أقراص املخطوطات لضيوف العاصمة وللمراكز املعنية بهذا العمل.
وفضالً عن العدد متيّز هذا الدليل عن سابقه بـ:
 .0إيراد عناوين الكتب حبسب احلروف اهلجائية ,وال خيفى ما يف ذلك من
فائدة سرعة الوصول إىل الكتاب املطلوب ,وإيراد النسخ املتشابهة يف
العنوان مبكان واحد.
 .2اقتصاره على املفيد من املعلومات؛ وذلك حبذف األمساء املكررة
واالكتفاء باإلشارة هلا ,وإضافة معلومات جديدة كحالة املخطوطة من
حيث اكتماهلا أو نقصانها ,وهو ما مل يُذكر يف الدليل السابق.

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
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 .3تنوّع فهارسه ,فقد أضفنا له فهرس ًا باملواضيع ,وفهرس ًا بأمساء النسّاخ,
وفهرس ًا مبكان النسخ ,فضالً عن فهرس املؤلفني ,إضافة إىل جمموعة من
مصورات املخطوطات أُحلِقت به كنماذج.
ومن اجلدي ر ذكره أن هذه املخطوطات احتوت على لغات أخرى غري
العربية ,كالفارسية والرتكية واألوردوية والسريانية ,وملختلف األديان
واملذاهب ,ميكن للباحث احلصول على بغيته منها بزيارة بناية املؤسسة يف
النجف األشرف ,أو مراسلة بريدها اإللكرتوني.info@kashifalgetaa.com :
وما ذلك إال إمياناً منّا بضرورة نشر هذه العلوم ,وخدمة ملن أنفق عمره
لتصنيفها ,وهي مصنفات جديرة باالهتمام ,وحسبك من ذلك قول الشاعر:
إذا عرف اإلنسان أخبار مَن مضى

توهمته قد عاش مِن أوّل الدهر

وحتسبه قد عاش آخر عمره

إىل احلشر إن أبقى اجلميل من الذكر

فقد عاش كل الدهر مَن كان عاملاً

كرمياً حليماً فاغتنم أطول العمر

على أننا نقدمه لذوي الشأن على أساس النقد والتصحيح أوالً ,وأن
يسعفونا مبلحوظاتهم سراعاً ,زيارةً أو اتصاالً أو مراسلةً ,فإن زكاة العلم
إنفاقه ,وحنن من مصاديق مستحقيه.
ومن اهلل التوفيق.
مصطفى ناجح الصرّاف
مدير قسم الذخائر للمخطوطات
غرة ذي القعدة0333 /هـ
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F
من الواضح اجللي الذي ال مياري فيه أحد من أهل العلم وغريهم أن النجف
األشرف مثوى باب مدينة علم رسول اهلل  fموالنا اإلمام أمري املؤمنني علي
بن أبي طالب  ,aوهي حاضرة العلم األوىل ,وكعبة أنظار املسلمني عامة
وطلبة العلوم الدينية خاصة ,وهي من املدن املقدّسة العريقة يف نشر العلوم وبث
املعارف ,ومنها خترّ ج العلماء واملفكرون واألدباء واملتخصصون يف املعارف
اإلنسانية مجعاء ,وقد ملؤوا أمساع الدنيا وحازوا أعلى مراتب العلم ,وخلفوا
لنا من آثاره م النفيسة ومصنفاتهم القيّمة يف كل فن ما ال عني رأت وال أذن
مسعت ,السيما يف الفقه واألصول.

تأريخ التأسيس:
كانت النواة األوىل للتأسيس يف سنة 4141هـ 4991 -م ,ويف ظروف صعبة
وقاسية يف أيام حكم النظام الصدامي املباد ,الذي كان عدواً لدوداً للعلم

متهيد
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والعلماء.
ففي خِضم تلك الصعوبات ووعورة هاتيك املسالك انربى فتية آمنوا بربهم
وزادهم اهلل هدى إلنشاء قسم املخطوطات إىل جنب مكتبة كاشف الغطاء,
وكان العمل بادئ ذي بدء مقتصراً على حفظ صور املخطوطات على جهاز
احلاسوب ,وإعداد برنامج عرض خاص بها ,على الرغم من قلة اخلربات
املتوفرة يف ذلك الوقت.
استمرت هذه املؤسسة بالعمل يف سحب املخطوطات اخلاصة مبكتبة كاشف
الغطاء ,وبعد ذلك توسّع عملها فشمل سحب خمطوطات املكتبات اليت
تفضلت مشكورة بالتعاون مع املؤسسة ,ومن ثم خمطوطات مكتبات األسر
العلمية النجفية وغريها.
وكان العمل مقتصراً على جمرد سحب صور لصفحات املخطوطات
وإدخاهلا على جهاز احلاسوب.
وحتى عام 4141هـ 4991 -م تطورت برامج احلاسوب إذ صدر برنامج
( ) windows 95فاغتنمت املؤسسة هذه الفرصة العلمية إلصدار القرص األول
سنة 4141هـ 4991 -م وهو يضم ( )19خمطوطة بربنامج عرض خاص باملؤسسة.
واستمرت عملية التطور واإلبداع ,ومل تكتف املؤسسة بهذا القدر من
العطاء بل باشرت بإعداد برامج دينية تعمل على احلاسوب ,فأصدرت قرصاً
خاصاً باإلمام أمري املؤمنني  ,aوآخر باإلمام احلسني  ,aوقرصاً ثالثاً باإلمام
السجاد  ,aوقرص األبرار الذي حيتوي على حياة كل من النيب  fواألئمة
األطهار .Š

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
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ويف عام 4141هـ  4991 -م بدأت طباعة ما تيسر من املخطوطات العائدة
لعلماء أسرة آل كاشف الغطاء وبعض الكتب املنهجية يف حوزة النجف األشرف
العلمية ,وتوزيعها على طلبة احلوزة العلمية الدينية والباحثني واقحمققني جماناً.
وكان هذا العمل هو النواة األوىل لقسم التحقيق وقسم الطباعة والنشر.
واستمر العمل الدائب حتى عام 4149هـ 4999 -م حيث بلغ عدد
املخطوطات املصورة أكثر من ( )4121خمطوطة خمزونة على ( )11قرصاً ليزرياً,
وعدد الكتب اليت طبعت ووزعت تقريب ًا ( )11كتاباً.
أما جمموع الكتب اليت نضدت فقط على برنامج ( )wordفقد بلغ ()441
كتاب ,وهذه الكتب مجيعها مت إدخاهلا على قرص ليزري وزِّع جماناً على كثري
من الطلبة والباحثني واقحمققني.
ويف منتصف عام 4149هـ 4999 -م بلغ طغيان احلكّام أشده ,وبادر عدو
العلم والدين مستعيناً بعق ارب احلقد والبغي إىل طمس آثار العلم والعلماء من
خالل مصادرة هذه املؤسسة ,وإتالف ما حتويه من نفائس املخطوطات ونوادر
الكنوز الفكرية ,فحينما أحاط خُرباً بعمل املؤسسة وما تقوم به من أنشطة,
أرسل جالوزته ليعتقلوا أمينها العام الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء
وبعض مساعديه ,ثم صادروا األجهزة واحلاسبات وآالت التصوير واألقراص
الليزرية والعديد من املايكرو فيلم ملئات املخطوطات اقحمفوظة عليها.
وبعد عام من السبات املفروض قهراً استعادت املؤسسة عافيتها لتجدد
العهد واملضي قدماً لتحقيق الغاية املنشودة وبصورة سرية أيضاً ,ثم شرعت
باإلعداد لبدء العمل وإن رافقته صعوبات ذللها التوكل على اهلل ,فكانت
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النتيجة أن بلغ عدد األقراص الليزرية ( )21قرصاً حتمل قرابة ( )4241خمطوطة.
واستمرت أيضاً عملية التحقيق لبعض املخطوطات وإدخال الكثري من الكتب
على برنامج ( )wordوطباعة ما تيسر وتوزيعها على طلبة احلوزة العلمية
والباحثني واقحمققني أيضاً.

أقسام املؤسسة:
ومن نعم اهلل عز وجل أن أهلك فرعون وجنوده وكانوا هم األخسرين,
فجرى العمل على نطاق واسع واستُحْدِثَت أقسام ُأخَر إىل املؤسسة فأصبحت
املؤسسة تضم األقسام اآلتية:
-4

قسم الذخائر للمخطوطات.

-1

قسم الوثائق واألرشفة.

 -1قسم التحقيق والطباعة والنشر.
-1

قسم التبليغ اإلسالمي.

-1

قسم مكتبة كاشف الغطاء العامة.

 -2قسم الدراسات احلوزوية.
 -1قسم املؤمترات والندوات واالحتفاالت.
-2

قسم ثقافة الطفل والعائلة.

-9

قسم األوقاف التابعة للمؤسسة.

 -41قسم املساعدات اخلريية.
وقد كانت املؤسسة تُ ْعرَف باسم مؤسسة الذخائر نظراً لكونه أول أقسامها,
إالّ أنه بعد تعدد األقسام وتوسع العمل استبدل االسم إىل (مؤسسة كاشف
الغطاء العامة) وأحد أقسامها قسم الذخائر للمخطوطات.
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قسم الذخائر للمخطوطات:
ذكرنا فيما سبق أن هذا القسم من األقسام األوىل اليت أُنشِأت يف بداية إقامـة
املؤسسة ,واهلدف الذي يصبو إليه العـاملون يف هـذا القسـم هـو مجـع مـا أمكـن
احلصول عليه من املخطوطات واحلفاظ على هذا الرتاث العلمي ونشـره وتوزيعـه
على أهله جمانـاً ,الـذي هـو مـن حصـيلة جهـود األفـذاذ والنوابـغ مـن ـار قـرائح
علمائنا األعالم يف خمتلف فنـون املعرفـة .علمـاً أن هـذه الكنـوز بقيـت بجوبـة يف
بيوت العلماء وأُسرهم ومل خيرج منها إال النـزر القليـل ,ومـا زالـت تلـك الللـ
مركونــة علــى الرفــوف وخمزونــة يف الســراديب ,تنتظــر مــن خيرجهــا إىل النــور,
وينشرها على املأل ,ويزيل عنها ركام الزمن وغبار األيام.
وبالطبع كانت هناك مجلة أمور ساعدت على عدم نشر ذلك الرتاث وإبقائـه
مستوراً يف البيوت بعيداً عن النشر ,منها الظرف العام متمثال بالسلطة املبادة الـيت
سعت سعياً حثيثاً إىل طمس هذه الكنوز ودفنها وبو آثارهـا ,فـذهب الكـثري مـن
آثار علمائنا أيدي سبأ.
ن بعــض القــائمني علــى املكتبــات امتنعــوا مــن نشــر ذلــك
مضــافاً إىل ذلــك أ ّ
الرتاث العلمي ,وأصروا علـى بقـاء املخطوطـات الـيت حتـت حيـازتهم يف احلـرز,
وأن ال تــرى النــور أبــداً ,وقســم أصــبح يتــاجر بهــا .وال ننســى أن عمليــة النشــر
والطبع تستلزم الكثري من اإلمكانيات املادية وغريها يف ذلك الوقـت اـا سـاهم يف
بقاء تلك املخطوطات مطمورة يف الزوايا والرفوف.
آلية العمل كما هو مبني أدناه:
 – 4يتم ترقيم صفحات املخطوطة بشكل فين ودقيق أوال.
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 – 1عمــل بلوغرافيــا لكــل خمطوطــة حتتــوي علــى اســم املخطوطــة واســم املؤلــف
واسم الناسخ ومكان النسخ وتاريخ النسخ واملوضـوع وعـدد الصـفحات وطـول
الصــفحة وعرضــها وعــدد أســطر الصــفحة وطــول الســطر ولــون الــورق وحالــة
الورق وحالة النسخ ,ومعرفـة مـا إذا كانـت املخطوطـة كاملـة أم ناقصـة ,ثـم هـذا
النقص من األول أم من األخري ,أو كونها سـاقطة منهـا بعـض األوراق ,وكـل مـا
يتعلق بها من معلومات.
 -1تصوير صفحات املخطوطة كلها ومن ضمنها الغالف.
 -1تقليــب صــفحات املخطوطــة مقارنــة مــع الصــور الــيت مت ســحبها علــى جهــاز
احلاسوب.
 -1إرســال صــور املخطوطــة إىل وحــدة املعاجلــة والتنظيــف إلخراجهــا بأفضــل
صورة ,وإزالة األوساخ من الصورة.
 -2إدخــال صــور املخطوطــة يف برنــامج خــاص معــد مــن قبــل املؤسســة لعــرض
صفحاتها بشكل سهل وبسيط ,وقد مت إعداد لكـل مكتبـة أو شخصـية مت سـحب
خمطوطاتها برنامج خاص بتلك املكتبة يعرض نبذة عن تلك املكتبـة أو الشخصـية
وتارخيها.
 -1إرسال املخطوطة إىل قسم التجليـد والرتمـيم ملعاجلتهـا مـن األمـراض املصـابة
بها ,من الفطريات والعوالق وغريها ,ثم ترميم وترقيع صفحاتها وجتليدها جتليداً
فنياً.
 -2عنــد االنتهــاء مــن ســحب صــور املخطوطــة وترميمهــا وجتليــدها يــتم إرجــاع
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املخطوطــة إىل أصــحابها ,مــع أقــراص حتمــل صــور تلــك املخطوطــات الــيت مت
تصــويرها ,بربنــامج خــاص بتلــك املكتبــة أو الشخصــية ,وإهــداء تلــك املكتبــة أو
الشخصية رفوفاً أو صناديق حلفظ تلك املخطوطات.
 -9ويقوم هذا القسـم أيضـا بتحويـل املخطوطـات املصـورة علـى امليكـروفيلم إىل
احلاسوب ,ومن ثم حفظها على األقراص.
 -41يقوم قسم الـذخائر بإصـدار دليـل ملصـورات املخطوطـات اجلديـدة بـني مـدة
وأخرى واليت مت تصويرها وفهرستها.
وكـان مــن أبــرز املكتبــات والشخصــيات العلميــة املعروفــة الــيت تعاونــت مــع
عمل املؤسسة يف حفظ خمطوطاتها ,واليت مت االنتهاء من تصويرها هي:
 -4خمطوطات مكتبة كاشف الغطاء (العراق ـ النجف األشرف).
 -1خمطوطات مكتبة جامعة النجف الدينية (العراق ـ النجف األشرف).
 -1خمطوطات مكتبة الشيخ اخلنيزي (العراق ـ النجف األشرف).
 -1خمطوطات مكتبة آية اهلل السيد هبة الدين الشهرستاني (العراق ـ بغداد).
 -1خمطوطات مكتبة العالمة احلجة السيد مهدي اخلرسـان (العـراق ـ النجـف
األشرف).
 -2خمطوطات مكتبة اإلمام احلسن  aالعامة (العراق ـ النجف األشرف).
 -1خمطوطـــات مكتبـــة الســـادة آل احلجـــة الطباطبـــائي (العـــراق ـ النجـــف
األشرف).
 -2خمطوطات مكتبة اجلواهري (العراق ـ النجف األشرف).
 -9خمطوطات مكتبة العالمة احلجة الشيخ بمد رضا الغراوي (العراق ـ
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الديوانية).
 -41املتبقي من خمطوطات مكتبة دار العلم للسيد اخلوئي (العراق ـ النجف
األشرف).
 -44بعض خمطوطات الدكتور حسني علي بفوظ (العراق ـ بغداد).
 -41بعض خمطوطات مكتبة املتحف العراقي (العراق ـ بغداد).
 -41بعض خمطوطات ديوان األوقاف (العراق ـ بغداد).
 -41بعض خمطوطات مكتبات مدينة كربالء (العراق ـ بغداد).
 -41خمطوطات مدرسة اليزدي (العراق ـ النجف األشرف).
 -42خمطوطات مدرسة اآلخوند الكربى (العراق ـ النجف األشرف).
 -41خمطوطات مدرسة اآلخوند الصغرى (العراق ـ النجف األشرف).
 -42خمطوطات املدرسة الشربية (العراق ـ النجف األشرف).
 -49خمطوطات مدرسة القوّام (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مدرسة الصدر األعظم (العراق ـ النجف األشرف).
 -14خمطوطات املدرسة الفيضية (إيران – قم املقدسة).
 -11خمطوطات مكتبة العَلَمني (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة السيد حسون الرباقي (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة آل املامقاني (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة آل مجال الدين (العراق ـ النجف األشرف).
 -12خمطوطات مكتبة آل كمال الدين (العراق ـ بغداد).
 -11خمطوطات مكتبة الكرباسي (العراق ـ النجف األشرف).
 -12خمطوطات مكتبة السيد حبر العلوم (العراق ـ النجف األشرف).
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 -19خمطوطات كلية الفقه (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة الكرماني (العراق ـ النجف األشرف).
 -14خمطوطات مكتبة االصطهباناتي (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة آية اهلل السيد حسن الصدر (العراق ـ بغداد).
 -11خمطوطـــات مكتبـــة الشـــيخ أغـــا بـــزرك الطهرانـــي (العـــراق – النجـــف
األشرف).
 -11خمطوطات املدرسة الشربيانية (العراق ـ النجف األشرف).
 -11خمطوطات مدرسة الربوجردي (العراق ـ النجف األشرف).
 -12خمطوطات احلسينية الششرتية (العراق ـ النجف األشرف).
 -11مكتبة أعيان باشا (العراق ـ البصرة).
 -12مكتبة أوقاف املوصل (العراق ـ املوصل).
 -19خمطوطات الشيخ صادق العاملي (العراق ـ النجف األشرف).
 -11بعض خمطوطات مكتبات العراق املتفرقة (العراق ـ بغداد).
 -14خمطوطات مكتبة احلاج سعدون (العراق – الكاظمية).
 -11خمطوطـــات مكتبـــة الشـــيخ عبـــد الزهـــراء الصـــغري (العـــراق – النجـــف
األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة عبد الرزاق بي الدين (العراق – النجف األشرف).
 -11خمطوطات مكتبة الشيخ كاظم املعموري (العراق – بغداد).
وهناك الكثري من املكتبات والشخصيات يف وقتنا احلاضر اليت تعمل املؤسسة
اآلن على حفظ خمطوطاتها ,ومت االنتهاء مـن تصـوير مـا يربـو علـى الـثالثني ألـف
خمطوطة يف خمتلف العلوم ,ومن املؤمّـل أن يصـل عـدد املخطوطـات املصـوّرة إىل
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عشرات اآلالف منها.
ومن نافلة القول أن نعطـي صـورة عـن الربنـامج واإلمكانيـات املوجـودة فيـه
فنقول:
 -4إمكانية عرض املخطوطة وتصفحها.
 -1تكبري أو تصغري كل صفحة من املخطوطة.
 -1إمكانية تدوير املخطوطة  91أو  421درجة.
 -1إمكانية البحث املزدوج عن اسم املخطوطة واسم املؤلف واملوضوع وعن
تاريخ النسخ واللغة اسم الناسخ ومكان النسخ وعن رقم املخطوطة ايضاً.
 -1يعرض الربنامج استمارة خاصة لكل خمطوطة مت وضعها يف القرص تندرج
فيها معلومات عن اسم املخطوطة واسم املؤلف واسم الناسخ ومكان النسخ
وتاريخ النسخ واملوضوع وعدد الصفحات وطول الصفحة وعرضها وعدد
أسطر الصفحة وعرضها ولون الورق وحالة الورق وحالة النسخ ومعرفة ما إذا
كانت املخطوطة كاملة أم ناقصة من األول أم من األخري أو ساقطة بعض
أوراقها ,ويذكر اللغة اليت ُكتِبت بها ,ومصدرها ,وغريها من معلومات.
 -2من املمكن التعليق على صفحات املخطوطات وحفظ التعليق وطباعته ,أو
إرساله إىل موقع املؤسسة عرب األنرتنت وذلك من الربنامج نفسه.
ويقدّم قسم الذخائر للمخطوطات خدماته بثالث طرق:
األول :الطلبات الفردية اليت يتقدم بها الباحثون بعـد مـلء اسـتمارة خاصـة
لتعــيني املخطوطــات الــيت حيتــاجون إليهــا ,فــيليب القســم هــذه الطلبــات بوضــع
مصــورات تلــك املخطوطــات علــى األقــراص الليزريــة وتقــدميها هلــم .وحيصــل
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الباحث على مبتغاه جماناً يف زمن ال يتجاوز نصف ساعة تقريباً.
الثااا : :يقــوم القســم بتقــديم مجيــع صــور املخطوطــات علــى األقــراص
الليزرية؛ وذلك بوضعها يف حقيبـة فـاخرة خمصصـة حلفـظ األقـراص الليزريـة مـن
التلــف ,وإهــدائها إىل احلــوزات العلميــة واجلامعــات واملراكــز العلميــة واملكتبــات
جماناً.
الثالث :تذليالً لصعوبات بعد املسـافات ,واختصـاراً للوقـت ,فـإن املؤسسـة
تليب طلب املخطوطات عرب األنرتنت ,وذلك مبراسلة املوقـع وكتابـة الطلـب وفـق
استمارة مهيأ ة لذلك ,مـع شـرو واف خلطـوات الطلـب ,وبعـد ذلـك يـتم حتميـل
مصورات املخطوطات بزمن يسري.
كــل اخلــدمات الــيت يقــدمها القســم جمانــ ًا إحــا هــو دعــم للحركــة العلميــة
والثـقافية ,ومن رات هـذا العمـل أنـه قـد اسـتفاد كـثري مـن طلبـة العلـوم الدينيـة
وطلبة الدراسـات األكادمييـة ,فاسـتعانوا باملخطوطـات املوجـودة يف هـذا القسـم,
وأخرجوا الكثري منها إىل النور ,وحصلوا على رسائل املاجستري والدكتوراه.
ويف اخلتــام نــدعو كــل املكتبــات العامــة واخلاصــة والشخصــيات الــيت متتلــك
خمطوطــات أصــلية أو مصــورة أن تقــوم حبفظهــا ونشــرها ســواء عــن طريــق هــذه
املؤسسة أو القيام بالعمل نفسه؛ ألن مؤلِّف تلك املخطوطات قد قضى أكثر سين
عمــره لتــأليف هــذه املخطوطــة ونشــرها ,وقــد جــاب مشــارق األرض ومغاربهــا,
وتعرض للمشـقات والعقبـات ,أفـال يسـتحق اآلن أن نسـعى جاهـدين للمحافظـة
علـى هــذا الـرتاث القـيّم الـذي ميثــل نتـاج أولئــك العلمـاء ,ونشــره وإخراجـه مــن
الظلمة إىل النور ,خدمة هلم وألهل العلم؟!
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دَليْلُ املَخطُوطَات

أ
ابانة الصدور في موقوف ابن اذينة المأثور
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي

حممد حسني عبد اهلل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
666( :3536ص).

( :6553املؤلف21 ,ص).
( :6536علي ابن احلسن املوسوي12 ,ص).
26( :6553ص).

االبانة عن كتب الخزانة

ابطال التأويالت إلبطال الصفات
ابو املعالي حممود شكري بن عبد اهلل االلوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3653املؤلف2666 ,هـ135 ,ص).

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فهارس مكتبات ,عربي

ابطال نهج الباطل

( :6363املؤلف225 ,ص).

فضل بن روزبهان

( :6563املؤلف63 ,ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

االبانة واالعالم
عبد اجلواد الطريين املالكي
حديث ,عربي
16( :626ص).

ابحاث حول عقائد البابية

363( :626ص).

ابواب الجنان
خضر بن شالل العفكاوي
أدعية وزيارات ,عربي
236( :661ص ,ناقصة اآلخر).

حرف األلف

ابواب الجنان
رفيع الدين حممد بن فتح اهلل القزويين
اخالق ,فارسي
535( :2313ص ,ناقصة اآلخر).
135( :6515ص).

ابواب الجنان
جمهول
جمالس ,فارسي
( :1536حممد بن حممد باقر2166,هـ666,ص).

ابواب الجنان
حممد خان الكربالئي
اخالق ,عربي
( :6666املؤلف2153 ,هـ312 ,ص).

اتحاف االخصا بفضائل المسجد االقصى
كمال الدين حممد بن حممد بن ابي شريف
الشافعي املصري
تاريخ ,عربي
( :5556هبة اهلل الديري2656 ,هـ516 ,ص).

اتحاف السعداء بمناقب سيد الشهداء
عبد اهلل بن ابراهيم املرينغين احلنفي
سرية ,عربي
2125( :562هـ25 ,ص).

اتحاف المريد في شرح جوهرة التوحيد
عبد السالم بن ابراهيم اللقاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3356حممد ابن امحد احلليب2236 ,هـ,
266ص).
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256ص).
233( :3353ص ,ناقصة اآلخر).

االتحاف في نسب االشراف
عمر انغا احلنفي
انساب ,عربي
2631( :563هـ66 ,ص).

اتفاق المعاني واختالف المباني
سليمان بن بنني بن خلف الدقيقي النحوي
بالنغة ,عربي
233( :5326ص).

االتقان في علوم القران
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
333( :6363ص).

اتمام الدراية لقراء النقاية
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
متفرقات ,عربي
( :5631حممد بن عون الدين2253 ,هـ,
263ص).
223( :5333ص).

االثار
ابو عبد اهلل حممد بن حسن الشيباني احلنفي
فقه ,عربي
253( :6365ص).

اثار االول في ترتيب الدول
احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن عمر العباسي

( :3335مشس الدين2156 ,هـ216 ,ص).

املصري

( :3336عبد الرزاق بن رمضان بن حممد,

تاريخ ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :5333السرجني الشافعي2665 ,هـ622 ,ص).

االثار الجلية في الحوادث االرضية
ياسني اخلطيب العمري املوصلي
تاريخ ,عربي
( :563حممد صاحل بن عبد اهلل2611 ,هـ,
253ص ,ناقص األول).

اثبات الدليل في صفات الخليل
علي بن مشرف املارديين
شعر ,عربي
( :2166املؤلف611 ,ص ,ناقصة اآلخر).

اثبات الهداة
حممد بن احلسن احلر العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2535حممد رضا بن عزيز اهلل التوني2266 ,هـ,
665ص ,ناقصة األول).

اثبات الواجب
حسن بن حممد املشتهر بنظام النيسابوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3363امحد السنندجي2131 ,هـ5 ,ص).

اثبات الواجب
رجب علي التربيزي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
3( :2636ص).

اثبات الواجب تعالى
حممد بن احلسن الشريواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2633املسعود بن سعيد135 ,ص).

حرف األلف
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االثنا عشرية
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي
( :5653حممد بن امحد بن جعفر العسكري,
2626هـ13 ,ص).
( :5653حسني بن محد بن كاسب ال حسني,
2616هـ55 ,ص).
( :5656حسني بن محد2616 ,هـ62 ,ص).
( :2336تاج الدين حممد بن مرتضى العاملي,
2262هـ255 ,ص).
2213( :6363هـ156 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :6153عليكيا2266 ,هـ66 ,ص).
( :2526امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ,
23ص).
( :2523امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ,
21ص).
( :2525امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ26 ,ص).
( :2525امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ3 ,ص).
( :2526امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ26 ,ص).
( :3665محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني2135 ,هـ265 ,ص).
255( :353ص ,ناقصة األول).
( :256حممد بن حممد اجلزائري136 ,ص).

االثنا عشرية في جوابات المسائل الدورقية
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
متفرقات ,عربي
6( :3662ص).

اجازات احمد الخليلي
امحد بن عبد الغين اخلليلي

حرف األلف
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3333املؤلف16 ,ص).

اجازات الرواية والوراثة
انغا بزرك حممد حمسن الطهراني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :133املؤلف2653 ,هـ155 ,ص).

اجازة االحسائي
امحد بن زين الدين االحسائي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :1263املؤلف2116 ,هـ15 ,ص).

اجازة الشيخ اسد هللا الدزفولي
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6551حسن صدر الدين العاملي3 ,ص).

اجازة الى ابن زهرة الحسيني
احلسن بن يوسف العالمة احللي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6366سيد علي2226 ,هـ16 ,ص ,ناقصة).

اجازة الى الشيخ محمد حسين االصفهاني
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6362املؤلف2653 ,هـ3 ,ص).

اجازة الى الميرزا علي اصغر التبريزي
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6366املؤلف6 ,ص).

اجازة الى الميرزا محمد رضي الحسيني
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
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علم الدراية والرجال ,عربي

( :3663محد بن عبد اهلل احلداد البحراني,
2ص).

اجازة بقراءة قصيدة البردة
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
3( :5526ص).

اجازة في الرواية
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3332املؤلف2226 ,هـ5 ,ص ,ناقصة األول).

اجازة في الرواية
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
16( :3533ص).

اجازة في الرواية
نور الدين بن علي بن ابي احلسن العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6312املؤلف2613 ,هـ22 ,ص).

اجازة في القراءات
حممد شيت بن عبد اهلل اجلومرد املوصلي
علم الدراية والرجال ,عربي
2625( :5363هـ15 ,ص).

االجرومية
حممد بن حممد ابن اجروم
حنو ,عربي
2162( :6356هـ26 ,ص).
( :2535حممد بن علي املوسوي2163 ,هـ,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
66ص).
( :6136علي نقي بن صاحل2133 ,هـ,
163ص).
2623( :3221هـ36 ,ص ,ناقصة األول).
33( :3536ص).
56( :2663ص).

اجوبة المسائل
عبد النيب بن سعد اجلزائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2116( :333هـ3 ,ص).

اجوبة ثالثة اسئلة
حممد بن خلف السرتي
فقه ,عربي
1( :3661ص).

اجوبة مسائل
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :3655امحد بن عبد الرضا بن حسني
البحراني2665 ,هـ6 ,ص).

اجوبة مسائل
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فقه ,عربي
( :3653امحد بن عبد الرضا البحراني2665 ,هـ,
3ص).

اجوبة مسائل
عبد اهلل بن عباس السرتي البحراني
سرية ,عربي
( :3363علي بن حسن املتوج2635 ,هـ,

حرف األلف

16
15ص).

اجوبة مسائل السيد حسين بن عبد القاهر
االحسائي
علي تقي بن امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
23( :3335ص).

اجوبة مسائل الشيخ علي الستري
علي بن عبد اهلل السرتي البحراني
سرية ,عربي
633( :3363ص).

اجوبة مسائل الشيخ غانم بن علي ال غانم
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
متفرقات ,عربي
( :3616سلمان بن حسني بن حممد البالدي
البحراني2136 ,هـ63 ,ص).

اجوبة مسائل الشيخ يوسف ال عصفور
يوسف بن امحد البحراني
سرية ,عربي
6( :3363ص).

اجوبة مسائل اهل اصفهان
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :63حممد قلي بن حممد اخلوئيين2116 ,هـ,
25ص).

اجوبة مسائل عبد هللا البالدي
حسني بن حممد بن امحد البحراني
سرية ,عربي

حرف األلف
( :3323عباس بن حسني البالنغي2253 ,هـ,
3ص).

اجوبة مسائل مال حسين علي
كاظم بن قاسم الرشيت
نقد وردود ,عربي
261( :5366ص).

االحاجي وااللغاز
عبد الزهراء حسني الصغري
ادب ,عربي
33( :5366ص).

احاديث اثبات الرجعة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
حديث ,عربي
( :6363حممد علي االصفهاني احلائري2626 ,هـ,
63ص).

احاديث من كتب العامة في المسائل الخالفية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
356( :5261ص).

احاديث واخبار
جمهول
حديث ,عربي
23( :5663ص).

احاديث ومواعظ
حسن رجب
اخالق ,عربي
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امحد بن علي بن ابي طالب الطربسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2631درويش علي بن مشس الدين الكاظمي,
2635هـ326 ,ص).
531( :3336ص ,ناقصة اآلخر).
536( :3336ص ,ناقصة اآلخر).
552( :6366ص ,ناقصة).

االحجار والخرز ومنافعها
جمهول
علم االحجار ,عربي
325( :2662هـ6 ,ص ,ناقصة اآلخر).

احراز وطالسم
شريف بن سليم
طالسم ,عربي
( :5563سيد حممد3 ,ص).

احسن الحديث
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي
( :1161املؤلف2666 ,هـ33 ,ص).

احسن الصياغة في حلية البالغة
عبد اهلل الفرهادي
بالنغة ,عربي
2665( :5666هـ33 ,ص).

احسن القصص في اخبار االنبياء
حممد رضا بن قاسم الغراوي
تاريخ ,عربي

61( :5663ص).

( :1633املؤلف2635 ,هـ236 ,ص).

االحتجاج

احسن المقال في شرح رسالة خلق االعمال

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
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ابراهيم بن صبغة اهلل احليدري البغدادي

حممد باقر الوحيد البهبهاني

عقائد وعلم الكالم ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

2621( :5653هـ155 ,ص).

3( :3133ص).

احقاق الحق

احمدهما في جواب ايهما

نور اهلل القاضي التسرتي

هادي بن عباس كاشف الغطاء

نقد وردود ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :6115اهلند2625 ,هـ366 ,ص).
( :1335آكرة يف اهلند2625 ,هـ332 ,ص).

االحكام
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
( :225املؤلف325 ,ص).
( :53املؤلف533 ,ص).
( :65املؤلف336 ,ص ,ناقصة اآلخر).
513( :215ص ,ناقصة اآلخر).

احكام الخلل
امحد بن احلسني
فقه ,عربي
( :2625املؤلف2165 ,هـ616 ,ص).

احكام المتاجر
مهدي بن علي كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :6املؤلف36 ,ص ,ناقصة اآلخر).

االحكام في اصول االحكام
سيف الدين ابو احلسن علي بن حممد االمدي
اصول فقه ,عربي
561( :6356ص ,ناقصة األول واآلخر).

احالم االسالم وااليمان

( :2226املؤلف2665 ,هـ266 ,ص).

احياء الميت بفضائل اهل البيت
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
متفرقات ,عربي
( :5623حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2632 ,هـ3 ,ص).

احياء النفوس بآداب ابن طاوس
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اخالق ,عربي
( :6563املؤلف33 ,ص).

احياء علوم الدين
حممد بن حممد الغزالي
اخالق ,عربي
252( :5112ص ,ناقصة اآلخر).
2( :5323ص).

احياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة
عبد علي بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
533( :3361ص ,ناقصة).

اخبار بكر وتغلب ابني وائل بن قاسط
ابو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب
تاريخ ,عربي

حرف األلف
266( :3653ص).

اختبار العارف ونهل الغارف
حممد بن سلمان بن نوح احللي
شعر ,عربي
551( :165ص ,ناقصة اآلخر).

اختري
مصطفى بن مشس الدين القره حصاري
لغة ,عربي و فارسي
563( :5536ص ,ناقصة اآلخر).

اختالف العراقيين
حممد بن ادريس الشافعي
فقه ,عربي
( :3212حممد ابن العاقولي351 ,هـ233 ,ص).

اختالف العلماء في القراءة
حمسن بن احلسن االعرجي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2135حسني بن علي البالدي البحراني,
2653هـ23 ,ص).

اختالف علي وعبد هللا بن مسعود
حممد بن العاقولي
فقه ,عربي
( :3216املؤلف352 ,هـ56 ,ص ,ناقصة األول).

اختالف مالك والشافعي
حممد بن ادريس الشافعي
فقه ,عربي
231( :3211ص ,ناقصة اآلخر).

اختالفات فقهية
جمهول
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فقه ,عربي

551( :3526ص ,ناقصة األول واآلخر).

اختيارات المجلسي
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فلك وهيئة ,فارسي
2226( :5266هـ55 ,ص).

اخذ الثار
ابو خمنف لوط بن حييى االزدي الكويف
تاريخ ,عربي
15( :3315ص).

االخالق
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
( :6266املؤلف2126 ,هـ111 ,ص).

االخالق
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :6266املؤلف2115 ,هـ133 ,ص).

االخالق
حممد حسني بن حسون الرتك
اخالق ,عربي
2635( :6636هـ33 ,ص).

االخالق بين الدين واآلداب
عبد الزهراء حسني الصغري
اخالق ,عربي
2666( :5313هـ626 ,ص).

اخلص الخالصة

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
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علي بن حممود الرائض البيدخشاني

امساعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي

اخالق ,عربي

اخالق ,عربي

33( :2553ص).

آداب االكل والشرب واللباس في االسالم
جمهول
اخالق ,عربي
166( :5322ص ,ناقصة األول).

آداب البحث والمناظرة
جمهول
منطق ,عربي
 ,15( :3161ناقصة اآلخر).

آداب البحث وطرق المناظرة
حممد السمرقندي
منطق ,عربي
( :3663حممد بن امحد636 ,هـ33 ,ص).

اآلداب الدينية
الفضل بن احلسن الطربسي
اخالق ,عربي
( :3363حسني بن حممد تقي الطربسي,
2133هـ53 ,ص).

آداب الصالة
جمهول
فقه ,فارسي
2266( :6155هـ25 ,ص).

آداب الصالة
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,فارسي
231( :3663ص ,ناقصة).

آداب الكلنبوي

( :3556امحد بن حممد االجيي2613 ,هـ,
63ص).

آداب المتعلمين
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
اخالق ,عربي
5( :6653ص ,ناقصة اآلخر).

آداب المريدين والسالكين الى هللا تعالى
والدار االخرة
عبد القاهر بن عبد اهلل السهروردي البغدادي
البكري
عرفان ,عربي
( :5336عبد اهلل بن عمر بن عبد الغالب
الشافعي االنصاري االشعري352 ,هـ222 ,ص).
25( :3333ص ,ناقصة اآلخر).

آداب المعلم االول ارسطو الى االسكندر
ارسطو طاليس
فلسفة وحكمة ,عربي
5( :3615ص).

ادعية
عبد اهلل اخلياط بن حممد اهلاروشي
أدعية وزيارات ,عربي
256( :5655ص).

ادعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
163( :363ص ,ناقصة األول واآلخر).

ادعية
جمهول

حرف األلف
أدعية وزيارات ,فارسي
623( :2166ص ,ناقصة األول واآلخر).

ادعية الوسائل الى المسائل
معني أمحد بن علي
أدعية وزيارات ,عربي
35( 6633ص ,ناقصة األول).

ادعية شهر رمضان المبارك
حسون الرباقي النجفي
أدعية وزيارات ,عربي
( :6623املؤلف266 ,ص ,ناقصة اآلخر).

ادعية وطالسم
جمهول
طالسم ,فارسي
626( :6136ص).

ادعية وطالسم
جمهول
طالسم ,عربي
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فقه ,عربي
( :5636املؤلف2665 ,هـ535 ,ص).
( :5663املؤلف2623 ,هـ363 ,ص).
( :5266املؤلف2615 ,هـ363 ,ص).
( :5633املؤلف2615 ,هـ535 ,ص).

ادوية مفردة
جمهول
طب ,فارسي
136( :6123ص).

االذكار
حييى بن شرف النووي
أدعية وزيارات ,عربي
165( :3333ص ,ناقصة اآلخر).

اراجيز فقهية
حممد بن احلسن احلر العاملي
فقه ,عربي
62( :2651ص ,ناقصة اآلخر).

56( :1362ص ,ناقصة األول واآلخر).

ادعية وطلسمات
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
216( :3633ص ,ناقصة األول واآلخر).

ادعية وفضائل قراءة السور القرآنية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
126( :6623ص).

ادلة الرشاد في شرح نجاة العباد
حممد حسني بن قاسم القمشهي

االربع مقاالت في احكام النجوم
جمهول
فلك وهيئة ,فارسي
261( :2562ص ,ناقصة األول).

اربع مقدمات اجمالية
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
1( :5315ص).

االربعون
حييى بن شرف النووي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حديث ,عربي
53( :5316ص).

االربعون حديثا

حرف األلف

65

االربعون حديثا
احلسني بن عبد الصمد العاملي
حديث ,عربي
( :223حممد بن امساعيل636 ,هـ66 ,ص).

اسعد بن ابراهيم بن احلسن احللي

52( :2333ص).

( :5625حممد بن طاهر السماوي ,النجف

االربعون حديثا

حديث ,عربي
االشرف2653 ,هـ23 ,ص).

االربعون حديثا
بهاء الدين حممد العاملي
حديث ,عربي
( :5531مري ابراهيم2666 ,هـ653 ,ص ,ناقصة).
( :156حممد صادق بن علي بن يوسف التربيزي,
2653هـ663 ,ص).
( :6355حممد سعيد بن مال مريجيان2636 ,هـ,
653ص).
( :2552حممد ابراهيم بن حممد تقي2661 ,هـ,
131ص).
2165( :6352هـ133 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
2163( :1355هـ155 ,ص).
2153( :6353هـ665 ,ص).
( :6356حممد تقي بن فتاح املوسوي ,اصفهان,
2151هـ666 ,ص).
2135( :6355هـ166 ,ص).
2133( :553هـ536 ,ص).
( :6351حممد تقي مجال آبادي ,برانغوش,
2133هـ113 ,ص).

حممد بن ابي بكر
حديث ,عربي
151( :5635ص ,ناقصة اآلخر).

االربعون حديثا
حممد بن حممد ابن اجلعفرية
حديث ,عربي
( :2331علي احلسيين2656 ,هـ25 ,ص).

االربعون حديثا
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
حديث ,عربي
( :2551حممد ابراهيم بن حممد تقي2661 ,هـ,
63ص).
2225( :6663هـ52 ,ص).
( :35عبد اجمليد كاشف الغطاء2623 ,هـ,
63ص).

االربعون حديثا
حممد رضا بن قاسم الغراوي
حديث ,عربي
( 1635املؤلف2665 ,هـ36 ,ص).

االربعون حديثا

2165( :6353هـ555 ,ص).

حمي الدين حممد بن عبد اهلل ابن زهرة

256( :6353ص ,ناقصة األول واآلخر).

حديث ,عربي

636( :1165ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :3365حسني بن حممد تقي الطربسي2136 ,هـ,

حرف األلف
13ص).

االربعون حديثا في فضائل أمير المؤمنين
جمهول
حديث ,عربي
26( :1166ص ,ناقصة اآلخر).

اربعون حديثا في مناقب االمام علي
جمهول
مناقب ,عربي وفارسي
66( :5663ص).

االربعون حديثا في مناقب امير المؤمنين
حممد بن مسلم بن ابي الفوارس الرازي
مناقب ,عربي
( :5625حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2653 ,هـ56 ,ص ,ناقصة).

اربعون سورة من التوراة
منقولة عن امري املؤمنني `
اخالق ,عربي
( :3366حسني بن حممد تقي الطربسي,
2133هـ23 ,ص ,ناقصة).

االربعون عن االربعين في فضائل امير
المؤمنين
حممد بن امحد بن احلسني اخلزاعي
النيسابوري
حديث ,عربي
( :556حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلراسان,
2636هـ63 ,ص).

االرجوزة البيانية
حمب الدين بن الشحنة
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بالنغة ,عربي

( :5266عبد الرزاق بن عطية البدراوي2633 ,هـ,
3ص).

ارجوزة في اصول الفقه
احلسن بن التقي حبر العلوم
اصول فقه ,عربي
123( :331ص).

ارجوزة في التجويد
جعفر بن كمال الدين حممد البحراني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
61( :3331ص ,ناقصة اآلخر).

ارجوزة في العروض
حممد احلسيين
ادب ,عربي
25( :5315ص).

ارجوزة في المجربات
احلسني بن علي ابن سينا
طب ,عربي
3( :2536ص).

ارجوزة في النكاح
حممد باقر احلجة الطباطبائي
فقه ,عربي
263( :1636ص).

ارجوزة في تاريخ المعصومين االربعة عشر
حممد مهدي بن حممد الفتوني العاملي
سرية ,عربي
( :6615حسون الرباقي2625 ,هـ25 ,ص).
23( :531ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

ارجوزة في علم الرجال
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
53( :365ص ,ناقصة األول واآلخر).

ارجوزة في فضائل الرمان
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
اخالق ,عربي
( :3331حممد علي بن حممد حسن اخلونساري,
2136هـ5 ,ص).

االرشاد
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5313عبد اهلل بن عنايت اهلل2166 ,هـ,
133ص).

حرف األلف
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2613هـ351 ,ص).
2661( :6356هـ556 ,ص).

( :6333حممد امني بن حممود الواعظ2663 ,هـ,
362ص).
( :6353حممد حسني املازجناني2666 ,هـ,
556ص).
( :6355مجال الدين حممد احلسيين2651 ,هـ,
636ص).
( :6356حممود بن حممد شريف اخلادم
الشريفي2656 ,هـ666 ,ص).
( :6356ابو طالب بن علي احلسيين2653 ,هـ,
165ص ,ناقصة األول).
( :2353حممد رضا بن مال مراد2631 ,هـ,
666ص).
2633( :6652هـ333 ,ص).
( :5662كمال الدين حسني بن حممد2265 ,هـ,
356ص).

ارشاد االذهان الى احكام االيمان
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
666( :6333هـ566 ,ص).
( :6353علي بن ركن الدين636 ,هـ266 ,ص,
ناقصة األول).
( :6353علي بن عبد اهلل636 ,هـ635 ,ص).
( :115ابو طالب املطبب633 ,هـ336 ,ص).
( :6336حسني بن نعمت اهلل احلسيين632 ,هـ,
562ص).
( :6335حممد بن محزة احلسيين2665 ,هـ,
563ص).

( :6532بهاء الدين حممد بن عيسى الديلماني,
مدرسة التميجان2226 ,هـ532 ,ص).
533 ,2236( :353ص).
( :6336حممد صادق بن حممد جعفر2126 ,هـ,
121ص).
2153( :655هـ556 ,ص).
( :6516امحد بن احلسني بن حممد املوسوي,
2625هـ556 ,ص).
365( :3326ص).
663( :3665ص).
633( :3253ص ,ناقصة).
363( :6333ص ,ناقصة اآلخر).

( :6135الهجان2626 ,هـ655 ,ص).

536( :6335ص ,ناقصة).

( :6355حممد زمان بن رضا احلسيين الطالقاني,

561( :6331ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف األلف
( :6332سيد هاشم احلسيين535 ,ص).
551( :6351ص).
556( :6356ص).
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ارشاد المتبصرين الى فروع الدين
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي

656( :523ص ,ناقصة اآلخر).

( :3133املؤلف2651 ,هـ266 ,ص).

653( :2533ص ,ناقصة اآلخر).

ارشاد المقلدين

ارشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2333املؤلف2166 ,هـ236 ,ص).

ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين
املقداد بن عبد اهلل السيوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1623امحد بن حممد احلداد العاملي356 ,هـ,
115ص ,ناقصة األول).
155( :5ص).

ارشاد الغافلين في اخبار االئمة الطاهرين
حمسن بن حسن ال سيد فياض
سرية ,عربي
2636( :313هـ233 ,ص).

ارشاد القارئ
مصطفى بن ابراهيم القارئ
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :2531املؤلف665 ,ص).

ارشاد القلوب الى الصواب
حممد حسن بن ابي احلسن الديلمي
حديث ,عربي
236( :6336ص).

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,فارسي
( :6516املؤلف2663 ,هـ263 ,ص).

ارض النهرين
ادون بفن
فرق ومذاهب ,عربي
2623( :5361م233 ,ص).

االرهاط العربية في النجف الغروية
كاظم حممد علي شكر
انساب ,عربي
( :366املؤلف2636 ,م33 ,ص).

ازاحة العلة في معرفة القبلة
شاذان بن جربائيل بن امساعيل القمي
فقه ,عربي
( :3353حسني بن حممد تقي النوري الطربسي,
املشهد الرضوي2163 ,هـ25 ,ص).
( :2333علي احلسيين2656 ,هـ25 ,ص).

ازاحة الوسوسة عن تقبيل االعتاب المقدسة
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :3231املؤلف2662 ,هـ26 ,ص).

ازالة الغواشي في بيان مدرك الحواشي
حممد رضا بن قاسم الغراوي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
فقه ,عربي
( :1636املؤلف ,النجف االشرف2666 ,هـ,
55ص).

ازهار المؤمنين من كالم سيد المرسلين
حممد بن امحد بن علي العمري املوصلي
املفيت
حديث ,عربي
2163( :5363هـ262 ,ص).

ازهاق الباطل في رد شبه الفرقة الوهابية
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2126حممد النجف ابادي2136 ,هـ126 ,ص).

اسامي البلدان
حسون الرباقي النجفي
متفرقات ,عربي
( :6666املؤلف535 ,ص ,ناقصة).

االستبصار في ما اختلف من االخبار

حرف األلف
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166( :5333ص).
263( :5335ص).

( :6335علي بن احلسني النجفي563 ,ص,
ناقصة األول).
( :6335علي بن احلسني النجفي133 ,ص,
ناقصة اآلخر).
532( :6336ص).
565( :6331ص ,ناقصة األول).
316( :6332ص).
663( :1353ص).
535( :1525ص ,ناقصة األول واآلخر).

االستصحاب
حممد االصفهاني
اصول فقه ,عربي
5( :531ص ,ناقصة اآلخر).

استقصاء االعتبار في شرح االستبصار
حممد بن حسن بن زين الدين العاملي
حديث ,عربي

حممد بن احلسن الطوسي

2662( :6333هـ655 ,ص).

حديث ,عربي

2661( :6333هـ161 ,ص).

( :52جعفر بن علي بن جعفر املشهدي563 ,هـ,
663ص).
( :63جعفر بن علي بن جعفر املشهدي563 ,هـ,
663ص).
( :5335حممد بن قوام الدر الليثي666 ,هـ,
235ص).
( :1523بادكار علي2636 ,هـ562 ,ص).
( :6633علي بن علي العمري السكيكي
العاملي ,اصفهان2266 ,هـ361 ,ص).
2136( :6336هـ361 ,ص).

2663( :6336هـ635 ,ص).

استقصاء النظر في القضاء والقدر
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2265حممد بن طاهر السماوي2665 ,هـ,
23ص).

اسرار اآليات وانوار البينات
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف األلف
135( :6336ص ,ناقصة).

اسرار البالغة
عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاني
بالنغة ,عربي
655( :5235ص).

اسرار الصالة
حممد بن ابي بكر بن قيم اجلوزية احلنبلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2665( :5653هـ13 ,ص).

اسرار العبادات
جمهول
اخالق ,عربي
256( :1132ص).

اسس التقوى لنيل جنة المأوى
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :2365املؤلف53 ,ص).

االسفار االربعة
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :612حممد علي بن حممد نصري اهلزراجي,
2121هـ351 ,ص).
2165( :6335هـ536 ,ص ,ناقصة األول).
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اسماء الخيل وفرسانها
ابو عبد اهلل حممد بن زياد الكويف املعروف
بابن االعرابي
لغة ,عربي
( :5616حممد بن طاهر السماوي ,النجف
األشرف2663 ,هـ61 ,ص).

اسماء القبائل والعشائر وبعض الملوك
حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين
انساب ,عربي
( :6622حسون الرباقي النجفي2613 ,هـ,
35ص ,ناقصة األول).

اسماء الكالب عند العرب
امحد تيمور
لغة ,عربي
( :5613حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2663 ,هـ3 ,ص).

اسماء والقاب وكنى المعصومين c
جمهول
سرية ,عربي
26( :5365ص).

اسئلة واجوبة
حممد بن عبد النيب النيسابوري
عقائد وعلم كالم ,عربي

( :6335حممد تقي2163 ,هـ536 ,ص).

265( :5166ص).

( :6336حممد بن حمسن املازندراني2155 ,هـ,

اشارات االصول

( :6332حممد تقي2163 ,هـ553 ,ص).
666ص ,ناقصة األول).
( :6331حممد بن آخوند مال حمسن
اهلزارجرييب2153 ,هـ513 ,ص).

حممد ابراهيم بن حممد حسن الكرباسي
اصول فقه ,عربي
( :1226حممد بن ابي القاسم املوسوي2136 ,هـ,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
636ص).
( :6333حسنعلي بن براتعلي اللنجاني
االصفهاني2133 ,هـ656 ,ص ,ناقصة
األول).

حرف األلف
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حممد بن امحد بن عمر الساملي
علم النفس ,عربي

( :5553شهاب بن امحد ,بغداد2151 ,هـ,
633ص ,ناقصة).

اشارة وبشارة

اشارات المرام من عبارات االمام في شرح
الفقه االكبر

حممد سعيد الشريف القمي

امحد بن حسام الدين بن حسن البياضي

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

البسنوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
625( :3636ص).

االشارات على رسالة السمرقندي في
االستعارات
حممد البديري الشاذلي
بالنغة ,عربي
13( :3333ص).

االشارات في علم العبارات
خليل شاهني الظاهري
علم النفس ,عربي
( :5366صاحل بن عبد اهلل2261 ,هـ163 ,ص).

اشارة السبق
ابو احلسن بن ابي اجملد احلليب
فقه ,عربي
3( :653ص ,ناقصة اآلخر).

االشارة المعنوية واالسرار الحرفية
حممد بن حممد الغزالي
علم احلروف ,عربي

5( :561ص).

االشباه والنظائر
زين الدين بن ابراهيم املعروف بابن جنيم
املصري
فقه ,عربي
( :3221علي ابو الضيا بن حسن بن علي
اخلوالني الشافعي633 ,هـ155 ,ص).
( :3353عبد الغفور بن بكتاش بن ابراهيم
احلسيين ,املوصل2263 ,هـ551 ,ص ,ناقصة
األول).
( :3633مصطفى بن حسن الغكاني2253 ,هـ,
526ص).
( :3556عطار علي احلنفي بن حممد2261 ,هـ,
511ص).

االشباه والنظائر
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
لغة ,عربي
( :1666حممد هاشم بن حممد كاظم2153 ,هـ,
113ص).
( :6333حممد جعفر بن حممد ابراهيم ,قزوين,

2116( :1365هـ33 ,ص).

2131هـ553 ,ص ,ناقصة).

االشارة الى علم العبارة

اشرف الرسائل الى فهم الشمائل

حرف األلف
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
سرية ,عربي
553( :5225ص ,ناقصة اآلخر).

اشعار في رثاء االمام الحسين `
جمهول
شعر ,فارسي
35( :1366ص).

اشعار في مراثي االمام الحسين
جمهول
شعر ,تركي
2156( :1356هـ53 ,ص).

االشعثيات
حممد بن حممد ابن االشعث
حديث ,عربي
( :163حممد باقر حممد الصدتوماني2663 ,هـ,
155ص ,ناقصة األول).

اشكال التأسيس
حممد بن اشرف السمرقندي
اهلندسة واحلساب ,عربي
2156( :3656هـ65 ,ص).

اصالة الصحة
حممد شريف بن حممد يوسف التنكابين
اصول فقه ,عربي
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اصحاب امير المؤمنين `
حسون الرباقي النجفي
تراجم ,عربي
( :6666املؤلف53 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

اصدق المقال في علم الدراية والرجال
حممد رضا بن قاسم الغراوي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :1232املؤلف2652 ,هـ133 ,ص).

اصل االشتقاق عند القدامى والمحدثين
ابراهيم بن جبار بن حسني
لغة ,عربي
( :1556املؤلف2636 ,م51 ,ص).

اصل التوحيد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
16( :5121ص).

اصل العقائد الدينية
حممد جعفر االسرتابادي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
32( :2233ص ,ناقصة اآلخر).

اصل اللغة عند االنسان القديم
كاظم حممد علي شكر
لغة ,عربي

( :6333املؤلف ,قزوين2135 ,هـ52 ,ص).

55( :363ص).

االصباح على مراح االرواح

االصالح

حممد بن علي بن هالل

حممد بن علي اجملاهد احلائري

صرف ,عربي

فقه ,عربي

315( :3563هـ113 ,ص).

563( :6336ص ,ناقصة اآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
555( :6633ص).

حرف األلف

56
اصول فقه ,عربي

216( :1513ص ,ناقصة).

153( :5653ص).

االصالح في شرح ديباجة المصباح

اصول الفقه

حممد بن يوسف القونوي الشهري قره بريي

علي القزويين

حنو ,عربي

اصول فقه ,عربي

( :3535نصوح بن مصطفى2625 ,هـ161 ,ص).

2663( :2611هـ352 ,ص ,ناقصة اآلخر).

االصول االصلية

اصول الفقه

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

جمهول

اصول فقه ,عربي

اصول فقه ,عربي

133( :6161ص).

231( :1663ص ,ناقصة).

اصول الدين

63( :116ص).

ابو القاسم بن احلسن القمي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
2123( :2315هـ56 ,ص).

215( :1653ص ,ناقصة).

اصول الفقه :مبحث البراءة واالشتغال
واالحتياط

36( :6661ص).

عبد احلسني بن علي بن حممد احلسيين ال

53( :2656ص).

كمونة

53( :2622ص).

اصول فقه ,عربي

اصول العقائد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
3( :2135ص).

االصول العملية
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :2663حممد بن علي أكرب اخلونساري2615 ,هـ,
131ص).

اصول الفقه وفصوله
حممد امني بن حممد سعيد

331( :3216ص).

اصول الكافي
حممد بن يعقوب الكليين
حديث ,عربي
( :366خضر بن زيارة احلسيين2633 ,هـ,
335ص ,ناقصة األول).
( :1661حممد بن عبد الغفور بن مرتضى,
2266هـ536 ,ص).
( :3525عز الدين بن حممد كاظم البحراني
احلسيين623 ,ص).
533( :1515ص ,ناقصة األول واآلخر).
336( :1523ص ,ناقصة اآلخر).

حرف األلف

اصول الهندسة والحساب
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :2632حممد يوسف2663 ,هـ163 ,ص).

اصول وجمل من علم الفرائض
جمهول
فقه ,عربي
( :3366حسني بن حممد تقي الطربسي,
2136هـ56 ,ص).

االصيلي
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حنو ,عربي
215( :5353ص).

اظهار الحق :مختصر من شرح حاشية مال
عبد هللا
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
منطق ,عربي
( :2363املؤلف651 ,ص).

االعتضاد في الظاء والضاد
حممد بن مالك اجلياني
لغة ,عربي

حممد بن علي ابن الطقطقي

25( :3666ص).

انساب ,عربي

االعتقادات

( :563تاج الدين بن حممد ابن زهرة احلسيين,
663هـ166 ,ص).

اضاءة الدجنة في اصول الدين وعقائد
المؤمنين
علي املغزي املالكي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5636عبد اجمليد66 ,ص).

اطباق الذهب
امحد بن حممود بن علي
اخالق ,عربي
53( :6666ص).

اطواق الذهب
حممود بن عمر الزخمشري
اخالق ,عربي
16( :6663ص ,ناقصة اآلخر).

اظهار االسرار
حممد بن بري علي املعروف بربكلي

حممد بن علي الصدوق
عقائد وعلم الكالم ,عربي
212( :6365ص).
( :6662حسون الرباقي النجفي32 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
263( :1635ص ,ناقصة اآلخر).
56( :2161ص ,ناقصة اآلخر).
653( :1336ص).

االعداد الرضية في المسائل الفرضية
مكسميوس مظلوم البطريرك االنطاكي
فقه ,عربي
( :3653فرنسو بن مشو داش ,مدرسة مشون يف
املوصل2331 ,م33 ,ص).

اعداد الزاد بشرح ذخر المعاد في معارضة
بانت سعاد
عبد امللك بن عبد السالم بن عبد احلفيظ ابن
دعسني القرشي االموي اليمين الشافعي
ادب ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
666( :3555ص555 ,ص).

اعراب اقوال الصالة
حممود بن سلطان علي املرعشي
حنو ,فارسي
( :2236املؤلف2616 ,هـ ,ص.)26

اعراب الفيه بن مالك
جمهول
حنو ,عربي
133( :3555ص ,ناقصة األول اآلخر).

اعراب الكافية
حسن بن حممد الرضي االسرتابادي
حنو ,عربي

حرف األلف

55

حسني بن علي بن احلسني بن ابي سروال
البحراني
فقه ,عربي
53( :3365ص ,ناقصة اآلخر).

اعالم الموالي
امحد بن صاحل ابن ابي الرجال
عقائد وعلم الكالم ,عربي
55( :336ص ,ناقصة اآلخر).

اعالم الورى بأعالم الهدى
الفضل بن احلسن الطربسي
سرية ,عربي
( :1631عبد علي2663 ,هـ566 ,ص).

266( :1315ص ,ناقصة األول اآلخر).

( :2166عبد علي2663 ,هـ563 ,ص).

اعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب
المفتاح

االعالم بقواطع االسالم

جمهول
حنو ,عربي
53( :5656ص ,ناقصة األول).

االعراب عن قواعد االعراب
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :3653شرف بن حممد البريوي2616 ,هـ,
326ص).

اعراب ال اله اال هللا

امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
2633( :5166هـ265 ,ص).
66( :3633ص).
23( :5133ص ,ناقصة اآلخر).

االعالم عند العرب
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
( :361املؤلف2661 ,م263 ,ص).

االعالم فيما اتفقت االمامية عليه من االحكام

علي بن حممد االجهوري

حممد بن حممد الشهري باملفيد

حنو ,عربي

فقه ,عربي

635( :3555هـ266 ,ص).

( :3333نصر اهلل القزويين15 ,ص).

االعالم الجلية في شرح االلفية الشهيدية

اعمال العمرة والزيارة

حرف األلف
علي املوسوي السبزواري
فقه ,عربي
( :2336املؤلف262 ,ص).

االعمال المانعة من دخول الجنة
جعفر بن امحد بن علي القمي
حديث ,عربي
( :3363حممد بن عبد اهلل املوحدي القمي,
2633هـ5 ,ص).

اغاثة الداعي واعانة الساعي
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
65( :366ص ,ناقصة األول اآلخر).

افادات الشيخ حسين الحلي على العروة
الوثقى
حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
فقه ,عربي
( :1113املؤلف615 ,ص).

افادات الشيخ علي بن جعفر
علي بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
52( :33ص).

افحام اليهود والنصارى
السموأل بن عباس املغربي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
36( :2635ص).

االفصاح في اثبات االمامة
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
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( :552حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2652هـ215 ,ص).

افالك تسعة
االصفهاني
شعر ,فارسي
( :635حممد علي االسرتابادي32 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

االقتصاد في شرح االرشاد :المقدمة
عبد النيب بن سعد اجلزائري
فقه ,عربي
26( :333ص ,ناقصة اآلخر).

اقرارات عمر ابن الخطاب
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
نقد وردود ,عربي
( :6513املؤلف2663 ,هـ61 ,ص).

اقسام المولى
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3333حسني بن حممد تقي الطربسي النوري,
2136هـ16 ,ص).

اقليد النجاح في شرح دعاء الصباح
حممد رضا بن قاسم الغراوي
ادب ,عربي
( :1123املؤلف2636 ,هـ631 ,ص).

االقمار السنية على نظم الكواكب البهية
عبد اهلل بن امحد بن امحد املناوي
فقه ,عربي
( :5666حامد بن شاع القلوعي الشافع ,اجلامع

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
االزهر2633 ,هـ232 ,ص).

االقناع في حل الفاظ ابي شجاع
مشس الدين حممد بن امحد الشربيين
اخلطيب
فقه ,عربي
( :3665امحد البقاعي2216 ,هـ663 ,ص).

اكاذيب وخرافات في الكتب
عبد الزهراء حسني الصغري
نقد وردود ,عربي
( :5366املؤلف ,النجف االشرف636 ,ص).
( :5366املؤلف2636 ,هـ633 ,ص).
( :5363املؤلف ,النجف االشرف2666 ,هـ,
633ص).
( :5363املؤلف ,النجف االشرف2661 ,هـ,
262ص).
( :5313املؤلف2661 ,هـ636 ,ص).
( :5356املؤلف ,النجف االشرف2666 ,هـ,
636ص).
( :5365املؤلف ,النجف االشرف2666 ,هـ,
663ص).
2666( :5356هـ652 ,ص).
( :5363املؤلف ,النجف االشرف2562 ,هـ,
661ص).

اكسير السعادات في احكام العبادات
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي وفارسي
156( :6215ص).

حرف األلف
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2666( :6251هـ156 ,ص).
( :6253املؤلف2652 ,هـ132 ,ص).
( :6255املؤلف2651 ,هـ511 ,ص).

اكسير العبادات في اسرار الشهادات
االقا بن عابد بن رمضان الدربندي
سرية ,عربي
563( :6363ص).

االكسير في صناعة الكيميا
براكلسوس
كيمياء ,عربي
33( :1366ص).

التقاط الزالل في شرح مشيخة الرجال
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6563املؤلف26 ,ص).
6( :6533ص ,ناقصة اآلخر).

االلتقاط في شرح شرائع االسالم
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
فقه ,عربي
136( :2535ص).

التهاب نيران االحزان ومثير كتائب االشجان
عبد الرضا بن حممد االوالي
سرية ,عربي
( :3352حممد حسني بن حممد2626 ,هـ,
233ص ,ناقصة األول).

( :6232املؤلف2625 ,هـ333 ,ص).

2626( :3353هـ255 ,ص).

( :6662املؤلف2626 ,هـ323 ,ص).

( :665اسويهي بن شنوف2611 ,هـ623 ,ص).

2666( :6255هـ525 ,ص).

265( :163ص).

حرف األلف

الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب
علي بن زين العابدين البارجيين اليزدي
احلائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2613( :5532هـ562 ,ص ,ناقصة األول).

الزام النواصب في امامة علي بن ابي طالب
مفلح بن احلسن الصيمري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :536حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2653هـ51 ,ص).

االلفية
حممد بن مالك اجلياني
حنو ,عربي
( :6336بابا بن يرامعلي ,جعفر آباد2165 ,هـ,
266ص).
2152( :2321هـ256 ,ص).
( :3335حممد علي بن حممد حسن اخلونساري,
2136هـ262 ,ص).
( :5625امساعيل االردكاني اليزدي2133 ,هـ,
253ص).
( :5331مصطفى بن يونس بن حممد2666 ,هـ,
35ص).
36( :6156ص).
256( :1336ص ,ناقصة اآلخر).
52( :1323ص).
32( :2363ص ,ناقصة األول اآلخر).
63( :1123ص ,ناقصة األول واآلخر).

الفية ابن سينا وارجوزة بقراط
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( :5353علي اجلميل املوصلي احلنفي2613 ,هـ,
211ص).

االلفية في الصالة على أشرف البرية
حاجي درويش
أدعية وزيارات ,عربي
( :5656املؤلف2135 ,هـ233 ,ص).

االلفية في فقه الصالة اليومية
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
2226( :6151هـ52 ,ص).
( :2563امحد بن حبيب زوين2165 ,هـ,
21ص).
( :3663محد بن عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل
احلداد البحراني2135 ,هـ23 ,ص).
26( :6362ص).
52( :53ص).
( :126حيدر علي66 ,ص).

االلفين
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2651كلب علي بن ناد علي2216 ,هـ,
363ص ,ناقصة األول).
( :1333ابراهيم بن سعيد املخصص2133 ,هـ,
153ص).
152( :5666ص).
( :5663سلطان بن عبد اهلل السعدي الكاظمي,
661ص ,ناقصة).

االلواح العمادية

احلسني بن علي ابن سينا

شهاب الدين حييى بن حبش احلكيم

طب ,عربي

السهروردي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عقائد وعلم الكالم ,عربي
13( :5665ص).

ام البراهين في العقائد مع شرحها
حممد بن يوسف السنوسي احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2255( :3336هـ135 ,ص).
253( :5633ص ,ناقصة).
36( :2326ص ,ناقصة).

امارات العرب وتاريخها والعشائر التابعة لها

حرف األلف
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حديث ,عربي

( :2126حممد بن عبد القادر احلنفي653 ,هـ,
23ص).
( :2163حممد بن عبد القادر احلنفي653 ,هـ,
53ص).
232( :2363ص).
21( :2121ص).
26( :2122ص).
15( :2166ص).
13( :2163ص).

سليمان بن صاحل الدخيل

13( :2163ص).

تاريخ ,عربي

131( :2336ص ,ناقصة اآلخر).

263( :3363ص).

األمالي
حممد بن احلسن الطوسي
حديث ,عربي
2663( :3362هـ133 ,ص ,ناقصة األول).
23( :3635ص ,ناقصة األول).
36( :6156ص).
256( :1336ص ,ناقصة اآلخر).
52( :1323ص).
32( :2363ص ,ناقصة األول واآلخر).

االمامة
عمران بن امحد دعيبل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3623امحد بن مريزا النجار251 ,ص ,ناقصة
األول).

االمان من اخطار االسفار واالزمان
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
( :1133حممد صاحل بن عبد الرسول اخلرسان,
النجف االشرف2635 ,هـ263 ,ص).

663( :2626ص ,ناقصة واآلخر).

655( :51ص ,ناقصة اآلخر).

االمالي

امثال بغداد والموصل العامة النصرانية مع
حكايات عامية

حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
2631( :2135هـ516 ,ص).

انستاس ماري الكرملي
ادب ,عربي

653( :6361ص ,ناقصة واآلخر).

2661( :5533م156 ,ص ,ناقصة اآلخر).

أمالي المحاملي

امدن اعرابي نزد حضرت رسالت بناه محمد
j

احلسني بن امساعيل احملاملي

حرف األلف
جمهول
حديث ,فارسي
( :365حممد حسن23 ,ص).

االنتخاب القريب من التقريب
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :555حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2652هـ21 ,ص).
22( :6531ص).

االنتصار
علي بن احلسني الشريف املرتضى
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5136مشهد الرضا653 ,هـ161 ,ص).
2613( :3636هـ531 ,ص).
( :5626يونس بن سرايا2613 ,هـ536 ,ص,
ناقصة).
( :266حممد شفيع بن عبد الواحد فريوز ابادي,
2635هـ233 ,ص).
( :562حممد بن حممد حسن الربوجزدهي,
2156هـ236 ,ص).

انذار الناذرين
ابو يوسف عابد حسني بن خبش حسني
السهارنبوري اهلندي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
213( :5163ص).

انساب العرب
ابو العباس حممد بن يزيد املربد
انساب ,عربي
( :5612حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2663 ,هـ26 ,ص).
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انسان العيون في سيرة االمين المأمون
نور الدين علي بن ابراهيم بن امحد بن علي
احلليب
سرية ,عربي
666( :5636ص ,ناقصة األول).

انشاء
ابو النور الكيالي
ادب ,عربي
( :5366حممود ناهي ابن حممد احلداد2165 ,هـ,
226ص).

االنشاءات
جمهول
ادب ,فارسي
( :3125ابو القاسم بن امحد66 ,ص ,ناقصة
األول).

االنصاف
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
25( :2312ص ,ناقصة اآلخر).

االنعكاسية
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فيزياء ,فارسي
1( :5615ص).

انقاذ البشر من القضاء والقدر
علي بن احلسني الشريف املرتضى
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6153حممد بن قنرب2165 ,هـ35 ,ص).

انموذج الحق المبين في بناء التكليف على
حصول اليقين

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
هاشم بن امحد املوسوي االحسائي

حرف األلف

52

( :3653ابن فتح اهلل اهلمداني61 ,ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1566هاشم بن خليفة املوسوي52 ,ص).

انموذج العلوم
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
فلسفة وحكمة ,عربي
( :3635حممد احلسين ,اصفهان663 ,هـ,
56ص).
56( :156ص ,ناقصة اآلخر).

انموذج الفنون
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
متفرقات ,عربي
( :3633حممد بن محد احلسيين ,اصفهان,
663هـ31 ,ص).

انموذج اللبيب في خصائص الحبيب
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
مناقب ,عربي
23( :3662ص).

انموذج في االوائل
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تاريخ ,عربي
( :6513املؤلف2665 ,هـ66 ,ص).
( :6533امحد بن سلطانعلي احلسيين2653 ,هـ,
13ص).
66( :6566ص).

انوار التحقيق

انوار التنزيل
عبد اهلل بن عمر البيضاوي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
365( :2666هـ2213 ,ص).
633( :6326هـ535 ,ص).
( :2661مصطفى بن حسني2631 ,هـ256 ,ص).
( :3533حسن علي ابن مجال الدين2266 ,هـ,
2223ص).
( :5355بالد الروم2223 ,هـ2266 ,ص ,ناقصة
األول).
( :6322عبد الغفار بن حسني الكرماني2266 ,هـ,
366ص).
( :6365ابراهيم بن قاسم بن ابراهيم2266 ,هـ,
615ص).
2261( :2355هـ316 ,ص).
2263( :6365هـ631 ,ص).
2156( :5351هـ553 ,ص).
236( :6663ص ,ناقصة األول واآلخر).
653( :6325ص ,ناقصة اآلخر).
2633( :6325ص).
313( :6326ص).
322( :6321ص ,ناقصة اآلخر).
663( :6366ص).
515( :6363ص).
565( :6363ص).
365( :6363ص).
322( :6366ص).

علي بن طيفور البسطامي

533( :1253ص ,ناقصة األول و اآلخر).

متفرقات ,فارسي

563( :1262ص ,ناقصة األول و اآلخر).

حرف األلف

االنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية
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االنوار الغروية في شرح اللمعة الدمشقية

املقداد بن عبد اهلل السيوري

حممد جواد بن حممد تقي مال كتاب

عقائد وعلم الكالم ,عربي

فقه ,عربي

2633( :1666هـ222 ,ص).

2635( :5536هـ525 ,ص).

256( :2153ص).

( :235علي بن حممد املقصودي2132 ,هـ,

انوار الرياض
حممد بن عبد الصمد احلسيين االصفهاني
فقه ,عربي
2136( :6323هـ335 ,ص).
535( :1353ص).

انوار السهيلي في ترجمة كليلة ودمنة
حسني بن علي البيهقي الكاشفي
ادب ,فارسي

562ص).
( :33حممد جعفر بن عبد النيب2131 ,هـ,
563ص).
( :23حممد جعفر بن عبد النيب2135 ,هـ,
513ص).
( :231مهدي بن عبد احلميد القمي2162 ,هـ,
353ص).
( :235حممد علي بن خليل اخلوانساري,
2626هـ563 ,ص).

( :5666انيسي الكاتب656 ,هـ326 ,ص).

556( :21ص ,ناقصة األول).

انوار العقول في اشعار وصي الرسول

566( :566ص ,ناقصة اآلخر).

حممد بن احلسني قطب الدين الكيدري
شعر ,عربي
( :563علي بن جعفر بن اسد االهوازي535 ,هـ,
35ص).
( :366عبد الصمد بن حممد االصفهاني363 ,هـ,
256ص).
( :535حممد بديع2123 ,هـ213 ,ص).
( :566حممد صاحل بن ابراهيم احلويزي,
2166هـ251 ,ص).
33( :333ص).
133( :362ص ,ناقصة األول).

انوار الغرر

انوار الفقاهة
حسن بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :325املؤلف266 ,ص).
( :33حسني بن حممد العجيمة2135 ,هـ,
133ص).
2661( :333هـ566 ,ص).
2666( :335هـ636 ,ص).
556( :1536ص ,ناقصة اآلخر).
512( :335ص).
663( :263ص ,ناقصة اآلخر).
166( :2561ص ,ناقصة األول).

حممد رضا بن قاسم الغراوي

556( :333ص).

فقه ,عربي

265( :353ص ,ناقصة األول).

( :1261املؤلف2665 ,هـ12 ,ص).

136( :2565ص ,ناقصة اآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
163( :2135ص).
166( :356ص).
235( :26ص).
313( :232ص).
662( :326ص ,ناقصة اآلخر).
233( :336ص).
33( :353ص).
156( :335ص).
226( :353ص).

حرف األلف
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2125هـ232 ,ص).

( :3315عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2125هـ153 ,ص).
( :3365عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2125هـ162 ,ص).
( :3315عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2123هـ113 ,ص).
( :3316عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2123هـ636 ,ص).

16( :353ص).

555( :3325ص).

( :116موسى اخلمايسي132 ,ص ,ناقصة

( :3366حممد بن علي252 ,ص).

اآلخر).
531( :331ص).

االنوار القدسية

231( :3313ص ,ناقصة اآلخر).

االنوار المشرقية في شرح اللمعة الدمشقية
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار

حممد سعيد الشريف القمي

البحراني القطيفي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

فقه ,عربي

6( :566ص).

االنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :3316عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2121هـ666 ,ص ,ناقصة).
2121( :3313هـ63 ,ص).
( :3313عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2121هـ232 ,ص).
( :3366حممد بن عبد اهلل الشويكي اخلطي,
2126هـ235 ,ص).
( :3361عبد علي بن امحد بن علي البحراني,
2125هـ163 ,ص).
( :3362عبد علي بن امحد بن علي البحراني,

( :3622هاشم بن امحد بن هاشم املوسوي
البحراني2665 ,هـ566 ,ص).

االنوار المضيئة في اعراب ألفاظ االجرومية
حممد بن عمر بن عبد القادر الكفريي
حنو ,عربي
236( :6152ص).

انوار الملكوت في شرح الياقوت
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
161( :3213ص ,ناقصة).

االنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة
االنسانية
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري

حرف األلف
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1336حممد ابراهيم بن افراسياب2163 ,هـ,
636ص).
326( :6323ص).

االنوار لعمل االبرار
يوسف بن ابراهيم االردبيلي الشافعي
فقه ,عربي
( :3353مجعا ابن رمضان ابن عثما2633 ,هـ,
353ص ,ناقصة األول).
525( :5133ص ,ناقصة اآلخر).

االنوار ومفتاح السرور واالفكار من مولد
النبي المختار
ابو احلسن امحد بن عبد اهلل البكري الشافعي
سرية ,عربي
( :3356عبد اهلل بن حسن بن عبد اهلل السرتي,
2662هـ666 ,ص).

انيس االلباب

دليل خمطوطات
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انيس المجتهدين
حممد مهدي بن ابي ذر النراقي
اصول فقه ,عربي
( :2362حسني بن علي اجلاسيب2233 ,هـ,
536ص ,ناقصة األول).
( :6326جمد الدين علي بن جنم الدين النراقي,
2665هـ561 ,ص).
653( :6323ص ,ناقصة اآلخر).

انيس المسافرين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :6233املؤلف163 ,ص).

انيس المسافرين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
( :6261املؤلف663 ,ص).

انيس الموحدين

حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني

حممد مهدي بن ابي ذر النراقي

فقه ,عربي

اخالق ,عربي

( :3662املؤلف51 ,ص).

انيس الزاهدين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
أدعية وزيارات ,عربي
( :6263املؤلف536 ,ص).

انيس الزائرين في زيارة النبي واالئمة
الطاهرين

( :555حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
253ص ,ناقصة اآلخر).

انيس الواعظين
حممد جعفر االسرتابادي
أخالق ,عربي وفارسي
265( :6316ص).

اهبة المعاد

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حممد رضا بن قاسم الغراوي

أدعية وزيارات ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

663( :6663ص ,ناقصة اآلخر).

( :1266املؤلف2616 ,هـ251 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

االهليلجة

حرف األلف
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اوراد مبتلى السحر

رواية املفضل بن عمر اجلعفي

مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري

عقائد وعلم الكالم ,عربي

الصديقي

( :1135حممد صاحل بن عبد الرسول اخلرسان,
النجف االشرف2636 ,هـ12 ,ص).
56( :2655ص).

اهم االمور
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
263 ,2116( :5665ص).
36( :5612ص).

اوثق الرسائل
موسى بن حممد اخلونساري
اصول فقه ,عربي
( :2555املؤلف365 ,ص ,ناقصة اآلخر).

اوراد
حمي الدين حممد ابن عربي
أدعية وزيارات ,عربي
( :5653مريزا حممد اخلوانساري2656 ,هـ,
26ص).

اوراد االبرار في ماتم الكرار
حسن بن حممد الدمستاني
جمالس ,عربي
( :3366حممد جعفر ابراهيم النجار الدرازي,
2563هـ126 ,ص).

اوراد شريفة

علوم نغريبة ,عربي
55( :5563ص).

اوراق في بعض االدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
26( :5356ص ,ناقصة األول و اآلخر).

اوراق في علم النحو
جمهول
حنو ,عربي
56( :5363ص ,ناقصة األول و اآلخر).

اوصاف النجوم
حممد بن يزيد بن عبد امللك االموي
فلك وهيئة ,عربي
3( :3653ص).

اوضح المسالك الى الفية ابن مالك
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :6312حسن بن حممد مؤمن الربوجردي,
2155هـ236 ,ص).
26( :3636ص ,ناقصة اآلخر).
133( :2233ص).
633( :636ص ,ناقصة اآلخر).

آيات المتوسمين

شريف حاج بريام ولي

حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين

أدعية وزيارات ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

11( :3636ص).

( :131عبد اهلادي بن عبد علي ال الشيخ خضر,

حرف األلف
2655هـ121 ,ص).
( :656عبد اهلادي بن عبد علي ال الشيخ خضر,
163ص).

اآلية الصريحة بشرح العقيدة الصحيحة

دليل خمطوطات
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56( :135ص).

ايضاح التلخيص
جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين
بالنغة ,عربي

عبد الرمحن افندي ابن جواد الفضلي

( :5131عبد اهلل بن امحد156 ,ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

515( :6315ص).

233( :3633ص).

االيجاز في الفرائض والمواريث

ايضاح الدالئل في معنى الشعوب والعمائر
والقبائل

حممد بن احلسن الطوسي

حسون الرباقي النجفي

فقه ,عربي

انساب ,عربي

( :3362حسني بن حممد تقي الطربسي12 ,ص).

( :6613املؤلف255 ,ص ,ناقصة اآلخر).

االيجاز في مختصر االيضاح

ايضاح السبيل

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاني
حنو ,عربي
( :6311حممد امني بن فرج اهلل233 ,ص).

ايساغوجي
املفضل بن عمر االبهري
منطق ,عربي
3( :1633ص ,ناقصة اآلخر).
223( :532ص).
( :263عبد الرمحن بن امساعيل15 ,ص).

ايضاح االشتباه في اسماء الرواة
احلسن بن يوسف العالمة احللي
علم الدراية والرجال ,عربي
2635( :126هـ33 ,ص).
( :6315شهاب الدين بن حسنعلي اهلمداني,
2636هـ31 ,ص).
( :3356حممد بن جالل الدين احلسيين,
256ص).

هاشم بن امحد املوسوي االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1566هاشم بن خليفة املوسوي133 ,ص).

ايضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد
فخر احملققني حممد بن احلسن احللي
فقه ,عربي
( :5633فرج اهلل بن حممد التربيزي ,النجف
االشرف2613 ,هـ266 ,ص).
313( :6313ص ,ناقصة).

ايضاح المضامين في عبارات القوانين
لطف اهلل املازندراني
اصول فقه ,عربي
233( :5162ص ,ناقصة اآلخر).

ايضاح دفائن النواصب
حممد بن امحد بن شاذان القمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :3563حممد مهدي بن حممد سعيد خراسكاني

حرف األلف
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اخالق ,عربي

الطباطبائي2223 ,هـ161 ,ص ,ناقصة).

( :6235املؤلف2623 ,هـ516 ,ص).

( :2261حممد بن طاهر السماوي2665 ,هـ,

( :6236املؤلف2623 ,هـ553 ,ص).

35ص).

االيضاح على شرح المقامات
ناصر بن عبد السيد املطرزي
ادب ,عربي
( :5356عبد الغفور بن حممد اجلوهري2635 ,هـ,
163ص).

االيضاح في المعاني والبيان
جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين
بالنغة ,عربي
( :5525علي بن خواجة ابراهيم332 ,هـ,
155ص).

ايضاح ومواعظ
امحد بن حممد هادي احلسيين
اخالق ,فارسي
26( :5363ص ,ناقصة األول).

االيعاب في شرح العباب
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
( :3666امحد بن حممد اخلطيب الشافعي,
2616هـ331 ,ص ,ناقصة األول).
( :5323عبد القادر بن عبد اجمليد االربيلي,
2232هـ12 ,ص).

( :6236املؤلف2623 ,هـ313 ,ص).
( :6236امحد بن حممد بن حسني2623 ,هـ,
536ص).
( :6233املؤلف551 ,ص).

ايقاظ النائمين وافهام القاصرين
حممد بن بري علي املعروف بربكلي
اخالق ,عربي
3( :2332ص).

االيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة
حممد بن احلسن احلر العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5623حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2653 ,هـ125 ,ص).
136( :1162ص).

ايمان فرعون
الشيخ اكمل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
5( :3536ص).

ايها الولد
حممد بن حممد الغزالي
اخالق ,عربي
55( :3353ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :3526حممد بهجت بن دست65 ,ص).

13( :5565ص).

333( :3663ص ,ناقصة اآلخر).

13( :5615ص).

ايقاظ النائمين
حممد بن جعفر شرب احلسيين

61( :2556ص).

ب
الباكورة السليمانية في كشف اسرار الديانة
النصيرية
سليمان افندي االذني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2334كاظم بن موسى االنصاري8331 ,هـ,
8421م831 ,ص).

بحار االنوار
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
حديث ,عربي
8911( :1943هـ439 ,ص).
( :8483حممد مقيم بن حممد حمسن االبهري,
8911هـ414 ,ص).
8914( :3922هـ312 ,ص).
( :8131حممد مقيم بن حممد حمسن االبهري,
414 ,8914ص).
( :3323مرتضى قلي بن حممد يوسف افشار,
8911هـ492 ,ص).
( :8438حممد بن حممد سعيد القاضي8944 ,هـ,

444ص).
( :3144زين الدين بن سعدي اجليالني8844 ,هـ,
383ص).
( :3133حممد ابراهيم بن حممد اخلوانساري,
8443هـ483 ,ص ,ناقصة األول).
( :4149حممد حسني بن امحد التوسرتي ,النجف
االشرف8414 ,هـ333 ,ص).
( :3132ذو الفقار بن حممد شري علي442 ,ص).
243( :3134ص ,ناقصة األول).
429( :3138ص ,ناقصة األول).
311( :3139ص).
231( :3141ص ,ناقصة اآلخر).
329( :3141ص ,ناقصة اآلخر).
434( :3934ص ,ناقصة اآلخر).
184( :4843ص ,ناقصة األول).

بحار العلوم
املنسوب اىل االمام جعفر بن حممد الصادق
عقائد وعلم الكالم ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :8923حممد حسن8433 ,هـ482 ,ص).
( :8424حممد حسن8433 ,هـ442 ,ص).

حرف الباء

44
اصول فقه ,عربي

( :883حممد بن احلسني القفطاني النجفي,
8393هـ34 ,ص).

بحث اصولي
باقر شريف القرشي
اصول فقه ,عربي
41( :4138ص).

بحث السيد الخوئي وتعليقة على العروة
الوثقى
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
8311( :4134هـ83 ,ص ,ناقصة اآلخر).

بحث في الطهارة والصالة

بحر العرفان ومعدن االيمان
حممد صاحل بن حممد الربغاني القزويين
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :3134حممد علي بن حممد باقر8444 ,هـ,
134ص).
( :4913حممد علي بن حممد باقر8444 ,هـ,
134ص).

بحر الكالم
ابو املعني ميمون بن حممد النسفي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

جمهول

8443( :2391هـ848 ,ص).

فقه ,عربي

8413( :1891هـ49 ,ص).

444( :494ص).

بحر االنساب
احلسن احلسيين املوصلي
انساب ,عربي

البحر الالمع في شرح المختصر النافع
حممد ابراهيم بن حممد مهدي القشالقي
فقه ,عربي
( :3131املؤلف8441 ,هـ439 ,ص).

848( :212ص).

( :3131املؤلف8444 ,هـ219 ,ص).

848( :242ص).

( :3134جنف علي8439 ,هـ129 ,ص).

بحر الجواهر في مصطلحات علماء المواليد
االوائل واالواخر

بحر الفوائد في شرح الفرائد

حممد بن يوسف الطبيب اهلروي
طب ,عربي

حممد حسن بن جعفر االشتياني
اصول فقه ,عربي
224( :3133ص).

44( :2414ص ,ناقصة اآلخر).

بحر الفوائد في شرح درر الفرائد
البحر الزاخر في اصول االوائل واالواخر
حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين

جمهول
اصول فقه ,عربي

حرف الباء
318( :8314ص ,ناقصة).

بحوث السيد الخوئي على العروة الوثقى في
الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
8343( :4119هـ424 ,ص ,ناقصة اآلخر).

بحوث في االذان واالقامة وفي الرياء وفي
افعال الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
339( :4149ص ,ناقصة).

بحوث في االوامر والنواهي

دليل خمطوطات
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811ص).
838( :3129ص).

( :8921راشد بن امان بن سامل814 ,ص ,ناقصة
األول).

بداية الهداية
حممد بن حممد الغزالي
اخالق ,عربي
8931( :191هـ888 ,ص).

البداية في شرح الغاية
جمهول
فقه ,عربي
( :1834حممود بن علي اجلزري489 ,ص).

جمهول
اصول فقه ,عربي
494( :8944ص ,ناقصة).

بدء االمالي
علي االوشي الفرغاني احلنفي املاتريدي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
4( :2392ص).

البداية في علم الدراية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
علم الدراية والرجال ,عربي
833( :1234ص ,ناقصة اآلخر).

بدائع االصول

22( :1233ص).

حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت

82( :2494ص).

اصول فقه ,عربي

بداية الهداية
حممد بن احلسن احلر العاملي
فقه ,عربي
( :234حممد هادي بن مال حسن خان الزجناني,
8844هـ848 ,ص).
( :8233حممد باقر االردستاني8814 ,هـ,
43ص).
( :411علي بن عبد الرسول اخليقاني8413 ,هـ,

384( :1834ص ,ناقصة األول واآلخر).
444( :3122ص).
382( :3124ص).
414( :8138ص).
8443( :3123هـ311 ,ص).

بدائع االلتزام بروائع النظام في مدح النبي
عليه الصالة والسالم
عبد اهلل بن عبد اهلل االدكاوي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
شعر ,عربي
( :8439صاحل بن علي املكي8839 ,هـ12 ,ص).

بدائع الصكوك في الوثائق الشرعية
حممد صادق بن مصطفى بن امحد دده شاني
زادة
فقه ,تركي
343( :1344ص ,ناقصة).

بديع االنشاء والصفات من المكاتبات
والمراسالت
مرعي بن يوسف احلنبلي املقدسي
ادب ,عربي
849( :3228ص ,ناقصة اآلخر).

بديع البيان
شهاب الدين امحد بن مشس الدين
بالغة ,عربي
823( :3124ص ,ناقصة اآلخر).

حرف الباء

38
42( :2894ص).

براهين االحكام في شرح شرائع االسالم
ابو احلسن بن حممد هادي احلسيين التنكابين
فقه ,عربي
( :8143املؤلف434 ,ص).

البراهين الجلية في كفر احمد بن تيمية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3241املؤلف413 ,ص).
342( :3243ص).

البراهين الساباطية
جواد بن ابراهيم ساباط احلسيين البصري
احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
398( :1144ص).

براهين العقول في شرح تهذيب االصول
بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني
علوان علي بن عطية احلموي الشافعي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
44( :3441ص ,ناقصة األول).
33( :1314ص).
14( :2139ص).
44( :2411ص).
18( :3484ص).

بديعية
مشس الدين ابو عبد اهلل حممد بن امحد

حممد بن يونس بن راضي الشويهي
اصول فقه ,عربي
( :848املؤلف8444 ,هـ298 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :834املؤلف8444 ,هـ242 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد
الساطعة
حممد جعفر االسرتابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

االندلسي

483( :119ص ,ناقصة األول واآلخر).

بالغة ,عربي

38( :2488ص ,ناقصة اآلخر).

حرف الباء

البرهان القاطع في شرح المختصر النافع
علي بن حممد رضا حبر العلوم الطباطبائي
فقه ,عربي
( :3929عبد الرحيم القاساني8413 ,هـ,
241ص).
( :3928عبد الرحيم القاساني443 ,ص).

دليل خمطوطات
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( :4413املؤلف8313 ,هـ844 ,ص).

بشرى الكئيب بلقاء الحبيب
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
حديث ,عربي
( :2412خالد بن مصطفى املوصلي8424 ,هـ,

( :3934عبد الرحيم القاساني248 ,ص).

832ص).

( :3931عبد الرحيم القاساني148 ,ص).

38( :418ص).

( :3931عبد الرحيم القاساني441 ,ص).
( :3933عبد الرحيم القاساني431 ,ص).
( :3934عبد الرحيم القاساني449 ,ص).

البرهان في علم الميزان
امساعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي
منطق ,عربي
( :2181ابراهيم بن سليمان االسدي ,مدرسة
خسرو باشا8491 ,هـ33 ,ص).
8322( :1231هـ411 ,ص).

بسمار الربط في المخمس الخالي الوسط
سخوف بن عثمان
اهلندسة واحلساب ,عربي
43( :2111ص).

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى
حممد بن علي بن حممد الطربي
حديث ,عربي
( :3949حسون الرباقي النجفي21 ,ص ,ناقصة
األول).

بشرى االخيار في زيارات النبي واالئمة
االطهار

بشرى الوصول الى اسرار علم االصول
حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
اصول فقه ,عربي
( :3413املؤلف ,النجف االشرف8413 ,هـ,
443ص).
( :3343املؤلف ,النجف االشرف8411 ,هـ,
414ص).
( :3343املؤلف8419 ,هـ199 ,ص).
( :3331املؤلف ,النجف االشرف8418 ,هـ,
118ص).
( :1938املؤلف ,النجف األشرف8418 ,هـ,
142ص).
( :3823املؤلف ,النجف االشرف8414 ,هـ,
344ص ,ناقصة).
( :3323املؤلف ,النجف االشرف449 ,ص).
( :3393املؤلف441 ,ص).
( :4923علي الطباطبائي8398 ,هـ848 ,ص,
ناقصة اآلخر).
8319( :3123هـ281 ,ص).
413( :3121ص).
224( :4449ص ,ناقصة اآلخر).

حممد رضا بن قاسم الغراوي

411( :4481ص ,ناقصة األول).

أدعية وزيارات ,عربي

331( :189ص ,ناقصة األول واآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

بضاعة الحكام
حممد بن مصطفى بن حممود املعروف حباجب
زاده
متفرقات ,تركي
319( :3419هـ).

البضاعة المزجاة
ابو احلسن بن علي بن عبد الباقي بن حممد
هادي احلسيين التنكابين
منطق ,عربي
( :3394حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني ,كربالء
املقدسة8444 ,هـ13 ,ص).

البضاعة المزجاة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
اخالق ,عربي
( :4443املؤلف8324 ,هـ481 ,ص).

حرف الباء
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( :8444عبد اهلل بن عيسى8434 ,هـ42 ,ص).
( :8481عبد اهلل بن عيسى بن امساعيل,
8434هـ42 ,ص).

بغية االمل في شرح تنبيهات براءة الرسائل
علي بن محد احلسيين احللي
اصول فقه ,عربي
( :2984املؤلف828 ,ص ,ناقصة).

بغية الخاص والعام
حممد حسني بن هاشم
أصول فقه ,عربي
343( :3898ص ,ناقصة).

بغية الطالب في حاشية المكاسب
ابو القاسم بن معصوم االشكوري النجفي
فقه ,عربي

( :4834املؤلف8324 ,هـ448 ,ص).

8384( :4414هـ394 ,ص).

( :4414املؤلف8349 ,هـ328 ,ص).

8382( :4344هـ484 ,ص).

( :4843املؤلف24 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

8382( :4411هـ418 ,ص).

بعض المسائل على شرح مشيخة الرجال

بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

جعفر بن خضر كاشف الغطاء

علم الدراية والرجال ,عربي

فقه ,عربي

( :3431املؤلف32 ,ص).

بعض مجربات االدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي – فارسي
2( :4124ص ,ناقصة اآلخر).

بغية االريب في وصال الحبيب
حممود بن ابراهيم الكوازي
ادب ,عربي

( :4331حممد بن درويش8494 ,هـ284 ,ص,
ناقصة األول).
8484( :4388هـ32 ,ص).
( :8332حممد علي بن صاحل احلكيم العاملي,
8444هـ831 ,ص).
( :3121هاشم بن مال حيدر8443 ,هـ,
11ص).
( :2413حممد مرتضى الطباطبائي اليزدي,
8441هـ843 ,ص ,ناقصة األول).

حرف الباء
8441( :4389هـ43 ,ص).
823( :1893ص).
84( :448ص ,ناقصة اآلخر).
( :1ابراهيم بن ذيب املظلوم العاملي494 ,ص).
441( :41ص).
239( :8139ص ,ناقصة اآلخر).

بغية الوعاة في طبقات مشايخ االجازات
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3484املؤلف8343 ,هـ844 ,ص).

بقاء النفس بعد خراب الجسد
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :8442امحد بن حبيب زوين8432 ,هـ1 ,ص).

بلغة الفقيه
حممد بن حممد تقي حبر العلوم
فقه ,عربي
444( :3281ص).
281( :8114ص).

بلوغ االرب في معرفة صناعة الفضة
والذهب
حممد بن رضا اللعييب
كيمياء ,عربي
8341( :8813هـ24 ,ص ,ناقصة).

بلوغ الغاية في شرح الكفاية
مسلم بن محود احلسيين احللي
اصول فقه ,عربي
( :344املؤلف8343 ,هـ819 ,ص).
( :339املؤلف8313 ,هـ819 ,ص).

دليل خمطوطات
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بلوغ منى الجنان
حممد رضا بن قاسم الغراوي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4818جاسم بن حممد رضا بن قاسم الغراوي,
8334هـ43 ,ص).

بناء االفعال
امحد بن حممد بن عبد العزيز االندلسي
صرف ,عربي
8844( :2333هـ42 ,ص).

البهائية تضليل وتجسس ال مبدا وعقيدة
عبد الزهراء حسني الصغري
فرق ومذاهب ,عربي
( :4132املؤلف393 ,ص).

بهجة االسرار ومعدن االنوار في مناقب
السادة االخيار من مشايخ االبرار
علي بن يوسف اللخمي الشافعي املعروف
بابن جهضم اهلمداني
مناقب ,عربي
( :1394ابراهيم بن امساعيل البغدادي,
8834هـ329 ,ص).
849( :2133ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :3314سلمان بن مال كاظم242 ,ص ,ناقصة
األول).
423( :2149ص ,ناقصة اآلخر).

بهجة الخاطر ونزهة الناظر
حييى بن عشرة البحراني
لغة ,عربي
8914( :1142هـ23 ,ص).

بهجة الطالبين

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حممد بن حممود احلسيين اليزدي
منطق ,فارسي
( :8331حسني8412 ,هـ19 ,ص).

بهجة العقول في علم االصول
علي بن محد احلسيين احللي
اصول فقه ,عربي
( :2983املؤلف8441 ,هـ12 ,ص ,ناقصة األول).

البهجة المرضية في شرح االلفية
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
حنو ,عربي
( :3132عبد اهلل الشافعي8911 ,هـ423 ,ص).
( :4384اسحاق بن حممد طاهر املازندراني,
8911هـ444 ,ص).
8814( :2198هـ331 ,ص).
8491( :3144هـ481 ,ص).
( :1442حممود8484 ,هـ291 ,ص).
( :3141حممد نيب بن مشهدي ربيع8444 ,هـ,
489ص).
( :3143صادق بن حممد8441 ,هـ423 ,ص).
8439( :4382هـ844 ,ص).
8438( :3141هـ443 ,ص).
( :3138بابا بن يرامعلي ,جعفر آباد8431 ,هـ,
483ص).
( :3149عبدالرمحن بن علي اصغر8428 ,هـ,
443ص).
( :4141زين العابدين8428 ,هـ349 ,ص).
( :3144حممد هاشم بن حممد رضا8443 ,هـ,
494ص).
( :4113حممد علي بن حممد حسني8443 ,هـ,
344ص ,ناقصة).

حرف الباء
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( :3133ابو القاسم بن رجبعلي8438 ,هـ,
422ص).
( :1248اربيل8432 ,هـ319 ,ص).
8433( :8221هـ343 ,ص).
( :3131رضا احلسيين8434 ,هـ394 ,ص,
ناقصة األول).
( :1339وسيم املردوخي بن حممد القسيم,
8314هـ394 ,ص).
441( :3428ص).
41( :3434ص ,ناقصة اآلخر).
434( :1313ص ,ناقصة اآلخر).
444( :3134ص ,ناقصة).
344( :3131ص).
494( :3134ص ,ناقصة اآلخر).
332( :3133ص).
443( :3142ص).
342( :3148ص).
499( :3432ص).
341( :4134ص).
493( :4334ص).
439( :8224ص).

البهجة المرضية مختصر الترجمة العبقرية
ابو الفوز حممد امني السويدي البغدادي
فقه ,عربي
333( :2434ص).

بهجة المطالب في العمل باالسطرالب
حممد بن حممد بن سليمان املغربي الروداني
فلك وهيئة ,عربي
8944( :1413هـ843 ,ص).

بهجة النظر على شرح نخبة الفكر

حرف الباء
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ابو احلسن بن حممد صادق السندي املدني

( :3444املؤلف8331 ,هـ32 ,ص).

حديث ,عربي

( :3448املؤلف8331 ,هـ31 ,ص).

491( :2181ص ,ناقصة اآلخر).

24( :3448ص).

البهجة الوردية

بيان الحق وتبيان الصدق

عمر بن مظفر الوردي الشافعي

امحد بن زين العابدين العلوي العاملي

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :2214علي بن حممد823 ,ص).
444( :2913ص).

البهجة الوفية بحجة الخالصة االلفية
حممد بن حممد بن حممد العامري الغزي
حنو ,عربي
( :1223املؤلف422 ,هـ483 ,ص).

بياض االبراهيمي
جمموعة علماء
متفرقات ,عربي

83( :3119ص).

بيان الكبائر المنتخبة من كتاب الزواجر
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
13( :1231ص).

بيان المشكالت على المبتدئين من جهة
التجويد في القران المبين
منصور الطبالوي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

343( :3443ص).

( :3243حييى ابو قاسم8434 ,هـ33 ,ص).

بياض منظومة فارسي

البيان بدليل القران

صادق املالح
مناقب ,فارسي

عبد الرب
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

( :3939ده كربي13 ,ص ,ناقصة األول

343( :2341هـ833 ,ص).

البيان

بيان تصحيف المنحة االلهية عن النفثة
الشيطانية

واآلخر).

مصطفى بن حممد

ابو صاحل عبد اهلل املهدي ال علي الطوسي

سرية ,عربي وفارسي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :4114املؤلف824 ,ص).

( :1941املؤلف8381 ,هـ424 ,ص).

البيان البديع

بيان حل اكل الفقير من اضحيته

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

حممد بن عمر بن عبد اجلليل البغدادي

علم الدراية والرجال ,عربي

فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
2( :1224ص).

البيان في الفقه
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
( :8321حسني بن امحد الطبيب الكاشاني,
8949هـ433 ,ص).
311( :1283ص ,ناقصة اآلخر).

بيان نفع وضرر بعض المأكوالت
جمهول
طب ,فارسي
2( :3349ص).

بيست باب
مظفر بن حممد احلسيين الشفائي
طب ,فارسي
( :4413امري علي8432 ,هـ841 ,ص).

31

حرف الباء

ب
ت
تاج التراجم في طبقات الحنفية
قاسم بن قطلوبغا احلنفي
تراجم ,عربي
( :8094ابراهيم بن عبد الغين الدروبي
البغدادي1631 ,هـ09 ,ص).

تاج العروس ومحلل الغروس
موسى بن حيدر علي بن ولي االردبيلي
فقه ,فارسي
148( :8485ص ,ناقصة).

تاريخ ابي بشر هارون بن حاتم البزاز
الكوفي
هارون بن حامت البزاز الكويف
علم الدراية والرجال ,عربي
18( :609ص).

تاريخ االحزاب العراقية في عهد االحتالل
البريطاني

( :999املؤلف1098 ,م534 ,ص).

تاريخ االمبراطورية االلمانية
حممد زكي
تاريخ ,تركي
831( :9349ص).

تاريخ مواليد االئمة
حممد بن امحد بن اخلشاب
سرية ,عربي
( :1438علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1689 ,هـ18 ,ص).

تاريخ الثقالء
حممد بن خلف املرزباني
تاريخ ,عربي
55( :608ص).

تاريخ الخلفاء

كاظم حممد علي شكر

ابو عبد اهلل حممد بن يزيد

تاريخ ,عربي

تاريخ ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
16( :601ص).

التاريخ الشعري في االدب النجفي
كاظم حممد علي شكر
ادب ,عربي
111( :914ص).

تاريخ المجالس النجفية
كاظم حممد علي شكر
ادب ,عربي
153( :390ص).

تاريخ المعصومين
حسون الرباقي النجفي
سرية ,عربي
( :6916املؤلف830 ,ص ,ناقصة).

تاريخ الوالة العثمانين
جمهول
تراجم ,تركي
989( :3810ص).

تاريخ بطارقة الكلدان
يوسف لويس السمعاني
تاريخ ,عربي
885( :8961ص ,ناقصة اآلخر).

تاريخ حركة الشمرت والزكرت في النجف
االشرف
كاظم حممد علي شكر
تاريخ ,عربي
( :969املؤلف1008 ,م05 ,ص).

تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم من اول
الهجرة النبوية

حرف التاء

30
حممد بن عبد اهلل الربعي احلافظ
تاريخ ,عربي

( :806امساعيل بن عبد العزيز الرهاوي,
998هـ138 ,ص).

تاريخ واسماء المحدثين وكناهم
حممد بن امحد املقدمي البغدادي
علم الدراية والرجال ,عربي
49( :383ص).

تأسيس الشيعة الكرام لفنون االسالم
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
681( :6893ص).

التبري من معرة المعري
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
لغة ,عربي
( :8058حممد بن طاهر السماوي ,النجف
األشرف1663 ,هـ9 ,ص).

تبصرة االدلة
ابو املعني ميمون بن حممد النسفي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1998( :8548هـ85 ,ص).

تبصرة الزائر وكشف السرائر
حممد بديع بن عبد القدوس الرضوي
أدعية وزيارات ,فارسي
1561( :5456هـ114 ,ص).

تبصرة المبتدي في الهيئة
علي بن حسني اجلامعي العاملي
فلك وهيئة ,عربي

حرف التاء
( :531املؤلف1908 ,هـ84 ,ص).

تبصرة المتعلمين في احكام الدين
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

99

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :6800املؤلف1614 ,هـ0 ,ص).

التبيينات في االرث والتوريثات

080( :090هـ551 ,ص).

مفلح بن احلسن الصيمري

1950( :3936هـ185 ,ص ,ناقصة األول).

فقه ,عربي

( :6991حممد باقر بن حممد احلسيين1580 ,هـ,
596ص).
689( :6938ص ,ناقصة اآلخر).

التبيان في اداب حمل القران
حييى بن شرف النووي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
100( :8888ص ,ناقصة اآلخر).

التبيان في البيان
حسني بن حممد الطييب
بالغة ,عربي
( :8680امحد بن حممد البهين احلنفي1188 ,هـ,
664ص).

تبيان الحكام الدين
جمهول
فقه ,عربي
168( :1163ص ,ناقصة اآلخر).

تبيين االباحة للمصلين في اللباس المشكوك
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :6835علي ابن احلسن املوسوي18 ,ص).
11( :6888ص).

تبيين الرشاد في لبس السواد

( :1360درويش بن امساعيل1989 ,هـ65 ,ص,
ناقصة اآلخر).
( :1854امحد بن حبيب زوين1568 ,هـ,
68ص).

تتمة االثنا عشرية
حممد صاحل بن امساعيل املازندراني
فقه ,فارسي
( :6996حممد ابراهيم احلسيين1158 ,هـ,
599ص).

تتمة الحاشية على الذخيرة في تحقيق
القياس
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
1( :8459ص).

تتمة الدرة
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
فقه ,عربي
33( :5984ص).

تتميم الفوائد وتبيين المقاصد
علي بن حسني اجلامعي العاملي
منطق ,عربي
( :536جواد آل حمي الدين العاملي1549 ,هـ,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
588ص).

تتميم المرام في علم الكالم
عبد القادر بن حممد سعيد السنندجي الكردي

حرف التاء

91
68( :9990ص).
9( :9996ص ,ناقصة).

التجزي في االجتهاد

الشافعي

جمهول

عقائد وعلم الكالم ,عربي

اصول فقه ,عربي

( :3951امحد بن عبد الرمحن بادابادي,
كركوك1681 ,هـ833 ,ص).

تجريد االصول

59( :514ص ,ناقصة اآلخر).
59( :894ص ,ناقصة اآلخر).

تجويد القران

عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

عماد الدين علي الشريف القارئ

اصول فقه ,عربي

االسرتابادي

( :3653املؤلف1686 ,هـ58 ,ص).

تجريد التوحيد المفيد
امحد بن علي املقريزي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3989امحد التربيزي1658 ,هـ63 ,ص).

تجريد الكالم
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1153( :3891هـ663 ,ص ,ناقصة األول).
( :9815بابا خلف حممد ابراهيم1589 ,هـ,
149ص).
1589( :8518هـ58 ,ص).
888( :9319ص).
149( :8541ص).
( :6995مري علي159 ,ص).

التجريد في كلمة التوحيد
حممد بن حممد الغزالي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1164( :9994هـ15 ,ص).

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :8554نور اهلل بن قطب الدين اليزدي ,دار
الفضل شرياز1964 ,هـ54 ,ص).

تجويد القران
حممد بن علي بن حممد احلسيين اجلرجاني
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
91( :1600ص).

تجويد القران
حممد جعفر االسرتابادي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
86( :1604ص).

تجويد القران الكريم
حممد بن علي بن حممد احلسيين
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :6838زين العابدين بن سلطان15 ,ص).

تحرير اقليدس
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
اهلندسة واحلساب ,عربي

حرف التاء
448( :694هـ689 ,ص).
( :6994حممد بن حسن اهلمداني1980 ,هـ,
638ص ,ناقصة األول).
( :6999حسني بن حممد بيد كابادي1191 ,هـ,
811ص ,ناقصة األول).

تحرير االحكام الشرعية على مذهب االمامية
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

95
09ص).

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة
الشمسية
حممد بن حممد قطب الدين الرازي
منطق ,عربي
( :6943امحد بن حممد نيب املوجاني1196 ,هـ,
569ص).
1198( :9108هـ606 ,ص).

985( :583هـ514 ,ص).

( :6941حممد حمسن1561 ,هـ541 ,ص).

( :508عبد اهلل بن حييى بن علي البحراني,

1565( :9003هـ610 ,ص).

081هـ695 ,ص).
( :598عبد اهلل بن حييى بن علي البحراني,
081هـ698 ,ص).
( :6998صفي بن حممد امني1984 ,هـ,
889ص).

( :6949حممد ابن مشهدي ربيع االشتهاردي,
طهران1563 ,هـ845 ,ص ,ناقصة األول).
( :5465حسن بن سيد حممد السجاد1584 ,هـ,
655ص).
( :6945حممد تقي1536 ,هـ609 ,ص).

833( :6993ص ,ناقصة).

1538( :483هـ554 ,ص).

358( :6998ص).

( :984حممد مهدي بن عبد الصمد1538 ,هـ,

886( :6996ص).
399( :5899ص).
( :589حسن بن علي اخلانقاهي583 ,ص).
48( :588ص).

تحرير الخصاصة من تيسير الخالصة
عمر بن مظفر الوردي الشافعي
حنو ,عربي
595( :3386ص ,ناقصة اآلخر).

التحرير الطاوسي

660ص).
( :6949حممد ابن ابي تراب1530 ,هـ,
588ص).
599( :8480ص ,ناقصة اآلخر).
555( :3890ص ,ناقصة اآلخر).
569( :8018ص ,ناقصة اآلخر).
184( :9385ص ,ناقصة اآلخر).
658( :9819ص).
588( :9818ص).
154( :9641ص ,ناقصة اآلخر).

حسن بن زين الدين العاملي

506( :6944ص ,ناقصة اآلخر).

علم الدراية والرجال ,عربي

505( :6948ص ,ناقصة األول واآلخر).

1560( :3983هـ108 ,ص).

550( :6946ص ,ناقصة اآلخر).

( :648حممد بن طاهر السماوي1681 ,هـ,

510( :6990ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
655( :5813ص).
103( :018ص ,ناقصة).
584( :980ص ,ناقصة اآلخر).

تحرير المجسطي

حرف التاء

96
حديث ,عربي
1548( :5819هـ606 ,ص).

التحف النحوية في شرح االجرومية
عبد اهلل بن امحد بن صاحل ال طعان السرتي

حممد بن حممد نصري الدين الطوسي

البحراني

فلك وهيئة ,عربي

حنو ,عربي

1595( :1808هـ665 ,ص ,ناقصة األول).

1503( :9498هـ518 ,ص).

تحرير المقال في مسالة االفعال

التحفة

ابو االخالص حسن بن عبد اهلل بن حممد

حممد مؤمن بن حممد زمان احلسيين

البخشي احلليب

طب ,فارسي

عقائد وعلم الكالم ,عربي
1530( :9999هـ65 ,ص ,ناقصة األول).

تحصيل الفروع الدينية في فقه االمامية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :6818املؤلف1669 ,هـ599 ,ص).

499( :5588ص ,ناقصة األول واآلخر).

تحفة االبرار
حممد باقر بن حممد تقي املوسوي الرشيت
فقه ,فارسي
( :5994عبد اهلل بن علي القزويين1583 ,هـ,
861ص).

649( :6899ص).

( :5804غالم رضا عطار1589 ,هـ809 ,ص).

التحصين في صفات العارفين

1581( :1993هـ566 ,ص ,ناقصة األول).

امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي
عرفان ,عربي
1531( :5989هـ19 ,ص ,ناقصة).
59( :198ص ,ناقصة اآلخر).

تحف العروض في لطف العروض
بهاء الدين حممد بن حممد باقر احلسيين
ادب ,عربي
( :1561املؤلف1114 ,هـ31 ,ص).

تحف العقول عن ال الرسول
احلسن بن علي ابن شعبة احلراني

883( :5968ص).

تحفة االبرار في معرفة االقضية واالقدار
عبد اهلل بن فرج القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1188( :548هـ49 ,ص).

التحفة االثنا عشرية
عبد العزيز بن ولي اهلل بن عبد الرحيم
الدهلوي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
994( :5331ص).

حرف التاء

تحفة االخوان
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
81( :1895ص ,ناقصة األول).

تحفة االخيار
حممد علي بن حممد حسن االراني الكاشاني
فقه ,عربي
( :1301رمضان علي بن علي رضا الكلبايكاني,
1569هـ848 ,ص).

تحفة االخيار
حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب
عقائد وعلم الكالم ,عربي
89( :1918ص).

تحفة االخيار
حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب
مناقب ,فارسي
35( :1918ص).

تحفة االخيار على الدرر المختار
ابراهيم بن مصطفى احلليب احلنفي
فقه ,عربي
( :8649حممد بن مصطفى1138 ,هـ849 ,ص).

دليل خمطوطات
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698( :194ص ,ناقصة األول واآلخر).

تحفة االطفال
سليمان اجلمزوري
حنو ,عربي
0( :8809ص).

تحفة االلفاظ
جمهول
لغة ,فارسي
1596( :5460هـ188 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

تحفة التعطف والتلطف في عقائد التوحيد
والعبادات والتصوف
حممد متولي بكر بن امحد املنصوري الشافعي
متفرقات ,عربي
( :9991امحد غامن الباجوري الشافعي1503 ,هـ,
568ص).

تحفة الحرمين
يوسف بن عبد اهلل النابي الرهاوي
تاريخ ,تركي
( :8099ابو بكر صدقي1119 ,هـ194 ,ص).
1669( :8035هـ168 ,ص).

تحفة االدباء وسلوة الغرباء
ابراهيم بن عبد الرمحن اخلياري املدني
جغرافية ,عربي
199( :8896ص ,ناقصة اآلخر).

تحفة االزهار وزالل االنهار في نسب ابناء
االئمة االطهار
ضامن بن شدقم احلسيين املدني
انساب ,عربي

التحفة الحسينية
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
1556( :3999هـ154 ,ص).
09( :6940ص).

تحفة الحكيم
حممد حسني بن حممد حسن االصفهاني

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

حرف التاء
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النجفي

االصفهاني ,فارسي1118 ,هـ869 ,ص ,ناقصة

فلسفة وحكمة ,عربي

األول).

( :1499حسني بن حممد1684 ,هـ88 ,ص).

تحفة الخيرة في احكام الحج والعمرة
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :3688املؤلف568 ,ص).
( :3638املؤلف1661 ,هـ690 ,ص).

تحفة الخيرة في احكام الحج والعمرة
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,فارسي
193( :3539ص).
( :3530املؤلف1664 ,هـ31 ,ص).

تحفة الرجال وزبدة المقال
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
علم الدراية والرجال ,عربي
158( :9488ص).

التحفة الرضية في معرفة اصول الدين
واالحكام الشرعية المرضية
حممد رضا بن زين العابدين
فقه ,عربي

( :1946ابو طالب1558 ,هـ884 ,ص ,ناقصة).
1591( :563هـ385 ,ص).
893( :8948ص ,ناقصة اآلخر).
330( :3190ص).
646( :1919ص).

تحفة السلطان في شرح البرهان
حممد طاهر بن معروف الربزجني احلسيين
منطق ,عربي
685( :3888ص).

التحفة السنية باجوبة االسئلة المرضية
شهاب الدين امحد بن عبد اللطيف بن امحد
املصري الشبييب الشافعي
متفرقات ,عربي
94( :9939ص).

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
عبد اهلل بن نور الدين املوسوي اجلزائري
فقه ,عربي
( :6909املؤلف1199 ,هـ886 ,ص).
998( :311ص ,ناقصة اآلخر).

( :8591املؤلف865 ,ص).
1539( :8986هـ833 ,ص).

تحفة الزائر
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,فارسي
( :8869حسني بن امساعيل الرتبيت1948 ,هـ,
318ص).
( :5366زين العابدين بن حممد مؤمن

التحفة الشاهية في كشف االسرار الفلكية
حممود بن مسعود الشريازي
فلك وهيئة ,عربي
898( :566ص ,ناقصة اآلخر).
898( :650ص).

تحفة الصفوة في احكام الحبوة
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

حرف التاء
فقه ,فارسي

دليل خمطوطات
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متفرقات ,عربي

( :3680املؤلف1661 ,هـ560 ,ص).

688( :8040ص).

تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللباب

تحفة المجاورين

زكريا بن حممد االنصاري

حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب

فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :9985عبد الرمحن بن علي بن حييى القاضي,
1558هـ638 ,ص).

تحفة الطالب في شرح نزهة الحساب
حممد بن امحد الدمشقي الشافعي
اهلندسة واحلساب ,عربي
195( :1804ص ,ناقصة اآلخر).

تحفة الغرائب
حممد بن حممد اهلروي

.)89( :1916

تحفة المحتاج الى ادلة المنهاج
سراج الدين عمر بن علي الشافعي
فقه ,عربي
08( :8914ص ,ناقصة األول).

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي

أدعية وزيارات ,عربي وفارسي

1169( :8310هـ945 ,ص).

169( :6303ص).

( :9136امحد بن حممد بن علي1549 ,هـ,

التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية
خضر بن شالل العفكاوي
فقه ,عربي
1550( :685هـ899 ,ص).

تحفة الكرام في تاريخ مكة والمسجد الحرام
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
تاريخ ,عربي
( :16عباس بن علي كاشف الغطاء1508 ,هـ,
49ص).
04( :6318ص).

تحفة المجالس
درويش بن مصطفى

553ص).
893( :9368ص ,ناقصة األول واآلخر).

تحفة المريد في عقائد اهل السنة والجماعة
مصطفى مال حممد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9999املؤلف1639 ,هـ99 ,ص).

تحفة الملوك
جمهول
اخالق ,فارسي
86( :3989ص).

تحفة الملوك في معرفة الشكوك
جنم الدين بن حممد احلسيين
فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :9089محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني1589 ,هـ58 ,ص).

تحفة النبي وهدية الرسول القرشي
مصطفى بن حممد النقشبندي املرادي
عقائد وعلم الكالم ,تركي
( :9934حافظ حممد امني بن مصطفى1191 ,هـ,
188ص).

تحفة لب اللباب في ذكر نسب السادة االنجاب
ضامن بن شدقم احلسيين املدني
انساب ,عربي
834( :6901ص).

التحفة المكية في شرح االجرومية
علي بن حممد بن علي الفاكهي املكي
حنو ,عربي
( :8858مكه املكرمة186 ,ص).

تحقيق الخالف في اصحاب االعراف
مرعي بن يوسف احلنبلي املقدسي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
19( :8483ص).

تحقيق الفوائد
حممد بن يوسف بن علي الكرماني
بالغة ,عربي
865( :9813ص).

تحقيق اليقين
حسن عطار
اخالق ,فارسي
( :1831حممد منري بن عباس1153 ,هـ551 ,ص).

التحقيق في مسالة التعليق على مسالة

حرف التاء
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السريجية
تقي الدين ابو احلسن علي بن الكايف بن علي
السبكي االنصاري الشافعي
فقه ,عربي
183( :9131ص).

التحقيق والتنقير في المقادير
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1853امحد بن حبيب زوين النجفي1568 ,هـ,
5ص).

التحقيقات الحقيقية في االصول العملية
حسن بن علي اخلاقاني
اصول فقه ,عربي
141( :418ص).
588( :445ص).

تحية الزائر
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
أدعية وزيارات ,عربي
( :6160املؤلف1558 ,هـ863 ,ص).

تحية اهل القبور بالمأثور
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
أدعية وزيارات ,عربي
( :6899املؤلف1665 ,هـ13 ,ص).
( :889حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
1681هـ4 ,ص).

تخميس البردة البوصيرية
حسن الشريف بن جرجيس املوصلي
الشافعي القادري
شعر ,عربي

حرف التاء
1589( :8408هـ69 ,ص).

تخميس بانت سعاد
عبد اهلل بن عبد اهلل االدكاوي
شعر ,عربي
( :1554صاحل بن علي املكي1139 ,هـ18 ,ص).

تدارك المدارك
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
16( :9483ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات
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تذكرة العباد في الوعظ واالرشاد
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
( :6551املؤلف ,الكاظمية املقدسة1618 ,هـ,
389ص).
( :6106امحد بن سيد رضا النجفي1681 ,هـ,
844ص).

تذكرة العباد وذخيرة المعاد
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,فارسي

598( :136ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :6194املؤلف ,البصرة1681 ,هـ864 ,ص).

التذكرة

التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة

عبد اجلبار اهلمداني
فقه ,عربي
08( :6863ص).

تذكرة االصوليين
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اصول فقه ,عربي
( :3501املؤلف1690 ,هـ888 ,ص).

تذكرة االولياء
فريد الدين حممد بن ابراهيم النيسابوري
الشهري بالعطار
عرفان ,فارسي
08( :033ص ,ناقصة اآلخر).

تذكرة الخالن في بيان فضائل ذكر الرحمن
وفضله واالحسان
حممد علي بن عبد احلميد
حديث ,عربي
89( :9938ص).

حسن بن حممد بن احلسن بن يعيش الصنعاني
النحوي الزيدي
فقه ,عربي
599( :9988ص).

تذكرة الفقهاء
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
( :6908علي بن منصور بن حسني املزيدي,
499هـ819 ,ص).
058( :5888هـ894 ,ص).
094( :6909هـ398 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :6905نور اهلل بن حممد البنادكي049 ,هـ,
1984ص).
( :6906صاحل بن حممد بن عبد االله السالمي,
040هـ815 ,ص).
( :5836عوض بن حيدر1983 ,هـ885 ,ص).
( :9986حممد حسني بن عبد امللك احلسين

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
الطباطبائي1909 ,هـ558 ,ص).
( :9985حممد حسني بن عبد امللك احلسين
الطباطبائي1909 ,هـ596 ,ص).
( :9981حممد حسني بن عبد امللك احلسين
الطباطبائي1909 ,هـ581 ,ص).
( :5491حممد مهدي بن حممد نادي اخلوانساري,
1538هـ488 ,ص).
( :6908جعفر بن حممد حسني الكاشاني,
1533هـ883 ,ص).
853( :6904ص ,ناقصة اآلخر).
638( :6903ص).
( :890فالح بن علي890 ,ص).

تذكرة الكحالين
علي بن عني الكحال النصراني
طب ,عربي
549( :9998ص ,ناقصة األول واآلخر).

تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين
عبد احلميد بن ابي الفوارس حممد االعرجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8519حممد بن حسني احلافظ الرضوي ,مشهد
الرضا468 ,هـ198 ,ص).

تذكرة اولي االلباب والجامع للعجب العجاب
داود بن عمر االنطاكي
طب ,عربي
1909( :3895هـ999 ,ص).
( :3086حممد بن مصطفى بن حممود البسنوي,
1119هـ319 ,ص).

حرف التاء
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كريم بن ابراهيم القاجاري
حنو ,عربي

( :5981حممد بن احلسني املظفري1545 ,هـ,
399ص).

التذكرة في علوم الحديث
سراج الدين عمر بن علي الشافعي
حديث ,عربي
( :5618مجال الدين ابن اخلشاب408 ,هـ,
4ص).

تذهيب االصول
عبد اجلواد بن حممد مهدي الكرباسي
اصول فقه ,عربي
1541( :6900هـ890 ,ص).

التذهيب في شرح التهذيب
فخر الدين عبد اهلل بن فضل اهلل اخلبيصي
منطق ,عربي
( :9833كوجك حسني ,سراي1939 ,هـ,
168ص).

التذهيب في شرح التهذيب
حممد بن شرف الشاهرودي البسطامي
منطق ,عربي
( :114يوسف احلليب االزهري الشافعي488 ,هـ,
48ص).

تراجم بعض االصحاب والتابعين
جمهول
تراجم ,عربي

539( :1809ص ,ناقصة األول واآلخر).

10( :846ص ,ناقصة األول واآلخر).

تذكرة في النحو

تراجم رواة الحديث

حرف التاء
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
14( :845ص ,ناقصة األول واآلخر).

تربية الطفل
عبد الزهراء حسني الصغري
اخالق ,عربي
116( :8959ص).

ترتيب السور القرآنية في دعاء ختم القرآن
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
( :8963محدي املسكني9 ,ص).

ترجمان االشواق في الغزل
حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
948( :1553هـ534 ,ص).

ترجمة ابن تيمية
امحد بن علي ابن حجر العسقالني
تراجم ,عربي
19( :8340ص).

ترجمة االلفاظ القرآنية
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
534( :6580ص ,ناقصة األول واآلخر).

ترجمة االولياء في الموصل الحدباء
امحد بن حممد ابن اخلياط املوصلي احلنفي

دليل خمطوطات
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ترجمة البرهان القاطع والنور الساطع
سعيد القمي القاضي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :856سعيد بن حممد1199 ,هـ6 ,ص).

ترجمة السيد عبد هللا شبر
عباس بن حممد شرب احلسيين
تراجم ,عربي
( :6195املؤلف1660 ,هـ3 ,ص).

ترجمة السيد عبد هللا شبر
حممد خلف بن معصوم
تراجم ,عربي
( :6198حممد علي احلائري1690 ,هـ84 ,ص).

ترجمة السيد هادي صدر الدين الكاظمي
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
13( :6840ص).

ترجمة الشريعة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
فقه ,عربي
1536( :1890هـ130 ,ص).

ترجمة الشيخ احمد بن محمد البحراني
امحد بن حممد بن امحد البحراني
تراجم ,عربي
0( :9409ص).

ترجمة الشيخ عبد هللا المامقاني

القادري

عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

تراجم ,عربي

تراجم ,عربي

1584( :9568هـ94 ,ص).

( :3596املؤلف64 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

ترجمة الشيخ عبد هللا بن احمد ونجله
محسن البحراني
سعيد بن عبد اهلل العرب
تراجم ,عربي
( :9489املؤلف16 ,ص).

ترجمة الصالة
جمهول
فقه ,فارسي
1540( :5551هـ56 ,ص).

ترجمة الصالة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
فقه ,فارسي
1536( :1964هـ118 ,ص).

ترجمة العزي

حرف التاء
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تراجم ,عربي
5( :3481ص ,ناقصة اآلخر).

ترجمة القران الكريم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :6836زين العابدين بن سلطان1650 ,هـ,
835ص).
611( :5444ص ,ناقصة األول واآلخر).

ترجمة المصباح الساطع في شرح مفاتيح
الشرائع
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :6153املؤلف1659 ,هـ19 ,ص).

ترجمة ايساغوجي

حممد بن قاسم بن يوسف احلسيين

عبد عباس مبيقدار حممد

صرف ,فارسي

منطق ,عربي وتركي

43( :9191ص).

ترجمة العقيدة االسالمية

( :8986املرتجم1568 ,هـ39 ,ص).

ترجمة تفسير القران الكريم

اغا بزرك حممد حمسن الطهراني

ابو الفتوح الرازي

عقائد وعلم الكالم ,فارسي

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

( :8993املرتجم51 ,ص).

803( :6818ص ,ناقصة اآلخر).

ترجمة الفصول النصيرية في االصول الدينية

ترجمة تنبيه الراقدين

حممد بن علي اجلرجاني

حممد طاهر بن حممد حسني الشريازي القمي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

اخالق ,فارسي

( :1899امحد بن حبيب زوين1568 ,هـ11 ,ص).

113( :1898ص).

ترجمة القاضي شريح وابي حنيفة وابي
يوسف والشيباني

ترجمة حسون البراقي

جمهول

حسون الرباقي النجفي
تراجم ,عربي

حرف التاء
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( :6919املؤلف3 ,ص).

80( :5898ص ,ناقصة األول واآلخر).

ترجمة دعاء عهد نامه

ترجيح البينات

جمهول

عبد الرمحن بن سليمان الصاروخاني

أدعية وزيارات ,تركي

فقه ,عربي

55( :9689ص).

14( :9804ص ,ناقصة اآلخر).

ترجمة رسالة عملية للسيد محمد الطباطبائي

ترجيح المذاهب

حسن بن حممد علي اليزدي

ابو عبد اهلل حممد بن حممد بن امحد البابوني

فقه ,فارسي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

691( :1988ص ,ناقصة اآلخر).

ترجمة قصيدة دعبل الخزاعي

4( :9803ص).

ترشيح االدراك في شرح تشريح االفالك

حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي

ابراهيم بن حيدر

شعر ,فارسي

فلك وهيئة ,عربي

( :5659حممد علي املوسوي1589 ,هـ198 ,ص).

ترجمة كتاب الصمدية
يعقوب االنصاري
حنو ,فارسي
( :5489املرتجم1609 ,هـ68 ,ص).

ترجمة محي الدين بن عربي
حممد بن عمر بن عبد اجلليل البغدادي
تراجم ,عربي

( :9685ابراهيم بن صبغة بن ابراهيم احليدري,
اربيل1539 ,هـ09 ,ص ,ناقصة).

ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي
فقه ,عربي
( :8399علي بن حممد بن عبد الرمحن الصاحلي,
990هـ895 ,ص).

الترغيب والترهيب

84( :9883ص).

عبد العظيم بن عبد القوي املنذري

ترجمة مفتاح الفالح

حديث ,عربي

مجال الدين حممد اخلونساري
أدعية وزيارات ,عربي
684( :1999ص).

ترجمة وتفسير القران الكريم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

( :9811حممد بن حممد بن علي السكندري,
839ص).

تركيب الكافية
جمهول
حنو ,عربي
( :5309مقصود علي بن حسني علي الطالقاني,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
1998هـ598 ,ص).

تزكية الراوي
حممد بن حسن بن زين الدين العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
11( :6399ص ,ناقصة اآلخر).

تسبيع البردة
حممد املصري
شعر ,عربي
69( :3808ص).

تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد
حممود بن ابي القاسم االصفهاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
638( :6499ص ,ناقصة األول واآلخر).
693( :654ص).
698( :588ص).

تسلية االخوان في شهر رمضان
حممد النوري القادري
اخالق ,عربي
( :3099عبد اهلل وهيب بن حممد بن اسعد الشهري
بالنينوي1508 ,هـ813 ,ص).

حرف التاء
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اخالق ,عربي
614( :6193ص).
899( :6198ص).

تسلية القلوب في فقد المحبوب
صاحل عبد القادر احلنفي
اخالق ,عربي
1658( :8413هـ139 ,ص).

تسليك النفس الى حظيرة القدس
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1140حممد بن طاهر السماوي1664 ,هـ,
46ص).

تسميط قصيدة كاظم االزري
حممد جابر الكاظمي
شعر ,عربي
39( :6311ص).

التيسير في علم القراءة
ابو عمرو عثمان بن سعيد املقري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
1168( :8380هـ111 ,ص).

تسلية الحزين بفقد االحباب والبنين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :6119املؤلف143 ,ص).
( :1555هادي شرب احلسيين1698 ,هـ189 ,ص).
( :6191عباس بن حممد شرب1660 ,هـ181 ,ص).

تسلية الحزين بفقد االحباب والبنين
حممد بن جعفر شرب احلسيين

تشريح االدراك في شرح تشريح االفالك
عبد اهلل بن فخر الدين احلسيين احلنفي
فلك وهيئة ,عربي
( :9669حممد بن كار عبد اهلل الشيخ عثماني
البالكي195 ,ص).

تشريح االفالك
بهاء الدين حممد العاملي

حرف التاء
فلك وهيئة ,عربي
( :9698قربان علي بن رمضان بن مشس الدين
الطبسي1905 ,هـ51 ,ص).
1586( :9685هـ58 ,ص).
( :9686حممد صابر الغمناك بن عبد اهلل,
1636هـ63 ,ص).
( :3640عبد اهلل بن سحى عبد الرمحن,
4ص).
13( :9508ص ,ناقصة اآلخر).
55( :9618ص).
59( :9680ص ,ناقصة).
66( :586ص ,ناقصة).

تشريح مقدمات التوضيح
حممد احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
118( :8594ص).

تشطير القصيدة النضيدة للبوصيري
حممد نصري الطرابلسي
شعر ,عربي
1519( :9569هـ69 ,ص).

تشطير قصيدة البردة لكعب بن زهير

دليل خمطوطات
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تصحيح االخبار آلل محمد االطهار
حممد بن جعفر شرب احلسيين
حديث ,عربي
( :6698املؤلف1501 ,هـ99 ,ص).

تصحيح القدوري
قاسم بن قطلوبغا احلنفي
فقه ,عربي
( :3890حممد بن امحد الديسطي044 ,هـ,
519ص).

تصريح الحديث والخبر في اسماء االئمة
االثني عشر
حممد رضا بن قاسم الغراوي
حديث ,عربي
( :5095املؤلف1698 ,هـ183 ,ص).

التصريح بشرح التوضيح
خالد بن عبد اهلل االزهري
حنو ,عربي
( :5488ابو اهلادي بن حممد مهدي اليزدي,
1589هـ368 ,ص).
1589( :6491هـ643 ,ص).
999( :859ص).

التصريف

حممد نصري الطرابلسي

عبد الوهاب بن ابراهيم الزجناني

شعر ,عربي

صرف ,عربي

1519( :9563هـ54 ,ص).

( :5844جعفر بن حممد باقر النيكوئي1569 ,هـ,
88ص).

تصانيف الشيعة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
690( :6811ص).

( :9565حممد بن امحد رضا البريقي1538 ,هـ,
54ص).
84( :8356ص ,ناقصة).
598( :3835ص).
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81( :389ص).

التصريف
مال كتاب االشنوي
صرف ,عربي
( :8381شيخ حممد امني1659 ,هـ141 ,ص).

التصوف
جمهول
عرفان ,عربي
590( :8846ص ,ناقصة اآلخر).

تعب االوان
سليمان بن ابراهيم احلنفي القندوزي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
58( :1319ص).

التعريف
حممد بن امحد الصفواني
اخالق ,عربي
( :1439علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1689 ,هـ51 ,ص).

تعريف االنام في ترجمة المدنية واالسالم
اغا بزرك حممد حمسن الطهراني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :5011املرتجم1659 ,هـ98 ,ص).

تعريف الحيران في كيفية خلق االنسان
حممد رضا بن قاسم الغراوي
طب ,عربي
( :5589املؤلف1699 ,هـ669 ,ص).

تعريف الراي المحصل
احلسني بن علي ابن سينا

حرف التاء
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فلسفة وحكمة ,عربي
59( :9651ص).

التعريفات
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
ادب ,عربي
( :3888يعقوب بن عثمان1104 ,هـ144 ,ص).

تعليق على الصافي في شرح الكافي
صدر الدين حممد بن حممد صادق القزويين
فقه ,فارسي
( :5818املؤلف1196 ,هـ96 ,ص).

تعليق على الكتب النحوية
جمهول
حنو ,فارسي
49( :5894ص).

تعليق على شرح حاشية ابي الفتح على
اآلداب العضدية
حممد بن حسني
منطق ,عربي
183( :3936ص).

تعليقات الحلي على العروة الوثقى
حسني بن علي احللي النجفي
فقه ,عربي
( :6886حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي,
661ص).

تعليقات على الحواشي الخفرية
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8593حممد بن علي عباسعلي االسرتابادي,

حرف التاء
1588هـ189 ,ص).

تعليقات على المكاسب
حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء
فقه ,عربي
45( :1859ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقات على رسالة اثبات الواجب
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3400املال بكر امام مرادية84 ,ص).

تعليقات على شرح الجاللي للعقائد العضدية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1559( :6640هـ869 ,ص).

تعليقات على شرح العقائد النسفية
حيدر بن امحد الكردي احلسني ابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1909( :8598هـ681 ,ص).

تعليقات على منظومة الكوكب الساطع في
نظم جمع الجوامع
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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( :6884حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي583 ,ص).
( :6889حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي636 ,ص).
815( :6885ص).
( :6889حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي688 ,ص).
( :5580حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي588 ,ص).
( :5550حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي631 ,ص).
( :5519حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي666 ,ص).
( :5181حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي503 ,ص ,ناقصة).
99( :5189ص ,ناقصة اآلخر).

التعليقة السجادية
مراد بن علي خان التفريشي
حديث ,عربي
1169( :3996هـ894 ,ص).

تعليقة على ارجوزة في الجبر والمكعب
جمهول
اهلندسة واحلساب ,عربي

( :3811حممود املهاجر1618 ,هـ555 ,ص).

1169( :8993هـ5 ,ص).

تعليقة الحلي على ابحاث النائيني

تعليقة على الرسائل

حسني بن علي احللي النجفي

حممد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي

اصول فقه ,عربي

اليزدي

( :5555حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1630 ,هـ899 ,ص).

اصول فقه ,عربي
558( :105ص).
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تعليقة على الشرائع واالصول
جمهول
فقه ,عربي
881( :645ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على الصحيفة السجادية
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,عربي
( :1991زين العابدين بن حممد طاهر1119 ,هـ,
614ص).

تعليقة على العروة الوثقى
ضياء الدين العراقي
فقه ,عربي
98( :88ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على المقصد االقصى والمطلب
االسنى
حممد بن حسني احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
580( :864ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على المكاسب
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
فقه ,عربي
595( :669ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على المكاسب
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :8098املؤلف ,النجف االشرف1653 ,هـ,
555ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على المكاسب
حممد احلسيين الرازي الطهراني

حرف التاء
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فقه ,عربي

( :646حممد بن فرج اهلل التربيزي1619 ,هـ,
86ص).

تعليقة على انوار التنزيل واسرار التأويل
سنان الدين يوسف الرومي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
339( :9991ص ,ناقصة).

تعليقة على بغية الطالب
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
فقه ,عربي
55( :119ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على حاشية الشيرواني على معالم
الدين
جمهول
اصول فقه ,عربي
8( :1919ص ,ناقصة األول).

تعليقة على حديقة المتقين
عبد اهلل بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,فارسي
( :943حممد علي بن حممد باقر الكشمريي,
04ص ,ناقصة اآلخر).

تعليقة على رسالة الشك للشيخ االنصاري
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
اصول فقه ,عربي
686( :8066ص).

تعليقة على رسالة الظن للشيخ االنصاري
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
اصول فقه ,عربي

حرف التاء
565( :8065ص ,ناقصة).

تعليقة على رسالة حجية الظنون
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :6885احلسن الكربالئي الغفاري النخعي,
مشهد االمام الكاظم1688 ,هـ86 ,ص).

تعليقة على رسالة قاعدة ال ضرر للنائيني
حسني بن علي احللي النجفي
فقه ,عربي
( :5161حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1641 ,هـ61 ,ص).

تعليقة على رسالة ال ضرر للشيخ موسى

دليل خمطوطات
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698ص).

تعليقة على شرح اآلداب
شاه حسني
فلسفة وحكمة ,عربي
( :9116عمر بن عبد القادير198 ,ص).

تعليقة على شرح العقائد النسفية
مراد بن عثمان بن علي بن قاسم العمري
املوصلي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3335حممد بن شهاب بن حممد بن حييى
انكرييت1518 ,هـ49 ,ص ,ناقصة األول).

تعليقة على فرائد االصول

حسني بن علي احللي النجفي

فرج اهلل بن حممد التربيزي

فقه ,عربي

اصول فقه ,عربي

( :5165حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1641 ,هـ51 ,ص).

تعليقة على رسائل الشيخ االنصاري

( :8093املؤلف ,النجف االشرف48 ,ص,
ناقصة اآلخر).

تعليقة على مباحث المياه

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :6894امحد بن سلطانعلي احلسيين19 ,ص).

( :6860املؤلف80 ,ص).

تعليقة على رياض المسائل

تعليقة على متن كنز الدقائق

جمهول
فقه ,عربي
99( :3651ص).

تعليقة على رياض المسائل
حممد تقي بن حسني علي اهلروي
فقه ,عربي
( :1380حاجي كاظم االصفهاني1540 ,هـ,

ابو الربكات عبد اهلل بن امحد املعروف
حبافظ الدين النسفي
فقه ,عربي
189( :8163ص).

تعليقة على مسائل الجبر والمقابلة من كتاب
التذكرة
عبد اهلاشم بن زين العابدين الكايف امللكي
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فقه ,عربي
1614( :3188هـ590 ,ص).

تعليقة على منهج المقال
حممد باقر الوحيد البهبهاني
علم الدراية والرجال ,عربي
 ( :6496حممد بن مري علي حممد كزازي,
1519هـ650 ,ص).
( :6495عبد اجمليد بن حممد مهدي اليزدي,
1560هـ696 ,ص).
1544( :1990هـ91 ,ص).
63( :599ص).

تعليقة على نصاب الصبيان
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
لغة ,فارسي
1154( :5831هـ156 ,ص ,ناقصة األول).

تعليقة في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
155( :148ص ,ناقصة األول واآلخر).

التفاحة في النحو
ابو جعفر امحد بن حممد النحاس النحوي
حنو ,عربي
( :3398حممد بن عبد اهلل بن حممد العالجي,
1199هـ69 ,ص).

تفسير ابن الحجام
حممد بن العباس املاهيار ابن احلجام
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
100( :504ص ,ناقصة).

حرف التاء
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تفسير احاديث المشكلة
امحد بن زين الدين االحسائي
حديث ,عربي
1584( :8905هـ84 ,ص).

تفسير االمام العسكري
املنسوب اىل االمام احلسن العسكري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1630علي يار الشبسرتي1949 ,هـ996 ,ص).
839( :1346ص ,ناقصة األول).

تفسير الجالليين
جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
854( :498ص ,ناقصة األول).

تفسير الشريعة
امحد بن صاحل ابن ابي الرجال
عقائد وعلم الكالم ,عربي
35( :968ص).

تفسير الشيخ الخطيب
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :9341عبدة بن خطاب بن حجازي1101 ,هـ,
838ص).

تفسير القران الكريم
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
434( :3868ص).

تفسير القران الكريم

حرف التاء
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
388( :6890ص ,ناقصة اآلخر).
1988( :6898ص ,ناقصة األول واآلخر).
490( :5800ص ,ناقصة األول).
606( :5650ص ,ناقصة).
358( :5953ص ,ناقصة األول واآلخر).

تفسير القران الكريم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,تركي
( :5945نعمان الشكري1599 ,هـ494 ,ص).

تفسير القران (قطعة منه)
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
89( :8610ص ,ناقصة اآلخر).

تفسير القمي

دليل خمطوطات
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تفسير آية( :خذوا زينتكم)
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
51( :9661ص).
( :8950بابا جان الشريازي3 ,ص).

تفسير آية( :يوم تجد كل نفس)
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
1( :9806ص).

تفسير بعض اآليات القرآنية
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
19( :9809ص ,ناقصة األول واآلخر).
68( :9883ص).

تفسير بعض السور واآليات القرآنية

علي بن ابراهيم القمي

جمهول

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

( :6498هدايت اهلل بن فتح اهلل السمناني,
كربالء املقدسة1998 ,هـ890 ,ص).
( :6645سيد مريزا بن جواد الكشمريي ,لكهنو,
1583هـ809 ,ص).

تفسير النعماني

1598( :9608هـ598 ,ص ,ناقصة األول).

تفسير سورة التوحيد وغيرها من اآليات
امحد بن زين الدين االحسائي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
19( :8901ص).

حممد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب النعماني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :9969حسني بن حممد تقي الطربسي,
1543هـ48 ,ص).
( :9996حممد حسن بن حممد حسني1659 ,هـ,
564ص).

تفسير سورة الحديد
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1995عبد احلسني بن ربيع االصفهاني,
1589هـ115 ,ص).
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تفسير سورة النجم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
55( :9669ص).

تفسير شاهي

حرف التاء
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تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل
الشريعة
حممد بن احلسن احلر العاملي
حديث ,عربي
( :9989حممد رضا بن عزيز1944 ,هـ,
398ص).

ابو الفتح بن خمدوم احلسيين اجلرجاني

649( :9963ص).

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

543( :3119ص ,ناقصة األول واآلخر).

1930( :1949هـ646 ,ص).

439( :8188ص ,ناقصة األول).

تفسير شاهي

تفضيل االتراك على سائر االجناد

ابو الفتح بن خمدوم احلسيين اجلرجاني
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
395( :9883ص).

تفسير قوله تعالى( :فاذا سويته ونفخت فيه
من روحي)
حممد بن حممد الغزالي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
18( :9048ص).

تفسير قوله تعالى( :ليس كمثله شيء وهو
السميع البصير)
حييى املغربي الشاوي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :9046امساعيل بن حممد جراح جرب اهلل,
1198هـ14 ,ص).

تفصيل ما قيل في ابوي النبي
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
سرية ,عربي
8( :9844ص).

حممد بن علي بن احلسن ابن حول
تاريخ ,عربي
( :3489حممد بن احلسن الصغاني380 ,هـ,
54ص).

تفليس ابليس
عبد السالم بن امحد بن غامن املقدسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
89( :8504ص).

التقدمة في شرح المقدمة
جربائيل بن حسن الكنجاوي
فقه ,عربي
114( :9983ص ,ناقصة اآلخر).
699( :1936ص).

تقريب المرام في شرح تهذيب الكالم
عبد القادر بن حممد سعيد السنندجي الكردي
الشافعي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9853السليمانية1630 ,هـ695 ,ص).
505( :3859ص ,ناقصة األول واآلخر).
364( :3855ص ,ناقصة اآلخر).

حرف التاء
548( :8814ص ,ناقصة اآلخر).
( :8895حممود املرناوي890 ,ص).

تقريب النشر في القراءات العشر

دليل خمطوطات

05
616( :8434ص).

تقريرات ابحاث السيد الخوئي في صالة
المسافر

حممد بن حممد اجلزري الشافعي

باقر شريف القرشي

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

فقه ,عربي

( :8569عايش بن قطب الدين بن حممد اليزدي,
دار الفضل شرياز يف مدرسة مريزا الطف اهلل,
1964هـ669 ,ص).

التقريب في اسرار التركيب
ايدمر بن علي اجللدكي
كيمياء ,عربي
636( :884ص).
88( :889ص ,ناقصة األول واآلخر).

التقريرات
حممد علي االقا
اصول فقه ,عربي
168( :8588ص ,ناقصة).

تقريرات ابحاث السيد الخوئي
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
165( :8483ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات ابحاث السيد الخوئي في االصول
باقر شريف القرشي
اصول فقه ,عربي
199( :8490ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات ابحاث السيد الخوئي في الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي

1605( :8430هـ613 ,ص).

تقريرات ابحاث السيد الخوئي في وقت صالة
المغرب
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
159( :8440ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات ابحاث النائيني
حسني بن علي احللي النجفي
فقه ,عربي
( :6883حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي104 ,ص).
( :6888حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي853 ,ص).
( :5554حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي853 ,ص).
( :5153حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي108 ,ص).

تقريرات ابحاث النائيني
حسني بن علي احللي النجفي
اصول فقه ,عربي
( :6880حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1698 ,هـ859 ,ص).
( :5511حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1698 ,هـ894 ,ص).
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( :5188حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي1698 ,هـ533 ,ص).
( :5186حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي808 ,ص).

تقريرات االصول
علي الروزدري
اصول فقه ,عربي
( :1048معني الدين أمحد بن رجب علي,
1669هـ696 ,ص).

تقريرات االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي

حرف التاء

06

تقريرات السيد الخوئي على العروة الوثقى
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
686( :8448ص ,ناقصة).

تقريرات السيد الخوئي على العروة الوثقى
في الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
651( :8488ص).
619( :8488ص).
589( :8486ص).

تقريرات السيد الخوئي على العروة الوثقى
في قواطع الصالة

144( :5559ص ,ناقصة األول واآلخر).

باقر شريف القرشي

30( :5100ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

تقريرات االصول
موسى بن حممد اخلونساري
اصول فقه ,عربي
( :5908حممد باقر احلجة الطباطبائي1699 ,هـ,
898ص).

تقريرات الرسالة الحنفية وحاشيتها
حييى بن عمر بن قاري زادة
ادب ,عربي
43( :9843ص).

تقريرات السيد االصفهاني
حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
اصول فقه ,عربي
( :5158املؤلف1689 ,هـ886 ,ص).
( :5158املؤلف1689 ,هـ548 ,ص).

664( :8436ص).

تقريرات السيد الخوئي على مباحث العروة
الوثقى في الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
1605( :8495هـ541 ,ص).

تقريرات السيد الخوئي على مباحث العروة
الوثقى في الصوم
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
1606( :8498هـ665 ,ص).

تقريرات السيد الخوئي على المكاسب
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
81( :8494ص ,ناقصة اآلخر).

حرف التاء

تقريرات السيد الخوئي في الزكاة
حممد جواد اجلاللي
فقه ,عربي
( :5669املؤلف ,النجف االشرف1609 ,هـ,
36ص).

تقريرات السيد الخوئي في الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
669( :8445ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات
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( :5838املؤلف ,النجف االشرف1609 ,هـ,
613ص).

تقريرات السيد محمد االصفهاني
حممد االصفهاني
فقه ,عربي
50( :899ص ,ناقصة األول واآلخر).
85( :838ص).

تقريرات السيد محمد شبر

1640( :8446هـ683 ,ص ,ناقصة اآلخر).

حممد بن جعفر شرب احلسيين

( :8499النجف االشرف1605 ,هـ144 ,ص).

اخالق ,فارسي

تقريرات السيد الخوئي في مباحث شكوك
الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
51( :8406ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات السيد حسن المرتضوي
الشاهرودي
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :5658دار احلكمة43 ,ص).

تقريرات السيد حسن المرتضوي
الشاهرودي في االمامة
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5655دار احلكمة1604 ,هـ39 ,ص).

تقريرات السيد حسن المرتضوي في الكفاية
حممد حسني بن غالم حيدر احلافظي
اصول فقه ,عربي

( :6555املؤلف188 ,ص).
( :6518املؤلف361 ,ص).

تقريرات السيد محمد شبر
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي وفارسي
( :6510املؤلف814 ,ص).

تقريرات السيد محمد شبر
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :6146املؤلف893 ,ص).
( :6104احلضرة الكاظمية886 ,ص).

تقريرات الشيخ االنصاري
حممد حسن بن جعفر االشتياني
اصول فقه ,عربي
( :3559حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني,
النجف االشرف898 ,ص).

تقريرات الشيخ الواعظي في النحو
حسني فرقاني

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حنو ,فارسي
1688( :5453هـ166 ,ص).

تقريرات الشيخ ضياء العراقي

حرف التاء

08

( :5834املؤلف ,النجف االشرف1899 ,هـ,
503ص).

تقريرات الشيخ كاظم الشيرازي

هادي بن عباس كاشف الغطاء

علي بن حممد رضا كاشف الغطاء

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

586( :1863ص ,ناقصة اآلخر).

( :196املؤلف585 ,ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات الشيخ عبد الرحيم البروجردي

تقريرات الشيخ محمد حسين النائيني

حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
فقه ,عربي

حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
اصول فقه ,عربي

( :3698املؤلف ,تربيز1536 ,هـ84 ,ص).

( :5856املؤلف1689 ,هـ598 ,ص).

تقريرات الشيخ عبد الغني الخراساني

تقريرات الشيخ محمد حسين النائيني

عبد الغين اخلراساني

حممد ابراهيم بن علي الكرباسي

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

848( :1889ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات الشيخ علي الغروي
حممد حسني بن غالم حيدر احلافظي
فقه ,عربي
( :5838املؤلف ,النجف االشرف1600 ,هـ,
183ص).

تقريرات الشيخ علي الغروي

( :5858املؤلف1686 ,هـ864 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

تقريرات الشيخ محمد علي الكاظمي
جمهول
فقه ,عربي
1689( :5995هـ648 ,ص).

تقريرات الشيخ مرتضى االنصاري

حممد حسني بن غالم حيدر احلافظي

جمهول

اصول فقه ,عربي

اصول فقه ,عربي

( :5833املؤلف ,النجف االشرف1898 ,هـ,
181ص).
1890( :5839هـ559 ,ص).

تقريرات الشيخ علي الغروي على الكفاية
حممد حسني بن غالم حيدر احلافظي
اصول فقه ,عربي

689( :3359ص).
618( :5991ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات الشيخ مال علي بن ميرزا خليل
حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3696املؤلف55 ,ص ,ناقصة اآلخر).

حرف التاء

تقريرات الشيخ هادي
علي بن محد احلسيين احللي
اصول فقه ,عربي
( :8951املؤلف0 ,ص).

تقريرات الفقه
حسني قلي اهلمداني
فقه ,عربي
95( :1148ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات الفقه من بحث النائيني
هادي بن عباس كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1869املؤلف94 ,ص).

تقريرات الميرزا الشيرازي
ابراهيم الدامغاني اخلراساني النجفي
فقه ,عربي
615( :6848ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات النخجواني
حممد علي الغروي النخجواني
اصول فقه ,عربي
818( :54ص).

تقريرات درس االسفار

دليل خمطوطات

03
( :5489املؤلف30 ,ص).

تقريرات درس الرسائل والمكاسب
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :5483املؤلف85 ,ص).

تقريرات دروس في المواعظ
جمهول
اخالق ,عربي وفارسي
559( :3986ص).

تقريرات فقهية
حممد حسني الكمباني االصفهاني
فقه ,عربي
634( :004ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات في أصول الفقه
ابو القاسم بن حممد علي النوري الطهراني
الكالنرتي
اصول فقه ,عربي
1959( :5885ص ,ناقصة األول واآلخر).

تقريرات في اصول الفقه
حسني علي راضي الشقاق
اصول فقه ,عربي

حممد حسني بن غالم حيدر احلافظي

( :5499املؤلف1603 ,هـ133 ,ص).

فلسفة وحكمة ,عربي

( :5431املؤلف1600 ,هـ198 ,ص).

( :5836املؤلف ,النجف االشرف1811 ,هـ,
189ص).

تقريرات درس الرسائل

تقريرات في اصول الفقه
جمهول
اصول فقه ,عربي

جمهول

000( :3313ص ,ناقصة).

اصول فقه ,عربي

( :188رمضان بن كربالئي149 ,ص).
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تقريرات في اصول الفقه
جمهول
اصول فقه ,فارسي
33( :5888ص ,ناقصة األول واآلخر).

تقريرات في االصول
صفدر علي الرضوي االفغاني
اصول فقه ,عربي
( :5496املؤلف1640 ,هـ695 ,ص).

تقريرات في االصول
عبد الفتاح بن علي احلسيين املراغي
اصول فقه ,عربي
( :109املؤلف1585 ,هـ188 ,ص).

تقريرات في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :6993املؤلف46 ,ص ,ناقصة اآلخر).
149( :5666ص ,ناقصة اآلخر).
514( :958ص ,ناقصة األول واآلخر).
536( :1994ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات في االصول
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
اصول فقه ,عربي
( :5866املؤلف616 ,ص).

تقريرات في االصول

حرف التاء

09

حممد حسني بن حممد امساعيل اخلراساني
اصول فقه ,عربي
883( :6493ص).

تقريرات في االصول العملية
جعفر بن معصوم احلسيين اجليالني
اصول فقه ,عربي
( :5389املؤلف ,النجف االشرف1594 ,هـ,
368ص ,ناقصة).

تقريرات في الفقه
ابراهيم الطريف
فقه ,عربي
( :5888املؤلف ,النجف االشرف1898 ,هـ,
145ص).

تقريرات في الفقه
جمهول
فقه ,فارسي
1599( :5488هـ04 ,ص).

تقريرات في دليل االنسداد
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
اصول فقه ,عربي
( :9598بلدة سر من رأى يف بيت احلاج عبد
الكريم كبة املعروف باملدرسة اجلديدة,
1500هـ149 ,ص).

تقريرات لدروس االستاذ موسى الخونساري

حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني

حممد هاشم بن مهدي القزويين

اصول فقه ,عربي

أصول فقه ,عربي

664( :959ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :5963املؤلف568 ,ص).

تقريرات في االصول

تقريرات محمد تقي الشيرازي

حرف التاء
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اصول فقه ,عربي
1643( :6513هـ360 ,ص).

تقريرات محمد صادق الطباطبائي على بحث
الشيخ الخراساني
حممد صادق الطباطبائي
فقه ,عربي
593( :3319ص ,ناقصة اآلخر).

تقريرات من دروس الشيخ الفياض
مال روشين
فقه ,فارسي
( :5906املؤلف ,النجف االشرف1680 ,هـ,
185ص).

تقريرات نصر هللا الموسوي المستنبط
غالم حممد بن غالم حيدر الباكستاني
اصول فقه ,عربي
( :5884املؤلف ,النجف االشرف1898 ,هـ,
646ص).

تقريرات وابحاث السيد الخوئي في االصول
العملية

دليل خمطوطات

04

في االسفار العقليةاألربعة
حممد هاتف القوجاني
فلسفة وحكمة ,عربي
1606( :003هـ199 ,ص ,ناقصة اآلخر).

تقريضان على كتاب محمود بن ابراهيم
العباسي
امحد بن حسن احلويزي وحسني العشاري
متفرقات ,عربي
( :1566عبد اهلل3 ,ص).

تقويم االيمان
حممود بن حممد التربيزي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1618حممد صاحل بن حسني قلي الشقاقي,
1538هـ196 ,ص).

تكملة الرجال
عبد النيب بن علي الكاظمي
علم الدراية والرجال ,عربي
558( :9835ص ,ناقصة اآلخر).

تكملة الشرائع

باقر شريف القرشي

حممد بن هاشم بن حمسن الشرموطي الغاليب

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

56( :8491ص).

تقريرات وابحاث الشيخ محمد ال راضي
حول الكفاية
باقر شريف القرشي
اصول فقه ,عربي
180( :8499ص ,ناقصة).

تقرير مباحث الوجود من الحكمة المتعالية

( :8989املؤلف1540 ,هـ133 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :8983املؤلف1540 ,هـ83 ,ص).
( :8988املؤلف1540 ,هـ603 ,ص).
( :8931املؤلف1508 ,هـ855 ,ص).
( :8988املؤلف189 ,ص ,ناقصة اآلخر).
1509( :8938هـ834 ,ص).
1698( :8991هـ888 ,ص).
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حرف التاء

00

638( :8936ص).

مشس الدين حممد بن امحد اخلفري

883( :8933ص).

فلك وهيئة ,عربي

891( :8930ص).

39( :8801ص).

890( :8939ص).

848( :8805ص).

تكملة المعجمات العربية

تلخيص االزهية في احكام االدعية للزركشي

ابراهيم اليازجي

زكريا بن حممد االنصاري

لغة ,عربي

أدعية وزيارات ,عربي

68( :8084ص).

10( :9905ص).

تكملة امل االمل

تلخيص االقوال في تحقيق اقوال الرجال

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

حممد بن علي االسرتابادي

علم الدراية والرجال ,عربي

علم الدراية والرجال ,عربي

( :6898املؤلف851 ,ص).
( :6898املؤلف868 ,ص).
( :6891املؤلف140 ,ص).
( :6899املؤلف1668 ,هـ888 ,ص).
( :6830راضي الدين الكاظمي1668 ,هـ,
844ص).

( :6494حممد ربيع اصفهاني1930 ,هـ,
980ص).
( :1503امحد بن عبد اهلل اجلزائري1949 ,هـ,
699ص).
199( :6419ص ,ناقصة اآلخر).
945( :6490ص).

( :6834املؤلف1668 ,هـ139 ,ص).

( :805علوان بن بشارة الكعيب699 ,ص).

( :6833امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,

858( :668ص).

1685هـ389 ,ص).
( :6839امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,
1689هـ859 ,ص).
( :6838امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,
1684هـ581 ,ص).

تكملة درة بحر العلوم
مال علي الفاضل
فقه ,عربي
( :048املؤلف1611 ,هـ04 ,ص).

التكملة في شرح التذكرة في الهيئة

تلخيص البيان في عالمات المهدي آخر
الزمان
علي بن حسام الدين املتقي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
8( :9843ص).
8( :8186ص ,ناقصة اآلخر).

تلخيص التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل
امحد بن يوسف بن احلسني الكواشي
املوصلي الشافعي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

حرف التاء
( :496عبد الرحيم بن حممد بن علي019 ,هـ,
941ص).
855( :1684ص ,ناقصة األول واآلخر).

تلخيص العمدة في شرح اشكاالت الزبدة

دليل خمطوطات

199
86ص).

( :3935رستم بن حممد بن رستم بن علي
السامسين098 ,هـ183 ,ص).

تلخيص المفتاح

حممد علي بن حممد حسن االراني الكاشاني

مسعود بن عمر التفتازاني

اصول فقه ,عربي

بالغة ,عربي

585( :9180ص).

تلخيص الفوائد في شرح عقلية ارباب
القصائد

( :1690حسن بن سعدي بن حممد الطبسي,
401هـ894 ,ص).

تلخيص رسالة نيجرية

ابو البقاء علي بن عثمان بن حممد العذري

اغا بزرك حممد حمسن الطهراني

عقائد وعلم الكالم ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,فارسي

( :8399يعقوب بن حممد199 ,ص).

( :8990املؤلف8 ,ص).

تلخيص المرام في معرفة االحكام

تلخيص كتاب النكاح من وسائل الشيعة الى
احكام الشريعة

احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
544( :159ص ,ناقصة اآلخر).

تلخيص المفتاح
جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين
بالغة ,عربي
1166( :9986هـ803 ,ص).
1593( :8639هـ649 ,ص).
568( :3958ص ,ناقصة اآلخر).

حمسن بن احلسن االعرجي
فقه ,عربي
588( :8608ص).

التلويح الى كشف مقاصد التنقيح
مسعود بن عمر التفتازاني
اصول فقه ,عربي
104( :5391ص ,ناقصة اآلخر).

التمحيص

550( :3998ص).

احلسن بن علي ابن شعبة احلراني

599( :8636ص ,ناقصة األول).

اخالق ,عربي

569( :6499ص).

تلخيص المفتاح
مجشيد بن مسعود الكاشاني
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :1849حييى بن سلطان احلسين099 ,هـ,

( :8615حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف1683 ,هـ61 ,ص).

تمرين الطالب في صناعة االعراب
خالد بن عبد اهلل االزهري
حنو ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :939ابن عبد اهلل الكردي1155 ,هـ856 ,ص).
( :6856افالطون بن يوسف1159 ,هـ,
836ص).
1564( :1914هـ141 ,ص).
( :8980عبد اهلل بن عبد اهلل ومريدي
البزارهجي1585 ,هـ855 ,ص).
91( :6018ص ,ناقصة اآلخر).
889( :6415ص).
( :1509حممد مقيم بن زين العابدين احلسيين,
889ص ,ناقصة األول).

تمهيد القواعد
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
1988( :6418هـ831 ,ص).
( :144حممد شفيع بن عبد الواحد فريوز ابادي,
1945هـ551 ,ص).
( :8846عبد اللطيف1560 ,هـ380 ,ص).
( :6416حممد مهدي بن حممد علي الكاشاني,
1543هـ504 ,ص).
586( :5854ص).

التمهيد في تنزيل الفروع على االصول
مجال الدين عبد الرحيم بن حسن االسنوي

حرف التاء
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علم الدراية والرجال ,عربي

( :9484حممد حسن بن حبيب اهلل التويسركاني,
1681هـ388 ,ص ,ناقصة اآلخر).
615( :9480ص).

تنبيه االمة وتنزيه الملة
حممد حسني النائيين الغروي
سياسة ,فارسي
( :539حممد حسن بن حممد علي الكلبايكاني,
1654هـ03 ,ص).
1689( :1530هـ199 ,ص ,ناقصة اآلخر).
199( :1481ص).

تنبيه االنام في بيان علو مقام نبينا محمد
عبد اجلليل بن حممد بن امحد بن حطوم
املرادي القريواني
مناقب ,عربي
( :8936يوسف بن درويش حممد ,بغداد,
1158هـ545 ,ص).

تنبيه الراقدين
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
فلسفة وحكمة ,عربي
16( :9665ص).

تنبيه الغافلين

الشافعي

ابو الليث نصر بن حممد الفقيه السمرقندي

اصول فقه ,عربي

احلنفي

( :8998حسني بن امحد بن عبد االله البحراني,
008هـ191 ,ص).

تنبيه االريب وتذكرة اللبيب في ايضاح رجال
التهذيب
هاشم بن سليمان بن امساعيل البحراني

اخالق ,عربي
( :8938مال ابراهيم1998 ,هـ968 ,ص).
614( :8185ص ,ناقصة األول واآلخر).

تنبيه الغافلين
بهاء الدين حممد بن ابراهيم السرمدي

حرف التاء
اخالق ,فارسي
( :5410حسن بن علي خمتار1588 ,هـ38 ,ص).

تنبيه الغافلين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
( :6191املؤلف893 ,ص).

تنبيه الغافلين في فضائل الطالبين
ينسب للشريف املرتضى
مناقب ,عربي
( :9991حسن بن مظفر بن حسن الشريف,
430هـ164 ,ص ,ناقصة األول).

تنبيه الغافلين في معرفة اصول الدين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :6140املؤلف653 ,ص).

تنبيه الغافلين وزاد المسافرين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
505( :6180ص).

تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما
خالفوا فيه سلفهم الطاهر
عبد الوهاب بن امحد الشعراني
اخالق ,عربي
( :8395حممد بن احلاجي احلليب ,مكة املشرفة,
1111هـ635 ,ص).

التنبيهات العلية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني

دليل خمطوطات
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اخالق ,عربي

( :1958بن شاه حممد نصري الكفراني1939 ,هـ,
194ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :6418حممد نصري بن حممد معني الكنابادي,
1118هـ138 ,ص).
( :1594حسني بن حممد1188 ,هـ06 ,ص).
( :1419حسني بن حممد بن حييى بن عمران,
1188هـ06 ,ص).

تنبيهات المنجمين
مظفر بن حممد قاسم املنجم اجلنابذي
فلك وهيئة ,فارسي
( :9385علي داد بن ابراهيم1583 ,هـ,
346ص ,ناقصة اآلخر).

تنبيهات على شرح العقائد العضدية
امحد بن حيدر الكردي احلسني ابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1511( :8455هـ610 ,ص).

التنبيهات على معاني السبع العلويات
حممد بن احلسن ابن ابي الرضا العلوي
ادب ,عربي
84( :8908ص).
159( :6413ص).

التنزيل
ابو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
56( :8994ص).

تنزيه االنبياء واالئمة c
علي بن احلسني الشريف املرتضى

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5699امت النقص حممد صاحل بن عبد الرسول
اخلرسان1636 ,هـ610 ,ص).

تنزيه الحجج عن دنس العبث

حرف التاء

196

( :5866علي اصغر بن لطف اهلل القزويين
القمي1153 ,هـ889 ,ص).
881( :385ص ,ناقصة اآلخر).

تنقيح المرام

حممد بن علي اصغر النوري

علي اصغر بن حممد شريف القزويين

عقائد وعلم الكالم ,عربي

اصول فقه ,عربي

( :1684املؤلف1583 ,هـ101 ,ص).

تنقيح اسانيد التهذيب
حسني بن علي بن امحد الطباطبائي

( :6414حممد تقي بن حممد شريف1118 ,هـ,
531ص).

تنقيح المقاصد االصولية

الربوجردي

حممد حسن بن معصوم القزويين

علم الدراية والرجال ,عربي

اصول فقه ,عربي

853( :9914ص ,ناقصة األول واآلخر).
898( :9919ص ,ناقصة اآلخر).

تنقيح االبحاث للملل الثالث
سعد بن منصور بن كمونة
عقائد وعلم الكالم ,عربي

880( :1399ص ,ناقصة اآلخر).

تنقيح المقال في احوال الرجال
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3190املؤلف804 ,ص).

153( :1938ص).

084( :3610ص ,ناقصة).

تنقيح االصول

التنقيحات في شرح التلويحات

عبيد اهلل بن مسعود احملبوبي

سعد بن منصور بن كمونة

اصول فقه ,عربي

فلسفة وحكمة ,عربي

44( :5399ص ,ناقصة األول واآلخر).

التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع
املقداد بن عبد اهلل السيوري
فقه ,عربي

( :6419حممد بن جالل الدين الشهري مبؤمن
الكاشاني1969 ,هـ896 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

تنوير االبصار وجامع البحار

094( :153هـ548 ,ص).

مشس الدين حممد بن عبد اهلل بن امحد

( :154حممد بن امحد بن علي ابن ابي جامع,

الغزي احلنفي

090هـ651 ,ص).
( :9815حممد قاسم بن يوسف بن موسى جربان,
1940هـ399 ,ص).

فقه ,عربي
( :9189عبد الرمحن بن عمر1999 ,هـ,
569ص).

حرف التاء
( :9988عبد اهلل بن أمحد بن حسني احلنفي
القادري البغدادي1188 ,هـ663 ,ص).

دليل خمطوطات
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( :6464ابو طالب بن علي احلسيين1999 ,هـ,
848ص).

893( :9139ص).

( :6465سلطان احلافظ1999 ,هـ918 ,ص).

698( :8946ص).

( :6454عبد علي بن حبر ,النجف االشرف,

تهذيب االحكام

1999هـ365 ,ص ,ناقصة اآلخر).

حممد بن احلسن الطوسي

1990( :6488هـ436 ,ص).

حديث ,عربي

( :6453حسن بن هالل1941 ,هـ484 ,ص,

( :6486يوسف بن حممد بن حسني االبدال
احللي ,حضرة امري املؤمنني496 ,هـ,
819ص).
058( :9398هـ1159 ,ص).
( :5345ابو احلسن بن حبيب اهلل بن حممد
الواعظ080 ,هـ939 ,ص ,ناقصة اآلخر).
036( :5886هـ849 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :5859مرتضى احلسين1983 ,هـ415 ,ص,
ناقصة األول).
( :5958حممد جعفر بن حممد اشرف الطباطبائي
الشريازي1988 ,هـ1988 ,ص).
1988( :056هـ694 ,ص).
1988( :055هـ855 ,ص).
( :6485كلب علي بن عامر اجلزائري1983 ,هـ,
806ص).
1935( :5991هـ366 ,ص).
1938( :6489هـ608 ,ص).
( :6469حممد مقيم بن ملك حممد اخلونساري,
1991هـ654 ,ص).
( :6463علي اصغر بن حممد شفيع1998 ,هـ,
898ص).
( :6461علي اصغر بن حممد شفيع1998 ,هـ,
985ص).

ناقصة األول).
1948( :3016هـ804 ,ص).
1943( :6484هـ398 ,ص).
( :5389عبد احلسني بن فياض اخلفاجي ,النجف
االشرف1949 ,هـ838 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :6488عبد الكريم بن ابراهيم1944 ,هـ,
389ص).
( :6480حممد اشرف بن حممد هادي1901 ,هـ,
388ص).
( :6469طاهر بن حممد زمان احلسيين1193 ,هـ,
836ص).
( :8581حممد صادق بن حيدر اجلهرمي1150 ,هـ,
139ص).
( :6489حممد صادق بن حيدر اجلهرمي,
1169هـ891 ,ص).
( :3989حممد امني بن حممد سعيد888 ,ص).
898( :3984ص).
338( :3989ص).
888( :6489ص).
069( :6483ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :6481مبني بن حممد علي904 ,ص).
114( :6460ص).
319( :6468ص ,ناقصة).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
683( :6466ص ,ناقصة األول).
008( :6459ص ,ناقصة اآلخر).

حرف التاء

198

( :1416علي بن اهلل ويردي العلياري1553 ,هـ,
559ص).

349( :6855ص ,ناقصة).

1581( :6488هـ533 ,ص).

315( :6811ص ,ناقصة اآلخر).

1585( :6485هـ183 ,ص).

969( :6608ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :1596علي بن اهلل ويردي1536 ,هـ559 ,ص,

944( :5880ص ,ناقصة األول).

ناقصة).

384( :5856ص ,ناقصة األول).

683( :3988ص).

386( :5810ص ,ناقصة اآلخر).

( :9898عبد الغين بن حممد قاسم احلسيين,

834( :5811ص).

659ص).

558( :5638ص ,ناقصة األول واآلخر).

183( :6488ص).

855( :1466ص).

199( :6486ص).

990( :1910ص).

101( :6481ص).

تهذيب االخالق
ابو زكريا بن عدي
اخالق ,عربي
69( :1539ص).

تهذيب االخالق
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي

185( :5390ص).

تهذيب الكالم
مسعود بن عمر التفتازاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
544( :3818ص ,ناقصة األول).

تهذيب الكمال
مجال الدين ابو احلجاج يوسف بن عبد

( :6515املؤلف1694 ,هـ339 ,ص).

الرمحن بن يوسف املزي الدمشقي

تهذيب االصول

علم الدراية والرجال ,عربي

احلسن بن يوسف العالمة احللي
اصول فقه ,عربي
001( :484هـ168 ,ص).
( :9088ابراهيم بن عبد اهلل املسلماوي
احلنجراوي ,احللة1961 ,هـ898 ,ص).
( :1954سعيد بن حممد احلسيين1143 ,هـ,
666ص).
( :598امساعيل بن حممد علي الشريواني,
1519هـ183 ,ص).

( :3840ابراهيم بن عبد اهلل بن شرف الدين بن
احلسن1981 ,هـ1898 ,ص).

تهذيب المنطق
مسعود بن عمر التفتازاني
منطق ,عربي
( :3015حييى بن عبد اهلل بن ياربابا1189 ,هـ,
58ص).

توبه نامه

حرف التاء
عبد الرمحن كلوري
اخالق ,فارسي
( :5583املؤلف1655 ,هـ18 ,ص).

التوحيد
حممد بن علي الصدوق
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6630عبد الفتاح جراح1991 ,هـ699 ,ص).
( :9838حممد نصري بن حممد رضا اجليالني,
1905هـ895 ,ص ,ناقصة األول).
( :6410حسني بن حممد جعفر1161 ,هـ,
509ص).
1588( :6459هـ651 ,ص).
( :6451حممود املوسوي1504 ,هـ605 ,ص).
649( :851ص ,ناقصة اآلخر).

التوحيد
املفضل بن عمر اجلعفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1905( :859هـ08 ,ص).

دليل خمطوطات
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توضيح المنطق
حممد حسني الزين
منطق ,عربي
( :5663املؤلف51 ,ص ,ناقصة اآلخر).

التوضيح في حل غوامض التنقيح
عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة
اصول فقه ,عربي
( :3815عمر بن مصطفى العشاقي1954 ,هـ,
809ص).

توضيح كتاب المسايرة في العقائد المنجية
في االخرة
سعد بن حممد بن عبد اهلل النابلسي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8888علي بن عليحق518 ,ص).

توضيح مدارك السداد للمتن والحواشي من
نجاة العباد
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي

1536( :053هـ36 ,ص).

( :6848املؤلف1685 ,هـ135 ,ص).

توضيح االلغاز

( :6848امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,

علي حممد بن حممد علي االصفهاني
حنو ,عربي
1548( :1139هـ35 ,ص ,ناقصة األول).

توضيح القوانين
حممد حسني بن بهاء الدين القمي
اصول فقه ,عربي

1686هـ563 ,ص).
( :6841املؤلف859 ,ص).
( :6849املؤلف918 ,ص).
531( :6890ص).
814( :6894ص).

توقيف الحكام على غوامض االحكام

1598( :3599هـ544 ,ص).

امحد بن عماد االقفهسي الشافعي

( :6455حممد مهدي بن حممد علي السبزواري

فقه ,عربي

الرشيت1693 ,هـ693 ,ص).
534( :6458ص).

104( :886ص ,ناقصة اآلخر).

ث
ثاني المصائب والشهاب الثاقب على رؤوس
المناصب
حممد بن ناصر املعلم بن عبد اهلل البحراني
سرية ,عربي
( :9977امحد بن حممد ابن حبيل املهزي,
79ص).

ثبت الكتب الخطية المحفوظة في خزانة
مبعث اآلباء الكرمليين

الشافعي6669 ,هـ68 ,ص).

الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
سرية ,عربي
( :896علوي بن عبد اهلل مريماه6697 ,هـ,
66ص).

ثواب االعمال وعقاب االعمال

انستاس ماري الكرملي

حممد بن علي الصدوق

فهارس مكتبات ,عربي

حديث ,عربي

( :7897املؤلف6797 ,م796 ,ص).
( :7876املؤلف978 ,ص).
( :7876املؤلف677 ,ص).

ثبت شمس الدين محمد الكرملي
مشس الدين حممد بن علي الكرملي
الدمشقي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :8779حممد امني بن يوسف مجال الدين

686( :986ص ,ناقصة اآلخر).

الثورة االسالمية في النجف االشرف
كاظم حممد علي شكر
تاريخ ,عربي
( :6999املؤلف686 ,ص).

ج
جالية الكدر
جعفر بن حسن الربزجني
علم الدراية والرجال ,عربي
43( :463ص).

الجامع
جابر بن حيان
كيمياء ,عربي
0133( :0341هـ453 ,ص).
467( :2757ص ,ناقصة اآلخر).

جامع احكام الصغار
حممد بن حممود بن احلسن االسرتوشين
احلنفي
فقه ,عربي
445( :3540ص ,ناقصة اآلخر).

جامع االحاديث

( :2201امحد بن علي اكرب اخلادمي0461 ,هـ,
41ص).
73( :413ص ,ناقصة اآلخر).

جامع االحكام
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :675املؤلف36 ,ص).

جامع االخبار
الفضل بن احلسن الطربسي
حديث ,عربي
732( :7733ص ,ناقصة األول واآلخر).

جامع االخبار
جمهول
اخالق ,عربي

جعفر بن امحد بن علي القمي

0123( :4356هـ431 ,ص).

حديث ,عربي

063( :7017ص ,ناقصة األول واآلخر).
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جامع االخبار في ترتيب التهذيب

حرف اجليم
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جامع الشرائع واالحكام

هاشم بن سليمان بن امساعيل البحراني

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حديث ,عربي

فقه ,عربي

( :2216حممد بن ابي طالب الرفيعي الطالقاني,
0424هـ373 ,ص).

جامع االسرار
احلسني بن علي الطغرائي
كيمياء ,عربي
30( :0340ص ,ناقصة اآلخر).

جامع االسرار في شرح المنار
قوام الدين الكاكي حممد بن حممد بن امحد
اخلنجندي السنجاري
فقه ,عربي
( :2673حسن بن عيسى االنقري احلنفي ,مصر,
243هـ353 ,ص).

جامع السعادات
حممد مهدي بن ابي ذر النراقي
اخالق ,عربي
444( :523ص).

جامع الشرائع
حممد كريم خان بن ابراهيم الكرماني
فقه ,عربي
( :733حسني قلي شاملو0735 ,هـ537 ,ص).

جامع الشرائع
حييى بن امحد بن سعيد احللي
فقه ,عربي
( :0733يوسف بن حمسن بن حسني0741 ,هـ,
437ص).

( :4033املؤلف0744 ,هـ735 ,ص).
( :4032املؤلف0744 ,هـ334 ,ص).
( :4051املؤلف0743 ,هـ446 ,ص).
( :4036املؤلف0743 ,هـ435 ,ص).
( :615املؤلف0743 ,هـ300 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :4033املؤلف0745 ,هـ307 ,ص).
( :4037املؤلف0745 ,هـ673 ,ص).
( :4033املؤلف0746 ,هـ505 ,ص).
( :4034املؤلف0746 ,هـ717 ,ص).
( :4035املؤلف537 ,ص).
735( :530ص).

الجامع الصحيح
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري
حديث ,عربي
0131( :4352ص ,ناقصة اآلخر).

الجامع الصغير
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
حديث ,عربي
511( :2635ص ,ناقصة).

الجامع العباسي
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,فارسي
 ,753( :2774ناقصة اآلخر).

جامع الفتاوى
قرق امره احلميدي احلنفي
فقه ,عربي

حرف اجليم
433( :3250ص ,ناقصة اآلخر).

جامع المشكالت
جمهول
منطق ,عربي
( :346حممد حييى املظفري النجفي73 ,ص).

جامع المقاصد
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :053حممد بن عبد الرحيم االسرتابادي,
341هـ515 ,ص ,ناقصة األول).
( :0303مرتضى بن حسني بن املرتضى احلسيين,
360هـ331 ,ص).
( :4364اسد اهلل بن عباد اهلل املوسوي املفازئي,
321هـ435 ,ص).
( :4363حممد سعيد بن الغلبان ,النجف
االشرف322 ,هـ543 ,ص ,ناقصة األول).
0133( :7131هـ307 ,ص).
( :4353حممد بن مظفر حسني النيشابوري,
املشهد الرضوي0125 ,هـ211 ,ص).
0136( :4365هـ220 ,ص).
( :4367حممد ابراهيم بن امساعيل اخلونساري,
0744هـ652 ,ص).
0750( :7042هـ431 ,ص).
( :4361حممد هادي بن عبد الكريم0757 ,هـ,
435ص).
( :4360حممد هادي بن عبد الكريم0753 ,هـ,
514ص).
436( :4321ص ,ناقصة األول).
( :4363عبد اهلل املوسوي526 ,ص).
333( :4362ص).

دليل خمطوطات

001
333( :4363ص).
340( :4353ص).

523( :7313ص ,ناقصة األول واآلخر).
0175( :7144ص ,ناقصة األول واآلخر).
436( :0325ص ,ناقصة اآلخر).

جامع النفائس
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :6721علي بن حممد بن احلسن452 ,ص).

جامع محمدي
حممد جعفر االسرتابادي
فقه ,فارسي
742( :304ص).

الجامع وهو الضابط لما شذ عن الكتب
حممد بن امحد بن حممد بن جزي الكليب
املالكي
فقه ,عربي
33( :3337ص).

الجبر والمقابلة
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
اهلندسة واحلساب ,عربي
03( :5213ص).

الجبر والمقابلة
ملك حممد بن سلطان حسني االصفهاني
اهلندسة واحلساب ,فارسي
72( :0663ص).

جدول الميراث
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جمهول
فقه ,عربي
27( :0563ص ,ناقصة األول واآلخر).

جزء فيه ذم الغضب وكظم الغيظ
احلسن بن حممد بن احلسن اخلالل
حديث ,عربي
( :6332احلسن بن حممد بن احلسن الصنعاني,
633هـ06 ,ص).

جزء من زيارة صاحب الزمان `
جمهول
فقه ,فارسي
31( :7337ص ,ناقصة األول واآلخر).

جزء من كتاب الدراية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
علم الدراية والرجال ,عربي
4( :6331ص).

جزء من كتاب الوكالة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
3( :4543ص).

جزء من كتاب حزب الشاذلي
ابو احلسن علي بن عبد اهلل بن يوسف ابن
هرمز املغربي الشاذلي
أدعية وزيارات ,عربي
03( :2160ص ,ناقصة اآلخر).

جزء من كتاب في العقائد
جمهول

حرف اجليم

000
عقائد وعلم الكالم ,عربي
06( :0062ص ,ناقصة اآلخر).

جزء من كتاب في معجزات الرسول j
جمهول
مناقب ,فارسي
57( :4165ص ,ناقصة اآلخر).

الجعفرية
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :4327رجب حممد بن آقا مري0157 ,هـ,
711ص).
( :4320لطف اهلل بن حممد الكرماني ,شرياز,
0130هـ716 ,ص ,ناقصة األول).
0012( :4155هـ041 ,ص ,ناقصة األول).
021( :743ص ,ناقصة األول).

جغرافيا
جمهول
جغرافية ,فارسي
64( :257ص).
33( :253ص).

جالء العيون
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
سرية ,عربي
( :4072حسن بن قاسم الفحام احلسيين,
0407هـ673 ,ص).

جالء العيون
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
تاريخ ,فارسي

حرف اجليم
( :6110حممد حسني بن اسحاق التربيزي ,قرية
تابريز0740 ,هـ675 ,ص).
0742( :2770هـ463 ,ص ,ناقصة األول).

جالء القلوب
حممد بن بري علي املعروف بربكلي
اخالق ,عربي
62( :3476ص).

جمال االسبوع
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
354( :0132هـ324 ,ص).
( :4324عباس القمي ,قم املقدسة0473 ,هـ,
434ص).

جمال الصالحين
حسن بن عبد الرزاق الالهيجي
اخالق ,فارسي
( :2056ابو عبد الفتاح محزة0044 ,هـ,
551ص).
( :4422املؤلف0061 ,هـ467 ,ص).

الجمع بين الفاطميتين
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فقه ,عربي
3( :2233ص ,ناقصة).

الجمع بين رايي افالطون وارسطو

دليل خمطوطات

007

جمل العلم والعمل
علي بن احلسني الشريف املرتضى
عقائد وعلم الكالم ,عربي
73( :4753ص).

الجمل والعقود
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
22( :0537ص ,ناقصة اآلخر).
274( :31هـ047 ,ص).
( :0574امحد بن حبيب زوين النجفي0743 ,هـ,
42ص).

جملة نكت وقصائد
حسن رجب
ادب ,عربي
36( :3443ص).

جنة االمان الواقية وجنة االيمان الباقية
ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي
أدعية وزيارات ,عربي
662( :4424ص).
254( :7533ص ,ناقصة اآلخر).
43( :7425ص ,ناقصة األول واآلخر).
0166( :4323هـ502 ,ص ,ناقصة األول).
( :7231درويش علي بن يوسف الطالقاني,
0127هـ532 ,ص).

جنة النعيم في االمامة

ابو نصر الفارابي

حممد حسني بن حممد علي الشهرستاني

فلسفة وحكمة ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

37( :2403ص).
77( :3136ص).

( :0333عبد احلميد بن حممد األصفهاني,
0442هـ003 ,ص).
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الجنة الواقية

حرف اجليم
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الجهر واالخفات

حممد احللي

حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني

أدعية وزيارات ,عربي

فقه ,عربي

( :4767املؤلف0133 ,هـ037 ,ص ,ناقصة
األول).

الجنة الواقية والجنة الباقية
ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي
أدعية وزيارات ,عربي
( :0231امام قلي سرابي0742 ,هـ34 ,ص).
042( :2161ص).
703( :4325ص ,ناقصة اآلخر).

جنك المراثي
حممد هادي بن حممد كاظم
شعر ,فارسي
0444( :6140هـ26 ,ص).

الجنى الداني في حروف المعاني
حسن بن قاسم املرادي
حنو ,عربي
( :0064حممد بن طاهر السماوي0433 ,هـ,
055ص).

جهان كشاي نادري
حممد مهدي خان االسرتابادي
تاريخ ,فارسي
572( :3523ص).

جهة الوحدة
حممد امني
منطق ,عربي
01( :2663ص).

03( :2312ص).

الجهر واالخفات في االخيرتين
علي بن حممد املقابي البحراني
فقه ,عربي
0034( :2313هـ52 ,ص).

الجهر واالخفات في االخيرتين بالتسبيح
عبد اهلل بن عباس السرتي البحراني
فقه ,عربي
2( :2316ص).

جواب ابن تيمية عن مشهد الحسين
امحد بن عبد احلليم ابن تيمية
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :337حممد بن احلسن بن سامل41 ,ص).

جواب مسالة
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فقه ,عربي
( :2350امحد بن عبد الرضا بن حسني آل حرز
البحراني0413 ,هـ01 ,ص).

جواب مسالة
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلسفة وحكمة ,عربي
4( :3167ص).

جواب مسالة الشيخ احمد ال ماجد االوالي
امحد بن زين الدين االحسائي

حرف اجليم
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0707( :2332هـ00 ,ص).

جواب مسالة الشيخ عبد الحسين البحراني
امحد بن زين الدين االحسائي
فرق ومذاهب ,عربي
( :2336املؤلف0707 ,هـ30 ,ص).

جواب مسائل مال كاظم السمناني
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :33حممد قلي بن حممد اخلوئيين0773 ,هـ,
3ص).
( :017حممد قلي بن حممد اخلوئيين0773 ,هـ,
75ص).

جوابات عن االعتراضات على الشيخ
الرئيس
امحد بن علي
فلسفة وحكمة ,عربي
3( :3160ص).

الجوارح وعلم البيزرة
ابو بكر بن يوسف القامسي
متفرقات ,عربي
( :0124امحد بن حسن الناسخ331 ,هـ,
706ص).

جواز ابداع السفر في شهر رمضان
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
( :6736حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني ,كربالء
املقدسة0733 ,هـ3 ,ص).

دليل خمطوطات
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جوامع الجامع
الفضل بن احلسن الطربسي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4331حممد مؤمن بن حممد رضا السمناني,
0104هـ366 ,ص).
( :7363حممد كاظم بن صفر علي الرازي,
0123هـ634 ,ص).
0012( :7130هـ500 ,ص).
( :5336حممد امساعيل ابن حافظ خدا يوري,
مشهد الرضا0013 ,هـ31 ,ص ,ناقصة األول).
( :4326عبد املطلب بن جالل الشهري بابي تراب
عبد اهلل بن شريف بن جمد0003 ,هـ,
614ص).
552( :4323ص).
213( :4323ص ,ناقصة األول واآلخر).
617( :4322ص ,ناقصة اآلخر).

جوامع الرسائل
هداية اهلل بن رضا القمي
فقه ,عربي
355( :4330ص).

جوامع الشتات
حممود بن جعفر امليثمي
اصول فقه ,عربي
270( :4334ص).
0733( :4337هـ300 ,ص).

جوامع الكلم
امحد بن زين الدين االحسائي
متفرقات ,عربي
060( :2101ص).
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جوامع الكلم والحكم وعوالم العلم واالمم

حرف اجليم
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جواهر الكالم

حممد رضا بن قاسم الغراوي

حممد حسن بن باقر النجفي

متفرقات ,عربي

فقه ,عربي

( :7336املؤلف331 ,ص ,ناقصة).

جوامع اللذة
ابو احلسن علي بن نصر الكاتب
متفرقات ,عربي
( :0731عبد احلسني الكرماني0401 ,هـ061 ,ص,
ناقصة األول).

جوامع النجوم
ابو احلسن علي بن زيد البيهقي
فلك وهيئة ,فارسي
374( :616ص ,ناقصة األول واآلخر).

جواهر البحرين في احكام الثقلين
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
733( :2361ص ,ناقصة األول).

الجواهر السنية
حممد بن احلسن احلر العاملي
حديث ,عربي
( :0344علي حممد بن حممد امساعيل قر ضياء
الديين0735 ,هـ304 ,ص).
355( :4333ص ,ناقصة اآلخر).

جواهر الفقه

( :0346املؤلف463 ,ص).
( :0345املؤلف375 ,ص).
( :0324املؤلف442 ,ص).
( :7116علي حممد احلويزي0741 ,هـ457 ,ص).
0745( :7134هـ671 ,ص).
0745( :7163هـ735 ,ص).
0743( :7063هـ530 ,ص).
( :7021حممد بن علي احلويزي0731 ,هـ,
300ص).
0732( :5333هـ571 ,ص).
( :7742ابراهيم بن حسن قفطان0733 ,هـ,
701ص).
0733( :7706هـ301 ,ص).
( :7367املؤلف0751 ,هـ732 ,ص ,ناقصة
األول).
0757( :7332هـ733 ,ص).
( :7022عبد اهلل بن حممد تقي اخلوئيين,
0757هـ404 ,ص).
0754( :7704هـ501 ,ص ,ناقصة األول).
( :7354ابراهيم بن حسن قفطان0753 ,هـ,
035ص).
( :7241جعفر بن حسن احلسيين0755 ,هـ,
333ص).
( :7650املؤلف0755 ,هـ301 ,ص).

عبد العزيز بن حنرير الطرابلسي

( :7071احلسن بن علي0755 ,هـ534 ,ص).

فقه ,عربي

0755( :7005هـ367 ,ص ,ناقصة اآلخر).

075( :432ص).

0752( :7355هـ043 ,ص).

345( :5336ص).

( :7054ابراهيم قفطان0752 ,هـ404 ,ص).

حرف اجليم

دليل خمطوطات
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0753( :7066هـ272 ,ص ,ناقصة األول).

027( :7351ص).

0753( :7051هـ334 ,ص).

026( :7333ص).

0761( :4331هـ351 ,ص).

060( :7333ص).

( :7336ابراهيم القفطاني0761 ,هـ610 ,ص).

731( :7335ص).

( :0721امساعيل بن حسن علي النجف ابادي,

561( :7362ص ,ناقصة األول واآلخر).

0761هـ630 ,ص).
( :0337حسني علي بن كربالئي امساعيل النجف
آبادي0761 ,هـ630 ,ص).

215( :7221ص).
743( :7734ص).
576( :7711ص).

( :4335مصطفى التفرشي0760 ,هـ731 ,ص).

432( :7062ص).

0760( :4450هـ543 ,ص ,ناقصة).

035( :7053ص).

( :4332حممد باقر بن حممد تقي القمي,

304( :7073ص).

0767هـ323 ,ص).
( :7053عبد الكريم بن حممد باقر البهبهاني,

025( :7130ص ,ناقصة اآلخر).
432( :7125ص).

0764هـ737 ,ص).

314( :7171ص).

0763( :7025هـ300 ,ص).

506( :0376ص).

( :050حممد علي قفطان0763 ,هـ32 ,ص).

 ,472( :0335ناقصة اآلخر).

331( :5335ص).

.)343( :7103

201( :6120ص).

.)423( :7143

603( :4336ص).

 ,417( :7153ناقصة اآلخر).

304( :4335ص).

253( :7112ص).

322( :4333ص).

315( :7137ص ,ناقصة األول).

044( :4337ص).

430( :0331ص ,ناقصة األول).

573( :4330ص ,ناقصة اآلخر).

371( :0305ص ,ناقصة األول واآلخر).

430( :4333ص).

673( :0224ص ,ناقصة األول).

372( :4336ص).
( :7353حسن بن علي745 ,ص).
713( :7352ص).
717( :7356ص).
400( :7353ص).
737( :7357ص).
331( :7350ص).

جواهر الكلمات في العقود وااليقاعات
مفلح بن احلسن الصيمري
فقه ,عربي
0143( :323هـ066 ,ص).
3( :6334ص ,ناقصة اآلخر).
33( :2360ص ,ناقصة اآلخر).
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الجواهر المكنونة والآللئ المخزونة

حرف اجليم

002

الجوهر النضيد في شرح التجريد

مصطفى بن حممد اخلوئي

احلسن بن يوسف العالمة احللي

فقه ,فارسي

منطق ,عربي

53( :7373ص ,ناقصة األول واآلخر).

جواهر النحو
ابو علي الطربسي
حنو ,عربي
( :6137حممد حاجي كله231 ,هـ474 ,ص).

الجواهر واليواقيت في معرفة القبلة
والمواقيت
ابو الفوز حممد امني السويدي البغدادي
فلك وهيئة ,عربي
( :2443احلسني بن عبد اهلل البغدادي0411 ,هـ,
23ص).

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4016حسني بن علي القفطاني السعدي,
النجف االشرف0473 ,هـ520 ,ص).

الجوهر الفرد الغالي في شرح بدء االمالي
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
431( :6207ص).

الجوهر المحبوك بالحلي المسبوك في طريق
السلوك
علي بن عطية بن احلسن املعروف بالشيخ
علوان اهلييت احلموي
اخالق ,عربي
0157( :3563هـ33 ,ص).

( :6205عماد بن حيدر احلسيين0100 ,هـ,
746ص).
( :4310حممد بن معصوم بن حممد حكيم
الرضوي0130 ,هـ455 ,ص).
0135( :4333هـ450 ,ص).
0010( :4333هـ707 ,ص).
( :0137رضا بن مشكور0733 ,هـ333 ,ص).
732( :4311ص ,ناقصة األول واآلخر).

الجوهر النظيم في شرح عصمة االذهان
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
منطق ,عربي
073( :0775ص).

جوهرة التوحيد
ابراهيم ابن اللقاني املالكي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
03( :2334ص ,ناقصة اآلخر).

الجوهرة الفاخرة في احوال االخرة
حممد بن حممد الغزالي
اخالق ,عربي
0716( :3533هـ033 ,ص).

ح
الحاتمية

حاشية الباجوري

مظفر بن حممد قاسم املنجم اجلنابذي

ابراهيم بن حممد الباجوري

فلك وهيئة ,فارسي

منطق ,عربي

24( :5915ص).

حاشية على الشرح الجديد للتجريد

( :2155امحد بن امساعيل9479 ,هـ942 ,ص).

حاشية الباجوري

مري فخر الدين حممد بن حسني احلسيين

ابراهيم بن حممد الباجوري

االسرتابادي

فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2194حممد سركاني114 ,هـ472 ,ص).

حاشية ابي البقاء على تعليقة علي القوشجي

( :9411عبد اللطيف بن حممد محوش9222 ,هـ,
195ص).

حاشية البهجة المرضية في شرح االلفية

ابو البقاء حممد بن عبد الباقي الشريازي

رفيع بن حممد رفيع اجليالني

بالغة ,عربي

حنو ,عربي

99( :2112ص).

9425( :2121هـ295 ,ص).

حاشية اغا جمال

حاشية التجريد

اغا مجال

جمهول

اصول فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

224( :4197ص ,ناقصة األول واآلخر).

272( :4214ص ,ناقصة).
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حاشية الحاشية على تحرير القواعد
المنطقية
عماد بن حييى بن علي الفارسي
منطق ,عربي
912( :7915ص ,ناقصة).

حرف احلاء

991

421( :2152ص ,ناقصة األول واآلخر).

الحاشية الخليلية على عدة االصول
خليل بن الغازي القزويين
اصول فقه ,عربي

951( :7914ص ,ناقصة اآلخر).

9222( :2124هـ474 ,ص).

422( :9219ص ,ناقصة اآلخر).

921( :2242ص).

95( :9195ص ,ناقصة اآلخر).

259( :9121ص ,ناقصة اآلخر).
915( :122ص).

حاشية الخطائي

471( :4272ص ,ناقصة األول واآلخر).

نظام الدين عثمان اخلطائي

412( :9224ص).

بالغة ,عربي

422( :9227ص).

( :5249حممد علي بن اغا علي املازندراني,
اصفهان9221 ,هـ959 ,ص).
9991( :2155هـ919 ,ص).
( :2172امحد بن علي اخلوانساري ,اصفهان,
9442هـ922 ,ص).
( :4721مرتضى قلي بن مال علي سرابي,
9445هـ912 ,ص).
( :2151حممد علي9422 ,هـ912 ,ص).
( :2157علي بن عبد الالوي9421 ,هـ,
922ص).
( :4792علي رضا بن حممد اليزدي9421 ,هـ,
992ص).
9221( :2254هـ949 ,ص).
292( :2725ص ,ناقصة اآلخر).
( :7722عبد اهلل بن علي الربوجردي,
912ص).

حاشية الخيارات
موسى بن حممد اخلونساري
فقه ,عربي
414( :4214ص).

حاشية الخياط
ابو احلسني اخلياط
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2521حممد صاحل بن داماليش بايسوني بن
عبد اهلل9495 ,هـ922 ,ص).

حاشية الدر
الطحاوي
فقه ,عربي
19( :2999ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية الرسائل

959( :2174ص).

جمهول

411( :2179ص ,ناقصة اآلخر).

اصول فقه ,عربي

( :2151مشس الدين بن امساعيل ,اصفهان,
921ص).

9221( :4222هـ924 ,ص).
12( :9112ص).

حرف احلاء

حاشية الروضة البهية

دليل خمطوطات

942

حاشية الشيخ ياسين على شرح القطر

امحد التوني

عبد اهلل بن امحد الفاكهي

فقه ,عربي

حنو ,عربي

442( :41ص ,ناقصة األول واآلخر).

9925( :7242هـ252 ,ص).

حاشية الروضة البهية

حاشية المختصر النافع

مجال الدين حممد اخلونساري

جمهول

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :7915املؤلف9922 ,هـ292 ,ص).
( :9419حممد حسني بن حممد طاهر9922 ,هـ,
154ص ,ناقصة األول واآلخر).
9444( :9229هـ444 ,ص).
492( :2141ص).
521( :9122ص).

حاشية الروضة البهية
جمهول
فقه ,عربي
21( :4211ص).

حاشية الروضة البهية
حممد بن قاسم الديلماج
فقه ,عربي
( :2141رمضان علي بن حممد علي الداراني,
9217هـ225 ,ص).
222( :2129ص ,ناقصة األول).
229( :2122ص ,ناقصة اآلخر).
291( :2ص ,ناقصة األول).

حاشية الشيخ علي على شرح التجريد
للعالمة الحلي
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9721املؤلف52 ,ص).

119( :129هـ929 ,ص).

حاشية المطول
ابو القاسم بن ابي بكر الليثي السمرقندي
بالغة ,عربي
( :2112ابو السعود القرمدي بن حسن بن عبد
احلليم احلليب9927 ,هـ222 ,ص).

حاشية إلهيات االشارات
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
9977( :712هـ255 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية إلهيات التجريد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :522صاحل بن خليفة الداراني9222 ,هـ,
492ص ,ناقصة األول).

حاشية انوار التنزيل
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
411( :2122ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية انوار التنزيل
بهاء الدين حممد العاملي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2127وحيد الدين موسي بن جعفر بن امحد,
اصفهان9424 ,هـ952 ,ص).

حاشية انوار التنزيل
سعد بن عيسى املشهور بسعدي افندي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
119( :2122هـ224 ,ص).

حاشية انوار التنزيل
عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
9492( :2125هـ222 ,ص).

حاشية تجريد الكالم
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
9941( :4227هـ942 ,ص).
( :9512نصر اهلل بن الصادق9442 ,هـ,
424ص).

حاشية تغريب المرام
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2121حممد كريم454 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية تهذيب المنطق

حرف احلاء

949
الغروي9992 ,هـ919 ,ص).

( :2191علي بن ابراهيم9919 ,هـ941 ,ص).
( :2274حسن علي العاملي9495 ,هـ922 ,ص).
( :2192حممد باقر بن ابراهيم9445 ,هـ,
945ص).
( :2252حممد سعيد بن احلسني احلسيين,
9441هـ912 ,ص).
( :2224ساوجيالغ9424 ,هـ941 ,ص).
( :4222السيد احملمد ,طهران9424 ,هـ459 ,ص,
ناقصة األول).
( :7254حممد جنم الدين سلطاني9422 ,هـ,
914ص ,ناقصة اآلخر).
( :2199حسن بن ابي صاحل9422 ,هـ,
922ص).
( :152مري حسني بن علي احلسيين9421 ,هـ,
422ص ,ناقصة األول).
9422( :2197هـ422 ,ص).
( :455حممد حسني بن مال مريزا9452 ,هـ,
912ص).
( :2191اسد اهلل احلسيين9429 ,هـ922 ,ص).
9422( :4247هـ951 ,ص).
( :4222ابو تراب احلسيين9422 ,هـ922 ,ص,
ناقصة األول).
( :2192حسني بن علي املوسوي9479 ,هـ,
972ص).

عبد اهلل بن احلسني اليزدي

9472( :2194هـ975 ,ص).

منطق ,عربي

( :2142نور الدين بن رحيم الطباطبائي,

( :2192عبد اهلل نوري9212 ,هـ472 ,ص).

9412هـ912 ,ص).

( :2192ابو القاسم بن عناية اهلل احلسيين,

9411( :5924هـ12 ,ص).

9211هـ922 ,ص).
( :5771حممد بن حممد شفيع اخلونساري ,املشهد

9244( :2212هـ921 ,ص).
922( :2272ص).

حرف احلاء
494( :2422ص).
421( :2149ص).
14( :2252ص).

دليل خمطوطات

944

حاشية رياض المسائل
جمهول
فقه ,عربي

995( :4727ص).

22( :125ص).

222( :2724ص).

حاشية شرائع االسالم

921( :4152ص ,ناقصة األول واآلخر).
952( :7912ص).

حاشية تهذيب المنطق
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
منطق ,عربي
( :2599قلندر زاد مصطفى922 ,ص).

حاشية حاشية الخطائي
عبد اهلل بن احلسني اليزدي
بالغة ,عربي
( :2142حممد علي احلسيين9272 ,هـ921 ,ص).
924( :2541ص).

حاشية حاشية شرح آداب البحث
شاه حسني
منطق ,عربي
( :9522حسام9214 ,هـ12 ,ص).

حاشية حاشية مختصر ابن الحاجب
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
اصول فقه ,عربي
( :222علي اكرب بن حممد باقر929 ,ص).

حاشية حيدر بن احمد علي الالري
حيدر بن امحد الكردي احلسني ابادي
فلسفة وحكمة ,عربي
252( :7295ص ,ناقصة اآلخر).

علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :2122امساعيل بن حممد اجلزائري اخلاقاني,
اصفهان9221 ,هـ252 ,ص).
( :921امني الدين حممد بن روزبان السلماني,
9221هـ211 ,ص ,ناقصة األول).
455( :7774ص).
419( :2124ص ,ناقصة األول واآلخر).
951( :252ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية شرائع االسالم
جمهول
فقه ,عربي
257( :921ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية شرح اداب البحث
سنان الدين يوسف الرومي
منطق ,عربي
94( :2211ص).
91( :9522ص).

حاشية شرح آداب البحث
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
منطق ,عربي
97( :9524ص).

حاشية شرح آداب البحث
حييى بن امحد الكاشي
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منطق ,عربي
( :9525حسام9214 ,هـ22 ,ص).

حاشية شرح ارشاد االذهان
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
222( :2ص).
449( :122ص).

حاشية شرح البخاري
حممد بن علي الشنواني
حديث ,عربي
( :9511حممد صادق احلليب9452 ,هـ245 ,ص).

حاشية شرح التجريد
صدر الدين احلسيين الشريازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
792( :224ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية شرح التذكرة
احلسن بن علي بن احلسني الفارسي
فلك وهيئة ,عربي
7( :9471ص).

حاشية شرح الشرائع
جمهول
فقه ,عربي
( :922حممد سعيد9425 ,هـ214 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

حاشية شرح الشمسية
عبد اهلل بن احلسني اليزدي
منطق ,عربي
( :9257مازندراني9221 ,هـ12 ,ص).

حرف احلاء

942

حاشية شرح الشمسية
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
منطق ,عربي
( :4221حسن بن عبد الرمحن بن ابي قاسم
اجلثومي127 ,هـ952 ,ص).
9211( :227هـ411 ,ص).
( :2122عبد االحد بن حممد باقر الضاري,
قزوين9427 ,هـ919 ,ص).
( :4517معصوم بن جعفر احلسيين9475 ,هـ,
425ص).
422( :4725ص).
925( :4241ص).
921( :4519ص ,ناقصة اآلخر).
221( :2279ص).

حاشية شرح الشمسية
قره داود بن كمال القوجوي
منطق ,عربي
( :7977حسن احلويزائي9242 ,هـ441 ,ص).
( :22حممد بن زمان9272 ,هـ222 ,ص).
9212( :7992هـ922 ,ص).
9442( :2147هـ474 ,ص).
9441( :2547هـ954 ,ص).
( :127عبد اهلل بن خلف الصفار9422 ,هـ,
524ص).
( :2145خليل بن الغازي القزويين222 ,ص).
921( :7249ص ,ناقصة اآلخر).
( :2222حممد بن احلسن255 ,ص).
222( :2142ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية شرح العزي في التصريف
جمهول

حرف احلاء
صرف ,عربي
942( :7291ص ,ناقصة األول).

حاشية شرح العزي في التصريف
حممد بن عمر احلليب
صرف ,عربي
( :7919حسني احلويزائي9242 ,هـ52 ,ص).
( :427طه بن حممد9451 ,هـ21 ,ص).
9492( :9255هـ12 ,ص).

دليل خمطوطات

942

حاشية شرح المعالم
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :4211امحد بن حممد922 ,ص ,ناقصة
األول).

حاشية شرح الملخص
موسى بن حممود قاضي زادة الرومي
فلك وهيئة ,عربي

94( :5441ص ,ناقصة اآلخر).

9442( :711هـ457 ,ص).

24( :9151ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية شرح الهداية

حاشية شرح الكافية
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
حنو ,عربي
( :9274امحد بن مصطفى الربوسوي925 ,ص,
ناقصة األول).

حاشية شرح اللمعة
جمهول
فقه ,عربي
452( :152ص).

حاشية شرح اللمعة
حممد جعفر بن حممد صفي الفارسي
االصفهاني
فقه ,عربي
( :9122املؤلف9424 ,هـ247 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

حاشية شرح المطول
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
بالغة ,عربي
( :9555علي اكرب9424 ,هـ452 ,ص).

مشس الدين حممد اجليالني املعروف مبال
مشسا
فلسفة وحكمة ,عربي
12( :9722ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية شرح الهداية
حممد بن احلسني فخر الدين احلسيين
فلسفة وحكمة ,عربي
( :9212باقر بن سلطان حممود9212 ,هـ,
419ص).

حاشية شرح تلخيص المفتاح
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
بالغة ,عربي
( :2525حممد قاسم بن صاحل االصفهاني ,مشهد
املقدسة9221 ,هـ912 ,ص).
( :227خليل بن علي بيك احليفي التوني,
9252هـ292 ,ص).
( :2529سعد اهلل احلزين بن امساعيل بن سيف
اهلل9951 ,هـ422 ,ص).

حاشية شرح كتاب الزكاة
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حممد باقر
فقه ,عربي
9452( :9122هـ925 ,ص).

حاشية شرح متن ابي شجاع
ابراهيم بن حممد الباجوري
فقه ,عربي
( :9225عبد اللطيف بن حممد محوش9222 ,هـ,
147ص).

حاشية شرح هداية الحكمة
حممد بن حسني احلسيين
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2222احلسني الواعظ ابو احلسن اخلطيب
االسرتبادي179 ,هـ445 ,ص).
9295( :2129هـ211 ,ص).
9422( :2122هـ915 ,ص).

حاشية على اداب الفاضل شمس الدين محمد
بن اشرف الحسيني
امحد املعروف بديكقوز
ادب ,عربي
92( :2215ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على ادب البحث والمناظرة
جمهول
منطق ,عربي
52( :2221ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على ارشاد االذهان
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد

حرف احلاء

945

حاشية على ارشاد االذهان
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
272( :2124ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على اصول الكافي
رفيع الدين حممد بن حيدر النائيين املعروف
مبريزا رفيعا
حديث ,عربي
294( :7441ص ,ناقصة اآلخر).
252( :7724ص).

حاشية على االشارات
حممد باقر بن حممد مؤمن السبزواري
فلسفة وحكمة ,عربي
( :9215حممد املازندراني9912 ,هـ415 ,ص).

حاشية على البهجة المرضية في شرح
االلفية
حممد صاحل بن ابراهيم بن حسني االحسائي
الشهري باحلكيم
حنو ,عربي
291( :2172ص ,ناقصة اآلخر).
( :2192مال الكردي521 ,ص).

حاشية على التفسير
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
941( :9522ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على الرسالة السمرقندية

الثاني

جمهول

فقه ,عربي

بالغة ,عربي

272( :21ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :2512حممد صاحل بن سلمان الكركوكي

حرف احلاء
احلنفي البغدادي9424 ,هـ22 ,ص).

حاشية على الرسالة العضدية

دليل خمطوطات

942
44( :4527ص).

حاشية على العناية بشرح الهداية

علي بن حممد الشريف اجلرجاني

سعد بن عيسى املشهور بسعدي افندي

بالغة ,عربي

فقه ,عربي

2( :7217ص).

( :2191عبد اهلل9242 ,هـ221 ,ص).

حاشية على الرسالة العضدية

حاشية على الفتح المبين في شرح االربعين

علي بن حممد القوشجي

جمهول

بالغة ,عربي

فقه ,عربي

( :7225امساعيل بن حسن بن مال حسني بن
حسني42 ,ص).
12( :2412ص).

حاشية على الرسائل
حممد كاظم اآلخوند اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :4722رمضان علي بن علي رضا اخلراساني
القوجاني ,النجف االشرف9295 ,هـ,
222ص).

حاشية على الشرح الجديد

9912( :2252هـ474 ,ص).

حاشية على الفوائد الصمدية
حممد الالهيجاني
حنو ,فارسي
( :4742املؤلف9242 ,هـ912 ,ص).

حاشية على الفوائد الضيائية
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
حنو ,عربي
( :2125حممد سعيد بن بابان جان السرعائي,
117ص415 ,ص).

حممد بن اسعد جالل الدين الدواني

972( :2121ص ,ناقصة اآلخر).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

475( :7522ص).

222( :7242ص).

حاشية على الشمسية
جمهول
منطق ,عربي
141( :5777هـ297 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية على العروة
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
فقه ,عربي

( :7224امحد11 ,ص).
21( :2712ص ,ناقصة اآلخر).
244( :4274ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على الفوائد الضيائية
رضي الدين عبد الغفور الالري
حنو ,عربي
912( :7522ص).

حاشية على الفوائد الضيائية

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
جمهول
حنو ,عربي
( :7427عبد الوهاب بن حسن221 ,ص).

حاشية على الفوائد الضيائية

حرف احلاء

947

9222( :924هـ222 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية على الكشاف
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

جمهول

9252( :2159هـ211 ,ص).

حنو ,فارسي

( :2541حمي الدين بن امساعيل احلنفي

427( :4224ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على الفوائد الفنارية
امحد بن حممد بن خضر العمري
منطق ,عربي
( :2525عثمان9252 ,هـ72 ,ص).
9251( :2222هـ72 ,ص).
( :2115مصطفى بن يونس بن حممد9229 ,هـ,
925ص).
9222( :7419هـ72 ,ص ,ناقصة اآلخر).
942( :2772ص ,ناقصة اآلخر).
921( :7545ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على الفية الشهيد االول
جواد بن علي بن عبد العالي الكركي
فقه ,عربي
412( :2122ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على الفية الشهيد االول
حممد بن علي ابن ابي احلسن العاملي
فقه ,عربي
( :999حسن بن مجعة بن علي الزبيدي9224 ,هـ,
51ص).

حاشية على القوانين
حممود بن حممد
اصول فقه ,عربي

االنصاري222 ,ص ,ناقصة األول).
422( :2429ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على الكشاف
مسعود بن عمر التفتازاني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
772( :4241ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على المحاكمات بين شرحي
االشارات
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2154حممد بن شاه ولي9272 ,هـ252 ,ص).
225( :2152ص).

حاشية على المختصر العضدي
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
حنو ,عربي
( :122صدر االسالم بن الصاحلاني النيسابوري,
115هـ912 ,ص).
9244( :4272هـ247 ,ص).

حاشية على المطول
حسن بن حممد اجلليب
بالغة ,عربي
9214( :4711هـ572 ,ص).

حرف احلاء
( :2127عبد اهلل بن حسني احلسيين9427 ,هـ,
212ص).
( :2172صادق بن زين العابدين بهاء الدولة,
9421هـ229 ,ص).
( :2122اسد اهلل9422 ,هـ417 ,ص).
522( :2912ص).
291( :2121ص).
412( :2121ص).
212( :4229ص ,ناقصة األول).

حاشية على المطول
عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي
بالغة ,عربي
592( :7922ص ,ناقصة األول).
292( :7929ص).

حاشية على المطول
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
بالغة ,عربي
( :7941امحد بن حممد بن تيمور املولوي,
9247هـ277 ,ص).
( :2125حممد بن شيخعلي9445 ,هـ219 ,ص).

دليل خمطوطات

941
اخلوايف ,هراة111 ,هـ.)252 ,

حاشية على المطول
جمهول
بالغة ,عربي
724( :7224هـ552 ,ص).
( :2914عبد اهلل االفزري122 ,هـ522 ,ص).
245( :2977ص).
292( :2972ص).

حاشية على المكاسب
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
فقه ,عربي
( :42حممد صادق بن حسن حبر العلوم9224 ,هـ,
244ص).
224( :4212ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على كتاب المكاسب
حممد حسن بن ابي طالب احلسيين القمشهي
فقه ,عربي
552( :4252ص ,ناقصة).

حاشية على المكاسب

( :2129سيد صادق9422 ,هـ425 ,ص).

حممد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي

412( :7252ص ,ناقصة األول واآلخر).

اليزدي

252( :2122ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

452( :2122ص ,ناقصة اآلخر).

212( :2924ص ,ناقصة اآلخر).

449( :2124ص ,ناقصة اآلخر).

( :4122امساعيل الطباطبائي اليزدي الكتنوي,

955( :9227ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على المطول
قطب الدين امحد االمامي
بالغة ,عربي
( :4527عبد الصمد بن حممد بن نظام الدين

222ص).
424( :4122ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على النافع يوم الحشر
عطاء اهلل بن مسيح اآلملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :9222درويش بن امساعيل9225 ,هـ42 ,ص).

حاشية على بلوغ االرب

حرف احلاء

941
422ص).

حاشية على تفسير البيضاوي

حممود االلوسي

جمهول

بالغة ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

( :2242مصطفى الشيخي9422 ,هـ929 ,ص).

227( :2711ص ,ناقصة األول).

حاشية على تحرير القواعد المنطقية في
شرح الشمسية

حاشية على تهذيب المنطق

علي بن حممد الشريف اجلرجاني
منطق ,عربي
( :524مجال الدين بن علي خان9222 ,هـ,
472ص).
( :9221مجال الدين بن علي خان النطنزي,
9222هـ472 ,ص).
( :7242حممد صادق الشريازي9444 ,هـ,
995ص).
442( :7974ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
امحد بن قاسم العبادي
فقه ,عربي
522( :2212ص).

حاشية على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
( :7215جاد اهلل9217 ,هـ721 ,ص ,ناقصة
األول).

حاشية على تفسير البيضاوي
صبغة اهلل بن ابراهيم بن حيدر احليدري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2722موسى القادري النقشبندي9422 ,هـ,

ابو الفتح حممد بن امني تاج الدين السعيدي
منطق ,عربي
922( :7252ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على تهذيب المنطق
جمهول
منطق ,عربي
2( :7911ص ,ناقصة).

حاشية على حاشية الخفري على الهيات
التجريد
حسني بن حممد خليفة سلطان احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
14( :7729ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على حاشية الخفري على الهيات
التجريد
مشس الدين حممد اجليالني املعروف مبال
مشسا
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9711مال يعقوب9272 ,هـ544 ,ص).
425( :2792ص ,ناقصة اآلخر).
224( :529ص).

حاشية على حاشية الدواني على الشرح
الجديد للتجريد
صدر الدين حممد الشريازي

حرف احلاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
441( :2121ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على حاشية الدواني على تهذيب
المنطق
مجال الدين حممد اخلونساري
منطق ,عربي
9252( :9221هـ922 ,ص ,ناقصة األول).
922( :529ص ,ناقصة األول).

حاشية على حاشية الكشاف
ابو القاسم
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2422حممد بن حممد بن حسني املالزم,
115هـ227 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية على حاشية المطالع
حسني احملتسب
منطق ,عربي
( :2172حممد بن عبد الرمحن بن علي92 ,ص).

حاشية على حاشية المال عبد هللا
عبد الرحيم املراغي
منطق ,عربي
9417( :2144هـ421 ,ص).

حاشية على حاشية شرح الشمسية
جمهول
منطق ,عربي
21( :7912ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على حاشية عبد الغفور الالري على
الفوائد الضيائية
عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي
حنو ,عربي

دليل خمطوطات

922

( :7221عبد اهلل بن مصطفى احلداد9422 ,هـ,
221ص).

حاشية على حاشية قره باغي
ابراهيم بن صبغة اهلل احليدري البغدادي
منطق ,عربي
9242( :2252هـ72 ,ص).

حاشية على حاشية قره باغي على شرح
ايساغوجي
امساعيل احليدري
منطق ,عربي
9447( :7221هـ22 ,ص).

حاشية على حاشية قره باغي على شرح
ايساغوجي
علي االشنوي
منطق ,عربي
972( :7255ص ,ناقصة األول).

حاشية على حاشية مال عبد هللا
علريضا
منطق ,فارسي
9471( :2224هـ12 ,ص).

حاشية على حاشية مال عبد هللا
حمسن بن حممد طاهر القزويين
منطق ,عربي
( :7422امحد بن كريم الرشيت9427 ,هـ,
915ص).
( :2142عابد احلسيين ,النجف االشرف,
912ص).
997( :2121ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على خالصة االقوال في معرفة

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

الرجال
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :2291مكة املشرفة9255 ,هـ24 ,ص).

حاشية على رسالة االستعارة وشرحها
حممد صادق بن عبد الرحيم االرزجناني
الشهري مبفيت زادة
بالغة ,عربي
9495( :2252هـ242 ,ص).

حاشية على رسالة النحو
جمهول
حنو ,عربي
1( :2922ص).

حاشية على رسالة حجية الظن لألنصاري
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي

حرف احلاء

929
علي اخلوئي
اصول فقه ,عربي

( :19حممد علي بن حممد بن خليفة االحسائي,
9224هـ242 ,ص).

حاشية على رياض المسائل
جمهول
فقه ,عربي
272( :119ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على زبدة االصول
بهاء الدين حممد العاملي
اصول فقه ,عربي
( :9711املؤلف9297 ,هـ221 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

حاشية على شرح آداب البحث
ابو الفتح حممد بن امني تاج الدين السعيدي
منطق ,عربي
9472( :2222هـ12 ,ص ,ناقصة األول).

914( :2211ص).

( :7279امحد روستالي9245 ,هـ941 ,ص).

حاشية على رسائل التعادل والتراجيح

حاشية على شرح آداب المناظرة

الروزدري
اصول فقه ,عربي
( :4922حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي9219 ,هـ991 ,ص).

حاشية على رسائل الشيخ االنصاري
علي اكرب الزجناني
اصول فقه ,عربي
477( :591ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على رسائل الشيخ االنصاري

ابو الفتح بن خمدوم احلسيين اجلرجاني
منطق ,عربي
52( :7211ص).

حاشية على شرح اآلداب
عماد الدين حييى بن امحد الكاشي
ادب ,عربي
991( :7992ص).

حاشية على شرح التجريد
جمهول

حرف احلاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5112امحد بن شرف الدين احلسيين النخعي,
111هـ222 ,ص).
249( :9222ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على شرح التصريف
جمهول
صرف ,عربي
927( :5447ص ,ناقصة األول).

حاشية على شرح التهذيب
ياسني احلمصي
منطق ,عربي
497( :2524ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على شرح الجامي في النحو
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري
حنو ,عربي
( :2294عبد العلي بن حممد زنوزي9457 ,هـ,
429ص).

حاشية على شرح الرسالة العضدية
امساعيل بن ابراهيم بن حيدر احليدري
الكردي
منطق ,عربي
59( :2551ص).

حاشية على شرح السلم لألخضري
علي بن امحد العدوي الصعيدي
منطق ,عربي
( :2129حممد جاد القماش االمشوني املالكي,
9222هـ72 ,ص).

حاشية على شرح الشمسية

دليل خمطوطات

924

عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي
منطق ,عربي
( :2217مصطفى بن كلشن9441 ,هـ412 ,ص).
( :2124قلندر زاده مصطفى ابن سعيد افندي,
9222هـ424 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية على شرح الشمسية
مال حسني االردبيلي
منطق ,عربي
( :2227حممد بن قطب الدين ,كاشان152 ,هـ,
24ص).

حاشية على شرح العضدي
مجال الدين حممد اخلونساري
اصول فقه ,عربي
292( :2121ص ,ناقصة).
992( :511ص ,ناقصة األول واآلخر).
422( :922ص).

حاشية على شرح العضدي
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
اصول فقه ,عربي
9229( :2127هـ542 ,ص).
412( :2121ص ,ناقصة األول).

حاشية على شرح العضدي
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
اصول فقه ,عربي
912( :7222ص).

حاشية على شرح العقائد العضدية لجالل
الدواني
حسني بن حسن احلسيين اخللخالي احلنفي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2211امساعيل بن رسول بن احلاجي
اوغورلي ,القيصرية9214 ,هـ251 ,ص).

حاشية على شرح العقائد النسفية
مشس الدين امحد بن موسى اخليالي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
151( :2172هـ495 ,ص).

حاشية على شرح العقائد النسفية
عبد احلكيم بن مشس الدين السيالكوتي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
9411( :2212هـ251 ,ص).

حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع
البن السبكي
حممد بن ابي شريف القدسي الشافعي
اصول فقه ,عربي
( :2122ابو بكر احلصي222 ,ص).

الحاشية على شرح الملخص في الهيئة
عبد العلي بن حممد الربجندي
فلك وهيئة ,عربي
( :7252حممد حمسن9221 ,هـ912 ,ص ,ناقصة
األول).

حاشية على شرح المواقف
عبد احلكيم بن مشس الدين السالكوتي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف احلاء

922

( :2217مصطفى بن امحد بن ابراهيم البالي,
9929هـ19 ,ص).
( :7294إمساعيل بن سيف الدين11 ,ص,
ناقصة األول).

حاشية على شرح ايساغوجي
يوسف بن حممد القره باغي
منطق ,عربي
( :7227عثمان بن عبد الرمحن ,قرية دادة قته,
922ص).

حاشية على شرح تصريف العزي
ابن مكي
صرف ,عربي
( :2292عبد اهلل بن غازي بن مساعد9912 ,هـ,
71ص).

حاشية على شرح تصريف العزي
جمهول
صرف ,عربي
921( :7547ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على شرح حكمة العين
حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان
الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :9527عبد اهلل بن منت9227 ,هـ445 ,ص).
9272( :9221هـ951 ,ص).
224( :7212ص ,ناقصة اآلخر).

227( :2922ص).

272( :7741ص).

حاشية على شرح ايساغوجي

حاشية على شرح حكمة العين

حمي الدين التالثي

جمهول

منطق ,عربي

فلسفة وحكمة ,عربي

حرف احلاء
922( :2125ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على شرح حكمة العين
يوسف املوىل
فلسفة وحكمة ,عربي
12( :2472ص).

حاشية على شرح رسالة اثبات الواجب

دليل خمطوطات

922

االستعارات
مشس الدين عبد اهلل بن مصطفى املوصلي
احلنفي
بالغة ,عربي
411( :2221ص).

حاشية على شرح عصام الدين على رسالة
االستعارات

حبيب اهلل بن عبد اهلل الشهري مبريزا جان

علي القوشي

الشريازي

بالغة ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2145ابن مصطفى12 ,ص).

حاشية على شرح رسالة اثبات الواجب

( :2222عبد املؤمن بن مشس الدين9927 ,هـ,
22ص).

حاشية على شرح فرائد العوائد

حمي الدين حممد احلنفي القراباغي

حممد بن حسن بن حممد الزيباري

عقائد وعلم الكالم ,عربي

بالغة ,عربي

( :2142ابن مصطفى9914 ,هـ11 ,ص).

حاشية على شرح رسالة االستعارة
جمهول
بالغة ,عربي
9971( :2242هـ51 ,ص).

حاشية على شرح سعد هللا الصغير
جمهول
حنو ,عربي
22( :7925ص).

حاشية على شرح عصام الدين على رسالة
االستعارات

( :2525ميخائيل بن ميخائيل ,ديرماري هرمز
الكلداني9172 ,م924 ,ص).

حاشية على شرح قاضي زادة
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
1( :2127ص).

حاشية على شرح قطر الندى
عبد الرحيم بن حممد سعيد بن عبد اهلل
السويدي البغدادي
حنو ,عربي
( :2244ابو احملامد امحد بن حممد سعيد بن

الرتانشي

امحد السويدي البغدادي9424 ,هـ,

بالغة ,عربي

424ص).

( :7297ابن علي بن خصر بن اوس11 ,ص).

412( :7222ص).

حاشية على شرح عصام الدين على رسالة

حاشية على شرح مختصر ابن الحاجب
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سيف الدين امحد االبهري
اصول فقه ,عربي
( :7722امساعيل بن حممد مهدي722 ,ص).

حاشية على شرح مطالع االنوار
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
منطق ,عربي
( :2211حممود بن لطف127 ,هـ422 ,ص).
( :7212موسى القادري النقشبندي ,بغداد,
9424هـ412 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية على شرح هداية الحكمة
مصلح الدين حممد بن صالح الالري
االنصاري
فلسفة وحكمة ,عربي
( :9217عبد الرمحن9992 ,هـ952 ,ص).
472( :7251ص ,ناقصة اآلخر).
941( :7219ص).
52( :2111ص ,ناقصة اآلخر).
( :2121مصطفى السعيد941 ,ص).

حاشية على صدر الشريعة
يعقوب باشا
فقه ,عربي
( :2215يوسف االسكايف294 ,ص).

حاشية على علم االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
955( :2122ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على فرائد االصول
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
اصول فقه ,عربي

حرف احلاء

925

( :2122عبد احلسني بن عباس الدشيت احلائري,
9292هـ442 ,ص).

حاشية على فرائد االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
9411( :9122هـ515 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :2142حممد مهدي بن حممد علي السبزواري
الرشيت9222 ,هـ222 ,ص).
424( :5112ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية على فرائد االصول
حممود بن حممد ذهب الظاملي النجفي
اصول فقه ,عربي
592( :2122ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على قوانين االصول
عبد الكريم احلسيين االعرجي الكاظمي
اصول فقه ,عربي
97( :2414ص).

حاشية على مباحث جواهر الشرح الجديد
للتجريد
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
924( :7592ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على مختصر التفتازاني
امحد بن حييى بن حممد احلفيد
بالغة ,عربي
( :2221حممد بن قطب الدين ,شرياز159 ,هـ,
12ص).
9452( :2152هـ421 ,ص).

حرف احلاء

حاشية على مختصر التفتازاني
عبد اهلل بن احلسني اليزدي
بالغة ,عربي
422( :7925ص).

حاشية على مسالك االفهام
جمهول
فقه ,عربي
( :4225املؤلف212 ,ص).

حاشية على مقدمة الليث السمرقندي
جمهول
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

922
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
947( :7712ص).

حاشية في المعاني والبيان
جمهول
بالغة ,عربي
221( :522ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية قواعد االحكام
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي

9945( :122هـ999 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

271( :242ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية على منهاج الطالبين

271( :9147ص ,ناقصة اآلخر).

جمهول
فقه ,عربي
42( :2549ص).

حاشية قول احمد علي الخيالي
حممد املرعشي ساجقلي زاده
عقائد وعلم الكالم ,عربي

552( :2747ص).

922( :2122ص ,ناقصة األول).

حاشية على فرائد االصول

حاشية كفاية االصول

حممد كاظم اآلخوند اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :2219علي اكرب بن حممد حمسن احلسيين
االصفهاني ,النجف االشرف9299 ,هـ,
252ص).

حاشية في التفسير
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
127( :9922هـ221 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية في الحكمة

حممد حسني الكمباني االصفهاني
اصول فقه ,عربي
9251( :112هـ412 ,ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية مدارك االحكام
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :1مهدي419 ,ص).

حاشية معالم الدين
حسني بن حممد خليفة سلطان احلسيين
اصول فقه ,عربي
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حرف احلاء

927

9912( :2114هـ929 ,ص).

457( :521ص ,ناقصة اآلخر).

( :9225عبد اهلل بن حممد حسن9422 ,هـ,

942( :121ص).

14ص).
( :9422قاسم بن حممد حسن مشسا9449 ,هـ,
924ص).
( :4222مصطفى بن حممد9422 ,هـ922 ,ص).
( :2455حممد حسني9422 ,هـ952 ,ص).
9422( :412هـ422 ,ص).
( :9212حسن بن حممد قديم االيرواني9427 ,هـ,
942ص).
( :9212زين الدين9424 ,هـ929 ,ص).
( :2112حممد االردبيلي ,اصفهان9422 ,هـ,
922ص).
9422( :2112هـ14 ,ص).
( :2119حسن بن علي اخلوييين ,قزوين,
9422هـ452 ,ص).
17( :2572ص).
422( :9122ص).
942( :254ص ,ناقصة األول).
17( :127ص).

حاشية معالم الدين
رفيع بن حممد رفيع اجليالني
اصول فقه ,عربي
( :2279املؤلف279 ,ص ,ناقصة األول).

حاشية معالم الدين

حاشية معالم الدين
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :9221عبد اهلل بن حممد حسن9421 ,هـ,
71ص).
( :9422قاسم بن حممد حسن مشسا9449 ,هـ,
12ص).
( :2299جعفر الرشيت9447 ,هـ992 ,ص).

حاشية معالم الدين
حممد بن احلسن الشريواني
اصول فقه ,عربي
9992( :2171هـ427 ,ص).
9992( :4517هـ224 ,ص).
( :2222حممد حسني بن حممد الطهراني,
9922هـ429 ,ص).
( :9425قاسم بن حممد حسن مشسا9449 ,هـ,
921ص ,ناقصة اآلخر).
( :2292جعفر الرشيت ,كربالء9447 ,هـ,
422ص).
( :2171حممد علي التويسركاني9422 ,هـ,
472ص).
( :2177حممد جعفر النهاوندي9422 ,هـ,
475ص).

جمهول

9422( :2172هـ945 ,ص).

اصول فقه ,عربي

( :2112حسن بن ابي احلسن احلسيين9454 ,هـ,

( :72حممد بن عيسى كبة9452 ,هـ252 ,ص,
ناقصة اآلخر).
451( :495ص ,ناقصة اآلخر).

225ص).
( :4121حسن بن شرف بن حممد ابراهيم,
9452هـ977 ,ص).

حرف احلاء
9472( :2172هـ292 ,ص).

دليل خمطوطات

921
251ص).

425( :2422ص).

9451( :9142هـ475 ,ص).

917( :2175ص).

( :2117حممد رضي بن حممد كريم

952( :929ص ,ناقصة اآلخر).
954( :422ص).
977( :522ص).

االشتهاردي9425 ,هـ912 ,ص).
( :2577حممد صادق بن حسن حبر العلوم,
9221هـ491 ,ص).

924( :221ص).

954( :2112ص ,ناقصة األول واآلخر).

925( :121ص).

221( :2294ص ,ناقصة اآلخر).

412( :9252ص ,ناقصة اآلخر).

252( :4227ص).

حاشية معالم الدين
حممد بن علي اجملاهد احلائري
اصول فقه ,عربي
492( :9212ص ,ناقصة األول واآلخر).

حاشية معالم الدين
حممد صاحل بن امحد املازندراني
اصول فقه ,عربي
( :2111مرتضى9991 ,هـ229 ,ص).
( :2221جعفر الرشيت ,كربالء9447 ,هـ,
597ص ,ناقصة األول).
( :271علي بن كربالئي سبحانوردي9441 ,هـ,
412ص).
( :9221حممد تقي بن حاجي حسني9424 ,هـ,
221ص).
( :9211زين الدين9422 ,هـ415 ,ص).
( :4512حممد قاسم بن عبد اهلل الكربالئي
اجليالني ,كربالء املقدسة9425 ,هـ222 ,ص,
ناقصة األول).
( :712حسني بن كاظم الكيالني9425 ,هـ,
451ص).
( :2115عبد اهلل بن امام ,تربيز9455 ,هـ,

912( :4529ص).

حاشية معالم الدين
نور الدين علي املوسوي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :4414حممد بن علي بن امحد احلريري
احلرفوشي العاملي9221 ,هـ12 ,ص).

حاشية منهج المقال
حممد باقر الوحيد البهبهاني
علم الدراية والرجال ,عربي
252( :412ص ,ناقصة اآلخر).

حاشية نقد الدرر على درر الحكام في شرح
غرر االحكام
حممد بن مصطفى الواني
فقه ,عربي
9451( :7924هـ222 ,ص).

حاشيتا القيلوبي وعميرة على منهاج
النووي
حممد بن حممد القيلوبي الشافعي
فقه ,عربي
222( :2722ص ,ناقصة األول واآلخر).
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الحاصل من المحصول
تاج الدين ابو عبد اهلل حممد بن احلسن
االرموي
اصول فقه ,عربي
( :2222عبد الرزاق اخلطاط9121 ,م222 ,ص).

حاوي الحسان من حياة الحيوان
حممد بن عبد القادر الدمريي احلنفي
متفرقات ,عربي
( :9451ابراهيم بن حممد الدمنهوري711 ,هـ,
279ص).

حاوي مدارك االحكام في شرح شرائع
االسالم
مهدي القمشهي
فقه ,عربي
( :2742املؤلف9412 ,هـ212 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :2742املؤلف212 ,ص).

حاوي نخب االدلة
حممد مقيم بن درويش احلامدي اخلزاعي
اصول فقه ,عربي
421( :594ص).

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
بهاء الدين حممد العاملي
حديث ,عربي
( :4221حممد ابراهيم بن حممد امني القايين,
9211هـ222 ,ص).
212( :2111ص ,ناقصة اآلخر).

حبوة الفرائض
حممد بن حممد مهدي بن احلسن احلسيين

حرف احلاء

921
القزويين احللي
فقه ,عربي

( :2112كاظم بن موسى بن جعفر كاشف
الغطاء44 ,ص).

الحجاب والسفور
جنات جهانكري
اخالق ,عربي
( :5741شاهدة عبد الزهراء الصغري921 ,ص).

الحجة الكافية في تعيين الفرقة الناجية
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4172املؤلف9229 ,هـ452 ,ص).

الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع
امحد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن احلضرمي
الشافعي
اخالق ,عربي
25( :2415ص).

حجر ملقم
حممد بن عبد النيب النيسابوري
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
91( :541ص).

حجية االجماع
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
22( :2421ص ,ناقصة اآلخر).

حدائق االبرار وحقائق االخيار
حممد بن حممد بن احلسن احلسيين العينائي
اخالق ,عربي وفارسي

حرف احلاء
( :7722اسد بن حسن بيك تربيت9212 ,هـ,
712ص).

دليل خمطوطات

922

( :4272عنرب بن جواد بن حممود الكاظمي,
9421هـ711 ,ص).
( :4212حسني بن علي الكعيب9421 ,هـ,

حدائق الدقائق في شرح رسالة عالقة
الحقائق
سعد الدين بن سعد اهلل الربدعي
حنو ,عربي
9979( :7221هـ212 ,ص).
422( :7272ص ,ناقصة األول واآلخر).
955( :7229ص ,ناقصة اآلخر).
224( :7251ص ,ناقصة األول واآلخر).

حدائق السحر
حممد بن حممد رشيد
ادب ,عربي
9422( :9222هـ922 ,ص).

حدائق المجالس
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
9221( :2919هـ249 ,ص).

الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة

545ص).
( :4222حسني بن علي الكعيب9421 ,هـ,
224ص).
( :2114حممد بن حممد باقر اخلراساني,
الكاظمية9422 ,هـ295 ,ص).
( :4279حممد بن داود بن حسب اهلل العتائقي,
9422هـ511 ,ص ,ناقصة األول).
( :4225حسني بن حسن الطبيب ,قرية الفالحية,
9422هـ522 ,ص).
( :4221يوسف بن محيد بن مهر علي9422 ,هـ,
292ص).
( :4219حسني بن حسن اخلطي9422 ,هـ,
529ص).
( :4252طعني بن ثاني9429 ,هـ221 ,ص).
( :4297صاحل بن حسن اخلطي التوبي9429 ,هـ,
544ص).
( :4274حممد بن داود بن حسب اهلل العتائقي,
9424هـ229 ,ص ,ناقصة األول).
( :2115جنف علي9422 ,هـ212 ,ص).

يوسف بن امحد البحراني

( :2112جنف علي9429 ,هـ552 ,ص).

فقه ,عربي

( :2112حممد علي بن حممد حسني9422 ,هـ,

9977( :4451هـ421 ,ص).
( :4422خلف بن عسكر9919 ,هـ551 ,ص,
ناقصة األول).
( :4251حممد بن طيب خان زندي ,طهران,
9422هـ291 ,ص).

529ص ,ناقصة األول).
711( :2112ص).
572( :2119ص ,ناقصة األول).
17( :2112ص ,ناقصة اآلخر).
222( :4212ص ,ناقصة اآلخر).

( :2295امحد العلم ,كربالء9427 ,هـ,

247( :4922ص).

175ص ,ناقصة األول واآلخر).

222( :9225ص).
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الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية
علي خان بن امحد احلسيين املدني
لغة ,عربي
( :427موسى بن حممد9421 ,هـ921 ,ص).
574( :2122ص).

حرف احلاء

929
حممد تقي بن مقصود علي اجمللسي
فقه ,فارسي

( :719حممد علي بن حممد باقر الكشمريي,
9212هـ295 ,ص).
( :2122رحم علي بن نور علي9442 ,هـ,

حديث النيروز

544ص).

جمهول

الحديقة الهاللية

حديث ,عربي
27( :2294ص ,ناقصة األول).

حديث عالم
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
حديث ,فارسي
( :4222امحد علي بن كليم9427 ,هـ,
925ص).

حديث قدسي
حسون الرباقي النجفي
اخالق ,عربي
42( :2294ص).

حديقة السعداء
حممد بن سليمان امللقب بالفضولي البغدادي
تاريخ ,تركي
9455( :2122هـ222 ,ص).
221( :4121ص ,ناقصة األول واآلخر).

حديقة العارفين وحظيرة السالكين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,عربي
541( :5111ص ,ناقصة اآلخر).

حديقة المتقين في معرفة احكام الدين
الرتقاء معارج اليقين

بهاء الدين حممد العاملي
أدعية وزيارات ,عربي
( :7299علي بن أمحد بن علي السيار ,مشهد
الكاظمية املطهر9422 ,هـ42 ,ص ,ناقصة
األول).

حرب بني شيبان مع كسرى انوشروان
جمهول
تاريخ ,عربي
72( :7221ص).

حرب تحرير العراق
كاظم حممد علي شكر
سياسة ,عربي
( :9119املؤلف912 ,ص).

حرز االماني ووجه التهاني في القراءات
السبع
ابو حممد القاسم ابن فرية الشاطيب
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
242( :2124ص).

الحرز الثمين للحصن الحصين
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
أدعية وزيارات ,عربي
( :2212مصطفى حافظ9945 ,هـ272 ,ص).

حرف احلاء
9492( :7275هـ2 ,ص ,ناقصة).

حرمة الغليان في شهر رمضان
حممد ابراهيم بن حممد حسن الكرباسي
فقه ,عربي
9451( :252هـ91 ,ص).

الحزب االعظم والورد االفخم
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
أدعية وزيارات ,عربي
( :7224امحد بن ابراهيم وعلي بن حسني,
9422هـ922 ,ص).

حزب الشاذلي
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والطواعين
حممد بن جعفر احلسيين القزويين
متفرقات ,عربي
229( :2252هـ ,ناقصة اآلخر).

الحق الصراح فيما البد منه في ايجاب النكاح
حممد بن حممد زمان الكاشاني االصفهاني
النجفي
فقه ,عربي
( :2412حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني,
9421هـ27 ,ص).

الحق المبين في الفرق بين الشيعة
والموالين

علي بن عبد اهلل بن عبد احلميد املغربي

حسون الرباقي النجفي

الشاذلي اليمين

عقائد وعلم الكالم ,عربي

أدعية وزيارات ,عربي
( :2241ابراهيم عرفة9292 ,هـ41 ,ص).

الحسبة

( :229املؤلف9242 ,هـ229 ,ص).

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة
االخباريين

امحد بن حممد االنصاري الشهري بابن الرفعة

جعفر بن خضر كاشف الغطاء

فقه ,عربي

اصول فقه ,عربي

251( :572ص).

حسنية
ابراهيم بن ولي اهلل االسرتابادي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
9449( :9252هـ912 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الحسنية
ابو الفتوح الرازي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :4191حسني بن علي خمتار9422 ,هـ929 ,ص).

الحصن الحصين في الفرار من الوباء

( :2427علي اكرب بن حممد علي اخلوانساري,
9429هـ12 ,ص).
( :4245حممد مجال اهلامشي9219 ,هـ,
54ص).
12( :9122ص).

حق اليقين
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :145حممد جعفر بن حممد شفيع احلسيين,
9995هـ221 ,ص).
9452( :2219هـ571 ,ص ,ناقصة األول).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

الحق اليقين في معرفة اصول الدين

حرف احلاء

922

حقائق التأويل

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حممد بن احلسني الشريف الرضي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

( :2942املؤلف9441 ,هـ994 ,ص).
( :2212عباس بن حممد شرب احلسيين9227 ,هـ,
291ص).

الحقائق
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
اخالق ,عربي
( :2222حممد التقي9922 ,هـ475 ,ص).
( :2111ابواحلسن بن حممد حكيم الرضوي,
9995هـ242 ,ص).

حقائق اسرار الطب
مسعود بن حممد السنجري الطبيب
طب ,عربي
24( :9252ص ,ناقصة اآلخر).

حقائق االحكام
ابو احلسن بن حممد هادي احلسيين التنكابين
فقه ,عربي
( :4222املؤلف9422 ,هـ157 ,ص).

حقائق االسرار
مسعود بن حممد السنجري الطبيب
طب ,عربي
924( :5229ص ,ناقصة).

حقائق االصول
عبد الرحيم بن علي االصفهاني النجف
ابادي
اصول فقه ,عربي
9412( :5224هـ419 ,ص).

479( :9142ص).

الحقائق من كنوز الحقائق في حديث خير
الخالئق
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
حديث ,عربي
( :2572املؤلف95 ,ص).

حقوق الجزاء
حسني مسيعي
سياسة ,تركي
9227( :7991هـ927 ,ص).

الحقيبة النجفية
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
( :122املؤلف9112 ,م912 ,ص).
( :9919املؤلف4222 ,م924 ,ص).
( :119املؤلف925 ,ص).
( :127املؤلف421 ,ص).
422( :125ص).

حقيقة االيمان
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
21( :141ص).

حقيقة مذهب االمامية
ابو احلسن الشريف العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف احلاء
( :222شرب بن حممد احلويزي املوسوي,
19ص).

الحقيقة والمجاز في رحلة بالد الشام ومصر
والحجاز
عبد الغين بن امساعيل النابلسي
جغرافية ,عربي
( :2227عبد احلميد بن امساعيل احلكيم
اليربودي9291 ,هـ525 ,ص).

حكاية نافعة
حممد حسن التربيزي
اخالق ,عربي

دليل خمطوطات
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جيالرد9457 ,هـ995 ,ص ,ناقصة األول).
22( :525ص).

الحكمة العطائية
تاج الدين ابو الفضل امحد بن حممد
املعروف بابن عطاء االسكندري الشاذلي
املالكي
عرفان ,عربي
( :2159نقد علي بن امساعيل ,جزين9912 ,هـ,
911ص).

الحكمة المتعالية
مشس الدين حممد اجليالني املعروف مبال

7( :572ص).

مشسا

حكاية نصوحا

فلسفة وحكمة ,عربي

حسن رجب
تاريخ ,عربي
44( :2222ص).

حكم ومواعظ
اجليالني
اخالق ,عربي
9222( :4522هـ242 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

حكمة االدوية
جمهول
طب ,فارسي
959( :2274ص).

الحكمة العرشية
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :5214حممد بن كربالئي امساعيل ,قرية

774( :5222ص).

حكومة الفكر الحر
حممد رضا بن قاسم الغراوي
ادب ,عربي
( :4422املؤلف9272 ,هـ12 ,ص).

حل االغالق عن اخبار الطينة والميثاق
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4171املؤلف9272 ,هـ72 ,ص).

حل الخالصة ألهل الرئاسة
رمضان بن ابي هريرة اجلزري القادري
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :2112املؤلف9272 ,هـ412 ,ص).
( :7222عبد القادر سور992 ,ص).

حل الطالسم بين مشكك وعالم

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حممد جواد بن علي اجلزائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
12( :142ص).

الحل المختصر
ابن عثمان الضرير احلنفي
فقه ,عربي
494( :2491ص ,ناقصة اآلخر).

حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية في
مسائل الهداية
عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة
فقه ,عربي
( :2211سليمان بن حسني بن موسى9274 ,هـ,
522ص).
222( :7527ص).

حل مشكالت االشارات والتنبيهات
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2122رضي الدين حممد بن مجال الدين
امحد9292 ,هـ721 ,ص).
( :5225حممد الري بن حممود املعروف بالسالر,
9251هـ229 ,ص).
( :5222اسد بن حسن بيك تربيت9211 ,هـ,
245ص).

حال الدين

حرف احلاء

925
ادب ,عربي
224( :4215ص).

حلية االبرار محمد واله االئمة االطهار
هاشم بن سليمان بن عبد اجلواد البحراني
سرية ,عربي
( :5222حممد احلسيين9229 ,هـ251 ,ص).

حلية االبرار وشعار االخيار في تلخيص
الدعوات واالذكار
حييى بن شرف النووي
أدعية وزيارات ,عربي
212( :7422هـ242 ,ص).
121( :5227هـ244 ,ص).

حلية المتقين
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
اخالق ,فارسي
9927( :2229هـ252 ,ص).
222( :4151ص ,ناقصة األول واآلخر).

حلية المرتلين في تجويد القران المبين
حممد علي بن حسني البهشيت القاري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2425حممد باقر بن جعفر املراغي9421 ,هـ,
1ص).

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في
المائة السابعة

جمهول

عبد الرزاق بن امحد ابن الفوطي البغدادي

ادب ,تركي

تاريخ ,عربي

222( :7242ص).

حلبة الكميت
مشس الدين حممد بن احلسني النواجي

222( :7212ص ,ناقصة األول).
242( :2122ص).

حواش على االستبصار

حرف احلاء
حممد باقر بن حممد احلسيين الداماد
حديث ,عربي
51( :5142ص).

حواش على الفصول الغروية في االصول
فرج اهلل بن حممد التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :5175املؤلف ,النجف االشرف952 ,ص).

حواش على بعض مسائل البراءة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :2525املؤلف7 ,ص).

حواش على زبدة االصول
حممد باقر بن علي التسرتي
اصول فقه ,عربي
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حواش على شرح جمع الجوامع
علي بن امحد البخاري الشافعي الشعراني
اصول فقه ,عربي
492( :2251ص ,ناقصة األول).

حواش على شرح رسالة االستعارة
حسن بن حممد الزيباري
بالغة ,عربي
( :2515حممد صاحل بن سلمان الكركوكي
احلنفي البغدادي9424 ,هـ991 ,ص).
( :2722حممد بن امساعيل بن حسن كروري ,زم
زوك12 ,ص).
( :2215عبد الرمحن بن حممد سعيد العمري,
992ص).
12( :2412ص).
( :2915فيض اهلل بن علي924 ,ص).

( :5111املؤلف9297 ,هـ972 ,ص).

22( :2912ص ,ناقصة اآلخر).

حواش على شرح ابن الناظم

حواش على شرح سعد هللا الصغرى

جمهول
حنو ,عربي

علي حامد بن عمر
حنو ,عربي

92( :5122ص).

52( :2254ص ,ناقصة اآلخر).

حواش على شرح تلخيص المفتاح

الحواشي االصولية

جمهول

علي بن حممد الشريف اجلرجاني

بالغة ,عربي

اصول فقه ,عربي

222( :2971ص).

حواش على شرح تلخيص المفتاح
مصطفى بن حممد البناني
بالغة ,عربي
( :2971حممد بن جبا بن امحد االصونهاوي
الشافعي االمحدي9425 ,هـ217 ,ص).

( :552حسن احلسيين العريضي البغدادي,
911ص).

حواشي الشهيد الثاني
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
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271( :9449ص ,ناقصة اآلخر).

الحواشي المتعلقة بأصل البراءة
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
اصول فقه ,عربي
( :147جعفر بن حممد باقر حبر العلوم9294 ,هـ,
924ص).

الحواشي المدنية على شرح المقدمة
الحضرمية
حممد بن سليمان الكردي املدني الشافعي
فقه ,عربي
129( :2192ص).

حرف احلاء

927
سرية ,عربي
72( :451ص).

حياة االمام المهدي
جمهول
سرية ,عربي
29( :4119ص ,ناقصة األول واآلخر).

حياة االمام علي `
جمهول
سرية ,عربي
14( :422ص).

حياة االئمة
الحواشي المفهمة في شرح المقدمة
امحد بن حممد اجلزري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2212حممد بن سعيد بن السيد مال اهلل
التكرييت9249 ,هـ977 ,ص).

حواشي شرائع االسالم
علي بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
49( :9292ص ,ناقصة اآلخر).
22( :9241ص ,ناقصة اآلخر).

حياة االرواح ومشكاة المصباح
ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي
ادب ,عربي
( :52حممد اشرف بن جعفر الركاويدي9275 ,هـ,
921ص).

حياة االمام الحسين `
جمهول

حسون الرباقي النجفي
سرية ,عربي
( :4111املؤلف172 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

حياة الحيوان الكبرى
حممد بن موسى بن عيسى الدمريي
متفرقات ,عربي
( :2297محزة بن حممد بن حسني احلسيين
احلنفي ,دمشق9222 ,هـ542 ,ص).
992( :5572ص ,ناقصة األول واآلخر).
212( :2522ص).

حياة الفؤاد في حل الفاظ العباد
شهاب الدين امحد بن عثمان الشافعي
االشعري االمحدي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
421( :7212ص).

حياة القلوب

حرف احلاء
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
اخالق ,فارسي
( :227حممد هاشم بن حممد قاسم الكربالئي,
9452هـ241 ,ص)
9422( :4217هـ524 ,ص).
( :2125حممد حسني القزويين9411 ,هـ,
752ص).

حياة النفس في حظيرة القدس
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
21( :5221ص).

الحياة بعد الموت
حممد ابراهيم االصفهاني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
9472( :2252هـ215 ,ص).
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خ
خافية في علم الحرف

الخرائج والجرائح

حجيج بن قاسم احلليب الشهري بالوحيد

قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي

الطبيب

سرية ,عربي

علم احلرف ,عربي
32( :8774ص).

( :7111حممد تقي بن حممد علي املازندراني,
1171هـ736 ,ص).
617( :3837ص ,ناقصة األول).

خبـر العالم وما جـرى له مع االمام عـلي
`
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
نقد وردود ,عربي
( :7777حسني بن حممد تقي النوري الطربسي,
املشهد الرضوي7 ,ص).
( :1441علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1281 ,هـ6 ,ص).

خريدة العجائب وفريدة الغرائب
زين الدين عمر بن املظفر بن الوردي
جغرافية ,عربي
113( :6277ص ,ناقصة اآلخر).
41( :8847ص ,ناقصة األول واآلخر).

خزانة الفقه
ابو الليث نصر بن حممد الفقيه السمرقندي
احلنفي

ختم سورة يس
ياسني املغربي
طالسم ,عربي
147( :3471ص).

فقه ,عربي
( :6882حممد بن حممد الزيتوني1177 ,هـ,
378ص).
( :8273حممد امني1337 ,هـ176 ,ص).

حرف اخلاء

خزائن االحكام
اغا بن عابد بن رمضان الشريواني الدربندي
فقه ,عربي
( :7113ابو احلسن التربيزي1367 ,هـ717 ,ص).
868( :7111ص).

الخصال
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
1174( :7118هـ721 ,ص).
( :7112حممد حسني بن حسنعلي1363 ,هـ,
818ص).
171( :1272ص ,ناقصة األول).
338( :1278ص).

الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة
امحد بن علي ابن حجر العسقالني
حديث ,عربي
84( :8736ص ,ناقصة اآلخر).

خصائص االئمة
حممد بن احلسني الشريف الرضي
سرية ,عربي
67( :73ص).

الخصائص الحسينية
جعفر بن احلسني التسرتي
سرية ,عربي
816( :6727ص ,ناقصة اآلخر).
( :2341حممد بن جعفر شرب احلسيين ,كربالء
املقدسة777 ,ص).

خصائص اهل بدر
عبد اهلل بن احلسني بن مرعي السويدي
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تراجم ,عربي
13( :7211ص).
13( :7217ص).

الخطب
امحد بن عبد السالم البحراني
اخالق ,عربي
61( :7463ص ,ناقصة اآلخر).

الخطب النادرة لقرب االخرة
عبد الرمحن جواد
اخالق ,عربي
1227( :8287هـ184 ,ص).

الخطب والمواعظ
حممد امني بن خري اهلل اخلطيب العمري
املوصلي
اخالق ,عربي
188( :8277ص).

خطبة البيان
املنسوبة اىل االمام علي بن ابي طالب
ادب ,عربي
1384( :1127هـ36 ,ص).

خطبة شريفة
نصر اهلل بن احلسني احلسيين
جمالس ,فارسي
( :3722اصفهان1122 ,هـ37 ,ص).

خطبة في التوحيد
االمام علي بن ابي طالب `
ادب ,عربي وفارسي
11( :7437ص ,ناقصة اآلخر).
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خالصة االبحاث في مسائل الميراث
حممد بن احلسن احلر العاملي
فقه ,عربي
( :1868حممد باقر االردستاني1177 ,هـ11 ,ص).
16( :1727ص ,ناقصة اآلخر).

خالصة االذكار واطمئنان القلوب
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
أدعية وزيارات ,عربي
1174( :7116هـ368 ,ص).
( :3821مشهد الرضا1333 ,هـ371 ,ص).

خالصة االقوال في علم الرجال
احلسن بن يوسف العالمة احللي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :222حممد نصري بن امني الدين حسن النجفي,
1162هـ261 ,ص).
( :7117علي بن حممد احلسيين373 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
112( :1872ص ,ناقصة األول واآلخر).

خالصة االقوال مع حواشي الشهيد الثاني
احلسن بن يوسف العالمة احللي
علم الدراية والرجال ,عربي
261( :682ص).

خالصة االنتصار
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
( :1142جعفر كاشف الغطاء78 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

خالصة التكليف
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حرف اخلاء

171
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2637املؤلف1337 ,هـ331 ,ص).

خالصة الحساب
بهاء الدين حممد العاملي
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :3637حممد صادق بن ابراهيم العاملي ,مشهد
املقدسة1116 ,هـ61 ,ص ,ناقصة األول).
( :8724ابراهيم بن علي بيك1131 ,هـ,
72ص).
( :7131حممد نصري بن عبد اهلل الطبيب1176 ,هـ,
368ص).
( :7872حممد رضا1332 ,هـ33 ,ص).
( :7114حممد حسني بن حممد جعفر امللقب بصدر
الشريعة1211 ,هـ68 ,ص).
87( :6117ص).
71( :7877ص).
86( :7377ص ,ناقصة اآلخر).
317( :7117ص).
38( :313ص ,ناقصة األول واآلخر).
27( :731ص).
127( :772ص ,ناقصة اآلخر).

خالصة الفكر في شرح المختصر في
مصطلح اهل االثر
عبد اهلل بن حممد الشنشوري
علم الدراية والرجال ,عربي
( :7777عبد النيب التميمي املؤذن1117 ,هـ,
114ص).

خالصة النحو
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
حنو ,عربي

حرف اخلاء
( :2714املؤلف117 ,ص).
( :2742امحد بن سلطانعلي احلسيين1284 ,هـ,
111ص).

دليل خمطوطات
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( :767املؤلف1813 ,هـ331 ,ص).

الخمس والطالق
جمهول

خالصة النحو

فقه ,عربي

جمهول

318( :3147ص).

حنو ,عربي
8( :8113ص).

خالصة الوضع
بكر مري رستم
لغة ,عربي

خواتم الحكم وحل الرموز وكشف الكنوز لما
فيه من لطائف العلوم والحكم
عالء الدين علي دده بن مصطفى املوستاري
السكتواري املعروف بشيخ الرتبة
اخالق ,عربي

1237( :7711هـ17 ,ص).

( :7381عبد الرمحن قنوي1187 ,هـ714 ,ص).

( :7873صاحل املهاجر1283 ,هـ11 ,ص).

خواص االدوية

خالصة الوفا باخبار دار المصطفى
علي بن عبد اهلل بن امحد ابو احلسن
السهوي الشافعي
تاريخ ,عربي
( :8737عبد اهلل بن سعيد باجوده احلضرمي
الشافعي1372 ,هـ834 ,ص).

الخالف في الفقه
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :7132عبد الرزاق بن مري اجليالني1176 ,هـ,
764ص ,ناقصة األول واآلخر).
1317( :7133هـ613 ,ص).
( :3886علي بن لطف اهلل بن عبد اهلل اجليب,
1321هـ224 ,ص ,ناقصة األول).

الخالفة بين الرفض والتشيع
كاظم حممد علي شكر
عقائد وعلم الكالم ,عربي

جمهول
طب ,فارسي
318( :2288ص).

خواطر بغداد
عبد الزهراء حسني الصغري
شعر ,عربي
( :7738املؤلف ,بغداد74 ,ص).

الخيارات
مهدي بن علي كاشف الغطاء
فقه ,عربي
1217( :66هـ341 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الخيرات الحسان في تفسير القران
حممد رضا بن قاسم الغراوي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :3178املؤلف1223 ,هـ368 ,ص).

الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة
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النعمان
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
مناقب ,عربي
1212( :8717هـ168 ,ص).
47( :8678ص ,ناقصة).

الخيرة في الذخائر
صاحب احلسيين
طالسم ,عربي
31( :7781ص).
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د
دار السالم فيما يتعلق بالرؤيا والمنام
حسني بن حممد تقي النوري
علم النفس ,عربي
( :9103حسون الرباقي93 ,ص).

دائر الوصول الى علم االصول
حممد بن مبارك شاه البخاري
اصول فقه ,عربي
0621( :0331هـ602 ,ص).

الدائرة الكبرى الجفرية على الشجرة
النعمانية
مصطفى بن شهراب زادة
علوم غريبة ,عربي
( :6930حبيب بن موسى الرضا0939 ,هـ,
02ص).

الدر االسنى في نظم االسماء الحسنى
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي

06( :0103ص).

الدر الثمين في ارشاد العالمين
امحد بن حممد االعرجي
فقه ,عربي
( :1030خضر بن شكر0902 ,هـ936 ,ص).

الدر الجمان في مناقب النعماني
جمهول
مناقب ,عربي
96( :1230ص).

الدر المختار في شرح تنوير االبصار
عالء الدين حممد بن علي احلصكفي احلنفي
فقه ,عربي
( :1936سليم الفرضي املعماري0092 ,هـ,
001ص).
099( :2020ص ,ناقصة اآلخر).
662( :0239ص).
911( :0292ص ,ناقصة األول واآلخر).
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الدر المسلوك في احوال االنبياء واالوصياء
والخلق والملوك
امحد بن احلسن احلر العاملي
تراجم ,عربي
093( :1226ص).

الدر المنتظم
عبد اهلل بن عبد اهلل االدكاوي
شعر ,عربي
0021( :0936هـ92 ,ص).

الدر المنتقى في شرح الملتقى
عالء الدين حممد بن علي احلصكفي احلنفي
فقه ,عربي
( :1992حممود بن حممد0602 ,هـ013 ,ص).
( :0301عمر بن عبد القادر االعظمي0691 ,هـ,
209ص).

الدر المنثور في انساب المعارف والصدور
جعفر بن حممد االعرجي
انساب ,عربي

حرف الدال

022
66( :0200ص).

الدر النضيد في مقتل السبط الشهيد
حممد بن جعفر شرب احلسيين
سرية ,عربي وفارسي
( :9610املؤلف0961 ,هـ639 ,ص).
( :9021املؤلف002 ,ص).

الدر النظيم في مسالة التتميم
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :9229املؤلف02 ,ص).
( :9220علي ابن احلسن املوسوي60 ,ص).

الدر النظيم في مناقب االئمة اللهاميم
مجال الدين يوسف بن حامت الشامي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
923( :6369ص ,ناقصة).

الدرة
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم

( :212املؤلف0916 ,هـ261 ,ص).

الطباطبائي

030( :112ص).

فقه ,عربي

الدر المنضود في صيغ االيقاعات والعقود
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :2016املؤلف0912 ,هـ631 ,ص).

( :0020حممد علي بن حممد حسن اخلونساري,
0609هـ012 ,ص).
( :2161امحد بن حمسن احلسيين املشهدي,
0602هـ039 ,ص).
( :311حممد حسن الصحاف0901 ,هـ600 ,ص).

الدر المنظم في السر االعظم

600( :0032ص).

حممد بن طلحة الشافعي

22( :9693ص).

طالسم ,عربي

090( :260ص ,ناقصة اآلخر).

( :2169حممد بن امحد احلنبلي االدهمي,
399هـ039 ,ص ,ناقصة).

( :320حسن بن حممد باقر احلسيين000 ,ص).
090( :0911ص).

حرف الدال
002( :0231ص).
21( :919ص ,ناقصة اآلخر).
001( :0112ص).

الدرة البهية
مرزوق بن حممد الشويكي
تراجم ,عربي
( :0201املؤلف0601 ,هـ91 ,ص).

الدرة البهية في حل لفظ القرطبية
مشس الدين حممد بن ابراهيم التتائي املالكي
فقه ,عربي
( :2962ابن عبد النيب بن ابراهيم املالكي,
0131هـ02 ,ص).

الدرة البهية في نظم االجرومية
شرف الدين حييى بن موسى بن رمضان
العمريطي
حنو ,عربي
61( :2921ص).

الدرة البيضاء في علم الصناعة
جمهول
كيمياء ,عربي
02( :330ص).

درة التاج في مسيرة صاحب المعراج
اويس بن حممد الشهري بويسي االسكوبي
سرية ,تركي
911( :2912ص).

درة التاج وسلم المعراج
سليمان بن احلسني بن سليمان
مناقب ,عربي

دليل خمطوطات

022
23( :1236ص).

الدرة الحائرية
علي نقي الطباطبائي
فقه ,عربي
269( :6920ص ,ناقصة اآلخر).

درة الدرر وتحفة الغرر
جمهول
علوم غريبة ,عربي
21( :2131ص).

الدرة الغراء في وفاة الزهراء
حسني بن حممد بن امحد البحراني
سرية ,عربي
( :0910ابراهيم بن حممد حسني السرتي
البحراني0991 ,هـ22 ,ص).
( :0961حممد بن عبد املهدي بن سليمان,
20ص).

درة الغواص في اوهام الخواص
القاسم بن حممد احلريري
لغة ,عربي
0101( :620هـ021 ,ص).
( :2302عبد اهلل القايين0001 ,هـ601 ,ص).
0011( :2223هـ003 ,ص).
090( :1939ص).

الدرة الفاخرة
عبد الرمحن بن امحد اجلامي
عرفان ,عربي
66( :2330ص).
11( :1901ص).
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درة المختار

حرف الدال

020

درر الحكام في شرح غرر االحكام

جمهول

حممد خسرو باشا

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :1339امحد الكردي0003 ,هـ192 ,ص,
ناقصة األول).

الدرة المنظمة
موسى بن امني شرارة
فقه ,عربي
669( :2013ص ,ناقصة اآلخر).
601( :0929ص).

الدرة النحوية في شرح االجرومية
حممد بن امحد بن يعلى الشريف احلسيين
حنو ,عربي

( :0111منصور بن شعبان احلليب0192 ,هـ,
122ص).
( :6911منصور بن شعبان القادري0190 ,هـ,
290ص).
( :0190منصور بن شعبان القادري0190 ,هـ,
211ص).
( :1930معروف بن امحد بن مصطفى0022 ,هـ,
066ص).
( :1063عبد الفتاح بن امساعيل الكركوي,
0000هـ201 ,ص).
0609( :2329هـ132 ,ص).

921( :9111هـ612 ,ص).

000( :1209ص ,ناقصة اآلخر).

الدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة
العظيمة

الدرر السنية على شرح االلفية

عبد اهلل بن ابراهيم املري غين احلنفي
سرية ,عربي
( :192علوي بن عبد اهلل مري ماه0003 ,هـ,
02ص).

درر االنوار في اسرار االحجار
علي جليب بن خسرو االزنيقي
كيمياء ,عربي
21( :399ص).

الدرر الحسنية في القواعد المنطقية
حممد حسن بن عبد الرمحن احلسين احلسيين

زكريا بن حممد االنصاري
حنو ,عربي
932( :2906هـ991 ,ص ,ناقصة األول).

الدرر الغروية في شرح اللمعة الدمشقية
حسن بن علي اخلاقاني
فقه ,عربي
0921( :090هـ202 ,ص).
0929( :006هـ112 ,ص).
261( :099ص).
033( :0122ص).

الدرر الفاخرة

الطباطبائي الربوجردي

جعفر بن حممد رضا كاشف الغطاء

منطق ,عربي

متفرقات ,عربي

609( :2162ص).

( :0901املؤلف0913 ,هـ21 ,ص).

حرف الدال

درر الفرائد
علي القزويين
اصول فقه ,عربي
( :0161املؤلف0906 ,هـ990 ,ص).
232( :390ص ,ناقصة األول واآلخر).

درر الفوائد
عبد الكريم بن حممد جعفر اليزدي احلائري
اصول فقه ,عربي
0963( :062هـ020 ,ص).

درر الفوائد في شرح غرر الفرائد
هادي بن علي السبزواري
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2623حممد بن رجبعلي اليزدي االردكاني,
0600هـ910 ,ص).

درر الاللئ
حممد بن علي ابن ابي مجهور االحسائي
حديث ,عربي
102( :6993ص ,ناقصة األول واآلخر).

الدرر اللوامع في اصل مقرا نافع
ابو احلسن علي املعروف بابن بري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

دليل خمطوطات

029

علي بن نعمان االلوسي البغدادي
تراجم ,عربي
29( :1011ص).

الدرر الموسوية في شرح العقائد الجعفرية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9109املؤلف0961 ,هـ191 ,ص).
210( :9106ص).

الدرر الناصرية
حسن بن هاني النجفي
شعر ,عربي
26( :6909ص).

الدرر النجفية في الملتقطات اليوسفية
يوسف بن امحد البحراني
متفرقات ,عربي
( :0913حممد مهدي بن احلسن احلسيين,
0611هـ216 ,ص).
( :0169صفر علي بن امساعيل النجف ابادي,
0611هـ261 ,ص).
61( :0266ص ,ناقصة األول واآلخر).

الدروس

61( :2090ص).

حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول

الدرر اللوامع في تحديد جمع الجوامع

فقه ,عربي

حممد بن حممد بن ابي بكر ابو شريف
املقدسي
اصول فقه ,عربي
992( :2191ص ,ناقصة اآلخر).

الدرر المنتشرة في رجال القرن الثاني عشر
والثالث بعد العشرة

300( :0199هـ999 ,ص).
210( :2160ص).
109( :2162ص ,ناقصة اآلخر).

دروس االصول
حممد حسني بن علي اكرب االصفهاني
اصول فقه ,عربي
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( :0912حممد ابراهيم بن كلي علي اخلونساري,
0621هـ292 ,ص).

دروس في علم االخالق
جمهول
اخالق ,عربي

حرف الدال

023
أدعية وزيارات ,عربي

( :021عز الدين بن حممد جواد اجلزائري,
0922هـ16 ,ص).
030( :6163ص).

دعاء القدح المبارك

0933( :6226هـ16 ,ص).

املنسوب اىل النيب j

دستور الجاللي

أدعية وزيارات ,عربي

جالل الدين حممد الطبيب االصفهاني
طب ,عربي
090( :9922ص ,ناقصة اآلخر).

دستور العمل
علي اكرب االصفهاني
فقه ,فارسي
090( :6112ص ,ناقصة اآلخر).

دعاء ابي حمزة الثمالي
االمام علي بن احلسني السجاد
أدعية وزيارات ,عربي
0969( :6209هـ01 ,ص ,ناقصة األول).

دعاء الجوشن الكبير
مروي عن النيب حممد j
أدعية وزيارات ,فارسي
( :2169اشرف الكتاب حممد اخلطاط االصفهاني,
06ص).

دعاء الخالص من الطاعون
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
1( :2399ص).

الدعاء السيفي
املنسوب اىل االمام علي بن ابي طالب

( :0932حممد بن امحد بن حممد ابن حبيل,
0996هـ09 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الدعاء المختوم على السر المكتوم
حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
661( :1229ص).

دعاء كميل بن زياد
االمام علي بن ابي طالب `
أدعية وزيارات ,عربي
0621( :2322هـ0 ,ص ,ناقصة األول).

الدعاوى القلبية
ابو نصر الفارابي
فلسفة وحكمة ,عربي
06( :0900ص ,ناقصة األول).

الدعوات الصالحات واسماء هللا الحسنى
علي احلزين حممد علي بن ابي طالب
الزاهدي اجليالني االصفهاني
أدعية وزيارات ,عربي
62( :2122ص ,ناقصة).

دفتر االصول
باقر شريف القرشي

حرف الدال
اصول فقه ,عربي
26( :2926ص).

دفع الهم
ايليا الصوبادي
اخالق ,عربي
29( :2139ص ,ناقصة اآلخر).

دفع ايرادات خليفة سلطان
علي بن حممد بن احلسن العاملي
فقه ,عربي
63( :123ص ,ناقصة اآلخر).

دقائق االصول في شرح الفصول في علم
االصول
حممد نيب بن امحد التويسركاني
اصول فقه ,عربي
( :2163حممد حسني بن علي اكرب0639 ,هـ,
130ص).

دقائق االعراب
جمهول
حنو ,عربي
( :6991حيدر بن امحد بن مصطفى009 ,ص).

الدقائق الشبرية في االمراض البشرية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
طب ,عربي
( :9661املؤلف0963 ,هـ0111 ,ص).

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة
زكريا بن حممد االنصاري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2360يوسف بن جعفر بن علي اجلامعي

دليل خمطوطات

021

العاملي ,النجف االشرف0010 ,هـ91 ,ص).
0623( :2162هـ622 ,ص).
0600( :2009هـ099 ,ص).
92( :622ص).
99( :226ص).

دقائق الميزان
كاظم التربيزي
منطق ,عربي
( :6900حممد آصف حمسين0901 ,هـ10 ,ص).

الداللة الالمعة بين قطبي الكنيسة والجامعة
جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
0000( :1231هـ110 ,ص).

دالئل االحكام في شرح شرائع االسالم
حممد ابراهيم بن حممد باقر املوسوي القزويين
فقه ,عربي
( :923علي بن مهدي الطهراني0636 ,هـ,
992ص).
0912( :9110هـ222 ,ص).
202( :6900ص).

دالئل االعجاز
عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاني
بالغة ,عربي
( :1099حممود شكري االلوسي البغدادي,
0910هـ601 ,ص).
690( :6010ص ,ناقصة األول واآلخر).

دالئل الخيرات وشوارق االنوار في ذكر
الصالة على النبي المختار
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ابو عبد اهلل حممد بن سليمان بن ابي بكر
اجلزولي السمالني
أدعية وزيارات ,عربي
0623( :1110هـ009 ,ص).
( :2201عبد اهلل وهيب بن حممد بن اسعد الشهري
بالنينوي ,املوصل0636 ,هـ616 ,ص).
( :1602نوري عثمان املشهور بقايش0912 ,هـ,
092ص).
091( :2900ص ,ناقصة اآلخر).
023( :1261ص ,ناقصة اآلخر).
609( :1112ص ,ناقصة األول).
690( :1112ص).
021( :1193ص ,ناقصة).
092( :1192ص).
011( :1191ص ,ناقصة).

دالئل الدين من طريق الحزم واليقين
عبد اهلل اهلرندي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :9660حممد حسن بن حممد علي اهلرندي,
0610هـ230 ,ص).

دالئل الرسوخ في الرد على المنسوخ
عبد اللطيف بن عبد الرمحن النجدي احلنبلي
نقد وردود ,عربي
31( :2009ص).

دالئل العباد في شرح االرشاد
حممد تقي بن علي النوري
فقه ,عربي
( :0910حممد حسن بن شعبان الكاشاني,
0620هـ206 ,ص).
229( :6022ص).

حرف الدال

020
266( :0916ص).

دليل االخفات في التسبيحات
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
حديث ,عربي
( :9299املؤلف0992 ,هـ9 ,ص).

دليل االديب
عبد االمري بن هادي اجلواهري
ادب ,عربي
( :6316املؤلف969 ,ص ,ناقصة اآلخر).

دليل االنسداد
حممد كاظم االخوند اخلراساني
اصول فقه ,عربي
0902( :1106هـ992 ,ص ,ناقصة األول).

دمية القصر وعصرة اهل العصر
علي بن احلسن بن علي الباخرزي
تراجم ,عربي
( :2212يوسف البديعي0113 ,هـ191 ,ص).

دوازده امام
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
أدعية وزيارات ,فارسي
621( :0610ص).

دين هللا الغالب على كل منكر مبتدع كاذب
عثمان بن سليمان باشا اجلليلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0699( :0060هـ609 ,ص).

ديوان ابراهيم المبارك
ابراهيم بن ناصر املبارك
شعر ,عربي

حرف الدال
( :0922املؤلف0932 ,هـ611 ,ص).
( :0929املؤلف0932 ,هـ962 ,ص).

ديوان ابن الخياط الدمشقي

دليل خمطوطات

026

( :0290حممد بن طاهر السماوي0921 ,هـ,
93ص).

ديوان ابن هاني الغربي

امحد بن حممد بن علي التغليب

حممد بن هاني االزدي االندلسي

شعر ,عربي

شعر ,عربي

( :2122حممود بن سعدون بن حممد بن عبد
الشفيع0611 ,هـ601 ,ص).

ديوان ابن الفارض
عمر بن علي بن مرشد املعروف بابن
الفارض
شعر ,عربي
0691( :2929هـ016 ,ص).
091( :2269ص).
031( :1269ص).
611( :2100ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان ابن الفارض مع شرح االلفاظ اللغوية
واعراب أبياته
عمر بن علي بن مرشد املعروف بابن
الفارض
شعر ,عربي
022( :1260ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان ابن الوفا
علي بن حممد بن حممد الشاذلي املعروف بابن

0091( :0220هـ662 ,ص).

ديوان ابي البحر جعفر الخطي
حممد بن ناصر بن علي الغنوي
شعر ,عربي
( :9910حممد بن طاهر السماوي ,بغداد,
0912هـ019 ,ص).

ديوان ابي الطيب المتنبي
امحد بن احلسني ابو الطيب املتنيب
شعر ,عربي
( :2190حممد بن شريف حممد0163 ,هـ,
031ص).
699( :1611ص).

ديوان ابي تمام الطائي
ابو متام حبيب بن اوس الطائي
شعر ,عربي
( :9931املهجم من اليمن261 ,هـ900 ,ص).
( :1101درويش علي بن نقش الدين0193 ,هـ,
620ص).

الوفا

100( :2119ص).

شعر ,عربي

931( :1113ص ,ناقصة اآلخر).

022( :0116ص).

611( :1129ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان ابن حمديس
عبد اجلبار بن ابي بكر الصقلي
شعر ,عربي

690( :1120ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان ابي نواس
ابو بكر حممد بن حييى الصولي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
شعر ,عربي
( :2191حسني احلسيين ,بروجرد0606 ,هـ,
926ص).

ديوان ابي نواس
احلسن بن هانئ املعروف بابي نؤاس
شعر ,عربي
0609( :0939هـ211 ,ص).

ديوان االبله البغدادي
حممد بن خبتيار البغدادي
شعر ,عربي
( :0120حممد بن طاهر السماوي0921 ,هـ,
069ص).

ديوان االرجاني
ابو بكر امحد بن حممد بن احلسني االرجاني
شعر ,عربي
( :1201مكة املكرمة300 ,هـ223 ,ص).

ديوان االزري
حممد رضا بن حممد االزري البغدادي
شعر ,عربي
( :961حممد السماوي21 ,ص ,ناقصة اآلخر).
099( :1102ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان االمام امير المؤمنين
املنسوب اىل االمام علي بن ابي طالب
شعر ,عربي
019( :911ص ,ناقصة اآلخر).
029( :232ص).
22( :231ص ,ناقصة اآلخر).
012( :232ص).

حرف الدال

029

ديوان البحراني
ماجد بن هاشم البحراني
شعر ,عربي
( :0099حممد السماوي63 ,ص).

ديوان البرعي
عبد الرحيم بن امحد بن علي اهلاجري
اليماني
شعر ,عربي
( :1121يسوى زهران0623 ,هـ609 ,ص).

ديوان الحلي
حيدر سليمان بن داود احللي
شعر ,عربي
0960( :1126هـ191 ,ص).

ديوان الشريف الرضي
حممد بن احلسني الشريف الرضي
شعر ,عربي
( :0212ابراهيم بن امحد بن صاحل0199 ,هـ,
911ص).

ديوان الشعر
عثمان بن يوسف بن عز الدين اخللوتي
اخلطيب القادري
شعر ,عربي
063( :2903ص).

ديوان الشيخ احمد البغدادي
امحد بن درويش علي بن احلسني البغدادي
شعر ,عربي
0603( :911هـ022 ,ص).

ديوان الشيخ عبد الحسين خليفة

حرف الدال
عبد احلسني خليفة
شعر ,عربي
( :922حممد علي بن عبد احلسني خليفة,
033ص).

ديوان الشيخ قاسم البكرجي
قاسم بن حممد اجللي البكرجي
شعر ,عربي
( :1101ابراهيم بن حممد سعيد0091 ,هـ,
000ص).

ديوان الصادح والباغم

دليل خمطوطات

021
شعر ,عربي
292( :0022ص).

ديوان الكعبي
هاشم بن حردان الكعيب
شعر ,عربي
( :909حممد بن طاهر السماوي0929 ,هـ,
30ص).
( :903حممد بن طاهر السماوي0929 ,هـ,
92ص).

ديوان المدائح والمراسالت

نظام الدين حممد اهلامشي املعروف بابن

عبد الغين بن امساعيل النابلسي

اهلبارية

شعر ,عربي

شعر ,عربي
( :6922علي اخلاقاني احلمريي ,النجف
االشرف0926 ,هـ020 ,ص).

ديوان الصبابة
امحد بن حييى التلمساني احلنفي
شعر ,عربي
( :1096عبد احلافظ بن حممد شريف0692 ,هـ,
992ص).
06( :2012ص ,ناقصة األول واآلخر).
031( :1121ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان الطغرائي
احلسني بن علي الطغرائي
شعر ,عربي
012( :2123ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان العشاري
جنم الدين ابو عبد اهلل حسني بن علي
العشاري البغدادي الشافعي

292( :0111ص).

ديوان المدني
علي خان بن امحد احلسيين املدني
شعر ,عربي
( :9990عبد احلسني احللي وحممد السماوي,
الكاظمية يف بغداد0999 ,هـ091 ,ص).
( :0390حممد بن حممد كاظم الشريازي,
0911هـ019 ,ص).

ديوان المزرد
يزيد بن ضرار املزرد املازني
شعر ,عربي
( :2032احلسن بن حممد بن احلسن213 ,هـ,
093ص).

ديوان المطران جرمانوس فرحان
جرمانوس فرحان
شعر ,عربي
993( :1239ص).
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ديوان الوأواء الدمشقي
حممد بن امحد الغساني
شعر ,عربي
( :0206حممد بن طاهر السماوي0921 ,هـ,
23ص).

ديوان امير الدين اخسيكي
امري الدين اخسيكي
شعر ,فارسي
993( :9620ص).

ديوان بصيري

حرف الدال

022

مشس الدين حممد الشهري حبافظ الشريازي
شعر ,فارسي
0190( :1012هـ932 ,ص).

ديوان حجت علوي
ناصر خسرو علوي
شعر ,فارسي
00( :2922ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان حسامي
علي بن ياسر احلسامي الواعظ القهستاني
شعر ,فارسي

خليل بن ابراهيم املوصلي البغدادي الشهري

112( :392ص ,ناقصة األول واآلخر).

شعر ,عربي

ديوان حسن افندي البراز

بفخري زادة
( :1091مال تيمور املارواني قهوجي حسني زادة,
0690هـ000 ,ص).

ديوان بيدل
عبد القادر بن عبد اهلل الدهلوي
شعر ,فارسي
221( :0206ص).

ديوان جامي
عبد الرمحن بن امحد اجلامي
شعر ,فارسي
632( :2290ص ,ناقصة األول).

ديوان جرير
جرير بن عطية الكليب
شعر ,عربي
061( :1622ص ,ناقصة األول).

ديوان حافظ

حسن بن حسني بن علي الرباز
شعر ,عربي
606( :1990ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان خالد بن يزيد
خالد بن يزيد بن معاوية
شعر ,عربي
0602( :0102هـ691 ,ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان خطب
ابو حييى عبد الرحيم بن حممد بن امساعيل
ابن نباتة الفارقي
ادب ,عربي
022( :1030ص).

ديوان خطب شهور السنة
جمهول
ادب ,عربي
002( :1903ص).

حرف الدال

ديوان سعدي الشيرازي
كلستان سعدي الشريازي
شعر ,فارسي
( :0222عبد اهلل بن مصطفى0130 ,هـ,
699ص).

ديوان سقط الزند
ابو العالء امحد بن عبد اهلل املعري
شعر ,عربي
002( :1129ص).

ديوان شعر
عثمان جليب بن عبد اهلل البغدادي
شعر ,تركي
021( :1322ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان شكر
عبد احلسني بن امحد ال شكر
شعر ,عربي
( :0201حممد بن طاهر السماوي99 ,ص,
ناقصة اآلخر).

ديوان شيخ صالح البغدادي
صاحل التميمي البغدادي
شعر ,عربي
026( :1123ص).

ديوان صائب
حممد علي بن عبد الرحيم التربيزي امللقب
مبستعدخان
شعر ,فارسي
101( :0211ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان صبري

دليل خمطوطات

022
جمهول
شعر ,تركي
( :1219حممد ثروت009 ,ص).

ديوان صدر الممالك االردبيلي
ناصر علي شاه صدر املمالك االردبيلي
شعر ,فارسي
691( :2123ص).

ديوان طالب
طالب
شعر ,فارسي
000( :902ص).

ديوان عبد الباقي العمري
عبد الباقي العمري
شعر ,عربي
691( :0669ص).

ديوان عبد الحسين محي الدين
عبد احلسني بن قاسم حمي الدين
شعر ,عربي
( :699حممد السماوي26 ,ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان عبد الرحيم البرعي
عبد الرحيم الربعي
شعر ,عربي
0130( :0002هـ606 ,ص).

ديوان عبد المهدي االعرجي
عبد املهدي بن راضي االعرجي
شعر ,عربي
( :9196حبيب بن راضي املرتضى االعرجي,
931ص).
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ديوان عثمان بكتاش الموصلي
عثمان بن عمر املعروف ببكتاش املوصلي
شعر ,عربي
039( :1102ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان عرفي الشيرازي
عريف الشريازي
شعر ,فارسي
0009( :9920هـ031 ,ص).

ديوان علي بن محمد تقي الجواهري
عبد احلسني بن عباس اجلواهري
شعر ,عربي
( :6310املؤلف ,النجف االشرف0160 ,هـ,
90ص).

ديوان مصطفى الشرقاوي
مصطفى الشرقاوي
شعر ,عربي
33( :2993ص ,ناقصة اآلخر).

ديوان مهيار الديلمي
ابو احلسن مهيار مرزويه الديلمي
شعر ,عربي
932( :0210ص ,ناقصة األول واآلخر).

ديوان موسى محي الدين
موسى بن شريف حمي الدين
شعر ,عربي
( :690حممد بن طاهر السماوي12 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

ديوان نابي
يوسف بن عبد اهلل النابي الرهاوي

حرف الدال

020
شعر ,تركي
0003( :2211هـ909 ,ص).

ديوان نديم
نديم
شعر ,تركي
003( :1991ص).

ديوان نوائي
مري علي شري الوزير النوائي
شعر ,تركي
( :0002حضر بن قلندر0121 ,هـ190 ,ص).

ديوان وصال
حممد شفيع اغا كوجك الشريازي
شعر ,عربي
022( :0390ص ,ناقصة اآلخر).

ذ
ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من
الخلفا
حممد بن حممد اجلزري الشافعي
سرية ,عربي
( :0364حممد حسني بن مهدي7711 ,هـ,
71ص).

الذبالة الوهاجة في دياجي الديباجة
نعمان بن حممود االلوسي
لغة ,عربي
7713( :1637هـ73 ,ص).

الذخائر االشرفية في االلغاز الحنفية
عبد الرب بن حممد ابن الشحنة القاضي احلليب
فقه ,عربي
701( :0013هـ773 ,ص ,ناقصة األول).

ذخيرة العباد في تعريب زاد المعاد
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
أدعية وزيارات ,عربي

16( :1133ص ,ناقصة اآلخر).

ذخيرة الفرائض
حممد زكي بن فرج البهبهاني
فقه ,عربي
360( :0717ص).

ذخيرة المعاد في شرح االرشاد
حممد باقر بن حممد مؤمن السبزواري
فقه ,عربي
( :3463رمضانعلي بن حممد علي االصفهاني,
7413هـ617 ,ص).
7767( :374هـ737 ,ص).
( :367مري شرف الدين علي7767 ,هـ343 ,ص,
ناقصة اآلخر).
( :7431عالء الدين بن امني الدين الطرحيي,
7743هـ103 ,ص).
( :3466حسني بن حممد صادق احلسيين,
7764هـ376 ,ص).
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613( :3463ص).
617( :3460ص ,ناقصة).
333( :3467ص ,ناقصة األول).
317( :7107ص ,ناقصة األول).

ذرائع االحالم في اسرار شرائع االسالم
حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
فقه ,عربي
( :3711املؤلف ,النجف االشرف7644 ,هـ,
133ص).
( :3633املؤلف ,النجف االشرف7643 ,هـ,
173ص).
( :3673املؤلف7643 ,هـ313 ,ص).
7641( :3731هـ117 ,ص).
( :3607املؤلف7677 ,هـ104 ,ص).
( :3771املؤلف761 ,ص).
( :3771املؤلف147 ,ص).
( :3631املؤلف134 ,ص).

حرف الذال

737

ذريعة الضراعة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
أدعية وزيارات ,عربي
333( :0037ص).

الذريعة الى اصول الشريعة
علي بن احلسني الشريف املرتضى
اصول فقه ,عربي
( :773حممد بن فرج احلمريي النجفي7401 ,هـ,
037ص).
( :7337اسحاق بن معتوق احلويزي7471 ,هـ,
770ص).

ذكرى الشيعة
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
( :0711حممود بن حممد بن يوسف البحراني,
7473هـ177 ,ص).
7701( :7443هـ036 ,ص).

( :3633املؤلف660 ,ص).

174( :7034ص ,ناقصة).

7677( :3637هـ317 ,ص).

ذكرى المحسنين

( :3636املؤلف370 ,ص).
( :3737عبد اهلل بن حممد املامقاني7670 ,هـ,
163ص).
( :3761حممد بن مكي370 ,ص).
773( :3740ص).
017( :3777ص ,ناقصة اآلخر).
144( :3733ص).

ذرية االئمة
حسون الرباقي النجفي
انساب ,عربي
( :6471املؤلف777 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
( :6364املؤلف7674 ,هـ63 ,ص).

ذكرى جعفر كاشف الغطاء
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
تراجم ,عربي
07( :7170ص ,ناقصة األول واآلخر).

الذكرى في تحريم الخمر
حممد بن منصور الشريازي
فقه ,عربي

حرف الذال
777( :101هـ706 ,ص).

الذهب في معرفة انساب قبائل العرب
مصطفى محدي بن امحد الكردي الدمشقي
انساب ,عربي
707( :013ص).

ذو الجناحين جعفر
عبد الزهراء حسني الصغري
تراجم ,عربي
( :3177املؤلف ,النجف االشرف764 ,ص).

ذيل سير نابي
يوسف بن عبد اهلل النابي الرهاوي
سرية ,تركي
( :0736مجيل خوجه303 ,ص).

714

دليل خمطوطات

ر
راحة االشباح في بيان االرواح
نوح بن مصطفى القونوي الرومي
عقائد وعلم الكالم ,تركي
28( :4827ص).

الرايات الغراء في آيات العذراء
احد النصارى
فرق ومذاهب ,عربي
( :7744الشماس سليمان حنا آدمو السمردي,
2091م089 ,ص).

02( :4824ص).

ربيع االسابيع
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,فارسي
471( :4202ص ,ناقصة اآلخر).

رثاء االمام علي `
الشيخ يوسف
سرية ,عربي
84( :4230ص ,ناقصة اآلخر).

الربع التام الموضوع لمواقيت االسالم
ابو احلسن علي بن ابراهيم ابن الشاطر
فلك وهيئة ,عربي
( :4032عبد الرمحن بن عبد اهلل سليمان,
2830هـ80 ,ص).

ربع المجيب للسبط المارديني
حممد بن حممد بن سليمان املغربي الروداني
فلك وهيئة ,عربي

رثاء الحسين `
جمموعة شعراء
شعر ,عربي
( :0813عبد الرزاق بن حممد املقابي البحراني,
2219هـ730 ,ص).

رجال ابن داود الحلي
احلسن بن علي ابن داود احللي

حرف الراء
علم الدراية والرجال ,عربي
( :4437امحد بن حممد الشريف ,النجف
االشرف221 ,هـ094 ,ص).
092( :002ص ,ناقصة اآلخر).
822( :884ص).

رجال البرقي
امحد بن حممد بن خالد الكويف الربقي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :732حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2012هـ30 ,ص).

رجال الخاقاني
علي بن احلسني اخلاقاني
علم الدراية والرجال ,عربي
842( :223ص).

رجال الشيخ الطوسي
حممد بن احلسن الطوسي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :284علي بن ادريس040 ,هـ277 ,ص).
( :120حممد بن حمسن احلسين القمي2920 ,هـ,
834ص).
( :4414حممد حسني بن سعد الدين الغفاري,
املشهد الرضوي2981 ,هـ202 ,ص).

دليل خمطوطات
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امحد بن علي النجاشي
علم الدراية والرجال ,عربي

( :4413حسن بن علي بن عبد النيب الطائي,
044هـ089 ,ص).
( :2418بنياد احلسيين2920 ,هـ744 ,ص).
( :241حاجي بن سلطان حسني احلسيين
الطبسي2979 ,هـ822 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رجال وافكار ومواقف
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
240( :113ص).
200( :118ص).

الرجعة وظهور الحجة
حممد مؤمن بن دوست حممد احلسيين
االسرتابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7021حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2031 ,هـ30 ,ص).

رحمة االمة في اختالف االئمة
صدر الدين ابو عبد اهلل حممد بن عبد
الرمحن الدمشقي الشافعي العثماني
فقه ,عربي

292( :2204ص ,ناقصة اآلخر).

034( :4871هـ809 ,ص).

رجال الكشميري

الرحمة الصغير

حممد بن حممد صادق املعروف مبراد

جابر بن حيان

الكشمريي

متفرقات ,عربي

علم الدراية والرجال ,عربي
19( :091ص ,ناقصة اآلخر).

رجال النجاشي

7( :0704ص).

الرحمة في الطب والحكمة
مهدي بن علي بن ابراهيم الصبريي اليمين

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
املهجمي املقري
طب ,عربي
( :4301حسني2088 ,هـ28 ,ص).
( :1028ابي بكر ابن حممد اخلوشي01 ,ص).
293( :4140ص ,ناقصة اآلخر).
( :4090حممد بن مؤمن299 ,ص).
( :4091حممد بن مؤمن292 ,ص.
22( :7483ص ,ناقصة).

الرد على الرافضة الروافض
معني الدين اشرف الشهري مريزا خمدم
احلسيين
فقه ,عربي
817( :7001ص).

الرد على الرسالة الشهرستانية
موسى بن حممد باقر االسكوئي
نقد وردود ,عربي
( :222حممد بن عباس قلي الرتكماني2080 ,هـ,
039ص).

الرد على اللمعة البهية
هادي بن عباس كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
002( :2237ص).

الرد على حاشية الدواني على تهذيب
المنطق
منصور غياث الدين احلسيين الدشتكي
منطق ,عربي
( :1044اصفهان001 ,هـ238 ,ص).

رد على صاحب الحدائق
جمهول

حرف الراء

240
فقه ,عربي

219( :8800ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة ابي غالب الرازي
ابو غالب امحد بن حممد الكويف الشيباني
تراجم ,عربي
( :4440نصر اهلل القزويين2840 ,هـ02 ,ص,
ناقصة).

الرسالة االحتجاجية
حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب
فقه ,عربي
4( :3229ص).

رسالة االذكار
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
222( :4814ص ,ناقصة).

رسالة االستعارات
علي السمرقندي
بالغة ,عربي
14( :7822ص).

رسالة االستعارة
امحد الكردي
بالغة ,عربي
0( :4209ص).

رسالة االستعارة
جمهول
بالغة ,عربي
( :4222عبد الصمد2020 ,هـ80 ,ص).

الرسالة األسيوطية

حرف الراء
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :740مرتضى بن عبد الكريم2214 ,هـ1 ,ص).

الرسالة االولى في البابية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0( :489ص).

رسالة التصور والتصديق
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
منطق ,عربي
29( :304ص).

الرسالة التهليلية
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
011( :878هـ39 ,ص).
2801( :309هـ22 ,ص).

الرسالة الثالثة في البابية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
30( :488ص).

الرسالة الثالثة في طب االطفال
ناصر الدين شاه
طب ,فارسي
( :4032حممود كربالئي2070 ,هـ00 ,ص).

الرسالة الثانية في البابية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
37( :482ص).

دليل خمطوطات
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الرسالة الثانية في فهرست كتاب امراض
الصبيان
جمهول
طب ,فارسي
220( :4034ص ,ناقصة اآلخر).

الرسالة الجعفرية على احكام الجراحات
حممد بن حممد علي الكاشاني
فقه ,عربي
( :4981املؤلف2872 ,هـ27 ,ص).

رسالة الجمع بين االخبار
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :2794حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
2200هـ24 ,ص).

الرسالة الحنفية في اآلداب
حممد احلتفي
ادب ,عربي
( :4748امحد روستالي2083 ,هـ87 ,ص).

الرسالة الخامسة في البابية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
22( :487ص).

الرسالة الخراجية
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :092اسحاق بن معتوق احلويزي2900 ,هـ,
2ص).

الرسالة الدامغة للفاسق

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
محزة بن علي هادي املستجيبني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
221( :2817ص).

رسالة الدماء الثالث

حرف الراء

243
فقه ,عربي

( :1098حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني ,كربالء
املقدسة2821 ,هـ78 ,ص).

الرسالة الروحية

حممد حسن بن باقر النجفي

حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب

فقه ,عربي

فلسفة وحكمة ,عربي

( :1920امحد بن القفطاني2818 ,هـ88 ,ص,
ناقصة).

الرسالة الذاتية
علي بن شهاب الدين حممد بن علي احلسيين
اهلمداني
اخالق ,فارسي
3( :4817ص).

الرسالة الذهبية
االمام علي بن موسى الرضا
طب ,عربي
( :2909عبد الرمحن بن علي423 ,هـ28 ,ص,
ناقصة اآلخر).
( :4092حممود بن حممد علي املازندراني ,مكة
املكرمة2937 ,هـ88 ,ص).
( :0124مكة املشرفة2933 ,هـ24 ,ص).
20( :0102ص ,ناقصة اآلخر).
( :0870عبد اهلل بن حممد التربيزي40 ,ص).

الرسالة الرابعة في البابية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
32( :480ص).

الرسالة الرضاعية
مرتضى بن حممد امني االنصاري

07( :2423ص).

الرسالة الزاهرة في فساد المقدمات
املفضل بن عمر االبهري
منطق ,عربي
02( :7982ص).

الرسالة السمرقندية
ابو القاسم بن ابي بكر الليثي السمرقندي
بالغة ,عربي
( :1320حممد صاحل2878 ,هـ4 ,ص).

الرسالة السهوية
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
 ( :223حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء,
2080هـ27 ,ص).
( :710حسن بن عبد اهلادي اخلرسان2034 ,هـ,
22ص).
( :4429نصر اهلل القزويين24 ,ص).

الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية
علي بن عمر بن علي الكاتيب
منطق ,عربي
( :4702املؤلف72 ,ص).

رسالة الشيخ الرئيس في جواب سؤاالت ابو

حرف الراء

الريحان
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
87( :4020ص).

رسالة الصاع
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,فارسي
28( :3207ص).

الرسالة الطهماسبية
حسني بن حسن بن حممد املوسوي الكركي
العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
20( :7330ص ,ناقصة).

الرسالة العصامية في اآلداب
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
ادب ,عربي

دليل خمطوطات
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عقائد وعلم الكالم ,عربي
2099( :4833هـ272 ,ص).

رسالة الفاظ الكفر
حممد بن امساعيل بن حممود املعروف ببدر
الرشيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4293حممد بن عبد اهلل الشهيلي2843 ,هـ,
80ص).

الرسالة الفتحية في الموسيقى
حممد بن عبد احلميد الالذقي
ادب ,عربي
( :7019حممد رشيد بن حسني بن حممد2212 ,هـ,
230ص).

رسالة الفرائض البهائية
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي

( :1417حممد امني89 ,ص).

3( :4242ص ,ناقصة اآلخر).

الرسالة العملية

رسالة القواعد والضوابط

حممد باقر بن حممد مؤمن السبزواري
فقه ,فارسي

حييى بن شرف النووي
فقه ,عربي

007( :4777ص).

2914( :490هـ28 ,ص).

رسالة الغرر في نفي الضرار والضرر

الرسالة الكربلية

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :0303املؤلف24 ,ص).
03( :0332ص).

الرسالة الغيبية في الحكمة الحقيقية
ابو العال حممد البهشين

انطوان بوالد
فرق ومذاهب ,عربي
2212( :7104هـ00 ,ص).

الرسالة الكريمة شرح الروزنامة
عبد الكريم بن حممود الواني
فلك وهيئة ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
2203( :4741هـ1 ,ص).

الرسالة الكمالية في الحقائق االلهية
حممد بن عمر فخر الدين الرازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2224عبد الكريم2220 ,هـ290 ,ص).
( :2842عبد الكريم2220 ,هـ290 ,ص).
( :2230عبد الكريم2220 ,هـ04 ,ص).
( :070حمي الدين علي201 ,ص).

الرسالة المجدولة في االستثناءات
سراج الدين عمر القزويين
حنو ,عربي
( :2218عبد الكريم بن حممد2927 ,هـ0 ,ص).

حرف الراء

244
138هـ202 ,ص ,ناقصة األول).

138( :2209هـ207 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة النتيجة على فتاوى السيد مهدي
القزويني
حممد صاحل امللقب بالعامل
فقه ,عربي
( :1220حممد حسني ابن مهدي2802 ,هـ,
809ص).

رسالة النجاة
حممد الطباطبائي
فقه ,فارسي
30( :2130ص).

رسالة الوجود وتحقيق مراتب الوجود
الرسالة المحمدية في االرث
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :8949حسن بن مجال بن امحد2829 ,هـ,
288ص).
( :2280حممد بن طاهر السماوي280 ,ص).
280( :2897ص).

الرسالة المقنعة
حممد بن حممد الشهري باملفيد
فقه ,عربي
( :100حييى بن امحد االنباري021 ,هـ,
807ص).

الرسالة الموضحة
املظفر بن جعفر احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0030املؤلف ,املدرسة النظامية يف بغداد,

امحد بن زين الدين االحسائي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :01حممد قلي بن حممد اخلوئيين2800 ,هـ,
70ص).

رسالة الوضع
ابو بكر بن حممد
لغة ,عربي
( :4224عبد الصمد درماناوي ,بلدة اربيل,
2020هـ23 ,ص).

رسالة الى احد الملوك
جمهول
سياسة ,عربي
0( :7912ص).

رسالة امر الرؤيا والواسطة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
نقد وردود ,عربي

حرف الراء
29( :1842ص).

رسالة تمام الخاصية
جمهول
متفرقات ,عربي
289( :2428ص).

رسالة جعفرية
منصور غياث الدين احلسيين الدشتكي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
077( :872هـ27 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة حي بن يقظان للشيخ الرئيس
حي بن يقظان
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :7979ص).

رسالة خلق القران
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فقه ,فارسي

( :0072غالم حسني2880 ,هـ702 ,ص).

رسالة عملية
جمهول
فقه ,عربي
880( :3022ص ,ناقصة األول).
19( :3073ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة عملية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :0224املؤلف2077 ,هـ772 ,ص).

رسالة عملية
حممد حسن ال ياسني
فقه ,عربي

امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال

284( :233ص).

باشا

رسالة عملية

عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :4348ص).

رسالة رضاعية
حممد تقي بن مقصود علي اجمللسي
فقه ,فارسي
2872( :0092هـ20 ,ص).

رسالة عبد الغني افندي
عبد الغين بن مراد
أدعية وزيارات ,تركي
20( :7234ص).

رسالة على شرح المختصر النافع
حممد بن امساعيل احلائري

حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,فارسي
( :8473ياسني بن حاجي بابا الكازدوني,
2812هـ802 ,ص).
2810( :2920هـ877 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة عملية
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
2810( :2032هـ877 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة عملية
حممد حسني الشريازي
فقه ,فارسي
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( :2239املؤلف2844 ,هـ43 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

رسالة عملية وفق فتاوى الميرزا محمد
الطباطبائي
حسني بن احلسن التسرتي
فقه ,فارسي
222( :8180ص).

رسالة فقهية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
231( :2102ص).

رسالة في اثبات الواجب
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1280ابن مصطفى2208 ,هـ22 ,ص).
( :1203امحد السنندجي2838 ,هـ298 ,ص).

رسالة في اثبات وجود االنبياء واالوصياء
في قبورهم
حممود بن فتح اهلل احلسيين الكاظمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :778حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2032هـ28 ,ص).

رسالة في اجتماع االمر والنهي
حسني بن حممود الالهيجي
اصول فقه ,عربي
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اصول فقه ,عربي

( :324علي بن كربالئي سبحانوردي2881 ,هـ,
4ص).
22( :0912ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في اجتماع االمر والنهي
جمهول
اصول فقه ,عربي
079( :8440ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في اجزاء القضية
مال علي القزجلي
منطق ,عربي
( :7394حممد بن صاحب عبد اهلل ,بابا كوجك,
2883هـ2 ,ص).

رسالة في احكام االراضي
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
3( :7903ص).

رسالة في احكام االموات
جمهول
فقه ,عربي
( :888ابراهيم بن عبد اهلل الكاظمي2887 ,هـ,
74ص).

رسالة في احكام االموات
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي

( :202املؤلف2082 ,هـ31 ,ص).

34( :8438ص).

رسالة في اجتماع االمر والنهي

رسالة في احكام التقليد

علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري

علي بن جعفر

حرف الراء
فقه ,عربي
1( :7343ص).

رسالة في احكام الجنائز
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
39( :2298ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في احكام الرضاع
جمهول
فقه ,عربي
298( :8984ص).

رسالة في احكام الصالة
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
704( :2109ص).

رسالة في احكام المسافرة لمن عليه قضاء
شهر رمضان
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1219املؤلف2081 ,هـ2 ,ص).

رسالة في احكام الموت
حسون الرباقي النجفي
فقه ,عربي
( :8433املؤلف70 ,ص).

رسالة في احكام الميراث
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
2833( :2081هـ228 ,ص).

رسالة في احكام النجوم
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جمهول
فلك وهيئة ,فارسي
83( :2307ص ,ناقصة اآلخر).
02( :2300ص ,ناقصة األول).

رسالة في احكام النكاح
جمهول
فقه ,عربي
32( :8947ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في احكام مناسك الحج
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
فقه ,عربي
( :4093محد بن عبد اهلل احلداد البحراني,
27ص).

رسالة في احوال االخرة
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,تركي
201( :4031ص ,ناقصة األول).

رسالة في احوال االئمة c
عبد الوهاب بن داود اهلمداني
سرية ,عربي
( :0093املؤلف2809 ,هـ32 ,ص).

رسالة في احوال االئمة c
جمهول
سرية ,فارسي
200( :2993ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في احوال السيد عبد هللا شبر
حممد بن معصوم
تراجم ,عربي
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( :787عباس بن حممد شرب2008 ,هـ70 ,ص).

رسالة في احوال الشيخ عباس كاشف
الغطاء
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
تراجم ,عربي
213( :2201ص).

رسالة في احوال الشيخ محمد رضا كاشف
الغطاء
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
تراجم ,عربي
200( :2093ص).

رسالة في اختالف اراء المذاهب
علي بن سليمان الدمنيت البجمعوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2( :1701ص).

رسالة في اختالف طرق االستدالل واستنباط
االحكام
امحد بن زين الدين االحسائي
اصول فقه ,عربي
12( :100ص).

رسالة في آداب البحث
امحد بن شاكر
منطق ,عربي
( :7043حممد بن عبد الرمحن الصهباني
الشافعي070 ,هـ21 ,ص).

رسالة في آداب البحث وطرق المناظرة
مشس الدين حممد بن اشرف احلسيين
السمرقندي
منطق ,عربي
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( :1001حممد بن امحد010 ,هـ14 ,ص).
( :1182حممد صاحل ابن حممد ابن الزاهد,
2841هـ42 ,ص).
08( :7172ص ,ناقصة اآلخر).
3( :2312ص).

رسالة في آداب السفر
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
7( :248ص).

رسالة في آداب الصالة
حممد كريم خان بن ابراهيم الكرماني
فقه ,فارسي
8( :2139ص).

رسالة في آداب القبر
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,فارسي
( :0049غين بن علينقي املوسوي البحراني,
2870هـ828 ,ص).

رسالة في آداب المناظرة
جمهول
منطق ,عربي
( :1007حممد بن امحد بن حممد بن عمر,
002هـ27 ,ص).

رسالة في استحضار االرواح
يعقوب بن اسحاق الكندي
علوم غريبة ,عربي
1( :239ص).

رسالة في اسماء اهل بدر
جمهول
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تاريخ ,عربي
30( :7429ص).

رسالة في اشتغال الذمة
علي بن حممد بن عبد النيب اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :4039امحد بن عبد الرضا آل حرز البحراني,
2097هـ0 ,ص).

رسالة في اصالة البراءة
فرج اهلل بن حممد التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :3018املؤلف ,النجف االشرف2090 ,هـ,
223ص).

رسالة في اصالة البراءة وبيان مجراها
جمهول
اصول فقه ,عربي
13( :0091ص).

رسالة في اصل البراءة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
07( :7839ص).

رسالة في اصول الحديث
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
08( :7807ص).

رسالة في اصول الدين
ابو الليث نصر بن حممد الفقيه السمرقندي
احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

دليل خمطوطات
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( :7703عبد اهلل بن مصطفى03 ,ص).

رسالة في اصول الدين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0901املؤلف2880 ,هـ808 ,ص).

رسالة في اصول الدين
علي بن امحد ال عبد اجلبار القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
19( :4290ص).

رسالة في اصول الدين
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
80( :828ص).

رسالة في اصول الدين وفروعه
حممد بن جعفر شرب احلسيين
متفرقات ,فارسي
( :0903املؤلف2078 ,هـ232 ,ص).

رسالة في اصول الفقه
عبد اهلل بن حممد اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :8798حسني اجلزائري ,النجف االشرف,
831ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في اصول الفقه
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :0287حممد مهدي بن حممد علي السبزواري
الرشيت892 ,ص).
( :042علي القاضي08 ,ص ,ناقصة األول
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واآلخر).
47( :2203ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في اصول الفقه
حممد االصفهاني
اصول فقه ,عربي
4( :314ص).

رسالة في اغناء غير غسل الجنابة عن
الوضوء
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1007املؤلف2080 ,هـ04 ,ص).

رسالة في اقتضاء النهي
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
اصول فقه ,عربي
220( :3009ص ,ناقصة).

رسالة في اقرار الزواج
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
فقه ,عربي
71( :2292ص).

رسالة في اقرار الزوج بطالق زوجته
حممد حسني القزويين
فقه ,عربي
( :2200نوروز الطارمي2842 ,هـ03 ,ص).

رسالة في اقسام العرب
جمهول
أنساب ,عربي
2022( :7493م02 ,ص).

رسالة في االجتهاد
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حممد باقر بن حممد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
2( :3227ص).

رسالة في االجتهاد واالخبار
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :2131حممد قاسم بن حممد الدلبزي النجفي,
2829هـ07 ,ص).

رسالة في االجتهاد والتقليد
جمهول
اصول فقه ,عربي
22( :201ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في االجتهاد والتقليد
حممد الطباطبائي
فقه ,فارسي
22( :2138ص).

رسالة في االجماع
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
اصول فقه ,عربي
( :2271نوروز الطارمي2842 ,هـ1 ,ص).

رسالة في االجماع
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
اصول فقه ,عربي
12( :028ص ,ناقصة األول).

رسالة في االجماع
جمهول
اصول فقه ,عربي

حرف الراء
89( :3288ص).

رسالة في االجماع
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
80( :2173ص).

رسالة في االحراز والختومات
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رسالة في االربعينيات
حممد سعيد الشريف القمي
حديث ,عربي
4( :7997ص).

رسالة في االرث
جمهول
فقه ,عربي

جمهول

299( :212ص ,ناقصة األول واآلخر).

أدعية وزيارات ,فارسي

( :2123كريم بن علي38 ,ص).

81( :8272ص ,ناقصة األول).

رسالة في االخالق
جمهول
اخالق ,عربي
290( :8321ص ,ناقصة األول واآلخر).
232( :8828ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في االخالق وكيفية الوصي
جمهول
اخالق ,عربي
( :3204حممد علي الطهراني ,طهران2940 ,هـ,
29ص ,ناقصة األول).

رسالة في االدب
بهاء الدين حممد العاملي
ادب ,عربي
( :1201امحد السنندجي2831 ,هـ22 ,ص).

رسالة في االدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
30( :139ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في االستخارة وطريقتها
جمهول
فقه ,عربي
8( :3200ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في االستصحاب
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
اصول فقه ,عربي
( :244علي بن امحد احلويزي22 ,ص ,ناقصة
األول).

رسالة في االستصحاب
فرج اهلل بن حممد التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :3013املؤلف ,النجف االشرف2022 ,هـ,
087ص).

رسالة في االستصحاب
جمهول
اصول فقه ,عربي
74( :2338ص ,ناقصة اآلخر).
82( :0931ص ,ناقصة األول واآلخر).
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رسالة في االستصحاب
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
28( :2177ص).

رسالة في االستصحاب الكلي
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :2044ضياء الدين بن حممد مهدي الطباطبائي,
2083هـ222 ,ص).

رسالة في االستعارة
جمهول
بالغة ,عربي
42( :7829ص ,ناقصة).

رسالة في االستعارة
نظام الدين بن حممد
بالغة ,عربي
88( :4801ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في االستيجار لرثاء الحسين `
حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
( :4020سلمان بن حسني بن حممد املوسوي
البالدي البحراني2847 ,هـ7 ,ص).

رسالة في االسطرالب
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
2280( :4830هـ89 ,ص).

رسالة في االشهر والفصول
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
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فلك وهيئة ,فارسي

228( :0018ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في االصول
حممد مهدي القومشهي
اصول فقه ,عربي
097( :300ص).

رسالة في االمامة
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2900( :8912هـ01 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة في االنساب
جمهول
انساب ,عربي
002( :701هـ0 ,ص).

رسالة في االنساب
حممد بن اسعد اجلواني
انساب ,عربي
80( :748ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في االوراد واالذكار
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
89( :4832ص ,ناقصة).

رسالة في االوزان والمقادير
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,عربي
( :1927جعفر الرشيت88 ,ص).

رسالة في االوزان والمقادير

حرف الراء
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حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي

هادي بن عباس كاشف الغطاء

فقه ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

( :2790حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
2200هـ89 ,ص).
84( :4423ص).

رسالة في االوفاق
جمهول
اهلندسة واحلساب ,عربي

( :74املؤلف2028 ,هـ28 ,ص).
2034( :237هـ70 ,ص).

رسالة في التحسين والتقبيح
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
اصول فقه ,عربي
( :4843بلدة سر من رأى يف بيت احلاج عبد

21( :7440ص).

الكريم كبة املعروف باملدرسة اجلديد,

08( :0700ص).

2800هـ812 ,ص).

رسالة في االيساغوجي

رسالة في التحسين والتقبيح العقليين

جمهول

حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي

منطق ,عربي

اصول فقه ,عربي

41( :1720ص ,ناقصة األول).

041( :3002ص).

رسالة في التجويد

رسالة في الترتب

امحد بن زين الدين االحسائي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :299املؤلف2200 ,هـ4 ,ص).

رسالة في التجويد
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
30( :7439ص).

رسالة في التجويد
حممد جواد بن حممد العاملي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2383امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ,
23ص).

رسالة في التجويد

حممد حسني النائيين الغروي
اصول فقه ,عربي
( :8207حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي20 ,ص).

رسالة في التسامح في ادلة السنن
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
اصول فقه ,عربي
3( :4247ص).

رسالة في التصريف
جمهول
صرف ,عربي
01( :7113ص).
292( :8121ص).
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رسالة في التصريف
جمهول
صرف ,فارسي
( :4809حممد بن حممد رضا البريقي2870 ,هـ,
77ص).

رسالة في التصوف
جمهول
عرفان ,عربي
83( :7232ص).

رسالة في التصوف
جمهول
عرفان ,فارسي
17( :7300ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في التصوف
حممد بن مراد البخاري النقشبندي
عرفان ,عربي
28( :4272ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في التعادل والتعارض والترجيح
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :0372املؤلف89 ,ص).

رسالة في التعبدي والتوصلي
حممد حسني النائيين الغروي
اصول فقه ,عربي
( :8201حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي2022 ,هـ28 ,ص).

رسالة في التعليق في العقود وااليقاعات
جمهول
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فقه ,عربي
20( :1232ص).

رسالة في التقليد
عباس بن حسن كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
( :2442املؤلف802 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في التقية
مرتضى بن حممد امني االنصاري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2272نوروز الطارمي09 ,ص).

رسالة في التوحيد
عبد الرزاق الكاشي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :383ص).

رسالة في التوحيد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي وفارسي
27( :3207ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الجبر واالختيار
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
0( :7981ص).

رسالة في الجفر
جمهول
علوم غريبة ,عربي
37( :1220ص).

رسالة في الجفر
حممد بن عالء الدين املصري الشهري

حرف الراء
بالطيلوني
علوم غريبة ,عربي
7( :1092ص).

رسالة في الجمع بين االخبار
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
22( :3220ص ,ناقصة اآلخر).
82( :7872ص).

رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري
والواقعي
حممد حسني بن علي كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
38( :114ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الجمع بين الفاطميتين
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1002املؤلف2028 ,هـ24 ,ص).
2028( :1218هـ23 ,ص).

رسالة في الجمع بين الفاطميتين
حممد بن امحد ال عصفور البحراني
فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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( :1040حممد بن امحد احلسيين ,اصفهان,
001هـ27 ,ص).

رسالة في الحج
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
89( :2184ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الحدث في اثناء الغسل
حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
( :4024سلمان بن حسني بن حممد البحراني,
29ص).

رسالة في الحساب
علي بن حممد القوشجي
اهلندسة واحلساب ,فارسي
34( :2049ص ,ناقصة األول).

رسالة في الحكمة
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
23( :7942ص).
89( :7949ص).

7( :4214ص).

4( :7930ص).

رسالة بهشت وجهنم

رسالة في الخضاب

حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي

امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال

عقائد وعلم الكالم ,فارسي

باشا

( :2928عبد احلسني بن عبد اهلل49 ,ص).

رسالة في الجهات
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي

فقه ,عربي
1( :4308ص).

رسالة في الخالف الواقع بين المجتهدين
واالخباريين

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
علي بن حممد بن عبد النيب اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :4070امحد بن عبد الرضا بن حسني آل حرز
البحراني2097 ,هـ1 ,ص).

رسالة في الخلل الواقع في الصالة
اسحاق بن حممد الربغاني
فقه ,عربي
2809( :317هـ090 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الخيرة
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
894( :2003ص ,ناقصة األول و اآلخر).

رسالة في الدهرية
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
7( :7900ص).

رسالة في الذكر على طريقة النقشبند
حممد بن مراد البخاري النقشبندي
عرفان ,عربي
4( :4278ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الراي المحصل
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
22( :7977ص).

رسالة في الرجال
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي

حرف الراء
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3( :1222ص).

رسالة في الرجعة
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :4299ص).

رسالة في الرد على كتاب خير الزاد
حممد حسني بن علي كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8018حممد مجال اهلامشي2002 ,هـ4 ,ص).

رسالة في الرد على من يقول بالعدد في
شهر رمضان
حممد بن حممد الشهري باملفيد
فقه ,عربي
( :718حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2034هـ28 ,ص).
( :4442نصر اهلل القزويين0 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

رسالة في الرضاع
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :2309امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ,
20ص).
( :2273نوروز الطارمي2842 ,هـ87 ,ص).
( :040حممد بن فرج اهلل التربيزي2023 ,هـ,
24ص).
47( :1922ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في الرضاع
جمهول

حرف الراء
فقه ,عربي
200( :2012ص).
40( :204ص).

رسالة في الرضاع

دليل خمطوطات
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عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :2233حممد47 ,ص).

رسالة في السعادة والحجج العشر

حممد بن عبد علي ال عبد اجلبار

احلسني بن علي ابن سينا

فقه ,عربي

فلسفة وحكمة ,عربي

( :4087عبد اهلل بن امحد بن عبد اهلل املوسوي
الغريفي2810 ,هـ87 ,ص).

رسالة في الرمل
ارسطاليس
علوم غريبة ,فارسي
007( :0008ص).

رسالة في الرمل

08( :7902ص).

رسالة في السهو
جمهول
فقه ,عربي
( :2909امحد بن علي ابو احسان230 ,هـ,
20ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في السير والسلوك

جمهول

حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم

علوم غريبة ,عربي

الطباطبائي

08( :1289ص ,ناقصة).

رسالة في الرؤيا
ارسطو طاليس
علم النفس ,عربي
8( :7932ص).
8( :4088ص).

رسالة في الزكاة

عرفان ,عربي
2033( :0937هـ220 ,ص).

رسالة في الشك
جمهول
اصول فقه ,عربي
233( :2337ص).

رسالة في الشكوك الغير منصوصة

حممد حسن بن موسى الشرقي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :270حممد بن حممد حسن الشرقي2840 ,هـ,
041ص).

رسالة في الزكاة والخمس

( :0324املؤلف2079 ,هـ87 ,ص).
( :0340امحد بن سلطانعلي احلسيين83 ,ص).

رسالة في الشهادة

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :0330املؤلف ,سامراء2028 ,هـ22 ,ص).

رسالة في الصحة في المعامالت
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
اصول فقه ,عربي
3( :2172ص).

رسالة في الصحيح واالعم
ابو القاسم بن حممد علي النوري الطهراني
الكالنرتي
اصول فقه ,عربي
( :4848بلدة سر من رأى2800 ,هـ18 ,ص).

رسالة في الصرف
علي الشروقي
صرف ,عربي
( :8720مشهد املقدسة2813 ,هـ828 ,ص ,ناقصة
األول).

رسالة في الصرف
جمهول
صرف ,عربي
2809( :2107هـ38 ,ص).

رسالة في الصالة
امحد اهلرباوي
فقه ,عربي

حرف الراء
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فقه ,عربي

( :2984امحد بن علي ابو احسان230 ,هـ,
02ص).
( :278عبد احلسني بن عبد الرمحن البغدادي,
20ص).
08( :202ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في الصالة
جمهول
فقه ,فارسي
2877( :2778هـ282 ,ص).

رسالة في الصالة
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :0207املؤلف2070 ,هـ220 ,ص).
( :0892املؤلف084 ,ص).
( :0218املؤلف23 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الصالة
مهدي بن علي كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :33عبد احلسني كاشف الغطاء2080 ,هـ,
888ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الصوم
مهدي بن علي كاشف الغطاء
فقه ,عربي

27( :4710ص).

20( :02ص).

رسالة في الصالة

رسالة في الضوء

جمهول

جمهول

حرف الراء
فلسفة وحكمة ,عربي
2( :4470ص).

رسالة في الطب
بقراط احلكيم
طب ,عربي
207( :7410ص).

رسالة في الطب

دليل خمطوطات
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3( :4913ص).

رسالة في الطالسم
جمهول
طالسم ,فارسي
( :1409فقري حممد2220 ,هـ807 ,ص ,ناقصة
األول واآلخر).

رسالة في الطالق

جمهول

اسد اهلل بن امساعيل التسرتي

طب ,عربي

فقه ,عربي

001( :1443هـ11 ,ص).
23( :1022ص).

رسالة في الطب
جمهول
طب ,فارسي
807( :1408ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في الطب
حممد بن جعفر شرب احلسيين
طب ,فارسي
( :0211املؤلف212 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الطب واالدعية والزيارات

49( :8920ص).

رسالة في الطالق
جمهول
فقه ,عربي
27( :3220ص).

رسالة في الطهارة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
( :2791حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
2200هـ49 ,ص).

رسالة في الطهارة الصغرى

جمهول

جمهول

متفرقات ,فارسي

فقه ,عربي

411( :1012ص ,ناقصة األول واآلخر).
299( :1014ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الطرق الى هللا تعالى
جنم الدين الكربوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

27( :4302ص).

رسالة في الطهارة والصالة
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
( :1978حممد مهدي بن عبد الغفار2819 ,هـ,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
237ص).

رسالة في العبادات
جمهول
فقه ,عربي
002( :1040ص ,ناقصة األول واآلخر).
847( :4308ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في العروض
جمهول
ادب ,عربي
( :3020علي بن امحد املوسوي2840 ,هـ,
237ص).

رسالة في العزل عن الحرة الدائمة وغيرها
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
2022( :1000هـ23 ,ص).

رسالة في العصير
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي

حرف الراء

200

رسالة في العقائد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1042حممد بن امحد احلسيين001 ,هـ,
1ص).
2900( :2283هـ01 ,ص ,ناقصة األول).
272( :1208ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في العقائد
حممد كريم خان بن ابراهيم الكرماني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
22( :2170ص).

رسالة في العقل
االسكندر االفروديسي
فلسفة وحكمة ,عربي
8( :7978ص).

رسالة في العقود
ابو القاسم بن احلسن القمي
اصول فقه ,عربي

70( :1822ص).

8( :2270ص).

رسالة في العقائد

رسالة في العلم

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
22( :0382ص).

رسالة في العقائد

جمهول
اخالق ,عربي
( :2012ابو حممد بن معصوم2828 ,هـ22 ,ص).

رسالة في العلوم الغريبة

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

جمهول

عقائد وعلم الكالم ,عربي

علوم غريبة ,فارسي

2824( :1122هـ844 ,ص).

28( :240ص).

حرف الراء

رسالة في العلوم الفلسفية
امحد بن حممد اللوكري
فلسفة وحكمة ,عربي
24( :7910ص).

دليل خمطوطات
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املعروف بابن سلمة
طب ,عربي
20( :4813ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الفقه
رسالة في العمل بالكرة
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
( :1099امحد السنندجي2831 ,هـ1 ,ص ,ناقصة
األول).

رسالة في الفرائض
شهاب الدين ابو حامد حممد بن امحد بن
علي
فقه ,عربي
22( :7292ص).

رسالة في الفرائض
جمهول
فقه ,عربي
32( :4027ص).

رسالة في الفرائض
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فقه ,عربي
( :724نظام الدين حسن2904 ,هـ83 ,ص).

رسالة في الفرق بين اسم الجنس وعلمه
جمهول
حنو ,عربي
87( :7904ص).

رسالة في الفصد
هبة الدين ابو احلسن صاعد بن ابراهيم

جمهول
فقه ,عربي
278( :133ص).
239( :2930ص ,ناقصة).

رسالة في الفقه
حممد باقر بن حممد سليم االسكوئي
فقه ,عربي
( :200عسكر بن حسني التربيزي2840 ,هـ,
04ص).

رسالة في الفقه
حممد بن حممد كاظم اخلراساني
فقه ,عربي
( :1102بلدة سر من رأى2007 ,هـ802 ,ص).

رسالة في فقه االجارة
جمهول
فقه ,عربي
100( :3449ص).

رسالة في فقه العبادات
جمهول
فقه ,عربي
007( :1793ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في الفلسفة
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
27( :7917ص).

رسالة في الفلك
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
2924( :1281هـ28 ,ص).
14( :0217ص ,ناقصة األول واآلخر).
18( :2330ص ,ناقصة األول).

رسالة في القراءات
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
28( :2734ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
07( :1847ص).

رسالة في القرعة
جمهول
فقه ,عربي
73( :2992ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في القضاء
حممد بن حممد كاظم اخلراساني
فقه ,عربي
090( :8929ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في القضاء والقدر
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :292حممد قلي بن حممد اخلوئيين2887 ,هـ,
82ص).

حرف الراء
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رسالة في القوس قزح
حممد بن منصور الشريازي
فيزياء ,فارسي
8( :7983ص).

رسالة في القوى االنسانية
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
7( :7974ص).

رسالة في القوى الجسمانية
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :7972ص).

رسالة في المجمل والمبين
ابو القاسم بن حممد علي النوري الطهراني
الكالنرتي
اصول فقه ,عربي
( :4849بلدة سر من رأى2800 ,هـ21 ,ص).

رسالة في المحاباة والبيع المشروط
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
2894( :2289هـ37 ,ص).

رسالة في المحرم
جمهول
فقه ,عربي
1( :2092ص ,ناقصة األول).

رسالة في المسافرة اختيارا لمن عليه قضاء
شهر رمضان
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي

حرف الراء
( :1008املؤلف2081 ,هـ2 ,ص)

رسالة في المسائل االصولية
عبد اهلل بن حممد البشروي اخلراساني
اصول فقه ,عربي
( :8734املؤلف2930 ,هـ898 ,ص).

رسالة في المسائل الخالفية في مناسك الحج
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
فقه ,عربي
( :4091محد بن عبد اهلل احلداد البحراني,
2847هـ38 ,ص).

رسالة في المسائل الشرعية
حممد بن عبود بن جودة احملنة الفخاري
املوسوي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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علي بن موسى ابن طاوس
فقه ,عربي
4( :011ص).

رسالة في المنطق
جمهول
منطق ,عربي
( :4800ابن عمر ابو علي النديم2292 ,هـ,
71ص).

رسالة في المعاد
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :7940ص).
7( :384ص).

رسالة في المعارف االلهية

1( :1911ص ,ناقصة).

ماجد البحراني

رسالة في المسائل الكالمية

عقائد وعلم الكالم ,عربي

الشيخ عثمان
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0( :7331ص).

رسالة في المسائل المتعلقة في الحيض
حممد رضا بن عبد املطلب
فقه ,عربي
828( :1411ص).

رسالة في المصدر واقسامه
جمهول
حنو ,عربي
2908( :2844هـ88 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في المضايقة والمواسعة

89( :4203ص).

رسالة في المعاطاة
علي بن محد احلسيين احللي
فقه ,عربي
( :7922املؤلف2029 ,هـ24 ,ص).

رسالة في المعاني
جمهول
بالغة ,عربي
28( :4803ص ,ناقصة األول).

رسالة في المعراج
جمهول
تاريخ ,تركي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :4108حممد خمتار بن صاحل2038 ,هـ39 ,ص).

رسالة في المعراج
منقولة عن كتاب االحتجاج للطربسي
حديث ,عربي
( :0090حممد بن جعفر شرب احلسيين ,طهران,
2808هـ82 ,ص).

رسالة في المقادير
حسن بن سليمان العاملي
فقه ,عربي
( :2384املؤلف2807 ,هـ0 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في المكعب
امحد بن عز الدين احلليب
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :3493حممد علي النظامي2202 ,هـ20 ,ص).

رسالة في المالل
ابو الربكات الطبيب
طب ,عربي
8( :7972ص).

رسالة في المنطق
جمهول
منطق ,عربي
( :0032مصطفى بن علي ,جبل طرسوس,
2907هـ874 ,ص).
( :320حممد مهدي2880 ,هـ248 ,ص ,ناقصة
األول).
18( :4802ص).

حرف الراء

204

رسالة في المهور
جمهول
فقه ,عربي
39( :8384ص).

رسالة في المواريث
جمهول
فقه ,عربي
87( :7307ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في المواسعة والمضايقة
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
اصول فقه ,عربي
( :242حممد جواد بن حممد جعفر احلسيين,
2809هـ713 ,ص).

رسالة في المواعظ
جمهول
اخالق ,عربي
08( :2180ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في المؤثر في الوجود
حممد بن عمر بن عبد اجلليل البغدادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
8( :4739ص).

رسالة في الموضوعات
عبد الصمد بن عبد اهلل اهلمداني احلائري
اصول فقه ,عربي
3( :2149ص).

رسالة في المولد النبوي

27( :321ص ,ناقصة األول واآلخر).

جمهول

( :022حممد بن حسني احلسيين10 ,ص).

سرية ,عربي

حرف الراء
80( :7804ص).

رسالة في المياه
جمهول
فقه ,عربي
79( :0802ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الميراث
جمهول
فقه ,عربي
47( :4102ص ,ناقصة اآلخر).
73( :2118ص).

رسالة في الميراث
حممد تقي بن حسني علي اهلروي
فقه ,عربي
11( :741ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الميراث
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
04( :8432ص).

رسالة في النبوة
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
24( :2700ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في النجوم
جمهول
فلك وهيئة ,فارسي
339( :0002ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في النحو

دليل خمطوطات

202
جمهول
فقه ,عربي
2209( :0831هـ30 ,ص).

227( :1732ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في النحو
حممود بن سلطان علي املرعشي
حنو ,فارسي
( :2241املؤلف8 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في النسيء
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تاريخ ,عربي
( :0387املؤلف29 ,ص).

رسالة في النص على االئمة
عبد اهلل بن فرج القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :823عبد الرزاق بن حممد البحراني2212 ,هـ,
28ص ,ناقصة األول).

رسالة في النفس
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
00( :7948ص).

رسالة في النفس
يعقوب بن اسحاق الكندي
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :7970ص).

رسالة في النوافل
حممد باقر احلجة الطباطبائي
فقه ,عربي
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( :8911املؤلف2 ,ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في الهيكل
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0( :4341ص).

رسالة في الهيئة
علي بن حممد القوشجي
فلك وهيئة ,فارسي
2939( :8039هـ237 ,ص).
( :7101حممد2203 ,هـ71 ,ص).
292( :7009ص).

رسالة في الوضع
جمهول
منطق ,عربي
24( :7329ص).

رسالة في الوضع
جمهول
لغة ,عربي
( :8117حممد بن عبد اهلل بن حممد2282 ,هـ,
234ص).

رسالة في الوعظ واالرشاد
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,فارسي
242( :0231ص).

رسالة في الوقف
حممد حسن بن حممد باقر املوسوي
الطباطبائي

حرف الراء

200
فقه ,عربي

( :4281املؤلف ,كربالء املقدسة2070 ,هـ,
848ص).

رسالة في ان الموجود البد له من مؤثر
موجود
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
8( :3222ص).

رسالة في اول مباحث الوقف
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
29( :0377ص).

رسالة في آيات وحجب ايام االسبوع
جمهول
ادعية وزيارات ,عربي
79( :8202ص).

رسالة في ايمان فرعون
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1( :4323ص).

رسالة في بطالن عبادة الجاهل من غير
تقليد
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
29( :1843ص).

رسالة في بعض اعمال شهر رمضان
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
2( :3209ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف الراء

رسالة في بعض الوقائع واالحداث في
النجف
جمهول
تاريخ ,عربي
21( :3201ص ,ناقصة).

رسالة في بيان احوال االنسان وفيما يتعلق
بالمعاد
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1( :1340ص).

رسالة في بيان افعال الحج والعمرة
حممد حسن ال ياسني
فقه ,عربي
2808( :1007هـ31 ,ص).

رسالة في بيان الخفية والجهرية وبيان
حاالتها وثمراتها
جمهول
فقه ,عربي
22( :7300ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في بيان المجاز واقسامه لعصام الدين
امحد املولوي
لغة ,عربي
( :1042خضريي الشمالي املالكي2209 ,هـ,
21ص).

رسالة في بيان حديث الطرق الى هللا بعدد
انفاس الخالئق
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
حديث ,عربي
7( :4324ص).

دليل خمطوطات

899

رسالة في بيان حقيقة النوم
مرتضى بن امحد الرشيدي الكرمانشاهي
علم النفس ,فارسي
( :8204املؤلف2073 ,هـ80 ,ص ,ناقصة
األول).

رسالة في بيان عدد االشهر الرومية وايام
السنة النحسة
حممد بن هاشم الرضوي اهلندي
متفرقات ,عربي
( :411حممد عز الدين اجلزائري2032 ,هـ,
2ص).

رسالة في بيان والية نكاح البكر الحرة
العاقلة البالغة
علي بن حممد املقابي البحراني
فقه ,عربي
( :4004محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني2810 ,هـ40 ,ص).
13( :4204ص).

رسالة في بيع الفضولي والخلع والختان
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
( :8722املؤلف ,قم املقدسة2898 ,هـ237 ,ص).

رسالة في تأويل بعض اآليات القرآنية
حممد االزهري احلافظ
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
83( :7291ص).

رسالة في تجويد القران الكريم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
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حرف الراء
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( :4200حممد امني اعرج2821 ,هـ87 ,ص).

حممد باقر الوحيد البهبهاني

80( :4000ص).

اصول فقه ,عربي

رسالة في تحريم الفقاع
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :4420حسني بن حممد تقي الطربسي,
20ص).

رسالة في تحقيق اصالة البراءة وبيان
معناها
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
30( :0930ص).

رسالة في تحقيق الجسم والجوهر الفرد
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2223املؤلف2809 ,هـ09 ,ص).

رسالة في تحقيق العدالة
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :3049املؤلف ,النجف االشرف2024 ,هـ,
79ص).

رسالة في تحقيق القول بان الشهداء في
الدنيا
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :4320ص).

رسالة في تحقيق القياس

0( :2170ص).

رسالة في تحقيق الكليات
حممد بن حممد قطب الدين الرازي
منطق ,عربي
21( :7902ص).

رسالة في تحقيق المعجزة وبيان وجه
داللتها على صدق من يرعى النبوة
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4349عبد الوهاب علي081 ,هـ27 ,ص).

رسالة في تحقيق حال اسحق بن عمار
حممد باقر بن حممد تقي املوسوي الرشيت
علم الدراية والرجال ,عربي
07( :0222ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في تحقيق خلق االعمال
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :2083ص).

رسالة في تحقيق قبور اوالد االئمة
جمهول
تاريخ ,فارسي
( :4829حممد صادق2923 ,هـ82 ,ص).

رسالة في تحقيق ماهية الحرارة الغريزية
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي

حرف الراء
20( :4472ص).

رسالة في تحقيق مذهب الصوفية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
20( :7914ص).

رسالة في تحليل التتن والقهوة
سليمان بن علي الشاخوري البحراني
فقه ,عربي
2904( :88هـ03 ,ص).
2804( :4210هـ03 ,ص).

رسالة في تداخل االسباب
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
اصول فقه ,عربي
244( :3007ص ,ناقصة).

رسالة في تداخل االسباب وتداخل المسببات
فرج اهلل بن حممد التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :3012املؤلف ,النجف االشرف2022 ,هـ,
21ص).

رسالة في تزاحم الحكمين
ابو الفضل االصبهاني
اصول فقه ,عربي
( :8200حممد حسني بن حممد رضا الكلباسي
النجفي2022 ,هـ87 ,ص).

رسالة في تزويج امير المؤمنين ابنته الى
عمر بن الخطاب

دليل خمطوطات

898

( :2302امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ7 ,ص).
( :4423امحد بن علي اكرب اخلادمي2019 ,هـ,
1ص).
( :732حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2010هـ22 ,ص).

رسالة في تطهير الحصر والبواري
احلسني بن عبد الصمد العاملي
فقه ,عربي
( :2321امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ0 ,ص).

رسالة في تعارض االستصحابين
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :0193املؤلف89 ,ص).

رسالة في تعريف المصطلحات
جمهول
لغة ,عربي
28( :1409ص).

رسالة في تفسير تعديل االركان والقومة
جمهول
فقه ,عربي
72( :7088ص).

رسالة في تقصير اهل مكة
جمهول
فقه ,عربي
78( :848ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في تقليد االعلم

علي بن احلسني الشريف املرتضى

حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت

عقائد وعلم الكالم ,عربي

اصول فقه ,عربي
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( :4840بلدة سر من رأى بيت احلاج عبد
الكريم كبة2800 ,هـ277 ,ص).

رسالة في تقليد المجتهد الميت وعدمه
جمهول
فقه ,عربي
2800( :3281هـ29 ,ص).

رسالة في تقليد الميت
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
22( :1840ص).

رسالة في تنجيس المتنجس
اسد اهلل الزجناني
فقه ,عربي
270( :2247ص).

رسالة في تنجيس المتنجس
حممد باقر احلجة الطباطبائي
فقه ,عربي
( :8932املؤلف11 ,ص ,ناقصة).

رسالة في جواز الدوران
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
فقه ,عربي
7( :4322ص).

رسالة في جواز العمل بالظن
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اصول فقه ,عربي
( :0224املؤلف2 ,ص).

حرف الراء

890

رسالة في أخذ جوائز الحكام
جمهول
فقه ,عربي
7( :3283ص).

رسالة في حجية اصل البراءة
حممد بن احلسن احلر العاملي
اصول فقه ,عربي
27( :1939ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في حجية االدلة االربعة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
08( :0932ص).

رسالة في حجية االستصحاب
جمهول
اصول فقه ,عربي
17( :104ص).

رسالة في حجية الخبر
جمهول
اصول فقه ,عربي
02( :272ص).

رسالة في حجية الشهرة
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
اصول فقه ,عربي
( :037حسن بن حممد باقر احلسيين2827 ,هـ,
83ص).
( :2742حسني بن علي اخلسروشاهي2803 ,هـ,
80ص).
2878( :3291هـ27 ,ص).
09( :0934ص).

حرف الراء

دليل خمطوطات

897

27( :2171ص).

فلسفة وحكمة ,عربي

24( :2178ص).

4( :4793ص ,ناقصة األول).

رسالة في حجية الظن

رسالة في حرمان الزوجة من االراضي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :0319املؤلف201 ,ص).

رسالة في حجية الظن

( :1072املؤلف33 ,ص).

رسالة في حرمة حلق اللحية

علي بن جعفر كاشف الغطاء

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

اصول فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :2283هادي بن عباس كاشف الغطاء2027 ,هـ,
47ص).

رسالة في حجية الظن في الركعات واالفعال
في الصالة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :0322املؤلف0 ,ص).
( :0329امحد بن سلطانعلي احلسيين22 ,ص).
28( :0339ص).

رسالة في حجية مفهوم االولوية
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
اصول فقه ,عربي
29( :2174ص).

رسالة في حد الخمر
جمهول
فقه ,عربي
7( :4327ص).

رسالة في حدوث العالم
حممد باقر بن حممد احلسيين الداماد

( :0321املؤلف27 ,ص).

رسالة في حفظ االربعين حديث
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
اخالق ,عربي
24( :4342ص).

رسالة في حكم التسليم في الصالة
حممد باقر بن حممد تقي املوسوي الرشيت
فقه ,عربي
22( :070ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في حكم عصير التمر والزبيب
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
2894( :2282هـ30 ,ص).

رسالة في حكم ما لو اقر بعض الورثة بدين
على مورثه وانكر الباقون
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1003املؤلف2082 ,هـ82 ,ص).
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رسالة في خطبة النكاح وصيغه

حرف الراء

893
2834( :3401هـ2 ,ص).

حممد بن حممد زمان الكاشاني االصفهاني

29( :3290ص).

فقه ,عربي

رسالة في رد التصوف

النجفي
( :1803حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني ,تربيز,
2810هـ72 ,ص).

رسالة في خواص استعمال قراءة لفظ
الجاللة

حسن بن حممد باقر احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
2( :030ص).

رسالة في رد شبهات الصوفية

سهل بن عبد اهلل

ابو القاسم بن احلسن القمي

علوم غريبة ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,فارسي

89( :7222ص).

رسالة في خواص الخرز واالحجار
جمهول
علم االحجار ,عربي
28( :7801ص).

رسالة في دخول ولد البنت في الموقوف
على بعض االوالد
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
فقه ,عربي
0( :4340ص).

رسالة في داللة االلفاظ
كاظم بن قاسم الرشيت
لغة ,عربي
09( :3400ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في ذبائح اهل الكتاب
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي
( :2389امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ2 ,ص).

( :8729حممد صادق الشريازي2830 ,هـ,
41ص).

رسالة في رد شبهة اوردها االشاعرة على
المعتزلة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
نقد وردود ,عربي
28( :1844ص).

رسالة في سنن الصالة
حممد بن امحد الوسيم
فقه ,عربي
2242( :7219هـ23 ,ص).

رسالة في سهو االنبياء c
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
فقه ,عربي
24( :4248ص).

رسالة في سورة االخالص
نور الدين حممد بن عبد الرحيم بن مسعود
الطهطاوي

حرف الراء
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4900أمحد بن حممد بن عبد العزيز القامسي
الطهطاوي2809 ,هـ28 ,ص).

رسالة في شرح آداب البحث لعضد الدين
حممد احلنفي التربيزي الربدعي
منطق ,عربي
( :4223حصن منصور82 ,ص).

رسالة في شرح االربعين حديثا
حممد بن عبد الرمحن بن الباقي ابن احلافظ

دليل خمطوطات

891
74( :2187ص).

رسالة في صالة الجمعة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
00( :1829ص).

رسالة في صالة المسافر
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي

االصفهاني

00( :1828ص).

حديث ,عربي

22( :2489ص).

87( :4340ص).

رسالة في شرح المعراج
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
03( :0778ص).

رسالة في شكوك الصالة
حممد بن خلف السرتي
فقه ,عربي
( :4081محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني2842 ,هـ21 ,ص).

رسالة في صالة الجمعة
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
2822( :4249هـ82 ,ص).

رسالة في صالة الجمعة

رسالة في صيد المحرم
علي اكرب بن غالم حسن اخلونساري
فقه ,عربي
( :2402املؤلف22 ,ص).

رسالة في صيغ العقود
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :2322امحد بن حبيب زوين2807 ,هـ,
80ص).

رسالة في طبقات االقطاب
عيسى بن موسى الطولوني
علوم غريبة ,عربي
( :1423حممد بن حسن البيطاء2872 ,هـ,
20ص).

رسالة في طالق الغائب

جمهول

سليمان بن عبد اهلل املاحوزي

فقه ,عربي

فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :4003محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني22 ,ص).
2( :4240ص).

رسالة في ظل خط االستواء
حممد وسيم االردالني
فلك وهيئة ,عربي
7( :7230ص)

رسالة في ظن المجتهد
عبد الوهاب بن حممد علي القزويين
فقه ,عربي
21( :322ص).

رسالة في عدد المخرجين لحرب الحسين
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تاريخ ,عربي
( :0307املؤلف2007 ,هـ1 ,ص).
( :0341امحد بن سلطانعلي الشوشرتي
احلسيين2072 ,هـ29 ,ص).
28( :0307ص).

رسالة في عدد شهر رمضان
حممد بن حممد الشهري باملفيد
فقه ,عربي
( :228حممد رضا كاشف الغطاء2080 ,هـ,
24ص).

رسالة في عدم حرمة ذات البعل بعد موته او
طالقه على من وطاها شبهة من حال كونها
ذات بعل
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1002املؤلف2082 ,هـ0 ,ص).

حرف الراء

894

رسالة في عدم نسبة الشر الى هللا تعالى
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :4347ص).

رسالة في عقيدة التوحيد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1119حممد بن امحد احلليب2219 ,هـ,
200ص).
( :1112حممد بن امحد احلليب200 ,ص).

رسالة في علم االصول
جمهول
اصول فقه ,فارسي
00( :1200ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في علم البيان
جمهول
بالغة ,عربي
7( :4700ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في علم التجويد
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
2847( :7122هـ02 ,ص).

رسالة في علم الرجال
حسني بن حممد احلسيين
علم الدراية والرجال ,عربي
09( :2342ص).

رسالة في علم الرمل

حرف الراء
جمهول
علوم غريبة ,فارسي
234( :8081ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في علم الكالم
حممد بن ادم بن عبد اهلل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7782املؤلف2 ,ص).

رسالة في علم النجوم
امحد بن حممد بن كثري الفرغاني
فلك وهيئة ,عربي
( :1904شهاب الدين بن امحد2023 ,هـ,
11ص).

دليل خمطوطات
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رسالة في علماء الزيدية
جمهول
تراجم ,عربي
08( :2340ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في علمي الهياة والكالم
حممد بن امحد بن حممد احلفري
فلسفة وحكمة ,عربي
4( :7934ص).

رسالة في علية االئمة
علي بن نصر اهلل التربيزي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :2137عسكر بن حسني االردوبادي التربيزي,
2840هـ70 ,ص).

رسالة في علم النفس
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
24( :7900ص).

رسالة في علم الهيئة
حممد بن حممد بن سليمان املغربي الروداني
فلك وهيئة ,عربي
2908( :4822هـ24 ,ص).

رسالة في علم شيمي
جمهول
كيمياء ,فارسي
29( :4019ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في علم عروض الشعر
جمهول
أدب ,فارسي
8( :7909ص).

رسالة في عمدة اركان االيمان
حممد بن جعفر شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :0890املؤلف2009 ,هـ882 ,ص).

رسالة في عوارض الوجود
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
7( :7901ص).

رسالة في فرائض الصالة
جمهول
فقه ,عربي
39( :7823ص).

رسالة في فرض الحج والعمرة
جمهول
فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :2980امحد بن علي ابو احسان230 ,هـ,
22ص).

رسالة في فرض الصالة
حممد بن رضاء الرشيت
فقه ,عربي
( :1971املؤلف2831 ,هـ29 ,ص).

رسالة في فضائل العلم
جمهول
اخالق ,عربي
28( :2000ص).

رسالة في فقه الحج
ناصر بن عبد اهلل الرببوري البحراني
فقه ,عربي

حرف الراء

890
فقه ,عربي

( :8203حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي
النجفي2022 ,هـ24 ,ص).

رسالة في كيفية العمل مع فقد المجتهد
جمهول
فقه ,عربي
( :2277نوروز الطارمي2842 ,هـ1 ,ص).

رسالة في لفظ اهوم
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
لغة ,عربي
29( :4307ص).

رسالة في مباحث االمامة

837( :2974ص).

سليمان بن عبد احلق الدهلوي

رسالة في فقه الشكوك غير المنصوصة

عقائد وعلم الكالم ,عربي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
80( :0372ص).

رسالة في فن التسخير
حممد بن سراج الدين السكاكي
علوم غريبة ,فارسي
07( :8092ص).

رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ
حممد مجال اهلامشي
اصول فقه ,عربي
( :8010املؤلف82 ,ص).

رسالة في قاعدة ال ضرر
حممد حسني النائيين الغروي

( :2921غالم رضا بن غالم حممد الدهلوي,
2273هـ798 ,ص).

رسالة في مبادئ الكل
االسكندر االفروديسي
فلسفة وحكمة ,عربي
3( :7973ص).

رسالة في مبحث النسخ
جمهول
اصول فقه ,عربي
1( :279ص).

رسالة في مدح السعي وذم البطالة
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا

حرف الراء
اخالق ,عربي
7( :4344ص).

رسالة في مسالة الجمعة
حممد رضا بن عبد املطلب
فقه ,عربي
( :1413املؤلف ,النجف االشرف2844 ,هـ,
828ص ,ناقصة األول).

رسالة في مسالة الضد
جمهول
اصول فقه ,عربي
81( :4828ص).

رسالة في مسالة غسل الرجلين
امحد بن حيدر الشافعي
فقه ,عربي
2( :7290ص).

رسالة في مصادقة االخوان
حممد بن علي الصدوق
اخالق ,عربي
 ( :713حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2034هـ88 ,ص).

رسالة في معرفة اثنتين وسبعين فرقة
علي املتقي
فرق ومذاهب ,عربي

دليل خمطوطات
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رسالة في معرفة االوقات بواسطة ربع
الدائرة
حسني احلسيين اخللخالي
فلك وهيئة ,عربي
28( :4072ص).

رسالة في معرفة االيام واالوقات
جمهول
فلك وهيئة ,تركي
21( :4010ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في معرفة هللا تعالى
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
22( :0770ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في معرفة الملوك والسالطين
والوزراء ودولتهم ومدتهم
حممد بن عالء الدين املصري الشهري
بالطيلوني
علم احلروف ,عربي
27( :1932ص).

رسالة في معرفة الوقف في القران الكريم
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
282( :7129ص).

رسالة في معرفة اوقات الفرائض الخمسة

29( :7293ص).

حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي

رسالة في معرفة اسقاط الصالة

فقه ,فارسي

جمهول
فقه ,عربي
7( :1180ص).

0( :4883ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في معرفة طريق وفق المخمس
الخالي الوسط

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
جمهول
اهلندسة واحلساب ,عربي
4( :7448ص).

رسالة في معرفة طريقة الوفق المخمس
ابو عبد اهلل حممد بن يوسف الفاسي
اهلندسة واحلساب ,عربي
27( :7442ص).

رسالة في مفردة سرور

حرف الراء
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فقه ,عربي

( :2202نوروز الطارمي2844 ,هـ202 ,ص).

رسالة في (من ملك شيئا ملك االقرار به)
مرتضى بن حممد امني االنصاري
فقه ,عربي
( :2287نوروز الطارمي2842 ,هـ88 ,ص).

رسالة في مناسك الحج
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار

حممد بن عمر بن عبد اجلليل البغدادي

البحراني القطيفي

لغة ,عربي

فقه ,عربي

7( :4772ص).

رسالة في مقدمة الواجب
حسني بن مجال الدين حممد اخلونساري
اصول فقه  ,عربي
( :8322شعبان ,الالهجان2814 ,هـ02 ,ص).
( :2274نوروز الطارمي2842 ,هـ81 ,ص).
( :1928جعفر بن هادي74 ,ص).

رسالة في مقدمة الواجب
ماجد بن هاشم بن علي احلسيين
اصول فقه ,عربي
( :4240حممد بن بدوي اجلزائري العسكري,
2221هـ08 ,ص).

رسالة في (من ملك شيئا ملك االقرار به)
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
( :2280نوروز الطارمي2844 ,هـ32 ,ص).

رسالة في (من ملك شيئا ملك االقرار به)
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي

( :4090محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني2847 ,هـ20 ,ص).

رسالة في منجزات المريض
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
( :2288نوروز الطارمي2844 ,هـ08 ,ص).

رسالة في منجزات المريض
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
فقه ,عربي
( :1800حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني,
2822هـ22 ,ص).

رسالة في مندوب الصيام
عبد اهلل بن علي الصيمري
فقه ,عربي
2( :4212ص).

رسالة في مواقيت الصالة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي

حرف الراء
( :0379املؤلف20 ,ص).

رسالة في ميراث الخنثى
جمهول
فقه ,عربي
12( :8382ص).

رسالة في نجاسة اهل الكتاب
حممود بن مرتضى االشتياني
فقه ,عربي
( :8914املؤلف2024 ,هـ24 ,ص).

رسالة في نسب عبد العظيم الحسني
امساعيل بن عباد الشهري بالصاحب
انساب ,عربي
( :772حسن بن عبد اهلادي اخلرسان2032 ,هـ,
3ص).

رسالة في نقد الشيعة
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
نقد وردود ,عربي
8( :4329ص).

رسالة في واجبات الصالة
احلسين
فقه ,عربي
207( :0849ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسالة في واجبات الصالة
جمهول
فقه ,عربي
293( :827ص ,ناقصة اآلخر).

رسالة في وجوب االحتياط بركعة او ركعتين
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حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
( :4022سلمان بن حسني بن حممد البحراني,
1ص).

رسالة في والية الوصي على تزويج الصغير
والصغيرة والمجنون
خلف بن عبد علي بن امحد البحراني
فقه ,عربي
2241( :4201هـ4 ,ص).

رسالة فيما كانت عليه بغداد
ابو املعالي حممود شكري بن عبد اهلل
االلوسي
تاريخ ,عربي
( :7109املؤلف2022 ,هـ21 ,ص).

رسالة قره باغي
يوسف بن حممد القره باغي
منطق ,عربي
2220( :7840هـ280 ,ص ,ناقصة األول).

رسالة قليمية
املوىل قالوزاد
لغة ,عربي
0( :4343ص).

رسالة لبعض الحكماء في جواب مسالة
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
3( :4084ص).

رسالة مختصرة في الطب
حممد بن جعفر شرب احلسيين
طب ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :0240املؤلف019 ,ص).
2073( :0822هـ083 ,ص).

رسالة مختصرة في القبائل وتفرقهم
حسون الرباقي النجفي
انساب ,عربي
( :0928املؤلف24 ,ص).

رسالة مسائل من الفنون
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
متفرقات ,عربي
2879( :7240هـ01 ,ص).

رسالة معرب الكافية
حممد بن ادريس بن الياس املرعشي
حنو ,عربي
2902( :4022هـ809 ,ص).

رسالة معمولة في تصحيح لفظ الزنديق

حرف الراء

820

رسالة نشاط العشق
عبد اهلل بن حسن بن علي احلسين
عرفان ,فارسي
48( :4818ص).

رسالة ياقوت الحموي الى جمال الدين
ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلنفي
ادب ,عربي
22( :7100ص).

رسالة يوحنا
يوحنا بن اسرائيل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0222ابراهيم بدل آبادي2890 ,هـ00 ,ص).

الرسائل
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
متفرقات ,عربي

امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال

288( :8909ص).

لغة ,عربي

رسائل اصولية

باشا
4( :4342ص).

رسالة مفاخرة الليل والنهار
عز الدين حممد بن عبد السالم بن امحد
املقدسي
متفرقات ,عربي
29( :429ص).

رسالة من ارسطو طاليس الى االسكندر
ارسطو طاليس
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :7919ص).

عبد اهلل بن سعيد احللي
اصول فقه ,عربي
( :0810املؤلف2091 ,هـ213 ,ص).

رسائل اصولية
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :2422حسني بن امحد الكربالئي2879 ,هـ,
082ص ,ناقصة).

رسائل اصولية
مهدي بن علي الطباطبائي

حرف الراء
اصول فقه ,عربي
701( :8020ص).

رسائل اصولية وفقهية
الطباطبائي والوحيد وحبر العلوم
متفرقات ,عربي
2882( :8924هـ714 ,ص).

الرسائل الجعفرية في الرد على الوهابية
هادي بن عباس كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
090( :2101ص).

رسائل الرشتي
كاظم بن قاسم الرشيت
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4107حممد القرشي831 ,ص).

رسائل السيد الطباطبائي
حممد بن عبد الكريم الطباطبائي
تراجم ,عربي
( :0980حسون الرباقي النجفي ,النجف
االشرف2020 ,هـ243 ,ص).

رسائل الشيخ علي بن عبد هللا الستري
علي بن عبد اهلل السرتي البحراني
فقه ,عربي
021( :4243ص).

الرسائل الفقهية (اصالة الصحة والفساد في
المعامالت)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
7( :3292ص).
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الرسائل الفقهية (حكم العصير التمري
والزبيبي)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
81( :3221ص).

الرسائل الفقهية (حكم عبادة الجاهل)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
1( :3228ص ,ناقصة اآلخر).

الرسائل الفقهية (حكم متعة الصغير)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
8( :3223ص).

الرسائل الفقهية (طهارة االشياء)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
08( :3294ص).

الرسائل الفقهية (عدم جواز تقليد الميت)
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
2( :3224ص).

الرسائل الى علم تلك المسائل
ادريس بن علي الكويف
فقه ,عربي
207( :8022ص ,ناقصة اآلخر).

رسائل حمزة بن علي
محزة بن علي بن امحد الفارسي احلاكمي
الدرزي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
فرق ومذاهب ,عربي
839( :7014ص).

رسائل صابئية عامية
انستاس ماري الكرملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
2097( :7334م00 ,ص).

رسائل فقهية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :2987حممد صاحل بن حسن علي االصفهاني,
2992هـ288 ,ص ,ناقصة األول).

رسائل فقهية
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
27( :8022ص ,ناقصة).

رسائل فقهية
حممد هادي بن حممد امني الطهراني
فقه ,عربي
890( :8073ص).

رسائل في اخوان الصفا
كاظم بن قاسم الرشيت
اخالق ,عربي وفارسي
( :333امحد اخلراساني2804 ,هـ080 ,ص).

رسائل في اصول الفقه
حبر العلوم الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :8490شريف بن عبد احلسني ,بلوجرد,

حرف الراء

823
2824هـ882 ,ص).

رسائل في االصول العملية
علي بن احلسني اخلاقاني
اصول فقه ,عربي
( :440حسن علي اخلاقاني2003 ,هـ721 ,ص).

رسائل في الجفر والحروف
جمهول
علوم غريبة ,فارسي
23( :0820ص).

رسائل في الرمل
جمهول
علوم غريبة ,عربي
( :1243حيدر اباد دكن2099 ,هـ029 ,ص,
ناقصة األول).

رسائل في الفلك
حسني بن علي البيهقي الكاشفي
فلك وهيئة ,فارسي
2870( :0800هـ088 ,ص).

رسائل مختلفة
حممد االصفهاني
فقه ,عربي
82( :312ص ,ناقصة األول واآلخر).

رسائل وتقريرات
اغا بزرك حممد حمسن الطهراني
متفرقات ,فارسي
( :8028املؤلف200 ,ص).

رسائل يحيى افندي

حرف الراء
حييى بن ابي بكر احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
38( :7080ص).

رسوم جهنم
الياس الكرملثاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي

دليل خمطوطات
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عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :1209عطني احلسن بن ابراهيم بن حممد
احلسين828 ,ص).

رضاعة النبي j
حممد بن عمر الواقدي
تاريخ ,عربي

2404( :1300م277 ,ص).

74( :022ص).

رشح السحاب في شرح نظم الحساب

الرضوان

حمسن بن حممد طاهر القزويين
اهلندسة واحلساب ,عربي

حممد هادي بن حممد امني الطهراني
فقه ,عربي

209( :390ص).

247( :3012ص ,ناقصة اآلخر).

رشحات القدس في تحقيق معنى الوسوسة
وحديث النفس

رضوان االملين

حممد رضا بن قاسم الغراوي
عرفان ,عربي
( :8044املؤلف2040 ,هـ23 ,ص).

رشد اللبيب الى معاشرة الحبيب
امحد بن علي بن حممد اليمين املشهور بابن
خليفة
متفرقات ,عربي
10( :7191ص ,ناقصة).

رشف الضرب في شرح المية العرب
ابو الربكات عبد اهلل بن احلسني السويدي
شعر ,عربي
04( :7098ص).

رشف النصائح االيمانية وكشف الفضائح
اليونانية
شهاب الدين عمر بن حممد السهروردي

حممد بن عبد الصمد احلسيين االصفهاني
اصول فقه ,عربي
2809( :3904هـ000 ,ص).

رفع اآلفات ودفع البليات
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
طالسم ,فارسي
( :0021حممد بن حسن االصفهاني2027 ,هـ,
238ص).
42( :0084ص).

رفع الخفا على ذات الشفا في سيرة
المصطفى
حممد بن حسن البصري الشهرزوري الشافعي
سرية ,عربي
804( :7420ص ,ناقصة اآلخر).

رفع القدر في التوسل باهل بدر
عبد الرمحن االزهري القباني

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
أدعية وزيارات ,عربي
11( :7477ص).

الرفع والدفع
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
طالسم ,فارسي
2880( :1024هـ00 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

الرق المنشور لبيان معراج النبي المنصور
جعفر بن ابي اسحاق املوسوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
72( :049ص).

رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق
حممود بن امحد العيين
فقه ,عربي
( :1223حممد بن عمر2292 ,هـ708 ,ص).

روح الشروح في شرح المقصود
عيسى افندي السربوي
صرف ,عربي
( :1242حممد بن خليل بن حممد2227 ,هـ,
229ص).
( :4021حسني بن حممد ,املدرسة الرمضانية,
830ص).
282( :4722ص).

روح الصالة
حممد سعيد بن حممد مفيد القمي املعروف
بالقاضي سعيد
عرفان ,عربي
( :3902حممد بن حممود احلسيين2030 ,هـ,
293ص).

حرف الراء

824

روح الصالة
حممد حمسن
عرفان ,عربي
29( :387ص).

الروض الجامع لما يعجب ويطرب السامع
عبد اهلل بن عيسى بن امساعيل
ادب ,عربي
( :7030املؤلف2878 ,هـ291 ,ص).

روض الجنان في حياة االبدان
حممد سعيد بن سراج الدين قاسم احلسين
احلسيين
فقه ,عربي
( :3298ابو مسلم بن حممد علي اجلشوقاني
القهبائي212 ,ص).

روض الجنان في شرح ارشاد االذهان
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :4204املؤلف070 ,هـ109 ,ص).
( :3270حممد حسن بن حممد اخلونساري,
2831هـ834 ,ص).
( :3292حممد علي بن مهر علي اخلونساري,
اصفهان037 ,ص).

روض الجنان وروح الجنان
ابو الفتوح الرازي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :0791حممد بن علي رودباري2949 ,هـ,
770ص).

روضات الجنات في احوال العلماء والسادات

حرف الراء
حممد باقر بن زين العابدين املوسوي

دليل خمطوطات
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فقه ,عربي

اخلوانساري

( :1227املؤلف031 ,هـ072 ,ص).

تراجم ,عربي

( :7143املؤلف034 ,هـ309 ,ص).

( :3900حممد كاظم بن علي اصغر االصفهاني,
2822هـ823 ,ص ,ناقصة األول).
( :3979حبيب اهلل بن امساعيل اخلوانساري,
2800هـ042 ,ص).

روضات الجنات في اصول االعتقادات
حسن بن عبد اهلل املعروف بكايف البسنوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1428علي بن حممد2239 ,هـ32 ,ص).

روضاتي جنده در فضائل ائمة
جمهول
مناقب ,فارسي
2( :3403ص).

روضة االحباب في سير النبي واالل
واالصحاب
عطاء اهلل بن حممود بن فضل اهلل الشريازي
سرية ,فارسي
2808( :3400هـ118 ,ص).
428( :1790ص ,ناقصة األول).

روضة االذكار
حممد بن حممد التربيزي
أدعية وزيارات ,فارسي
221( :2200ص).

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني

( :3941حممد مؤمن بن جالل الدين حممد
الكاشاني2979 ,هـ111 ,ص).
( :3973حسني بن كاظم الكاظمي2919 ,هـ,
874ص).
( :8428حممد شريف احلسيين2914 ,هـ,
749ص).
( :8489امساعيل بن جعفر2922 ,هـ348 ,ص).
( :8413نذر علي بن مريزا حممد البيابانكي,
اصفهان2901 ,هـ703 ,ص).
( :3921حممد كاظم بن صفي اهلل اجلبلي
الديلمي2299 ,هـ132 ,ص).
( :8138علي اكرب بن عوض رستم2298 ,هـ,
090ص ,ناقصة).
2293( :1224هـ197 ,ص).
( :3933حممد شريف بن امحد سالكدهي,
2291هـ702 ,ص).
( :8030املشهد الرضوي2290 ,هـ412 ,ص,
ناقصة األول).
( :8818حممد أشرف النيسابوري2227 ,هـ,
019ص ,ناقصة األول).
( :0019صاحل بن امساعيل اجلربي2289 ,هـ,
032ص).
( :3913حممد هادي بن حممد مهدي القزويين,
2282هـ788 ,ص ,ناقصة األول).
( :3971حممد زمان بن حممد باقر الشهمريزادي,
2288هـ302 ,ص).
( :3912حسن بن حممد امني املوتي2280 ,هـ,
780ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :3924ابو احلسن الشريف الرضوي بن ابي
الفضل املشهدي2282 ,هـ784 ,ص ,ناقصة
األول).

حرف الراء

820

( :8987حممد كاظم بن حممد باقر الزجناني,
2802هـ793 ,ص ,ناقصة اآلخر).
2800( :3928هـ734 ,ص).

2280( :8240هـ787 ,ص).

2800( :2822هـ791 ,ص).

( :3909حممد بن حسن بن علي ,مشهد الرضا,

( :3944حممد جعفر ساوجبالغي نظر آبادي,

2219هـ787 ,ص).
( :3912ابو مسلم احلسيين التولريكاني2893 ,هـ,
799ص ,ناقصة األول).
( :3903حممد صادق بن مهر علي اخلونساري,
2891هـ318 ,ص).

2872هـ702 ,ص).
( :3942زين العابدين احلسين املازندراني,
2872هـ709 ,ص).
( :3919عبد العلي بن ابراهيم2872 ,هـ,
079ص).

2829( :2007هـ102 ,ص).

2872( :3970هـ002 ,ص).

( :3943عليقلي بن آقا بابا2888 ,هـ728 ,ص).

( :3939حممد مهدي بن حممد صادق الفراهاني

( :8423مهدي اجليالني2880 ,هـ700 ,ص,
ناقصة األول).
( :3908امساعيل بن علي اجلابالقي2884 ,هـ,
712ص).
( :8982خدا ويردي بن الياس خوي2884 ,هـ,
021ص ,ناقصة األول).
( :3930امحد بن حممد اخلونساري2802 ,هـ,
123ص ,ناقصة).
( :3907حممد علي بن مرتضي قليخان ابرقوهي,
2808هـ128 ,ص).
( :3917عابدين بن حسن اخلونساري2800 ,هـ,
031ص).
( :3914رمضان بن علي الكلبايكاني2807 ,هـ,
809ص).
( :3972حممد مهدي بن حممد جعفر املوسوي,
2804هـ772 ,ص).
2804( :2092هـ781 ,ص).
( :3902باقر بن نصريي املازندراني2802 ,هـ,
790ص).

املشك آبادي2878 ,هـ709 ,ص).
( :3900جنفعلي بن حيدر2870 ,هـ379 ,ص).
( :0729حسن بن أقابك2870 ,هـ310 ,ص).
( :8420نصر اهلل بن مهدي احلسيين2873 ,هـ,
000ص).
2874( :3977هـ701 ,ص).
2874( :3972هـ311 ,ص ,ناقصة األول).
( :2022عبد احلميد بن علي2872 ,هـ,
102ص).
( :3938حسن بن حممد املوسوي2870 ,هـ,
749ص).
( :3978حممد باقر بن عبد احلي االنصاري,
2870هـ809 ,ص).
2870( :0009هـ710 ,ص).
2832( :8220هـ387 ,ص).
( :3910حممد حسني بن علي حممد2838 ,هـ,
722ص).
( :3929عبد اجمليد بن رضا قلي القزويين,
2830هـ794 ,ص).

حرف الراء

دليل خمطوطات
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( :3922ابو احلسن التنكابين2837 ,هـ840 ,ص).

037( :3948ص).

( :3937حبيب اهلل بن حممد رفيع البسطامي,

019( :3910ص ,ناقصة اآلخر).

2831هـ830 ,ص).
( :8108حسني بن حممد التنكابي2832 ,هـ,
000ص).
( :3949حممد رضا بن حممد دايرابي2830 ,هـ,

021( :3911ص ,ناقصة اآلخر).
704( :3918ص).
072( :3932ص).
738( :3934ص ,ناقصة).

382ص ,ناقصة األول).

721( :3931ص ,ناقصة اآلخر).

2818( :1102هـ729 ,ص).

090( :3932ص ,ناقصة اآلخر).

2817( :8332هـ340 ,ص).

842( :3970ص ,ناقصة اآلخر).

( :3930عبد احلسني بن مشهدي كلبعلي,

072( :3974ص ,ناقصة اآلخر).

2814هـ802 ,ص).

712( :0771ص ,ناقصة األول واآلخر).

2812( :1100هـ717 ,ص).

071( :0777ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :8292رمضان بن مشهدي يوسف اسرتابادي,

717( :8270ص).

2810هـ722 ,ص).

211( :8111ص ,ناقصة األول واآلخر).

2802( :4882هـ322 ,ص).

030( :8171ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :8414حسن بن يوسف بن علي املقشاعي,

728( :8348ص ,ناقصة اآلخر).

2023هـ730 ,ص).

320( :8710ص ,ناقصة األول).

21( :3292ص ,ناقصة اآلخر).

722( :8003ص ,ناقصة األول واآلخر).

419( :1173ص).

020( :8810ص ,ناقصة اآلخر).

379( :1101ص ,ناقصة اآلخر).

012( :8202ص ,ناقصة األول واآلخر).

777( :1332ص).

702( :8921ص ,ناقصة األول واآلخر).

000( :3902ص).

003( :2824ص ,ناقصة األول).

892( :3904ص ,ناقصة).

003( :2200ص ,ناقصة األول واآلخر).

191( :3901ص ,ناقصة اآلخر).

388( :2008ص).

377( :3920ص).
( :3922شاه مريزا بن خواجة جان232 ,ص,
ناقصة اآلخر).
819( :3923ص ,ناقصة اآلخر).
139( :3927ص ,ناقصة اآلخر).
179( :3920ص ,ناقصة اآلخر).
370( :3942ص).

الروضة الثالثة في فضائل النبي واالئمة c
جمهول
مناقب ,عربي
48( :3404ص ,ناقصة اآلخر).

روضة الشهداء
حسني بن علي البيهقي الكاشفي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
تاريخ ,فارسي
( :8132حممد باقر بن حممد الكربالئي2220 ,هـ,
014ص).

الروضة الصفوية في فقه الصالة اليومية
حممد بن ماجد بن مسعود البحراني املاحوزي
فقه ,عربي
( :4090محد بن عبد اهلل احلداد البحراني,
2840هـ17 ,ص).
( :4229حممد بن سعيد بن حممد بن عبد اهلل
البحراني834 ,ص).

روضة المباهج
جمهول

حرف الراء
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احلسيين
أدعية وزيارات ,عربي

( :3290حممد هاشم بن حممد مهدي املازندراني
الكيالني2209 ,هـ079 ,ص ,ناقصة األول).

رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين
ابو زكريا حييى بن شرف النواوي
اخالق ,عربي
727( :7002ص ,ناقصة األول واآلخر).

الرياض العلوية
حممد ابراهيم بن علي
اصول فقه ,عربي
( :3297املؤلف2808 ,هـ308 ,ص).

طب ,عربي
243( :7283ص ,ناقصة اآلخر).

روضة المتقين
حممد تقي بن مقصود علي اجمللسي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3900حممد هادي بن رفيع الدين احلسيين,
2901هـ237 ,ص).

روضة الواعظين وبصيرة المتعظين
حممد بن امحد بن علي الفتال النيسابوري
املعروف بابن الفارسي
اخالق ,عربي
( :3299امحد بن شاهمري الطباطبائي2912 ,هـ,
710ص).

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد
الساجدين
صدر الدين علي بن امحد بن حممد املعصوم

رياض المسائل
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
فقه ,عربي
( :014حممد درويش بن عوض2208 ,هـ,
300ص).
2201( :1714هـ202 ,ص).
2890( :4003هـ319 ,ص).
( :7884حممد تقي بن حممد الرغاني ,مشهد
احلسني `2820 ,هـ427 ,ص).
( :8124ابو امحد بن امساعيل2880 ,هـ,
744ص).
2883( :3288هـ112 ,ص).
( :8427املؤلف2884 ,هـ129 ,ص).
( :3223امحد بن حممد اخلونساري2882 ,هـ,
824ص ,ناقصة األول).
( :3290عبد اهلل بن حممد سعيد اخلونساري,
2880هـ121 ,ص).

حرف الراء
( :3222حممد كاظم بن فرج حممد2808 ,هـ,
022ص ,ناقصة األول).
( :0900املؤلف ,الكاظمية2800 ,هـ700 ,ص).
( :8027ابو طالب بن حممد حسن االراني

دليل خمطوطات
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( :3200براتعلي بن حسن النجف آبادي,
2837هـ082 ,ص).
( :3292حممد رضا بن حممد جعفر2837 ,هـ,
722ص).

الكاشاني ,كربالء املقدسة2802 ,هـ,

2833( :2083هـ792 ,ص).

038ص ,ناقصة األول).

( :280زين بن باقر2834 ,هـ072 ,ص ,ناقصة

( :3208حممد شفيع وزوائي2879 ,هـ308 ,ص).
( :3222حممد صادق بن حممد علي اليزدي,
2879هـ343 ,ص ,ناقصة).
( :3289حممد مهدي بن حممد علي كوكدي
الكلبايكاني ,كلبايكان2878 ,هـ328 ,ص).
( :3220حممد تقي بن حممد زمان2878 ,هـ,
388ص).
( :3293غالم حسني بن اسالم بيك اخلوانساري,
2877هـ071 ,ص ,ناقصة األول).
2873( :3294هـ370 ,ص).
( :2400حممد بن امساعيل الرضوي
الكلبايكاني2873 ,هـ702 ,ص).
( :0973لطف اهلل بن حسن2871 ,هـ328 ,ص).
2871( :2243هـ297 ,ص).
2871( :2293هـ720 ,ص).
( :3229علي اصغر بن بابا خان بن حممد,
رودبار2874 ,هـ002 ,ص).
2872( :8920هـ779 ,ص).
( :3207عبد اهلل بن زين العابدين ,قزوين,
2838هـ700 ,ص).
( :3284عبد اهلل بن زين العابدين2838 ,هـ,
002ص).
( :2779حممد قاسم بن حسن قلي السرحلي,
مشهد املقدس الرضوي2838 ,هـ134 ,ص).
( :3204يار علي2830 ,هـ078 ,ص).

األول).
( :3281علي عسكر بن حممد امساعيل هزاوئي,
2832هـ022 ,ص ,ناقصة اآلخر).
2830( :3221هـ792 ,ص).
( :3287حممد باقر بن حممد احلسيين2812 ,هـ,
094ص).
2818( :3228هـ333 ,ص).
( :4893حممد احلسيين القزويين2818 ,هـ,
794ص).
( :2412حممد باقر بن زين العابدين اليزدي,
2817هـ127 ,ص).
2811( :3280هـ193 ,ص).
( :3224امحد بن حممد اخلونساري2849 ,هـ,
791ص).
( :8412سعد عيسى احلويزي2089 ,هـ,
771ص).
2008( :412هـ079 ,ص).
( :2143حسني بن علي البحراني2072 ,هـ,
272ص ,ناقصة اآلخر).
378( :3434ص).
( :3298علي832 ,ص ,ناقصة).
( :1378الصمد بن سعد عيسى الشمخاني,
729ص ,ناقصة األول).
329( :4177ص).
739( :4370ص ,ناقصة األول واآلخر).
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حرف الراء
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374( :3201ص).

( :0004مري حيدر2877 ,هـ777 ,ص).

818( :1178ص).

230( :0800ص ,ناقصة اآلخر).

390( :3203ص).

824( :0002ص ,ناقصة).

449( :3202ص ,ناقصة اآلخر).

892( :8411ص ,ناقصة اآلخر).

302( :3209ص ,ناقصة األول).
 ,108( :3280ناقصة األول).
822( :3282ص).
739( :3283ص).
199( :3282ص).
312( :3220ص).
310( :3227ص).
047( :3291ص).
738( :0720ص ,ناقصة األول).
804( :0072ص).
772( :0081ص).
191( :8431ص ,ناقصة اآلخر).
848( :8181ص ,ناقصة اآلخر).
080( :8003ص ,ناقصة األول واآلخر).
729( :424ص).
202( :043ص ,ناقصة اآلخر).
000( :2814ص).
312( :2239ص).
177( :2082ص).
000( :2202ص).

رياض المسائل الصغير
علي بن حممد علي الطباطبائي احلائري
فقه ,عربي
( :039حسن بن حممد باقر احلسيين2829 ,هـ,
822ص).
( :1104ابن حممد املازندراني الكربالئي,
2827هـ778 ,ص ,ناقصة األول).

ريحانة االلبا وزهرة الحياة الدنيا
امحد بن حممد اخلفاجي املصري
ادب ,عربي
( :1203عبد الوهاب بن خليل البين2200 ,هـ,
242ص).
( :1322ابراهيم بن حممد سعيد2222 ,هـ,
702ص).

ز
زاد المسافر وسالح كل ظافر

129( :2217ص ,ناقصة األول واآلخر).

عبد اهلل بن صاحل السماهيجي

231( :9793ص ,ناقصة اآلخر).

فقه ,عربي

122( :729ص ,ناقصة اآلخر).

( :7297محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني92 ,ص).

زاد المسافرين
حممد مهدي بن علي نقي الشريف الطبيب
طب ,فارسي
1921( :2299هـ992 ,ص).

زاد المعاد
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,فارسي
( :1119حممد بن حممد علي التربيزي1911 ,هـ,
971ص).
( :9191حممد حسني علي نقي الكاتب1911 ,هـ,
111ص).
1912( :132هـ211 ,ص).
19( :2213ص ,ناقصة).

929( :1121ص).

زاد المعاد في شرح سداد العباد
خلف بن عبد علي بن حسني الدرازي
فقه ,عربي
212( :7131ص ,ناقصة اآلخر).

زايرجة العالم
ابو العباس امحد بن جعفر اخلزرجي السبيت
املراكشي
علوم غريبة ,عربي
11( :1117ص).

زبدة االخبار
حممد حسني بن كمال الدين السبزواري
حديث ,عربي
( :1111املؤلف1273 ,هـ113 ,ص).
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زبدة االصول
بهاء الدين حممد العاملي
اصول فقه ,عربي
( :9971عيسى بن عبد اهلل ,النجف االشرف,
1221هـ111 ,ص).
( :1111حممد بن ابراهيم1212 ,هـ921 ,ص).
( :1119عبد الرمحن بن حسينقلي1921 ,هـ,
111ص).
( :1113ابوالقاسم بن حممد تقي املوسوي,
1931هـ22 ,ص).
1939( :1117هـ911 ,ص).
( :1111علي اكرب بن علي الراوندي1911 ,هـ,
112ص).
( :1112حممد حسن1912 ,هـ22 ,ص).
1912( :1929هـ122 ,ص).
( :1131علي امحد بن امساعيل اشتهاردي,
1927هـ192 ,ص).
72( :7111ص).
172( :1112ص ,ناقصة األول واآلخر).
12( :1111ص).
911( :1132ص).
111( :9111ص ,ناقصة اآلخر).
( :1232حممد بن ابي الفضل النراقي71 ,ص).
113( :922ص).
931( :1111ص).

زبدة البيان في احكام القران
امحد بن حممد املقدس االردبيلي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1111رفيق بن عبد اهلل1221 ,هـ119 ,ص).
( :1722سلمان احللي1211 ,هـ111 ,ص).
1212( :319هـ121 ,ص ,ناقصة األول).

حرف الزاي
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( :1112حممد مقيم بن يوسف1211 ,هـ,
173ص).
( :1727حممد القهبائي1221 ,هـ112 ,ص).
( :1112شاه حممد بن مريزا حممد1111 ,هـ,
111ص).
( :1793ابراهيم بن حسني علي الطهما1911 ,هـ,
121ص).
( :1111عبد اهلل بن ابي احلسن بن حممد علي
النوري1919 ,هـ212 ,ص ,ناقصة).
1972( :9293هـ129 ,ص).
131( :9117ص ,ناقصة اآلخر).

زبدة الدليل
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
فقه ,عربي
133( :3221ص).

زبدة الذاكرين
جمهول
جمالس ,فارسي
772( :1132ص ,ناقصة اآلخر).

زبدة الطب
زيدان بنني
طب ,عربي
121( :7122ص ,ناقصة اآلخر).

زبدة العقائد الخليلية
خليل القزويين االشتهاردي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :2292املؤلف ,اشتهارد1921 ,هـ912 ,ص).

زبدة الكالم فيما يحتاج اليه الخاص والعام
نوح بن مصطفى القونوي الرومي

حرف الزاي
عقائد وعلم الكالم ,تركي
177( :7913ص).

الزبدة في شرح البردة للبوصيري
خالد بن عبد اهلل االزهري
شعر ,عربي
( :1192علي بن يونس ,قرية نيب اهلل يونس,
1921هـ112 ,ص).

زبدة كلمات االئمة الهادين المهديين
جمهول
سرية ,عربي

دليل خمطوطات
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( :2219حممود بن حممد بك1931 ,هـ121 ,ص).

الزهر الفائق في شرح مقدمة الحدائق
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي
( :9223املؤلف ,النجف االشرف1333 ,هـ,
121ص).

الزهرات الزوية في الروضة البهية
علي بن حممد العاملي
فقه ,عربي
122( :2232ص).

111( :1232ص).

122( :1119ص).

زبور داود

112( :131ص).

علي بن امحد بن حسن محزة العماني
اخالق ,عربي

923( :121ص ,ناقصة اآلخر).

( :2121ابراهيم بن عبد الغين الدروبي ,باب

الزهرة البارقة لمعرفة احوال المجاز
والحقيقة

النيب جرجيس1331 ,هـ191 ,ص).

حممد باقر بن حممد تقي الشفيت

زهر الربيع
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري
متفرقات ,عربي
( :3213املؤلف ,اصفهان1122 ,هـ 113ص).
122( :1121ص).

زهر الرياض
حممد بن امساعيل احلائري
فقه ,فارسي
1932( :3121هـ121 ,ص).

الزهر الفائح لمن اقلع عن الذنوب والقبائح
يوسف بن عبد اجلليل اخلضري
عرفان ,عربي

اصول فقه ,عربي
1913( :1113هـ127 ,ص).

زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسول
علي بن احلسن بن شدقم
انساب ,عربي
1213( :1221هـ131 ,ص).

زواج ابي العاص بن الربيع من زينب بنت
رسول هللا
عبد الغين بن امساعيل النابلسي
تاريخ ,عربي
12( :123ص).

الزواجر عن اختراق الكبائر (قطعة منه)
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امحد بن علي ابن حجر العسقالني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1( :1711ص).

زواهر الجواهر في نوادر الزواجر
بهاء الدين حممد بن حممد باقر احلسيين
اخالق ,عربي
( :7131حممد مهدي اخلونساري1977 ,هـ,
111ص).

زواهر الحكم الزاهر نجومها في غياهب
الظلم
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
29( :7122ص).

زيارتي االمام الرضا والجامعة مع الترجمة
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي وفارسي
( :1111معصوم احلسيين1971 ,هـ13 ,ص).

زينة القاري في قراءة القران
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1221ابراهيم بن عبد الرحيم1121 ,هـ,
71ص).
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حرف الزاي

س
السامي في األسامي
امحد بن حممد امليداني
لغة ,فارسي
( :479حممد صاحل االصفهاني7771 ,هـ,
581ص).

السب بمسالة تكفير اهل الخسران

( :7235حممد بن صالح احلمي7342 ,هـ,
773ص).
7568( :9889هـ777 ,ص).
44( :9942ص ,ناقصة اآلخر).
71( :7659ص).

السبيكة الذهبية في االعاريض العربية

جمهول

حممد بن هاشم الرضوي اهلندي

فقه ,عربي

ادب ,عربي

6( :9257ص).

السبع المثاني
حممد تقي بن حسني علي اهلروي
سرية ,عربي
767( :7762ص ,ناقصة اآلخر).

السبعيات في مواعظ البريات
ابو نصر حممد بن عبد الرمحن اهلمذاني
املعروف بعني القضاة
اخالق ,عربي

( :9525املؤلف7568 ,هـ78 ,ص).
( :761عز الدين بن حممد جواد اجلزائري,
7218هـ26 ,ص).

سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :2982املؤلف246 ,ص).
119( :2985ص).

سجع المطوق
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حممد بن حممد الشهري بابن نباتة املصري
ادب ,عربي
771( :594ص).

سحر بابل وسجع البالبل
جعفر بن محد ال كمال الدين احللي
شعر ,عربي
( :5445حممد رضا بن جاسم الغراوي ,النجف
االشرف7256 ,هـ297 ,ص).

سر االسرار
جمهول
عرفان ,عربي
787( :867ص ,ناقصة األول واآلخر).

سر السلسلة العلوية
سهل بن عبد اهلل ابو نصر البخاري
انساب ,عربي

حرف السني

554

سراج القلوب
ابو نصر حممد القطان الغرنوي
تاريخ ,فارسي
( :2252جواد التربيزي7277 ,هـ517 ,ص).

السراج المنير في شرح الجامع الصغير
امساعيل الزبيدي اليمين
حنو ,عربي
133( :7685ص ,ناقصة اآلخر).

سراج النهج في مسائل العمرة والحج
جمهول
فقه ,عربي
7267( :5352هـ78 ,ص).

السراج الوهاج
حممد بك الشافعي الطبيب
طب ,عربي

467( :61هـ737 ,ص).

74( :7416ص).

السر الصفي في مناقب القطب الوفي

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

مشس الدين حممد احلنفي
مناقب ,عربي
7733( :9688هـ588 ,ص).

سر الصناعة
عثمان بن جين املوصلي
حنو ,عربي

حممد بن منصور ابن ادريس احللي
فقه ,عربي
( :7741عبد الكريم بن صفي الدين االصفهاني,
7777هـ172 ,ص).
( :929حممد حسني بن حممد قاسم الكاشاني,
7596هـ215 ,ص ,ناقصة اآلخر).
7598( :5639هـ927 ,ص).

49( :7521ص ,ناقصة اآلخر).

7577( :5143هـ186 ,ص).

سراج الظلمة والرحمة

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون

حييى بن ابي بكر بن حممد الربمكي

حممد بن حممد الشهري بابن نبات املصري

كيمياء ,عربي

ادب ,عربي

57( :443ص).

( :7622حممد صاحل7581 ,هـ254 ,ص).

حرف السني
( :1716عبد اهلل بن امحد بن زين الدين
االحسائي ,كرمانشاه7527 ,هـ594 ,ص).

سرمايه االيمان
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
7574( :9332هـ754 ,ص).

سرور المؤمنين في مناقب امير المؤمنين
امحد بن حممد احلسيين االردكاني
مناقب ,فارسي
585( :2584ص ,ناقصة األول واآلخر).

سرور الناظر وتسلية الخاطر
جمهول
اخالق ,عربي

دليل خمطوطات
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سالح العابدين وانيس الذاكرين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
أدعية وزيارات ,عربي
7279( :2388هـ524 ,ص).

سلم العلوم
حمب اهلل بن عبد الشكور البهاري اهلندي
احلنفي
منطق ,عربي
65( :1717ص ,ناقصة اآلخر).

سلوان المطاع في عدوان الطباع
مشس الدين حممد بن عبد اهلل املعروف بابن
ظفر الصقلي
اخالق ,عربي
7313( :9168هـ573 ,ص).

715( :9915ص ,ناقصة اآلخر).

7748( :1718هـ723 ,ص).

سعادة االنام

سلوة الحزين في موت البنين

حممد رضا بن قاسم الغراوي
أدعية وزيارات ,عربي
( :5774املؤلف7275 ,هـ539 ,ص).

السفر الحاوي لمنظومات السيد محمد
الراوي
ابراهيم بن حممد الراوي البغدادي
شعر ,عربي
( :9687حممد سعيد السيد مال اهلل التكرييت,
7257هـ737 ,ص).

سفر السعادة
حممد بن يعقوب الفريوزابادي
حديث ,عربي
( :9811حممد سعيد7521 ,هـ751 ,ص).

امحد الشهابي ابن ابي حجلة
اخالق ,عربي
( :6774امحد بن شرف الدين بن عز الدين
القاطعي ,حزينة ,دمشق7325 ,هـ66 ,ص).

سلوة الشيعة وقوة الشريعة
مطهر بن حممد املقدادي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
52( :63ص).

سلوة الغريب واسوة االديب
علي خان بن امحد احلسيين املدني
فقه ,عربي
( :9728امحد بن حممد علي بن حممد الشويكي
البحراني7577 ,هـ257 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

سماعات مختلفة
عدة مؤلفني
علم الدراية والرجال ,عربي
2( :987ص).

السمط العبقري في شرح العقد الجوهري
عبد احلميد بن عمر نعيمي اخلربوتي احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
723( :7267ص).

سمير الخواص في اوهام درة الغواص
حممد مهدي العلوي السبزواري
لغة ,عربي
( :931املؤلف7298 ,هـ7 ,ص).

سنا برق

حرف السني
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فقه ,فارسي
65( :6388ص ,ناقصة األول).

السؤال والجواب
حممد علي بن حممد حسن االراني الكاشاني
فقه ,عربي
( :649املؤلف7521 ,هـ26 ,ص).

سؤال وجواب
جمهول
متفرقات ,عربي
777( :9711ص).

سؤال وجواب
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي

جعفر بن ابي اسحاق املوسوي

( :2718املؤلف257 ,ص).

ادب ,عربي

سؤال وجواب

578( :277ص).

سنن النسائي
ابو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن علي
النسائي
حديث ,عربي
( :7113ابراهيم حمفوظ حمسوب7599 ,هـ,
7385ص ,ناقصة األول).

السؤال والجواب
حممد باقر بن حممد تقي الشفيت
فقه ,عربي
153( :7777ص).

السؤال والجواب
حممد بن علي اجملاهد احلائري

هاشم بن امحد املوسوي االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5131املؤلف7231 ,هـ21 ,ص).

سؤال وجواب
هاشم بن خليفة املوسوي
فقه ,عربي
( :5132املؤلف7239 ,هـ56 ,ص).
( :5139املؤلف29 ,ص).

سؤاالت فقهية
نور الدين بن ابي احلسن احلسيين
فقه ,عربي
74( :2674ص).

سؤاالت في الرجال

حرف السني
محزة بن يوسف السهمي
علم الدراية والرجال ,عربي

دليل خمطوطات
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علوم غريبة ,عربي
739( :1714ص).

74( :973ص).

18( :9496ص).

سؤاالت وجوابات

سير نابي

علي بن حممد الشريف اجلرجاني

جمهول

سرية ,فارسي

شعر ,تركي

7( :7256ص).

سوانح االفكار والقرائح في غرر االشعار
والمدائح
حممد بن جنم الدين بن حممد الصاحلي
شعر ,عربي
794( :6862ص ,ناقصة األول واآلخر).

السوانح الحيدرآبادية
علي بن حممد شرب احلسيين
حديث ,عربي
( :2381املؤلف ,حيدر آباد اهلند7214 ,هـ,
943ص).

سوانح القريحة في شرح الصحيفة
عبد اهلل بن فخر الدين احلسيين احلنفي
فلك وهيئة ,عربي
7217( :7226هـ26 ,ص).

سي فصل در معرفت تقويم
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلك وهيئة ,فارسي

( :7672حممد بن حسن7787 ,هـ945 ,ص).

سير نابي
يوسف بن عبد اهلل النابي الرهاوي
سرية ,تركي
98( :9721ص ,ناقصة اآلخر).

سير نابي اب
جمهول
تراجم ,تركي
676( :7951ص ,ناقصة اآلخر).

السير والسلوك
يوسف بن مشس الدين قاسم احلناني
عرفان ,عربي
7556( :9199هـ751 ,ص).

سيرة الرسول
جمهول
سرية ,تركي
765( :7127ص ,ناقصة اآلخر).

سيف االمة وبرهان الملة

767( :5759ص).

امحد بن حممد مهدي النراقي

97( :7693ص).

عقائد وعلم الكالم ,فارسي

السياسة في علم الفراسة
حممد بن ابي طالب االنصاري

7529( :5875هـ953 ,ص).

سيف الواعظين والذاكرين
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حممد حسن بن حممد ابراهيم اليزدي
تاريخ ,فارسي
( :7955حممد جعفر7587 ,هـ219 ,ص).
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حرف السني

ش
الشاطبية

الشافية في نظم الكافية

ابو حممد القاسم ابن فرية الشاطيب

حممد بن حممد بن امحد البكالفوني احلليب

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

الشافعي املعروف بالبخشي

( :0044سيد حممد بن السيد حييى احلنفي,
379هـ410 ,ص).

الشافي في شرح الكافي
خليل بن الغازي القزويين
حديث ,عربي
010( :0104ص).

الشافية
عثمان بن عمر ابن احلاجب
صرف ,عربي
1400( :7094هـ30 ,ص).
( :0109زين العابدين بن حممد علي ساري,
1407هـ73 ,ص).
( :0101حممد امني بن حممد رضا اهلمداني,
1409هـ493 ,ص).
24( :7449ص).

حنو ,عربي
04( :0732ص ,ناقصة اآلخر).

الشامل في الطب
علي بن ابي احلزم ابن النفيس القرني
طب ,عربي
1420( :0010ص).

شاه جهان نامه
عالء امللك فاضل خان التوني اهلندي
تاريخ ,فارسي
1249( :7077هـ404 ,ص).

الشبيبي في حاضره وماضيه
عبد الزهراء حسني الصغري
تراجم ,عربي
70( :0791ص ,ناقصة).
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شجرة الحكمة

حرف الشني
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شرائع االسالم

جمهول

جعفر بن احلسن احملقق احللي

كيمياء ,عربي

فقه ,عربي

0( :334ص).

الشجرة المثمرة في فضل الرسول محمد
والعترة المطهرة
كاظم بن عبود االسلمي النجفي
متفرقات ,عربي
( :0309املؤلف403 ,ص ,ناقصة).

الشجرة النعمانية
حمي الدين حممد ابن عربي
علوم غريبة ,عربي
1110( :904هـ94 ,ص ,ناقصة األول).
( :004ولي بن حممد اخلطيب1110 ,هـ34 ,ص,
ناقصة األول).
42( :9004ص).
42( :4130ص).

شجرة اليقين

( :0493فارس بن امحد بن حممد بن حممود,
200هـ442 ,ص ,ناقصة).
( :0173حممد زاهد بن نعمة اهلل الشريواني,
خراسان303 ,هـ040 ,ص).
( :0124قاسم بن حممد االسرتآبادي302 ,هـ,
024ص).
300( :4000هـ420 ,ص ,ناقصة األول).
303( :0121هـ030 ,ص).
( :040بابا بن حممد احلسين371 ,هـ404 ,ص).
( :040بابا بن حممد احلسين371 ,هـ990 ,ص).
( :4740امساعيل بن معصوم احلسيين320 ,هـ,
.)039
( :0124رضا بن حممد علي درويش فراهاني,
1440هـ044 ,ص).
( :4007درويش حممد بن درويش بهمن,
1442هـ301 ,ص).

امساعيل حقي الرومي

( :0100امحد بن محد1494 ,هـ007 ,ص).

عرفان ,عربي

1404( :0120هـ092 ,ص).

( :0434صاحل بن امحد1940 ,هـ31 ,ص).

الشجرة والثمرة
حمي الدين حممد ابن عربي
علوم غريبة ,عربي
10( :4144ص).

شذور الذهب في معرفة كالم العرب
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
404( :0713ص).

( :4771حممد كاشف بن شهاب الدين
الطباطبائي1400 ,هـ079 ,ص).
( :0127حممد حسني بن كمال الدين حسني
السبزواري1403 ,هـ000 ,ص).
( :0123حممد امني بن علي1474 ,هـ042 ,ص).
( :0102ابراهيم بن رمضان املالكي1474 ,هـ,
019ص).
( :0704عبد اهلل بن عبد علي1470 ,هـ,
074ص).
( :0122حممد بن ملك علي البابا سلطاني,

حرف الشني
1429هـ049 ,ص).

دليل خمطوطات
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019( :0129ص).

1420( :0174هـ099 ,ص).

001( :0172ص ,ناقصة األول واآلخر).

1420( :0100هـ024 ,ص).

027( :0177ص).

( :0170حممد ابراهيم بن حممد حسني الطبيب,

044( :0170ص ,ناقصة األول).

1149هـ000 ,ص).

170( :0171ص).

( :4407مهدي احلسيين1193 ,هـ079 ,ص).

074( :0420ص).

1440( :0134هـ944 ,ص).

793( :4000ص).

( :9001حممد حسني بن حممد1442 ,هـ,

( :4090عبد الرحيم بن ابراهيم التنكابين,

903ص).

444ص).

1494( :0174هـ070 ,ص).

900( :4090ص ,ناقصة األول).

( :0103حممد علي بن كربالئي حممد كاكل,

944( :4120ص ,ناقصة األول واآلخر).

خانعلي1490 ,هـ402 ,ص ,ناقصة األول).
( :0107حممد علي بن كربالئي حممد كاكل,
خانعلي1490 ,هـ000 ,ص ,ناقصة األول).
1497( :0170هـ041 ,ص).
( :0100قاسم بن فتاح1404 ,هـ044 ,ص).
1400( :4004هـ473 ,ص).
1400( :4004هـ472 ,ص).
( :0701حممد بن حممد باقر كيادهي ,كربالء,
1400هـ004 ,ص).
( :0179حسني بن حممد مسيع النهاوندي,
اصفهان1404 ,هـ400 ,ص).
( :0700علي بن ابراهيم القمي ,النجف
االشرف1942 ,هـ34 ,ص ,ناقصة).
042( :0709ص ,ناقصة اآلخر).
442( :0700ص ,ناقصة اآلخر).
404( :0094ص ,ناقصة األول).
714( :0013ص ,ناقصة األول واآلخر).

034( :1721ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح ابن النفيس في الطب
نفيس بن عوض الطبيب الكرماني
طب ,عربي
( :1430حممد عزيز بن مقصود ,قم املقدسة,
1424هـ024 ,ص).

شرح ابيات للشيخ سعدي
حسن بن نوري
شعر ,تركي
400( :0720ص ,ناقصة األول).

شرح احد المتون الفقهية
جمهول
فقه ,عربي
1400( :0004هـ019 ,ص ,ناقصة األول).

شرح آداب البحث

407( :0131ص ,ناقصة اآلخر).

عبد اللطيف بن عبد املؤمن اجلامي

043( :0120ص ,ناقصة األخري).

منطق ,عربي

712( :0120ص).

1493( :0003هـ74 ,ص).
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شرح آداب البحث
كمال الدين مسعود الشريواني
منطق ,عربي
04( :1000ص).

شرح آداب البحث
حممد التربيزي احلنفي
منطق ,عربي
7( :7022ص).

شرح آداب البركلي
امحد بن حممد القازابادي
اخالق ,عربي
( :0299الكرماني44 ,ص).

شرح ارجوزة الالمات
جمهول
حنو ,عربي
( :0240حممد شاكر بن عبد الوهاب بن حسني
احلنفي14 ,ص).

شرح ارجوزة علي بن ابي الرجال
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
1947( :049هـ192 ,ص).

شرح اسماء هللا تعالى مستخرج من كتاب
شرح المواقف
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7140حممد بن عبد اهلل الشهيلي1470 ,هـ,
14ص).

شرح اشكال التأسيس في الهندسة
موسى بن حممد

حرف الشني
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اهلندسة واحلساب ,عربي
1941( :0017هـ74 ,ص).

شرح اصطالحات الصوفية
حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
314( :1920هـ10 ,ص).

شرح اصول اكبري
جمهول
صرف ,عربي
040( :0132ص ,ناقصة اآلخر).

شرح اصول الكافي
خليل بن الغازي القزويين
حديث ,عربي
( :1770رفيع الدين حممد بن صدر الدين حممد
االسرتابادي1403 ,هـ920 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

شرح اصول الكافي
رفيع الدين حممد بن حيدر النائيين املعروف
مبريزا رفيعا
حديث ,عربي
1470( :4943هـ049 ,ص).
( :4940حممد باقر احلسيين1424 ,هـ917 ,ص).

شرح اصول الكافي
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
حديث ,عربي
( :0133زين العابدين بن باقر احلسيين ,ساليان,
1134هـ034 ,ص ,ناقصة األول).

شرح اصول الكافي

حرف الشني
حممد صاحل بن امحد املازندراني
حديث ,عربي
( :0403ابنة املؤلف902 ,ص).
049( :4140ص).

شرح االجرومية
ابراهيم بن حممد الباجوري
حنو ,عربي
120( :0043ص ,ناقصة اآلخر).

شرح االجرومية
خالد بن عبد اهلل االزهري
حنو ,عربي
1490( :0004هـ34 ,ص).
( :0024عبد الرمحن بن حسني1401 ,هـ,
32ص).
( :9430سيد ولي بن عبد العزيز بك1420 ,هـ,
74ص).
( :0040عبد الرمحن بن حممد بن مصطفى,
1433هـ37 ,ص).

دليل خمطوطات
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حنو ,عربي

( :9919املؤلف ,البصرة1949 ,هـ101 ,ص).

شرح االربعين
جمهول
حديث ,عربي
010( :0134ص ,ناقصة)

شرح االربعين حديثا
جمهول
حديث ,عربي
102( :7097ص).

شرح االربعين للنووي
جمهول
حديث ,عربي
1142( :0344هـ142 ,ص ,ناقصة األول).

شرح االرشاد
جمهول
فقه ,عربي

31( :0000ص ,ناقصة).

094( :004ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح االجرومية

شرح االرشاد

الشيخ جربيل

مرتضى بن حممد امني االنصاري

حنو ,عربي

فقه ,عربي

1433( :0709هـ104 ,ص).

1420( :0130هـ922 ,ص).

شرح االجرومية

شرح االستعارة

جمهول

عبد اهلل املشهور بشيخ مموندي

حنو ,عربي

بالغة ,عربي

30( :0044ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح االجرومية واعرابها
حممد بن جعفر شرب احلسيين

( :7412عبد الفتاح الشواني ,اربيل1942 ,هـ,
00ص).

شرح االشارات والتنبيهات
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حرف الشني
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حممد بن حممد نصري الدين الطوسي

00( :0047ص ,ناقصة اآلخر).

منطق ,عربي

904( :0444ص).

( :0309حممد حسني بن محزة اجليالني1431 ,هـ,
447ص).
004( :1094ص).

شرح االصول

070( :9404ص ,ناقصة اآلخر).
423( :4323ص ,ناقصة).

شرح االلفية
عبد الرمحن بن ابي بكر بن حممد الدمشقي

جمهول

احلنفي الشهري بابن العيين

اصول فقه ,عربي

حنو ,عربي

70( :393ص ,ناقصة اآلخر).

شرح االعالم باحاديث االحكام
ابو حييى زكريا االنصاري الشافعي
فقه ,عربي

( :0049حممود بن حممد العدوي174 ,ص).

شرح االلفية
عبد اهلل بن عقيل العقيلي
حنو ,عربي

417( :0010ص).

1130( :0449هـ900 ,ص).

شرح االلفية

1403( :0200هـ940 ,ص).

بدر الدين حممد بن حممد بن مالك
حنو ,عربي
( :4970حممد بن فياض بن حممد بن هالل,
الكوفة املقدسة1420 ,هـ034 ,ص).
( :0444حممد احليدري القزويين ,املشهد
الرضوي1422 ,هـ949 ,ص).
( :0070النجف1100 ,هـ004 ,ص ,ناقصة
األول).
( :0441بكر الدوري بن حامد افندي1413 ,هـ,
933ص ,ناقصة األول).
( :0042حسني بن غالم حسني1490 ,هـ,
040ص ,ناقصة األول).
( :7044حممد صاحل بن حممد1470 ,هـ,
049ص).
( :0073ثامر ويس اخليقاني1904 ,هـ034 ,ص,
ناقصة األول).

922( :0440ص).
494( :1972ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح االلفية
جمهول
حنو ,عربي
424( :0472ص ,ناقصة).
044( :7002ص ,ناقصة).
100( :4214ص ,ناقصة األول واآلخر).
909( :4034ص ,ناقصة األول واآلخر).
021( :4072ص ,ناقصة).
900( :1039ص ,ناقصة اآلخر).

شرح االلفية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
حنو ,فارسي
( :9913املؤلف1949 ,هـ702 ,ص).

حرف الشني

شرح االنجيل
جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
( :0322مشاض ابلجد بن انطون حريص
الكاثوليكي الكلداني1203 ,م133 ,ص,
ناقصة األول).

شرح االنموذج
حممد بن عبد الغين االردبيلي
حنو ,عربي
( :0440عبد اهلل بن صويف1114 ,هـ442 ,ص).
1419( :4701هـ407 ,ص).
1410( :4039هـ103 ,ص).
( :043ابو القاسم بن خداوردي1491 ,هـ,
100ص).
( :0440حممد شفيع بن حممد علي1494 ,هـ,
130ص).
( :9970امحد بن حمرم1404 ,هـ129 ,ص).
114( :013ص).

شرح االنوار لعمل االبرار
علي بن امحد بن عمر البوشي
فقه ,عربي
004( :7049ص ,ناقصة).

شرح االيساغوجي
عماد بن حييى بن علي الفارسي
منطق ,عربي
44( :0701ص).

شرح الباب الحادي عشر
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي

دليل خمطوطات

404
1400( :9407هـ00 ,ص).
140( :494ص ,ناقصة األول).

شرح البدر المنير في علم التعبير
شهاب الدين ابو العباس امحد بن عبد
الرمحن املقدسي احلنبلي
علوم غريبة ,عربي
900( :0203ص ,ناقصة األول).

شرح البديعية
ابو بكر علي املعروف بابن حجه احلموي
بالغة ,عربي
401( :0900ص).

شرح البهجة المرضية في شرح االلفية
جمهول
حنو ,فارسي
1900( :4240هـ071 ,ص).

شرح التبصرة
حسن بن امساعيل احلسيين القمي
فقه ,عربي
( :1147املؤلف1940 ,هـ140 ,ص).

شرح التجريد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
139( :902ص ,ناقصة األول واآلخر).
710( :1931ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح التذكرة النصيرية
نظام الدين احلسن بن حممد القمي
النيسابوري
فلك وهيئة ,عربي
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14( :7700ص ,ناقصة اآلخر).
410( :1113ص).

شرح التذكرة النصيرية
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
فلك وهيئة ,عربي
( :7900سليمان970 ,ص).

شرح التسهيل
حممد بن ابي بكر الدماميين
حنو ,عربي
014( :0090ص).
033( :4937ص).

شرح التصريف
امحد بن احلسن اجلاربردي
صرف ,عربي
344( :0019هـ944 ,ص).
( :4091علي بن اسكندر االصفهاني1119 ,هـ,
002ص).
1401( :7042هـ030 ,ص).
012( :4400ص ,ناقصة اآلخر).
100( :7044ص ,ناقصة اآلخر).

شرح التصريف
علي بن حامد االشنوي
صرف ,عربي

حرف الشني

401

شرح التصريف
جمهول
صرف ,عربي
443( :9047ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :4920امساعيل بن مراد ,اسرتاباد1142 ,هـ,
940ص).

شرح التصريف
مسعود بن عمر التفتازاني
صرف ,عربي
( :4924حممد حمسن بن حممد سعيد درزي,
224هـ124 ,ص ,ناقصة األول).
300( :7174هـ34 ,ص).
1402( :9430هـ434 ,ص).
( :1714حممد شفيع بن دعوادار1401 ,هـ,
949ص).
( :0440حامت خبش اجلنابذي1470 ,هـ400 ,ص,
ناقصة األول).
1440( :0440هـ104 ,ص).
( :094ابو القاسم بن خداوردي1491 ,هـ,
191ص).
1494( :4044هـ101 ,ص).
1490( :4207هـ440 ,ص).
( :0449نصر اهلل1497 ,هـ33 ,ص ,ناقصة
األول).
( :0444علي بن عبد العظيم1402 ,هـ33 ,ص).

1919( :7123هـ41 ,ص).

1404( :4030هـ410 ,ص).

( :0010حممد صاحل بن امحد الدلوجي,

( :0044حممد بن عبد اهلل ,كركوك1434 ,هـ,

1949هـ30 ,ص).

490ص).

( :7043فرج اهلل1907 ,هـ140 ,ص).

( :7374طه بن عباس1430 ,هـ400 ,ص).

39( :7120ص).

1914( :7079هـ402 ,ص).

34( :7033ص ,ناقصة).

( :0203حممد بن محدان السويري1947 ,هـ,

حرف الشني
170ص).
404( :0000ص ,ناقصة اآلخر).
144( :0404ص).
400( :7042ص ,ناقصة اآلخر).
( :0443علي حممد بن حممد تقي143 ,ص ,ناقصة
األول).
190( :0440ص).
170( :4100ص).
494( :9044ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات
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حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
منطق ,عربي
117( :0304ص).

الشرح الجديد
علي بن حممد القوشجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1400( :4240هـ947 ,ص).

شرح الجعفرية

30( :9492ص ,ناقصة اآلخر).

جواد بن سعد الكاظمي

140( :044ص).

فقه ,عربي

130( :7444ص).

093( :0702ص ,ناقصة اآلخر).

شرح التصريف

شرح الجعفرية

نظام الدين احلسن بن حممد القمي

جمهول

النيسابوري

فقه ,عربي

صرف ,عربي
( :4041معصوم بن جعفر احلسيين1447 ,هـ,
942ص).

شرح التلويح الى كشف حقائق التنقيح
عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة
اصول فقه ,عربي
( :0209مكة املكرمة1490 ,هـ994 ,ص ,ناقصة
األول).

شرح التهذيب
سيد علي
حديث ,عربي
( :0470مريزا بيك الشاوسي1497 ,هـ,
940ص ,ناقصة).

شرح تهذيب المنطق والكالم

( :03حممد بن نعمة بن تاج الدين الكاظمي,
341هـ40 ,ص).

شرح الحاوي
حممد بن ابي بكر الطاوسي القونوي
فقه ,عربي
029( :7331هـ004 ,ص).

شرح الحزب الكبير للشاذلي
مصطفى بن ابراهيم االذني املاتريدي
أدعية وزيارات ,عربي
72( :0070ص).

شرح الدرة
حممد حمسن بن حممد مسيع
اصول فقه ,عربي
403( :0404ص ,ناقصة اآلخر).
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شرح الدرة البهية
جمهول
فقه ,عربي
( :0032علي بن رجبعلي1944 ,هـ094 ,ص).

شرح الدرة النجفية
عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
79( :1240ص).

شرح الدرة النجفية
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
1499( :4430هـ424 ,ص).

شرح الدروس
حسني بن مجال الدين حممد اخلونساري
فقه ,عربي
1190( :704هـ002 ,ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الرباعيات الفارسية
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
اخالق ,فارسي
03( :043ص).

شرح الرحبية
حممد بن حممد سبط املارديين
فقه ,عربي
( :0344صاحل اجلراحي09 ,ص).
29( :0722ص).

شرح الرسالة االثيرية في الميزان
امساعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي
منطق ,عربي

حرف الشني

409

( :0001حممد بن عبد القادر بن سليمان ,قرية
تكية1900 ,هـ407 ,ص).

شرح الرسالة السمرقندية
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
بالغة ,عربي
( :0020حممد صاحل1404 ,هـ00 ,ص).

شرح الرسالة العضدية
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
بالغة ,عربي
( :0704حممد العلى بن عبد اهلل الباداؤه,
1910هـ04 ,ص).

شرح الرسالة العضدية
علي السمرقندي
بالغة ,عربي
00( :1003ص).

شرح الرسالة الوضعية
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
بالغة ,عربي
04( :0323ص).

شرح الرسائل
عبد احلسني بن اسد اهلل الكاظمي التسرتي
اصول فقه ,عربي
172( :94ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الرسائل
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
1901( :1709هـ139 ,ص).
1904( :1700هـ139 ,ص).

حرف الشني

دليل خمطوطات

400

1904( :1700هـ494 ,ص).

472( :0407ص ,ناقصة اآلخر).

1900( :1700هـ134 ,ص).

940( :0400ص ,ناقصة اآلخر).

1900( :1707هـ123 ,ص).

( :9007عبد بن مال بدر زنكنة004 ,ص).

1900( :1702هـ134 ,ص).
1900( :1703هـ122 ,ص).
1900( :1704هـ919 ,ص).
1907( :1709هـ924 ,ص).
1907( :1700هـ929 ,ص).
1902( :1700هـ101 ,ص).
1903( :1700هـ907 ,ص).
1904( :1704هـ7 ,ص ,ناقصة اآلخر).
130( :1704ص).
407( :1701ص).

شرح الروضة من الكافي
حممد صاحل بن امحد املازندراني
حديث ,عربي
1190( :0474هـ272 ,ص ,ناقصة األول).

شرح الزيارة الجامعة
امحد بن زين الدين االحسائي
أدعية وزيارات ,عربي
1499( :0402هـ710 ,ص).
( :0400حممد احسن ,ارض االقدس1497 ,هـ,
904ص).
( :0404صفر علي بن امساعيل النجف آبادي,
1404هـ919 ,ص).
1400( :0074هـ242 ,ص).
( :0400امساعيل بن زين العابدين الكفراني
الرويدشيت االصفهاني1403 ,هـ044 ,ص).

شرح الزيارة الجامعة
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
أدعية وزيارات ,عربي
( :9427املؤلف1440 ,هـ130 ,ص).
( :9142امحد املوسوي احلسيين1942 ,هـ,
131ص).
( :9140حممد بن جعفر شرب احلسيين1942 ,هـ,
174ص).

شرح الزيج الجديد السلطاني
عبد العلي بن حممد الربجندي
فلك وهيئة ,فارسي
002( :7010ص).

شرح السراجية في الفرائض
جمهول
فقه ,عربي
470( :0704ص).

شرح السلم المرونق
عبد الرمحن بن حممد االخضري
منطق ,عربي
1107( :1023هـ03 ,ص ,ناقصة األول).

شرح الشاطبية
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

919( :0002ص).

004( :0302ص ,ناقصة).

249( :0403ص).

090( :1343ص ,ناقصة األول واآلخر).
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شرح الشافية
امحد بن احلسن اجلاربردي
صرف ,عربي
( :700فياض بن حممد العبودي224 ,هـ,
090ص).
394( :1349هـ904 ,ص ,ناقصة اآلخر).
1141( :0711هـ714 ,ص ,ناقصة األول).
( :0073امحد بن عبد اهلل بن امحد الكردي,
1127هـ922 ,ص).
1423( :4340هـ940 ,ص).
( :0007بهاء الدين حممد املوسوي444 ,ص).
944( :0204ص).

حرف الشني

400

940( :0702ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح الشافية
حممد بن حممد الفسوي
صرف ,عربي
( :7924حممود املريواني1910 ,هـ194 ,ص).
023( :0301ص ,ناقصة اآلخر).
420( :7040ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الشافية
نظام الدين احلسن بن حممد القمي
النيسابوري
صرف ,عربي

920( :0024ص ,ناقصة).

1140( :4970هـ ,900 ,ناقصة األول).

شرح الشافية

( :7234حممد بن حبيل بن ناصر االوابي

ركن الدين احلسن بن حممد احلسيين
االسرتابادي
صرف ,عربي
( :042حممود بن حسني املرمادة743 ,هـ,
403ص ,ناقصة األول).

شرح الشافية
علي بن حممد القوشجي
صرف ,فارسي
( :0024غالم املوىل زادة002 ,ص ,ناقصة
األول).

شرح الشافية
حممد بن احلسن رضي الدين االسرتابادي
صرف ,عربي
1443( :1101هـ041 ,ص).
( :0401حممد ابراهيم بن حممد امني الفريوز
آبادي1494 ,هـ074 ,ص).

البحراني1400 ,هـ490 ,ص ,ناقصة األول).
( :7302حسني بن حممد قاسم1474 ,هـ,
047ص).
410( :0404ص).
939( :0400ص).

شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى
حممد بن حممد بن حممد الدجلي العثماني
الشافعي
مناقب ,عربي
1404( :7041هـ744 ,ص).

شرح الشمسية
برهان الدين بن كمال الدين بن محيد
منطق ,عربي
14( :0042ص).

شرح الشمسية
مسعود بن عمر التفتازاني

حرف الشني
منطق ,عربي
( :0400باقي بن مشس الشريواني211 ,هـ,
102ص).
( :0400نعمة اهلل بن حسني بن حسن273 ,هـ,
942ص).
402( :0400ص ,ناقصة األول).
404( :4929ص ,ناقصة األول واآلخر).
1930( :4000هـ23 ,ص).

شرح الشواهد

دليل خمطوطات

400
1440( :99هـ940 ,ص).

( :0402جواد بن قاسم النجار029 ,ص).

شرح العقائد العضدية
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0007علي بن حممود ,كركوك1103 ,هـ,
104ص).
( :0010حممد امني احلافظ1401 ,هـ104 ,ص).
902( :0027ص).

جمهول

112( :0470ص ,ناقصة).

شعر ,فارسي

910( :4170ص ,ناقصة اآلخر).

1972( :0040هـ194 ,ص).

شرح الشواهد الشعرية
جمهول
شعر ,عربي
100( :717ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح الصحيفة السجادية
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
أدعية وزيارات ,عربي
( :4029حممد علي بن حممد يوسف1422 ,هـ,
33ص).

شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0004مدرسة شيخ معروف1419 ,هـ,
924ص).

شرح العرشية
امحد بن زين الدين االحسائي
فلسفة وحكمة ,عربي

شرح العقائد النسفية
رمضان افندي بن حممد احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1440( :7004هـ944 ,ص).

شرح العقائد النسفية
علي بن حممد الفسطوني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7744حممد صاحل1940 ,هـ109 ,ص).

شرح العقائد النسفية
مسعود بن عمر التفتازاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0342سليمان بن حممد309 ,هـ104 ,ص).
( :4000ويس بن ادين املروزي1417 ,هـ,
444ص).
( :7927علي بن امحد بن ايوب1104 ,هـ,
120ص).
( :0340حممد صاحل بنجويين1940 ,هـ,
100ص).
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( :7040خضر امحد الدوستكي132 ,ص,
ناقصة األول).
944( :0020ص ,ناقصة اآلخر).
414( :0024ص ,ناقصة اآلخر).
117( :7327ص).
104( :0097ص).

شرح العقد الثمين
حممد امني بن علي السويدي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0703حممد بن وهاب بن حممد بن حييى
التكرييت1447 ,هـ024 ,ص).

شرح العقيدة الوسطى
حممد بن يوسف السنوسي احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0073عبد القادر الواطي490 ,ص).
420( :0143ص).

شرح العوامل
جمهول
حنو ,عربي
( :0300عبد الكريم خواجه زائده1411 ,هـ,
141ص).
30( :7090ص).

حرف الشني

407
حممد بن هالل
حنو ,عربي

( :4473سليمان بن حسني جليب1490 ,هـ,
70ص).

شرح العوامل المائة
نظر علي بن حمسن اجليالني
حنو ,عربي
( :4204نصر اهلل بن سبز علي املشكيين
االردبيلي1403 ,هـ400 ,ص).

شرح الغنائية في التوحيد
الكوراني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0147حممد بن امحد اليماني ,الروضة النبوية
املطهرة1140 ,هـ402 ,ص).

شرح الفرائض
حممد بن حممد سبط املارديين
فقه ,عربي
( :0000حممد سعد الدين احلديثي البغدادي,
بغداد – تكية الشيخ حممد الكازوري,
229هـ140 ,ص ,ناقصة األول).

شرح الفرائض السراجية

00( :0444ص ,ناقصة األول).

علي بن حممد الشريف اجلرحاني

شرح العوامل

فقه ,عربي

مال كاظم
حنو ,عربي
( :4030معصوم بن جعفر احلسيين1402 ,هـ,
190ص).

شرح العوامل الكبير

( :7903احلاج عمر307 ,هـ120 ,ص).
( :0003عبد اهلل بن طه االلوسي1441 ,هـ,
000ص).
( :7970ايوب مصطفى االعظمي ,بغداد -
مدرسة ابي حنيفة1444 ,هـ410 ,ص).
1400( :0099هـ134 ,ص ,ناقصة).

حرف الشني

شرح الفرائض السراجية
جمهول
فقه ,عربي
( :0277امحد بن منصور اجلنابي الشافعي,
1404هـ137 ,ص.

شرح الفصول النصيرية
عبد الوهاب بن علي احلسيين االسرتابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1401احلسني بن حممد اخلطي1102 ,هـ,
177ص).
( :4310ابن املريزا الزجناني ,زجنان1941 ,هـ,
100ص).

شرح الفقه االكبر
امحد بن حممد ابو املنتهى املغنيساوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1449( :0949هـ29 ,ص).

دليل خمطوطات

402

حممد طيب بن امحد الصائم الدوشيواني
فلك وهيئة ,عربي
92( :7904ص).

شرح الفوائد الضيائية
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري
حنو ,عربي
1442( :9304هـ413 ,ص).
( :4049حممد قاسم بن عبد اهلل الكربالئي,
1401هـ990 ,ص).
401( :9303ص).

شرح الفوائد الفنارية
جمهول
منطق ,عربي
02( :0040ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الفية الشهيد

00( :7004ص).

احلسني بن عبد الصمد العاملي

20( :7003ص ,ناقصة).

فقه ,عربي

شرح الفقه االكبر
ابو منصور حممد بن حممد ابن حممود احلنفاء

442( :00ص).

شرح الفية الشهيد

املاتريدي السمرقندي

علي بن احلسني احملقق الكركي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

فقه ,عربي

434( :0000ص).

70( :9400ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الفوائد

شرح القانون البن سينا

امحد بن زين الدين االحسائي

موسى بن فضل اهلل املشهدي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

طب ,عربي

( :30حممد قلي بن حممد اخلوئيين1404 ,هـ,
491ص).

شرح الفوائد الحسنية

012( :1000ص ,ناقصة اآلخر).

شرح القصائد السبع
احلسني بن امحد الزوزني
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شعر ,عربي
( :7000حمي بن عماد الفالي793 ,هـ400 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).
901( :0303ص).
34( :1197ص ,ناقصة اآلخر).

شرح القصيدة الخمرية
داود بن حممود الرومي القيصري
عرفان ,عربي
934( :0090ص).

شرح القصيدة الطنطرائية
حممد بن حاجي بن احلميدي
شعر ,عربي
( :0099حسني بن سعدي1107 ,هـ04 ,ص).

شرح القواعد
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :109عيسى بن سعد احلويزي1490 ,هـ,
914ص).
( :0407جعفر شران1474 ,هـ423 ,ص).
( :107هادي كاشف الغطاء170 ,ص).
494( :7799ص).
400( :90ص).
100( :010ص).
970( :0439ص).
00( :010ص ,ناقصة اآلخر).
440( :031ص).

شرح الكافية
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
حنو ,عربي

حرف الشني

403

( :0004عمر بن حسن بن يوسف413 ,ص).

شرح الكافية
رضي الدين عبد الغفور الالري
حنو ,عربي
1444( :0092هـ102 ,ص).

شرح الكافية
رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابادي
حنو ,عربي
( :0333حممد علي الطربي743 ,هـ090 ,ص).
( :0474خضر بن بدر الدين حسن السعودي,
330هـ232 ,ص).
( :0471عبد الوهاب بن مصطفى1490 ,هـ,
030ص).
( :7020جالل بن سلمان044 ,ص).
017( :4403ص ,ناقصة اآلخر).
204( :300ص ,ناقصة اآلخر).
000( :1394ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الكافية
عبد الرمحن بن امحد اجلامي
حنو ,عربي
( :1944نور حممد بن صويف جان1429 ,هـ,
014ص).

شرح الكافية
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
حنو ,فارسي
400( :4120ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح الكافية
جمهول
حنو ,عربي

حرف الشني
24( :7970ص ,ناقصة األول).
044( :0242ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الكافية
مري حسني
حنو ,عربي
994( :4430ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الكافية
جنم الدين سعيد العجمي
حنو ,عربي
( :1940عبد الصمد بن امحد720 ,هـ,
979ص ,ناقصة األول).

شرح الكفاية
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
( :1740املؤلف1902 ,هـ123 ,ص).
( :1794املؤلف1909 ,هـ411 ,ص).
( :1791املؤلف1909 ,هـ139 ,ص).
( :1799املؤلف1909 ,هـ900 ,ص).
( :1740املؤلف190 ,ص).
( :1740املؤلف444 ,ص).
( :1747املؤلف494 ,ص).
( :1742املؤلف409 ,ص).
( :1743املؤلف113 ,ص).
( :1794املؤلف130 ,ص).

شرح الكفاية
جمهول
اصول فقه ,فارسي
( :4731املؤلف439 ,ص).
427( :4247ص).

دليل خمطوطات

404

شرح الكفاية
جمهول
اصول فقه ,عربي
74( :243ص ,ناقصة اآلخر).
424( :4211ص).

شرح الكفاية
حممد الزاهد النجفي
اصول فقه ,فارسي
040( :4210ص).

شرح الالمية في الكالم
قاسم اخلاقاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1100( :0034هـ474 ,ص).

شرح اللمعة الدمشقية
علي بن احلسني اخلاقاني
فقه ,عربي
( :024حسن علي اخلاقاني1900 ,هـ214 ,ص,
ناقصة اآلخر).

شرح اللمعتين
حممد جواد بن حممد تقي مال كتاب
فقه ,عربي
022( :204ص).

شرح المختصر النافع
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :1092عطاء بن علي القمي321 ,هـ104 ,ص).
140( :9304ص ,ناقصة اآلخر).

شرح المختصر النافع

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
جمهول
فقه ,عربي
040( :1200ص).

شرح المختصر النافع
حممد كاظم بن علي نقي الرشيت
فقه ,عربي
924( :0421ص ,ناقصة اآلخر).

شرح المصباح للمطرزي
جمهول
حنو ,عربي
100( :0971ص ,ناقصة اآلخر).

شرح المغني الخياري
سراج الدين ابو حفص عمر بن اسحاق بن
امحد الشبلي اهلندي الغزنوي
اصول فقه ,عربي
( :0399معه اهلل بن كمال بن مشس بن شرف
الزهري720 ,هـ437 ,ص).

شرح المغني في النحو

حرف الشني

401

( :7041عز الدين بن حممد دريين992 ,ص,
ناقصة األول).
902( :7004ص).
24( :0744ص ,ناقصة اآلخر).

شرح المفاتيح
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
( :0240حسن بن عبيد الشاله1440 ,هـ,
070ص).
( :979ابراهيم احملمد علي1490 ,هـ,
922ص).
( :970ابراهيم احملمد علي1490 ,هـ014 ,ص).
( :4090نعمة اخلواجة بن عبد اهلل1404 ,هـ,
090ص).
( :0240حسن بن عبيد الشاله120 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

شرح المفصل
جمهول
حنو ,عربي

بدر الدين حممد بن عبد الرحيم بن احلسني

024( :0077ص ,ناقصة األول واآلخر).

العمري امليالني

024( :0427ص ,ناقصة األول واآلخر).

حنو ,عربي
( :0007عبد اهلل بن دربش ,كركوك1474 ,هـ,
910ص).
( :7337عبد العزيز ,قرية شورجة يف ناحية قره
حسن1430 ,هـ920 ,ص).
( :7032حممد جنكنياني1433 ,هـ472 ,ص).
( :0002حسني بن عبد اهلل ,صالحية1944 ,هـ,

شرح المفضليات
حممد بن ابي حممد القاسم بن حممد بن اليسار
شعر ,عربي
472( :0972ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح المقاصد
مسعود بن عمر التفتازاني

904ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

400( :0043ص).

047( :0422ص ,ناقصة اآلخر).

حرف الشني

شرح المقدمة االزهرية في علم العربية
خالد بن عبد اهلل االزهري
حنو ,عربي
1173( :4121هـ24 ,ص ,ناقصة).
( :910عبد الرزاق بن رمضان ال عثمان,
1404هـ190 ,ص).
( :0029حممود بن ناصر احلسني العاني,
1400هـ102 ,ص).
( :0090حممد بن حممود1434 ,هـ34 ,ص).
00( :0097ص).

شرح المقدمة الحضرمية
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
1170( :0004هـ041 ,ص).
( :0004اربيل1177 ,هـ972 ,ص).
( :0219عبد اهلل بن حاجي بن حممد بن داق

دليل خمطوطات

404

( :0770اسحاق بن ابراهيم ,الصاحلية003 ,هـ,
110ص ,ناقصة األول).

شرح المكاسب
علي بن حممد رضا كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1793املؤلف341 ,ص).
1909( :1704هـ224 ,ص).
002( :1701ص).

شرح المكاسب
حممد كاظم االخوند اخلراساني
فقه ,فارسي
131( :4244ص).

شرح المكاسب المحرمة
حممد بن هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
فقه ,عربي

املزوري ,مدرسة حاجي زكريا1400 ,هـ,

( :0397املؤلف132 ,ص).

( :0210فرج بن رسول بن امساعيل1940 ,هـ,

شرح الملخص في الهيئة

090ص).
024ص).
420( :0212ص ,ناقصة اآلخر).
432( :0001ص ,ناقصة اآلخر).
( :0090حممد بن عبد القادر944 ,ص ,ناقصة).

شرح المقدمة الرجبية في الفرائض
عبد اهلل بن حممد الشنشوري
فقه ,عربي
1402( :0000هـ414 ,ص).

شرح المقصورة الدريدية
جمهول
شعر ,عربي

حممود بن حممد اجلغميين
فلك وهيئة ,عربي
1120( :7900هـ127 ,ص).

شرح الملخص في الهيئة
موسى بن حممود قاضي زادة الرومي
فلك وهيئة ,عربي
1407( :4470هـ131 ,ص).
1429( :244هـ173 ,ص).
( :0434باقر بن حممود بن سليمان القريشي,
رشت1422 ,هـ124 ,ص).
( :4304عباسعلي التربيزي1473 ,هـ173 ,ص).
32( :0939ص ,ناقصة اآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
00( :0111ص ,ناقصة).
177( :0431ص).
( :0434حيدر بن علي اجليالني104 ,ص).

شرح المنار للنسفي
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن امني الدين
ابن املالك احلنفي
اصول فقه ,عربي
( :7007حممد بن سليمان1490 ,هـ990 ,ص).

الشرح المنتظم بالشعر الملتزم في مدح
النبي
عبد اهلل بن عبد اهلل االدكاوي
شعر ,عربي
( :1443صاحل بن علي املكي1104 ,هـ90 ,ص).

شرح المنهاج
جالل الدين حممد بن امحد احمللي
فقه ,عربي
000( :0134ص ,ناقصة اآلخر).

شرح المواقف
مشس الدين حممد بن يوسف الكرماني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0070عابد بن حممد بن علي777 ,هـ,
004ص).

شرح المواقف
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0430حممود بن حممد الزاهد بن امحد ابن
رستم344 ,هـ077 ,ص).
( :0077حممد بن عبد اهلل بن حممد البوسنوي,
1440هـ1440 ,ص).

حرف الشني

409
090( :0902ص).

شرح المواقف
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
004( :0740ص ,ناقصة األول).

شرح النخبة الفيضية
عبد اهلل بن حممد كاظم التربيزي
فقه ,عربي
( :7400املؤلف1109 ,هـ947 ,ص ,ناقصة
األول).

شرح النفلية
عبد اهلل بن حسني الشوشرتي
فقه ,عربي
( :0303املؤلف ,النجف االشرف331 ,هـ,
034ص ,ناقصة األول).

شرح النفلية
جمهول
فقه ,عربي
( :904درويش بن امساعيل1407 ,هـ04 ,ص).

شرح الهداية
امحد بن حممود اهلروي اخلزرباني
فلسفة وحكمة ,عربي
440( :0914ص).

شرح الهداية
حسني بن معني الدين امليبدي
فلسفة وحكمة ,عربي
373( :0403هـ173 ,ص).
( :0470رضي الدين بن سديد بن روح ,بربس,

حرف الشني
339هـ124 ,ص).
( :1243حممد جعفر بن عبد احلسن اليزدي,
1407هـ943 ,ص).
( :0943ابن حممد مؤمن شهركي1402 ,هـ,
440ص).
( :0334حممد صادق دامغاني بن حسن اخليام,
1401هـ422 ,ص).
( :0947عبد اهلل بن حممد رضا بن عناية اهلل
الكخي1479 ,هـ991 ,ص).
1194( :0024هـ970 ,ص).
( :0394عثمان بن حجر اختيار1194 ,هـ,
970ص).
1179( :0931هـ24 ,ص).
( :1077جنم الدين بن مالكل حممد1442 ,هـ,
447ص).
( :0941جعفر بن حممد الكربالئي خشكجاري,
1499هـ492 ,ص).
1499( :300هـ444 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :0942يوسف بن حممد خاسف النعل,
1493هـ422 ,ص).
( :0944شريف بن حممد يوسف1424 ,هـ,
112ص).
( :0949زين العابدين بن حممد باقر الكربالي,
1420هـ912 ,ص).
( :0944هاشم بن ابي القاسم احلسيين التنكابين,
اصفهان1433 ,هـ430 ,ص).
( :0002قاسم بن رضا420 ,ص).
044( :0433ص ,ناقصة اآلخر).
172( :7034ص ,ناقصة).

دليل خمطوطات

400
910( :0940ص).
170( :0940ص).
470( :0001ص).
944( :4024ص ,ناقصة اآلخر).

174( :1044ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح الهداية
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
37( :1004ص ,ناقصة اآلخر).

شرح الهداية
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :4721معصوم بن جعفر احلسيين الديلماني,
قزوين1494 ,هـ012 ,ص).

شرح الهداية
حممد بن حسني احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7170حسن احلويزائي ,بلدة احلويزة1444 ,هـ,
100ص).
127( :0292ص).

شرح الهداية
حممد بن مبارك شاه البخاري
فلسفة وحكمة ,عربي
720( :0911هـ144 ,ص ,ناقصة األول).
( :7137نور اهلل بن حممود احملمود آبادي,
271هـ144 ,ص).

شرح الوافية

( :0914علي بن حسني البارجاني442 ,ص).

صدر الدين حممد بن حممد باقر الرضوي

410( :0940ص ,ناقصة اآلخر).

اصول فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
1410( :0744هـ914 ,ص).
240( :0037ص).

شرح الوافية
حمسن بن احلسن االعرجي
اصول فقه ,عربي
( :000حممد علي بن حممد باقر االصفهاني,
1447هـ942 ,ص).
( :4097عبد احلسني بن امر اهلل االصطهباناتي
الشريازي ,كربالء املقدسة1490 ,هـ,
040ص).
( :113علي بن حممد النجفي1490 ,هـ010 ,ص).

شرح الوافية
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :7117صاحل بن حممد علي الوكيل النجفي,
1490هـ400 ,ص).
( :1003حسني بن حاج علي اخلسروشاهي,
1490هـ440 ,ص).
( :411نعمة بن عالء الدين الطرحيي1490 ,هـ,
100ص).
( :0432جنفعلي بن حيدر القاربوز آبادي,
1403هـ122 ,ص).
990( :9404ص).
171( :1041ص).

شرح الوضعية الكبرى
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
لغة ,عربي
003( :0040ص).

حرف الشني

400

شرح ايساغوجي
امساعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي
منطق ,عربي
( :7049عبد اهلل ابن مال عبد اهلل444 ,ص).

شرح ايساغوجي
حسام الدين حسن الكاتي
منطق ,عربي
( :7974امحد بن مال حممد بن عبد القادر
الصاحلي اجلميلي1414 ,هـ00 ,ص).
( :0043حممد صاحل1940 ,هـ00 ,ص).
( :0314حممد صاحل بن معروف1991 ,هـ,
22ص).
00( :0447ص ,ناقصة األول).
04( :0720ص).

شرح ايساغوجي
مشس الدين حممد بن محزة بن حممد
الفناري
منطق ,عربي
09( :7009ص).

شرح ايساغوجي
جمهول
منطق ,عربي
( :0372حممد بن عبد الرمحن بن علي,
1474هـ00 ,ص).

شرح ايساغوجي
حممد علي بن حممد قلي االصفهاني
منطق ,عربي
( :4901املؤلف22 ,ص).

شرح ايساغوجي

حرف الشني

دليل خمطوطات

400

حمي الدين بن علي

مظفر بن حممد قاسم املنجم اجلنابذي

منطق ,عربي

فلك وهيئة ,عربي

139( :4094ص).

شرح بانت سعاد

1400( :1403هـ423 ,ص).

شرح تبصرة المتعلمين

عبد اهلل بن عبد اهلل االدكاوي

جمهول

ادب ,عربي

فقه ,عربي

( :1447صاحل بن علي املكي1104 ,هـ04 ,ص).

911( :1021ص ,ناقصة األول).

شرح بانت سعاد

شرح تجريد الكالم

جمهول

علي بن حممد القوشجي

شعر ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

00( :0493ص ,ناقصة).

شرح بداية الدراية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :0779حسني بن جالل الدين احلسيين,
1912هـ114 ,ص).
147( :4400ص).

شرح بعض مباحث البيع والخيارات من
اللمعة الدمشقية
علي بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
900( :00ص).

شرح بيست باب
مظفر بن حممد قاسم املنجم اجلنابذي
فلك وهيئة ,فارسي
902( :4402ص).

شرح بيست باب

304( :7403هـ040 ,ص).
( :1909حممد رضا بن حسن السلجقي320 ,هـ,
972ص).
( :0410عبد اهلل بن حممد علي1413 ,هـ,
042ص).
1400( :0410هـ900 ,ص).
( :290حممد ملك بن اقا ملك1407 ,هـ,
913ص).
1403( :0419هـ992 ,ص).
( :930امحد بن حممد النرييزي1471 ,هـ,
193ص).
( :932حممد باقر بن حممد مسيبح اخلطيب,
1421هـ100 ,ص ,ناقصة األول).
( :933حممد باقر بن حممد مسيبح اخلطيب,
1421هـ140 ,ص).
( :0413هاشم بن حممد التوملي الگيالني,
1449هـ032 ,ص).
( :294عبد العظيم الالهيجي1404 ,هـ,
430ص).
( :299عبد العظيم الالهيجي1404 ,هـ,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
447ص ,ناقصة األول).
042( :7474ص).
991( :0444ص).
044( :0412ص).
939( :0417ص ,ناقصة).
010( :0414ص ,ناقصة اآلخر).
( :0411بابا بن مال بابا902 ,ص).

حرف الشني

407
1477( :0040هـ114 ,ص).

شرح تشريح االفالك
حممد ابن الصادق احلسين
فلك وهيئة ,عربي
1429( :7910هـ942 ,ص ,ناقصة).

شرح تعليم المتعلم

039( :0414ص ,ناقصة اآلخر).

ابن امساعيل

902( :0443ص ,ناقصة).

اخالق ,عربي

940( :0442ص ,ناقصة).
( :0903علي بن حسني التربيزي242 ,ص).
000( :0274ص ,ناقصة اآلخر).

شرح تجريد الكالم
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
( :4000ابو اخلري ابن احلسن االصفهاني,
1472هـ104 ,ص).
( :07حييى بن شاه قلي القزويين1144 ,هـ,
044ص ,ناقصة األول).
( :07حمسن بن حبيب احلسيين1407 ,هـ,
909ص ,ناقصة اآلخر).
( :4413علي بن احلسن اليزدي10 ,ص ,ناقصة
األول).

شرح تجريد الكالم

( :0704حممد بن احلسن1143 ,هـ104 ,ص,
ناقصة).

شرح تلخيص المفتاح
مسعود بن عمر التفتازاني
بالغة ,عربي
( :4730حامت بن سلمان ابن احملراب1470 ,هـ,
044ص).
( :9990كربالء املقدسة1490 ,هـ742 ,ص).
( :9903علي اصغر بن حممد ابراهيم اهلروي,
1404هـ099 ,ص).
( :372علي بن غالم علي اخلوئيين1479 ,هـ,
044ص).
( :0901عبد اهلل بن عوض بن طورمش,
949ص).

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول

حممد كاظم بن حممد رضا الطربي

امحد بن ادريس القرايف املالكي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

اصول فقه ,عربي

1440( :0441هـ400 ,ص).

009( :0494ص).

شرح تحفة االحباب

شرح تهذيب االصول

عبد اهلل بن حممد الشنشوري

مجال الدين بن عبد اهلل بن حممد اجلرجاني

اهلندسة واحلساب ,عربي

اصول فقه ,عربي

حرف الشني
000( :0491ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح تهذيب االصول
حسني العميدي النجفي
اصول فقه ,عربي
013( :4971ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح جمع الجوامع
جالل الدين حممد بن امحد احمللي
اصول فقه ,عربي
( :0024ابن امحد العسوسي الشافعي1410 ,هـ,
020ص).
070( :0402ص).

دليل خمطوطات

402
منطق ,عربي

( :1307خليل بن حممود املوسوي املراغي,
1947هـ71 ,ص).

شرح حديث االسماء
امحد بن زين الدين االحسائي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
7( :0070ص).

شرح حديث الرضا ` مع عمران الصابي
حممد خليل بن حممد اشرف القايين
االصفهاني
حديث ,عربي

444( :7974ص ,ناقصة اآلخر).

140( :7403ص).

شرح حاشية المال عبد هللا على تهذيب
المنطق

شرح حديث الغمامة

جمهول
منطق ,عربي

حممد سعيد بن حممد مفيد القمي املعروف
بالقاضي سعيد
حديث ,عربي

( :1403خليل بن حممود1947 ,هـ74 ,ص).

943( :0494ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح حاشية في آداب البحث

شرح حديث النورانية

عمر بن امحد اجلليب
منطق ,عربي

ذو الفقار خان بن علي اكرب البسطامي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

144( :7110ص).

13( :1947ص).

شرح حاشية مال عبد هللا

شرح حديث النورانية

جمهول

كاظم بن قاسم الرشيت

منطق ,فارسي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

473( :4200ص).
122( :4290ص).

شرح حاشية مال عبد هللا
جمهول

1472( :1942هـ09 ,ص).

شرح حديث (انت ومالك ألبيك)
حممد بن امساعيل االمري الصنعاني
فقه ,عربي
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11( :940ص).

شرح حديث زرارة في صالة الجماعة
حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
( :7310سلمان بن حسني بن حممد املوسوي
البالدي البحراني40 ,ص).

شرح حديث (ما ترددت في شيء انا فاعله)
عبد اخلالق بن عبد الرحيم الطوسي
اخالق ,فارسي
10( :1927ص ,ناقصة اآلخر).

شرح حديث من عرف نفسه عرف ربه
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :33حممد قلي بن حممد اخلوئيين1494 ,هـ,
20ص).

شرح حزب البحر للشاذلي
شهاب الدين ابو العباس امحد بن حممد بن
عيسى الفاسي املالكي الشهري بزروق
أدعية وزيارات ,عربي
04( :7434ص).

شرح حكمة االشراق
حممود بن مسعود الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
1444( :1970هـ090 ,ص).

شرح حكمة العين
حممد بن مبارك شاه البخاري
فلسفة وحكمة ,عربي
( :0490ابراهيم بن يوسف املازندراني املظاهري

حرف الشني

403
االسدي1407 ,هـ130 ,ص).

( :0499صاحل بن غالمعلي اجليالني ,اصفهان,
1401هـ102 ,ص).
404( :0490ص ,ناقصة اآلخر).
443( :1090ص ,ناقصة األول واآلخر).
137( :0402ص ,ناقصة اآلخر).
119( :723ص).
409( :1010ص).

شرح حواشي الفصول في االصول
حممد بن منصور
اصول فقه ,عربي
90( :09ص).

شرح خطبة الزهراء J
جمهول
ادب ,عربي
1427( :0014هـ31 ,ص).

شرح خالصة الحساب
بهاء الدين حممد العاملي
اهلندسة واحلساب ,فارسي
190( :4902ص).

شرح خالصة الحساب
جواد بن سعد الكاظمي
اهلندسة واحلساب ,عربي
1113( :4001هـ910 ,ص).
( :0497اسد اهلل بن حممد حسن تركمون,
1400هـ949 ,ص).
( :1749ابو احلسن بن هادي احلسيين1401 ,هـ,
444ص ,ناقصة).

حرف الشني

شرح خالصة الحساب

دليل خمطوطات

404
أدعية وزيارات ,عربي

حيدر بن حممد حسن نور الدين املوسوي

423( :1409ص ,ناقصة األول).

اهلندسة واحلساب ,عربي

شرح ديوان ابن الفارض

النباطي
( :204املؤلف1124 ,هـ040 ,ص ,ناقصة األول).

شرح خالصة الحساب
حممد باقر بن حممد حسني اليزدي
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :0492املؤلف1433 ,هـ400 ,ص).

شرح خالصة الحساب
حممد صادق املوسوي اخلوانساري
اهلندسة واحلساب ,عربي
494( :0493ص ,ناقصة).

شرح خيارات المكاسب
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
فقه ,عربي
( :0390املؤلف017 ,ص).

شرح دعاء الجوشن الصغير
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
0( :0201ص ,ناقصة اآلخر).

شرح دعاء الصباح
حممد هادي بن حممد صاحل املازندراني
أدعية وزيارات ,فارسي
( :9472حممد علي بن خليل اهلل احلسيين,
1117هـ129 ,ص).

شرح دعاء مفتاح الفالح
هادي بن مهدي الشريازي

علي سبط ابن الفارض
شعر ,عربي
120( :0920ص).

شرح ديوان ابي فراس الحمداني
عبد اللطيف بن بهاء الدين الشامي
شعر ,عربي
( :7402حممد بن امحد ابن الفحام1470 ,هـ,
914ص).

شرح ديوان الحماسة
ابو علي امحد بن حممد بن حسن املرزوقي
شعر ,عربي
1477( :0490هـ010 ,ص).

شرح ديوان المتنبي
ابو احلسن علي بن امحد الواحدي
شعر ,عربي
( :4000حممد بن عبد علي النجفي احملاويلي,
1422هـ212 ,ص).

شرح ديوان المتنبي
التربيزي
شعر ,عربي
044( :1404ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح رسالة االستعارة
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
بالغة ,عربي
( :0049كركوك1400 ,هـ04 ,ص).
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( :0040عبد الغفور بن امحد1442 ,هـ30 ,ص).
( :0233جرجيس ابن امحد1407 ,هـ04 ,ص).
( :0020عبد الرمحن بن حممد سعيد العمري,
1424هـ20 ,ص).
( :7143حممود1999 ,هـ90 ,ص).
( :0300عمر بن زيدان93 ,ص).
02( :0423ص).

حرف الشني

401
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1400( :0237هـ2 ,ص).

شرح رسالة في المعاني
جمهول
لغة ,عربي
11( :1004ص ,ناقصة األول واآلخر).

74( :0042ص).

شرح رسالة اثبات الجوهر المفارق

91( :0047ص).

حممد بن اسعد جالل الدين الدواني

49( :0040ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

شرح رسالة االستعارة لمحمود االنطاكي
ابن قرة دبه لي
بالغة ,عربي
1100( :0213هـ94 ,ص).

شرح رسالة الصغائر والكبائر
امساعيل بن سنان السيواسي احلنفي
اخالق ,عربي

3( :9390ص).

شرح رمضان افندي على شرح العقائد
رمضان بن حممد احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0072عبد النيب بن يوسف1400 ,هـ,
904ص).

شرح زبدة االصول

00( :0037ص ,ناقصة).

بهاء الدين حممد العاملي

شرح رسالة الوصايا

اصول فقه ,عربي

حممد ولي بن حممد الشهابي
فقه ,عربي
1409( :0090هـ97 ,ص).

شرح رسالة الوضع
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
لغة ,عربي
( :0072درويش احلافظ البغدادي احلنفي,
400ص).

شرح رسالة في اثبات الواجب
حسني االردبيلي وحممود التربيزي

1403( :1347هـ104 ,ص).

شرح زبدة االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
123( :0320ص ,ناقصة).

شرح زبدة االصول
حممد صاحل بن امحد املازندراني
اصول فقه ,عربي
1140( :0409هـ424 ,ص).
( :1133سعيد بن مهدي بن امحد التوملي,

حرف الشني
1194هـ900 ,ص ,ناقصة األول).
( :1904امحد بن عبد احلامد الفراهاني,
1942هـ094 ,ص).

شرح زبدة البيان
جمهول
فقه ,عربي
210( :0744ص ,ناقصة اآلخر).

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :0302حممد صاحل بن حممود افندي1402 ,هـ,
410ص).
( :0240حممد شاكر بن حسني بن عباس احلنفي
املوصلي القادري130 ,ص).

شرح شرائط المتعاقدين من كتاب المكاسب
جمهول
فقه ,فارسي
04( :4299ص).

شرح شرائع االسالم
جعفر بن امحد البديري
فقه ,عربي
( :1340املؤلف094 ,ص).
937( :1342ص).
040( :1347ص).

شرح شرائع االسالم
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
فقه ,عربي
( :4427حممد علي بن خليل1911 ,هـ,
409ص).

دليل خمطوطات

404

شرح شرائع االسالم
جمهول
فقه ,عربي
( :7332عبد اجلليل بن عبد الوكيل1440 ,هـ,
109ص ,ناقصة األول).
1494( :1917هـ401 ,ص).
( :974حمسن بن جعفر بن عبد الطيف العبودي,
1491هـ002 ,ص).
1401( :100هـ04 ,ص ,ناقصة اآلخر).
1940( :1317هـ109 ,ص).
( :4700عبد احلميد اجلهرومي ,النجف
االشرف1912 ,هـ097 ,ص).
( :0943عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني,
001ص).
000( :0903ص).
900( :0042ص ,ناقصة اآلخر).
024( :0040ص).
004( :0901ص).
974( :0100ص).
904( :0191ص).
432( :0409ص ,ناقصة األول واآلخر).
444( :019ص).
003( :4409ص ,ناقصة األول).
04( :040ص ,ناقصة اآلخر).
407( :414ص).
119( :39ص ,ناقصة).
01( :214ص ,ناقصة األول واآلخر).
 ,942( :397ناقصة اآلخر).
1914( :1211ص ,ناقصة اآلخر).
910( :4010ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح شرائع االسالم
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حرف الشني

409

حممد تقي بن حممد الربغاني

جمهول

فقه ,عربي

حديث ,عربي

( :10علي الساوجبالغي1492 ,هـ943 ,ص).

شرح شرائع االسالم
حممد كاظم بن علي نقي الرشيت
فقه ,عربي
142( :0424ص ,ناقصة اآلخر).

شرح شرائع االسالم
حممود بن مرتضى االشتياني
فقه ,عربي
1140( :4149ص).

شرح شرائع االسالم
هادي بن عباس كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1043املؤلف400 ,ص ,ناقصة اآلخر).
24( :1244ص ,ناقصة اآلخر).
072( :1204ص ,ناقصة اآلخر).

شرح شرح العضدية لعصام الدين
مشس الدين عبد اهلل بن مصطفى املوصلي
احلنفي
متفرقات ,عربي
( :0004امحد بن خليفة احلياىل املوصلي,
1409هـ074 ,ص).

شرح شرح مفاتيح الشرائع
حممد بن يوسف ال حمي الدين العاملي
فقه ,عربي
010( :0317ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح شهاب االخبار

( :0943حممد بن حسن733 ,هـ400 ,ص,
ناقصة األول).

شرح شواهد ابن الناظم
حممد بن علي بن ابي احلسن العاملي
حنو ,عربي
( :1434حممد حسن بن حممد زمان1470 ,هـ,
009ص).
929( :4007ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح شواهد ابيات شرح الخالصة
حممد بن علي املوسوي العاملي
حنو ,عربي
( :4902حسن بن حممد علي بن حرتوش ,املشهد
الرضوي1470 ,هـ033 ,ص ,ناقصة األول).

شرح شواهد االيضاح
جمهول
بالغة ,عربي
( :0407ابو املظفر حممد بن حممد724 ,هـ,
972ص).

شرح شواهد السيوطي
نظام الدين بن امحد االردبيلي
حنو ,فارسي
93( :1039ص ,ناقصة اآلخر).

شرح شواهد شرح التصريف
نظام الدين بن امحد االردبيلي
صرف ,فارسي
1494( :0419هـ93 ,ص).

حرف الشني

شرح شواهد قطر الندى
صادق بن علي احلسيين االعرجي
حنو ,عربي
1404( :7100هـ120 ,ص).
1400( :0244هـ142 ,ص).
( :0204حممد حسن بن امحد بن حسني احلبيط,
1400هـ444 ,ص).
( :1949حممد حسن بن لطيف بن منصور,
1474هـ174 ,ص).
121( :9494ص ,ناقصة اآلخر).
17( :4944ص ,ناقصة اآلخر).
174( :09ص ,ناقصة اآلخر).

شرح صحيفة االسطرالب
جواد بن سعد الكاظمي
فلك وهيئة ,عربي
00( :1077ص).

شرح طريقة ابراهيم بن نصر
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
0( :0400ص).

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان
عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري
احلنفي
بالغة ,عربي
( :0200علي بن حممد بن سامل1941 ,هـ,
027ص).

شرح عقيدة علوان
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي

دليل خمطوطات

400
771( :0041هـ100 ,ص).

شرح على الشرح الجغميني
بهاء الدين حممد العاملي
فلك وهيئة ,عربي
99( :303ص).

شرح على الطهارة
هادي بن عباس كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1099املؤلف1904 ,هـ127 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

شرح على شرح الزيارة
مهر علي
أدعية وزيارات ,عربي
7( :0024ص).

شرح على شرح العضدي
مسعود بن عمر التفتازاني
اصول فقه ,عربي
090( :0307ص ,ناقصة اآلخر).

شرح على شرح الهداية للجنكي
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
44( :7130ص).

شرح على شرح حسام الدين حسن الكاتي
جمهول
منطق ,عربي
00( :0044ص).

شرح على مختصر سعيدي خليل
ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن علي
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اخلرشي املالكي
فقه ,عربي
072( :7004ص).

الشرح على وقاية الرواية في مسائل الهداية
عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة
فقه ,عربي
1420( :0039هـ010 ,ص).

شرح عوامل الجرجاني
جمهول
حنو ,عربي
90( :003ص ,ناقصة اآلخر).

شرح عين العلم وزين الحلم
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
اخالق ,عربي
( :0410املؤلف1440 ,هـ337 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

شرح فرائد الفوائد في االستعارات
ابراهيم بن حممد بن عربشاه االسفرائيين
بالغة ,عربي
04( :0040ص).

شرح فرائد الفوائد في االستعارات
عبد الرمحن بن عبد اهلل اجللي
بالغة ,عربي
( :7090حممود ,كركوك00 ,ص).

شرح فرائض السجاوندي
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
فقه ,عربي
( :0011مجعة بن زمو403 ,ص).

حرف الشني

400

شرح فرائض المحرر
حممد العمري املرشدي
فقه ,عربي
1124( :0009هـ140 ,ص).
143( :7977ص ,ناقصة اآلخر).

شرح فصوص الحكم
حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
040( :0029ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح فقرات من دعاء شهر رجب
هاشم بن خليفة املوسوي
أدعية وزيارات ,عربي
( :4044املؤلف19 ,ص).

شرح قانونجة
حسني بن حممد علي االسرتابادي
طب ,عربي
234( :0404هـ104 ,ص).

شرح قصيدة البردة للبوصيري
حممد بن مصطفى الرومي احلنفي التريهوي
املعروف بالعيشي افندي
شعر ,عربي
( :7404مصطفى بن عمر بن حممد االسكداري,
1402هـ140 ,ص).

شرح قصيدة الحميري البائية
علي بن احلسني الشريف املرتضى
شعر ,عربي
1470( :7341هـ47 ,ص).
30( :1404ص ,ناقصة اآلخر).

حرف الشني

شرح قصيدة بدء االمالي
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
02( :0940ص).

شرح قصيدة بدء االمالي
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,تركي
14( :0949ص).

شرح قصيدة عبد الباقي افندي الموصلي
كاظم بن قاسم الرشيت
شعر ,عربي

دليل خمطوطات

400

( :4710حممد حسني بن مريزا حسن1413 ,هـ,
130ص).
1440( :9943هـ192 ,ص).
( :0400حممد علي بن عبد احملمد1490 ,هـ,
173ص).
( :0730سليمان كتخدازاده1400 ,هـ,
490ص).
( :0019حممد بن ذنون الشافعي ,املوصل,
1401هـ122 ,ص ,ناقصة).
1407( :0202هـ909 ,ص).
1402( :0774هـ400 ,ص).
1471( :0409هـ100 ,ص).

210( :0024ص).

( :0721مصر1470 ,هـ114 ,ص).

شرح قصيدة كعب بن زهير

( :0091عبد القادر القادري1470 ,هـ,

عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
شعر ,عربي
170( :049ص ,ناقصة اآلخر).

شرح قصيدة منسوبة الى االمام علي
ولي بن حممد اخلطيب
علوم غريبة ,عربي

444ص).
( :4740خليفة حممود السامغين149 ,ص).
124( :0071ص).
170( :0009ص).
104( :0090ص ,ناقصة اآلخر).
199( :0434ص ,ناقصة).
434( :0400ص ,ناقصة اآلخر).

72( :909ص)

114( :0400ص ,ناقصة اآلخر).

شرح قطر الندى وبل الصدى

103( :0401ص).

ابو الثناء حممود بن عبد اهلل االلوسي
حنو ,عربي
470( :7904ص ,ناقصة).

شرح قطر الندى وبل الصدى

177( :0207ص).
120( :4742ص ,ناقصة األول).
941( :4711ص ,ناقصة).

شرح قطر الندى وبل صدى

عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري

جمهول

حنو ,عربي

حنو ,عربي

1109( :0240هـ412 ,ص).

10( :0141ص ,ناقصة األول واآلخر).
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شرح قواعد االحكام
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
فقه ,عربي
474( :4947ص ,ناقصة).

شرح قواعد االحكام
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :1400علي بن هارون بن حييى الصائم
االسدي374 ,هـ011 ,ص).

شرح قواعد االحكام
جمهول
فقه ,عربي
140( :0402ص ,ناقصة).

شرح قواعد االحكام
حممد حسن بن حممد املظفر
فقه ,عربي
( :1400املؤلف1907 ,هـ410 ,ص).
( :1234املؤلف1907 ,هـ410 ,ص).

حرف الشني

407
فقه ,عربي
110( :1912ص).

شرح كتاب االسباب والعالمات
نفيس بن عوض الطبيب الكرماني
طب ,عربي
( :1020حممد مهدي بن حممد باقر اخلوئي,
1400هـ797 ,ص).
071( :0137ص ,ناقصة اآلخر).

شرح كتاب البيع
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
فقه ,عربي
( :0392املؤلف493 ,ص ,ناقصة).

شرح كتاب التوحيد من الكافي
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
720( :044ص).

شرح كتاب الحقائق للكاشاني

( :400املؤلف1971 ,هـ000 ,ص).

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

( :1497املؤلف8531 ,هـ74 ,ص).

اخالق ,عربي

( :1490املؤلف1971 ,هـ24 ,ص ,ناقصة
األول).
( :1492املؤلف107 ,ص ,ناقصة اآلخر).

شرح قوانين االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
044( :0704ص ,ناقصة اآلخر).

شرح كتاب االجارة
علي بن جعفر كاشف الغطاء

( :9119املؤلف04 ,ص).

شرح كتاب السير والسلوك
جمهول
عرفان ,عربي
1410( :7000هـ994 ,ص).

شرح كتاب الوصية المبارك البي حنيفة
جمهول
اخالق ,عربي
( :0729حسني بن علي1171 ,هـ02 ,ص).

حرف الشني

شرح كتاب تحرير اقليدس في الهندسة

دليل خمطوطات

402

شرح كلستان

حممد الربكة

يعقوب بن علي الربوسوي

اهلندسة واحلساب ,عربي

ادب ,فارسي وعربي

1409( :047هـ440 ,ص).

شرح كتاب في الفقه
جمهول
فقه ,عربي
77( :1090ص ,ناقصة اآلخر).

شرح كتاب في النحو
جمهول
حنو ,عربي
004( :7071ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح كتابجه دستور العمل
خانزاده عبد الغفار
متفرقات ,فارسي
70( :4903ص).

شرح كتاب في مباحث االلفاظ
جمهول
اصول فقه ,عربي
00( :377ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح كفاية االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
144( :229ص ,ناقصة اآلخر).

شرح كفاية االصول
حممد باقر احلجة الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :4403املؤلف1907 ,هـ04 ,ص ,ناقصة).

( :0301الياس ,مدرسة علي باشا309 ,هـ,
430ص).

شرح كنز الدقائق
جمهول
فقه ,عربي
1441( :0090هـ000 ,ص).

شرح لغز القانون
حممد سليم الرازي
طب ,عربي
74( :1034ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح لكتاب اللمعة الدمشقية
جمهول
فقه ,فارسي
1920( :4200هـ974 ,ص ,ناقصة اآلخر).

شرح لكتاب تهذيب المنطق والكالم
جمهول
منطق ,فارسي
420( :9040ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح لمختصر المعاني
جمهول
بالغة ,عربي
144( :0710ص ,ناقصة اآلخر).

شرح متن في االصول
حممد بن عبد احلسني الكربالئي
اصول فقه ,عربي
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( :4777املؤلف094 ,ص ,ناقصة األول).

شرح مختصر ابن الحاجب
عضد الدين عبد الرمحن االجيي
اصول فقه ,عربي
( :0300اسحاق بن علي بن عمر ,بغداد,
700هـ000 ,ص).
( :0472مصطفى بن سلمان بن صاحل207 ,هـ,
044ص ,ناقصة األول).
( :0424حممد زمان احلسيين االصفهاني,
اصفهان340 ,هـ007 ,ص).
( :0470شجاع327 ,هـ104 ,ص).
( :1019ابراهيم بن يوسف املظاهري االسدي,
1401هـ042 ,ص).
( :0470آصف بن حممد االخسيكي1409 ,هـ,
924ص ,ناقصة).
( :4093كدا علي ,مشهد1407 ,هـ004 ,ص).
1420( :0901هـ093 ,ص).
( :0479حممد مؤمن الكشمريي ,اصفهان,
1140هـ072 ,ص).

حرف الشني

403
مسعود بن عمر التفتازاني
لغة ,عربي

( :0047عبد الرحيم بن عبد اجمليد1179 ,هـ,
470ص).
44( :7924ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مختصر المزني في فروع الفقه
الشافعي
حممد بن امحد بن محزة الرملي االنصاري
الشافعي
فقه ,عربي
( :0107امحد بن عبد الرحيم اخلاركي1403 ,هـ,
002ص ,ناقصة األول).

شرح مختصر المعاني
جمهول
بالغة ,عربي
131( :0790ص ,ناقصة اآلخر).
174( :0799ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مختصر المفتاح

( :0470حممود االفقر1943 ,هـ030 ,ص).

جمهول

427( :0473ص ,ناقصة األول واآلخر).

بالغة ,عربي

914( :0477ص ,ناقصة اآلخر).
903( :0937ص).
702( :1937ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مختصر التحفة
عبد اهلل بن حممد الشنشوري
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :0009عبد الرمحن بن سليمان20 ,ص,
140ص).

شرح مختصر التصريف

103( :4000ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح مختصر المنار
قاسم بن قطلوبغا احلنفي
اصول فقه ,عربي
09( :0441ص).

شرح مختصر على المقدمة الرحبية
حممد بن حممد سبط املارديين
فقه ,عربي
20( :0247ص).

حرف الشني

شرح مختصر منتهى السؤل واالمل في
علمي االصول والجدل
عضد الدين عبد الرمحن االجيي
اصول فقه ,عربي
( :7444عبد القائم بن عبد الوهاب الشريف,
374هـ044 ,ص).

شرح مراح االرواح
امحد املعروف بديكقوز
صرف ,عربي

دليل خمطوطات

474
1442هـ417 ,ص).
147( :070ص ,ناقصة اآلخر).
430( :070ص).

شرح معالم الدين
جمهول
اصول فقه ,فارسي
99( :4730ص).

شرح معالم الدين

1400( :0420هـ102 ,ص).

حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني

409( :0429ص ,ناقصة اآلخر).

اصول فقه ,عربي

شرح مراح االرواح
حسن باشا بن عالء الدين االسود
صرف ,عربي
1442( :7012هـ994 ,ص).

421( :070ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مغني اللبيب
جمهول
حنو ,عربي

944( :0420ص).

204( :400هـ407 ,ص ,ناقصة األول).

440( :0193ص ,ناقصة اآلخر).

94( :1022ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مصابيح السنن المحمدي

شرح مغني اللبيب

حممد بن عبد اللطيف ابن امللك الرومي

حممد بن عبد الرحيم بن حممد العمري

حديث ,عربي

امليالني

320( :7934ص).

شرح معارج االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
09( :0999ص).

شرح معالم الدين
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :404ابراهيم بن عبد اهلل بن ابراهيم احلويزي,

حنو ,عربي
( :7043امحد بن احلارث1410 ,هـ990 ,ص).

شرح مفاتيح الشرائع
حممد باقر الوحيد البهبهاني
فقه ,عربي
1400( :209هـ100 ,ص).
1400( :233هـ100 ,ص).

شرح مفاتيح الشرائع
حممد هادي بن مرتضى بن حممد مؤمن
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فقه ,عربي
( :0420عبد الرزاق بن ابي الفتح000 ,ص,
ناقصة األول).

شرح مفتاح العلوم
جمهول
بالغة ,عربي
( :1449محد بن زين العابدين االسرتابادي,
300هـ470 ,ص).

شرح مفتاح العلوم
مسعود بن عمر التفتازاني
بالغة ,عربي
043( :0017ص).

شرح مفتاح الفالح
مجال الدين حممد اخلونساري
أدعية وزيارات ,فارسي
442( :4400ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح مقامات الحريري
ابو البقاء عبد اهلل بن احلسني العكربي
ادب ,عربي
( :0330حممد جعفر1400 ,هـ493 ,ص).

شرح مقامات الحريري
امحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي
ادب ,عربي
970( :0423ص).

شرح مقامات الحريري
جمهول
ادب ,عربي
902( :0320ص ,ناقصة األول).

حرف الشني

471

شرح مقامات الحريري
ناصر بن عبد السيد املطرزي
ادب ,عربي
( :307حممود بن حممد الشافعي1102 ,هـ,
939ص).
920( :9749ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مقدمة الحدائق
حمسن بن احلسن االعرجي
فقه ,عربي
102( :032ص).

شرح مقدمة العمروسي
علي بن خضر ابن امحد العمروسي
فقه ,عربي
( :0424علي بن شهيل القديح1474 ,هـ,
034ص).

شرح مقدمة كشف الغطاء
حسن بن جعفر كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
( :0099عبد النيب بن حسني النجفي1944 ,هـ,
072ص).
041( :1117ص).
900( :1002ص).
901( :1040ص).

شرح من ال يحضره الفقيه
بهاء الدين حممد العاملي
حديث ,عربي
( :1930املؤلف22 ,ص ,ناقصة اآلخر).

شرح مناجاة الشافعي
خليل الزلفكوي

حرف الشني
أدعية وزيارات ,عربي

دليل خمطوطات

474
( :1790املؤلف941 ,ص).

( :0720حسني بن علي02 ,ص).

( :1790املؤلف112 ,ص).

شرح منار االنوار

شرح منظومة تنقيح العبارات في توضيح
االستعارات

عبد اللطيف بن امللك
اصول فقه ,عربي

امحد بن حممد معروف بن امحد احلسيين

1191( :9042هـ000 ,ص).

النودهي الربزجني الشافعي

( :0239عبد اللطيف بن امحد العمري,

لغة ,عربي

1174هـ042 ,ص).

شرح منازل السائرين

( :0040حممود املصطفى1940 ,هـ07 ,ص).

شرح منظومة في النحو

عبد العزيز ركن الدين الشريازي

جمهول

عرفان ,عربي

حنو ,عربي

122( :4949ص ,ناقصة اآلخر).

شرح منازل السائرين الى الحق المبين
كمال الدين عبد الرزاق بن امحد الكاشاني
عرفان ,عربي
( :0073مدينة الكاظمية1419 ,هـ100 ,ص).

شرح منظومة ابن وهبان
عبد الرب بن حممد ابن الشحنة القاضي احلليب
فقه ,عربي
1401( :1239هـ001 ,ص).

شرح منظومة الرضاع
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :9014عبد اهلل بن حممد مهدي الالهيجاني,
70ص).

شرح منظومة السبزواري

442( :9409ص ,ناقصة األول واآلخر).
130( :4002ص ,ناقصة األول).

شرح منهاج الطالبين للنووي
جمهول
فقه ,عربي
092( :0424ص ,ناقصة اآلخر).

شرح منهاج الوصول الى علم االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
902( :0030ص).

شرح منهاج الوصول الى علم االصول
حممود بن عبد الرمحن االصبهاني
اصول فقه ,عربي
( :4040امحد بن داود بن عبد اهلل ,شرياز,
204هـ944 ,ص).

علي بن حممد رضا كاشف الغطاء

902( :0430ص ,ناقصة).

فلسفة وحكمة ,عربي

044( :1404ص ,ناقصة األول واآلخر).
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شرح ميزان المختصر النافع

حرف الشني

479

شرح نظم السلوك

جمهول

جمهول

فقه ,عربي

ادب ,عربي

329( :1017هـ24 ,ص ,ناقصة األول).

شرح نبعة االحكام ونجعة االفهام
عبد احلسني بن ابراهيم صادق العاملي
فقه ,عربي
40( :0702ص).

( :0200امحد بن ابراهيم1103 ,هـ097 ,ص,
ناقصة األول).

شرح نهج البالغة
عبد احلميد بن ابي احلديد املعتزلي
حديث ,عربي

400( :0700ص).

( :0437علي بن حممد1104 ,هـ920 ,ص).

01( :0700ص).

910( :1310ص ,ناقصة اآلخر).

شرح نتائج االفكار

شرح نهج البالغة

مهدي الكجوري الشريازي

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

اصول فقه ,عربي

حديث ,عربي

( :0430عبد اجلواد بن عبد الوهاب اخلراساني,
1404هـ043 ,ص).

شرح نجاة العباد
عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
400( :4ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح نصاب الصبيان
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
لغة ,عربي وفارسي
103( :7323ص ,ناقصة األول واآلخر).

شرح نظام في علم النحو

( :9434املؤلف1401 ,هـ009 ,ص ,ناقصة
األول).
( :9990املؤلف400 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

شرح همزية عبد هللا بيك العبيدي
ابو اخلري عبد الرمحن السويدي
كيمياء ,عربي
00( :0447ص).

شرح وسائل الشيعة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
حديث ,عربي
( :9031املؤلف1992 ,هـ940 ,ص).

جمهول

( :9022املؤلف1907 ,هـ770 ,ص).

حنو ,عربي

( :9034املؤلف141 ,ص).

( :9402حممد رضا بن حممد مؤمن الدرخجي
القاني1429 ,هـ977 ,ص ,ناقصة األول).

( :9023امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,
1902هـ030 ,ص).

حرف الشني
970( :9027ص).

شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية
عبيد اهلل بن مسعود احملبوبي
فقه ,عربي
1144( :0120هـ034 ,ص).
( :0741الويف ابو حممود ابو القاسم909 ,ص,
ناقصة األول).
071( :0122ص).

شرعة االسالم
حممد بن ابي بكر امام زاده احلنفي
حديث ,عربي
30( :0714ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات

470
شعر ,عربي

30( :1301ص ,ناقصة األول واآلخر).

شعر البن سينا
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
9( :0409ص).

شعر لإلمام علي بن ابي طالب `
االمام علي بن ابي طالب `
شعر ,عربي
490( :0740ص ,ناقصة اآلخر).

شعر مجنون ليلى

404( :0033ص).

قيس بن امللوح

402( :7004ص ,ناقصة).

شعر ,عربي

الشعائر الحسينية
حسني بن علي احلسيين اهلمداني
فقه ,عربي
( :4443املؤلف1920 ,هـ49 ,ص).

شعر
جمهول
شعر ,تركي
( :304مصطفى بن حممد94 ,ص).

شعر السموأل بن عاد
ابراهيم بن حممد نعطوية
شعر ,عربي
003( :0032هـ92 ,ص).

شعر المجنون
جمهول

30( :1140ص ,ناقصة األول واآلخر).

شعراء بغداد وكتابها في ايام وزارة داود
باشا والى بغداد
عبد القادر افندي اخلطييب الشهرباني
تراجم ,عربي
( :0749عبد الرزاق بن فليح اجلمالي1902 ,هـ,
09ص).

الشفا بتعريف حقوق المصطفى
ابو الفضل عياض بن موسى القاضي
اليحصيب
مناقب ,عربي
1130( :7040هـ070 ,ص).
( :7111حممد بن لطف اهلل1442 ,هـ000 ,ص).
( :0342عثمان بن عثمان بن مصطفى
االرضرومي1400 ,هـ972 ,ص).
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الشفاء
احلسني بن علي ابن سينا
منطق ,عربي
( :0910حممد صاحل بن حممد مريك اجلرباقاني,
1400هـ124 ,ص).
1429( :0340هـ010 ,ص).
( :1044حممد علي اجليالني1940 ,هـ007 ,ص).
000( :0910ص).
010( :0919ص ,ناقصة األول واآلخر).

شفاء الصدور
حممد رضا بن قاسم الغراوي
اخالق ,عربي
( :4131املؤلف1900 ,هـ049 ,ص).

شفاء الصدور في مخازي اهل الشرور
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف الشني

470
طب ,عربي
443( :1110ص ,ناقصة اآلخر).

الشفاء قسم االلهيات
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
401( :1100ص ,ناقصة األول واآلخر).

الشقائق النعمانية والرياض الفردوسية
نعمة اهلل بن شهواز الفيلي
اصول فقه ,عربي
( :0401املؤلف1491 ,هـ490 ,ص).

الشكرية
امحد بن عماد بن محد اهلل
صرف ,عربي
( :4007حممد سعد الدين احلديثي البغدادي,
بغداد1429 ,هـ20 ,ص).

494( :7034ص ,ناقصة األول).

40( :4479ص).

شفاء الفؤاد من بانت سعاد

الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية

ابو حممد عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل
اليعمري ابن فرحون
شعر ,عربي
( :0343امحد بن صالح بن امحد احملالتي,
1490هـ190 ,ص).

شفاء القلوب في عصمة االنبياء عن الذنوب

ابو عيسى حممد بن سورة الرتمذي
حديث ,عربي
( :0002حممد عرب شاه احلقاييب البصري,
100ص).

شمس السياق في حساب المواريث بحساب
السياق

حممد رضا بن قاسم الغراوي

جمهول

عقائد وعلم الكالم ,عربي

متفرقات ,فارسي

( :4101املؤلف1947 ,هـ192 ,ص).

شفاء المؤمنين
زين العابدين بن علي بن حممد علي

000( :0734ص ,ناقصة األول واآلخر).

شمس المعارف ولطائف العوارف
امحد بن علي بن يوسف البوني

حرف الشني
طالسم ,عربي
900( :0304ص ,ناقصة اآلخر).
470( :0917ص).

شمس النهار في ضياء القمر
امحد البدوي
طالسم ,عربي
427( :4239ص).

الشمسية
جمهول
منطق ,عربي
( :0740حسن بن رضا ,قرية شاطرف1100 ,هـ,
490ص ,ناقصة األول).

الشمسية في الحساب
نظام الدين احلسن بن حممد القمي

دليل خمطوطات

470

الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب
يوسف بن امحد البحراني
نقد وردود ,عربي
490( :7211ص).

الشهاب الثاقب في رجم الغوات النواصب
عبد احلسني مبارك
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4343رق1999 ,هـ193 ,ص).

الشهاب الثاقب في رد ما لفقه الناصب
حممد باقر احلجة الطباطبائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
17( :120ص).
47( :1339ص).

الشهاب الوامض في احكام الفرائض

النيسابوري

حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين

اهلندسة واحلساب ,عربي

فقه ,عربي

310( :0910هـ103 ,ص ,ناقصة األول).

الشمسية في المنطق
عمر بن علي القزويين
منطق ,عربي
( :4229علي اصغر بن حممد صاحل1400 ,هـ,
404ص).
ا1407( :4900هـ444 ,ص).
9( :0090ص).

شهاب االخبار
حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي
حديث ,عربي
30( :7919ص).
04( :0093ص ,ناقصة األول).

( :104مرزا بن عباس بن عالوي1473 ,هـ,
100ص).

الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب
حممد بن عبد اجلبار البحراني القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0034حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد النيب
املاحوزي1473 ,هـ194 ,ص).

شوارع االعالم في شرح شرائع االسالم
حممد بن هاشم الرضوي اهلندي
فقه ,عربي
1403( :0499هـ419 ,ص).

شوارع الهداية في شرح الكفاية

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
اصول فقه ,عربي
1400( :0912هـ031 ,ص).
20( :4043ص).
02( :0249ص ,ناقصة اآلخر).

شوارق االلهام في شرح تجريد الكالم
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9390حممد ابراهيم بن حممد سعيد احلسيين,
1101هـ147 ,ص).
( :4034غياث بن حممد احلسيين1414 ,هـ,
914ص).
1440( :0941هـ944 ,ص).
( :0949صادق بن زين العابدين املازندراني,
1404هـ014 ,ص).
1409( :9390هـ121 ,ص ,ناقصة األول).
1400( :4020هـ920 ,ص ,ناقصة األول).
( :0940حممد باقر ابهري1401 ,هـ004 ,ص).
1400( :0940هـ044 ,ص).
1402( :0707هـ043 ,ص).
( :0021حممد بن حسن القايين ,مشهد املقدسة,
913ص).
049( :0947ص).
974( :0940ص).
944( :0944ص).
900( :0944ص ,ناقصة اآلخر).
092( :0913ص).

حرف الشني

477
02( :1007ص ,ناقصة األول).

شواهد االسالم
رفيع الدين حممد بن حيدر النائيين املعروف
مبريزا رفيعا
حديث ,عربي
424( :0942ص).
021( :1923ص).

الشواهد الربوبية
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :0904معني الدين بن نعيم الدين الشريف,
1470هـ000 ,ص).
1490( :0943هـ494 ,ص).
1400( :1343هـ944 ,ص).
( :9003صادق امحد الربوجردي1401 ,هـ,
423ص).

شير قريش
حممد بن بهاء الدين حممد الشهري جبالل الدين
الرومي
عرفان ,فارسي
0( :0209ص).

شيراز نامه
حممد نصري احلسيين
تاريخ ,فارسي
( :0010حممد تقي444 ,ص).

الشيعة وفنون االسالم
الشوارق الالمعة
فخر الدين حممد بن احلسن بن طي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
( :9091املؤلف1994 ,هـ110 ,ص).

ص
الصافي في تفسير القران

780ص).

حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني

382( :7479ص).

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

771( :438ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :7435حممد هاشم بن صفي الدين حممد

313( :7437ص).

احلسيين القمي2901 ,هـ785 ,ص).

551( :7431ص).

( :1140حممد رفيع بن شري علي2219 ,هـ,
481ص).

077( :2073ص ,ناقصة اآلخر).
798( :2079ص ,ناقصة األول).

( :7430ابو الفتوح بن حممد تقي االصفهاني,
2253هـ748 .ص).

الصحاح في اللغة

2111( :7472هـ111 ,ص ,ناقصة اآلخر).

امساعيل بن محاد اجلوهري

( :7432حممد حسني بن لطفعلي الشهري بيزدي,

لغة ,عربي

2147هـ391 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :7433حممد هاشم بن حممد علي احلسيين,
2135هـ341 ,ص).
( :7434حممد باقر بن سراج االصطهباناتي,
2130هـ792 ,ص).
( :7431حممد باقر بن حممد علي االبرندآبادي,
2172هـ791 ,ص).
( :1917حممد ابراهيم بن حسن2175 ,هـ,

( :7085ابو الرضا عمر بن ابي بكر بن حممد
اجلمالني592 ,هـ2253 ,ص).
( :1355فخر الدين حممد بن ملك2935 ,هـ,
2272ص ,ناقصة األول).
( :7477غالمعلي بن حممد الشهمرزادي,
2938هـ518 ,ص).
2958( :1408هـ2277 ,ص).
11( :1811ص ,ناقصة األول واآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :1845حممد بن سليم قطرش بن تركان شاه,
248ص).
313( :1483ص).
580( :7473ص ,ناقصة األول واآلخر).
381( :7474ص ,ناقصة اآلخر).
397( :7471ص ,ناقصة األول واآلخر).
221( :3089ص ,ناقصة األول واآلخر).
482( :3021ص ,ناقصة األول واآلخر).

الصحائف االربعون

حرف الصاد

150
حممد رضا بن قاسم الغراوي
سرية ,عربي
( :1285املؤلف2412 ,هـ135 ,ص).

الصحيفة السجادية
االمام علي بن احلسني السجاد
أدعية وزيارات ,عربي
( :582ابراهيم بن علي الكفعمي871 ,هـ,
211ص ,ناقصة األول).
2941( :7470هـ138 ,ص).

جمهول

2979( :7413هـ139 ,ص).

حديث ,عربي

( :2085رضي الدين حممد بن حممد تقي

2915( :4148هـ00 ,ص).

صحف ابراهيم وموسى
جمهول
اخالق ,عربي
2234( :1303هـ28 ,ص).

صحيح البخاري
حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري
حديث ,عربي
( :3537قصبة ارغن2200 ,هـ347 ,ص).
( :3152عبد الرمحن العدوي752 ,ص).
113( :1119ص ,ناقصة األول واآلخر).

الصحيفة االسطرالبية
بهاء الدين حممد العاملي
فلك وهيئة ,عربي
12( :5479ص).
42( :3181ص).
79( :3137ص).

صحيفة االمان

احلسيين2983 ,هـ415 ,ص).
( :7411حممد رضا بن حممد جعفر قدسي,
2293هـ499 ,ص).
2297( :7417هـ511 ,ص).
( :7471ناد علي بن هادي نوري2117 ,هـ,
427ص).
( :7415فضل حسني زوار2148 ,هـ,
475ص).
( :7478ذوالفعلي بن حممد صادق الكربالئي
اآلشتياني2179 ,هـ438 ,ص).
( :7475فتح اهلل بن رجبعلي الكرماني القلعجي,
2155هـ195 ,ص).
473( :1113ص ,ناقصة).
108( :7411ص).
498( :7414ص).
181( :7412ص).
101( :7419ص).
( :1499عبد اهلل بن حممد شريف السمناني,
املشهد الرضوي401 ,ص).
457( :1183ص).

حرف الصاد
155( :1171ص).
483( :1148ص).
398( :2128ص).
( :730حممد اهلمداني344 ,ص ,ناقصة األول).

الصحيفة العلوية
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
أدعية وزيارات ,عربي
2210( :440هـ187 ,ص).

الصحيفة العلوية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
288( :1189ص ,ناقصة األول واآلخر).

الصحيفة الكاملة مع الترجمة والشرح
االمام علي بن احلسني السجاد
أدعية وزيارات ,عربي وفارسي
2902( :1181هـ470 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

صدح السني والشعور الحي
عبد املهدي بن راضي االعرجي
شعر ,عربي
( :1350املؤلف2478 ,هـ252 ,ص).

الصراط السوي في معنى المولى والولي
حمسن علي البلتستاني الباكستاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1757املؤلف2485 ,هـ115 ,ص).

الصراط المستقيم والمنهج القويم
حممد بن هاشم الرضوي اهلندي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

189
( :3143املؤلف2110 ,هـ191 ,ص).

الصراط المستقيم والنهج القويم
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1050املؤلف2451 ,هـ454 ,ص).

صراط النجاة
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
411( :1954ص).

صراط النجاة
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
حديث ,عربي
277( :447ص ,ناقصة اآلخر).

صرة الفتاوى
صادق حممد بن علي السافري
فقه ,عربي
851( :1172ص ,ناقصة اآلخر).

صرف الصرف ولب اللباب
صدر الدين حممد بن حممد صادق القزويين
صرف ,عربي
2292( :1324هـ285 ,ص).

صرف مير
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
صرف ,فارسي
( :1933حممد بن رضا الرشيت2177 ,هـ,
211ص).
( :070اسد اهلل بن حسني عباس2118 ,هـ,
33ص ,ناقصة األول).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

صفات الحيوان
منصور بن حسن بن ابراهيم االجيي
متفرقات ,فارسي
333( :5411ص ,ناقصة األول واآلخر).

صفات الشيعة
حممد بن علي الصدوق
اخالق ,عربي
( :3424حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف2471 ,هـ19 ,ص).

صفة استخراج رموز جفرية واشارات
حرفية وحركات فلكية من الشجرة النعمانية
حمي الدين حممد ابن عربي
علوم غريبة ,عربي
0( :3890ص).

صفة للعهد المأخوذ على نصارى العرب
جمهول
تاريخ ,عربي
12( :3595ص).

الصفحة
امساعيل بن ابراهيم بن حيدر احلسني ابادي
فلك وهيئة ,عربي
2250( :5432هـ73 ,ص).

صفوة الصفات في شرح دعاء السمات
ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي
أدعية وزيارات ,عربي
( :2223حممد بن طاهر السماوي2477 ,هـ,
213ص).

الصالتية
حممد باقر بن حممد نقي املوسوي

حرف الصاد

182
فقه ,عربي
191( :4111ص ,ناقصة اآلخر).

الصلوات الشريفة
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
أدعية وزيارات ,عربي
( :2113حممد مسيع79 ,ص).

الصناعات والمهن الشعبية في النجف
االشرف
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
( :542املؤلف2004 ,م30 ,ص).

الصوارم الحاصدة ألعناق المالحدة
امحد بن مهدي السويكت اخلطي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4941املؤلف2483 ,هـ191 ,ص).
( :4942املؤلف2487 ,هـ585 ,ص).
( :4949املؤلف2487 ,هـ394 ,ص).
( :4910املؤلف2487 ,هـ717 ,ص).
( :4943املؤلف2481 ,هـ510 ,ص).
( :4944املؤلف2404 ,هـ119 ,ص).

الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية
ورد الفرقة الهاوية
حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1338مرزة حسن املوسوي القزويين,
2434هـ331 ,ص).

الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق
المحرقة
نور اهلل القاضي التسرتي

حرف الصاد
نقد وردود ,عربي
( :374حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
2417هـ455 ,ص).

الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع
والزندقة
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3811عبد اهلل امللقب بكتاب ابن حممد بن
امساعيل ,جزيرة العمدية2923 ,هـ,
188ص).
( :1049حممد بن ولي اهلل2970 ,هـ403 ,ص).
( :1387حممود بن ابراهيم2253 ,هـ421 ,ص).
2253( :3111هـ795 ,ص).
478( :1052ص ,ناقصة اآلخر).
329( :3123ص).

الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء
حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء
لغة ,عربي
( :12املؤلف2439 ,هـ73 ,ص).

صور العقود الشرعية
يوسف بن حسني البحراني
فقه ,عربي
84( :2733ص ,ناقصة اآلخر).

صيانة االبانة
فتح اهلل بن حممد جواد شيخ الشريعة
االصفهاني
فقه ,عربي
2419( :277هـ298 ,ص).

صيغ العقود في النكاح

دليل خمطوطات
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حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,فارسي
3( :2772ص).

صيغ العقود وااليقاعات
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي
( :2512تاج الدين حممد بن مرتضى العاملي,
2292هـ15 ,ص).

صيغ العقود وااليقاعات
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :455حممد بن فرج اهلل التربيزي2427 ,هـ,
18ص).

صيغ العقود وااليقاعات
حممد جعفر بن علي اصغر االردستاني
فقه ,فارسي
( :2317حممد باقر االردستاني19 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

ض
الضعفاء والمتروكون

ضوابط االصول

علي بن عمر الدارقطين

حممد ابراهيم بن حممد باقر املوسوي القزويين

علم الدراية والرجال ,عربي

اصول فقه ,عربي

52( :974ص).

ضمائر االسرار في بواهر الجواهر الغوثية
امحد بن علي الشناوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
715( :9637ص).

ضوء المعالي في شرح بدء األمالي
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9364عبد الوهاب بن حسني1171 ,هـ,
63ص).
( :7931ابراهيم بن حممد29 ,ص).
64( :9949ص).
119( :9661ص).
571( :3341ص ,ناقصة اآلخر).

( :5779حممد تقي ,كربالء املقدسة1531 ,هـ,
691ص).
( :5111حسني بن علي اصغر الكلبايكاني,
1531هـ667 ,ص).
536( :3116ص).
545( :2671ص ,ناقصة اآلخر).
399( :2634ص).
511( :5114ص ,ناقصة اآلخر).

ضياء االبصار في معجزات المعصومين
االطهار
حممد باقر بن حممد القاجار
مناقب ,فارسي
653( :6135ص).

ضياء الثقلين ومطلع النيرين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حرف الضاد
لغة ,عربي
( :6163املؤلف1561 ,هـ349 ,ص).

ضياء العالمين
ابو احلسن بن حممد طاهر الفتوني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5112حممد حسن بن حمسن بن شريف
اجلواهري43 ,ص ,ناقصة األول).

الضياء الالمع في شرح الشرائع
علي بن محد احلسيين احللي
فقه ,عربي
( :5436املؤلف ,احللة1616 ,هـ255 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).
( :5432املؤلف1612 ,هـ149 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :5431املؤلف1612 ,هـ294 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :5431املؤلف1613 ,هـ317 ,ص).
( :5435املؤلف1614 ,هـ372 ,ص ,ناقصة
األول).
( :5436املؤلف1612 ,هـ1163 ,ص).
( :5434املؤلف1614 ,هـ1622 ,ص ,ناقصة).
( :9117املؤلف35 ,ص).
( :5437املؤلف1937 ,ص ,ناقصة).
( :5433املؤلف234 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :5439املؤلف362 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :5424املؤلف645 ,ص ,ناقصة اآلخر).

ضيافة االخوان وهدية الخالن
رضي الدين حممد بن احلسن القزويين
تراجم ,عربي
( :2675حممد مهدي بن علي اصغر القزويين,

دليل خمطوطات

569
1145هـ624 ,ص).

ط
الطارف والتالد في اكمال حاشية سيدنا الوالد
نعمان بن حممود االلوسي
لغة ,عربي
( :1637عبد الرمحن7121 ,هـ721 ,ص).

طب ,عربي
7916( :1312هـ172 ,ص).

طب النبي
ابو الوزير بن امحد االبهري
طب ,عربي

طب
جمهول

( :1677عمر شنكرف17 ,ص).

طب ,فارسي

16( :1692ص).

21( :177ص).
631( :127ص).

طب االئمة
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
طب ,عربي
( :6767املؤلف7163 ,هـ721 ,ص).
( :6771حممد بن جعفر شرب احلسيين7661 ,هـ,
717ص).

الطب السعيدي
عامر سعيد بلمس املعمري

طب النبي
جمهول
طب ,عربي
( :3271حممد حسن الالهيجاني7697 ,هـ,
71ص).

طبقات االمامية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6791املؤلف11 ,ص).

الطبقات الجاللية

حرف الطاء
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حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
منطق ,عربي
719( :3177ص).

طبقات الشافعية
ابو بكر بن هداية اهلل املريواني الكوراني
الكردي احلسيين امللقب باملصنف
تراجم ,عربي
( :1171حممد الكردي ,قسطنطينية7716 ,هـ,
71ص).
( :1311مصطفى7162 ,هـ19 ,ص).

طبقات كتاب الكافي
حسني بن علي بن امحد الطباطبائي
الربوجردي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :1173احلسن النوري771 ,ص).

الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز
واالشهب
ابو الثناء حممود بن عبد اهلل االلوسي
شعر ,عربي
111( :3161ص ,ناقصة اآلخر).

الطرازات المعلمة في شرح المقدمة الجزرية
ابو حممد زين الدين عبد الدائم بن علي
احليدري االزهري الشافعي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1211املؤلف277 ,هـ711 ,ص).

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف
علي بن موسى ابن طاوس

دليل خمطوطات

7111( :7611هـ639 ,ص).

طرائق الرياض
غالم حسني بن علي اصغر بن غالم حسني
الدربندي
فقه ,عربي
( :3711املؤلف ,ارض الغري7619 ,هـ,
121ص).

طريق الخوجكان
جمهول
تراجم ,عربي
( :1971حممد سعيد بن حسني الشافعي73 ,ص,
ناقصة األول).

طريق الوصول الى علم االصول
حممد رضا بن قاسم الغراوي
اصول فقه ,عربي
( :1737املؤلف7619 ,هـ17 ,ص).

طريقة الرشاد في شرح االرشاد
حممد كاظم بن حممد رضا الطربي
فقه ,عربي
( :7617املؤلف ,مشهد الغري7112 ,هـ,
127ص).
( :7613املؤلف7171 ,هـ177 ,ص ,ناقصة
األول).
339( :7611ص).

الطريقة المحمدية والسيرة االحمدية
حممد بن بري علي املعروف بربكلي
اخالق ,عربي

فرق ومذاهب ,عربي

( :3211ابراهيم بن ابراهيم7917 ,هـ699 ,ص).

121( :7921هـ177 ,ص).

( :1799حممد بن عثمان ,بلدة عنتاب661 ,ص,
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ناقصة).
32( :1619ص ,ناقصة األول واآلخر).
116( :129ص).

الطالسم تحليل آلراء ايليا ابو ماضي
عبد الزهراء حسني الصغري
ادب ,عربي
( :7161بغداد7131 ,م17 ,ص).

الطالئع والبوارق
حممد سعيد الشريف القمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7671( :6111هـ691 ,ص).

طوفان البكاء
ابراهيم بن حممد باقر اجلوهري االصفهاني
سرية ,فارسي
7691( :1911هـ117 ,ص).
617( :1327ص ,ناقصة).

طي االرض
حممد كريم خان بن ابراهيم الكرماني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7161حممد بن عبد الوهاب اهلمداني,
7119هـ77 ,ص).
( :7911حممد بن عبد الوهاب7119 ,هـ77 ,ص).
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حرف الطاء

ظ
ظرف الصبيان
امحد بن عبد الرمحن
حنو ,عربي
( :1717حممود بن سعيد7171 ,هـ1 ,ص).

ظلمات الهاوية في مثالب معاوية
حسني بن حممد تقي النوري
متفرقات ,عربي وفارسي
771( :2112ص).

ع
العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية
حممد حسني بن علي كاشف الغطاء
تراجم ,عربي
( :35حسن بن جاسم الفحام3531 ,هـ,
393ص).
( :3911صادق الفحام014 ,ص).

العجاب في شرح اللباب
جمهول
فقه ,عربي
133( :0344ص ,ناقصة األول واآلخر).

عدة افادات على الشرائع واللمعة
علي وموسى ابنا جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
543( :313ص).

عدة الداعي ونجاح الساعي
امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي
أدعية وزيارات ,عربي

( :8314املؤلف3414 ,هـ051 ,ص).
( :1183حممد بن نعمة اهلل احلسيين3413 ,هـ,
010ص ,ناقصة).
( :3843حممد صادق بن حممد خليل3444 ,هـ,
534ص).
( :3544عليخان بن حيدر برزنابادي3341 ,هـ,
014ص ,ناقصة األول).
314( :1185ص).
538( :3589ص).
558( :3584ص).
393( :1188ص ,ناقصة األول واآلخر).

عدة الكامل في عدة الحامل
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :3984املؤلف ,النجف االشرف3513 ,هـ,
93ص).

عدة طريق التدقيق السالك الى سبيل
التحقيق

حرف العني
حممد حسني بن قاسم القمشهي
اصول فقه ,عربي
( :0348املؤلف3511 ,هـ044 ,ص).

العدة في االصول
حممد بن احلسن الطوسي
اصول فقه ,عربي
( :3918حممد بن علي بن حييى املنصوري,
3400هـ051 ,ص).
( :8091حسني بن عبد السيد بن خليفة احلراري,
اهلند3408 ,هـ010 ,ص ,ناقصة).
135( :1819ص ,ناقصة اآلخر).
( :1199حممد بن درويش عوض احللي44 ,ص,
ناقصة اآلخر).

العرائس
ابو سعيد حبيب اهلل
فلسفة وحكمة ,عربي
349( :450ص).

عرائس البيان في حقائق القران
روزبهان بن ابي نصر البغلي املعروف بشيخ
شطاح
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
94( :3543ص).

العرف في سر الحرف

دليل خمطوطات
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84( :338ص ,ناقصة اآلخر).

العروة الوثقى في الدين
حسن بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
40( :3413ص).

عروس االفكار
نظام الدين اجليالني امللقب بفلك
فلسفة وحكمة ,عربي
31( :8803ص).

العروس في فضائل يوم الجمعة
جعفر بن امحد بن علي القمي
حديث ,عربي
3188( :8811هـ9 ,ص).
( :3989عبد احلميد بن حممد األصفهاني,
3558هـ14 ,ص).
( :010حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
3538هـ33 ,ص).
( :8833امحد بن علي اكرب اخلادمي
الربوجردي3514 ,هـ30 ,ص).

عروض اندلسي
ابو حممد عبد اهلل بن حممد االنصاري
االندلسي املعروف بابي اجليش املغربي
ادب ,عربي

جمهول

( :0033علي بن خواجة ابراهيم811 ,هـ0 ,ص).

علوم غريبة ,عربي

3184( :8443هـ33 ,ص).

35( :1395ص).

العروة الوثقى
بهاء الدين حممد العاملي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

العروض والقوافي
جمهول
ادب ,عربي
11( :1494ص).
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العرى العاصمة في مناقب فاطمة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
سرية ,عربي
( :1344املؤلف3519 ,هـ11 ,ص ,ناقصة األول).

عصرة المنجود
زين الدين علي بن حممد البياضي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
450( :1911هـ115 ,ص).

العطف واحكامه في اللغة العربية
جمهول
حنو ,عربي
599( :1385ص ,ناقصة اآلخر).

العقائد الجعفرية
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
381( :954ص ,ناقصة األول).

حرف العني
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عقائد وعلم الكالم ,عربي
1( :8411ص).

عقائد الشيخية الركنية
حممد رحيم بن كريم الكرماني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5514املؤلف ,قرية لنجر من كرمان3143 ,هـ,
585ص).

العقائد النسفية
جنم الدين ابو حفص عمر بن حممد النسفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1919عبد الوهاب النركسه جاري3505 ,هـ,
14ص).
314( :8944ص).

عقائد حنفية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي

10( :3304ص).

34( :8043ص).

عقائد الخوارج

العقد الثمين في تبيين احكام االئمة الهادين

عثمان بن ابي عبد اهلل االرحم
فقه ,عربي

عبد اهلل بن محزة احلسين اليماني
عقائد وعلم الكالم ,عربي

019( :3141ص ,ناقصة األول واآلخر).

148( :851ص).

عقائد الزيدية

العقد الطهماسبية

امحد بن حييى احلسين امام الزيدية
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :511عامر بن عبد اهلل الرحيب3434 ,هـ,
139ص).

العقائد الشيبانية
ابو عبد اهلل حممد الشيباني اليافعي

احلسني بن عبد الصمد العاملي
فقه ,عربي
( :85عبد اجمليد كاشف الغطاء3534 ,هـ,
51ص).

العقد الفريد قطعة منه
امحد بن حممد ابن عبد ربه االندلسي

حرف العني

دليل خمطوطات
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ادب ,عربي
83( :3101ص).
45( :3103ص).
.)349( :3104

عقد اللؤلؤ والعقيان في تحديد ارض كوفان
حسون الرباقي النجفي
تاريخ ,عربي
( :3490املؤلف3513 ,هـ15 ,ص).

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :5331املؤلف04 ,ص ,ناقصة اآلخر).

علل الشرائع
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :3540صاحل بن حممد الكربالئي3483 ,هـ,
544ص).

( :139املؤلف15 ,ص).

3498( :3541هـ184 ,ص ,ناقصة األول).

عقود الدرر في حل ابيات المطول والمختصر

( :3543يعقوب بن باقر800 ,ص).

حسني بن شهاب الدين العاملي
بالغة ,عربي
( :0101حسن بن حممد حسني املازندراني,
3319هـ153 ,ص).
384( :1135ص).

عقود الدرر في شرح المختصر
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي
( :1338املؤلف3503 ,ص503 ,ص).

العقيدة الصحيحة
عبد الرمحن افندي ابن جواد الفضلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8444املؤلف14 ,ص).

عالج االسقام
حممد حسني خان افشار
طب ,فارسي
343( :8939ص ,ناقصة اآلخر).

عالمات الظهور

333( :1913ص ,ناقصة اآلخر).

العلل الواردة في االحاديث النبوية
ابو احلسن علي بن عمر بن امحد الدارقطين
الشافعي
حديث ,عربي
( :1393علي بن حممد بن عنان الشافعي844 ,هـ,
084ص).
( :1395علي بن حممد بن عنان الشافعي,
844هـ551 ,ص).
( :1390ابو الفيض واالسعاد عبد الستار
الصديقي احلنفي3144 ,هـ533 ,ص).
( :1391علي بن حممد بن عنان الشافعي,
185ص ,ناقصة اآلخر).
( :1394علي بن حممد بن عنان الشافعي,
080ص ,ناقصة اآلخر).

علم االصول
ابراهيم بن حممد الغراوي
اصول فقه ,عربي
83( :1385ص ,ناقصة اآلخر).
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علم االوفاق

حرف العني
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عماد العمل والعاصم من الخطأ والزلل

امحد املغربي

حممد كاظم بن حممد شفيع اهلزارجرييب

اهلندسة واحلساب ,عربي

فقه ,عربي

40( :1491ص ,ناقصة اآلخر).

( :3433املؤلف3111 ,هـ303 ,ص).

علم السبيل بابين دليل

عمدة الحكام ومرجع القضاة في االحكام

حممد النيشابوري

حممد بن ابي بكر بن داود احمليب العلواني

عقائد وعلم الكالم ,عربي

احلنفي

( :8904امحد بن عبد الرضا آل حرز البحراني,
3540هـ0 ,ص).

علم الفنون الطبية

فقه ,عربي
111( :8330ص ,ناقصة األول).

عمدة السالك وعدة الناسك

الوندروس فيور نيين

شهاب الدين ابو العباس امحد بن لؤلؤ ابن

طب ,عربي

النقيب الرومي املصري الشافعي

141( :0931ص ,ناقصة اآلخر).

العلم الالهوتي
كري يوحنا كالوديوس فريتوريو
فرق ومذاهب ,عربي
( :0914جرجس بن مسعان دري الكلداني,
3400م544 ,ص).
( :0933جرجس بن مسعان دري الكلداني,
3401م140 ,ص).

علم الهداية في غياهب الظلمات
عبد الوهاب بن حممد علي القزويين
اصول فقه ,عربي
3118( :138هـ41 ,ص).

علم محجة العلم واليقين بقاطع البراهين
حممد النيشابوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8908امحد بن عبد الرضا آل حرز البحراني,
3540هـ5 ,ص).

فقه ,عربي
3109( :8983هـ113 ,ص).

عمدة الطالب في أنساب ال ابي طالب
امحد بن علي ابن عنبة احلسين
انساب ,عربي
( :1891امني بن صاحل اجلميل3184 ,هـ,
148ص).
( :440عباس بن علي احللي العذاري3141 ,هـ,
533ص).

عمدة الفقه
موفق الدين عبد اهلل بن امحد بن حممد بن
قدامة املقدسي
فقه ,عربي
( :1851عبد اهلل بن حممد احلسني اخلنجي,
3131هـ380 ,ص).

العمدة في عيون صحاح االخبار في مناقب
امام االبرار

حرف العني
حييى بن احلسن البطريق االسدي احللي
مناقب ,عربي
044( :3303ص ,ناقصة األول واآلخر).
535( :1335ص).

العمل االبقى في شرح العروة الوثقى
علي بن حممد شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :5354املؤلف ,الكويت3591 ,هـ313 ,ص).

عمل اليوم والليلة
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :3331امحد بن حبيب زوين3150 ,هـ9 ,ص).

عناوين االصول

دليل خمطوطات
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تاريخ ,عربي

( :8143ابراهيم بن عبد الغين الدروبي
البغدادي3553 ,هـ501 ,ص).

عوالم العلوم والمعارف
عبد اهلل بن نور اهلل البحراني
حديث ,عربي
( :3544حممد مهدي بن حممد اشرف بن حممد
مسلم السمناني العامري االصفهاني3134 ,هـ,
091ص).
( :1485حممد بن حممد باقر بن حممد هادي,
3139هـ101 ,ص).
( :1410حممد رضا بن امحد آبادي التفيت,
3139هـ501,ص)
( :1854ابو القاسم بن علي اكرب القاري

مهدي بن حسني بن عزيز اخلالصي الكاظمي

البحراني ,النجف االشرف3119 ,هـ,

اصول فقه ,عربي

535ص).

( :0135حممد رؤوف حسن3503 ,هـ351 ,ص).

العنب الجني
علي بن فضل اهلل املازندراني
فقه ,عربي
( :1431عباس بن حممد جعفر الرشيت3558 ,هـ,
93ص).

عنوان السادات االبدية بتراجم السادات
الوفائية
امحد بن امحد بن حممد بن ابراهيم العجمي
تراجم ,عربي
3101( :0933هـ38 ,ص).

عنوان المجد في بيان احوال بغداد وبصرة
ونجد
فصيح الدين ابراهيم احليدري البغدادي

541( :3548ص ,ناقصة األول و اآلخر).
044( :1484ص).
345( :1490ص).

العوامل
عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاني
حنو ,عربي
( :5583مال علي بن خبش3113 ,هـ34 ,ص).
( :0803حممد3543 ,هـ39 ,ص).

العوامل المائة
حممود بن امحد العيين
حنو ,عربي
333( :1543ص ,ناقصة اآلخر).

العوامل في النحو
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ابو علي حسن بن امحد الفارسي
حنو ,عربي
55( :0133ص ,ناقصة اآلخر).

عوائد االيام في فوائد االحكام
امحد بن حممد مهدي النراقي
فقه ,عربي
( :3549ابو القاسم بن مال علي االصفهاني,
3184هـ595 ,ص).
535( :3594ص ,ناقصة األول).
514( :811ص ,ناقصة اآلخر).
133( :339ص).

العويص في الفقه
حممد بن حممد الشهري باملفيد
فقه ,عربي
( :8891حسني بن حممد تقي الطربسي,
58ص).

عين االصول
امحد بن حممد مهدي النراقي
اصول فقه ,عربي
( :5330عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين,
99ص ,ناقصة اآلخر).

عين الحكمة
قوام الدين حممد الرازي الطهراني
منطق ,عربي
( :3541اخلضر شهاب04 ,ص).

عين الحياة

حرف العني
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3115هـ343 ,ص).

عين القواعد
علي بن عمر بن علي الكاتيب
منطق ,عربي
511( :3834ص).

عين اليقين
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
339( :3591ص ,ناقصة األول واآلخر).
018( :3593ص ,ناقصة اآلخر).

العين واالثر في اهل االثر
عبد الباقي املواهيب احلنبلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
3114( :0313هـ10 ,ص).

عيون اخبار االعيان
امحد بن عبد اهلل البغدادي
تاريخ ,عربي
053( :383ص).

عيون اخبار الرضا
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
3441( :5513هـ593 ,ص).
( :3599ابراهيم بن حسن بن ابراهيم
الكوهرزي3413 ,هـ851 ,ص).
3411( :3139هـ151 ,ص).
3411( :3114هـ141 ,ص).

حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي

3484( :3591هـ101 ,ص).

اخالق ,عربي

( :3593علي رضا بن امحد طالقاني3443 ,هـ,

( :3994حيدر بن عني علي اجلوزجاني,

084ص).

حرف العني
( :5540امحد بن حممد بن امحد بن وليد,
3443هـ391 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :3141حممد قاسم بن كمال الدين الشريازي,
3494هـ085 ,ص ,ناقصة األول).
( :1190حممد بن سهراب االبهري ,مشهد
الرضا3493 ,هـ015 ,ص).
3334( :3595هـ540 ,ص ,ناقصة).
3311( :8843هـ141 ,ص).
( :3598حممد رضا بن عبد الرزاق االلويري,
3111هـ081 ,ص).
081( :3594ص).
131( :3590ص).
841( :3439ص).

عيون اخبار الرضا مع صحيفة الرضا `
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :1344اسرتاباد3354 ,هـ003 ,ص).

عيون االخبار
عيسى بن امحد بن علي االندلسي
اخالق ,عربي
090( :1338ص ,ناقصة اآلخر).

عيون االصول
حممد تقي بن حممد الربغاني
اصول فقه ,عربي
31( :33ص ,ناقصة األول).

عيون االصول
حممد مهدي بن حممد ابراهيم الكرباسي
اصول فقه ,عربي
( :3044املؤلف ,طهران3131 ,هـ148 ,ص).

دليل خمطوطات
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عيون الحساب
حممد باقر بن زين العابدين اليزدي
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :3043علي بن امحد موسوي3180 ,هـ,
583ص).

عيون المعجزات
حسني بن عبد الوهاب
مناقب ,عربي
334( :5154ص ,ناقصة).

غ
الغالية ألهل االنظار العالية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,فارسي
( :4553املؤلف3435 ,هـ33 ,ص).
( :4555امحد بن سلطانعلي الشوشرتي
احلسيين3431 ,هـ34 ,ص).
31( :4551ص).

الغايات
جعفر بن امحد بن علي القمي
حديث ,عربي
3755( :5573هـ75 ,ص).
( :5575حممد بن عبد اهلل املوحدي القمي,
3411هـ74 ,ص).

غاية اآلمال
حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
فقه ,عربي
( :1457املؤلف ,النجف االشرف3754 ,هـ,
575ص).

( :1477املؤلف351 ,ص ,ناقصة األول).
( :1711املؤلف533 ,ص).

غاية االيجاز
حممد بن هاشم الرضوي اهلندي
فقه ,عربي
( :535امحد بن حممد صاحل اجلزائري3757 ,هـ,
17ص).
( :1715جابر بن مهدي عبد الغفار3473 ,هـ,
734ص).

غاية الطالبين ونهاية الراغبين
حممد بن عبد اهلل بن امحد البالدي البحراني
فلك وهيئة ,عربي
( :5711علي بن حسني بن حممد بن يوسف
البالدي البحراني3313 ,هـ75 ,ص).

الغاية القصوى
حممد بن عبد الصمد احلسيين االصفهاني
اصول فقه ,عربي

حرف الغني
( :5377حممد حسن اخلراساني الكدكين,
3714هـ317 ,ص).

الغاية القصوى في دراية الفتوى
عبد اهلل بن حممد البيضاوي
فقه ,عربي
( :3157حممد بن مسعود بن املظفر بن صاحل
التربيزي557 ,هـ477 ,ص).

غاية المأمول في شرح زبدة االصول
جواد بن سعد الكاظمي
اصول فقه ,عربي
( :3حممد علي بن هادي النحوي3737 ,هـ,
574ص ,ناقصة األول).
( :7331علي بن مبارك3735 ,هـ335 ,ص ,ناقصة
األول).
( :7457حممد حمسن الطرحيي3743 ,هـ,
377ص).
417( :7553ص).
351( :3744ص).

غاية المأمول في علم االصول
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
574( :471ص ,ناقصة اآلخر).

غاية المراد في شرح نكت االرشاد
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
( :3355حممد حسني بن كمال الدين الفسوي,
3735هـ713 ,ص).

غاية المرام في شرح بحر الكالم
احلسن بن ابي بكر بن امحد بدر الدين
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املقدسي احلليب احلنفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :3515ابراهيم الشهري بفندق زاد ,مدينة
قسطنطينية3375 ,هـ333 ,ص ,ناقصة األول).

غاية المرام في شرح شرائع االسالم
مفلح بن احلسن الصيمري
فقه ,عربي
( :577مخيس بن ابراهيم عذافة554 ,هـ,
431ص).
473( :153ص ,ناقصة اآلخر).
757( :3317ص).
15( :3317ص ,ناقصة اآلخر).

غاية المرام في شرح مختصر شرائع
االسالم
حممد بن علي بن ابي احلسن العاملي
فقه ,عربي
( :5374عبد القادر بن امحد بن حسن الرفاعي,
مكة املكرمة3753 ,هـ471 ,ص).

غاية المسؤول في انتصاف المهر بموت احد
الزوجين قبل الدخول
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
35( :1445ص ,ناقصة اآلخر).

غاية الوصول في شرح لب االصول
زكريا بن حممد االنصاري
اصول فقه ,عربي
( :1533عثمان بن مسند املالكي574 ,هـ,
431ص).

غذاء الروح

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عبد الباقي بن امحد بن ابراهيم الرومي
عرفان ,تركي
53( :3351ص).

غرام الصبابة المستعذبة
جمهول
ادب ,عربي

حرف الغني

755
احلائري375 ,ص).

الغرة في مناسك الحج والعمرة
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,فارسي
( :1711املؤلف ,كربالء املقدسة3441 ,هـ,
35ص).

774( :3111ص ,ناقصة اآلخر).

71( :1711ص).

غرائب االخبار ونوادر االثار

غرر االحكام

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

حممد خسرو باشا

حديث ,عربي

فقه ,عربي

( :4377املؤلف3741 ,هـ441 ,ص).

غرائم وتسخيرات وغيره
جمهول
طالسم ,فارسي
33( :5144ص ,ناقصة اآلخر).

غرة الجبين في احكام الصالة الواجبة
اليومية
حممد مهدي بن حممد شفيع االسرتابادي
فقه ,عربي
375( :373ص).

الغرة الجلية في شرح الدرة البهية
حممد علي بن حممد حسن االراني الكاشاني
اصول فقه ,عربي
( :3743املؤلف3737 ,هـ337 ,ص).

الغرة الغراء
حممد حسن بن معصوم القزويين
اخالق ,عربي
( :441حممد علي بن العبد املوىل اخلوئيين

( :5457امحد بن السيد عامر الريشي153 ,هـ,
441ص).

الغرر البهية في شرح رجز االلفية
حممد رضا بن قاسم الغراوي
حنو ,عربي
14( :7337ص ,ناقصة اآلخر).

غرر الحكم ودرر الكلم
ابو الفتح عبد الواحد بن حممد االمدي
ادب ,عربي
333( :5553ص).

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص
الفاضحة
حممد بن ابراهيم االنصاري الكتيب
تاريخ ,عربي
( :7555حسون الرباقي النجفي753 ,ص).

غرر الفرائد ودرر القالئد
علي بن احلسني الشريف املرتضى
متفرقات ,عربي

حرف الغني
( :7333موسى بن علي النباطي ,النجف
االشرف3771 ,هـ533 ,ص ,ناقصة األول).

الغرر في نفي الضرار والضرر
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :4515علي بن احلسن املوسوي53 ,ص).

غريب البيان
جمهول
بالغة ,عربي
3315( :3335هـ154 ,ص).

غزو الجيوش االسالمية في الرد على
الجهمية
حممد بن ابي بكر بن قيم اجلوزية احلنبلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3451عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن,
3471هـ775 ,ص).
317( :3577ص).

غصون االصول
خضر بن حممد االمارسي
اصول فقه ,عربي
41( :3373ص ,ناقصة اآلخر).

غنائم االيام فيما يتعلق بالحالل والحرام
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
3735( :5373هـ171 ,ص).

الغنية
عبد القادر الكيالني
عرفان ,عربي
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( :3375ابراهيم صانع مال بكر3753 ,هـ,
577ص).
( :3453عبد الكريم3343 ,هـ15 ,ص).
115( :1555ص ,ناقصة األول واآلخر).

غنية الراغبين ومنية الطالبين
حممد بن قاسم البقري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1373حسني بن عناية اهلل اغواني3715 ,هـ,
331ص).

غنية المبتدي في بيان شروط االمام
والمقتدي
امحد بن حممد بن ياسني بن عبد الغين
اهلرباوي الشافعي
فقه ,عربي
47( :5357ص).

غنية المتملي في شرح منية المصلي
ابراهيم بن حممد بن ابراهيم احلليب
فقه ,عربي
( :1153امحد بن بياذ3755 ,هـ343 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
3333( :1517هـ453 ,ص).
( :3145حممد بن حييى بن حممد املرعشي ,بلدة
بدليز يف املدرسة العادلية3345 ,هـ333 ,ص).

غنية المسترشدين
عبد امللك بن عبد اهلل النيسابوري
متفرقات ,عربي
134( :3575ص).

غنية النزوع الى علمي االصول والفروع
محزة بن علي ابن زهرة
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فقه ,عربي
3737( :1335هـ715 ,ص).
( :7715عبد احملسن آل الشيخ عبد العايف
اجلزائري3734 ,هـ734 ,ص).
( :347رمضان علي بن حممد باقر الكين,
3754هـ744 ,ص).

غنية ذوي االحكام في بغية درر الحكام
احلسن بن عمار بن علي الشرنباللي
فقه ,عربي
( :1575امحد بن رمضان العطار3371 ,هـ,
3377ص).

الغنية في ابطال الرؤية
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
74( :3733ص).

غنيمة المعاد
جمهول
فقه ,عربي
3731( :3513هـ535 ,ص).

غوالي الآللئ
حممد بن علي ابن ابي مجهور االحسائي
حديث ,عربي
3753( :555هـ377 ,ص ,ناقصة).
( :4414امحد بن حممد بن امحد بن وليد,
3717هـ414 ,ص ,ناقصة األول).
3371( :3474هـ535 ,ص).

الغيبة
حممد بن احلسن الطوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف الغني

473

( :5371خلف بن يوسف بن جنم النجفي ,النجف
االشرف3715 ,هـ451 ,ص).
415( :5375ص ,ناقصة اآلخر).
443( :3313ص).

الغيبة
حممد رضا بن عباس الكرماني
اخالق ,عربي
( :4753املؤلف3333 ,هـ73 ,ص).

الغيث الذي انسجم
خليل بن ايبك الصفدي
ادب ,عربي
3754( :3714هـ577 ,ص ,ناقصة األول).

غيث المواهب العلية في شرح الحكم
العطائية
ابو عبد اهلل حممد بن ابراهيم بن عباد النفزي
املالكي املعروف بابن عباد
عرفان ,عربي
3315( :3133هـ453 ,ص).

ف
الف كلمة من الحكمة
حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي
حديث ,عربي
95( :0623ص).

الفاضل في صفة االدب الكامل
ابو عبد اهلل حممد بن زياد الكويف املعروف
بابن االعرابي
ادب ,عربي
93( :0393ص).

فالنامة امام رضا
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
9609( :9035هـ03 ,ص).

الفائدة المفردة العربية في شرح المائة
العجمية
بكر الصدقي
حنو ,عربي

999( :0600ص ,ناقصة اآلخر).

فائدة رجالية
حسني بن علي بن امحد الطباطبائي
الربوجردي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :0096امحد بن علي اكرب اخلادمي6 ,ص).

فائدة في االجتهاد والتقليد
حسن بن زين الدين العاملي
فقه ,عربي
6( :0905ص).

فائدة من تفسير السيد العلوي
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :3206حسني بن سعدي بن عبد امللك
الشافعي9 ,ص).

فائدة من شرح االسترابادي
عبد الوهاب بن علي احلسيين االسرتابادي
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حرف الفاء

030

عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9939أمحد بن حبيب زوين6 ,ص).

فائدة من كتاب الدرر المنثور

( :3796املدينة املنورة9906 ,هـ096 ,ص ,ناقصة
األول).

فتاوى باللغة التركية

علي بن حممد بن احلسن العاملي

جمهول

عقائد وعلم الكالم ,عربي

فقه ,تركي وعربي

( :0079نصر اهلل القزويين2 ,ص ,ناقصة).

الفائقة في النحو

9329( :3555هـ50 ,ص).

فتاوى تركية في الشريعة

عباس بن حسن كاشف الغطاء

جمهول

حنو ,عربي

فقه ,تركي

92( :9222ص).

9329( :3590هـ973 ,ص).

الفتاوى الخيرية

فتاوى قاضي خان

خري الدين احلنفي العاملي

فخر الدين ابو احملاسن احلسن بن منصور

فقه ,عربي

االوزجندي الفرغاني احلنفي املعروف بقاضي

9902( :0270هـ203 ,ص).

فتاوى الرملي
امحد بن امحد بن محزة االنصاري الرملي
فقه ,عربي
( :2296حسني بن عبد اهلل بن عبد اهلل9973 ,هـ,
233ص).

الفتاوى الصغرى
عمر بن عبد العزيز املعروف حبسام الدين
فقه ,عربي
396( :0293ص).

الفتاوى الهندية وتعرف بالفتاوى
العالمكيرية
ابو املظفر حمي الدين حممد اورنك زيب بهادر
عاملكري
فقه ,عربي

خان
فقه ,عربي
929( :3723ص).

فتح االقفال وضرب االمثال
حممد بن عمر احلضرمي
صرف ,عربي
9606( :2733هـ337 ,ص).

فتح البهنسا
جمهول
تاريخ ,عربي
( :0930امحد احلامدي املعروف بالسقا9629 ,هـ,
693ص).

فتح الخبير بما البد من حفظه في علم
التفسير
ولي اهلل الدهلوي النقشبندي

حرف الفاء
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
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فقه ,عربي

939( :2937ص).

993( :2360ص).

فتح الذخائر واالعالق في شرح ترجمان
االشواق

فتح الفتاح في شرح مفتاح النجاح

حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
9932( :3793هـ690 ,ص).

الفتح الرباني والفيض الرحماني

يوسف بن عبد اجلليل اخلضري
أدعية وزيارات ,عربي
( :2539حسني بن امحد بك بن علي بك,
9609هـ02 ,ص).

فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب

عبد الغين بن امساعيل النابلسي

حممد بن قاسم الغزي الشافعي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

فقه ,عربي

9379( :2233هـ972 ,ص).

فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القران
زكريا بن حممد االنصاري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :0576حممد احلافظ النجار بن حسني
العنيداوي9923 ,هـ337 ,ص).

فتح العزيز في شرح الوجيز
عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويين
فقه ,عربي
( :3967عال بن ارشد احلسيين الكارزوني,
700هـ9330 ,ص ,ناقصة).
339( :6372ص ,ناقصة األول).

فتح العالم بشرح االعالم باحاديث االحكام
زكريا بن حممد االنصاري
فقه ,عربي
( :3553حممد حممد الفلوجي022 ,ص).

فتح العين في شرح قرة العين
خمتوم عبد العزيز بن خمزوم

( :3926علي بن عبد اهلل9330 ,هـ936 ,ص).
( :3776عبد الرمحن9607 ,هـ606 ,ص).
233( :0937ص).
952( :0023ص).
993( :6390ص ,ناقصة األول واآلخر).

فتح الكريم
حممد بن امحد بن عبد اهلل الضرير
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
95( :2072ص).

الفتح المبين في شرح االربعين
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
حديث ,عربي
373( :0679ص).

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب
زكريا بن حممد االنصاري
فقه ,عربي
( :0903حيدر الدره هروي9675 ,هـ603 ,ص).
( :2572حممود بن ابراهيم زنكل9653 ,هـ,
677ص ,ناقصة األول).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
( :2579حممود بن ابراهيم زنكل9659 ,هـ,
622ص).
( :0353مشس الدين العباسي ,ايران قرية جلد,
9099هـ03 ,ص).
323( :3999ص ,ناقصة اآلخر).
26( :2326ص ,ناقصة اآلخر).
52( :2329ص).

فتح الوهاب على حاوي الحساب
نور الدين بن الوراق
اهلندسة واحلساب ,عربي
( :9902حممد بن عبد الرمحن العسكري,
502هـ59 ,ص).

فتح مدينة البهنا
جمهول
تاريخ ,عربي
673( :3559ص).

حرف الفاء

039

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب
شرف الدين احلسن بن حممد الطيب
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
327( :0267ص ,ناقصة األول).

الفتوحات الوهبية في تخميس الهمزية
علي بن عبد الوهاب بن علي امللقب بالوهيب
شعر ,عربي
9953( :3767هـ960 ,ص).

الفخرية في معرفة النية
فخر احملققني حممد بن احلسن احللي
فقه ,عربي
29( :9930ص ,ناقصة اآلخر).

الفذالك في الحاشية على المسالك والمدارك
حممد علي بن حممد باقر البهبهاني
فقه ,عربي
632( :796ص).

فتح نامه
جمهول
تاريخ ,تركي
( :3509ابو بكر صدقي9993 ,هـ96 ,ص).

الفتح والبشرى في مناقب السيدة الزهرا
حممد بن احلسني اجلفري احلنفي
سرية ,عربي
( :377يوسف بن حممد محاد9622 ,هـ7 ,ص).

فتوح الغيب

فرائد االصول
مرتضى بن حممد امني االنصاري
اصول فقه ,عربي
( :2769حممد حسن بن حممد9625 ,هـ,
302ص).
( :3057حممد حسني التسرتي9672 ,هـ,
096ص).
( :3330حممد صاحل بن حممد قاسم9025 ,هـ,
360ص ,ناقصة األول).

عبد القادر الكيالني

337( :9330ص ,ناقصة اآلخر).

عرفان ,عربي

635( :6223ص ,ناقصة اآلخر).

( :0905علي بن امحد9663 ,هـ906 ,ص).

035( :6993ص ,ناقصة األول واآلخر).

3( :9093ص).

092( :6230ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف الفاء
090( :6259ص).

فرائد االصول في تمييز المزيف عن المقبول
عبد احلسني بن حممد التسرتي
اصول فقه ,عربي
059( :3052ص).

الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية
حممد باقر احلسيين املختاري
حنو ,عربي
( :9095املؤلف9937 ,هـ673 ,ص).
( :9009املؤلف923 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الفرائد الشمسية في شرح الفوائد الصمدية
مجال الدين امحد بن حممد الالهيجاني
حنو ,عربي
( :9337حسن بن امساعيل9603 ,هـ602 ,ص).
( :9335حممد تقي9676 ,هـ973 ,ص).

فرائد العوائد في تحقيق معاني االستعارات
ابو القاسم بن ابي بكر الليثي السمرقندي
بالغة ,عربي
0( :3533ص).

فرائد الفوائد
غالم علي بن حممد اهلروي احلائري
منطق ,عربي

دليل خمطوطات

032
9353هـ623 ,ص).

( :9353منرب علي بن حسني علي ملك شاهي,
9665هـ006 ,ص).

الفرائض
عمران بن امحد دعيبل
فقه ,عربي
( :2590امحد بن النجار05 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

الفرائض
جمهول
فقه ,عربي
( :2525حييى بن حسني9002 ,هـ9590 ,م,
57ص).

الفرائض السراجية
سراج الدين حممد بن حممود بن عبد الرشيد
السجاوندي احلنفي
فقه ,عربي
( :3067عبد القادر بن عبد املوجود9966 ,هـ,
633ص).
9633( :0936هـ627 ,ص).

الفرائض النصيرية
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :9279املؤلف9603 ,هـ099 ,ص).

60( :9292ص ,ناقصة اآلخر).

فرائد القالئد في مختصر شرح الشواهد

الفرحة االنسية في شرح النفحة القدسية

حممود بن امحد العيين

حسني بن حممد بن امحد البحراني

حنو ,عربي

فقه ,عربي

373( :3392ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :9393حممد طاهر بن حممد تقي شهمريزادي,

( :2390حممد علي بن ابراهيم بن عبد اهلل
الشويكي اخلطي9690 ,هـ205 ,ص).
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فرق الشيعة
احلسن بن موسى النوخبيت
فرق ومذاهب ,عربي
( :0002نصر اهلل القزويين00 ,ص).

الفرق بين الحق والحقيقة
خلف ال عصفور
لغة ,عربي
65( :0796ص ,ناقصة األول).

فروع العلم االجمالي
حسن بن علي اخلاقاني
اصول فقه ,عربي
925( :9333ص).
96( :9339ص).

فروع الكافي
حممد بن يعقوب الكليين
حديث ,عربي
( :0339حسن النجفي9339 ,هـ260 ,ص).
( :6030حممد تقي بن مشس الدين حممد
التنكابين9906 ,هـ956 ,ص).
975( :9220ص).

فروق اللغات
نور الدين بن نعمة اهلل املوسوي اجلزائري
لغة ,عربي
960( :9272ص ,ناقصة اآلخر).

فسطاط االنصاف والعدل في درء تعارض
العقل والنقل
امحد بن عبد احلليم ابن تيمية
عقائد وعلم الكالم ,عربي
906( :0923ص).

حرف الفاء

030

فصل الخطاب في اسناد الشاهد الى
االستصحاب
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
30( :0927ص).

فصل الخطاب في الرد على ابن عبد الوهاب
امحد بن علي القباني البصري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
606( :3009ص).

فصوص الحكم
حمي الدين حممد ابن عربي
عرفان ,عربي
( :2300مهنى بن حسن عبد اللطيف بن حممد
املهنى احلسيين793 ,هـ690 ,ص).
577( :0295هـ662 ,ص).
623( :9399ص ,ناقصة اآلخر).

الفصول الغروية في االصول الفقهية
حممد حسني بن حممد رحيم احلائري
اصول فقه ,عربي
9630( :3923هـ076 ,ص).
( :6733حسني بن غالم الدزفولي9692 ,هـ,
270ص).
( :6029خليل بن حممد صادق القزويين,
9623هـ903 ,ص ,ناقصة األول).
( :6902عبد اهلادي القاضاني9623 ,هـ,
309ص ,ناقصة األول).
( :3336حسني خلف البغدادي9627 ,هـ,
206ص).
( :9396احملسن بن جراغعلي السرابندي,
9609هـ232 ,ص).

حرف الفاء
967( :9393ص).
392( :9390ص).
( :0632جعفر بن كريم املراغي390 ,ص).

الفصول المختارة من العيون والمحاسن
علي بن احلسني الشريف املرتضى
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0339حسون الرباقي النجفي ,النجف
االشرف9039 ,هـ699 ,ص).
( :0073حممد بن طاهر السماوي ,بغداد,
9003هـ936 ,ص).
( :0070حممد بن طاهر السماوي9003 ,هـ,
932ص).

الفصول المهمة للشريعة الغراء

دليل خمطوطات

037

فضائل العلم
عيسى بن عبد املن
اخالق ,عربي
9609( :3033هـ693 ,ص ,ناقصة من األول).

فضائل القران
ابو بكر جعفر بن حممد بن احلسن الغربابي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
09( :9035ص).

فضائل الكالب على كثير ممن لبس الثياب
ابو القاسم علي بن احملسن التنوخي
اخالق ,عربي
33( :2733ص).

فضائل شهر رجب

حممد ابراهيم بن علي الكرباسي

حممد بن علي الصدوق

متفرقات ,عربي

حديث ,عربي

( :6963املؤلف92 ,ص).

الفصول باألصول
حممد بن حممود الطوسي
اصول فقه ,عربي
00( :3055ص).

فصيح الكالم
امحد بن فارس
لغة ,عربي
( :09حممد حسني القزويين9037 ,هـ22 ,ص).

فضائل االشهر الثالثة
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
93( :0069ص ,ناقصة اآلخر).

( :322حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
9090هـ97 ,ص).

فضائل شهر رجب وشعبان ورمضان وليلة
القدر وليلة الفطر وفضائل الصوم
حسن رجب
اخالق ,عربي
.)67( :3009

فضائل شهر رمضان
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :327حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
9090هــ96 ,ص).

فضائل شهر شعبان
حممد بن علي الصدوق
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حديث ,عربي
( :320حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
9090هـ90 ,ص).

فضائل علي بن ابي طالب `
ابو احلسن امحد بن حممد بن عبد اهلل
البكري
مناقب ,عربي
9600( :0060هـ60 ,ص).

الفضائل والمناقب
شاذان بن جربائيل بن امساعيل القمي
مناقب ,عربي
939( :0095ص).

فضل الجلد عند فقد الولد
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
اخالق ,عربي
9036( :3036هـ39 ,ص).

فضل العرب وجبالها
احلسن بن عبد اهلل لغدة االصفهاني
جغرافية ,عربي
( :9350حممد بن طاهر السماوي9093 ,هـ,
09ص).

فضل القوس العربية
جمهول
متفرقات ,عربي
( :9306مصطفى خورجيي الفرخاتي9933 ,هـ,
952ص).

الفقه االكبر
ابو حنيفة نعمان بن ثابت الكويف

حرف الفاء

035
عقائد وعلم الكالم ,عربي
02( :9550ص).
3( :0959ص).

الفقه االكبر
حممد بن ادريس الشافعي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
9657( :9606هـ96 ,ص).

فقه الرضا
املنسوب اىل االمام على بن موسى الرضا
فقه ,عربي
( :099ابراهيم بن امحد9699 ,هـ993 ,ص).
76( :9397ص).

فقه اللغة وسر العربية
ابو منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب
لغة ,عربي
 ( :9395مؤمن بن عبد الغين نورخبشي9357 ,هـ,
032ص).

فالح السائل ونجاح المسائل
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
( :6679حممد جعفر بن حممد كاظم الطباطبائي,
9693هـ996 ,ص).

فلسفة االمام جعفر بن محمد الصادق
حممد اجلواد اجلزائري
فلسفة وحكمة ,عربي
33( :6533ص ,ناقصة اآلخر).

الفلك السائر في انساب القبائل والعشائر
جعفر بن حممد االعرجي

حرف الفاء
انساب ,عربي

دليل خمطوطات

093
950( :9370ص).

( :077املؤلف993 ,ص).

57( :9703ص ,ناقصة اآلخر).

فلك النجاة في احكام الهداة

فهرست المكتبة الشبرية

حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين

حممد بن جعفر شرب احلسيين

فقه ,عربي

فهارس مكتبات ,عربي

( :5جاسم بن امحد بن صاحل الفحام9652 ,هـ,
927ص).

فن النحو من كتاب زهرة الفنون
امني افندي العمري
حنو ,عربي
9679( :2309هـ996 ,ص).

فن النحو من كتاب مطالع العلوم
امني افندي العمري
حنو ,عربي
( :2306حممد بن عاشور ابو راشد االلوسي,
9679هـ933 ,ص).

فهارس وسائل الشيعة
حممد بن احلسن احلر العاملي
فهارس مكتبات ,عربي
093( :2323ص ,ناقصة اآلخر).

الفهرست
حممد بن احلسن الطوسي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :0096ناصر اهلل حممد بن حممد بن امحد
الكركي العاملي502 ,هـ972 ,ص).
( :0027حممد حسني بن سعد الدين الغفاري,
املشهد الرضوي9362 ,هـ933 ,ص).
( :667علوان بن شابه9303 ,هـ995 ,ص).
937( :03ص).

( :0055املؤلف993 ,ص).

فهرست كتب حسون البراقي
حسون الرباقي النجفي
فهارس مكتبات ,عربي
( :0393املؤلف92 ,ص).

الفواتح الوفية للمنظومات العمريطية
حممد بن عبد الرحيم بن ابراهيم
حنو ,عربي
( :2925سرحان بن حسني9630 ,هـ53 ,ص).
( :0099سلمان بن داود بن عاشور9609 ,هـ,
990ص).

الفوائد
جمهول
اخالق ,عربي
699( :9350ص).

فوائد ابن سينا
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
7( :3329ص).

فوائد اصولية
جمهول
اصول فقه ,عربي
673( :0072ص ,ناقصة األول واآلخر).
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فوائد االختيارات
حممد بن حممد حسني االسفرنكي
فلك وهيئة ,تركي
( :05علي بن مصطفى9377 ,هـ657 ,ص).

فوائد االصول
حممد علي بن حسن الكاظمي
اصول فقه ,عربي
9037( :6309هـ090 ,ص).

الفوائد االصولية
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :0997خليل زاهد التربيزي9607 ,هـ,
993ص).

الفوائد االصولية
مرتضى بن حممد امني االنصاري
اصول فقه ,عربي
955( :9273ص ,ناقصة األول).

فوائد االنساب
حسون الرباقي النجفي
انساب ,عربي

حرف الفاء

099
فقه ,عربي
( :965املؤلف603 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد الحائرية األصولية الجديدة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :9200حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
9950هـ90 ,ص).
( :999علي بن كربالئي سبحانوردي9662 ,هـ,
30ص).
( :9223ابن حممد التنكاباني احلائري9609 ,هـ,
39ص).

الفوائد الحائرية االصولية القديمة
حممد باقر الوحيد البهبهاني
اصول فقه ,عربي
( :9339حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
9950هـ75 ,ص).
( :2390جعفر الرشيت9660 ,هـ07 ,ص).
( :300علي بن كربالئي سبحانوردي9667 ,هـ,
990ص).
( :6302ابو القاسم بن علينقي بن حممد جواد,
9696هـ662 ,ص).
79( :9595ص).

( :0337املؤلف90 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

620( :9363ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد البرهانية في تحقيق الفوائد الفنارية

الفوائد الرجالية

برهان الدين بن كمال الدين بن محيد
منطق ,عربي

حممد باقر الوحيد البهبهاني
علم الدراية والرجال ,عربي

( :3972حممد9902 ,هـ00 ,ص).

600( :530ص).

الفوائد الجعفرية

الفوائد الرجالية

عباس بن حسن كاشف الغطاء

حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم

حرف الفاء
الطباطبائي
علم الدراية والرجال ,عربي
690( :905ص).
936( :09ص ,ناقصة اآلخر).
929( :607ص).

الفوائد الرضوية
حممد سعيد الشريف القمي
حديث ,عربي
9633( :909هـ60 ,ص).

الفوائد السراجية
حممد بن عبد الرشيد السجاوندي
فقه ,عربي
9632( :0360هـ952 ,ص).
( :0363حسن بن رضا بن امحد603 ,ص).

الفوائد الشبرية في علم العربية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
حنو ,عربي
( :0969املؤلف9060 ,هـ609 ,ص).
( :0999املؤلف9002 ,هـ693 ,ص).

الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة
الرحبية
عبد اهلل بن حممد الشنشوري
فقه ,عربي
( :0936عبد الرمحن بن بركات اخلطيب
السامري9903 ,هـ53 ,ص).
( :2923علي بن امحد بن ابراهيم التدمري,
933ص).

الفوائد الشهرية
عبد الصاحب شرب احلسيين

دليل خمطوطات

096
طالسم ,عربي

9099( :0309هـ960 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد الصمدية في علم العربية
بهاء الدين حممد العاملي
حنو ,عربي
( :6296حممد بن حممد باقر9600 ,هـ75 ,ص).
( :9369سيد علي9630 ,هـ993 ,ص).
( :2330حممد بن رضاء الرشيت9690 ,هـ,
33ص).
( :6092حممد كاظم بن علي الرشيت الكتابي,
9625هـ936 ,ص).
( :2303حممد عاشور ابو راشد االلوسي,
9673هـ37 ,ص).
70( :0202ص).
95( :9366ص).
( :3073ضياء الدين بن حليم900 ,ص,
ناقصة).
606( :3639ص ,ناقصة اآلخر).
929( :0069ص ,ناقصة اآلخر).
39( :0600ص).
33( :6359ص ,ناقصة األول).
23( :9000ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد الضيائية
عبد الرمحن بن امحد اجلامي
حنو ,عربي
( :0929املؤلف750 ,هـ306 ,ص).
( :0339املؤلف750 ,هـ007 ,ص).
( :0393املؤلف750 ,هـ033 ,ص ,ناقصة
األول).
( :2700علي بن حممد بن يعقوب االسرتابادي,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
563هـ606 ,ص ,ناقصة األول).
( :2397شرف الدين علي بن فخر الدين
احلسيين553 ,هـ367 ,ص).
( :6005علي بن حممود9392 ,هـ363 ,ص).
9397( :9333هـ332 ,ص).

حرف الفاء

090
337ص).

( :9309علي حممد بن امحد االشتهاردي,
املدرسة الصاحلية9609 ,هـ233 ,ص).
( :9365فخر الدين املوسوي9605 ,هـ,
625ص).

9323( :9339هـ900 ,ص).

050( :2500ص).

( :9362حممد حسني بن حممد بيك السبزواري,

092( :2753ص).

9303هـ093 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

609( :9333ص).

9350( :9307هـ036 ,ص).

652( :9336ص).

( :0609عبد الوهابي ,قصبة طيبة9965 ,هـ,

333( :9305ص).

309ص).

033( :2095ص ,ناقصة اآلخر).

( :6233حممد بن عبد اجمليد9906 ,هـ000 ,ص).

902( :9309ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :3722امحد بن مصطفى ,مدينة اذربيجان,

223( :9306ص).

9637هـ393 ,ص ,ناقصة)
( :6033قاسم بن حممد كاظم9697 ,هـ,
630ص).

022( :9303ص).
003( :9369ص ,ناقصة اآلخر).
923( :9360ص).

9666( :9300هـ322 ,ص).

370( :3079ص ,ناقصة).

( :3262حممد بن حممد موسى9666 ,هـ,

059( :0092ص ,ناقصة اآلخر).

093ص).
( :9300ابراهيم احلسيين9667 ,هـ337 ,ص).
( :6303رضا بن حممد علي املازندراني9665 ,هـ,
052ص ,ناقصة األول).
9609( :9302هـ392 ,ص).
( :9363حيدر احلسيين ,مدرسة الصدر,
9605هـ096 ,ص).
( :6720ابو اهلادي بن حممد مهدي اليزدي,
9693هـ325 ,ص).
( :9303حممد صاحل9695 ,هـ303 ,ص).
9620( :0290هـ036 ,ص).

903( :9970ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد الطبيعية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
طب ,فارسي
( :2099املؤلف9003 ,هـ75 ,ص).

الفوائد الفنارية
حممد بن محزة الفناري
منطق ,عربي
( :2369حممد بن خضر الديكاني9322 ,هـ,
932ص).

9627( :9330هـ622 ,ص).

( :0653صاحل امحد9659 ,هـ79 ,ص).

( :9367حممد حسن بن ابي تراب9627 ,هـ,

( :2969قرية الروش9037 ,هـ93 ,ص).

حرف الفاء
33( :2922ص).
990( :0009ص ,ناقصة األول).

الفوائد الكشفية في شرح الرسالة الشريفية
حممود بن امحد الصويف املعروف ببدر الدين
الرومي
منطق ,فارسي
22( :6779ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد المتفرقة
علي بن جواد املرندي
فقه ,عربي
( :973املؤلف9023 ,هـ995 ,ص).

دليل خمطوطات
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الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان
حممد بن علي بن ميمون النرسي
حديث ,عربي
93( :373ص).

الفوائد الوافية
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :992علي بن كربالئي سبحانوردي9662 ,هـ,
03ص).

فوائد تشمل بعض االصول الفقهية

( :905املؤلف9025 ,هـ259 ,ص).

حممد باقر الوحيد البهبهاني

999( :236ص ,ناقصة األول واآلخر).

أصول فقه ,عربي

929( :233ص ,ناقصة األول واآلخر).

9( :9799ص).

الفوائد المدنية

فوائد على خيارات اللمعة الدمشقية

حممد امني بن حممد شريف االسرتابادي
أصول فقه ,عربي
9337( :3930هـ036 ,ص).
( :957علي بن مشعون العاملي ,هراة9992 ,هـ,
363ص).

الفوائد المعتبرة في القران
حممد بن امحد بن عبد اهلل الضرير
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
96( :2070ص).

الفوائد الملية في شرح النفلية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :9339حممد علي570 ,هـ037 ,ص).

علي بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
33( :9096ص).

فوائد على خيارات اللمعة الدمشقية
موسى بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
75( :9099ص ,ناقصة اآلخر).

فوائد علية در شرح اصول عقائد اسالمية
حممد ابراهيم بن حممد نصري املدرس
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
9992( :9796هـ33 ,ص).
9992( :9606هـ33 ,ص).

فوائد في االصول

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
جمهول
اصول فقه ,عربي
939( :605ص ,ناقصة اآلخر).

الفوائد في فروع الحنفية
حممود االوز جندي
فقه ,عربي
( :2235حسن بن حسني احلسيين املوصلي,
املوصل9996 ,هـ507 ,ص).

فوائد متفرقة
حمسن علي البلتستاني الباكستاني
متفرقات ,عربي
( :6995املؤلف660 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

فوائد من القواعد والفوائد
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
اصول فقه ,عربي
37( :9393ص).

فوائد من خالصة المذهب
امحد بن حبيب زوين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9932املؤلف9603 ,هـ9 ,ص).

فوائد منتقى الجمان
حسن بن زين الدين العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
69( :602ص).

الفوز الكبير في اصول التفسير
ولي اهلل الدهلوي النقشبندي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

حرف الفاء

099
939( :2930ص).

في اثبات المبدأ االول
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
99( :3392ص).

في احوال النبي وفاطمة والحسن c
جمهول
سرية ,عربي
9060( :6653هـ95 ,ص).

في اخبار ظهور الحجة
حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
97( :700ص).

في آداب القران
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
92( :2990ص ,ناقصة).

في البحث عن االجماع
جمهول
اصول فقه ,عربي
692( :725ص ,ناقصة اآلخر).

في النفس وسبعة اقوال
ارسطو طاليس
فلسفة وحكمة ,عربي
6( :0069ص).

في بيان العلل االربعة من كتاب الشفاء
جمهول

حرف الفاء
فلسفة وحكمة ,عربي
2( :0995ص).

في بيان فضيلة الصالة وواجباتها
جمهول
اخالق ,عربي
22( :9070ص ,ناقصة األول واآلخر).

في تعبير الرؤيا
جمهول
علم النفس ,عربي
32( :2960ص ,ناقصة).

في رد رسالة انموذج العلوم لجالل الدين
الدواني
منصور غياث الدين احلسيين الدشتكي
فلسفة وحكمة ,عربي
522( :605هـ65 ,ص).

في علم النحو
جمهول
حنو ,عربي
003( :095ص ,ناقصة األول واآلخر).

في وادي الشعر
عبد الزهراء حسني الصغري
شعر ,عربي
( :9060املؤلف9070 ,هـ693 ,ص).
73( :9066ص).
092( :9069ص).

في وصف قارة انكلترا
جمهول
جغرافية ,عربي

092
9663( :2933هـ632 ,ص).

دليل خمطوطات

ق
قاطعة اللجاج في ابطال طريقة اهل
االعوجاج
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
نقد وردود ,عربي
( :3153املؤلف353 ,ص).
( :3153حسني بن هاشم اليزدي5335 ,هـ,
313ص).

قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
059( :4904هـ43 ,ص).
( :5159امحد بن حبيب زوين5334 ,هـ,
32ص).
( :5543نوروز الطارمي5325 ,هـ10 ,ص).
( :31عبد اهلل بن عبد احلميد املرندي5353 ,هـ,
4ص).
32( :33ص).

قاطيفورياس

حنني بن اسحاق
فلسفة وحكمة ,عربي
1( :4932ص).

قاعدة الفراغ والتجاوز
عباس القوجاني
أصول فقه ,عربي
34( :001ص).

قاعدة نفي الضرر
حممد باقر احلجة الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :3919املؤلف5323 ,هـ50 ,ص ,ناقصة اآلخر).

القالعة للبدعة في ترك صالة الجمعة
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
( :2253عباس البالغي29 ,ص).

القاموس المحيط
حممد بن يعقوب الفريوزابادي

حرف القاف
لغة ,عربي
251( :1449هـ293 ,ص).
( :3494حممد بن علم الدين بن قطب النهرواني,
229هـ299 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :3993ابراهيم بن امحد القلعي الشافعي,
023هـ5912 ,ص ,ناقصة).
239( :1031ص).
443( :1442ص).
154( :1442ص ,ناقصة اآلخر).
209( :3395ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :3523يعقوب بن امساعيل التفريشي,
054ص).
293( :3552ص ,ناقصة اآلخر).
934( :3554ص ,ناقصة اآلخر).
222( :5000ص).

القانون
احلسني بن علي ابن سينا
طب ,عربي
( :4119حممد زاده291 ,هـ413 ,ص ,ناقصة).
( :5399حمسن بن حممد حسن الطبيب5953 ,هـ,
329ص).
393( :1419ص ,ناقصة اآلخر).
312( :1440ص).

قانون البالغة

دليل خمطوطات

352
طب ,عربي

( :5440يوسف بن كمال بيك القزويين5934 ,هـ,
29ص).
( :4335حممد بن هاشم اهلندي الرضوي
املوسوي5390 ,هـ31 ,ص).
( :5349حممد بن رحيم االشكوري5321 ,هـ,
20ص).

القبسات
حممد باقر بن حممد احلسيين الداماد
فلسفة وحكمة ,عربي
( :2499املؤلف5934 ,هـ139 ,ص ,ناقصة).

قدح الزناد بمصيبة زين العابدين عليه
السالم ومقام العباد
حسني بن حممد بن امحد البحراني
سرية ,عربي
( :2244عبد اهلل بن حسن السرتي5331 ,هـ,
29ص).

القراءات السبع في القران
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :922ذكي حافظ بن حممد البيهقي233 ,هـ,
359ص ,ناقصة األول).

قرابادين اعظم واكمل

حممد بن حيدر البغدادي

حكيم حممد اكمل خان

بالغة ,عربي

طب ,عربي وفارسي

( :5904حممد بن طاهر السماوي5315 ,هـ,
40ص).

قانونجة
حممود بن حممد اجلغميين

109( :3591ص ,ناقصة األول واآلخر).

قرابادين شفائي
مظفر بن حممد احلسيين الشفائي
طب ,فارسي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
199( :3920ص).

قرابادين
جمهول
طب ,فارسي
( :2331نوبهار5353 ,هـ539 ,ص).

القرآن الكريم
كتاب اهلل اجمليد
القرآن الكريم ,عربي
5594( :3529هـ159 ,ص).

حرف القاف

350
322( :3343ص).

293( :3354ص ,ناقصة األول واآلخر).
22( :3523ص ,ناقصة).
325( :3932ص).
419( :3952ص ,ناقصة األول واآلخر).
392( :5399ص).
190( :5053ص ,ناقصة اآلخر).

قرب االسناد
عبد اهلل بن جعفر احلمريي
حديث ,عربي

5552( :4312هـ243 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :339حسني االكراد5922 ,هـ345 ,ص).

( :9222خليل افندي بن وىل ,ويرثجبه عثمان

( :4922حسني النوري399 ,ص ,ناقصة األول).

بازار5343 ,هـ934 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :440حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,

( :2193حسني قلي بن كلب حسني5343 ,هـ,
299ص ,ناقصة األول).
( :3039امحد بن حممد التربيزي5393 ,هـ,
301ص ,ناقصة).
5321( :3221هـ123 ,ص).
( :9432حامد بن عبد احلكيم ,قرية طويلة يف
مسجد باساكي5354 ,هـ959 ,ص).
( :9429عبد اهلل بن حممد بن شامار5352 ,هـ,
939ص).
559( :2290ص).
952( :4023ص).
299( :4023ص).
291( :4055ص).
252( :4092ص).
239( :3092ص ,ناقصة).
322( :3220ص).

33ص ,ناقصة).

قرة االنظار على شرح تنوير االبصار
ابو الطيب حممد بن عبد القادر
فقه ,عربي
( :9122ولي بن علي429 ,ص).

قرة العين
صدر الدين بن صاحل العاملي
حنو ,عربي
03( :3953ص).

قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة
ابو بكر بن حممد احلنفي االحسائي
اخالق ,عربي
214( :4502ص).

قرة العيون في اعز الفنون

322( :3221ص).

حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني

114( :3222ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف القاف
( :1415صادق بن زين العابدين بن ابراهيم
مرزون آبادي5349 ,هـ544 ,ص).

قرة كل عين في مناقب سيدنا الحسين

دليل خمطوطات
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شعر ,فارسي
90( :3932ص).

قصائد في المناجاة

حممد بن حسني اجلفري احلنفي

جمهول

سرية ,عربي

شعر ,عربي

( :409يوسف بن حممد محاد5399 ,هـ50 ,ص).

23( :4512ص).

قرعة الطيور

قصائد في مدح الرسول صلى هللا عليه واله

جمهول

جاني زادة عبد اهلل بن مصطفى

متفرقات ,عربي

شعر ,عربي

5342( :5452هـ53 ,ص ,ناقصة األول).

10( :3392ص).

قرعة الستخراج الفال

قصائد في مدح والي بغداد سعيد باشا

حممد بن جعفر شرب احلسيين

خليل بن ابراهيم بن بكتاش

متفرقات ,عربي

شعر ,عربي

( :3393املؤلف559 ,ص).

91( :5393ص ,ناقصة اآلخر).

القسطاس المستقيم

قصائد متفرقة

حممد بن حممد الغزالي

جمموعة شعراء

عرفان ,عربي

شعر ,عربي

33( :9222ص ,ناقصة اآلخر).

قسم االراضي الخراجية

20( :1043ص ,ناقصة).

قصة الجارية

حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي

جمهول

فقه ,عربي

ادب ,عربي

( :1049املؤلف531 ,ص ,ناقصة).

قسم االولياء في شرح المكاسب
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
فقه ,عربي
( :1030املؤلف324 ,ص ,ناقصة).

قصائد
صاحل بن حممد العاملي

( :4400خليل ابراهيم حسني ,بغداد دار السالم,
5303هـ530 ,ص).

قصة ماراوفيميس القديس
جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
599( :4095ص).

قصة ماري سابا القديس

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
انستاس ماري الكرملي
فرق ومذاهب ,عربي
21( :4902ص).

قصص االنبياء عليهم السالم
حسن رجب
تاريخ ,عربي
13( :4334ص).

قصص االنبياء عليهم السالم
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
تاريخ ,عربي
( :3530املؤلف320 ,ص).
( :3533عباس بن حممد شرب احلسيين5355 ,هـ,
450ص).
( :3533عباس بن حممد شرب5330 ,هـ,
322ص).

قصص االنبياء عليهم السالم

حرف القاف

335

قصص دينية
جمهول
اخالق ,سرياني
953( :4509ص ,ناقصة).

قصيدة الحميري العينية
امساعيل بن حممد احلمريي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2293حممد علي بن حممد حسن اخلونساري,
5323هـ4 ,ص ,ناقصة اآلخر).

القصيدة الدمياطية في التوسل بأسماء هللا
الحسنى
مشس الدين حممد الواعظ الديروطي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
59( :2422ص).

القصيدة الطنطرانية
امحد بن عبد الرزاق الطنطراني
شعر ,عربي

قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي

33( :2391ص).

تاريخ ,عربي

3( :2529ص).

302( :1291ص ,ناقصة اآلخر).

قصص االنبياء عليهم السالم
جمهول
تاريخ ,عربي

القصيدة المنفرجة
ابو الفضل يوسف بن حممد املعروف بابن
النحوي
شعر ,عربي

514( :9494ص ,ناقصة األول واآلخر).

2( :4129ص).

43( :9942ص ,ناقصة).

قصيدة ذخيرة االيمان

قصص تراثية
جمهول
ادب ,عربي
5322( :3351هـ345 ,ص).

زين الدين علي بن حممد البياضي
شعر ,عربي
234( :3032هـ4 ,ص).

قصيدة في الحجة المنتظر عليه السالم

حرف القاف
حممد جواد البالغي
شعر ,عربي
1( :22ص).

قصيدة في الدولة العثمانية
عبد اجلليل بن ياسني الطباطبائي
شعر ,عربي
( :9403املؤلف5312 ,هـ59 ,ص).

قصيدة مضرية في مدح خير البشر
جمهول
شعر ,عربي
( :9232عبد اللطيف334 ,ص ,ناقصة األول).

القضاء والشهادات
جمهول
فقه ,عربي
135( :4343ص).
( :3933الشيخ مهدي992 ,ص ,ناقصة األول).

قطب العارفين
حممد بن عبد علي البكري احلموي
عرفان ,عربي

دليل خمطوطات
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( :9532زين العابدين بن حممد املزيدي,
5332هـ515 ,ص).
5335( :4293هـ03 ,ص).
522( :5314ص ,ناقصة األول).
30( :940ص ,ناقصة اآلخر).

القالئد الثمينة على الرسائل الست السنية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
أصول فقه ,عربي
( :9392املؤلف5339 ,هـ335 ,ص).
( :9330املؤلف5339 ,هـ339 ,ص).

قالئد العقيان على نحور الخرد الحسان
غالم رضا بن رجب علي القمي
اصول فقه ,عربي
129( :1414ص).

قالئد الفرائد في شرح المقاصد
ابو الفوز حممد حسني بن علي بن حممد سعيد
البغدادي الشافعي
اصول فقه ,عربي
12( :9013ص).

( :4323حممد االخضر5559 ,هـ520 ,ص).

قطر الندى وبل الصدى
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :3321عبد اللطيف بن علي بن حممد كاظم,
5343هـ529 ,ص).

قمر االقمار في كشف االسرار
حممد مشس الدين العجمي
فلسفة وحكمة ,عربي
54( :9902ص ,ناقصة اآلخر).

قمع النفوس ورقية المايوس

5310( :5922هـ354 ,ص ,ناقصة األول).

تقي الدين ابو بكر بن حممد احلسيين احلصين

5322( :5399هـ502 ,ص).

اخالق ,عربي

( :3149حسن بن جاسم بن امحد الفحام
احلسيين5399 ,هـ514 ,ص ,ناقصة األول).

( :4235حممد بن زكريا املؤذن022 ,هـ,
390ص).
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قناديل العسجدات في اضاءة مسائل القضاء
والشهادات
حممد بن حممد علي اهلرندي االصفهاني
فقه ,عربي
( :312حممد خليل5333 ,هـ000 ,ص).
( :312حممد خليل5333 ,هـ394 ,ص).

قواعد االحكام
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
( :1411حممد بن حممد بن مهدي بن خملص,
252هـ499 ,ص).
( :1491خضر بن شححان اهلمداني099 ,هـ,
942ص).
020( :4332هـ422 ,ص).
5931( :2921هـ419 ,ص).
( :459حممد باقر بن عبد الباقي االثنا عشري,
5913هـ499 ,ص).
( :3435عبد علي بن فارس اجلوازري الكمالي,
شرياز5992 ,هـ435 ,ص).
( :1499حسن بن حسني بن حممد تقي احلسيين
القاساني ,قمصر5905 ,هـ920 ,ص).
5593( :1412هـ924 ,ص).
( :1492عبد اهلل بن علي قرجة داغي5592 ,هـ,
903ص).
( :1499مهر علي بن ابراهيم5592 ,هـ,
929ص).
( :5540احلسيين5550 ,هـ339 ,ص).
( :1410حممد مهدي قشالقي5395 ,هـ149 ,ص).
922( :1492ص).
321( :1494ص).
( :1493هدايت اهلل بن عبد الباقي احلسين

حرف القاف
املشهدي334 ,ص).

492( :1493ص ,ناقصة اآلخر).
449( :1495ص ,ناقصة اآلخر).
049( :1412ص).
329( :1419ص ,ناقصة األول واآلخر).
132( :3342ص ,ناقصة).
323( :3332ص ,ناقصة اآلخر).
( :3943حممد قلي بن طحان ,اصفهان993 ,ص,
ناقصة اآلخر).
122( :222ص).
339( :3932ص ,ناقصة األول).

قواعد االحكام الغروية
لطف اهلل املازندراني
فقه ,عربي
909( :313ص).
490( :314ص ,ناقصة اآلخر).

قواعد االصول
حممد تقي بن رضا حبر العلوم الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :3919املؤلف5341 ,هـ933 ,ص).

القواعد االلهية
ميثم بن علي البحراني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :390حيدر بن املنور909 ,هـ391 ,ص).
044( :392هـ355 ,ص).
( :329صاحل بن يوسف023 ,هـ511 ,ص,
ناقصة األول).

قواعد التصريف
جمهول

حرف القاف
صرف ,عربي
0( :4913ص ,ناقصة اآلخر).

القواعد الرسمية
عمر بن عبد اللطيف
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
39( :4929ص).

القواعد الستة عشر
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :9302حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني,
5322هـ33 ,ص).

قواعد العقائد
حممد بن حممد الغزالي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
332( :9915ص ,ناقصة اآلخر).

قواعد العقائد
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
4( :5912ص).

قواعد اللغة الفارسية

دليل خمطوطات
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حمي الدين حممد ابن عربي
اهلندسة واحلساب ,فارسي

( :3209حبيب بن موسى ,ارومية5302 ,هـ,
51ص).

قواعد علم الجفر والحروف
حممد بن حممود دهدار
علوم غريبة ,فارسي
( :3201حبيب بن موسى ,ارومية5942 ,هـ,
30ص).

القواعد والفوائد
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
( :1490عبد علي بن عالء الدين بن عبد الرمحن
النصري219 ,هـ339 ,ص).
( :5902حممد حسن بن علي5349 ,هـ453 ,ص).
433( :1429ص).

القوانين المحكمة في االصول
ابو القاسم بن احلسن القمي
اصول فقه ,عربي
( :3349املؤلف ,قم املقدسة5391 ,هـ,
332ص).

عبد الكريم االيرواني

( :3232املؤلف5391 ,هـ323 ,ص).

صرف ,فارسي

( :1420امحد الكربالئي ,املدرسة اليعمرية,

5393( :5950هـ553 ,ص).

قواعد اللغة الفارسية
جمهول
لغة ,عربي
5535( :9302هـ2 ,ص).

قواعد علم االوفاق والحروف

5399هـ412 ,ص).
( :1423حممد ابراهيم بن شيخعلي الكنجة,
الشاهرود5353 ,هـ229 ,ص).
5350( :3993هـ353 ,ص).
( :1409عناية اهلل بن فخر الدين احلسيين,
5333هـ345 ,ص).
( :1429زين العابدين بن عبد الكريم الرضوي
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حرف القاف
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القمي5332 ,هـ119 ,ص).
( :1422رضا بن احلسني املوسوي الشريواني,

5315( :1242هـ14 ,ص ,ناقصة).
112( :1422ص).

5333هـ950 ,ص).

493( :1424ص).

5331( :592هـ91 ,ص).

134( :1423ص).

5332( :034هـ491 ,ص).

303( :1425ص).

( :1421علي بن حممد حسني احلسيين التنكابين,

432( :1420ص).

5349هـ119 ,ص).
( :1429حممد جعفر الهيجاني ,اصفهان,
5345هـ339 ,ص).
( :3101معصوم بن جعفر احلسيين5343 ,هـ,
329ص).
( :3105معصوم بن جعفر احلسيين5343 ,هـ,
303ص).

( :1422كرم علي بن فتح علي اخلراساني,
192ص).
344( :1422ص).
149( :1424ص ,ناقصة األول واآلخر).
124( :1423ص ,ناقصة اآلخر).
391( :1423ص ,ناقصة األول).
399( :2934ص).

5341( :1429هـ429 ,ص).

323( :2933ص ,ناقصة اآلخر).

( :1421علي نقي بن رمضانعلي سينجاني,

939( :4499ص).

5341هـ491 ,ص).
( :3212ابراهيم بن حممد علي البيابانكي ,قرية
فرخي5341 ,هـ323 ,ص ,ناقصة األول).
( :3325حممد جواد بن حممد علي بن علي,
5312هـ192 ,ص).
( :1425علي بن مشهدي رضا قرجناهي ,قرية
اندرية5393 ,هـ121 ,ص).
( :3909حممد حسني بن حممد5393 ,هـ,
932ص).
( :2531حممد تقي ابن امساعيل ليواني5399 ,هـ,
434ص).
( :3433حسني علي بن جعفر اجليالني,
5392هـ402 ,ص ,ناقصة األول).
( :9591حسني بن امحد احلسيين5329 ,هـ,
194ص ,ناقصة األول).
5302( :3920هـ303 ,ص).

939( :4311ص ,ناقصة اآلخر).
449( :3212ص ,ناقصة األول واآلخر).
933( :3253ص).
423( :3349ص ,ناقصة األول واآلخر).
124( :3202ص ,ناقصة األول واآلخر).
455( :3924ص ,ناقصة األول واآلخر).
530( :5149ص ,ناقصة األول واآلخر).

قوة وضعف الكواكب
قاسم بن حممد احلسين
فلك وهيئة ,فارسي
5333( :5103هـ44 ,ص).

القول الثابت لالمة في نفي السهو عن
االنبياء واالئمة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف القاف
( :3024املؤلف5323 ,هـ522 ,ص).

القول الدال على حياة الخضر ووجود االبدال
نوح بن مصطفى القونوي الرومي
تاريخ ,عربي
( :4253ابراهيم بن عبد الغين5332 ,هـ,
32ص).

القول الشارح والحجة لثمرات المهجة
حسني بن حممد بن امحد البحراني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2251حممد بن ابراهيم5314 ,هـ942 ,ص).

القول المختار في شرح غاية االختصار
مشس الدين ابو عبد اهلل حممد بن قاسم
الشافعي
فقه ,عربي
504( :4492ص).

القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4351حسن بن عبد النزدوري5594 ,هـ,
32ص).

القول المقتصر والدليل المختصر
جعفر بن احلسن احملقق احللي
نقد وردود ,عربي
5342( :3300هـ393 ,ص).

القول اليسير المنير في قصد االعالم بالجهر
بالتكبير
حممد بن عمر بن عبد اجلليل البغدادي
فقه ,عربي

339
2( :2442ص).

دليل خمطوطات

ك
كاشف االماني في شرح حرز االماني

الشوشرتي1515 ,هـ065 ,ص).

عباد بن امحد بن امساعيل احلسيين

1594( :0625هـ884 ,ص).

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

( :0052امحد شريف بن جربئيل1598 ,هـ,

05( :0295ص ,ناقصة اآلخر).

كاشفة الحال
حممد بن علي ابن ابي مجهور االحسائي
حديث ,عربي
( :825يار علي1901 ,هـ11 ,ص).

الكافي
حممد بن يعقوب الكليين
حديث ,عربي
( :0015فتح اهلل بن شكر اهلل251 ,هـ486 ,ص,
ناقصة اآلخر).
( :0015زكريا بن علي بن ابراهيم اخلطي,
252هـ210 ,ص ,ناقصة األول).
( :0014حممد سليم بن حممد حسني احلسيين,
1558هـ466 ,ص).
( :9659حممد حسني بن حممد شاه احلسيين

655ص).
( :0018رضي الدين حممد بن اسد اهلل الزواري,
1592هـ459 ,ص).
( :0055زين الدين علي بن حممد قاسم بن حيدر
الكشمريي1566 ,هـ455 ,ص).
( :546حممد صاحل بن حسن1565 ,هـ456 ,ص,
ناقصة).
( :5555حممد بن شرف الدين احلسيين1505 ,هـ,
055ص).
( :9960حممد الشرف بن حممد بن احلسني
االنصاري1546 ,هـ418 ,ص).
1585( :9555هـ045 ,ص ,ناقصة األول).
( :0621حممد بن عالء الدين السبزواري,
1581هـ856 ,ص).
( :6018اقا علي بن عني علي ,قرية من توابع
همدان1586 ,هـ085 ,ص).

حرف الكاف

دليل خمطوطات
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1580( :1549هـ610 ,ص).
1584( :1214هـ050 ,ص).

( :0010حممد بن رضا املايلي029 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

1584( :1908هـ050 ,ص).

584( :0016ص).

( :0019حممد حمسن بن حسني اليزدي1588 ,هـ,

005( :0055ص ,ناقصة األول واآلخر).

059ص ,ناقصة).

699( :0058ص).

1551( :0095هـ885 ,ص).

( :0054حممد حمسن احلسيين554 ,ص).

( :0015رجب بن علي بن غياث الدين اهلمداني,

( :0056حممد رضا بن مشس الدين اجلوهري

1559هـ898 ,ص ,ناقصة).

الشوشرتي465 ,ص).

1559( :566هـ662 ,ص ,ناقصة األول).

( :0059حممد قاسم بن امحد551 ,ص).

( :0624علي رضا بن سليمان1555 ,هـ,

690( :0622ص ,ناقصة األول).

919ص ,ناقصة األول).
( :1425درويش بن امحد اجلزائري1555 ,هـ,
622ص).
( :0050قاسم بن درويش حيدر1555 ,هـ,
945ص).
( :0856حممد تقي بن مري حممد رضا احلسيين,
مازندران1520 ,هـ884 ,ص ,ناقصة األول).
( :856شاه قلي افشار بن حممد يوسف1159 ,هـ,
812ص).
( :0051حممد طاهر بن ولي بك الرازي1155 ,هـ,
005ص).
1156( :0055هـ864 ,ص).
( :1824زين العابدين بن حممد مقيم1118 ,هـ,
546ص).
1195( :1259هـ558 ,ص).
( :0011عبد الكريم بن ابي البقاء احلسيين,
1155هـ054 ,ص ,ناقصة).
1595( :0628هـ005 ,ص).
( :0091حممد صاحل بن حممد مؤمن655 ,ص,
ناقصة).
( :0012زين العابدين بن حممد داراني415 ,ص).

126( :0625ص).
08( :0626ص).
455( :0629ص).
250( :8859ص ,ناقصة).
( :8524حممد علي بن يعقوب املازندراني,
1555ص ,ناقصة األول).
555( :6105ص ,ناقصة اآلخر).
500( :6165ص).
044( :6164ص).
( :5495علي بن مرتضى املوسوي احلسيين,
روضة االمام الرضا004 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
05( :9125ص ,ناقصة األول واآلخر).

كافي التجويد
علي افندي االربيلي النقشبندي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :6485عبد اهلل املشهور بكاللة1914 ,هـ,
62ص).
49( :8659ص).

الكافي في الفقه
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ابو الصالح تقي الدين بن عبد اهلل احلليب
فقه ,عربي
955( :8892ص ,ناقصة اآلخر).

الكافية
عثمان بن عمر ابن احلاجب
حنو ,عربي
( :0255علي بن صدقة بن علي العينتابي,
516هـ154 ,ص).
( :1852حممد شفيع بن دعوادار1505 ,هـ,
59ص).
164( :4615ص).
194( :4655ص).
162( :4545ص).

الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية
حممد بن ابي بكر بن قيم اجلوزية احلنبلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6589حممود شكري بن عبد اهلل بهاء الدين بن
ابي الثناء االلوسي1556 ,هـ511 ,ص).

كامل الزيارات
ابو القاسم جعفر بن حممد بن جعفر بن
قولوية القمي
أدعية وزيارات ,عربي
655( :8954ص).

كامل الصناعة الطبية
علي بن عباس اجملوسي
طب ,عربي
( :6250حممد قاسم بن شاه حممود1555 ,هـ,
095ص ,ناقصة األول واآلخر).
495( :6258ص).

حرف الكاف
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الكامل العالئي
عالء الدين حممد الطبيب
طب ,عربي
( :66علي اكرب بن خليل اهلل احلسيين1919 ,هـ,
009ص).

الكامل في اللغة واالدب
ابو العباس حممد بن يزيد املربد
ادب ,عربي
1951( :0099هـ059 ,ص).

الكبرى في المنطق
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
منطق ,فارسي
1956( :9484هـ06 ,ص).
( :955مريزا موسى1952 ,هـ156 ,ص).
52( :0499ص).
( :1260مرتضى النوري50 ,ص).

كتاب اقسام المولى
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1545علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1565 ,هـ19 ,ص).

كتاب االجتماع
امحد بن علي بن ابي طالب الطربسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0825عبد الكريم بن حيدر احلسيين املشهدي,
اصفهان1581 ,هـ88 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

كتاب االربعين
اسعد بن ابراهيم بن احلسن االربلي

حرف الكاف
حديث ,عربي
( :1546علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1565 ,هـ92 ,ص).

كتاب االستصحاب
حممد هادي بن حممد امني الطهراني
اصول فقه ,عربي
545( :1581ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب االمثال
جمهول
ادب ,عربي
228( :1586هـ199 ,ص).

كتاب االمثال
حممد بن ابي بكر بن قيم اجلوزية احلنبلي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
56( :6091ص).

كتاب االنوار
عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة
فلك وهيئة ,عربي
895( :8564هـ156 ,ص).

كتاب البستان قطعة منه
ابو الليث نصر بن حممد الفقيه السمرقندي
احلنفي
طب ,عربي وفارسي
15( :8519ص).

كتاب البيع
حممد حسني القزويين
فقه ,عربي
925( :515ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات
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كتاب التجارة
حممد باقر احلجة الطباطبائي
فقه ,عربي
( :9565املؤلف58 ,ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب التوبة
جمهول
اخالق ,عربي
19( :4499ص).

كتاب الحدود من كتاب الكافي
حممد بن يعقوب الكليين
حديث ,عربي
( :6014حممد طه205 ,هـ21 ,ص).

كتاب الحديث القدسي
جمهول
حديث ,عربي
85( :4065ص).

كتاب الخمس
حممد حسن ال ياسني
فقه ,عربي
1952( :9550هـ981 ,ص).

كتاب الخمس والطالق
جمهول
فقه ,عربي
( :9506ضياء الدين بن حممد مهدي احلجة
الطباطبائي1550 ,هـ955 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

كتاب الدماء الثالث تعليقة على نجاة العباد
فرج اهلل بن حممد التربيزي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
فقه ,عربي
( :0289املؤلف ,النجف االشرف1595 ,هـ,
145ص).

كتاب الربا
جمهول
فقه ,عربي
18( :1514ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الرضاع
امحد بن سليمان الرومي الشهري بابن كمال
باشا
فقه ,عربي
6( :8059ص).

كتاب الرهان
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
فقه ,عربي
916( :1659ص).

كتاب الروضة من الكافي
حممد بن يعقوب الكليين
حديث ,عربي
( :4228حممد مؤمن فردي القايين بن حممد,
مشهد1125 ,هـ544 ,ص).
914( :6105ص).
185( :6019ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الزكاة
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
فقه ,عربي
( :1208عبد اجلواد بن حممد حسن اجلواهري,
1552هـ652 ,ص).

حرف الكاف

551

كتاب الزكاة
مال لطف
فقه ,عربي
921( :560ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الزكاة استداللي
جمهول
فقه ,عربي
915( :814ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب الزكاة شرحا على الشرائع
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :0281املؤلف ,النجف االشرف1599 ,هـ,
555ص).

كتاب الزهد
احلسني بن سعيد بن محاد االهوازي
اخالق ,عربي
( :8800حسني بن حممد تقي النوري الطربسي,
مشهد الرضا1925 ,هـ29 ,ص).
( :1542علي بن عبد اهلل احلسيين احلائري
الطهراني1565 ,هـ59 ,ص).
( :8815امحد بن علي اكرب اخلادمي1545 ,هـ,
44ص).

كتاب الزوراء
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
20( :6561ص).

كتاب الشرائع
جمهول
تاريخ ,عربي

حرف الكاف
1595( :8549هـ59 ,ص).

كتاب الشكر في القران الكريم
كاظم حممد علي شكر
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :881املؤلف1256 ,م144 ,ص).

الكتاب الصغير
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد

دليل خمطوطات
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طب ,فارسي

940( :1695ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب الطهارة
اسد اهلل الزجناني
فقه ,عربي
985( :025ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب الطهارة

الثاني

ضياء الدين العراقي

حديث ,عربي

فقه ,عربي

( :1545علي احلسيين1565 ,هـ95 ,ص).

كتاب الصفات
احلسن بن حممد االصبهاني
لغة ,عربي
25( :6062ص).

كتاب الصالة
مرتضى بن حممد امني االنصاري
فقه ,عربي
( :1156حسني الكاشاني1952 ,هـ086 ,ص).

كتاب الصالة
موسى بن حممد اخلونساري
فقه ,عربي
029( :9558ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الصوم
جمهول
فقه ,عربي
192( :1255ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الطب والعالجات
جمهول

( :9195حممد حسني بن حممد رضا الكرباسي,
99ص).
99( :5606ص).

كتاب الطهارة
حممد تقي احلسين البغدادي
فقه ,عربي
( :520املؤلف65 ,ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الطهارة في شرح التبصرة
علي بن جواد املرندي
فقه ,عربي
095( :455ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب العبادات
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
( :4606عبد الرزاق خلف الرفاعي1555 ,هـ,
56ص ,ناقصة األول).

كتاب العشاق
جمهول
طالسم ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
14( :4624ص).

كتاب الغصب
امحد بن حممد حمسن الفيضي
فقه ,عربي
( :160حممد علي بن خليل اخلونساري1555 ,هـ,
464ص).

كتاب الغصب والنكاح والضمان
جمهول
فقه ,عربي
410( :1928ص).

كتاب الفراق
حممد حسن بن حممد باقر املوسوي
الطباطبائي
فقه ,عربي
1562( :8659هـ926 ,ص).

كتاب الفرائض
ابو زكريا حييى االنصاري الشافعي
فقه ,عربي
( :4458عبد اللطيف1510 ,هـ15 ,ص).

كتاب الفرائض
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
28( :6555ص).

كتاب الفرائض
عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويين
فقه ,عربي
914( :8650ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب الفقه

حرف الكاف

555
جمهول
فقه ,عربي
656( :6844ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب القراءات
امحد بن حممد السياري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1505علي احلسيين1512 ,هـ21 ,ص).

كتاب القضاء
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
فقه ,عربي
1554( :15هـ661 ,ص).

كتاب القضاء
جمهول
فقه ,عربي
529( :0605ص).
622( :0609ص).

كتاب القضاء
حممد بن طعمة الزرجياوي
فقه ,عربي
( :1052املؤلف1944 ,هـ564 ,ص).

كتاب اللبابية
جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
15( :4545ص).
04( :4540ص).

كتاب اللقطة
جمهول
فقه ,عربي

حرف الكاف
548( :1952ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب اللمحات
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
61( :6509ص).

كتاب المائة في الصناعة الطبية
ابو سهل عيسى بن حييى املسيحي اجلرجاني
طب ,عربي
959( :4589ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب المجالس
ابو عيسى حممد بن هارون الوراق
جمالس ,عربي
156( :6650ص ,ناقصة األول واآلخر).

الكتاب المسطور في شرح الرق المنشور
مهدي بن خليل احلسيين احلائري املشهور
بالطبيب
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :559املؤلف1554 ,هـ104 ,ص).

كتاب المعامالت
جمهول
فقه ,عربي
46( :985ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب المكاسب
جمهول
فقه ,عربي
514( :855ص ,ناقصة اآلخر).

الكتاب المنير المترجم من كتاب هللا القدير
المنزل على داود `

دليل خمطوطات
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جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
56( :4555ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب المواقف
عضد الدين عبد الرمحن االجيي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :8699مسرقند552 ,هـ544 ,ص ,ناقصة
األول).

كتاب النكاح
جمهول
فقه ,فارسي
150( :5951ص).

كتاب انساب الخيل
ابو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب
ادب ,عربي
( :6299حممد بن طاهر السماوي ,النجف,
1554هـ55 ,ص).

كتاب اهل السنة والجماعة
امري حممد بن سكاكي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
11( :4562ص).

كتاب جامع في الزيارات
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
( :9456كربالء املقدسة1155 ,هـ889 ,ص,
ناقصة األول).
655( :9995ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب حلمي لغت

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
لطف الدين بن ابي يوسف احلليمي
لغة ,تركي
266( :6206هـ555 ,ص).

كتاب حول االنبياء واوالدهم وزوجاتهم
حسون الرباقي النجفي
تاريخ ,عربي
( :9222املؤلف1510 ,هـ955 ,ص ,ناقصة
األول).

كتاب دعاء للبابية
جمهول
فرق ومذاهب ,عربي
5( :4546ص ,ناقصة األول).

كتاب رجال
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
66( :4592ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب رد يحيى بن عدي على الوراق
حييى بن عدي اليعقوبي املسيحي
نقد وردود ,عربي
184( :4551ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب سليم بن قيس
سليم بن قيس اهلاللي
حديث ,عربي
( :5554حسون بن امحد بن حسني الرباقي,
1925هـ85 ,ص).
( :1420هادي بن عباس الطباطبائي1506 ,هـ,
902ص).
( :8816امحد بن علي اكرب اخلادمي
الربوجردي1545 ,هـ155 ,ص).

حرف الكاف

550
180( :6585ص).

كتاب عبد هللا بن الحر
عبد اهلل بن احلر
فقه ,عربي
91( :1558ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب غرائم وتسخير
جمهول
طالسم ,عربي
16( :0551ص ,ناقصة األول).

كتاب في اثبات التحريف في االنجيل
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,اوردو
550( :4555ص ,ناقصة).

كتاب في احاديث االحكام
جمهول
حديث ,عربي
( :0226ابراهيم بن مصطفى1155 ,هـ95 ,ص).

كتاب في اخبار مشهورة على السنة الناس
جمهول
حديث ,عربي
16( :0258ص).

كتاب في اخالق االنبياء
جمهول
اخالق ,عربي
121( :6555ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اخالق الملوك
جمهول
اخالق ,فارسي

حرف الكاف
961( :9551ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اصول الدين
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
188( :401ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اصول الدين وفروعه
جمهول
فقه ,عربي
84( :8859ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اصول الفقه

دليل خمطوطات
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اصول فقه ,عربي
096( :5421ص).

كتاب في اصول الفقه
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :9859املؤلف ,النجف االشرف1959 ,هـ,
658ص).
1950( :1655هـ610 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :1008حسني الكازروني1551 ,هـ905 ,ص).
( :4950حممد املوسوي الكيالني1519 ,هـ,
656ص).

ابراهيم بن زين العابدين املازندراني

658( :0215ص ,ناقصة).

اصول فقه ,عربي

898( :4954ص).

( :5426املؤلف1941 ,هـ556 ,ص).

كتاب في اصول الفقه
جعفر بن معصوم احلسيين اجليالني
اصول فقه ,عربي
( :9854املؤلف ,النجف االشرف1955 ,هـ,
588ص).

كتاب في اصول الفقه

692( :4956ص ,ناقصة اآلخر).
055( :4955ص).
596( :4192ص).
644( :4512ص).
585( :8698ص ,ناقصة األول واآلخر).
148( :9450ص ,ناقصة األول واآلخر).
51( :8911ص).
628( :6051ص ,ناقصة األول واآلخر).

عباس القوجاني

186( :5425ص ,ناقصة األول).

اصول فقه ,عربي

526( :5429ص).

1502( :222هـ85 ,ص).

698( :5425ص).

كتاب في اصول الفقه
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اصول فقه ,عربي
( :4516املؤلف15 ,ص).

كتاب في اصول الفقه
علي امحد بن امساعيل االشتهاردي

950( :1555ص ,ناقصة األول واآلخر).
129( :1060ص ,ناقصة األول واآلخر).
658( :611ص ,ناقصة األول واآلخر).
154( :524ص ,ناقصة).
969( :1525ص).
( :5969جعفر بن عبد الكريم املراغي,
الكاظمية550 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
568( :9042ص).
648( :9064ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اصول الفقه
حممد الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
1955( :1485هـ58 ,ص).

كتاب في اصول الفقه
حممد باقر احلجة الطباطبائي
اصول فقه ,عربي
( :9540املؤلف1541 ,هـ155 ,ص ,ناقصة).

كتاب في االحاديث
جمهول
حديث ,عربي
145( :4542ص ,ناقصة األول).

كتاب في االحتجاج على اليهود بكتابهم
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
116( :054ص).

كتاب في االحراز
جمهول
طالسم ,فارسي
94( :4525ص ,ناقصة األول).

كتاب في االحكام
جمهول
فقه ,فارسي
550( :9859ص).

كتاب في االخالق
جمهول

حرف الكاف
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اخالق ,فارسي
188( :0259ص ,ناقصة األول).

551( :1059ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االخالق
جمهول
اخالق ,تركي
656( :6289ص).

كتاب في االخالق
جمهول
اخالق ,عربي
( :6228شهاب الدين املشهور باملزوري256 ,هـ,
155ص).
48( :9565ص ,ناقصة األول واآلخر).
945( :9582ص ,ناقصة).
105( :801ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اآلداب واالخالق
قاسم حليب املدرس
اخالق ,عربي
905( :4445ص ,ناقصة األول).

كتاب في اآلداب واالدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
155( :8955ص ,ناقصة).

كتاب في االدعية
امحد النرييزي
أدعية وزيارات ,فارسي
( :8960املؤلف ,اصفهان1164 ,هـ46 ,ص).

كتاب في االدعية

حرف الكاف
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
( :4406سيد مري بن عبد اهلل بن حممد64 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).
465( :4028ص ,ناقصة).
01( :5958ص).

كتاب في االدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
( :5925اسحاق بن حممد طالب1115 ,هـ,
150ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات
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( :921املؤلف1902 ,هـ625 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في االدعية واالحراز
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
1986( :5580هـ40 ,ص).

كتاب في االدعية والختومات
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
964( :5956ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في االدعية والزيارات

2( :1142ص).

جمهول

( :5589ربيع اخلوانساري50 ,ص).

أدعية وزيارات ,فارسي

154( :245ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االدعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي وفارسي
20( :5955ص).

كتاب في االدعية
حممد باقر احلسيين
أدعية وزيارات ,فارسي
100( :1055ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االدعية

196( :0262ص ,ناقصة).
952( :0266ص ,ناقصة).
956( :4225ص).

كتاب في االدعية والزيارات
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
1550( :5655هـ099 ,ص).
991( :9866ص ,ناقصة األول واآلخر).
196( :9488ص).
26( :9591ص).
55( :6126ص).

حممد بن جعفر شرب احلسيين

505( :1501ص ,ناقصة األول واآلخر).

أدعية وزيارات ,عربي

510( :9142ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :5526املؤلف859 ,ص).

كتاب في االدعية
حممد شفيع بن حممد باقر
أدعية وزيارات ,عربي

054( :860ص ,ناقصة األول واآلخر).
619( :9060ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االدوية والعالجات
جمهول

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
طب ,فارسي
508( :5555ص).

كتاب في االستعارة

حرف الكاف
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( :6865ابن عبد اهلل بن امحد44 ,ص ,ناقصة
األول).

كتاب في االوراد والذكر

جمهول

جمهول

اخالق ,تركي

أدعية وزيارات ,عربي

( :4400سيد امري بن عبد اهلل بن حممد64 ,ص,
ناقصة األول).

كتاب في االسطرالب
مجال الدين ابو القاسم بن حمفوظ البغدادي
فلك وهيئة ,عربي
( :8906حممد علي نطامي1192 ,هـ65 ,ص).
198( :4559ص).

كتاب في االسئلة واالجوبة للبابية
جمهول
فرق ومذاهب ,فارسي
45( :4548ص).

كتاب في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
906( :6505ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االمامة
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9655امحد بن حممد طاهر1150 ,هـ,
655ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في االوراد
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي

( :6565حممد ظاهر1510 ,هـ82 ,ص).

كتاب في البالغة
جمهول
بالغة ,عربي
( :9956خدا ويردي بن الياس اخلوئي1996 ,هـ,
82ص ,ناقصة األول).
59( :4252ص ,ناقصة اآلخر).
( :4855حسني بن ابي بكر الشيالني95 ,ص).
655( :6180ص ,ناقصة األول).
955( :9585ص ,ناقصة األول واآلخر).
569( :9589ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في البالغة
حممد بن عرب
بالغة ,عربي
5( :8129ص).

كتاب في البيطرة
اخلطابي
طب ,عربي
( :8988انستاس ماري الكرملي1511 ,هـ,
195ص ,ناقصة األول).

كتاب في البيع
جمهول
فقه ,عربي
915( :1108ص ,ناقصة).

حرف الكاف

كتاب في التاريخ
جمهول
تاريخ ,عربي
96( :0528ص ,ناقصة).

كتاب في التاريخ
جمهول
تاريخ ,تركي وعربي
945( :6846ص).

كتاب في التجويد والقراءات
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :1594املؤلف1989 ,هـ56 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في التراجم
جمهول
تراجم ,عربي
145( :0296ص ,ناقصة).
196( :4416ص ,ناقصة).

كتاب في التركة
جمهول
فقه ,عربي
959( :6826ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في التصريف
جمهول
صرف ,عربي
994( :4255ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في التصريف
جمهول
صرف ,تركي

دليل خمطوطات
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60( :4556ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في التصوف
عبد القادر الكيالني
عرفان ,عربي
565( :8151ص).

كتاب في التفسير
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
559( :0224ص ,ناقصة).

كتاب في التقليد
جمهول
فقه ,عربي
( :4255حممود بن ابراهيم بن ابي ابراهيم
فشكل1952 ,هـ5 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

كتاب في الجدري والحصبة
ابو بكر حممد بن زكريا الرازي
طب ,عربي
119( :4554ص).

كتاب في الجفر
جمهول
طالسم ,عربي
155( :4555ص ,ناقصة).

كتاب في الحديث
شرف الدين حييى بن حممد املناوي
حديث ,عربي
2( :9515ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الحديث
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علي بن سلطان حممد القاري اهلروي

جمهول

حديث ,عربي

علم الدراية والرجال ,عربي

551( :6410ص ,ناقصة األول).

15( :0520ص ,ناقصة).

كتاب في الحديث

كتاب في الرجعة

جمهول

سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار

حديث ,عربي

البحراني القطيفي

156( :4004ص ,ناقصة اآلخر).
125( :6625ص ,ناقصة اآلخر).
65( :5114ص ,ناقصة األول).
120( :5618ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الحكمة
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
( :8225التربيزي556 ,هـ656 ,ص ,ناقصة
األول).

كتاب في الحكمة
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
85( :056ص).

كتاب في الدراية
جمهول
علم الدراية والرجال ,عربي
415( :8898ص).

كتاب في الدعاء
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
1115( :9250هـ154 ,ص).

كتاب في الرجال

عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9605حسن بن سلطان بن علي بن خليفة,
كربالء املقدسة1909 ,هـ118 ,ص).

كتاب في الزيارات
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
( :0100عبد احلسني احلسيين1565 ,هـ48 ,ص).
14( :9545ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الزيارات
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
1925( :5586هـ654 ,ص).
515( :485ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في السالم وآدابه
جمهول
اخالق ,عربي
505( :4454ص).

كتاب في السيرة
جمهول
سرية ,عربي
( :6456سعدي حسني املعاذي1148 ,هـ,
64ص).

حرف الكاف

دليل خمطوطات
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كتاب في السيرة
جمهول
سرية ,تركي

جمهول
طب ,عربي
966( :0585ص ,ناقصة).

1950( :4202هـ465 ,ص ,ناقصة األول).

904( :8555ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في السيرة النبوية

86( :1155ص ,ناقصة األول واآلخر).

علي بن حممد
سرية ,تركي
1556( :8999هـ545 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في السيرة النبوية
جمهول
سرية ,عربي
( :4085علي عبد اهلادي الشنواني1145 ,هـ,
444ص ,ناقصة األول).

كتاب في الشعر
جمهول
شعر ,عربي
985( :8065ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الصرف
جمهول
صرف ,عربي
( :4560حممد بن رضا الرشيت1900 ,هـ14 ,ص).
29( :0505ص ,ناقصة األول).
145( :4555ص ,ناقصة).

كتاب في الصالة وغيرها
جمهول
حديث ,عربي
29( :4655ص ,ناقصة األول).

كتاب في الطب

كتاب في الطب
جمهول
طب ,فارسي
1958( :1905هـ140 ,ص).
1966( :8456هـ645 ,ص ,ناقصة).
54( :0925ص).

كتاب في الطب
حممد حسني خان بن حممد هادي العلوي
طب ,فارسي
( :8922ابو القاسم الطهراني1142 ,هـ,
155ص).

كتاب في الطب القديم
جمهول
طب ,فارسي
956( :4898ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الطب والطالسم
جمهول
متفرقات ,فارسي
162( :0225ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الطالسم
جمهول
طالسم ,عربي
154( :0220ص ,ناقصة األول).
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حرف الكاف

565

كتاب في الطالسم
جمهول
طالسم ,فارسي
105( :4521ص ,ناقصة اآلخر).
126( :4584ص).
956( :4892ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الطالسم واالحراز
جمهول
طالسم ,عربي
514( :4555ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الطالسم والطب واالدعية والكيمياء

عرفان ,فارسي
155( :9568ص).

كتاب في العقائد
كاظم بن قاسم الرشيت
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4295حممد القوشي بن عبد علي945 ,ص).

كتاب في العقائد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6858ادريس بن ايوب581 ,هـ145 ,ص,
ناقصة األول).

جمهول

( :4565روم1165 ,هـ00 ,ص).

متفرقات ,عربي وفارسي

54( :8526ص ,ناقصة األول).

161( :4550ص ,ناقصة).

كتاب في الطهارة
جمهول
فقه ,عربي
085( :1905ص ,ناقصة اآلخر).

( :6282حممد بن عبد الرمحن الصهباني,
26ص).
156( :6458ص ,ناقصة األول).
165( :6068ص ,ناقصة األول واآلخر).
15( :9541ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في العقائد
كتاب في العبادات
جمهول
فقه ,عربي
556( :4685ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في العرفان
جمهول
عرفان ,عربي
5( :8944ص ,ناقصة).

كتاب في العرفان
جمهول

جمهول
اخالق ,فارسي
555( :1955ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في العقائد
جمهول
فقه ,تركي
900( :6685ص).

كتاب في العقائد
حممد بن حممد الغزالي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف الكاف
155( :4410ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في العقائد
حممد حسني بن حممد املأمون
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6665املؤلف ,جيالن1155 ,هـ1146 ,ص).

كتاب في العقائد والكالم
جمهول
فقه ,عربي
196( :0282ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في العقود
جمهول
فقه ,عربي
( :560جواد بن شيخ مراد1926 ,هـ901 ,ص).

كتاب في الفعل
جمهول
حنو ,عربي
( :6895حسن السرسياني ,حني العجز,
1592هـ65 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في الفقه

دليل خمطوطات
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عبد الصمد بن عبد اهلل اهلمداني احلائري
فقه ,عربي
( :9902املؤلف ,كربالء املقدسة1120 ,هـ,
955ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الفقه
لطف اهلل املازندراني
فقه ,عربي
458( :0252ص).

كتاب في الفقه
جمهول
فقه ,فارسي
54( :0255ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الفقه
جمهول
فقه ,عربي
( :6415دمشق550 ,هـ026 ,ص).
1569( :8459هـ054 ,ص ,ناقصة األول).
1984( :8248هـ095 ,ص ,ناقصة األول).
956( :0215ص ,ناقصة).
555( :0848ص ,ناقصة األول).

ابراهيم اخلطيب

954( :4204ص).

فقه ,عربي

950( :4212ص).

( :4452امحد بن رجب بن امحد1552 ,هـ,
685ص ,ناقصة األول).

كتاب في الفقه
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
555( :1494ص).

كتاب في الفقه

644( :0618ص ,ناقصة األول واآلخر).
940( :0614ص).
945( :0610ص ,ناقصة األول واآلخر).
056( :4494ص ,ناقصة األول واآلخر).
195( :4496ص ,ناقصة األول واآلخر).
118( :4491ص).
964( :0248ص).
149( :6985ص).
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559( :4104ص).
555( :4589ص ,ناقصة).
55( :4541ص ,ناقصة).
829( :8242ص ,ناقصة األول واآلخر).
645( :8458ص ,ناقصة اآلخر).
625( :8061ص ,ناقصة اآلخر).
504( :8451ص ,ناقصة اآلخر).
954( :8464ص ,ناقصة األول واآلخر).
165( :8461ص ,ناقصة األول واآلخر).
955( :8959ص ,ناقصة األول واآلخر).
565( :8998ص ,ناقصة).
515( :8165ص ,ناقصة اآلخر).
105( :8556ص ,ناقصة األول واآلخر).
526( :4145ص).
14( :6024ص ,ناقصة األول).
426( :6058ص ,ناقصة اآلخر).
956( :6056ص ,ناقصة األول واآلخر).
656( :6615ص ,ناقصة اآلخر).
549( :6162ص).
65( :6595ص).
501( :9414ص).
658( :9512ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف الكاف

560
615ص ,ناقصة).

كتاب في الفقه
جمهول
فقه ,فارسي
( :9855حممد كاظم بن حممد حسني احلسيين,
1119هـ516 ,ص).

كتاب في الفقه
حممد املوسوي الكيالني
فقه ,عربي
( :4155املؤلف1514 ,هـ506 ,ص).

كتاب في الفقه
حممد باقر
فقه ,فارسي
45( :8465ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الفقه
حممد بن عبد الرمحن بن احلسني ابو عبد اهلل
صدر الدين الدمشقي
فقه ,عربي
625( :6121ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الفقه

990( :451ص).

حممد علي الطباطبائي

861( :545ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

651( :1501ص ,ناقصة اآلخر).
949( :1656ص ,ناقصة اآلخر).
( :1459علي االصفهاني565 ,ص).
680( :1455ص).
686( :5565ص ,ناقصة األول واآلخر).
195( :9012ص ,ناقصة اآلخر).
( :4555علي بن امساعيل بن حسن1522 ,هـ,

( :4505املؤلف1956 ,هـ524 ,ص).

كتاب في الفقه
حممد هاشم بن عبد اجلواد الكرباسي
فقه ,عربي
126( :0250ص).

كتاب في الفقه

حرف الكاف
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حييى بن شرف النووي

144( :4159ص ,ناقصة).

فقه ,عربي

15( :8864ص).

1558( :4062هـ69 ,ص).
85( :8540ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الفقه
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
26( :5110ص ,ناقصة األول).

كتاب في الفقه االمامي

995( :8419ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في القراءات والتجويد
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :1554املؤلف1989 ,هـ155 ,ص ,ناقصة
األول).

كتاب في القول على الباب االعظم

جمهول

جمهول

فقه ,عربي

علوم غريبة ,عربي

1952( :8590هـ665 ,ص ,ناقصة األول).

الكتاب في الفقه الحنفي

12( :4525ص ,ناقصة).

كتاب في الكالم

امحد بن حممد بن امحد القدوري البغدادي

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

694( :8288ص ,ناقصة األول واآلخر).

16( :5458ص ,ناقصة).

كتاب في الفقه الحنفي

كتاب في الكالم

جمهول

جمهول

فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

699( :4595ص ,ناقصة اآلخر).
586( :6585ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الفقه واقوال المجتهدين
جمهول
فقه ,عربي
958( :4492ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في الفلسفة
جمهول
فلسفة وحكمة

994( :0065ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في الكيمياء
عماد الدين بن حممد تقي
كيمياء ,فارسي
950( :259ص).

كتاب في الكيمياء
جمهول
كيمياء ,عربي
85( :850ص).
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كتاب في اللغة
جمهول
لغة ,عربي
185( :0565ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في اللغة
جمهول
لغة ,فارسي
90( :6542ص).

كتاب في اللغة
جمهول
لغة ,عربي
688( :9605ص ,ناقصة).
565( :9696ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في المتفرقات
علي بن جواد املرندي
متفرقات ,عربي
1546( :4009هـ045 ,ص ,ناقصة).

كتاب في المتفرقات
جمهول
متفرقات ,عربي وفارسي
46( :0255ص ,ناقصة).
195( :8022ص ,ناقصة).

كتاب في المتفرقات
جمهول
متفرقات ,عربي
90( :0256ص).
155( :0255ص).

كتاب في المتفرقات

حرف الكاف
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جمهول
متفرقات ,تركي

62( :4226ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في المتفرقات
حممد امني اخلاكي
متفرقات ,فارسي
654( :4291ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في المزار
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
( :540حممد حسني بن امحد التسرتي1956 ,هـ,
542ص ,ناقصة األول).

كتاب في المعامالت
جمهول
فقه ,عربي
095( :255ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في المناقب
جمهول
مناقب ,عربي
( :6420عبد الرمحن النابلسي116 ,ص).

كتاب في المنطق
جمهول
منطق ,عربي
114( :9485ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في المنطق
امساعيل بن ابراهيم بن غازي املارديين
منطق ,عربي
( :6288حممد بن عبد الرمحن بن علي15 ,ص,

حرف الكاف
ناقصة اآلخر).

كتاب في المنطق
علي رضا جاري
منطق ,فارسي
186( :4595ص).

كتاب في المنطق
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1945هـ49 ,ص ,ناقصة األول).
1555( :652هـ690 ,ص ,ناقصة).
81( :459ص ,ناقصة).

091( :8408ص ,ناقصة األول واآلخر).
55( :8586ص ,ناقصة األول واآلخر).
065( :6250ص ,ناقصة األول).
464( :6050ص ,ناقصة األول واآلخر).

جمهول

54( :9285ص ,ناقصة األول و اآلخر).

منطق ,عربي

420( :9558ص).

02( :4866ص ,ناقصة األول واآلخر).

159( :1644ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :8401زين العابدين بن موسى82 ,ص,

581( :1285ص ,ناقصة األول واآلخر).

ناقصة).
95( :8550ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :6286حممد بن عبد الرمحن الصهباني
الشافعي54 ,ص).
951( :9615ص ,ناقصة األول واآلخر).

689( :4685ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في النحو
حممد مصري بن حممود
حنو ,عربي
519( :6045ص ,ناقصة).

كتاب في المواعظ
جمهول
اخالق ,عربي
144( :499ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في النجوم
عبد اهلل بن احملفوف املنجم
فلك وهيئة ,عربي
111( :1512ص).

كتاب في النحو
جمهول
حنو ,عربي

كتاب في النقد على المجاميع المسيحية
المبتدعة
حنا الكرمليتاني احلايف
متفرقات ,عربي
952( :4822ص).

كتاب في الهندسة
جمهول
اهلندسة واحلساب ,تركي
04( :4508ص).

كتاب في الهيئة

1969( :1551هـ625 ,ص).

جمهول

1948( :9552هـ156 ,ص ,ناقصة األول).

فلك وهيئة ,فارسي

( :9555حممد حسني اخلرسان املوسوي,

00( :805ص).
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كتاب في الوقف
جمهول
فقه ,عربي

حرف الكاف
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655( :4586ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في تفسير القران

15( :248ص ,ناقصة اآلخر).

جمهول

114( :8915ص).

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

كتاب في بابي الصالة والزكاة
جمهول
فقه ,عربي
624( :405ص).

كتاب في بيان المختار في بيع المعاطاة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
42( :0545ص ,ناقصة).

كتاب في بيان حال الخضر
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
تاريخ ,عربي
( :8910عبد العزيز التكرييت1958 ,هـ65 ,ص).

كتاب في بيان معنى الحمد
حممد بن علي
لغة ,عربي
55( :4256ص).

كتاب في تاريخ االنبياء c
جمهول
تاريخ ,عربي
156( :8462ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في تراجم الصحابة والتابعين
جمهول
تراجم ,عربي

950( :8495ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في ثورة المختار
جمهول
تاريخ ,عربي
45( :4506ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في خبر وفاة النبي االعظم وامير
المؤمنين والزهراء والحسن والرضا c
جمهول
سرية ,عربي
111( :8249ص).

كتاب في خصائص اسماء هللا الحسنى
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
1914( :8559هـ59 ,ص).

كتاب في ذكر قوم قتلهم القران لما سمعوا
آياته
ابو اسحاق امحد بن حممد الثعليب
اخالق ,عربي
1185( :8250هـ91 ,ص).

كتاب في رد المخالفين إلمامة امير المؤمنين
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
555( :465ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف الكاف

كتاب في رموز ومصطلحات الحديث
جمهول
حديث ,عربي
984( :6528ص).

كتاب في سيرة الرسول
جمهول
سرية ,تركي
964( :6555ص).

كتاب في سيرة النبي j

دليل خمطوطات
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علم الدراية والرجال ,عربي
60( :4546ص ,ناقصة).

كتاب في علم البيان
جمهول
بالغة ,عربي
1565( :4865هـ15 ,ص).
( :4861رسول بالساني ,ساوجبالغ  -حجر
شادرويش1505 ,هـ91 ,ص).

كتاب في علم التجويد

مرتضى بن علي البغدادي الرومي الشهري

اجلزري والشاطيب

بنطمي زاده

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

سرية ,تركي
( :8994حممد بن حممد1551 ,هـ515 ,ص).

كتاب في سيرة اهل البيت c
جمهول
سرية ,عربي
159( :4559ص ,ناقصة).

كتاب في شرح المنطق ال بن سينا
جمهول
منطق ,عربي
( :4852عبد الوهاب اخلادم املشهدي1555 ,هـ,
44ص ,ناقصة األول).

كتاب في شمائل الرسول محمد j
جمهول
سرية ,عربي
166( :8405ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في ضبط اسماء الرواة
جمهول

159( :4229ص).

كتاب في علم الحروف والطالسم
علي جفري رومي
علوم غريبة ,عربي
582( :554ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في علم الخيوط
كريم بن ابراهيم
علوم غريبة ,عربي
( :4552املؤلف1949 ,هـ69 ,ص).

كتاب في علم الرمل
جمهول
علوم غريبة ,عربي
156( :9169ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب في علم الصرف
جمهول
صرف ,عربي
1525( :4818هـ199 ,ص ,ناقصة األول).
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كتاب في علم العروض
جمهول
أدب ,عربي
1188( :4555هـ24 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في علم الكالم
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
540( :855ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب في علم الميزان
جمهول
بالغة ,عربي
( :4864عبد العزيز بن مال صاحل كنفلوسي,
1551هـ15 ,ص).

كتاب في فقه االمامية
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :5191املؤلف1995 ,هـ145 ,ص).

كتاب في فقه االمامية
جمهول
فقه ,عربي
( :6048عبد القادر1948 ,هـ915 ,ص).

كتاب في قصص االنبياء
جمهول
تاريخ ,فارسي
592( :5698ص ,ناقصة).

كتاب في مباحث االلفاظ
جمهول
اصول فقه ,عربي

حرف الكاف

501

( :8981بلدة سر من رأى يف بيت احلاج عبد
الكريم كبة باملدرسة اجلديدة1922 ,هـ,
82ص).

كتاب في مثال الكلمات المفضلة
جمهول
صرف ,عربي
115( :4821ص).

كتاب في مجالس المعصومين c
جمهول
جمالس ,فارسي
516( :9465ص ,ناقصة).

كتاب في معراج النبي j
جمهول
سرية ,تركي
( :4215حممد خمتار بن صاحل05 ,ص).

كتاب في معرفة التقويم
جمهول
فلك وهيئة ,فارسي
( :6985رجنوري116 ,ص ,ناقصة).

كتاب في معرفة شهور العربية
جمهول
فلك وهيئة ,تركي
205( :4594هـ46 ,ص ,ناقصة األول).

كتاب في مقتل الحسين `
جمهول
سرية ,عربي
155( :0501ص ,ناقصة).

حرف الكاف

كتاب في مناسك الحج
جمهول
فقه ,فارسي
( :8996ظاهر علي ,كانبور1906 ,هـ942 ,ص).

كتاب في مولد رسول هللا j
جمهول
سرية ,عربي
( :5555حسني بن امحد الرتك1955 ,هـ,
04ص).

دليل خمطوطات
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( :4506حممد حسن بن جاللي1551 ,هـ,
156ص).

كحل العيون في دفع الشبه والظنون
حممد طه بن امساعيل الشرواني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4084علي بن حممد مهدي اخلراساني,
89ص).

الكشاف
حممود بن عمر الزخمشري

كتاب مجالس

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

جمهول

486( :9665هـ608 ,ص ,ناقصة).

جمالس ,فارسي
829( :8904ص ,ناقصة األول واآلخر).

كتاب مجالس عزاء
جمهول
جمالس ,عربي
65( :4549ص ,ناقصة).

كتاب مختصر في ابواب الفقه
جمهول
فقه ,فارسي
006( :8452ص).

كتاب مزكي النفوس
اشرف زادة
اخالق ,تركي
554( :6585ص ,ناقصة اآلخر).

كتاب منظومة يوسفي
يوسف بن حممد بن يوسف اهلروي
طب ,فارسي

( :0090رضي الدين حممد بن زين الدين علي,
1552هـ456 ,ص).
( :0096حممد علي بن رضا قلي1112 ,هـ,
494ص).
666( :0095ص).
( :6540حممد بن صالح بن حممود احلراوي,
416ص ,ناقصة األول واآلخر).
525( :6012ص).
521( :5558ص ,ناقصة األول واآلخر).
055( :1209ص ,ناقصة األول واآلخر).
055( :1215ص ,ناقصة اآلخر).
256( :1582ص ,ناقصة األول واآلخر).

كشف االبهام عن وجه مسائل شرائع االسالم
حممد علي بن مقصود علي املازندراني
فقه ,عربي
( :8651املؤلف1905 ,هـ669 ,ص).
( :494املؤلف1905 ,هـ966 ,ص).
( :8656املؤلف1909 ,هـ609 ,ص).
( :495املؤلف1905 ,هـ991 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

505

( :1115املؤلف1905 ,هـ104 ,ص ,ناقصة األول).
( :1111املؤلف1905 ,هـ148 ,ص ,ناقصة
األول).
( :8655املؤلف1900 ,هـ655 ,ص).
( :1152املؤلف1904 ,هـ151 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :8655املؤلف1949 ,هـ965 ,ص).
( :1151املؤلف900 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :1100املؤلف159 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :1158املؤلف954 ,ص).

كشف االرب في سر االدب
ابراهيم بن علي االحدب الطرابلسي
شعر ,عربي
( :6451املؤلف24 ,ص).

كشف االستار عن وجوب الغسل على الكفار
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :4554املؤلف1591 ,هـ54 ,ص).

كشف االسرار عن حكم الطيور واالزهار
عز الدين حممد بن عبد السالم بن امحد
املقدسي
ادب ,عربي
1548( :811هـ82 ,ص).

كشف االسرار في شرح االستبصار
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري
حديث ,عربي
( :9625حممد علي الشوشرتي ,شوشرت1151 ,هـ,
892ص).
( :9626حممد علي الشوشرتي1155 ,هـ,
058ص).

حرف الكاف

كشف االسرار في شرح االظهار
مصلح الدين االوالمثي
حنو ,عربي
( :4585حممد بن امحد اخلي1116 ,هـ115 ,ص).

كشف االلتباس
عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :1556حممد54 ,ص).

كشف االلتباس عن قاعدة الناس
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :5024املؤلف1511 ,هـ0 ,ص).
( :5044حسني اليزدي15 ,ص).
2( :5068ص).

كشف االلتباس عن موجز ابي العباس
مفلح بن احلسن الصيمري
فقه ,عربي
( :1055علي بن حممد احللي1550 ,هـ058 ,ص,
ناقصة).
1585( :186هـ558 ,ص).

كشف البراهين في شرح زاد المسافرين
حممد بن علي ابن ابي مجهور االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9510املؤلف ,املشهد الرضوي585 ,هـ,
904ص ,ناقصة األول).
522( :9258ص).

كشف الحق في معرفة الخالق
عمران بن امحد دعيبل
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف الكاف
1951( :8422هـ519 ,ص).
( :4290امحد املشهدي516 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

كشف الحقائق في حل الدقائق
عباسعلي بن جنفعلي التربيزي الرياضي
فلك وهيئة ,عربي
54( :9255ص).

كشف الخدر عن امر الخضر
حسن بن حممد ثابت االلوسي
تاريخ ,عربي
( :6811املؤلف1599 ,هـ66 ,ص).

كشف الريبة عن احكام الغيبة
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :1605حممد ابراهيم بن حممد تقي1529 ,هـ,
45ص).
( :1508علي احلسيين1565 ,هـ40 ,ص).

كشف السترة في شرح الدرة
علي القزويين
فقه ,عربي
1555( :1591هـ651 ,ص).
816( :285ص ,ناقصة اآلخر).
500( :1512ص).
552( :255ص ,ناقصة اآلخر).

كشف السلوك عن دائرة السبعة
االمحد القصريي
علوم غريبة ,عربي
1994( :6060هـ5 ,ص).

دليل خمطوطات
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كشف الطرة عن الدرة
ابو الثناء حممود بن عبد اهلل االلوسي
لغة ,عربي
( :6656حسني االمني1982 ,هـ909 ,ص).

كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم
حمسن بن مرتضى االعسم
فقه ,عربي
( :50خلف بن ابراهيم1958 ,هـ509 ,ص).
 ( :14حممد رضا بن حممد احلسناوي1955 ,هـ,
652ص).
( :21حممد رضا بن حممد احلسناوي1955 ,هـ,
104ص).
( :55حممد رضا بن حممد احلسناوي1952 ,هـ,
118ص).
( :29حممد رضا بن حممد احلسناوي1952 ,هـ,
951ص).
( :52حممد رضا بن حممد احلسناوي49 ,ص).
85( :25ص).

كشف الظنون عن خيانة المأمون
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تاريخ ,عربي
( :5455املؤلف ,الكاظمية1551 ,هـ45 ,ص).
25( :5095ص).

كشف الغطاء
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :9402عباسعلي التربيزي1949 ,هـ040 ,ص,
ناقصة األول).
065( :0094ص).
550( :414ص).
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كشف الغطاء عن الحق بالتحقيق
هاشم بن امحد املوسوي االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9051هاشم بن خليفة املوسوي12 ,ص).

كشف الغمة في معرفة االئمة

حرف الكاف

500
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي

( :155علي بن حممد بن اسحاق املوسوي
البغدادي1555 ,هـ151 ,ص).

كشف القناع عن حجية االجماع

علي بن عيسى االربلي

سليمان بن عبد اهلل املاحوزي

سرية ,عربي

فقه ,عربي

445( :4622ص).

694( :6155ص ,ناقصة األول واآلخر).

كشف الغموض في شرح الطف العروض

كشف القناع عن عور االجماع

حممد بن حممد االسرتابادي

حممد بن عبد النيب النيسابوري

ادب ,عربي

اصول فقه ,عربي

950( :0098ص).

05( :8299ص).

كشف الغوامض

كشف اللثام

حممد بن حممد سبط املارديين

حممد بن احلسن الفاضل اهلندي

فقه ,عربي

فقه ,عربي

1925( :1522هـ09 ,ص).

كشف الغوامض لقطر العارض
حممد الشهري باملعروف
فقه ,عربي
65( :4454ص ,ناقصة).
195( :4450ص).

كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :158حممد شفيع بن عبد الواحد فريوزابادي,
1559هـ55 ,ص).

كشف القناع

( :0092علي نقي بن حممد مؤمن االبهري,
1154هـ1005 ,ص).
( :4025حمسن بن حممد حسني شرارة العاملي,
النجف1951 ,هـ656 ,ص).
1960( :1826هـ605 ,ص).
1964( :6185هـ056 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :0059جنف علي1945 ,هـ629 ,ص).
1948( :0095هـ940 ,ص).
 ,028( :0055ناقصة األول).
554( :0055ص ,ناقصة).
555( :0051ص ,ناقصة األول).
610( :4455ص ,ناقصة اآلخر).
046( :6181ص ,ناقصة األول واآلخر).
406( :1551ص).

حرف الكاف
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515( :1856ص).

كشف اللثام عن اسئلة االنام
حسني بن حممد احمللي الشافعي
فقه ,عربي
1105( :8528هـ895 ,ص).

كشف اللثام عن سرائر مراسم االسالم
غالب بن قعود بن صاحل احلويزي
فقه ,عربي
( :6185املؤلف981 ,ص ,ناقصة اآلخر).

كشف المحجة
علي بن موسى ابن طاوس
فقه ,عربي
( :1566علي بن ظاهر شقري1118 ,هـ194 ,ص).

كشف المرام في شرح بغية الخاص والعام
غالب بن قعود بن صاحل احلويزي
فقه ,عربي
1516( :4451هـ865 ,ص).

كشف النقاب عن رسالة االستصحاب
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :5629حممد شفيع بن حممود ,سامراء1511 ,هـ,
505ص).
( :5625سامراء1511 ,هـ615 ,ص).
( :5626سامراء659 ,ص).

كشف النقاب عن مخدرات ملحة االعراب
عبد اهلل بن امحد الفاكهي
حنو ,عربي
145( :0855ص).

دليل خمطوطات

كشف النقاب في فضل السادات االنجاب من
ذرية االئمة االطياب
حسون الرباقي النجفي
انساب ,عربي
( :459املؤلف120 ,ص ,ناقصة اآلخر).

كشف اليقين في اصول الدين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي وفارسي
( :5915املؤلف ,الكاظمية املقدسة1515 ,هـ,
555ص).

كشف اليقين في فضائل امير المؤمنين `
احلسن بن يوسف العالمة احللي
مناقب ,عربي
950( :0050ص ,ناقصة اآلخر).

كشف آيات القران
فخر الدين بن حممد علي الطرحيي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
545( :8460ص ,ناقصة األول).

كشكول
بهاء الدين حممد العاملي
متفرقات ,فارسي
1152( :5941هـ525 ,ص).

كشكول
جعفر بن حممد ابراهيم الكرباسي
متفرقات ,عربي
( :9099املؤلف108 ,ص).

كشكول
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
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متفرقات ,عربي
( :5005املؤلف56 ,ص).

كشكول
حسون الرباقي النجفي
متفرقات ,عربي
( :5594املؤلف126 ,ص).

كشكول

حرف الكاف
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455ص).
1516( :9554هـ155 ,ص).

681( :4566ص ,ناقصة األول واآلخر).
55( :8945ص ,ناقصة األول).
905( :5651ص).
654( :858ص).
055( :1558ص ,ناقصة األول واآلخر).
681( :1552ص ,ناقصة األول واآلخر).

حسني علي راضي الشقاق

945( :1656ص ,ناقصة األول واآلخر).

متفرقات ,عربي

64( :9514ص).

( :9552املؤلف1555 ,هـ154 ,ص).

كشكول
عبد الرحيم سيادت
متفرقات ,فارسي
942( :9556ص).

كشكول
علي بن حممد االنصاري
متفرقات ,فارسي
195( :9599ص).

كشكول
كاظم بن عبود االسلمي النجفي
متفرقات ,عربي
( :0268املؤلف124 ,ص ,ناقصة).
( :0264املؤلف112 ,ص ,ناقصة).
( :0261املؤلف182 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

كشكول
جمهول
متفرقات ,عربي
( :8918ابن ابراهيم احلسيين السناني1555 ,هـ,

كشكول
جمهول
متفرقات ,فارسي
( :0228قايد عبد الصفي ابو طالب هاروني,
1155هـ962 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).
155( :4115ص).
965( :8908ص ,ناقصة).
156( :1529ص ,ناقصة األول واآلخر).

كشكول
جمهول
متفرقات ,عربي وفارسي وتركي
656( :8420ص).

كشكول
حممد باقر بن علي التسرتي
متفرقات ,عربي
( :1455املؤلف685 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
651( :1056ص).

كشكول

حرف الكاف
حممد بن جعفر شرب احلسيين
متفرقات ,عربي
( :5996املؤلف950 ,ص).
51( :5915ص).
149( :5140ص).

كفاية االحكام
حممد باقر احملقق السبزواري
فقه ,عربي
( :9650حممد بن حممد طيب خوزاني1159 ,هـ,
856ص ,ناقصة األول).
( :0052جعفر مسيع1950 ,هـ615 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :0058حممد ابراهيم اخلوانساري1950 ,هـ,
051ص).

دليل خمطوطات
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46( :4556ص).

كفاية القنوع بالعمل بالربع الشمالي
المقطوع
حممد بن حممد سبط املارديين
فلك وهيئة ,عربي
52( :8552ص).

كفاية المتحفظ
ابراهيم بن امساعيل الطرابلسي املعروف
بابن االجدابي
لغة ,عربي
1558( :4559هـ55 ,ص).

كفاية المؤمنين
حممد حسني بن علي اصغر احلسيين الرضوي

( :0055حسن بن حممد1948 ,هـ625 ,ص).

التسرتي الغروي

996( :1125ص).

جمالس ,فارسي

كفاية االصول
حممد كاظم االخوند اخلراساني
اصول فقه ,عربي
1596( :1855هـ195 ,ص).

525( :8956ص ,ناقصة).

الكفاية في علم االعراب
ضياء الدين املكي
حنو ,عربي

145( :699ص).

920( :0054ص ,ناقصة اآلخر).

كفاية التعليم في صناعة التنجيم

كفاية مجاهدية

حممد بن مسعود بن الزكي الغزنوي

منصور بن حممد بن امحد

فلك وهيئة ,فارسي

طب ,فارسي

922( :8955ص ,ناقصة اآلخر).

100( :415ص).

522( :561ص ,ناقصة األول واآلخر).

88( :452ص).

كفاية الطالبين

كالم في االجتهاد والتقليد

عبد السميع بن فياض االسدي احللي

جمهول

متفرقات ,عربي

اصول فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
11( :8984ص ,ناقصة األول).

كلستان سعدي
كلستان سعدي الشريازي
ادب ,فارسي
( :5558عبد الرمحن حبموري1951 ,هـ,
188ص).
055( :4001ص ,ناقصة اآلخر).

كلشن معارف في التاريخ العثماني
حممد سعيد بن عبد اهلل الربوسوي الشهري
بفرائضي زاده الرومي
تاريخ ,تركي
819( :8915ص).

الكلم الطيب والغيث الصيب
علي خان بن امحد احلسيين املدني
أدعية وزيارات ,عربي
( :060حممد تقي بن عبد احلسني القزويين,
1545هـ08 ,ص).

الكلمات الطيبات في شرح دعاء السمات
حممد رضا بن قاسم الغراوي
أدعية وزيارات ,عربي
( :9112املؤلف1541 ,هـ54 ,ص).

الكلمات الظريفة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
فلسفة وحكمة ,عربي
55( :8605ص).

الكلمات المخزونة المنتزعة من الكلمات
المكنونة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني

حرف الكاف

502
عرفان ,فارسي
25( :8915ص).

الكلمات المكنونة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي وعربي
986( :8958ص ,ناقصة اآلخر).

الكلمات النفيسة
حسن بن زين الدين العاملي
فقه ,عربي
( :4928حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني,
1955هـ5 ,ص).

كلمات المير

المؤمنين `

االمام علي بن ابي طالب `
اخالق ,عربي
10( :1565ص).

كلمة التصوف
السهروردي
عرفان ,عربي
65( :6544ص).

كلمة الفصح
جمهول
لغة ,عربي
( :6209حسني بن امساعيل1109 ,هـ15 ,ص).

كليات سعدي
جمهول
ادب ,فارسي
( :9565امام قلي خان1925 ,هـ068 ,ص).

حرف الكاف

دليل خمطوطات

545

كمال الدين وتمام النعمة

كنز الدقائق

حممد بن علي الصدوق

ابو الربكات عبد اهلل بن امحد املعروف

حديث ,عربي

حبافظ الدين النسفي

( :9584حممد باقر بن فخر الدين االصفهاني,
1508هـ659 ,ص).
1545( :5425هـ092 ,ص).
( :656تقي بن امري معصوم احلسيين القمي,
1584هـ946 ,ص).
( :5855قربانعلي ,مشهد الرضا1525 ,هـ,
492ص).

فقه ,عربي
( :6150حممد بن شرف الدين بن زاهد اخلانقاي,
505هـ655 ,ص ,ناقصة األول).
( :4022عمر بن حسن بن امحد ,كركوك,
1190هـ559 ,ص).
( :4459حممد بن حمسن ,كركوك1955 ,هـ,
989ص).

1524( :614هـ552 ,ص ,ناقصة األول).

054( :4459ص ,ناقصة اآلخر).

( :0595عبد اهلل بن عناية اهلل514 ,ص).

605( :6841ص ,ناقصة).

( :6515امحد بن جعفر054 ,ص ,ناقصة اآلخر).

656( :6142ص).

465( :5422ص ,ناقصة األول).
925( :1585ص).
944( :1586ص).

كنجينة جوهر
مقصود علي خلخالي
شعر ,فارسي
620( :6404ص).

كنز االحكام في شرح شرائع االسالم
حممد قاسم بن حممد بن علي النجفي
املشهدي
فقه ,عربي
619( :4590ص ,ناقصة اآلخر).

كنز االنساب وبحر المصاب
ابو خمنف لوط بن حييى االزدي الكويف
انساب ,عربي
( :5510حسون الرباقي10 ,ص).

كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين
جالل الدين حممد بن امحد احمللي
فقه ,عربي
( :8655حممد بن علي اجلربتي251 ,هـ,
064ص).
1155( :8456هـ854 ,ص).

كنز الرموز
جمهول
متفرقات ,فارسي
5( :1840ص).

كنز العباد
حممد صاحل بن حممد الربغاني القزويين
أدعية وزيارات ,فارسي
556( :8952ص).

كنز العباد في شرح االوراد
علي بن امحد الغوري

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
أدعية وزيارات ,عربي وفارسي
816( :0061ص ,ناقصة اآلخر).

كنز العرفان
املقداد بن عبد اهلل السيوري
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

حرف الكاف

541

عميد الدين عبد املطلب االعرجي
فقه ,عربي
( :056جواد بن حممد الشبييب1514 ,هـ,
554ص).

كنز اللغة

656( :0066ص ,ناقصة اآلخر).

حممد بن عبد اخلالق بن معروف

( :0294حممد باقر بن علي بن ابراهيم,

لغة ,عربي وفارسي

589ص).
054( :9812ص ,ناقصة اآلخر).

( :1829ملك شاه بن جالل الدين حممد
الدرمياني1568 ,هـ1598 ,ص).

425( :9651ص ,ناقصة).

1505( :0582هـ845 ,ص).

624( :1219ص ,ناقصة األول واآلخر).

1155( :289هـ452 ,ص).

656( :1482ص).

( :9450حممد جعفر بن خواجة حممود1111 ,هـ,

209( :0069هـ561 ,ص).
1519( :8525هـ646 ,ص).
( :0065حمب علي الطالقاني ,املشهد الرضوي,
1510هـ455 ,ص).
( :0060ابراهيم احلسين النورخبشي1552 ,هـ,
669ص ,ناقصة األول).

كنز العلوم في الدر المنظوم
حممد بن حممد ابن تومرت االندلسي
طب ,عربي
158( :1558ص).
158( :225ص).

كنز الفوائد
ابو الفتح حممد بن علي بن عثمان الكراجكي
فقه ,عربي
( :6580حممد كاظم بن امحد بن ابراهيم
التربيزي1511 ,هـ555 ,ص ,ناقصة).

كنز الفوائد في شرح مشكالت القواعد

018ص).
089( :8555ص ,ناقصة اآلخر).

الكنز المدخر
حممد رضا بن قاسم الغراوي
اخالق ,عربي
( :9954املؤلف1555 ,هـ09 ,ص).

كنز المطالب وبحر المناقب في فضائل علي
بن ابي طالب
ولي اهلل بن نعمة اهلل احلسيين الرضوي
مناقب ,عربي
( :0064زكريا بن علي بن ابراهيم اخلطي ,كربالء
املقدسة252 ,هـ516 ,ص).

كنز المعاني في شرح حرز االماني
حممد بن امحد شعلة املوصلي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
082( :045ص ,ناقصة).

كواشف الحجب عن مشكالت الكتب

حرف الكاف

دليل خمطوطات

549

حممد صاحل بن حممد حسن املازندراني

اللكهنوي

اصول فقه ,عربي

شعر ,عربي

589( :1665ص).

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
حممد بن يوسف بن علي الكرماني
حديث ,عربي
( :6442حممد بن اجلندي595 ,هـ549 ,ص,
ناقصة األول).

الكواكب الدرية في االصول الجفرية
سليم احلنفي الواعظ املوصلي
علوم غريبة ,عربي
1145( :6525هـ65 ,ص).
( :4591حممد صادق صديق بن امحد الكوسي,
كوه يف ماه65 ,ص).

الكواكب الضيائية في شرح الزبدة البهائية
يوسف بن حممد احلسيين اجلنابذي
اصول فقه ,عربي
( :0068امحد بن حممد الشوشرتي1969 ,هـ,
545ص).
( :0065حسن بن ناصر الربزاني1905 ,هـ,
058ص).

الكوكب الدري
مجال الدين عبد الرحيم بن حسن االسنوي
الشافعي
حنو ,عربي
( :6580حسني بن امحد بن عبد االله البحراني,
226هـ156 ,ص).

كوهر شاهوار
حممد عباس بن علي املفيت التسرتي

( :1811واحد علي بن ديدار علي احلسيين,
1925هـ105 ,ص).

كيفية السلوك إلى هللا
كاظم بن قاسم الرشيت
عقائد وعلم الكالم ,عربي
94( :1850ص).

ل
الآللئ
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
631( :7547ص).
41( :6335ص) .

الآللئ الباهرة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي
( :3323املؤلف6317 ,هـ126 ,ص).

الآللئ المربوطة في وجوب المشروطة
امساعيل الغروي احملالتي
سياسة ,فارسي
( :5262اغا بزرك الطهراني56 ,ص).

لب الحزن الضارم في وفاة موسى بن جعفر
الكاظم

6357( :7452هـ41 ,ص).

لب اللباب في مختصر البراءة واالستصحاب
حممد باقر بن حسن بن اسد اهلل الكاظمي
اصول فقه ,عربي
656( :1256ص).

اللباب في علم االعراب
حممد بن حممد الفاضل االسفرائيين
حنو ,عربي
633( :6523ص).

اللباب في علم الحساب
حممد بن ابراهيم بن ساعد االنصاري
اهلندسة واحلساب ,عربي
634( :7531ص).

لزوم صوم ما فات في زمن الفوات

حسني بن حممد بن امحد البحراني

حسن صدر الدين الكاظمي العاملي

سرية ,عربي

فقه ,عربي

حرف الالم

دليل خمطوطات

315

( :3447املؤلف4 ,ص).

عبد اهلل بن صاحل السماهيجي

( :3415علي بن احلسن املوسوي6 ,ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

لسان الحكام في معرفة االحكام
ابو الوليد ابراهيم بن حممد املعروف بابن
الشحنة احلليب
فقه ,عربي
6254( :5147هـ533 ,ص).

لسان الخواص في ذكر معاني االلفاظ
االصطالحية للعلماء
حممد بن احلسن االقارضي القزويين
لغة ,عربي
( :3341عبد الرسول اخلرسان6345 ,هـ,
442ص).

لسان الواعظين وتنبيه الغافلين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :3666املؤلف ,الكاظمية املقدسة6333 ,هـ,
357ص).

اللعانة الجامعة على قتلة الحسين عليه
السالم
حممود بن سلطان علي املرعشي
أدعية وزيارات ,عربي
63( :6672ص).

لغة نعمة هللا
نعمة اهلل بن امحد بن مبارك الرومي
لغة ,فارسي وتركي
6263( :5547هـ472 ,ص).

اللمعة الجلية في تحقيق المسائل
االسماعيلية

( :7461علي جان بن علي البهبهاني6647 ,هـ,
13ص).

اللمعة الجلية في معرفة النية
امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي
فقه ,عربي
( :1444يوسف بن عبد احلسني احللي6214 ,هـ,
32ص).

اللمعة الدمشقية
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
326( :6343ص ,ناقصة األول واآلخر).

اللمعة النورانية في حل مشكالت الشجرة
النعمانية
صدر الدين حممد بن اسحاق بن حممد
القونوي الرومي
طالسم ,عربي
( :6115ولي بن خطيب6661 ,هـ12 ,ص).
44( :5424ص).

اللمعة في حل الكواكب السبعة
امحد بن امحد الكوام الريشي اهلندي
فلك وهيئة ,عربي
( :56اسحاق مسعود الرهاوي بن حممود,
6364هـ634 ,ص).

لوامع االحكام
حممد مهدي بن ابي ذر النراقي
فقه ,عربي
6327( :664هـ374 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
466( :633ص).

لوامع االسرار في شرح مطالع االنوار
حممد بن حممد قطب الدين الرازي
منطق ,عربي
( :4456شفيع بن حممد رضا احلسيين
الدرياباري6263 ,هـ512 ,ص).

لوامع االسرار ومطالع االنوار في اثبات
نبوة النبي المختار
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
سرية ,عربي
646( :7426ص ,ناقصة اآلخر).

لوامع االشراق في مكارم االخالق
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
اخالق ,فارسي
633( :3352ص ,ناقصة األول).

اللوامع االلهية
املقداد بن عبد اهلل السيوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6615حممد بن طاهر السماوي6335 ,هـ,
366ص).

اللوامع الحسنية في االصول الفقهية
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اصول فقه ,عربي
( :3426املؤلف613 ,ص).
( :3564امحد بن سلطانعلي احلسيين املرعشي,
6356هـ.)376 ,

اللوامع الحسينية

حرف الالم

314
كاظم بن قاسم الرشيت
اخالق ,عربي
6317( :6563هـ311 ,ص).
553( :5375ص).
41( :6426ص ,ناقصة اآلخر).

لوامع الشبرية في المسائل المتفرقة
حممد بن جعفر شرب احلسيين
متفرقات ,عربي
346( :3364ص).

اللوامع الشبرية في ترجمة الصمدية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
حنو ,فارسي
6362( :3677هـ362 ,ص).

اللوامع الشبرية في علم العربية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
حنو ,فارسي
( :3617املؤلف433 ,ص).

اللوامع الشبرية في مواعظ شهر رمضان
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,فارسي
( :3645املؤلف641 ,ص).

لوامع الفصول في شرح مبادئ االصول
حممد تقي بن حسني علي اهلروي
اصول فقه ,عربي
627( :6261ص).

اللوامع القدسية في شرح من ال يحضره
الفقيه
حممد تقي بن مقصود علي اجمللسي

حرف الالم
حديث ,فارسي
( :3773املؤلف6211 ,هـ532 ,ص).
345( :3771ص ,ناقصة األول واآلخر).

لوامع النكات
حممود بن جعفر امليثمي
فقه ,عربي
( :6661املؤلف615 ,ص).
521( :6453ص ,ناقصة األول واآلخر).
373( :6476ص ,ناقصة اآلخر).

لوامع الوسائل في اجوبة جوامع المسائل
امحد بن زين الدين االحسائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3623املؤلف6331 ,هـ637 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

لوامع انوار القلوب
عزيزي بن عبد امللك شيدلة البغدادي
ادب ,عربي
331( :6335ص).

لؤلؤة البحار في منقبة االئمة االطهار
حممد رفيع بن علي اصغر احلسيين التربيزي
مناقب ,فارسي
( :6561حممد التربيزي6322 ,هـ76 ,ص ,ناقصة
األول).

لؤلوة البحرين في االجازة لقرتي العين
يوسف بن امحد البحراني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :646اسكندر بن عيسى اجلزائري6666 ,هـ,
633ص).
356( :5141ص ,ناقصة األول واآلخر).

دليل خمطوطات

311

لؤلؤة الصدف في مسائل الشيخ خلف
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
( :7632محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني6 ,ص).

م
ما ال يسع الطبيب جهله
يوسف بن امساعيل بن الياس البغدادي
طب ,عربي
( :7947حممد الديلمي229 ,ص).

ما ال يسع المكلف جهله
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :0101جعفر كاشف الغطاء94 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

ما يذكر ويؤنث من االنسان واللباس

املكي
لغة ,عربي
07( :04ص).

الماء المعين في شرح االربعين
امحد الواعظ الكشمريي
حديث ,فارسي
212( :7370ص).

الماء الورقي واالرض النجمية
ايدمر بن علي اجللدكي
كيمياء ,عربي

سليمان بن حممد بن امحد ابو موسى

0141( :1011هـ092 ,ص ,ناقصة األول).

احلامض

المآب في شرح اآلداب

لغة ,عربي
( :9429حممد بن طاهر السماوي ,النجف
االشرف0331 ,هـ4 ,ص).

ما يكتب بالضاد والظاء
حييى بن عمر بن حممد بن فهد اهلامشي

حممد بن امحد البهشيت
منطق ,عربي
014( :2001ص).

ماضي النجف وحاضرها
جعفر بن باقر حمبوبة

حرف امليم
تراجم ,عربي
094( :4402ص).

مآكل العرب
جمهول
متفرقات ,عربي
0404( :9940هـ27 ,ص).

مباحث اصولية
حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
( :0921املؤلف201 ,ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث االصول للسيد باقر االحسائي

دليل خمطوطات
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مباحث الركوع للسيد الخوئي
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
 ,321( :4007ناقصة اآلخر).

مباحث السيد الخوئي
باقر شريف القرشي
اصول فقه ,عربي
021( :4047ص ,ناقصة).

مباحث السيد الخوئي على العروة الوثقى في
الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي

باقر شريف القرشي

0304( :4009هـ334 ,ص).

اصول فقه ,عربي

0341( :4074هـ21 ,ص ,ناقصة اآلخر).

34( :4040ص ,ناقصة).

المباحث االصولية
صدر الدين نور اهلل
اصول فقه ,عربي

0341( :4011هـ317 ,ص).
334( :4044ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث السيد الخوئي على العروة الوثقى في
صالة المسافر

974( :2911ص).

باقر شريف القرشي

900( :2922ص).

فقه ,عربي

مباحث االلفاظ
فرج اهلل بن حممد التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :4473املؤلف ,النجف االشرف0307 ,هـ,
11ص).

مباحث االلفاظ
جمهول
اصول فقه ,عربي
373( :1032ص).

334( :4040ص).

مباحث السيد الخوئي في الصالة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
004( :4017ص).
0340( :4000هـ242 ,ص ,ناقصة).

مباحث السيد الخوئي في صالة الجماعة
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
399( :4001ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث الشك في الصالة للسيد الخوئي
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
23( :4042ص ,ناقصة).
23( :4412ص ,ناقصة).

مباحث الصالة ,تقريرات السيد الخوئي
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
0340( :4019هـ000 ,ص).

مباحث القراءات للسيد الخوئي
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
331( :4071ص).

مباحث النفس
حممد طاهر
اخالق ,فارسي
( :139حممد حسن24 ,ص).

مباحث حكم الخلل
حبيب اهلل بن حممد علي الرشيت
فقه ,عربي
40( :3104ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث علم االصول
عباس بن حسن كاشف الغطاء
اصول فقه
( :0771املؤلف047 ,هـ ,ناقصة اآلخر).

مباحث على العروة الوثقى للسيد الخوئي
باقر شريف القرشي

حرف امليم

314
فقه ,عربي
314( :4000ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :0744حسني بن حممد0340 ,هـ293 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).

مباحث في الفقه واالصول
جمهول
متفرقات ,عربي
140( :4244ص).

مباحث للسيد محسن الحكيم في المساقات
باقر شريف القرشي
فقه ,عربي
011( :4073ص ,ناقصة اآلخر).

مباحث من كتاب الصالة
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :4414املؤلف ,النجف االشرف0301 ,هـ,
412ص).

مبادئ اللغة
ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب
االسكايف
لغة ,عربي
0321( :9400هـ092 ,ص).

مبادئ الوصول الى علم االصول
احلسن بن يوسف العالمة احللي
اصول فقه ,عربي

حرف امليم
( :7449ابراهيم بن عبد اهلل املسلماوي ,بلدة
احللة0120 ,هـ01 ,ص).
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( :4440امحد بن ابي الفتح الشريف ,كرمانشاه,
0237هـ473 ,ص).

0240( :747هـ29 ,ص).

211( :2402ص ,ناقصة األول).

000( :044ص ,ناقصة األول واآلخر).

907( :0042ص).

مبارق االزهار في شرح مشارق االنوار في
صحاح االخبار

المبسوط

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن امني الدين
ابن املالك احلنفي
حديث ,عربي
( :9003حممد بن امحد بن مصطفى ,مدرسة
فامسية490 ,هـ771 ,ص).

المباني الجعفرية
جعفر بن عبد احلسن ال راضي النجفي
فقه ,عربي
( :4420املؤلف0324 ,هـ344 ,ص).
( :4424املؤلف0331 ,هـ007 ,ص).
( :4427املؤلف0334 ,هـ400 ,ص).

مباني الفروع
جمهول
اصول فقه ,عربي
229( :4441ص ,ناقصة اآلخر).

المبدا والمعاد
ابراهيم بن صبغة اهلل احليدري البغدادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7240دار السلطة اصفهان يف مدرسة باب
القصر0207 ,هـ310 ,ص).

المبدأ والمعاد
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي

حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :0410علي اكرب بن مريزا بابا اخلونساري,
0210هـ337 ,ص ,ناقصة األول).
331( :1214ص ,ناقصة األول).

المبسوط في االمامة
عبد النيب بن سعد اجلزائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :011حممد جواد بن علي اجلزائري0344 ,هـ,
040ص).

المبسوط في القراءات السبع
عز الدين حممد بن حممود
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :7144يوسف بن علي0111 ,هـ42 ,ص ,ناقصة
األول).

متفرقات
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
4( :9140ص).

متفرقات
جمهول
متفرقات ,عربي
01( :4414ص).
047( :3790ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
099( :104ص ,ناقصة األول واآلخر).
07( :0042ص ,ناقصة األول واآلخر).

متفرقات
جمهول
متفرقات ,فارسي
( :2342عبد القاهر دهاوند0104 ,هـ291 ,ص).
741( :3300ص).
030( :3309ص).

متفرقات

حرف امليم
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شعر ,عربي

( :4724املؤلف ,بغداد0341 ,هـ010 ,ص).
( :4792املؤلف70 ,ص).

مثنوي انبياء نامه
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد اهلل
تاريخ ,فارسي
( :9044حسن بن قطب الدين التسرتي411 ,هـ,
444ص).

مثنوي بحر االسرار

حممد هاتف القوجاني

حممد تقي بن حممد كاظم مظفر علي شاه

متفرقات ,فارسي

الكرماني

014( :447ص ,ناقصة).

متفرقات في الفلك
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
07( :0210ص ,ناقصة األول واآلخر).

متممة االجرومية
حممد بن حممد الرعيين احلطاب
حنو ,عربي
( :1931جورجي زاد حممد رؤوف0200 ,هـ,
10ص).

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :1400نصر اهلل الدرويش0272 ,هـ201 ,ص).

مثنوي تسكين مسكين
حممد عباس بن علي املفيت التسرتي
اللكهنوي
شعر ,فارسي
01( :412ص).

مثنوي فوز عظيم
عظيم بن قيدي بن نظريي
شعر ,فارسي

014( :1101ص ,ناقصة األول).

( :2120مريزا شفيعاني0320 ,هـ243 ,ص).

متن وترجمة المناجاة الخمسة عشر

مثنوي مدخل منظوم في النجوم

عبد اهلل بن صاحل السماهيجي

عبد اجلبار اخلنجندي

أدعية وزيارات ,عربي

فلك وهيئة ,فارسي

90( :391ص).

09( :1342ص).

المثاني

مثنوي نان وحلوا وشير وشكر للبهائي
ورباعيات بابا طاهر

عبد الزهراء حسني الصغري

حرف امليم
جمهول
شعر ,فارسي
0202( :2041هـ21 ,ص).

مثير الغرام في زيارة الخليل `
اسحاق بن ابراهيم الدمريي
أدعية وزيارات ,عربي
( :9701علي كلوت0273 ,هـ007 ,ص).

مجاري المرام في شرح بداية االحكام
حممد باقر
فقه ,عربي
319( :4442ص ,ناقصة األول).

مجازات االثار النبوية
حممد بن احلسني الشريف الرضي
ادب ,عربي
( :1770قزوين402 ,هـ291 ,ص).

مجالس
جمهول
متفرقات ,عربي
939( :3919ص).

مجالس
جمهول
متفرقات ,فارسي
022( :0940ص ,ناقصة اآلخر).

مجالس

دليل خمطوطات
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مجالس
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي
( :3002املؤلف074 ,ص).

مجالس االبرار ومسالك االخيار
امحد بن عبد القاهر الرومي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
219( :9709ص ,ناقصة اآلخر).

المجالس الحسينية
عباس ال حاجي علي السراج
سرية ,عربي
( :2171املؤلف0341 ,هـ041 ,ص).
( :2101املؤلف0341 ,هـ919 ,ص).

المجالس الحسينية
جمهول
جمالس ,عربي
242( :7437ص ,ناقصة األول واآلخر).
003( :0440ص).

المجالس الرومية
جمهول
حديث ,عربي
( :9470امحد بن حسن احلجار0214 ,هـ,
792ص).

المجالس السبعة

حممد بن جعفر شرب احلسيين

ايليا الصوباوي

جمالس ,فارسي

فرق ومذاهب ,عربي

( :3047املؤلف179 ,ص).
213( :3001ص).

( :1497فرنسو بن مشو داش0072 ,م,
030ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

المجالس السعيدة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
اخالق ,عربي
( :2234املؤلف0331 ,هـ000 ,ص).

مجالس العشاق
حسني بن منصور بن بايقرا الكركاني
شعر ,فارسي
201( :9103ص).

مجالس المواعظ
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :3219املؤلف397 ,ص).

مجالس المؤمنين في وفيات المعصومين
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
سرية ,عربي
317( :3404ص).
321( :3411ص).

مجالس المؤمنين وتنبيه الغافلين
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
411( :3211ص).

المجالس النجفية
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
094( :119ص).

المجالس النجفية
كاظم حممد علي شكر
تاريخ ,عربي

حرف امليم

373
4( :113ص).

مجالس تعزية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي وفارسي
( :3333املؤلف223 ,ص ,ناقصة اآلخر).

مجالس حسينية
كاظم بن عبود االسلمي النجفي
جمالس ,عربي
( :4449املؤلف40 ,ص ,ناقصة).
( :4440املؤلف91 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجالس حسينية
جمهول
جمالس ,فارسي
317( :2027ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجالس حسينية
جمهول
جمالس ,عربي
( :2029املؤلف037 ,ص).
207( :2411ص).
077( :102ص ,ناقصة األول واآلخر).
492( :794ص ,ناقصة األول واآلخر).
241( :777ص ,ناقصة األول واآلخر).
910( :010ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجالس حسينية
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي
( :3032املؤلف214 ,ص).

مجالس شهر رمضان

حرف امليم
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي
( :3040املؤلف411 ,ص).
( :3043املؤلف149 ,ص ,ناقصة اآلخر).

مجالس شهر رمضان
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,فارسي
( :3324املؤلف0240 ,هـ747 ,ص).

مجالس شهر رمضان
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي وفارسي
( :3044املؤلف901 ,ص).

مجالس عزاء
جمهول
جمالس ,عربي
37( :1131ص ,ناقصة).

مجالس في االخالق
جمهول
اخالق ,عربي
0349( :2410هـ001 ,ص).

مجالس للوعظ
جمهول
اخالق ,فارسي
340( :3379ص).

المجتنى من الدعاء المجتبى
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
321( :1701ص ,ناقصة اآلخر).
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34( :2791ص).

مجرى االنهر على شرح ملتقى االبحر
نور الدين حممود بن بركات الباقاني القادري
االنصاري
فقه ,عربي
0140( :1011هـ911 ,ص).

مجلس في ذكر سلمان المحمدي
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
( :3441املؤلف4 ,ص).

مجلس لوصف دين االمامية
حممد بن علي الصدوق
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0109جعفر كاشف الغطاء03 ,ص).

مجمع االنساب
نور الدين حممد بن حبيب اهلل الواعظ
االصفهاني
انساب ,فارسي
( :7274حممد صادق0104 ,هـ917 ,ص).

مجمع البحرين ومطلع النيرين
فخر الدين بن حممد علي الطرحيي
لغة ,عربي
( :4441عبد احلسني بن امحد بن حسن
اجلزائري0223 ,هـ240 ,ص).
( :4449ابو ذر بن علي عسكر0231 ,هـ,
401ص).
( :4443امساعيل بن علي اكرب0297 ,هـ,
140ص).
( :1013حممد ابراهيم بن حممد امساعيل

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
اخلونساري0244 ,هـ104 ,ص ,ناقصة).
( :4444حممد باقر بن عبد الكريم دهدشيت,
0210هـ012 ,ص).

مجمع البحرين وملتقى النهرين
امحد بن علي املعروف بابن الساعاتي
فقه ,عربي
747( :9244هـ347 ,ص).
( :9107حممد سعيد بن امساعيل370 ,ص).

مجمع البيان في تفسير القران
الفضل بن احلسن الطربسي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :3279علي الساوي719 ,هـ044 ,ص).
( :4440حممد بن قوام الدين بن حممود البغدادي
الليثي الغروي477 ,هـ0110 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :4447اسحاق بن حممد احلكيم0197 ,هـ,
441ص ,ناقصة اآلخر).
( :4444حممد كاظم0170 ,هـ712 ,ص).

حرف امليم
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فقه ,عربي
( :1071املؤلف0391 ,هـ001 ,ص).

مجمع الفائدة والبرهان
امحد بن حممد املقدس االردبيلي
فقه ,عربي
0204( :2144هـ742 ,ص).
( :4412ابو القاسم بن عبد الرحيم الكاشاني
اآلراني0242 ,هـ321 ,ص).
31( :0144ص ,ناقصة اآلخر).

مجمع الكنوز في شرح حاشية مال عبد هللا
حممد حسني القزويين
منطق ,عربي
( :030املؤلف0290 ,هـ294 ,ص).

مجمع المواعظ
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,فارسي
( :3090املؤلف340 ,ص).

( :4411حممد اكرب بن حممد صاحل القائيين,

مجمل الحكمة

املشهد الرضوي0011 ,هـ337 ,ص).

جمهول

29( :4019ص ,ناقصة اآلخر).
490( :4410ص ,ناقصة األول واآلخر).
214( :3921ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجمع الخطب
حممد بن جعفر شرب احلسيين
جمالس ,عربي
0319( :3041هـ414 ,ص).

مجمع الدرر في مسائل اثني عشر
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

فلسفة وحكمة ,فارسي
391( :7340ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموع احاديث وروايات ومواعظ واخبار
جمهول
حديث ,عربي
311( :9493ص ,ناقصة اآلخر).

مجموع من استفتاءات العلماء
حممد علي البحراني املوسوي
فقه ,عربي

حرف امليم
( :400املؤلف0340 ,هـ94 ,ص).

مجموعات مختارة شعرية ونثرية
عدة مؤلفني منهم حممد معروف النودهي
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حديث ,فارسي
31( :3300ص).

مجموعة اخبار

الربزجني الشافعي

جمهول

ادب ,عربي

تاريخ ,عربي

0223( :9001هـ040 ,ص).

مجموعة

41( :4441ص ,ناقصة).

مجموعة اخبار ونوادر

جمهول

جمهول

متفرقات ,عربي

ادب ,عربي

922( :2297ص ,ناقصة).
339( :414ص).

مجموعة
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
070( :2290ص ,ناقصة).
913( :2229ص ,ناقصة).

مجموعة ابوذيات
عدة مؤلفني
شعر ,عربي
41( :4442ص ,ناقصة).

مجموعة احاديث

91( :1109ص ,ناقصة).

مجموعة ادعية
عبد القادر الكيالني
أدعية وزيارات ,عربي
30( :9742ص).

مجموعة ادعية
عبد اهلل بن استنطال
أدعية وزيارات ,عربي
09( :9743ص).

مجموعة ادعية
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي

جمهول

04( :9042ص).

حديث ,عربي

31( :9044ص ,ناقصة اآلخر).

0230( :0190هـ09 ,ص).

02( :9042ص).

22( :2211ص ,ناقصة األول).

13( :2291ص).

20( :2044ص ,ناقصة األول واآلخر).

032( :2217ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة احاديث اهل البيت
جمهول

312( :0072ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة ادعية واوراد

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عدة رواة
أدعية وزيارات ,عربي
004( :9740ص).

مجموعة اشعار
درويش بن حممد احللي
أدعية وزيارات ,عربي
391( :7293ص).

مجموعة اشعار
عدة شعراء
شعر ,عربي
014( :7292ص).

مجموعة اشعار
جمهول
شعر ,عربي وتركي
0( :1400ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة اشعار
جمهول
شعر ,عربي
97( :2214ص).
0( :734ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة اشعار واغاني بغدادية
مجعها انستاس ماري الكرملي
شعر ,عربي
44( :9400ص).

مجموعة افادات السيد شبر
شرب بن حممد بن ثنوان املوسوي احلويزي
متفرقات ,عربي
( :3121املؤلف01 ,ص).

حرف امليم

377

مجموعة القواعد في تصحيح المسائل
وتيسير الحساب
جمهول
فقه ,عربي
009( :0991ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة تاليفات الشيخ كاظم الشيرازي
حممد كاظم الشريازي
اصول فقه ,عربي
0314( :214هـ312 ,ص).

مجموعة حلبيات
جمهول
سرية ,عربي
( :7093عبد اهلل بن حسن السرتي0390 ,هـ,
030ص).

مجموعة خطب
جمهول
جمالس ,عربي
( :3299حممد باقر0331 ,هـ42 ,ص).

مجموعة خطب الشهر السنة االسالمية
عدة مؤلفني
ادب ,عربي
30( :9004ص).

مجموعة رجالية وتاريخية
اغا بزرك حممد حمسن الطهراني
متفرقات ,عربي
09( :2403ص).

مجموعة رسائل
بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي

حرف امليم
0197( :393هـ040 ,ص).
( :144حسني بن حممد سراوري0231 ,هـ,
90ص).
074( :0200ص).

مجموعة رسائل
جابر بن حيان
كيمياء ,عربي
432( :0070ص ,ناقصة اآلخر).

مجموعة رسائل
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
متفرقات ,عربي
( :3112املؤلف010 ,ص).
( :3409املؤلف292 ,ص).
( :3493املؤلف4 ,ص).
( :3431املؤلف9 ,ص).

مجموعة رسائل
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :0011حممد صاحل بن حسن علي االصفهاني,
0110هـ022 ,ص ,ناقصة األول).

مجموعة رسائل
عدة مؤلفني
متفرقات ,عربي
031( :0100ص ,ناقصة).

مجموعة رسائل
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
( :0137حممد بن طاهر السماوي0334 ,هـ,

دليل خمطوطات

370
279ص).

مجموعة رسائل
جمهول
متفرقات ,عربي
301( :190ص).

مجموعة رسائل
جمهول
متفرقات ,فارسي
007( :2027ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة رسائل
حممد هادي بن حممد امني الطهراني
متفرقات ,عربي
( :3192فتح علي اللنكراني0301 ,هـ,
343ص).

مجموعة رسائل في العهد الصفوي
جمهول
فقه ,فارسي
091( :9229ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة رسائل لإلسماعيلية
جمهول
نقد وردود ,عربي
001( :0419ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة شعرية
ابن اغا بزرك الطهراني
شعر ,عربي
( :2411املؤلف210 ,ص).

مجموعة شعرية
عدة شعراء

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
شعر ,عربي
042( :7239ص).

مجموعة شعرية
كعب بن زهري بن ابي سلمى والشريف فتح

حرف امليم

374
اصول فقه ,عربي

( :9373حسني بن علي احللي0390 ,هـ,
242ص).

مجموعة في االدعية

اهلل

امحد بن احلسني املوسوي اجلزائري

شعر ,عربي

أدعية وزيارات ,عربي

31( :9029ص).

( :2292املؤلف0321 ,هـ04 ,ص ,ناقصة).

مجموعة شعرية

مجموعة في االدعية

جمهول

جمهول

شعر ,عربي

أدعية وزيارات ,عربي

( :0071حممد بن لطف اهلل0233 ,هـ419 ,ص).

14( :2247ص ,ناقصة األول واآلخر).

099( :490ص ,ناقصة األول واآلخر).

014( :100ص ,ناقصة اآلخر).

099( :0039ص ,ناقصة األول واآلخر).

312( :0214ص).

مجموعة شعرية في رثاء االمام الحسين
` ومواعظ

مجموعة في االدعية واالحراز

هاشم رفعت شكور الصاحلي
شعر ,تركي
( :2014املؤلف0341 ,هـ71 ,ص).

مجموعة شعرية في رثاء الحسين `
جمهول
شعر ,عربي
0340( :214هـ290 ,ص ,ناقصة).

مجموعة طرائف
جمهول
ادب ,عربي
10( :3300ص).

مجموعة في اجتماع االمر والنهي
موسى بن حممد اخلونساري

جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
0304( :74هـ377 ,ص).

مجموعة في االدعية والزيارات
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
419( :2243ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة في الحديث
جمهول
حديث ,عربي
711( :3241هـ40 ,ص).
( :403حسني بن علي بن عبد الرسول اخلاقاني,
92ص ,ناقصة األول واآلخر).

مجموعة في الحكمة

حرف امليم

دليل خمطوطات

301

حسني بن معني الدين امليبدي

جمهول

متفرقات ,عربي

متفرقات ,عربي

0111( :7117هـ204 ,ص).

017( :311ص ,ناقصة).

مجموعة في الطالسم

مجموعة مجالس

جمهول

الوائلي والنويين

طالسم ,عربي

جمالس ,عربي

004( :2412ص).

231( :3903ص).

مجموعة في مدح ال بحر العلوم

مجموعة مسائل

جمهول

علي بن محد احلسيين احللي

شعر ,عربي

اصول فقه ,عربي

937( :3194ص).

( :9121املؤلف20 ,ص).

مجموعة قصائد

مجموعة مسائل

عدة شعراء

مهدي الطباطبائي

شعر ,عربي

فقه ,عربي

( :4490كاظم بن عبود االسلمي النجفي,
000ص ,ناقصة).
001( :7410ص ,ناقصة األول).

مجموعة قصائد
حممد بن سعيد بن محاد البوصريي
شعر ,عربي
( :2200حممد صاحل بن عبد الرسول اخلرسان,
النجف االشرف0310 ,هـ34 ,ص).

مجموعة متفرقات
جمهول
متفرقات ,عربي
01( :409ص ,ناقصة األول).
73( :0417ص ,ناقصة اآلخر).

مجموعة متفرقات لعلماء الزيدية

3( :9104ص).

مجموعة مسائل وكتاب التوحيد
حممد بن عبد الوهاب
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0204( :9271هـ90 ,ص).

مجموعة من االدعية المأثورة في االحاديث
المنثورة
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
أدعية وزيارات ,عربي
0044( :7144هـ091 ,ص ,ناقصة اآلخر).

مجموعة من االغاني
جمهول
شعر ,عربي
011( :1010ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

مجموعة من كالم فحول الشعراء العظام
جمهول
شعر ,عربي
241( :9444ص).

مجموعة ورام
ورام بن ابي فراس ورام بن محدان
اخالق ,عربي
( :3120حسون الرباقي42 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

مجنون العامري
ابو بكر الواليب
شعر ,عربي
0249( :2442هـ022 ,ص).

مجيب الندا الى شرح قطر الندى
عبد اهلل بن امحد الفاكهي
حنو ,عربي
( :9410عبد املعطي بن حييى ظاهر القرشي,
490هـ203 ,ص).
( :9449حممد بن عبد اهلل0017 ,هـ221 ,ص).
0074( :744هـ330 ,ص).
( :309محد بن كرم احلسيين اجلزائري,
0233هـ333 ,ص).
200( :9744ص).
299( :9192ص ,ناقصة األول).

محاسن المخدرات من كشكول المضرات
جمهول
طب ,عربي
0312( :7132هـ024 ,ص).

محاضرات في تفسير القران الكريم

حرف امليم

300
حممد مجال اهلامشي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2323املؤلف0314 ,هـ04 ,ص).

المحاكمات بين شرحي االشارات
حممد بن حممد قطب الدين الرازي
فلسفة وحكمة ,عربي
( :4413حممد بن حسني بن حممد االصفهاني,
اصفهان477 ,هـ429 ,ص).
( :0124حممد شفيع شهرياري0110 ,هـ,
137ص).
049( :0971ص ,ناقصة األول).
392( :4414ص ,ناقصة اآلخر).
941( :4419ص ,ناقصة األول واآلخر).

المحاكمات ,حاشية على العقائد العضدية
امحد بن حيدر الكردي احلسني ابادي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1401حممد امني بن عبد القادر احلافظ,
0290هـ221 ,ص).

محامد وصلوات
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
33( :1900ص).

محاورات السيد محمد االصفهاني
حممد االصفهاني
فقه ,عربي
03( :411ص).

المحتضر
احلسن بن سليمان بن حممد احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

حرف امليم
( :911حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
0314هـ303 ,ص).

المحجة البيضاء

دليل خمطوطات

302
249( :9021ص ,ناقصة).
932( :9001ص ,ناقصة اآلخر).

محرق القلوب

حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني

حممد مهدي بن ابي ذر النراقي

اخالق ,عربي

سرية ,فارسي

( :2110رمضان بن علي القاشاني0140 ,هـ,
974ص).
449( :4411ص ,ناقصة).
943( :909ص).

محجة السالك وحجة الناسك
ابو بكر بن العبدروس عبد اهلل بن ابي بكر
العلوي احلسيين الفاطمي
شعر ,عربي
007( :4417ص).

المحرر في الفتوى
امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي
فقه ,عربي
( :92نصر اهلل بن برقع بن تركي الطريف414 ,هـ,
012ص).

المحرر في فروع الشافعية
عبد الكريم بن حممد الرافعي القزويين
فقه ,عربي
( :9022مصطفى الغريب ,ايران0271 ,هـ,
230ص).
( :9021فيض اهلل بن حذا مراد بن حيدر ابن
بريوبس ,بلدة كركوك0274 ,هـ204 ,ص).
991( :1111ص ,ناقصة اآلخر).

990( :2742ص ,ناقصة اآلخر).

المحصول في علم االصول
حمسن بن احلسن االعرجي
اصول فقه ,عربي
( :001حممد سليم بن مهدي0229 ,هـ901 ,ص).
940( :449ص).
942( :347ص ,ناقصة اآلخر).

المحيط البرهاني في الفقه النعماني
حممود بن امحد بن الصدر الشهيد
فقه ,عربي
971( :9009ص).

مختار الصحاح
حممد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي
لغة ,عربي
( :9900أمحد بن مصطفى محود االروادي,
0231هـ449 ,ص).

المختار للفتوى
جمد الدين عبد اهلل بن حممود بن مولود
احلنفي
فقه ,عربي
( :9007معلى ولد حممد قلي ساكي شكر,
0021هـ374 ,ص).

302( :9024ص ,ناقصة اآلخر).

( :9009عبد الظاهر0233 ,هـ010 ,ص).

001( :9029ص).

230( :9020ص ,ناقصة األول واآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
210( :9004ص).

المختار مع انيس الفريد وجليس الوحيد
ابو بكر بن تقي الدين السلطي الدمشقي
ادب ,عربي
( :7940املؤلف0100 ,هـ).

المختار من خطب وكالم وكتب امير
المؤمنين `
جمهول
ادب ,عربي
( :1022حيدر بن رضا اهلمداني914 ,ص,
ناقصة اآلخر).

مختارات

حرف امليم

303
علم الدراية والرجال ,عربي
( :2439املؤلف04 ,ص).
( :2432املؤلف013 ,ص).

مختصر احياء علوم الدين
جمهول
اخالق ,عربي
441( :4410هـ914 ,ص).

مختصر اختالف علماء االمصار في احكام
شرائع االسالم
حممد بن جرير الطربي
فقه ,عربي
97( :9221ص).

مختصر اصل عالء بن رزين

جمهول

عالء بن رزين

متفرقات ,عربي

حديث ,عربي

990( :9797ص ,ناقصة).

مختارات النوازل
ابو الليث نصر بن حممد الفقيه السمرقندي
احلنفي
فقه ,عربي
310( :9023ص).

مختصر ابن الحاجب
عثمان بن عمر ابن احلاجب
اصول فقه ,عربي
0194( :2100هـ307 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

مختصر اتقان المقال في احوال الرجال
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي

( :941حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
0314هـ03 ,ص).

مختصر االشاعة في اشراط الساعة
للبرزنجي
عبد اهلل بن عمر الطرابلسي احلنفي الدمشقي
املعروف باألفيوني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0240( :1027هـ90 ,ص).

مختصر االيضاح
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
فقه ,عربي
( :9224اسفان بن عمر0030 ,هـ039 ,ص).

مختصر التصريف
مسعود بن عمر التفتازاني

حرف امليم
صرف ,عربي
270( :9141ص).

مختصر الحكمة النبوية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
012( :1429ص).

مختصر الحكمة النبوية
حمي الدين حممد بن بهاء الدين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
012( :7140ص).

مختصر الرياض
جمهول
فقه ,عربي
( :3271حممد باقر بن علي اكرب االصفهاني,
0223هـ431 ,ص ,ناقصة األول).

مختصر القواعد العشر في القضاء والقدر

دليل خمطوطات

309

المختصر النافع
جعفر بن احلسن احملقق احللي
فقه ,عربي
447( :2401هـ340 ,ص).
( :9030امحد بن مجال الدين417 ,هـ,
319ص).
0114( :2273هـ341 ,ص).
0120( :3290هـ204 ,ص).
( :0921حممد بن حممد شفيع0193 ,هـ344 ,ص,
ناقصة األول).
( :4444مؤمن بن قطب الدين وانشاني0142 ,هـ,
321ص).
( :4111كامران احلسيين0144 ,هـ309 ,ص,
ناقصة).
0113( :0371هـ900 ,ص).
( :3342حممد مؤمن بن خواجة حممد باقر
الفندرسكي0173 ,هـ930 ,ص).
0174( :307هـ372 ,ص).

جمهول

0103( :7017هـ920 ,ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :4449مشهد الرضا0109 ,هـ240 ,ص).

41( :1497ص ,ناقصة اآلخر).

مختصر المطالب االصولية
نور الدين حممد
اصول فقه ,عربي
002( :9311ص).

مختصر المغني

( :4441مهر علي بن قربان االشكوري0224 ,هـ,
390ص).
( :4440قاسم خلف مرمحت الكربالئي,
0241هـ011 ,ص).
919( :4112ص ,ناقصة األول واآلخر).
911( :4110ص).
321( :4447ص ,ناقصة).

جمهول

( :4444ناصر بن مرتضى احلسيين371 ,ص).

حنو ,عربي

390( :4443ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :9171حسني بن امحد بن عبد االله البحراني,
449هـ44 .ص).

021( :4442ص ,ناقصة اآلخر).
( :4440حممد رضا بن حممد صاحل العاملي,

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
921ص).

حرف امليم

304
407( :0414ص).

( :1423عبد احلسني النجفي العجيمي,
303ص).
002( :1113ص ,ناقصة).
441( :1174ص ,ناقصة).
( :7147عبد احلسني النجفي301 ,ص).
347( :9044ص).
400( :9031ص ,ناقصة األول).
307( :3911ص ,ناقصة اآلخر).
370( :749ص).
201( :0904ص ,ناقصة اآلخر).

مختصر امان االخطار
اسد اهلل بن علي بن حممد احلسيين املرعشي
املعروف بشاه مري
اخالق ,عربي
401( :4414هـ071 ,ص ,ناقصة).

مختصر اماني االديب
حممد رضا بن قاسم الغراوي
حنو ,عربي
( :2014املؤلف0304 ,هـ94 ,ص).

مختصر بهجة االسرار ومعدن االنوار

مختصر جامع الترمذي
ابو الفضل نتاج الدين حممد بن عبد احملسن
القلعي
حديث ,عربي
( :9710حممد بن مال اسعد النينوي0209 ,هـ,
140ص).

مختصر جامع الفصولين
بدر الدين حممود ابن القاضي
فقه ,عربي
( :9200سليم القرضي املعماري0007 ,هـ,
334ص).

مختصر حاشية الالهيجي على الشرح الجديد
للتجريد
عبد الرزاق بن علي الالهيجي
عقائد وعلم كالم ,عربي
( :0300كرم علي بن فتح علي اخلراساني,
0220هـ047 ,ص).

مختصر حديقة الزوراء
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن احلسني ابن

جمهول

مرعي السويدس البغدادي

مناقب ,عربي

تاريخ ,عربي

( :7012عبد القادر ابن ذنون احلنفي القادري,
0273هـ011 ,ص).

مختصر تفسير االئمة
حممد رضا بن احلسني النصريي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

030( :9709ص ,ناقصة اآلخر).

مختصر رسالة نهج الحالكين وزاد العارفين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,عربي
0207( :1101هـ044 ,ص).

حرف امليم

301

مختصر شرح تلخيص المفتاح
مسعود بن عمر التفتازاني
بالغة ,عربي
0133( :9922هـ312 ,ص).
( :7034احسن الرضوي0137 ,هـ929 ,ص).
0111( :3110هـ102 ,ص ,ناقصة األول).
( :4479قوام الدين عبد الفضل الرودباري,
مدرسة االلتفاتية0110 ,هـ244 ,ص),
( :1417موسى بن عبد اهلل بن مخيس احلويزي,
دار الفضل شرياز يف املدرسة املقيمية,
0170هـ999 ,ص).
( :9210عبد الرسول بن حممد0179 ,هـ111 ,ص,
ناقصة اآلخر).
0107( :9034هـ909 ,ص).
( :4477حممد امساعيل بن حممد حسني
احلسيين0149 ,هـ331 ,ص).
0147( :4401هـ941 ,ص).
( :4409مناف بن حممد صاحل القرشي العبد
العظيمي0000 ,هـ391 ,ص).
( :4470رفيع بن حممد بين املازندراني0022 ,هـ,
279ص).
0079( :702هـ417 ,ص).
( :4401حممد حسن بن حممد بارفروشي,
0222هـ310 ,ص).
0224( :2304هـ311 ,ص).
( :4473حممد باقر الكرماني0230 ,هـ049 ,ص).
( :4471حممد تقي بن آقا ويردي املرندي,
0233هـ344 ,ص).

دليل خمطوطات

( :7473حممد بن عبد اهلادي0244 ,هـ,
304ص ,ناقصة األول).
0210( :9901هـ949 ,ص).
( :4400حممود بن عبد العظيم املوسوي
اخلوانساري0272 ,هـ234 ,ص).
( :1401حممد بن يوسف0201 ,هـ410 ,ص).
311( :1979ص).
342( :4400ص).
390( :4404ص ,ناقصة اآلخر).
300( :4403ص ,ناقصة األول واآلخر).
302( :4402ص ,ناقصة اآلخر).
310( :4474ص).
( :4474مقصود جديد االسالم933 ,ص,
ناقصة األول).
307( :9422ص).
311( :9000ص ,ناقصة األول واآلخر).
970( :9992ص ,ناقصة األول واآلخر).
01( :9900ص).
947( :2730ص).
317( :2431ص).
949( :2070ص ,ناقصة األول).
947( :234ص).

مختصر شرح رسالة االستعارات للسمرقندي
عبد امللك بن مجال الدين العصامي
بالغة ,عربي
( :7104عبد اهلل0029 ,هـ91 ,ص).

مختصر طبقات الحنفية

( :4407مهر علي بن تقيان0234 ,هـ249 ,ص).

جمهول

( :4404حممد حسن بن حممد تقي0291 ,هـ,

فرق ومذاهب ,عربي

307ص).

90( :9710ص ,ناقصة األول).
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مختصر عقد الدرر والآللي في فضل الشهور
وااليام والليالي
حممد بن سلوم
فقه ,عربي
020( :1937ص ,ناقصة اآلخر).

حرف امليم

مختصر في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
( :141حسن بن خلف0299 ,هـ003 ,ص).

مختصر في العبادات
مختصر غنية المتملي
ابراهيم بن حممد بن ابراهيم احلليب
فقه ,عربي
( :1712مصطفى بن احلاجي عمر الوايف ,بلدة
مدينة االندلس0012 ,هـ449 ,ص).
( :9223حسني بن امحد بن حسن0017 ,هـ,
104ص).
( :0249حممد بن درويش0022 ,هـ201 ,ص).
( :1144حممد بن مصطفى ,برونة0037 ,هـ,
430ص).
( :9207علي بن امساعيل بن امحد الصائغ,
0042هـ473 ,ص).
0249( :7479هـ909 ,ص).
129( :7941ص ,ناقصة األول واآلخر).

مرتضى بن حممود
فقه ,عربي
( :4702املؤلف0132 ,هـ230 ,ص).

مختصر في الفقه
جمهول
فقه ,عربي
992( :7430ص ,ناقصة).

مختصر في النفس
ارسطو طاليس
فلسفة وحكمة ,فارسي
4( :9194ص).

مختصر في حصر عوامل الجرجاني

491( :9222ص).

جمهول

941( :9221ص).

حنو ,عربي

مختصر فتوح البلدان
امحد بن عبد احلليم ابن تيمية
تاريخ ,عربي
0231( :9711هـ0400 ,م44 ,ص ,ناقصة).

مختصر في احوال فاطمة وما جرى عليها
حسون الرباقي النجفي
سرية ,عربي
( :3101املؤلف40 ,ص ,ناقصة اآلخر).

0231( :2404هـ30 ,ص).

مختصر في سيرة اهل البيت c
جمهول
سرية ,عربي
07( :3039ص ,ناقصة اآلخر).

مختصر في علم االخالق
جمهول
اخالق ,عربي

حرف امليم
( :0210لطف اهلل0214 ,هـ0 ,ص).

المختصر في فروع الحنفية
امحد بن حممد بن امحد القدوري البغدادي
فقه ,عربي
( :9749حممد بن نصوح0174 ,هـ394 ,ص).
( :490قاسم بن ابراهيم الوتار0091 ,هـ,
327ص).
( :0290قاسم بن ابراهيم الوتار0091 ,هـ,
327ص).
0002( :9932هـ931 ,ص ,ناقصة).
( :1430عبد اهلل بن سليمان0239 ,هـ,
017ص).
( :9444امحد بن حممد244 ,ص).
232( :1994ص).
219( :1991ص).
207( :9039ص).
271( :9717ص).

مختصر كتاب الزردقة في الخيل وامراضها
اخلطابي
طب ,عربي
0300( :7270هـ02 ,ص).

مختصر كتاب الزكاة والخمس
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
( :2741حممد حسني0219 ,هـ90 ,ص).

مختصر كتاب النفس ألرسطو طاليس

دليل خمطوطات

300

مختصر مسائل الهداية
عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة
فقه ,عربي
0201( :9091هـ440 ,ص).

مختلف الرجال
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3401املؤلف010 ,ص).
302( :3412ص).

مختلف الشيعة في احكام الشريعة
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
( :0204منصور بن علي بن منصور707 ,هـ,
914ص).
( :2920وشاح بن حممد بن حسن700 ,هـ,
911ص).
471( :4114هـ310 ,ص).
( :4111حممد طاهر بن عالء الدين حممد,
0131هـ491 ,ص).
( :0094حممد بن امحد املوسوي االسرتابادي,
0133هـ719 ,ص).
( :2344ابو عبد اهلل حممد بن تقي الدين
احلسيين0134 ,هـ117 ,ص).
( :2031حسن بن عبد اهلل احلسيين املوسوي,
0104هـ910 ,ص).
( :3007حممد بن احلسن بن علي النجار,
0207هـ211 ,ص).

جمهول

( :4113امساعيل بن جعفر0232 ,هـ491 ,ص).

فلسفة وحكمة ,عربي

974( :4117ص).

0( :7320ص).

902( :4119ص).
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703( :0711ص ,ناقصة اآلخر).

مخزن االسرار في حاشية اللمعة
حممد علي بن حممد باقر اهلزارجرييب
فقه ,عربي
340( :019ص).

مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
تراجم ,عربي
( :1272املؤلف10 ,ص).
( :1204املؤلف0329 ,هـ02 ,ص).
0329( :1004هـ72 ,ص).

مخزن جواهر في المعميات
حسني النيسابوري الشهري باملعمائي
ادب ,فارسي
0174( :0949هـ073 ,ص).

المخالة
حممد بن جعفر شرب احلسيين
ادب ,عربي وفارسي
( :3214املؤلف ,البصرة0324 ,هـ311 ,ص).

مدارج السالكين الى رسوم طريق العارفين
عبد الوهاب بن امحد الشعراني
عرفان ,عربي
( :1772وىل ابن صويف حممد بن حيدر ,فركان,
0272هـ071 ,ص).

مدارك االحكام في شرح شرائع االسالم

حرف امليم

304

444( :9140هـ ,املؤلف404 ,ص ,ناقصة اآلخر).
0101( :2320هـ412 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).
( :3990لطف اهلل بن يوسف اجلامعي0149 ,هـ,
412ص).
( :3224حممد حاجي بن مال حممد الشهمرزادي,
0141هـ374 ,ص).
( :3310حممد امني بن حممد صاحل0144 ,هـ,
409ص).
( :4103عبد الغين بن حممد طاهر0010 ,هـ,
933ص).
( :344حممد طاهر القزويين0011 ,هـ122 ,ص).
( :2344حممد رفيع الدين بن حممد قاسم
الرشيت ,اصفهان0011 ,هـ144 ,ص).
( :1142حييى بن حممد مؤمن احلسيين0029 ,هـ,
444ص ,ناقصة).
0000( :4107هـ977 ,ص ,ناقصة األول).
( :3370علي بن عبد اهلل بن حسني البحراني,
0040هـ333 ,ص).
0220( :4101هـ109 ,ص).
( :2974جعفر بن حممد0234 ,هـ423 ,ص,
ناقصة األول).
( :2332عبد احلميد بن حممد تقي0290 ,هـ,
942ص ,ناقصة األول).
( :4109عبدالرحيم بن صفر كرهرودي0244 ,هـ,
941ص).
( :4104عباس بن حممد بن علي الطباطبائي,
0210هـ491 ,ص).
332( :4101ص).

حممد بن علي بن ابي احلسن العاملي

304( :1004ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

112( :4102ص).

حرف امليم
200( :4100ص).
313( :4114ص).
421( :4110ص).
331( :2744ص ,ناقصة اآلخر).
402( :2194ص ,ناقصة اآلخر).
791( :2094ص ,ناقصة األول).
931( :2011ص ,ناقصة األول واآلخر).
992( :2904ص ,ناقصة األول واآلخر).
491( :2973ص).
303( :2349ص).

المدخل الكبير الى علم احكام النجوم
ابو معشر جعفر بن حممد البلخي
فلك وهيئة ,عربي
( :4100حممد رفيع بن صفات اهلل النائيين,
0007هـ333 ,ص).

المدخل الى تتمة االعمال
حممد بن حممد ابن العبدري الفاسي املالكي
فقه ,عربي
241( :9439ص).

المدخل الى كتاب العين
النضر بن مشيل البصري
لغة ,عربي
242( :3139ص ,ناقصة).

مدرر العبرات
حممد رضا بن قاسم الغراوي
شعر ,عربي
( :2449املؤلف01 ,ص).

مذكرات السيد عبد هللا شبر
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

دليل خمطوطات

341
متفرقات ,عربي

( :3101املؤلف0200 ,هـ200 ,ص).

مرآة االخبار في احكام االسفار
حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
( :7401محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني0272 ,هـ302 ,ص).
( :7071امحد بن عبد اهلل بن امحد احلداد
البحراني0272 ,هـ341 ,ص).

مرآة االنوار ومشكاة االسرار
ابو احلسن بن حممد طاهر الفتوني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4104حسني بن حممد تقي النوري املازندراني,
0274هـ314 ,ص).
( :4121حسني بن حممد تقي النوري املازندراني,
912ص).

مرآة الرشاد في الوصية الى الذرية واالوالد
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اخالق ,عربي
( :1319املؤلف77 ,ص).
0329( :1217هـ44 ,ص).

مرآة العارفين
مشس الدين بن عز الدين الشافعي احللواني
عرفان ,عربي
01( :9491ص).

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح االعمال
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اخالق ,عربي
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حرف امليم

340

( :1312املؤلف973 ,ص).

ابو القاسم بن احلسن القمي

0334( :1210هـ49 ,ص).

متفرقات ,فارسي

مراح االرواح
امحد بن علي بن مسعود
صرف ,عربي
0134( :0271هـ042 ,ص).
0044( :9119هـ019 ,ص).
0042( :4120هـ000 ,ص).
0219( :2174هـ094 ,ص).
( :0499حممد بن حممد علي النوري0232 ,هـ,
04ص).
0270( :190هـ99 ,ص).
( :4129حممد امساعيل011 ,ص).
020( :1432ص).
41( :3223ص).
12( :411ص ,ناقصة األول).

مراسالت في االصول
علي بن حممد علي الطباطبائي وحممد بن عبد
النيب النيسابوري
نقد وردود ,عربي
42( :422ص).

مراسالت ومسائل السيد علي بن محمد بن
اسحاق
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فقه ,عربي
( :7494امحد بن عبد الرضا بن حسني
البحراني0311 ,هـ4 ,ص).

مراسلة بين السلطان فتح علي شاه
والمحقق القمي

0( :2902ص).

المراسم العلوية
محزة بن عبد العزيز الديلمي سالر
فقه ,عربي
12( :933ص).

مراصد االصول
حممد بن امحد بن حممد مهدي النراقي
اصول فقه ,عربي
241( :4124ص).

المرج النضر واالرج العطر
حممد بن علي بن حسن السيوطي الشافعي
ادب ,عربي
( :1371حممد امني العمري0072 ,هـ,
391ص).

مرسية تعزية
جمهول
شعر ,تركي
11( :1701ص).

مرشد العوام
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,فارسي
0201( :0112هـ300 ,ص).
414( :1191ص).
320( :0491ص).

المرصع في اللغة
جمد الدين مبارك بن حممد بن حممد بن عبد

حرف امليم
الكريم املوصلي الشافعي
لغة ,عربي
921( :9410ص).

المروءة
حممد بن خلف املرزباني
حديث ,عربي
04( :909ص).

المزار
حممد بن حممد الشهري باملفيد
أدعية وزيارات ,عربي
( :4121ابو طالب بن ابي املفاخر احلسيين,
0042هـ330 ,ص).

مزارات بغداد
انستاس ماري الكرملي
متفرقات ,عربي
047( :9440ص ,ناقصة).
030( :001ص ,ناقصة األول).

مساعد الطالب في الكشف عن قواعد
االعراب
امحد املرجاني
حنو ,عربي
024( :0044ص).

مسالة حرمة حليلة االبن الرضاعي
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :301املؤلف0304 ,هـ0 ,ص).

مسالة طهارة دم المعصوم وجوابه
حممد بن هاشم الرضوي اهلندي

دليل خمطوطات

342
سرية ,عربي فارسي
23( :0301ص ,ناقصة اآلخر).

مسالة في االستصحاب
جمهول
اصول فقه ,عربي
0( :4020ص).

مسالة في االعتكاف
جمهول
أدعية وزيارات ,فارسي
2( :4032ص ,ناقصة األول واآلخر).

مسالة في الضد
حممد احلسيين الفريوزابادي
اصول فقه ,عربي
( :0032املؤلف004 ,ص).

مسالة في الكر
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
( :0407امحد بن حبيب زوين0239 ,هـ0 ,ص).

مسالة في حسن كتابة القران وخلق ابليس
احلسن بن يوسف العالمة احللي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
9( :370ص).

مسالة في شرح الضد
حممد احلسيين الفريوزابادي
اصول فقه ,عربي
004( :491ص).

مسالك االفهام
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حرف امليم

343

زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد

0239( :4192هـ307 ,ص ,ناقصة األول).

الثاني

0239( :4134هـ444 ,ص ,ناقصة األول).

فقه ,عربي

( :0772امحد بن حممد علي الكروني

470( :4190هـ914 ,ص).
( :4199امساعيل بن عباس بن امحد
االصفهاني477 ,هـ912 ,ص).
( :0094حممد بن علي بن علي اجلبيلي العاملي,
404هـ124 ,ص).
0132( :4194هـ149 ,ص).
( :904حممد رضا بن علي خان اجلرفادقاني,
0190هـ402 ,ص).
0147( :0411هـ341 ,ص).
( :2749يوسف بن حممد احلسيين العاملي,
0119هـ0119 ,ص).
( :2211حممد حسني بن سلطان حممد جريادقاني,
0111هـ944 ,ص).

االصفهاني0290 ,هـ904 ,ص).
( :4131لطفعلي بن حممد الطهراني0294 ,هـ,
917ص).
( :0714ابراهيم اخلرساني0294 ,هـ911 ,ص).
( :4191حممد بن حمسن اهلزارجرييب0243 ,هـ,
202ص).
( :4133حممد حسن بن حممد اخلوانساري,
0240هـ410 ,ص).
( :4132حممد حسني بن حممد علي الريزي
اللنجاني0240 ,هـ939 ,ص).
0210( :4139هـ903 ,ص).
( :4124حسن بن حممد اخلوانساري0210 ,هـ,
411ص).

0173( :4422هـ903 ,ص).

0212( :4130هـ947 ,ص).

( :7442ابو الفضائل بن عبد اهلل االصفهاني,

( :4134زين العابدين بن حسني اليزدي,

0107هـ232 ,ص).
( :4194روح اهلل بن هداية اهلل القهبائي,
0100هـ734 ,ص).
( :2999عبد اجمليد بن عبد الواحد0147 ,هـ,
120ص ,ناقصة اآلخر).
( :2343حسن بن هاشم بن كرم اهلل0031 ,هـ,
479ص).

0219هـ471 ,ص).
0330( :0147هـ093 ,ص).
411( :4141ص).
901( :4197ص).
904( :4191ص).
249( :4193ص).
104( :4137ص).

0214( :4130هـ937 ,ص ,ناقصة).

011( :1100ص ,ناقصة اآلخر).

0220( :0144هـ471 ,ص).

014( :7719ص ,ناقصة األول واآلخر).

0230( :944هـ903 ,ص).

011( :3011ص).

( :4190حممد بن علي اكرب0232 ,هـ334 ,ص).

190( :3904ص ,ناقصة اآلخر).

( :4131امحد بن حممد اخلوانساري0233 ,هـ,

410( :3230ص).

114ص ,ناقصة األول).

202( :2719ص).

حرف امليم
( :2470حممد بن عيسى احلويزي727 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).
297( :2343ص ,ناقصة).
411( :2219ص).
344( :0710ص).
424( :2111ص).

مسالك االفهام الى آيات االحكام
جواد بن سعد الكاظمي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
900( :313ص).

المسانيد
ابو بكر امحد بن عمرو البزار
حديث ,عربي
024( :4712ص).
241( :4710ص).

مسائل
حممد بن احلسن الطوسي
متفرقات ,عربي
( :0090نوروز الطارمي0270 ,هـ1 ,ص).
( :0091نوروز الطارمي1 ,ص).

مسائل
حممد بن احلسن الطوسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
 ( :02عبد اجمليد كاشف الغطاء0300 ,هـ,
4ص).

مسائل ابن ابي شيبة االصفهاني

دليل خمطوطات
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مسائل اصولية
هادي بن عباس كاشف الغطاء
اصول فقه ,عربي
14( :0041ص ,ناقصة األول واآلخر).

المسائل االربعون العاملية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1070املؤلف0324 ,هـ30 ,ص).

المسائل البصرية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1204املؤلف0390 ,هـ31 ,ص).

المسائل البغدادية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اخالق ,عربي
( :1073املؤلف0393 ,هـ12 ,ص).

المسائل البهبهانية في بعض االحكام البيانية
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
سرية ,عربي
27( :7000ص).

المسائل الجيالنية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1333املؤلف0304 ,هـ07 ,ص).

المسائل الخوئية

ابو بكر عبد اهلل بن حممد بن ابي شيبة

عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

علم الدراية والرجال ,عربي

فقه ,عربي

00( :304ص).

( :1331املؤلف0324 ,هـ01 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

مسائل السيد شبر بن علي
علي بن حممد بن اسحاق املوسوي البالدي
متفرقات ,عربي
( :7490محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني1 ,ص).

مسائل السيد عبد هللا بن علوي الملقب
بعشيق الحسين
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
( :7433محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني0 ,ص).

مسائل السيد علي بن عبد اللطيف
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :7493امحد بن عبد الرضا بن حسني
البحراني0319 ,هـ09 ,ص).

مسائل الشيخ عبد هللا بن محمد بن احمد بن
غدير
امحد بن زين الدين االحسائي
سرية ,عربي
21( :7424ص).

المسائل الطبرية
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
( :0102جعفر كاشف الغطاء43 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

المسائل الطبيعية

حرف امليم

344
01( :7323ص).

المسائل العشر في الغيبة
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :947حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
0310هـ92 ,ص).

المسائل المحمدية
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
سرية ,عربي
( :7021علريضا بن عبد الواحد البهبهاني,
0020هـ001 ,ص).

المسائل المحمدية فيما البد منه من المسائل
الدينية
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
فقه ,عربي
( :7004علي بن زائد بن عبد اهلل النعيمي
البحراني0200 ,هـ091 ,ص).
44( :7019ص ,ناقصة اآلخر).

المسائل المشكلة
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :3210املؤلف331 ,ص).

المسائل الميافارقيات
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
03( :01ص).

ارسطو طاليس
طب ,عربي

المسائل الناصريات

حرف امليم
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
202( :4120ص).
( :4127علي بن غالم حمسن اخلوانساري,
0324هـ007 ,ص).

مسائل بهمنيار
بهمنيار
فلسفة وحكمة ,عربي
3( :9130ص).

مسائل رضا الفقهية واجوبتها
حممد حسني الكاظمي
فقه ,عربي
01( :1022ص ,ناقصة األول واآلخر).

مسائل علي بن جعفر
علي ابن االمام جعفر الصادق
حديث ,عربي
97( :224ص).

مسائل فقهية
حممد حسن بن عبد اهلل املامقاني
فقه ,عربي
( :1311املؤلف34 ,ص).

مسائل فقهية
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فلسفة وحكمة ,عربي
00( :9132ص).

مسائل في الفنون
حممد بن اسعد جالل الدين الدواني
فلسفة وحكمة ,عربي
01( :2903ص ,ناقصة اآلخر).

مسائل في الميراث
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
0304( :414هـ24 ,ص).

مسائل في النكاح
جمهول
فقه ,عربي
0( :7441ص ,ناقصة األول واآلخر).

مسائل متفرقة
علي بن احلسني الشريف املرتضى
فقه ,عربي
( :0100جعفر كاشف الغطاء02 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

مسائل متفرقة
حممد االصفهاني
فقه ,عربي

هادي بن عباس كاشف الغطاء

34( :470ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

7( :473ص ,ناقصة).

0324( :0931هـ293 ,ص).
( :0920املؤلف0390 ,هـ10 ,ص).

مسائل في الحكمة عن البرهان
منصور بن حممد احلسيين

مسائل وردود
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
متفرقات ,عربي
( :7420محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
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البحراني01 ,ص).

مسائل وقع فيها التشاجر بين االمامية
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3313الكاظمية404 ,ص).

المستجمع في شرح المجمع
حممود بن امحد العيين
فقه ,عربي
372( :1417ص ,ناقصة اآلخر).
307( :9037ص ,ناقصة اآلخر).

مستدرك الوافي
حممد بن مرتضى بن حممد امني املدعو بهادي
حديث ,عربي
( :9203شيخ حممد0024 ,هـ370 ,ص).

المستدرك على الصحيحين
ابو عبد اهلل احلاكم النيسابوري
حديث ,عربي
941( :9109ص).

المسترشد في اثبات االمامة
حممد بن جرير الطربي االمامي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :999حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
0340هـ209 ,ص).

المستطرف في كل فن مستظرف
حممد بن امحد االبشيهي
ادب ,عربي
992( :1491ص).

مستقصى االجتهاد في شرح ذخيرة المعاد

حرف امليم
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حسني بن ابراهيم احلسيين القزويين
فقه ,عربي
441( :102ص).

مسكن الشجون في حكم الفرار من الوباء
والطاعون
نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائري
متفرقات ,عربي
( :2424حممد امساعيل بن حممد علي0219 ,هـ,
001ص).
( :2429امساعيل بن حممد الربوجردي,
0274هـ201 ,ص).
0( :3127ص ,ناقصة األول واآلخر).
200( :2423ص ,ناقصة).

مسكن الفؤاد عن فقد االحبة واالوالد
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
متفرقات ,عربي
0274( :0394هـ74 ,ص).
( :3112حسون الرباقي00 ,ص ,ناقصة اآلخر).

المسلسالت
جعفر بن امحد بن علي القمي
حديث ,عربي
( :7717حممد بن عبد اهلل املوحدي القمي,
0310هـ00 ,ص).
04( :7721ص).

مسند احمد بن حنبل
امحد بن حنبل
حديث ,عربي
( :7443علي النعماني0297 ,هـ722 ,ص,

حرف امليم
ناقصة األول).

مسند االمام ابي حنيفة
حممد بن عبد الرمحن بن حممود اخلزنوي
حديث ,عربي
( :7440حممد بن امحد اجلويف044 ,هـ,
301ص).

مسند االمام ابي حنيفة
حممود بن عبد الرمحن
حديث ,عربي
( :7444املولوي حممد اكرم0133 ,هـ211 ,ص).

مسند االمام الرضا
الفضل بن احلسن الطربسي
حديث ,عربي
90( :2214ص ,ناقصة اآلخر).
012( :194ص).

مشارق االحكام
حممد بن امحد بن حممد مهدي النراقي
اصول فقه ,عربي
097( :4140ص ,ناقصة اآلخر).

مشارق االنوار
عبد اهلل بن حممد تقي اجمللسي
فقه ,عربي
993( :0479ص ,ناقصة اآلخر).

مشارق االنوار القدسية في بيان العهود
المحمدية
عبد الوهاب بن امحد الشعراني
اخالق ,عربي
0244( :1472هـ930 ,ص).

دليل خمطوطات
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مشارق الشموس في شرح الدروس
حسني بن مجال الدين حممد اخلونساري
فقه ,عربي
( :4292حممد صادق بن حيدر اجلهرمي0031 ,هـ,
914ص).
431( :9930ص ,ناقصة اآلخر).
404( :4149ص ,ناقصة اآلخر).
314( :2409ص ,ناقصة األول واآلخر).

مشارق انوار اليقين في كشف حقائق اسرار
امير المؤمنين
رجب بن حممد بن رجب الربسي احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4143صادق بن حممد حسني احلسيين
التنكابين0213 ,هـ404 ,ص).
( :4142حممد زكي بن حممد رضا كمرة,
224ص).

المشاعر
حممد بن ابراهيم صدر الدين الشريازي
فلسفة وحكمة ,عربي
94( :7703ص ,ناقصة األول).
04( :002ص ,ناقصة اآلخر).
90( :0443ص).

مشتمل االحكام في الفتاوى الحنفية
فخر الدين حييى بن عبد اهلل الرومي احلنفي
الصويف
فقه ,عربي
0140( :7079هـ220 ,ص).

مشتهى الفحول
امحد محدي افندي
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ادب ,عربي
( :242قطب زادة قاضي كركوك92 ,ص).

مشجر الرجال الثقات
بهاء الدين حممد العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
7( :499ص).

مشرق الشمسين واكسير السعادتين
بهاء الدين حممد العاملي
حديث ,عربي
( :3240حممد طاهر ,قم املقدسة0012 ,هـ,
000ص).
( :7040السيد املوسوي املازندراني290 ,ص).
211( :4700ص ,ناقصة اآلخر).

المشكاة
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
فقه ,عربي
( :0044املؤلف0201 ,هـ273 ,ص).

مشكاة االنوار
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,فارسي
0001( :7211هـ212 ,ص).

مشكاة االنوار الحسينية في شرح الدروس
الدينية
حممد ابراهيم بن شيخعلي
فقه ,عربي
( :4144علي اكرب بن شيخعلي0291 ,هـ,
907ص).

مشكاة االنوار في اصول المنار

حرف امليم
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زين الدين بن ابراهيم املعروف بابن جنيم
املصري
اصول فقه ,عربي
( :4141حسني بن حممد البخاري0219 ,هـ,
740ص).

مشكاة االنوار وخزانة االسرار
عبد اهلل بن امحد بن عبد احلميد احلسيين
انساب ,عرب
413( :327هـ004 ,ص).

المشكاة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية
حممد جواد بن حممد تقي مال كتاب
فقه ,عربي
( :9219نعمة بن عباس املوسوي0203 ,هـ,
974ص).
0201( :2122هـ209 ,ص).
( :9293صاحل بن حممد344 ,ص).
941( :093ص).
207( :034ص).
932( :371ص ,ناقصة اآلخر).
370( :0034ص).

مشكاة المصابيح
ولي الدين ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
اخلطيب العمري التربيزي
حديث ,عربي
737( :7093هـ091 ,ص).

مشكاة المصابيح في شرح درة بحر العلوم
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
041( :21ص ,ناقصة اآلخر).

حرف امليم

مشكاة الورى في شرح الفية الشهيد
حممد جعفر االسرتابادي
فقه ,عربي
( :010حممد امساعيل اخلراساني0293 ,هـ,
313ص).

المصابيح
حممد بن علي اجملاهد احلائري
فقه ,عربي
391( :4147ص).
30( :0390ص ,ناقصة األول واآلخر).

مصابيح االحكام
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم
الطباطبائي
فقه ,عربي
( :4144حممد جعفر بن عبد الرحيم ,قرية االران
من كاشان0244 ,هـ919 ,ص).
( :3193امحد بن حسن0209 ,هـ344 ,ص,
ناقصة اآلخر).
0321( :1243هـ414 ,ص).
940( :4111ص ,ناقصة).
424( :1241ص).
110( :4140ص ,ناقصة اآلخر).
011( :124ص).
243( :0441ص).

مصابيح االصول
حممد مهدي بن حممد ابراهيم الكرباسي
اصول فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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( :4110ابو القاسم الشريف0272 ,هـ,
900ص).

مصابيح االنوار في حل مشكالت االخبار
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
حديث ,عربي
( :3322ابراهيم بن علي البحراني0304 ,هـ,
400ص).
471( :3010ص ,ناقصة اآلخر).
000( :3017ص).

مصابيح االيمان في حقوق االنسان
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
اخالق ,عربي
( :3407املؤلف31 ,ص).
( :3402امحد بن سلطانعلي احلسيين92 ,ص).

مصابيح السنة
احلسني بن مسعود الفراء البغوي
حديث ,عربي
( :4114زكي حممد بن حممود العطار املرندي,
724هـ919 ,ص).

المصابيح السنية في طب البرية
شهاب الدين امحد بن سالمة القليوبي
طب ,عربي
( :2411حممد جنيب بن امحد العطا0202 ,هـ,
09ص).

مصابيح الظالم في شرح مفاتيح شرائع
االسالم

( :4112املؤلف0277 ,هـ249 ,ص).

حممد باقر الوحيد البهبهاني

( :4119املؤلف341 ,ص).

فقه ,عربي

( :4113املؤلف300 ,ص).

0239( :4111هـ409 ,ص ,ناقصة األول).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

حرف امليم

910

937( :4117ص ,ناقصة األول).

( :074املؤلف0319 ,هـ071 ,ص).

224( :2422ص).

( :024املؤلف0314 ,هـ397 ,ص).

مصادقة االخوان
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :0141هادي بن عباس الطباطبائي0349 ,هـ,
91ص).

المصائب

( :001املؤلف0314 ,هـ307 ,ص).
( :0140املؤلف0314 ,هـ074 ,ص).
( :0144املؤلف0311 ,هـ042 ,ص).
( :0010املؤلف0311 ,هـ224 ,ص).
( :0011املؤلف0311 ,هـ210 ,ص).
( :0012املؤلف0311 ,هـ024 ,ص).
( :022املؤلف0317 ,هـ317 ,ص).

فخر الدين بن حممد علي الطرحيي

( :023املؤلف0317 ,هـ074 ,ص).

جمالس ,عربي

( :100املؤلف0317 ,هـ379 ,ص).

242( :2134ص ,ناقصة األول واآلخر).

مصائب االبرار
اهلل قلي بن شاه مريزا السلماسي
سرية ,فارسي
029( :7413ص ,ناقصة).

مصائب المعصومين
عبد اخلالق بن عبد الرحيم اليزدي
سرية ,عربي
321( :1144ص ,ناقصة).

المصباح
ناصر بن عبد السيد املطرزي
حنو ,عربي
0144( :7474هـ201 ,ص).
( :4110غالم حممد علي0041 ,هـ041 ,ص).

مصباح االنام في شرح شرائع االسالم

( :0147املؤلف0314 ,هـ307 ,ص).
( :734املؤلف0301 ,هـ233 ,ص).
( :791املؤلف0301 ,هـ409 ,ص).
( :421املؤلف0300 ,هـ333 ,ص).
( :799املؤلف0309 ,هـ929 ,ص).
( :710املؤلف0304 ,هـ417 ,ص).
( :029املؤلف0331 ,هـ030 ,ص).
( :400املؤلف144 ,ص).
( :711املؤلف479 ,ص).
( :712املؤلف990 ,ص).
( :107املؤلف430 ,ص).
( :793املؤلف903 ,ص).
( :0019املؤلف997 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :404املؤلف237 ,ص).
( :407املؤلف013 ,ص).
( :774املؤلف101 ,ص).
( :041املؤلف314 ,ص).
( :771املؤلف424 ,ص).

جعفر بن امحد البديري

( :0013املؤلف004 ,ص).

فقه ,عربي

( :792املؤلف977 ,ص).

حرف امليم
( :070املؤلف201 ,ص).

دليل خمطوطات
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اخالق ,عربي

( :020املؤلف370 ,ص ,ناقصة).

( :013حممد قلي ابو اوغلي0234 ,هـ47 ,ص).

910( :714ص).

0210( :433هـ041 ,ص).

212( :141ص).
244( :104ص).

المصباح الصغير

434( :790ص).

حممد بن احلسن الطوسي

931( :713ص).

أدعية وزيارات ,عربي

917( :719ص).

مصباح االنظار
جمهول
اخالق ,عربي
( :7740حسني بن حممد تقي النوري الطربسي,
املشهد الرضوي0240 ,هـ91 ,ص).

مصباح االنوار في فضائل امام االبرار
هاشم بن حممد
مناقب ,عربي

042( :4472ص ,ناقصة األول).

مصباح الفقيه
اغا رضا بن حممد هادي اهلمداني
فقه ,عربي
( :494املؤلف0240 ,هـ410 ,ص).
( :2144املؤلف091 ,ص).
( :1197املؤلف129 ,ص).
( :3191حسن علي اهلمداني0399 ,هـ914 ,ص,
ناقصة اآلخر).

347( :2431ص ,ناقصة األول واآلخر).

0399( :2020هـ744 ,ص).

344( :0001ص ,ناقصة األول واآلخر).

041( :7497ص ,ناقصة األول واآلخر).

المصباح الساطع في شرح مفاتيح الشرائع
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
فقه ,عربي
( :3037املؤلف0220 ,هـ933 ,ص).
( :3030املؤلف0224 ,هـ311 ,ص).
( :3011املؤلف0224 ,هـ341 ,ص).
( :3030املؤلف734 ,ص ,ناقصة اآلخر).
( :3144عبد الغفور0239 ,هـ191 ,ص).
0321( :9213هـ002 ,ص).

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة
االمام جعفر الصادق `

499( :2441ص).

مصباح المتهجد
حممد بن احلسن الطوسي
أدعية وزيارات ,عربي
( :4171حممد زمان بن مشس الدين علي
اليافعي0100 ,هـ701 ,ص).
0111( :1714هـ704 ,ص).
0300( :4411هـ112 ,ص).
( :1001علي بن فردان االصبعي449 ,ص,
ناقصة).
110( :743ص ,ناقصة اآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

المصباح المضيء في خالفة المستضيء
ابو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي البغدادي
تاريخ ,عربي
204( :9707ص ,ناقصة اآلخر).

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
امحد بن حممد بن علي الفيومي
لغة ,عربي
( :4170حممد طيب الراوري0223 ,هـ,
703ص).

مصباح الوصول الى تهذيب االصول
حممد بن ادم بن عبد اهلل
اصول فقه ,عربي
( :9921املؤلف0200 ,هـ211 ,ص).

المصباح في شرح مفاتيح العلوم
علي بن حممد الشريف اجلرجاني
بالغة ,عربي
421( :4114ص).

المصباح في علم المفتاح
ايدمر بن علي اجللدكي
فلسفة وحكمة ,عربي
0312( :0490هـ017 ,ص).

مصفاة الحياة في االعتصام
حممد حكيم بن عبد اهلل الشهري بعماد الدين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :19املؤلف0117 ,هـ000 ,ص).

المصنف من الكالم على مغني ابن هشام
تقي الدين ابو العباس امحد بن حممد الشمتين
حنو ,عربي

حرف امليم
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404( :9902ص ,ناقصة اآلخر).

مصنفات السيد حسن صدر الدين العاملي
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فهارس مكتبات ,عربي
( :3901املؤلف33 ,ص).

المصور في النجوم
جمهول
فلك وهيئة ,عربي
311( :741ص ,ناقصة األول واآلخر).

مطارح االفهام في مباني االحكام
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
اصول فقه ,عربي
0303( :1327هـ372 ,ص).

مطارح االنظار
ابو القاسم بن حممد علي النوري الطهراني
الكالنرتي
فقه ,عربي
( :0401معني الدين أمحد بن رجب علي,
0339هـ210 ,ص).

المطالب العلية
حممد التربيدي
فلسفة وحكمة ,عربي
40( :023ص).

المطالب الكشفية
منصور بن حممد احلسيين
فلسفة وحكمة ,عربي
27( :9149ص).

المطالب المظفرية في شرح الرسالة

حرف امليم

الجعفرية
حممد بن ابي طالب املوسوي االسرتابادي
فقه ,عربي
910( :4173ص).
( :4172حممد صاحل بن مهدي700 ,ص)
( :2301حممد بن شاه مراد371 ,ص).

مطالب ملتقطة من رسالة الفارابي
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
1( :7407ص).

مطالع االنظار في شرح طوالع االنوار
حممود بن عبد الرمحن االصبهاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7127عبد الرمحن بن حسني بن علي,
777هـ392 ,ص).
( :4179نور الدين بن حافظ حسني الرتكستاني,
020هـ310 ,ص).
303( :4174ص).

مطالع االنوار المقتبسة من اثار االئمة
االطهار
حممد باقر بن حممد تقي الشفيت
فقه ,عربي
( :4102امساعيل بن حممد الورنوسفادراني,
0293هـ090 ,ص).

دليل خمطوطات
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عثمان بن سند الوائلي النجدي النقشبندي
تراجم ,عربي
( :9401ابراهيم بن عبد الغين الدروبي البغدادي,
0312هـ379 ,ص).

مطالع المسرات بجالء دالئل الخيرات
ابو عيسى حممد مهدي بن امحد بن علي
الفاسي الفهري القصريي
أدعية وزيارات ,عربي
( :1444صاحل0030 ,هـ111 ,ص).
( :1441مصطفى بن خليل0094 ,هـ142 ,ص).

المطرز في اللغز
بهاء الدين بن حممد النائيين املختاري
حنو ,عربي
( :4103حممد بن علي حممد التربيزي0202 ,هـ,
002ص).

المطلب التام السوي على حزب االمام
النووي
مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري
الصديقي
تراجم ,عربي
( :7410رضوان حممد رضوان اجلندي0037 ,هـ,
009ص).

المطلع

0273( :4100هـ794 ,ص).

زكريا بن حممد االنصاري

44( :4174ص ,ناقصة اآلخر).

منطق ,عربي

427( :4170ص).
311( :4177ص).
111( :4171ص).

مطالع السعود في اخبار اعلم الوزراء داود

( :9493حممد بن حسن احلجاوي احلنبلي,
41ص).

مطلع البدور في رجال الزيدية
امحد بن صاحل ابن ابي الرجال
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تراجم ,عربي
0001( :301هـ294 ,ص).
0001( :329هـ237 ,ص).

حرف امليم

914
اصبهان0000 ,هـ974 ,ص).

( :7111جامع منصور أفندي0000 ,هـ111 ,ص,
ناقصة األول).
( :2141لطف اهلل بن حسن0290 ,هـ107 ,ص).

المطول
مسعود بن عمر التفتازاني
بالغة ,عربي
790( :7234هـ109 ,ص).
( :4140عاقل بن عادل الصنعاني020 ,هـ,
377ص).
( :0210حممود بن يوسف079 ,هـ344 ,ص).
( :7113حسني بن حممد ,بلدة شرياز411 ,هـ,
321ص).
( :4703سراج الدين خاني0110 ,هـ214 ,ص).
0109( :7110هـ120 ,ص).
( :2143حممد رضا بن جعفر االسرتابادي,
0131هـ110 ,ص ,ناقصة).
( :9319صدر الدين حممد بن فتح اهلل
االسرتابادي0111 ,هـ147 ,ص).
( :4142حممد زمان يارعلي التفرشي ,اصفهان,
0170هـ401 ,ص).
( :4149قاضي جالل بن حممد شريف0173 ,هـ,
903ص).
( :2902مسلم بن ملك الكلبايكاني0102 ,هـ,
492ص ,ناقصة).
( :4143حممدي بن حممد شريف الرازي,
0109هـ240 ,ص).
( :9314صقر بن كتاب اهلل0142 ,هـ147 ,ص).
( :9032صاحل بن علي بن امحد الكفوي,
0010هـ027 ,ص).
( :2997حممد زمان بن حممد لطيف احلسيين,

( :7114حسني بن خضر0241 ,هـ901 ,ص ,ناقصة
األول).
( :2090ابو اهلادي بن حممد مهدي اليزدي,
0241هـ404 ,ص).
0243( :7117هـ479 ,ص).
0241( :7119هـ970 ,ص).
( :4100حممد بن آقا مشس0247 ,هـ912 ,ص).
( :4101حممد رضا0211 ,هـ442 ,ص).
( :4141حممد باقر الزجناني ,قزوين0217 ,هـ,
417ص).
412( :4331ص).
241( :4711ص ,ناقصة اآلخر).
971( :4144ص).
301( :4140ص).
( :4147االسرتابادي ,اسرتاباد310 ,ص).
900( :4141ص).
944( :4144ص).
949( :4104ص).
311( :4107ص).
302( :4104ص ,ناقصة اآلخر).
344( :4109ص).
042( :4441ص ,ناقصة األول واآلخر).
440( :1794ص ,ناقصة اآلخر).
221( :7100ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :7114ابراهيم710 ,ص).
993( :9030ص).
912( :9943ص ,ناقصة اآلخر).

حرف امليم
309( :3931ص ,ناقصة اآلخر).
414( :3924ص ,ناقصة األول واآلخر).
399( :2740ص ,ناقصة اآلخر).
410( :2720ص ,ناقصة اآلخر).
447( :2173ص ,ناقصة األول واآلخر).
342( :2930ص ,ناقصة اآلخر).

مظاهر محمدية
حممد بن اسد اهلل بن علي رضا املازندراني
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
( :2143املؤلف0274 ,هـ072 ,ص).

معاجز االمام علي `
جمهول
سرية ,فارسي
0221( :3202هـ033 ,ص).

معارج االحكام في شرح شرائع االسالم
حسني بن حممد ابراهيم احلسيين
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

911
040( :7040ص ,ناقصة األول).

معارج الفهم في شرح النظم
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0040حممد بن طاهر السماوي0330 ,هـ,
074ص).
209( :4334ص ,ناقصة).

المعارك االدبية في النجف الغروية
كاظم حممد علي شكر
ادب ,عربي
( :724املؤلف0440 ,م217 ,ص).

المعافية في شرح الكافية
شهاب الدين امحد بن عمر الدولت ابادي
اهلندي احلنفي
حنو ,عربي
( :7011حممد بن فتح اهلل احلنفي341 ,ص).

معالم التنزيل

0003( :2140هـ331 ,ص).

احلسني بن مسعود الفراء البغوي

202( :4332ص).

تفسري وعلوم قرآن ,عربي

409( :4330ص).

معارج االصول
جعفر بن احلسن احملقق احللي
اصول فقه ,عربي
( :2241حممد بن درويش عوض احللي,
0217هـ017 ,ص).
( :4339ابو القاسم بن امحد احلسيين,
اصفهان0293 ,هـ040 ,ص).
( :2010حممد رضا بن موسى بن حممد رضا,
0300هـ011 ,ص).

( :7474حممد بن امحد بن علي االردبيلي,
729هـ100 ,ص).
0291( :7414هـ009 ,ص).
442( :4331ص ,ناقصة األول واآلخر).

معالم الدين
حسن بن زين الدين العاملي
اصول فقه ,عربي
( :0979نظر علي بن حممد صاحل الالهيجي,
0174هـ073 ,ص).
( :0174حمسن بن سعدي0210 ,هـ331 ,ص).
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( :2104علي جميد اخلالني0201 ,هـ320 ,ص).
0224( :2497هـ900 ,ص ,ناقصة األول).
( :2140حممد تقي بن حممد رضا احلسين
احلسيين ,اصفهان0231 ,هـ220 ,ص).
( :2240حممد جعفر بن حسن اجليالني0233 ,هـ,
207ص).
( :7471ابن احلسني النجفي0234 ,هـ,
271ص).
 ( :2727معصوم بن جعفر احلسيين الديلماني,
قزوين0234 ,هـ240 ,ص).
( :9479االعسم0291 ,هـ041 ,ص).
( :2121حمسن طريح0294 ,هـ090 ,ص ,ناقصة
األول).
277( :1019ص ,ناقصة اآلخر).
272( :7244ص).
222( :401ص ,ناقصة اآلخر).
302( :3347ص ,ناقصة اآلخر).
241( :2042ص ,ناقصة اآلخر).
304( :2012ص).
293( :2110ص).
240( :2034ص ,ناقصة األول).

حرف امليم
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تراجم ,عربي

( :0447علي بن قوام الدين بن حممد الليثي,
403هـ01 ,ص).

معالي الهمم
جنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي
عرفان ,عربي
97( :1494ص).

معاني االخبار
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :2310عباس بن خضر بن عباس النجفي,
النجف االشرف0144 ,هـ273 ,ص).
( :4337موسي بن حممد رضا التفرشي,
طهران0210 ,هـ922 ,ص).

معاني االستعارات واقسامها
ابو القاسم بن ابي بكر الليثي السمرقندي
بالغة ,عربي
9( :1344ص ,ناقصة اآلخر).

معاهد التنصيص

321( :0491ص ,ناقصة األول واآلخر).

عبد الرحيم بن امحد العباسي

317( :499ص).

ادب ,عربي

04( :0070ص ,ناقصة اآلخر).

040( :420ص ,ناقصة األول واآلخر).

معالم الدين في فقه ال ياسين

المعتبر في شرح المختصر

حممد بن شجاع القطان احللي

جعفر بن احلسن احملقق احللي

فقه ,عربي

فقه ,عربي

330( :0774ص ,ناقصة اآلخر).

معالم العلماء
حممد بن علي بن شهراشوب املازندراني

( :7443حممد جعفر ابن الكربالئي0231 ,هـ,
320ص).

المعتصم بوالية اهل البيت c

حرف امليم
عبد اهلل احلسن
نقد وردود ,عربي
( :2430علي نقي بن يوسف0234 ,هـ40 ,ص).

معتمد الشيعة في احكام الشريعة
حممد مهدي بن ابي ذر النراقي
فقه ,عربي
0322( :4330هـ201 ,ص).

معراج التوحيد والدر الفريد
حممد بن عبد النيب النيسابوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
1( :7423ص ,ناقصة اآلخر).

معراج السعادة
امحد بن حممد مهدي النراقي
اخالق ,فارسي

دليل خمطوطات

910

معرفة اسطرالب المعروف ببيست باب
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلك وهيئة ,فارسي
33( :0190ص).

معرفة الرجال
حييى بن معني
علم الدراية والرجال ,عربي
93( :343ص).
91( :342ص).

معرفة الركن الثالث من اصول الدين
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
4( :9127ص).

معرفة علم الحجر في علم الصنعة

140( :0177ص ,ناقصة).

جمهول

0219( :3109هـ900 ,ص).

كيمياء ,عربي

معراج الشريعة في شرح منهاج الهداية
حممد مهدي بن حممد ابراهيم الكرباسي
فقه ,عربي
0212( :2431هـ319 ,ص).

معراج النبي
امحد بن حسني بن ابراهيم
أدعية وزيارات ,عربي
0291( :7127هـ202 ,ص).

معراج اهل الكمال الى معرفة الرجال
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
علم الدراية والرجال ,عربي
307( :7077ص).

99( :404ص).

معرفة نسب النبي واهل بيته االطهار c
جمهول
انساب ,عربي
00( :0040ص ,ناقصة اآلخر).

معرفة واجب الصالة
جمهول
فقه ,عربي
31( :70ص).

المعروف عن اسرار الحروف
كاظم حممد علي شكر
علم احلروف ,عربي
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72( :130ص).

معلومات النفس بعد المفارقة
احلسني بن علي ابن سينا
فلسفة وحكمة ,عربي
2( :9141ص).

معيار االشعار
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي

حرف امليم
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009( :9440ص ,ناقصة األول واآلخر).

مغني الطالب في شرح ايساغوجي
حممود بن احلافظ حسن املغينساوي الرومي
احلنفي
منطق ,عربي
( :7101أمحد بن علي بن حممد ,بلدة تربيز,
441هـ20 ,ص ,ناقصة األول).

ادب ,فارسي
( :7171علي االوسط بن سليمان0230 ,هـ,
411ص ,ناقصة األول واآلخر).

معين النبيه في رجال من ال يحضره الفقيه
ياسني بن صالح الدين بن علي البالدي
البحراني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :7070علي بن حسني بن حممد النعيمي
البالدي البحراني0042 ,هـ047 ,ص).

معين الخواص
ابو القاسم بن احلسن القمي
فقه ,عربي
( :4101علي اكرب بن جعفر الكربالئي الكرازي,
0231هـ242 ,ص).

المعينية
حممد بن حممد نصري الدين الطوسي
فلك وهيئة ,فارسي
0101( :1300هـ02 ,ص ,ناقصة األول).

المغرب في ترتيب المعرب
ناصر بن عبد السيد املطرزي
لغة ,عربي

مغني اللبيب
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :920امحد بن حممد اجلامي الشافعي013 ,هـ,
210ص).
0102( :7904هـ411 ,ص ,ناقصة األول).
( :9114علي نقي بن رئيس علي اجلهرمي,
شرياز0144 ,هـ712 ,ص).
0021( :1092هـ371 ,ص ,ناقصة).
( :2719نصر اهلل بن عبد الرحيم ,بروجرد,
0200هـ912 ,ص).
( :2137معصوم بن جعفر الديلماني0231 ,هـ,
290ص).
( :4334حممد علي بن حممد يوسف
التويسركاني ,كرمانشاه0239 ,هـ492 ,ص,
ناقصة األول).
( :7100صادق امحد بن حممد0291 ,هـ,
007ص ,ناقصة األول).
0292( :9117هـ200 ,ص).
( :2712جعفر بن حسن بن مرتضى الطباطبائي,
0314هـ904 ,ص).
( :4409حممد باقر بن افضل الدين احلسيين,

حرف امليم
312ص ,ناقصة األول).
931( :1711ص ,ناقصة اآلخر).
491( :7934ص ,ناقصة اآلخر).
421( :7901ص).
933( :9711ص).
301( :3912ص ,ناقصة).
( :2743معصوم بن جعفر احلسيين299 ,ص).
301( :0024ص ,ناقصة اآلخر).
231( :904ص ,ناقصة اآلخر).

المغني في شرح الموجز
علي بن ابي احلزم ابن النفيس القرني
طب ,عربي
0249( :9440هـ299 ,ص).

مفاتيح االصول
حممد بن علي اجملاهد احلائري
اصول فقه ,عربي
( :1210املؤلف900 ,ص).
( :011حممد بن حممد حسني اخلونساري,
0230هـ313 ,ص).
( :9100براتعلي بن حممد حسن النجف آبادي,
0233هـ792 ,ص ,ناقصة األول).
0239( :0044هـ947 ,ص).
( :2709كربالء املقدسة0293 ,هـ437 ,ص).
( :2401مهدي بن حسني جالني0291 ,هـ,
274ص).
( :0444حممد هاشم بن حممد قاسم0249 ,هـ,
472ص).

دليل خمطوطات

901
332( :903ص).

مفاتيح الجنان
عباس بن حممد رضا القمي
أدعية وزيارات ,فارسي
902( :2434ص).
202( :2347ص ,ناقصة).

مفاتيح الشرائع
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
فقه ,عربي
( :3901حممد كاظم بن خان حممد االردبيلي,
0041هـ124 ,ص ,ناقصة).
( :7402عبد العظيم بن حممد تقي البريكلي,
0040هـ113 ,ص).
( :2194خليل بن مال حسن0044 ,هـ,
313ص).
0210( :071هـ171 ,ص).
0209( :411هـ244 ,ص).
( :747حممد بن نصر اهلل الكاشاني0321 ,هـ,
491ص).
922( :9103ص).
900( :7470ص ,ناقصة األول واآلخر).
913( :4411ص ,ناقصة األول).
702( :2992ص ,ناقصة).
310( :2094ص ,ناقصة األول واآلخر).
307( :409ص).

مفاتيح الصالة

942( :2700ص ,ناقصة اآلخر).

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

912( :273ص).

فقه ,عربي

271( :902ص).

( :3000املؤلف29 ,ص ,ناقصة اآلخر).
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مفاتيح القلوب والشفاء من الكروب
جمهول
متفرقات ,عربي
741( :7104هـ342 ,ص).

مفاتيح الكالم في شرح درر النظام
صبغة اهلل بن جعفر املوسوي الدارابي
فقه ,عربي
0237( :140هـ911 ,ص).

مفاتيح النجاة عباسي

حرف امليم

900
سرية ,عربي
0233( :0000هـ141 ,ص).

مفتاح البكاء بمصيبة ائمة الهدى
امحد بن ابراهيم السمناني
جمالس ,فارسي
( :0249املؤلف ,قزوين0232 ,هـ141 ,ص).

مفتاح السعادة ومالذ العبادة
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
أدعية وزيارات ,عربي

حممد باقر بن حممد مؤمن السبزواري

( :3401املؤلف41 ,ص ,ناقصة اآلخر).

أدعية وزيارات ,فارسي

009( :3419ص).

0147( :3101هـ423 ,ص).

مفتاح االحكام
امحد بن حممد مهدي النراقي
اصول فقه ,عربي
( :0134حممد بن حممد يوسف امليمين0220 ,هـ,
040ص).

مفتاح االسرار
محزة بن علي بن مالك الطوسي
متفرقات ,فارسي
119( :9430ص ,ناقصة اآلخر).

مفتاح االصول
ابو الربكات عبد اهلل بن امحد املعروف حبافظ
الدين النسفي
فقه ,عربي
302( :7340ص).

مفتاح البكاء
امحد بن ابراهيم السمناني

مفتاح الطالبين
جمهول
متفرقات ,عربي
0201( :7100هـ77 ,ص).

مفتاح الظفر
جمهول
طب ,فارسي
007( :3244ص).

مفتاح العلوم
يوسف بن حممد السكاكي
بالغة ,عربي
( :7103حممود بن عبد الوهاب حممود027 ,هـ,
021ص ,ناقصة).
407( :0400ص).

مفتاح الفالح
بهاء الدين حممد العاملي
أدعية وزيارات ,عربي

حرف امليم
( :7074املؤلف ,بلدة كنجه324 ,ص).
( :2331املؤلف ,كنجة0124 ,هـ217 ,ص).
( :107علي بن أمحد بن حممد البحراني,
0139هـ244 ,ص ,ناقصة األول).
0101( :3329هـ327 ,ص).
( :1709حممد270 ,ص).
970( :1172ص).

دليل خمطوطات

902
0270هـ12 ,ص).

مفتاح المنية من الطريقة النقشبندية
عبد الغين بن امساعيل النابلسي
عرفان ,عربي
( :1493سعد اهلل0274 ,هـ010 ,ص).

مفتاح النجاح في تلخيص االصالح

241( :7299ص ,ناقصة اآلخر).

علي بن حممد بن امساعيل احلائري

020( :9044ص ,ناقصة األول واآلخر).

فقه ,عربي

311( :0293ص).
311( :0073ص).

مفتاح الكرامة
حممد جواد بن حممد العاملي
فقه ,عربي
( :2712حممد اجلواد بن حممد تقي البياتي النجفي
املال كتاب0221 ,هـ121 ,ص).
( :2447حممد كدكين0213 ,هـ914 ,ص ,ناقصة
األول).
000( :1171ص ,ناقصة اآلخر).
041( :3043ص).
234( :011ص ,ناقصة األول واآلخر).
141( :2139ص).

مفتاح اللغة
امحد بن نيب
لغة ,فارسي
000( :2114ص).

مفتاح المنجمين
اويس بن امري جان التربيزي
فلك وهيئة ,فارسي
( :2434عباسعلي التربيزي ,النجف االشرف,

0239( :2279هـ000 ,ص ,ناقصة األول).

مفتاح الهداية
حممود بن سلطان علي املرعشي
متفرقات ,فارسي
( :0070املؤلف0324 ,هـ023 ,ص).

المفراح في شرح مراح االرواح
حسن بن عالء الدين علي االسود الرومي
صرف ,عربي
( :1410حممد خان حممود ,دار السلطنة تربيز,
0017هـ240 ,ص).

مفرحة االنام في تأسيس بيت هللا الحرام
زين العابدين بن نور الدين الكاشاني
تاريخ ,عربي
( :0422امحد بن حبيب زوين0239 ,هـ,
09ص).

المفصل في النحو
حممود بن عمر الزخمشري
حنو ,عربي
( :2437عبد اهلل بن مخيس0107 ,هـ911 ,ص).
( :111عبد اهلل بن مخيس0107 ,هـ914 ,ص).
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مقابس االنوار
اسد اهلل الدزفولي الكاظمي
فقه ,عربي
944( :0241ص).
994( :0017ص).
400( :2917ص ,ناقصة اآلخر).

المقاصد العلية في شرح الرسالة االلفية
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
( :1914جابر بن عباس بن جابر447 ,هـ,
220ص).
( :2214حممد قاسم بن حممد الفقيه النجفي,
0001هـ290 ,ص).
310( :141ص).

مقاالت
حممد املازندراني الشهري باهلندي
متفرقات ,فارسي
319( :3394ص).

مقاالت از كفتار ارسطوى حكيم
جمهول
شعر ,فارسي
239( :1730ص ,ناقصة اآلخر).

المقاالت االصولية
صادق التربيزي
اصول فقه ,عربي
020( :0040ص ,ناقصة اآلخر).

مقالة في العقل
ابو نصر الفارابي

حرف امليم

903
فلسفة وحكمة ,عربي
02( :7321ص).

مقالة في العقل على راي ارسطو
االسكندر االفريدوسي
فلسفة وحكمة ,عربي
9( :7324ص).

مقالة في الكمال الخاص بنوع االنسان
ابو سلمان السنجري
فلسفة وحكمة ,عربي
09( :7321ص).

مقامات ابن حمويه الجويني
يوسف بن ابي احلسن صدر الدين ابن محويه
اجلويين
ادب ,عربي
( :9442عبد الرزاق بن حممد بن فليح البغدادي,
0311هـ297 ,ص).

مقامات ابي الفتح االسكندري
بديع الزمان امحد بن احلسني اهلمداني
ادب ,عربي
0271( :7741هـ014 ,ص).

مقامات البكري الصديقي
مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري
الصديقي
ادب ,عربي
0040( :9191هـ144 ,ص).

مقامات الحريري
القاسم بن علي احلريري
ادب ,عربي

حرف امليم
( :9413اسحق بن حممد بن امحد794 ,هـ,
420ص).
( :7111ابراهيم بن مصطفى0003 ,هـ,
300ص).
( :2490حممد بن حممد علي دهخوارقاني,
0230هـ319 ,ص ,ناقصة األول).
310( :1303ص).
200( :2011ص).

مقامات بديع الزمان
بديع الزمان امحد بن احلسن اهلمداني
ادب ,عربي
73( :3301ص).

المقامة الوردية
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
ادب ,عربي
09( :490ص ,ناقصة اآلخر).

مقباس المصابيح
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
أدعية وزيارات ,فارسي
( :1029حممد صاحل الكرماني0020 ,هـ244 ,ص,
ناقصة).
310( :2930ص ,ناقصة اآلخر).

مقباس الهداية في علم الدراية
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :1270املؤلف0333 ,هـ911 ,ص).

مقتدى األنام
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,عربي

دليل خمطوطات

909

( :3319املؤلف04 ,ص ,ناقصة اآلخر).

مقتدى االنام في ترجمة شرائع االسالم
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,فارسي
( :3211املؤلف ,البصرة0334 ,هـ901 ,ص).
( :3213املؤلف0334 ,هـ303 ,ص).

مقتضب االثر في االئمة االثنى عشر
امحد بن حممد بن عياش اجلوهري
حديث ,عربي
( :7411علي حممد بن حممد جعفر بن حممد
رحيم االصفهاني0300 ,هـ40 ,ص).
( :3122حسون الرباقي ,النجف االشرف,
0302هـ39 ,ص).
( :0043حممد بن طاهر السماوي0334 ,هـ,
37ص).

مقتطف االزهار
عبد الصاحب شرب احلسيين
ادب ,عربي
097( :3200ص ,ناقصة اآلخر).

مقتطفات من عدة كتب
جمهول
متفرقات ,عربي
974( :9402ص).

مقتطفات من كشكول
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
متفرقات ,عربي
( :7439محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني7 ,ص).
( :7431محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
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البحراني0 ,ص).

مقتل االمام الحسين `
ابو خمنف لوط بن حييى االزدي الكويف
سرية ,عربي
( :3270علي الشريف الصحاف النجفي,
0202هـ230 ,ص).
( :2291جاسم بن حممد رضا الغراوي,
044ص).

مقتل االمام الحسين `
جمهول
سرية ,عربي
( :7041عبد اهلل بن حسن بن عبد اهلل السرتي,
0330هـ23 ,ص ,ناقصة األول).

حرف امليم

904
حممد بن حممد اجلزري الشافعي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
99( :4702ص).
00( :9224ص).

مقدمة الحدائق الناضرة
يوسف بن امحد البحراني
اصول فقه ,عربي
090( :9242ص ,ناقصة).

المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية
عبد اهلل بن عبد الرمحن افضل احلضرمي
فقه ,عربي
( :1410عبد اهلل عبد القادر العاني092 ,ص).

مقدمة الصالة

214( :3294ص ,ناقصة اآلخر).

الغزنوي

031( :2700ص).

فقه ,عربي

42( :2170ص ,ناقصة األول واآلخر).
090( :0047ص ,ناقصة األول).
202( :0912ص ,ناقصة األول واآلخر).

مقدمة االدب

03( :9744ص).

المقدمة الغزنوية
امحد بن حممد بن حممود بن سعيد الغزنوي
فقه ,عربي

حممود بن عمر الزخمشري

10( :9320ص).

ادب ,عربي

042( :9419ص).

40( :9974ص).

المقدمة االزهرية في علم العربية
خالد بن عبد اهلل االزهري
حنو ,عربي
412( :1413هـ71 ,ص).
2( :9002ص ,ناقصة اآلخر).

المقدمة الجزرية

مقدمة القاموس المحيط والقاموس الوسيط
حممد بن يعقوب الفريوز ابادي
ادب ,عربي
00( :1391ص).

مقدمة الواجب
حسني بن مجال الدين حممد اخلونساري
اصول فقه ,عربي

حرف امليم
( :0971حسني بن علي اخلسروشاهي0234 ,هـ,
40ص).

مقدمة حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة
حممد بن علي الرقا
اخالق ,فارسي
240( :9407ص).

مقدمة في التصريف
عثمان بن عمر ابن احلاجب
صرف ,عربي
10( :7111ص).

مقدمة في العقائد
عبد الغين بن امساعيل النابلسي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1090املؤلف04 ,ص).

مقدمة في معرفة اصطالحات القاموس
المحيط
ابو الوفاء اهلوريين
لغة ,عربي

دليل خمطوطات

901

مقدمة من منظومة لإلمام امير المؤمنين
حممد بن حممد الغزالي
طالسم ,عربي
01( :9721ص ,ناقصة اآلخر).
94( :3129ص).

مقدمة منتقى الجمان
حسن بن زين الدين العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :0910حممد علي بن حممد طاهر احلائري,
0043هـ24 ,ص).
( :1070يوسف بن عبد احلسني49 ,ص ,ناقصة
األول).

المقنع في الغيبة
علي بن احلسني الشريف املرتضى
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7741حسني بن حممد تقي الطربسي31 ,ص).

المكاسب والمعايش
هادي بن عباس كاشف الغطاء
فقه ,عربي

0304( :0440هـ312 ,ص).

( :0930املؤلف0342 ,هـ304 ,ص).

مقدمة كتاب ابواب الجنان

مكالمات عربية فرنسية

رفيع الدين حممد بن فتح اهلل القزويين
اخالق ,فارسي

جمهول
لغة ,عربي وفرنسي

0213( :3174هـ94 ,ص).

07( :1747ص ,ناقصة األول واآلخر).

مقدمة مشرق الشمسين واكسير السعادتين

مكتوبات بين عبد الصاحب الفضلي وبعض
االكابر

بهاء الدين حممد العاملي
فقه ,عربي
( :1074عبد اليوسف بن عبد احلسني ,النجف
االشرف0119 ,هـ20 ,ص).

عبد الصاحب الفضلي
متفرقات ,عربي
073( :440ص).
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009( :447ص).

مالحظات حول رسالة العروض والقافية
عبد الرمحن بن امحد اجلامي
ادب ,تركي
( :9494حممد علي حممد صادق امساعيل,
0004هـ23 ,ص).

المالحن

حرف امليم

907
علم الدراية والرجال ,عربي
212( :1714ص ,ناقصة األول).

ملحق امل االمل في احوال ال محي الدين
جواد حمي الدين
تراجم ,عربي
01( :244ص).

الملخص في الهيئة

حممد بن احلسن بن دريد االزدي

حممود بن حممد اجلغميين

لغة ,عربي

فلك وهيئة ,عربي

21( :03ص ,ناقصة اآلخر).

ملتقطات من رسالة صدر الدين القوينوي
جمهول
فلسفة وحكمة ,عربي
3( :7400ص).

ملتقى االبحر
ابراهيم بن حممد بن ابراهيم احلليب
فقه ,عربي
( :9039املؤلف423 ,هـ929 ,ص).
0009( :9207هـ933 ,ص).
291( :7401ص ,ناقصة اآلخر).

ملتقى البحرين
جعفر بن حممد بن عبد اهلل
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7001علي بن حممد بن جعفر0331 ,هـ,
21ص).

ملتقى مناقب االبرار الموجودة اسماؤهم في
مشارق االنوار
جمهول

( :7313قربان علي بن رمضان بن مشس الدين
طبسي0102 ,هـ211 ,ص).
( :2037حممد بن مال حسن0214 ,هـ014 ,ص,
ناقصة األول).

الملك
جابر بن حيان
متفرقات ,عربي
7( :3930ص).

الملل والنحل
عبد الكريم الشهرستاني
فرق ومذاهب ,عربي
( :2947حمي الدين بن حسني0120 ,هـ,
492ص).
21( :7404ص ,ناقصة األول واآلخر).

ملوك الكالم
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
ادب ,عربي
( :0041املؤلف0279 ,هـ341 ,ص).

من الفتاوى المرضية لشيخ االسالم ابن

حرف امليم

تيمية
امحد بن عبد احلليم ابن تيمية
فقه ,عربي
( :9017حسن بن عبد الرزاق رفه زادة0221 ,هـ,
314ص).

من سيرة النبي j
كاظم بن عبود االسلمي النجفي
جمالس ,عربي
( :4443املؤلف222 ,ص ,ناقصة األول
واآلخر).

من علم الكتاب
حممد اهلندي العراقي
طالسم ,عربي
( :3990حممد املاراني0319 ,هـ40 ,ص).

من كتاب ابن الغضائري
عبد اهلل بن احلسني اليسري
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3114امحد بن سلطانعلي احلسيين0390 ,هـ,
22ص).
( :3470حسن صدر الدين الكاظمي العاملي,
09ص).

من كتاب االنوار الجلية في اجوبة المسائل
الجبلية وكتاب الذخيرة الباقية
عبد اهلل بن نور الدين التسرتي
فقه ,عربي
( :7430محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني020 ,ص).

من كتاب التعازي
ابو عبد اهلل حممد بن علي بن احلسن العلوي

دليل خمطوطات
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اخالق ,عربي

( :7711عبد اجمليد بن حممد علي املشهدي,
0240هـ41 ,ص ,ناقصة األول).

من كتاب التعريض
حممد بن امحد بن عبد اهلل الصفرائي
اخالق ,عربي
( :7747حسني بن حممد تقي النوري الطربسي,
املشهد الرضوي0240 ,هـ23 ,ص).

من كتاب الدرر المضية لشيخ االسالم بن
تيمية
امحد بن عبد احلليم ابن تيمية
حديث ,عربي
0221( :9010هـ20 ,ص).

من كتاب الفضل بن شاذان
الفضل بن شاذان
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3124حممد بن مشس بن علي بن حسن,
474هـ42 ,ص).

من كتاب النجوم الزاهرة في فقه العترة
الطاهرة
سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
البحراني القطيفي
فقه ,عربي
( :7434محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني2 ,ص).

من كتاب طبقات القراء
مشس الدين حممد بن امحد املشهور احلافظ
الذهيب
تفسري وعلوم قرآن ,عربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
4( :9011ص).

من كتاب عيون اخبار الرضا
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
20( :7793ص).

من ال يحضره االمام

حرف امليم

904
0012هـ104 ,ص).

( :0744يعقوب بن حممد علي اهلزارجرييب,
0010هـ909 ,ص).
0002( :0420هـ904 ,ص).
291( :4701ص ,ناقصة األول واآلخر).
( :4770فخر الدين بن حممد علي طريح
النجفي342 ,ص).

حممد بن احلسن احلر العاملي

( :1113حممد علي النجفي ,الرماحية219 ,ص).

حديث ,عربي

309( :3304ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :2774حممد بن حممد علي0212 ,هـ,
403ص).

من ال يحضره الطبيب
حممد بن جعفر شرب احلسيين
طب ,فارسي
( :3074املؤلف711 ,ص).

من ال يحضره الطبيب
حممد بن زكريا الرازي
طب ,عربي
0210( :7210هـ099 ,ص).

من ال يحضره الفقيه
حممد بن علي الصدوق
حديث ,عربي
( :2944عبد الغالب الفريوزآبادي0124 ,هـ,
771ص),
0179( :0040هـ724 ,ص).
( :0702حممد حسني بن رفيع الدين القاهاني,
0170هـ139 ,ص).

( :2319امساعيل االصفهاني249 ,ص).
( :2042حممد مؤمن الشريف الكرماني,
103ص).
799( :2020ص).
390( :0710ص ,ناقصة اآلخر).
321( :0717ص).

مناجاة االمام الشافعي
حممد بن ادريس الشافعي
أدعية وزيارات ,عربي
2( :9311ص).

مناجاة امير المؤمنين من سور القران
الكريم
االمام علي بن ابي طالب `
أدعية وزيارات ,عربي
74( :2040ص).

منار الهدى في شرح العروة الوثقى
علي اكرب بن غالم حسن اخلونساري
فقه ,عربي

( :3231امحد بن علي االصطهباناتي0140 ,هـ,

( :0770املؤلف911 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :3374امساعيل بن صاحل اجلمري البحراني,

المنارات الطاهرة في االستخارات المأثورة

943ص).

حرف امليم

على العترة الطاهرة

دليل خمطوطات
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مناسك الحج

سليمان بن عبد اهلل املاحوزي

حممد الطباطبائي

أدعية وزيارات ,عربي

فقه ,فارسي

( :7020امحد بن حممد رضا احلسيين0309 ,هـ,
11ص).

المناسبات والشاخصات التحفات
كاظم حممد علي شكر
متفرقات ,عربي
( :720املؤلف0442 ,م009 ,ص).

مناسك الحج
حسني احلسيين الكوه كمري
فقه ,فارسي
10( :211ص).

مناسك الحج
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
فقه ,عربي
10( :0114ص).

مناسك الحج
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
فقه ,عربي
0000( :041هـ020 ,ص ,ناقصة).
( :0420امحد بن حبيب زوين0239 ,هـ0 ,ص).

مناسك الحج
علي بن احلسني احملقق الكركي
فقه ,عربي
( :300حممد بن فرج اهلل التربيزي0304 ,هـ,
02ص).

0219( :3247هـ219 ,ص).

مناسك الحج
حممد باقر بن حممد نقي املوسوي
فقه ,فارسي
014( :432ص ,ناقصة اآلخر).

مناسك الحج
هادي بن عباس كاشف الغطاء
فقه ,عربي
001( :0929ص).
019( :0924ص).

مناسك الحج
يوسف بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :7000ابو القاسم احلسيين0321 ,هـ07 ,ص).

مناظرة السيد بحر العلوم مع بعض اليهود
حممد مهدي بن مرتضى حبر العلوم الطباطبائي
نقد وردود ,عربي
09( :2310ص).

مناظرة الشيخ حسين بن عبد الصمد
الحارثي
احلسني بن عبد الصمد العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
00( :3132ص ,ناقصة األول واآلخر).

مناظرة ركن الدولة مع ابي جعفر الصدوق
حممد بن علي الصدوق

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0432امحد بن حبيب زوين0239 ,هـ,

حرف امليم

920
مناقب ,عربي
92( :9141ص ,ناقصة اآلخر).

01ص).

مناقب علي بن ابي طالب
مناظرة مع بعض علماء حلب
احلسني بن عبد الصمد العاملي
عقائد وعلم الكالم ,عربي

`

ابو املؤيد موفق بن امحد اخلوارزمي
مناقب ,عربي
391( :3122ص).

( :0774حممد باقر بن علي التسرتي0307 ,هـ,

200( :9107ص).

00( :4410ص).

مناهج التوسل في مباهج الترسل

00ص).

منافع االعضاء
جالينوس الطبيب
طب ,عربي
331( :1041ص ,ناقصة اآلخر).

عبد الرمحن بن حممد احلنفي البسطامي
ادب ,عربي
0140( :1997هـ009 ,ص).

المناهج السوية
حممد بن احلسن الفاضل اهلندي

مناقب ابي حنيفة
ابو الليث حمرم بن حممد الزيلي
مناقب ,عربي
011( :9714ص).

مناقب االولياء
جمهول
مناقب ,عربي
221( :9300ص ,ناقصة األول).

مناقب االئمة c
حممد علي احلزم ابادي
مناقب ,فارسي
0321( :1190هـ319 ,ص).

مناقب عبد القادر الجيالني
جمهول

فقه ,عربي
( :0109حممد علي بن حممد قاسم القوجمي,
0231هـ344 ,ص).

مناهج الفالح
حممد علي اخلراساني احلائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :0442املؤلف0304 ,هـ74 ,ص).

المناهج الكافية في شرح الشافية
زكريا بن حممد االنصاري
حنو ,عربي
290( :9492ص ,ناقصة اآلخر).

مناهج المتقين في فقه ائمة الحق واليقين
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :1090املؤلف0324 ,هـ441 ,ص).

حرف امليم
( :1311املؤلف700 ,ص).
0327( :1200هـ433 ,ص).
( :1219مرتضى القزويين102 ,ص).
140( :1001ص).

مناهج النبي واله
مهدي بن حممد بن موسى االسدي الصحاف
أدعية وزيارات ,عربي
( :2210املؤلف0342 ,هـ009 ,ص).

مناهج الوصول في تفسير آيات االصول
ابو احلسن بن حممد ابراهيم الطبيب الشريازي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :0303املؤلف0013 ,هـ791 ,ص).

المناهل
حممد بن علي اجملاهد احلائري
فقه ,عربي
929( :3920ص).
37( :0331ص ,ناقصة األول واآلخر).
207( :0332ص ,ناقصة اآلخر).
704( :0014ص ,ناقصة األول).
349( :770ص).
317( :774ص).
492( :2701ص ,ناقصة اآلخر).

مناهل العرفان
عبد اجلواد الطريين املالكي
اخالق ,عربي
4( :309ص).

منائر سيرة الخلفا من ذات الشفا
حممد بن عبد الرسول الربزجني
تراجم ,عربي

دليل خمطوطات
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( :7374املؤلف0101 ,هـ092 ,ص ,ناقصة).

منبع االخبار وتتبع االثار
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0341( :2230هـ337 ,ص).

منتخب
حسون الرباقي النجفي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :3124املؤلف ,النجف االشرف0304 ,هـ,
011ص).

منتخب الشفائية
عبد اهلل الطيب
طب ,فارسي
340( :7339ص ,ناقصة).

منتخب الصراح
جمهول
لغة ,عربي
( :0411أمحد الرازي0244 ,هـ024 ,ص).

منتخب اللغات
عبد الرشيد احلسيين املدني
لغة ,فارسي
( :2044علي اكرب بن صاحب0249 ,هـ,
910ص).

منتخب النحو
مفيت امري حيدر
حنو ,فارسي
0224( :2101هـ29 ,ص).
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منتخب عجائب االخبار

حرف امليم
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منتخب نسيم الصبا

حممد بن جعفر شرب احلسيين

احلسن بن علي الظهريي العاملي

حديث ,عربي

ادب ,عربي

( :3091املؤلف0399 ,هـ211 ,ص).

21( :20ص).

المنتخب في اصول المذهب

المنتقيات السنية

حسام الدين حممد بن حممد بن عمر

عبد اجلواد الطريين املالكي

االخسيكثي

حديث ,عربي

اصول فقه ,عربي
( :9340جليل بن علي بن عبد اهلل773 ,هـ,
021ص).
30( :7137ص ,ناقصة اآلخر).

المنتخب في جمع المراثي والخطب
فخر الدين بن حممد علي الطرحيي
جمالس ,عربي
( :2711حممد علي بن حممد امني0049 ,هـ,
112ص).

منتخب من احقاق الحق
نور اهلل القاضي التسرتي
نقد وردود ,عربي
( :3119حسون الرباقي النجفي022 ,ص).

منتخب من ديوان حافظ الشيرازي
جمهول
عرفان ,فارسي
241( :2440ص).

المنتخب من كتاب الدرر والغرر
حممد بن جعفر شرب احلسيين
تاريخ ,عربي
( :3039املؤلف001 ,ص ,ناقصة اآلخر).

34( :304ص).

منتهى االغراض في علم االمراض
حممد اهلراوي
طب ,عربي
721( :2072ص ,ناقصة اآلخر).

منتهى السؤل واالمل في علمي االصول
والجدل
عثمان بن عمر ابن احلاجب
اصول فقه ,عربي
732( :7133هـ211 ,ص).

منتهى السؤول في شرح الفصول
علي بن يوسف بن عبد اجلليل االلنيلي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
91( :7409ص ,ناقصة اآلخر).
030( :7027ص).

منتهى المطلب في تحقيق المذهب
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
( :2079حممد كاظم احلسيين0103 ,هـ,
031ص).
( :0171حممد بن حمسن العزارجرييب0294 ,هـ,
410ص).

حرف امليم
0111( :0013ص ,ناقصة اآلخر).

منتهى المقال في احوال الرجال
حممد بن امساعيل احلائري
علم الدراية والرجال ,عربي
0242( :0074هـ940 ,ص).

منتهى مقاصد االنام في نكت شرائع االسالم
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( :1090املؤلف0309 ,هـ104 ,ص).
( :1039املؤلف0309 ,هـ419 ,ص).

( :1300املؤلف0304 ,هـ970 ,ص).
( :1301املؤلف0304 ,هـ417 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
( :1044املؤلف0304 ,هـ100 ,ص).
( :1001املؤلف0304 ,هـ490 ,ص).

عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني

( :1074املؤلف0304 ,هـ104 ,ص).

فقه ,عربي

0304( :1202هـ234 ,ص).

( :1342املؤلف300 ,ص).

( :1341املؤلف0301 ,هـ407 ,ص).

( :1394املؤلف211 ,ص).

( :1329املؤلف0301 ,هـ411 ,ص).

( :1292املؤلف040 ,ص).

( :1317املؤلف0301 ,هـ401 ,ص).

( :1290املؤلف341 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :1243حممود الربوجردي0301 ,هـ,

( :1291املؤلف012 ,ص).

307ص).

( :1040املؤلف041 ,ص).

( :1297حممود الربوجردي0301 ,هـ79 ,ص).

( :1049املؤلف300 ,ص).

0301( :1077هـ947 ,ص).

( :1041املؤلف301 ,ص).

0301( :1042هـ944 ,ص).

( :1091املؤلف499 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :1031املؤلف0301 ,هـ302 ,ص).

( :1303املؤلف201 ,ص ,ناقصة).

( :1394املؤلف0307 ,هـ472 ,ص).

( :1031املؤلف147 ,ص).

( :1003املؤلف ,كربالء0307 ,هـ310 ,ص).

( :1020املؤلف411 ,ص ,ناقصة اآلخر).

( :1002املؤلف0307 ,هـ377 ,ص).

0310( :1240هـ399 ,ص).

( :1071املؤلف0307 ,هـ449 ,ص).

( :1043املؤلف0301 ,هـ432 ,ص).

( :1044املؤلف0307 ,هـ911 ,ص).

( :1049املؤلف0300 ,هـ930 ,ص).

( :1034املؤلف0307 ,هـ402 ,ص).

0302( :1241هـ394 ,ص).

( :1030املؤلف0307 ,هـ491 ,ص).

( :1010املؤلف0302 ,هـ900 ,ص).

( :1349املؤلف0300 ,هـ400 ,ص).

( :1037املؤلف0302 ,هـ407 ,ص).

( :1390املؤلف0300 ,هـ374 ,ص).

( :1290املؤلف0309 ,هـ247 ,ص).

( :1391املؤلف0300 ,هـ301 ,ص).

( :1211املؤلف0309 ,هـ310 ,ص).

( :1299املؤلف0300 ,هـ293 ,ص).

0309( :1000هـ901 ,ص).

0300( :1221هـ941 ,ص).

( :1019املؤلف0309 ,هـ441 ,ص).

0300( :1201هـ207 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
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حرف امليم

( :1203املؤلف0300 ,هـ290 ,ص).

( :1041املؤلف0329 ,هـ403 ,ص).

( :1214املؤلف0300 ,هـ040 ,ص).

( :1004املؤلف0324 ,هـ373 ,ص).

( :1000املؤلف0300 ,هـ400 ,ص).

( :1034املؤلف0321 ,هـ324 ,ص).

( :1010املؤلف0300 ,هـ971 ,ص).

( :1047املؤلف0327 ,هـ473 ,ص).

( :1099املؤلف0300 ,هـ340 ,ص).

( :1397املؤلف0330 ,هـ312 ,ص).

( :1343املؤلف0300 ,هـ973 ,ص).

( :1097املؤلف0330 ,هـ117 ,ص).

( :1307املؤلف0304 ,هـ109 ,ص).

( :1043املؤلف0337 ,هـ014 ,ص).

( :1301املؤلف0304 ,هـ134 ,ص).

( :1211موسى بن جعفر االنصاري272 ,ص).

( :1302املؤلف0304 ,هـ400 ,ص).

( :1230حممود الربوجردي391 ,ص).

( :1300املؤلف0304 ,هـ40 ,ص).

( :1223حممود الربوجردي374 ,ص).

( :1244املؤلف0304 ,هـ234 ,ص).

( :1213حممود الربوجردي310 ,ص).

0304( :1241هـ243 ,ص).

23( :1237ص).

0304( :1249هـ234 ,ص).

223( :1212ص).

( :1242املؤلف0304 ,هـ210 ,ص).

201( :1210ص).

( :1232حممود الربوجردي0304 ,هـ,

221( :1247ص).

233ص).

040( :1291ص).

( :1220املؤلف0304 ,هـ224 ,ص).

342( :1294ص).

( :1212حممد حسن بن حممد علي النجفي ابادي

274( :1293ص).

االصفهاني ,ارض الغري0304 ,هـ240 ,ص).

727( :1231ص).

( :1042املؤلف0304 ,هـ943 ,ص).

324( :1224ص).

( :1070املؤلف0304 ,هـ972 ,ص).

342( :1221ص).

0321( :1213هـ234 ,ص).

207( :1224ص).

0321( :1244هـ040 ,ص).

022( :1229ص).

0321( :1204هـ124 ,ص).

044( :1222ص).

0321( :1200هـ241 ,ص).

201( :1220ص).

( :1007املؤلف0321 ,هـ040 ,ص).

290( :1204ص).

( :1094املؤلف0321 ,هـ144 ,ص).

302( :1209ص).

( :1091املؤلف0321 ,هـ401 ,ص).

242( :1201ص).

0320( :1294هـ90 ,ص).

227( :1214ص).

0320( :1207هـ304 ,ص).

929( :1044ص).

( :1041املؤلف0323 ,هـ112 ,ص).

431( :1242ص).

حرف امليم
090( :1240ص).

منح الروض االزهر في شرح الفقه االكبر
علي بن سلطان حممد القاري اهلروي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :9020عمر الصحاف بن ولي0200 ,هـ,
293ص).
( :7017حممد بن مال عبد اهلل0274 ,هـ,
211ص).
241( :1710ص).
240( :7304ص).

المنح المكية في شرح الهمزية في مدح خير
البرية
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
ادب ,عربي
0140( :7920هـ441 ,ص).

منشات
ابو القاسم قائمقام الفراهاني
ادب ,فارسي
( :9437امحد بن حممود اآلشتياني0309 ,هـ,
710ص ,ناقصة األول).

منظومات االعسم

دليل خمطوطات

921

القاسم الطباطبائي احلجة0339 ,هـ,
090ص).

منظومات في الحب والحرب والغلمان
والنساء
وهيب افندي
شعر ,عربي
0241( :1941هـ032 ,ص).

منظومة ابن السبكي
ابن السبكي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0( :7909ص).

منظومة االسماء الحسنى مع مناجاتها
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
09( :7970ص).

منظومة الحجة
حممد باقر احلجة الطباطبائي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0304( :439هـ47 ,ص).

منظومة الفاضل القزويني

حممد علي االعسم

علي القزويين

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :004حسن بن علي احللي0339 ,هـ91 ,ص).

( :0107املؤلف0249 ,هـ240 ,ص).

منظومات فقهية

منظومة الفرائد

حممد صادق بن ابي القاسم الطباطبائي احلجة

حممد بن املصطفى معروف

فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :0404ضياء الدين بن حممد مهدي بن أبي

44( :9040ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

المنظومة الفقهية المستطرفة

حرف امليم

927

منظومة في اسماء اهل البدر

حمسن بن احلسن االعرجي

علي القادري البدجني البغدادي

فقه ,عربي

شعر ,عربي

( :410حممد حسن الصحاف0304 ,هـ009 ,ص).

( :9710ختم شدجون0291 ,هـ009 ,ص).

منظومة المطاعم والمشارب

منظومة في أحوال االخرة

حمسن بن مرتضى االعسم

جمهول

فقه ,عربي

اخالق ,عربي

( :0111علي بن حممد رضا كاشف الغطاء,
0393هـ02 ,ص).
23( :344ص ,ناقصة اآلخر).

منظومة المكفرات لكل ذنب سابق وات
عبد اهلل بن حممد الكردي البيتوشي
اخالق ,عربي
( :1170طه بن امحد بن حسن بن امساعيل
الكوسي0213 ,هـ372 ,ص ,ناقصة األول).

منظومة الهمزية
عبد اجلميل املوصلي الشافعي القادري
علوم غريبة ,عربي
3( :9771ص).

منظومة حور العين في ألغاز الفقه
علي بن عبد اهلل البصري احلاكمي احلموي

04( :9311ص).

منظومة في االرث
علي القزويين
فقه ,عربي
( :0149املؤلف0300 ,هـ34 ,ص).

منظومة في االرث والديات واالكل والشرب
حممد علي االعسم
فقه ,عربي
00( :0470ص).

منظومة في االصول
جمهول
اصول فقه ,عربي
0( :474ص ,ناقصة األول واآلخر).

منظومة في االنكحة على مذاهب عامة

احلنفي

جمهول

فقه ,عربي

فقه ,عربي

217( :9070ص ,ناقصة اآلخر).

21( :1140ص ,ناقصة).

منظومة في ارث المرأة

منظومة في التجويد

حممد باقر احلجة الطباطبائي

ابو القاسم القارئ

فقه ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

( :242الناظم9 ,ص).

01( :0910ص ,ناقصة اآلخر).

حرف امليم

منظومة في الجنة
جمهول
اخالق ,عربي
04( :9244ص).

منظومة في الحج
عدنان الغريفي البحراني
فقه ,عربي
91( :3314ص).

منظومة في الحج والصيام والخمس
عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :0023املؤلف0309 ,هـ09 ,ص).

منظومة في الرضاع
حممد علي االعسم
فقه ,عربي
0239( :0424هـ9 ,ص).

منظومة في الرضاع مع شرحها
صدر الدين بن صاحل العاملي
فقه ,عربي
( :142حممد علي بن حممد قاسم القومشي,
0231هـ94 ,ص).
0314( :32هـ14 ,ص).

منظومة في الصالة
جمهول
فقه ,عربي
34( :347ص ,ناقصة اآلخر).

منظومة في الصالة
حممود بن سلطان علي املرعشي

دليل خمطوطات

920
فقه ,فارسي
0331( :0072هـ4 ,ص).

منظومة في العدد
جمهول
فقه ,عربي
( :0110علي بن حممد رضا كاشف الغطاء,
0399هـ1 ,ص).
0399( :310هـ7 ,ص).

منظومة في العدد
حممد علي االعسم
فقه ,عربي
( :270حسني بن حممد علي االعسم0227 ,هـ,
00ص ,ناقصة اآلخر).

منظومة في العقائد
امحد بن عبد اهلل اجلزائري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0001( :7902هـ99 ,ص).

منظومة في العقائد
عبد اهلادي بن كاظم شليلة الكاظمي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :231حسن بن علي القفطان0323 ,هـ,
03ص ,ناقصة األول).

منظومة في العقائد
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
94( :9197ص ,ناقصة األول).

منظومة في العقائد
حممد حسن بن ابي الفضل

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :442حسن بن حممد باقر احلسيين01 ,ص).

منظومة في العقائد

حرف امليم

924

( :0941امحد بن حبيب زوين احلسيين,
0239هـ4 ,ص).

منظومة في النحو

حممد معروف بن مصطفى بن امحد النودهي

جمهول

الشافعي

حنو ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

00( :1174ص ,ناقصة األول واآلخر).

( :7117حسني السيتلي90 ,ص).

منظومة في العقائد مع شرحها
علي بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار
القطيفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
90( :003ص).

منظومة في الفرائض
علي القزجلي
فقه ,عربي
( :7944مشس الدين العباسي0340 ,هـ,
39ص).

منظومة في الفقه
جمهول
فقه ,عربي
( :0114صاحل اجلعفري34 ,ص).

منظومة في المواريث
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي
( :2004املؤلف0330 ,هـ47 ,ص).

منظومة في المواريث
حممد علي االعسم
فقه ,عربي

منظومة في الوفق المخمس
ابو احلجاج يوسف بن حممد الوجالجي
اهلندسة واحلساب ,عربي
4( :9774ص).

منظومة في الوفق المخمس الخالي الوسط
حممد بن سعيد املهدي بن حممد السوسي
املالكي
اهلندسة واحلساب ,عربي
3( :9779ص).

منظومة في تاريخ اهل العصمة
حممد بن احلسن احلر العاملي
سرية ,عربي
( :2439ابو احلسن امللقب بالرضا010 ,ص).

منظومة في حديث الكساء
حممد رضا بن حممد االزري البغدادي
حديث ,عربي
( :3120حسون الرباقي النجفي3 ,ص).

منظومة في علم العروض
جمهول
ادب ,عربي
( :9191حممد01 ,ص).

حرف امليم

منظومة في كيفية استخراج وفق المخمس
خالي الوسط
حمي الدين حممد ابن عربي
اهلندسة واحلساب ,عربي
04( :9771ص).

منظومة في مسائل الرضاعة
حممد علي االعسم
فقه ,عربي
( :0117علي بن حممد رضا كاشف الغطاء,
01ص).

منظومة لعوامل الجرجاني
جمهول
حنو ,فارسي
3( :7230ص).

المنقحات المشروحة في علمي المعاني
والبيان
حممد بن مصطفى الرومي احلنفي التريهوي
املعروف بالعيشي افندي
بالغة ,عربي
( :7294مصطفى بن عمر0140 ,هـ001 ,ص).

المنقذ من الضالل
حممد بن امحد بن عثمان قامياز الذهيب
نقد وردود ,عربي
( :7944عثمان بن عبد الرمحن بن شارخ
النجدي0311 ,هـ302 ,ص).

منقوالت من كتب
حسني بن حممد تقي النوري
متفرقات ,عربي
( :7791املؤلف0201 ,هـ92 ,ص).

دليل خمطوطات
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منقوالت من كتب مختلفة
جمهول
اخالق ,عربي
02( :7311ص).

منهاج االصول في تقريرات الشيخ ضياء
الدين العراقي
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
اصول فقه ,عربي
( :2429املؤلف0393 ,هـ000 ,ص).

منهاج االعمال
حممد شفيع االسرتابادي
فقه ,فارسي
( :0990حممد كريم بن حممد امساعيل
االسرتابادي0291 ,هـ473 ,ص).

منهاج التقوى في شرح العروة الوثقى
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
فقه ,عربي
( :2421املؤلف43 ,ص).

منهاج السرور والرشاد
عبد القادر بن امحد الفاكهي
متفرقات ,عربي
227( :007ص).

منهاج الطالبين
حييى بن شرف النووي
فقه ,عربي
( :9004حممود بن ابي بكر بن علي الياسكندي,
030هـ410 ,ص).
0090( :9741هـ42 ,ص).
339( :1911ص ,ناقصة ألول واآلخر).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
311( :1421ص).
370( :9142ص).
910( :9432ص ,ناقصة اآلخر).

منهاج العابدين
حممد بن حممد الغزالي
عرفان ,عربي
( :9127ادريس بن عبد اهلل307 ,ص).

منهاج الفالح
علي بن شاه حممود البافقي
أدعية وزيارات ,فارسي
0014( :2407هـ901 ,ص ,ناقصة).
( :0740امام قلي سرابي0237 ,هـ211 ,ص).

منهاج الكرامة في اثبات االمامة
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
031( :3201ص).

منهاج الكرامة في معرفة االمامة
نعمة اهلل الرضوي املشهدي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2204حممد صاحل بن عبد الرسول اخلرسان,
النجف االشرف32 ,ص ,ناقصة اآلخر).

منهاج النجاة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
اخالق ,عربي

حرف امليم

930

منهاج الهداية
حممد ابراهيم بن حممد حسن الكرباسي
فقه ,عربي
( :4704املؤلف49 ,ص).
0243( :2002هـ200 ,ص).
( :7419حممد حسن بن عبد اجمليد احلسيين,
0241هـ242 ,ص).
( :2430امساعيل بن حسن علي0241 ,هـ,
201ص).
( :0701عبد الكريم بن حممد رحيم احلسيين
الطيب0240 ,هـ171 ,ص).
( :2434حممد بن ابراهيم0244 ,هـ241 ,ص).
040( :7414ص ,ناقصة اآلخر).
390( :040ص).

منهاج الهداية في بيان خمسمائة اية
امحد بن عبد اهلل ابن املتوج البحراني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
009( :0494ص ,ناقصة اآلخر).

منهاج الوصول الى علم االصول
عبد اهلل بن عمر البيضاوي
اصول فقه ,عربي
( :9424القاهرة713 ,هـ039 ,ص).
( :210نصر اهلل بن سلمان بن حممد املنصوري,
0122هـ000 ,ص).
72( :7130ص).

منهاج اليقين في اصول الدين

0034( :7419هـ010 ,ص).

احلسن بن يوسف العالمة احللي

( :2311حسني بن علي احللي0074 ,هـ,

عقائد وعلم الكالم ,عربي

73ص).
204( :3270ص ,ناقصة اآلخر).

( :7730حممد بن حممد0190 ,هـ401 ,ص ,ناقصة
األول).

حرف امليم

منهاج معارف السالكين الى معراج عوارف
العارفين
حممد بن ادم بن عبد اهلل
عرفان ,عربي
240( :1994ص ,ناقصة اآلخر).

منهج الرشاد
جعفر بن احلسني التسرتي
فقه ,فارسي
224( :127ص ,ناقصة اآلخر).

منهج الرشاد لمن اراد السداد
جعفر بن خضر كاشف الغطاء
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :014حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء,
0324هـ77 ,ص).
40( :3102ص).

منهج السالك الى الفية ابن مالك
نور الدين علي بن حممد االمشوني املصري
الشافعي
حنو ,عربي
147( :9741ص).

منهج الصادقين
فتح اهلل بن شكر اهلل الكاشاني
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
410( :2490ص ,ناقصة اآلخر).

دليل خمطوطات

932
309ص).

منهج المقال في تحقيق اصول الرجال
حممد بن علي االسرتابادي
علم الدراية والرجال ,عربي
09( :4011ص ,ناقصة اآلخر).

منهج الوصول في شرح منهاج االصول
للبيضاوي
عبد الرمحن بن حممد القرداغي الشهري بابن
اخلياط
اصول فقه ,عربي
( :7104عبد احلميد بن امحد0327 ,هـ,
210ص).

منهج الوفى في ايمان ابوي المصطفى
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,عربي
07( :7143ص).

المنهل الشافي على الكافي في علمي
العروض والقوافي
حسني بن سليم الدجاني
ادب ,عربي
310( :1013ص).

المنهل الصافي في شرح الوافي
حممد بن ابي بكر الدماميين
حنو ,عربي

702( :2090ص ,ناقصة األول واآلخر).

019( :3117ص ,ناقصة اآلخر).

منهج الطالب

منهل الغمام في شرح شرائع االسالم

زكريا بن حممد االنصاري

عباس بن حسن كاشف الغطاء

فقه ,عربي

فقه ,عربي

( :9297عبد اجلليل بن امحد املوصلي0149 ,هـ,

0321( :014هـ241 ,ص ,ناقصة األول).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
099( :0002ص ,ناقصة اآلخر).

منى الناسك في حج المناسك
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :3424املؤلف0330 ,هـ007 ,ص).
201( :3944ص).

منية الراغب في شرح بغية الطالب
موسى بن جعفر كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :012علي بن حممد املقصودي0214 ,هـ,
314ص).
( :9001حممد الطباطبائي301 ,ص).
331( :049ص).

منية الراغبين
عبد اهلل بن عباس السرتي البحراني
فقه ,عربي
( :7411ابراهيم بن حممد حسني آل حبيل املهزي
السرتي البحراني0333 ,هـ011 ,ص).

منية اللبيب في شرح التهذيب
عبد املطلب بن حممد بن علي االعرجي
احلسيين
اصول فقه ,عربي
( :7033املؤلف791 ,هـ410 ,ص).
490( :7132هـ437 ,ص).
( :4707زين الدين بن حمسن بن حسني
الشقراني ,دمشق413 ,هـ931 ,ص).
401( :4701هـ211 ,ص).
( :092امساعيل بن علي اهلزارجرييب0100 ,هـ,
932ص).

حرف امليم

933

( :2414ابراهيم بن علي اجلوازري ,شرياز,
0149هـ479 ,ص ,ناقصة األول).
( :2722باقر احلسيين الديلماني ,اصفهان,
0224هـ394 ,ص).
0290( :7124هـ300 ,ص).
909( :1171ص ,ناقصة).
939( :7029ص).
( :9010نعمة بن عبد اهلل492 ,ص ,ناقصة
األول).
411( :9911ص).
041( :3024ص ,ناقصة األول).
41( :374ص ,ناقصة األول واآلخر).

منية المحصلين
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
عقائد وعلم الكالم ,عربي
0200( :049هـ434 ,ص).
( :2197علي الطباطبائي0310 ,هـ000 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد
زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد
الثاني
اخالق ,عربي
( :3394علي بن عبد النيب419 ,هـ299 ,ص,
ناقصة األول).

منية المصلي وغنية المبتدي
حممد بن حممد الكاشغري
فقه ,عربي
( :1443نقي حممد بن عبد اهلل0329 ,هـ,
091ص).
123( :7073ص ,ناقصة األول واآلخر).

حرف امليم

دليل خمطوطات
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003( :9012ص).

لغة ,فارسي

024( :9740ص).

113( :9991ص).

029( :241ص).
012( :2217ص).

منية الممارسين في اجوبة سؤاالت الشيخ
ياسين
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
سرية ,عربي
0021( :7003هـ704 ,ص).

منية النفوس في تلخيص شمس الشموس
حممد مشس الدين العجمي
كيمياء ,عربي
( :1141ابن قيم0149 ,هـ09 ,ص).

مهج الدعوات
علي بن موسى ابن طاوس
أدعية وزيارات ,عربي
( :1714عبد الرشيد بن عبد الواحد0111 ,هـ,

مهذب االفهام في مدارك االحكام
شرب علي بن مشعل السرتي البحراني
فقه ,عربي
( :7009حسني بن علي البحراني0273 ,هـ,
000ص).

المهذب البارع في شرح المختصر النافع
امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي
فقه ,عربي
123( :041ص).

المهذب في الفقه
عبد العزيز بن حنرير الطرابلسي
فقه ,عربي
( :143حسن بن ابي معصوم الكوكدي,
0231هـ041 ,ص).

321ص).
710( :1710ص).

موارد االنام في شرح شرائع االسالم

332( :1449ص ,ناقصة األول واآلخر).

عباس بن علي كاشف الغطاء

471( :944ص ,ناقصة اآلخر).

فقه ,عربي

941( :0717ص ,ناقصة األول واآلخر).

المهذب
حممد بن يعقوب الفريوزابادي
فقه ,عربي
030( :1477ص ,ناقصة).

مهذب االسماء في مرتب االشياء

( :77املؤلف433 ,ص).
( :0341حممد بن احلسن القفطاوي0314 ,هـ,
009ص).
0314( :0372هـ904 ,ص ,ناقصة اآلخر).
0314( :0319هـ341 ,ص).
( :0347حممد بن احلسن القفطاني01 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

حممود بن عمر بن حممود القاضي الزجني

203( :14ص).

السنجري

421( :0441ص).
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موارد الوصول الى علم االصول

حرف امليم
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المواهب العلية

حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين

حسني بن علي البيهقي الكاشفي

اصول فقه ,عربي

تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

( :201عبد اهلادي بن عبد علي ال الشيخ خضر,
0391هـ44 ,ص).

مواعظ
امحد بن حممد االعرجي
جمالس ,عربي
900( :9794ص).

المواعظ البالغة
حممد بن عبد الوهاب بن داود اهلمداني
اخالق ,عربي
( :0020حممد بن احلسني النجف آبادي,
0243هـ279 ,ص).
( :0214حممد بن احلسني النجف آبادي0243,هـ,
279ص).

المواعظ المنثورة والحكم المأثورة
عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :3141حسن924 ,ص).

مواعظ الجاهلين
حممد زمان عزيز اهلل الفالمرجاني
اخالق ,عربي
44( :0722ص).

مواعظ سيد محمد شبر
حممد بن جعفر شرب احلسيين
اخالق ,عربي
( :3004املؤلف429 ,ص).

041( :7191ص).

مواهب المشاهد في واجبات العقائد
هبة الدين علي بن احلسني الشهرستاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1444كاظم بن موسى بن جعفر كاشف
الغطاء0324 ,هـ21 ,ص).

المواهب والمنن في مناقب االمام الحسن
حممد بن حسني اجلفري احلنفي
مناقب ,عربي
( :904يوسف بن حممد محاد0211 ,هـ04 ,ص).

المؤتلف والمختلف في ارهاط النجف
كاظم حممد علي شكر
انساب ,عربي
001( :177ص).

الموجة الكوثرية في شرح القصيدة
الحميرية
هادي اللكهنوي
شعر ,عربي
( :173كلب باقر بن كلب حسني اجلائسي
النقوي0241 ,هـ021 ,ص).

مؤجج االحزان في وفاة غريب خراسان
عبد الرضا بن حممد االوالي
سرية ,عربي
( :219اسويهي بن شنوف0332 ,هـ021 ,ص,
ناقصة األول واآلخر).
( :7094مهدي بن ابراهيم بن عبد اهلل090 ,ص).

حرف امليم

الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى

دليل خمطوطات
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الموطأ

امحد بن حممد بن فهد االسدي احللي

ابو عبد اهلل مالك بن انس بن مالك

فقه ,عربي

االصبحي املدني

( :90نصر اهلل بن برقع بن تركي الطريف410 ,هـ,
014ص).
( :4423علي البصريي ,بلدة اخلرابر441 ,هـ,
992ص).

الموجز في الطب
علي بن ابي احلزم ابن النفيس القرني
طب ,عربي
734( :7131ص).
313( :2404ص ,ناقصة).
101( :0412ص).

الموشح في شرح كافية ابن الحاجب

فقه ,عربي
( :9400عبد الرمحن بن حمفوظ البستكي,
0020هـ743 ,ص).
0277( :7031هـ310 ,ص).
0243( :7440هـ019 ,ص).

موقد االذهان وموقظ الوسنان المشهور
بألغاز ابن هشام
عبد اهلل بن يوسف ابن هشام االنصاري
حنو ,عربي
( :9414عبد الرحيم احلساني02 ,ص).

مولد النبي j

مشس الدين حممد بن ابي بكر بن حمرز

حممد بن عمر الواقدي

اخليصي النحوي

سرية ,عربي

حنو ,عربي

297( :9440ص).

007( :9409هـ910 ,ص ,ناقصة).

30( :307ص).

موصل الطالب الى قواعد االعراب

المؤلف

خالد بن عبد اهلل االزهري

عضد الدين عبد الرمحن االجيي

حنو ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :9430عبد اهلل بن عبد احلي سبط بين السلويين
املشهور ابن القوق0130 ,هـ12 ,ص).
0070( :9202هـ013 ,ص).
0040( :9074هـ40 ,ص).
( :9097عبد القادر بن امحد الكركجي,
0291هـ099 ,ص).
42( :1433ص ,ناقصة اآلخر).

( :1430امني حممد0200 ,هـ431 ,ص ,ناقصة
األول).

المؤنثات السماعية والمشتقات
يوسف اجملمر
لغة ,عربي
( :1912عبد اهلل02 ,ص).

40( :7944ص).

موهبة الرحمن في تفسير القران

091( :9774ص).

حممد رضا بن قاسم الغراوي
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تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :2013املؤلف0390 ,هـ017 ,ص).

مؤيد الفضالء
حممد بن الد الدهلوي
لغة ,عربي
( :0441حممد الرازي0244 ,هـ311 ,ص).

مير على الشمسية
جمهول
منطق ,عربي
001( :1009ص ,ناقصة).

الميزان
جابر بن حيان
كيمياء ,عربي
0147( :1144هـ4 ,ص ,ناقصة).

ميزان االدب في قواعد الفاظ العرب
حييى القزويين
صرف ,فارسي
( :471غالم علي الزهداني0311 ,هـ41 ,ص).

ميزان االشعار
حممد بن امحد بن حممد الفارسي
ادب ,فارسي
204( :9704ص).

ميزان الطب
حممد ارزاني املشهور حبمد اكرب
طب ,فارسي
( :9134علي بن حممد بن عبد النيب بن عبد
الصانع077 ,ص).

ميزان العقول

حرف امليم

937

حممد بن يونس بن راضي الشويهي
منطق ,عربي
( :12عبد اهلل بن حممد حسن الشروقي0397 ,هـ,
217ص).

ميزان القيامة
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2201حممد صاحل بن عبد الرسول اخلرسان,
النجف االشرف0319 ,هـ30 ,ص).
1( :9110ص ,ناقصة اآلخر).

ن
الناسخ والمنسوخ
ابو عبد اهلل بن علي العامري االسفراني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1364حسني بن سعدي بن عبد امللك الشافعي,
4431هـ34 ,ص).

الناسخ والمنسوخ
امحد بن عبد اهلل ابن املتوج البحراني
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
63( :1777ص ,ناقصة اآلخر).
72( :1777ص).

الناسخ والمنسوخ
عبد الرمحن بن حممد العتائقي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4432حممد بن طاهر السماوي4662 ,هـ,
47ص).

الناسخ والمنسوخ في القران

جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
4317( :2131هـ13 ,ص ,ناقصة األول).

الناسخ والمنسوخ
حممد بن علي الصدوق
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :4266امحد بن حبيب زوين4761 ,هـ,
2ص).

النافع
جمهول
فقه ,عربي
( :7713ادهم بن ابي طالب4313 ,هـ671 ,ص,
ناقصة).

النافع يوم الحشر
املقداد بن عبد اهلل السيوري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
4301( :7721هـ476 ,ص ,ناقصة األول).
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4737( :071هـ24 ,ص).
( :4631ابو حممد بن معصوم4747 ,هـ17 ,ص).
( :7137حممد بن يوسف4776 ,هـ17 ,ص).
( :4102امحد بن حبيب زوين احلسيين4761 ,هـ,
61ص ,ناقصة األول).
( :4477عبد علي بن امحد بن حممد بن رضي
البحراني4631 ,هـ416 ,ص).
( :4002عبد علي بن أمحد بن حممد البحراني,
4631هـ416 ,ص).
32( :6607ص ,ناقصة اآلخر).
443( :7762ص ,ناقصة اآلخر).

نان وحلوا
بهاء الدين حممد العاملي
شعر ,فارسي
13( :3472ص).

نبذة تشمل على اصول الدين
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3170يوسف بن تاج الدين البقاعي4376 ,هـ,
47ص).

نبذة مسائل مستنبطة من جامع الشتات
جمهول
تاريخ ,عربي
1( :1243ص).

نبذة من مباحث البيع شرحا على الشرائع
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :2031املؤلف ,النجف االشرف4643 ,هـ,
43ص).

حرف النون

نبذة من مباحث الصوم
فرج اهلل بن حممد التربيزي
فقه ,عربي
( :2036املؤلف ,النجف االشرف7 ,ص).

نبراس الضياء في معنى البداء
حممد باقر بن حممد احلسيين الداماد
فلسفة وحكمة ,عربي
07( :1111ص).

نتائج االفكار
علي بن حممد حسني
لغة ,عربي
( :134حسن بن حممد بن عبد القدير4432 ,هـ,
743ص).

نتائج االفكار حاشية على شرح منار االنوار
مصطفى بن حممد املعروف بعزمي زاده
اصول فقه ,عربي
( :1377مصلى بن مصطفى4372 ,هـ217 ,ص).

نتائج االفكار في شرح االظهار
مصطفى بن محزة االطهوي الرومي احلنفي
حنو ,عربي
711( :1414ص).

نتائج الفنون ومحاسن المتون
حييى بن علي بن نصوح املعروف بنوعي
الرومي
متفرقات ,تركي
4416( :1102هـ732 ,ص).

نتائج ثمرات معارف االفهام
عبد اجلواد الطريين املالكي

حرف النون
حديث ,عربي
41( :646ص).

نجاة الزاكين
ابو بكر بن حممد السيالني
أدعية وزيارات ,فارسي
177( :1174هـ427 ,ص).

نجاة العاملين
حسن بن علي اخلاقاني
فقه ,عربي
131( :017ص).

نجاة العباد
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
4734( :4117هـ711 ,ص).
( :6707حممد بن سليمان بن علي بن زين
العاملي4733 ,هـ726 ,ص ,ناقصة األول).
737( :3333ص).
471( :7117ص).

نجاة المبتدئ
حممد سعيد اخلطيب النجفي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
42( :4332ص ,ناقصة اآلخر).
42( :627ص).

النجاح ومصباح الفالح
حنا الكرمليتاني احلايف
فرق ومذاهب ,عربي
4310( :1206هـ607 ,ص).

النجم الوهاج في شرح المنهاج

دليل خمطوطات
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الياس بن عبد اهلل الدمريي
فقه ,عربي

( :1316حممد بن حممد722 ,هـ230 ,ص).
( :1311حممد بن حممد بن عبد الرمحن,
607ص).

نخب الذخائر في احوال الجواهر
حممد بن ابراهيم بن ساعد االنصاري
كيمياء ,عربي
33( :3062ص).
33( :3720ص).

النخبة
حممد ابراهيم بن حممد حسن الكرباسي
فقه ,فارسي
4730( :1740هـ477 ,ص ,ناقصة).
461( :2102ص).
731( :6124ص).
734( :7763ص).

نخبة االحاديث في الوصايا والمواريث
حممد ابراهيم بن علي الكرباسي
فقه ,عربي
( :7274املؤلف764 ,ص).

نخبة االخبار
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
حديث ,عربي
121( :4017ص ,ناقصة األول).

نخبة البيان
حممد مهدي بن ابي ذر النراقي
بالغة ,فارسي
4713( :1246هـ63 ,ص).
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النخبة الجلية في احوال الوهابية
حسون الرباقي النجفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :6331املؤلف731 ,ص).

نخبة الدعوات
صادق بن امحد
أدعية وزيارات ,فارسي
( :6374هاشم علي4733 ,هـ4331 ,ص).

نخبة الفكر في مصطلح اهل االثر
امحد بن علي ابن حجر العسقالني
علم الدراية والرجال ,عربي
( :7647شرف الدين بن حممد احلسيين احلليب,
021هـ30 ,ص ,ناقصة األول).
( :1117مصطفى بن يونس صايغ زادة4677 ,هـ,
432ص).

حرف النون
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( :3174يوسف بن عيسى اخلياط الكلداني,
437ص).

نديم العشاق ونزهة المشتاق
عبد النيب بن احلسني اجلراحي الشافوري
شعر ,عربي
703( :1236ص ,ناقصة اآلخر).

نزهة االفراح في معرفة االسماء واالرواح
ابو حممد عبد احلق بن سبعني
طالسم ,عربي
( :3307حممد املغيب001 ,هـ12 ,ص ,ناقصة
األول).

نزهة االلباب في االلقاب
امحد بن علي ابن حجر العسقالني
علم الدراية والرجال ,عربي

437( :3247ص).

436( :707ص).

نخبة الآللي في شرح بدء االمالي

نزهة االلباب في شرح حديث ابن طاب

حممد بن سليمان احلليب احلنفي
فقه ,عربي
( :1073حممد امني اخلطيب جبامع مصطفى خان,
4431هـ426 ,ص ,ناقصة األول).

نخبة بهجة الزمان بعمارة مكة
حممد جار اهلل بن عبد العزيز بن عمر
اهلامشي املكي
تاريخ ,عربي
( :1133املؤلف447 ,ص).

نخبة من كتاب الدر المنظوم
بولس بطرس سعد البطريرك االنطاكي
نقد وردود ,عربي

حممد مهدي بن احلسن احلسيين القزويين
فقه ,عربي
4640( :44هـ44 ,ص).

نزهة الزاهر الناظر
جعفر بن احلسن احملقق احللي
فقه ,عربي
74( :4743ص ,ناقصة اآلخر).

النزهة المبهجة في تشحيذ االذهان وتعديل
االمزجة
داود بن عمر االنطاكي
طب ,عربي
4377( :461هـ233 ,ص).

حرف النون

نزهة الناظر في الجمع بين االشباه والنظائر
حييى بن امحد بن سعيد احللي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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مجال الدين حممد بن عمر بن املبارك
احلضرمي
ادب ,عربي

( :470حممد شفيع بن عبد الواحد فريوز ابادي,

4743( :1634هـ441 ,ص).

( :6633نورون علي4713 ,هـ11 ,ص).

النشر في القراءات العشر

4377هـ32 ,ص).
( :3373جابر بن مهدي عبد الغفار471 ,ص,
ناقصة).

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر
احلسني بن حممد احللواني
حديث ,عربي
473( :1117ص).

نزهة اهل الحرمين في عمارة المشهدين
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تاريخ ,عربي

حممد بن حممد اجلزري الشافعي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
77( :3672ص).

نصاب االخبار لتذكرة االخيار
علي بن عثمان االوشي الفرغاني احلنفي
املاتريدي
حديث ,عربي
77( :1714ص).

النصرة في حرب البصرة

( :6230املؤلف4673 ,هـ63 ,ص).

حممد بن حممد الشهري باملفيد

( :121حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,

عقائد وعلم الكالم ,عربي

4624هـ61 ,ص).

نسبة ارتفاع اعظم الجبال الى قطر االرض
بهاء الدين حممد العاملي
فلك وهيئة ,عربي

( :4623علي بن ظاهر شقري4441 ,هـ462 ,ص).
( :134حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
4621هـ773 ,ص).

نصيحة الضال في االمامة

41( :4217ص ,ناقصة اآلخر).

حممد رضا بن قاسم الغراوي

70( :037ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر
يوسف بن حييى بن احلسني بن املؤيد احلسين
تراجم ,عربي
143( :672ص).

( :7431املؤلف4672 ,هـ37 ,ص).

نضد االيضاح
حممد بن حممد حمسن علم اهلدى الكاشاني
علم الدراية والرجال ,عربي

143( :676ص).

4474( :173هـ740 ,ص ,ناقصة األول واآلخر).

نشر العلم في شرح المية العجم

نضد القواعد الفقهية على مذهب االمامية
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املقداد بن عبد اهلل السيوري
فقه ,عربي
111( :63ص).

النظرات او المناظرات
مسلم بن محود احلسيين احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :4722اسد اهلل احلسيين احللي4142 ,هـ,
416ص).

نظم اسماء اهل بدر
علي البندينجي
تاريخ ,عربي
26( :224ص).
41( :623ص).

نظم الجامع الصغير
جنم الدين ابو حفص عمر بن حممد النسفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
7( :1173ص).

نظم الزهر من نثر القطر
هادي بن عباس كاشف الغطاء
حنو ,عربي
433( :334ص).

نظم الفريدة للسمرقندي
حممد بن مصطفى بن امحد الربزجني
بالغة ,عربي
4622( :3124هـ47 ,ص).

نظم الاللي في تجويد كالم هللا المتعالي
ابو القاسم املستهدي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي

حرف النون
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( :6726عليكيا بن مرمحت4464 ,هـ63 ,ص).

نظم المثلث في اللغة لقطرب النحوي
جمهول
لغة ,عربي
43( :3361ص).

نظم تهذيب المنطق
جمهول
منطق ,عربي
74( :1124ص ,ناقصة اآلخر).

نظم حكم امير المؤمنين
جمهول
شعر ,فارسي
61( :034ص).

نظم عوامل الجرجاني
حممد بن مصطفى بن امحد الربزجني
حنو ,عربي
( :3127اربيل4621 ,هـ71 ,ص ,ناقصة).

نظم اللي
عماد الدين علي الشريف القارئ
االسرتابادي
تفسري وعلوم قرآن ,فارسي
444( :4133ص).

نظم متن االجرومية
عثمان اخلطيب
حنو ,عربي
43( :1173ص).

نظم متن شرح االجرومية
عبد اهلل افندي الفيضي املوصلي

حرف النون
حنو ,عربي
67( :1174ص).

نظم وفاة الرسول j
ابو احلسن اخلطي
سرية ,عربي
( :1717عبد اهلل بن حسن بن عبد اهلل السرتي,
4667هـ23 ,ص).
11( :1713ص).

النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد بني ادم
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
مناقب ,عربي
( :1370صاحل بن حسون64 ,ص).

نغمة االغاني
علي خان بن امحد احلسيين املدني
اخالق ,عربي
( :4616زين العابدين املوسوي4761 ,هـ,
73ص).

النفائس
يوسف بن خضر بن ابو بكر بن ابراهيم
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
437( :1413ص).

نفائس االخبار
حممد رضا القزويين
اخالق ,فارسي
330( :7772ص).

نفائس التذكرة في شرح التبصرة
حممد رضا بن قاسم الغراوي
فقه ,عربي

دليل خمطوطات
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( :7073املؤلف ,النجف االشرف4670 ,هـ,
171ص).
( :7072املؤلف ,النجف االشرف4670 ,هـ,
372ص).
( :7443املؤلف4664 ,هـ667 ,ص).
( :7012املؤلف4667 ,هـ236 ,ص).
( :7004املؤلف ,النجف االشرف4666 ,هـ,
216ص).
( :7003املؤلف ,النجف االشرف4666 ,هـ,
174ص).
( :7002املؤلف ,النجف االشرف4667 ,هـ,
131ص).
( :7014املؤلف ,النجف االشرف4667 ,هـ,
331ص ,ناقصة اآلخر).

نفائس المسائل
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :6267املؤلف4661 ,هـ63 ,ص).
( :6274امحد بن سلطانعلي احلسيين12 ,ص).
24( :6210ص).

النفحات الخصيبية
جاسم بن حممد رضا الغراوي
حنو ,عربي
( :7433املؤلف4626 ,هـ413 ,ص).

النفحات الزكية من اجوبة مسائل الدهلكية
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :1017امحد بن عبد الرضا بن حسني
البحراني4631 ,هـ64 ,ص).

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

النفحات القدسية في بيان قواعد الصوفية

حرف النون
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النفحة المسكية في الرحلة المكية

عبد الوهاب بن امحد الشعراني

ابو الربكات عبد اهلل بن احلسني السويدي

عرفان ,عربي

جغرافية ,عربي

( :3011سعد اهلل بن مشس الدين4712 ,هـ,
411ص).

نفحات الالهوت في لعن الجبت والطاغوت
علي بن احلسني احملقق الكركي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :3621عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني,
4663هـ441 ,ص).

نفحة االذكار
حممد شريف
طالسم ,عربي وفارسي

( :1161علي بن عبد اهلل147 ,ص).

النفلية
حممد بن مكي العاملي الشهري بالشهيد االول
فقه ,عربي
023( :7637هـ413 ,ص).
( :217حممد علي املازندراني4347 ,هـ13 ,ص).
( :4230امحد بن حبيب زوين4761 ,هـ,
63ص).
( :714يعقوب بن اصيل االبرقوهي17 ,ص).

نفي الريب

441( :3077ص ,ناقصة األول).

حممد رضا بن قاسم الغراوي

437( :1303ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

نفحة الجنان في الشك في الصحة حال تعدي
االتيان

( :7761املؤلف4613 ,هـ471 ,ص).

نفيس الرياض إلعدام االمراض

علي بن محد احلسيين احللي

خليل بن العالء النجاري اليمين

اصول فقه ,عربي

عقائد وعلم الكالم ,عربي

( :1340املؤلف4634 ,هـ62 ,ص).

4713( :1433هـ37 ,ص).

النفحة القدسية في احكام الصالة اليومية

النقاية في مختصر الوقاية

عبد اهلل بن حممد رضا شرب احلسيين

عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة

فقه ,عربي

فقه ,عربي

41( :6436ص ,ناقصة اآلخر).

4764( :1273هـ773 ,ص).

النفحة القدسية في فقه الصالة اليومية

نقد االراء المنطقية وحل مشكالتها

حسني بن حممد بن امحد البحراني

علي بن حممد رضا كاشف الغطاء

فقه ,عربي

منطق ,عربي

( :6627حممد بن عبد اهلل الشويكي4743 ,هـ,
461ص).

4616( :4121هـ614 ,ص).
4611( :4127هـ637 ,ص).

حرف النون

نقد االقتراحات المصرية

دليل خمطوطات
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الطرف وشذور الذهب

حممد رضا بن هادي كاشف الغطاء

عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي

ادب ,عربي

حنو ,عربي

437( :4033ص).

نقد الرجال
مصطفى بن احلسني احلسيين التفريشي
علم الدراية والرجال ,عربي
4371( :4337هـ333 ,ص ,ناقصة األول).
( :4231ناصر بن مجاز احلسيين4377 ,هـ,
221ص).
( :2732حممد بن هاشم احلسيين اخلويدكي,
4473هـ677 ,ص ,ناقصة األول).
4763( :1162هـ131 ,ص).

نقض الوشيعة
مهدي بن داود احلجار النجفي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :2044حممد باقر بن حبيب ال نوح احللي,
4621هـ767 ,ص).

النكت االعتقادية
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1034ابراهيم بن حممد حسني آل حبيل السرتي
البحراني71 ,ص).

نكت الرجال على منتهى المقال
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :6232املؤلف ,سامراء4646 ,هـ647 ,ص).
607( :6236ص).

النكت على االلفية والكافية والشافية ونزهة

( :1447حممد الشريف العاملي001 ,هـ,
362ص).

نكت على قطر الندى وبل الصدى
جمهول
حنو ,عربي
( :1336عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن,
4737هـ410 ,ص).

النكت في مقدمات االصول
حممد بن حممد الشهري باملفيد
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1177حسني بن حممد تقي الطربسي,
46ص).

نكتة على مقدمة قطر الندى وبل الصدى
صادق بن علي احلسيين االعرجي
حنو ,عربي
( :6714سيد هاشم4631 ,هـ446 ,ص).

نموذج من كتاب القول المقتضب فيما وافق
اهل مصر من لغة العرب
حممد بن ابي السرور الصديقي
لغة ,عربي
73( :3117ص).

نهاية االحكام في معرفة االحكام
احلسن بن يوسف العالمة احللي
فقه ,عربي
4711( :6111هـ614 ,ص).
( :731جعفر بن عبد احلسني الطرحيي01 ,ص).
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166( :770ص).
133( :43ص ,ناقصة األول).
433( :4467ص ,ناقصة اآلخر).

نهاية البيان في دراية الزمان
داود بن حممود الرومي القيصري
عقائد وعلم الكالم ,عربي
44( :273ص).

نهاية الترتيب في نظم غاية التقريب البن
شجاع
حييى بن موسى بن رمضان بن العمريطي
فقه ,عربي
414( :1616ص).

نهاية الطلب في شرح المكتسب في صناعة
الذهب
ايدمر بن علي اجللدكي
كيمياء ,عربي
43( :3277ص ,ناقصة اآلخر).

نهاية المرام في شرح المختصر النافع
حممد بن علي ابن ابي احلسن العاملي
فقه ,عربي
( :764بنياد بن مريك احلسيين4344 ,هـ243 ,ص).
233( :414ص ,ناقصة اآلخر).
120( :410ص).

نهاية المقال في تكملة غاية اآلمال
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :3771املؤلف4671 ,هـ174 ,ص).
4671( :3471هـ104 ,ص).
( :3670املؤلف4613 ,هـ337 ,ص).

حرف النون
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نهاية الوصول الى علم االصول
احلسن بن يوسف العالمة احللي
اصول فقه ,عربي
( :7317حسن بن علي بن حممد الشوشرتي,
4717هـ307 ,ص).

النهاية في مجرد الفتاوي والفقه
حممد بن احلسن الطوسي
فقه ,عربي
( :7103عبد املؤمن حبيب اهلل4313 ,هـ,
227ص).
( :4031عزيز بن مهدي النوخالة توليم4333 ,هـ,
200ص).
( :7714حمسن بن ضياء الدين الطرحيي ,النجف
االشرف4761 ,هـ146 ,ص).
334( :4711ص).

نهج االنام الى مدارك االحكام
قاسم بن حممد حمي الدين
فقه ,عربي
102( :643ص).
130( :644ص).

نهج البالغة
االمام علي بن ابي طالب `
حديث ,عربي
637( :7310ص ,ناقصة األول واآلخر).

نهج الحق وكشف الصدق
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :1161حممد ابراهيم احلسيين4311 ,هـ,
107ص ,ناقصة).

حرف النون
( :4373جعفر كاشف الغطاء41 ,ص).
( :4372جعفر كاشف الغطاء42 ,ص ,ناقصة
اآلخر).
40( :3443ص ,ناقصة).

نهج الرشاد في وجوب االرشاد واالسترشاد

دليل خمطوطات
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4661هـ63 ,ص).

( :116حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
4624هـ47 ,ص).

نوادر المنح في المالحة والملح
حممد امني بن خري اهلل اخلطيب العمري

حممد حسني بن ابي الطالب احلسيين

املوصلي

القومشهي

ادب ,عربي

فقه ,عربي

777( :3770ص).

77( :3711ص).

نهج السداد في حكم اراضي السواد
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
فقه ,عربي
( :6331املؤلف ,الكاظمية املقدسة4664 ,هـ,
77ص).
( :6207الكاظمي4664 ,هـ67 ,ص).
24( :6273ص).

نهج العباد
علي ال حبر العلوم
فقه ,عربي
447( :406ص).

نهج المسترشدين في اصول الدين
احلسن بن يوسف العالمة احللي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
031( :3777هـ471 ,ص).
11( :077ص).

نوادر االثر في ان عليا خير البشر
جعفر بن امحد بن علي القمي
حديث ,عربي
( :4017عبد احلميد بن حممد األصفهاني,

نوادر علي بن اسباط
علي بن اسباط
حديث ,عربي
( :127حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
4630هـ77 ,ص).

نواضر االيك في النيك
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
متفرقات ,عربي
77( :1332ص ,ناقصة).

النواقض للروافض
حممد بن عبد الرسول الربزجني
نقد وردود ,عربي
( :1207املدينة املنورة4301 ,هـ646 ,ص).

نور االيضاح ونجاة االرواح
احلسن بن عمار بن علي الشرنباللي
فقه ,عربي
( :1122عبد الرزاق بن سعدان بيك4703 ,هـ,
473ص).
73( :1422ص).

نور البصر في الفقه المختصر

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
حممد بن جعفر شرب احلسيين
فقه ,فارسي
473( :6417ص).

نور الشمعة في ظهر الجمعة
نور الدين علي بن حممد ابن غامن املقدسي
فقه ,عربي
( :1743عبد العزيز بن مال اهلل التكرييت,
4731هـ17 ,ص).

النور المبين
حممد رضا بن قاسم الغراوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
( :7477املؤلف4624 ,هـ410 ,ص).

نور اليقين في اصول الدين
حسن بن عبد اهلل املعروف بكايف البسنوي
عقائد وعلم الكالم ,عربي
427( :1011ص).

نور نامة
جمهول
مناقب ,تركي
4772( :1016هـ37 ,ص).

نورباك محمد مصطفى
جمهول
مناقب ,فارسي
63( :171ص ,ناقصة اآلخر).
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حرف النون

هـ
هادي المضلين في اصول الدين
هادي بن مهدي اسرار السبزواري
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :1027امساعيل بن علي اخلونساري7027 ,هـ,
062ص).

هادي النجاة من جميع المهلكات
حممد شريف بن شهاب الدين الشاهمري زائي
كري
اخالق ,عربي
062( :1666ص ,ناقصة اآلخر).

هادية قطب شاهي در استخراج آيات الهي
حممد علي الكربالئي
تفسري وعلوم قرآن ,عربي وفارسي
630( :6676ص).

الهداية
ابو عبد اهلل احلسني بن محدان اجلنبالئي
سرية ,عربي

630( :1106ص ,ناقصة).

هداية االسالم في اصول الدين
جمهول
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
636( :3366ص ,ناقصة األول).

هداية االمة في احكام االئمة
حممد بن احلسن احلر العاملي
فقه ,عربي
622( :0010ص).

هداية االمة في احكام االئمة
حممد بن احلسن احلر العاملي
فقه ,عربي
( :1766املؤلف7227 ,هـ660 ,ص).
( :1762علي بن مراد االسفرايين7226 ,هـ,
366ص).
( :3360علي بن مسعون بن ناصر العاملي,
البقعة املشرفة الرضوية7722 ,هـ662 ,ص,
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ناقصة األول).
( :1763حممد ابن املسيب الكاشاني7707 ,هـ,
626ص).
( :0012حسن بن علي بن حسني7762 ,هـ,
312ص).
662( :7021ص ,ناقصة اآلخر).
671( :7636ص ,ناقصة األول).

هداية االنام
حممد تقي بن علي النوري
فقه ,عربي
676( :7206ص ,ناقصة اآلخر).

هداية االنام الى شرائع االسالم
حممد حسني الكاظمي
فقه ,عربي
7021( :6760هـ322 ,ص).
( :6766عبد احلميد الشهري حباج كربالئي اغا
بزرك اجلهرمي ,الغري7320 ,هـ677 ,ص).
( :6767عبد احلميد الشهري حباج كربالئي اغا
بزرك اجلهرمي ,الغري7323 ,هـ311 ,ص).

هداية االنام في حكم مال االمام
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :6302املؤلف7302 ,هـ066 ,ص).

هداية الحكمة

حرف اهلاء

667
فقه ,عربي

( :1202محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني00 ,ص).

هداية الصبيان
حممد كريم خان بن ابراهيم الكرماني
عقائد وعلم الكالم ,فارسي
( :7667املؤلف1 ,ص).

هداية العباد وعدة العباد
حممد بن علي
فقه ,عربي
7373( :6663هـ22 ,ص).

هداية القاري في كالم الباري
جمهول
تفسري وعلوم قرآن ,عربي
( :1223حممد بن حبيل بن ناصر البحراني,
36ص).

هداية القلوب والحواس في احكام الزكاة
واالخماس
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :1276ناصر بن عبد اخلالق البحراني7016 ,هـ,
762ص).

هداية المحدثين الى طريق المحمدين

مفضل بن عمر االبهري

حممد امني بن حممد علي الكاظمي

فلسفة وحكمة ,عربي

علم الدراية والرجال ,عربي

362( :6666ص ,ناقصة األول).

7720( :226هـ700 ,ص).

هداية السائل الى نفائس المسائل

هداية المسترشدين في شرح معالم الدين

عبد اهلل بن صاحل السماهيجي

حممد تقي بن حممد الرحيم االصفهاني

حرف اهلاء
اصول فقه ,عربي
( :262عبد الكريم بن حممود اجلعفري7067 ,هـ,
366ص).
( :3332داود بن علي الشريواني7060 ,هـ,
626ص).
( :6666املؤلف7031 ,هـ332 ,ص).

هداية الناسكين من الحجاج والمعتمرين
حممد حسن بن باقر النجفي
فقه ,عربي
23( :0162ص).

هداية النحو
جمهول
حنو ,عربي
( :6633حممد بن عاشور ابو راشد االلوسي,
7027هـ66 ,ص).
030( :1666ص).

الهداية في شرح البداية

دليل خمطوطات
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هدى العقول في شرح احاديث االصول
حممد بن عبد علي ال عبد اجلبار
حديث ,عربي
( :1232علي املوسوي7062 ,هـ316 ,ص,
ناقصة األول).

هفت بند كاشي
حسن الكاشي االملي
مناقب ,فارسي
( :7666مدد علي7303 ,هـ66 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

هفتاد باب در اسطرالب
بهاء الدين حممد العاملي
فلك وهيئة ,فارسي
62( :7662ص).

هيأت فارسي
علي بن حممد القوشجي
فلك وهيئة ,فارسي

ابو احلسن برهان الدين علي بن ابي بكر

763( :176ص).

الفرغاني املرغيناني احلنفي

هيئة االراضي

فقه ,عربي
606( :6233ص ,ناقصة اآلخر).

الهداية في شرح الكفاية
عبد احلسني بن حممد تقي الدزفولي الكاظمي
اصول فقه ,عربي
( :002املؤلف7337 ,هـ061 ,ص).

الهداية في علم الحكمة
حممد بن حممد بن سليمان املغربي الروادني
فلسفة وحكمة ,عربي
7332( :1022هـ66 ,ص).

حممد الفتح اهلندي الالهوري
جغرافية ,عربي
67( :6327ص).

و
واجبات الصالة
حسن بن ابراهيم اجلربتي
فقه ,عربي
41( :555ص).

واجبات الصالة وشرائطها واحكامها الالبدية
سليمان بن عبد اهلل املاحوزي
فقه ,عربي
( :2555امحد بن عبد الرضا بن حسني آل حرز
البحراني2 ,ص ,ناقصة اآلخر).

الواح بهاء هللا الى الملوك والرؤساء
حسني علي نوري املعروف ببهاء اهلل
فرق ومذاهب ,عربي
51( :6666ص).

الواحد ال يصدر منه اال واحد

( :4661املؤلف4521 ,هـ55 ,ص).

الوافي
حممد بن مرتضى الفيض الكاشاني
حديث ,عربي
( :2641ابن نور الدين الواعظ الكاشاني,
4125هـ451 ,ص).
( :1511حممد بن علريضا التنكابين املدعو بهادي,
4151هـ545 ,ص).
( :2454حممد باقر بن حممد تقي شهرزادي,
4151هـ525 ,ص).
( :5566عبد العباس بن راشد احلويزي
اجلزائري4516 ,هـ216 ,ص).
( :5225حمسن بن حممد225 ,ص).
165( :5251ص ,ناقصة األول واآلخر).
122( :5255ص).

سليمان بن امحد بن احلسني ال عبد اجلبار

224( :5222ص ,ناقصة األول واآلخر).

البحراني القطيفي

255( :2456ص).

عقائد وعلم الكالم ,عربي

161( :2455ص).

حرف الواو
241( :2415ص).
245( :5565ص ,ناقصة اآلخر).
( :5162ابراهيم بن حممد رضا646 ,ص).
251( :4144ص).
266( :666ص ,ناقصة اآلخر).
511( :662ص).

الوافي في شرح العروض والقوافي
جمهول
ادب ,عربي
565( :562ص ,ناقصة اآلخر).

الوافية
عبد اهلل بن حممد التوني
اصول فقه ,عربي
( :5552حممد بن درويش عوض احللي4515 ,هـ,
465ص).
( :5242يوسف الدوباشي4541 ,هـ454 ,ص,
ناقصة األول).
( :441حممد بن خضر اجلناجي4521 ,هـ,
451ص).

وافية االصول على كفاية االصول
كاظم التربيزي
اصول فقه ,عربي
( :5624حممد آصف حمسين4221 ,هـ65 ,ص).

الوافية في شرح الشافية

دليل خمطوطات
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حنو ,عربي

( :5662حممد علي بن حسن ,املشهد الرضوي,
4551هـ564 ,ص ,ناقصة األول).

الوافية في شرح الكافية
رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابادي
حنو ,عربي
( :2225سلمان نوح4562 ,هـ266 ,ص).
( :4245حسني بن نصري الالهجاني626 ,ص).

الوافية في شرح الكافية
عثمان بن عمر ابن احلاجب
حنو ,عربي
125( :5111ص).

الوافية في نظم الشافية
قوام الدين حممد بن حممد مهدي احلسيين
السيفي القزويين
صرف ,عربي
4525( :1611هـ26 ,ص).

الواقعات
حسام الدين الشهيد البحراني
فقه ,عربي
614( :1266ص).

واقعات المفتين
عبد القادر بن يوسف بن سنان حممد احلليب

امحد بن حممد

املعروف بنقيب زادة

صرف ,عربي

فقه ,عربي

( :4551حممد اهلخلي4516 ,هـ116 ,ص).

4514( :1651هـ166 ,ص).

الوافية في شرح الكافية

الوتريات في مدح افضل المخلوقات

حسن بن حممد الرضي االسرتابادي

جمد الدين ابو عبد اهلل حممد بن ابي بكر

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
البغدادي الشافعي املشهور بالوتري
شعر ,عربي
416( :1652ص).

وثيقة صلح وعهد
جمهول
سياسة ,فارسي
21( :6152ص).

وجه الحاجة الى تدوين علم الفقه واصوله
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
متفرقات ,عربي
( :2555املؤلف4222 ,هـ2 ,ص).

وجوب اقامة الحدود الشرعية زمن الغيبة
على المجتهد
حممد باقر بن حممد تقي الشفيت
فقه ,عربي
61( :4622ص).

وجوب الجهر بالتسبيحات في االخيرتين
حممد بن امحد بن ابراهيم البحراني
فقه ,عربي
4521( :2545هـ22 ,ص).

الوجيزة
حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي
علم الدراية والرجال ,عربي
4465( :511هـ12 ,ص).

وجيزة في احكام الطهارة والصالة
حممد تقي بن علي النوري
فقه ,فارسي
4514( :4222هـ251 ,ص).

حرف الواو
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الوجيزة في الرجال
بهاء الدين حممد العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :5661قزوين4151 ,هـ44 ,ص).
( :2221حممد حسن بن حممد حسني46 ,ص,
ناقصة األول).
1( :4626ص).

ودائع النبوة
هادي بن حممد امني الطهراني
فقه ,عربي
( :5145املؤلف152 ,ص).
4242( :5112هـ262 ,ص).
4245( :421هـ626 ,ص).

ورد السحر
مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري
الصديقي
أدعية وزيارات ,عربي
51( :1452ص).

الورقات في االصول
عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين الشافعي
اصول فقه ,عربي
55( :2166ص).

الورود الجعفرية في الحاشية على الرياض
الطباطبائية
عباس بن حسن كاشف الغطاء
فقه ,عربي
( :466املؤلف421 ,ص ,ناقصة اآلخر).
421( :4121ص ,ناقصة اآلخر).

وسائل الشيعة الى احكام الشريعة

حرف الواو
حمسن بن احلسن االعرجي
فقه ,عربي
455( :2221ص ,ناقصة اآلخر).
222( :1164ص ,ناقصة األول واآلخر).

وسيلة االخوان في احكام االيمان
حبيب اهلل بن علي مدد الساوجي
فقه ,فارسي
( :4265ابو جعفر مريزا حممد4556 ,هـ,
425ص).

وسيلة االنام الى احكام الصيام
حسني بن حممد بن امحد البحراني
فقه ,عربي
( :2542ناصر بن عبد اخلالق بن عبد اخلضر
البحراني4525 ,هـ521 ,ص).

وسيلة التقى في حواشي العروة الوثقى
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :6256املؤلف4222 ,هـ412 ,ص).

وسيلة النجاة في اجوبة جملة من
االستفتاءات
عبد اهلل بن حممد حسن املامقاني
فقه ,عربي
( :6465املؤلف4212 ,هـ556 ,ص).

وسيلة النجاة من هول العرصات
جمهول
حديث ,عربي
( :1664حممود بن امحد بن علي4465 ,هـ,
565ص).

دليل خمطوطات
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الوسيلة الى تحصيل االماني في ضبط ايام
التعازي والتهاني
عبد اهلل بن صاحل السماهيجي
تاريخ ,عربي
( :2525محد بن عبد اهلل بن محد احلداد
البحراني46 ,ص).

الوسيلة الى نيل الفضيلة
علي بن محزة الطوسي
فقه ,عربي
151( :1251ص).

الوشاح
جمهول
أدعية وزيارات ,عربي
64( :2126ص ,ناقصة األول واآلخر).

الوشاح في فوائد النكاح
عبد الرمحن بن ابي بكر السيوطي
متفرقات ,عربي
4151( :251هـ555 ,ص).

وصايا الحكماء
جمموعة حكماء
اخالق ,عربي
21( :1125ص).

وصايا الملوك وابناء الملوك من ولد قحطان
بن هود
ابو علي دعبل بن علي اخلزاعي
اخالق ,عربي
25( :2154ص).

الوظائف في المنطق
مشس الدين حممد بن موسى املغربي

مؤسسة كاشف الغطاء العامة
منطق ,عربي
4511( :4164هـ55 ,ص).

وفاة االمام الحسن الزكي `
عبد الرضا بن حممد االوالي
سرية ,عربي
( :2651حممد بن حممد حسني آل حبيل املهزي
السرتي البحراني4255 ,هـ466 ,ص,
ناقصة).
511( :2616ص).

وفاة االمام الحسن العسكري `
حممد بن عبد اهلل ابو عزيز اخلطي
سرية ,عربي
( :2525ابراهيم بن عيسى بن درويش الدرازي
البحراني4466 ,هـ56 ,ص).

وفاة االمام الحسن بن علي بن ابي طالب
Š
علي بن حسن الصباغ
سرية ,عربي
( :4254حممد بن عبد املهدي بن سليمان,
4451هـ412 ,ص).

وفاة االمام علي `
حرز بن علي العسكري االوالي
سرية ,عربي
422( :2655ص ,ناقصة األول).
( :565حممد بن ابراهيم اللوميي521 ,ص).

وفاة االمام علي `
حسون الرباقي النجفي
سرية ,عربي

حرف الواو
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( :2115املؤلف65 ,ص ,ناقصة اآلخر).

وفاة االمام موسى الكاظم `
حممد بن عبد اهلل ابو عزيز اخلطي
سرية ,عربي
( :2522ابراهيم بن عيسى الدرازي البحراني,
4466هـ51 ,ص).

وفاة الزهراء J
علي بن حسني بن حممد البالدي البحراني
سرية ,عربي
4565( :2665هـ26 ,ص).

وفاة النبي محمد j
جمهول
سرية ,عربي
4265( :2651هـ21 ,ص).

وفاة النبي يحيى `
عبد الرضا بن حممد االوالي
تاريخ ,عربي
65( :2654ص).

الوفيات
جاسم بن حممد رضا الغراوي
سرية ,عربي
( :5561املؤلف ,النجف االشرف4214 ,هـ,
414ص ,ناقصة األول).

وفيات االعالم من الشيعة الكرام
حسن صدر الدين الكاظمي العاملي
تراجم ,عربي
( :2522املؤلف46 ,ص).

حرف الواو
( :116حسن بن عبد اهلادي املوسوي اخلرسان,
4254هـ54 ,ص).

وفيات المعصومين
حسني بن حممد بن امحد البحراني
سرية ,عربي
651( :5144ص ,ناقصة األول واآلخر).

وفيات المعصومين
جمهول
سرية ,عربي
4241( :51هـ451 ,ص).
415( :5141ص ,ناقصة األول واآلخر).

وفيات جماعة من المحدثين
عبد القادر بن عبد اهلل الرهاوي
علم الدراية والرجال ,عربي
45( :124ص).

وقاية الرواية في مسائل الهداية
امحد بن عبيد اهلل احملبوبي احلنفي
فقه ,عربي
( :1442يوسف بن حسني التوقاني622 ,هـ,
261ص).
( :1122حبيب بن مراد حاجي551 ,هـ,
255ص).
555( :6212هـ255 ,ص).
164( :1555ص ,ناقصة).

وقاية الهداية
امحد بن حبيب زوين
فقه ,عربي
( :541املؤلف4526 ,هـ12 ,ص).
( :546املؤلف4526 ,هـ12 ,ص).

دليل خمطوطات
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وقائع العرب
جمهول
تاريخ ,عربي
421( :6161ص ,ناقصة األول واآلخر).

الولدية في علم المناظرة
حممد بسجاقلي زاده
منطق ,عربي
46( :1611ص).

ي
يبادي الصفي بمدح النبي  jوالالمية
النبوية
علي بن املقري الشريف
شعر ,عربي
( :7284علي بن يونس بن كالن3311 ,هـ,
78ص).

يتيمة الدهر في علماء العصر
حممد علي بن ابي احلسن املوسوي العاملي
علم الدراية والرجال ,عربي
( :1333املؤلف3821 ,هـ814 ,ص ,ناقصة
اآلخر).

يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر
عبد امللك بن حممد الثعاليب النيسابوري
ادب ,عربي
( :3633سليمان بن نور اهلل الشريف ,حلب,
3961هـ699 ,ص).
196( :7637ص).

اليتيمة الغروية والتحفة النجفية
حسون الرباقي النجفي
تاريخ ,عربي
111( :794ص).

اليزيدية
انستاس مارى الكرملي
فرق ومذاهب ,عربي
339( :3461ص).

الينابيع في معرفة االصول والتفاريع
حممد بن عبد اهلل الشبلي الدمشقي
فقه ,عربي
116( :7697ص).

اليواقيت الملتمعة في مناقب االئمة االربعة
امحد بن حممد ابن حجر اهليتمي
مناقب ,عربي
( :1434عبد القادر بن عبد اجمليد االربيلي,
3323هـ339 ,ص).

حرف الياء

يوسف وزليخا
نظام الدين عثمان اخلطائي
شعر ,تركي
873( :4889ص ,ناقصة األول).
717( :7831ص).

يوميات جوزيب رفوبودا
جمهول
تاريخ ,عربي
336( :3617ص ,ناقصة اآلخر).
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