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 ابراهيم ابن اللقاني المالكي
 التوحيد جوهرة. 

 الخطيب ابراهيم

 الفقه يف كتاب. 

 النجفي الخراساني الدامغاني ابراهيم

 الشريازي املريزا تقريرات. 

 الطرفي ابراهيم
 الفقه يف تقريرات. 

 اليازجي ابراهيم
 العربية املعجمات تكملة. 

 المعروف الطرابلسي اسماعيل بن ابراهيم

 االجدابي بابن
 املتحفظ كفاية. 

 حسين بن جبار بن ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واحملدثني القدامى عند االشتقاق اصل. 

 حيدر بن ابراهيم
 االفالك تشريح شرح يف االدراك ترشيح. 

 المازندراني العابدين زين بن ابراهيم

 الفقه اصول يف كتاب. 

 البغدادي الحيدري هللا صبغة بن ابراهيم
 مالاالع خلق رسالة شرح يف املقال احسن. 

 باغي قره حاشية على حاشية. 

 واملعاد املبدأ. 

 المدني الخياري الرحمن عبد بن ابراهيم

 الغرباء وسلوة االدباء حتفة. 

 الطرابلسي االحدب علي بن ابراهيم

 االدب سر يف االرب كشف. 

 الكفعمي العاملي علي بن ابراهيم

 

 أ
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 الباقية االميان وجنة الواقية االمان جنة. 

 الباقية واجلنة الواقية اجلنة. 

 املصباح ومشكاة االرواح حياة. 

 السمات دعاء شرح يف الصفات صفوة. 

 الباجوري محمد بن ابراهيم
 الباجوري حاشية. 

 شجاع ابي منت شرح حاشية. 

 االجرومية شرح. 

 البغدادي الراوي محمد بن ابراهيم

 حممد السيد ملنظومات احلاوي السفر 

 .الراوي

 الغراوي محمد بن ابراهيم
 الصولا علم. 

 االصفهاني الجوهري باقر محمد بن ابراهيم

 البكاء طوفان. 

 الحلبي ابراهيم بن محمد بن ابراهيم

 املصلي منية شرح يف املتملي غنية. 

 املتملي غنية خمتصر. 

 االحبر ملتقى. 

 االسفرائيني عربشاه بن محمد بن ابراهيم
 التنزيل انوار حاشية. 

 الضيائية الفوائد على حاشية. 

 اآلداب يف العصامية الرسالة. 

 السمرقندية الرسالة شرح. 

 العضدية الرسالة شرح. 

 الوضعية الرسالة شرح. 

 الكافية شرح. 

 الكربى الوضعية شرح. 

 االستعارة رسالة شرح. 

 الوضع رسالة شرح. 

 اتاالستعار يف الفوائد فرائد شرح. 

 نعطوية محمد بن ابراهيم
 عاد بن السموال شعر. 

 الحنفي الحلبي مصطفى بن ابراهيم
 املختار الدرر على االخيار حتفة. 

 المبارك ناصر بن ابراهيم
 املبارك ابراهيم ديوان. 

 االسترابادي هللا ولي بن ابراهيم
 حسنية. 

 علي بن االحسائي = محمد جمهور ابي ابن

 االحسائي جمهور ابي ابن

 اجروم ابن محمد بن = محمد اجروم ابن

 ابن منصور بن الحلي = محمد ادريس ابن

 الحلي ادريس

 اسماعيل ابن
 املتعلم تعليم شرح. 

 الطهراني بزرك اغا ابن
 شعرية جمموعة. 
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 زياد بن محمد هللا عبد االعرابي = ابو ابن

 الكوفي

 الجنيد بن محمد بن = جنيد الجنيد ابن

 البغدادي

 الرحمن ابن عبد الفرج = ابو الجوزي ابن

 البغدادي الجوزي

 الحاجب ابن عمر بن الحاجب = عثمان ابن

 الماهيار العباس بن الحجام = محمد ابن

 محمد بن الرحمن الخياط = عبد ابن

  القرداغي

 االنصاري محمد بن الرفعة = احمد ابن

 المعروف علي بن الساعاتي = احمد ابن

 الساعاتي بابن

 السبكي ابن
 السبكي ابن منظومة. 

 ابراهيم بن علي الحسن الشاطر = ابو ابن

 الشاطر ابن

  محمد بن ابراهيم الوليد = ابو الشحنة ابن

 بن بكر ابي بن الرحمن العيني = عبد ابن

  الحنفي الدمشقي محمد

 علي بن احمد بن الفارسي = محمد ابن

 النيسابوري الفتال

  مرشد بن علي بن الفارض = عمر ابن

 ابن هللا عبد بن البحراني = احمد المتوج ابن

 البحراني المتوج

 بن محمد بن محمد الدين ابن الناظم = بدر

 مالك

  محمد بن يوسف الفضل النحوي = ابو ابن

 ابن الحزم ابي بن = علي النفيس ابن

 القرني النفيس

  الهاشمي محمد الدين الهبارية = نظام ابن

  الشاذلي محمد بن محمد بن الوفا = علي ابن

 بابن المعروف علي الحسن بري = ابو ابن

 بري

 تيمية ابن الحليم عبد بن تيمية = احمد ابن

 الموصلي جني بن = عثمان جني ابن

 اللخمي يوسف بن = علي جهضم ابن

 الهمداني الشافعي

 المعروف علي بكر = ابو حجة الحموي ابن

 الحموي حجة بابن

 ابن علي بن العسقالني = احمد حجر ابن

 العسقالني حجر

 ابن محمد بن الهيتمي = احمد حجر ابن

 الهيتمي حجر

 اليمني محمد بن علي بن خليفة = احمد ابن

 زهرة ابن علي بن زهرة = حمزة ابن
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 بن صاعد الحسن ابو الدين سلمة = هبة ابن

 سلمة بابن المعروف ابراهيم

 سينا ابن علي بن سينا = الحسين ابن

 ابن علي بن الحراني = الحسن شعبة ابن

 الحراني شعبة

 بن علي بن = محمد شهراشوب ابن

 المازندراني شهراشوب

 طاوس ابن موسى بن طاوس = علي ابن

 بن محمد الدين الصقلي = شمس ظفر ابن

 الصقلي ظفر ابن هللا عبد

 بن ابراهيم بن محمد هللا عبد عباد = ابو ابن

  المالكي النفزي عباد

 ابن محمد بن االندلسي = احمد ربه عبد ابن

 االندلسي ربه عبد

 الحنفي الضرير عثمان ابن
 املختصر احلل. 

 عربي ابن محمد الدين عربي = محي ابن

 بن احمد الفضل ابو الدين = تاج عطاء ابن

 المالكي الشاذلي االسكندري محمد

 الحسني عنبة ابن علي بن = احمد عنبة ابن

 محمد بن هللا عبد محمد فرحون = ابو ابن

  اليعمري هللا عبد بن

 فهد بن محمد بن الحلي = احمد فهد ابن

 الحلي االسدي

 لي دبه قرة ابن

 االنطاكي حملمود االستعارة رسالة شرح. 

  الرومي سليمان بن باشا = احمد كمال ابن

 الجياني مالك بن ابن مالك = محمد

 مكي ابن
 العزي تصريف شرح على حاشية. 

 الشهير محمد بن المصري = محمد نبات ابن

 المصري نبات بابن

 ابراهيم بن الدين المصري = زين نجيم ابن

 المصري نجيم ابن

 هشام ابن يوسف بن هللا = عبد هشام ابن

 االنصاري

 االبهري عمر بن االبهري = المفضل

 هللا عبد بن ابراهيم اسحاق ابو
 نامه انبياء مثنوي. 

 الثعلبي محمد بن احمد اسحاق ابو
 مسعوا ملا القران قتلهم قوم ذكر يف كتاب 

 .آياته

 محمد بن هللا عبد بن حسن االخالص ابو

 الحلبي البخشي
 االفعال مسالة يف املقال حترير. 

 الطبيب البركات ابو
 املالل يف رسالة. 
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 المعروف احمد بن هللا عبد البركات ابو

 النسفي الدين بحافظ

 الدقايق كنز منت على تعليقة. 

 الدقائق كنز. 

 االصول مفتاح. 

 السويدي الحسين بن هللا عبد البركات ابو
 العرب المية شرح يف الضرب رشف. 

 املكية الرحلة يف املسكية النفحة. 

 العكبري الحسين بن هللا عبد البقاء ابو
 احلريري مقامات شرح. 

 العذري محمد بن عثمان بن علي البقاء ابو
 ارباب عقلية شرح يف الفوائد تلخيص 

 .القصائد

 الشيرازي الباقي عبد بن محمد البقاء ابو

 علي تعليقة على البقاء ابي حاشية 

 .القوشجي

 االلوسي هللا عبد بن محمود الثناء ابو

 الصدى وبل الندى قطر شرح. 

 الباز قصيدة شرح يف املذهب الطراز 

 .واالشهب

 الدرة عن الطرة كشف. 

 بن هللا عبد محمد المغربي = ابو الجيش ابو

  االندلسي االنصاري محمد

 الوجالجي محمد بن يوسف الحجاج ابو
 املخمس الوفق يف منظومة. 

 الشافعي البكري هللا عبد بن احمد الحسن ابو

 مولد من واالفكار السرور ومفتاح االنوار 

 .املختار النيب

 طالب ابي بن علي فضائل `. 

 الخطي الحسن ابو

 الرسول وفاة نظم j. 

 العاملي الشريف الحسن ابو
 االمامية مذهب حقيقة. 

 بكر ابي بن علي الدين برهان الحسن ابو

 الحنفي المرغيناني الفرغاني

 البداية شرح يف اهلداية. 

 الحلبي المجد ابي بن الحسن ابو
 السبق اشارة 

 محمد بن الباقي عبد بن علي بن الحسن ابو

 التنكابني الحسيني هادي
 املزجاة البضاعة. 

 الطبيب ابراهيم محمد بن الحسن ابو

 الشيرازي
 االصول آيات تفسري يف الوصول مناهج. 

 المدني السندي صادق محمد بن الحسن ابو
 الفكر خنبة شرح على النظر بهجة. 

 الفتوني طاهر محمد بن الحسن ابو
 العاملني ضياء. 

 االسرار ومشكاة االنوار مرآة. 
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 الحسيني هادي محمد بن الحسن ابو

 التنكابني
 االسالم شرائع شرح يف االحكام براهني. 

 االحكام حقائق. 

 بري بابن المعروف علي الحسن ابو

 نافع مقرا اصل يف اللوامع الدرر. 

 الشاطر ابن ابراهيم بن علي الحسن ابو
 االسالم ملواقيت املوضوع التام الربع. 

 الواحدي احمد بن علي الحسن ابو

 املتنيب ديوان شرح. 

 البيهقي زيد بن علي الحسن ابو
 النجوم جوامع. 

 ابن يوسف بن هللا عبد بن علي الحسن ابو

 الشاذلي المغربي هرمز
 الشاذلي حزب كتاب من جزء. 

 الدارقطني احمد بن عمر بن علي الحسن ابو

 الشافعي
 النبوية االحاديث يف الواردة العلل. 

 الكاتب نصر بن علي الحسن ابو
 اللذة جوامع. 

 الديلمي مرزويه مهيار الحسن ابو
 الديلمي مهيار ديوان. 

 الخياط الحسين ابو

 اخلياط حاشية. 

 السويدي الرحمن عبد الخير ابو

 العبيدي بيك اهلل عبد همزية شرح. 

 الحلبي هللا عبد بن الدين تقي الصالح ابو
 الفقه يف الكايف. 

 ابو الحسين بن المتنبي = احمد الطيب ابو

 المتنبي الطيب

 القادر عبد بن محمد الطيب ابو
 االبصار تنوير شرح على االنظار قرة. 

 السبتي الخزرجي جعفر بن احمد العباس ابو

 المراكشي
 العامل زايرجة. 

 المبرد يزيد بن محمد العباس ابو

 العرب انساب. 

 واالدب اللغة يف الكامل. 

 البهشني محمد العال ابو
 احلقيقية احلكمة يف الغيبية الرسالة. 

 المعري هللا عبد بن احمد العالء ابو
 الزند سقط ديوان. 

 الجرجاني الحسيني مخدوم بن الفتح ابو
 شاهي تفسري. 

 املناظرة آداب شرح على حاشية. 

 االمدي محمد بن الواحد عبد الفتح ابو
 الكلم ودرر احلكم غرر. 

 السعيدي الدين تاج امين بن محمد الفتح ابو
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 املنطق تهذيب على حاشية. 

 البحث آداب شرح على حاشية. 

 الكراجكي عثمان بن علي بن محمد الفتح ابو

 الفوائد كنز. 

 الرازي الفتوح ابو

 الكريم القران تفسري ترمجة. 

 احلسنية. 

 اجلنان وروح اجلنان روض. 

 البغدادي الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج ابو
 املستضيء خالفة يف املضيء املصباح. 

 االصبهاني الفضل ابو
 احلكمني تزاحم يف رسالة. 

 القاضي موسى بن عياض الفضل ابو

 اليحصبي
 املصطفى حقوق بتعريف الشفا. 

 المحسن عبد بن محمد الدين نتاج الفضل ابو

 القلعي
 الرتمذي جامع خمتصر. 

 بابن المعروف محمد بن يوسف الفضل ابو

 النحوي
 املنفرجة القصيدة. 

 البغدادي السويدي امين محمد الفوز ابو
 العبقرية الرتمجة خمتصر املرضية البهجة. 

 القبلة معرفة يف واليواقيت اجلواهر 

 .واملواقيت

 محمد بن علي بن حسين محمد الفوز ابو

 الشافعي البغدادي سعيد
 املقاصد شرح يف الفرائد قالئد. 

 القاسم ابو
 الكشاف حاشية على حاشية. 

 حبيب بن محمد بن الحسن القاسم ابو

 التنزيل. 

 القارئ القاسم ابو
 التجويد يف منظومة. 

 المستهدي القاسم ابو
 املتعالي اهلل كالم جتويد يف اآللي نظم 

 السمرقندي الليثي بكر ابي بن القاسم ابو
 املطول حاشية. 

 السمرقندية الرسالة. 

 االستعارات معاني حتقيق يف العوائد فرائد. 

 واقسامها االستعارات معاني. 

 القمي الحسن بن القاسم ابو

 الدين اصول. 

 احلج يف رسالة. 

 العقود يف رسالة. 

 واخلتان واخللع الفضولي بيع يف رسالة. 

 الصوفية شبهات رد يف رسالة. 

 به االقرار ملك شيئا ملك من يف رسالة. 
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 املريض منجزات يف رسالة. 

 واحلرام باحلالل يتعلق فيما االيام غنائم.. 

 االصول يف احملكمة القوانني. 

 الفقه يف كتاب. 

 واحملقق شاه علي فتح السلطان بني مراسلة 

 .القمي

 العوام مرشد. 

 اخلواص معني. 

 الطهراني النوري علي محمد بن القاسم ابو

 الكالنتري

 الفقه اصول يف تقريرات. 

 واالعم الصحيح يف رسالة. 

 واملبني اجململ يف رسالة. 

 االنظار مطارح. 

 النجفي االشكوري معصوم بن القاسم ابو
 املكاسب حاشية يف الطالب بغية. 

 بن جعفر بن محمد بن جعفر القاسم ابو

 القمي قولوية
 الزيارات كامل. 

 التنوخي المحسن بن علي القاسم ابو

 الثياب لبس ممن كثري على الكالب فضائل. 

 الفراهاني قائمقام القاسم ابو
 منشات. 

 الزيلي محمد بن محرم الليث ابو

 حنيفة ابي مناقب. 

 السمرقندي الفقيه محمد بن نصر الليث ابو

 الحنفي
 الغافلني تنبيه. 

 الفقه خزانة. 

 الدين اصول يف رسالة. 

 منه قطعة البستان كتاب. 

 النوازل خمتارات. 

 زيب اورنك محمد الدين محي المظفر ابو

 عالمكير بهادر
 بالفتاوى وتعرف اهلندية الفتاوى 

 .العاملكريية

 هللا عبد بن شكري محمود المعالي ابو

 االلوسي
 الصفات إلبطال التأويالت ابطال 

 بغداد عليه كانت فيما رسالة. 

 الحنفي النسفي محمد بن ميمون المعين ابو

 الكالم حبر. 

 االدلة تبصرة. 

 الكلبي السائب بن محمد بن هشام المنذر ابو
 قاسط بن وائل ابين وتغلب بكر اخبار. 

 اخليل انساب كتاب. 

 الخوارزمي احمد بن موفق المؤيد ابو
 طالب ابي بن علي مناقب `. 

 الكيالي النور ابو

 انشاء. 
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 االبهري احمد بن الوزير ابو

 النيب طب. 

 الهوريني الوفاء ابو
 القاموس اصطالحات معرفة يف مقدمة 

 .احمليط

 بابن المعروف محمد بن ابراهيم الوليد ابو

  الحلبي الشحنة
 االحكام معرفة يف احلكام لسان. 

 البزار عمرو بن احمد بكر ابو
 املسانيد. 

 االرجاني الحسين بن محمد بن احمد بكر ابو
 االرجاني ديوان. 

 الوالبي بكر ابو
 العامري جمنون. 

 بكر ابي بن هللا عبد العبدروس بن بكر ابو

 الفاطمي الحسيني العلوي
 الناسك وحجة السالك حمجة. 

 الدمشقي السلطي الدين تقي بن بكر ابو
 الوحيد وجليس الفريد انيس مع املختار. 

 محمد بن بكر ابو

 الوضع رسالة 

 االحسائي الحنفي محمد بن بكر ابو

 التبصرة كتاب بتلخيص املبصرة العيون قرة. 

 السيالني محمد بن بكر ابو

 الزاكني جناة. 

 الكوراني المريواني هللا هداية بن بكر ابو

 بالمصنف الملقب الحسيني الكردي
 الشافعية طبقات. 

 القاسمي يوسف بن بكر ابو
 البيزرة وعلم اجلوارح. 

 الغربابي الحسن بن محمد بن جعفر بكر ابو
 القران فضائل. 

  شيبة ابي بن محمد بن هللا عبد بكر ابو
 االصفهاني شيبة ابي ابن مسائل. 

 الحموي حجة بابن المعروف علي بكر ابو
 البديعية شرح. 

 الرازي زكريا بن محمد بكر ابو

 واحلصبة اجلدري يف كتاب. 

 الصولي يحيى بن محمد بكر ابو
 نواس ابي ديوان. 

 الطائي اوس بن حبيب تمام ابو
 الطائي متام ابي ديوان. 

 النحوي النحاس محمد بن احمد جعفر ابو

 النحو يف التفاحة. 

 الكوفي ثابت بن نعمان حنيفة ابو
 االكرب الفقه. 

 الشافعي االنصاري يحيى زكريا ابو
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 الفرائض كتاب. 

 النواوي شرف بن يحيى زكريا ابو

 املرسلني سيد كالم من الصاحلني رياض. 

 عدي بن يحيى زكريا ابو
 االخالق تهذيب. 

 هللا حبيب سعيد ابو

 العرائس. 

 السنجري سلمان ابو
 االنسان بنوع اخلاص الكمال يف مقالة. 

 المسيحي يحيى بن عيسى سهل ابو

 الجرجاني
 الطبية الصناعة يف املائة كتاب. 

 الطوسي علي ال المهدي هللا عبد صالح ابو
 النفثة عن االهلية املنحة تصحيف بيان 

 .الشيطانية

 علي بن شعيب بن احمد الرحمن عبد ابو

 النسائي
 النسائي سنن. 

 النسابوري الحاكم هللا عبد ابو
 الصحيحني على املستدرك. 

 الجنبالئي حمدان بن الحسين هللا عبد ابو
 اهلداية. 

 االسفراني العامري علي بن هللا عبد ابو

 واملنسوخ الناسخ. 

 االصبحي مالك بن انس بن مالك هللا عبد ابو

 المدني

 املوطأ. 

 اليافعي الشيباني محمد هللا عبد ابو
 الشيبانية العقائد. 

 عباد بن ابراهيم بن محمد هللا عبد ابو

 عباد بابن المعروف المالكي النفزي
 احلكم شرح يف العلية املواهب غيث 

 .العطائية

 الحنفي الشيباني حسن بن محمد هللا عبد ابو
 االثار. 

 المعروف الكوفي زياد بن محمد هللا عبد ابو

 االعرابي بابن
 وفرسانها اخليل امساء. 

 الكامل االدب صفة يف الفاضل. 

 بكر ابي بن سليمان بن محمد هللا عبد ابو

 السمالني الجزولي
 ذكر يف االنوار وشوارق اخلريات دالئل 

 .املختار النيب على الصالة

 الخطيب هللا عبد بن محمد هللا عبد ابو

 االسكافي
 اللغة مبادئ. 

 علي بن هللا عبد بن محمد هللا عبد ابو

 المالكي الخرشي
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 خليل سعيدي خمتصر على شرح. 

 العلوي الحسن بن علي بن محمد هللا عبد ابو
 التعازي كتاب من. 

 احمد بن محمد بن محمد هللا عبد ابو

 البابوني

 املذاهب ترجيح. 

 يزيد بن محمد هللا عبد ابو
 اخللفاء تاريخ. 

 الفاسي يوسف بن محمد هللا عبد ابو

 املخمس الوفق طريقة معرفة يف رسالة. 

 ابو هللا عبد بن الخطي = محمد عزيز ابو

 الخطي عزيز

 المرزوقي حسن بن محمد بن احمد علي ابو

 احلماسة ديوان شرح. 

 الطبرسي علي ابو

 النحو جواهر. 

 الفارسي احمد بن حسن علي ابو
 النحو يف العوامل. 

 الخزاعي علي بن دعبل علي ابو
 قحطان ولد من امللوك وابناء امللوك وصايا 

 .هود بن

 المقري سعيد بن عثمان عمرو ابو

 القراءة علم يف التيسري. 

 الترمذي سورة بن محمد عيسى ابو
 املصطفوية واخلصائل النبوية الشمائل. 

 الوراق هارون بن محمد عيسى ابو
 اجملالس كتاب. 

 علي بن احمد بن مهدي محمد عيسى ابو

 القصيري الفهري الفاسي

 اخلريات دالئل جبالء املسرات مطالع. 

 الشيباني الكوفي محمد بن احمد غالب ابو
 الرازي غالب ابي رسالة. 

 الشاطبي فيرة ابن القاسم محمد ابو

 القراءات يف التهاني ووجه االماني حرز 

 .السبع

 الشاطبية. 

 علي بن الدائم عبد الدين زين محمد ابو

 الشافعي االزهري الحيدري

 اجلزرية املقدمة شرح يف املعلمة الطرازات. 

 سبعين بن الحق عبد محمد ابو
 واالرواح االمساء معرفة يف االفراح نزهة. 

 االنصاري محمد بن هللا عبد محمد ابو

 المغربي الجيش بابي المعروف االندلسي

 اندلسي عروض. 

 هللا عبد بن محمد بن هللا عبد محمد ابو

 فرحون ابن اليعمري
 سعاد بانت من الفؤاد شفاء. 
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 الكوفي االزدي يحيى بن لوط مخنف ابو

 الثأر اخذ. 

 املصاب وحبر االنساب كنز. 

 احلسني االمام مقتل `. 

 البلخي محمد بن جعفر معشر ابو

 النجوم احكام علم اىل الكبري املدخل. 

 الثعالبي محمد بن الملك عبد منصور ابو
 العربية وسر اللغة فقه. 

 محمود ابن محمد بن محمد منصور ابو

 السمرقندي الماتريدي الحنفاء

 االكرب الفقه شرح. 

 الفارابي نصر ابو

 وارسطو افالطون رايي بني اجلمع. 

 القلبية الدعاوى. 

 العقل يف مقالة. 

 الغرنوي القطان محمد نصر ابو
 القلوب سراج. 

 الهمذاني الرحمن عبد بن محمد نصر ابو

 القضاة بعين المعروف
 الربيات مواعظ يف السبعيات. 

هانئ المعروف بابي  بن ابو نؤاس = الحسن

 نؤاس

 الشافعي االنصاري زكريا يحيى ابو
 االحكام باحاديث االعالم شرح. 

 اسماعيل بن محمد بن الرحيم عبد يحيى ابو

 الفارقي نباتة ابن
 خطب ديوان. 

 حسين بخش بن حسين عابد يوسف ابو

 الهندي السهارنبوري
 الناذرين انذار. 

 النصارى احد

 العذراء آيات يف الغراء الرايات. 

 البدوي احمد
 القمر ضياء يف النهار مشس. 

 التوني احمد
 البهية الروضة حاشية. 

 حجلة ابي ابن الشهابي احمد
 البنني موت يف احلزين سلوة. 

 القصيري االحمد
 السبعة دائرة عن السلوك كشف. 

 الكردي احمد
 االستعارة رسالة. 

 المرجاني احمد

 قواعد عن الكشف يف الطالب مساعد 

 .االعراب

 بديكقوز المعروف احمد
 الدين مشس الفاضل آداب على حاشية 

 .احلسيين اشرف بن حممد
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 االرواح مراح شرح. 

 المغربي احمد
 االوفاق علم. 

 المولوي احمد
 الدين لعصام واقسامه اجملاز بيان يف رسالة. 

 النيريزي احمد

 االدعية يف كتاب. 

 الهبراوي احمد
 الصالة يف رسالة. 

 الكشميري الواعظ احمد

 االربعني شرح يف املعني املاء. 

 السمناني ابراهيم بن احمد
 البكاء مفتاح. 

 اهلدى ائمة مبصيبة البكاء مفتاح. 

 الهندي الريشي الكوام احمد بن احمد

 السبعة الكواكب حل يف اللمعة. 

 الرملي االنصاري حمزة بن احمد بن احمد
 الرملي فتاوى. 

 العجمي ابراهيم بن محمد بن احمد بن احمد
 السادات برتاجم االبدية السادات عنوان 

 .الوفائية

 المالكي القرافي ادريس بن احمد
 احملصول اختصار يف الفصول تنقيح شرح. 

 الجاربردي الحسن بن احمد
 التصريف شرح. 

 الشافية شرح. 

 العاملي الحر الحسن بن احمد
 واالوصياء االنبياء احوال يف املسلوك الدر 

 .وامللوك واخللق

 الحسين بن احمد

 اخللل احكام. 

 المتنبي الطيب ابو الحسين بن احمد
 املتنيب الطيب ابي ديوان. 

 الجزائري الموسوي الحسين بن احمد

 االدعية يف جمموعة. 

 زوين حبيب بن احمد
 املذهب خالصة من فوائد. 

 اهلداية وقاية. 

 البياضي حسن بن الدين حسام بن احمد

 البسنوي
 شرح يف االمام عبارات من املرام اشارات 

 .االكرب الفقه

  الحويزي حسن بن احمد
 ابراهيم بن حممود كتاب على تقريضان 

 .العباسي

 ابراهيم بن حسين بن احمد
 النيب معراج. 
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 حنبل بن احمد
 حنبل بن امحد مسند. 

 الشافعي حيدر بن احمد
 الرجلني غسل مسالة يف رسالة. 

 ابادي الحسين الكردي حيدر بن احمد

 العضدية العقائد شرح على تنبيهات. 

 العضدية العقائد على حاشية احملاكمات. 

 البغدادي الحسين بن علي درويش بن احمد

 البغدادي امحد الشيخ ديوان. 

 االحسائي الدين زين بن احمد
 االحسائي اجازة. 

 اصفهان اهل مسائل اجوبة. 

 املشكلة احاديث تفسري. 

 اآليات من وغريها التوحيد سورة تفسري. 

 ماجد ال امحد الشيخ مسالة جواب 

 .االوالي

 البحراني احلسني عبد الشيخ مسالة جواب. 

 السمناني كاظم مال مسائل جواب. 

 الكلم جوامع. 

 القدس حظرية يف النفس حياة. 

 الوجود مراتب وحتقيق الوجود رسالة. 

 االستدالل طرق اختالف يف رسالة 

 .االحكام واستنباط

 التجويد يف رسالة. 

 والقدر القضاء يف رسالة. 

 يتعلق وفيما االنسان احوال بيان يف رسالة 

 .باملعاد

 اجلامعة الزيارة شرح. 

 العرشية شرح. 

 الفوائد شرح. 

 االمساء حديث شرح. 

 ربه عرف نفسه عرف من حديث شرح. 

 املسائل جوامع اجوبة يف الوسائل لوامع. 

 بن امحد بن حممد بن اهلل عبد الشيخ مسائل 

 .غدير

 العاملي العلوي العابدين زين بن احمد

 الصدق وتبيان احلق بيان. 

 كمال بابن الشهير الرومي سليمان بن احمد

 باشا

 الكريم القران تفسري. 

 النيب. ابوي يف قيل ما تفصيل 

 القران. خلق رسالة 

 اخلضاب يف رسالة. 

 اهليكل يف رسالة. 

 بعدد اهلل اىل الطرق حديث بيان يف رسالة 

 .اخلالئق انفاس

 الدنيا يف الشهداء بان القول حتقيق يف رسالة. 

 داللتها وجه وبيان املعجزة حتقيق يف رسالة 

 .النبوة يرعى من صدق على

 الدوران جواز يف رسالة. 

 حديث االربعني حفظ يف رسالة. 

 على املوقوف يف البنت ولد دخول يف رسالة 

 .االوالد بعض



 فهرس املؤلفني 10 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 تعاىل اهلل اىل الشر نسبة عدم يف رسالة. 

 اهوم. لفظ يف رسالة 

 البطالة وذم السعي مدح يف رسالة. 

 الشيعة نقد يف رسالة. 

 الزنديق لفظ تصحيح يف معمولة رسالة. 

 عالرضا كتاب. 

 شاكر بن احمد
 البحث آداب يف رسالة. 

 الرجال ابي ابن صالح بن احمد

 املوالي اعالم. 

 الشريعة تفسري. 

 الزيدية رجال يف البدور مطلع. 

 تيمية ابن الحليم عبد بن احمد
 احلسني مشهد عن تيمية ابن جواب. 

 تعارض ءدر يف والعدل االنصاف فسطاط 

 .والنقل العقل

 البلدان فتوح خمتصر. 

 ابن االسالم لشيخ املرضية الفتاوى من 

 .تيمية

 بنا االسالم لشيخ املضية الدرر كتاب من 

 .تيمية

 الرحمن عبد بن احمد

 الصبيان ظرف. 

 الطنطراني الرزاق عبد بن احمد

 الطنطرانية القصيدة. 

 البحراني السالم عبد بن احمد
 اخلطب. 

 الخليلي الغني عبد بن احمد
 اخلليلي امحد اجازات. 

 الرومي القاهر عبد بن احمد
 االخيار ومسالك االبرار جمالس. 

 البحراني المتوج ابن هللا عبد بن احمد
 اية مخسمائة بيان يف اهلداية منهاج. 

 واملنسوخ الناسخ. 

 البغدادي هللا عبد بن احمد
 االعيان اخبار عيون. 

 الجزائري هللا عبد بن احمد
 العقائد يف منظومة. 

 الحضرمي الرحمن عبد بن هللا عبد بن احمد

 الشافعي

 والقاطع الواصل معرفة يف القواطع احلجج. 

 الشريشي القيسي المؤمن عبد بن احمد
 احلريري مقامات شرح. 

 الحنفي المحبوبي هللا عبيد بن احمد
 اهلداية مسائل يف الرواية وقاية. 

 الحلبي الدين عز بن احمد
 املكعب يف رسالة. 

 علي بن احمد



 دليل خمطوطات 11 فهرس املؤلفني
 

 الشيخ على االعرتاضات عن جوابات 

 .الرئيس

 العسقالني حجر ابن علي بن احمد

 تيمية ابن ترمجة. 

 واملؤخرة املقدمة للذنوب املكفرة اخلصال. 

 (منه قطعة) الكبائر اخرتاق عن الزواجر. 

 االثر اهل مصطلح يف الفكر خنبة. 

 االلقاب يف االلباب نزهة. 

 الحسني عنبة ابن علي بن احمد
 طالب ابي ال انساب يف الطالب عمدة. 

 الشناوي علي بن احمد
 الغوثية اجلواهر بواهر يف االسرار ضمائر. 

 البصري القباني علي بن احمد

 عبد ابن على الرد يف اخلطاب فصل 

 .الوهاب

 الساعاتي بابن المعروف علي بن احمد
 النهرين وملتقى البحرين جممع. 

 المقريزي علي بن احمد
 املفيد التوحيد جتريد. 

 النجاشي علي بن احمد
 النجاشي رجال. 

 الطبرسي طالب ابي بن علي بن احمد

 االحتجاج. 

 االجتماع كتاب. 

 املعراج يف رسالة. 

 المشهور اليمني محمد بن علي بن احمد

 خليفة بابن
 احلبيب معاشرة اىل اللبيب رشد. 

 مسعود بن علي بن احمد
 االرواح مراح. 

 البوني يوسف بن علي بن احمد

 العوارف ولطائف املعارف مشس. 

 الشافعي االقفهسي عماد بن احمد
 االحكام غوامض على احلكام توقيف. 

 هللا حمد بن عماد بن احمد
 الشكرية. 

 فارس بن احمد
 الكالم فصيح. 

 العبادي قاسم بن احمد
 املنهاج شرح يف احملتاج حتفة على حاشية. 

 محمد بن احمد

 الشافية شرح يف الوافية. 

 الحنفي الموصلي الخياط ابن محمد بن احمد

 القادري
 احلدباء املوصل يف االولياء ترمجة. 

 الهيتمي حجر ابن محمد بن احمد
 الشمائل فهم اىل الرسائل اشرف. 
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 االسالم بقواطع االعالم. 

 العباب شرح يف االيعاب. 

 املنهاج شرح يف احملتاج حتفة. 

 املنهاج شرح يف احملتاج حتفة على حاشية. 

 حنيفة ابي مناقب يف احلسان اخلريات 

 .النعمان

 احلضرمية املقدمة شرح. 

 البدع اهل على الرد يف احملرقة الصواعق 

 .والزندقة

 االربعني شرح يف املبني الفتح. 

 املنتظر املهدي عالمات يف املختصر القول. 

 العبادات كتاب. 

 الفرائض كتاب. 

 االيضاح خمتصر. 

 خري مدح يف اهلمزية شرح يف املكية املنح 

 .الربية

 بين سيد مبولد العامل على الكربى النعمة 

 .ادم

 االربعة االئمة مناقب يف امللتمعة اليواقيت. 

 االندلسي ربه عبد ابن محمد بن احمد

 منه قطعة الفريد العقد. 

 المغنيساوي المنتهى ابو محمد بن احمد

 االكرب الفقه شرح. 

 االعرجي محمد بن احمد

 العاملني ارشاد يف الثمني الدر. 

 مواعظ. 

 بابن الشهير االنصاري محمد بن احمد

 الرفعة
 احلسبة. 

 الجزري محمد بن احمد
 املقدمة شرح يف املفهمة احلواشي. 

 االردكاني الحسيني محمد بن احمد
 املؤمنني امري مناقب يف املؤمنني سرور. 

 المصري الخفاجي محمد بن احمد
 الدنيا احلياة وزهرة االلبا رحيانة. 

 السياري محمد بن احمد
 القراءات كتاب. 

 القازابادي محمد بن احمد
 الربكلي آداب شرح. 

 اللوكري محمد بن احمد
 الفلسفية العلوم يف رسالة. 

 االردبيلي المقدس محمد بن احمد
 القران احكام يف البيان زبدة. 

 والربهان الفائدة جممع. 

 الميداني محمد بن احمد

 االسامي يف السامي. 

 البحراني احمد بن محمد بن احمد

 البحراني حممد بن امحد الشيخ ترمجة. 

 البغدادي القدوري احمد بن محمد بن احمد
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 احلنفي الفقه يف الكتاب. 

 احلنفية فروع يف املختصر. 

 البرقي الكوفي خالد بن محمد بن احمد

 الربقي رجال. 

 العمري خضر بن محمد بن احمد
 الفنارية الفوائد على حاشية. 

 االندلسي العزيز عبد بن محمد بن احمد
 االفعال بناء. 

 التغلبي علي بن محمد بن احمد
 الدمشقي اخلياط ابن ديوان. 

 الفيومي علي بن محمد بن احمد
 الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح. 

 الجوهري عياش بن محمد بن احمد

 عشر االثنى االئمة يف االثر مقتضب. 

 الحلي االسدي فهد بن محمد بن احمد

 العارفني صفات يف التحصني. 

 الساعي وجناح الداعي عدة. 

 النية معرفة يف اجللية اللمعة. 

 الفتوى يف احملرر. 

 النافع املختصر شرح يف البارع املهذب. 

 الفتاوى لتحرير احلاوي املوجز. 

 الفرغاني كثير بن محمد بن احمد
 النجوم علم يف رسالة. 

 الغزنوي سعيد بن محمود بن محمد بن احمد
 الغزنوية املقدمة. 

 الغني عبد بن ياسين بن محمد بن احمد

 الشافعي الهبراوي
 واملقتدي االمام شروط بيان يف املبتدي غنية. 

 الفيضي محسن محمد بن احمد

 الغصب كتاب. 

 الحسيني احمد بن معروف محمد بن احمد

 الشافعي البرزنجي النودهي

 توضيح يف العبارات تنقيح منظومة شرح 

 .االستعارات

 النراقي مهدي محمد بن احمد

 امللة وبرهان االمة سيف. 

 االحكام فوائد يف االيام عوائد. 

 االصول عني. 

 السعادة معراج. 

 االحكام مفتاح. 

 الحسيني هادي محمد بن احمد
 ومواعظ ايضاح. 

 الخزرباني الهروي محمود بن احمد
 اهلداية شرح. 

 علي بن محمود بن احمد
 الذهب اطباق. 

 الخطي السويكت مهدي بن احمد
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 املالحدة ألعناق احلاصدة الصوارم. 

 نبي بن احمد
 اللغة مفتاح. 

 الحنفي التلمساني يحيى بن احمد
 الصبابة ديوان. 

 الزيدية امام الحسني يحيى بن احمد

 الزيدية عقائد. 

 الحفيد محمد بن يحيى بن احمد
 التفتازاني خمتصر على حاشية. 

 الكواشي الحسين بن يوسف بن احمد

 الشافعي الموصلي

 والتأويل بالرواية يتعلق ما التفسري تلخيص. 

 تيمور احمد
 العرب عند الكالب امساء. 

 افندي حمدي احمد
 الفحول مشتهى. 

 االخوند كاظم الخراساني = محمد االخوند

 الخراساني

 الكوفي علي بن ادريس
 املسائل تلك علم اىل الرسائل. 

 بفن ادون
 النهرين ارض. 

 ارسطاليس

 الرمل يف رسالة. 

  الحسن بن ابراهيم بن االربلي = اسعد

 االربلي عيسى بن االربلي = علي

 طاليس ارسطو

 االسكندر اىل ارسطو االول املعلم آداب. 

 الرؤيا يف رسالة. 

 االسكندر اىل طاليس ارسطو من رسالة. 

 اقوال وسبعة النفس يف. 

 النفس يف خمتصر. 

 الطبيعية املسائل. 

  الحسن بن محمد الدين االسترابادي = رضي

 الدميري ابراهيم بن اسحاق
 اخلليل زيارة يف الغرام مثري `. 

 البرغاني محمد بن اسحاق
 الصالة يف الواقع اخللل يف رسالة. 

 الكاظمي الدزفولي هللا اسد
 الدزفولي اهلل اسد الشيخ اجازة. 

 الطالب بغية على تعليقة. 

 الزواج اقرار يف رسالة. 

 واملضايقة املواسعة يف رسالة. 

 به االقرار ملك شيئا ملك من يف رسالة. 

 االحكام قواعد شرح. 

 االنوار مقابس. 

 الزنجاني هللا اسد
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 املتنجس تنجيس يف رسالة. 

 الطهارة كتاب. 

 الطباطبائي هللا اسد

 املسافرين آداب. 

 التستري اسماعيل بن هللا اسد

 الطالق يف رسالة. 

 الحسيني محمد بن علي بن هللا اسد

 مير بشاه المعروف المرعشي

 االخطار امان خمتصر. 

 االربلي الحسن بن ابراهيم بن اسعد

 االربعني كتاب. 

 الحلي الحسن بن ابراهيم بن اسعد

 حديثا االربعون. 

  عربشاه بن محمد بن االسفرائيني = ابراهيم

 االفروديسي االسكندر
 العقل يف رسالة. 

 الكل مبادئ يف رسالة. 

 ارسطو راي على العقل يف مقالة. 

 الحيدري اسماعيل
 شرح على باغي قره حاشية على حاشية 

 .ايساغوجي

 اليمني الزبيدي اسماعيل
 الصغري اجلامع شرح يف املنري السراج. 

 المحالتي الغروي اسماعيل
 املشروطة وجوب يف املربوطة الآللئ. 

 ابادي الحسين حيدر بن ابراهيم بن اسماعيل
 الصفحة. 

 الحيدري حيدر بن ابراهيم بن اسماعيل

 الكردي
 العضدية الرسالة شرح على حاشية. 

 المارديني غازي بن ابراهيم بن اسماعيل
 املنطق يف كتاب. 

 الجوهري حماد بن اسماعيل
 اللغة يف الصحاح. 

 الحنفي السيواسي سنان بن اسماعيل

 والكبائر الصغائر رسالة شرح. 

 بالصاحب الشهير عباد بن اسماعيل
 احلسين العظيم عبد نسب يف رسالة. 

 الحميري محمد بن اسماعيل
 العينية احلمريي قصيدة. 

 الرومي الكلنبوي مصطفى بن اسماعيل
 الكلنبوي آداب. 

 امليزان علم يف الربهان. 

 امليزان يف االثريية الرسالة شرح. 

 ايساغوجي شرح. 

 الرومي حقي اسماعيل

 اليقني شجرة. 
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 االشتياني جعفر بن حسن االشتياني = محمد

 زادة اشرف
 النفوس مزكي كتاب. 

 معصوم بن القاسم االشكوري = ابو

 النجفي االشكوري

 الطهراني محسن محمد بزرك اغا
 والوراثة الرواية اجازات. 

 االسالمية العقيدة ترمجة. 

 واالسالم املدنية ترمجة يف االنام تعريف. 

 نيجرية رسالة. 

 وتقريرات رسائل. 

 وتارخيية رجالية جمموعة. 

 الشيرواني رمضان بن عابد بن اغا

 الدربندي
 االحكام خزائن. 

 جمال اغا
 مجال اغا حاشية 

 الهمداني هادي محمد بن رضا اغا
 املكاسب على تعليقة. 

 االصول فرائد على حاشية. 

 الرباءة بأصل املتعلقة احلواشي. 

 الزكاة كتاب. 

 الفقيه مصباح. 

 الطرابلسي عمر بن هللا االفيوني = عبد

  الدمشقي الحنفي

 الدربندي رمضان بن عابد بن االقا

 الشهادات اسرار يف العبادات اكسري. 

 السلماسي ميرزا شاه بن قلي هللا
 االبرار مصائب. 

  هللا عبد بن محمود الثناء االلوسي = ابو

 ` العسكري الحسن االمام

 العسكري االمام تفسري `. 

 ` الصادق جعفر االمام
 العلوم حبار. 

 احلقيقة ومفتاح الشريعة مصباح. 

 ` طالب ابي بن علي االمام
 التوراة من سورة اربعون. 

 البيان خطبة. 

 التوحيد يف خطبة. 

 السيفي الدعاء. 

 زياد بن كميل دعاء. 

 املؤمنني امري االمام ديوان `. 

 علي لإلمام شعر `. 

 املؤمنني ألمري كلمات `. 

 نآالقر سور من املؤمنني امري مناجات 

 .الكريم

 البالغة نهج. 

 ` السجاد الحسين بن علي االمام
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 الثمالي محزة ابي دعاء. 

 السجادية الصحيفة. 

 والشرح الرتمجة مع الكاملة الصحيفة. 

 ` الرضا موسى بن علي االمام
 الذهبية الرسالة. 

 الرضا فقه. 

 اخسيكي الدين امير
 اخسيكي الدين امري ديوان. 

 سكاكي بن محمد امير
 واجلماعة السنة اهل كتاب. 

 العمري افندي امين
 الفنون زهرة كتاب من النحو فن. 

 العلوم مطالع كتاب من النحو فن. 

 الكرملي مارى انستاس

 اليزيدية. 

 مع النصرانية العامية واملوصل بغداد امثال 

 .عامية حكايات

 مبعث خزانة يف احملفوظة اخلطية الكتب ثبت 

 .الكرمليني االباء

 عامية صابئية رسائل. 

 القديس سابا ماري قصة. 

 بغدادية واغاني اشعار جمموعة. 

 بغداد مزارات. 

  امين محمد بن االنصاري = مرتضى

 بوالد انطوان
 الكربلية الرسالة. 

 التبريزي جان امير بن اويس
 املنجمني مفتاح. 

 االسكوبي بويسي الشهير محمد بن اويس
 املعراج صاحب مسرية يف التاج درة. 

 الجلدكي علي بن ايدمر
 الرتكيب اسرار يف التقريب. 

 النجمية واالرض الورقي املاء. 

 املفتاح علم يف املصباح. 

 صناعة يف املكتسب شرح يف الطلب نهاية 

 .الذهب

 الصوباوي ايليا
 اهلم دفع. 

 السبعة اجملالس. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرشي شريف باقر

 اصولي حبث. 

 العروة على وتعليقة اخلوئي السيد حبث 

 .الوثقى

 يف الوثقى العروة على اخلوئي السيد حبوث 

 .الصالة

 ويف الرياء ويف واالقامة االذان يف حبوث 

 .الصالة افعال

 اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 االصول يف اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 الصالة يف اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 صالة يف اخلوئي السيد احباث تقريرات 

 .املسافر

 صالة وقت يف اخلوئي السيد احباث تقريرات  

 .املغرب

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة يف

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة قواطع يف

 املكاسب على اخلوئي السيد تقريرات. 

 العروة مباحث على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة يف الوثقى

 العروة مباحث على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصوم يف الوثقى

 الصالة يف اخلوئي السيد تقريرات. 

 شكوك مباحث يف اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة

 االصول يف اخلوئي السيد واحباث تقريرات 

 .العملية

 راضي ال حممد الشيخ واحباث تقريرات 

 .الكفاية حول

 

 ب
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 االصول دفرت. 

 املعاطاة بيع يف املختار بيان يف كتاب. 

 االحسائي باقر للسيد االصول مباحث. 

 اخلوئي للسيد الركوع مباحث. 

 اخلوئي السيد مباحث. 

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد مباحث 

 .الصالة يف

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد مباحث 

 .املسافر صالة يف

 الصالة يف اخلوئي السيد مباحث. 

 اجلماعة صالة يف اخلوئي السيد مباحث. 

 اخلوئي للسيد الصالة يف الشك مباحث. 

 اخلوئي السيد تقريرات الصالة مباحث. 

 اخلوئي للسيد القراءات مباحث. 

 اخلوئي للسيد الوثقى العروة على مباحث. 

 املساقات يف احلكيم حمسن للسيد مباحث. 

 الطباطبائي العلوم بحر

 الفقه اصول يف رسائل. 

 بحر مرتضى بن مهدي = محمد العلوم بحر

 الطباطبائي العلوم

 البحراني احمد بن البحراني = يوسف

 احمد بن محمد بن البخشي = محمد

  الشافعي الحلبي البكالفوني

 احمد بن الرومي = محمود الدين بدر

 الصوفي

 الحسين بن الرحيم عبد بن محمد الدين بدر

 الميالني العمري
 النحو يف املغين شرح. 

 مالك بن محمد بن محمد الدين بدر

 االلفية شرح. 

 القاضي ابن محمود الدين بدر
 الفصولني جامع خمتصر. 

 محمود بن اسماعيل بن الرشيد = محمد بدر

 البديري احمد بن البديري = جعفر

 الهمداني الحسن بن احمد الزمان بديع

 الزمان بديع مقامات. 

 االسكندري الفتح ابي مقامات. 

 النجفي البراقي البراقي = حسون

 براكلسوس
 الكيميا صناعة يف االكسري. 

  الكوفي خالد بن محمد بن البرقي = احمد

 المعروف علي بير بن بركلي = محمد

 ببركلي

 حميد بن الدين كمال بن الدين برهان
 الشمسية شرح. 

 الفنارية الفوائد حتقيق يف الربهانية الفوائد. 

 احمد بن علي بن البروجردي = حسين

 الطباطبائي
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 الحكيم بقراط
 الطب يف رسالة. 

 عمر بن الموصلي = عثمان بكتاش

 الموصلي ببكتاش المعروف

 الصدقي بكر
 املائة شرح يف العربية املفردة الفائدة 

 .العجمية

 رستم مير بكر
 الوضع خالصة. 

 البالغي جواد البالغي = محمد

 المختاري النائيني محمد بن الدين بهاء

 اللغز يف املطرز. 

 العاملي محمد الدين بهاء
 عشرية االثنا. 

 حديثا االربعون. 

 االفالك تشريح. 

 العباسي اجلامع. 

 التنزيل انوار حاشية. 

 االصول زبدة على حاشية. 

 الدين حكامأ حكامإ يف املتني احلبل. 

 اهلاللية احلديقة. 

 احلساب خالصة. 

 البهائية الفرائض رسالة. 

 االدب يف رسالة. 

 الكتاب اهل ذبائح يف رسالة. 

 االصول زبدة. 

 احلساب خالصة شرح. 

 االصول زبدة شرح. 

 اجلغميين الشرح على شرح. 

 الفقيه حيضره ال من شرح. 

 االسطرالبية الصحيفة. 

 وااليقاعات العقود صيغ. 

 الوثقى العروة. 

 العربية علم يف الصمدية الفوائد. 

 كشكول. 

 رسائل جمموعة. 

 الثقات الرجال مشجر. 

 السعادتني واكسري الشمسني مشرق. 

 الفالح مفتاح. 

 السعادتني واكسري الشمسني مشرق مقدمة. 

 وحلوا نان. 

 االرض قطر اىل اجلبال اعظم ارتفاع نسبة. 

 اسطرالب در باب هفتاد. 

 الرجال يف الوجيزة. 

 السرمدي ابراهيم بن محمد الدين بهاء
 الغافلني تنبيه. 

 الحسيني باقر محمد بن محمد الدين بهاء
 العروض لطف يف العروض حتف. 

 الزواجر نوادر يف اجلواهر زواهر. 

  نوري علي هللا = حسين بهاء
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 العاملي محمد الدين البهائي = بهاء

 بهمنيار

 بهمنيار مسائل. 

  حماد بن سعيد بن البوصيري = محمد

 االنطاكي البطريرك سعد بطرس بولس

 املنظوم الدر كتاب من خنبة. 

 البيضاوي عمر بن هللا البيضاوي = عبد

 البيهقي زيد بن علي الحسن البيهقي = ابو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد بن احمد الفضل ابو الدين تاج

 الشاذلي االسكندري عطاء بابن المعروف

 المالكي

 العطائية احلكمة. 

 الحسن بن محمد هللا عبد ابو الدين تاج

 االرموي
 احملصول من احلاصل. 

 التبريزي
 املتنيب ديوان شرح. 

 الترانشي
 رسالة على الدين عصام شرح على حاشية 

 .االستعارات

 التفتازاني عمر بن التفتازاني = مسعود

 بن الكافي بن علي الحسن ابو الدين تقي

 الشافعي االنصاري السبكي علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مسالة على التعليق مسالة يف التحقيق 

 .السرجيية

 محمد بن احمد العباس ابو الدين تقي

 الشمتني
 هشام ابن مغين على الكالم من املصنف. 

 الحسيني محمد بن بكر ابو الدين تقي

 الحصني

 املايوس ورقية النفوس قمع. 

 

 

 ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيان بن جابر

 اجلامع. 

 الصغري الرمحة. 

 رسائل جمموعة. 

 امللك. 

 امليزان. 

 الجاربردي الحسن بن الجاربردي = احمد

 الغراوي رضا محمد بن جاسم
 اخلصيبية النفحات. 

 الوفيات. 

 الطبيب جالينوس

 االعضاء منافع. 

 الجامي احمد بن الرحمن الجامي = عبد

 مصطفى بن هللا عبد زادة جاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرسول مدح يف قصائد j. 

 الكنجاوي حسن بن جبرائيل

 املقدمة شرح يف التقدمة. 

  الرحمن عبد بن القاهر الجرجاني = عبد

 فرحان جرمانوس

 فرحان جرمانوس املطران ديوان. 

 الكلبي عطية بن جرير

 جرير ديوان. 

 الجزري
 التجويد علم يف كتاب. 

 الجزري محمد بن الجزري = احمد

 الموسوي اسحاق ابي بن جعفر
 املنصور النيب معراج لبيان املنشور الرق. 

 

 ج
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 برق سنا. 

 البديري احمد بن جعفر
 االسالم شرائع شرح. 

 االسالم شرائع شرح يف االنام مصباح. 

 القمي علي بن احمد بن جعفر
 اجلنة دخول من املانعة االعمال. 

 االحاديث جامع. 

 اجلمعة يوم فضائل يف العروس. 

 الغايات. 

 املسلسالت. 

 البشر خري عليا ان يف االثر نوادر. 

 الحلي المحقق الحسن بن جعفر

 االسالم شرائع. 

 املختصر والدليل املقتصر القول. 

 النافع املختصر. 

 االصول معارج. 

 املختصر شرح يف املعترب. 

 الناظر الزاهر نزهة. 

 التستري الحسين بن جعفر
 احلسينية اخلصائص. 

 الرشاد منهج. 

 محبوبة باقر بن جعفر
 وحاضرها النجف ماضي. 

 البرزنجي حسن بن جعفر
 الكدر جالية. 

 الحلي الدين كمال ال حمد بن جعفر

 البالبل وسجع بابل سحر. 

 الغطاء كاشف خضر بن جعفر

 والواجب املفروض معرفة يف الطالب بغية. 

 املقادير يف والتنقري التحقيق. 

 وختطئة اجملتهدين تصويب يف املبني احلق 

 .االخباريني

 اجلنائز احكام يف رسالة. 

 القواعد شرح. 

 اجلعفرية العقائد. 

 االصول علم يف املامول غاية. 

 عشر الستة القواعد. 

 الغطاء كشف. 

 العلوم حبر درة شرح يف املصابيح مشكاة. 

 السداد اراد ملن الرشاد منهج. 

 النجفي راضي ال الحسن عبد بن جعفر
 اجلعفرية املباني. 

 البحراني محمد الدين كمال بن جعفر

 التجويد يف ارجوزة. 

 الكرباسي ابراهيم محمد بن جعفر
 كشكول. 

 االعرجي محمد بن جعفر
 والصدور املعارف انساب يف املنثور الدر. 

 والعشائر القبائل انساب يف السائر الفلك. 

 هللا عبد بن محمد بن جعفر
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 البحرين ملتقى. 

 الغطاء كاشف رضا محمد بن جعفر

 الفاخرة الدرر. 

 الجيالني الحسيني معصوم بن جعفر

 العملية االصول يف تقريرات. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 الجعفي عمر بن الجعفي = المفضل

 الجغميني محمد بن الجغميني = محمود

 الدين بهاء بن الرومي = محمد الدين جالل

 الرومي الدين بجالل الشهير محمد

 االصفهاني الطبيب محمد الدين جالل
 اجلاللي دستور. 

 المحلي احمد بن محمد الدين جالل

 اجلاللني تفسري. 

 املنهاج شرح. 

 اجلوامع مجع شرح. 

 الطالبني منهاج شرح يف الراغبني كنز. 

 القزويني الرحمن عبد بن محمد الدين جالل

 التلخيص ايضاح. 

 املفتاح تلخيص. 

 الجلدكي علي بن الجلدكي = ايدمر

 عبد بن يوسف الحجاج ابو الدين جمال

 الدمشقي المزي يوسف بن الرحمن

 الكمال تهذيب. 

 البغدادي محفوظ بن القاسم ابو الدين جمال
 االسطرالب يف كتاب. 

 الالهيجاني محمد بن احمد الدين جمال

 الصمدية الفوائد شرح يف الشمسية الفرائد. 

 الجرجاني محمد بن هللا عبد بن الدين جمال
 االصول تهذيب شرح. 

 االسنوي حسن بن الرحيم عبد الدين جمال

 الشافعي
 االصول على الفروع تنزيل يف التمهيد. 

 الدري الكوكب. 

 الخونساري محمد الدين جمال
 الفالح مفتاح ترمجة. 

 البهية الروضة حاشية. 

 تهذيب على الدواني حاشية على حاشية 

 .املنطق

 العضدي شرح على حاشية. 

 الفالح مفتاح شرح. 

 المبارك بن عمر بن محمد الدين جمال

 الحضرمي
 العجم المية شرح يف العلم نشر. 

 الشامي حاتم بن يوسف الدين جمال

 اللهاميم االئمة مناقب يف النظيم الدر. 

 الكاشاني مسعود بن جمشيد
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 املفتاح تلخيص. 

 البغدادي الجنيد بن محمد بن جنيد

 اهلمم معالي. 

 البصري الحسيني ساباط ابراهيم بن جواد

 الحنفي
 الساباطية الرباهني. 

 الكاظمي سعد بن جواد
 اجلعفرية شرح. 

 احلساب خالصة شرح. 

 االسطرالب صحيفة شرح. 

 االصول زبدة شرح يف املأمول غاية. 

 االحكام آيات اىل االفهام مسالك. 

 الكركي العالي عبد بن علي بن جواد
 االول الشهيد الفية على حاشية. 

 الدين محي جواد
 الدين حمي ال احوال يف االمل امل ملحق. 

 الجوهري حماد بن الجوهري = اسماعيل

 الجيالني
 ومواعظ حكم. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محمود بن مصطفى بن زاده = محمد حاجب

 درويش حاجي
 على أشرف الربية الصالة يف االلفية. 

 هللا عبد البركات النسفي = ابو الدين حافظ

  احمد بن

 بن محمد الدين الذهبي = شمس الحافظ

 احمد الحافظ الذهبي

 محمد الدين الشيرازي = شمس حافظ

 الشيرازي بحافظ الشهير

 الحاكم هللا عبد سابوري = ابويالن الحاكم

 سابورييالن

 جان بميرزا الشهير هللا عبد بن هللا حبيب

 الشيرازي
 الفنون امنوذج. 

 الواجب اثبات رسالة على تعليقات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الكالم جتريد حاشية. 

 احلاجب ابن خمتصر حاشية حاشية. 

 شرحي بني احملاكمات على حاشية 

 .االشارات

 العضدي شرح على حاشية. 

 العني حكمة شرح على حاشية. 

 الواجب اثبات رسالة شرح على حاشية. 

 الساوجي مدد علي بن هللا حبيب
 االميان احكام يف االخوان وسيلة. 

 الرشتي علي محمد بن هللا حبيب
 االسالم شرائع شرح يف االلتقاط. 

 االصول بدائع. 

 االنسداد دليل يف تقريرات. 

 والتقبيح التحسني يف رسالة. 

 االعلم تقليد يف رسالة. 

 

 ح
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 االسالم شرائع شرح. 

 الرهان كتاب. 

 القضاء كتاب. 

 اخللل حكم مباحث. 

 اوس بن حبيب تمام = ابو اوس بن حبيب

 الطائي

 بالوحيد الشهير الحلبي قاسم بن حجيج

 الطبيب
 احلرف علم يف خافية. 

 الحر الحسن بن العاملي = محمد الحر

 العاملي

 االوالي العسكري علي بن حرز

 علي االمام وفاة `. 

 البحراني الشهيد الدين حسام
 الواقعات. 

 الكاتي حسن الدين حسام

 ايساغوجي شرح. 

  العزيز عبد بن الدين = عمر حسام

 عمر بن محمد بن محمد الدين حسام

 االخسيكثي
 املذهب اصول يف املنتخب. 

 الموصلي الحسيني الحسن
 االنساب حبر. 

 الموصلي جرجيس بن الشريف حسن

 القادري الشافعي
 البوصريية الربدة ختميس. 

 االملي الكاشي حسن
 كاشي بند هفت. 

 االسود الدين عالء بن باشا حسن

 االرواح مراح شرح. 

 الجبرتي ابراهيم بن حسن

 الصالة واجبات. 

 الدين بدر احمد بن بكر ابي بن الحسن

 الحنفي الحلبي المقدسي
 الكالم حبر شرح يف املرام غاية. 

 القمي الحسيني اسماعيل بن حسن
 التبصرة شرح. 

 العلوم بحر التقي بن الحسن
 الفقه اصول يف ارجوزة. 

 الغطاء كاشف جعفر بن حسن
 الفقاهة انوار. 

 الغطاء كشف مقدمة شرح. 

 الدين يف الوثقى العروة. 

 البراز علي بن حسين بن حسن
 الرباز افندي حسن ديوان. 

 العاملي الدين زين بن حسن
 الطاوسي التحرير. 

 والتقليد االجتهاد يف فائدة. 
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 اجلمان منتقى فوائد. 

 سةيالنف الكلمات. 

 الدين معامل. 

 اجلمان منتقى مقدمة. 

 العاملي سليمان بن حسن
 املقادير يف رسالة. 

 الحلي محمد بن سليمان بن الحسن

 احملتضر. 

 جييالاله الرزاق عبد بن حسن

 الصاحلني مجال. 

 البسنوي بكافي المعروف هللا عبد بن حسن
 االعتقادات. اصول يف اجلنات روضات 

 الدين اصول يف اليقني نور.  

 عمر بن محمد بن هللا عبد بن الحسن

 المصري العباسي
 الدول ترتيب يف االول اثار. 

 االصفهاني لغدة هللا عبد بن الحسن
 وجباهلا العرب فضل. 

 الرومي االسود علي الدين عالء بن حسن
 االرواح مراح شرح يف املفراح. 

 الحلي داود ابن علي بن الحسن
 احللي داود ابن رجال. 

 الحراني شعبة ابن علي بن الحسن
 الرسول ال عن العقول حتف. 

 التمحيص. 

 الخاقاني علي بن حسن
 العملية االصول يف احلقيقية التحقيقات. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية الدرر. 

 االمجالي العلم فروع. 

 العاملني جناة. 

 العاملي الظهيري علي بن الحسن
 الصبا نسيم منتخب. 

 الفارسي الحسين بن علي بن الحسن
 التذكرة شرح حاشية. 

 الشرنباللي علي بن عمار بن الحسن

 احلكام درر بغية يف االحكام ذوي غنية. 

 االرواح وجناة االيضاح نور. 

 المرادي قاسم بن حسن
 املعاني حروف يف الداني اجلنى. 

 االصبهاني محمد بن الحسن
 الصفات كتاب. 

 الجلبي محمد بن حسن
 املطول على حاشية. 

 الدمستاني محمد بن حسن

 الكرار مأمت يف االبرار اوراد. 

 االسترابادي الرضي محمد بن حسن

 الكافية اعراب. 
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 الكافية شرح يف الوافية. 

 الزيباري محمد بن حسن
 االستعارة رسالة شرح على حاشية. 

 النيسابوري بنظام المشتهر محمد بن حسن

 الواجب اثبات. 

 الحسيني باقر محمد بن حسن
 التصوف رد يف رسالة. 

 الخالل الحسن بن محمد بن الحسن

 الغيظ وكظم الغضب ذم فيه جزء. 

 يعيش بن الحسن بن محمد بن حسن

 الزيدي النحوي الصنعاني

 الطاهرة العرتة فقه يف الفاخرة التذكرة. 

 االلوسي ثابت محمد بن حسن

 اخلضر امر عن اخلدر كشف. 

 اليزدي علي محمد بن حسن
 حممد للسيد عملية رسالة ترمجة 

 .الطباطبائي

 النوبختي موسى بن الحسن
 الشيعة فرق. 

 نوري بن حسن

 سعدي للشيخ ابيات شرح. 

 بي نؤاسهانئ المعروف بأ بن الحسن
 نواس ابي ديوان. 

 النجفي هاني بن حسن
 الناصرية الدرر. 

 الحلي العالمة يوسف بن الحسن
 احلسيين زهرة ابن اىل اجازة. 

 االميان احكام اىل االذهان ارشاد. 

 والقدر القضاء يف النظر استقصاء. 

 االلفني. 

 الياقوت شرح يف امللكوت انوار. 

 الرواة امساء يف االشتباه ايضاح. 

 الدين احكام يف املتعلمني تبصرة. 

 مذهب على الشرعية االحكام حترير 

 .االمامية

 الفقهاء تذكرة. 

 القدس حظرية اىل النفس تسليك. 

 االحكام معرفة يف املرام تلخيص. 

 االصول تهذيب. 

 التجريد شرح يف النضيد اجلوهر. 

 الرجال علم يف االقوال خالصة. 

 االحكام قواعد. 

 املؤمنني امري فضائل يف اليقني كشف `. 

 االصول علم اىل الوصول مبادئ. 

 الشريعة احكام يف الشيعة خمتلف. 

 وخلق القران كتابة حسن يف مسالة 

 .ابليس

 النظم شرح يف الفهم معارج. 

 املذهب حتقيق يف املطلب منتهى. 

 االمامة اثبات يف الكرامة منهاج. 



 دليل خمطوطات 04 فهرس املؤلفني
 

 الدين اصول يف اليقني منهاج. 

 االحكام معرفة يف االحكام نهاية. 

 االصول علم اىل الوصول نهاية. 

 الصدق وكشف احلق نهج. 

 الدين اصول يف املسرتشدين نهج. 

 رجب حسن
 ومواعظ احاديث. 

 وقصائد نكت مجلة. 

 نصوحا حكاية. 

 ورمضان وشعبان رجب شهر فضائل 

 .الصوم وفضائل الفطر وليلة القدر وليلة

 االنبياء قصص . 

 العاملي الكاظمي الدين صدر حسن
 املأثور اذينة ابن موقوف يف الصدور ابانة. 

 اخلزانة كتب عن االبانة. 

 االصفهاني حسني حممد الشيخ اىل اجازة. 

 التربيزي اصغر علي املريزا اىل اجازة. 

 الرجعة اثبات احاديث. 

 طاوس ابن بآداب النفوس احياء. 

 املقلدين ارشاد. 

 اخلطاب ابن عمر اقرارات. 

 التقريب من القريب االنتخاب. 

 االوائل يف امنوذج. 

 تيمية بن امحد كفر يف اجللية الرباهني. 

 الرجال مشيخة شرح على املسائل بعض. 

 االجازات مشايخ طبقات يف الوعاة بغية. 

 البديع البيان. 

 االسالم لفنون الكرام الشيعة تأسيس. 

 املشكوك اللباس يف للمصلني االباحة تبيني. 

 السواد لبس يف الرشاد تبيني. 

 االمامية فقه يف الدينية الفروع حتصيل. 

 باملأثور القبور اهل حتية. 

 الكاظمي الدين صدر هادي السيد ترمجة. 

 الشيعة تصانيف. 

 الظنون حجية رسالة على تعليقة. 

 االنصاري الشيخ رسائل على تعليقة. 

 املياه مباحث على تعليقة. 

 الرجال مشيخة شرح يف الزالل التقاط. 

 االمل امل تكملة. 

 من واحلواشي للمنت السداد مدارك توضيح 

 .العباد جناة

 الوكالة كتاب من جزء. 

 لألنصاري الظن حجية رسالة على حاشية. 

 خري حديث يف احلقائق كنوز من احلقائق 

 .اخلالئق

 الرباءة مسائل بعض على حواش. 

 النحو خالصة. 

 التتميم مسالة يف النظيم الدر. 

 اجلعفرية العقائد شرح يف املوسوية الدرر. 

 التسبيحات يف االخفات دليل. 

 احملسنني ذكرى. 

 والضرر الضرار نفي يف الغرر رسالة. 

 والرتجيح والتعارض التعادل يف رسالة. 
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 منصوصة الغري الشكوك يف رسالة. 

 الشهادة يف رسالة. 

 العقائد يف رسالة. 

 النسيء يف رسالة. 

 الوقف مباحث اول يف رسالة. 

 االستصحابني تعارض يف رسالة. 

 الظن حجية يف رسالة. 

 واالفعال الركعات يف الظن حجية يف رسالة 

 .الصالة يف

 اللحية حلق حرمة يف رسالة. 

 احلسني حلرب املخرجني عدد يف رسالة. 

 املنصوصة غري الشكوك فقه يف رسالة. 

 الصالة مواقيت يف رسالة. 

 العباد جناة شرح يف الرشاد سبيل. 

 الرضاع منظومة شرح. 

 الشيعة وسائل شرح. 

 االسالم وفنون الشيعة. 

 االمامية طبقات. 

 العالية االنظار ألهل الغالية. 

 والضرر الضرار نفي يف الغرر. 

 اىل الشاهد اسناد يف اخلطاب فصل 

 .االستصحاب

 اهل طريقة ابطال يف اللجاج قاطعة 

 .االعوجاج

 الكالم يف كتاب. 

 الناس قاعدة عن االلتباس كشف. 

 املأمون خيانة عن الظنون كشف. 

 االستصحاب رسالة عن النقاب كشف. 

 كشكول. 

 الفوات زمن يف فات ما صوم لزوم. 

 الفقهية االصول يف احلسنية اللوامع. 

 املعصومني وفيات يف املؤمنني جمالس. 

 احملمدي سلمان ذكر يف جملس. 

 رسائل جمموعة. 

 الرجال خمتلف. 

 االنسان حقوق يف االميان مصابيح. 

 العاملي الدين صدر حسن السيد مصنفات. 

 العبادة ومالذ السعادة مفتاح. 

 املناسك حج يف الناسك منى. 

 املشهدين عمارة يف احلرمني اهل نزهة. 

 املسائل نفائس. 

 املقال منتهى على الرجال نكت. 

 السواد اراضي حكم يف السداد نهج. 

 واصوله الفقه علم تدوين اىل احلاجة وجه. 

 الكرام الشيعة من االعالم وفيات. 

 عطار حسن
 اليقني حتقيق. 

 الحسني

 الصالة واجبات يف رسالة. 

 النجفي البراقي حسون

 املبارك رمضان شهر ادعية. 

 البلدان اسامي. 

 املؤمنني امري اصحاب `. 
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 والعمائر الشعوب معنى يف الدالئل ايضاح 

 .والقبائل

 املعصومني تاريخ. 

 الرباقي حسون ترمجة. 

 قدسي حديث. 

 واملوالني الشيعة بني الفرق يف املبني احلق. 

 االئمة حياة. 

 االئمة ذرية. 

 املوت احكام يف رسالة. 

 وتفرقهم القبائل يف خمتصرة رسالة. 

 كوفان ارض حتديد يف والعقيان اللؤلو عقد. 

 الرباقي حسون كتب فهرست. 

 االنساب فوائد. 

 وزوجاتهم واوالدهم االنبياء حول كتاب. 

 من االجناب السادات فضل يف النقاب كشف 

 .االطياب االئمة ذرية

 كشكول. 

 عليها جرى وما فاطمة احوال يف خمتصر. 

 منتخب. 

 الوهابية احوال يف اجللية النخبة. 

 علي االمام وفاة `. 

 النجفية والتحفة الغروية اليتيمة. 

 االردبيلي حسين
 الواجب اثبات يف رسالة شرح. 

 الخلخالي الحسيني حسين
 ربع بواسطة االوقات معرفة يف رسالة 

 .الدائرة

 كمري الكوه الحسيني حسين
 احلج مناسك. 

 العشاري حسين

 ابراهيم بن حممود كتاب على تقريضان 

 .العباسي

 النجفي العميدي حسين

 االصول تهذيب شرح. 

 المحتسب حسين

 املطالع حاشية على حاشية. 

 بالمعمائي الشهير النيسابوري حسين
 املعميات يف جواهر خمزن. 

 القزويني الحسيني ابراهيم بن حسين

 املعاد ذخرية شرح يف االجتهاد مستقصى. 

 الزوزني احمد بن الحسين
 السبع القصائد شرح. 

 المحاملي اسماعيل بن الحسين
 احملاملي امالي. 

 التستري الحسن بن حسين
 حممد املريزا فتاوى وفق عملية رسالة 

 .الطباطبائي

 الخونساري محمد الدين جمال بن حسين
 الواجب مقدمة يف رسالة. 
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 الدروس شرح. 

 الدروس شرح يف الشموس مشارق. 

 الواجب مقدمة. 

 الحنفي الخلخالي الحسيني حسن بن حسين

 جلالل العضدية العقائد شرح على حاشية 

 .الدواني

 الكركي الموسوي محمد بن حسن بن حسين

 العاملي
 يةبالطهماس الرسالة. 

 االهوازي حماد بن سعيد بن الحسين
 الزهد كتاب. 

 الدجاني سليم بن حسين
 العروض علمي يف الكايف على الشايف املنهل 

 .والقوايف

 العاملي الدين شهاب بن حسين

 واملختصر املطول ابيات حل يف الدرر عقود. 

 العاملي الصمد عبد بن الحسين
 حديثا االربعون. 

 والبواري احلصر تطهري يف رسالة. 

 الشهيد الفية شرح. 

 الطهماسبية العقد. 

 الصمد عبد بن حسني الشيخ مناظرة 

 .احلارثي

 حلب علماء بعض مع مناظرة. 

 الوهاب عبد بن حسين

 املعجزات عيون. 

 سينا ابن علي بن الحسين
 اجملربات يف ارجوزة. 

 احملصل الراي تعريف. 

 سؤاالت جواب يف الرئيس الشيخ رسالة 

 .الرحيان ابو

 احملصل الراي يف رسالة. 

 العشر واحلجج السعادة يف رسالة. 

 االنسانية القوى يف رسالة. 

 اجلسمانية القوى يف رسالة. 

 سينا البن شعر. 

 الشفاء. 

 سينا ابن فوائد. 

 بقراط وارجوزة سينا ابن الفية. 

 القانون. 

 اللمحات كتاب. 

 متفرقات. 

 املفارقة بعد النفس معلومات. 

 الكاشفي البيهقي علي بن حسين
 ودمنة كليلة ترمجة يف السهيلي انوار. 

 الفلك يف رسائل. 

 الشهداء روضة. 

 العلية املواهب. 

 الهمداني الحسيني علي بن حسين
 احلسينية الشعائر. 

 النجفي الحلي علي بن حسين
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 الوثقى العروة على احللي تعليقات. 

 النائيين احباث على احللي تعليقة. 

 للنائيين ضرر ال قاعدة رسالة على تعليقة. 

 موسى للشيخ ضرر ال رسالة على تعليقة. 

 النائيين احباث تقريرات. 

 الطغرائي علي بن الحسين
 االسرار جامع. 

 الطغرائي ديوان. 

 الطباطبائي احمد بن علي بن حسين

 البروجردي

 التهذيب اسانيد تنقيح. 

 الكايف كتاب طبقات. 

 رجالية فائدة. 

 سروال ابي بن الحسين بن علي بن حسين

 البحراني
 الشهيدية االلفية شرح يف اجللية االعالم. 

 الحسيني ابراهيم محمد بن حسين
 االسالم شرائع شرح يف االحكام معارج. 

 الحسيني محمد بن حسين
 الرجال علم يف رسالة. 

 الحلواني محمد بن الحسين
 اخلاطر وتنبيه الناظر نزهة. 

 الطيبي محمد بن حسين
 البيان يف التبيان. 

 الشافعي المحلي محمد بن حسين
 االنام اسئلة عن اللثام كشف. 

 البحراني احمد بن محمد بن حسين
 مسائل اجوبة. 

 البالدي اهلل عبد مسائل اجوبة. 

 الشرائع مفاتيح شرح يف اللوامع االنوار. 

 الزهراء وفاة يف الغراء الدرة. 

 القدسية النفحة شرح يف االنسية الفرحة. 

 ومقام ` العابدين زين مبصيبة الزناد قدح 

 .العباد

 املهجة لثمرات واحلجة الشارح القول. 

 جعفر بن موسى وفاة يف الضارم احلزن لب 

 .الكاظم

 اللطيف عبد بن علي السيد مسائل. 

 الدهلكية مسائل اجوبة من الزكية النفحات. 

 اليومية الصالة فقه يف القدسية النفحة. 

 الزكاة احكام يف واحلواس القلوب هداية 

 .واالمخاس

 الصيام احكام اىل االنام وسيلة. 

 املعصومني وفيات. 

 النوري تقي محمد بن حسين
 واملنام بالرؤيا يتعلق فيما السالم دار. 

 معاوية مثالب يف اهلاوية ظلمات. 

 كتب من منقوالت. 

 الحسيني سلطان خليفة محمد بن حسين

 اهليات على اخلضري حاشية على حاشية 
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 .التجريد

 الدين معامل حاشية. 

 االسترابادي علي محمد بن حسين

 قانوجنة شرح. 

 الالهيجي محمود بن حسين

 والنهي االمر اجتماع يف رسالة. 

 البغوي الفراء مسعود بن الحسين
 السنة مصابيح. 

 التنزيل معامل. 

 الميبدي الدين معين بن حسين

 اهلداية شرح. 

 احلكمة يف جمموعة. 

 الكركاني بايقرا بن منصور بن حسين

 العشاق جمالس. 

 سميعي حسين
 اجلزاء حقوق. 

 الشقاق راضي علي حسين
 الفقه اصول يف تقريرات. 

 كشكول. 

 هللا ببهاء المعروف نوري علي حسين
 والرؤساء امللوك اىل اهلل بهاء الواح. 

 فرقاني حسين
 النحو يف الواعظي الشيخ تقريرات. 

 الهمداني قلي حسين
 الفقه تقريرات. 

 خان اكمل محمد حكيم
 واكمل اعظم قرابادين. 

 حسين بن ابراهيم بن صالح الحكيم = محمد

 االحسائي

 بحمد المشهور ارزاني اكبر = محمد حمد

 اكبر

 سالر الديلمي العزيز عبد بن حمزة

 العلوية املراسم. 

 زهرة ابن علي بن حمزة
 والفروع االصول علمي اىل النزوع غنية. 

 الحاكمي الفارسي احمد بن علي بن حمزة

 الدرزي
 علي بن محزة رسائل. 

 الطوسي مالك بن علي بن حمزة
 االسرار مفتاح. 

 المستجيبين هادي علي بن حمزة
 للفاسق الدامغة الرسالة. 

 السهمي يوسف بن حمزة
 الرجال يف سؤاالت. 

 الحافي الكرمليتاني حنا
 املسيحية اجملاميع على النقد يف كتاب 

 .املبتدعة
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 الفالح ومصباح النجاح. 

 اسحاق بن حنين
 قاطيفورياس. 

 يقظان بن حي
 الرئيس للشيخ يقظان بن حي رسالة. 

 ابادي الحسين الكردي احمد بن حيدر
 النسفية العقائد شرح على تعليقات. 

 الالري علي امحد بن حيدر حاشية. 

 الموسوي الدين نور حسن محمد بن حيدر

 النباطي
 احلساب خالصة شرح. 

 الحلي داود بن سليمان حيدر

 احللي ديوان. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االزهري هللا عبد بن خالد
 التوضيح. بشرح التصريح 

 االعراب. صناعة يف الطالب مترين 

 للبوصريي. الربدة شرح يف الزبدة 

 االجرومية. شرح 

 العربية. علم يف االزهرية املقدمة شرح 

 العربية. علم يف االزهرية املقدمة 

 االعراب. قواعد اىل الطالب موصل 

 معاوية بن يزيد بن خالد

 يزيد. بن خالد ديوان 

 الغفار عبد خانزاده

 العمل. دستور كتاجبه شرح 

 العفكاوي شالل بن خضر
 اجلنان. ابواب 

 الدمشقية. اللمعة شرح يف الغروية التحفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمارسي محمد بن خضر
 االصول. غصون 

 الخطائي عثمان الدين الخطائي = نظام

 الخطابي
 البيطرة. يف كتاب 

 وامراضها. اخليل يف الزردقة كتاب خمتصر 

 عصفور ال خلف

 واحلقيقة. احلق بني الفرق 

 البحراني احمد بن علي عبد بن خلف
 الصغري تزويج على الوصي والية يف رسالة 

 واجملنون. والصغرية

 الدرازي حسين بن علي عبد بن خلف

 العباد. سداد شرح يف املعاد زاد 

 الزلفكوي خليل

 

 خ
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 الشافعي. مناجات شرح 

 االشتهاردي القزويني خليل
 اخلليلية. العقائد زبدة 

 الشهير البغدادي الموصلي ابراهيم بن خليل

 زادة بفخري
 بصريي. ديوان 

 بكتاش بن ابراهيم بن خليل

 باشا. سعيد بغداد والي مدح يف قصائد 

 اليمني النجاري العالء بن خليل

 االمراض. إلعدام الرياض نفيس 

 القزويني الغازي بن خليل
 االصول. عدة على اخلليلية احلاشية 

 الكايف. شرح يف الشايف 

 الكايف. اصول شرح 

 الصفدي ايبك بن خليل
 انسجم. الذي الغيث 

 الظاهري شاهين خليل

 العبارات. علم يف االشارات 

 العاملي الحنفي الدين خير
 اخلريية. الفتاوى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن عمر بن علي الحسن الدارقطني = ابو

 الشافعي احمد

  الحسيني محمد بن باقر الداماد = محمد

 االنطاكي عمر بن داود
 للعجب واجلامع االلباب اولي تذكرة 

 العجاب.

 وتعديل االذهان تشحيذ يف املبهجة النزهة 

 االمزجة.

 القيصري الرومي محمود بن داود

 اخلمرية. القصيدة شرح 

 الزمان. دراية يف البيان نهاية 

 الحلي محمد بن درويش
 اشعار. جمموعة 

 مصطفى بن درويش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملالس. حتفة 

 الدزفولي هللا الكاظمي = اسد الدزفولي

 الكاظمي

 علي بن دعبل علي دعبل الخزاعي = ابو

 الخزاعي

 الدميري القادر عبد بن الدميري = محمد

 الحنفي

  عيسى بن موسى بن الدميري = محمد

 جالل الدين  اسعد بن الدواني = محمد

 بديكقوز المعروف ديكقوز = احمد

  مرزويه مهيار الحسن الديلمي = ابو

 

 د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البسطامي اكبر علي بن خان الفقار ذو
 النورانية حديث شرح. 
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 الرازي الفتوح الرازي = ابو

 هللا هبة بن سعيد الدين الراوندي = قطب

 الراوندي

 الحلي البرسي رجب بن محمد بن رجب
 اسرار حقائق كشف يف اليقني انوار مشارق 

 املؤمنني. امري

 التبريزي علي رجب
 الواجب. اثبات 

 الالري الغفور عبد الدين رضي
 الضيائية. الفوائد على حاشية 

 الكافية. شرح 

 االسترابادي الحسن بن محمد الدين رضي
 الكافية. شرح 

 الكافية. شرح يف الوافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القزويني الحسن بن محمد الدين رضي
 اخلالن. وهدية االخوان ضيافة 

 المعروف النائيني حيدر بن محمد الدين رفيع

 رفيعا بميرزا
 الكايف. اصول على حاشية 

 الكايف. اصول شرح 

 االسالم. شواهد 

 القزويني هللا فتح بن محمد الدين رفيع

 اجلنان. ابواب 

 اجلنان. ابواب كتاب مقدمة 

 الجيالني رفيع محمد بن رفيع
 االلفية. شرح يف املرضية البهجة حاشية 

 الدين. معامل حاشية 

 الحسيني محمد بن الحسن الدين ركن

 االسترابادي

 

 ر
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 الشافية. شرح 

 الحنفي محمد بن افندي رمضان
 النسفية. العقائد شرح 

 القادري الجزري هريرة ابي بن رمضان

 الرئاسة. ألهل اخلالصة حل 

 العقائد. شرح على افندي رمضان شرح 

 المعروف البغلي نصر ابي بن روزبهان

 شطاح بشيخ

 القران. حقائق يف البيان عرائس 

 الروزدري
 والرتاجيح التعادل رسائل على حاشية. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن احمد العباس ابو الدين زروق = شهاب

 المالكي الفاسي عيسى بن محمد

 االنصاري محمد بن زكريا
 اللباب. تنقيح حترير بشرح الطالب حتفة 

 االدعية احكام يف االزهية تلخيص 

 للزركشي.

 االلفية. شرح على السنية الدرر 

 املقدمة. شرح يف احملكمة الدقائق 

 االصول. لب شرح يف الوصول غاية 

 القران. يف يلتبس ما بكشف الرمحن فتح 

 باحاديث االعالم بشرح العالم فتح 

 االحكام.

 الطالب. منهج بشرح الوهاب فتح 

 .املطلع 

 الشافية. شرح يف الكافية املناهج 

 الطالب. منهج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمخشري عمر بن الزمخشري = محمود

 بنين زيدان
 الطب. زبدة 

 نجيم بابن المعروف ابراهيم بن الدين زين

 المصري
 والنظائر. االشباه 

 املنار. اصول يف االنوار مشكاة 

 بالشهيد الشهير العاملي علي بن الدين زين

 الثاني

 الدراية. علم يف البداية 

 القواعد. متهيد 

 العلية. التنبيهات 

 النفائس. جامع 

 الدراية. كتاب من جزء 

 االذهان. ارشاد على حاشية 

 

 ز
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 معرفة يف االقوال خالصة على حاشية 

 الرجال.

 االحكام. قواعد حاشية 

 االميان. حقيقة 

 الثاني. الشهيد حواشي 

 فقهية. رسالة 

 االمجاع. يف رسالة 

 املسافر. صالة يف رسالة 

 فقهية. رسائل 

 االذهان. ارشاد شرح يف اجلنان روض 

 الدمشقية. اللمعة شرح يف البهية الروضة 

 الدراية. بداية شرح 

 النفلية. شرح يف امللية الفوائد 

 الصغري. الكتاب 

 الغيبة. احكام عن الريبة كشف 

 القواعد. متهيد كتاب من الفوائد كشف 

 رسائل. جمموعة 

 االفهام. مسالك 

 واالوالد. االحبة فقد عن الفؤاد مسكن 

 االلفية. الرسالة شرح يف العلية املقاصد 

 احلج. مناسك 

 واملستفيد. املفيد آداب يف املريد منية 

 البياضي محمد بن علي الدين زين
 املنجود. عصرة 

 االميان. ذخرية قصيدة 

 الوردي بن المظفر بن عمر الدين زين

 الغرائب. وفريدة العجائب خريدة 

 علي محمد بن علي بن العابدين زين
 املؤمنني. شفاء 

 الكاشاني الدين نور بن العابدين زين

 احلرام. اهلل بيت تأسيس يف االنام مفرحة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عثمان بن سخوف
 الوسط اخلالي املخمس يف الربط بسمار. 

 بن اسحاق بن عمر حفص ابو الدين سراج

 الغزنوي الهندي الشبلي احمد
 اخلياري املغين شرح. 

 القزويني عمر الدين سراج
 االستثناءات يف اجملدولة الرسالة. 

 الشافعي علي بن عمر الدين سراج

 املنهاج ادلة اىل احملتاج حتفة. 

 احلديث علوم يف التذكرة. 

 الرشيد عبد بن محمود بن محمد الدين سراج

 الحنفي السجاوندي
 السراجية الفرائض. 

 البردعي هللا سعد بن الدين سعد
 عالقة رسالة شرح يف الدقائق حدائق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .احلقائق

 افندي بسعدي المشهور عيسى بن سعد
 التنزيل انوار حاشية. 

 اهلداية بشرح العناية على حاشية. 

 الحنفي النابلسي هللا عبد بن محمد بن سعد

 يف املنجية العقائد يف املسايرة كتاب توضيح 

 .االخرة

 كمونة بن منصور بن سعد

 الثالث للملل االحباث تنقيح. 

 التلوحيات شرح يف التنقيحات. 

 المشهور عيسى بن افندي = سعد سعدي

 افندي بسعدي

 سعدي الشيرازي = كلستان سعدي

 الشيرازي

 

 س
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 القاضي القمي سعيد

 الساطع والنور القاطع الربهان ترمجة. 

 العرب هللا عبد بن سعيد
 حمسن وجنله امحد بن اهلل عبد الشيخ ترمجة 

 .البحراني

 السكاكي محمد بن السكاكي = يوسف

 الموصلي الواعظ الحنفي سليم

 اجلفرية االصول يف الدرية الكواكب. 

 الهاللي قيس بن سليم
 قيس بن سليم كتاب. 

 االذني افندي سليمان
 الديانة اسرار كشف يف السليمانية الباكورة 

 .النصريية

  الجمزوري سليمان
 االطفال حتفة. 

 القندوزي الحنفي ابراهيم بن سليمان

 االوان تعب. 

 الجبار عبد ال الحسين بن احمد بن سليمان

 القطيفي البحراني
 مسائل اجوبة. 

 غامن ال علي بن غامن الشيخ مسائل اجوبة. 

 عشر احلادي الباب شرح يف البشر ارشاد. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف املشرقية االنوار. 

 الفاطميتني بني اجلمع. 

 مسالة جواب. 

 الرجعة يف رسالة. 

 الفرد واجلوهر اجلسم حتقيق يف رسالة. 

 احلج مناسك يف رسالة. 

 الرجعة يف كتاب. 

 نبوة اثبات يف االنوار ومطالع االسرار لوامع 

 .املختار النيب

 بن حممد بن علي السيد ومسائل مراسالت 

 .اسحاق

 العرتة فقه يف الزاهرة النجوم كتاب من 

 .الطاهرة

 واحد اال منه يصدر ال الواحد. 

 سليمان بن الحسين بن سليمان
 املعراج وسلم التاج درة. 

 النحوي الدقيقي خلف بن بنين بن سليمان
 املباني واختالف املعاني اتفاق 

 الدخيل صالح بن سليمان
 التابعة والعشائر وتارخيها العرب امارات 

 .هلا

 الدهلوي الحق عبد بن سليمان
 االمامة مباحث يف رسالة 

 الماحوزي هللا عبد بن سليمان

 احلسيين رضي حممد املريزا اىل اجازة. 

 الرواية يف اجازة. 

 احلج مناسك احكام يف رسالة. 
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 السنن ادلة يف التسامح يف رسالة. 

 احلج مناسك يف اخلالفية املسائل يف رسالة. 

 االنبياء سهو يف رسالة c. 

 الغائب طالق يف رسالة. 

 االمجاع حجية عن القناع كشف. 

 الرجال معرفة اىل الكمال اهل معراج. 

 كشكول من مقتطفات. 

 املأثورة االستخارات يف الطاهرة املنارات 

 .الطاهرة العرتة على

 احلج مناسك. 

 واحكامها وشرائطها الصالة واجبات 

 .الالبدية

 البحراني الشاخوري علي بن سليمان

 والقهوة التنت حتليل يف رسالة. 

 موسى ابو احمد بن محمد بن سليمان

 الحامض
 واللباس االنسان من ويؤنث يذكر ما. 

 السماهيجي صالح بن هللا السماهيجي = عبد

 الليثي بكر ابي بن القاسم السمرقندي = ابو

 السمرقندي

 المغربي عباس بن السموال
 والنصارى اليهود افحام. 

 الرومي يوسف الدين سنان
 التأويل واسرار التنزيل انوار على تعليقة. 

 البحث آداب شرح حاشية. 

 السهروردي
 التصوف كلمة. 

 هللا عبد بن سهل
 لفظ قراءة استعمال خواص يف رسالة 

 .اجلاللة

 البخاري نصر ابو هللا عبد بن سهل
 العلوية السلسلة سر. 

 الكاظمي الدين صدر السيد الصدر = حسن

 العاملي

 علي سيد
 التهذيب شرح. 

 محمد بن علي ابو الحسن الدين سيف

 اآلمدي
 االحكام اصول يف االحكام. 

 االبهري احمد الدين سيف
 احلاجب ابن خمتصر شرح على حاشية. 

 السيوري هللا عبد بن السيوري = المقداد

  بكر ابي بن الرحمن السيوطي = عبد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القمي اسماعيل بن جبرائيل بن شاذان

 القبلة معرفة يف العلة ازاحة. 

 واملناقب الفضائل. 

 بن هللا عبد بن علي الحسن الشاذلي = ابو

  المغربي هرمز ابن يوسف

 الشاطبي

 التجويد علم يف كتاب. 

  فيرة ابن القاسم محمد الشاطبي = ابو

 حسين شاه
 اآلداب شرح على تعليقة. 

 البحث آداب شرح حاشية حاشية. 

 محمد بن علي بن هللا مير = اسد شاه

 المرعشي الحسيني

  شبر رضا محمد بن هللا الحسيني = عبد شبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحويزي الموسوي ثنوان بن محمد بن شبر
 شرب السيد افادات جمموعة. 

  البحراني الستري مشعل بن علي شبر
 االحكام مدارك يف االفهام مهذب. 

 الطيب محمد بن الحسن الدين شرف

 الريب قناع عن الكشف يف الغيب فتوح. 

 المناوي محمد بن يحيى الدين شرف

 احلديث يف كتاب. 

 رمضان بن موسى بن يحيى الدين شرف

 العمريطي
 االجرومية نظم يف البهية الدرة. 

 محمد بن الجرجاني = علي الشريف

 الجرجاني الشريف

 الحسين بن الرضي = محمد الشريف

 

 ش 
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 الرضي الشريف

 الحسين بن المرتضى = علي الشريف

 المرتضى الشريف

 سليم بن شريف
 وطالسم احراز. 

 ولي بيرام حاج شريف
 شريفة اوراد. 

 هللا فتح الشريف

 شعرية جمموعة. 

 احمد بن محمد هللا عبد ابو الدين شمس

 االندلسي
 بديعية. 

 قاسم بن محمد هللا عبد ابو الدين شمس

 الشافعي
 االختصار غاية شرح يف املختار القول. 

 الحنفي الخيالي موسى بن احمد الدين شمس
 النسفية العقائد شرح على حاشية. 

 الحلواني الشافعي الدين عز بن الدين شمس
 العارفني مرآة. 

 الموصلي مصطفى بن هللا عبد الدين شمس

 الحنفي
 رسالة على الدين عصام شرح على حاشية 

 .االستعارات

 الدين لعصام العضدية شرح شرح. 

 بمال المعروف الجيالني محمد الدين شمس

 شمسا
 اهلداية شرح حاشية. 

 اهليات على اخلفري حاشية على حاشية 

 .التجريد

 املتعالية احلكمة. 

 الحنفي محمد الدين شمس
 الويف القطب مناقب يف الصفي السر. 

 الشيرازي بحافظ الشهير محمد الدين شمس
 حافظ ديوان. 

 الديروطي الواعظ محمد الدين شمس

 اهلل بأمساء التوسل يف الدمياطية القصيدة 

 .احلسنى

 التتائي ابراهيم بن محمد الدين شمس

 المالكي
 القرطبية لفظ حل يف البهية الدرة. 

 محرز بن بكر ابي بن محمد الدين شمس

 النحوي الخيصي

 احلاجب ابن كافية شرح يف املوشح. 

 الخفري احمد بن محمد الدين شمس
 اهليئة يف التذكرة شرح يف التكملة. 

 الشربيني احمد بن محمد الدين شمس

 الخطيب
 شجاع ابي الفاظ حل يف االقناع. 

 المشهور احمد بن محمد الدين شمس
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 الذهبي بالحافظ
 القراء طبقات كتاب من. 

 الحسيني اشرف بن محمد الدين شمس

 السمرقندي
 املناظرة وطرق البحث آداب رسالة. 

 النواجي الحسين بن محمد الدين شمس
 الكميت حلبة. 

 محمد بن حمزة بن محمد الدين شمس

 الفناري
 ايساغوجي شرح. 

 المعروف هللا عبد بن محمد الدين شمس

 الصقلي ظفر بابن
 الطباع عدوان يف املطاع سلوان. 

 احمد بن هللا عبد بن محمد الدين شمس

 الحنفي الغزي
 البحار وجامع االبصار تنوير. 

 الكرملي علي بن محمد الدين شمس

 الدمشقي
 الكرملي حممد الدين مشس ثبت. 

 المغربي موسى بن محمد الدين شمس

 املنطق يف الوظائف. 

 الكرماني يوسف بن محمد الدين شمس
 املواقف شرح. 

 عبد بن احمد العباس ابو الدين شهاب

 الحنبلي المقدسي الرحمن

 التعبري علم يف املنري البدر شرح. 

 ابن لؤلؤ بن احمد العباس ابو الدين شهاب

 الشافعي المصري الرومي النقيب

 الناسك وعدة السالك عمدة. 

 بن محمد بن احمد العباس ابو الدين شهاب

 بزروق الشهير المالكي الفاسي عيسى

 للشاذلي البحر حزب شرح. 

 بن احمد بن محمد حامد ابو الدين شهاب

 علي
 الفرائض يف رسالة. 

 القليوبي سالمة بن احمد الدين شهاب

 الربية طب يف السنية املصابيح. 

 الدين شمس بن احمد الدين شهاب
 البيان بديع. 

 احمد بن اللطيف عبد بن احمد الدين شهاب

 الشافعي الشبيبي المصري
 املرضية االسئلة بأجوبة السنية التحفة. 

 الشافعي عثمان بن احمد الدين شهاب

 االحمدي االشعري
 العباد الفاظ حل يف الفؤاد حياة. 

 ابادي الدولت عمر بن احمد الدين شهاب

 الحنفي الهندي

 الكافية شرح يف املعافية. 

 السهروردي محمد بن عمر الدين شهاب
 الفضائح وكشف االميانية النصائح رشف 



 فهرس املؤلفني 16 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 ج

 .اليونانية

 الحكيم حبش بن يحيى الدين شهاب

 السهروردي
 العمادية االلواح. 

 الشهرستاني الكريم الشهرستاني = عبد

  العاملي مكي بن االول = محمد الشهيد

  العاملي علي بن الدين الثاني = زين الشهيد

 اكمل الشيخ
 فرعون اميان. 

 بن دده علي الدين التربة = عالء شيخ

  السكتواري الموستاري مصطفى

 جواد محمد بن هللا = فتح الشريعة شيخ

 االصفهاني الشريعة شيخ

 جبريل الشيخ
 االجرومية شرح. 

  البغلي نصر ابي بن شطاح = روزبهان شيخ

 عثمان الشيخ
 الكالمية املسائل يف رسالة. 

 الحسن بن عطية بن = علي علوان الشيخ

 الحموي الهيتي

 يوسف الشيخ

 علي االمام رثاء `. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عباد بن الصاحب = اسماعيل

 باقر بن حسن صاحب الجواهر = محمد

 النجفي

 الحسيني صاحب
 الذخائر يف اخلرية. 

 علي محمد بن صاحب الرياض = علي

 الحائري الطباطبائي

 الحسن بن القاسم صاحب القوانين = ابو

 القمي

 التبريزي صادق

 االصولية املقاالت. 

 المالح صادق
 فارسي منظومة بياض. 

 احمد بن صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدعوات خنبة. 

 االعرجي الحسيني علي بن صادق

 الندى قطر شواهد شرح. 

 الصدى وبل الندى قطر مقدمة على نكتة. 

 السافري علي بن محمد صادق
 الفتاوى صرة. 

 البغدادي التميمي صالح
 البغدادي صاحل شيخ ديوان. 

 العاملي محمد بن صالح
 قصائد. 

 الحنفي القادر عبد صالح
 احملبوب فقد يف القلوب تسلية. 

 الحيدري حيدر بن ابراهيم بن هللا صبغة
 البيضاوي تفسري على حاشية. 

 

 ص
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  الدارابي الموسوي جعفر بن هللا صبغة
 النظام درر شرح يف الكالم مفاتيح. 

 عبد بن محمد هللا عبد ابو الدين صدر

 العثماني الشافعي الدمشقي الرحمن

 االئمة اختالف يف االمة رمحة. 

 الشيرازي الحسيني الدين صدر
 التجريد شرح حاشية. 

 العاملي صالح بن الدين صدر
 العني قرة. 

 شرحها مع الرضاع يف منظومة. 

 المعصوم محمد بن احمد بن علي الدين صدر

 الحسيني
 سيد صحيفة شرح يف السالكني رياض 

 .الساجدين

 الشيرازي محمد الدين صدر
 الشرح على الدواني حاشية على حاشية 

 .للتجريد اجلديد

 محمد بن اسحاق بن محمد الدين صدر

 الرومي القونوي
 الشجرة مشكالت حل يف النورانية اللمعة 

 .النعمانية

 الرضوي باقر محمد بن محمد الدين صدر

 الوافية شرح. 

 القزويني صادق محمد بن محمد الدين صدر
 الكايف شرح يف الصايف على تعليق. 

 اللباب ولب الصرف صرف. 

 هللا نور الدين صدر
 االصولية املباحث. 

 الصدوق علي بن الصدوق = محمد

 االفغاني الرضوي علي صفدر
 االصول يف تقريرات. 

 الصيمري الحسن بن الصيمري = مفلح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدني الحسيني شدقم بن ضامن
 ابناء نسب يف االنهار وزالل االزهار حتفة 

 .االطهار االئمة

 السادة نسب ذكر يف اللباب لب حتفة 

 .االجناب

 العراقي الدين ضياء
 الوثقى العروة على تعليقة. 

 الطهارة كتاب. 

 المكي الدين ضياء

 االعراب علم يف الكفاية. 
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 طالب
 طالب ديوان. 

 الطبرسي الحسن بن الطبرسي = الفضل

 الطبري جرير بن االمامي = محمد الطبري

 االمامي

 الحائري الحسيني خليل بن الطبيب = مهدي

 الطحاوي
 الدر حاشية. 

 علي محمد بن الدين الطريحي = فخر

 الطريحي

 محسن محمد بزرك الطهراني = اغا

 الطهراني

 الطوسي الحسن بن الطوسي = محمد

  المصري الدين عالء بن الطيلوني = محمد

 

 

 ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالعالم الملقب صالح العالم = محمد

 المعمري بلمس سعيد عامر
 السعيدي الطب. 

 الحسيني اسماعيل بن احمد بن عباد
 االماني حرز شرح يف االماني كاشف. 

 السراج علي حاجي ال عباس
 احلسينية اجملالس. 

 القوجاني عباس
 والتجاوز الفراغ قاعدة. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 الغطاء كاشف حسن بن عباس

 التقليد يف رسالة. 

 واخلمس الزكاة يف رسالة. 

 النجفية الدرة شرح. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العباد جناة شرح. 

 النحو يف الفائقة. 

 اجلعفرية الفوائد. 

 االلتباس كشف. 

 االصول علم مباحث. 

 واخلمس والصيام احلج يف منظومة. 

 االسالم شرائع شرح يف الغمام منهل. 

 االسالم  شرائع شرح يف االنام موارد. 

 الرياض على احلاشية يف اجلعفرية الورود 

 .الطباطبائية

 القمي رضا محمد بن عباس
 اجلنان مفاتيح. 

 الحسيني شبر محمد بن عباس
 شرب اهلل عبد السيد ترمجة. 

 الرياضي التبريزي نجفعلي بن عباسعلي

 

 ع
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 الدقائق حل يف احلقائق كشف. 

 الجواهري هادي بن االمير عبد
 االديب دليل. 

 العمري الباقي عبد

 العمري الباقي عبد ديوان. 

 الحنبلي المواهبي الباقي عبد
 االثر اهل يف واالثر العني. 

 الرومي ابراهيم بن احمد بن الباقي عبد
 الروح غذاء. 

 البر عبد
 القران بدليل البيان. 

 القاضي الشحنة ابن محمد بن البر عبد

 الحلبي
 احلنفية االلغاز يف االشرفية الذخائر. 

 وهبان ابن منظومة شرح. 

 الخنجندي الجبار عبد
 النجوم يف منظوم مدخل مثنوي. 

 الهمداني الجبار عبد

 التذكرة. 

 الصقلي بكر ابي بن الجبار عبد
 محديس ابن ديوان. 

 حطوم بن احمد بن محمد بن الجليل عبد

 القيرواني المرادي

 حممد نبينا مقام علو بيان يف االنام تنبيه. 

 الطباطبائي ياسين بن الجليل عبد
 العثمانية الدولة يف قصيدة. 

 القادري الشافعي الموصلي الجميل عبد
 اهلمزية منظومة. 

 المالكي الطريني الجواد عبد
 واالعالم االبانة. 

 العرفان مناهل. 

 السنية املنتقيات. 

 االفهام معارف مثرات نتائج. 

 الكرباسي مهدي محمد بن الجواد عبد

 االصول تذهيب. 

 العاملي صادق ابراهيم بن الحسين عبد
 االفهام وجنعة االحكام نبعة شرح. 

 شكر ال احمد بن الحسين عبد
 شكر ديوان. 

 التستري الكاظمي هللا اسد بن الحسين عبد
 الرسائل شرح. 

 الجواهري عباس بن الحسين عبد
 اجلواهري تقي حممد بن علي ديوان. 

 ال الحسيني محمد بن علي بن الحسين عبد

 كمونة
 واالشتغال الرباءة مبحث الفقه اصول 

 .واالحتياط
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 الدين محي قاسم بن الحسين عبد
 الدين حمي احلسني عبد ديوان. 

 التستري محمد بن الحسين عبد
 املقبول عن املزيف متييز يف االصول فرائد. 

 الدزفولي تقي محمد بن الحسين عبد

 الكاظمي
 الكفاية شرح يف اهلداية. 

 خليفة الحسين عبد

 خليفة احلسني عبد الشيخ ديوان. 

 مبارك الحسين عبد

 النواصب الغوات رجم يف الثاقب الشهاب. 

  السالكوتي الدين شمس بن الحكيم عبد
 املواقف شرح على حاشية. 

 التنزيل انوار حاشية. 

 املطول على حاشية. 

 على الالري الغفور عبد حاشية على حاشية 

 .الضيائية الفوائد

 الشمسية شرح على حاشية. 

 النسفية العقائد شرح على حاشية. 

 المعتزلي الحديد ابي بن الحميد عبد

 البالغة نهج شرح. 

 االعرجي محمد الفوارس ابي بن الحميد عبد
 املسرتشدين نهج شرح يف الواصلني تذكرة. 

 الحنفي الخربوتي نعيمي عمر بن الحميد عبد

 اجلوهري العقد شرح يف العبقري السمط. 

 الطوسي الرحيم عبد بن الخالق عبد

 انا شيء يف ترددت ما) حديث شرح 

 .(فاعله

 اليزدي الرحيم عبد بن الخالق عبد
 .املعصومني مصائب

 الفضلي جواد ابن افندي الرحمن عبد

 الصحيحة العقيدة بشرح الصرحية اآلية. 

 الصحيحة العقيدة. 

 القباني االزهري الرحمن عبد
 بدر باهل التوسل يف القدر رفع. 

 السيوطي بكر ابي بن الرحمن عبد

 القران علوم يف االتقان. 

 النقاية لقراء الدراية امتام. 

 البيت اهل بفضائل امليت احياء. 

 والنظائر االشباه. 

 احلبيب خصائص يف اللبيب امنوذج. 

 احلبيب بلقاء الكئيب بشرى. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة. 

 املعري معرة من التربي. 

 يف الساطع الكوكب منظومة على تعليقات 

 .اجلوامع مجع نظم

 تفسري اجلالليني. 

 فاطمة السيدة ناقب يف البامسة الثغور. 

 الصغري اجلامع. 
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 القبور يف املوتى حال بشرح الصدور شرح. 

 الولد فقد عند اجللد فضل. 

 الوردية املقامة. 

 الدين اصول على تشمل نبذة. 

 ونزهة والشافية والكافية االلفية على النكت 

 .الذهب وشذور الطرف

 النيك يف االيك نواضر. 

 النكاح فوائد يف الوشاح. 

 الدمشقي محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد

 العيني بابن الشهير الحنفي
 االلفية شرح. 

 الجامي احمد بن الرحمن عبد

 الفاخرة الدرة. 

 جامي ديوان. 

 الكافية شرح. 

 الضيائية الفوائد. 

 والقافية العروض رسالة حول مالحظات. 

 الصاروخاني سليمان بن الرحمن عبد
 البينات ترجيح. 

 الجلي هللا عبد بن الرحمن عبد

 االستعارات يف الفوائد فرائد شرح. 

 ابن الحسين بن هللا عبد بن الرحمن عبد

 البغدادي السويدس مرعي

 الزوراء حديقة خمتصر. 

 العمري مرشد بن عيسى بن الرحمن عبد

 الحنفي
 والبيان املعاني علم يف اجلمان عقود شرح. 

 االخضري محمد بن الرحمن عبد
 املرونق السلم شرح. 

 البسطامي الحنفي محمد بن الرحمن عبد
 الرتسل مباهج يف التوسل مناهج. 

 العتائقي محمد بن الرحمن عبد
 واملنسوخ الناسخ. 

 الشهير القرداغي محمد بن الرحمن عبد

 الخياط بابن
 االصول منهاج شرح يف الوصول منهج 

 .للبيضاوي

 جواد الرحمن عبد
 االخرة لقرب النادرة اخلطب. 

 كلوري الرحمن عبد
 نامه توبه. 

 البرعي الرحيم عبد

 الربعي الرحيم عبد ديوان. 

 اهلل عبد املال حاشية على حاشية. 

 العباسي احمد بن الرحيم عبد

 التنصيص معاهد. 

 الهاجري علي بن احمد بن الرحيم عبد

 اليماني
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 الربعي ديوان. 

 ابادي النجف االصفهاني علي بن الرحيم عبد

 االصول حقائق. 

 هللا عبد بن سعيد محمد بن الرحيم عبد

 البغدادي السويدي

 الندى قطر شرح على حاشية. 

 سيادت الرحيم عبد
 كشكول. 

 الكاشي الرزاق عبد
 التوحيد يف رسالة. 

 البغدادي الفوطي ابن احمد بن الرزاق عبد
 املائة يف النافعة والتجارب اجلامعة احلوادث 

 .السابعة

 الالهيجي علي بن الرزاق عبد

 اخلفرية احلواشي على تعليقات. 

 االشارات اهليات حاشية. 

 اجلديد الشرح جواهر مباحث على حاشية 

 .للتجريد

 االميان سرمايه. 

 الكالم جتريد شرح يف االهلام شوارق. 

 اجلديد الشرح على الالهيجي حاشية خمتصر 

 .للتجريد

 المدني الحسيني الرشيد عبد
 اللغات منتخب. 

 االوالي محمد بن الرضا عبد
 كتائب ومثري االحزان نريان التهاب 

 .االشجان

 خراسان غريب وفاة يف االحزان مؤجج. 

 الزكي احلسن االمام وفاة `. 

 حييى النيب وفاة `. 

 الصغير حسين الزهراء عبد
 وااللغاز االحاجي. 

 واآلداب الدين بني االخالق. 

 الكتب يف وخرافات اكاذيب. 

 وعقيدة مبدا ال وجتسس تضليل البهائية. 

 الطفل تربية. 

 بغداد خواطر. 

 جعفر اجلناحني ذو. 

 وماضيه حاضره يف الشبييب. 

 ماضي ابو ايليا الراء حتليل الطالسم. 

 الشعر وادي يف. 

 املثاني. 

 اللقاني ابراهيم بن السالم عبد

 التوحيد جوهرة شرح يف املريد احتاف. 

 المالكي ابراهيم بن السالم عبد
 املريد ارشاد. 

 المقدسي غانم بن احمد بن السالم عبد

 ابليس تفليس. 

 الحلي االسدي فياض بن السميع عبد



 فهرس املؤلفني 07 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 الطالبني كفاية. 

 الفضلي الصاحب عبد
 وبعض الفضلي الصاحب عبد بني مكتوبات 

 .االكابر

 الحسيني شبر الصاحب عبد
 الشهرية الفوائد. 

 االزهار مقتطف. 

 الحائري الهمداني هللا عبد بن الصمد عبد
 املوضوعات يف رسالة. 

 الفقه يف كتاب. 

 الطرابلسي نحرير بن العزيز عبد
 الفقه جواهر. 

 الفقه يف املهذب. 

 الرحيم عبد بن هللا ولي بن العزيز عبد

 الدهلوي
 عشرية االثنا التحفة. 

 الشيرازي الدين ركن العزيز عبد
 السائرين منازل شرح. 

 المنذري القوي عبد بن العظيم عبد

 والرتهيب الرتغيب. 

 البرجندي محمد بن العلي عبد
 اهليئة يف امللخص شرح على احلاشية. 

 السلطاني اجلديد الزيج شرح. 

 الخراساني الغني عبد

 اخلراساني الغين عبد الشيخ تقريرات. 

 النابلسي اسماعيل بن الغني عبد
 ومصر الشام بالد رحلة يف واجملاز احلقيقة 

 .واحلجاز

 واملراسالت املدائح ديوان. 

 بنت زينب من الربيع بن العاص ابي زواج 

 .اهلل رسول

 الرمحاني والفيض الرباني الفتح. 

 النقشبندية الطريقة من املنية مفتاح. 

 العقائد يف مقدمة. 

 مراد بن الغني عبد

 افندي الغين عبد رسالة. 

 المراغي الحسيني علي بن الفتاح عبد

 االصول يف تقريرات. 

 الشهرباني الخطيبي افندي القادر عبد

 داود وزارة ايام يف وكتابها بغداد شعراء 

 .بغداد واىل باشا

 الكيالني القادر عبد

 الغنية. 

 الغيب فتوح. 

 التصوف يف كتاب. 

 ادعية جمموعة. 

 الفاكهي احمد بن القادر عبد
 والرشاد السرور منهاج. 

 الدهلوي هللا عبد بن القادر عبد
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 بيدل ديوان. 

 احملدثني من مجاعة وفيات. 

 الكردي السنندجي سعيد محمد بن القادر عبد

 الشافعي
 الكالم علم يف املرام تتميم. 

 الكالم تهذيب شرح يف املرام تقريب. 

 الحلبي محمد سنان بن يوسف بن القادر عبد

 زادة بنقيب المعروف

 املفتني واقعات. 

 الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد
 البالغة اسرار. 

 االيضاح خمتصر يف االجياز. 

 االعجاز دالئل. 

 العوامل. 

 البغدادي السهروردي هللا عبد بن القاهر عبد

 البكري
 تعاىل اهلل اىل والسالكني املريدين آداب 

 .االخرة والدار

 االيرواني الكريم عبد

 الفارسية اللغة قواعد. 

 الكاظمي االعرجي الحسيني الكريم عبد
 االصول قوانني على حاشية. 

 الشهرستاني الكريم عبد
 والنحل امللل. 

 القزويني الرافعي محمد بن الكريم عبد

 الوجيز شرح يف العزيز فتح. 

 الفرائض كتاب. 

 الشافعية فروع يف احملرر. 

 الحائري اليزدي جعفر محمد بن الكريم عبد
 الفوائد درر. 

 الواني محمود بن الكريم عبد
 الروزنامة شرح الكرمية الرسالة. 

 الملك بن اللطيف عبد
 االنوار منار شرح. 

 الشامي الدين بهاء بن اللطيف عبد

 احلمداني فراس ابي ديوان شرح. 

 الحنبلي النجدي الرحمن عبد بن اللطيف عبد
 املنسوخ على الرد يف الرسوخ دالئل. 

 الدين امين بن العزيز عبد بن اللطيف عبد

 الحنفي المالك ابن
 للنسفي املنار شرح. 

 يف االنوار مشارق شرح يف االزهار مبارق 

 .االخبار صحاح

 الجامي المؤمن عبد بن اللطيف عبد
 البحث آداب شرح. 

 الموصلي الفيضي افندي هللا عبد
 االجرومية شرح منت نظم. 

 الحسن هللا عبد
 البيت اهل بوالية املعتصم c. 
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 الهاروشي محمد بن الخياط هللا عبد
 ادعية. 

 الطيب هللا عبد

 الشفائية منتخب. 

 الفرهادي هللا عبد

 البالغة حلية يف الصياغة احسن. 

 مموندي بشيخ المشهور هللا عبد
 االستعارة شرح. 

 الهرندي هللا عبد
 واليقني احلزم طريق من الدين دالئل. 

 الحنفي الميرغني ابراهيم بن هللا عبد

 الشهداء سيد مبناقب السعداء احتاف. 

 السيدة فضائل بعض يف اليتيمة الدرة 

 .العظيمة

 الفاكهي احمد بن هللا عبد
 القطر شرح على ياسني الشيخ حاشية. 

 االعراب ملحة خمدرات عن النقاب كشف. 

 الندى قطر شرح اىل الندا جميب. 

 المناوي احمد بن احمد بن هللا عبد
 البهية الكواكب نظم على السنية االقمار. 

 الستري طعان ال صالح بن احمد بن هللا عبد

 البحراني
 االجرومية شرح يف النحوية التحف. 

 الحسيني الحميد عبد بن احمد بن هللا عبد

 االسرار وخزانة االنوار مشكاة. 

 استنطال بن هللا عبد
 ادعية جمموعة. 

  الحر بن هللا عبد
 احلر بن اهلل عبد كتاب. 

 اليزدي الحسين بن هللا عبد

 املنطق تهذيب حاشية. 

 اخلطائي حاشية حاشية. 

 الشمسية شرح حاشية. 

 التفتازاني خمتصر على حاشية. 

 اليسري الحسين بن هللا عبد
 الغضائري ابن كتاب من. 

 السويدي مرعي بن الحسين بن هللا عبد
 بدر اهل خصائص. 

 المنجم المحفوف بن هللا عبد
 النجوم يف كتاب. 

 الحميري جعفر بن هللا عبد
 االسناد قرب. 

 الحسني علي بن حسن بن هللا عبد
 العشق نشاط رسالة. 

 الشوشتري حسين بن هللا عبد
 النفلية شرح. 
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 اليماني الحسني حمزة بن هللا عبد
 اهلادين االئمة احكام تبيني يف الثمني العقد. 

 الحلي سعيد بن هللا عبد
 اصولية رسائل. 

 السماهيجي صالح بن هللا عبد
 الدورقية املسائل جوابات يف عشرية االثنا. 

 املقال وزبدة الرجال حتفة. 

 الثقلني احكام يف البحرين جواهر. 

 املعاد زاد تعريب يف العباد ذخرية. 

 اجلمعة صالة يف رسالة. 

 ظافر كل وسالح املسافر زاد. 

 العلوية الصحيفة. 

 اجلمعة صالة ترك يف للبدعة القالعة. 

 االمساعيلية املسائل حتقيق يف اجللية اللمعة. 

 خلف الشيخ مسائل يف الصدف لؤلؤة. 

 عشر اخلمسة املناجاة وترمجة منت. 

 البيانية االحكام بعض يف البهبهانية املسائل. 

 امللقب علوي بن اهلل عبد السيد مسائل 

 .احلسني بعشيق

 احملمدية املسائل. 

 املسائل من منه البد فيما احملمدية املسائل 

 .الدينية

 وردود مسائل. 

 الشيخ سؤاالت اجوبة يف املمارسني منية 

 .ياسني

 املسائل نفائس اىل السائل هداية. 

 ايام ضبط يف االماني حتصيل اىل الوسيلة 

 .والتهاني التعازي

 البحراني الستري عباس بن هللا عبد
 مسائل اجوبة. 

 بالتسبيح االخريتني يف واالخفات اجلهر. 

 الراغبني منية. 

 الحضرمي افضل الرحمن عبد بن هللا عبد
 الشافعية السادة فقه يف احلضرمية املقدمة. 

 االدكاوي هللا عبد بن هللا عبد
 سعاد بانت ختميس. 

 املنتظم الدر. 

 النيب مدح يف امللتزم بالشعر املنتظم الشرح. 

 سعاد بانت شرح. 

 النيب مدح يف النظام بروائع االلتزام بدائع 

 .والسالم الصالة عليه

 العقيلي عقيل بن هللا عبد
 االلفية شرح. 

 الصيمري علي بن هللا عبد
 الصيام مندوب يف رسالة. 

 البيضاوي عمر بن هللا عبد
 التنزيل انوار. 

 االصول علم اىل الوصول منهاج. 

 الدمشقي الحنفي الطرابلسي عمر بن هللا عبد

 باالفيوني المعروف
 للربزجني الساعة اشراط يف االشاعة خمتصر. 
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 اسماعيل بن عيسى بن هللا عبد
 السامع ويطرب يعجب ملا اجلامع الروض. 

 الحنفي الحسيني الدين فخر بن هللا عبد
 االفالك تشريح شرح يف االدراك تشريح. 

 الصحيفة شرح يف القرحية سوانح. 

 القطيفي فرج بن هللا عبد

 واالقدار االقضية معرفة يف االبرار حتفة. 

 االئمة على النص يف رسالة. 

 الخراساني البشروي محمد بن هللا عبد
 االصولية املسائل يف رسالة. 

 البيضاوي محمد بن هللا عبد
 الفتوى دراية يف القصوى الغاية. 

 التوني محمد بن هللا عبد
 الوافية. 

 الخراساني محمد بن هللا عبد
 الفقه اصول يف رسالة. 

 الشنشوري محمد بن هللا عبد

 مصطلح يف املختصر شرح يف الفكر خالصة 

 .االثر اهل

 الفرائض يف الرجبية املقدمة شرح. 

 االحباب حتفة شرح. 

 التحفة خمتصر شرح. 

 املنظومة شرح يف الشنشورية الفوائد 

 .الرحبية

 البيتوشي الكردي محمد بن هللا عبد
 وات سابق ذنب لكل املكفرات منظومة. 

 المجلسي تقي محمد بن هللا عبد
 املتقني حديقة على تعليقة. 

 االنوار مشارق. 

 المامقاني حسن محمد بن هللا عبد
 الدين فروع اىل املتبصرين ارشاد. 

 املقدسة االعتاب تقبيل عن الوسوسة ازاحة. 

 االصول جتريد. 

 والعمرة احلج احكام يف اخلرية حتفة. 

 احلبوة احكام يف الصفوة حتفة. 

 االصوليني تذكرة. 

 املامقاني اهلل عبد الشيخ ترمجة. 

 الرجال احوال يف املقال تنقيح 

 والعقود االيقاعات صيغ يف املنضود الدر. 

 شهر قضاء عليه ملن املسافرة احكام يف رسالة 

 .رمضان

 عن اجلنابة غسل غري اغناء يف رسالة 

 .الوضوء

 الفاطميتني بني اجلمع يف رسالة. 

 وغريها الدائمة احلرة عن العزل يف رسالة. 

 قضاء عليه ملن اختيارا املسافرة يف رسالة 

 .رمضان شهر

 االراضي من الزوجة حرمان يف رسالة. 

 بدين الورثة بعض اقر لو ما حكم يف رسالة 

 .الباقون وانكر مورثه على

 او موته بعد البعل ذات حرمة عدم يف رسالة 
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 كونها حال من شبهة وطاها من على طالقه

 .بعل ذات

 احد مبوت املهر انتصاف يف املسؤول غاية 

 .الدخول قبل الزوجني

 والعمرة احلج مناسك يف الغرة. 

 الطبيعية الفوائد. 

 الست الرسائل على الثمينة القالئد. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 على الغسل وجوب عن االستار كشف 

 .الكفار

 عشر اثين مسائل يف الدرر جممع. 

 املامقاني احملقق ترمجة يف املعاني خمزن. 

 واالوالد الذرية اىل الوصية يف الرشاد مرآة. 

 االعمال مصاحل درك رام ملن الكمال مرآة. 

 العاملية االربعون املسائل. 

 البصرية املسائل. 

 البغدادية املسائل. 

 اجليالنية املسائل. 

 اخلوئية املسائل. 

 املرياث يف مسائل. 

 االحكام مباني يف االفهام مطارح. 

 الدراية علم يف اهلداية مقباس. 

 واليقني احلق ائمة فقه يف املتقني مناهج. 

 شرائع نكت يف االنام مقاصد منتهى 

 .االسالم

 اآلمال غاية تكملة يف املقال نهاية. 

 االمام مال حكم يف االنام هداية. 

 الوثقى العروة حواشي يف التقى وسيلة. 

 من مجلة اجوبة يف النجاة وسيلة 

 .االستفتاءات

 الحسيني شبر رضا محمد بن هللا عبد

 االخالق. 

 االصلية االصول. 

 واالئمة النيب زيارة يف الزائرين انيس 

 .الطاهرين

 الزائر حتية. 

 والبنني االحباب بفقد احلزين تسلية. 

 االحكام جامع. 

 واالحكام الشرائع جامع. 

 العيون جالء. 

 املبني الكتاب تفسري يف الثمني اجلوهر. 

 السالكني وحظرية العارفني حديقة. 

 الدين اصول معرفة يف اليقني احلق. 

 التكليف خالصة. 

 الدين اصول يف رسالة. 

 العقائد يف رسالة. 

 بالظن العمل جواز يف رسالة. 

 الدليل زبدة. 

 الذاكرين وانيس العابدين سالح. 

 اجلامعة الزيارة شرح. 

 للكاشاني احلقائق كتاب شرح. 

 البالغة نهج شرح. 

 النريين ومطلع الثقلني ضياء. 

 االئمة طب. 
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 الظهور عالمات. 

 االثار ونوادر االخبار غرائب. 

 االنبياء قصص c. 

 االمامية فقه يف كتاب. 

 العارفني وزاد السالكني نهج رسالة خمتصر. 

 شرب اهلل عبد السيد مذكرات. 

 االخبار مشكالت حل يف االنوار مصابيح. 

 الشرائع مفاتيح شرح يف الساطع املصباح. 

 الصالة مفاتيح. 

 احملصلني منية. 

 املأثورة واحلكم املنثورة املواعظ. 

 اليومية الصالة احكام يف القدسية النفحة. 

 التبريزي كاظم محمد بن هللا عبد
 الفيضية النخبة شرح. 

 قتيبة بن مسلم بن هللا عبد
 االنوار كتاب. 

 التستري الدين نور بن هللا عبد
 املسائل اجوبة يف اجللية االنوار كتاب من 

 .الباقية الذخرية وكتاب اجلبلية

 الجزائري الموسوي الدين نور بن هللا عبد
 احملسنية النخبة شرح يف السنية التحفة. 

 البحراني هللا نور بن هللا عبد
 واملعارف العلوم عوامل. 

 االنصاري هشام ابن يوسف بن هللا عبد

 االعراب قواعد عن االعراب. 

 مالك ابن الفية اىل املسالك اوضح. 

 العرب كالم معرفة يف الذهب شذور. 

 العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح. 

 زهري بن كعب قصيدة شرح. 

 الصدى وبل الندى قطر شرح. 

 الصدى وبل الندى قطر. 

 اللبيب مغين. 

 املشهور الوسنان وموقظ االذهان موقد 

 .هشام ابن بالغاز

 االعرجي علي بن محمد بن المطلب عبد

 الحسيني

 التهذيب شرح يف اللبيب منية. 

  العصامي الدين جمال بن الملك عبد
 االستعارات رسالة شرح خمتصر 

 .للسمرقندي

 ابن الحفيظ عبد بن السالم عبد بن الملك عبد

 الشافعي اليمني االموي القرشي دعسين

 معارضة يف املعاد ذخر بشرح الزاد اعداد 

 .سعاد بانت

 الشافعي الجويني هللا عبد بن الملك عبد
 االصول يف الورقات. 

 النيسابوري هللا عبد بن الملك عبد

 املسرتشدين غنية. 

 النيسابوري الثعالبي محمد بن الملك عبد
 العصر اهل حماسن يف الدهر يتيمة. 
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 االعرجي راضي بن المهدي عبد
 االعرجي املهدي عبد ديوان. 

 احلي والشعور السين صدح. 

 الشافوري الجراحي الحسين بن النبي عبد
 املشتاق ونزهة العشاق نديم. 

 الجزائري سعد بن النبي عبد
 املسائل اجوبة. 

 املقدمة االرشاد شرح يف االقتصاد. 

 االمامة يف املبسوط. 

 الكاظمي علي بن النبي عبد
 الرجال تكملة. 

 الكاظمي شليلة كاظم بن الهادي عبد
 العقائد يف منظومة. 

 الملكي الكافي العابدين زين بن الهاشم عبد
 كتاب من واملقابلة اجلرب مسائل على تعليقة 

 .التذكرة

  الزنجاني ابراهيم بن الوهاب عبد
 التصريف. 

 الشعراني احمد بن الوهاب عبد
 خالفوا ما على العاشر القرن يف املغرتين تنبيه 

 .الطاهر سلفهم فيه

 العارفني طريق رسوم اىل السالكني مدارج. 

 العهود بيان يف القدسية االنوار مشارق 

 .احملمدية

 الصوفية قواعد بيان يف القدسية النفحات. 

 الهمداني داود بن الوهاب عبد
 االئمة احوال يف رسالة c. 

 االسترابادي الحسيني علي بن الوهاب عبد
 النصريية الفصول شرح. 

 االسرتابادي شرح من فائدة. 

 السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد
 التصحيح وترجيح التوشيح ترشيح. 

  القزويني علي محمد بن الوهاب عبد
 اجملتهد ظن يف رسالة. 

 الظلمات غياهب يف اهلداية علم. 

 محمد بميقدار عباس عبد
 ايساغوجي ترمجة. 

 البحراني ابراهيم بن احمد بن علي عبد
 الشريعة بأخبار الشيعة معامل احياء. 

 المحبوبي مسعود بن هللا عبيد
 االصول تنقيح. 

 اهلداية مسائل يف الرواية وقاية شرح. 

 الشريعة تاج بن مسعود بن هللا عبيد
 التنقيح غوامض حل يف التوضيح. 

 يف الرواية وقاية من املغلقة املواضع حل 

 .اهلداية مسائل

 التنقيح حقائق كشف اىل التلويح شرح. 

 اهلداية مسائل يف الرواية وقاية على الشرح. 

 اهلداية مسائل خمتصر. 

 الوقاية خمتصر يف النقاية. 
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 الخطيب عثمان
 االجرومية منت نظم. 

 االرحم هللا عبد ابي بن عثمان
 اخلوارج عقائد. 

 الموصلي جني بن عثمان
 الصناعة سر. 

 الجليلي باشا سليمان بن عثمان
 مبتدع منكر كل على الغالب اهلل دين 

 .كاذب

 النقشبندي النجدي الوائلي سند بن عثمان
 داود الوزراء اعلم اخبار يف السعود مطالع. 

 الحاجب ابن عمر بن عثمان
 الشافية. 

 الكافية. 

 احلاجب ابن خمتصر. 

 التصريف يف مقدمة. 

 االصول علمي يف واالمل السؤل منتهى 

 .واجلدل

 الكافية شرح يف الوافية. 

 الموصلي ببكتاش المعروف عمر بن عثمان
 املوصلي بكتاش عثمان ديوان. 

 الخلوتي الدين عز بن يوسف بن عثمان

 القادري الخطيب

 الشعر ديوان. 

 البغدادي هللا عبد بن جلبي عثمان
 شعر ديوان. 

 رواة عدة
 واوراد ادعية جمموعة. 

 شعراء عدة
 اشعار جمموعة. 

 شعرية جمموعة. 

 قصائد جمموعة. 

 مؤلفين عدة
 خمتلفة مساعات. 

 ابوذيات جمموعة. 

 االسالمية السنة ألشهر خطب جمموعة. 

 رسائل جمموعة. 

 ونثرية شعرية خمتارة جمموعات. 

 البحراني الغريفي عدنان
 احلج يف منظومة. 

 الشيرازي عرفي

 الشريازي عريف ديوان. 

 احمد بن السالم عبد بن محمد الدين عز

 المقدسي

 والنهار الليل مفاخرة رسالة. 

 واالزهار الطيور حكم عن االسرار كشف. 

 محمود بن محمد الدين عز

 السبع القراءات يف املبسوط. 
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 المعروف محمد بن زاده = مصطفى عزمي

 زاده بعزمي

 البغدادي شيدلة الملك عبد بن عزيزي

 القلوب انوار لوامع. 

 االيجي الرحمن عبد الدين عضد
 احلاجب ابن خمتصر شرح. 

 علمي يف واالمل السؤل منتهى خمتصر شرح 

 .واجلدل االصول

 املواقف كتاب. 

 املؤلف. 

 الشيرازي هللا فضل بن محمود بن هللا عطاء
 واالل النيب سري يف االحباب روضة 

 .واالصحاب

 االملي مسيح بن هللا عطاء
 احلشر يوم النافع على حاشية. 

 ابراهيم بن محمد الدين العطار = فريد

 النيسابوري

 نظيري بن قيدي بن عظيم

 عظيم فوز مثنوي. 

 مصطفى بن دده علي الدين عالء

 بشيخ المعروف السكتواري الموستاري

 التربة

 الكنوز وكشف الرموز وحل احلكم خوامت 

 .واحلكم العلوم لطائف من فيه ملا

 الطبيب محمد الدين عالء

 العالئي الكامل. 

 الحنفي الحصكفي علي بن محمد الدين عالء
 االبصار تنوير شرح يف املختار الدر. 

 امللتقى شرح يف املنتقى الدر. 

 الهندي التوني خان فاضل الملك عالء

 نامه جهان شاه. 

 رزين بن عالء

 رزين بن عالء اصل خمتصر. 

 العالمة يوسف بن الحلي = الحسن العالمة

 الحلي

 الشافعي الحموي عطية بن علي علوان
 الشيباني عقيدة شرح يف املعاني بديع. 

 الصادق جعفر االمام ابن علي
 جعفر بن علي مسائل. 

 االشتهاردي اسماعيل بن احمد علي

 الفقه اصول يف كتاب. 

 القزويني شريف محمد بن اصغر علي

 املرام تنقيح. 

 النقشبندي االربيلي افندي علي
 التجويد كايف. 

 االصفهاني اكبر علي

 العمل دستور. 
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 الزنجاني اكبر علي

 االنصاري الشيخ رسائل على حاشية. 

 الخونساري حسن غالم بن اكبر علي
 احملرم صيد يف رسالة. 

 الوثقى العروة شرح يف اهلدى منار. 

 العلوم بحر ال علي

 العباد نهج. 

 االشنوي علي
 شرح على باغي قره حاشية على حاشية 

 .ايساغوجي

 الماتريدي الحنفي الفرغاني االوشي علي
 االمالي بدء. 

 البندينجي علي

 بدر اهل امساء نظم. 

 طالب ابي بن علي محمد الحزين علي

 االصفهاني الجيالني الزاهدي

 احلسنى اهلل وامساء الصاحلات الدعوات. 

 الخوئي علي
 االنصاري الشيخ رسائل على حاشية. 

 الروزدري علي
 االصول تقريرات. 

 السمرقندي علي
 االستعارات رسالة. 

 العضدية الرسالة شرح. 

 الشروقي علي
 الصرف يف رسالة. 

 البغدادي البدنجي القادري علي
 البدر اهل امساء يف منظومة. 

 القزلجي علي
 الفرائض يف منظومة. 

 القزويني علي
 الفقه اصول. 

 الفرائد درر. 

 الدرة شرح يف السرتة كشف. 

 القزويين الفاضل منظومة. 

 االرث يف منظومة. 

 القوشي علي
 رسالة على الدين عصام شرح على حاشية 

 .االستعارات

 المتقي علي
 فرقة وسبعني اثنتني معرفة يف رسالة. 

 المالكي المغزي علي
 وعقائد الدين اصول يف الدجنة اضاءة 

 .املؤمنني

 السبزواري الموسوي علي
 والزيارة العمرة اعمال. 

 القمي ابراهيم بن علي
 القمي تفسري. 
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 القرني النفيس ابن الحزم ابي بن علي

 الطب يف الشامل. 

 املوجز شرح يف املغين. 

 الطب يف املوجز. 

 القطيفي الجبار عبد ال احمد بن علي
 الدين اصول يف رسالة. 

 الشعراني الشافعي البخاري احمد بن علي
 اجلوامع مجع شرح على حواش. 

 الصعيدي العدوي احمد بن علي
 لالخضري السلم شرح على حاشية. 

 الغوري احمد بن علي
 االوراد شرح يف العباد كنز. 

 الجبار عبد ال الحسين بن احمد بن علي

 القطيفي
 شرحها مع العقائد يف منظومة. 

 العماني حمزة حسن بن احمد بن علي

 داود زبور. 

 البوشي عمر بن احمد بن علي
 االبرار لعمل االنوار شرح. 

 اسباط بن علي

 اسباط بن علي نوادر. 

 شدقم بن الحسن بن علي
 الرسول فرعي ثاني نسب يف املقول زهرة. 

 الباخرزي علي بن الحسن بن علي
 العصر اهل وعصرة القصر دمية. 

 الخاقاني الحسين بن علي
 اخلاقاني رجال. 

 العملية االصول يف رسائل. 

 الدمشقية اللمعة شرح. 

 المرتضى الشريف الحسين بن علي
 االنتصار. 

 والقدر القضاء من البشر انقاذ. 

 الطالبني فضائل يف الغافلني تنبيه. 

 واالئمة االنبياء تنزيه c. 

 والعمل العلم مجل. 

 االنتصار خالصة.  

 الشريعة اصول اىل الذريعة. 

 عمر اىل ابنته املؤمنني امري تزويج يف رسالة 

 .اخلطاب بن

 البائية احلمريي قصيدة شرح. 

 القالئد ودرر الفرائد غرر. 

 واحملاسن العيون من املختارة الفصول. 

 رسائل جمموعة. 

 الكر يف مسالة. 

 الطربية املسائل. 

 امليافارقيات املسائل. 

 الناصريات املسائل. 

 متفرقة مسائل. 

 الغيبة يف املقنع. 
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 الكركي المحقق الحسين بن علي
 املقاصد جامع. 

 اجلعفرية. 

 االسالم شرائع حاشية. 

 االذهان ارشاد على حاشية. 

 اخلراجية الرسالة. 

 االراضي احكام يف رسالة. 

 الرضاع يف رسالة. 

 العقود صيغ يف رسالة. 

 الشهيد الفية شرح. 

 النافع املختصر شرح. 

 االحكام قواعد شرح. 

 وااليقاعات العقود صيغ. 

 اخلراج حل حتقيق يف اللجاج قاطعة. 

 احلج مناسك. 

 والطاغوت اجلبت لعن يف الالهوت نفحات. 

 الشريف المقري بن علي
 النيب مبدح الصفي يبادي j والالمية 

 .النبوية

 جعفر بن علي
 التقليد احكام يف رسالة. 

 الغطاء كاشف جعفر بن علي
 جعفر بن علي الشيخ افادات. 

 االسالم شرائع حواشي. 

 الظن حجية يف رسالة. 

 من واخليارات البيع مباحث بعض شرح 

 .الدمشقية اللمعة

 االجارة كتاب شرح. 

 واللمعة الشرائع على افادات عدة. 

 الدمشقية اللمعة خيارات على فوائد. 

 المرندي جواد بن علي
 املتفرقة الفوائد. 

 التبصرة شرح يف الطهارة كتاب. 

 املتفرقات يف كتاب. 

 االشنوي حامد بن علي
 التصريف شرح. 

 المتقي الدين حسام بن علي

 اخر املهدي عالمات يف البيان تلخيص 

 .الزمان

 الصباغ حسن بن علي
 طالب ابي بن علي بن احلسن االمام وفاة. 

 العاملي الجامعي حسين بن علي
 اهليئة يف املبتدي تبصرة. 

 املقاصد وتبيني الفوائد تتميم. 

 البحراني البالدي محمد بن حسين بن علي
 الزهراء وفاة J. 

 الحلي الحسيني حمد بن علي
 الرسائل براءة تنبيهات شرح يف االمل بغية. 

 االصول علم يف العقول بهجة. 

 هادي الشيخ تقريرات. 
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 املعاطاة يف رسالة. 

 الشرائع شرح يف الالمع الضياء. 

 مسائل جمموعة. 

 تعدي حال الصحة يف الشك يف اجلنان نفحة 

 .االتيان

 الطوسي حمزة بن علي
 الفضيلة نيل اىل الوسيلة. 

 العمروسي احمد ابن خضر بن علي
 العمروسي مقدمة شرح. 

 اليزدي البارجيني العابدين زين بن علي

 الحائري
 الغائب احلجة اثبات يف الناصب الزام. 

 الهروي القاري محمد سلطان بن علي
 احلصني للحصن الثمني احلرز. 

 االفخم والورد االعظم احلزب. 

 احللم وزين العلم عني شرح. 

 االمالي بدء شرح يف املعالي ضوء. 

 احلديث يف كتاب. 

 اخلضر حال بيان يف كتاب. 

 االحاديث يف ةاملأثور االدعية من جمموعة 

 .املنثورة

 االكرب الفقه شرح يف االزهر الروض منح. 

 البجمعوي الدمنتي سليمان بن علي

 املذاهب اراء اختالف يف رسالة. 

 البافقي محمود شاه بن علي

 الفالح منهاج. 

 علي بن محمد الدين شهاب بن علي

 الهمداني الحسيني
 الذاتية الرسالة. 

 البسطامي طيفور بن علي

 التحقيق انوار. 

 المجوسي عباس بن علي
 الطبية الصناعة كامل. 

 الحموي الحاكمي البصير هللا عبد بن علي

 الحنفي
 الفقه الغاز يف العني حور منظومة 

 البحراني الستري هللا عبد بن علي
 السرتي علي الشيخ مسائل اجوبة. 

 السرتي اهلل عبد بن علي الشيخ رسائل. 

 الحسن ابو احمد بن هللا عبد بن علي

 الشافعي السهوي
 املصطفى دار باخبار الوفا خالصة. 

 المغربي الحميد عبد بن هللا عبد بن علي

 اليمني الشاذلي
 الشاذلي حزب. 

 الملقب علي بن الوهاب عبد بن علي

 بالوهبي
 اهلمزية ختميس يف الوهبية الفتوحات. 

 الحنفي الفرغاني االوشي عثمان بن علي

 الماتريدي
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 االمالي بدء. 

 االخيار لتذكرة االخبار نصاب. 

 بالشيخ المعروف الحسن بن عطية بن علي

 الحموي الهيتي علوان
 طريق يف املسبوك باحللي احملبوك اجلوهر 

 .السلوك

 الدارقطني عمر بن علي
 واملرتوكون الضعفاء. 

 الكاتبي علي بن عمر بن علي
 املنطقية القواعد يف الشمسية الرسالة. 

 القواعد عني. 

 االربلي عيسى بن علي
 االئمة معرفة يف الغمة كشف 

 النصراني الكحال عين بن علي

 الكحالني تذكرة. 

 المازندراني هللا فضل بن علي
 اجلين العنب. 

 محمد بن علي
 النبوية السرية يف كتاب. 

 االجهوري محمد بن علي

 اهلل اال اله ال اعراب. 

 االنصاري محمد بن علي

 كشكول. 

 الجرجاني الشريف محمد بن علي

 التعريفات. 

 الصبيان نصاب على تعليقة. 

 الشمسية شرح حاشية. 

 الكافية شرح حاشية. 

 املطول شرح حاشية. 

 املفتاح تلخيص شرح حاشية. 

 العضدية الرسالة على حاشية. 

 الكشاف على حاشية. 

 العضدي املختصر على حاشية. 

 املطول على حاشية. 

 شرح يف املنطقية القواعد حترير على حاشية 

 .الشمسية

 العضدي شرح على حاشية. 

 االنوار مطالع شرح على حاشية. 

 االصولية احلواشي. 

 وجوابات سؤاالت. 

 النصريية التذكرة شرح. 

 الكافية شرح. 

 املواقف شرح. 

 السجاوندي فرائض شرح. 

 الصبيان نصاب شرح. 

 مري صرف. 

 املنطق يف الكربى. 

 العلوم مفاتيح شرح يف املصباح. 

 الكشاف على حاشية. 

 السراجية الفرائض شرح. 
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 العاملي محمد بن علي
 البهية الروضة يف الزوية الزهرات. 

 الفسطوني محمد بن علي
 النسفية العقائد شرح. 

 القوشجي محمد بن علي
 العضدية الرسالة على حاشية. 

 احلساب يف رسالة. 

 اهليئة يف رسالة. 

 اجلديد الشرح. 

 الشافية شرح. 

 الكالم جتريد شرح. 

 فارسي تأهي. 

 البحراني المقابي محمد بن علي
 االخريتني يف واالخفات اجلهر. 

 العاقلة احلرة البكر نكاح والية بيان يف رسالة 

 .البالغة

 البالدي الموسوي اسحاق بن محمد بن علي
 علي بن شرب السيد مسائل. 

 الحائري اسماعيل بن محمد بن علي

 االصالح تلخيص يف النجاح مفتاح. 

 العاملي الحسن بن محمد بن علي
 سلطان خليفة ايرادات دفع. 

 املنثور الدرر كتاب من فائدة. 

 الخراساني النبي عبد بن محمد بن علي

 الذمة اشتغال يف رسالة. 

 اجملتهدين بني الواقع اخلالف يف رسالة 

 .واالخباريني

 المكي الفاكهي علي بن محمد بن علي
 االجرومية شرح يف املكية التحفة. 

 المعروف الشاذلي محمد بن محمد بن علي

 الوفا بابن
 الوفا ابن ديوان. 

 حسين محمد بن علي
 االفكار نتائج. 

 الطباطبائي العلوم بحر رضا محمد بن علي
 النافع املختصر شرح يف القاطع الربهان. 

 الغطاء كاشف رضا محمد بن علي

 االحكام. 

 املأوى جنة لنيل التقوى اسس. 

 مال حاشية شرح من خمتصر احلق اظهار 

 .اهلل عبد

 الشريازي كاظم الشيخ تقريرات. 

 التجريد شرح على علي الشيخ حاشية 

 .احللي للعالمة

 الغطاء كاشف جعفر ذكرى. 

 كاشف عباس الشيخ احوال يف رسالة 

 .الغطاء

 كاشف رضا حممد الشيخ احوال يف رسالة 

 .الغطاء
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 الرسائل شرح. 

 الكفاية شرح. 

 املكاسب شرح. 

 السبزواري منظومة شرح. 

 مشكالتها وحل املنطقية اآلراء نقد. 

 الحسيني شبر محمد بن علي
 احليدرابادية السوانح. 

 الوثقى العروة شرح يف االبقى العمل. 

 الحائري الطباطبائي علي محمد بن علي
 وفقهية اصولية رسائل. 

 والنهي االمر اجتماع يف رسالة. 

 االمجاع يف رسالة. 

 االستصحاب يف رسالة 

 املعامالت يف الصحة يف رسالة 

 الشهرة حجية يف رسالة. 

 االولوية مفهوم حجية يف رسالة. 

 املريض منجزات يف رسالة. 

 املسائل رياض. 

 الصغري املسائل رياض. 

 االصول يف مراسالت. 

 البيدخشاني الرائض محمود بن علي

 اخلالصة اخلص. 

 المارديني مشرف بن علي
 اخلليل صفات يف الدليل اثبات. 

 طاوس ابن موسى بن علي

 الساعي واعانة الداعي اغاثة. 

 واالزمان االسفار اخطار من االمان. 

 االسبوع مجال. 

 واملواسعة املضايقة يف رسالة. 

 الطوائف مذاهب معرفة يف الطرائف. 

 املسائل وجناح السائل فالح. 

 احملجة كشف. 

 اجملتبى الدعاء من اجملتنى. 

 الدعوات مهج. 

 التبريزي هللا نصر بن علي
 االئمة علية يف رسالة. 

 البغدادي االلوسي نعمان بن علي
 عشر الثاني القرن رجال يف املنتشرة الدرر 

 .العشرة بعد والثالث

 القهستاني الواعظ الحسامي ياسر بن علي

 حسامي ديوان. 

 المعروف الشافعي اللخمي يوسف بن علي

 الهمداني جهضم بابن
 مناقب يف االنوار ومعدن االسرار بهجة 

 .االبرار مشايخ من االخيار السادة

  االلنيلي الجليل عبد بن يوسف بن علي
 الفصول شرح يف السؤول منتهى. 

 االحسائي الدين زين بن احمد بن تقي علي

 القاهر عبد بن حسني السيد مسائل اجوبة 

 .االحسائي
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 رومي جفري علي

 والطالسم احلروف علم يف كتاب. 

 االزنيقي خسرو بن جلبي علي
 االحجار اسرار يف االنوار درر. 

  عمر بن حامد علي

 الصغرى اهلل سعد شرح على حواش. 

 المدني الحسيني احمد بن خان علي

 الصمدية الفوائد شرح يف الندية احلدائق. 

 املدني ديوان. 

 االديب واسوة الغريب سلوة. 

 الصيب والغيث الطيب الكلم. 

 االغاني نغمة. 

 جاري رضا علي

 املنطق يف كتاب. 

 الفارض ابن سبط علي

 الفارض ابن ديوان شرح. 

 االصفهاني علي محمد بن محمد علي

 االلغاز توضيح. 

 الطباطبائي نقي علي

 احلائرية الدرة. 

 عليرضا

 اهلل عبد مال حاشية على حاشية. 

 تقي محمد بن الدين عماد

 الكيمياء يف كتاب. 

 القارئ الشريف علي الدين عماد

 االسترابادي

 القران جتويد. 

 ليآل نظم. 

 هللا عبد بن حكيم = محمد الدين عماد

 الدين بعماد الشهير

 الكاشي احمد بن يحيى الدين عماد

 اآلداب شرح على حاشية. 

 الفارسي علي بن يحيى بن عماد

 املنطقية القواعد حترير على احلاشية حاشية. 

 اجلرجاني الشريف حاشية على حاشية. 

 االيساغوجي شرح. 

 الحنفي اغا عمر

 االشراف نسب يف االحتاف. 

 الجلبي احمد بن عمر

 البحث آداب يف حاشية شرح. 

 الدين بحسام المعروف العزيز عبد بن عمر

 الصغرى الفتاوى. 

 اللطيف عبد بن عمر

 الرمسية القواعد. 

 القزويني علي بن عمر

 املنطق يف الشمسية. 

 بابن المعروف مرشد بن علي بن عمر

 الفارض
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 الفارض ابن ديوان. 

 الشافعي الوردي مظفر بن عمر

 الوردية البهجة. 

 اخلالصة تيسري من اخلصاصة حترير. 

 دعيبل احمد بن عمران

 االمامة. 

 الفرائض. 

 اخلالق معرفة يف احلق كشف. 

 االعرجي المطلب عبد الدين عميد

 القواعد مشكالت شرح يف الفوائد كنز. 

 السبروي افندي عيسى

 املقصود شرح يف الشروح روح. 

 االندلسي علي بن احمد بن عيسى

 االخبار عيون. 

 المن عبد بن عيسى

 العلم فضائل. 

 الطولوني موسى بن عيسى

 االقطاب طبقات يف رسالة. 

 الرومي مصطفى بن افندي = محمد العيشي

 التيرهوي الحنفي

 عبد بن محمد نصر القضاة = ابو عين

 الهمذاني الرحمن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحويزي صالح بن قعود بن غالب

 االسالم مراسم سرائر عن اللثام كشف. 

 الغراوي قاسم بن رضا الغراوي = محمد

 الغزالي محمد بن الغزالي = محمد

 الغزنوي

 الصالة مقدمة. 

 حسين غالم بن اصغر علي بن حسين غالم

 الدربندي

 الرياض طرائق. 

 القمي علي رجب بن رضا غالم

 احلسان اخلرد حنور على العقيان قالئد. 

 الحائري الهروي محمد بن علي غالم

 الفوائد فرائد. 

  الباكستاني حيدر غالم بن محمد غالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املستنبط املوسوي اهلل نصر تقريرات. 
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 الفاضل الحسن بن الهندي = محمد الفاضل

 الهندي

 الكاشاني هللا شكر بن هللا فتح
 الصادقني منهج. 

 الشريعة شيخ جواد محمد بن هللا فتح

 االصفهاني
 االبانة صيانة. 

 منصور بن الحسن المحاسن ابو الدين فخر

 المعروف الحنفي الفرغاني االوزجندي

 خان بقاضي
 خان قاضي فتاوى. 

 الطريحي علي محمد بن الدين فخر
 القران آيات كشف. 

 النريين ومطلع البحرين جممع. 

 املصائب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واخلطب املراثي مجع يف املنتخب. 

 الخبيصي هللا فضل بن هللا عبد الدين فخر
 التهذيب شرح يف التذهيب. 

 طي بن الحسن بن محمد الدين فخر
 الالمعة الشوارق. 

 الحنفي الرومي هللا عبد بن يحيى الدين فخر

 الصوفي
 احلنفية الفتاوى يف االحكام مشتمل. 

 الحلي الحسن بن محمد المحققين فخر
 القواعد مشكالت شرح يف الفوائد ايضاح. 

 النية معرفة يف الفخرية. 

 الموصلي ابراهيم بن زادة = خليل فخري

  البغدادي

 عبد بن سعيد الرومي = محمد زاده فرائضي

 

 ف
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 البروسوي هللا

 التبريزي محمد بن هللا فرج
 املكاسب على تعليقة. 

 االصول فرائد على تعليقة. 

 االصول يف الغروية الفصول على حواش. 

 الرباءة اصالة يف رسالة. 

 االستصحاب يف رسالة. 

 العدالة حتقيق يف رسالة. 

 وتداخل االسباب تداخل يف رسالة 

 .املسببات

 احلامل عدة يف الكامل عدة. 

 العباد جناة على تعليقة الثالث الدماء كتاب. 

 الشرائع على شرحا الزكاة كتاب. 

 االلفاظ مباحث. 

 الصالة كتاب من مباحث. 

 الرضاعي االبن حليلة حرمة مسالة. 

 الشرائع على شرحا البيع مباحث من نبذة. 

 الصوم مباحث من نبذة. 

 النيسابوري ابراهيم بن محمد الدين فريد

 بالعطار الشهير

 االولياء تذكرة. 

 البغدادي الحيدري ابراهيم الدين فصيح
 وبصرة بغداد احوال بيان يف اجملد عنوان 

 .وجند

 الطبرسي الحسن بن الفضل
 الدينية اآلداب. 

 اهلدى بأعالم الورى اعالم. 

 االخبار جامع. 

 اجلامع جوامع. 

 القران تفسري يف البيان جممع. 

 الرضا االمام مسند. 

 روزبهان بن فضل
 الباطل نهج ابطال. 

 شاذان بن الفضل
 شاذان بن الفضل كتاب من. 

 سليمان بن البغدادي = محمد الفضولي

 البغدادي بالفضولي الملقب

 الجيالني المعروف بفلك الدين فلك = نظام

  يعقوب بن الفيروزابادي = محمد

  مرتضى بن الكاشاني = محمد الفيض

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاقاني قاسم
 الكالم يف الالمية شرح. 

 الحريري علي بن القاسم
 احلريري مقامات. 

 الحنفي قطلوبغا بن قاسم

 احلنفية طبقات يف الرتاجم تاج. 

 القدوري تصحيح. 

 املنار خمتصر شرح. 

 البكرجي الجلي محمد بن قاسم
 البكرجي قاسم الشيخ ديوان. 

 الحريري محمد بن القاسم

 اخلواص اوهام يف الغواص درة. 

 الحسني محمد بن قاسم

 الكواكب وضعف قوت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدين محي محمد بن قاسم

 االحكام مدارك اىل االنام نهج. 

 المدرس حلبي قاسم
 واالخالق اآلداب يف كتاب. 

 بن عياض الفضل اليحصبي = ابو القاضي

 اليحصبي القاضي موسى

 المحاسن ابو الدين خان = فخر قاضي

 الفرغاني االوزجندي منصور بن الحسن

 الحنفي

  محمود بن الرومي = موسى زادة قاضي

 مفيد محمد بن سعيد سعيد = محمد القاضي

 القمي

 القرشي شريف القرشي = باقر

 الحنفي الحميدي امره قرق

 

 ق
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 الفتاوى جامع. 

 القونوي يوسف بن بيري = محمد قره

 القوجوي كمال بن داود قره

 الشمسية شرح حاشية. 

 االمامي احمد الدين قطب
 املطول على حاشية. 

 الراوندي هللا هبة بن سعيد الدين قطب

 واجلرائح اخلرائج. 

 االنبياء قصص c. 

 القمي علي بن احمد بن القمي = جعفر

 احمد بن محمد بن محمد الكاكي الدين قوام

 السنجاري الخنجندي
 املنار شرح يف االسرار جامع. 

 الطهراني الرازي محمد الدين قوام
 احلكمة عني. 

 الحسيني مهدي محمد بن محمد الدين قوام

 القزويني السيفي
 الشافية نظم يف الوافية. 

 القوشجي محمد بن القوشجي = علي

 الملوح بن قيس
 ليلى جمنون شعر. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاشف خضر بن الغطاء = جعفر كاشف

 الغطاء

 التبريزي كاظم
 امليزان دقائق. 

 االصول كفاية على االصول وافية. 

 النجفي االسلمي عبود بن كاظم
 حممد الرسول فضل يف املثمرة الشجرة 

 .املطهرة والعرتة

 كشكول. 

 حسينية جمالس. 

 النيب سرية من j. 

 الرشتي قاسم بن كاظم
 علي حسني مال مسائل اجوبة. 

 االلفاظ داللة يف رسالة. 

 الرشيت رسائل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفا اخوان يف رسائل. 

 النورانية حديث شرح. 

 املوصلي افندي الباقي عبد قصيدة شرح. 

 العقائد يف كتاب. 

 اهلل اىل السلوك كيفية. 

 احلسينية اللوامع. 

 شكر علي محمد كاظم
 الغروية النجف يف العربية االرهاط. 

 القديم االنسان عند اللغة اصل. 

 العرب عند االعالم. 

 االحتالل عهد يف العراقية االحزاب تاريخ 

 .الربيطاني

 النجفي االدب يف الشعري التاريخ. 

 النجفية اجملالس تاريخ. 

 النجف يف والزكرت الشمرت حركة تاريخ 

 .االشرف

 

 ك 
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 االشرف النجف يف االسالمية الثورة. 

 العراق حترير حرب. 

 النجفية احلقيبة. 

 والتشيع الرفض بني اخلالفة. 

 ومواقف وافكار رجال. 

 النجف يف الشعبية واملهن الصناعات 

 .االشرف

 الكريم القران يف الشكر كتاب. 

 النجفية اجملالس. 

 الغروية النجف يف االدبية املعارك. 

 احلروف اسرار عن املعروف. 

 التحفات والشاخصات املناسبات. 

 النجف ارهاط يف واملختلف املؤتلف. 

 الكاظمي سعد بن الكاظمي = جواد

 المعروف هللا عبد بن البسنوي = حسن كافي

 البسنوي بكافي

  حسن محمد بن ابراهيم الكرباسي = محمد

 الكرملي مارى الكرملي = انستاس

 ابراهيم بن كريم
 اخليوط علم يف كتاب. 

 القاجاري ابراهيم بن كريم
 النحو يف تذكرة. 

  سلمى ابي بن زهير بن كعب
 شعرية جمموعة. 

 الكفعمي العاملي علي بن الكفعمي = ابراهيم

 الشيرازي سعدي كلستان
 الشريازي سعدي ديوان. 

 سعدي كلستان. 

 الكليني يعقوب بن الكليني = محمد

 الكاشاني احمد بن الرزاق عبد الدين كمال
 املبني احلق اىل السائرين منازل شرح. 

 شريف ابي بن محمد بن محمد الدين كمال

 المصري الشافعي
 االقصى املسجد بفضائل االخصا احتاف. 

 الشيرواني مسعود الدين كمال
 البحث آداب شرح. 

 الكندي اسحاق بن الكندي = يعقوب

 الكوراني
 التوحيد يف الغنائية شرح. 

 فيرتوريو كالوديوس يوحنا كير
 الالهوتي العلم. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالهيجي محمود بن الالهيجي = حسين

 نيني فيور الوندروس
 الطبية الفنون علم. 

 الحليمي يوسف ابي بن الدين لطف
 لغت حلمي كتاب. 

 المازندراني هللا لطف
 القوانني عبارات يف املضامني ايضاح. 

 الغروية االحكام قواعد. 

 الفقه يف كتاب. 

 بن لوط مخنف = ابو االزدي يحيى بن لوط

 الكوفي االزدي يحيى

  

 

 

 

 ل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحراني ماجد

 االهلية املعارف يف رسالة. 

 البحراني هاشم بن ماجد
 البحراني ديوان. 

 الحسيني علي بن هاشم بن ماجد
 الواجب مقدمة يف رسالة. 

 الماحوزي هللا عبد بن الماحوزي = سليمان

  احمد بن صالح المازندراني = محمد

  حسن محمد بن هللا المامقاني = عبد

  هللا عبد بن حسن مامقاني = محمدال

 المبرد يزيد بن محمد العباس المبرد = ابو

 المجاهد علي بن الحائري = محمد المجاهد

 الحائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بكر ابي بن محمد هللا عبد ابو الدين مجد

  بالوتري المشهور الشافعي البغدادي
 املخلوقات افضل مدح يف الوتريات. 

 مولود بن محمود بن هللا عبد الدين مجد

 الحنفي
 للفتوى املختار. 

 عبد بن محمد بن محمد بن مبارك الدين مجد

 الشافعي الموصلي الكريم
 اللغة يف املرصع. 

  تقي محمد بن باقر المجلسي = محمد

 حكماء مجموعة
 احلكماء وصايا. 

 شعراء مجموعة
 احلسني رثاء. 

 متفرقة قصائد. 

 

 م
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 علماء مجموعة
 االبراهيمي بياض. 

 مجهول
 اجلنان ابواب. 

 الربدة قصيدة بقراءة اجازة. 

 الرواية يف اجازة. 

 املسائل يف العامة كتب من احاديث 

 .اخلالفية

 واخبار احاديث. 

 ومنافعها واخلرز االحجار. 

 فقهية اختالفات. 

 االسالم يف واللباس والشرب االكل آداب. 

 واملناظرة البحث آداب. 

 الصالة آداب. 

 ادعية. 

 وطالسم ادعية. 

 القرآنية السور قراءة وفضائل ادعية. 

 مفردة ادوية. 

 النجوم احكام يف مقاالت االربع. 

 امجالية مقدمات اربع. 

 حديثا االربعون. 

 علي االمام مناقب يف حديثا اربعون. 

 الرجال علم يف ارجوزة. 

 العبادات اسرار. 

 املعصومني وكنى والقاب امساء c. 

 احلسني االمام رثاء يف اشعار `. 

 التوحيد اصل. 

 العملية االصول. 

 الفقه اصول. 

 الفرائض علم من ومجل اصول. 

 مالك بن الفية اعراب. 

 غرائب فوائد من املصباح ديباجة اعراب 

 .املفتاح

 حممد بناه رسالت حضرت نزد اعرابي امدن 

j. 
 االنشاءات. 

 االمور اهم. 

 االدعية بعض يف اوراق. 

 النحو علم يف اوراق. 

 والصالة الطهارة يف حبث. 

 الفرائد درر شرح يف الفوائد حبر. 

 والنواهي االوامر يف حبوث. 

 الغاية شرح يف البداية. 

 االدعية اتجمرب بعض. 

 الزواجر كتاب من املنتخبة الكبائر بيان. 

 املأكوالت بعض وضرر نفع بيان. 

 نيالعثماني الوالة تاريخ. 

 الدين ألحكام تبيان. 

 االجتهاد يف التجزي. 

 االخوان حتفة. 

 اللفاظا حتفة. 

 امللوك حتفة. 

 والتابعني االصحاب بعض تراجم. 

 احلديث رواة تراجم. 
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 القران ختم دعاء يف القرآنية السور ترتيب. 

 القرآنية االلفاظ ترمجة. 

 الصالة ترمجة. 

 وابي حنيفة وابي شريح القاضي ترمجة 

 .والشيباني يوسف

 الكريم القران ترمجة. 

 نامه عهد دعاء ترمجة. 

 الكريم رانالق وتفسري ترمجة. 

 الكافية تركيب. 

 التصوف. 

 النحوية الكتب على تعليق. 

 للعقائد اجلاللي شرح على تعليقات 

 .العضدية

 واملكعب اجلرب يف ارجوزة على تعليقة. 

 واالصول الشرائع على تعليقة. 

 معامل على الشريواني حاشية على تعليقة 

 .الدين

 املسائل رياض على تعليقة. 

 االصول يف تعليقة. 

 اخلطيب الشيخ تفسري. 

 الكريم القران تفسري. 

 منه قطعة القران تفسري. 

 (نفس كل جتد يوم) :يةآ تفسري. 

 القرآنية اآليات بعض تفسري. 

 القرآنية السور بعض تفسري. 

 القرآنية واآليات السور بعض تفسري. 

 النجم سورة تفسري. 

 االصول تقريرات. 

 املرتضوي حسن السيد تقريرات 

 .الشاهرودي

 الشاهرودي املرتضوي حسن السيد تقريرات 

 .االمامة يف

 الكاظمي علي حممد الشيخ تقريرات. 

 االنصاري مرتضى الشيخ تقريرات. 

 الرسائل درس تقريرات. 

 واملكاسب الرسائل درس تقريرات. 

 املواعظ يف دروس تقريرات. 

 الفقه اصول يف تقريرات. 

 الفقه يف تقريرات. 

 االخبار جامع. 

 املشكالت جامع. 

 رياثامل جدول. 

 الزمان صاحب زيارة من جزء `. 

 العقائد يف كتاب من جزء. 

 الرسول معجزات يف كتاب من جزء j. 

 جغرافيا. 

 االمالي بدء شرح يف الغالي الفرد اجلوهر 

 التجريد حاشية. 

 الرسائل حاشية. 

 البهية الروضة حاشية. 

 النافع املختصر حاشية. 

 التجريد اهليات حاشية. 

 املرام تغريب حاشية. 

 املسائل رياض شيةحا. 
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 االسالم شرائع حاشية. 

 الشرائع شرح حاشية. 

 التصريف يف العزي شرح حاشية. 

 اللمعة شرح حاشية. 

 املعامل شرح حاشية. 

 واملناظرة البحث ادب على حاشية. 

 التفسري على حاشية. 

 السمرقندية الرسالة على حاشية. 

 الشمسية على حاشية. 

 بعنياالر شرح يف املبني الفتح على حاشية. 

 الضيائية الفوائد على حاشية. 

 املطول على حاشية. 

 البيضاوي تفسري على حاشية. 

 املنطق تهذيب على حاشية. 

 الشمسية شرح حاشية. 

 النحو رسالة على حاشية. 

 املسائل رياض على حاشية. 

 التجريد شرح على حاشية. 

 التصريف شرح على حاشية. 

 العزي تصريف شرح على حاشية. 

 العني كمةح شرح على حاشية. 

 االستعارة رسالة شرح على حاشية. 

 الصغري اهلل سعد شرح على حاشية. 

 زادة قاضي شرح على حاشية. 

 االصول علم على حاشية. 

 االصول فرائد على حاشية. 

 االفهام مسالك على حاشية. 

 السمرقندي الليث مقدمة. 

 الطالبني منهاج على حاشية. 

 التفسري يف حاشية. 

 احلكمة يف حاشية. 

 والبيان املعاني يف يةحاش. 

 املطول كتاب حاشية. 

 الدين معامل حاشية. 

 النريوز حديث. 

 انوشروان كسرى مع شيبان بين حرب. 

 االدوية حكمة. 

 الدين حال. 

 الناظم ابن شرح على حواش. 

 املفتاح تلخيص شرح على حواش. 

 احلسني االمام حياة `. 

 املهدي االمام حياة `.  

 علي االمام حياة `. 

 لنحوا خالصة. 

 والطالق اخلمس. 

 االدوية خواص. 

 احلسنى االمساء نظم يف االسنى الدر. 

 النعماني مناقب يف اجلمان الدر. 

 الصناعة علم يف البيضاء الدرة. 

 الغرر وحتفة الدرر درة. 

 املختار درة. 

 االخالق علم يف دروس. 

 الطاعون من اخلالص دعاء. 

 االعراب دقائق. 
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 واجلامعة يسةالكن قطيب بني الالمعة الداللة. 

 السنة شهور خطب ديوان. 

 صربي ديوان. 

 احلدائق صاحب على رد. 

 االذكار رسالة. 

 االستعارة رسالة. 

 االسيوطية الرسالة. 

 البابية يف االوىل الرسالة. 

 البابية يف الثالثة الرسالة. 

 البابية يف الثانية الرسالة. 

 امراض كتاب فهرست يف الثانية الرسالة 

 .الصبيان

 البابية يف اخلامسة الرسالة. 

 البابية يف الرابعة الرسالة. 

 امللوك احد اىل رسالة. 

 اخلاصية متام رسالة. 

 عملية رسالة. 

 والنهي االمر اجتماع يف رسالة. 

 االموات احكام يف رسالة. 

 الرضاع احكام يف رسالة. 

 النجوم احكام يف رسالة. 

 النكاح احكام يف رسالة. 

 االخرة احوال يف رسالة. 

 االئمة احوال يف رسالة c. 

 احلكام جوائز اخذ يف رسالة. 

 السفر آداب يف رسالة. 

 املناظرة آداب يف رسالة. 

 بدر اهل امساء يف رسالة. 

 جمراها وبيان الرباءة اصالة يف رسالة. 

 احلديث اصول يف رسالة. 

 الدين اصول يف رسالة. 

 الفقه اصول يف رسالة. 

 العرب اقسام يف رسالة. 

 التقليدو االجتهاد يف رسالة. 

 االمجاع يف رسالة. 

 واخلتومات االحراز يف رسالة. 

 االخالق يف رسالة. 

 الوصي وكيفية االخالق يف رسالة. 

 االدعية يف رسالة. 

 االرث يف رسالة. 

 وطريقتها االستخارة يف رسالة. 

 االستصحاب يف رسالة. 

 الكلي االستصحاب يف رسالة. 

 االستعارة يف رسالة. 

 االسطرالب يف رسالة. 

 االمامة يف لةرسا. 

 االنساب يف رسالة. 

 واالذكار االوراد يف رسالة. 

 االوفاق يف رسالة. 

 االيساغوجي يف رسالة. 

 التجويد يف رسالة. 

 التصريف يف رسالة. 

 التصوف يف رسالة. 

 وااليقاعات العقود يف التعليق يف رسالة. 
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 التوحيد يف رسالة. 

 واالختيار اجلرب يف رسالة. 

 اجلفر يف رسالة. 

 اجلهات يف رسالة. 

 احلكمة يف رسالة. 

 اخلرية يف رسالة. 

 الدهرية يف رسالة. 

 الرجال يف رسالة. 

 الرضاع يف رسالة.  

 لمالر يف رسالة. 

 السهو يف رسالة. 

 الشك يف رسالة. 

 الصرف يف رسالة. 

 الصالة يف رسالة. 

 الضوء يف رسالة. 

 الطب يف رسالة. 

 والزيارات واالدعية الطب يف رسالة. 

 السمالط يف رسالة. 

 الطالق يف رسالة. 

 الصغرى الطهارة يف رسالة. 

 العبادات يف رسالة. 

 العروض يف رسالة. 

 العقائد يف رسالة. 

 العلم يف رسالة. 

 الغريبة العلوم يف رسالة. 

 بالكرة العمل يف رسالة. 

 الفرائض يف رسالة. 

 وعلمه اجلنس اسم بني الفرق يف رسالة. 

 الفقه يف رسالة. 

 االجارة فقه يف رسالة. 

 العبادات فقه يف رسالة. 

 الفلسفة يف رسالة. 

 الفلك يف رسالة. 

 القراءات يف رسالة. 

 القرعة يف رسالة. 

 احملرم يف رسالة. 

 واقسامه املصدر يف رسالة. 

 املعاني يف رسالة. 

 املعراج يف رسالة. 

 املنطق يف رسالة. 

 املهور يف رسالة. 

 املواريث يف رسالة. 

 املواعظ يف رسالة. 

 النبوي ولدامل يف رسالة. 

 املياه يف رسالة. 

 املرياث يف رسالة. 

 النبوة يف رسالة. 

 النجوم يف رسالة. 

 النحو يف رسالة. 

 النفس يف رسالة. 

 الوضع يف رسالة. 

 مؤثر من له البد املوجود ان يف رسالة 

 .موجود

 االسبوع ايام وحجب ايات يف رسالة. 
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 رمضان شهر اعمال بعض يف رسالة. 

 يف واالحداث الوقائع بعض يف رسالة 

 .النجف

 حاالتها وبيان واجلهرية اخلفية بيان يف رسالة 

 .ومثراتها

 الكريم القران جتويد يف رسالة. 

 االئمة اوالد قبور. 

 الغريزية احلرارة ماهية حتقيق يف رسالة. 

 الصوفية مذهب حتقيق يف رسالة. 

 املصطلحات تعريف يف رسالة. 

 والقومة االركان تعديل تفسري يف رسالة. 

 مكة اهل تقصري يف الةرس. 

 وعدمه امليت اجملتهد تقليد يف رسالة. 

 االستصحاب حجية يف رسالة. 

 اخلرب حجية يف رسالة. 

 اخلمر حد يف رسالة. 

 واالحجار اخلرز خواص يف رسالة. 

 املعراج شرح يف رسالة. 

 اجلمعة صالة يف رسالة. 

 التوحيد عقيدة يف رسالة. 

 االصول علم يف رسالة. 

 لبيانا علم يف رسالة. 

 التجويد علم يف رسالة. 

 الرمل علم يف رسالة. 

 النفس علم يف رسالة. 

 شيمي علم يف رسالة. 

 الشعر عروض علم يف رسالة. 

 الزيدية علماء يف رسالة. 

 الوجود عوارض يف رسالة. 

 الصالة فرائض يف رسالة. 

 والعمرة احلج فرض يف رسالة. 

 العلم فضائل يف رسالة. 

 اجملتهد فقد مع العمل كيفية يف رسالة. 

 النسخ مبحث يف رسالة. 

 الضد مسالة يف رسالة. 

 الصالة اسقاط معرفة يف رسالة. 

 واالوقات االيام معرفة يف رسالة. 

 تعاىل اهلل معرفة يف رسالة. 

 الكريم القران يف الوقف معرفة يف رسالة. 

 اخلالي املخمس وفق طريق معرفة يف رسالة 

 .الوسط

 اخلنثى مرياث يف رسالة. 

 الصالة واجبات يف رسالة. 

 مسالة جواب يف احلكماء لبعض رسالة. 

 واحلروف اجلفر يف رسائل. 

 الرمل يف رسائل. 

 ائمة فضائل در جنده روضاتي. 

 واالئمة النيب فضائل يف الثالثة الروضة c. 

 املباهج روضة. 

 الذاكرين زبدة. 

 املهديني اهلادين االئمة كلمات زبدة. 

 اهبغي يف جنومها الزاهر احلكم زواهر 

 .الظلم

 الرتمجة مع واجلامعة الرضا االمام زيارتي. 
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 القران قراءة يف القاري زينة. 

 اخلسران اهل تكفري مبسالة السب. 

 االسرار سر. 

 واحلج العمرة مسائل يف النهج سراج. 

 اخلاطر وتسلية الناظر سرور. 

 وجواب سؤال. 

 نابي سري. 

 اب نابي سري. 

 الرسول سرية. 

 احلكمة شجرة. 

 الفقهية تونامل احد شرح. 

 الالمات ارجوزة شرح. 

 الرجال ابي بن علي ارجوزة شرح. 

 كتاب من مستخرج تعاىل اهلل امساء شرح 

 .املواقف شرح

 اكربي اصول شرح. 

 االجرومية شرح. 

 االربعني شرح. 

 حديثا االربعني شرح. 

 للنووي االربعني شرح. 

 االرشاد شرح. 

 االصول شرح. 

 االلفية شرح. 

 االلفية شرح. 

 جنيلاال شرح. 

 عشر احلادي الباب شرح. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة شرح. 

 التجريد شرح. 

 التصريف شرح. 

 اجلعفرية شرح. 

 البهية الدرة شرح. 

 الفرائض يف السراجية شرح. 

 الشاطبية شرح. 

 الشواهد شرح. 

 الشعرية الشواهد شرح. 

 العوامل شرح. 

 السراجية الفرائض شرح. 

 الفنارية الفوائد شرح. 

 الكافية شرح. 

 النافع املختصر شرح. 

 للمطرزي املصباح شرح. 

 املفصل شرح. 

 النحو يف املفصل شرح. 

 الدريدية املقصورة شرح. 

 املواقف شرح. 

 النفلية شرح. 

 اهلداية شرح. 

 ايساغوجي شرح. 

 سعاد بانت شرح. 

 املتعلمني تبصرة شرح. 

 الكالم جتريد شرح. 

 تهذيب على اهلل عبد املال حاشية شرح 

 .املنطق

 اهلل عبد مال حاشية شرح. 
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 الزهراء خطبة شرح J. 

 الصغري اجلوشن دعاء شرح. 

 املعاني يف رسالة شرح. 

 االصول زبدة شرح. 

 البيان زبدة شرح. 

 املكاسب كتاب من املتعاقدين شرائط شرح. 

 االسالم شرائع شرح. 

 االخبار شهاب شرح. 

 االيضاح شواهد شرح. 

 نصر بن ابراهيم طريقة شرح. 

 وانعل عقيدة شرح. 

 للجنكي اهلداية شرح على شرح. 

 الكاتي حسن الدين حسام شرح على شرح. 

 اجلرجاني عوامل شرح. 

 االمالي بدء قصيدة شرح. 

 صدى وبل الندى قطر شرح. 

 االحكام قواعد شرح. 

 االصول قوانني شرح. 

 الكايف من التوحيد كتاب شرح. 

 والسلوك السري كتاب شرح. 

 حنيفة البي الوصية كتاب شرح. 

 الفقه يف كتاب شرح. 

 النحو يف كتاب شرح. 

 االلفاظ مباحث يف كتاب شرح. 

 االصول كفاية شرح. 

 الدقائق كنز شرح. 

 الدمشقية اللمعة لكتاب شرح. 

 والكالم املنطق تهذيب لكتاب شرح. 

 املعاني ملختصر شرح. 

 املفتاح خمتصر شرح. 

 االصول معارج شرح. 

 الدين معامل شرح. 

 الدين معامل شرح. 

 للبيبا مغين شرح. 

 العلوم مفتاح شرح. 

 احلريري مقامات شرح. 

 النحو يف منظومة شرح. 

 للنووي الطالبني منهاج شرح. 

 االصول علم اىل الوصول منهاج شرح. 

 النافع املختصر ميزان شرح. 

 النحو علم يف نظام شرح. 

 السلوك نظم شرح. 

 شعر. 

 اجملنون شعر. 

 الشرور اهل خمازي يف الصدور شفاء. 

 حبساب املواريث حساب يف السياق مشس 

 .السياق

 الشمسية. 

 االربعون الصحائف. 

 وموسى ابراهيم صحف. 

 العلوية الصحيفة. 

 العرب نصارى على املأخوذ للعهد صفة. 

 طب. 

 النيب طب. 
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 اخلوجكان طريق. 

 اللباب شرح يف العجاب. 

 احلرف سر يف العرف. 

 والقوايف العروض. 

 العربية اللغة يف واحكامه العطف. 

 حنفية عقائد. 

 املستعذبة الصبابة غرام. 

 وغريه وتسخريات غرائم. 

 البيان غريب. 

 املعاد غنيمة. 

 رضا امام فالنامة. 

 العلوي السيد تفسري من فائدة. 

 الرتكية باللغة فتاوى. 

 الشريعة يف تركية فتاوى. 

 البهنسا فتح. 

 البهنا مدينة فتح. 

 نامه فتح. 

 الفرائض. 

 العربية القوس فضل. 

 الفوائد. 

 يةاصول فوائد 

 االصول يف فوائد. 

 االول املبدأ اثبات يف. 

 واحلسن وفاطمة النيب احوال يف c. 

 نآالقر آداب يف. 

 االمجاع عن البحث يف. 

 الشفاء كتاب من االربعة العلل بيان يف. 

 وواجباتها الصالة فضيلة بيان يف. 

 الرؤيا تعبري يف. 

 النحو علم يف. 

 انكلرتا قارة وصف يف. 

 انالقر يف السبع القراءات. 

 يندقرابا. 

 الطيور قرعة. 

 املناجاة يف قصائد. 

 اجلارية قصة. 

 القديس ماراوفيميس قصة. 

 االنبياء قصص c. 

 تراثية قصص. 

 دينية قصص. 

 البشر خري مدح يف مضرية قصيدة. 

 والشهادات القضاء. 

 التصريف قواعد. 

 الفارسية اللغة قواعد. 

 االمثال كتاب. 

 التوبة كتاب. 

 القدسي احلديث كتاب. 

 والطالق اخلمس بكتا. 

 الربا كتاب. 

 استداللي( الزكاة كتاب(. 

 الشرائع كتاب. 

 الصوم كتاب. 

 والعالجات الطب كتاب. 

 العشاق كتاب. 
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 والضمان والنكاح الغصب كتاب. 

 الفقه كتاب. 

 القضاء كتاب. 

 اللبابية كتاب. 

 اللقطة كتاب. 

 املعامالت كتاب. 

 املكاسب كتاب. 

 القدير اهلل كتاب من املرتجم املنري الكتاب 

 .` داود على املنزل

 النكاح كتاب. 

 الزيارات يف جامع كتاب. 

 للبابية دعاء كتاب. 

 رجال كتاب. 

 وتسخري غرائم كتاب. 

 االجنيل يف التحريف اثبات يف كتاب. 

 االحكام احاديث يف كتاب. 

 الناس السنة على مشهورة اخبار يف كتاب. 

 االنبياء اخالق يف كتاب. 

 امللوك اخالق يف كتاب. 

 الدين اصول يف كتاب. 

 وفروعه الدين اصول يف كتاب. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 االحاديث يف كتاب. 

 بكتابهم اليهود على االحتجاج يف كتاب. 

 االحراز يف كتاب. 

 االحكام يف كتاب. 

 االخالق يف كتاب. 

 واالدعية اآلداب يف كتاب. 

 االدعية يف كتاب. 

 واالحراز االدعية يف كتاب. 

 واخلتومات االدعية يف كتاب. 

 والزيارات االدعية يف كتاب. 

 والعالجات االدوية يف كتاب. 

 االستعارة يف كتاب. 

 للبابية واالجوبة االسئلة يف كتاب. 

 االصول يف كتاب. 

 االمامة يف كتاب. 

 االوراد يف كتاب. 

 والذكر االوراد يف كتاب. 

 البالغة يف كتاب. 

 البيع يف كتاب. 

 التاريخ يف كتاب. 

 والقراءات دالتجوي يف كتاب. 

 الرتاجم يف كتاب. 

 الرتكة يف كتاب. 

 التصريف يف كتاب. 

 التفسري يف كتاب. 

 التقليد يف كتاب. 

 اجلفر يف كتاب. 

 احلديث يف كتاب. 

 احلكمة يف كتاب. 

 الدراية يف كتاب. 

 الدعاء يف كتاب. 

 الرجال يف كتاب. 
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 الزيارات يف كتاب. 

 وآدابه السالم يف كتاب. 

 السرية يف كتاب. 

 النبوية السرية يف كتاب. 

 الشعر يف كتاب. 

 الصرف يف كتاب. 

 وغريها الصالة يف كتاب. 

 الطب يف كتاب. 

 القديم الطب يف كتاب. 

 والطالسم الطب يف كتاب. 

 الطالسم يف كتاب. 

 واالحراز الطالسم يف كتاب. 

 واالدعية والطب الطالسم يف كتاب 

 .والكيمياء

 الطهارة يف كتاب. 

 العبادات يف كتاب. 

 العرفان يف كتاب. 

 العقائد يف كتاب. 

 والكالم العقائد يف كتاب. 

 العقود يف كتاب. 

 الفعل يف كتاب. 

 الفقه يف كتاب. 

 االمامي الفقه يف كتاب. 

 احلنفي الفقه يف كتاب. 

 اجملتهدين واقوال الفقه يف كتاب. 

 الفلسفة يف كتاب. 

 والتجويد القراءات يف كتاب. 

 االعظم الباب على القول يف كتاب. 

 الكالم يف كتاب. 

 الكيمياء يف كتاب. 

 اللغة يف كتاب. 

 املتفرقات يف كتاب. 

 املناقب يف كتاب. 

 املنطق يف كتاب. 

 املواعظ يف كتاب. 

 النحو يف كتاب. 

 اهلندسة يف كتاب. 

 اهليئة يف كتاب. 

 الوقف يف كتاب. 

 والزكاة الصالة بابي يف كتاب. 

 االنبياء تاريخ يف كتاب c. 

 تابعنيوال الصحابة تراجم يف كتاب. 

 القران تفسري يف كتاب. 

 املختار ثورة يف كتاب. 

 وامري االعظم النيب وفاة خرب يف كتاب 

 .c والرضا واحلسن والزهراء املؤمنني

 احلسنى اهلل امساء خصائص يف كتاب. 

 املؤمنني مريأ إلمامة املخالفني رد يف كتاب. 

 احلديث ومصطلحات رموز يف كتاب. 

 الرسول سرية يف كتاب. 

 البيت اهل سرية يف كتاب c. 

 سينا البن املنطق شرح يف كتاب. 

 حممد الرسول مشائل يف كتاب j. 

 الرواة امساء ضبط يف كتاب. 
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 البيان علم يف كتاب. 

 الرمل علم يف كتاب. 

 الصرف علم يف كتاب. 

 العروض علم يف كتاب. 

 الكالم علم يف كتاب. 

 امليزان علم يف كتاب. 

 االمامية فقه يف كتاب. 

 االنبياء صقص يف كتاب. 

 االلفاظ مباحث يف كتاب. 

 املفضلة الكلمات مثال يف كتاب. 

 املعصومني جمالس يف كتاب c. 

 النيب معراج يف كتاب j. 

 التقويم معرفة يف كتاب. 

 العربية شهور معرفة يف كتاب. 

 احلسني مقتل يف كتاب `. 

 احلج مناسك يف كتاب. 

 اهلل رسول مولد يف كتاب j. 

 جمالس كتاب. 

 عزاء سجمال كتاب. 

 الفقه ابواب يف خمتصر كتاب. 

 كشكول. 

 والتقليد االجتهاد يف كالم. 

 الفصح كلمة. 

 سعدي كليات. 

 الرموز كنز. 

 العرب مآكل. 

 االلفاظ مباحث. 

 االصول يف مباحث. 

 واالصول الفقه يف مباحث. 

 الفروع مباني. 

 متفرقات. 

 الفلك يف متفرقات. 

 للبهائي وشكر وشري وحلوا نان مثنوي 

 .طاهر بابا ورباعيات

 جمالس. 

 احلسينية اجملالس. 

 حسينية جمالس. 

 عزاء جمالس. 

 االخالق يف جمالس 

 للوعظ جمالس. 

 احلكمة جممل. 

 واخبار ومواعظ وروايات احاديث جمموع. 

 جمموعة. 

 احاديث جمموعة. 

 البيت اهل احاديث جمموعة. 

 اخبار جمموعة. 

 ونوادر اخبار جمموعة. 

 ادعية جمموعة. 

 اشعار جمموعة. 

 وتيسري املسائل تصحيح يف القواعد وعةجمم 

 .احلساب

 حلبيات جمموعة. 

 خطب جمموعة. 

 رسائل جمموعة. 
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 الصفوي العهد يف رسائل جمموعة. 

 لالمساعيلية رسائل جمموعة. 

 شعرية جمموعة. 

 احلسني رثاء يف شعرية جمموعة. 

 طرائف جمموعة. 

 االدعية يف جمموعة. 

 واالحراز االدعية يف جمموعة. 

 والزيارات الدعيةا يف جمموعة. 

 احلديث يف جمموعة. 

 الطالسم يف جمموعة. 

 العلوم حبر ال مدح يف جمموعة. 

 متفرقات جمموعة. 

 الزيدية لعلماء متفرقات جمموعة. 

 االغاني من جمموعة. 

 العظام الشعراء فحول كالم من جمموعة. 

 املضرات كشكول من املخدرات حماسن. 

 وصلوات حمامد. 

 املؤمنني امري تبوك وكالم خطب من املختار 

`. 

 خمتارات. 

 الدين علوم احياء خمتصر. 

 النبوية احلكمة خمتصر. 

 الرياض خمتصر. 

 والقدر القضاء يف العشر القواعد خمتصر. 

 املغين خمتصر. 

 االنوار ومعدن االسرار بهجة خمتصر. 

 احلنفية طبقات خمتصر. 

 االصول يف خمتصر. 

 الفقه يف خمتصر. 

 اجلرجاني عوامل حصر يف خمتصر. 

 البيت اهل سرية يف خمتصر c. 

 االخالق علم يف خمتصر. 

 طاليس ألرسطو النفس كتاب خمتصر. 

 تعزية مرسية. 

 االستصحاب يف مسالة. 

 االعتكاف يف مسالة. 

 النكاح يف مسائل. 

 االمامية بني التشاجر فيها وقع مسائل. 

 االنظار مصباح. 

 النجوم يف املصور. 

 الفارابي رسالة من ملتقطة مطالب. 

 علي االمام جزمعا `. 

 الدين اصول من الثالث الركن معرفة. 

 الصنعة علم يف احلجر علم معرفة. 

 االطهار بيته واهل النيب نسب معرفة c. 

 الصالة واجب معرفة. 

 الكروب من والشفاء القلوب مفاتيح. 

 الطالبني مفتاح. 

 الظفر مفتاح. 

 حكيم ارسطوى كفتار از مقاالت. 

 كتب عدة من مقتطفات. 

 احلسني ماماال مقتل `. 

 فرنسية عربية مكاملات. 

 القوينوي الدين صدر رسالة من ملتقطات. 
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 يف امساؤهم املوجودة االبرار مناقب ملتقى 

 .االنوار مشارق

 الرضا اخبار عيون كتاب من. 

 االولياء مناقب. 

 اجليالني القادر عبد مناقب. 

 الصراح منتخب. 

 الشريازي حافظ ديوان من منتخب. 

 مناجاتها مع احلسنى االمساء منظومة. 

 االخرة احوال يف منظومة. 

 االصول يف منظومة. 

 عامة مذاهب على االنكحة يف منظومة 

 اجلنة يف منظومة. 

 الصالة يف منظومة. 

 العدد يف منظومة. 

 العقائد يف منظومة. 

 الفقه يف منظومة. 

 النحو يف منظومة. 

 العروض علم يف منظومة. 

 اجلرجاني لعوامل منظومة. 

 خمتلفة كتب نم منقوالت. 

 املصطفى ابوي اميان يف الوفى منهج. 

 الشمسية على مري. 

 القران يف واملنسوخ الناسخ. 

 النافع. 

 الشتات جامع من مستنبطة مسائل نبذة. 

 لقطرب اللغة يف املثلث نظم. 

 املنطق تهذيب نظم. 

 املؤمنني امري حكم نظم. 

 الصدى وبل الندى قطر على نكت. 

 نامة نور. 

 طفىمص حممد نورباك. 

 الدين اصول يف االسالم هداية. 

 الباري كالم يف القاري هداية. 

 النحو هداية. 

 والقوايف العروض شرح يف الوايف. 

 وعهد صلح وثيقة. 

 العرصات هول من النجاة وسيلة. 

 الوشاح. 

 حممد النيب وفاة j. 

 املعصومني وفيات. 

 العرب وقائع. 

 رفوبودا جوزيب يوميات. 

 الشحنة بن الدين محب
 البيانية وزةاالرج. 

 الهندي البهاري الشكور عبد بن هللا محب

 الحنفي

 العلوم سلم. 

 االعرجي الحسن بن محسن
 القراءة يف العلماء اختالف. 

 اىل الشيعة وسائل من النكاح كتاب تلخيص 

 .الشريعة احكام

 الوافية شرح. 

 احلدائق مقدمة شرح. 
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 االصول علم يف احملصول. 

 املستطرفة الفقهية املنظومة. 

 الشريعة احكام اىل الشيعة وسائل. 

 فياض سيد ال حسن بن محسن
 الطاهرين االئمة اخبار يف الغافلني ارشاد. 

 القزويني طاهر محمد بن محسن
 اهلل عبد مال حاشية على حاشية. 

 احلساب نظم شرح يف السحاب رشح. 

 االعسم مرتضى بن محسن
 االسالم شرائع وجوه عن الظالم كشف. 

 ملشاربوا املطاعم منظومة. 

 الباكستاني البلتستاني علي محسن
 والولي املوىل معنى يف السوي الصراط. 

 متفرقة فوائد. 

 االصفهاني المحقق

 البيت اهل رثاء يف تسعة افالك. 

 المحقق الحسن بن الحلي = جعفر المحقق

 الحلي

 المحقق باقر السبزواري = محمد المحقق

 السبزواري

 محققال الحسين بن الكركي = علي المحقق

 الكركي

 االصفهاني ابراهيم محمد

 املوت بعد احلياة. 

 شيخعلي بن ابراهيم محمد
 الدروس شرح يف احلسينية االنوار مشكاة 

 .الدينية

 علي بن ابراهيم محمد
 العلوية الرياض. 

 الكرباسي علي بن ابراهيم محمد
 النائيين حسني حممد الشيخ تقريرات. 

 االصول يف تقريرات. 

 العروة على حاشية. 

 الكفاية شرح يف اهلداية شوارع. 

 الغراء للشريعة املهمة الفصول. 

 الرجال احوال يف املقال اتقان خمتصر. 

 ضياء الشيخ تقريرات يف االصول منهاج 

 .العراقي الدين

 الوثقى العروة شرح يف التقوى منهاج. 

 واملواريث الوصايا يف االحاديث خنبة. 

 الموسوي باقر محمد بن ابراهيم محمد

 زوينيالق

 االسالم شرائع شرح يف االحكام دالئل. 

 االصول ضوابط. 

 الكرباسي حسن محمد بن ابراهيم محمد
 االصول اشارات. 

 رمضان شهر يف الغليان حرمة. 

 الكفاية شرح يف اهلداية شوارع. 

 اهلداية منهاج. 

 النخبة. 
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 القشالقي مهدي محمد بن ابراهيم محمد
 النافع املختصر شرح يف الالمع البحر. 

 المدرس نصير محمد بن ابراهيم محمد

 العقائد اصول. 

 اسالمية عقائد اصول شرح در علية فوائد. 

 الحسني الصادق ابن محمد
 االفالك تشريح شرح. 

 اكبر بحمد المشهور ارزاني محمد
 الطب ميزان. 

 الحافظ االزهري محمد
 القرآنية اآليات بعض تأويل يف رسالة. 

 االصفهاني محمد
 االستصحاب. 

 االصفهاني حممد السيد اتتقرير. 

 الفقه اصول يف رسالة. 

 خمتلفة رسائل. 

 االصفهاني حممد السيد حماورات. 

 متفرقة مسائل. 

 خمتلفة مسائل. 

 الشاذلي البديري محمد
 يف السمرقندي رسالة على االشارات 

 .االستعارات

 البركة محمد
 اهلندسة يف اقليدس حترير كتاب شرح. 

  التبريدي محمد
 يةالعل املطالب. 

 الحنفي التبريزي محمد
 البحث آداب شرح. 

 الجزائري الجواد محمد

 الصادق حممد بن جعفر االمام فلسفة. 

 الحتفي محمد
 اآلداب يف احلنفية الرسالة. 

 الحسيني محمد
 العروض يف ارجوزة. 

 التوضيح مقدمات تشريح. 

 الطهراني الرازي الحسيني محمد
 املكاسب على تعليقة. 

 زاباديالفيرو الحسيني محمد
 الضد يف مسالة. 

 الضد شرح يف مسالة. 

  الحلي محمد
 الواقية اجلنة. 

 البردعي التبريزي الحنفي محمد

 الدين لعضد البحث آداب شرح يف رسالة. 

 النجفي الزاهد محمد
 الكفاية شرح. 

 بالمعروف الشهير محمد
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 العارض لقطر الغوامض كشف. 

  الطباطبائي محمد
 النجاة رسالة. 

 والتقليد هاداالجت يف رسالة. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 احلج مناسك. 

 المرشدي العمري محمد
 احملرر فرائض شرح. 

 الالهوري الهندي الفتح محمد
 االراضي هيئة. 

 الالهيجاني محمد
 الصمدية الفوائد على حاشية. 

 بالهندي الشهير المازندراني محمد
 مقاالت. 

 زاده ساجقلي المرعشي محمد
 الياخلي علي امحد قول حاشية. 

 المصري محمد
 الربدة تسبيع. 

 الكيالني الموسوي محمد
 الفقه يف كتاب 

 القادري النوري محمد
 رمضان شهر يف االخوان تسلية 

 النيشابوري محمد

 دليل بابني السبيل علم. 

 الرباهني بقاطع واليقني العلم حمجة علم. 

 الهراوي محمد
 االمراض علم يف االغراض منتهى. 

 العراقي الهندي محمد
 الكتاب علم نم 

 امين محمد
 الوحدة جهة. 

 الخاكي امين محمد

 املتفرقات يف كتاب. 

 العمري الخطيب هللا خير بن امين محمد

 الموصلي
 واملواعظ اخلطب. 

 وامللح املالحة يف املنح نوادر. 

 السويدي علي بن امين محمد
 الثمني العقد شرح. 

 سعيد محمد بن امين محمد
 وفصوله الفقة اصول. 

 االسترابادي شريف محمد بن امين محمد

 املدنية الفوائد. 

 الكاظمي علي محمد بن امين محمد
 احملمدين طريق اىل احملدثني هداية. 

 باقر محمد
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 الزكاة كتاب شرح حاشية. 

 الفقه يف كتاب. 

 االحكام بداية شرح يف املرام جماري. 

 الطباطبائي الحجة باقر محمد
 النكاح يف ارجوزة. 

 النوافل يف رسالة. 

 املتنجس تنجيس يف لةرسا. 

 االصول كفاية شرح. 

 الناصب لفقه ما رد يف الثاقب الشهاب. 

 الضرر نفي قاعدة. 

 التجارة كتاب. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 احلجة منظومة. 

 املرأة ارث يف منظومة. 

 الحسيني باقر محمد
 االدعية يف كتاب. 

 المختاري الحسيني باقر محمد
 صمديةال الفوائد شرح يف البهية الفرائد. 

 السبزواري المحقق باقر محمد
 االحكام كفاية. 

 البهبهاني الوحيد باقر محمد
 واالميان االسالم احالم. 

 القياس حتقيق يف الذخرية على احلاشية تتمة. 

 احلسينية التحفة. 

 املقال منهج على تعليقة. 

 االذهان ارشاد شرح حاشية. 

 االحكام مدارك حاشية. 

 الدين معامل حاشية. 

 املقال هجمن حاشية. 

 االمجاع حجية. 

 وفقهية اصولية رسائل. 

 االخبار بني اجلمع رسالة. 

 والواسطة الرؤيا امر رسالة. 

 الرباءة اصل يف رسالة. 

 واالخبار االجتهاد يف رسالة. 

 االمجاع يف رسالة. 

 االستصحاب يف رسالة. 

 االخبار بني اجلمع يف رسالة. 

 الطهارة يف رسالة. 

 العصري يف رسالة. 

 احملاباتية املعاملة بشرط القرض يف رسالة. 

 املشروط والبيع احملاباة يف رسالة. 

 غري من اجلاهل عبادة بطالن يف رسالة 

 .تقليد

 معناها وبيان الرباءة اصالة حتقيق يف رسالة. 

 القياس حتقيق يف رسالة. 

 امليت تقليد يف رسالة. 

 االربعة االدلة حجية يف رسالة. 

 بيبوالز التمر عصري حكم يف رسالة. 

 على االشاعرة اوردها شبهة رد يف رسالة 

 .املعتزلة

 اجلمعة صالة يف رسالة. 
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 اصولية رسائل. 

 يف والفساد الصحة اصالة) الفقهية الرسائل 

 .(املعامالت

 التمري العصري حكم) الفقهية الرسائل 

 .(والزبييب

 (اجلاهل عبادة حكم) الفقهية الرسائل. 

 (الصغري متعة حكم) الفقهية الرسائل. 

 (االشياء طهارة) الفقهية الرسائل. 

 (امليت تقليد جواز عدم) الفقهية الرسائل. 

 املفاتيح شرح. 

 الشرائع مفاتيح شرح. 

 اجلديدة االصولية احلائرية الفوائد. 

 القدمية االصولية احلائرية الفوائد. 

 الرجالية الفوائد. 

 الفقهية االصول بعض تشمل فوائد. 

 رائعش مفاتيح شرح يف الظالم مصابيح 

 .االسالم

 الكاظمي هللا اسد بن حسن بن باقر محمد
 واالستصحاب الرباءة خمتصر يف اللباب لب. 

 الموسوي العابدين زين بن باقر محمد

 الخوانساري
 العلماء احوال يف اجلنات روضات 

 .والسادات

 اليزدي العابدين زين بن باقر محمد
 احلساب عيون. 

 التستري علي بن باقر محمد

 االصول بدةز على حواش. 

 كشكول. 

 البهبهاني محمد بن باقر محمد
 االجتهاد يف رسالة. 

 الداماد الحسيني محمد بن باقر محمد
 االستبصار على حواش. 

 العامل حدوث يف رسالة. 

 القبسات. 

 البداء معنى يف الضياء نرباس. 

  القاجار محمد بن باقر محمد
 املعصومني معجزات يف االبصار ضياء 

 .االطهار

 الشفتي تقي محمد بن قربا محمد
 واحلقيقة اجملاز احوال ملعرفة البارقة الزهرة. 

 واجلواب السؤال. 

 االئمة اثار من املقتبسة االنوار مطالع 

 .االطهار

 الغيبة زمن الشرعية احلدود اقامة وجوب 

 .اجملتهد على

 المجلسي تقي محمد بن باقر محمد
 اجمللسي اختيارات. 

 الصالة آداب. 

 االنوار حبار. 

 الزائر فةحت. 
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 اخلزاعي دعبل قصيدة ترمجة. 

 السجادية الصحيفة على تعليقة. 

 العيون جالء. 

 عامل حديث. 

 اليقني حق. 

 املتقني حلية. 

 القلوب حياة. 

 االسابيع ربيع. 

 الصاع رسالة. 

 وجهنم بهشت رسالة. 

 القرب آداب يف رسالة. 

 واملقادير االوزان يف رسالة. 

 ةمساخل الفرائض اوقات معرفة يف رسالة. 

 املعاد زاد. 

 النجاة صراط. 

 النكاح يف العقود صيغ. 

 احلياة عني. 

 االنوار مشكاة. 

 املصابيح مقباس. 

 الوجيزة. 

 الرشتي الموسوي تقي محمد بن باقر محمد
 االبرار حتفة. 

 عمار بن اسحق حال حتقيق يف رسالة. 

 الصالة يف التسليم حكم يف رسالة. 

 اليزدي حسين محمد بن باقر محمد

 احلساب صةخال شرح. 

 االسكوئي سليم محمد بن باقر محمد
 الفقه يف رسالة. 

 السبزواري مؤمن محمد بن باقر محمد
 االشارات على حاشية. 

 االرشاد شرح يف املعاد ذخرية. 

 العملية الرسالة. 

 عباسي النجاة مفاتيح. 

 الموسوي نقي محمد بن باقر محمد

 الصالتية. 

 الرضوي القدوس عبد بن بديع محمد
 السرائر وكشف الزائر تبصرة. 

 زاده بسجاقلي محمد
 املناظرة علم يف الولدية. 

 الطبيب الشافعي بك محمد

 الوهاج سراج. 

 الكتبي االنصاري ابراهيم بن محمد
 النقائص وعرر الواضحة اخلصائص غرر 

 .الفاضحة

 النعماني الكاتب جعفر بن ابراهيم بن محمد
 النعماني تفسري. 

 النصاريا ساعد بن ابراهيم بن محمد

 احلساب علم يف اللباب. 

 اجلواهر احوال يف الذخائر خنب. 
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 الشيرازي الدين صدر ابراهيم بن محمد
 البينات وانوار اآليات اسرار. 

 االربعة االسفار. 

 احلديد سورة تفسري. 

 العرشية احلكمة. 

 والتصديق التصور رسالة. 

 املعاد يف رسالة. 

 االعمال خلق حتقيق يف رسالة. 

 ايفالك اصول شرح. 

 اهلداية شرح. 

 الربوبية الشواهد. 

 احلكمة يف كتاب. 

 واملعاد املبدأ. 

 املشاعر. 

 الصديقي السرور ابي بن محمد
 وافق فيما املقتضب القول كتاب من منوذج 

 .العرب لغة من مصر اهل

 بكر ابي بن محمد
 حديثا االربعون. 

 الدماميني بكر ابي بن محمد
 التسهيل شرح. 

 الوايف شرح يف الصايف املنهل. 

 القونوي الطاوسي بكر ابي بن محمد
 احلاوي شرح. 

 الحنفي زاده امام بكر ابي بن محمد

 االسالم شرعة. 

 العلواني المحبي داود بن بكر ابي بن محمد

 الحنفي
 االحكام يف القضاة ومرجع احلكام عمدة. 

 الرازي القادر عبد بن بكر ابي بن محمد
 الصحاح خمتار. 

 الحنبلي الجوزية قيم بن بكر ابي بن محمد
 الصالة اسرار. 

 على الرد يف االسالمية اجليوش غزو 

 .اجلهمية

 الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية. 

 االمثال كتاب. 

 الشافعي القدسي شريف ابي بن محمد

 البن اجلوامع جلمع احمللي شرح على حاشية 

 .السبكي

 االنصاري طالب ابي بن محمد

 سةالفرا علم يف السياسة. 

 االسترابادي الموسوي طالب ابي بن محمد
 اجلعفرية الرسالة شرح يف املظفرية املطالب. 

 بن محمد بن القاسم محمد ابي بن محمد

 اليسار
 املفضليات شرح. 

 البحراني عصفور ال احمد بن محمد
 الفاطميتني بني اجلمع يف رسالة. 



 دليل خمطوطات 111 فهرس املؤلفني
 

 االبشيهي احمد بن محمد

 مستظرف فن كل يف املستطرف. 

 البهشتي احمد نب محمد
 اآلداب شرح يف املاب. 

  الشافعي الدمشقي احمد بن محمد
 احلساب نزهة شرح يف الطالب حتفة. 

 الصفواني احمد بن محمد
 التعريف. 

 الغساني احمد بن محمد
 الدمشقي الواواء ديوان. 

 البغدادي المقدمي احمد بن محمد

 وكناهم احملدثني وامساء تاريخ. 

 الوسيم احمد بن محمد

 الصالة سنن يف لةرسا. 

 البحراني ابراهيم بن احمد بن محمد
 واالخفات اجلهر. 

 احلسني لرثاء االستيجار يف رسالة `. 

 الغسل اثناء يف احلدث يف رسالة. 

 او بركعة االحتياط وجوب يف رسالة 

 .ركعتني

 اجلماعة صالة يف زرارة حديث شرح. 

 االسفار احكام يف االخبار مرآة. 

 االخريتني يف تبالتسبيحا اجلهر وجوب. 

 الخزاعي الحسين بن احمد بن محمد

 النيسابوري
 امري فضائل يف االربعني عن االربعون 

 .املؤمنني

 الخشاب بن احمد بن محمد
 االئمة مواليد تاريخ. 

 االنصاري الرملي حمزة بن احمد بن محمد

 الشافعي
 الشافعي الفقه فروع يف املزني خمتصر شرح. 

 قميال شاذان بن احمد بن محمد
 النواصب دفائن ايضاح. 

 الصفرائي هللا عبد بن احمد بن محمد

 التعريض كتاب من. 

 الضرير هللا عبد بن احمد بن محمد
 الكريم فتح. 

 القران يف املعتربة الفوائد. 

 الذهبي قايماز عثمان بن احمد بن محمد
 الضالل من املنقذ. 

 الموصلي العمري علي بن احمد بن محمد

 المفتي
 املرسلني سيد كالم من نياملؤمن ازهار. 

 النيسابوري الفتال علي بن احمد بن محمد

 الفارسي بابن المعروف
 املتعظني وبصرية الواعظني روضة. 
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 السالمي عمر بن احمد بن محمد
 العبارة علم اىل االشارة. 

 الحفري محمد بن احمد بن محمد
 والكالم اهلياة علمي يف رسالة. 

 الفارسي محمد بن احمد بن محمد
 االشعار يزانم. 

 الكلبي جزي بن محمد بن احمد بن محمد

 المالكي
 الكتب عن شذ ملا الضابط وهو اجلامع. 

 النراقي مهدي محمد بن احمد بن محمد
 االصول مراصد. 

 االحكام مشارق. 

 الحسيني الشريف يعلى بن احمد بن محمد
 االجرومية شرح يف النحوية الدرة. 

 الموصلي شعلة احمد بن محمد
 االماني حرز شرح يف عانيامل كنز. 

 الشافعي ادريس بن محمد
 العراقيني اختالف. 

 والشافعي مالك اختالف. 

 االكرب الفقه. 

 الشافعي االمام مناجاة. 

 المرعشي الياس بن ادريس بن محمد

 الكافية معرب رسالة. 

 هللا عبد بن ادم بن محمد

 الكالم علم يف رسالة. 

 االصول تهذيب اىل الوصول مصباح. 

 عوارف معراج اىل السالكني معارف منهاج 

 .العارفني

 المازندراني رضا علي بن هللا اسد بن محمد
 حممدية مظاهر. 

 الجواني اسعد بن محمد
 االنساب يف رسالة. 

 جالل الدين الدواني اسعد بن محمد
 العلوم امنوذج. 

 (زينتكم خذوا) :يةآ تفسري. 

 الراقدين تنبيه. 

 املنطق تهذيب حاشية. 

 البحث ابآد شرح حاشية. 

 اجلديد الشرح على حاشية. 

 التهليلية الرسالة. 

 الواجب اثبات يف رسالة. 

 فرعون اميان يف رسالة. 

 الفنون من مسائل رسالة. 

 الفارسية الرباعيات شرح. 

 العضدية العقائد شرح. 

 والكالم املنطق تهذيب شرح. 

 املفارق اجلوهر اثبات رساله شرح. 

 اجلاللية الطبقات. 

 الزوراء كتاب. 

 االخالق مكارم يف االشراق لوامع. 
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 الفنون يف مسائل. 

 الصنعاني االمير اسماعيل بن محمد

 (ألبيك ومالك انت) حديث شرح. 

 الحائري اسماعيل بن محمد
 النافع املختصر شرح على رسالة. 

 الرياض زهر. 

 الرجال احوال يف املقال منتهى. 

 البخاري ابراهيم بن اسماعيل بن محمد
 البخاري صحيح. 

 ببدر المعروف محمود بن اسماعيل بن مدمح

 الرشيد
 الكفر الفاظ رسالة. 

  السمرقندي اشرف بن محمد
 التأسيس اشكال. 

 العلوي الرضا ابي ابن الحسن بن محمد
 العلويات السبع معاني على التنبيهات. 

 القزويني االقارضي الحسن بن محمد
 االلفاظ معاني ذكر يف اخلواص لسان 

 .للعلماء االصطالحية

 العاملي الحر الحسن بن محمد
 اهلداة اثبات. 

 فقهية اراجيز. 

 الرجعة على بالربهان اهلجعة من االيقاظ. 

 اهلداية بداية. 

 مسائل حتصيل اىل الشيعة وسائل تفصيل 

 .الشريعة

 السنية اجلواهر. 

 املرياث مسائل يف االحباث خالصة. 

 الرباءة اصل حجية يف رسالة. 

 الشيعة وسائل فهارس. 

 االمام ضرهحي ال من. 

 العصمة اهل تاريخ يف منظومة. 

 االئمة احكام يف االمة هداية. 

 المحققين الحلي = فخر الحسن بن محمد

 الحلي الحسن بن محمد

 الشيرواني الحسن بن محمد

 تعاىل الواجب اثبات. 

 الدين معامل حاشية. 

 الطوسي الحسن بن محمد

 االخبار من اختلف ما يف االستبصار. 

 االمالي. 

 واملواريث الفرائض يف ازاالجي. 

 االحكام تهذيب. 

 والعقود اجلمل. 

 الفقه يف اخلالف. 

 الطوسي الشيخ رجال. 

 الفقاع حتريم يف رسالة. 

 النجفية الدرة شرح. 

 االصول يف العدة. 
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 والليلة اليوم عمل. 

 الغيبة. 

 الفهرست. 

 جهله املكلف يسع ال ما. 

 املبسوط. 

 مسائل. 

 الصغري املصباح. 

 املتهجد مصباح. 

 والفقه الفتاوي جمرد يف النهاية. 

 الهندي الفاضل الحسن بن محمد
 اللثام كشف. 

 السوية املناهج. 

 االزدي دريد بن الحسن بن محمد
 املالحن. 

 الحنفي الجفري الحسين بن محمد
 الزهرا السيدة مناقب يف والبشرى الفتح. 

 الرضي الشريف الحسين بن محمد
 التأويل حقائق. 

 االئمة خصائص. 

 الرضي الشريف ديوان. 

 النبوية االثار جمازات. 

 الحسيني الدين فخر الحسين بن محمد

 اهلداية شرح حاشية. 

 الكيدري الدين قطب الحسين بن محمد

 الرسول وصي اشعار يف العقول انوار. 

 العاقولي بن محمد
 مسعود بن اهلل وعبد علي اختالف. 

  الحجام ابن الماهيار العباس بن محمد
 ماحلجا ابن تفسري. 

 معروف المصطفى بن محمد
 الفرائد منظومة. 

 البغدادي بختيار بن محمد
 البغدادي االبله ديوان. 

 بجالل الشهير محمد الدين بهاء بن محمد

 الرومي الدين

 قريش شري. 

 ببركلي المعروف علي بير بن محمد

 االسرار اظهار. 

 القاصرين وافهام النائمني ايقاظ. 

 القلوب جالء. 

 االمحدية والسرية احملمدية الطريقة. 

 احكام يف االمصار علماء اختالف خمتصر 

 .االسالم شرائع

 االمامي الطبري جرير بن محمد

 االمامة اثبات يف املسرتشد. 

 القزويني الحسيني جعفر بن محمد
 الوباء من الفرار يف احلصني احلصن 

 .والطواعني
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 الحسيني شبر جعفر بن محمد

 العبادات احكام يف السعادات اكسري. 

 الزاهدين انيس. 

 املسافرين انيس. 

 النائمني ايقاظ. 

 واالرشاد الوعظ يف العباد تذكرة. 

 املعاد وذخرية العباد تذكرة. 

 مفاتيح شرح يف الساطع املصباح ترمجة 

 .الشرائع

 والبنني االحباب بفقد احلزين تسلية. 

 االطهار حممد آلل االخبار تصحيح. 

 شرب حممد السيد تقريرات. 

 الشريازي تقي حممد تقريرات. 

 الغافلني تنبيه. 

 الدين اصول معرفة يف الغافلني تنبيه. 

 املسافرين وزاد الغافلني تنبيه. 

 االخالق تهذيب. 

 اجملالس حدائق. 

 الشهيد السبط مقتل يف النضيد الدر. 

 البشرية االمراض يف الشربية الدقائق. 

 عملية رسالة. 

 وفروعه الدين اصول يف رسالة. 

 الصالة يف رسالة. 

 الطب يف سالةر. 

 واالرشاد الوعظ يف رسالة. 

 االميان اركان عمدة يف رسالة. 

 الطب يف خمتصرة رسالة. 

 وجواب سؤال. 

 واعرابها االجرومية شرح. 

 االلفية شرح. 

 الشربية املكتبة فهرست. 

 العربية علم يف الشربية الفوائد. 

 الفال الستخراج قرعة. 

 االدعية يف كتاب. 

 الدين اصول يف اليقني كشف. 

 كشكول. 

 الغافلني وتنبيه الواعظني لسان. 

 املتفرقة املسائل يف الشربية لوامع. 

 الصمدية ترمجة يف الشربية اللوامع. 

 العربية علم يف الشربية اللوامع. 

 رمضان شهر مواعظ يف الشربية اللوامع. 

 جمالس. 

 املواعظ جمالس. 

 الغافلني وتنبيه املؤمنني جمالس. 

 تعزية جمالس. 

 حسينية جمالس. 

 رمضان شهر جمالس. 

 اخلطب جممع. 

 املواعظ جممع. 

 املخالة. 

 املشكلة املسائل. 

 االسالم شرائع ترمجة يف االنام مقتدى. 

 الطبيب حيضره ال من. 

 االخبار عجائب منتخب. 
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 والغرر الدرر كتاب من املنتخب. 

 شرب حممد سيد مواعظ. 

 املختصر الفقه يف البصر نور. 

 الحميدي بن حاجي بن محمد
 الطنطرائية لقصيدةا شرح. 

 الشهرزوري البصري حسن بن محمد

 الشافعي
 سرية يف الشفا ذات على اخلفا رفع 

 .املصطفى

 العاملي الدين زين بن حسن بن محمد
 االستبصار شرح يف االعتبار استقصاء. 

 الراوي تزكية. 

  الزيباري محمد بن حسن بن محمد
 العوائد فرائد شرح على حاشية. 

  حسين بن محمد
 على الفتح ابي حاشية شرح على قتعلي 

 .العضدية اآلداب

 الحنفي الجفري حسين بن محمد

 احلسني سيدنا مناقب يف عني كل قرة. 

 احلسن االمام مناقب يف واملنن املواهب. 

 الحسيني حسين بن محمد
 واملطلب االقصى املقصد على تعليقة 

 .االسنى

 احلكمة هداية شرح حاشية. 

 اهلداية شرح. 

 الفناري حمزة بن محمد
 الفنارية الفوائد. 

 البغدادي حيدر بن محمد
 البالغة قانون. 

 الستري خلف بن محمد
 اسئلة ثالثة اجوبة. 

 الصالة شكوك يف رسالة. 

 المرزباني خلف بن محمد
 الثقالء تاريخ. 

 املروءة. 

 اللعيبي رضا بن محمد
 الفضة صناعة معرفة يف االرب بلوغ 

 .والذهب

 الرشتي رضاء بن محمد
 الصالة فرض يف رسالة. 

 الرازي زكريا بن محمد
 الطبيب حيضره ال من. 

 السكاكي الدين سراج بن محمد
 التسخري فن يف رسالة 

 السوسي محمد بن المهدي سعيد بن محمد

 المالكي
 الوسط اخلالي املخمس الوفق يف منظومة. 
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 البوصيري حماد بن سعيد بن محمد
 قصائد جمموعة. 

 القضاعي جعفر بن سالمة بن محمد
 احلكمة من كلمة الف.  

 االخبار شهاب. 

 الحلي نوح بن سلمان بن محمد
 الغارف ونهل العارف اختبار. 

 سلوم بن محمد
 الشهور فضل يف والاللي الدرر عقد خمتصر 

 .والليالي وااليام

 الحنفي الحلبي سليمان بن محمد
 االمالي بدء شرح يف الاللي خنبة. 

 الشافعي المدني الكردي سليمان بن محمد

 املقدمة شرح على املدنية احلواشي 

 .احلضرمية

 البغدادي بالفضولي الملقب سليمان بن محمد
 السعداء حديقة. 

 الحلي القطان شجاع بن محمد
 ياسني ال فقه يف الدين معامل. 

 البسطامي الشاهرودي شرف بن محمد
 التهذيب شرح يف التذهيب. 

 الزريجاوي طعمة بن محمد
 القضاء كتاب. 

 الشافعي طلحة بن محمد
 االعظم السر يف املنظم الدر. 

 القطيفي البحراني الجبار عبد بن محمد
 النواصب شياطني لرجم الثواقب الشهب. 

 الكربالئي الحسين عبد بن محمد
 االصول يف منت شرح 

 الالذقي الحميد عبد بن محمد
 املوسيقى يف الفتحية الرسالة. 

 معروف بن الخالق عبد بن محمد

 اللغة كنز. 

 الشافعي القزويني الرحمن عبد نب محمد
 االيضاح. 

 الحافظ ابن الباقي بن الرحمن عبد بن محمد

 االصفهاني

 حديثا االربعني شرح يف رسالة. 

 عبد ابو الحسين بن الرحمن عبد بن محمد

 الدمشقي الدين صدر هللا
 الفقه يف كتاب. 

 الخزنوي محمود بن الرحمن عبد بن محمد
 حنيفة ابي االمام مسند. 

 ابراهيم بن الرحيم عبد بن محمد
 العمريطية للمنظومات الوفية الفواتح. 

 العمري محمد بن الرحيم عبد بن محمد

 الميالني
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 اللبيب مغين شرح. 

 البرزنجي الرسول عبد بن محمد
 الشفا ذات من اخللفا سرية منائر. 

 للروافض النواقض. 

 السجاوندي الرشيد عبد بن محمد
 السراجية الفوائد. 

 االصفهاني الحسيني الصمد دعب بن محمد
 الرياض انوار. 

 االملني رضوان. 

 القصوى الغاية. 

 االردبيلي الغني عبد بن محمد

 االمنوذج شرح. 

 الحنفي الدميري القادر عبد بن محمد
 احليوان حياة من احلسان حاوي. 

 الطباطبائي الكريم عبد بن محمد

 الطباطبائي السيد رسائل. 

 الرومي كالمل ابن اللطيف عبد بن محمد
 احملمدي السنن مصابيح شرح. 

 الخطي عزيز ابو هللا عبد بن محمد
 العسكري احلسن االمام وفاة `. 

 الكاظم موسى االمام وفاة `. 

 الحافظ الربعي هللا عبد بن محمد
 اول من ووفياتهم العلماء مواليد تاريخ 

 .النبوية اهلجرة

 الدمشقي الشبلي هللا عبد بن محمد

 والتفاريع االصول معرفة يف الينابيع. 

 البحراني البالدي احمد بن هللا عبد بن محمد
 الراغبني ونهاية الطالبني غاية. 

 النيسابوري النبي عبد بن محمد
 واجوبة اسئلة. 

 ملقم حجر. 

 االمجاع عور عن القناع كشف. 

 االصول يف مراسالت. 

 الفريد والدر التوحيد معراج. 

 الوهاب عبد بن محمد
 التوحيد وكتاب مسائل جمموعة. 

 الهمداني داود بن الوهاب عبد بن محمد
 الوهابية الفرقة شبه رد يف الباطل ازهاق. 

 االذهان عصمة شرح يف النظيم اجلوهر. 

 الشريفة الصلوات. 

 الرؤية ابطال يف الغنية. 

 املشكاة. 

 الكالم ملوك. 

 البالغة املواعظ. 

 الجبار عبد ال علي عبد بن محمد

 الرضاع. يف رسالة 

 االصول احاديث شرح يف ولالعق هدى. 
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 الحموي البكري علي عبد بن محمد

 العارفني قطب. 

 الفخاري المحنة جودة بن عبود بن محمد

 الموسوي
 الشرعية املسائل يف رسالة. 

 عرب بن محمد
 البالغة يف كتاب. 

 الشهير المصري الدين عالء بن محمد

 بالطيلوني
 اجلفر يف رسالة. 

 والوزراء نيوالسالط امللوك معرفة يف رسالة 

 .ومدتهم ودولتهم

 علي بن محمد
 احلمد معنى بيان يف كتاب. 

 العباد وعدة العباد هداية. 

 العاملي الحسن ابي ابن علي بن محمد

 االول الشهيد الفية على حاشية. 

 النافع املختصر شرح يف املرام نهاية. 

 االحسائي جمهور ابي ابن علي بن محمد

 الآللئ درر. 

 الآللئ غوالي. 

 احلال ةكاشف. 

 املسافرين زاد شرح يف الرباهني كشف. 

 الطقطقي ابن علي بن محمد

 االصيلي. 

 النوري اصغر علي بن محمد
 العبث دنس عن احلجج تنزيه. 

 االسترابادي علي بن محمد
 الرجال اقوال حتقيق يف االقوال تلخيص. 

 الرجال اصول حتقيق يف املقال منهج. 

 الجرجاني علي بن محمد
 االصول يف النصريية الفصول ترمجة 

 .الدينية

 الرقا علي بن محمد
 الطريقة وشريعة احلقيقة حديقة مقدمة. 

 الشنواني علي بن محمد
 البخاري شرح حاشية. 

 الصدوق علي بن محمد

 االعتقادات. 

 االمالي. 

 التوحيد. 

 االعمال وعقاب االعمال ثواب. 

 اخلصال. 

 االخوان مصادقة يف رسالة. 

 الشيعة صفات. 

 الشرائع علل. 

 الرضا اخبار عيون. 

 الرضا صحيفة مع الرضا اخبار عيون `. 

 الثالثة االشهر فضائل. 

 رجب شهر فضائل. 
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 رمضان شهر فضائل. 

 شعبان شهر فضائل. 

 النعمة ومتام الدين كمال. 

 االمامية دين لوصف جملس. 

 االخوان مصادقة. 

 االخبار معاني. 

 الفقيه حيضره ال من. 

 الصدوق جعفر ابي مع الدولة ركن مناظرة. 

 واملنسوخ الناسخ. 

 الحائري المجاهد علي بن محمد
 االصالح. 

 الدين معامل حاشية. 

 واجلواب السؤال. 

 املصابيح. 

 االصول مفاتيح. 

 املناهل. 

 العاملي الموسوي علي بن محمد
 اخلالصة شرح ابيات شواهد شرح. 

 العاملي الحسن ابي بن علي بن محمد
 الناظم ابن شواهد شرح. 

 االسالم شرائع خمتصر شرح يف املرام غاية. 

 االسالم شرائع شرح يف االحكام مدارك. 

 حول ابن الحسن بن علي بن محمد
 االجناد سائر على االتراك تفضيل. 

 الشافعي السيوطي حسن بن علي بن محمد

 العطر واالرج النضر املرج. 

 المازندراني شهراشوب بن علي بن محمد
 العلماء معامل. 

 لحسينيا محمد بن علي بن محمد
 الكريم القران جتويد. 

 الطبري محمد بن علي بن محمد

 املرتضى لشيعة املصطفى بشارة. 

 النرسي ميمون بن علي بن محمد
 احلسان الغرائب املنتقاة الفوائد. 

 هالل بن علي بن محمد
 االرواح مراح على االصباح. 

 الحضرمي عمر بن محمد
 االمثال وضرب االقفال فتح. 

 الحلبي عمر بن محمد

 التصريف يف العزي شرح حاشية. 

 الواقدي عمر بن محمد
 النيب رضاعة j. 

 النيب مولد j. 

 البغدادي الجليل عبد بن عمر بن محمد
 اضحيته من الفقري اكل حل بيان. 

 عربي بن الدين حمي ترمجة. 

 الوجود يف املؤثر يف رسالة. 

 سرور مفردة يف رسالة. 

 باجلهر االعالم قصد يف املنري اليسري القول 
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 .بالتكبري

 الكفيري القادر عبد بن عمر بن محمد

 االجرومية الفاظ اعراب يف املضيئة االنوار. 

 الرازي الدين فخر عمر بن محمد
 االهلية احلقائق يف الكمالية الرسالة. 

 البقري قاسم بن محمد
 الطالبني ومنية الراغبني غنية. 

 الديلماج قاسم بن محمد
 البهية الروضة حاشية. 

 الشافعي الغزي سمقا بن محمد
 التقريب الفاظ شرح يف اجمليب القريب فتح. 

 العزي ترمجة. 

 الدهلوي الد بن محمد
 الفضالء مؤيد 

 البحراني مسعود بن ماجد بن محمد

 الماحوزي
 اليومية الصالة فقه يف الصفوية الروضة. 

 الجياني مالك بن محمد
 والضاد الظاء يف االعتضاد. 

 االلفية. 

 لبخاريا شاه مبارك بن محمد
 االصول علم اىل الوصول دائر. 

 اهلداية شرح. 

 العني حكمة شرح. 

 اجروم ابن محمد بن محمد

 االجرومية. 

 االشعث ابن محمد بن محمد
 االشعثيات. 

 الجعفرية ابن محمد بن محمد
 حديثا االربعون. 

 المالكي الفاسي العبدري ابن محمد بن محمد
 االعمال تتمة اىل املدخل. 

 االندلسي تومرت ابن محمد بن محمد
 املنظوم الدر يف العلوم كنز. 

 االسترابادي محمد بن محمد
 العروض الطف شرح يف الغموض كشف. 

 التبريزي محمد بن محمد
 االذكار روضة. 

 الشافعي الجزري محمد بن محمد
 العشر. القراءات يف النشر تقريب 

 من بعده ومن املصطفى سرية يف الشفا ذات 

 .اخللفا

 اجلزرية املقدمة. 

 العشر القراءات يف النشر. 

 الحطاب الرعيني محمد بن محمد
 االجرومية متممة. 

 المصري نبات بابن الشهير محمد بن محمد
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 زيدون ابن رسالة شرح يف العيون سرح. 

 املطوق سجع. 

 بالمفيد الشهير محمد بن محمد
 االرشاد. 

 من عليه االمامية اتفقت فيما االعالم 

 .االحكام

 المامةا اثبات يف االفصاح. 

 املوىل اقسام. 

 السهوية الرسالة. 

 املقنعة الرسالة. 

 شهر يف بالعدد يقول من على الرد يف رسالة 

 .رمضان

 رمضان شهر عدد يف رسالة. 

 الفقه يف العويص. 

 املوىل اقسام كتاب. 

 املزار. 

 الغيبة يف العشر املسائل. 

 البصرة حرب يف النصرة. 

 االعتقادية النكت. 

 ولاالص مقدمات يف النكت. 

 الغزالي محمد بن محمد
 الدين علوم احياء. 

 احلرفية واالسرار املعنوية االشارة. 

 الولد ايها. 

 اهلداية بداية. 

 التوحيد كلمة يف التجريد. 

 فيه ونفخت سويته فاذا) :تعاىل قوله تفسري 

 .(روحي من

 االخرة احوال يف الفاخرة اجلوهرة. 

 املستقيم القسطاس. 

 العقائد قواعد. 

 عقائدال يف كتاب. 

 املؤمنني مريأ لإلمام منظومة من مقدمة. 

 العابدين منهاج. 

 االسفرائيني الفاضل محمد بن محمد

 االعراب علم يف اللباب. 

 الفسوي محمد بن محمد
 الشافية شرح. 

 الشافعي القيلوبي محمد بن محمد
 النووي حاشية على منهاج. 

 الكاشغري محمد بن محمد
 املبتدي وغنية املصلي منية. 

 الهروي محمد بن محمد
 الغرائب حتفة. 

 شريف ابو بكر ابي بن محمد بن محمد

 المقدسي
 اجلوامع مجع حتديد يف اللوامع الدرر. 

 الحلبي البكالفوني احمد بن محمد بن محمد

 بالبخشي المعروف الشافعي
 الكافية نظم يف الشافية. 
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 العينائي الحسيني الحسن بن محمد بن محمد
 خياراال وحقائق االبرار حدائق. 

 المغربي سليمان بن محمد بن محمد

 الروداني
 باالسطرالب العمل يف املطالب بهجة. 

 املارديين للسبط اجمليب ربع. 

 اهليئة علم يف رسالة. 

 احلكمة علم يف اهلداية. 

 العثماني الدلجي محمد بن محمد بن محمد

 الشافعي
 املصطفى حقوق بتعريف الشفا شرح. 

 الغزي يالعامر محمد بن محمد بن محمد
 االلفية اخلالصة حبجة الوفية البهجة. 

 العلوم بحر تقي محمد بن محمد

 الفقيه بلغة. 

 االسفرنكي حسين محمد بن محمد
 االختيارات فوائد. 

 رشيد محمد بن محمد
 السحر حدائق. 

 االصفهاني الكاشاني زمان محمد بن محمد

 النجفي

 اجياب يف منه البد فيما الصراح احلق 

 .النكاح

 وصيغه النكاح خطبة يف رسالة. 

 المارديني سبط محمد بن محمد

 الرحبية شرح. 

 الفرائض شرح. 

 الرحبية املقدمة على خمتصر شرح. 

 الغوامض كشف. 

 الشمالي بالربع بالعمل القنوع كفاية 

 .املقطوع

 بمراد المعروف صادق محمد بن محمد

 الكشميري
 الكشمريي رجال. 

 الكاشاني علي محمد بن محمد
 اجلراحات احكام على فريةاجلع الرسالة. 

 االصفهاني الهرندي علي محمد بن محمد
 مسائل اضاءة يف العسجدات قناديل 

 .القضاء

 الرازي الدين قطب محمد بن محمد
 الرسالة شرح يف املنطقية القواعد حترير 

 .الشمسية

 الكليات حتقيق يف رسالة. 

 االنوار مطالع شرح يف االسرار لوامع. 

 الشاراتا شرحي بني احملاكمات. 

 الخراساني كاظم محمد بن محمد

 الفقه يف رسالة. 

 القضاء يف رسالة. 

 الكاشاني الهدى علم محسن محمد بن محمد
 االيضاح نضد. 
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 الحسيني الحسن بن مهدي محمد بن محمد

 الحلي القزويني
 الفرائض حبوة. 

 الطوسي الدين نصير محمد بن محمد
 املتعلمني آداب. 

 واحلساب اهلندسة اصول. 

 نعكاسيةاال. 

 اجلسد خراب بعد النفس بقاء. 

 الكالم جتريد. 

 اقليدس حترير. 

 اجملسطي حترير. 

 واملقابلة اجلرب. 

 مسالة جواب. 

 والتنبيهات االشارات مشكالت حل. 

 امام دوازده. 

 والفصول االشهر يف رسالة. 

 الفرائض يف رسالة. 

 تقويم معرفت در فصل سي. 

 والتنبيهات االشارات شرح. 

 يةالنصري الفرائض. 

 العقائد قواعد. 

 باب ببيست املعروف اسطرالب معرفة. 

 االشعار معيار. 

 املعينية. 

 اليزدي الحسيني محمود بن محمد
 الطالبني بهجة. 

 الطوسي محمود بن محمد
 باألصول الفصول. 

 االستروشني الحسن بن محمود بن محمد

 الحنفي
 الصغار احكام جامع. 

 دهدار محمود بن محمد
 احلروفو اجلفر علم قواعد. 

 النقشبندي البخاري مراد بن محمد
 التصوف يف رسالة. 

 النقشبند طريقة على الذكر يف رسالة. 

 الكاشاني الفيض مرتضى بن محمد
 االنصاف. 

 الشريعة ترمجة. 

 الصالة ترمجة. 

 احلقائق. 

 بن علي االمام مع له جرى وما العامل خرب 

 .طالب ابي

 القلوب واطمئنان االذكار خالصة. 

 راعةالض ذريعة. 

 البليات ودفع اآلفات رفع. 

 والدفع الرفع. 

 السجادية الصحيفة شرح. 

 القران تفسري يف الصايف. 

 اليقني عني. 

 الفنون اعز يف العيون قرة. 

 الظريفة الكلمات. 
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 الكلمات من املنتزعة املخزونة الكلمات 

 .املكنونة

 املكنونة الكلمات. 

 الاللئ. 

 البيضاء احملجة. 

 عالشرائ مفاتيح. 

 النجاة منهاج. 

 القيامة ميزان. 

 االخبار خنبة. 

 الوايف. 

 المدعو امين محمد بن مرتضى بن محمد

 بهادي
 الوايف مستدرك. 

 الغزنوي الزكي بن مسعود بن محمد

 التنجيم صناعة يف التعليم كفاية. 

 الرازي الفوارس ابي بن مسلم بن محمد
 املؤمنني امري مناقب يف حديثا االربعون. 

 التيرهوي الحنفي ميالرو مصطفى بن محمد

 افندي بالعيشي المعروف
 للبوصريي الربدة قصيدة شرح. 

 والبيان املعاني علمي يف املشروحة املنقحات. 

 الواني مصطفى بن محمد

 شرح يف احلكام درر على الدرر نقد حاشية 

 .االحكام غرر

  البرزنجي احمد بن مصطفى بن محمد

 للسمرقندي الفريدة نظم. 

 اجلرجاني عوامل نظم. 

 المعروف محمود بن مصطفى بن محمد

 زاده بحاجب
 احلكام بضاعة 

 معصوم بن محمد
 شرب اهلل عبد السيد احوال يف رسالة. 

 االول بالشهيد الشهير العاملي مكي بن محمد
 حديثا االربعون. 

 اليومية الصالة فقه يف االلفية. 

 الفقه يف البيان. 

 رمضان شهر يف السفر ابداع جواز. 

 الدروس. 

 لشيعةا ذكرى. 

 االرشاد نكت شرح يف املراد غاية. 

 والفوائد القواعد من فوائد. 

 والفوائد القواعد. 

 الدمشقية اللمعة. 

 النفلية. 

 منصور بن محمد
 االصول يف الفصول حواشي شرح. 

 الحلي ادريس ابن منصور بن محمد
 الفتاوي لتحرير احلاوي السرائر. 

 الشيرازي منصور بن محمد
 راخلم حتريم يف الذكرى. 
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 قزح القوس يف رسالة. 

 الدميري عيسى بن موسى بن محمد

 الكربى احليوان حياة. 

 البحراني هللا عبد بن المعلم ناصر بن محمد
 رؤوس على الثاقب والشهاب املصائب ثاني 

 .املناصب

 الغنوي علي بن ناصر بن محمد

 اخلطي جعفر البحر ابي ديوان. 

 الصالحي محمد بن الدين نجم بن محمد
 االشعار غرر يف والقرائح الفكارا سوانح 

 .واملدائح

 الهندي الرضوي هاشم بن محمد
 وايام الرومية االشهر عدد بيان يف رسالة 

 .النحسة السنة

 العربية االعاريض يف الذهبية السبيكة. 

 االسالم شرائع شرح يف االعالم شوارع. 

 القويم واملنهج املستقيم الصراط. 

 االجياز غاية. 

 وجوابه ملعصوما دم طهارة مسالة. 

 الكرباسي الجواد عبد بن هاشم بن محمد
 احملرمة املكاسب شرح. 

 الشرموطي محسن بن هاشم بن محمد

 الغالبي
 الشرائع تكملة. 

 االندلسي االزدي هاني بن محمد
 الغربي هاني ابن ديوان. 

 هالل بن محمد
 الكبري العوامل شرح. 

 االموي الملك عبد بن يزيد بن محمد

 النجوم اوصاف. 

 الفيروزابادي يعقوب بن محمد

 السعادة سفر. 

 احمليط  القاموس. 

 الوسيط والقاموس احمليط القاموس مقدمة. 

 املهذب. 

 الكليني يعقوب بن محمد
 الكايف. 

 العاملي الدين محي ال يوسف بن محمد
 الشرائع مفاتيح شرح شرح. 

 الحسيني السنوسي يوسف بن محمد
 شرحها مع العقائد يف الرباهني ام. 

 الوسطى العقيدة حشر. 

 الهروي الطبيب يوسف بن محمد
 املواليد علماء مصطلحات يف اجلواهر حبر 

 .واالواخر االوائل

 بيري قره الشهير القونوي يوسف بن محمد
 املصباح ديباجة شرح يف االصالح. 

 الكرماني علي بن يوسف بن محمد
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 الفوائد حتقيق. 

 صحيح شرح يف الدراري الكواكب 

 .البخاري

 الشويهي راضي بن يونس نب محمد
 االصول تهذيب شرح يف العقول براهني. 

 العقول ميزان. 

 البغدادي الحسني تقي محمد
 الطهارة كتاب. 

 الهروي علي حسين بن تقي محمد
 املسائل رياض على تعليقة. 

 املرياث يف رسالة. 

 املثاني السبع. 

 االصول مبادئ شرح يف الفصول لوامع. 

 الطباطبائي مالعلو بحر رضا بن تقي محمد
 االصول قواعد. 

 النوري علي بن تقي محمد
 االرشاد شرح يف العباد دالئل 

 االنام هداية. 

 والصالة الطهارة احكام يف وجيزة. 

 البرغاني محمد بن تقي محمد
 االسالم شرائع شرح. 

 االصول عيون. 

 االصفهاني الرحيم محمد بن تقي محمد
 الدين معامل شرح يف املسرتشدين هداية. 

 شاه علي مظفر كاظم محمد بن تقي دمحم

 الكرماني
 االسرار حبر مثنوي. 

  المجلسي علي مقصود بن تقي محمد
 الرتقاء الدين احكام معرفة يف املتقني حديقة 

 .اليقني معارج

 رضاعية رسالة. 

 املتقني روضة. 

 حيضره ال من شرح يف القدسية اللوامع 

 .الفقيه

 الكاظمي جابر محمد
 زرياال كاظم قصيدة تسميط. 

 عمر بن العزيز عبد بن هللا جار محمد

 المكي الهاشمي

 مكة بعمارة الزمان بهجة خنبة. 

 االسترابادي جعفر محمد
 الدينية العقائد اصل. 

 الواعظني انيس. 

 العقائد جتريد شرح يف القاطعة الرباهني 

  .الساطعة

 القران جتويد. 

 حممدي جامع. 

 الشهيد الفية شرح يف الورى مشكاة. 

  االردستاني اصغر علي بن فرجع محمد
 وااليقاعات العقود صيغ. 
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 الفارسي صفي محمد بن جعفر محمد

 االصفهاني
 اللمعة شرح حاشية. 

 الهاشمي جمال محمد
 والفراغ التجاوز قاعدة يف رسالة. 

 الكريم القران تفسري يف حماضرات. 

 البالغي جواد محمد
 املنتظر احلجة يف قصيدة `. 

 الجاللي جواد محمد

 الزكاة يف اخلوئي السيد راتتقري. 

 الجزائري علي بن جواد محمد
 وعامل مشكك بني الطالسم حل. 

 العاملي محمد بن جواد محمد
 التجويد يف رسالة. 

 الكرامة مفتاح. 

 كتاب مال تقي محمد بن جواد محمد
 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية االنوار. 

 اللمعتني شرح. 

 لدمشقيةا اللمعة شرح يف الغروية املشكاة. 

 ياسين ال حسن محمد
 عملية رسالة. 

 والعمرة احلج افعال بيان يف رسالة. 

 اخلمس كتاب. 

 التبريزي حسن محمد

 نافعة حكاية. 

 الديلمي الحسن ابي بن حسن محمد

 الصواب اىل القلوب ارشاد. 

 الفضل ابي بن حسن محمد
 العقائد يف منظومة. 

 القمشهي الحسيني طالب ابي بن حسن محمد
 املكاسب على حاشية. 

 النجفي باقر بن حسن محمد
 الكالم جواهر. 

 الثالث الدماء رسالة. 

 عملية رسالة. 

 االموات احكام يف رسالة. 

 والصالة الطهارة يف رسالة. 

 املرياث يف رسالة. 

 فقهية رسائل. 

 واخلمس الزكاة كتاب خمتصر. 

 العباد جناة. 

 واملعتمرين احلجاج من الناسكني هداية. 

 االشتياني فرجع بن حسن محمد
 الفرائد شرح يف الفوائد حبر. 

 االنصاري الشيخ تقريرات. 

 الحسني الرحمن عبد بن حسن محمد

 البروجردي الطباطبائي الحسيني
 املنطقية القواعد يف احلسنية الدرر. 
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 المامقاني هللا عبد بن حسن محمد
 االلباب انيس. 

 االصول علم اسرار اىل الوصول بشرى. 

 الربوجردي الرحيم عبد الشيخ تقريرات. 

 خليل مريزا بن علي مال الشيخ تقريرات. 

 االصول يف تقريرات. 

 االسالم شرائع اسرار اىل االحالم ذرائع. 

 الدين معامل شرح. 

 اآلمال غاية. 

 فقهية مسائل. 

 اليزدي ابراهيم محمد بن حسن محمد

 والذاكرين الواعظني سيف. 

 المظفر محمد بن حسن محمد

 االحكام قواعد شرح. 

 الموسوي باقر محمد بن حسن حمدم

 الطباطبائي
 الوقف يف رسالة. 

 الفراق كتاب. 

 القزويني معصوم بن حسن محمد

 االصولية املقاصد تنقيح. 

 الغراء الغرة. 

 الشرقي موسى بن حسن محمد

 الزكاة يف رسالة 

 الزين حسين محمد

 املنطق توضيح. 

 الشيرازي حسين محمد
 عملية رسالة. 

 القزويني حسين محمد
 زوجته بطالق الزوج اقرار يف سالةر. 

 البيع كتاب. 

 اهلل عبد مال حاشية شرح يف الكنوز جممع. 

 الكاظمي حسين محمد
 واجوبتها الفقهية رضا مسائل. 

 االسالم شرائع اىل االنام هداية. 

 االصفهاني الكمباني حسين محمد

 فقهية تقريرات. 

 االصول كفاية حاشية 

 الغروي النائيني حسين محمد
 امللة وتنزيه االمة تنبيه. 

 الرتتب يف رسالة. 

 والتوصلي التعبدي يف رسالة. 

 ضرر ال قاعدة يف رسالة. 

 الحسيني الطالب ابي بن حسين محمد

 القومشهي
 االرشاد وجوب يف الرشاد نهج 

 .واالسرتشاد

 القمي الدين بهاء بن حسين محمد
 القوانني توضيح. 

 الترك حسون بن حسين محمد
 االخالق. 
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 الحسيني اصغر علي بن حسين محمد

 الغروي التستري الرضوي

 املؤمنني كفاية. 

 االصفهاني اكبر علي بن حسين محمد

 االصول دروس. 

 الغطاء كاشف علي بن حسين محمد
 الظاهري احلكم بني اجلمع يف رسالة 

 .والواقعي

 الزاد خري كتاب على الرد يف رسالة. 

 اجلعفرية الطبقات يف العنربية العبقات. 

 الحافظي حيدر غالم بن نحسي محمد

 الكفاية يف املرتضوي حسن السيد تقريرات. 

 الغروي علي الشيخ تقريرات. 

 الكفاية على الغروي علي الشيخ تقريرات. 

 االسفار درس تقريرات. 

 القمشهي قاسم بن حسين محمد
 العباد جناة شرح يف الرشاد ادلة. 

 سبيل اىل السالك التدقيق طريق عدة 

 .التحقيق

 السبزواري الدين كمال بن حسين محمد
 االخبار زبدة. 

 الخراساني اسماعيل محمد بن حسين محمد
 االصول يف تقريرات. 

 المأمون محمد بن حسين محمد
 العقائد يف كتاب. 

 االصفهاني حسن محمد بن حسين محمد

 النجفي
 احلكيم حتفة. 

 الحائري رحيم محمد بن حسين محمد

 الفقهية االصول يف الغروية الفصول. 

 الكرباسي رضا محمد بن حسين مدمح

 العروة على احللي حسني الشيخ افادات 

 .الوثقى

 االصفهاني السيد تقريرات. 

 الشهرستاني علي محمد بن حسين محمد
 االمامة يف النعيم جنة. 

 هاشم بن حسين محمد
 والعام اخلاص بغية 

 افشار خان حسين محمد

 االسقام عالج. 

 العلوي هادي محمد بن خان حسين محمد
 الطب يف كتاب. 

 هللا عبد حسين محمد
 البابية عقائد حول احباث. 

 الدين بعماد الشهير هللا عبد بن حكيم محمد
 االعتصام يف احلياة مصفاة. 

 الكربالئي خان محمد
 اجلنان ابواب. 
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 باشا خسرو محمد
 االحكام غرر شرح يف احلكام درر. 

 االحكام غرر. 

 معصوم بن خلف محمد
 شرب اهلل عبد السيد ترمجة. 

 القايني اشرف محمد بن خليل محمد

 االصفهاني
 عمران مع ` الرضا حديث شرح 

 .الصابي

 الكرماني كريم بن رحيم محمد
 الركنية الشيخية عقائد. 

 القزويني رضا محمد
 االخبار نفائس. 

 النصيري الحسين بن رضا محمد
 االئمة تفسري خمتصر. 

 العابدين زين بن رضا محمد
 الدين اصول فةمعر يف الرضية التحفة 

 .املرضية الشرعية واالحكام

 الكرماني عباس بن رضا محمد
 الغيبة. 

 المطلب عبد بن رضا محمد
 احليض يف املتعلقة املسائل يف رسالة. 

 اجلمعة مسالة يف رسالة. 

 الغراوي قاسم بن رضا محمد

 احلديث احسن. 

 االنبياء اخبار يف القصص احسن. 

 حديثا االربعون. 

 احلواشي مدرك بيان يف الغواشي ازالة. 

 والرجال الدراية علم يف املقال اصدق. 

 الصباح دعاء شرح يف النجاح اقليد. 

 الغرر انوار. 

 املعاد اهبة. 

 واالئمة النيب زيارات يف االخيار بشرى 

 .االطهار

 املزجاة البضاعة. 

 اجلنان منى بلوغ. 

 االئمة امساء يف واخلرب احلديث تصريح 

 .عشر االثنى

 االنسان خلق كيفية يف احلريان تعريف. 

 العلم وعوامل واحلكم الكلم جوامع 

 .واالمم

 الناجية الفرقة تعيني يف الكافية احلجة. 

 احلر الفكر حكومة. 

 وامليثاق الطينة اخبار عن االغالق حل. 

 القران تفسري يف احلسان اخلريات. 

 الوسوسة معنى حتقيق يف القدس رشحات 

 .النفس وحديث

 احلدائق مقدمة شرح يف الفائق الزهر. 

 االنام سعادة. 

 الصدور شفاء. 

 الذنوب عن االنبياء عصمة يف القلوب شفاء. 
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 االمان صحيفة. 

 القويم والنهج املستقيم الصراط. 

 االصول علم اىل الوصول طريق. 

 فاطمة مناقب يف العاصمة العرى. 

 املختصر شرح يف الدرر عقود. 

 االلفية رجز شرح يف البهية الغرر. 

 االنبياء عن السهو نفي يف لالمة تالثاب القول 

 .واالئمة

 السمات دعاء شرح يف الطيبات الكلمات. 

 املدخر الكنز. 

 الباهرة الاللئ. 

 السعيدة اجملالس. 

 االديب اماني خمتصر. 

 العربات مدرر. 

 االثار وتتبع االخبار منبع. 

 املواريث يف منظومة. 

 القران تفسري يف الرمحن موهبة. 

 مةاالما يف الضال نصيحة. 

 التبصرة شرح يف التذكرة نفائس. 

 الريب نفي. 

 املبني النور. 

 البغدادي االزري محمد بن رضا محمد

 االزري ديوان. 

 الكساء حديث يف منظومة. 

 الغطاء كاشف هادي بن رضا محمد
 املكاسب على تعليقات. 

 والظاء الضاد بني والفرق وماهيته الصوت. 

 اصولية مباحث. 

 املصرية االقرتاحات نقد. 

 الحسيني اصغر علي بن رفيع محمد

 التبريزي
 االطهار االئمة منقبة يف البحار لؤلؤة. 

 زكي محمد
 االملانية االمرباطورية تاريخ. 

 البهبهاني فرج بن زكي محمد

 الفرائض ذخرية. 

 الفالمرجاني هللا عزيز زمان محمد
 اجلاهلني مواعظ. 

 النجفي الخطيب سعيد محمد
 املبتدئ جناة. 

 القمي ريفالش سعيد محمد
 وبشارة اشارة. 

 القدسية االنوار. 

 االربعينيات يف رسالة. 

 والبوارق الطالئع. 

 الرضوية الفوائد. 

 الحسني قاسم الدين سراج بن سعيد محمد

 الحسيني

 االبدان حياة يف اجلنان روض. 

 الشهير البروسوي هللا عبد بن سعيد محمد
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 الرومي زاده بفرائضي
 نيالعثما التاريخ يف معارف كلشن. 

 المعروف القمي مفيد محمد بن سعيد محمد

 سعيد بالقاضي
 الصالة روح. 

 الغمامة حديث شرح. 

 الرازي سليم محمد
 القانون لغز شرح. 

 شريف محمد
 االذكار نفحة. 

 الشاهمير الدين شهاب بن شريف محمد

 كير زائي

 املهلكات مجيع من النجاة هادي. 

 التنكابني يوسف محمد بن شريف محمد
 حةالص اصالة. 

 الشيرازي كوجك اغا شفيع محمد

 وصال ديوان. 

 االسترابادي شفيع محمد
 االعمال منهاج. 

 باقر محمد بن شفيع محمد
 االدعية يف كتاب. 

 العجمي الدين شمس محمد
 االسرار كشف يف االقمار قمر. 

 الشموس مشس تلخيص يف النفوس منية. 

 الموصلي الجومرد هللا عبد بن شيت محمد
 اتالقراء يف اجازة. 

 الطباطبائي صادق محمد
 حبث على الطباطبائي صادق حممد تقريرات 

 .اخلراساني الشيخ

 الخوانساري الموسوي صادق محمد

 احلساب خالصة شرح. 

 الطباطبائي القاسم ابي بن صادق محمد

 الحجة
 فقهية منظومات. 

 االرزنجاني الرحيم عبد بن صادق محمد

 زادة بمفتي الشهير
 وشرحها عارةاالست رسالة على حاشية. 

 شاني دده احمد بن مصطفى بن صادق محمد

 زادة

 الشرعية الوثائق يف الصكوك بدائع. 

 بالعالم الملقب صالح محمد

 مهدي السيد فتاوى على النتيجة رسالة 

 .القزويين

 االحسائي حسين بن ابراهيم بن صالح محمد

 بالحكيم الشهير
 االلفية شرح يف املرضية البهجة على حاشية. 

 المازندراني احمد بن صالح محمد
 الدين معامل حاشية. 

 الكايف اصول شرح. 
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 الكايف من الروضة شرح. 

 االصول زبدة شرح. 

  المازندراني اسماعيل بن صالح محمد
 عشرية االثنا تتمة. 

 القزويني البرغاني محمد بن صالح محمد
 االميان ومعدن العرفان حبر. 

 العباد كنز. 

 درانيالمازن حسن محمد بن صالح محمد
 الكتب مشكالت عن احلجب كواشف. 

 طاهر محمد
 النفس مباحث. 

 الشيرازي حسين محمد بن طاهر محمد

 القمي

 الراقدين تنبيه ترمجة. 

 الحسيني البرزنجي معروف بن طاهر محمد

 الربهان شرح يف السلطان حتفة. 

  الشرواني اسماعيل بن طه محمد
 والظنون الشبة دفع يف العيون كحل. 

 الدوشيواني الصائم احمد بن طيب محمد
 احلسنية الفوائد شرح. 

 التستري المفتي علي بن عباس محمد

 اللكهنوي
 شاهوار كوهر. 

 مسكني تسكني مثنوي. 

 االعسم علي محمد
 االعسم منظومات. 

 واملشارب املطاعم منظومة. 

 واالكل والديات االرث يف منظومة 

 .والشرب

 الرضاع يف منظومة. 

 العدد يف منظومة. 

 املواريث يف منظومة. 

 الرضاعة مسائل يف منظومة. 

 االقا علي محمد
 التقريرات. 

 الموسوي البحراني علي محمد

 العلماء استفتاءات من جمموع. 

 ابادي الحزم علي محمد
 االئمة مناقب c. 

  الحائري الخراساني علي محمد
 الفالح مناهج. 

 الطباطبائي علي محمد
 الفقه يف كتاب. 

 يالنخجوان الغروي علي محمد
 النخجواني تقريرات. 

 الكربالئي علي محمد

 اهلي آيات استخراج در شاهي قطب هادية. 
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 العاملي الموسوي الحسن ابي بن علي محمد
 العصر علماء يف الدهر يتيمة. 

 الكاظمي حسن بن علي محمد
 االصول فوائد. 

  القاري البهشتي حسين بن علي محمد
 املبني القران جتويد يف املرتلني حلية. 

 الحميد عبد بن علي محمد
 الرمحن ذكر فضائل بيان يف اخلالن تذكرة 

 .واالحسان وفضله

 الملقب التبريزي الرحيم عبد بن علي محمد

 بمستعدخان
 صائب ديوان. 

 البهبهاني باقر محمد بن علي محمد
 واملدارك املسالك على احلاشية يف الفذالك. 

 الهزارجريبي باقر محمد بن علي محمد
 اللمعة حاشية يف االسرار خمزن. 

 الكاشاني االراني حسن محمد بن علي محمد
 االخيار حتفة. 

 الزبدة اشكاالت شرح يف العمدة تلخيص. 

 واجلواب السؤال. 

 البهية الدرة شرح يف اجللية الغرة. 

  االصفهاني قلي محمد بن علي محمد
 ايساغوجي شرح. 

 المازندراني علي مقصود بن علي محمد

 شرائع لمسائ وجه عن االبهام كشف 

 .االسالم

 النجفي علي بن محمد بن قاسم محمد

 المشهدي
 االسالم شرائع شرح يف االحكام كنز. 

 الخراساني االخوند كاظم محمد
 الرسائل على حاشية. 

 االصول فرائد على حاشية. 

 االنسداد دليل. 

 املكاسب شرح. 

 االصول كفاية. 

 الشيرازي كاظم محمد
 يالشرياز كاظم الشيخ تأليفات جمموعة. 

 الطباطبائي العظيم عبد بن كاظم محمد

 اليزدي
 الرسائل على تعليقة. 

 املكاسب على حاشية. 

 الرشتي نقي علي بن كاظم محمد
 النافع املختصر شرح. 

 االسالم شرائع شرح. 

 الطبري رضا محمد بن كاظم محمد
 الكالم جتريد شرح. 

 االرشاد شرح يف الرشاد طريقة. 

 جريبيالهزار شفيع محمد بن كاظم محمد
 االخيار حتفة. 
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 اجملاورين حتفة. 

 االحتجاجية الرسالة. 

 الروحية الرسالة. 

 والزلل اخلطأ من والعاصم العمل عماد. 

  الكرماني ابراهيم بن خان كريم محمد
 الشرائع جامع. 

 الصالة آداب يف رسالة. 

 العقائد يف رسالة. 

 االرض طي. 

 الصبيان هداية. 

 المنصوري احمد بن بكر متولي محمد

 لشافعيا
 التوحيد عقائد يف والتلطف التعطف حتفة 

 .والتصوف والعبادات

 محسن محمد
 الصالة روح. 

 سميع محمد بن محسن محمد
 الدرة شرح. 

 محمود بن مصري محمد
 النحو يف كتاب. 

 النودهي احمد بن مصطفى بن معروف محمد

 الشافعي
 ونثرية شعرية خمتارة جمموعات. 

 العقائد يف منظومة. 

 الخزاعي الحامدي درويش نب مقيم محمد
 االدلة خنب حاوي. 

 السبزواري العلوي مهدي محمد

 الغواص درة اوهام يف اخلواص مسري. 

 القومشهي مهدي محمد
 االصول يف رسالة 

 النراقي ذر ابي بن مهدي محمد

 اجملتهدين انيس. 

 املوحدين انيس. 

 السعادات جامع. 

 االحكام لوامع. 

 القلوب حمرق. 

 الشريعة كاماح يف الشيعة معتمد. 

 البيان خنبة. 

 القزويني الحسيني الحسن بن مهدي محمد
 امللوك وبعض والعشائر القبائل امساء. 

 املتومسني آيات. 

 واالواخر االوائل اصول يف الزاخر البحر. 

 الفرائض احكام يف الوامض الشهاب. 

 الناجية الفرقة حتقيق يف املاضية الصوارم 

 .اهلاوية الفرقة ورد

 اهلداة احكام يف النجاة فلك. 

 احلجة ظهور اخبار يف. 

 االصول علم اىل الوصول موارد. 

 طاب ابن حديث شرح يف االلباب نزهة. 
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 الطبيب الشريف نقي علي بن مهدي محمد
 املسافرين زاد. 

 الكرباسي ابراهيم محمد بن مهدي محمد
 االصول عيون. 

 االصول مصابيح. 

 اهلداية منهاج شرح يف الشريعة معراج. 

 العاملي الفتوني محمد بن هديم محمد

 عشر االربعة املعصومني تاريخ يف ارجوزة. 

 االسترابادي شفيع محمد بن مهدي محمد
 الواجبة الصالة احكام يف اجلبني غرة 

 .اليومية

 العلوم بحر مرتضى بن مهدي محمد

 الطباطبائي

 الرمان فضائل يف ارجوزة. 

 الدرة تتمة. 

 احلرام واملسجد مكة تاريخ يف الكرام حتفة. 

 الدرة. 

 والسلوك السري يف رسالة. 

 الرسائل. 

 الوافية شرح. 

 االصولية الفوائد. 

 الرجالية الفوائد. 

 الوافية الفوائد. 

 االحكام مصابيح 

 اليهود بعض مع العلوم حبر السيد مناظرة. 

 االسترابادي خان مهدي محمد
 نادري كشاي جهان. 

 الحسيني محمد دوست بن مؤمن محمد

 االسترابادي

 احلجة وظهور رجعةال. 

 الحسيني زمان محمد بن مؤمن محمد

 التحفة. 

 التويسركاني احمد بن نبي محمد
 علم يف الفصول شرح يف االصول دقائق 

 .االصول

 الطرابلسي نصري محمد
 للبوصريي النضيدة القصيدة تشطري. 

 زهري بن لكعب الربدة قصيدة تشطري. 

 الحسيني نصير محمد
 نامه شرياز. 

 وجانيالق هاتف محمد
 يف املتعالية احلكمة من الوجود مباحث تقرير 

 .االربعة العقلية االسفار

 متفرقات. 

 الطهراني امين محمد بن هادي محمد

 فقهية رسائل. 

 الرضوان . 

 االستصحاب كتاب. 

 رسائل جمموعة. 
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 المازندراني صالح محمد بن هادي محمد
 الصباح دعاء شرح. 

 كاظم محمد بن هادي محمد
 املراثي جنك. 

 مؤمن محمد بن مرتضى بن هادي حمدم
 الشرائع مفاتيح شرح. 

 الكرباسي الجواد عبد بن هاشم محمد

 االنصاري للشيخ الشك رسالة على تعليقة. 

 االنصاري للشيخ الظن رسالة على تعليقة. 

 النهي اقتضاء يف رسالة. 

 العقليني والتقبيح التحسني يف رسالة. 

 االسباب تداخل يف رسالة. 

 كاسبامل خيارات شرح. 

 البيع كتاب شرح. 

 اخلراجية االراضي قسم. 

 املكاسب شرح يف االولياء قسم. 

 الفقه يف كتاب. 

 القزويني مهدي بن هاشم محمد
 موسى االستاذ لدروس تقريرات 

 .اخلونساري

 االردالني وسيم محمد
 االستواء خط ظل يف رسالة. 

  الشهابي محمد بن ولي محمد
 الوصايا رسالة شرح. 

 يااللوس محمود
 االرب بلوغ على حاشية. 

 جندي االوز محمود
 احلنفية فروع يف الفوائد. 

 التبريزي ومحمود
 الواجب اثبات يف رسالة شرح. 

 الكوازي ابراهيم بن محمود
 احلبيب وصال يف االريب بغية. 

 االصفهاني القاسم ابي بن محمود
 العقائد جتريد شرح يف القواعد تسديد. 

 ببدر المعروف الصوفي احمد بن محمود

 الرومي الدين
 الشريفية الرسالة شرح يف الكشفية الفوائد. 

 العيني احمد بن محمود
 الدقائق كنز شرح يف احلقائق رمز. 

 املائة العوامل. 

 الشواهد شرح خمتصر يف القالئد فرائد. 

 اجملمع شرح يف املستجمع. 

 الشهيد الصدر بن احمد بن محمود
 النعماني الفقه يف الربهاني احمليط. 

 المغينساوي حسن الحافظ بن مودمح

 الحنفي الرومي
 ايساغوجي شرح يف الطالب مغين. 

 الميثمي جعفر بن محمود
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 الشتات جوامع. 

 النكات لوامع. 

 المرعشي علي سلطان بن محمود
 الصالة اقوال اعراب. 

 النحو يف رسالة. 

 احلسني قتلة على اجلامعة اللعانة `. 

 اهلداية مفتاح. 

 الصالة يف منظومة. 

 الرحمن عبد بن ودمحم
 حنيفة ابي االمام مسند. 

 االصبهاني الرحمن عبد بن محمود

 االصول علم اىل الوصول منهاج شرح. 

 االنوار طوالع شرح يف االنظار مطالع. 

 الزمخشري عمر بن محمود
 الذهب اطواق. 

 الكشاف. 

 النحو يف املفصل. 

 االدب مقدمة. 

 الزنجي القاضي محمود بن عمر بن محمود

 السنجري
 االشياء مرتب يف االمساء مهذب. 

  الكاظمي الحسيني هللا فتح بن محمود
 يف واالوصياء االنبياء وجود اثبات يف رسالة 

 .قبورهم

 محمد بن محمود

 القوانني على حاشية. 

 التبريزي محمد بن محمود
 االميان تقويم. 

 الجغميني محمد بن محمود
 اهليئة يف امللخص شرح. 

 قانوجنة. 

 ةاهليئ يف امللخص. 

  النجفي الظالمي ذهب محمد بن محمود
 االصول فرائد على حاشية. 

 االشتياني مرتضى بن محمود

 الكتاب اهل جناسة يف رسالة. 

 االسالم شرائع شرح. 

 الشيرازي مسعود بن محمود
 الفلكية االسرار كشف يف الشاهية التحفة. 

 االشراق حكمة شرح. 

  التالثي الدين محي
 ايساغوجي شرح على حاشية. 

 ايساغوجي شرح. 

 عربي ابن محمد الدين محي

 اوراد. 

 الغزل يف االشواق ترمجان. 

 املكتوم السر على املختوم الدعاء. 

 النعمانية الشجرة. 
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 والثمرة الشجرة. 

 الصوفية اصطالحات شرح. 

 احلكم فصوص شرح. 

 واشارات جفرية رموز استخراج صفة 

 .النعمانية الشجرة من فلكية وحركات حرفية

 ترمجان شرح يف واالعالق رالذخائ فتح 

 .االشواق

 احلكم فصوص. 

 واحلروف االوفاق علم قواعد. 

 املخمس وفق استخراج كيفية يف منظومة 

 .الوسط خالي

 باغي القره الحنفي محمد الدين محي

 الواجب اثبات رسالة شرح على حاشية. 

 الدين بهاء بن محمد الدين محي
 النبوية احلكمة خمتصر. 

 زهرة ابن هللا عبد بن محمد الدين محي
 حديثا االربعون. 

 مخزوم بن العزيز عبد مختوم
 العني قرة شرح يف العني فتح. 

 صادق محمد بن الكشميري = محمد مراد

 الكشميري بمراد المعروف

 العمري قاسم بن علي بن عثمان بن مراد

 الحنفي الموصلي
 النسفية العقائد شرح على تعليقة. 

 التفريشي خان علي بن مراد
 السجادية عليقةالت. 

 الكرمانشاهي الرشيدي احمد بن مرتضى
 النوم حقيقة بيان يف رسالة. 

 الشهير الرومي البغدادي علي بن مرتضى

 زاده بنطمي
 النيب سرية يف كتاب j. 

 االنصاري امين محمد بن مرتضى

 الرضاعية الرسالة. 

 التقية يف رسالة. 

 به االقرار ملك شيئا ملك من يف رسالة. 

 داالرشا شرح. 

 االصول فرائد. 

 االصولية الفوائد. 

 الصالة كتاب. 

 محمود بن مرتضى
 العبادات يف خمتصر. 

 الشويكي محمد بن مرزوق
 البهية الدرة. 

 المقدسي الحنبلي يوسف بن مرعي
 املكاتبات من والصفات االنشاء بديع 

 .واملراسالت

 االعراف اصحاب يف اخلالف حتقيق. 

 مالرحي عبد بن علي مستعدخان = محمد

  التبريزي
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 التفتازاني عمر بن مسعود
 املفتاح تلخيص. 

 التنقيح مقاصد كشف اىل التلويح. 

 الكالم تهذيب. 

 املنطق تهذيب. 

 الكشاف على حاشية. 

 التصريف شرح. 

 الشمسية شرح. 

 النسفية العقائد شرح. 

 املقاصد شرح. 

 املفتاح تلخيص شرح. 

 العضدي شرح على شرح. 

 التصريف خمتصر شرح. 

 العلوم مفتاح شرح. 

 التصريف خمتصر. 

 املفتاح تلخيص شرح خمتصر. 

 املطول. 

 الطبيب السنجري محمد بن مسعود

 الطب اسرار حقائق. 

 االسرار حقائق. 

 النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم
 .الصحيح اجلامع

 الحلي الحسيني حمود بن مسلم

 الكفاية شرح يف الغاية بلوغ. 

 املناظرات او النظرات. 

 ويالشرقا مصطفى

 الشرقاوي مصطفى ديوان. 

 الماتريدي االذني ابراهيم بن مصطفى

 للشاذلي الكبري احلزب شرح. 

 القارئ ابراهيم بن مصطفى
 القارئ ارشاد. 

 التفريشي الحسيني الحسين بن مصطفى
 الرجال نقد. 

 الحنفي الرومي االطهوي حمزة بن مصطفى
 االظهار شرح يف االفكار نتائج. 

 حصاري رهالق الدين شمس بن مصطفى
 اخرتي. 

 زادة شهراب بن مصطفى
 الشجرة على اجلفرية الكربى الدائرة 

 .النعمانية

 البكري علي بن الدين كمال بن مصطفى

 الصديقي
 السحر مبتلى اوراد. 

 االمام حزب على السوي التام املطلب 

 .النووي

 الصديقي البكري مقامات. 

 السحر ورد. 

  محمد بن مصطفى
 البيان. 
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 لبنانيا محمد بن مصطفى

 املفتاح تلخيص شرح على حواش. 

 الخوئي محمد بن مصطفى
 املخزونة والاللئ املكنونة اجلواهر. 

 زاده بعزمي المعروف محمد بن مصطفى
 منار شرح على حاشية االفكار نتائج 

 .االنوار

 المرادي النقشبندي محمد بن مصطفى

 القرشي الرسول وهدية النيب حتفة. 

 الدمشقي الكردي احمد بن حمدي مصطفى
 العرب قبائل انساب معرفة يف الذهب. 

 محمد مال مصطفى
 واجلماعة السنة اهل عقائد يف املريد حتفة. 

 االوالمثي الدين مصلح
 االظهار شرح يف االسرار كشف. 

 الالري صالح بن محمد الدين مصلح

 االنصاري
 احلكمة هداية شرح على حاشية. 

 المريواني هللا هداية بن بكر المصنف = ابو

 الحسيني الكردي الكوراني

 المقدادي محمد بن مطهر

 الشريعة وقوة الشيعة سلوة. 

 الحسيني جعفر بن المظفر
 املوضحة الرسالة. 

 الشفائي الحسيني محمد بن مظفر
 باب بيست. 

 شفائي قرابادين. 

  الجنابذي المنجم قاسم محمد بن مظفر
 املنجمني تنبيهات. 

 احلامتية. 

 باب بيست شرح. 

 بالمعروف الشهير مدالمعروف = مح

  هللا عبد بن احمد العالء المعري = ابو

 الشهير النيسابوري حسين=  المعمائي

 بالمعمائي

 علي بن احمد معين

 املسائل اىل الوسائل ادعية. 

 مخدم ميرزا الشهير اشرف الدين معين

 الحسيني
 الروافض الرافضة على الرد. 

 حيدر امير مفتي
 النحو منتخب. 

 الرحيم عبد بن صادق دزادة = محم مفتي

  االرزنجاني

 االبهري عمر بن المفضل
 ايساغوجي. 

 املقدمات فساد يف الزاهرة الرسالة. 

 احلكمة هداية. 
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 الجعفي عمر بن المفضل
 االهليلجة. 

 التوحيد. 

 الصيمري الحسن بن مفلح
 والتوريثات االرث يف التبيينات. 

 وااليقاعات العقود يف الكلمات جواهر. 

 طالب ابي بن علي امامة يف النواصب الزام. 

 االسالم شرائع شرح يف املرام غاية. 

 العباس ابي موجز عن االلتباس كشف. 

 بالمفيد الشهير محمد بن محمد=  المفيد

 السيوري هللا عبد بن المقداد
 املسرتشدين نهج اىل الطالبني ارشاد. 

 النصريية الفصول شرح يف اجلاللية االنوار. 

 الشرائع خمتصر شرح يف الرائع التنقيح. 

 العرفان كنز. 

 االهلية اللوامع. 

 احلشر يوم النافع. 

 االمامية مذهب على الفقهية القواعد نضد. 

 المقدس محمد بن االردبيلي = احمد المقدس

 االردبيلي

 خلخالي علي مقصود
 جوهر كنجينة. 

  االنطاكي البطريرك مظلوم مكسميوس
 الفرضية املسائل يف الرضية االعداد. 

 االردبيلي ينحس مال
 الشمسية شرح على حاشية. 

 روشني مال
 الفياض الشيخ دروس من تقريرات. 

  الجيالني محمد الدين شمسا = شمس مال

 الفاضل علي مال
 العلوم حبر درة تكملة. 

 القزلجي علي مال

 القضية اجزاء يف رسالة. 

 كاظم مال
 العوامل شرح. 

 االشنوي كتاب مال

 التصريف. 

 لطف مال
 الزكاة كتاب. 

 االصفهاني حسين سلطان بن محمد ملك
 واملقابلة اجلرب. 

 الطبالوي منصور
 جهة من املبتدئني على املشكالت بيان 

 .املبني القران يف التجويد

 االيجي ابراهيم بن حسن بن منصور
 احليوان صفات. 

 الحسيني محمد بن منصور
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 الربهان عن احلكمة يف مسائل. 

 الكشفية املطالب. 

 احمد بن محمد بن منصور
 جماهدية كفاية. 

 الدشتكي الحسيني الدين غياث منصور

 تهذيب على الدواني حاشية على الرد 

 .املنطق

 جعفرية رسالة. 

 الدين جلالل العلوم امنوذج رسالة رد يف 

 .الدواني

  الطباطبائي مهدي
 مسائل جمموعة. 

 القمشهي مهدي
 شرائع شرح يف االحكام مدارك حاوي 

 .االسالم

 يرازيالش الكجوري مهدي

 االفكار نتائج شرح. 

 الخالصي عزيز بن حسين بن مهدي

 الكاظمي
 االصول عناوين. 

 المشهور الحائري الحسيني خليل بن مهدي

  بالطبيب
 املنشور الرق شرح يف املسطور الكتاب. 

 النجفي الحجار داود بن مهدي

 الوشيعة نقض. 

 الطباطبائي علي بن مهدي
 اصولية رسائل. 

 اليمني الصبيري يمابراه بن علي بن مهدي

 المقري المهجمي
 واحلكمة الطب يف الرمحة. 

 الغطاء كاشف علي بن مهدي
 املتاجر احكام. 

 اخليارات. 

 الصالة يف رسالة. 

 الصوم يف رسالة. 

 الصحاف االسدي موسى بن محمد بن مهدي
 لهآو النيب مناهج c. 

 علي مهر
 الزيارة شرح على شرح. 

 شرارة امين بن موسى
 املنظمة الدرة. 

 الغطاء كاشف جعفر بن موسى
 واللمعة الشرائع على افادات عدة. 

 الدمشقية اللمعة خيارات على فوائد. 

 الطالب بغية شرح يف الراغب منية. 

 االردبيلي ولي بن علي حيدر بن موسى
 الغروس وحملل العروس تاج. 

 الدين محي شريف بن موسى
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 الدين حمي موسى ديوان. 

 المشهدي هللا فضل بن موسى

 سينا البن القانون شرح. 

 الخونساري محمد بن موسى

 الرسائل اوثق. 

 االصول تقريرات. 

 اخليارات حاشية. 

 الصالة كتاب. 

 والنهي االمر اجتماع يف جمموعة. 

 االسكوئي باقر محمد بن موسى
 الشهرستانية الرسالة على الرد. 

 الرومي زادة قاضي محمود بن موسى

 امللخص شرح حاشية. 

 اهلندسة يف التأسيس اشكال شرح. 

 اهليئة يف امللخص شرح. 

 بن محمد بن احمد بن هللا عبد الدين موفق

  المقدسي قدامة
 الفقه عمدة. 

  قالوزاد المولى
 قليمية رسالة. 

 الميبدي الدين معين بن الميبدي = حسين

 البحراني علي بن ميثم
 االهلية القواعد. 

 حسين مير

 الكافية شرح. 

 النوائي الوزير شير علي مير
 نوائي يواند. 

 الحسيني حسين بن محمد الدين فخر مير

 االسترابادي

 للتجريد اجلديد الشرح على حاشية. 

 عبد بن هللا الشيرازي = حبيب جان ميرزا

 الشيرازي جان بميرزا الشهير هللا

 حيدر بن محمد الدين رفيعا = رفيع ميرزا

  النائيني

 اشرف الدين الحسيني = معين مخدم ميرزا

 الحسيني مخدم زامير الشهير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغروي النائيني حسين = محمد النائيني

 شاه الدين ناصر
 االطفال طب يف الثالثة الرسالة. 

 المطرزي السيد عبد بن ناصر
 املقامات شرح على االيضاح. 

 احلريري مقامات شرح. 

 املصباح. 

 املعرب ترتيب يف املغرب. 

 البحراني البربوري هللا عبد بن ناصر
 احلج فقه يف رسالة. 

 علوي خسرو ناصر
 علوي حجت ديوان. 

 االردبيلي الممالك صدر شاه علي ناصر
 االردبيلي املمالك صدر ديوان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 j محمد النبي

 الكبري اجلوشن دعاء. 

 املبارك القدح دعاء. 

 جهانكير نجات
 والسفور احلجاب. 

 النجاشي علي بن النجاشي = احمد

 النسفي محمد بن عمر حفص ابو الدين نجم
 النسفية العقائد. 

 الصغري اجلامع نظم. 

 علي بن حسين هللا عبد ابو الدين نجم

 الشافعي البغدادي العشاري
 العشاري ديوان. 

 الكبروي الدين نجم

 تعاىل اهلل اىل الطرق يف رسالة 

 

 ن
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 الحسيني محمد بن الدين نجم
 الشكوك معرفة يف امللوك حتفة. 

 العجمي سعيد الدين نجم
 الكافية شرح. 

  محمد بن احمد جعفر النحوي = ابو النحاس

 نديم
 نديم ديوان. 

 النراقي مهدي محمد بن النراقي = احمد

 النراقي ذر ابي بن مهدي النراقي = محمد

 الحسيني الحسين بن هللا نصر
 شريفة خطبة. 

 محمد بن الطوسي = محمد الدين نصير

 الطوسي الدين نصير

 البصري شميل بن النضر
 العني كتاب اىل املدخل. 

 البغدادي علي بن زاده = مرتضى نطمي

  الرومي

 بفلك الملقب الجيالني الدين نظام
 االفكار عروس. 

 القمي محمد بن الحسن الدين نظام

 النيسابوري
 النصريية التذكرة شرح. 

 التصريف شرح. 

 الشافية شرح. 

 احلساب يف الشمسية. 

 االردبيلي احمد بن الدين نظام
 السيوطي شواهد شرح. 

 التصريف شرح شواهد شرح. 

 محمد بن الدين نظام
 االستعارة يف رسالة. 

 الخطائي عثمان الدين نظام
 اخلطائي حاشية. 

 وزليخا يوسف. 

 بابن المعروف الهاشمي محمد الدين نظام

 الهبارية
 والباغم الصادح ديوان. 

 المشتهر محمد بن النيسابوري = حسن نظام

 النيسابوري بنظام

 الجيالني محسن بن علي نظر
 املائة العوامل شرح. 

 ثابت بن نعمان حنيفة = ابو ثابت بن نعمان

 الكوفي

 االلوسي محمود بن نعمان
 الديباجة دياجي يف الوهاجة الذبالة. 

 سيدنا حاشية اكمال يف والتالد الطارف 

 .الوالد

 المشهدي الرضوي هللا نعمة
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 االمامة معرفة يف الكرامة منهاج. 

 الرومي مبارك بن احمد بن هللا نعمة

 اهلل نعمة لغة. 

 الفيلي شهواز بن هللا نعمة
 الفردوسية والرياض النعمانية الشقائق. 

 الجزائري هللا عبد بن هللا نعمة
 النشأة معرفة بيان يف النعمانية االنوار 

 .االنسانية

 النحو يف اجلامي شرح على حاشية. 

 الربيع زهر. 

 الضيائية الفوائد شرح. 

 االستبصار شرح يف االسرار كشف. 

 الوباء من الفرار حكم يف الشجون مسكن 

 .والطاعون

 الكرماني الطبيب عوض بن نفيس
 الطب يف النفيس ابن شرح. 

 والعالمات االسباب كتاب شرح. 

 سنان بن يوسف بن القادر زادة = عبد نقيب

 الحلبي محمد

 الرومي القونوي مصطفى بن نوح
 االرواح بيان يف االشباح راحة 

 والعام اخلاص اليه حيتاج فيما الكالم زبدة. 

 ووجود اخلضر حياة على الدال القول 

 .االبدال

 الحسيني الحسن ابي بن الدين نور
 فقهية سؤاالت. 

 الوراق بن الدين نور
 احلساب حاوي على الوهاب فتح 

 العاملي الحسن ابي بن علي بن الدين نور
 الرواية يف اجازة. 

 الجزائري الموسوي هللا نعمة بن الدين نور
 اللغات فروق. 

 العاملي الموسوي علي الدين نور
 الدين معامل حاشية. 

 علي بن احمد بن ابراهيم بن علي الدين نور

 الحلبي
 املأمون االمني سرية يف العيون انسان. 

 المقدسي غانم ابن محمد بن علي الدين نور

 اجلمعة ظهر يف الشمعة نور. 

 المصري االشموني محمد بن علي الدين نور

 الشافعي
 مالك ابن الفية اىل السالك منهج. 

  محمد الدين نور
 االصولية املطالب خمتصر. 

 الواعظ هللا حبيب بن محمد الدين نور

 االصفهاني
 االنساب جممع. 

 مسعود بن الرحيم عبد بن محمد الدين نور
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 الطهطاوي

 االخالص سورة يف رسالة. 

 الباقاني بركات بن محمود الدين نور

 االنصاري القادري
 االحبر ملتقى شرح على االنهر جمرى. 

 التستري القاضي هللا نور
 احلق احقاق. 

 الصواعق على الرد يف املهرقة الصوارم 

 .احملرقة

 احلق احقاق من منتخب. 

 النوري تقي محمد بن النوري = حسين

 النووي شرف بن النووي = يحيى

 النويني

 جمموعة جمالس. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللكهنوي هادي
 احلمريية القصيدة شرح يف الكوثرية املوجة. 

 الغطاء كاشف عباس بن هادي
 ايهما جواب يف امحدهما. 

 العراقي ضياء الشيخ تقريرات. 

 النائيين حبث من الفقه تقريرات. 

 البهية اللمعة على الرد. 

 التجويد يف رسالة. 

 الوهابية على الرد يف اجلعفرية الرسائل. 

 االسالم شرائع شرح. 

 الطهارة على شرح. 

 اصولية مسائل. 

 فقهية مسائل. 

 واملعايش املكاسب. 

 احلج مناسك. 

 القطر نثر من الزهر نظم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبزواري علي بن هادي
 الفرائد غرر شرح يف الفوائد درر. 

 الطهراني امين محمد بن هادي
 النبوة ودائع. 

 السبزواري اسرار مهدي بن هادي
 الدين اصول يف املضلني هادي. 

 الشيرازي مهدي بن هادي
 الفالح مفتاح دعاء شرح. 

 امين محمد بن مرتضى بن هادي = محمد

 بهادي المدعو

 الكوفي البزاز حاتم بن هارون
 البزاز حامت بن هارون بشر ابي تاريخ 

 .الكويف

 االحسائي الموسوي احمد بن هاشم

 

 هـ
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 على التكليف بناء يف املبني احلق امنوذج 

 .اليقني حصول

 السبيل ايضاح. 

 وجواب سؤال. 

 بالتحقيق احلق عن الغطاء كشف. 

 الكعبي حردان بن هاشم
 الكعيب ديوان. 

 الموسوي خليفة بن هاشم
 وجواب سؤال. 

 رجب شهر دعاء من فقرات شرح. 

 البحراني اسماعيل بن سليمان بن هاشم
 ايضاح يف اللبيب وتذكرة االريب تنبيه 

 .التهذيب رجال

 التهذيب ترتيب يف االخبار جامع. 

 البحراني الجواد عبد بن سليمان بن هاشم
 االطهار االئمة واله حممد االبرار حلية. 

 محمد بن هاشم

 االبرار امام فضائل يف االنوار مصباح. 

 الصالحي شكور رفعت هاشم
 احلسني االمام رثاء يف شعرية جمموعة ` 

 .ومواعظ

 ابراهيم بن صاعد الحسن ابو الدين هبة

 سلمة بابن المعروف
 الفصد يف رسالة. 

 الشهرستاني الحسين بن علي الدين هبة
 العقائد واجبات يف املشاهد مواهب. 

 القمي رضا بن هللا هداية
 الرسائل جوامع. 

  شفيع محمد بن كاظم الهزارجريبي = محمد

 الوائلي

 جمالس جمموعة. 

 الشهير المازندراني الهندي = محمد

 بالهندي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن محمد هللا عبد ابو الدين الوتري = مجد

 الشافعي البغدادي بكر ابي

 الوحيد باقر البهبهاني = محمد الوحيد

 البهبهاني

  الحلبي قاسم بن الطبيب = حجيج الوحيد

 حمدان بن ورام فراس ابي بن ورام
 ورام جمموعة. 

 هللا عبد بن محمد هللا عبد ابو الدين ولي

 التبريزي العمري الخطيب
 املصابيح مشكاة. 

 النقشبندي الدهلوي هللا ولي
 علم يف حفظه من البد مبا اخلبري فتح 

 .التفسري

 التفسري اصول يف الكبري الفوز. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرضوي الحسيني هللا نعمة بن هللا ولي
 بن علي فضائل يف املناقب وحبر املطالب كنز 

 .طالب ابي

 الخطيب محمد بن ولي

 علي االمام اىل منسوبة قصيدة شرح. 

 افندي وهبي
 والغلمان واحلرب احلب يف منظومات 

 .والنساء

  علي بن الوهاب عبد بن الوهبي = علي

  

 

 و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكرملثاني الياس
 جهنم رسوم. 

 الدميري هللا عبد بن الياس
 املنهاج شرح يف الوهاج النجم. 

  الحمصي ياسين
 التهذيب شرح على حاشية. 

 الموصلي العمري الخطيب ياسين

 االرضية احلوادث يف اجللية االثار. 

 المغربي ياسين
 يس سورة ختم. 

 البالدي علي بن الدين صالح بن ياسين

 البحراني
 الفقيه ال حيضره من رجال يف البنية معني. 

 الحنفي الرومي هللا عبد بن ياقوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدين مجال اىل احلموي ياقوت رسالة. 

 القزويني يحيى
 العرب الفاظ قواعد يف االدب ميزان. 

 الشاوي المغربي يحيى

 وهو شيء كمثله ليس) :تعاىل قوله تفسري 

 .(البصري السميع

 الحنفي بكر ابي بن يحيى
 افندي حييى رسائل. 

  البرمكي محمد بن بكر ابي بن يحيى
 والرمحة الظلمة سراج. 

 الكاشي احمد بن يحيى
 البحث آداب شرح حاشية. 

 الحلي سعيد بن احمد بن يحيى
 الشرائع جامع. 

 

 ي
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 والنظائر االشباه بني اجلمع يف الناظر نزهة. 

 الحلي االسدي البطريق الحسن بن يحيى
 مناقب يف االخبار صحاح عيون يف العمدة 

 .االبرار امام

 النووي شرف بن يحيى
 االذكار. 

 االربعون. 

 القران محل آداب يف التبيان. 

 تلخيص يف االخيار وشعار االبرار حلية 

 .واالذكار الدعوات

 والضوابط القواعد رسالة. 

 الفقه يف كتاب. 

 الطالبني منهاج. 

 المسيحي اليعقوبي عدي بن يحيى
 الوراق على عدي بن حييى رد كتاب. 

 البحراني عشرة بن يحيى
 الناظر ونزهة اخلاطر بهجة. 

 بنوعي المعروف نصوح بن علي بن يحيى

 الرومي

 املتون وحماسن الفنون نتائج. 

 زادة قاري بن عمر بن يحيى
 وحاشيتها احلنفية الرسالة تقريرات. 

 الهاشمي فهد بن محمد بن عمر بن يحيى

 المكي
 والظاء بالضاد يكتب ما. 

  معين بن يحيى
 الرجال معرفة. 

 العمريطي بن رمضان بن موسى بن يحيى
 البن التقريب غاية نظم يف الرتتيب نهاية 

 .شجاع

 العظيم عبد بن كاظم اليزدي = محمد

 اليزدي الطباطبائي

 المازني المزرد ضرار بن يزيد
 املزرد ديوان. 

 االنصاري يعقوب

 الصمدية كتاب ترمجة. 

  باشا يعقوب
 الشريعة صدر على حاشية. 

 الكندي اسحاق بن يعقوب
 االرواح استحضار يف رسالة. 

 النفس يف رسالة. 

 البروسوي علي بن يعقوب
 كلستان شرح. 

 اسرائيل بن يوحنا
 يوحنا رسالة. 

 المجمر يوسف

 واملشتقات السماعية املؤنثات. 

 المولى يوسف
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 العني حكمة شرح على حاشية. 

 الشافعي االردبيلي ابراهيم بن يوسف
 االبرار لعمل االنوار. 

 ابن الدين صدر الحسن ابي بن يوسف

 الجويني حمويه
 اجلويين محويه ابن مقامات. 

 البحراني احمد بن يوسف
 عصفور ال يوسف الشيخ مسائل اجوبة. 

 املدارك تدارك. 

 الطاهرة العرتة احكام يف الناضرة احلدائق. 

 اليوسفية امللتقطات يف النجفية الدرر. 

 االرث يف احملمدية الرسالة. 

 الصالة احكام يف رسالة. 

 الناصب معنى بيان يف الثاقب الشهاب. 

 الفقه يف كتاب. 

 القناع كشف. 

 العني لقرتي االجازة يف البحرين لؤلوة. 

 الناضرة احلدائق مقدمة. 

 احلج مناسك. 

 البغدادي الياس بن اسماعيل بن يوسف
 جهله الطبيب يسع ال ما. 

 البحراني حسين بن يوسف
 الشرعية العقود صور. 

 ابراهيم بن بكر ابو بن خضر بن يوسف
 النفائس. 

 الحناني قاسم الدين شمس بن يوسف
 والسلوك السري. 

 الخضري الجليل عبد بن يوسف
 والقبائح الذنوب عن اقلع ملن الفائح الزهر. 

 النجاح مفتاح شرح يف الفتاح فتح. 

 الرهاوي النابي هللا عبد بن يوسف

 احلرمني حتفة. 

 نابي ديوان. 

 نابي سري ذيل. 

 نابي سري. 

 الجنابذي الحسيني محمد بن يوسف
 البهائية الزبدة شرح يف الضيائية الكواكب. 

 السكاكي محمد بن يوسف
 العلوم مفتاح. 

 باغي القره محمد بن يوسف
 ايساغوجي شرح على حاشية. 

 باغي قره رسالة. 

 الهروي يوسف بن محمد بن يوسف

 يوسفي منظومة كتاب. 

 المؤيد بن الحسين بن يحيى بن يوسف

 الحسني
 وشعر تشيع من بذكر السحر نسمة. 

 السمعاني لويس يوسف
 الكلدان بطارقة تاريخ. 



 

 

 

 

 

 

  

فِهْرِسُ املَوَاضِيْع
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 الكريم نالقرآ.  

 

 
 القران علوم يف االتقان. 

 القراءة يف العلماء اختالف. 

 التجويد يف ارجوزة. 

 القارئ ارشاد. 

 وبشارة اشارة. 

 التنزيل انوار. 

 االميان ومعدن العرفان حبر. 

 اجلنان منى بلوغ. 

 جهة من املبتدئني على املشكالت بيان 

 .املبني القران يف التجويد

 القران بدليل البيان. 

 القران محل آداب يف التبيان. 

 الكريم القران جتويد. 

 القران جتويد. 

 االعراف اصحاب يف اخلالف حتقيق. 

 القرآنية االلفاظ ترمجة. 

 الكريم القران ترمجة. 

 الكريم القران تفسري ترمجة. 

 التأويل واسرار التنزيل انوار على تعليقة. 

 احلجام ابن تفسري. 

 العسكري االمام تفسري. 

 اجلالليني تفسري. 

 اخلطيب الشيخ تفسري. 

 الكريم القران تفسري. 

 منه قطعة القران تفسري. 

 القمي تفسري. 

 النعماني تفسري. 

 (زينتكم خذوا) :يةآ تفسري. 

 (نفس كل جتد يوم) :يةآ تفسري. 

 القرآنية اآليات بعض تفسري. 

 القرآنية السور بعض تفسري. 

 القرآنية واآليات السور بعض تفسري. 

 اآليات من وغريها التوحيد سورة تفسري. 

 احلديد سورة تفسري. 

 النجم سورة تفسري. 

 شاهي تفسري. 

 فيه ونفخت سويته فاذا) :تعاىل قوله تفسري 

 .(روحي من

 وهو شيء كمثله ليس) :تعاىل قوله تفسري 

 .(البصري السميع

 العشر القراءات يف النشر تقريب. 

 والتأويل بالرواية يتعلق ما التفسري تلخيص. 

 التنزيل. 

 القراءة علم يف التيسري. 

 اجلامع جوامع. 

 املبني الكتاب تفسري يف الثمني اجلوهر. 

 التنزيل انوار حاشية. 

 التفسري على حاشية. 

 الكشاف على حاشية. 

 الكريم القرآن

 تفسري وعلوم قرآن
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 البيضاوي تفسري على حاشية. 

 الكشاف حاشية على حاشية. 

 التفسري يف حاشية. 

 القراءات يف التهاني ووجه االماني حرز 

 .السبع

 التأويل حقائق. 

 املبني القران جتويد يف املرتلني حلية. 

 املقدمة شرح يف املفهمة احلواشي. 

 القران تفسري يف احلسان اخلريات. 

 نافع مقرا اصل يف اللوامع الدرر. 

 املقدمة شرح يف احملكمة الدقائق. 

 التجويد يف رسالة. 

 القراءات يف رسالة. 

 القرآنية اآليات بعض تأويل يف رسالة. 

 الكريم القران جتويد يف رسالة. 

 االخالص سورة يف رسالة. 

 التجويد علم يف رسالة. 

 الكريم القران يف الوقف معرفة يف رسالة. 

 اجلنان وروح اجلنان روض. 

 القران احكام يف البيان زبدة. 

 القران قراءة يف القاري زينة. 

 الشاطبية. 

 الشاطبية شرح. 

 االمساء حديث شرح. 

 القران تفسري يف الصايف. 

 اجلزرية املقدمة شرح يف املعلمة الطرازات. 

 القران حقائق يف البيان عرائس. 

 الوثقى العروة. 

 الطالبني ومنية الراغبني غنية. 

 العلوي السيد تفسري من فائدة. 

 علم يف حفظه من البد مبا اخلبري فتح 

 .التفسري

 القران يف ما يلتبس بكشف الرمحن فتح 

 الكريم فتح. 

 الريب قناع عن الكشف يف الغيب فتوح. 

 نآالقر فضائل. 

 نآالقر يف املعتربة الفوائد. 

 التفسري صولأ يف الكبري الفوز. 

 القران آداب يف. 

 القران يف السبع القراءات. 

 الرمسية القواعد. 

 االماني حرز شرح يف االماني كاشف. 

 التجويد كايف. 

 االمثال كتاب. 

 الكريم القران يف الشكر كتاب. 

 القراءات كتاب. 

 والقراءات التجويد يف كتاب. 

 التفسري يف كتاب. 

 والتجويد القراءات يف كتاب. 

 القران تفسري يف كتاب. 

 احلسنى اهلل امساء خصائص يف كتاب. 

 التجويد علم يف كتاب. 

 الكشاف. 

 نآالقر آيات كشف. 
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 العرفان كنز. 

 االماني حرز شرح يف املعاني كنز. 

 السبع القراءات يف املبسوط. 

 االسرار حبر مثنوي. 

 القران تفسري يف البيان جممع. 

 الكريم القران تفسري يف حماضرات. 

 ئمةاأل تفسري خمتصر. 

 االسرار ومشكاة االنوار مرآة. 

 ابليس وخلق نالقرآ كتابة حسن يف مسالة. 

 االحكام آيات اىل االفهام مسالك. 

 حممدية مظاهر. 

 التنزيل معامل. 

 اجلزرية املقدمة. 

 القراء طبقات كتاب من. 

 االصول آيات تفسري يف الوصول مناهج. 

 التجويد يف منظومة. 

 اية مخسمائة بيان يف اهلداية منهاج. 

 الصادقني منهج. 

 العلية املواهب. 

 القران تفسري يف الرمحن موهبة. 

 القران يف واملنسوخ الناسخ. 

 واملنسوخ الناسخ. 

 املبتدئ جناة. 

 العشر القراءات يف النشر. 

 املتعالي اهلل كالم جتويد يف لئالآل نظم. 

 آللي نظم. 

 النفائس. 

 اهلي آيات استخراج در شاهي قطب هادية. 

 الباري كالم يف القاري هداية. 

 

 

 واالعالم االبانة. 

 الرجعة اثبات احاديث. 

 واخبار احاديث. 

 الدين علوم احياء. 

 حديثا االربعون. 

 امري فضائل يف االربعني عن االربعون 

 .املؤمنني

 االربعون. 

 الصواب اىل القلوب ارشاد. 

 املرسلني سيد كالم من املؤمنني ازهار. 

 االخبار من اختلف ما يف االستبصار. 

 االستبصار شرح يف االعتبار استقصاء. 

 االشعثيات. 

 الكايف اصول. 

 اجلنة دخول من املانعة االعمال. 

 احملاملي امالي. 

 االمالي. 

 حممد بناه رسالت حضرت نزد اعرابي امدن 

j. 

 االنوار حبار. 

 املرتضى لشيعة املصطفى بشارة. 

 احلبيب بلقاء الكئيب بشرى. 

 الفكر خنبة شرح على النظر بهجة. 

 حديث
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 الرسول لآ عن العقول حتف. 

 الرمحن ذكر فضائل بيان يف اخلالن تذكرة 

 .واالحسان وفضله

 احلديث علوم يف التذكرة. 

 والرتهيب الرتغيب. 

 االطهار حممد آلل االخبار تصحيح. 

 االئمة امساء يف واخلرب احلديث تصريح 

 .عشر االثنى

 السجادية التعليقة. 

 املشكلة احاديث تفسري. 

 مسائل حتصيل اىل الشيعة وسائل تفصيل 

  .الشريعة

 االحكام تهذيب. 

 االعمال وعقاب االعمال ثواب. 

 االحاديث جامع. 

 التهذيب ترتيب يف االخبار جامع. 

 االخبار جامع. 

 الصحيح اجلامع. 

 الصغري اجلامع. 

 الغيظ وكظم الغضب ذم فيه جزء. 

 السنية اجلواهر. 

 البخاري شرح حاشية. 

 الكايف اصول على حاشية. 

 الدين حكامأ احكام يف املتني احلبل. 

 النريوز حديث. 

 عامل حديث. 

 خري حديث يف احلقائق كنوز من احلقائق 

 .اخلالئق

 االستبصار على حواش. 

 واملؤخرة املقدمة للذنوب املكفرة اخلصال. 

 اخلصال. 

 الآللئ درر. 

 التسبيحات يف االخفات دليل. 

 االربعينيات يف رسالة. 

 املعراج يف رسالة. 

 بعدد اهلل اىل الطرق حديث بيان يف رسالة 

 .اخلالئق انفاس

 حديثا االربعني شرح يف رسالة. 

 االخبار زبدة. 

 السعادة سفر. 

 النسائي سنن. 

 باديةآاحليدر السوانح. 

 الكايف شرح يف الشايف. 

 الكايف اصول شرح. 

 حديثا االربعني شرح. 

 للنووي االربعني شرح. 

 االربعني شرح. 

 التهذيب شرح. 

 الكايف من الروضة شرح. 

 عمران مع ` الرضا حديث شرح 

 .الصابي

 الغمامة حديث شرح. 

 االخبار شهاب شرح. 

 احملمدي السنن مصابيح شرح. 
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 الفقيه حيضره ال من شرح. 

 البالغة نهج شرح. 

 الشيعة وسائل شرح. 

 االسالم شرعة. 

 املصطفوية واخلصائل النبوية الشمائل. 

 االخبار شهاب. 

 االسالم شواهد. 

 االربعون الصحائف. 

 البخاري صحيح. 

 النجاة صراط. 

 اجلمعة يوم فضائل يف العروس. 

 الشرائع علل. 

 النبوية االحاديث يف الواردة العلل. 

 واملعارف العلوم عوامل. 

 الرضا صحيفة مع الرضا اخبار عيون `. 

 الرضا اخبار عيون. 

 الغايات. 

 ثاراآل ونوادر خباراأل غرائب. 

 الآللئ غوالي. 

 احلكمة من كلمة الف. 

 االربعني شرح يف املبني الفتح. 

 الكايف فروع. 

 الثالثة االشهر فضائل. 

 رجب شهر فضائل. 

 رمضان شهر فضائل. 

 شعبان شهر فضائل. 

 الرضا فقه. 

 الرضوية الفوائد. 

 احلسان الغرائب املنتقاة الفوائد. 

 االسناد قرب. 

 احلال كاشفة. 

 الكايف. 

 االربعني كتاب. 

 الكايف كتاب من احلدود كتاب. 

 القدسي احلديث كتاب. 

 الكايف من الروضة كتاب. 

 الصغري الكتاب. 

 قيس بن سليم كتاب. 

 االحكام احاديث يف كتاب. 

 الناس السنة على مشهورة اخبار يف كتاب. 

 االحاديث يف كتاب. 

 احلديث يف كتاب. 

 وغريها. الصالة يف كتاب 

 احلديث ومصطلحات رموز يف كتاب. 

 االستبصار شرح يف االسرار كشف. 

 النعمة ومتام الدين كمال. 

 صحيح شرح يف الدراري الكواكب 

 .البخاري

 حيضره ال من شرح يف القدسية اللوامع 

 .الفقيه

 االربعني شرح يف املعني املاء. 

 يف االنوار مشارق شرح يف االزهار مبارق 

 .االخبار صحاح

 الرومية اجملالس. 
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 واخبار ومواعظ وروايات احاديث جمموع. 

 البيت اهل احاديث جمموعة. 

 احاديث جمموعة. 

 احلديث يف جمموعة. 

 رزين بن عالء اصل خمتصر. 

 الرتمذي جامع خمتصر. 

 املروءة. 

 املسانيد. 

 جعفر بن علي مسائل. 

 الوايف مستدرك. 

 الصحيحني على املستدرك. 

 املسلسالت. 

 حنبل بن امحد مسند. 

 حنيفة ابي االمام مسند. 

 الرضا االمام مسند. 

 السعادتني واكسري الشمسني مشرق. 

 املصابيح مشكاة. 

 االخبار مشكالت حل يف االنوار مصابيح. 

 السنة مصابيح. 

 االخوان مصادقة. 

 االخبار معاني. 

 عشر االثنى االئمة يف االثر مقتضب. 

 بن االسالم لشيخ املضية الدرر كتاب من 

 .تيمية

 االمام حيضره ال من. 

 الفقيه حيضره ال من. 

 االخبار عجائب منتخب. 

 السنية املنتقيات. 

 الكساء حديث يف منظومة. 

 املوطأ. 

 االفهام معارف مثرات نتائج. 

 االخبار خنبة. 

 اخلاطر وتنبيه الناظر نزهة. 

 االخيار لتذكرة االخبار نصاب. 

 البالغة نهج. 

 البشر خري عليا ان يف االثر نوادر. 

 اسباط بن علي نوادر. 

 االصول احاديث شرح يف العقول هدى. 

 الوايف. 

 العرصات هول من النجاة وسيلة. 

 

 

 اجلنان ابواب. 

 املسافرين آداب. 

 املسائل اىل الوسائل ادعية. 

 املبارك رمضان شهر ادعية. 

 وطلسمات ادعية. 

 القرآنية السور قراءة وفضائل ادعية. 

 ادعية. 

 االذكار. 

 الساعي واعانة الداعي اغاثة. 

 على أشرف الربية الصالة يف االلفية. 

 واالزمان االسفار اخطار من االمان. 

 الزاهدين انيس. 

 أدعية وزيارات
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 واالئمة النيب زيارة يف الزائرين انيس 

 .الطاهرين

 شريفة اوراد. 

 اوراد. 

 االدعية بعض يف اوراق. 

 واالئمة النيب زيارات يف االخيار بشرى 

 .االطهار

 االدعية اتجمرب بعض. 

 السرائر وكشف الزائر تبصرة. 

 الزائر حتفة. 

 الغرائب حتفة. 

 الزائر حتية. 

 باملأثور القبور اهل حتية. 

 القران ختم دعاء يف القرآنية السور ترتيب. 

 نامه عهد دعاء ترمجة. 

 الفالح مفتاح ترمجة. 

 السجادية الصحيفة على تعليقة. 

 االدعية احكام يف االزهية تلخيص 

 .للزركشي

 الشاذلي حزب كتاب من جزء. 

 االسبوع مجال. 

 الباقية االميان وجنة الواقية االمان جنة. 

 الباقية واجلنة الواقية اجلنة. 

 الواقية اجلنة. 

 اهلاللية احلديقة. 

 احلصني للحصن الثمني احلرز. 

 االفخم والورد االعظم احلزب. 

 الشاذلي حزب. 

 تلخيص يف االخيار وشعار االبرار حلية 

 .واالذكار الدعوات

 القلوب واطمئنان االذكار خالصة. 

 الثمالي محزة ابي دعاء. 

 الكبري اجلوشن دعاء. 

 الطاعون من اخلالص دعاء. 

 السيفي الدعاء. 

 املبارك القدح دعاء. 

 زياد بن كميل دعاء. 

 احلسنى اهلل وامساء الصاحلات الدعوات. 

 ذكر يف االنوار وشوارق اخلريات دالئل 

 .املختار النيب على الصالة

 امام دوازده. 

 املعاد زاد تعريب يف العباد ذخرية. 

 الضراعة ذريعة. 

 االسابيع ربيع. 

 االذكار رسالة. 

 افندي الغين عبد رسالة. 

 السفر آداب يف رسالة. 

 واخلتومات االحراز يف رسالة. 

 االدعية يف رسالة. 

 واالذكار االوراد يف رسالة. 

 اخلرية يف رسالة. 

 االسبوع ايام وحجب آيات يف رسالة. 

 رمضان شهر اعمال بعض يف رسالة. 

 بدر باهل التوسل يف القدر رفع. 
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 االذكار روضة. 

 سيد صحيفة شرح يف السالكني رياض 

 .الساجدين

 املعاد زاد. 

 الرتمجة مع واجلامعة الرضا االمام زيارتي. 

 االنام سعادة. 

 الذاكرين وانيس العابدين سالح. 

 للشاذلي الكبري احلزب شرح. 

 اجلامعة الزيارة شرح. 

 السجادية الصحيفة شرح. 

 للشاذلي البحر حزب شرح. 

 الصغري اجلوشن دعاء شرح. 

 الصباح دعاء شرح. 

 الفالح مفتاح دعاء شرح. 

 الزيارة شرح على شرح. 

 رجب شهر دعاء من فقرات شرح. 

 الفالح مفتاح شرح. 

 الشافعي مناجات شرح. 

 السجادية الصحيفة. 

 العلوية الصحيفة. 

 والشرح الرتمجة مع الكاملة الصحيفة. 

 السمات دعاء شرح يف الصفات صفوة. 

 الشريفة الصلوات. 

 الساعي وجناح الداعي عدة. 

 رضا امام فالنامة. 

 النجاح مفتاح شرح يف الفتاح فتح. 

 املسائل وجناح السائل فالح. 

 الزيارات كامل. 

 الزيارات يف جامع كتاب. 

 واالدعية اآلداب يف كتاب. 

 واالحراز االدعية يف كتاب. 

 واخلتومات االدعية يف كتاب. 

 والزيارات االدعية يف كتاب. 

 االدعية يف كتاب. 

 والذكر االوراد يف كتاب. 

 االوراد يف كتاب. 

 الدعاء يف كتاب. 

 الزيارات يف كتاب. 

 املزار يف كتاب. 

 الصيب والغيث الطيب الكلم. 

 السمات دعاء شرح يف الطيبات الكلمات. 

 االوراد شرح يف العباد كنز. 

 العباد كنز. 

 احلسني قتلة على اجلامعة اللعانة `. 

 عشر اخلمسة املناجاة وترمجة منت. 

 اخلليل زيارة يف الغرام مثري `. 

 اجملتبى الدعاء من اجملتنى. 

 واوراد ادعية جمموعة. 

 ادعية جمموعة. 

 اشعار جمموعة. 

 واالحراز االدعية يف جمموعة. 

 والزيارات االدعية يف جمموعة. 

 االدعية يف جمموعة. 

 االحاديث يف املأثور االدعية من جمموعة 
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 .املنثورة

 جمموعة. 

 وصلوات حمامد. 

 املزار. 

 االعتكاف يف مسالة. 

 االنوار مشكاة. 

 الصغري املصباح. 

 املتهجد مصباح. 

 اخلريات دالئل جبالء املسرات مطالع. 

 النيب معراج. 

 اجلنان مفاتيح. 

 عباسي النجاة مفاتيح. 

 العبادة ومالذ السعادة مفتاح. 

 الفالح مفتاح. 

 املصابيح مقباس. 

 الشافعي االمام مناجاة. 

 الكريم نآالقر سور من املؤمنني مريأ ةمناجا. 

 املأثورة االستخارات يف الطاهرة املنارات 

 .الطاهرة العرتة على

 واله النيب مناهج. 

 الفالح منهاج. 

 الدعوات مهج. 

 الزاكني جناة. 

 الدعوات خنبة. 

 السحر ورد. 

 الوشاح.  

 

 
 

 الشهداء سيد مبناقب السعداء احتاف. 

 السرتي علي الشيخ مسائل اجوبة. 

 عصفور ال يوسف الشيخ مسائل اجوبة. 

 البالدي اهلل عبد مسائل اجوبة. 

 مسائل اجوبة. 

 عشر االربعة املعصومني تاريخ يف ارجوزة. 

 الطاهرين االئمة اخبار يف الغافلني ارشاد. 

 املعصومني وكنى والقاب امساء c. 

 الشمائل فهم اىل الرسائل اشرف. 

 اهلدى بأعالم الورى اعالم. 

 الشهادات اسرار يف العبادات اكسري. 

 املأمون االمني سرية يف العيون انسان. 

 مولد من واالفكار السرور ومفتاح االنوار 

 .املختار النيب

 البيان. 

 املعصومني تاريخ. 

 االئمة مواليد تاريخ. 

 النيب ابوي يف قيل ما تفصيل. 

 كتائب ومثري االحزان نريان التهاب 

 .االشجان

 رؤوس على الثاقب والشهاب املصائب ثاني 

 .املناصب

 فاطمة السيدة مناقب يف البامسة الثغور. 

 العيون جالء. 

 االطهار االئمة واله حممد االبرار حلية 

 سرية املعصوميـن
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 احلسني االمام حياة `. 

 املهدي االمام حياة `. 

 علي االمام حياة `. 

 االئمة حياة. 

 واجلرائح اخلرائج. 

 االئمة خصائص. 

 احلسينية اخلصائص. 

 الشهيد السبط مقتل يف النضيد الدر. 

 املعراج صاحب مسرية يف التاج درة. 

 الزهراء وفاة يف الغراء الدرة. 

 السيدة فضائل بعض يف اليتيمة الدرة 

 .العظيمة

 من بعده ومن املصطفى سرية يف الشفا ذات 

 .اخللفا

 نابي سري ذيل. 

 علي االمام رثاء `. 

 االئمة احوال يف رسالة c. 

 النبوي املولد يف رسالة. 

 سرية يف الشفا ذات على اخلفا رفع 

 .املصطفى

 واالل النيب سري يف االحباب روضة 

 .واالصحاب

 املهديني اهلادين االئمة كلمات زبدة. 

 املثاني السبع. 

 وجوابات سؤاالت. 

 نابي سري. 

 الرسول سرية. 

 االمان صحيفة. 

 البكاء طوفان. 

 فاطمة مناقب يف العاصمة العرى. 

 الزهرا السيدة مناقب يف والبشرى الفتح. 

 واحلسن وفاطمة النيب احوال يف c. 

 ومقام ` العابدين زين مبصيبة الزناد قدح 

 .العباد

 احلسني سيدنا مناقب يف عني كل قرة. 

 النبوية السرية يف كتاب. 

 السرية يف كتاب. 

 وامري االعظم النيب وفاة خرب يف كتاب 

 .c والرضا واحلسن والزهراء املؤمنني

 الرسول سرية يف كتاب. 

 النيب سرية يف كتاب j. 

 البيت اهل سرية يف كتاب c. 

 حممد الرسول مشائل يف كتاب j. 

 النيب معراج يف كتاب j. 

 احلسني مقتل يف كتاب `. 

 اهلل رسول مولد يف كتاب j. 

 االئمة معرفة يف الغمة كشف. 

 جعفر بن موسى وفاة يف الضارم احلزن لب 

 .الكاظم

 نبوة اثبات يف االنوار ومطالع االسرار لوامع 

 .املختار النيب

 احلسينية اجملالس. 

 املعصومني وفيات يف املؤمنني جمالس. 

 حلبيات جمموعة. 
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 القلوب حمرق. 

 عليها جرى وما فاطمة احوال يف خمتصر. 

 البيت اهل سرية يف خمتصر c. 

 وجوابه املعصوم دم طهارة مسالة. 

 البيانية االحكام بعض يف البهبهانية املسائل. 

 بن امحد بن حممد بن اهلل عبد الشيخ مسائل 

 .غدير

 احملمدية املسائل. 

 االبرار مصائب. 

 املعصومني مصائب. 

 علي االمام معاجز `. 

 البكاء مفتاح. 

 احلسني االمام مقتل `. 

 العصمة اهل تاريخ يف منظومة. 

 الشيخ سؤاالت اجوبة يف املمارسني منية 

 .ياسني

 خراسان غريب وفاة يف االحزان مؤجج. 

 النيب مولد j. 

 الرسول وفاة نظم j. 

 اهلداية. 

 الزكي احلسن االمام وفاة `. 

 العسكري احلسن االمام وفاة `. 

 طالب ابي بن علي بن احلسن االمام وفاة 

`. 

 علي االمام وفاة `. 

 الكاظم موسى االمام وفاة `. 

 الزهراء وفاة J. 

 حممد النيب وفاة j. 

 املعصومني وفيات c.  

 الوفيات. 

 

 

 علي االمام مناقب يف حديثا اربعون. 

 املؤمنني امري مناقب يف حديثا االربعون. 

 احلبيب خصائص يف اللبيب امنوذج. 

 مناقب يف االنوار ومعدن االسرار بهجة 

 .االبرار مشايخ من االخيار السادة

 فارسي منظومة بياض. 

 االخيار حتفة. 

 حممد نبينا مقام علو بيان يف االنام تنبيه. 

 الطالبني فضائل يف الغافلني تنبيه. 

 الرسول معجزات يف كتاب من جزء j. 

 حنيفة ابي مناقب يف احلسان اخلريات 

 .النعمان

 النعماني مناقب يف اجلمان الدر. 

 املعراج وسلم التاج درة. 

 ائمة فضائل در جنده روضاتي. 

 واالئمة النيب فضائل يف الثالثة الروضة c. 

 الويف القطب مناقب يف الصفي السر. 

 املؤمنني امري مناقب يف املؤمنني سرور. 

 املصطفى حقوق بتعريف الشفا شرح. 

 املصطفى حقوق بتعريف الشفا. 

 املعصومني معجزات يف االبصار ضياء 

 .االطهار

 مناقب



 دليل خمطوطات 911 فهرس املواضيع
 

 مناقب يف االخبار صحاح عيون يف العمدة 

 .االبرار امام

 املعجزات عيون. 

 طالب ابي بن علي فضائل `. 

 واملناقب الفضائل. 

 املناقب يف كتاب. 

 املؤمنني امري فضائل يف اليقني كشف `. 

 بن علي فضائل يف املناقب وحبر املطالب كنز 

 .طالب ابي

 االطهار االئمة منقبة يف البحار لؤلؤة. 

 االنوار ومعدن االسرار بهجة خمتصر. 

 االبرار امام فضائل يف االنوار مصباح. 

 حنيفة ابي مناقب. 

 االولياء مناقب. 

 االئمة مناقب c. 

 اجليالني القادر عبد مناقب. 

 طالب ابي بن علي مناقب `. 

 احلسن االمام مناقب يف واملنن املواهب. 

 بين سيد مبولد العامل على الكربى النعمة 

 .دمآ

 نامة نور. 

 مصطفى حممد نورباك. 

 كاشي بند هفت.  

 االربعة االئمة مناقب يف امللتمعة اليواقيت. 

 

 

 البابية عقائد حول احباث. 

 الصفات البطال التأويالت ابطال. 

 الباطل نهج ابطال. 

 التوحيد جوهرة شرح يف املريد احتاف. 

 اهلداة اثبات. 

 الواجب اثبات. 

 تعاىل الواجب اثبات. 

 املسائل اجوبة. 

 القاهر عبد بن حسني السيد مسائل اجوبة 

 .االحسائي

 اصفهان اهل مسائل اجوبة. 

 املسائل يف العامة كتب من احاديث 

 .اخلالفية

 االحتجاج. 

 االعمال خلق رسالة شرح يف املقال احسن. 

 واالميان االسالم احالم. 

 ايهما جواب يف امحدهما. 

 االرشاد. 

 عشر احلادي الباب شرح يف البشر ارشاد. 

 املسرتشدين نهج اىل الطالبني ارشاد. 

 الوهابية الفرقة شبه رد يف الباطل ازهاق. 

 والقدر القضاء يف النظر استقصاء. 

 البينات وانوار اآليات اسرار. 

 الصالة اسرار. 

 واجوبة اسئلة. 

 شرح يف االمام عبارات من املرام اشارات 

 .االكرب الفقه

 التوحيد اصل. 

 عقائد وعلم الكالم
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 الدينية العقائد اصل. 

 الدين اصول. 

 العقائد اصول. 

 وعقائد الدين اصول يف الدجنة اضاءة 

 .املؤمنني

 االعتقادات. 

 املوالي اعالم 

 والنصارى اليهود افحام. 

 االمامة اثبات يف االفصاح. 

 املوىل اقسام. 

 االلفني. 

 العمادية االلواح. 

 شرحها مع العقائد يف الرباهني ام. 

 االمامة. 

 االنتصار. 

 الناذرين انذار. 

 االنصاف. 

 والقدر القضاء من البشر انقاذ. 

 على التكليف بناء يف املبني احلق امنوذج 

 .اليقني حصول

 النصريية الفصول شرح يف اجلاللية االنوار. 

 القدسية االنوار. 

 الياقوت شرح يف امللكوت انوار. 

 النشأة معرفة بيان يف النعمانية االنوار 

 .االنسانية

 املعاد اهبة. 

 االهليلجة. 

 االمور اهم. 

 املتومسني آيات. 

 الصحيحة العقيدة بشرح الصرحية اآلية. 

 السبيل ايضاح. 

 النواصب دفائن ايضاح. 

 الرجعة على بالربهان اهلجعة من االيقاظ. 

 فرعون اميان. 

 الديانة اسرار كشف يف السليمانية الباكورة 

 .النصريية

 العلوم حبار. 

 الكالم حبر. 

 االمالي بدء. 

 االماني بدء. 

 الشيباني عقيدة شرح يف املعاني بديع. 

 تيمية بن امحد كفر يف اجللية الرباهني. 

 الساباطية الرباهني. 

 العقائد جتريد شرح يف القاطعة الرباهني 

 .الساطعة

 احلبيب بلقاء الكئيب بشرى. 

 الزواجر كتاب من املنتخبة الكبائر بيان. 

 النفثة عن االهلية املنحة تصحيف بيان 

 .الشيطانية

 االدلة تبصرة. 

 السواد لبس يف الرشاد تبيني. 

 الكالم علم يف املرام تتميم. 

 الكالم جتريد. 

 التوحيد كلمة يف التجريد. 
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 االفعال مسالة يف املقال حترير. 

 واالقدار االقضية معرفة يف االبرار حتفة. 

 عشرية االثنا التحفة. 

 االخوان حتفة. 

 االخيار حتفة. 

 اجملاورين حتفة. 

 واجلماعة السنة اهل عقائد يف املريد حتفة. 

 القرشي الرسول وهدية النيب حتفة. 

 املسرتشدين نهج شرح يف الواصلني تذكرة. 

 الساطع والنور القاطع الربهان ترمجة. 

 االسالمية العقيدة ترمجة. 

 االصول يف النصريية الفصول ترمجة 

 .الدينية

 املذاهب ترجيح. 

 العقائد جتريد شرح يف القواعد تسديد. 

 القدس حظرية اىل النفس تسليك. 

 التوضيح مقدمات تشريح. 

 االوان تعب. 

 واالسالم املدنية ترمجة يف االنام تعريف. 

 اخلفرية احلواشي على تعليقات. 

 الواجب اثبات رسالة على تعليقات. 

 للعقائد اجلاللي شرح على تعليقات 

 .العضدية

 النسفية العقائد شرح على تعليقات. 

 واملطلب االقصى املقصد على تعليقة 

 .االسنى

 النسفية العقائد شرح على تعليقة. 

 الشريعة تفسري. 

 ابليس تفليس. 

 املقدمة شرح يف التقدمة. 

 الكالم تهذيب شرح يف املرام تقريب. 

 الشاهرودي املرتضوي حسن السيد تقريرات 

 .االمامة يف

 االميان تقويم. 

 اخر املهدي عالمات يف البيان تلخيص 

 .الزمان

 ارباب عقلية شرح يف الفوائد تلخيص 

 .القصائد

 نيجرية رسالة تلخيص. 

 الدين اصول معرفة يف الغافلني تنبيه. 

 العضدية العقائد شرح على تنبيهات. 

 واالئمة االنبياء تنزيه c. 

 العبث دنس عن احلجج تنزيه. 

 الثالث للملل االحباث تنقيح. 

 الكالم تهذيب. 

 التوحيد. 

 يف املنجية العقائد يف املسايرة كتاب توضيح 

 .االخرة

 العقائد يف كتاب من جزء. 

 والعمل العلم مجل. 

 االمامة يف النعيم جنة. 

 احلسني مشهد عن تيمية ابن جواب. 

 ماجد ال امحد الشيخ مسالة جواب 

 .االوالي
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 السمناني كاظم مال مسائل جواب. 

 االمالي بدء شرح يف الغالي الفرد اجلوهر. 

 التوحيد جوهرة. 

 التجريد حاشية. 

 اخلياط حاشية. 

 التجريد شرح على علي الشيخ حاشية 

 .احللي للعالمة

 االشارات اهليات حاشية. 

 التجريد اهليات حاشية. 

 الكالم جتريد حاشية. 

 املرام تغريب حاشية. 

 التجريد شرح حاشية. 

 اجلديد الشرح على حاشية. 

 للتجريد اجلديد الشرح على حاشية. 

 احلشر يوم النافع على حاشية. 

 اهليات على رياخلف حاشية على حاشية 

 .التجريد

 الشرح على الدواني حاشية على حاشية 

 .للتجريد اجلديد

 التجريد شرح على حاشية. 

 جلالل العضدية العقائد شرح على حاشية 

 .الدواني

 النسفية العقائد شرح على حاشية. 

 املواقف شرح على حاشية. 

 الواجب اثبات رسالة شرح على حاشية. 

 اجلديد الشرح جواهر مباحث على حاشية 

 .للتجريد

 اخليالي علي امحد قول حاشية. 

 الناجية الفرقة تعيني يف الكافية احلجة. 

 ملقم حجر. 

 احلسنية. 

 حسنية. 

 واملوالني الشيعة بني الفرق يف املبني احلق. 

 اليقني حق. 

 الدين اصول معرفة يف اليقني احلق. 

 االميان حقيقة. 

 االمامية مذهب حقيقة. 

 وامليثاق الطينة اخبار عن االغالق حل. 

 وعامل مشكك بني الطالسم حل. 

 العباد الفاظ حل يف الفؤاد حياة. 

 القدس حظرية يف النفس حياة. 

 املوت بعد احلياة. 

 التكليف خالصة. 

 والتشيع الرفض بني اخلالفة. 

 احلسنى االمساء نظم يف االسنى الدر. 

 اللهاميم االئمة مناقب يف النظيم الدر. 

 اجلعفرية العقائد شرح يف املوسوية الدرر. 

 واليقني احلزم طريق من الدين دالئل. 

 مبتدع منكر كل على الغالب اهلل دين 

 .كاذب

 االرواح بيان يف االشباح راحة. 

 احلجة وظهور الرجعة. 

 البهية اللمعة على الرد. 

 االسيوطية الرسالة. 
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 البابية يف االوىل الرسالة. 

 التهليلية الرسالة. 

 البابية يف الثالثة الرسالة. 

 البابية يف الثانية الرسالة. 

 البابية يف اخلامسة الرسالة. 

 للفاسق الدامغة الرسالة. 

 البابية يف الرابعة الرسالة. 

 السهوية الرسالة. 

 يةبالطهماس الرسالة. 

 احلقيقية احلكمة يف الغيبية الرسالة. 

 الكفر الفاظ رسالة. 

 االهلية احلقائق يف الكمالية الرسالة. 

 املوضحة الرسالة. 

 وجهنم بهشت رسالة. 

 جعفرية رسالة. 

 نآالقر خلق رسالة. 

 الواجب اثبات يف رسالة. 

 يف واالوصياء االنبياء وجود اثبات يف رسالة 

 .قبورهم

 االخرة احوال يف رسالة. 

 املذاهب اراء اختالف يف رسالة. 

 الدين اصول يف رسالة. 

 االمامة يف رسالة. 

 التقية يف رسالة. 

 التوحيد يف رسالة. 

 واالختيار اجلرب يف رسالة. 

 الرجعة يف رسالة. 

 الزاد خري كتاب على الرد يف رسالة. 

 تعاىل اهلل اىل الطرق يف رسالة. 

 العقائد يف رسالة. 

 والقدر القضاء يف رسالة. 

 الكالمية املسائل يف رسالة. 

 املعاد يف رسالة. 

 االهلية املعارف يف رسالة. 

 الوجود يف املؤثر يف رسالة. 

 النبوة يف رسالة. 

 االئمة على النص يف رسالة. 

 اهليكل يف رسالة. 

 فرعون اميان يف رسالة. 

 يتعلق وفيما االنسان احوال بيان يف رسالة 

 .باملعاد

 الدنيا يف الشهداء بان القول حتقيق يف رسالة. 

 داللتها وجه وبيان املعجزة حتقيق يف رسالة 

 .النبوة يرعى من صدق على

 االعمال خلق حتقيق يف رسالة. 

 الصوفية مذهب حتقيق يف رسالة. 

 عمر اىل ابنته املؤمنني امري تزويج يف رسالة 

 .اخلطاب بن

 التصوف رد يف رسالة. 

 الصوفية شبهات رد يف رسالة. 

 املعراج شرح يف رسالة. 

 تعاىل اهلل اىل الشر نسبة عدم يف رسالة. 

 التوحيد عقيدة يف رسالة. 

 الكالم علم يف رسالة. 
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 االئمة علية يف رسالة. 

 االميان اركان عمدة يف رسالة. 

 االمامة مباحث يف رسالة. 

 تعاىل اهلل معرفة يف رسالة. 

 يوحنا رسالة. 

 الوهابية على الرد يف اجلعفرية الرسائل. 

 الرشيت رسائل. 

 عامية صابئية رسائل. 

 افندي حييى رسائل. 

 جهنم رسوم. 

 الفضائح وكشف االميانية النصائح رشف 

 .اليونانية

 املنصور النيب معراج لبيان املنشور الرق. 

 االعتقادات اصول يف اجلنات روضات. 

 الغائب احلجة اثبات يف الناصب الزام. 

 طالب ابي بن علي امامة يف النواصب الزام. 

 اخلليلية العقائد زبدة. 

 والعام اخلاص اليه حيتاج فيما الكالم زبدة. 

 (.منه قطعة) الكبائر اخرتاق عن الزواجر 

 االميان سرماية. 

 الشريعة وقوة الشيعة سلوة. 

 اجلوهري العقد شرح يف العبقري السمط. 

 وجواب سؤال. 

 امللة وبرهان االمة سيف. 

 كتاب من مستخرج تعاىل اهلل امساء شرح 

 .املواقف شرح

 عشر احلادي الباب شرح. 

 التجريد شرح. 

 اجلديد الشرح. 

 القبور يف املوتى حال بشرح الصدور شرح. 

 العضدية العقائد شرح. 

 النسفية العقائد شرح. 

 الثمني العقد شرح. 

 الوسطى العقيدة شرح. 

 التوحيد يف الغنائية شرح. 

 النصريية الفصول شرح. 

 االكرب الفقه شرح. 

 الفوائد شرح. 

 الكالم يف الالمية شرح. 

 املقاصد شرح. 

 املواقف شرح. 

 اهلداية شرح. 

 الكالم جتريد شرح. 

 النورانية حديث شرح. 

 ربه عرف نفسه عرف من حديث شرح. 

 الواجب اثبات يف رسالة شرح. 

 املفارق اجلوهر اثبات رساله شرح. 

 العقائد شرح على افندي رمضان شرح. 

 علوان عقيدة شرح. 

 االمالي بدء قصيدة شرح. 

 الكايف من التوحيد كتاب شرح. 

 الشرور اهل خمازي يف الصدور شفاء. 

 الذنوب عن االنبياء عصمة يف القلوب شفاء. 

 النواصب الغوات رجم يف الثاقب الشهاب. 
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 الناصب لفقه ما رد يف الثاقب الشهاب. 

 النواصب شياطني لرجم الثواقب الشهب. 

 الكالم جتريد شرح يف االهلام شوارق. 

 الالمعة الشوارق. 

 والولي املوىل معنى يف السوي الصراط. 

 القويم والنهج املستقيم الصراط. 

 النجاة صراط. 

 املالحدة ألعناق احلاصدة الصوارم. 

 الناجية الفرقة حتقيق يف املاضية الصوارم 

 .اهلاوية الفرقة ورد

 البدع اهل على الرد يف احملرقة الصواعق 

 .والزندقة

 الغوثية اجلواهر بواهر يف االسرار ضمائر. 

 االمالي بدء شرح يف املعالي ضوء. 

 العاملني ضياء. 

 والبوارق الطالئع. 

 االرض طي. 

 املنجود عصرة. 

 اجلعفرية العقائد. 

 الزيدية عقائد. 

 الشيبانية العقائد. 

 الركنية الشيخية عقائد. 

 النسفية العقائد. 

 حنفية عقائد. 

 اهلادين االئمة احكام تبيني يف الثمني العقد. 

 الصحيحة العقيدة. 

 الظهور عالمات. 

 دليل بابني السبيل علم. 

 الرباهني بقاطع واليقني العلم حمجة علم. 

 اليقني عني. 

 االثر اهل يف واالثر العني. 

 الكالم حبر شرح يف املرام غاية. 

 على الرد يف االسالمية اجليوش غزو 

 .اجلهمية

 الرؤية ابطال يف الغنية. 

 الغيبة. 

 االسرتابادي شرح من فائدة. 

 املنثور الدرر كتاب من فائدة. 

 الرمحاني والفيض الرباني الفتح. 

 النصريية الفرائض. 

 تعارض درء يف والعدل االنصاف فسطاط 

 .والنقل العقل

 عبد ابن على الرد يف اخلطاب فصل 

 .الوهاب

 واحملاسن العيون من املختارة الفصول. 

 االكرب الفقه. 

 اسالمية عقائد اصول شرح در علية فوائد. 

 املذهب خالصة من فوائد. 

 االول املبدأ اثبات يف. 

 احلجة ظهور اخبار يف. 

 الفنون اعز يف العيون قرة. 

 العينية احلمريي قصيدة. 

 اهلل بأمساء التوسل يف الدمياطية القصيدة 

 .احلسنى
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 االهلية القواعد. 

 العقائد قواعد. 

 االنبياء عن السهو نفي يف لالمة الثابت القول 

 .واالئمة

 املهجة لثمرات واحلجة الشارح القول. 

 املنتظر املهدي عالمات يف املختصر القول. 

 الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية. 

 املوىل اقسام كتاب. 

 االجتماع كتاب. 

 الزوراء كتاب. 

 املنشور الرق شرح يف املسطور الكتاب. 

 املواقف كتاب. 

 واجلماعة السنة اهل كتاب. 

 االجنيل يف التحريف اثبات يف كتاب. 

 الدين اصول يف كتاب. 

 بكتابهم اليهود على االحتجاج يف كتاب. 

 االمامة يف كتاب. 

 الرجعة يف كتاب. 

 العقائد يف كتاب. 

 الكالم يف كتاب.  

 الكالم علم يف كتاب. 

 املؤمنني امري إلمامة املخالفني رد يف كتاب. 

 والظنون الشبه دفع يف العيون كحل. 

 املسافرين زاد شرح يف الرباهني كشف. 

 اخلالق معرفة يف احلق كشف. 

 بالتحقيق احلق عن الغطاء كشف. 

 الدين اصول يف اليقني كشف. 

 املكنونة الكلمات. 

 اهلل اىل السلوك كيفية. 

 الآللئ. 

 االمساعيلية املسائل حتقيق يف اجللية اللمعة. 

 االهلية اللوامع. 

 املسائل جوامع اجوبة يف الوسائل لوامع. 

 واملعاد املبدأ. 

 االمامة يف املبسوط. 

 االخيار ومسالك االبرار جمالس. 

 االمامية دين لوصف جملس. 

 التوحيد وكتاب مسائل جمموعة 

 العضدية العقائد على حاشية ,احملاكمات. 

 احملتضر. 

 للربزجني الساعة اشراط يف االشاعة خمتصر. 

 النبوية احلكمة خمتصر. 

 والقدر القضاء يف العشر القواعد خمتصر. 

 اجلديد الشرح على الالهيجي حاشية خمتصر 

 .للتجريد

 مسائل. 

 الغيبة يف العشر املسائل. 

 االمامية بني التشاجر فيها وقع مسائل. 

 االمامة اثبات يف املسرتشد. 

 اسرار حقائق كشف يف اليقني انوار مشارق 

 .املؤمنني امري

 االعتصام يف احلياة مصفاة. 

 االنوار طوالع شرح يف االنظار مطالع. 

 النظم شرح يف الفهم معارج. 
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 الفريد والدر التوحيد معراج. 

 الدين اصول من الثالث الركن معرفة. 

 العقائد يف مقدمة. 

 الغيبة يف املقنع. 

 البحرين ملتقى. 

 شاذان بن الفضل كتاب من. 

 الرضا اخبار عيون كتاب من. 

 الصمد عبد بن حسني الشيخ مناظرة 

 .احلارثي

 الصدوق جعفر ابي مع الدولة ركن مناظرة. 

 حلب علماء بعض مع مناظرة. 

 الفالح مناهج. 

 االثار وتتبع االخبار منبع. 

 الفصول شرح يف السؤول منتهى. 

 االكرب الفقه شرح يف االزهر الروض منح. 

 السبكي ابن منظومة. 

 مناجاتها مع احلسنى االمساء منظومة. 

 احلجة منظومة. 

 الفرائد منظومة. 

 العقائد يف منظومة. 

 شرحها مع العقائد يف منظومة. 

 االمامة اثبات يف الكرامة منهاج. 

 الدين اصول يف اليقني منهاج. 

 السداد اراد ملن الرشاد منهج. 

 املصطفى ابوي اميان يف الوفى منهج. 

 احملصلني منية. 

 العقائد واجبات يف املشاهد مواهب. 

 املؤلف. 

 القيامة ميزان. 

 احلشر يوم النافع. 

 الدين اصول على تشمل نبذة. 

 الوهابية احوال يف اجللية النخبة. 

 البصرة حرب يف النصرة. 

 االمامة يف الضال نصيحة. 

 املناظرات او النظرات. 

 الصغري اجلامع نظم. 

 والطاغوت اجلبت لعن يف الالهوت نفحات. 

 الريب نفي. 

 االمراض إلعدام الرياض نفيس. 

 الوشيعة نقض. 

 االعتقادية النكت. 

 االصول مقدمات يف النكت. 

 الزمان دراية يف البيان نهاية. 

 الصدق وكشف احلق نهج. 

 الدين اصول يف املسرتشدين نهج. 

 املبني النور. 

 الدين اصول يف اليقني نور. 

 الدين اصول يف املضلني هادي. 

 الدين اصول يف االسالم هداية. 

 الصبيان هداية. 

 واحد اال منه يصدر ال الواحد. 

 

 

 املأثور اذينة ابن موقوف يف الصدور ابانة. 

 فقه
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 ثاراآل. 

 عشرية االثنا. 

 اسئلة ثالثة اجوبة. 

 مسائل اجوبة. 

 احلديث احسن. 

 اخللل احكام. 

 املتاجر احكام. 

 الشريعة بأخبار الشيعة معامل احياء. 

 العراقيني اختالف. 

 مسعود بن اهلل وعبد علي اختالف. 

 والشافعي مالك اختالف. 

 فقهية اختالفات. 

 الصالة آداب. 

 العباد جناة شرح يف الرشاد ادلة. 

 فقهية اراجيز. 

 النكاح يف ارجوزة. 

 االميان احكام اىل االذهان ارشاد. 

 الدين فروع اىل املتبصرين ارشاد. 

 املقلدين ارشاد. 

 القبلة معرفة يف العلة ازاحة. 

 املقدسة االعتاب تقبيل عن الوسوسة ازاحة. 

 احلواشي مدرك بيان يف الغواشي ازالة. 

 املأوى جنة لنيل التقوى اسس. 

 السبق اشارة. 

 والنظائر االشباه. 

 االصالح. 

 الفرائض علم من ومجل اصول. 

 الفرضية املسائل يف الرضية االعداد. 

 الشهيدية االلفية شرح يف اجللية االعالم. 

 االسالم بقواطع االعالم. 

 من عليه االمامية اتفقت فيما االعالم 

 .االحكام

 والزيارة العمرة اعمال. 

 العروة على احللي حسني الشيخ افادات 

 .الوثقى

 جعفر بن علي الشيخ افادات. 

 املقدمة االرشاد شرح يف االقتصاد. 

 البهية الكواكب نظم على السنية االقمار. 

 شجاع ابي الفاظ حل يف االقناع. 

 العبادات احكام يف السعادات اكسري. 

 االسالم شرائع شرح يف االلتقاط. 

 اليومية الصالة فقه يف االلفية. 

 الرياض انوار. 

 الغرر انوار. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية االنوار. 

 الفقاهة انوار. 

 الشرائع مفاتيح شرح يف اللوامع االنوار. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف املشرقية االنوار. 

 االبرار لعمل االنوار. 

 االلباب انيس. 

 واملواريث الفرائض يف االجياز. 

 القواعد مشكالت شرح يف الفوائد ايضاح. 

 العباب شرح يف االيعاب. 

 العروة على وتعليقة اخلوئي السيد حبث 
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 .الوثقى

 والصالة الطهارة يف حبث. 

 النافع املختصر شرح يف الالمع البحر. 

 يف الوثقى العروة على اخلوئي السيد حبوث 

 .الصالة

 ويف الرياء ويف واالقامة االذان يف حبوث 

 .الصالة افعال

 اهلداية بداية. 

 الغاية شرح يف البداية. 

 الشرعية الوثائق يف الصكوك بدائع. 

 االسالم شرائع شرح يف االحكام براهني. 

 النافع املختصر شرح يف القاطع الربهان. 

 املكاسب حاشية يف الطالب بغية. 

 والواجب املفروض معرفة يف الطالب بغية. 

 الفقيه بلغة. 

 العبقرية الرتمجة خمتصر املرضية البهجة. 

 الوردية البهجة. 

 الصدق وتبيان احلق بيان. 

 اضحيته من الفقري اكل حل بيان. 

 الفقه يف البيان. 

 الغروس وحملل العروس تاج. 

 الدين احكام يف املتعلمني تبصرة. 

 الدين ألحكام تبيان. 

 املشكوك اللباس يف للمصلني االباحة تبيني. 

 والتوريثات االرث يف التبيينات. 

 عشرية االثنا تتمة. 

 الدرة تتمة. 

 مذهب على الشرعية االحكام حترير 

 .االمامية

 االمامية فقه يف الدينية الفروع حتصيل. 

 االبرار حتفة. 

 املختار الدرر على االخيار حتفة. 

 احلسينية التحفة. 

 والعمرة احلج احكام يف اخلرية حتفة. 

 الدين اصول معرفة يف الرضية التحفة 

 .املرضية الشرعية واالحكام

 احملسنية النخبة شرح يف السنية التحفة. 

 احلبوة احكام يف الصفوة حتفة. 

 اللباب تنقيح حترير بشرح الطالب حتفة. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية التحفة. 

 املنهاج ادلة اىل احملتاج حتفة. 

 املنهاج شرح يف احملتاج حتفة. 

 الشكوك معرفة يف امللوك حتفة. 

 مسالة على التعليق مسالة يف التحقيق 

 .السرجيية

 املقادير يف والتنقري التحقيق. 

 املدارك تدارك. 

 التذكرة. 

 املعاد وذخرية العباد تذكرة. 

 الطاهرة العرتة فقه يف الفاخرة التذكرة. 

 الفقهاء تذكرة. 

 الشريعة ترمجة. 

 الصالة ترمجة. 

 مفاتيح شرح يف الساطع املصباح ترمجة 
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 .الشرائع

 حممد للسيد عملية رسالة ترمجة 

 .الطباطبائي

 البينات ترجيح. 

 التصحيح وترجيح التوشيح ترشيح. 

 القدوري تصحيح. 

 الكايف شرح يف الصايف على تعليق. 

 الوثقى العروة على احللي تعليقات. 

 املكاسب على تعليقات. 

 يف الساطع الكوكب منظومة على تعليقات 

 .اجلوامع مجع نظم

 واالصول الشرائع على تعليقة. 

 الوثقى العروة على تعليقة. 

 املكاسب على تعليقة. 

 الطالب بغية على تعليقة. 

 املتقني حديقة على تعليقة. 

 للنائيين ضرر ال قاعدة رسالة على تعليقة. 

 موسى للشيخ ضرر ال رسالة على تعليقة. 

 املسائل رياض على تعليقة. 

 املياه مباحث على تعليقة. 

 الدقائق كنز منت على تعليقة. 

 كتاب من واملقابلة اجلرب مسائل على تعليقة 

 .التذكرة

 املقدمة شرح يف التقدمة. 

 اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 الصالة يف اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 صالة يف اخلوئي السيد احباث تقريرات 

 .املسافر

 صالة وقت يف اخلوئي السيد احباث تقريرات 

 .املغرب

 النائيين احباث تقريرات. 

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات. 

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة يف

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة قواطع يف

 املكاسب على اخلوئي السيد تقريرات. 

 العروة مباحث على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة يف الوثقى

 العروة مباحث على اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصوم يف الوثقى

 الزكاة يف اخلوئي السيد تقريرات. 

 الصالة يف اخلوئي السيد تقريرات. 

 شكوك مباحث يف اخلوئي السيد تقريرات 

 .الصالة

 االصفهاني حممد السيد تقريرات. 

 الربوجردي الرحيم عبد الشيخ تقريرات. 

 الغروي علي الشيخ تقريرات. 

 الشريازي كاظم الشيخ تقريرات. 

 النائيين حسني حممد الشيخ تقريرات. 

 الكاظمي علي حممد الشيخ تقريرات. 

 الفقه تقريرات. 

 النائيين حبث من الفقه تقريرات. 

 الشريازي املريزا تقريرات. 
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 فقهية تقريرات. 

 الفقه يف تقريرات. 

 حبث على الطباطبائي صادق حممد تقريرات 

 .اخلراساني الشيخ

 الفياض الشيخ دروس من تقريرات. 

 الشرائع تكملة. 

 العلوم حبر درة تكملة. 

 االحكام معرفة يف املرام تلخيص. 

 اىل الشيعة وسائل من النكاح كتاب تلخيص 

 .الشريعة احكام

 القواعد متهيد. 

 الشرائع خمتصر شرح يف الرائع التنقيح. 

 البحار وجامع االبصار تنوير. 

 من واحلواشي للمنت السداد مدارك توضيح 

 .العباد جناة

 االحكام غوامض على احلكام توقيف. 

 الصغار احكام جامع. 

 االحكام جامع. 

 املنار شرح يف االسرار جامع. 

 الشرائع جامع. 

 واالحكام الشرائع جامع. 

 العباسي اجلامع. 

 الفتاوى جامع. 

 املقاصد جامع. 

 النفائس جامع. 

 حممدي جامع. 

 الكتب عن شذ ملا الضابط وهو اجلامع. 

 املرياث جدول. 

 الزمان صاحب زيارة من جزء `. 

 الوكالة كتاب من جزء. 

 اجلعفرية. 

 الفاطميتني بني اجلمع. 

 والعقود اجلمل. 

 واالخفات اجلهر. 

 االخريتني يف واالخفات اجلهر. 

 بالتسبيح االخريتني يف واالخفات اجلهر. 

 مسالة جواب. 

 رمضان شهر يف السفر ابداع جواز. 

 الرسائل جوامع. 

 الثقلني احكام يف البحرين جواهر. 

 الفقه جواهر. 

 الكالم جواهر. 

 وااليقاعات العقود يف الكلمات جواهر. 

 املخزونة والآللئ املكنونة اجلواهر. 

 الباجوري حاشية. 

 اخليارات حاشية. 

 الدر حاشية. 

 البهية الروضة حاشية. 

 النافع املختصر حاشية. 

 املسائل رياض حاشية. 

 االسالم شرائع حاشية. 

 االذهان ارشاد شرح حاشية. 

 الشرائع شرح حاشية. 

 اللمعة شرح حاشية. 
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 الزكاة كتاب شرح حاشية. 

 شجاع ابي منت شرح حاشية. 

 االذهان ارشاد على حاشية. 

 العروة على حاشية. 

 اهلداية بشرح العناية على حاشية. 

 االربعني شرح يف املبني الفتح على حاشية. 

 االول الشهيد الفية على حاشية. 

 املكاسب على حاشية. 

 املنهاج شرح يف احملتاج حتفة على حاشية. 

 املسائل رياض على حاشية. 

 الشريعة صدر على حاشية. 

 االفهام مسالك على حاشية. 

 السمرقندي الليث مقدمة على حاشية. 

 الطالبني منهاج على حاشية. 

 االحكام قواعد حاشية. 

 شرح يف احلكام درر على الدرر نقد حاشية 

 .االحكام غرر

 منهاج على وعمرية القيلوبي حاشيتا 

 .النووي

 شرائع شرح يف االحكام مدارك حاوي 

 .االسالم

 الفرائض حبوة. 

 الطاهرة العرتة احكام يف الناضرة احلدائق. 

 الرتقاء الدين احكام معرفة يف املتقني حديقة 

 .اليقني معارج

 رمضان شهر يف الغليان حرمة. 

 احلسبة. 

 اجياب يف منه البد فيما الصراح احلق 

 .النكاح

 االحكام حقائق. 

 املختصر احلل. 

 يف الرواية وقاية من املغلقة املواضع حل 

 .اهلداية مسائل

 الثاني الشهيد حواشي. 

 املقدمة شرح على املدنية احلواشي 

 .احلضرمية

 االسالم شرائع حواشي. 

 الفقه خزانة. 

 االحكام خزائن. 

 املرياث مسائل يف االحباث خالصة. 

 االنتصار خالصة. 

 الفقه يف اخلالف. 

 والطالق اخلمس. 

 اخليارات. 

 العاملني ارشاد يف الثمني الدر. 

 االبصار تنوير شرح يف املختار الدر. 

 امللتقى شرح يف املنتقى الدر. 

 والعقود االيقاعات صيغ يف املنضود الدر. 

 التتميم مسالة يف النظيم الدر. 

 الدرة. 

 القرطبية لفظ حل يف البهية الدرة. 

 احلائرية الدرة. 

 املختار درة. 

 املنظمة الدرة. 
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 االحكام غرر شرح يف احلكام درر. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية الدرر. 

 الدروس. 

 العمل دستور. 

 سلطان خليفة ايرادات دفع. 

 االسالم شرائع شرح يف االحكام دالئل. 

 االرشاد شرح يف العباد دالئل. 

 احلنفية االلغاز يف االشرفية الذخائر. 

 الفرائض ذخرية. 

 االرشاد شرح يف املعاد ذخرية. 

 االسالم شرائع اسرار اىل االحالم ذرائع. 

 الشيعة ذكرى. 

 اخلمر حتريم يف الذكرى. 

 االئمة اختالف يف االمة رمحة. 

 احلدائق صاحب على رد. 

 اجلراحات احكام على اجلعفرية الرسالة. 

 اخلراجية الرسالة. 

 الثالث الدماء رسالة. 

 الرضاعية الرسالة. 

 الصاع رسالة. 

 العملية الرسالة. 

 والضرر الضرار نفي يف الغرر رسالة. 

 البهائية الفرائض رسالة. 

 والضوابط القواعد رسالة. 

 االرث يف احملمدية الرسالة. 

 املقنعة الرسالة. 

 مهدي السيد فتاوى على النتيجة رسالة 

 .القزويين

 النجاة رسالة. 

 رضاعية رسالة. 

 النافع املختصر شرح على رسالة. 

 عملية رسالة. 

 حممد املريزا فتاوى وفق عملية رسالة 

 .الطباطبائي

 فقهية رسالة. 

 االراضي احكام يف رسالة. 

 االموات احكام يف رسالة. 

 التقليد احكام يف رسالة. 

 اجلنائز احكام يف رسالة. 

 الرضاع احكام يف رسالة. 

 الصالة احكام يف رسالة. 

 شهر قضاء عليه ملن املسافرة احكام يف رسالة 

 .رمضان

 املوت احكام يف رسالة. 

 املرياث احكام يف رسالة. 

 النكاح احكام يف رسالة. 

 احلج مناسك احكام يف رسالة. 

 احلكام جوائز اخذ يف رسالة. 

 الصالة آداب يف رسالة. 

 القرب آداب يف رسالة. 

 عن اجلنابة غسل غري اغناء يف رسالة 

 .الوضوء

 الزواج اقرار يف رسالة. 

 زوجته بطالق الزوج اقرار يف رسالة. 
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 والتقليد االجتهاد يف رسالة. 

 االرث يف رسالة. 

 وطريقتها االستخارة يف رسالة. 

 احلسني لرثاء االستيجار يف رسالة `. 

 واملقادير االوزان يف رسالة. 

 وااليقاعات العقود يف التعليق يف رسالة. 

 الفاطميتني بني اجلمع يف رسالة. 

 احلج يف رسالة. 

 الغسل اثناء يف احلدث يف رسالة. 

 اخلضاب يف رسالة. 

 الصالة يف الواقع اخللل يف رسالة. 

 شهر يف بالعدد يقول من على الرد يف رسالة 

 .رمضان

 الرضاع يف رسالة. 

 الزكاة يف رسالة. 

 واخلمس الزكاة يف رسالة. 

 السهو يف رسالة. 

 منصوصة الغري الشكوك يف رسالة. 

 الشهادة يف رسالة. 

 الصالة يف رسالة. 

 الصوم يف رسالة. 

 الطالق يف رسالة. 

 الطهارة يف رسالة. 

 الصغرى الطهارة يف رسالة. 

 والصالة الطهارة يف رسالة. 

 العبادات يف رسالة. 

 وغريها الدائمة احلرة عن العزل يف رسالة. 

 العصري يف رسالة. 

 الفرائض يف رسالة. 

 الفقه يف رسالة. 

 احملاباتية املعاملة بشرط القرض يف رسالة. 

 القرعة يف رسالة. 

 القضاء يف رسالة. 

 املشروط والبيع احملاباة يف رسالة. 

 احملرم يف رسالة. 

 قضاء عليه ملن اختيارا املسافرة يف رسالة 

 .رمضان شهر

 احلج مناسك يف اخلالفية املسائل يف رسالة. 

 الشرعية املسائل يف رسالة. 

 احليض يف املتعلقة املسائل يف رسالة. 

 واملواسعة املضايقة يف رسالة. 

 املعاطاة يف رسالة. 

 املقادير يف رسالة. 

 املهور يف رسالة. 

 املواريث يف رسالة. 

 املياه يف رسالة. 

 املرياث يف رسالة. 

 النوافل يف رسالة. 

 الوقف يف رسالة. 

 الوقف مباحث اول يف رسالة. 

 غري من اجلاهل عبادة بطالن يف رسالة 

 .تقليد

 والعمرة احلج افعال بيان يف رسالة. 

 حاالتها وبيان واجلهرية اخلفية بيان يف رسالة 
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 .ومثراتها

 العاقلة احلرة البكر نكاح والية بيان يف رسالة 

 .البالغة

 واخلتان واخللع الفضولي بيع يف رسالة. 

 الفقاع حتريم يف رسالة. 

 العدالة حتقيق يف رسالة. 

 والقهوة التنت حتليل يف رسالة. 

 والبواري احلصر تطهري يف رسالة. 

 والقومة االركان تعديل تفسري يف رسالة. 

 مكة اهل تقصري يف رسالة. 

 وعدمه امليت اجملتهد تقليد يف رسالة. 

 امليت تقليد يف رسالة. 

 املتنجس تنجيس يف رسالة. 

 الدوران جواز يف رسالة. 

 اخلمر حد يف رسالة. 

 االراضي من الزوجة حرمان يف رسالة. 

 اللحية حلق حرمة يف رسالة. 

 الصالة يف التسليم حكم يف رسالة. 

 والزبيب التمر عصري حكم يف رسالة. 

 بدين الورثة بعض اقر لو ما حكم يف رسالة 

 .الباقون وانكر مورثه على

 وصيغه النكاح خطبة يف رسالة. 

 على املوقوف يف البنت ولد دخول يف رسالة 

 .االوالد بعض

 الكتاب اهل ذبائح يف رسالة. 

 الصالة سنن يف رسالة. 

 االنبياء سهو يف رسالة c. 

 الصالة شكوك يف رسالة. 

 اجلمعة صالة يف رسالة. 

 املسافر صالة يف رسالة. 

 احملرم صيد يف رسالة. 

 العقود صيغ يف رسالة. 

 الغائب طالق يف رسالة. 

 اجملتهد ظن يف رسالة. 

 رمضان شهر عدد يف رسالة. 

 او موته بعد البعل ذات حرمة عدم يف رسالة 

 كونها حال من شبهة هاوطأ من على طالقه

 .بعل ذات

 الصالة فرائض يف رسالة. 

 والعمرة احلج فرض يف رسالة. 

 الصالة فرض يف رسالة. 

 احلج فقه يف رسالة. 

 املنصوصة غري الشكوك فقه يف رسالة. 

 العبادات فقه يف رسالة. 

 ضرر ال قاعدة يف رسالة. 

 اجملتهد فقد مع العمل كيفية يف رسالة. 

 اجلمعة مسالة يف رسالة. 

 الرجلني غسل مسالة يف رسالة. 

 الصالة اسقاط معرفة يف رسالة. 

 ة.اخلمس الفرائض اوقات معرفة يف رسالة 

 (.به االقرار ملك شيئا ملك من) يف رسالة 

 احلج مناسك يف رسالة. 

 املريض منجزات يف رسالة. 

 الصيام مندوب يف رسالة. 



 فهرس املواضيع 917 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

 الصالة مواقيت يف رسالة. 

 اخلنثى مرياث يف رسالة. 

 الكتاب اهل جناسة يف رسالة. 

 الصالة واجبات يف رسالة. 

 او بركعة االحتياط وجوب يف رسالة 

 .ركعتني

 الصغري تزويج على الوصي والية يف رسالة 

 .واجملنون والصغرية

 السرتي اهلل عبد بن علي الشيخ رسائل. 

 يف والفساد الصحة اصالة) الفقهية الرسائل 

 (.املعامالت

 التمري العصري حكم) الفقهية الرسائل 

 (.والزبييب

 (.اجلاهل عبادة حكم) الفقهية الرسائل 

 (.الصغري متعة حكم) الفقهية الرسائل 

 (.االشياء طهارة) الفقهية الرسائل 

 (.امليت تقليد جواز عدم) الفقهية الرسائل 

 املسائل تلك علم اىل الرسائل. 

 فقهية رسائل. 

 خمتلفة رسائل. 

 الرضوان. 

 الدقائق كنز شرح يف احلقائق رمز. 

 االبدان حياة يف اجلنان روض. 

 االذهان ارشاد شرح يف اجلنان روض. 

 الدمشقية اللمعة شرح يف البهية الروضة. 

 اليومية الصالة فقه يف الصفوية الروضة. 

 املسائل رياض. 

 الصغري املسائل رياض. 

 ظافر كل وسالح املسافر زاد. 

 العباد سداد شرح يف املعاد زاد. 

 الدليل زبدة. 

 الرياض زهر. 

 احلدائق مقدمة شرح يف الفائق الزهر. 

 البهية الروضة يف الزوية الزهرات. 

 اخلسران اهل تكفري مبسالة السب. 

 العباد جناة شرح يف الرشاد سبيل. 

 واحلج العمرة مسائل يف النهج سراج. 

 الفتاوي لتحرير احلاوي السرائر. 

 االديب واسوة الغريب سلوة. 

 واجلواب السؤال. 

 وجواب سؤال. 

 فقهية سؤاالت. 

 االسالم شرائع. 

 الفقهية املتون احد شرح. 

 االرشاد شرح. 

 االحكام باحاديث االعالم شرح. 

 االبرار لعمل االنوار شرح. 

 التبصرة شرح. 

 اجلعفرية شرح. 

 احلاوي شرح. 

 البهية الدرة شرح. 

 النجفية الدرة شرح. 

 الدروس شرح. 

 الرحبية شرح. 
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 الفرائض يف السراجية شرح. 

 الوسطى العقيدة شرح. 

 الفرائض شرح. 

 السراجية الفرائض شرح. 

 الشهيد الفية شرح. 

 القواعد شرح. 

 الدمشقية اللمعة شرح. 

 اللمعتني شرح. 

 النافع املختصر شرح. 

 املفاتيح شرح. 

 احلضرمية املقدمة شرح. 

 الفرائض يف الرجبية املقدمة شرح. 

 املكاسب شرح. 

 احملرمة املكاسب شرح. 

 املنهاج شرح. 

 الفيضية النخبة شرح. 

 النفلية شرح. 

 من واخليارات البيع مباحث بعض شرح 

 .الدمشقية اللمعة

 املتعلمني تبصرة شرح. 

 اجلوامع مجع شرح. 

 (.ألبيك ومالك انت) حديث شرح 

 اجلماعة صالة يف زرارة حديث شرح. 

 املكاسب خيارات شرح. 

 الوصايا رسالة شرح. 

 البيان زبدة شرح. 

 املكاسب كتاب من املتعاقدين شرائط شرح. 

 االسالم شرائع شرح. 

 الشرائع مفاتيح شرح شرح. 

 الطهارة على شرح. 

 خليل سعيدي خمتصر على شرح. 

 اهلداية مسائل يف الرواية وقاية على الشرح. 

 السجاوندي فرائض شرح. 

 احملرر فرائض شرح. 

 االحكام قواعد شرح. 

 االجارة كتاب شرح. 

 البيع كتاب شرح. 

 القواعد كتاب شرح. 

 الفقه يف كتاب شرح. 

 الدقائق كنز شرح. 

 الدمشقية اللمعة لكتاب شرح. 

 الشافعي الفقه فروع يف املزني خمتصر شرح. 

 الرحبية املقدمة على خمتصر شرح. 

 الشرائع مفاتيح شرح. 

 احلدائق مقدمة شرح. 

 العمروسي مقدمة شرح. 

 وهبان ابن منظومة شرح. 

 الرضاع منظومة شرح. 

 للنووي الطالبني منهاج شرح. 

 النافع املختصر ميزان شرح. 

 االفهام وجنعة االحكام نبعة شرح. 

 العباد جناة شرح. 

 اهلداية مسائل يف الرواية وقاية شرح. 

 احلسينية الشعائر. 
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 الفرائض احكام يف الوامض الشهاب. 

 االسالم شرائع شرح يف االعالم شوارع. 

 الكفاية شرح يف اهلداية شوارع. 

 القويم واملنهج املستقيم الصراط. 

 الفتاوى صرة. 

 الصالتية. 

 الشرعية العقود صور. 

 االبانة صيانة. 

 النكاح يف العقود صيغ. 

 وااليقاعات العقود صيغ. 

 الشرائع شرح يف الالمع الضياء. 

 الرياض طرائق. 

 االرشاد شرح يف الرشاد طريقة. 

 اللباب شرح يف العجاب. 

 واللمعة الشرائع على افادات عدة. 

 احلامل عدة يف الكامل عدة. 

 الدين يف الوثقى العروة. 

 اخلوارج عقائد. 

 الطهماسبية العقد. 

 املختصر شرح يف الدرر عقود. 

 والزلل اخلطأ من والعاصم العمل عماد. 

 االحكام يف القضاة ومرجع احلكام عمدة. 

 الناسك وعدة السالك عمدة. 

 الفقه عمدة. 

 الوثقى العروة شرح يف االبقى العمل. 

 والليلة اليوم عمل. 

 اجلين العنب. 

 االحكام فوائد يف االيام عوائد. 

 الفقه يف العويص. 

 العالية االنظار ألهل الغالية. 

 اآلمال غاية. 

 االجياز غاية. 

 الفتوى دراية يف القصوى الغاية. 

 االرشاد نكت شرح يف املراد غاية. 

 االسالم شرائع شرح يف املرام غاية. 

 االسالم شرائع خمتصر شرح يف املرام غاية. 

 احد مبوت املهر انتصاف يف املسؤول غاية 

 .الدخول قبل الزوجني

 الواجبة الصالة احكام يف اجلبني غرة 

 .اليومية

 والعمرة احلج مناسك يف الغرة. 

 االحكام غرر. 

 والضرر الضرار نفي يف الغرر. 

 واحلرام باحلالل يتعلق فيما االيام غنائم. 

 واملقتدي االمام شروط بيان يف املبتدي غنية. 

 املصلي منية شرح يف املتملي غنية. 

 والفروع االصول علمي اىل النزوع غنية. 

 احلكام درر بغية يف االحكام ذوي غنية. 

 املعاد غنيمة. 

 والتقليد االجتهاد يف فائدة. 

 اخلريية الفتاوى. 

 الرملي فتاوى. 

 الصغرى الفتاوى. 

 بالفتاوى وتعرف اهلندية الفتاوى 
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 .العاملكريية

 الرتكية باللغة فتاوى. 

 الشريعة يف تركية فتاوى. 

 خان قاضي فتاوى. 

 الوجيز شرح يف العزيز فتح. 

 باحاديث االعالم بشرح العالم فتح 

 .االحكام

 العني قرة شرح يف العني فتح. 

 التقريب الفاظ شرح يف اجمليب القريب فتح. 

 الطالب منهج بشرح الوهاب فتح. 

 النية معرفة يف الفخرية. 

 واملدارك املسالك على احلاشية يف الفذالك. 

 الفرائض. 

 السراجية الفرائض. 

 القدسية النفحة شرح يف االنسية الفرحة. 

 الرضا فقه. 

 اهلداة احكام يف النجاة فلك. 

 اجلعفرية الفوائد. 

 السراجية الفوائد. 

 املنظومة شرح يف الشنشورية الفوائد 

 .الرحبية

 املتفرقة الفوائد. 

 النفلية شرح يف امللية الفوائد. 

 الدمشقية اللمعة خيارات على فوائد. 

 احلنفية فروع يف الفوائد. 

 اخلراج حل حتقيق يف اللجاج قاطعة. 

 اجلمعة صالة ترك يف للبدعة القالعة. 

 االبصار تنوير شرح على االنظار قرة. 

 اخلراجية االراضي قسم. 

 املكاسب شرح يف االولياء قسم. 

 والشهادات القضاء. 

 القضاء مسائل اضاءة يف العسجدات قناديل 

 والشهادات.

 االحكام قواعد. 

 الغروية االحكام قواعد. 

 عشر الستة القواعد. 

 والفوائد القواعد. 

 االختصار غاية شرح يف املختار القول. 

 باجلهر االعالم قصد يف املنري اليسري القول 

 .بالتكبري

 الكايف. 

 الفقه يف الكايف. 

 البيع كتاب. 

 التجارة كتاب. 

 اخلمس كتاب. 

 والطالق اخلمس كتاب. 

 العباد جناة على تعليقة الثالث الدماء كتاب. 

 الربا كتاب. 

 ع.الرضا كتاب 

 الرهان كتاب. 

 الزكاة كتاب. 

 (.استداللي) الزكاة كتاب 

 الشرائع على شرحا الزكاة كتاب. 

 الصالة كتاب. 
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 الصوم كتاب. 

 الطهارة كتاب. 

 التبصرة شرح يف الطهارة كتاب. 

 العبادات كتاب. 

 الغصب كتاب. 

 والضمان والنكاح الغصب كتاب. 

 الفراق كتاب. 

 الفرائض كتاب. 

 الفقه كتاب. 

 القضاء كتاب. 

 اللقطة كتاب. 

 املعامالت كتاب. 

 املكاسب كتاب. 

 النكاح كتاب. 

 احلر بن اهلل عبد كتاب. 

 وفروعه الدين اصول يف كتاب. 

 االحكام يف كتاب. 

 البيع يف كتاب. 

 الرتكة يف كتاب. 

 التقليد يف كتاب. 

 الطهارة يف كتاب 

 العبادات يف كتاب. 

 العقائد يف كتاب. 

 والكالم العقائد يف كتاب. 

 العقود يف كتاب. 

 الفقه يف كتاب. 

 االمامي الفقه يف كتاب. 

 احلنفي الفقه يف الكتاب. 

 احلنفي الفقه يف كتاب. 

 اجملتهدين واقوال الفقه يف كتاب. 

 املعامالت يف كتاب. 

 الوقف يف كتاب. 

 والزكاة الصالة بابي يف كتاب. 

 املعاطاة بيع يف املختار بيان يف كتاب. 

 االمامية فقه يف كتاب. 

 احلج مناسك يف كتاب. 

 الفقه ابواب يف خمتصر كتاب. 

 شرائع مسائل وجه عن االبهام كشف 

 .االسالم

 على الغسل وجوب عن االستار كشف 

 .الكفار

 االلتباس كشف. 

 الناس قاعدة عن االلتباس كشف. 

 العباس ابي موجز عن االلتباس كشف. 

 الغيبة احكام عن الريبة كشف. 

 الدرة شرح يف السرتة كشف. 

 االسالم شرائع وجوه عن الظالم كشف. 

 الغطاء كشف. 

 الغوامض كشف. 

 العارض لقطر الغوامض كشف. 

 القواعد متهيد كتاب من الفوائد كشف. 

 القناع كشف. 

 االمجاع حجية عن القناع كشف. 

 اللثام كشف. 
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 االنام اسئلة عن اللثام كشف. 

 االسالم مراسم سرائر عن اللثام كشف. 

 احملجة كشف. 

 والعام اخلاص بغية شرح يف املرام كشف. 

 االحكام كفاية. 

 سةيالنف الكلمات. 

 االسالم شرائع شرح يف االحكام كنز. 

 الدقائق كنز. 

 الطالبني منهاج شرح يف الراغبني كنز. 

 الفوائد كنز. 

 القواعد مشكالت شرح يف الفوائد كنز. 

 الباهرة الآللئ. 

 الفوات زمن يف فات ما صوم لزوم. 

 االحكام معرفة يف احلكام لسان. 

 النية معرفة يف اجللية اللمعة. 

 الدمشقية اللمعة. 

 االحكام لوامع. 

 النكات لوامع. 

 خلف الشيخ مسائل يف الصدف لؤلؤة. 

 جهله املكلف يسع ال ما. 

 اخلوئي للسيد الركوع مباحث. 

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد مباحث 

 .الصالة يف

 الوثقى العروة على اخلوئي السيد مباحث 

 .املسافر صالة يف

 الصالة يف اخلوئي السيد مباحث. 

 اجلماعة صالة يف اخلوئي السيد مباحث. 

 اخلوئي للسيد الصالة يف الشك مباحث. 

 اخلوئي السيد تقريرات ,الصالة مباحث. 

 اخلوئي للسيد القراءات مباحث. 

 اخللل حكم مباحث. 

 اخلوئي للسيد الوثقى العروة على مباحث. 

 املساقات يف احلكيم حمسن للسيد مباحث. 

 الصالة كتاب من مباحث. 

 اجلعفرية املباني. 

 املبسوط. 

 متفرقات. 

 االحكام بداية شرح يف املرام جماري. 

 االحبر ملتقى شرح على االنهر جمرى. 

 النهرين وملتقى البحرين جممع. 

 عشر اثين مسائل يف الدرر جممع. 

 والربهان الفائدة جممع. 

 العلماء استفتاءات من جمموع. 

 وتيسري املسائل تصحيح يف القواعد جمموعة 

 .احلساب

 رسائل جمموعة. 

 الصفوي العهد يف رسائل جمموعة. 

 مسائل جمموعة. 

 االصفهاني حممد السيد حماورات. 

 الفتوى يف احملرر. 

 الشافعية فروع يف احملرر. 

 النعماني الفقه يف الربهاني احمليط. 

 للفتوى املختار. 

 النوازل خمتارات. 
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 احكام يف االمصار علماء اختالف خمتصر 

 .االسالم شرائع

 االيضاح خمتصر. 

 الرياض خمتصر. 

 النافع املختصر. 

 الفصولني جامع خمتصر. 

 الشهور فضل يف والاللي الدرر عقد خمتصر 

 .والليالي وااليام

 املتملي غنية خمتصر. 

 العبادات يف خمتصر. 

 الفقه يف خمتصر. 

 احلنفية فروع يف املختصر. 

 واخلمس الزكاة كتاب خمتصر. 

 اهلداية مسائل خمتصر. 

 الشريعة احكام يف الشيعة خمتلف. 

 اللمعة حاشية يف االسرار خمزن. 

 االسالم شرائع شرح يف االحكام مدارك. 

 االعمال تتمة اىل املدخل. 

 االسفار احكام يف االخبار مرآة. 

 بن حممد بن علي السيد ومسائل مراسالت 

 .اسحاق

 العلوية املراسم. 

 العوام مرشد. 

 الرضاعي االبن حليلة حرمة مسالة. 

 الكر يف مسالة. 

 االفهام مسالك. 

 العاملية االربعون املسائل. 

 البصرية املسائل. 

 اجليالنية املسائل. 

 اخلوئية املسائل. 

 امللقب علوي بن اهلل عبد السيد مسائل 

 .احلسني بعشيق

 اللطيف عبد بن علي السيد مسائل. 

 الطربية املسائل. 

 احملمدية املسائل. 

 املسائل من منه البد فيما احملمدية املسائل 

 .الدينية

 املشكلة املسائل. 

 امليافارقيات املسائل. 

 الناصريات املسائل. 

 واجوبتها الفقهية رضا مسائل. 

 فقهية مسائل. 

 املرياث يف مسائل. 

 النكاح يف مسائل. 

 متفرقة مسائل. 

 خمتلفة مسائل. 

 اجملمع شرح يف املستجمع. 

 املعاد ذخرية شرح يف االجتهاد مستقصى. 

 االنوار مشارق. 

 الدروس شرح يف الشموس مشارق. 

 احلنفية الفتاوى يف االحكام مشتمل. 

 املشكاة. 

 الدروس شرح يف احلسينية االنوار مشكاة 

 .الدينية
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 الدمشقية اللمعة شرح يف الغروية املشكاة. 

 العلوم حبر درة شرح يف املصابيح مشكاة. 

 الشهيد الفية شرح يف الورى مشكاة. 

 املصابيح. 

 االحكام مصابيح. 

 شرائع مفاتيح شرح يف الظالم مصابيح 

 .االسالم

 االسالم شرائع شرح يف االنام مصباح.  

 الشرائع مفاتيح شرح يف الساطع املصباح. 

 الفقيه مصباح. 

 املتهجد مصباح. 

 االنظار مطارح. 

 اجلعفرية الرسالة شرح يف املظفرية املطالب. 

 االئمة اثار من املقتبسة االنوار مطالع 

 .االطهار

 االسالم شرائع شرح يف االحكام معارج. 

 ياسني ال فقه يف الدين معامل. 

 املختصر شرح يف املعترب. 

 الشريعة احكام يف الشيعة معتمد. 

 اهلداية منهاج شرح يف الشريعة معراج. 

 الصالة واجب معرفة. 

 اخلواص معني. 

 الشرائع مفاتيح. 

 الصالة مفاتيح. 

 النظام درر شرح يف الكالم مفاتيح. 

 الكرامة مفتاح. 

 االصالح تلخيص يف النجاح مفتاح. 

 االنوار مقابس. 

 االلفية الرسالة شرح يف العلية املقاصد. 

 االنام مقتدى. 

 االسالم شرائع ترمجة يف االنام مقتدى. 

 الشافعية السادة فقه يف احلضرمية املقدمة. 

 الصالة مقدمة. 

 الغزنوية املقدمة. 

 السعادتني واكسري الشمسني مشرق مقدمة. 

 واملعايش املكاسب. 

 االحبر ملتقى. 

 ابن االسالم لشيخ املرضية الفتاوى من 

 .تيمية

 املسائل اجوبة يف اجللية االنوار كتاب من 

 .الباقية الذخرية وكتاب اجلبلية

 العرتة فقه يف الزاهرة النجوم كتاب من 

 .الطاهرة

 الوثقى العروة شرح يف اهلدى منار. 

 احلج مناسك. 

 السوية املناهج. 

 واليقني احلق ائمة فقه يف املتقني مناهج. 

 املناهل. 

 املذهب حتقيق يف املطلب منتهى. 

 شرائع نكت يف االنام مقاصد منتهى 

 .االسالم

 االعسم منظومات. 

 فقهية منظومات. 

 القزويين الفاضل منظومة. 
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 املستطرفة الفقهية املنظومة. 

 واملشارب املطاعم منظومة. 

 الفقه الغاز يف العني حور منظومة. 

 املرأة ارث يف منظومة. 

 االرث يف منظومة. 

 واالكل والديات االرث يف منظومة 

 .والشرب

 عامة مذاهب على االنكحة يف منظومة. 

 احلج يف منظومة. 

 واخلمس والصيام احلج يف منظومة. 

 الرضاع يف منظومة. 

 شرحها مع الرضاع يف منظومة. 

 الصالة يف منظومة. 

 العدد يف منظومة. 

 الفرائض يف منظومة. 

 الفقه يف منظومة. 

 املواريث يف منظومة. 

 الرضاعة مسائل يف منظومة. 

 االعمال منهاج. 

 الوثقى العروة شرح يف التقوى منهاج. 

 الطالبني منهاج. 

 اهلداية منهاج. 

 الرشاد منهج. 

 الطالب منهج. 

 االسالم شرائع شرح يف الغمام منهل. 

 املناسك حج يف الناسك منى. 

 الطالب بغية شرح يف الراغب منية. 

 الراغبني منية. 

 املبتدي وغنية املصلي منية. 

 املهذب. 

 االحكام مدارك يف االفهام مهذب. 

 النافع املختصر شرح يف البارع املهذب. 

 الفقه يف املهذب. 

 االسالم شرائع شرح يف االنام موارد. 

 الفتاوى لتحرير احلاوي املوجز. 

 النافع. 

 املنهاج شرح يف الوهاج النجم. 

 النخبة. 

 الدهلكية مسائل اجوبة من الزكية النفحات. 

 اليومية الصالة احكام يف القدسية النفحة. 

 اليومية الصالة فقه يف القدسية النفحة. 

 النفلية. 

 الوقاية خمتصر يف النقاية. 

 والفقه الفتاوي جمرد يف النهاية. 

 البداية شرح يف اهلداية. 

 الواقعات. 

 الرياض على احلاشية يف اجلعفرية الورود 

 .الطباطبائية

 الفضيلة نيل اىل الوسيلة. 

 والتفاريع االصول معرفة يف الينابيع.  

 

 

 االحكام. 

 االحكام اصول يف االحكام. 

 أصول الفقه
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 الفقه اصول يف ارجوزة. 

 االستصحاب. 

 االصول اشارات. 

 الصحة اصالة. 

 االصلية االصول. 

 العملية االصول. 

 وفصوله الفقة اصول. 

 الفقه اصول. 

 واالشتغال الرباءة مبحث الفقه اصول 

 .واالحتياط

 اجملتهدين انيس. 

 الرسائل اوثق. 

 القوانني عبارات يف املضامني ايضاح. 

 اصولي حبث. 

 واالواخر االوائل اصول يف الزاخر البحر. 

 الفرائد شرح يف الفوائد حبر. 

 الفرائد درر شرح يف الفوائد حبر. 

 والنواهي االوامر يف حبوث. 

 االصول بدائع. 

 االصول تهذيب شرح يف العقول براهني. 

 الرسائل براءة تنبيهات شرح يف االمل بغية. 

 والعام اخلاص بغية. 

 الكفاية شرح يف الغاية بلوغ. 

 االصول علم يف العقول بهجة. 

 القياس حتقيق يف الذخرية على احلاشية تتمة. 

 االصول جتريد. 

 االجتهاد يف التجزي. 

 العملية االصول يف احلقيقية التحقيقات. 

 االصوليني تذكرة. 

 االصول تذهيب. 

 النائيين احباث على احللي تعليقة. 

 الرسائل على تعليقة. 

 معامل على الشريواني حاشية على تعليقة 

 .الدين

 االنصاري للشيخ الشك رسالة على تعليقة. 

 االنصاري للشيخ الظن رسالة على تعليقة. 

 الظنون حجية رسالة على تعليقة. 

 االنصاري الشيخ رسائل على تعليقة. 

 االصول فرائد على تعليقة. 

 االصول يف تعليقة. 

 التقريرات. 

 االصول يف اخلوئي السيد احباث تقريرات. 

 النائيين احباث تقريرات. 

 االصول تقريرات. 

 االصفهاني السيد تقريرات. 

 املرتضوي حسن السيد تقريرات 

 .الشاهرودي

 الكفاية يف املرتضوي حسن السيد تقريرات. 

 االنصاري الشيخ تقريرات. 

 العراقي ضياء الشيخ تقريرات. 

 اخلراساني الغين عبد الشيخ تقريرات. 

 الغروي علي الشيخ تقريرات. 

 الكفاية على الغروي علي الشيخ تقريرات. 

 النائيين حسني حممد الشيخ تقريرات. 
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 االنصاري مرتضى الشيخ تقريرات. 

 هادي الشيخ تقريرات. 

 النخجواني تقريرات. 

 الرسائل درس تقريرات. 

 واملكاسب الرسائل درس تقريرات. 

 الفقه اصول يف تقريرات. 

 االصول يف تقريرات. 

 العملية االصول يف تقريرات. 

 االنسداد دليل يف تقريرات. 

 موسى االستاذ لدروس تقريرات 

 .اخلونساري

 الشريازي تقي حممد تقريرات. 

 املستنبط املوسوي اهلل نصر تقريرات. 

 االصول يف اخلوئي السيد واحباث تقريرات 

 .العملية

 راضي ال حممد الشيخ واحباث تقريرات 

 .الكفاية حول

 الزبدة اشكاالت شرح يف العمدة تلخيص. 

 التنقيح مقاصد كشف اىل التلويح. 

 االصول على الفروع تنزيل يف التمهيد. 

 االصول تنقيح. 

 املرام تنقيح. 

 االصولية املقاصد تنقيح. 

 االصول تهذيب. 

 القوانني توضيح. 

 التنقيح غوامض حل يف التوضيح. 

 الشتات جوامع. 

 مجال اغا حاشية. 

 االصول عدة على اخلليلية احلاشية. 

 الرسائل حاشية. 

 احلاجب ابن خمتصر حاشية حاشية. 

 املعامل شرح حاشية. 

 الرسائل على حاشية. 

 القوانني على حاشية. 

 لألنصاري الظن حجية رسالة على حاشية. 

 والرتاجيح التعادل رسائل على حاشية. 

 االنصاري الشيخ رسائل على حاشية. 

 االصول زبدة على حاشية. 

 العضدي شرح على حاشية. 

 البن اجلوامع جلمع احمللي شرح على حاشية 

 .السبكي

 احلاجب ابن خمتصر شرح على حاشية. 

 االصول علم على حاشية. 

 االصول فرائد على حاشية. 

 االصول قوانني على حاشية. 

 االصول كفاية حاشية. 

 االحكام مدارك حاشية. 

 الدين معامل حاشية. 

 احملصول من احلاصل. 

 االدلة خنب حاوي. 

 االمجاع حجية. 

 وختطئة اجملتهدين تصويب يف املبني احلق 

 .االخباريني

 االصول حقائق. 
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 االصول يف الغروية الفصول على حواش. 

 الرباءة مسائل بعض على حواش. 

 االصول زبدة على حواش. 

 اجلوامع مجع شرح على حواش. 

 االصولية احلواشي. 

 الرباءة باصل املتعلقة احلواشي. 

 االصول علم اىل الوصول دائر. 

 الفرائد درر. 

 اجلوامع مجع حتديد يف اللوامع الدرر. 

 االصول دروس. 

 االصول دفرت. 

 علم يف الفصول شرح يف االصول دقائق 

 .االصول

 االنسداد دليل. 

 الشريعة اصول اىل الذريعة. 

 االخبار بني اجلمع رسالة. 

 والنهي االمر اجتماع يف رسالة. 

 االستدالل طرق اختالف يف رسالة 

 .االحكام واستنباط

 الذمة اشتغال يف رسالة. 

 الرباءة اصالة يف رسالة. 

 جمراها وبيان الرباءة اصالة يف رسالة. 

 الرباءة اصل يف رسالة. 

 الفقه اصول يف رسالة. 

 النهي اقتضاء يف رسالة. 

 االجتهاد يف رسالة. 

 واالخبار االجتهاد يف رسالة. 

 والتقليد االجتهاد يف رسالة. 

 االمجاع يف رسالة. 

 االستصحاب يف رسالة. 

 الكلي االستصحاب يف رسالة. 

 االصول يف رسالة. 

 والتقبيح التحسني يف رسالة. 

 العقليني والتقبيح التحسني يف رسالة. 

 الرتتب يف رسالة. 

 السنن ادلة يف التسامح يف رسالة. 

 والرتجيح والتعارض التعادل يف رسالة. 

 والتوصلي التعبدي يف رسالة. 

 التقليد يف رسالة. 

 االخبار بني اجلمع يف رسالة. 

 الظاهري احلكم بني اجلمع يف رسالة 

 .والواقعي

 اجملتهدين بني الواقع اخلالف يف رسالة 

 .واالخباريني

 الشك يف رسالة. 

 املعامالت يف الصحة يف رسالة. 

 واالعم الصحيح يف رسالة. 

 العقود يف رسالة. 

 واملبني اجململ يف رسالة. 

 االصولية املسائل يف رسالة. 

 واملضايقة املواسعة يف رسالة. 

 املوضوعات يف رسالة. 

 معناها وبيان الرباءة اصالة حتقيق يف رسالة. 

 القياس حتقيق يف رسالة. 
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 االسباب تداخل يف رسالة. 

 وتداخل االسباب تداخل يف رسالة 

 .املسببات

 احلكمني تزاحم يف رسالة. 

 االستصحابني تعارض يف رسالة. 

 االعلم تقليد يف رسالة. 

 بالظن العمل جواز يف رسالة. 

 الرباءة اصل حجية يف رسالة. 

 االربعة االدلة حجية يف رسالة. 

 االستصحاب حجية يف رسالة. 

 اخلرب حجية يف رسالة. 

 الشهرة حجية يف رسالة. 

 الظن حجية يف رسالة. 

 واالفعال الركعات يف الظن حجية يف رسالة 

 .الصالة يف

 االولوية مفهوم حجية يف رسالة. 

 االصول علم يف رسالة. 

 والفراغ التجاوز قاعدة يف رسالة. 

 النسخ مبحث يف رسالة. 

 الضد مسالة يف رسالة. 

 الواجب مقدمة يف رسالة. 

 اصولية رسائل. 

 الفقه اصول يف رسائل. 

 العملية االصول يف رسائل. 

 االملني رضوان. 

 العلوية الرياض. 

 االصول زبدة. 

 واحلقيقة اجملاز احوال ملعرفة البارقة الزهرة. 

 االصول شرح. 

 التنقيح حقائق كشف اىل التلويح شرح. 

 الدرة شرح. 

 الرسائل شرح. 

 الكفاية شرح. 

 اخلياري املغين شرح. 

 للنسفي املنار شرح. 

 الوافية شرح. 

 احملصول اختصار يف الفصول تنقيح شرح. 

 االصول تهذيب شرح. 

 اجلوامع مجع شرح. 

 االصول يف الفصول حواشي شرح. 

 االصول زبدة شرح. 

 العضدي شرح على شرح. 

 االصول قوانني شرح. 

 االلفاظ مباحث يف كتاب شرح. 

 االصول كفاية شرح. 

 االصول يف منت شرح. 

 احلاجب ابن خمتصر شرح. 

 املنار خمتصر شرح. 

 علمي يف واالمل السؤل منتهى خمتصر شرح 

 .واجلدل االصول

 االصول معارج شرح. 

 الدين معامل شرح. 

 الغطاء كشف مقدمة شرح. 

 االنوار منار شرح. 
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 االصول علم اىل الوصول منهاج شرح. 

 االفكار نتائج شرح. 

 الفردوسية والرياض النعمانية الشقائق. 

 الكفاية شرح يف اهلداية شوارع. 

 االصول ضوابط. 

 االصول علم اىل الوصول طريق. 

 سبيل اىل السالك التدقيق طريق عدة 

 .التحقيق

 االصول يف العدة. 

 االصول علم. 

 الظلمات غياهب يف اهلداية علم. 

 االصول عناوين. 

 االصول عني. 

 االصول عيون. 

 القصوى الغاية. 

 االصول زبدة شرح يف املأمول غاية. 

 االصول علم يف املأمول غاية. 

 االصول لب شرح يف الوصول غاية. 

 البهية الدرة شرح يف اجللية الغرة. 

 االصول غصون. 

 االصول فرائد. 

 املقبول عن املزيف متييز يف االصول فرائد. 

 االمجالي العلم فروع. 

 اىل الشاهد اسناد يف اخلطاب فصل 

 .االستصحاب

 الفقهية االصول يف الغروية الفصول. 

 باألصول الفصول. 

 اصولية فوائد. 

 االصول فوائد. 

 االصولية الفوائد. 

 اجلديدة االصولية احلائرية الفوائد. 

 القدمية االصولية احلائرية الفوائد. 

 املدنية الفوائد. 

 الوافية الفوائد. 

 الفقهية االصول بعض تشمل فوائد. 

 االصول يف فوائد. 

 والفوائد القواعد من فوائد. 

 االمجاع عن البحث يف. 

 والتجاوز الفراغ قاعدة. 

 الضرر نفي قاعدة. 

 الست الرسائل على الثمينة القالئد. 

 احلسان اخلرد حنور على العقيان قالئد. 

 املقاصد شرح يف الفرائد قالئد. 

 االصول قواعد. 

 االصول يف احملكمة القوانني. 

 االستصحاب كتاب. 

 الفقه اصول يف كتاب. 

 االصول يف كتاب. 

 االلفاظ مباحث يف كتاب. 

 االمجاع عور عن القناع كشف. 

 االستصحاب رسالة عن النقاب كشف. 

 االصول كفاية. 

 والتقليد االجتهاد يف كالم. 

 الكتب مشكالت عن احلجب كواشف. 
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 البهائية الزبدة شرح يف الضيائية الكواكب. 

 واالستصحاب الرباءة خمتصر يف اللباب لب. 

 الفقهية االصول يف احلسنية اللوامع. 

 االصول مبادئ شرح يف الفصول لوامع. 

 اصولية مباحث. 

 االحسائي باقر للسيد االصول مباحث. 

 االصولية املباحث. 

 االلفاظ مباحث. 

 اخلوئي السيد مباحث. 

 االصول علم مباحث. 

 االصول يف مباحث. 

 االصول علم اىل الوصول مبادئ. 

 الفروع مباني. 

 الشريازي كاظم الشيخ تأليفات جمموعة. 

 والنهي االمر اجتماع يف جمموعة. 

 مسائل جمموعة. 

 االصول علم يف احملصول. 

 احلاجب ابن خمتصر. 

 االصولية املطالب خمتصر. 

 االصول يف خمتصر. 

 االصول مراصد. 

 االستصحاب يف مسالة. 

 الضد يف مسالة. 

 الضد شرح يف مسالة. 

 اصولية مسائل. 

 االحكام مشارق. 

 املنار اصول يف االنوار مشكاة. 

 االصول مصابيح. 

 االصول تهذيب اىل الوصول مصباح. 

 االحكام مباني يف االفهام مطارح. 

 االصول معارج. 

 الدين معامل. 

 االصول مفاتيح. 

 االصول مفتاح. 

 االحكام مفتاح. 

 االصولية املقاالت. 

 الناضرة احلدائق مقدمة. 

 الواجب مقدمة. 

 املذهب اصول يف املنتخب. 

 االصول علمي يف واالمل السؤل منتهى 

 .واجلدل

 االصول يف منظومة. 

 ضياء الشيخ تقريرات يف االصول منهاج 

 .العراقي الدين

 االصول علم اىل الوصول منهاج. 

 االصول منهاج شرح يف الوصول منهج 

 .للبيضاوي

 التهذيب شرح يف اللبيب منية. 

 االصول علم اىل الوصول موارد. 

 منار شرح على حاشية االفكار نتائج 

 .االنوار

 تعدي حال الصحة يف الشك يف اجلنان نفحة 

 .االتيان

 االصول علم اىل الوصول نهاية. 
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 الدين معامل شرح يف املسرتشدين هداية. 

 الكفاية شرح يف اهلداية. 

 الوافية. 

 االصول كفاية على االصول وافية. 

 االصول يف الورقات.  

  

 

 اجلنان ابواب. 

 ومواعظ احاديث. 

 طاوس ابن بآداب النفوس احياء. 

 الدين علوم احياء. 

 واآلداب الدين بني االخالق. 

 االخالق. 

 اخلالصة اخلص. 

 االسالم يف واللباس والشرب االكل آداب. 

 الدينية اآلداب. 

 الكلنبوي آداب. 

 املتعلمني آداب. 

 التوراة من سورة اربعون. 

 الرمان فضائل يف ارجوزة. 

 العبادات اسرار. 

 الذهب اطباق. 

 الذهب اطواق. 

 املسافرين انيس. 

 املوحدين انيس. 

 الواعظني انيس. 

 ومواعظ ايضاح. 

 القاصرين وافهام النائمني ايقاظ. 

 النائمني ايقاظ. 

 الولد ايها. 

 اهلداية بداية. 

 املزجاة البضاعة. 

 امللوك حتفة. 

 اليقني حتقيق. 

 واالرشاد الوعظ يف العباد تذكرة. 

 الطفل تربية. 

 الراقدين تنبيه ترمجة. 

 رمضان شهر يف االخوان تسلية. 

 والبنني االحباب بفقد احلزين تسلية. 

 احملبوب فقد يف القلوب تسلية. 

 التعريف. 

 شرب حممد السيد تقريرات. 

 املواعظ يف دروس تقريرات. 

 التمحيص. 

 املسافرين وزاد الغافلني تنبيه. 

 الغافلني تنبيه. 

 خالفوا ما على العاشر القرن يف املغرتين تنبيه 

 .الطاهر سلفهم فيه

 العلية التنبيهات. 

 االخالق تهذيب. 

 نامه توبه. 

 االخبار جامع. 

 السعادات جامع. 

 القلوب جالء. 

 أخالق
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 الصاحلني مجال. 

 طريق يف املسبوك باحللي احملبوك اجلوهر 

 .السلوك

 االخرة احوال يف الفاخرة اجلوهرة. 

 والسفور احلجاب. 

 والقاطع الواصل معرفة يف القواطع احلجج. 

 االخيار وحقائق االبرار حدائق. 

 اجملالس حدائق. 

 قدسي حديث. 

 السالكني وحظرية العارفني حديقة. 

 احلقائق. 

 نافعة حكاية. 

 ومواعظ حكم. 

 املتقني حلية. 

 القلوب حياة. 

 االخرة لقرب النادرة اخلطب. 

 واملواعظ اخلطب. 

 اخلطب. 

 االخالق علم يف دروس. 

 اهلم دفع. 

 الذاتية الرسالة. 

 الوصي وكيفية االخالق يف رسالة. 

 االخالق يف رسالة. 

 العلم يف رسالة. 

 املواعظ يف رسالة. 

 حديث االربعني حفظ يف رسالة. 

 العلم فضائل يف رسالة. 

 البطالة وذم السعي مدح يف رسالة. 

 االخوان مصادقة يف رسالة. 

 الصفا اخوان يف رسائل. 

 املتعظني وبصرية الواعظني روضة. 

 املرسلني سيد كالم من الصاحلني رياض. 

 داود زبور. 

 الزواجر نوادر يف اجلواهر زواهر. 

 الربيات مواعظ يف السبعيات. 

 اخلاطر وتسلية الناظر سرور. 

 الطباع عدوان يف املطاع سلوان. 

 البنني موت يف احلزين سلوة. 

 الربكلي آداب شرح. 

 املتعلم تعليم شرح. 

 انا شيء يف ترددت ما) حديث شرح 

 .(فاعله

 والكبائر الصغائر رسالة شرح. 

 احللم وزين العلم عني شرح. 

 للكاشاني احلقائق كتاب شرح. 

 حنيفة البي املبارك الوصية كتاب شرح. 

 الصدور شفاء. 

 وموسى ابراهيم صحف. 

 الشيعة صفات. 

 االمحدية والسرية احملمدية الطريقة. 

 احلياة عني. 

 االخبار عيون. 

 الغراء الغرة. 

 الغيبة. 
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 العلم فضائل. 

 الثياب لبس ممن كثري على الكالب فضائل. 

 وليلة ورمضان وشعبان رجب شهر فضائل 

 .الصوم وفضائل الفطر وليلة القدر

 الولد فقد عند اجللد فضل. 

 الفوائد. 

 وواجباتها الصالة فضيلة بيان يف. 

 التبصرة كتاب بتلخيص املبصرة العيون قرة. 

 دينية قصص. 

 يوساملأ ورقية النفوس قمع. 

 التوبة كتاب. 

 الزهد كتاب. 

 االنبياء اخالق يف كتاب. 

 امللوك اخالق يف كتاب. 

 االخالق يف كتاب. 

 واالخالق اآلداب يف كتاب. 

 االستعارة يف كتاب. 

 وآدابه السالم يف كتاب. 

 املواعظ يف كتاب. 

 مسعوا ملا القران قتلهم قوم ذكر يف كتاب 

 .آياته

 النفوس مزكي كتاب. 

 املؤمنني ألمري كلمات `. 

 املدخر الكنز. 

 الغافلني وتنبيه الواعظني لسان. 

 االخالق مكارم يف االشراق لوامع. 

 احلسينية اللوامع. 

 رمضان شهر مواعظ يف الشربية اللوامع. 

 النفس مباحث. 

 السعيدة اجملالس. 

 املواعظ جمالس. 

 الغافلني وتنبيه املؤمنني جمالس. 

 االخالق يف جمالس. 

 للوعظ جمالس. 

 ورام جمموعة. 

 البيضاء احملجة. 

 الدين علوم احياء خمتصر. 

 االخطار امان خمتصر. 

 العارفني وزاد السالكني نهج رسالة خمتصر. 

 االخالق علم يف خمتصر. 

 واالوالد الذرية اىل الوصية يف الرشاد مرآة. 

 االعمال مصاحل درك رام ملن الكمال مرآة. 

 البغدادية املسائل. 

 العهود بيان يف القدسية االنوار مشارق 

 .احملمدية

 االنسان حقوق يف االميان مصابيح. 

 االنظار مصباح. 

 احلقيقة ومفتاح الشريعة مصباح. 

 السعادة معراج. 

 الطريقة وشريعة احلقيقة حديقة مقدمة. 

 اجلنان ابواب كتاب مقدمة. 

 التعازي كتاب من. 

 التعريض كتاب من. 

 العرفان مناهل. 
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 تآو سابق ذنب لكل املكفرات منظومة. 

 خرةاآل حوالأ يف منظومة. 

 اجلنة يف منظومة. 

 خمتلفة كتب من منقوالت. 

 النجاة منهاج. 

 واملستفيد املفيد آداب يف املريد منية. 

 البالغة املواعظ. 

 اجلاهلني مواعظ. 

 املأثورة واحلكم املنثورة املواعظ. 

 شرب حممد سيد مواعظ. 

 االغاني نغمة. 

 االخبار نفائس. 

 املهلكات مجيع من النجاة هادي. 

 احلكماء وصايا.  

 قحطان ولد من امللوك وابناء امللوك وصايا 

 .هود بن

 

 

 تعاىل اهلل اىل والسالكني املريدين آداب 

 .االخرة والدار

 العارفني صفات يف التحصني. 

 االولياء تذكرة. 

 الغزل يف االشواق ترمجان. 

 التصوف. 

 العطائية احلكمة. 

 الفاخرة الدرة. 

 املكتوم السر على املختوم الدعاء. 

 التصوف يف رسالة. 

 النقشبند طريقة على الذكر يف رسالة. 

 والسلوك السري يف رسالة. 

 العشق نشاط رسالة. 

 الوسوسة معنى حتقيق يف القدس رشحات 

 .النفس وحديث

 الصالة روح. 

 والقبائح الذنوب عن اقلع ملن الفائح الزهر. 

 االسرار سر. 

 والسلوك السري. 

 اليقني شجرة. 

 الصوفية اصطالحات شرح. 

 اخلمرية القصيدة شرح. 

 احلكم فصوص شرح. 

 والسلوك السري كتاب شرح. 

 املبني احلق اىل السائرين منازل شرح. 

 السائرين منازل شرح. 

 قريش شري. 

 الروح غذاء. 

 الغنية. 

 احلكم شرح يف العلية املواهب غيث 

 .العطائية

 ترمجان شرح يف واالعالق الذخائر فتح 

 .االشواق

 الغيب فتوح. 

 احلكم فصوص. 

 املستقيم القسطاس. 

 عرفان
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 العارفني قطب. 

 التصوف يف كتاب. 

 العرفان يف كتاب. 

 الكلمات من املنتزعة املخزونة الكلمات 

 .املكنونة

 التصوف كلمة. 

 العارفني طريق رسوم اىل السالكني مدارج. 

 العارفني مرآة. 

 اهلمم معالي. 

 النقشبندية الطريقة من املنية مفتاح. 

 الشريازي حافظ ديوان من منتخب. 

 العابدين منهاج.  

 عوارف معراج اىل السالكني معارف منهاج 

 .العارفني

 الصوفية قواعد بيان يف القدسية النفحات. 

 

 

 واملناظرة البحث آداب. 

 مال حاشية شرح من خمتصر احلق اظهار 

 .اهلل عبد

 ايساغوجي. 

 امليزان علم يف الربهان. 

 املزجاة البضاعة. 

 الطالبني بهجة. 

 املقاصد وتبيني الفوائد تتميم. 

 الرسالة شرح يف املنطقية القواعد حترير 

 .الشمسية

 الربهان شرح يف السلطان حتفة. 

 التهذيب شرح يف التذهيب. 

 ايساغوجي ترمجة. 

 على الفتح ابي حاشية شرح على تعليق 

 .العضدية اآلداب

 املنطق تهذيب. 

 املنطق توضيح. 

 املشكالت جامع. 

 الوحدة جهة. 

 التجريد شرح يف النضيد اجلوهر. 

 االذهان عصمة شرح يف النظيم اجلوهر. 

 الباجوري حاشية. 

 املنطقية القواعد حترير على احلاشية حاشية. 

 املنطق تهذيب حاشية. 

 البحث آداب شرح حاشية حاشية. 

 البحث آداب شرح حاشية. 

 الشمسية شرح حاشية. 

 واملناظرة البحث ادب على حاشية. 

 الشمسية على حاشية. 

 الفنارية الفوائد على حاشية. 

 شرح يف املنطقية القواعد حترير على حاشية 

 .الشمسية

 املنطق تهذيب على حاشية. 

 تهذيب على الدواني حاشية على حاشية 

 .املنطق

 املطالع حاشية على حاشية. 

 اهلل عبد املال حاشية على حاشية. 

 منطق
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 الشمسية شرح حاشية على حاشية. 

 باغي قره حاشية على حاشية. 

 شرح على باغي قره حاشية على حاشية 

 .ايساغوجي

 اهلل عبد مال حاشية على حاشية. 

 البحث آداب شرح على حاشية. 

 التهذيب شرح على حاشية. 

 العضدية الرسالة شرح على حاشية. 

 لالخضري السلم شرح على حاشية. 

 الشمسية شرح على حاشية. 

 ايساغوجي شرح على حاشية. 

 االنوار مطالع شرح على حاشية. 

 املنطقية القواعد يف احلسنية الدرر. 

 امليزان دقائق. 

 تهذيب على الدواني حاشية على الرد 

 .املنطق

 املناظرة وطرق البحث آداب رسالة. 

 والتصديق التصور رسالة. 

 املقدمات فساد يف الزاهرة الرسالة. 

 املنطقية القواعد يف الشمسية الرسالة. 

 القضية اجزاء يف رسالة. 

 البحث آداب يف رسالة. 

 املناظرة وطرق البحث آداب يف رسالة. 

 املناظرة آداب يف رسالة. 

 االيساغوجي يف رسالة. 

 املنطق يف رسالة. 

 الوضع يف رسالة. 

 الكليات حتقيق يف رسالة. 

 الدين لعضد البحث آداب شرح يف رسالة. 

 باغي قره رسالة. 

 العلوم سلم. 

 البحث آداب شرح. 

 والتنبيهات االشارات شرح. 

 االيساغوجي شرح. 

 امليزان يف االثريية الرسالة شرح. 

 املرونق السلم شرح. 

 الشمسية شرح. 

 الفنارية الفوائد شرح. 

 ايساغوجي شرح. 

 الكالم جتريد شرح. 

 والكالم املنطق تهذيب شرح. 

 تهذيب على اهلل عبد املال حاشية شرح 

 .املنطق

 البحث آداب يف حاشية شرح. 

 اهلل عبد مال حاشية شرح. 

 الكاتي حسن الدين حسام شرح على شرح. 

 والكالم املنطق تهذيب لكتاب شرح. 

 الشفاء. 

 الشمسية. 

 املنطق يف الشمسية. 

 اجلاللية الطبقات. 

 احلكمة عني. 

 القواعد عني. 

 الفوائد فرائد. 
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 الفنارية الفوائد حتقيق يف الربهانية الفوائد. 

 الفنارية الفوائد. 

 الشريفية الرسالة شرح يف الكشفية الفوائد. 

 املنطق يف الكربى. 

 املنطق يف كتاب. 

 سينا بن ال املنطق شرح يف كتاب 

 االنوار مطالع شرح يف االسرار لوامع. 

 اآلداب شرح يف باملآ. 

 اهلل عبد مال حاشية شرح يف الكنوز جممع. 

 االشارات شرحي بني احملاكمات. 

 املطلع. 

 ايساغوجي شرح يف الطالب مغين. 

 الشمسية على مري. 

 العقول ميزان. 

 املنطق تهذيب نظم. 

 مشكالتها وحل املنطقية اآلراء نقد. 

 املنطق يف الوظائف. 

 .املناظرة علم يف الولدية

  

 

 االسكندر اىل ارسطو االول املعلم آداب. 

 االربعة االسفار. 

 العلوم امنوذج. 

 اجلسد خراب بعد النفس بقاء. 

 احلكيم حتفة. 

 احملصل الراي تعريف. 

 اآلداب شرح على تعليقة. 

 يف املتعالية احلكمة من الوجود مباحث تقرير 

 .االربعة العقلية االسفار

 االسفار درس تقريرات. 

 الراقدين تنبيه. 

 التلوحيات شرح يف التنقيحات. 

 وارسطو افالطون ييأر بني اجلمع. 

 مسالة جواب. 

 الشيخ على االعرتاضات عن جوابات 

 .الرئيس

 الالري علي امحد بن حيدر حاشية. 

 اهلداية شرح حاشية. 

 احلكمة هداية شرح حاشية. 

 االشارات على حاشية. 

 شرحي بني احملاكمات على حاشية 

 .االشارات

 العني حكمة شرح على حاشية. 

 احلكمة يف حاشية. 

 العرشية احلكمة. 

 املتعالية احلكمة. 

 والتنبيهات االشارات مشكالت حل. 

 الفرائد غرر شرح يف الفوائد درر. 

 القلبية الدعاوى. 

 الروحية الرسالة. 

 سؤاالت جواب يف الرئيس الشيخ رسالة 

 .الرحيان ابو

 الوجود مراتب وحتقيق الوجود رسالة. 

 الرئيس للشيخ يقظان بن حي رسالة. 

 فلسفة وحكمة
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 اجلهات يف رسالة. 

 احلكمة يف رسالة. 

 الدهرية يف رسالة. 

 احملصل الراي يف رسالة. 

 العشر واحلجج السعادة يف رسالة. 

 الضوء يف رسالة. 

 العقل يف رسالة. 

 الفلسفية العلوم يف رسالة. 

 الفلسفة يف رسالة. 

 االنسانية القوى يف رسالة. 

 اجلسمانية القوى يف رسالة. 

 املعاد يف رسالة. 

 النفس يف رسالة. 

 مؤثر من له البد املوجود ان يف رسالة 

 .موجود

 الفرد واجلوهر اجلسم حتقيق يف رسالة. 

 الغريزية احلرارة ماهية حتقيق يف رسالة. 

 العامل حدوث يف رسالة. 

 والكالم اهلياة علمي يف رسالة. 

 الوجود عوارض يف رسالة. 

 الكل مبادئ يف رسالة. 

 مسالة جواب يف احلكماء لبعض رسالة. 

 االسكندر اىل طاليس ارسطو من رسالة. 

 غياهب يف جنومها الزاهر احلكم زواهر 

 .الظلم

 والتنبيهات االشارات شرح. 

 العرشية شرح. 

 اهلداية شرح. 

 الكالم جتريد شرح. 

 االشراق حكمة شرح. 

 العني حكمة شرح. 

 نصر بن ابراهيم طريقة شرح. 

 للجنكي اهلداية شرح على شرح. 

 السبزواري منظومة شرح. 

 سينا البن شعر. 

 االهليات قسم الشفاء. 

 الربوبية الشواهد. 

 العرائس. 

 االفكار عروس. 

 الصادق حممد بن جعفر االمام فلسفة. 

 سينا ابن فوائد. 

 اقوال وسبعة النفس يف. 

 الشفاء كتاب من االربعة العلل بيان يف. 

 الدين جلالل العلوم امنوذج رسالة رد يف 

 .الدواني

 قاطيفورياس. 

 القبسات. 

 االسرار كشف يف االقمار قمر. 

 اللمحات كتاب. 

 احلكمة يف كتاب. 

 الفلسفة يف كتاب. 

 الظريفة الكلمات. 

 واملعاد املبدأ. 

 متفرقات. 
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 احلكمة جممل. 

 االشارات شرحي بني احملاكمات. 

 النفس يف خمتصر. 

 طاليس ألرسطو النفس كتاب خمتصر. 

 بهمنيار مسائل. 

 الربهان عن احلكمة يف مسائل. 

 الفنون يف مسائل. 

 املشاعر. 

 املفتاح علم يف املصباح. 

 العلية املطالب. 

 الكشفية املطالب. 

 الفارابي رسالة من ملتقطة مطالب. 

 املفارقة بعد النفس معلومات. 

 العقل يف مقالة. 

 ارسطو راي على العقل يف مقالة. 

 االنسان بنوع اخلاص الكمال يف مقالة. 

 القوينوي الدين صدر رسالة من ملتقطات. 

 البداء معنى يف الضياء نرباس. 

 احلكمة هداية. 

 احلكمة علم يف اهلداية. 

 

 

 االرواح مراح على االصباح. 

 االفعال بناء. 

 العزي ترمجة. 

 التصريف. 

 التصريف يف العزي شرح حاشية. 

 التصريف شرح على حاشية. 

 العزي تصريف شرح على حاشية. 

 التصريف يف رسالة. 

 الصرف يف رسالة. 

 املقصود شرح يف الشروح روح. 

 الشافية. 

 اكربي اصول شرح. 

 التصريف شرح. 

 الشافية شرح. 

 التصريف شرح شواهد شرح. 

 التصريف خمتصر شرح. 

 االرواح مراح شرح. 

 الشكرية. 

 اللباب ولب الصرف صرف. 

 مري صرف. 

 االمثال وضرب االقفال فتح. 

 التصريف قواعد. 

 الفارسية اللغة قواعد. 

 التصريف يف كتاب. 

 الصرف يف كتاب. 

 الصرف علم يف كتاب. 

 املفضلة الكلمات مثال يف كتاب. 

 التصريف خمتصر. 

 االرواح مراح. 

 االرواح مراح شرح يف املفراح. 

 التصريف يف مقدمة. 

 العرب الفاظ قواعد يف االدب ميزان. 

 صرف
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 الشافية شرح يف الوافية. 

 الشافية نظم يف الوافية. 

 

 

 االجرومية. 

 املصباح ديباجة شرح يف االصالح. 

 االسرار اظهار. 

 الصالة قوالأ اعراب. 

 مالك بن الفيه اعراب. 

 الكافية اعراب. 

 غرائب فوائد من املصباح ديباجة اعراب 

 .املفتاح

 االعراب قواعد عن االعراب. 

 اهلل اال اله ال اعراب. 

 االلفية. 

 االجرومية الفاظ اعراب يف املضيئة االنوار. 

 النحو علم يف اوراق. 

 مالك ابن الفية اىل املسالك اوضح. 

 االيضاح خمتصر يف االجياز. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة. 

 االلفية اخلالصة حبجة الوفية البهجة. 

 اخلالصة تيسري من اخلصاصة حترير. 

 االجرومية شرح يف النحوية التحف. 

 االطفال حتفة. 

 االجرومية شرح يف املكية التحفة. 

 النحو يف تذكرة. 

 الصمدية كتاب ترمجة. 

 الكافية تركيب. 

 التوضيح بشرح التصريح. 

 النحوية الكتب على تعليق. 

 النحو يف التفاحة. 

 النحو يف الواعظي الشيخ تقريرات. 

 االعراب صناعة يف الطالب مترين. 

 االلغاز توضيح. 

 املعاني حروف يف الداني اجلنى. 

 النحو جواهر. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة حاشية. 

 القطر شرح على ياسني الشيخ حاشية. 

 الكافية شرح حاشية. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة على حاشية. 

 الصمدية الفوائد على حاشية. 

 الضيائية الفوائد على حاشية. 

 العضدي املختصر على حاشية. 

 على الالري الغفور عبد حاشية على حاشية 

 .الضيائية الفوائد

 النحو رسالة على حاشية. 

 النحو يف اجلامي شرح على حاشية. 

 الصغري اهلل سعد شرح على حاشية. 

 الندى قطر شرح على حاشية. 

 عالقة رسالة شرح يف الدقائق حدائق 

 .احلقائق

 الصمدية الفوائد شرح يف الندية احلدائق. 

 الناظم ابن شرح على حواش. 

 الصغرى اهلل سعد شرح على حواش. 

 حنو
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 النحو خالصة. 

 االجرومية نظم يف البهية الدرة. 

 االجرومية شرح يف النحوية الدرة. 

 االلفية شرح على السنية الدرر. 

 االعراب دقائق. 

 االستثناءات يف اجملدولة الرسالة. 

 وعلمه اجلنس اسم بني الفرق يف رسالة. 

 واقسامه املصدر يف رسالة. 

 النحو يف رسالة. 

 الكافية معرب رسالة. 

 الصناعة سر. 

 الصغري اجلامع شرح يف املنري السراج. 

 الكافية نظم يف الشافية. 

 العرب كالم معرفة يف الذهب شذور. 

 الالمات ارجوزة شرح. 

 االجرومية شرح. 

 واعرابها االجرومية شرح. 

 االلفية شرح. 

 االمنوذج شرح. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة شرح. 

 التسهيل شرح. 

 العوامل شرح. 

 الكبري العوامل شرح. 

 املائة العوامل شرح. 

 الضيائية الفوائد شرح. 

 الكافية شرح. 

 للمطرزي املصباح شرح. 

 النحو يف املغين شرح. 

 املفصل شرح. 

 النحو يف املفصل شرح. 

 العربية علم يف االزهرية املقدمة شرح. 

 العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح. 

 الناظم ابن شواهد شرح. 

 اخلالصة شرح ابيات شواهد شرح. 

 السيوطي شواهد شرح. 

 الندى قطر شواهد شرح. 

 اجلرجاني عوامل شرح. 

 الصدى وبل الندى قطر شرح. 

 النحو يف كتاب شرح. 

 اللبيب مغين شرح. 

 النحو يف منظومة شرح. 

 النحو علم يف نظام شرح. 

 الصبيان ظرف. 

 العربية اللغة يف واحكامه العطف. 

 العوامل. 

 املائة العوامل. 

 النحو يف العوامل. 

 االلفية رجز شرح يف البهية الغرر. 

 املائة شرح يف العربية املفردة الفائدة 

 .العجمية

 النحو يف الفائقة. 

 الصمدية الفوائد شرح يف البهية الفرائد. 

 الصمدية الفوائد شرح يف الشمسية الفرائد. 

 الشواهد شرح خمتصر يف القالئد فرائد. 
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 الفنون زهرة كتاب من النحو فن. 

 العلوم مطالع كتاب من النحو فن. 

 العمريطية للمنظومات الوفية الفواتح. 

 العربية علم يف الشربية الفوائد. 

 العربية علم يف الصمدية الفوائد. 

 الضيائية الفوائد. 

 النحو علم يف. 

 العني قرة. 

 الصدى وبل الندى قطر. 

 الكافية. 

 الفعل يف كتاب. 

 النحو يف كتاب. 

 االظهار شرح يف االسرار كشف. 

 االعراب ملحة خمدرات عن النقاب كشف. 

 االعراب علم يف الكفاية. 

 الدري الكوكب. 

 االعراب علم يف اللباب. 

 الصمدية ترمجة يف الشربية اللوامع. 

 العربية علم يف الشربية اللوامع. 

 االجرومية متممة. 

 الندى قطر شرح اىل الندا جميب. 

 املغين خمتصر. 

 االديب اماني خمتصر. 

 اجلرجاني عوامل حصر يف خمتصر. 

 قواعد عن الكشف يف الطالب مساعد 

 .االعراب

 املصباح. 

 هشام ابن مغين على الكالم من املصنف. 

 اللغز يف املطرز. 

 الكافية شرح يف املعافية. 

 اللبيب مغين. 

 النحو يف املفصل. 

 العربية علم يف االزهرية املقدمة. 

 الشافية شرح يف الكافية املناهج. 

 النحو منتخب. 

 النحو يف منظومة. 

 اجلرجاني لعوامل منظومة. 

 مالك ابن الفية اىل السالك منهج. 

 الوايف شرح يف الصايف املنهل. 

 احلاجب ابن كافية شرح يف املوشح. 

 االعراب قواعد اىل الطالب موصل. 

 املشهور الوسنان وموقظ االذهان موقد 

 .هشام ابن بالغاز

 االظهار شرح يف االفكار نتائج. 

 القطر نثر من الزهر نظم. 

 اجلرجاني عوامل نظم. 

 االجرومية منت نظم. 

 االجرومية شرح منت نظم. 

 اخلصيبية النفحات. 

 ونزهة والشافية والكافية االلفية على النكت 

 .الذهب وشذور الطرف

 الصدى وبل الندى قطر على نكت. 

 الصدى وبل الندى قطر مقدمة على نكتة. 

 النحو هداية. 
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 الكافية شرح يف الوافية.  

 

 

 اخرتي. 

 وفرسانها اخليل امساء. 

 العرب عند الكالب امساء. 

 والنظائر االشباه. 

 واحملدثني القدامى عند االشتقاق اصل. 

 القديم االنسان عند اللغة اصل. 

 والضاد الظاء يف االعتضاد. 

 الناظر ونزهة اخلاطر بهجة. 

 االلفية شرح يف املرضية البهجة. 

 املعري معرة من التربي 

 االلفاظ حتفة. 

 الصبيان نصاب على تعليقة. 

 العربية املعجمات تكملة. 

 الصمدية الفوائد شرح يف الندية احلدائق. 

 الوضع خالصة. 

 اخلواص اوهام يف الغواص درة. 

 الديباجة دياجي يف الوهاجة الذبالة. 

 الوضع رسالة. 

 الوضع يف رسالة. 

 الدين لعصام واقسامه اجملاز بيان يف رسالة. 

 املصطلحات تعريف يف رسالة. 

 االلفاظ داللة يف رسالة. 

 اهوم لفظ يف رسالة. 

 سرور مفردة يف رسالة. 

 قليمية رسالة. 

 الزنديق لفظ تصحيح يف معمولة رسالة. 

 االسامي يف السامي. 

 الغواص درة اوهام يف اخلواص مسري. 

 الكربى الوضعية شرح. 

 الوضع رسالة شرح. 

 املعاني يف رسالة شرح. 

 التصريف خمتصر شرح. 

 توضيح يف العبارات تنقيح منظومة شرح 

 .االستعارات

 الصبيان نصاب شرح. 

 اللغة يف الصحاح. 

 والظاء الضاد بني والفرق وماهيته الصوت. 

 النريين ومطلع الثقلني ضياء. 

 سيدنا حاشية اكمال يف والتالد الطارف 

 .الوالد

 واحلقيقة احلق بني الفرق. 

 اللغات فروق. 

 الكالم فصيح. 

 العربية وسر اللغة فقه. 

 احمليط القاموس. 

 الفارسية اللغة قواعد. 

 الصفات كتاب. 

 لغت حلمي كتاب. 

 اللغة يف كتاب. 

 احلمد معنى بيان يف كتاب. 

 الدرة عن الطرة كشف. 

 لغة



 فهرس املواضيع 111 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

 املتحفظ كفاية. 

 الفصح كلمة. 

 اللغة كنز. 

 االلفاظ معاني ذكر يف اخلواص لسان 

 .للعلماء االصطالحية

 اهلل نعمة لغة. 

 واللباس االنسان من ويؤنث يذكر ما. 

 والظاء بالضاد يكتب ما. 

 اللغة مبادئ. 

 النريين ومطلع البحرين جممع. 

 الصحاح خمتار. 

 العني كتاب اىل املدخل. 

 اللغة يف املرصع. 

 الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح. 

 املعرب ترتيب يف املغرب. 

 اللغة مفتاح. 

 القاموس اصطالحات معرفة يف مقدمة 

 .احمليط

 فرنسية عربية مكاملات. 

 املالحن. 

 الصراح منتخب. 

 اللغات منتخب. 

 االشياء مرتب يف االمساء مهذب. 

 واملشتقات السماعية املؤنثات. 

 الفضالء مؤيد. 

 االفكار نتائج. 

 لقطرب اللغة يف املثلث نظم. 

 وافق فيما املقتضب القول كتاب من منوذج 

 .العرب لغة من مصر اهل

 

 
 املباني واختالف املعاني اتفاق. 

 البالغة حلية يف الصياغة احسن. 

 البيانية االرجوزة. 

 البالغة اسرار. 

 يف السمرقندي رسالة على االشارات 

 .االستعارات

 االيضاح. 

 التلخيص ايضاح. 

 البيان بديع. 

 بديعية. 

 البيان يف التبيان. 

 الفوائد حتقيق. 

 املفتاح تلخيص. 

 علي تعليقة على البقاء ابي حاشية 

 .القوشجي

 اخلطائي حاشية. 

 املطول حاشية. 

 اخلطائي حاشية حاشية. 

 املطول شرح حاشية. 

 املفتاح تلخيص شرح حاشية. 

 السمرقندية الرسالة على حاشية. 

 العضدية الرسالة على حاشية. 

 املطول على حاشية. 

 بالغة
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 االرب بلوغ على حاشية. 

 وشرحها االستعارة رسالة على حاشية. 

 االستعارة رسالة شرح على حاشية. 

 رسالة على الدين عصام شرح على حاشية 

 .االستعارات

 العوائد فرائد شرح على حاشية. 

 التفتازاني خمتصر على حاشية. 

 والبيان املعاني يف حاشية. 

 املطول كتاب حاشية. 

 املفتاح تلخيص شرح على حواش. 

 االستعارة رسالة شرح على حواش. 

 االعجاز دالئل. 

 االستعارات رسالة. 

 االستعارة رسالة. 

 السمرقندية الرسالة. 

 االستعارة يف رسالة. 

 املعاني يف رسالة. 

 البيان علم يف رسالة. 

 االستعارة شرح. 

 البديعية شرح. 

 السمرقندية الرسالة شرح. 

 العضدية الرسالة شرح. 

 الوضعية الرسالة شرح. 

 املفتاح تلخيص شرح. 

 االستعارة رسالة شرح. 

 االنطاكي حملمود االستعارة رسالة شرح. 

 االيضاح شواهد شرح. 

 والبيان املعاني علم يف اجلمان عقود شرح. 

 االستعارات يف الفوائد فرائد شرح. 

 املعاني ملختصر شرح. 

 املعاني خمتصر شرح. 

 املفتاح خمتصر شرح 

 العلوم مفتاح شرح. 

 واملختصر املطول ابيات حل يف الدرر عقود. 

 البيان غريب. 

 االستعارات معاني حتقيق يف العوائد فرائد. 

 البالغة قانون. 

 البالغة يف كتاب. 

 البيان علم يف كتاب. 

 امليزان علم يف كتاب. 

 املفتاح تلخيص شرح خمتصر. 

 االستعارات رسالة شرح خمتصر 

 .للسمرقندي

 العلوم مفاتيح شرح يف املصباح. 

 املطول. 

 واقسامها االستعارات معاني. 

 العلوم مفتاح. 

 والبيان املعاني علمي يف املشروحة املنقحات. 

 البيان خنبة. 

 للسمرقندي الفريدة نظم.  

 

 

 وااللغاز االحاجي. 

 العروض يف ارجوزة. 

 أدب
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 معارضة يف املعاد ذخر بشرح الزاد اعداد 

 .سعاد بانت

 الصباح دعاء شرح يف النجاح اقليد. 

 مع النصرانية العامية واملوصل بغداد امثال 

 .عامية حكايات

 انشاء. 

 االنشاءات. 

 ودمنة كليلة ترمجة يف السهيلي انوار. 

 املقامات شرح على االيضاح. 

 املكاتبات من والصفات االنشاء بديع 

 .واملراسالت

 احلبيب وصال يف االريب بغية. 

 النجفي االدب يف الشعري التاريخ. 

 النجفية اجملالس تاريخ. 

 العروض لطف يف العروض حتف. 

 التعريفات. 

 وحاشيتها احلنفية الرسالة تقريرات. 

 العلويات السبع معاني على التنبيهات. 

 وقصائد نكت مجلة. 

 الدين مشس الفاضل آداب على حاشية 

 .احلسيين اشرف بن حممد

 اآلداب شرح على حاشية. 

 السحر حدائق. 

 احلر الفكر حكومة. 

 الدين حال. 

 الكميت حلبة. 

 املصباح ومشكاة االرواح حياة. 

 البيان خطبة. 

 التوحيد يف خطبة. 

 االديب دليل. 

 السنة شهور خطب ديوان. 

 خطب ديوان. 

 اآلداب يف احلنفية الرسالة. 

 اآلداب يف العصامية الرسالة. 

 املوسيقى يف الفتحية الرسالة. 

 االدب يف رسالة. 

 العروض يف رسالة. 

 الشعر عروض علم يف رسالة 

 الدين مجال اىل احلموي ياقوت رسالة. 

 السامع ويطرب يعجب ملا اجلامع الروض. 

 الدنيا احلياة وزهرة االلبا رحيانة. 

 العربية االعاريض يف الذهبية السبيكة. 

 املطوق سجع. 

 زيدون ابن رسالة شرح يف العيون سرح. 

 برق سنا. 

 الزهراء خطبة شرح J. 

 كلستان شرح. 

 احلريري مقامات شرح. 

 السلوك نظم شرح. 

 ماضي ابو ايليا آلراء حتليل الطالسم. 

 اندلسي عروض. 

 والقوايف العروض. 

 منه قطعة الفريد العقد. 

 واملختصر املطول ابيات حل يف الدرر عقود. 
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 املستعذبة الصبابة غرام. 

 الكلم ودرر احلكم غرر. 

 انسجم الذي الغيث. 

 الكامل االدب صفة يف الفاضل. 

 اجلارية قصة. 

 تراثية قصص. 

 واالدب اللغة يف الكامل. 

 االمثال كتاب. 

 اخليل انساب كتاب. 

 العروض علم يف كتاب. 

 واالزهار الطيور حكم عن االسرار كشف. 

 العروض الطف شرح يف الغموض كشف. 

 سعدي كلستان. 

 سعدي كليات. 

 القلوب انوار لوامع. 

 النبوية االثار جمازات. 

 ونثرية شعرية خمتارة جمموعات. 

 ونوادر اخبار جمموعة. 

 االسالمية السنة ألشهر خطب جمموعة. 

 طرائف جمموعة. 

 الوحيد وجليس الفريد انيس مع املختار. 

 املؤمنني امري وكتب وكالم خطب من املختار 

`. 

 املعميات يف جواهر خمزن. 

 املخالة. 

 العطر واالرج النضر املرج. 

 مستظرف فن كل يف املستطرف. 

 الفحول مشتهى. 

 الغروية النجف يف االدبية املعارك. 

 التنصيص معاهد. 

 االشعار معيار. 

 اجلويين محويه ابن مقامات. 

 االسكندري الفتح ابي مقامات. 

 الصديقي البكري مقامات. 

 احلريري مقامات. 

 الزمان بديع مقامات. 

 الوردية املقامة. 

 االزهار مقتطف. 

 االدب مقدمة. 

 الوسيط والقاموس احمليط القاموس مقدمة. 

 والقافية العروض رسالة حول مالحظات. 

 الكالم ملوك. 

 الرتسل مباهج يف التوسل مناهج. 

 الصبا نسيم منتخب. 

 خري مدح يف اهلمزية شرح يف املكية املنح 

 .الربية

 منشات. 

 العروض علم يف منظومة. 

 العروض علمي يف الكايف على الشايف املنهل 

 .والقوايف

 االشعار ميزان. 

 العجم المية شرح يف العلم نشر. 

 املصرية االقرتاحات نقد. 

 وامللح املالحة يف املنح نوادر. 
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 والقوايف العروض شرح يف الوايف. 

 العصر اهل حماسن يف الدهر يتيمة.  

 

 

 اخلليل صفات يف الدليل اثبات. 

 الغارف ونهل العارف اختبار. 

 احلسني االمام رثاء يف اشعار `. 

 احلسني االمام مراثي يف اشعار `. 

 البيت اهل رثاء يف تسعة افالك c. 

 الرسول وصي اشعار يف العقول انوار. 

 النيب مدح يف النظام بروائع االلتزام بدائع 

 .والسالم الصالة عليه

 البوصريية الربدة ختميس. 

 سعاد بانت ختميس. 

 اخلزاعي دعبل قصيدة ترمجة. 

 الربدة تسبيع. 

 االزري كاظم قصيدة تسميط. 

 للبوصريي النضيدة القصيدة تشطري. 

 زهري بن لكعب الربدة قصيدة تشطري. 

 املراثي جنك. 

 بغداد خواطر. 

 املنتظم الدر. 

 الناصرية الدرر. 

 املبارك ابراهيم ديوان. 

 الدمشقي اخلياط ابن ديوان. 

 الفارض ابن ديوان. 

 اللغوية االلفاظ شرح مع الفارض ابن ديوان 

 .أبياته واعراب

 الوفا ابن ديوان. 

 محديس ابن ديوان. 

 الغربي هاني ابن ديوان. 

 اخلطي جعفر البحر ابي ديوان. 

 املتنيب الطيب ابي ديوان. 

 الطائي متام ابي ديوان. 

 نواس ابي ديوان. 

 البغدادي االبله ديوان. 

 االرجاني ديوان. 

 االزري ديوان. 

 املؤمنني امري االمام ديوان. 

 البحراني ديوان. 

 الربعي ديوان. 

 احللي ديوان. 

 الرضي الشريف ديوان. 

 الشعر ديوان. 

 البغدادي امحد الشيخ ديوان. 

 خليفة احلسني عبد الشيخ ديوان. 

 البكرجي قاسم الشيخ ديوان. 

 والباغم الصادح ديوان. 

 الصبابة ديوان. 

 الطغرائي ديوان. 

 العشاري ديوان. 

 الكعيب ديوان. 

 واملراسالت املدائح ديوان. 

 املدني ديوان. 

 شعر
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 املزرد ديوان. 

 فرحان جرمانوس املطران ديوان. 

 الدمشقي واءأالو ديوان. 

 اخسيكي الدين امري ديوان. 

 بصريي ديوان. 

 بيدل ديوان. 

 جامي ديوان. 

 جرير ديوان. 

 حافظ ديوان. 

 علوي حجت ديوان. 

 حسامي ديوان. 

 الرباز افندي حسن ديوان. 

 يزيد بن خالد ديوان. 

 الشريازي سعدي ديوان. 

 الزند سقط ديوان. 

 شعر ديوان. 

 شكر ديوان. 

 البغدادي صاحل شيخ ديوان. 

 صائب ديوان. 

 صربي ديوان. 

 االردبيلي املمالك صدر ديوان. 

 طالب ديوان. 

 العمري الباقي عبد ديوان. 

 الدين حمي احلسني عبد ديوان. 

 الربعي الرحيم عبد ديوان. 

 االعرجي املهدي عبد ديوان. 

 املوصلي بكتاش عثمان ديوان. 

 الشريازي عريف ديوان. 

 اجلواهري تقي حممد بن علي ديوان. 

 الشرقاوي مصطفى ديوان. 

 الديلمي مهيار ديوان. 

 الدين حمي موسى ديوان. 

 نابي ديوان. 

 نديم ديوان. 

 نوائي ديوان. 

 وصال ديوان. 

 احلسني رثاء `. 

 العرب المية شرح يف الضرب رشف. 

 للبوصريي الربدة شرح يف الزبدة. 

 البالبل وسجع بابل سحر. 

 حممد السيد ملنظومات احلاوي السفر 

 .الراوي

 االشعار غرر يف والقرائح االفكار سوانح 

 .واملدائح

 نابي سري. 

 النيب مدح يف امللتزم بالشعر املنتظم الشرح. 

 سعدي للشيخ ابيات شرح. 

 الشواهد شرح. 

 الشعرية الشواهد شرح. 

 السبع القصائد شرح. 

 الطنطرائية القصيدة شرح. 

 املفضليات شرح. 

 الدريدية املقصورة شرح. 

 سعاد بانت شرح. 
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 الفارض ابن ديوان شرح. 

 احلمداني فراس ابي ديوان شرح. 

 احلماسة ديوان شرح. 

 املتنيب ديوان شرح. 

 للبوصريي الربدة قصيدة شرح. 

 البائية احلمريي قصيدة شرح. 

 املوصلي افندي الباقي عبد قصيدة شرح. 

 زهري بن كعب قصيدة شرح. 

 شعر. 

 عاد بن السموال شعر. 

 اجملنون شعر. 

 بن ابي طالب علي لإلمام شعر `. 

 ليلى جمنون شعر. 

 سعاد بانت من الفؤاد شفاء. 

 احلي والشعور السين صدح. 

 الباز قصيدة شرح يف املذهب الطراز 

 .واالشهب

 اهلمزية ختميس يف الوهبية الفتوحات. 

 الشعر وادي يف. 

 قصائد. 

 املناجاة يف قصائد. 

 الرسول مدح يف قصائد j. 

 باشا سعيد بغداد والي مدح يف قصائد. 

 متفرقة قصائد. 

 الطنطرانية القصيدة. 

 املنفرجة القصيدة. 

 االميان ذخرية قصيدة. 

 املنتظر احلجة يف قصيدة `. 

 العثمانية الدولة يف قصيدة. 

 البشر خري مدح يف مضرية قصيدة. 

 الشعر يف كتاب. 

 االدب سر يف االرب كشف. 

 جوهر كنجينة. 

 شاهوار كوهر. 

 املثاني. 

 مسكني تسكني مثنوي. 

 عظيم فوز مثنوي. 

 للبهائي وشكر وشري وحلوا نان مثنوي 

 .طاهر بابا ورباعيات

 العشاق جمالس. 

 ابوذيات جمموعة. 

 اشعار جمموعة. 

 بغدادية واغاني اشعار جمموعة. 

 شعرية جمموعة. 

 احلسني االمام رثاء يف شعرية جمموعة ` 

 .ومواعظ

 احلسني رثاء يف شعرية جمموعة `. 

 العلوم حبر ال مدح يف جمموعة. 

 قصائد جمموعة. 

 االغاني من جمموعة. 

 العظام الشعراء فحول كالم من جمموعة. 

 العامري جمنون. 

 الناسك وحجة السالك حمجة. 

 العربات مدرر. 
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 تعزية مرسية. 

 حكيم ارسطوى كفتار از مقاالت. 

 والغلمان واحلرب احلب يف منظومات 

 .والنساء

 البدر اهل امساء يف منظومة. 

 احلمريية القصيدة شرح يف الكوثرية املوجة. 

 وحلوا نان. 

 املشتاق ونزهة العشاق نديم. 

 املؤمنني امري حكم نظم. 

 املخلوقات افضل مدح يف الوتريات. 

 النيب مبدح الصفي يبادي j والالمية 

 .النبوية

 وزليخا يوسف. 

 

 

 

 اخلليلي امحد اجازات. 

 والوراثة الرواية اجازات. 

 االحسائي اجازة. 

 الدزفولي اهلل اسد الشيخ اجازة. 

 احلسيين زهرة ابن اىل اجازة. 

 االصفهاني حسني حممد الشيخ اىل اجازة. 

 التربيزي اصغر علي املريزا اىل اجازة. 

 احلسيين رضي حممد املريزا اىل اجازة. 

 الربدة قصيدة بقراءة اجازة. 

 الرواية يف اجازة. 

 القراءات يف اجازة. 

 الرجال علم يف ارجوزة. 

 والرجال الدراية علم يف املقال اصدق. 

 التقريب من القريب االنتخاب. 

 الرواة امساء يف االشتباه ايضاح. 

 الدراية علم يف البداية. 

 الرجال مشيخة شرح على املسائل بعض. 

 االجازات مشايخ طبقات يف الوعاة بغية. 

 البديع البيان. 

 البزاز حامت بن هارون بشر ابي تاريخ 

 .الكويف

 وكناهم احملدثني وامساء تاريخ. 

 الطاوسي التحرير. 

 املقال وزبدة الرجال حتفة. 

 احلديث رواة تراجم. 

 الراوي تزكية. 

 املقال منهج على تعليقة. 

 الرجال مشيخة شرح يف الزالل التقاط. 

 خليل مريزا بن علي مال الشيخ تقريرات. 

 الرجال تكملة. 

 االمل امل تكملة. 

 الرجال اقوال حتقيق يف االقوال تلخيص. 

 ايضاح يف اللبيب وتذكرة االريب تنبيه 

 .التهذيب رجال

 التهذيب اسانيد تنقيح. 

 الرجال احوال يف املقال تنقيح. 

 الرجال علم يف املقال تنقيح. 

 الكمال تهذيب. 

 الكرملي حممد الدين مشس ثبت. 

 علم الدراية والرجال
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 الكدر جالية. 

 الدراية كتاب من جزء. 

 معرفة يف االقوال خالصة على حاشية 

 .الرجال

 املقال منهج حاشية. 

 الرجال علم يف االقوال خالصة. 

 الثاني الشهيد حواشي مع االقوال خالصة. 

 مصطلح يف املختصر شرح يف الفكر خالصة 

 .االثر اهل

 احللي داود ابن رجال. 

 الربقي رجال. 

 اخلاقاني رجال. 

 الطوسي الشيخ رجال. 

 الكشمريي رجال. 

 النجاشي رجال. 

 احلديث اصول يف رسالة. 

 الرجال يف رسالة. 

 عمار بن اسحق حال حتقيق يف رسالة. 

 الرجال علم يف رسالة. 

 املتقني روضة. 

 خمتلفة مساعات. 

 الرجال يف سؤاالت. 

 الدراية بداية شرح. 

 واملرتوكون الضعفاء. 

 االمامية طبقات. 

 الكايف كتاب طبقات. 

 رجالية فائدة. 

 الفهرست. 

 الرجالية الفوائد. 

 اجلمان منتقى فوائد. 

 رجال كتاب. 

 الدراية يف كتاب. 

 الرجال يف كتاب. 

 الرواة امساء ضبط يف كتاب. 

 العني لقرتي االجازة يف البحرين لؤلوة. 

 الرجال احوال يف املقال اتقان خمتصر. 

 الرجال خمتلف. 

 االصفهاني شيبة ابي ابن مسائل. 

 الثقات الرجال مشجر. 

 الرجال معرفة اىل الكمال اهل معراج. 

 الرجال معرفة. 

 الفقيه الحيضره من رجال يف البنية معني. 

 الدراية علم يف اهلداية مقباس. 

 اجلمان منتقى مقدمة. 

 يف امساؤهم املوجودة االبرار مناقب ملتقى 

 .االنوار مشارق

 الغضائري ابن كتاب من. 

 منتخب. 

 الرجال احوال يف املقال منتهى. 

 الرجال اصول حتقيق يف املقال منهج. 

 االثر اهل مصطلح يف الفكر خنبة. 

 االلقاب يف االلباب نزهة. 

 االيضاح نضد. 

 الرجال نقد. 
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 املقال منتهى على الرجال نكت. 

 احملمدين طريق اىل احملدثني هداية. 

 الوجيزة. 

 الرجال يف الوجيزة. 

 الكرام الشيعة من االعالم وفيات. 

 احملدثني من مجاعة وفيات. 

 العصر علماء يف الدهر يتيمة.  

 

 

 املؤمنني امري اصحاب `. 

 احلنفية طبقات يف الرتاجم تاج. 

 العثمانيني الوالة تاريخ. 

 االسالم لفنون الكرام الشيعة تأسيس. 

 والتابعني االصحاب بعض تراجم. 

 تيمية ابن ترمجة. 

 احلدباء املوصل يف االولياء ترمجة. 

 شرب اهلل عبد السيد ترمجة. 

 الكاظمي الدين صدر هادي السيد ترمجة. 

 البحراني حممد بن امحد الشيخ ترمجة. 

 املامقاني اهلل عبد الشيخ ترمجة. 

 حمسن وجنله امحد بن اهلل عبد الشيخ ترمجة 

 .البحراني

 وابي حنيفة وابي شريح القاضي ترمجة 

 .والشيباني يوسف

 الرباقي حسون ترمجة. 

 عربي بن الدين حمي ترمجة. 

 الشيعة تصانيف. 

 بدر اهل خصائص. 

 واالوصياء االنبياء احوال يف املسلوك الدر 

 .وامللوك واخللق

 البهية الدرة. 

 عشر الثاني القرن رجال يف املنتشرة الدرر 

 .العشرة بعد والثالث

 العصر اهل وعصرة القصر دمية. 

 احملسنني ذكرى. 

 الغطاء كاشف جعفر ذكرى. 

 جعفر اجلناحني ذو. 

 الرازي غالب ابي رسالة. 

 شرب اهلل عبد السيد احوال يف رسالة. 

 كاشف عباس الشيخ احوال يف رسالة 

 .الغطاء

 كاشف رضا حممد الشيخ احوال يف رسالة 

 .الغطاء

 الزيدية علماء يف رسالة. 

 الطباطبائي السيد رسائل. 

 العلماء احوال يف اجلنات روضات 

 .والسادات

 اب نابي سري. 

 وماضيه حاضره يف الشبييب. 

 داود وزارة ايام يف وكتابها بغداد شعراء 

 .بغداد واىل باشا

 االسالم وفنون الشيعة. 

 اخلالن وهدية االخوان ضيافة. 

 الشافعية طبقات. 

 تراجم
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 اخلوجكان طريق. 

 اجلعفرية الطبقات يف العنربية العبقات. 

 السادات برتاجم االبدية السادات عنوان 

 .الوفائية

 الرتاجم يف كتاب. 

 والتابعني الصحابة تراجم يف كتاب. 

 وحاضرها النجف ماضي. 

 احملمدي سلمان ذكر يف جملس. 

 املامقاني احملقق ترمجة يف املعاني خمزن. 

 داود الوزراء اعلم اخبار يف السعود مطالع. 

 االمام حزب على السوي التام املطلب 

 .النووي

 الزيدية رجال يف البدور مطلع. 

 العلماء معامل. 

 الدين حمي ال احوال يف االمل امل ملحق. 

 الشفا ذات من اخللفا سرية منائر. 

 وشعر تشيع من بذكر السحر نسمة. 

 الكرام الشيعة من االعالم وفيات.  

 

 

 االشراف نسب يف االحتاف. 

 الغروية النجف يف العربية االرهاط. 

 امللوك وبعض والعشائر القبائل امساء 

 االصيلي. 

 العرب انساب. 

 والعمائر الشعوب معنى يف الدالئل ايضاح 

 .والقبائل

 االنساب حبر. 

 ابناء نسب يف االنهار وزالل االزهار حتفة 

 .االطهار االئمة

 السادة نسب ذكر يف اللباب لب حتفة 

 .االجناب

 والصدور املعارف انساب يف املنثور الدر 

 االئمة ذرية. 

 العرب قبائل انساب معرفة يف الذهب. 

 العرب اقسام يف رسالة. 

 االنساب يف رسالة. 

 احلسين العظيم عبد نسب يف رسالة. 

 وتفرقهم القبائل يف خمتصرة رسالة. 

 الرسول فرعي ثاني نسب يف املقول زهرة. 

 العلوية السلسلة سر. 

 طالب ابي ال انساب يف الطالب عمدة. 

 والعشائر القبائل انساب يف السائر الفلك. 

 االنساب فوائد. 

 من االجناب السادات فضل يف النقاب كشف 

 .االطياب االئمة ذرية

 املصاب وحبر االنساب كنز. 

 االنساب جممع. 

 االسرار وخزانة االنوار مشكاة. 

 االطهار بيته واهل النيب نسب معرفة c. 

 

 

 النهرين ارض. 

 وعقيدة مبدا ال وجتسس تضليل البهائية. 

 أنساب

 فرق ومذاهب
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 البحراني احلسني عبد الشيخ مسالة جواب. 

 واجلامعة الكنيسة قطيب بني الالمعة الداللة. 

 العذراء آيات يف الغراء الرايات. 

 الكربلية الرسالة. 

 فرقة وسبعني اثنتني معرفة يف رسالة. 

 علي بن محزة رسائل. 

 االجنيل شرح. 

 الطوائف مذاهب معرفة يف الطرائف. 

 الالهوتي العلم. 

 الشيعة فرق. 

 القديس ماراوفيميس قصة. 

 القديس سابا ماري قصة. 

 اللبابية كتاب. 

 القدير اهلل كتاب من املرتجم املنري الكتاب 

 .` داود على املنزل

 للبابية دعاء كتاب. 

 للبابية واالجوبة االسئلة يف كتاب. 

 السبعة اجملالس. 

 احلنفية طبقات خمتصر. 

 والنحل امللل. 

 الفالح ومصباح النجاح. 

 والرؤساء امللوك اىل اهلل بهاء الواح. 

 اليزيدية. 

 

 

 االقصى املسجد بفضائل االخصا احتاف. 

 الدول ترتيب يف االول اثار. 

 االرضية احلوادث يف اجللية االثار. 

 االنبياء اخبار يف القصص احسن. 

 قاسط بن وائل ابين وتغلب بكر اخبار. 

 الثار اخذ. 

 التابعة والعشائر وتارخيها العرب امارات 

 .هلا

 االوائل يف امنوذج. 

 االحتالل عهد يف العراقية االحزاب تاريخ 

 .الربيطاني

 االملانية االمرباطورية تاريخ. 

 الثقالء تاريخ. 

 اخللفاء تاريخ. 

 الكلدان بطارقة تاريخ. 

 النجف يف والزكرت الشمرت حركة تاريخ 

 .االشرف

 اول من ووفياتهم العلماء مواليد تاريخ 

 .النبوية اهلجرة

 احلرمني حتفة. 

 احلرام واملسجد مكة تاريخ يف الكرام حتفة. 

 االجناد سائر على االتراك تفضيل. 

 االشرف النجف يف االسالمية الثورة. 

 العيون جالء. 

 نادري كشاي جهان. 

 السعداء حديقة. 

 انوشروان كسرى مع شيبان بين حرب. 

 نصوحا حكاية. 

 املائة يف النافعة والتجارب اجلامعة احلوادث 

 تاريخ
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 .السابعة

 املصطفى دار بأخبار الوفا خالصة. 

 بدر اهل امساء يف رسالة. 

 املعراج يف رسالة. 

 النسيء يف رسالة. 

 يف واالحداث الوقائع بعض يف رسالة 

 .النجف

 االئمة اوالد قبور حتقيق يف رسالة. 

 احلسني حلرب املخرجني عدد يف رسالة. 

 بغداد عليه كانت فيما رسالة. 

 النيب رضاعة j. 

 الشهداء روضة. 

 بنت زينب من الربيع بن العاص ابي زواج 

 .اهلل رسول

 القلوب سراج. 

 والذاكرين الواعظني سيف. 

 نامه جهان شاه. 

 نامه شرياز. 

 العرب نصارى على املأخوذ للعهد صفة. 

 كوفان ارض حتديد يف والعقيان اللؤلؤ عقد. 

 وبصرة بغداد احوال بيان يف اجملد عنوان 

 .وجند

 االعيان اخبار عيون. 

 النقائص وعرر الواضحة اخلصائص غرر 

 .الفاضحة

 البهنسا فتح. 

 البهنا مدينة فتح. 

 نامه فتح. 

 االنبياء قصص c. 

 ووجود اخلضر حياة على الدال القول 

 .االبدال

 الشرائع كتاب. 

 وزوجاتهم واوالدهم االنبياء حول كتاب. 

 التاريخ يف كتاب. 

 اخلضر حال بيان يف كتاب. 

 االنبياء تاريخ يف كتاب c. 

 املختار ثورة يف كتاب. 

 االنبياء قصص يف كتاب. 

 اخلضر امر عن اخلدر كشف. 

 املأمون خيانة عن الظنون كشف. 

 العثماني التاريخ يف معارف كلشن. 

 نامه انبياء مثنوي. 

 النجفية اجملالس. 

 اخبار جمموعة. 

 الزوراء حديقة خمتصر. 

 البلدان فتوح خمتصر. 

 املستضيء خالفة يف املضيء املصباح. 

 احلرام اهلل بيت تأسيس يف االنام مفرحة. 

 والغرر الدرر كتاب من املنتخب. 

 الشتات جامع من مستنبطة مسائل نبذة. 

 مكة بعمارة الزمان بهجة خنبه. 

 املشهدين عمارة يف احلرمني اهل نزهة. 

 بدر اهل امساء نظم. 

 ايام ضبط يف االماني حتصيل اىل الوسيلة 
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 .والتهاني التعازي

 حييى النيب وفاة `. 

 العرب وقائع. 

 النجفية والتحفة الغروية اليتيمة. 

 رفوبودا جوزيب يوميات. 

 النجف ارهاط يف واملختلف املؤتلف.  

 

 

 مفردة ادوية. 

 اجملربات يف ارجوزة. 

 املواليد علماء مصطلحات يف اجلواهر حبر 

 .واالواخر االوائل

 املأكوالت بعض وضرر نفع بيان. 

 باب بيست. 

 التحفة. 

 الكحالني تذكرة. 

 للعجب واجلامع االلباب اولي تذكرة 

 .العجاب

 االنسان خلق كيفية يف احلريان تعريف. 

 الطب اسرار حقائق. 

 االسرار حقائق. 

 االدوية حكمة. 

 االدوية خواص. 

 اجلاللي دستور. 

 البشرية االمراض يف الشربية الدقائق. 

 واحلكمة الطب يف الرمحة. 

 االطفال طب يف الثالثة الرسالة. 

 امراض كتاب فهرست يف الثانية الرسالة 

 .الصبيان

 الذهبية الرسالة. 

 الطب يف رسالة. 

 الفصد يف رسالة. 

 املالل يف رسالة. 

 الطب يف خمتصرة رسالة. 

 املباهج روضة. 

 املسافرين زاد. 

 الطب زبدة. 

 الوهاج سراجال. 

 الطب يف الشامل. 

 الطب يف النفيس ابن شرح. 

 سينا البن القانون شرح. 

 قانوجنة شرح. 

 والعالمات االسباب كتاب شرح. 

 القانون لغز شرح. 

 املؤمنني شفاء. 

 طب. 

 االئمة طب. 

 السعيدي الطب. 

 النيب طب. 

 االسقام عالج. 

 الطبية الفنون علم. 

 الطبيعية الفوائد. 

 بقراط وارجوزة سينا ابن الفية. 

 القانون. 

 طب
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 قانوجنة. 

 واكمل اعظم قرابادين. 

 شفائي قرابادين. 

 يندقرابا. 

 الطبية الصناعة كامل. 

 العالئي الكامل. 

 منه قطعة البستان كتاب. 

 والعالجات الطب كتاب. 

 الطبية الصناعة يف املائة كتاب. 

 والعالجات االدوية يف كتاب. 

 البيطرة يف كتاب. 

 واحلصبة اجلدري يف كتاب. 

 الطب يف كتاب. 

 القديم الطب يف كتاب. 

 يوسفي منظومة كتاب. 

 جماهدية كفاية. 

 املنظوم الدر يف العلوم كنز. 

 جهله الطبيب يسع ال ما. 

 املضرات كشكول من املخدرات حماسن. 

 وامراضها اخليل يف الزردقة كتاب خمتصر. 

 الطبيعية املسائل. 

 الربية طب يف السنية املصابيح. 

 املوجز شرح يف املغين. 

 الظفر مفتاح. 

 الطبيب حيضره ال من. 

 االعضاء منافع. 

 الشفائية منتخب. 

 االمراض علم يف االغراض منتهى. 

 الطب يف املوجز. 

 الطب ميزان. 

 وتعديل االذهان تشحيذ يف املبهجة النزهة 

 .االمزجة

 

 

 اجمللسي اختيارات. 

 النجوم احكام يف مقاالت االربع. 

 امجالية مقدمات اربع. 

 النجوم اوصاف. 

 باالسطرالب العمل يف املطالب بهجة. 

 اهليئة يف املبتدي تبصرة. 

 اجملسطي حترير. 

 الفلكية االسرار كشف يف الشاهية التحفة. 

 االفالك تشريح شرح يف االدراك ترشيح. 

 االفالك تشريح. 

 اهليئة يف التذكرة شرح يف التكملة. 

 املنجمني تنبيهات. 

 النجوم جوامع. 

 القبلة معرفة يف واليواقيت اجلواهر 

 .واملواقيت

 احلامتية. 

 التذكرة شرح حاشية. 

 امللخص شرح حاشية. 

 اهليئة يف امللخص شرح على احلاشية. 

 زادة قاضي شرح على حاشية. 

 فلك وهيئة
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 االسالم ملواقيت املوضوع التام الربع. 

 املارديين للسبط اجمليب ربع. 

 الروزنامة شرح الكرمية الرسالة. 

 النجوم احكام يف رسالة. 

 االسطرالب يف رسالة. 

 والفصول االشهر يف رسالة. 

 بالكرة العمل يف رسالة. 

 الفلك يف رسالة. 

 النجوم يف رسالة. 

 اهليئة يف رسالة. 

 االستواء خط ظل يف رسالة. 

 النجوم علم يف رسالة. 

 اهليئة علم يف رسالة. 

 ربع بواسطة االوقات معرفة يف رسالة 

 .الدائرة

 واالوقات االيام معرفة يف رسالة. 

 الفلك يف رسائل. 

 الصحيفة شرح يف القرحية سوانح. 

 تقويم معرفت در فصل سي. 

 الرجال ابي بن علي ارجوزة شرح. 

 النصريية التذكرة شرح. 

 السلطاني اجلديد الزيج شرح. 

 احلسنية الفوائد شرح. 

 اهليئة يف امللخص شرح. 

 باب بيست شرح. 

 االفالك تشريح شرح. 

 االسطرالب صحيفة شرح. 

 اجلغميين الشرح على شرح. 

 االسطرالبية الصحيفة. 

 الصفحة. 

 الراغبني ونهاية الطالبني غاية. 

 االختيارات فوائد. 

 الكواكب وضعف قوت. 

 االنوار كتاب. 

 االسطرالب يف كتاب. 

 النجوم يف كتاب. 

 اهليئة يف كتاب. 

 التقويم معرفة يف كتاب. 

 العربية شهور معرفة يف كتاب. 

 الدقائق حل يف احلقائق كشف. 

 التنجيم صناعة يف التعليم كفاية. 

 الشمالي بالربع بالعمل القنوع كفاية 

 .املقطوع

 السبعة الكواكب حل يف اللمعة. 

 الفلك يف متفرقات. 

 النجوم يف منظوم مدخل مثنوي. 

 النجوم احكام علم اىل الكبري املدخل. 

 النجوم يف املصور. 

 باب ببيست املعروف اسطرالب معرفة. 

 فصل بسي املعروف تقويم معرفة. 

 املعينية. 

 املنجمني مفتاح. 

 اهليئة يف امللخص. 

 االرض قطر اىل اجلبال اعظم ارتفاع نسبة. 
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 اسطرالب در باب هفتاد. 

 فارسي هيات. 

 

 

 التأسيس اشكال. 

 واحلساب اهلندسة اصول. 

 الوسط اخلالي املخمس يف الربط بسمار. 

 اقليدس حترير. 

 احلساب نزهة شرح يف الطالب حتفة. 

 واملكعب اجلرب يف ارجوزة على تعليقة. 

 املفتاح تلخيص. 

 واملقابلة اجلرب. 

 الرئاسة ألهل اخلالصة حل. 

 احلساب خالصة. 

 االوفاق يف رسالة. 

 احلساب يف رسالة. 

 املكعب يف رسالة. 

 اخلالي املخمس وفق طريق معرفة يف رسالة 

 .الوسط

 املخمس الوفق طريقة معرفة يف رسالة. 

 احلساب نظم شرح يف السحاب رشح. 

 اهلندسة يف التأسيس اشكال شرح. 

 االحباب حتفة شرح. 

 احلساب خالصة شرح. 

 اهلندسة يف اقليدس حترير كتاب شرح. 

 التحفة خمتصر شرح. 

 احلساب يف الشمسية. 

 االوفاق علم. 

 احلساب عيون. 

 احلساب حاوي على الوهاب فتح. 

 واحلروف االوفاق علم قواعد. 

 اهلندسة يف كتاب. 

 احلساب علم يف اللباب. 

 املخمس الوفق يف منظومة. 

 الوسط اخلالي املخمس الوفق يف منظومة. 

 املخمس وفق استخراج كيفية يف منظومة 

  .الوسط خالي

 

 

 االنعكاسية. 

 قزح القوس يف رسالة. 

 

 

 الغرباء وسلوة االدباء حتفة. 

 جغرافيا. 

 ومصر الشام بالد رحلة يف واجملاز احلقيقة 

 .واحلجاز

 الغرائب وفريدة العجائب خريدة. 

 وجباهلا العرب فضل. 

 انكلرتا قارة وصف يف. 

 املكية الرحلة يف املسكية النفحة. 

 االراضي هيئة. 

 

 

 اهلندسة واحلساب

 فيزياء

 علوم غريبة

 جغرافية
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 السحر مبتلى اوراد. 

 الشجرة على اجلفرية الكربى الدائرة 

 .النعمانية

 الغرر وحتفة الدرر درة. 

 االرواح استحضار يف رسالة. 

 اجلفر يف رسالة. 

 الرمل يف رسالة. 

 الغريبة العلوم يف رسالة. 

 لفظ قراءة استعمال خواص يف رسالة 

 .اجلاللة

 االقطاب طبقات يف رسالة. 

 الرمل علم يف رسالة. 

 التسخري فن يف رسالة. 

 واحلروف اجلفر يف رسائل. 

 الرمل يف رسائل. 

 العامل زايرجة. 

 الفراسة علم يف السياسة. 

 النعمانية الشجرة. 

 والثمرة الشجرة. 

 التعبري علم يف املنري البدر شرح. 

 علي االمام اىل منسوبة قصيدة شرح. 

 واشارات جفرية رموز استخراج صفة 

 .النعمانية الشجرة من فلكية وحركات حرفية

 احلرف سر يف العرف. 

 واحلروف اجلفر علم قواعد. 

 االعظم الباب على القول يف كتاب. 

 والطالسم احلروف علم يف كتاب. 

 اخليوط علم يف كتاب. 

 الرمل علم يف كتاب. 

 السبعة دائرة عن السلوك كشف. 

 اجلفرية االصول يف الدرية الكواكب. 

 اهلمزية منظومة. 

 

 

 وطالسم احراز. 

 وطالسم ادعية. 

 يس سورة ختم. 

 الذخائر يف اخلرية. 

 االعظم السر يف املنظم الدر. 

 الطالسم يف رسالة. 

 البليات ودفع اآلفات رفع. 

 والدفع الرفع. 

 العوارف ولطائف املعارف مشس. 

 القمر ضياء يف النهار مشس. 

 وغريه وتسخريات غرائم. 

 الشهرية الفوائد. 

 العشاق كتاب. 

 وتسخري غرائم كتاب. 

 االحراز يف كتاب. 

 اجلفر يف كتاب. 

 الطالسم يف كتاب. 

 واالحراز الطالسم يف كتاب. 

 الشجرة مشكالت حل يف النورانية اللمعة 

 .النعمانية

 طالسم
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 الطالسم يف جمموعة. 

 املؤمنني امري لإلمام منظومة من مقدمة. 

 الكتاب علم من. 

 واالرواح االمساء معرفة يف االفراح نزهة. 

 االذكار نفحة. 

 

 

 احلرفية واالسرار املعنوية االشارة. 

 احلرف علم يف خافية. 

 والوزراء والسالطني امللوك معرفة يف رسالة 

 .ومدتهم ودولتهم

 احلروف اسرار عن املعروف. 

 

 

 ومنافعها واخلرز االحجار. 

 واالحجار اخلرز خواص يف رسالة. 

 

 

 العبارات علم يف االشارات. 

 العبارة علم اىل االشارة. 

 واملنام بالرؤيا يتعلق فيما السالم دار. 

 الرؤيا يف رسالة. 

 النوم حقيقة بيان يف رسالة. 

 النفس علم يف رسالة. 

 الرؤيا تعبري يف. 

 

 

 علي حسني مال مسائل اجوبة. 

 احلق احقاق. 

 اخلطاب ابن عمر اقرارات. 

 الكتب يف وخرافات اكاذيب. 

 بن علي االمام مع له جرى وما العامل خرب 

 .طالب ابي

 املنسوخ على الرد يف الرسوخ دالئل. 

 الروافض الرافضة على الرد. 

 الشهرستانية الرسالة على الرد. 

 االحتجاجية الرسالة. 

 والواسطة الرؤيا امر رسالة. 

 على االشاعرة اوردها شبهة رد يف رسالة 

 .املعتزلة

 الشيعة نقد يف رسالة. 

 الناصب معنى بيان يف الثاقب الشهاب. 

 الصواعق على الرد يف املهرقة الصوارم 

 .احملرقة

 اهل طريقة ابطال يف اللجاج قاطعة 

 .االعوجاج

 املختصر والدليل املقتصر القول. 

 الوراق على عدي بن حييى رد كتاب. 

 لالمساعيلية رسائل جمموعة. 

 االصول يف مراسالت. 

 البيت اهل بوالية املعتصم c. 

 اليهود بعض مع العلوم حبر السيد مناظرة. 

 احلق احقاق من منتخب. 

 الضالل من املنقذ. 

 علم احلروف

 علم األحجار

 علم النفس

 نقد وردود
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 املنظوم الدر كتاب من خنبة. 

 للروافض النواقض.  

 

 

 امللة وتنزيه االمة تنبيه. 

 العراق حترير حرب. 

 اجلزاء حقوق. 

 امللوك احد اىل رسالة. 

 املشروطة وجوب يف املربوطة الآللئ. 

 وعهد صلح وثيقة. 

 

 

 اجلنان ابواب. 

 الكرار مأمت يف االبرار اوراد. 

 شريفة خطبة. 

 واالرشاد الوعظ يف رسالة. 

 الذاكرين زبدة. 

 اجملالس كتاب. 

 املعصومني جمالس يف كتاب c. 

 جمالس كتاب. 

 عزاء جمالس كتاب. 

 املؤمنني كفاية. 

 جمالس. 

 احلسينية اجملالس. 

 تعزية جمالس. 

 حسينية جمالس. 

 رمضان شهر جمالس. 

 عزاء جمالس. 

 اخلطب جممع. 

 املواعظ جممع. 

 خطب جمموعة. 

 جمالس جمموعة. 

 املصائب. 

 اهلدى ائمة مبصيبة البكاء مفتاح. 

 النيب سرية من j. 

 واخلطب املراثي مجع يف املنتخب. 

 مواعظ.  

 

 

 النقاية لقراء الدراية امتام. 

 الدورقية املسائل جوابات يف عشرية االثنا. 

 غامن ال علي بن غامن الشيخ مسائل اجوبة. 

 البيت اهل بفضائل امليت احياء. 

 البلدان اسامي. 

 العرب عند االعالم. 

 الفنون امنوذج. 

 التحقيق انوار. 

 احلكام بضاعة. 

 االبراهيمي بياض. 

 التوحيد عقائد يف والتلطف التعطف حتفة 

 .والتصوف والعبادات

 املرضية االسئلة بأجوبة السنية التحفة. 

 اجملالس حتفة. 

 ابراهيم بن حممود كتاب على تقريضان 

 سياسة

 متفرقات جمالس
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 .العباسي

 البيزرة وعلم اجلوارح. 

 الكلم جوامع. 

 العلم وعوامل واحلكم الكلم جوامع 

 .واالمم

 اللذة جوامع. 

 احليوان حياة من احلسان حاوي. 

 الوباء من الفرار يف احلصني احلصن 

 .والطواعني

 النجفية احلقيبة. 

 الكربى احليوان حياة. 

 الفاخرة الدرر. 

 اليوسفية امللتقطات يف النجفية الدرر. 

 ومواقف وافكار رجال. 

 الصغري الرمحة. 

 اخلاصية متام رسالة. 

 وفروعه الدين اصول يف رسالة 

 والزيارات واالدعية الطب يف رسالة. 

 وايام الرومية االشهر عدد بيان يف رسالة 

 .النحسة السنة

 الفنون من مسائل رسالة. 

 والنهار الليل مفاخرة رسالة. 

 الرسائل. 

 وفقهية اصولية رسائل. 

 وتقريرات رسائل. 

 احلبيب معاشرة اىل اللبيب رشد. 

 الربيع زهر. 

 وجواب سؤال. 

 حممد الرسول فضل يف املثمرة الشجرة 

 .املطهرة والعرتة

 الدين لعصام العضدية شرح شرح. 

 العمل دستور كتاجبه شرح. 

 حبساب املواريث حساب يف السياق مشس 

 .السياق

 احليوان صفات. 

 النجف يف الشعبية واملهن الصناعات 

 .االشرف

 معاوية مثالب يف اهلاوية ظلمات. 

 القالئد ودرر الفرائد غرر. 

 املسرتشدين غنية. 

 الغراء للشريعة املهمة الفصول. 

 العربية القوس فضل. 

 متفرقة فوائد. 

 الطيور قرعة. 

 الفال الستخراج قرعة. 

 والطالسم الطب يف كتاب. 

 واالدعية والطب الطالسم يف كتاب 

 .والكيمياء

 املتفرقات يف كتاب. 

 املسيحية اجملاميع على النقد يف كتاب 

 .املبتدعة

 كشكول. 

 الطالبني كفاية. 

 الرموز كنز. 
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 املتفرقة املسائل يف الشربية لوامع. 

 العرب مآكل. 

 واالصول الفقه يف مباحث. 

 متفرقات. 

 النجفية اجملالس. 

 جمموعة. 

 شرب السيد افادات جمموعة. 

 وتارخيية رجالية جمموعة. 

 رسائل جمموعة. 

 احلكمة يف جمموعة. 

 متفرقات جمموعة. 

 الزيدية لعلماء متفرقات جمموعة. 

 خمتارات. 

 شرب اهلل عبد السيد مذكرات. 

 واحملقق شاه علي فتح السلطان بني مراسلة 

 .القمي

 بغداد مزارات. 

 مسائل. 

 علي بن شرب السيد مسائل. 

 وردود مسائل. 

 الوباء من الفرار حكم يف الشجون مسكن 

 .والطاعون

 واالوالد االحبة فقد عن الفؤاد مسكن. 

 الكروب من والشفاء القلوب مفاتيح. 

 االسرار مفتاح. 

 الطالبني مفتاح. 

 اهلداية مفتاح. 

 مقاالت. 

 كتب عدة من مقتطفات. 

 كشكول من مقتطفات. 

 وبعض الفضلي الصاحب عبد بني مكتوبات 

 .االكابر

 امللك. 

 التحفات والشاخصات املناسبات. 

 كتب من منقوالت. 

 والرشاد السرور منهاج. 

 املتون وحماسن الفنون نتائج. 

 النيك يف االيك نواضر. 

 واصوله الفقه علم تدوين اىل احلاجة وجه. 

 النكاح فوائد يف الوشاح. 



 

 

 

 

 

 

  

فِهْرِسُ النُسَّاخ 
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 اسم الناسخ

 رقم 

 الصفحة

 404 ابراهيم 

 163 ابراهيم احلسين النورخبشي 

 131 ابراهيم احلسيين 

 121 ابراهيم اخلرساني 

 922 ابراهيم الشهري بفندق زاد 

 29 ابراهيم الطريف 

 336 ابراهيم القفطاني 

 943 ابراهيم احملمد علي 

 931 ابراهيم بدل آبادي 

 926 ابراهيم بن ابراهيم 

 102 ابراهيم بن امحد 

  ابراهيم بن امحد القلعي

 الشافعي

132 

 361 ابراهيم بن امحد بن صاحل 

  ابراهيم بن امساعيل

 البغدادي

64 

  49 ابراهيم بن جبار بن حسني 

  ابراهيم بن حسن بن

 ابراهيم الكوهرزي

924 

 334 ابراهيم بن حسن قفطان 

  ابراهيم بن حسني علي

 الطهما

994 

  ابراهيم بن ذيب املظلوم

 العاملي

64 

 914 ابراهيم بن رمضان املالكي 

 زين العابدين  ابراهيم بن

 املازندراني 

116 

 42 ابراهيم بن سعيد املخصص 

 69 ابراهيم بن سليمان االسدي 

  ابراهيم بن صبغة بن

 احليدريابراهيم 

29 

 999 ابراهيم بن عبد الرحيم 

 196 ابراهيم بن عبد الغين 

  ابراهيم بن عبد الغين

 الدروبي

62 ,996 ,

924 ,404 

  ابراهيم بن عبد اهلل

 الكاظمي

392 

  ابراهيم بن عبد اهلل

 املسلماوي

304 ,190 

  ابراهيم بن عبد اهلل بن

 ابراهيم احلويزي

990 



 دليل خمطوطات 940 فهرس النساخ
 

  ابراهيم بن عبد اهلل بن

 الدين بن احلسن شرف

304 

 م بن علي االحدب ابراهي

 الطرابلسي

141 

 400 ابراهيم بن علي البحراني 

 411 ابراهيم بن علي اجلوازري 

 992 ابراهيم بن علي الكفعمي 

 343 ابراهيم بن علي بيك 

  ابراهيم بن عيسى الدرازي

 البحراني

449 

  ابراهيم بن قاسم بن

 ابراهيم

43 

 921 ابراهيم بن حممد 

  ابراهيم بن حممد

 الدمنهوري

312 

 هيم ابراهيم بن حممد بن ابرا

 احلليب

439 

  ابراهيم بن حممد حسني

 السرتي البحراني

346 ,411 ,

446 

 444 ابراهيم بن حممد رضا 

 991, 364 ابراهيم بن حممد سعيد 

  ابراهيم بن حممد علي

 البيابانكي

194 

 434, 114 ابراهيم بن مصطفى 

  369 ناصر املباركابراهيم بن 

  ابراهيم بن يوسف

 املظاهري االسدي

942 ,962 

 100 ابراهيم صانع مال بكر 

 349 ابراهيم عرفة 

 334 ابراهيم قفطان 

 913 ابراهيم حمفوظ حمسوب 

  ابن ابراهيم احلسيين

 السناني

149 

  ابن امحد العسوسي

 الشافعي

942 

  192 ابن اغا بزرك الطهراني 

 409 ابن احلسني النجفي 

 949 ابن املريزا الزجناني 

 300 ابن عبد اهلل الكردي 

 112 ابن عبد اهلل بن امحد 

  ابن عبد النيب بن ابراهيم

 املالكي

346 

 314 ابن علي بن خصر بن اوس 

 326 ابن عمر ابو علي النديم 

 43 ابن فتح اهلل اهلمداني 
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 414 ابن قيم 

  ابن حممد التنكاباني

 احلائري

133 

  ابن حممد املازندراني

 الكربالئي

991 

 944 ابن حممد مؤمن شهركي 

 392, 314 ابن مصطفى 

  ابن نور الدين الواعظ

 الكاشاني

441 

  912 حممد صاحل املازندرانيابنة 

 993 ابو امحد بن امساعيل 

 340 ابو احلسن التربيزي 

 990 ابو احلسن التنكابين 

  ابو احلسن الشريف

الفضل الرضوي بن ابي 

 املشهدي

932 

 492 ابو احلسن امللقب بالرضا 

  ابو احلسن بن حبيب اهلل بن

 حممد الواعظ

304 

  ابو احلسن بن حممد ابراهيم

 الطبيب الشريازي 

499 

  ابو احلسن بن حممد هادي

 احلسيين التنكابين

63 ,341 

  ابو احلسن بن هادي

 احلسيين

942 

  ابو اخلري ابن احلسن

 االصفهاني

949 

  ابو الرضا عمر بن ابي بكر

 بن حممد اجلمالني

992 

  ابو السعود القرمدي بن

 حسن بن عبد احلليم احلليب

390 

  ابو الفتوح بن حممد تقي

 االصفهاني

992 

  ابو الفضائل بن عبد اهلل

 االصفهاني

121 

  ابو الفيض واالسعاد عبد

 الستار الصديقي احلنفي

929 

 490 ابو القاسم احلسيين 

  400 القاسم الشريفابو 

 149 ابو القاسم الطهراني 

 40 ابو القاسم بن امحد 

  ابو القاسم بن احلسن

 القمي

900 ,194 

 943, 940 ابو القاسم بن خداوردي 

 64 ابو القاسم بن رجبعلي 



 دليل خمطوطات 949 فهرس النساخ
 

   ابو القاسم بن عبد الرحيم

 الكاشاني اآلراني

194 

  ابو القاسم بن علي اكرب

 القاري البحراني

924 

  ابو القاسم بن علينقي بن

 حممد جواد

133 

  ابو القاسم بن عناية اهلل

 احلسيين

393 

  ابو القاسم بن مال علي

 االصفهاني

924 

  ابو احملامد امحد بن حممد

سعيد بن امحد السويدي 

 البغدادي

314 

 961 ابو املظفر حممد بن حممد 

  ابو املعالي حممود شكري

 بن عبد اهلل االلوسي

94 ,939 

  ابو اهلادي بن حممد مهدي

 اليزدي

24 ,131 ,

404 

 311 ابو بكر احلصي 

 تقي الدين  ابو بكر بن

 السلطي الدمشقي

121 

 104, 94 ابو بكر صدقي 

 393 ابو تراب احلسيين 

 446 ابو جعفر مريزا حممد 

 194 ابو ذر بن علي عسكر 

  اهلل املهدي ابو صاحل عبد

 ال علي الطوسي

66 

 94 ابو طالب 

 19 ابو طالب املطبب 

  ابو طالب بن ابي املفاخر

 احلسيين

129 

  ابو طالب بن حممد حسن

 االراني الكاشاني

999 

 339 ابو عبد الفتاح محزة 

  ابو عبد اهلل حممد بن تقي

 الدين احلسيين

122 

 412, 321 ابو حممد بن معصوم 

  ابو حممد زين الدين عبد

ي احليدري الدائم بن عل

 الشافعياالزهري 

926 

  ابو مسلم احلسيين

 التولريكاني

932 

  ابو مسلم بن حممد علي

 القهبائياجلشوقاني 

939 

 احلسن بن حممد حكيم  ابو

 الرضوي

341 
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 القاسم بن امحد  ابو

 احلسيين

406 

 القاسم بن حممد تقي  ابو

 املوسوي

994 

 304, 19 طالب بن علي احلسيين ابو 

 391 ابي بكر ابن حممد اخلوشي 

 126 احسن الرضوي 

 396 امحد 

 49 امحد البقاعي 

 93 امحد التربيزي 

  امحد احلامدي املعروف

 بالسقا

101 

 934 امحد اخلراساني 

 499 أمحد الرازي 

 392, 99 امحد السنندجي ,

324 ,324 

 340 امحد العلم 

 194 امحد الكربالئي 

 349 امحد الكردي 

 144 امحد املشهدي 

  944 احلسيينامحد املوسوي 

 119 امحد النرييزي 

  امحد بن  شاهمري

 الطباطبائي

993 

 991 امحد بن ابراهيم 

 433 امحد بن ابراهيم السمناني 

  349 امحد بن ابراهيم 

  امحد بن ابي الفتح

 الشريف

190 

 332 امحد بن امساعيل 

 990 امحد بن احلارث 

  امحد بن احلسني املوسوي

 اجلزائري 

192 

  13 احلسنيامحد بن 

  امحد بن احلسني بن حممد
 املوسوي

19 

  امحد بن السيد عامر

 الريشي

922 

 394 امحد بن القفطاني 

 106 امحد بن النجار 

 100 امحد بن بياذ 

 160 امحد بن جعفر 

 124 امحد بن مجال الدين 
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 42, 99 امحد بن حبيب زوين ,

64 ,90 ,

99 ,23 ,

339 ,326 ,

322 ,909 ,

904 ,906 ,

924 ,101 ,

134 ,139 ,

129 ,439 ,

490 ,493 ,

492 ,412 ,

412 ,444 ,

442 

 199 امحد بن حسن 

 199 امحد بن حسن احلجار 

 334 امحد بن حسن الناسخ 

 914 امحد بن محد 

  امحد بن خليفة احلياىل

 املوصلي

961 

 999 امحد بن داود بن عبد اهلل 

 144 امحد بن رجب بن امحد 

 103 امحد بن رمضان العطار 

 محد بن زين الدين ا

 االحسائي

92 ,334 ,

326 ,166 

  امحد بن سلطانعلي

 احلسيين

43 ,22 ,

22 ,306 ,

349 ,320 ,

904 ,909 ,

991 ,929 ,

164 ,400 ,

432 ,444 

 92 امحد بن سيد رضا النجفي 

  امحد بن شرف الدين

 احلسيين النخعي

319 

  امحد بن شرف الدين بن

 عز الدين القاطعي

910 

  امحد بن صالح بن امحد

 احملالتي

994 

  امحد بن عبد احلامد

 الفراهاني

969 

  امحد بن عبد الرمحن

 بادابادي

93 

  امحد بن عبد الرحيم

 اخلاركي

962 

  امحد بن عبد الرضا آل

 حرز البحراني

92 ,331 ,

329 ,322 ,

921 ,123 ,

124 ,444 ,

441 
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  92 عبد الغين اخلليليامحد بن 

  22 اهلل اجلزائريامحد بن عبد 

  امحد بن عبد اهلل بن امحد

 احلداد البحراني

120 

  امحد بن عبد اهلل بن امحد

 الكردي

944 

 323, 320 امحد بن علي ابو احسان ,

902 

 909, 302 امحد بن علي اكرب اخلادمي ,

920 ,109 ,

113 ,114 

  امحد بن علي

 االصطهباناتي

432 

 319 امحد بن علي اخلوانساري 

  402 بن علي بن حممدأمحد 

 310 امحد بن كريم الرشيت 

 940 امحد بن حمرم 

  امحد بن حمسن احلسيين

 املشهدي

344 

 122, 394 امحد بن حممد 

  امحد بن حممد ابن حبيل

 املهزي

309 

 11 امحد بن حممد االجيي 

  امحد بن حممد البهين

 احلنفي

90 

 132 امحد بن حممد التربيزي 

  امحد بن حممد اجلامي

 الشافعي

402 

  امحد بن حممد احلداد

 العاملي

12 

  امحد بن حممد اخلطيب

 الشافعي

49 

 993, 932 امحد بن حممد اخلوانساري ,

999 ,121 

 399 امحد بن حممد الشريف 

 169 امحد بن حممد الشوشرتي 

 946 امحد بن حممد النرييزي 

  امحد بن حممد بن امحد

 بن وليد

926 ,103 

  تيمور امحد بن حممد بن

 املولوي

392 

 49 امحد بن حممد بن حسني 

  أمحد بن حممد بن عبد

 العزيز القامسي الطهطاوي

906 

 96 امحد بن حممد بن علي 
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  امحد بن حممد رضا

 احلسيين

490 

  امحد بن حممد صاحل

 اجلزائري

929 

 112 امحد بن حممد طاهر 

  امحد بن حممد علي

 الكروني االصفهاني

121 

  علي بن امحد بن حممد

 حممد الشويكي البحراني

910 

  امحد بن حممد نيب

 املوجاني 

99 

 امحد بن حممود اآلشتياني 
496 

 131 امحد بن مصطفى 

  امحد بن مصطفى

 الربوسوي

394 

  أمحد بن مصطفى محود

 االروادي

129 

  امحد بن مال حممد بن عبد

 القادر الصاحلي اجلميلي

944 

  امحد بن منصور اجلنابي

 الشافعي

942 

 923محد بن مهدي السويكت ا 

 اخلطي

 42 امحد بن مريزا النجار 

 394, 313 امحد روستالي 

 199 امحد شريف بن جربئيل 

 343 امحد علي بن كليم 

  امحد غامن الباجوري

 الشافعي

94 

 141 ادريس بن ايوب 

 413 دريس بن عبد اهللا 

 412 ادهم بن ابي طالب 

 404 االسرتابادي 

  ابراهيماسحاق بن 
949 

 اسحاق بن علي بن عمر 
962 

 اسحاق بن حممد احلكيم 
194 

 اسحاق بن حممد طالب 
112 

  اسحاق بن حممد طاهر

 املازندراني

64 

 394, 362 اسحاق بن معتوق احلويزي 

  اسحاق مسعود الرهاوي

 بن حممود

164 

 434 اسحق بن حممد بن امحد 
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 392 اسد اهلل 

 393 اسد اهلل احلسيين 

  441 اهلل احلسيين احللياسد 

 920 اسد اهلل بن حسني عباس 

  اسد اهلل بن عباد اهلل

 املوسوي املفازئي

330 

  اسد اهلل بن حممد حسن

 تركمون

942 

 344, 340 اسد بن حسن بيك تربيت 

 121 اسفان بن عمر 

 166 اسكندر بن عيسى اجلزائري 

 42 امساعيل االردكاني اليزدي 

 432 امساعيل االصفهاني 

  امساعيل الطباطبائي

 اليزدي الكتنوي

392 

 122, 932 امساعيل بن جعفر 

  امساعيل بن حسن بن مال

 حسني بن حسني

396 

 413, 336 امساعيل بن حسن علي 

  امساعيل بن رسول بن

 احلاجي اوغورلي

311 

  944امساعيل بن زين العابدين 

الكفراني الرويدشيت 

 االصفهاني

 311 إمساعيل بن سيف الدين 

  امساعيل بن صاحل اجلمري

 البحراني

432 

  امساعيل بن عباس بن

 امحد االصفهاني

121 

  امساعيل بن عبد العزيز

 الرهاوي

62 

 194 امساعيل بن علي اكرب 

 932 امساعيل بن علي اجلابالقي 

  امساعيل بن علي

 اخلونساري

440 

  امساعيل بن علي

 اهلزارجرييب

411 

  امساعيل بن حممد

 الربوجردي

129 

  امساعيل بن حممد

 اجلزائري اخلاقاني

399 

  امساعيل بن حممد

 الورنوسفادراني

404 

  امساعيل بن حممد جراح

 جرب اهلل

23 



 دليل خمطوطات 942 فهرس النساخ
 

  امساعيل بن حممد علي

 الشريواني

304 

 314 امساعيل بن حممد مهدي 

 943 امساعيل بن مراد 

  امساعيل بن معصوم

 احلسيين

914 

 414, 49 اسويهي بن شنوف 

  اشرف الكتاب حممد

 اخلطاط االصفهاني

342 

 962 آصف بن حممد االخسيكي 

 409 االعسم 

 حممد حمسن اغا بزرك 

 الطهراني

92 ,23 ,

24 ,300 ,

934 ,161 ,

409 

 300 افالطون بن يوسف 

 199 اقا علي بن عني علي 

 142 امام قلي خان 

 413, 331 امام قلي سرابي 

 69 امري علي 

  امني الدين حممد بن روزبان

 السلماني

399 

 921 امني بن صاحل اجلميل 

 416 امني حممد 

 112, 309 انستاس ماري الكرملي 

 49 انيسي الكاتب 

 949 ايوب مصطفى االعظمي 

 914 بابا بن حممد احلسين 

 949 بابا بن مال بابا 

 64, 42 بابا بن يرامعلي 

 20 بابا جان الشريازي 

  93 حممد ابراهيمبابا خلف 

 12 بادكار علي 

 411 باقر احلسيين الديلماني 

  باقر بن حممود بن سليمان

 القريشي

394 ,949 

 932 باقر بن نصريي املازندراني 

 946 باقي بن مشس الشريواني 

  براتعلي بن حسن النجف

 آبادي

999 ,430 

  بكر الدوري بن حامد

 افندي

912 

  بن شاه حممد نصري

 الكفراني

309 



 فهرس النساخ 942 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 449, 399 بنياد بن مريك احلسيين 

  439, 993 بهاء الدين حممد العاملي 

 944 بهاء الدين حممد املوسوي 

  بهاء الدين حممد بن عيسى

 الديلماني

19 

  حممد بن حممد بهاء الدين

 باقر احلسيين 

91 

  تاج الدين بن حممد ابن

 زهرة احلسيين

44 

  تاج الدين حممد بن مرتضى

 العاملي

99 ,929 

 143 التربيزي 

  تقي بن امري معصوم

 احلسيين القمي

160 

 912 ثامر ويس اخليقاني 

 431 جابر بن عباس بن جابر 

 449, 929 جابر بن مهدي عبد الغفار 

 392 جاد اهلل 

  جاسم بن امحد بن صاحل

 الفحام

130 

  جاسم بن حممد رضا

 الغراوي

64 ,434 ,

444 ,449 

  جرجس بن مسعان دري

 الكلداني

921 

 963 جرجيس ابن امحد 

 312, 319 جعفر الرشيت ,

324 ,133 

  403, 969 جعفر بن امحد البديري ,

409 

 334 جعفر بن حسن احلسيين 

  جعفر بن حسن بن مرتضى

 الطباطبائي

402 

  جعفر بن عبد احلسن ال

 راضي النجفي

190 

  جعفر بن عبد احلسني

 الطرحيي

446 

  جعفر بن عبد الكريم

 املراغي

102 ,116 

  جعفر بن علي بن جعفر

 املشهدي

12 

 122 جعفر بن حممد 

 بن حممد ابراهيم  جعفر

 الكرباسي

146 

 344 االعرجي جعفر بن حممد 



 دليل خمطوطات 960 فهرس النساخ
 

  جعفر بن حممد الكربالئي

 خشكجاري

944 

  جعفر بن حممد باقر

 النيكوئي

24 

  جعفر بن حممد باقر حبر

 العلوم

394 

  جعفر بن حممد حسني

 الكاشاني

92 

 ر بن حممد رضا كاشف جعف

 الغطاء

349 

  بن معصوم احلسيين جعفر

 اجليالني

29 ,116 

 933 جعفر بن هادي 

 142 جعفر مسيع 

 942 جعفر شران 

 169, 343 جعفر كاشف الغطاء ,

194 ,124 ,

126 ,442 

 942 جالل بن سلمان 

 491 جليل بن علي بن عبد اهلل 

 92 مجال الدين ابن اخلشاب 

  مجال الدين بن علي خان

 النطنزي

392 

 19 مجال الدين حممد احلسيين 

  مجال الدين حممد

 اخلونساري

390 

 44 مجعا ابن رمضان ابن عثما 

 964 مجعة بن زمو 

 390 مجيل خوجه 

  جواد آل حمي الدين

 العاملي

90 

 992 جواد التربيزي 

 144 جواد بن شيخ مراد 

 946 جواد بن قاسم النجار 

 163 جواد بن حممد الشبييب 

 193 جورجي زاد حممد رؤوف 

 943 حامت خبش اجلنابذي 

 949 حامت بن سلمان ابن احملراب 

 949 احلاج عمر 

 96 حممد بن عون الدين 

  حاجي بن سلطان حسني

 احلسيين الطبسي

399 

 22 حاجي كاظم االصفهاني 

  حافظ حممد امني بن

 مصطفى

99 



 فهرس النساخ 963 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 حامد بن شاع القلوعي 

 الشافع

46 

 132 حامد بن عبد احلكيم 

  حبيب اهلل بن امساعيل

 اخلوانساري

932 

  حبيب اهلل بن حممد رفيع

 البسطامي

990 

  حبيب بن راضي املرتضى

 االعرجي

366 

 442 حبيب بن مراد حاجي 

 194 حبيب بن موسى 

 344 حبيب بن موسى الرضا 

 391, 399 حسام 

 414 حسن 

  حسن احلسيين العريضي

 البغدادي

346 

 391 حسن احلويزائي 

 944 حسن السرسياني 

  احلسن الكربالئي الغفاري

 النخعي

22 

 109 حسن النجفي 

 926 احلسن النوري 

  حسن بن ابي احلسن

 احلسيين

319 

 393 حسن بن ابي صاحل 

  حسن بن ابي معصوم

 الكوكدي

414 

 106 حسن بن امساعيل 

 بن امساعيل احلسيين  حسن

 القمي 

940 

 932 حسن بن أقابك 

 199, 922 حسن بن جاسم الفحام 

  حسن بن جعفر كاشف

 الغطاء

49 

 399 حسن بن مجال بن امحد 

  حسن بن مجعة بن علي

 الزبيدي

399 

  حسن بن حسني احلسيين

 املوصلي

134 

  حسن بن حسني بن حممد

 تقي احلسيين القاساني

191 

 129 حسن بن خلف 

 996 حسن بن رضا 

  139 بن امحدحسن بن رضا 



 دليل خمطوطات 969 فهرس النساخ
 

  حسن بن سعدي بن حممد

 الطبسي

300 

  حسن بن سلطان بن علي

 بن خليفة

143 

 329 بن سليمان العاملي حسن 

 99 حسن بن سيد حممد السجاد 

  حسن بن شرف بن حممد

 ابراهيم

319 

  حسن بن عبد الرمحن بن

 ابي قاسم اجلثومي

391 

  حسن بن عبد الرزاق

 الالهيجي 

339 

  الرزاق رفه حسن بن عبد

 زادة

432 

  حسن بن عبد اهلل احلسيين

 املوسوي

122 

 196 حسن بن عبد النزدوري 

  حسن بن عبد اهلادي

 اخلرسان

16 ,46 ,

42 ,40 ,44 ,

99 399 ,

394 ,392 ,

322 ,909 ,

930 ,939 ,

929 ,920 ,

102 ,102 ,

132 ,129 ,

121 ,124 ,

129 ,449 ,

442 ,442 

 943 حسن بن عبيد الشاله 

 334 بن علي سناحل 

 496 حسن بن علي احللي 

 99 حسن بن علي اخلانقاهي 

 319 حسن بن علي اخلوييين 

 492 حسن بن علي القفطان 

 443 حسن بن علي بن حسني 

  حسن بن علي بن عبد النيب

 الطائي

399 

  حسن بن علي بن حممد

 الشوشرتي

449 

 303 حسن بن علي خمتار 

  حسن بن عيسى االنقري

 احلنفي

302 

  حسن بن قاسم الفحام

 احلسيين

333 

  حسن بن قطب الدين

 التسرتي

193 



 فهرس النساخ 961 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 142 حسن بن حممد 

 121 حسن بن حممد اخلوانساري 

 932 حسن بن حممد املوسوي 

 932 حسن بن حممد امني املوتي 

  حسن بن حممد باقر

 احلسيين

344 ,901 ,

991 ,492 

 احلسن بن حممد بن احلسن 

 الصنعاني

333 ,364 

  حممد بن عبد حسن بن

 القدير

412 

  حسن بن حممد ثابت

 االلوسي 

144 

  حسن بن حممد حسني

 املازندراني

929 

  حسن بن حممد علي بن

 حرتوش

961 

  حسن بن حممد قديم

 االيرواني

319 

  حسن بن حممد مؤمن

 الربوجردي

44 

  حسن بن مظفر بن حسن

 الشريف

309 

 169 حسن بن ناصر الربزاني 

  121 كرم اهللحسن بن هاشم بن 

 304 حسن بن هالل 

  حسن بن يوسف بن علي

 املقشاعي

990 

 الكاظمي حسن صدر الدين 

 العاملي

94 ,92 ,

13 ,12 ,

46 ,49 ,43 ,

63 ,61 ,

64 ,66 ,

90 ,91 ,

99 ,22 ,

22 ,306 ,

341 ,346 ,

349 ,344 ,

342 ,363 ,

362 ,396 ,

329 ,320 ,

323 ,322 ,

909 ,904 ,

909 ,939 ,

992 ,991 ,

999 ,924 ,

929 ,139 ,

141 ,144 ,

149 ,164 ,

164 ,191 ,



 دليل خمطوطات 964 فهرس النساخ
 

194 ,192 ,

122 ,400 ,

401 ,433 ,

432 ,411 ,

449 ,444 ,

446 ,442 ,

444 ,449  

  حسن علي ابن مجال

 الدين

43 

 940, 934 حسن علي اخلاقاني 

 393 حسن علي العاملي 

 409 حسن علي اهلمداني 

  حسنعلي بن براتعلي

 اللنجاني االصفهاني

43 

 16, 14 النجفي حسون الرباقي ,

12 ,40 ,49 ,

44 ,46 ,69 ,

62 ,23 ,

349 ,349 ,

344 ,362 ,

320 ,931 ,

934 ,929 ,

922 ,102 ,

130 ,133 ,

114 ,146 ,

149 ,160 ,

123 ,129 ,

129 ,434 ,

499 ,491 ,

492 ,443 ,

449 

 391, 64 حسني 

 132 حسني االكراد 

 144 حسني االمني 

 329 حسني اجلزائري 

 361 حسني احلسيين 

  394 احلويزائيحسني 

 492 حسني السيتلي 

 116 حسني الكازروني 

 119 حسني الكاشاني 

  احلسني الواعظ ابو احلسن

 اخلطيب االسرتبادي

394 

 141 حسني اليزدي 

 112 حسني بن ابي بكر الشيالني 

 149 حسني بن امحد الرتك 

 194 حسني بن امحد احلسيين 

  حسني بن امحد الطبيب

 الكاشاني

69 



 فهرس النساخ 964 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 931 امحد الكربالئي حسني بن 

  حسني بن امحد بك بن

 علي بك

104 

 129 حسني بن امحد بن حسن 

  حسني بن امحد بن عبد

 االله البحراني

303 ,169 ,

124 

 142 حسني بن امساعيل 

 94 حسني بن امساعيل الرتبيت 

  حسني بن جالل الدين

 احلسيين

946 

  حسني بن حاج علي

 اخلسروشاهي

944 

  340 اخلطيحسني بن حسن 

 99 حسني بن محد 

 404 حسني بن خضر 

 942 حسني بن سعدي 

  حسني بن سعدي بن عبد

 امللك الشافعي

109 ,412 

  حسني بن عبد السيد بن

 خليفة احلراري

920 

 943 حسني بن عبد اهلل 

  339احلسني بن عبد اهلل 

 البغدادي

  حسني بن عبد اهلل بن عبد

 اهلل

101 

 999, 969 حسني بن علي 

  حسني بن علي اصغر

 الكلبايكاني

921 

 البالدي حسني بن علي 

 البحراني

19 ,999 ,

414 

 44 حسني بن علي اجلاسيب 

  حسني بن علي احلسيين

 اهلمداني

994 

 413, 192 حسني بن علي احللي 

  حسني بن علي

 اخلسروشاهي

901 ,436 

  حسني بن علي القفطاني

 السعدي

339 

 340 حسني بن علي الكعيب 

 393 حسني بن علي املوسوي 

  حسني بن علي بن عبد

 الرسول اخلاقاني

192 

 349 حسني بن علي خمتار 

 100 حسني بن عناية اهلل اغواني 

 109 حسني بن غالم الدزفولي 



 دليل خمطوطات 966 فهرس النساخ
 

 912 حسني بن غالم حسني 

 932 حسني بن كاظم الكاظمي 

 312 حسني بن كاظم الكيالني 

 309, 94 حسني بن حممد ,

939 ,162 ,

404 

 122 حسني بن حممد البخاري 

 990 حسني بن حممد التنكابي 

 942 احلسني بن حممد اخلطي 

 49 حسني بن حممد العجيمة 

  حسني بن حممد بن حييى بن

 عمران

309 

 99 حسني بن حممد بيد كابادي 

  حسني بن حممد تقي

 الطربسي النوري

11 ,14 ,

16 ,12 ,

44 ,46 ,46 ,

20 ,342 ,

903 ,924 ,

132 ,113 ,

120 ,409 ,

436 ,432 ,

410 ,446 

 306 حسني بن حممد جعفر 

 192 حسني بن حممد سراوري 

  حسني بن حممد مسيع

 النهاوندي

916 

  حسني بن حممد صادق

 احلسيين

362 

  حسني بن حممد علي

 االعسم

492 

 944 حسني بن حممد قاسم 

  392 حسني بن حممود الالهيجي 

 444 حسني بن نصري الالهجاني 

  حسني بن نعمت اهلل

 احلسيين

19 

 139 حسني بن هاشم اليزدي 

 109 حسني خلف البغدادي 

  حسني علي بن جعفر

 اجليالني

994 

  حسني علي بن كربالئي

 امساعيل النجف آبادي

336 

  149, 26 حسني علي راضي الشقاق 

 132 حسني قلي بن كلب حسني 

 302 حسني قلي شاملو 

 191 احلسيين 



 فهرس النساخ 969 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 369 حضر بن قلندر 

  محد بن زين العابدين

 االسرتابادي

993 

  محد بن عبد اهلل احلداد

 البحراني

99 ,92 ,

42 ,96 ,

320 ,326 ,

900 ,906 ,

909 ,933 ,

993 ,994 ,

166 ,120 ,

124 ,126 ,

434 ,432 ,

443 ,446 

  محد بن كرم احلسيين

 اجلزائري

123 

 20 محدي املسكني 

  محزة بن حممد بن حسني

 احلسيين احلنفي

349 

 131 حيدر احلسيين 

 104 حيدر الدره هروي 

 360 حيدر بن امحد بن مصطفى 

 191 حيدر بن املنور 

 121 حيدر بن رضا اهلمداني 

 941 حيدر بن علي اجليالني 

  حيدر بن عني علي

 اجلوزجاني

924 

  حيدر بن حممد حسن نور

 الدين املوسوي النباطي 

960 

 42 حيدر علي 

  69 املوصليخالد بن مصطفى 

 499 ختم شدجون 

  خدا ويردي بن الياس

 اخلوئي

932 ,112 

 949 خضر امحد الدوستكي 

  خضر بن بدر الدين حسن

 السعودي

942 

 41 خضر بن زيارة احلسيين 

  خضر بن شححان

 اهلمداني

191 

 344 خضر بن شكر 

 924 اخلضر شهاب 

 900 خضريي الشمالي املالكي 

 144 خلف بن ابراهيم 

  340 بن عسكرخلف 

  خلف بن يوسف بن جنم

 النجفي

103 



 دليل خمطوطات 962 فهرس النساخ
 

 966 خليفة حممود السامغين 

 190 خليل ابراهيم حسني 

 132 خليل افندي بن وىل 

  994 خليل القزويين االشتهاردي 

 332 خليل بن الغازي القزويين 

  خليل بن علي بيك احليفي

 التوني

394 

  خليل بن حممد صادق

 القزويين

109 

 املوسوي  خليل بن حممود

 املراغي

942 

 430 خليل بن مال حسن 

 133 خليل زاهد التربيزي 

 922 مخيس بن ابراهيم عذافة 

 449 داود بن علي الشريواني 

  درويش احلافظ البغدادي

 احلنفي

963 

 192 درويش بن امحد اجلزائري 

 392, 90 درويش بن امساعيل ,

941 

  درويش علي بن مشس

 الدين الكاظمي

10 

  علي بن نقش درويش

 الدين

369 

  درويش علي بن يوسف

 الطالقاني

339 

  درويش حممد بن درويش

 بهمن

914 

 66 ده كربي 

  ذكي حافظ بن حممد

 البيهقي

132 

 42 ذو الفقار بن حممد شري علي 

  ذوالفعلي بن حممد صادق

 الكربالئي اآلشتياني

992 

 60 راشد بن امان بن سامل 

 22 راضي الدين الكاظمي 

 112 ربيع اخلوانساري 

  رجب بن علي بن غياث

 الدين اهلمداني

112 

 333 رجب حممد بن آقا مري 

 343 رحم علي بن نور علي 

  رستم بن حممد بن رستم بن

 علي السامسين

300 

 140 رسول بالساني 



 فهرس النساخ 962 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 64 رضا احلسيين 

  رضا بن احلسني املوسوي

 الشريواني

194 

  رضا بن حممد علي

 املازندراني

131 

  رضا بن حممد علي درويش

 فراهاني

914 

 339 رضا بن مشكور 

  رضوان حممد رضوان

 اجلندي

404 

  رضي الدين بن سديد بن

 روح

941 

  رضي الدين حممد بن اسد

 اهلل الزواري

199 

  رضي الدين حممد بن مجال

 الدين امحد

344 

  رضي الدين حممد بن زين

 الدين علي

149 

  رضي الدين حممد بن حممد

 احلسيينتقي 

992 

  رفيع الدين حممد بن صدر

 الدين حممد االسرتابادي

919 

  126رفيع بن حممد بين 

 املازندراني

  332 رفيع بن حممد رفيع اجليالني 

 994 رفيق بن عبد اهلل 

 996 رق 

  رمضان بن ابي هريرة

 اجلزري القادري

344 

 129 رمضان بن علي القاشاني 

  رمضان بن علي

 الكلبايكاني

932 

 26 رمضان بن كربالئي 

  رمضان بن مشهدي يوسف

 اسرتابادي

990 

  رمضان علي بن علي رضا

 اخلراساني القوجاني

396 

  رمضان علي بن علي رضا

 الكلبايكاني

94 

  رمضان علي بن حممد باقر

 الكين

103 

  رمضان علي بن حممد علي

 الداراني

390 

  رمضانعلي بن حممد علي

 االصفهاني

362 

 143 رجنوري 



 دليل خمطوطات 990 فهرس النساخ
 

  روح اهلل بن هداية اهلل

 القهبائي

121 

  زكريا بن علي بن ابراهيم

 اخلطي

199 ,163 

  زكي حممد بن حممود العطار

 املرندي

400 

 312, 319 زين الدين 

  زين الدين بن سعدي

 اجليالني

42 

  زين الدين بن علي العاملي

 الشهري بالشهيد الثاني 

939 ,932 

  زين الدين بن حمسن بن

 الشقرانيحسني 

411 

  زين الدين علي بن حممد

 قاسم بن حيدر الكشمريي

199 

 64 زين العابدين 

  زين العابدين احلسين

 املازندراني

932 

 444 زين العابدين املوسوي 

  زين العابدين بن باقر

 احلسيين

919 

  زين العابدين بن حسني

 اليزدي

121 

 23, 93 زين العابدين بن سلطان 

  عبد زين العابدين بن

 الكريم الرضوي القمي

194 

  زين العابدين بن حممد

 املزيدي

199 

  زين العابدين بن حممد باقر

 الكربالي

944 

  زين العابدين بن حممد

 داراني

192 

  زين العابدين بن حممد

 طاهر

29 

  زين العابدين بن حممد علي

 ساري

914 

 192 زين العابدين بن حممد مقيم 

  زين العابدين بن حممد

 مؤمن االصفهاني

94 

 142 زين العابدين بن موسى 

 999 زين بن باقر 

 404 سراج الدين خاني 

 130 سرحان بن حسني 

 99 السرجني الشافعي 

 439 سعد اهلل 



 فهرس النساخ 993 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  سعد اهلل احلزين بن

 امساعيل بن سيف اهلل

394 

 444 سعد اهلل بن مشس الدين 

 999 سعد عيسى احلويزي 

 143 سعدي حسني املعاذي 

  23 سعيد بن عبد اهلل العرب 

 20 سعيد بن حممد 

 304 سعيد بن حممد احلسيين 

  سعيد بن مهدي بن امحد

 التوملي

969 

 304 سلطان احلافظ 

  سلطان بن عبد اهلل السعدي

 الكاظمي

42 

 994 سلمان احللي 

  سلمان بن حسني بن حممد

 البحراني

92 ,324 ,

322 ,939 ,

942 

 130 سلمان بن داود بن عاشور 

 64 سلمان بن مال كاظم 

 444 سلمان نوح 

 124, 349 سليم الفرضي املعماري 

 943 سليمان 

  سليمان بن امحد بن

احلسني ال عبد اجلبار 

 البحراني القطيفي 

12 ,903 ,

441 

  سليمان بن حسني بن

 موسى

344 

 949 سليمان بن حسني جليب 

  سليمان بن عبد اهلل

 املاحوزي

92 

 946 سليمان بن حممد 

 442 سليمان بن نور اهلل الشريف 

 966 سليمان كتخدازاده 

 393 السيد احملمد 

 122 السيد املوسوي املازندراني 

  سيد امري بن عبد اهلل بن

 حممد

112 

 392 سيد صادق 

 139, 92 سيد علي 

 10 سيد حممد 

  سيد حممد بن السيد حييى

 احلنفي

914 

  سيد مري بن عبد اهلل بن

 حممد

112 



 دليل خمطوطات 999 فهرس النساخ
 

 مريزا بن جواد  سيد

 الكشمريي

20 

 446 سيد هاشم 

 12 سيد هاشم احلسيين 

 912 سيد ولي بن عبد العزيز بك 

  شاه قلي افشار بن حممد

 يوسف

192 

 994 شاه حممد بن مريزا حممد 

 990 شاه مريزا بن خواجة جان 

 312 شاهدة عبد الزهراء الصغري 

  شرب بن حممد احلويزي

 املوسوي

344 ,199 

 962 شجاع 

  شرف الدين بن حممد

 احلسيين احلليب

443 

  شرف الدين علي بن فخر

 الدين احلسيين

131 

 44 شرف بن حممد البريوي 

 934 شريف بن عبد احلسني 

 944 شريف بن حممد يوسف 

 933 شعبان 

  164شفيع بن حممد رضا 

 احلسيين الدرياباري

  الشماس سليمان حنا آدمو

 السمردي

393 

 بن انطون  مشاض ابلجد

حريص الكاثوليكي 

 الكلداني

940 

 96 مشس الدين 

 492, 104 مشس الدين العباسي 

 332 مشس الدين بن امساعيل 

  شهاب الدين املشهور

 باملزوري

119 

 902 شهاب الدين بن امحد 

  شهاب الدين بن حسنعلي

 اهلمداني

46 

 43 شهاب بن امحد 

 129 شيخ حممد 

 24 شيخ حممد امني 

  199 مهديالشيخ 

 999 صادق امحد الربوجردي 

 402 صادق امحد بن حممد 

 922 صادق الفحام 



 فهرس النساخ 991 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

   صادق بن زين العابدين

 بن ابراهيم مرزون آبادي 

190 

  صادق بن زين العابدين

 املازندراني

999 

  صادق بن زين العابدين

 الدولة بهاء

392 

 64 صادق بن حممد 

  صادق بن حممد حسني

 احلسيين التنكابين

122 

 404 صاحل 

 131 صاحل امحد 

 941 صاحل اجلراحي 

 412 صاحل اجلعفري 

 349 صاحل املهاجر 

 916 صاحل بن امحد 

 932 صاحل بن امساعيل اجلربي 

  صاحل بن حسن اخلطي

 التوبي

340 

 444 صاحل بن حسون 

 390 صاحل بن خليفة الداراني 

 43 صاحل بن عبد اهلل 

 92, 63 صاحل بن علي املكي ,

941 ,946 

  صاحل بن علي بن امحد

 الكفوي

404 

 942 صاحل بن غالمعلي اجليالني 

 122 صاحل بن حممد 

 929 صاحل بن حممد الكربالئي 

  صاحل بن حممد بن عبد االله

 السالمي

92 

  صاحل بن حممد علي الوكيل

 النجفي

944 

 191 صاحل بن يوسف 

  صدر االسالم بن

 الصاحلاني النيسابوري

399 

  صدر الدين حممد بن فتح

 اهلل االسرتابادي

404 

  صدر الدين حممد بن حممد

 صادق القزويين 

24 

  صفدر علي الرضوي

 االفغاني

29 

  صفر علي بن امساعيل

 النجف ابادي

342 ,944 

 99 صفي بن حممد امني 

 404 صقر بن كتاب اهلل 



 دليل خمطوطات 994 فهرس النساخ
 

  الصمد بن سعد عيسى

 الشمخاني

999 

 139 ضياء الدين بن حليم 

  ضياء الدين بن حممد مهدي

 احلجة الطباطبائي

324 ,110 ,

496 

  طاهر بن حممد زمان

 احلسيين

304 

 340 طعني بن ثاني 

  طه بن امحد بن حسن بن

 امساعيل الكوسي

499 

 943 طه بن عباس 

 394 طه بن حممد 

 149 ظاهر علي 

 310 عابد احلسيين 

 941 عابد بن حممد بن علي 

  عابدين بن حسن

 اخلونساري

932 

 404 عاقل بن عادل الصنعاني 

 923 عامر بن عبد اهلل الرحيب 

  عايش بن قطب الدين بن

 حممد اليزدي

29 

  199عباس ال حاجي علي 

 السراج

 139 عباس البالغي 

 339 عباس القمي 

  عباس بن حسن كاشف

 الغطاء 

329 ,133 ,

162 ,492 ,

444 

 10 عباس بن حسني البالغي 

  خضر بن عباس عباس بن

 النجفي

409 

  عباس بن علي احللي

 العذاري

921 

  عباس بن علي كاشف

 الغطاء

96 ,414 

  عباس بن حممد بن علي

 الطباطبائي

122 

  عباس بن حممد جعفر

 الرشيت

924 

  عباس بن حممد شرب

 احلسيين

20 ,21 ,

341 ,323 ,

193 

 144,  949 عباسعلي التربيزي ,

439 

  باقر عبد االحد بن حممد

 الضاري

391 



 فهرس النساخ 994 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  عبد االمري بن هادي

 اجلواهري

363 

  عبد اجلليل بن امحد

 املوصلي

419 

  عبد اجلليل بن ياسني

 الطباطبائي 

199 

  عبد اجلواد بن عبد الوهاب

 اخلراساني

991 

  عبد اجلواد بن حممد حسن

 اجلواهري

113 

 364 عبد احلافظ بن حممد شريف 

 143 عبد احلسني احلسيين 

  364 احلسني احلليعبد 

 334 عبد احلسني الكرماني 

 124 عبد احلسني النجفي 

  عبد احلسني بن امحد بن

 حسن اجلزائري

194 

  عبد احلسني بن امر اهلل

 االصطهباناتي الشريازي

944 

  عبد احلسني بن ربيع

 االصفهاني

20 

  عبد احلسني بن عباس

 اجلواهري

369 

  عبد احلسني بن عباس

 الدشيت احلائري

314 

  عبد احلسني بن عبد

 الرمحن البغدادي

323 

 322 عبد احلسني بن عبد اهلل 

  عبد احلسني بن فياض

 اخلفاجي

304 

  عبد احلسني بن حممد تقي

 الدزفولي الكاظمي

449 

  عبد احلسني بن مشهدي

 كلبعلي

990 

 323 عبد احلسني كاشف الغطاء 

 969 عبد احلميد اجلهرومي 

  عبد احلميد الشهري حباج

 كربالئي اغا بزرك اجلهرمي

443 

 419 عبد احلميد بن امحد 

  عبد احلميد بن امساعيل

 احلكيم اليربودي

344 

 932 عبد احلميد بن علي 

  عبد احلميد بن حممد

 األصفهاني

339 ,920 ,

442 

 122 عبد احلميد بن حممد تقي 



 دليل خمطوطات 996 فهرس النساخ
 

 924, 314 عبد الرمحن ,

104 

  عبد الرمحن افندي ابن

 جواد الفضلي 

929 

 992 عبد الرمحن العدوي 

 149 عبد الرمحن النابلسي 

 142 عبد الرمحن حبموري 

  عبد الرمحن بن امحد

 اجلامي 

139 

 46 عبد الرمحن بن امساعيل 

 962 عبد الرمحن بن سليمان 

  عبد الرمحن بن بركات

 اخلطيب السامري

139 

 912 عبد الرمحن بن حسني 

  عبد الرمحن بن حسني بن

 علي

404 

 994 عبد الرمحن بن حسينقلي 

  عبد الرمحن بن عبد اهلل

 سليمان

393 

 394 عبد الرمحن بن علي 

  عبد الرمحن بن علي بن

 حييى القاضي

96 

 301 عبد الرمحن بن عمر 

  عبد الرمحن بن حمفوظ

 البستكي

416 

  عبد الرمحن بن حممد بن

 عبد الرمحن

446 

  الرمحن بن حممد بن عبد

 مصطفى

912 

  عبد الرمحن بن حممد سعيد

 العمري

346 ,963 

 349 عبد الرمحن قنوي 

  304 عبد الرمحن كلوري 

 416 عبد الرحيم احلساني 

 69 عبد الرحيم القاساني 

  عبد الرحيم بن ابراهيم

 التنكابين

916 

 962 عبد الرحيم بن عبد اجمليد 

  عبد الرحيم بن حممد بن

 علي

22 

 312 عبد الرزاق اخلطاط 

 993 عبد الرزاق بن ابي الفتح 

 949, 96 عبد الرزاق بن رمضان 

 442 عبد الرزاق بن سعدان بيك 



 فهرس النساخ 999 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  عبد الرزاق بن عطية

 البدراوي

16 

  عبد الرزاق بن فليح

 اجلمالي

994 

  عبد الرزاق بن حممد

 البحراني

393 ,322 

  عبد الرزاق بن حممد بن

 فليح البغدادي

431 

 349 عبد الرزاق بن مري اجليالني 

 119 عبد الرزاق خلف الرفاعي 

 164 عبد الرسول اخلرسان 

 126 عبد الرسول بن حممد 

 414 عبد الرشيد بن عبد الواحد 

  64, 49 عبد الزهراء حسني الصغري ,

349 ,390 ,

136 ,193 

 391 عبد الصمد 

 940 عبد الصمد بن امحد 

  عبد الصمد بن عبد اهلل

 اهلمداني احلائري 

144 

  عبد الصمد بن حممد

 االصفهاني

49 

  392عبد الصمد بن حممد بن 

 نظام الدين اخلوايف

 399 عبد الصمد درماناوي 

 129 عبد الظاهر 

  عبد العباس بن راشد

 احلويزي اجلزائري

441 

 943 عبد العزيز 

 442, 142 عبد العزيز التكرييت 

  عبد العزيز بن مال صاحل

 كنفلوسي

143 

 946 عبد العظيم الالهيجي 

  عبد العظيم بن حممد تقي

 البريكلي

430 

 932 عبد العلي بن ابراهيم 

 319 عبد العلي بن حممد زنوزي 

 432 عبد الغالب الفريوزآبادي 

 409 عبد الغفور 

 963 عبد الغفور بن امحد 

 بن  عبد الغفور بن بكتاش

 ابراهيم احلسيين

43 

  عبد الغفور بن حممد

 اجلوهري

49 



 دليل خمطوطات 992 فهرس النساخ
 

  عبد الغين بن امساعيل

 النابلسي 

436 

  عبد الغين بن حممد قاسم

 احلسيين

304 

 912 عبد الفتاح الشواني 

  عبد الفتاح بن امساعيل

 الكركوي

349 

  عبد الفتاح بن علي

 احلسيين املراغي 

29 

 306 عبد الفتاح جراح 

 143 عبد القادر 

  عبد القادر ابن ذنون احلنفي

 القادري

966 ,124 

 949 عبد القادر الواطي 

  عبد القادر بن امحد

 الكركجي

416 

  عبد القادر بن امحد بن

 حسن الرفاعي

922 

  عبد القادر بن عبد اجمليد

 االربيلي

49 ,442 

 106 عبد القادر بن عبد املوجود 

 344 عبد القادر سور 

 193 عبد القاهر دهاوند 

  عبد القائم بن عبد  الوهاب

 الشريف

990 

 100, 399 عبد الكريم 

 304 عبد الكريم بن ابراهيم 

  عبد الكريم بن ابي البقاء

 احلسيين

192 

  عبد الكريم بن حيدر

 احلسيين املشهدي

192 

  عبد الكريم بن صفي الدين

 االصفهاني

992 

 399 عبد الكريم بن حممد 

  عبد الكريم بن حممد باقر

 البهبهاني

336 

  عبد الكريم بن حممد رحيم

 احلسيين الطيب

413 

  عبد الكريم بن حممود

 اجلعفري

449 

 949 عبد الكريم خواجه زائده 

 199, 303 عبد اللطيف ,

111 

  عبد اللطيف بن امحد

 العمري

999 



 فهرس النساخ 992 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  عبد اللطيف بن علي بن

 حممد كاظم

199 

  عبد اللطيف بن حممد

 محوش

332 ,394 

 396, 22 عبد اهلل ,

126  ,416 

 944 عبد اهلل بن مال عبد اهلل 

 392 عبد اهلل االفزري 

 64 عبد اهلل الشافعي 

 346 عبد اهلل القايين 

 192 عبد اهلل املشهور بكاللة 

  عبد اهلل امللقب بكتاب ابن

 حممد بن امساعيل

929 

 330 عبد اهلل املوسوي 

  احلسن بن عبد اهلل بن ابي

 حممد علي النوري

994 

 46 عبد اهلل بن امحد 

  عبد اهلل بن أمحد بن

حسني احلنفي القادري 

 البغدادي

301 

  عبد اهلل بن امحد بن زين

 الدين االحسائي

910 

  320عبد اهلل بن امحد بن عبد 

 اهلل املوسوي الغريفي

 312 عبد اهلل بن امام 

  عبد اهلل بن حاجي بن حممد

 املزوريبن داق 

949 

  عبد اهلل بن حسن بن عبد

 اهلل السرتي

44 ,132 ,

199 ,434 ,

444 

 392 عبد اهلل بن حسني احلسيين 

  عبد اهلل بن حسني

 الشوشرتي

941 

 391 عبد اهلل بن خلف الصفار 

 439 عبد اهلل بن مخيس 

 943 عبد اهلل بن دربش 

 999 عبد اهلل بن زين العابدين 

  عبد اهلل بن سحى عبد

 الرمحن

24 

  931 عبد اهلل بن سعيد احللي 

  عبد اهلل بن سعيد باجوده

 احلضرمي الشافعي

349 

 122 عبد اهلل بن سليمان 

 940 عبد اهلل بن صويف 

 949 عبد اهلل بن طه االلوسي 



 دليل خمطوطات 920 فهرس النساخ
 

 19 اهلل نايةع عبد اهلل بن 

  عبد اهلل بن عبد احلميد

 املرندي

139 

  عبد اهلل بن عبد احلي سبط

ابن بالسلويين املشهور بين 

 القوق

416 

  عبد اهلل بن عبد اهلل

 ومريدي البزارهجي

300 

 914 عبد اهلل بن عبد علي 

  عبد اهلل بن علي

 الربوجردي

332 

 91 عبد اهلل بن علي القزويين 

  قرجهعبد اهلل بن علي 

 داغي

191 

  عبد اهلل بن عمر بن عبد

الغالب الشافعي االنصاري 

 االشعري

11 

 19 عبد اهلل بن عنايت اهلل 

  عبد اهلل بن عوض بن

 طورمش

949 

 939, 61 عبد اهلل بن عيسى 

  عبد اهلل بن غازي بن

 مساعد

311 

  عبد اهلل بن حممد البشروي

 اخلراساني

326 

 394 عبد اهلل بن حممد التربيزي 

  عبد اهلل بن حممد احلسني

 اخلنجي

921 

 132 عبد اهلل بن حممد بن شامار 

  اهلل بن حممد بن عبد عبد

 الرمحن

100 

  عبد اهلل بن حممد تقي

 اخلوئيين

334 

 319 عبد اهلل بن حممد حسن 

  عبد اهلل بن حممد حسن

 الشروقي

419 

  عبد اهلل بن حممد حسن

 املامقاني 

12 ,93 ,

94 ,96 ,

92 ,20 ,

301 ,344 ,

362 ,320 ,

321 ,322 ,

326 ,904 ,

909 ,969 ,

922 ,922 ,

131 ,199 ,

116 ,116 ,

141 ,194 ,



 فهرس النساخ 923 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

122 ,120 ,

123 ,124 ,

434 ,493 ,

494 ,444 ,

449 ,443 ,

446 

  عبد اهلل بن حممد رضا بن

 عناية اهلل الكخي

944 

  عبد اهلل بن حممد رضا شرب

 احلسيين

19 ,99 ,

21 ,302 ,

302 ,341 ,

343 ,329 ,

901 ,944 ,

969 ,991 ,

924 ,924 ,

929 ,924 ,

922 ,193 ,

143 ,120 ,

409 ,430 

  عبد اهلل بن حممد سعيد

 اخلونساري

993 

  عبد اهلل بن حممد شريف

 السمناني

992 

 946 عبد اهلل بن حممد علي 

  عبد اهلل بن حممد كاظم

 التربيزي

941 

  عبد اهلل بن حممد مهدي

 الالهيجاني

999 

 329, 366 عبد اهلل بن مصطفى 

 310 عبد اهلل بن مصطفى احلداد 

 311 عبد اهلل بن منت 

  عبد اهلل بن نور الدين

 املوسوي اجلزائري

94 

  عليعبد اهلل بن حييى بن 

 البحراني

99 

 434 عبد اهلل عبد القادر العاني 

 393 عبد اهلل نوري 

  عبد اهلل وهيب بن حممد بن

 اسعد الشهري بالنينوي

21 ,363 

 44 عبد اجمليد 

  عبد اجمليد بن رضا قلي

 القزويين

932 

 124 عبد اجمليد بن عبد الواحد 

  عبد اجمليد بن حممد علي

 املشهدي

432 

 923, 14 عبد اجمليد كاشف الغطاء ,

124 

  عبد احملسن آل الشيخ عبد

 العايف اجلزائري

103 



 دليل خمطوطات 929 فهرس النساخ
 

  عبد املطلب بن جالل

الشهري بابي تراب عبد اهلل 

 بن شريف بن جمد 

334 

  عبد املطلب بن حممد بن

 علي االعرجي احلسيين 

411 

  عبد املعطي بن حييى ظاهر

 القرشي

123 

  عبد املهدي بن راضي

 االعرجي

920 

 314 عبد املؤمن بن مشس الدين 

 449 عبد املؤمن حبيب اهلل 

  343 املؤذنعبد النيب التميمي 

 993 عبد النيب بن حسني النجفي 

 963 عبد النيب بن يوسف 

 131 عبد اهلادي القاضاني 

 ل آد اهلادي بن عبد علي عب

 الشيخ خضر

44 ,46 ,

414 

  عبد الوهاب اخلادم

 املشهدي

140 

 923 عبد الوهاب النركسه جاري 

 399 عبد الوهاب بن حسن 

 921 عبد الوهاب بن حسني 

  991 بن خليل البينعبد الوهاب 

  عبد الوهاب بن داود

 اهلمداني 

320 

 942 عبد الوهاب بن مصطفى 

 903 عبد الوهاب علي 

 131 عبد الوهابي 

  عبد اليوسف بن عبد

 احلسني

436 

 944 عبد بن مال بدر زنكنة 

 44 عبد علي 

  عبد علي بن امحد بن علي

 البحراني

41 

  عبد علي بن امحد بن حممد
 البحراني

412 

 304 عبد علي بن حبر 

  عبد علي بن عالء الدين بن

 عبد الرمحن النصري

194 

  عبد علي بن فارس

 اجلوازري الكمالي

191 

  969 جلليل بن عبد الوكيلاعبد 

 64 عبدالرمحن بن علي اصغر 

  عبدالرحيم بن صفر

 كرهرودي

122 



 فهرس النساخ 921 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 الغفار بن حسني  عبد

 الكرماني

43 

 122 الغين بن حممد طاهر عبد 

 اجمليد بن حممد مهدي  عبد

 اليزدي

22 

  عبدة بن خطاب بن

 حجازي

22 

 399 عثمان 

 944 عثمان بن حجر اختيار 

 311 عثمان بن عبد الرمحن 

  عثمان بن عبد الرمحن بن

 شارخ النجدي

410 

  عثمان بن عثمان بن

 مصطفى االرضرومي

994 

 922 عثمان بن مسند املالكي 

  عز الدين بن حممد جواد

 اجلزائري

342 ,992 

 943 عز الدين بن حممد دريين 

  عز الدين بن حممد كاظم

 البحراني احلسيين

41 

  عزيز بن مهدي النوخالة

 توليم

449 

 902 عسكر بن حسني التربيزي 

 940 عطاء بن علي القمي 

 43 عطار علي احلنفي بن حممد 

  عطني احلسن بن ابراهيم بن

 حممد احلسين

936 

  عال بن ارشد احلسيين

 الكارزوني

104 

  عالء الدين بن امني الدين

 الطرحيي

362 

 22 علوان بن بشارة الكعيب 

 130 علوان بن شابه 

 349, 302 علوي بن عبد اهلل مريماه 

 999 علي 

 344, 90, 94 علي ابن احلسن املوسوي 

  علي ابو الضيا بن حسن بن

 علي اخلوالني الشافعي

43 

  علي امحد بن امساعيل

 اشتهاردي

994 

  علي اصغر بن بابا خان بن

 حممد

999 

  علي اصغر بن لطف اهلل

 القزويين القمي

301 

  علي اصغر بن حممد

 ابراهيم اهلروي

949 



 دليل خمطوطات 924 فهرس النساخ
 

 304 علي اصغر بن حممد شفيع 

 996 علي اصغر بن حممد صاحل 

 394 علي اكرب 

  علي اكرب بن جعفر

 الكربالئي الكرازي

402 

  علي اكرب بن خليل اهلل

 احلسيين

192 

 122 علي اكرب بن شيخعلي 

 499 علي اكرب بن صاحب 

 994 علي اكرب بن علي الراوندي 

 932 علي اكرب بن عوض رستم 

  علي اكرب بن غالم حسن

 اخلونساري

906 ,432 

 399 علي اكرب بن حممد باقر 

  علي اكرب بن حممد علي

 اخلوانساري

349 

  علي اكرب بن حممد حمسن

 احلسيين االصفهاني

316 

  علي اكرب بن مريزا بابا

 اخلونساري

190 

 144 علي االصفهاني 

 402 علي االوسط بن سليمان 

 416 علي البصريي 

  علي اجلميل املوصلي

 احلنفي

42 

 12, 14 علي احلسيين ,

119 ,

111 ,144 

 364 علي اخلاقاني احلمريي 

 961 علي الساوجبالغي 

 194 علي الساوي 

  علي الشريف الصحاف

 النجفي

434 

 411, 69 علي الطباطبائي 

 329 علي القاضي 

  496, 342 علي القزويين ,

499 

 449 علي املوسوي 

  46 علي املوسوي السبزواري 

 129 علي النعماني 

 393 علي بن ابراهيم 

 916 علي بن ابراهيم القمي 

 104 علي بن امحد 

 324 علي بن امحد احلويزي 



 فهرس النساخ 924 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 321 علي بن امحد املوسوي 

  امحد بن ابراهيم علي بن

 التدمري

139 

 946 علي بن امحد بن ايوب 

  علي بن أمحد بن علي

 السيار

343 

  علي بن أمحد بن حممد

 البحراني

439 

 926 علي بن امحد موسوي 

 399 علي بن ادريس 

 943 علي بن اسكندر االصفهاني 

  علي بن امساعيل بن امحد

 الصائغ

129 

 144 علي بن امساعيل بن حسن 

  164, 100 بن احلسن املوسويعلي 

 949 علي بن احلسن اليزدي 

 12 علي بن احلسني النجفي 

  علي بن اهلل ويردي

 العلياري

304 

  علي بن جعفر بن اسد

 االهوازي

49 

  134 علي بن جواد املرندي 

 92 علي بن حسن املتوج 

 944 علي بن حسني البارجاني 

 949 علي بن حسني التربيزي 

  علي بن حسني اجلامعي

 العاملي 

90 

  علي بن حسني بن حممد

 البالدي البحراني

929 ,402 

  علي بن محد احلسيين

 احللي 

61 ,64 ,

26 ,326 ,

924 ,120 ,

444 

 920, 49 علي بن خواجة ابراهيم 

 941 علي بن رجبعلي 

 19 علي بن ركن الدين 

  علي بن زائد بن عبد اهلل

 النعيمي البحراني

124 

  علي بن سلطان حممد

 القاري اهلروي 

964 

 440, 134 علي بن مسعون العاملي 

 993 علي بن شهيل القديح 

 بن علي  ةعلي بن صدق

 العينتابي

192 

 449, 146 علي بن ظاهر شقري 



 دليل خمطوطات 926 فهرس النساخ
 

  علي بن عبد الرسول

 اخليقاني

60 

 943 علي بن عبد العظيم 

 332 علي بن عبد الالوي 

 104, 19 علي بن عبد اهلل ,

444 

  علي بن عبد اهلل احلسيين

 احلائري الطهراني

62 ,24 ,

342 ,192 ,

110 ,113 

  علي بن عبد اهلل بن حسني

 البحراني

122 

 411 علي بن عبد النيب 

  علي بن علي العمري

 السكيكي العاملي

12 

 306 علي بن عليحق 

  علي بن عمر بن علي

 الكاتيب 

394 

 949 علي بن غالم علي اخلوئيين 

  علي بن غالم حمسن

 اخلوانساري

126 

 409 علي بن فردان االصبعي 

  علي بن قوام الدين بن

 حممد الليثي

409 

  علي بن كربالئي

 سبحانوردي

312 ,392 ,

133 ,134 

  علي بن لطف اهلل بن عبد

 اهلل اجليب

349 

 922 علي بن مبارك 

 932, 66 علي بن حممد ,

991 

 343 علي بن حممد احلسيين 

 141 حممد احللي علي بن 

 411, 49 علي بن حممد املقصودي 

 944 علي بن حممد النجفي 

  علي بن حممد بن اسحاق

 املوسوي البغدادي

144 

 330 علي بن حممد بن احلسن 

 439 علي بن حممد بن جعفر 

 964 علي بن حممد بن سامل 

  علي بن حممد بن عبد

 الرمحن الصاحلي

29 

  علي بن حممد بن عبد النيب

 عبد الصانعبن 

419 

  علي بن حممد بن عنان

 الشافعي

929 



 فهرس النساخ 929 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  علي بن حممد بن يعقوب

 االسرتابادي

139 

  علي بن حممد حسني

 احلسيين التنكابين

194 

  علي بن حممد رضا كاشف

 الغطاء

13 ,40 ,44 ,

24 ,390 ,

940 ,949 ,

999 ,499 ,

492 ,410 

 924, 919 علي بن حممد شرب احلسيين 

  علي بن حممد علي

 الطباطبائي احلائري

993 ,999 

  علي بن حممد مهدي

 اخلراساني

149 

 131, 946 علي بن حممود 

 440 علي بن مراد االسفرايين 

  علي بن مرتضى املوسوي

 احلسيين

192 

  99 علي بن مشرف املارديين 

  علي بن مشهدي رضا

 قرجناهي

194 

 133 علي بن مصطفى 

   علي بن منصور بن حسني

 املزيدي

92 

 360 علي بن مهدي الطهراني 

  علي بن هارون بن حييى

 الصائم االسدي

969 

 996 علي بن يونس 

 442 علي بن يونس بن كالن 

 164 علي جان بن علي البهبهاني 

 309 علي داد بن ابراهيم 

  علي رضا بن امحد

 طالقاني

924 

 192 علي رضا بن سليمان 

 332 علي رضا بن حممد اليزدي 

 149 علي عبد اهلادي الشنواني 

  علي عسكر بن حممد

 امساعيل هزاوئي

999 

 199 علي كلوت 

 409 علي جميد اخلالني 

 334 علي حممد احلويزي 

  علي حممد بن امحد

 االشتهاردي

131 

  علي حممد بن حممد

 امساعيل قر ضياء الديين

334 

 949 علي حممد بن حممد تقي 



 دليل خمطوطات 922 فهرس النساخ
 

  علي حممد بن حممد جعفر

 حممد رحيم االصفهانيبن 

434 

  علي نقي بن رمضانعلي

 سينجاني

194 

  علي نقي بن رئيس علي

 اجلهرمي

402 

 92 علي نقي بن صاحل 

  علي نقي بن حممد مؤمن

 االبهري 

144 

 402 علي نقي بن يوسف 

 22 علي يار الشبسرتي 

  عليخان بن حيدر

 برزنابادي

922 

  علريضا بن عبد الواحد

 البهبهاني

124 

 932 عليقلي بن آقا بابا 

 99 عليكيا 

 441 عليكيا بن مرمحت 

 339 عماد بن حيدر احلسيين 

 496 عمر الصحاف بن ولي 

 160 عمر بن حسن بن امحد 

 942 عمر بن حسن بن يوسف 

 963 عمر بن زيدان 

  عمر بن عبد القادر

 االعظمي

344 

 22 عمر بن عبد القادير 

 306 عمر بن مصطفى العشاقي 

  924 شنكرفعمر 

  عناية اهلل بن فخر الدين

 احلسيين

194 

  عنرب بن جواد بن حممود

 الكاظمي

340 

 92 عوض بن حيدر 

 942 عيسى بن سعد احلويزي 

 994 عيسى بن عبد اهلل 

  غالب بن قعود بن صاحل

 احلويزي

146 

 944 غالم املوىل زادة 

 392 غالم حسني 

  غالم حسني بن اسالم بيك

 اخلوانساري

999 

  غالم حسني بن علي اصغر

 بن غالم حسني الدربندي 

926 



 فهرس النساخ 922 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  غالم رضا بن غالم حممد

 الدهلوي

902 

 91 غالم رضا عطار 

 419 غالم علي الزهداني 

  غالم علي بن حممد اهلروي

 احلائري 

106 

  غالم حممد بن غالم حيدر

 الباكستاني 

22 

 403 غالم حممد علي 

  غالمعلي بن حممد

 الشهمرزادي

992 

  غين بن علينقي املوسوي

 البحراني

323 

 999 غياث بن حممد احلسيين 

  فارس بن امحد بن حممد

 بن حممود

914 

  فتح اهلل بن رجبعلي

 الكرماني القلعجي

992 

  199 فتح اهلل بن شكر اهلل 

 192 فتح علي اللنكراني 

 131 فخر الدين املوسوي 

  فخر الدين بن حممد علي

 طريح النجفي

432 

  992 الدين حممد بن ملكفخر 

 943 فرج اهلل 

 29, 46 فرج اهلل بن حممد التربيزي ,

22 ,346 ,

329 ,324 ,

903 ,909 ,

922 ,113 ,

162 ,162 ,

129 ,412 

  فرج بن رسول بن

 امساعيل

949 

 199, 44 فرنسو بن مشو داش 

 992 فضل حسني زوار 

 329 فقري حممد 

 92 فالح بن علي 

 944 فياض بن حممد العبودي 

  فيض اهلل بن حذا مراد بن

 حيدر ابن بريوبس

124 

 346 فيض اهلل بن علي 

 122 قاسم بن ابراهيم الوتار 

 192 قاسم بن درويش حيدر 

 944 قاسم بن رضا 

 916 قاسم بن فتاح 



 دليل خمطوطات 920 فهرس النساخ
 

 914 قاسم بن حممد االسرتآبادي 

  قاسم بن حممد حسن

 مشسا

319 

 131 قاسم بن حممد كاظم 

 قاسم خلف مرمحت 

 الكربالئي

124 

  قاضي جالل بن حممد

 شريف

404 

  قايد عبد الصفي ابو طالب

 هاروني

149 

  قربان علي بن رمضان بن

 مشس الدين الطبسي

24 ,439 

 160 قربانعلي 

 122 قطب زادة قاضي كركوك 

  بن قلندر زاده مصطفى

 سعيد افندي

399 ,319 

  قوام الدين عبد الفضل

 الرودباري

126 

 االسلمي  كاظم بن عبود

 النجفي

914 ,149 ,

191 ,120 ,

432 

 42 كاظم بن موسى االنصاري 

  414, 312كاظم بن موسى بن جعفر 

 كاشف الغطاء

  49, 12 كاظم حممد علي شكر ,

62 ,62 ,

302 ,343 ,

341 ,349 ,

923 ,119 ,

406 ,490 , 

 442 الكاظمي 

 124 كامران احلسيين 

 962 كدا علي 

  كرم علي بن فتح علي

 اخلراساني

194 ,124 

 919 الكرماني 

  140 كريم بن ابراهيم 

 324 كريم بن علي 

  كلب باقر بن كلب حسني

 اجلائسي النقوي

414 

  كلب علي بن عامر

 اجلزائري

304 

 42 كلب علي بن ناد علي 

 19 كمال الدين حسني بن حممد 

 92 كوجك حسني 

 129 لطف اهلل 



 فهرس النساخ 923 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 404, 999 لطف اهلل بن حسن 

  اهلل بن حممد لطف

 الكرماني

333 

  لطف اهلل بن يوسف

 اجلامعي

122 

 121 لطفعلي بن حممد الطهراني 

 391 مازندراني 

 304 مبني بن حممد علي 

 23  حممد مبيقدار عباس عبد 

 29 االنصاري يعقوب 

  جمد الدين علي بن جنم

 الدين النراقي

44 

 163 حمب علي الطالقاني 

  حمسن بن جعفر بن عبد

 العبودي الطيف

969 

  راغعلي جاحملسن بن

 السرابندي

109 

 949 حمسن بن حبيب احلسيين 

 406 حمسن بن سعدي 

  حمسن بن ضياء الدين

 الطرحيي

449 

 441 حمسن بن حممد 

  حمسن بن حممد حسن

 الطبيب

132 

  حمسن بن حممد حسني

 شرارة العاملي

144 

 409 حمسن طريح 

  حمسن علي البلتستاني

 الباكستاني 

920 ,134 

 322, 320 حممد ,

924 ,133 ,

141 ,439 ,

492 

 449, 90 حممد ابراهيم احلسيين 

 142 حممد ابراهيم اخلوانساري 

  حممد ابراهيم بن امساعيل

 اخلونساري

330 

 44 حممد ابراهيم بن افراسياب 

 992 حممد ابراهيم بن حسن 

  حممد ابراهيم بن شيخعلي

 الكنجة

194 

  حممد ابراهيم بن علي

 الكرباسي 

24 ,29 ,

102 ,121 ,

410 ,440 

  993 حممد ابراهيم بن علي 



 دليل خمطوطات 929 فهرس النساخ
 

  حممد ابراهيم بن كلي علي

 اخلونساري

342 

  حممد ابراهيم بن حممد

 اخلونساري

42 ,194 

  حممد ابراهيم بن حممد امني

 الفريوز آبادي

944 

  حممد ابراهيم بن حممد امني

 القايين

391 

  144, 14 ابراهيم بن حممد تقيحممد 

  حممد ابراهيم بن حممد

 حسن الكرباسي 

413 

  حممد ابراهيم بن حممد

 حسني الطبيب

916 

  حممد ابراهيم بن حممد

 سعيد احلسيين

999 

  حممد ابراهيم بن حممد

 مهدي القشالقي 

42 

  99 بن ابي تراباحممد 

 96 حممد ابن امحد احلليب 

 19 حممد ابن العاقولي 

 443 حممد ابن املسيب الكاشاني 

  حممد ابن مشهدي ربيع

 االشتهاردي

99 

 944 حممد احسن 

 123 حممد امساعيل 

  حممد امساعيل ابن حافظ

 خدا يوري

334 

 400 حممد امساعيل اخلراساني 

  حممد امساعيل بن حممد

 حسني احلسيين

126 

  حممد امساعيل بن حممد

 علي 

129 

 932 حممد أشرف النيسابوري 

  حممد اشرف بن جعفر

 الركاويدي

349 

 304 حممد اشرف بن حممد هادي 

 444, 360 حممد آصف حمسين 

  حممد اكرب بن حممد صاحل

 القائيين

194 

 199 حممد االخضر 

 319 حممد االردبيلي 

 166 حممد التربيزي 

 341 حممد التقي 

  حممد اجلواد بن حممد تقي

 البياتي النجفي املال كتاب

439 



 فهرس النساخ 921 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد احلافظ النجار بن

 حسني العنيداوي

104 

 43 حممد احلسين 

 344 حممد احلسيين 

  129 حممد احلسيين الفريوزابادي 

 999 حممد احلسيين القزويين 

  331 حممد احللي 

 912 حممد احليدري القزويين 

 169 حممد الديلمي 

 419 حممد الرازي 

  حممد الشرف بن حممد بن

 احلسني االنصاري

199 

 446 حممد الشريف العاملي 

 411 حممد الطباطبائي 

  حممد العلى بن عبد اهلل

 الباداؤه

941 

 934 حممد القرشي 

 994 حممد القهبائي 

 141 حممد القوشي بن عبد علي 

 926 حممد الكردي 

 396 حممد الالهيجاني 

 432 حممد املاراني 

 394 حممد املازندراني 

 443 حممد املغيب 

 144, 116 يالنيكال حممد املوسوي 

 12 حممد النجف ابادي 

 444 حممد اهلخلي 

 920 حممد اهلمداني 

 396, 342 حممد امني 

 903 حممد امني اعرج 

 946 حممد امني احلافظ 

  حممد امني اخلطيب جبامع

 مصطفى خان

443 

 123 حممد امني العمري 

  حممد امني بن عبد القادر

 احلافظ

123 

 914 حممد امني بن علي 

 46 حممد امني بن فرج اهلل 

  حممد امني بن حممد رضا

 اهلمداني

914 

 304 حممد امني بن حممد سعيد 

 122 حممد امني بن حممد صاحل 

  حممد امني بن حممود

 الواعظ

19 



 دليل خمطوطات 924 فهرس النساخ
 

  حممد امني بن يوسف مجال

 الدين الشافعي

302 

 199 حممد باقر 

 999 حممد باقر ابهري 

 343, 60 حممد باقر االردستاني, 

929 

 322, 21 حممد باقر احلجة الطباطبائي ,

901 ,962 ,

139 ,110 ,

119 ,499 

 919 حممد باقر احلسيين 

  106 حممد باقر احلسيين املختاري 

 404 حممد باقر الزجناني 

 126 حممد باقر الكرماني 

 393 حممد باقر بن ابراهيم 

  حممد باقر بن افضل الدين

 احلسيين

402 

 344 املراغي حممد باقر بن جعفر 

  حممد باقر بن حبيب ال نوح

 احللي

446 

  حممد باقر بن زين العابدين

 اليزدي

999 

  992حممد باقر بن سراج 

 االصطهباناتي

  حممد باقر بن عبد الباقي

 االثنا عشري

191 

  حممد باقر بن عبد احلي

 االنصاري

932 

  حممد باقر بن عبد الكريم

 دهدشيت

194 

  اكرب حممد باقر بن علي

 االصفهاني

124 

 149, 346 حممد باقر بن علي التسرتي ,

493 

  حممد باقر بن علي بن

 ابراهيم

163 

  حممد باقر بن فخر الدين

 االصفهاني

160 

 999, 90 حممد باقر بن حممد احلسيين 

  حممد باقر بن حممد احلسيين

 الداماد

132 

  حممد باقر بن حممد

 الكربالئي

993 

  تقي حممد باقر بن حممد

 القمي

336 

  حممد باقر بن حممد تقي

 شهرزادي

441 



 فهرس النساخ 924 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد باقر بن حممد حسني

 اليزدي

960 

  حممد باقر بن حممد علي

 االبرند آبادي

992 

  حممد باقر بن حممد مسيبح

 اخلطيب

946 

  حممد باقر حممد

 الصدتوماني

49 

 49 حممد بديع 

 196, 994 حممد بن ابراهيم ,

413 

  449 اللومييحممد بن ابراهيم 

  حممد بن ابي الفضل

 النراقي

994 

  حممد بن ابي القاسم

 املوسوي

40 

  حممد بن ابي طالب الرفيعي

 الطالقاني

302 

 323 حممد بن امحد 

 960 حممد بن امحد ابن الفحام 

 122 حممد بن امحد اجلويف 

 321, 322 ينيحممد بن امحد احلس 

 909 حممد بن امحد احلليب 

  احلنبلي حممد بن امحد

 االدهمي

344 

 141 حممد بن امحد اخلي 

 24 حممد بن امحد الديسطي 

  حممد بن امحد املوسوي

 االسرتابادي

122 

 949 حممد بن امحد اليماني 

  حممد بن امحد بن جعفر

 العسكري

99 

  حممد بن امحد بن علي ابن

 ابي جامع

301 

  حممد بن امحد بن علي

 االردبيلي

406 

  حممد حممد بن امحد بن

 ابن حبيل

342 

  حممد بن امحد بن حممد بن

 عمر

323 

 190 حممد بن امحد بن مصطفى 

 24 حممد بن امحد رضا البريقي 

  حممد بن آخوند مال حمسن

 اهلزارجرييب

40 

  401, 902 حممد بن ادم بن عبد اهلل 



 دليل خمطوطات 926 فهرس النساخ
 

  حممد بن اسد اهلل بن علي

 رضا املازندراني 

406 

 14 حممد بن امساعيل 

  حممد بن امساعيل الرضوي

 الكلبايكاني

999 

  حممد بن امساعيل بن

 حسن كروري

346 

 404 حممد بن آقا مشس 

 169 حممد بن اجلندي 

 309 حممد بن احلاجي احلليب 

 949, 391 حممد بن احلسن 

  حممد بن احلسن احلر

 العاملي 

440 

 23 حممد بن احلسن الصغاني 

 414 حممد بن احلسن القفطاني 

 331 حممد بن احلسن بن سامل 

  حممد بن احلسن بن علي

 النجار

122 

  حممد بن احلسني القفطاني

 النجفي

42 

 92 حممد بن احلسني املظفري 

  414حممد بن احلسني النجف 

 آبادي

  19 حممد بن العاقولي 

  حممد بن جبا بن امحد

االصونهاوي الشافعي 

 االمحدي

346 

  حممد بن بدوي اجلزائري

 العسكري

933 

  حممد بن جعفر شرب

 احلسيين

49 ,44 ,

49 ,92 ,

23 ,24 ,24 ,

309 ,304 ,

340 ,344 ,

360 ,392 ,

329 ,323 ,

329 ,329 ,

902 ,931 ,

913 ,912 ,

912 ,944 ,

924 ,130 ,

139 ,190 ,

112 ,146 ,

142 ,164 ,

164 ,199 ,

191 ,194 ,

194 ,122 ,

124 ,434 ,



 فهرس النساخ 929 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

432 ,491 ,

414 

  الدين حممد بن جالل

 احلسيين

46 

  حممد بن جالل الدين

 الشهري مبؤمن الكاشاني

301 

 حممد بن حبيل بن ناصر 

 البحراني

944 ,443 

 961, 919 حممد بن حسن 

 936 حممد بن حسن االصفهاني 

 906 حممد بن حسن البيطاء 

  حممد بن حسن احلجاوي

 احلنبلي

404 

 999 حممد بن حسن القايين 

 932 حممد بن حسن بن علي 

  حممد بن حسني احلافظ

 الرضوي

92 

 329 حممد بن حسني احلسيين 

  حممد بن حسني بن حممد

 االصفهاني

123 

 43 حممد بن محد احلسيين 

 943 حممد بن محدان السويري 

 19 حممد بن محزة احلسيين 

 444 حممد بن خضر اجلناجي 

 131 حممد بن خضر الديكاني 

 939 حممد بن خليل بن حممد 

  حممد بن داود بن حسب

 اهلل العتائقي

340 

 129, 61 حممد بن درويش 

  حممد بن درويش عوض

 احللي

920 ,406 ,

444 

 966 حممد بن ذنون الشافعي 

  حممد بن رجبعلي اليزدي

 االردكاني

342 

 132 حممد بن رحيم االشكوري 

 920, 902 حممد بن رضا الرشيت ,

139 ,149 

 192 حممد بن رضا املايلي 

 199 حممد بن زكريا املؤذن 

 391 حممد بن زمان 

  حممد بن سعيد بن السيد

 مال اهلل التكرييت

349 

  حممد بن سعيد بن حممد بن

 عبد اهلل البحراني

993 



 دليل خمطوطات 922 فهرس النساخ
 

  حممد بن سليم قطرش بن

 تركان شاه

992 

 941 حممد بن سليمان 

  حممد بن سليمان بن علي

 بن زين العاملي

440 

 926 حممد بن سهراب االبهري 

 404 حممد بن شاه مراد 

 399 حممد بن شاه ولي 

  حممد بن شرف الدين

 احلسيين

199 

  حممد بن شرف الدين بن

 زاهد اخلانقاي

160 

 369 حممد بن شريف حممد 

  حممد بن مشس بن علي بن

 حسن

432 

  حممد بن شهاب بن حممد

 بن حييى انكرييت

22 

 392 حممد بن شيخعلي 

 392 حممد بن صاحب عبد اهلل 

 992 حممد بن صالح احلمي 

  حممد بن صالح بن حممود

 احلراوي

149 

 14, 13 حممد بن طاهر السماوي ,

16 ,12 ,

40 ,40 ,49 ,

62 ,99 ,

21 ,300 ,

331 ,369 ,

361 ,364 ,

364 ,366 ,

369 ,399 ,

399 ,923 ,

102 ,102 ,

132 ,114 ,

164 ,169 ,

192 ,406 ,

434 ,412 

  111 حممد بن طعمة الزرجياوي 

 340 حممد بن طيب خان زندي 

  حممد بن عاشور ابو راشد

 االلوسي

130 ,449 

  حممد بن عباس قلي

 الرتكماني

391 

  حممد بن عبد احلسني

 الكربالئي 

962 

  حممد بن عبد الرمحن

 الصهباني الشافعي

323 ,141 ,

142 



 فهرس النساخ 922 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد بن عبد الرمحن

 العسكري

104 

  حممد بن عبد الرمحن بن

 علي

310 ,944 ,

149 

  حممد بن عبد الرحيم

 االسرتابادي

330 

  حممد بن عبد الرسول

 الربزجني 

499 

  حممد بن عبد الغفور بن

 مرتضى

41 

 949 حممد بن عبد القادر 

 42 حممد بن عبد القادر احلنفي 

  حممد بن عبد القادر بن

 سليمان

941 

 123, 943 حممد بن عبد اهلل 

 919 ,396 حممد بن عبد اهلل الشهيلي 

  حممد بن عبد اهلل الشويكي

 اخلطي

41 ,444 

  حممد بن عبد اهلل املوحدي

 القمي

46 ,929 ,

129 

 322 حممد بن عبد اهلل بن حممد 

  حممد بن عبد اهلل بن حممد

 البوسنوي

941 

  حممد بن عبد اهلل بن حممد

 العالجي

22 

  حممد بن عبد اهلل بن حممد

 بن عبد النيب املاحوزي

996 

 131 عبد اجمليد حممد بن 

  حممد بن عبد املهدي بن

 سليمان

346 ,449 

 126 حممد بن عبد اهلادي 

  حممد بن عبد الوهاب

 اهلمداني

929 ,122 ,

439 

  حممد بن عبد علي النجفي

 احملاويلي

960 

 926 حممد بن عثمان 

 الدين  حممد بن عالء

 السبزواري

199 

  حممد بن علم الدين بن

 قطب النهرواني

132 

 41 حممد بن علي 

  حممد بن علي ابن ابي

 مجهور االحسائي 

141 

  301 حممد بن علي اصغر النوري 

 121 حممد بن علي اكرب 



 دليل خمطوطات 100 فهرس النساخ
 

  حممد بن علي أكرب

 اخلونساري

41 

 160 حممد بن علي اجلربتي 

 334 حممد بن علي احلويزي 

  حممد بن علي اجملاهد

 احلائري

430 

 92 حممد بن علي املوسوي 

  حممد بن علي بن ابي

 احلسن العاملي 

122 

  حممد بن علي بن امحد

 احلريري احلرفوشي العاملي

312 

  حممد بن علي بن علي

 اجلبيلي العاملي

121 

  حممد بن علي بن حييى

 املنصوري

920 

 939 حممد بن علي رودباري 

  حممد بن علي عباسعلي

 االسرتابادي 

24 

  حممد بن علي حممد

 التربيزي

404 

  حممد بن علريضا التنكابين

 املدعو بهادي

441 

 939 حممد بن عمر 

 124 حممد بن عيسى احلويزي 

 319 حممد بن عيسى كبة 

 406 حممد بن فتح اهلل احلنفي 

  حممد بن فرج احلمريي

 النجفي

362 

 322, 29 حممد بن فرج اهلل التربيزي ,

929 ,490 

  حممد بن فياض بن حممد بن

 هالل

912 

  314, 319 قطب الدينحممد بن 

 40 حممد بن قنرب 

  حممد بن قوام الدين بن

حممود البغدادي الليثي 

 الغروي

12 ,194 

  حممد بن كار عبد اهلل الشيخ

 عثماني البالكي

21 

 344 حممد بن كربالئي امساعيل 

 192, 994 حممد بن لطف اهلل 

 160 حممد بن حمسن 

  حممد بن حمسن احلسين

 القمي

399 

 40 حممد بن حمسن املازندراني 



 فهرس النساخ 103 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد بن حمسن

 اهلزارجرييب

121 ,491 

 413, 140 حممد بن حممد ,

440 

 99 حممد بن حممد اجلزائري 

 342 حممد بن حممد الزيتوني 

 139, 96 حممد بن حممد باقر 

  حممد بن حممد باقر

 اخلراساني

340 

  حممد بن حممد باقر بن حممد

 هادي

924 

 916 حممد بن حممد باقر كيادهي 

  حممد بن حممد بن حسني

 املالزم

310 

  حممد بن حممد بن عبد

 الرمحن

440 

  حممد بن حممد بن علي

 السكندري

29 

  حممد بن حممد بن حممد

 العامري الغزي 

66 

  حممد بن حممد بن مهدي بن

 خملص

191 

  40حممد بن حممد حسن 

 الربوجزدهي

  حممد بن حممد حسن

 الشرقي

320 

  حممد بن حممد حسني آل

حبيل املهزي السرتي 

 البحراني

449 

  حممد بن حممد حسني

 اخلونساري

430 

 329 حممد بن حممد رضا البريقي 

  حممد بن حممد سعيد

 القاضي

42 

 124 حممد بن حممد شفيع 

  حممد بن حممد شفيع

 اخلونساري

393 

  حممد بن حممد طيب

 خوزاني

142 

  432 عليحممد بن حممد 

  حممد بن حممد علي

 التربيزي

994 

  حممد بن حممد علي

 الكاشاني 

394 

 123 حممد بن حممد علي النوري 

  حممد بن حممد علي

 دهخوارقاني

434 



 دليل خمطوطات 109 فهرس النساخ
 

  حممد بن حممد كاظم

 الشريازي

364 

 131 حممد بن حممد موسى 

  حممد بن حممد يوسف

 امليمين

433 

 949 حممد بن حممود 

  939 احلسيينحممد بن حممود 

  حممد بن مسعود بن املظفر

 بن صاحل التربيزي

922 

 129, 94 حممد بن مصطفى 

  حممد بن مصطفى بن حممود

 البسنوي

92 

  حممد بن مظفر حسني

 النيشابوري

330 

  حممد بن معصوم بن حممد

 حكيم الرضوي

339 

 362 حممد بن مكي 

 124 حممد بن مال اسعد النينوي 

 439 حممد بن مال حسن 

 496 حممد بن مال عبد اهلل 

  حممد بن ملك علي البابا

 سلطاني

914 

 391 حممد بن مؤمن 

  حممد بن مري علي حممد

 كزازي

22 

 430 حممد بن نصر اهلل الكاشاني 

 122 حممد بن نصوح 

 922 حممد بن نعمة اهلل احلسيين 

  حممد بن نعمة بن تاج الدين

 الكاظمي

949 

  حممد بن هاشم احلسيين

 اخلويدكي

446 

  حممد بن هاشم الرضوي

 اهلندي

992 ,920 ,

132 

  حممد بن هاشم بن عبد

 اجلواد الكرباسي 

949 

  حممد بن هاشم بن حمسن

 الشرموطي الغاليب 

22 

 929 حممد بن ولي اهلل 

  حممد بن وهاب بن حممد بن

 حييى التكرييت

949 

  حممد بن حييى بن حممد

 املرعشي

100 

 412, 126 حممد بن يوسف 



 فهرس النساخ 101 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد بن يونس بن راضي

 الشويهي 

63 

 49 حممد بهجت بن دست 

 99, 40 حممد تقي ,

999 ,921 ,

106 

  حممد تقي ابن امساعيل

 ليواني

194 

  119 حممد تقي احلسين البغدادي 

  حممد تقي بن آقا ويردي

 املرندي

126 

 312 حممد تقي بن حاجي حسني 

  حممد تقي بن رضا حبر

 الطباطبائيالعلوم 

191 

  حممد تقي بن مشس الدين

 حممد التنكابين

109 

  حممد تقي بن عبد احلسني

 القزويين

142 

 14 حممد تقي بن فتاح املوسوي 

  حممد تقي بن حممد الرحيم

 االصفهاني

449 

 993 حممد تقي بن حممد الرغاني 

  409حممد تقي بن حممد رضا 

 احلسين احلسيين

 999 حممد تقي بن حممد زمان 

 301 حممد تقي بن حممد شريف 

  حممد تقي بن حممد علي

 املازندراني

342 

  حممد تقي بن مقصود علي

 اجمللسي 

166 

  حممد تقي بن مري حممد

 رضا احلسيين

192 

 14 حممد تقي مجال آبادي 

 366 حممد ثروت 

  حممد جاد القماش

 االمشوني املالكي

319 

  حممد جار اهلل بن عبد

اهلامشي العزيز بن عمر 

 املكي

443 

 993, 911 حممد جعفر 

  حممد جعفر ابراهيم النجار

 الدرازي

44 

 409 حممد جعفر ابن الكربالئي 

 319 حممد جعفر النهاوندي 

  حممد جعفر بن حسن

 اجليالني

409 



 دليل خمطوطات 104 فهرس النساخ
 

  حممد جعفر بن خواجة

 حممود

163 

  حممد جعفر بن عبد احلسن

 اليزدي

944 

 400 حممد جعفر بن عبد الرحيم 

 49 حممد جعفر بن عبد النيب 

  حممد جعفر بن حممد

 ابراهيم

43 

  حممد جعفر بن حممد اشرف

 الطباطبائي الشريازي

304 

  حممد جعفر بن حممد شفيع

 احلسيين

349 

  حممد جعفر بن حممد صفي

 الفارسي االصفهاني 

394 

  حممد جعفر بن حممد كاظم

 الطباطبائي

102 

  حممد جعفر ساوجبالغي

 نظر آبادي

932 

 194 حممد جعفر الهيجاني 

 322, 349 حممد مجال اهلامشي ,

902 ,123 

 943 حممد جنكنياني 

  24 حممد جواد اجلاللي 

  حممد جواد بن علي

 اجلزائري

190 

  حممد جواد بن حممد جعفر

 احلسيين

329 

  حممد جواد بن حممد علي

 بن علي

194 

  حممد حاجي بن مال حممد

 الشهمرزادي

122 

  339 حاجي كلهحممد 

 42, 40 حممد حسن ,

994 ,162 

  حممد حسن اخلراساني

 الكدكين

922 

 499, 344 حممد حسن الصحاف 

 924 حممد حسن الالهيجاني 

 131 حممد حسن بن ابي تراب 

  حممد حسن بن امحد بن

 حسني احلبيط

964 

  334 حممد حسن بن باقر النجفي 

 149 حممد حسن بن جاللي 

  حممد حسن بن حبيب اهلل

 التويسركاني

303 



 فهرس النساخ 104 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد حسن بن شعبان

 الكاشاني 

363 

  حممد حسن بن عبد اهلل

 املامقاني

44 ,69 ,

61 ,24 ,

24 ,334 ,

349 ,362 ,

394 ,904 ,

933 ,929 ,

194 ,142 ,

126 

  حممد حسن بن عبد اجمليد

 احلسيين

413 

 194 حممد حسن بن علي 

  حممد حسن بن لطيف بن

 منصور

964 

  حممد حسن بن حمسن بن

 شريف اجلواهري

924 

 104 حممد حسن بن حممد 

  حممد حسن بن حممد

 اخلوانساري

939 ,121 

  969 حممد حسن بن حممد املظفر 

  حممد حسن بن حممد

 بارفروشي

126 

  322حممد حسن بن حممد باقر 

 املوسوي الطباطبائي 

 126 حممد حسن بن حممد تقي 

  444, 20 حسنيحممد حسن بن حممد 

 961 حممد حسن بن حممد زمان 

  حممد حسن بن حممد علي

 الكلبايكاني

303 

  حممد حسن بن حممد علي

 النجفي ابادي االصفهاني

494 

  حممد حسن بن حممد علي

 اهلرندي

363 

 122, 319 حممد حسني 

 399 حممد حسني ابن مهدي 

 104 حممد حسني التسرتي 

  حممد حسني اخلرسان

 املوسوي

142 

 306 حممد حسني الزين 

  392 حممد حسني الشريازي 

 102, ,342 حممد حسني القزويين ,

194 

 19 حممد حسني املازجناني 

  حممد حسني بن امحد

 التسرتي

42 ,149 



 دليل خمطوطات 106 فهرس النساخ
 

  حممد حسني بن اسحاق

 التربيزي

339 

 340 حممد حسني بن حسنعلي 

  حممد حسني بن محزة

 اجليالني

912 

  حممد حسني بن رفيع الدين

 القاهاني

432 

  حممد حسني بن سعد الدين

 الغفاري

399 ,130 

  حممد حسني بن سلطان

 حممد جريادقاني

121 

  حممد حسني بن عبد امللك

 احلسين الطباطبائي

92 ,92 

 360 حممد حسني بن علي اكرب 

 932 حممد حسني بن علي حممد 

  حممد حسني بن غالم حيدر

 احلافظي 

24, 24 ,26 

  حممد حسني بن قاسم

 القمشهي

14 ,920 

  حممد حسني بن كمال الدين

 الفسوي

922 

  حممد حسني بن كمال الدين

 حسني السبزواري

994 ,914 

  حممد حسني بن لطفعلي

 الشهري بيزدي

992 

 916, 49 حممد حسني بن حممد ,

194 

  حممد حسني بن حممد

 الطهراني

319 

  حممد حسني بن حممد

  املأمون

144 

  حممد حسني بن حممد بيك

 السبزواري 

131 

  حممد حسني بن حممد جعفر

 امللقب بصدر الشريعة

343 

  حممد حسني بن حممد رضا

 الكرباسي

46 ,24 ,

26 ,22 ,

29 ,21 ,

313 ,326 ,

329 ,902 ,

119 

  حممد حسني بن حممد شاه

 احلسيين الشوشرتي

199 

 390 حممد حسني بن حممد طاهر 

  حممد حسني بن حممد علي

 الريزي اللنجاني

121 



 فهرس النساخ 109 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد حسني بن حممد قاسم

 الكاشاني

992 

  393 حممد حسني بن مال مريزا 

  362 حممد حسني بن مهدي 

 966 حممد حسني بن مريزا حسن 

  حممد حسني علي نقي

 الكاتب

994 

  حممد حكيم بن عبد اهلل

 الشهري بعماد الدين 

401 

  96 حممد خان الكربالئي 

 439 حممد خان حممود 

 191 حممد خليل 

 993 حممد درويش بن عوض 

 22 حممد ربيع اصفهاني 

  حممد رحيم بن كريم

 الكرماني 

923 

  حممد رشيد بن حسني بن

 حممد

396 

 404, 343 حممد رضا 

  حممد رضا بن امحد آبادي

 التفيت

924 

  404حممد رضا بن جعفر 

 االسرتابادي

  حممد رضا بن حسن

 السلجقي

946 

  94 حممد رضا بن زين العابدين 

  حممد رضا بن مشس الدين

 اجلوهري الشوشرتي

192 

  حممد رضا بن عباس

 الكرماني 

103 

  حممد رضا بن عبد الرزاق

 االلويري

926 

  930 حممد رضا بن عبد املطلب 

 23 حممد رضا بن عزيز 

  حممد رضا بن عزيز اهلل

 التوني

99 

  حممد رضا بن علي خان

 اجلرفادقاني

121 

  حممد رضا بن قاسم

 الغراوي 

10 ,14 ,

12 ,49 ,

46 ,49 ,44 ,

69 ,61 ,

24 ,24 ,

334 ,312 ,

344 ,349 ,

936 ,996 ,



 دليل خمطوطات 102 فهرس النساخ
 

992 ,910 ,

994 ,992 ,

920 ,926 ,

923 ,929 ,

196 ,142 ,

163 ,161 ,

191 ,

124 ,120 ,

492 ,419 ,

441 ,444 ,

444 ,442 

  حممد حممد رضا بن

 احلسناوي

144 

 999 حممد رضا بن حممد جعفر 

  حممد رضا بن حممد جعفر

 قدسي

992 

 990 حممد رضا بن حممد دايرابي 

  حممد رضا بن حممد صاحل

 العاملي

124 

  حممد رضا بن حممد مؤمن

 الدرخجي القاني

991 

 19 حممد رضا بن مال مراد 

  حممد رضا بن موسى بن

 حممد رضا

406 

  909, 394حممد رضا بن هادي كاشف  ,

, 162, 929 الغطاء

419 

  حممد رضي بن حممد كريم

 االشتهاردي

312 

  حممد رفيع الدين بن حممد

 قاسم الرشيت

122 

 992 حممد رفيع بن شري علي 

  حممد رفيع بن صفات اهلل

 النائيين

120 

 924 حممد رؤوف حسن 

 132 حممد زاده 

  حممد زاهد بن نعمة اهلل

 الشريواني

914 

  حممد زكي بن حممد رضا

 كمرة

122 

  حممد زمان احلسيين

 االصفهاني

962 

 حممد زمان بن رضا 

 احلسيين الطالقاني

19 

  حممد زمان بن مشس الدين

 علي اليافعي

409 

  حممد زمان بن حممد باقر

 الشهمريزادي

932 



 فهرس النساخ 102 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

  حممد زمان بن حممد لطيف

 احلسيين

404 

  حممد زمان يارعلي

 التفرشي

404 

 332 حممد سركاني 

  حممد سعد الدين احلديثي

 البغدادي

949 ,994 

 910, 391 حممد سعيد 

  حممد سعيد السيد مال اهلل

 التكرييت

910 

 194 حممد سعيد بن امساعيل 

  حممد سعيد بن احلسني

 احلسيين

393 

 330 حممد سعيد بن الغلبان 

  حممد سعيد بن بابان جان

 السرعائي

396 

  حممد سعيد بن حسني

 الشافعي

926 

 14 حممد سعيد بن مال مريجيان 

  حممد سليم بن حممد حسني

 احلسيين

199 

 129 حممد سليم بن مهدي 

 923 حممد مسيع 

  حممد شاكر بن حسني بن

عباس احلنفي املوصلي 

 القادري

969 

  حممد شاكر بن عبد الوهاب

 بن حسني احلنفي

919 

 932 حممد شريف احلسيين 

  حممد شريف بن امحد

 سالكدهي

932 

  حممد شريف بن حممد

 يوسف التنكابين 

49 

 192, 943 حممد شفيع بن دعوادار 

  حممد شفيع بن عبد الواحد

 فريوز ابادي

40 ,303 ,

144 ,449 

  112 حممد شفيع بن حممد باقر 

 940 حممد شفيع بن حممد علي 

 146 حممد شفيع بن حممود 

 123 حممد شفيع شهرياري 

 999 حممد شفيع وزوائي 

  حممد صابر الغمناك بن عبد

 اهلل

24 

 194, 903 حممد صادق 

 391 حممد صادق احلليب 



 دليل خمطوطات 130 فهرس النساخ
 

 904, 392 حممد صادق الشريازي 

  حممد صادق بن ابراهيم

 العاملي

343 

  حممد صادق بن حسن حبر

 العلوم

392 ,312 

  حممد صادق بن حيدر

 اجلهرمي

304 ,122 

 حممد صادق بن علي بن 

 يوسف التربيزي

14 

  حممد صادق بن حممد

 جعفر

19 

 920 حممد صادق بن حممد خليل 

  حممد صادق بن حممد علي

 اليزدي

999 

  حممد صادق بن مهر علي

 اخلونساري

932 

  حممد صادق دامغاني بن

 حسن اخليام 

944 

  حممد صادق صديق بن

 امحد الكوسي

169 

 992, 394 حممد صاحل ,

941 ,946 ,

944 ,131 

  حممد صاحل ابن حممد ابن

 الزاهد

323 

 992 حممد صاحل االصفهاني 

 434 حممد صاحل الكرماني 

  حممد صاحل بن ابراهيم

 احلويزي

49 

  حممد صاحل بن امحد

 الدلوجي

943 

 199 حممد صاحل بن حسن 

  حممد صاحل بن حسن علي

 االصفهاني

934 ,192 

  حممد صاحل بن حسني قلي

 الشقاقي

22 

  حممد صاحل بن داماليش

 بايسوني بن عبد اهلل

332 

  حممد صاحل بن سلمان

 الكركوكي احلنفي البغدادي

394 ,346 

  حممد صاحل بن عبد

 الرسول اخلرسان

42 ,44 ,

309 ,120 ,

413 ,419 

 99 حممد صاحل بن عبد اهلل 

 912 حممد صاحل بن حممد 

 104 حممد صاحل بن حممد قاسم 
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  192 مؤمنحممد صاحل بن حممد 

  حممد صاحل بن حممد مريك

 اقانيباجلر

994 

  حممد صاحل بن حممود

 افندي

969 

 944 حممد صاحل بن معروف 

 404 حممد صاحل بن مهدي 

 946 حممد صاحل بنجويين 

 122 حممد طاهر 

 122 حممد طاهر القزويين 

  حممد طاهر بن عالء الدين

 حممد

122 

  حممد طاهر بن حممد تقي

 شهمريزادي

106 

  حممد طاهر بن ولي بك

 الرازي 

192 

 110 حممد طه 

 401 حممد طيب الراوري 

 112 حممد ظاهر 

  حممد عاشور ابو راشد

 االلوسي

139 

  994حممد عرب شاه احلقاييب 

 البصري

 900 حممد عز الدين اجلزائري 

 916 حممد عزيز بن مقصود 

 134, 332 حممد علي 

 46 حممد علي االسرتابادي 

  علي االصفهاني حممد

 احلائري

10 

  حممد علي البحراني

 املوسوي 

196 

 319 حممد علي التويسركاني 

 994 حممد علي اجليالني 

 20 حممد علي احلائري 

 399 حممد علي احلسيين 

  حممد علي اخلراساني

 احلائري 

493 

 141 حممد علي الشوشرتي 

  144 حممد علي الطباطبائي 

 942 حممد علي الطربي 

 324 حممد علي الطهراني 

 444 حممد علي املازندراني 

 29 حممد علي املوسوي 

 432 حممد علي النجفي 
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 329 حممد علي النظامي 

  حممد علي بن ابراهيم بن

 عبد اهلل الشويكي اخلطي

106 

  حممد علي بن ابي احلسن

 املوسوي العاملي

442 

  حممد علي بن اغا علي

 املازندراني

332 

  حممد علي بن العبد املوىل

 اخلوئيين احلائري

922 

 444 حممد علي بن حسن 

  حممد علي بن خليل

 اخلوانساري

49 ,969 ,

111  

  حممد علي بن خليل اهلل

 احلسيين

960 

 149 حممد علي بن رضا قلي 

  حممد علي بن صاحل احلكيم

 العاملي

61 

  حممد علي بن عبد احلسني

 خليفة

364 

 966 احملمد حممد علي بن عبد 

  حممد علي بن كربالئي

 حممد كاكل

916 

 491 حممد علي بن حممد امني 

 42 حممد علي بن حممد باقر 

  حممد علي بن حممد باقر

 االصفهاني

944 

  حممد علي بن حممد باقر

 الكشمريي

29 ,343 

  حممد علي بن حممد بن

 خليفة االحسائي

313 

  حممد علي بن حممد حسن

 االراني الكاشاني 

913 ,922 

  حممد علي بن حممد حسن

 اخلونساري

19 ,42 ,

344 ,193 

 340, 64 حممد علي بن حممد حسني 

  حممد علي بن حممد طاهر

 احلائري

394 ,326 ,

329 ,133 ,

436 

  حممد علي بن حممد قاسم

 القوجمي

493 ,492 

  حممد علي بن حممد قلي

 االصفهاني 

944 

  حممد علي بن حممد نصري

 اهلزراجي

40 

 946 حممد علي بن حممد يوسف 
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  حممد علي بن حممد يوسف

 التويسركاني

402 

  حممد علي بن مرتضي

 قليخان ابرقوهي

932 

  حممد علي بن مقصود علي

 املازندراني 

149 ,141 

  حممد علي بن مهر علي

 اخلونساري

939 

  حممد علي بن هادي

 النحوي

922 

  حممد علي بن يعقوب

 املازندراني

192 

  336 علي قفطانحممد 

  حممد علي حممد صادق

 امساعيل

439 

 112 حممد علي نطامي 

  192 حممد قاسم بن امحد 

  حممد قاسم بن حسن قلي

 السرحلي

999 

 192 حممد قاسم بن شاه حممود 

  حممد قاسم بن صاحل

 االصفهاني

394 

  942, 312حممد قاسم بن عبد اهلل 

 الكربالئي اجليالني

  الدين حممد قاسم بن كمال

 الشريازي

926 

  حممد قاسم بن حممد

 الدلبزي النجفي

321 

  حممد قاسم بن حممد الفقيه

 النجفي

431 

  حممد قاسم بن يوسف بن

 موسى جربان

301 

 409 حممد قلي ابو اوغلي 

 191 حممد قلي بن طحان 

 334, 92 حممد قلي بن حممد اخلوئيين ,

399 ,324 ,

942 ,942 

  حممد كاشف بن شهاب

 الدين الطباطبائي

914 

 194 حممد كاظم 

 491 حممد كاظم احلسيين 

  حممد كاظم بن امحد بن

 ابراهيم التربيزي

163 

  حممد كاظم بن خان حممد

 االردبيلي

430 



 دليل خمطوطات 134 فهرس النساخ
 

  حممد كاظم بن صفر علي

 الرازي

334 

  حممد كاظم بن صفي اهلل

 اجلبلي الديلمي

932 

  حممد كاظم بن علي اصغر

 االصفهاني

932 

  حممد كاظم بن علي الرشيت

 الكتابي

139 

 999 حممد كاظم بن فرج حممد 

  حممد كاظم بن حممد باقر

 الزجناني

932 

  حممد كاظم بن حممد حسني

 احلسيين

144 

  حممد كاظم بن حممد رضا

 الطربي 

926 

  حممد كاظم بن حممد شفيع

 اهلزارجرييب

921 

 439 حممد كدكين 

 393 حممد كريم 

  حممد كريم بن حممد

 امساعيل االسرتابادي

410 

  حممد كريم خان بن ابراهيم

 الكرماني 

443 

  حممد الري بن حممود

 املعروف بالسالر

344 

 311, 99 حممد حمسن 

 192 حممد حمسن احلسيين 

 922 حممد حمسن الطرحيي 

  حممد حمسن بن حسني

 اليزدي

192 

  حممد حمسن بن حممد سعيد

 درزي

943 

 104 حممد حممد الفلوجي 

 143, 329 حممد خمتار بن صاحل 

  حممد مرتضى الطباطبائي

 اليزدي

61 

  حممد مقيم بن زين العابدين

 احلسيين

303 

  حممد مقيم بن حممد حمسن

 االبهري

42 

  حممد مقيم بن ملك حممد

 اخلونساري

304 

 994 حممد مقيم بن يوسف 

 946 حممد ملك بن اقا ملك 

 99 عباس حممد منري بن 
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 329 حممد مهدي 

 999 حممد مهدي اخلونساري 

  حممد مهدي العلوي

 السبزواري

913 

  حممد مهدي بن احلسن

 احلسيين

342 

 99 حممد مهدي بن عبد الصمد 

 329 حممد مهدي بن عبد الغفار 

  حممد مهدي بن علي اصغر

 القزويين

924 

  حممد مهدي بن حممد

 ابراهيم الكرباسي

926 ,400 

  حممد مهدي بن حممد

اشرف بن حممد مسلم 

السمناني العامري 

 االصفهاني

924 

  حممد مهدي بن حممد باقر

 اخلوئي

969 

  حممد مهدي بن حممد جعفر

 املوسوي

932 

  حممد مهدي بن حممد سعيد

 خراسكاني الطباطبائي

49 

  932حممد مهدي بن حممد 

صادق الفراهاني املشك 

 آبادي

  حممد مهدي بن حممد علي

 السبزواري الرشيت

306 ,314 ,

329 

  حممد مهدي بن حممد علي

 الكاشاني

303 

  حممد مهدي بن حممد علي

 كوكدي الكلبايكاني

999 

  حممد مهدي بن حممد نادي

 اخلوانساري

92 

  191 حممد مهدي قشالقي 

  حممد مؤمن الشريف

 الكرماني

432 

 962 حممد مؤمن الكشمريي 

  حممد مؤمن بن جالل الدين

 حممد الكاشاني

932 

  حممد مؤمن بن خواجة

 حممد باقر الفندرسكي

124 

  حممد مؤمن بن حممد رضا

 السمناني

334 

  حممد مؤمن فردي القايين

 بن حممد

113 

 64 حممد نيب بن مشهدي ربيع 
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 393 حممد جنم الدين سلطاني 

 400 حممد جنيب بن امحد العطا 

  امني الدين حممد نصري بن

 حسن النجفي

343 

  حممد نصري بن حاجي حممد

 رضا اجليالني

306 

  حممد نصري بن عبد اهلل

 الطبيب

343 

  حممد نصري بن حممد معني

 الكنابادي

309 

  حممد هادي بن رفيع الدين

 احلسيين

993 

 330 حممد هادي بن عبد الكريم 

  حممد هادي بن حممد مهدي

 القزويين

932 

  حممد هادي بن مال حسن

 خان الزجناني

60 

  حممد هاشم بن صفي الدين

 حممد احلسيين القمي

992 

  حممد هاشم بن عبد اجلواد

 الكرباسي

960 ,969 ,

190 

 64 حممد هاشم بن حممد رضا 

  992حممد هاشم بن حممد علي 

 احلسيين

  حممد هاشم بن حممد قاسم

 الكربالئي

342 ,430 

  43 كاظمحممد هاشم بن حممد 

  حممد هاشم بن حممد مهدي

 املازندراني الكيالني

993 

  حممد هاشم بن مهدي

 القزويين 

29 

 330 حممد حييى املظفري النجفي 

 44 حممد يوسف 

 99 بن حسن اهلمداني حممد 

  حممدي بن حممد شريف

 الرازي

404 

 963, 64 حممود ,

964 

 962 حممود االفقر 

 494, 494 حممود الربوجردي 

 29 حممود املرناوي 

 944 حممود املريواني 

 999 حممود املصطفى 

 26 حممود املهاجر 

 306 حممود املوسوي 
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 944 حممود بن حسني املرمادة 

 929 حممود بن ابراهيم 

  حممود بن ابراهيم بن ابي

 ابراهيم فشكل

140 

 104, 104 حممود بن ابراهيم زنكل 

  حممود بن ابي بكر بن علي

 الياسكندي

410 

 446 حممود بن امحد بن علي 

  166 حممود بن جعفر امليثمي 

  حممود بن سعدون بن حممد

 بن عبد الشفيع

369 

 922 حممود بن سعيد 

  حممود بن سلطان علي

 املرعشي 

44 ,322 ,

439 

  حممود بن عبد العظيم

 املوسوي اخلوانساري

126 

  حممود بن عبد الوهاب

 حممود

433 

 60 حممود بن علي اجلزري 

 314 حممود بن لطف 

 344 حممود بن حممد 

  941حممود بن حممد الزاهد بن 

 امحد ابن رستم

 993 حممود بن حممد الشافعي 

 912 حممود بن حممد العدوي 

 996 حممود بن حممد بك 

  حممود بن حممد بن يوسف

 البحراني

362 

  حممود بن حممد شريف

 اخلادم الشريفي

19 

  حممود بن حممد علي

 املازندراني

394 

  حممود بن مرتضى

 االشتياني 

939 

  حممود بن ناصر احلسني

 العاني

949 

 404 حممود بن يوسف 

  حممود شكري االلوسي

 البغدادي

360 

  حممود شكري بن عبد اهلل

بهاء الدين بن ابي الثناء 

 االلوسي

192 

 394 حممود كربالئي 

  حممود ناهي ابن حممد

 احلداد

40 
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 امساعيل  حمي الدين بن

 احلنفي االنصاري

399 

 439 حمي الدين بن حسني 

 399 حمي الدين علي 

 942 حمي بن عماد الفالي 

 449 مدد علي 

 312 مرتضى 

 304 مرتضى احلسين 

 499 مرتضى القزويين 

 192 مرتضى النوري 

  مرتضى بن امحد الرشيدي

 الكرمانشاهي 

900 

  مرتضى بن حسني بن

 املرتضى احلسيين

330 

 394 مرتضى بن عبد الكريم 

  129 مرتضى بن حممود 

  مرتضى قلي بن حممد

 يوسف افشار

42 

  مرتضى قلي بن مال علي

 سرابي

332 

 996 مرزا بن عباس بن عالوي 

  923مرزة حسن املوسوي 

 القزويين

  346 مرزوق بن حممد الشويكي 

 99 املسعود بن سعيد 

  مسلم بن محود احلسيين

 احللي 

64 

 404 مسلم بن ملك الكلبايكاني 

 926 مصطفى 

 336 مصطفى التفرشي 

 314 مصطفى السعيد 

 392 مصطفى الشيخي 

 129 مصطفى الغريب 

 12 مصطفى بن ابراهيم القارئ 

  مصطفى بن امحد بن

 ابراهيم البالي

311 

  مصطفى بن احلاجي عمر

 الوايف

129 

 43 مصطفى بن حسن الغكاني 

 43 مصطفى بن حسني 

 404 مصطفى بن خليل 

  مصطفى بن سلمان  بن

 صاحل

962 

 329 مصطفى بن علي 



 فهرس النساخ 132 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 410 مصطفى بن عمر 

  مصطفى بن عمر بن حممد

 االسكداري

964 

 319 مصطفى بن كلشن 

 319, 66 مصطفى بن حممد ,

994 

 399, 42 مصطفى بن يونس بن حممد 

  مصطفى بن يونس صايغ

 زادة

443 

 343 مصطفى حافظ 

  102 الفرخاتيمصطفى خورجيي 

 96 مصطفى مال حممد 

 412 مصلى بن مصطفى 

  399 املظفر بن جعفر احلسيين 

  معروف بن امحد بن

 مصطفى

349 

 999, 391 معصوم بن جعفر احلسيين ,

949 ,949 ,

944 ,194 ,

409 ,402 ,

430 

  معلى ولد حممد قلي ساكي

 شكر

129 

  معه اهلل بن كمال بن مشس

 بن شرف الزهري

943 

  الدين أمحد بن رجب معني

 علي

21 ,401 

  معني الدين بن نعيم الدين

 الشريف

999 

 126 مقصود جديد االسالم 

  مقصود علي بن حسني

 علي الطالقاني

29 

 303 مال ابراهيم 

 394 مال الكردي 

 26 املال بكر امام مرادية 

  مال تيمور املارواني قهوجي

 حسني زادة

364 

 22 مال روشين 

  22 مال علي الفاضل 

 924 مال علي بن خبش 

 392 مال يعقوب 

  ملك شاه بن جالل الدين

 حممد الدرمياني

163 

  مناف بن حممد صاحل

 القرشي العبد العظيمي

126 
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  منرب علي بن حسني علي

 ملك شاهي

106 

 القادري منصور بن شعبان 

 احلليب

349 

 122 منصور بن علي بن منصور 

 316 مهدي 

  932 اجليالنيمهدي 

 916 مهدي احلسيين 

 312 مهدي القمشهي 

  مهدي بن ابراهيم بن عبد

 اهلل

414 

 430 مهدي بن حسني جالني 

  مهدي بن خليل احلسيين

 احلائري املشهور بالطبيب 

114 

  مهدي بن عبد احلميد

 القمي

49 

  مهدي بن علي كاشف

 الغطاء 

13 

  مهدي بن حممد بن موسى

 االسدي الصحاف 

499 

  191 مهر علي بن ابراهيم 

 126 مهر علي بن تقيان 

  مهر علي بن قربان

 االشكوري

124 

  مهنى بن حسن عبد اللطيف

 بن حممد املهنى احلسيين

109 

 41 موسى اخلمايسي 

 314, 392 موسى القادري النقشبندي 

 494 موسى بن جعفر االنصاري 

  موسى بن عبد اهلل بن

 مخيس احلويزي

126 

 100 موسى بن علي النباطي 

 343 موسى بن حممد 

  44 موسى بن حممد اخلونساري 

  موسي بن حممد رضا

 التفرشي

409 

 122 املولوي حممد اكرم 

  مؤمن بن عبد الغين

 نورخبشي

102 

  مؤمن بن قطب الدين

 وانشاني

124 

 314 ميخائيل بن ميخائيل 

 14 مري ابراهيم 

 393 مري حسني بن علي احلسيين 
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 991 مري حيدر 

 362 مري شرف الدين علي 

  93 مري علي 

 949 مريزا بيك الشاوسي 

 193 مريزا شفيعاني 

 44 مريزا حممد اخلوانساري 

 192 مريزا موسى 

 992 ناد علي بن هادي نوري 

  ناصر اهلل حممد بن حممد بن

 امحد الكركي العاملي

130 

 446 ناصر بن مجاز احلسيين 

  ناصر بن عبد اخلالق

 البحراني

443 

  ناصر بن عبد اخلالق بن

 عبد اخلضر البحراني

446 

 124 ناصر بن مرتضى احلسيين 

 340, 42 جنف علي ,

144 

  القاربوزجنفعلي بن حيدر 

 آبادي

932 ,944 

 944 جنم الدين بن مالكل حممد 

  932نذر علي بن مريزا حممد 

 البيابانكي

 943 نصر اهلل 

 193 نصر اهلل الدرويش 

  391, 44 اهلل القزوييننصر ,

394 ,322 ,

101 ,109 

 393 نصر اهلل بن الصادق 

  نصر اهلل بن برقع بن تركي

 الطريف

129 ,416 

  نصر اهلل بن سبز علي

 املشكيين االردبيلي

949 

  نصر اهلل بن سلمان بن

 حممد املنصوري

413 

 402 نصر اهلل بن عبد الرحيم 

 932 نصر اهلل بن مهدي احلسيين 

  41 بن مصطفىنصوح 

 324 نظام الدين حسن 

  نظر علي بن حممد صاحل

 الالهيجي

406 

 20 نعمان الشكري 

 943 نعمة اخلواجة بن عبد اهلل 

  نعمة اهلل بن حسني بن

 حسن

946 
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  994 نعمة اهلل بن شهواز الفيلي 

  نعمة اهلل بن عبد اهلل

 اجلزائري 

996 

 122 نعمة بن عباس املوسوي 

 411 نعمة بن عبد اهلل 

  نعمة بن عالء الدين

 الطرحيي

944 

 344 نقد علي بن امساعيل 

 411 نقي حممد بن عبد اهلل 

  نور الدين بن حافظ حسني

 الرتكستاني

404 

  نور الدين بن رحيم

 الطباطبائي

393 

  نور الدين بن علي بن ابي

 احلسن العاملي

92 

  نور اهلل بن قطب الدين

 اليزدي

93 

  92 البنادكينور اهلل بن حممد 

  نور اهلل بن حممود احملمود

 آبادي

944 

 942 نور حممد بن صويف جان 

 329, 321 نوروز الطارمي ,

322 ,902 ,

933 ,139 ,

124 

 449 نورون علي 

  نوري عثمان املشهور

 بقايش

363 

 403, 114 هادي بن عباس الطباطبائي 

  هادي بن عباس كاشف

 الغطاء

13 ,26 ,

326 ,904 ,

942 ,961, 

964 ,126 ,

436 

  هادي بن حممد امني

 الطهراني 

444 

 21 هادي شرب احلسيين 

  هاشم بن ابي القاسم

 احلسيين التنكابين

944 

  هاشم بن امحد املوسوي

 االحسائي 

913 

  هاشم بن امحد بن هاشم

 املوسوي البحراني

41 

 46, 43 هاشم بن خليفة املوسوي ,

913 ,964 ,

144 
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 هاشم بن حممد التوملي 

 كيالنيال

946 

 61 هاشم بن مال حيدر 

  هاشم رفعت شكور

 الصاحلي

192 

 443 هاشم علي 

 96 هبة اهلل الديري 

 اهلل بن عبد الباقي  تهداي

 احلسين املشهدي 

191 

  هدايت اهلل بن فتح اهلل

 السمناني

20 

  واحد علي بن ديدار علي

 احلسيين

169 

  وحيد الدين موسي بن

 جعفر بن امحد

393 

  وسيم املردوخي بن حممد

 القسيم

64 

 122 وشاح بن حممد بن حسن 

 994 الويف ابو حممود ابو القاسم 

  وىل ابن صويف حممد بن

 حيدر

122 

 164 ولي بن خطيب 

 132 ولي بن علي 

 914 ولي بن حممد اخلطيب 

 946 ويس بن ادين املروزي 

 199, 999 يار علي 

 962 الياس 

  ياسني بن حاجي بابا

 الكازدوني

392 

 66 حييى ابو قاسم 

 399 حييى بن امحد االنباري 

 106 حييى بن حسني 

 300 حييى بن سلطان احلسين 

 949 حييى بن شاه قلي القزويين 

 306 حييى بن عبد اهلل بن ياربابا 

  حييى بن حممد مؤمن

 احلسيين

122 

 361 يسوى زهران 

  يعقوب بن امساعيل

 التفريشي

132 

  يعقوب بن اصيل

 االبرقوهي

444 

 929 يعقوب بن باقر 

 24 يعقوب بن عثمان 

 300 يعقوب بن حممد 
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  يعقوب بن حممد علي

 اهلزارجرييب

432 

 314 يوسف االسكايف 

 363 يوسف البديعي 

  يوسف احلليب االزهري

 الشافعي

92 

 444 يوسف الدوباشي 

  يوسف بن تاج الدين

 البقاعي

412 

  علي يوسف بن جعفر بن

 اجلامعي العاملي

360 

 442 يوسف بن حسني التوقاني 

  يوسف بن محيد بن مهر

 علي

340 

 303 يوسف بن درويش حممد 

 436 يوسف بن عبد احلسني 

  يوسف بن عبد احلسني
 احللي

164 

 190 يوسف بن علي 

  يوسف بن عيسى اخلياط

 الكلداني

443 

  يوسف بن كمال بيك

 القزويين

132 

 302 حسني يوسف بن حمسن بن 

  يوسف بن حممد احلسيين

 العاملي

121 

  يوسف بن حممد بن حسني

 االبدال احللي

304 

 190, 104 يوسف بن حممد محاد ,

414 

  يوسف بن حممد خاسف

 النعل

944 

 40 يونس بن سرايا 
 



 

 

 

 

 

 

  

فِهْرِسُ األمَاكِن  



 



 فهرس األماكن 723 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

 مكان النسخ
 رقم   

 الصفحة

  اذربيجان

 717 اذربيجان 

 273 ساليان 

 212 كنجة 

  افغانستان

 713, 121 هراة 

  اوزبكستان

 772 مسرقند 

  ايران

 722 ارومية 

 204, 232, 221 اسرتاباد 

 224 اشتهارد 

 اصفهان اصبهان =  

 41, 73, 74 اصفهان ,
113 ,121 ,122 ,

173 ,140 ,137 ,
111 ,213 ,
211 ,222 ,
272 ,242 ,
243 ,223 ,

727 ,724 ,
723 ,773 ,

711 ,713 ,
204 ,202 ,203 ,

277 

 712 ايران 

 74 براغوش 

 203, 127 بروجرد 

 214 بلوجرد 

 204, 171, 34 تربيز ,
203 

  740 حجر شادرويش 

 242 احلويزة 

 274 خراسان 

  212 (تربيز)دار السلطنة 

  31 (شرياز)دار الفضل 

 242 رشت 

 222 ررودبا 

 221 زجنان 

 121 الغبساوج 

 722 الشاهرود 

 747 شوشرت 

 232, 174, 111 شرياز ,
727 ,204 ,203 ,
277 

 120, 121, 32 طهران ,



 دليل خمطوطات 721 فهرس األماكن
 

112 ,133 ,232 ,
203 

  200 قرية االران 

 120 قرية الفالحية 

 112 قرية تابريز 

 704  قرية جلد 

  231 قرية لنجر 

 723 قرية من توابع همدان 

 127, 22, 21 قزوين ,
173 ,222 ,
242 ,732 ,204 ,
203 ,211 ,244 

 272, 200, 112  املقدسة قم ,
722 ,733 

 727 قمصر 

 172 كاشان 

 203, 730, 270 كرمانشاه 

 222 كلبايكان 

 211, 73 الهجان 

 721 مازندران 

 712 مدرسة االلتفاتية 

  املدرسة املقيمية
 )شرياز(

712 

  مدرسة باب القصر
 )اصفهان(

730 

 73 مدرسة التميجان 

  32 مدرسة مريزا لطف اهلل 

 131, 141, 122 مشهد ,
223 ,233 ,
771 

  الرضااإلمام مشهد 
` 

71 ,40 ,33 ,
110 ,112 ,121 ,
123 ,141 ,122 ,
132 ,211 ,213 ,
222 ,273 ,
227 ,233 ,
232 ,710 ,
721 ,771 ,
747 ,720 ,
721 ,734 ,
712 ,202 ,211 ,
240 ,242 

 712 نوبهار 

  باكستان

 24, 21 جعفر آباد 

  بلغاريا

 713 ثجبه عثمان بازار يرد 

  تركيا

 133 جبل طرسوس 

 202 حصن منصور 

 212 عنتاب 
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 732, 231 قسطنطينية 

 177 القيصرية 

  قسطنطينية = قسطنطينيةمدينة  

  تونس

 713 بلدة مدينة االندلس 

  الجزائر

 713 فركان 

  روسيا

 33 سراي 

 730 مدرسة فامسية 

  السعودية

 223 الروضة النبوية املطهرة 

 221, 707 املدينة املنورة 

  171, 102, 33 املكرمةمكة ,
127 134 ,222 ,
231 

  سوريا

 247 بربس 

  271 حزينة 

 243 حلب 

 277, 722, 123 دمشق 

  700 املدرسة العادلية 

 22 مدرسة خسرو باشا 

 العراق
 

 133, 12, 24 اربيل ,
271 ,242 ,227 

 271, 31 البصرة ,
713 ,212 

 222 باب النيب جرجيس 

 133 كجبابا كو 

 713 برونة 

 174, 101, 21 بغداد ,
142 ,122 ,223 ,

234 ,213 ,
701 ,720 ,731 

  تكية الشيخ حممد
 الكازوري  

223 

 204 جامع منصور أفندي 

 212 جزيرة العمدية 

 722 جيالن 

 مشهد الغري ` حضرة امري املؤمنني =  

 730, 212, 104 احللة 

 272 خانعلي 

 32 دار احلكمة 

 دار السالم = بغداد  

 213 الرماحية 



 دليل خمطوطات 770 فهرس األماكن
 

 122 وكمزم ز 

 134, 132, 131 سامراء ,
742 ,222 

  رأى = سامراءسر من  

 31 السليمانية 

 242 الصاحلية 

 241 صالحية 

 717 روشتقرية ا 

  241 قرية شورجة 

 222 قرية نيب اهلل يونس 

 122, 120, 31 الكاظمية ,
222 ,232 ,

772 ,742 ,
742 ,722 ,
733 ,221 

 112, 30, 27 املقدسة كربالء ,
173 ,171 ,120 ,
140 ,134 ,133 ,
222 ,272 ,
244 ,243 ,

217 ,233 ,
772 ,721 ,
722 ,721 ,210 ,
222 

 222, 221, 31 كركوك ,
241 ,220 ,224 ,
720 ,712 

  273 الكوفة 

  املدرسة اجلديدة, بيت
 احلاج عبد الكريم كبة 

33 ,112 ,207 ,
741 

 223  مدرسة ابي حنيفة 

 717 مدرسة الصدر 

 133  املدرسة النظامية 

 22  مدرسة مشون 

 222 مدرسة شيخ معروف 

 221 مدرسة علي باشا 

  713 مسجد باساكي 

 مشهد االمام الكاظم 
` 

11 ,32 ,121 

  احلسني اإلمام مشهد
` 

221 

 212, 102 مشهد الغري 

 222, 121, 21 املوصل ,
714 

 72, 74, 71 النجف االشرف ,
73 ,20 ,23 ,
23 ,40 ,44 ,42 ,
43 ,41 ,22 ,
23 ,13 ,11 ,
37 ,32 ,34 ,
32 ,33 ,31 ,
100 ,102 ,110 ,

113 ,122 ,170 ,



 فهرس األماكن 771 مؤسسة كاشف الغطاء العامة
 

172 ,122 ,120 ,
122 ,123 ,123 ,
130 ,132 ,112 ,
112 ,201 ,202 ,
210 ,212 ,224 ,

222 ,223 ,
272 ,220 ,
247 ,222 ,
211 ,212 ,
213 ,232 ,
233 ,700 ,701 ,
701 ,771 ,
772 ,772 ,
744 ,723 ,
721 ,723 ,
710 ,203 ,212 ,
212 ,212 ,222 ,
224 ,271 ,

273 ,273 ,
222 ,223 ,241 ,
243  

  فلسطين

 222 ارض االقدس 

 724 قرية فرخي 

  الكويت

 232 الكويت 

  لبنان

 727, 41 بالد الروم 

 122 جزين 

 ماليزيا
 

 722 كوه يف ماه 

 مصر
 

  22 االزهراجلامع 

 ماري هرمز  دير
 الكلداني

172 

 271 القاهرة 

 724 قرية اندرية 

 717 قصبة طيبة 

 717 املدرسة الصاحلية 

 222, 103 مصر 

 المغرب
 

 233 قصبة ارغن 

 الهند
 

 71 آكرة 

  272 حيدر آباد 

 742 كانبور 

 30 لكهنو 

 230, 71 اهلند 

 يمنال
 

 722 حني العجز 



 دليل خمطوطات 772 فهرس األماكن
 

 177 قرية دادة قته 

  122 املهجم 

  أماكن أخرى

 272 اخلرابر 

 227 قرية تكية 

  122 جيالردقرية 

 232 قرية شاطرف 

 213 املدرسة الرمضانية 

 722 املدرسة اليعمرية 

 242 مدرسة حاجي زكريا 
 



 

 

 

 

 

 

 نَمَاذج 

صُوَرِ املَخْطُوْطَات  



 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

 

من القرآن من سورة األحزاب آيات 

 `منسوبة بخط اإلمام علي الكريم 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

 سورة الفاتحة من القرآن الكريم 

كتبها أحمد بن محمد التبريزي سنة 

 (2936رقم المخطوطة )هـ/ 1262



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب نهج البالغة 

  ` المختار من كالم أمير المؤمنين

 هـ483ُكتبت سنة 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

 

 

 

االستبصار كتاب  الصفحة األولى من

جعفر المشهدي  للشيخ الطوسي كتبه

 (37رقم المخطوطة )/ هـ537سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

أنوار العقول لمحمد بن قطب كتاب نهاية 

الدين الكيدري كتبه علي األهوازي سنة 

 (597رقم المخطوطة )هـ/ 564



 دليل خمطوطات 343 مناذج من صور املخطوطات
 

  

نهاية كتاب القواعد اإللهية للشيخ ميثم 

البحراني كتبه حيدر بن المنور سنة 

 (309رقم المخطوطة )هـ/ 696



 مناذج من صور املخطوطات 343 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

بداية المجلد الخامس من كتاب العلل 

للدارقطني كتبه علي الشافعي سنة 

 (6591رقم المخطوطة )/ هـ708



 دليل خمطوطات 343 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األولى من كتاب قواعد األحكام 

للعالمة الحلي كتبه محمد ابن مخلص 

 (5455رقم المخطوطة )هـ/ 717سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 343 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

بداية كتاب الصيد من مختلف الشيعة 

 للعالمة الحلي كتبه وشاح بن محمد 

 (2421رقم المخطوطة )هـ/ 718سنة 



 دليل خمطوطات 344 مناذج من صور املخطوطات
 

  

نهاية كتاب مصابيح السنة للحسين 

 كتبه زكي العطار المرندي  البغوي

 (5665رقم المخطوطة ) /هـ725سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 343 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب الغاية القصوى 

لعبد هللا البيضاوي كتبه محمد التبريزي 

 (4672رقم المخطوطة )هـ/ 750سنة 



 دليل خمطوطات 343 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية كتاب إيضاح التلخيص لجالل الدين 

القزويني كتبه علي بن خواجة ابراهيم 

 (4414رقم المخطوطة )هـ/ 761سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 343 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

نهاية كتاب شرح المواقف لشمس الدين 

محمد الكرماني كتبه عابد بن محمد سنة 

 (6676رقم المخطوطة )هـ/ 777



 دليل خمطوطات 343 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية كتاب ترشيح التوشيح لعبد الوهاب 

 هـ779كتبه علي الصالحي سنة  السبكي

 (4670رقم المخطوطة )



 مناذج من صور املخطوطات 343 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب حاوي الحسان 

لمحمد الدميري كتبه ابراهيم الدمنهوري 

 (1258رقم المخطوطة )هـ/ 789سنة 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من كتاب جواهر النحو 

ألبي علي الطبرسي كتبه محمد حاجي 

 (6082رقم المخطوطة )هـ/ 790سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األخيرة من كتاب الكافية البن 

 الحاجب كتبها علي العينتابي 

 (5988رقم المخطوطة )/ هـ814سنة 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من كتاب المطول لسعد 

الدين التفتازاني كتبه عاقل الصنعاني 

 (5691رقم المخطوطة )هـ/ 828سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

نهاية كتاب القواعد والفوائد للشهيد 

 األول كتبه عبد علي النصري 

 (5469رقم المخطوطة ) /هـ850سنة 



 دليل خمطوطات 334 مناذج من صور املخطوطات
 

  

نهاية كتاب فصوص الحكم البن عربي 

 كتبه مهنى بن حسن الحسيني 

 (6077رقم المخطوطة )/ هـ854سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب ملتقى األبحر 

 إلبراهيم بن محمد الحلبي كتبه 

 (4834رقم المخطوطة )هـ/ 923سنة 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من الروضة البهية 

للشهيد الثاني الشيخ محمد العاملي كتبه 

 (4675رقم المخطوطة )هـ/ 957سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب مفتاح الفالح 

 هـ1025ي كتبه سنة للشيخ البهائ

 (2330رقم المخطوطة )



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة 

للشريف المرتضى كتبه محمد النجفي 

 (296رقم المخطوطة )هـ/ 1048سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

نهاية الشواهد الربوبية لصدر الدين 

الشيرازي كتبه معين الدين الشريف سنة 

 (5340رقم المخطوطة )هـ/ 1075



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من شرح خالصة 

الحساب للمولى محمد باقر اليزدي كتبها 

 (2524رقم المخطوطة )هـ/ 1099سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

رسالة في بيع الفضولي والخلع والختان 

ألبي القاسم القمي صاحب القوانين كتبها 

 (2481رقم المخطوطة )هـ/ 1205سنة 



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األولى من كتاب عماد العمل 

للمولى كاظم الهزارجريبي كتبها سنة 

 (1015رقم المخطوطة ) هـ/1222



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

ولى من كتاب لوامع الوسائل الصفحة األ

حمد بن زين الدين األحسائي كتبه سنة أل

 (2903رقم المخطوطة )هـ/ 1226



 دليل خمطوطات 334 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية كتاب خالصة االنتصار للشريف 

 الشيخ جعفر كاشف الغطاءالمرتضى كتبه 

 (1083رقم المخطوطة )



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب الحق اليقين 

 هـ1228للسيد عبد هللا شبر كتبه سنة 

 (3120رقم المخطوطة )



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من كتاب وقاية الهداية 

للسيد محمد بن حبيب زوين كتبه سنة 

 (510رقم المخطوطة )هـ/ 1238



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

 من كتاب جواهر الكالم للشيخ 

 هـ1255محمد حسن النجفي كتبه سنة 

 (2651رقم المخطوطة )



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية المجلد الرابع من كتاب حقائق 

األحكام ألبي الحسن التنكابني كتبه سنة 

 (2004رقم المخطوطة )هـ/ 1263



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

بداية كتاب ملوك الكالم للشيخ محمد بن 

سنة عبد الوهاب الهمداني كتبه 

 (1196رقم المخطوطة )/ هـ1274



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األخيرة من كتاب أقسام المولى 

للشيخ المفيد كتبه الميرزا حسين النوري 

 (7787رقم المخطوطة )هـ/ 1283سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب غاية اآلمال 

للشيخ محمد حسن المامقاني كتبه سنة 

 (6370رقم المخطوطة )هـ/ 1293



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

نهاية كتاب بهجة العقول للسيد علي بن 

 هـ1298حمد الحسيني الحلي كتبه سنة 

 (4016رقم المخطوطة )



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

بداية المجلد الثاني من كتاب مصباح 

الفقيه للشيخ رضا الهمداني كتبه سنة 

 (949رقم المخطوطة )هـ/ 1298



 دليل خمطوطات 334 مناذج من صور املخطوطات
 

  

 نهاية المجلد األول من كتاب 

مصباح األنام للشيخ جعفر البديري كتبه 

 (688رقم المخطوطة )هـ/ 1307سنة 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

نهاية منظومة الحج والصيام والخمس 

للشيخ عباس كاشف الغطاء كتبها سنة 

 (1823رقم المخطوطة )هـ/ 1314



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

رسالة في مباحث األلفاظ للشيخ فرج هللا 

 هـ1317بن محمد التبريزي كتبها سنة 

 (5973المخطوطة )رقم 



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

الصفحة األولى من كتاب الحق المبين 

للسيد حسون البراقي النجفي كتبه سنة 

 (601رقم المخطوطة )هـ/ 1320



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

الصفحة األولى من كتاب مقباس الهداية 

للشيخ عبد هللا المامقاني كتبه سنة 

 (6271رقم المخطوطة )هـ/ 1333



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

العباس بداية كتاب أنساب العرب ألبي 

المبرد كتبه محمد السماوي سنة 

 (4921رقم المخطوطة ) /هـ1336



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

بداية كتاب ارشاد المقلدين للسيد حسن 

صدر الدين الكاظمي العاملي كتبه سنة 

 (3529رقم المخطوطة )هـ/ 1338



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

  

اجازات الرواية والوراثة بداية كتاب 

سنة  كتبهللشيخ أغا بزرك الطهراني 

 (268المخطوطة )رقم هـ/ 1348



 دليل خمطوطات 333 مناذج من صور املخطوطات
 

  

نهاية المجلد العاشر من شرح الكفاية 

للشيخ علي كاشف الغطاء كتبه سنة 

 (1733رقم المخطوطة )هـ/ 1353



 مناذج من صور املخطوطات 333 الغطاء العامةمؤسسة كاشف 
 

 

كتاب أحسن القصص  الصفحة األولى من

للشيخ محمد رضا الغراوي كتبه سنة 

 (2987رقم المخطوطة )/ هـ1374



 دليل خمطوطات 334 مناذج من صور املخطوطات
 

 

بداية الجزء السادس من كتاب الصوارم 

الحاصدة, ألحمد السويكت الخطي كتبه 

 (3034رقم المخطوطة )هـ/ 1386سنة 
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