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 الورق

لون  

 الورق
 النقص  جهة النقص 

 يوجد ال  كاملة  أصفر  جيد  جيد    116    عربي   7769 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   1

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 618 18 11  عربي   4983 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   2

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 766 18 10.5  عربي   4982 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   3

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 765 17.5 11.5  عربي   4911 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   4

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 817 20 12.5  عربي   4907 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   5

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  5.5 12 726 17 11  عربي   2908 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   6

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  14 15 387 28.4 19  عربي   2889 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   7

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  5.4 19 378 14.8 9  عربي   2875 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   8

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12 15 554 29.4 18  عربي   2787 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   9

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  7.5 18 377 17.7 11  عربي   2343 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   10

 من األول واألخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  12 11 763 34.5 22  عربي   2214 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   11

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  7 12 87 21.5 13.5  عربي   2183 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   12

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  14 17 371 32 21  عربي   2038 كتاب هللا المجيد  الكريم القران   13

 األول واألخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  14 14 450 27 18  عربي   2018 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   14

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  13.5 6 367 29 20  عربي   1306 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   15

 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  6.5 16 509 19 14  عربي   1913 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   16

 ال يوجد  كاملة  أصفر  ردئ  ردئ  9 15 510 23.5 15.5 1104 عربي   2180 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   17

 من األخير  ناقصة  أبيض  ردئ  جيد   11 843 23 16 1118 عربي   4257 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   18

 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   13 634 17 12 1242 عربي  خليل افندي بن ولى  6887 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   19

 األول من  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   12 766 21 16 1243 عربي  حسين قلي بن كلب حسين  7503 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   20

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  5.9 19 395 13.9 9 1262 عربي  احمد بن محمد التبريزي  2936 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   21

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12 14 583 32 17 1285 عربي   2775 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   22

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 610 22 15.5 1314 عربي  حامد بن عبد الحكيم  6428 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   23

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 620 21.5 17 1317 عربي  عبد هللا بن محمد بن شامار  6476 كتاب هللا المجيد  القران الكريم   24

 مخطوطات القرآن الكريم
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1  
ارجوزة في  

 التجويد 
جعفر بن كمال الدين  

 محمد البحراني 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    32    عربي    7882

 ارشاد القارئ   2
مصطفى بن ابراهيم  

 القارئ 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  7.5 17 305 19 12  فارسي   المؤلف  1482

 اشارة وبشارة   3
محمد سعيد الشريف  

 القمي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  8 24 5 20 14  عربي    532

4  
االتقان في علوم  

 القران 
عبد الرحمن بن ابي  

 بكر السيوطي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    778    عربي    3636

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   17 166 18.5 13.5 696 عربي    4628 عبد البر  البيان بدليل القران   5

6  
التبيان في اداب  

 حمل القران 
يحيى بن شرف  

 النووي 
 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   14 199 18 14.5  عربي    4554

 التنزيل   7
ابو القاسم الحسن بن  

 محمد بن حبيب 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  13.5 14 23 12.5 21  عربي    5708

8  
التيسير في علم  

 القراءة 
ابو عمرو عثمان بن  

 سعيد المقري 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   23 111 21 15 1135 عربي    4659

9  
الجوهر الثمين في  

تفسير الكتاب  
 المبين 

عبد هللا بن محمد  
 رضا شبر الحسيني 

3106 
حسين بن علي  

القفطاني  
 السعدي 

النجف  
 االشرف 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  11.5 30 571 30 20 1324 عربي 

10  
الحواشي المفهمة  
 في شرح المقدمة 

احمد بن محمد  
 الجزري 

4680 
محمد بن سعيد  
بن السيد مال  
 هللا التكريتي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   16 177 20 13 1321 عربي  

11  
الخيرات الحسان  
 في تفسير القران 

قاسم  محمد رضا بن 
 الغراوي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  ردئ  10 17 264 20 14 1332 عربي   المؤلف  2174

12  
الدرر اللوامع في  

 اصل مقرا نافع 
ابو الحسن علي  

 المعروف بابن بري 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  ردئ   17 20 19.5 13  عربي    6787

13  
الدقائق المحكمة  
 في شرح المقدمة 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  8 11 85 20 14.5  عربي    256

14  
الدقائق المحكمة  
 في شرح المقدمة 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 11 83 20 15  عربي    562

15  
الدقائق المحكمة  
 في شرح المقدمة 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

5921 

يوسف بن  
جعفر بن علي  

الجامعي  
 العاملي 

النجف  
 االشرف 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  0.5 25 30 21.5 15.5 1141 عربي 
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16  
الدقائق المحكمة  
 في شرح المقدمة 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 266 21.5 15.5 1269 عربي    6425

17  
الدقائق المحكمة  
 في شرح المقدمة 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   11 138 15.5 10.5 1271 عربي    6718

 الشاطبية   18
ابو محمد القاسم ابن  

 فيرة الشاطبي 
4600 

سيد محمد بن  
السيد يحيى  

 الحنفي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   9 214 21 15 973 عربي  

19  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    481    عربي    5350

20  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    552    عربي    5348
من األول  
 واألخير 

21  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    464    عربي    5345

22  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    772    عربي    5342

23  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  10 23 955 24 16.5  عربي    1954

24  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  20 11 508 29 20  عربي    1950

25  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5347 

محمد هاشم بن  
صفي الدين  

محمد الحسيني  
 القمي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    587   1092 عربي  

26  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

2239 
محمد رفيع بن  

 شير علي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  ردئ  ردئ  11.5 21 382 24.5 17 1120 عربي  

27  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5349 
ابو الفتوح بن  

محمد تقي  
 االصفهاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    538   1174 عربي  

28  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    266   1226 عربي    5351

29  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5341 
محمد حسين  
بن لطفعلي  
 الشهير بيزدي 

 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    406   1235 عربي  
من األول  
 واألخير 

30  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5344 
محمد هاشم بن  

محمد علي  
 الحسيني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    432   1247 عربي  
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31  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5343 
محمد باقر بن  

سراج  
 االصطهباناتي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    501   1249 عربي  

32  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

5346 
محمد باقر بن  
محمد علي  
 االبرند آبادي

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    506   1251 عربي  

33  
الصافي في تفسير  

 القران 
محمد بن مرتضى  
 الفيض الكاشاني 

2025 
محمد ابراهيم  

 بن حسن 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  ردئ  14 23 589 29.5 20 1257 عربي  

34  
الطرازات المعلمة  
في شرح المقدمة  

 الجزرية 

ابو محمد زين الدين  
عبد الدائم بن علي  
الحيدري االزهري  

 الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 122 21.5 15.5 851 عربي   المؤلف  4829

 العروة الوثقى   35
بهاء الدين محمد  

 العاملي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  11 20 70 21.5 15.5  عربي    157

36  
الفوائد المعتبرة  

 في القران 
محمد بن احمد بن  

 عبد هللا الضرير 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 52 19 13  عربي    6387

37  
الفوز الكبير في  
 اصول التفسير 

ولي هللا الدهلوي  
 النقشبندي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  11.5 21 101 30 19  فارسي    6107

38  
القراءات السبع  

 في القران 
 678 مجهول 

ذكي حافظ بن  
 محمد البيهقي 

 من األول  ناقصة  أصفر  ردئ  ردئ  8 13 216 15 10 733 عربي  

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 30 21 15  فارسي    4676 عمر بن عبد اللطيف  القواعد الرسمية   39

 الكشاف   40
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 ال يوجد  كاملة  أصفر  ردئ  جيد    444    عربي    5523

 الكشاف   41
محمود بن عمر  

 الزمخشري
4865 

بن  محمد 
صالح بن  
محمود  
 الحراوي 

 ناقصة  أبيض  جيد  جيد   21 614 22 13  عربي  
من األول  
 واألخير 

 الكشاف   42
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   17 898 24 17  عربي    4519

 الكشاف   43
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  11.5 21 391 25.8 17  عربي    3387

من األول  
 واألخير 

 الكشاف   44
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  13 30 583 30 21  عربي    1952

من األول  
 واألخير 

 الكشاف   45

 
محمود بن عمر  

 الزمخشري
  

 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  ردئ  11 23 588 25 17  عربي    1910
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 الكشاف   46
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  13.5 2 934 26 18.5  عربي    1879

من األول  
 واألخير 

 الكشاف   47
محمود بن عمر  

 الزمخشري
 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  12.1 27 457 24.1 16.5 674 عربي    2443

 الكشاف   48
محمود بن عمر  

 الزمخشري
5525 

رضي الدين  
محمد بن زين  

 الدين علي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    684   1039 عربي  

 الكشاف   49
محمود بن عمر  

 الزمخشري
5524 

محمد علي بن  
 رضا قلي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    626   1119 عربي  

50  
المبسوط في  

 ءات السبع االقر
عز الدين محمد بن  

 محمود 
7059 

يوسف بن  
 علي 

 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   21 52 22 17 1000 عربي  

 المقدمة الجزرية   51
محمد بن محمد  
 الجزري الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8.5 26 44 15.5 11  عربي    5712

 المقدمة الجزرية   52
محمد بن محمد  
 الجزري الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   20 18 19 13  عربي    4229

 المواهب العلية   53
حسين بن علي  
 البيهقي الكاشفي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   21 150 21.5 16  فارسي    7640

 الناسخ والمنسوخ   54
جمال الدين احمد بن  
عبد هللا ابن المتوج  

 البحراني 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    30    عربي    7888

 الناسخ والمنسوخ   55
جمال الدين احمد بن  
عبد هللا ابن المتوج  

 البحراني 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    25    عربي    7822

 الناسخ والمنسوخ   56
ابو عبد هللا بن علي  
 العامري االسفراني 

4631 
حسين بن  

سعدي بن عبد  
 الملك الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   16 61 22 16 1167 عربي  

 الناسخ والمنسوخ   57
عبد الرحمن بن محمد  

 العتائقي 
1533 

احمد بن حبيب  
 زوين 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 21 5 21 13.5 1234 عربي  

 الناسخ والمنسوخ   58
عبد الرحمن بن محمد  

 العتائقي 
1165 

محمد بن طاهر  
 السماوي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  10 21 18 31 13 1335 عربي  

59  
الناسخ والمنسوخ  

 في القران 
 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  10 19 46 20.5 15 1072 عربي    5707 مجهول 

60  
النشر في  

 القراءات العشر 
محمد بن محمد  
 الجزري الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 82 19 13  عربي    6385

 النفائس   61
يوسف بن خضر بن  
 ابو بكر بن ابراهيم 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  ردئ  جيد   16 102 25.5 14.5  عربي    7140
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 انوار التنزيل   62
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    180    عربي    3908

من األول  
 واألخير 

 انوار التنزيل   63
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    357    عربي    3715

 انوار التنزيل   64
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    1077    عربي    3714

 انوار التنزيل   65
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    827    عربي    3713

 انوار التنزيل   66
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    811    عربي    3712

 انوار التنزيل   67
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    936    عربي    3709

 انوار التنزيل   68
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    525    عربي    3708

 انوار التنزيل   69
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    504    عربي    3707

 انوار التنزيل   70
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    834    عربي    3706

 انوار التنزيل   71
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    811    عربي    3703

 انوار التنزيل   72
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  7.5 22 486 18.5 12.5  عربي    2146

من األول  
 واألخير 

 انوار التنزيل   73
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ناقصة  أصفر  ردئ  ردئ  7.5 31 406 22.5 13.5  عربي    2101

من األول  
 واألخير 

 انوار التنزيل   74
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 27 1128 27.5 15.5 894 عربي    1300

 انوار التنزيل   75
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    465   967 عربي    3710

 انوار التنزيل   76
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
1902 

مصطفى بن  
 حسين 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  5.5 16 140 15.5 12.5 1082 عربي  

 انوار التنزيل   77
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
7568 

حسن علي ابن  
 جمال الدين 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   25 1116 24 17.5 1109 عربي  

 انوار التنزيل   78
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
بالد    4654

 الروم 
 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   27 1130 21 15 1118 عربي 

 انوار التنزيل   79
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
3711 

عبدالغفار بن  
حسين  
 الكرماني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    630   1130 عربي  
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 انوار التنزيل   80
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
3704 

ابراهيم بن  
قاسم بن  
 ابراهيم 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    324   1130 عربي  

 انوار التنزيل   81
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  16 37 829 22 18 1132 عربي    1854

 انوار التنزيل   82
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    382   1196 عربي    3705

 انوار التنزيل   83
عبد هللا بن عمر  

 البيضاوي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   23 556 26 17 1240 عربي    4842

84  
بحر العرفان  
 ومعدن االيمان 

محمد صالح بن محمد  
 البرغاني القزويني 

5073 
محمد علي بن  

 محمد باقر 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    732   1259 عربي  

85  
بحر العرفان  
 ومعدن االيمان 

محمد صالح بن محمد  
 البرغاني القزويني 

3735 
محمد علي بن  

 محمد باقر 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    732   1259 عربي  

 بلوغ منى الجنان   86
محمد رضا بن قاسم  

 الغراوي 
2171 

جاسم بن  
محمد رضا بن  
 قاسم الغراوي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12 18 53 21 16 1335 عربي  

87  

بيان المشكالت  
على المبتدئين من  
جهة التجويد في  

 القران المبين 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 36 21.5 15.5 1269 عربي   يحيى ابو قاسم  6426 منصور الطبالوي 

 تجويد القران   88
محمد جعفر بن سيف  

 الدين االسترابادي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 13 43 17.5 10.5  فارسي    1398

 تجويد القران   89
محمد بن علي بن  
محمد الحسيني  

 الجرجاني 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 13 71 17.5 10.5  فارسي    1399

 تجويد القران   90
عماد الدين علي  
الشريف القارئ  

 االسترابادي
4228 

نور هللا بن  
قطب الدين  

 اليزدي 

دار  
الفضل  
 شيراز 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  ردئ  جيد   18 28 19 13 1038 فارسي 

91  
تجويد القران  

 الكريم 
محمد بن علي بن  

 محمد الحسيني 
3464 

زين العابدين  
 بن سلطان 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    12 34.5 22  فارسي  

92  
تحقيق الخالف في  
 اصحاب االعراف 

مرعي بن يوسف بن  
ابي بكر الحنبلي  
 المقدسي الكرمي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   21 10 21 14.5  عربي    4856

93  
ترجمة االلفاظ  

 القرانية 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  7.8 11 268 19 11.9  فارسي    3249 مجهول 

من األول  
 واألخير 

94  
ترجمة القران  

 الكريم 

 
 مجهول 

  
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  13 27 311 30 20  فارسي    2888

من األول  
 واألخير 
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95  
ترجمة القران  

 الكريم 
 3463 مجهول 

زين العابدين  
 بن سلطان 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  16.5 14 462 34.5 22 1329 فارسي  

96  
ترجمة تفسير  
 القران الكريم 

 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  16 20 496 38 25  فارسي    3414 ابو الفتوح الرازي 

97  
ترجمة وتفسير  

 القران الكريم 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  19 15 49 31 20  فارسي    2574 مجهول 

من األول  
 واألخير 

98  
تعليقة على انوار  
التنزيل واسرار  

 التاويل 

سنان الدين يوسف  
 الرومي 

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    660    عربي    7701

 تفسير ابن الحجام   99
محمد بن العباس  
 الماهيار ابن الحجام 

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  10 15 199 21 13  عربي    298

100  
تفسير االمام  

 العسكري 
المنسوب الى االمام  

 الحسن العسكري 
1369 

علي  
 يارالشبستري 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 14 773 20.5 15 1080 عربي  

 تفسير الجاللين   101
جالل الدين المحلي  

وجالل الدين  
 السيوطي 

 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    528    عربي    3804

102  
تفسير الشيخ  

 الخطيب 
 7681 مجهول 

عبدة بن  
خطاب بن  

 حجازي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   23 465 22.5 18 1191 عربي  

103  
تفسير القران  

 الكريم 
احمد بن سليمان بن  

 كمال 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد    868 21.5 12.5  عربي    6435

104  
تفسير القران  

 الكريم 
 ناقصة  أصفر  جيد  ردئ  8 20 522 19.5 14.5  عربي    1348 مجهول 

من األول  
 واألخير 

105  
تفسير القران  

 الكريم 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    654    فارسي    3409 مجهول 

106  
تفسير القران  

 الكريم 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    1044    فارسي    3405 مجهول 

من األول  
 واألخير 

107  
تفسير القران  

 الكريم 
 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  8 19 879 25 15  فارسي    2599 مجهول 

108  
تفسير القران  

 الكريم 
 غير ذلك  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  12 23 393 25.6 17.6  فارسي    2329 مجهول 

109  
تفسير القران  

 الكريم 
 ناقصة  أصفر  جيد  ردئ  11 21 624 24.5 17  فارسي    2026 مجهول 

من األول  
 واألخير 

110  
تفسير القران  

 الكريم 
 803 مجهول 

عبد الرحيم بن  
 محمد بن علي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 21 781 21 12 917 عربي  

111  
تفسير القران  

 الكريم 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  ردئ  جيد  12.5 43 878 34 20.5 1207 تركي   نعمان الشكري  2082 مجهول 
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112  
تفسير القران  

 قطعة منه 
 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   14 50 21 15  عربي    4319 مجهول 

 تفسير القمي   113
علي بن ابراهيم  

 القمي 
3805 

هللا بن   ةهداي
فتح هللا  
 السمناني 

كربالء  
 المقدسة 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    409   1004 عربي 

 تفسير القمي   114
علي بن ابراهيم  

 القمي 
3382 

سيد ميرزا بن  
جواد  

 الكشميري 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  10.2 22 597 26.6 17 1256 عربي  لكهنور 

 تفسير النعماني   115
محمد بن ابراهيم بن  
 جعفر الكاتب النعماني 

7737 
حسين بن  
محمد تقي  
 الطبرسي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    85   1286 عربي  

 تفسير النعماني   116
محمد بن ابراهيم بن  
 جعفر الكاتب النعماني 

7773 
محمد حسن بن  

 محمد حسين 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    238   1320 عربي  

117  
تفسير اية خذوا  

 زينتكم 
محمد بن اسعد جالل  

 الدين الدواني 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   17 21 18 10.5  عربي    7331

118  
تفسير اية خذوا  

 زينتكم 
محمد بن اسعد جالل  

 الدين الدواني 
4029 

بابا جان  
 الشيرازي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 35 6 23 13  عربي  

119  
تفسير اية يوم تجد  

 كل نفس 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 1 20.5 14  عربي    7593 مجهول 

120  
تفسير بعض  

 القرانية  االيات
 ناقصة  أبيض  جيد  جيد   19 10 20.5 14  عربي    7597 مجهول 

من األول  
 واألخير 

121  
تفسير بعض  
 السور القرانية 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   27 34 22.5 15.5  عربي    7556 مجهول 

122  
 تفسير 

بعض السور  
 القرانية  وااليات 

 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   11 274 21 13 1205 فارسي    7395 مجهول 

123  
تفسير سورة  

التوحيد وغيرها  
 من االيات 

احمد بن زين الدين  
 االحسائي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد   23 17    عربي    5791

124  
تفسير سورة  

 الحديد 
محمد بن ابراهيم  

 صدر الدين الشيرازي 
1702 

عبد الحسين  
بن ربيع  
 االصفهاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 23 112 20 15 1247 عربي  

125  
تفسير سورة  

 النجم 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 22 18 10.5  عربي    7330 مجهول 

 تفسير شاهي   126
ابو الفتح بن مخدوم  
 الحسيني الجرجاني 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 602 26.5 15  فارسي    7546
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 تفسير شاهي   127
ابو الفتح بن مخدوم  
 الحسيني الجرجاني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12 26 383 29 18.5 1069 عربي    1780

128  

تفسير قوله تعالى  
فاذا سويته  

ونفخت فيه من  
 روحي 

محمد بن محمد  
 الغزالي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   23 15 20 15.5  عربي    7984

129  

تفسير قوله تعالى  
ليس كمثله شيء  

وهو السميع  
 البصير 

يحيى المغربي  
 الشاوي 

7983 
اسماعيل بن  
محمد جراح  

 جبر هللا 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد    18 20 15.5 1104 عربي  

130  
تقريب النشر في  
 القراءات العشر 

محمد بن محمد  
 الجزري الشافعي 

4230 
عايش بن  

قطب الدين بن  
 محمد اليزدي 

دار  
الفضل  
شيراز  
في  

مدرسة  
ميرزا  
 لطف هللا 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   14 337 19 13 1038 عربي 

 جوامع الجامع   131
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    557    عربي    3879

 جوامع الجامع   132
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    704    عربي    3878

من األول  
 واألخير 

 جوامع الجامع   133
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    602    عربي    3877

 جوامع الجامع   134
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
3880 

محمد مؤمن  
بن محمد رضا  

 السمناني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    466   1013 عربي  

 جوامع الجامع   135
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
2468 

محمد كاظم بن  
صفر علي  

 الرازي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  11 19 693 28.8 19.6 1074 عربي  

 جوامع الجامع   136
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12.5 26 511 24.5 18.5 1107 عربي    2091

 جوامع الجامع   137
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
5986 

محمد اسماعيل  
ابن حافظ خدا  

 يوري 

مشهد  
 الرضا 

 من األول  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  0.5 24 90 29.5 18.5 1108 عربي 
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 جوامع الجامع   138
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
3876 

عبد المطلب  
بن جالل  

الشهير بابي  
  تراب  

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    603   1118 عربي  

139  
حاشية انوار  

 التنزيل 
ابراهيم بن محمد بن  

 االسفرائيني  عربشاه 
 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد    288    عربي    3906

140  
حاشية انوار  

 التنزيل 

سعد بن عيسى  
المشهور بسعدي  

 افندي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    642   981 عربي    3904

141  
حاشية انوار  

 التنزيل 
عبد الحكيم بن شمس  

 الدين 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    363   1214 عربي    3905

142  
حاشية انوار  

 التنزيل 
بهاء الدين محمد  

 العاملي 
3907 

وحيد الدين  
موسي بن  

 جعفر بن احمد 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  ردئ    154   1232 عربي  اصفهان 

143  
حاشية على  

 التفسير 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  10 27 128 21 15  عربي    1546 مجهول 

من األول  
 واألخير 

144  
حاشية على  

 الكشاف 
علي بن محمد  

 الشريف الجرجاني 
4529 

محي الدين بن  
اسماعيل  
الحنفي  
 االنصاري 

 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   21 643 22 16  عربي  

145  
حاشية على  

 الكشاف 
علي بن محمد  

 الشريف الجرحاني 
 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   19 260 18 13.5  عربي    4241

146  
حاشية على  

 الكشاف 
مسعود بن عمر  

 التفتازاني 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  9 23 776 20 12  عربي    2429

147  
حاشية على  

 الكشاف 
علي بن محمد  

 الشريف الجرجاني 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    398   1054 عربي    3951

148  
حاشية على تفسير  

 البيضاوي 
 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   21 447 24.5 16  عربي    6798 مجهول 

149  
حاشية على تفسير  

 البيضاوي 

 
صبغة هللا بن ابراهيم  

  بن حيدر الحيدري 

4733 
موسى القادري  

 النقشبندي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   25 243 21 12 1233 عربي  

150  
حاشية على  
 حاشية الكشاف 

 3234 ابو القاسم 
محمد بن  
محمد بن  

 حسين المالزم 

 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  8.8 24 437 21.7 15.3 985 عربي  

 ناقصة  أصفر  جيد  جيد  16 25 468 27.5 19 807 عربي    1134 مجهول  حاشية في التفسير   151
من األول  
 واألخير 

 جهة النقصلون حالة حالة طول عدد  الصفحات طولال عرضالتاريخ  اللغةمكان  الناسخ الرقم المؤلف الموضوع ت
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 النقص الورق الورق النسخ السطر األسطر النسخ النسخ

152  
حرز االماني  

ووجه التهاني في  
 القراءات السبع 

ابو محمد القاسم ابن  
 فيرة الشاطبي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  ردئ  ردئ   11 420 20 13  عربي    6802

 حقائق التاويل   153
محمد بن الحسين  
 الشريف الرضي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  13 21 271 20 16  عربي    1820

154  
حلية المرتلين في  

تجويد القران  
 المبين 

محمد علي بن حسين  
 البهشتي القاري 

4235 
محمد باقر بن  
 جعفر المراغي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   27 9 21.5 15 1268 عربي  

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   11 53 24 18  عربي    4750 مجهول  رسالة في التجويد   155

 رسالة في التجويد   156
احمد بن زين الدين  

 االحسائي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 25 7 21 15 1199 عربي   المؤلف  100

 رسالة في التجويد   157
محمد جواد بن محمد  

العاملي الحسيني  
 الشقرائي 

1525 
احمد بن حبيب  

 زوين 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 21 15 21 13.5 1234 عربي  

 رسالة في التجويد   158
هادي بن عباس  

 كاشف الغطاء 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  6 8 43 16 10 1257 عربي    154

 رسالة في التجويد   159
هادي بن عباس  

 كاشف الغطاء 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  7 21 12 16.5 10 1312 عربي    47

160  
رسالة في  
 القراءات 

 ناقصة  أبيض  ردئ  ردئ  12 11 12 20.5 13  فارسي    1457 مجهول 
من األول  
 واألخير 

161  
رسالة في تاويل  

  بعض االيات
 القرانية 

محمد االزهري  
 الحافظ 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   14 25 21.5 15  عربي    4106

162  
رسالة في تجويد  

 القران الكريم 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   12 29 21 15  عربي    7999 مجهول 

163  
رسالة في تجويد  

 القران الكريم 
 7193 مجهول 

محمد امين  
 اعرج 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 24 22 15 1286 عربي  

164  
رسالة في سورة  

 االخالص 

نور الدين محمد بن  
عبد الرحيم بن  

 مسعود الطهطاوي 
7039 

أحمد بن محمد  
بن عبد العزيز  

القاسمي  
 الطهطاوي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   23 12 24 17 1290 عربي  

165  
رسالة في علم  

 التجويد 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 38 21 14 1274 عربي    4611 مجهول 

166  
رسالة في معرفة  
الوقف في القران  

 الكريم 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 128 21 14  عربي    4610 مجهول 
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167  
روض الجنان  
 وروح الجنان 

 3406 ابو الفتوح الرازي 
محمد بن علي  

 رودباري
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    449   1070 فارسي  

168  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  ردئ  12 21 435 30 17.5  عربي    2157

169  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

5148 
رفيق بن عبد  

 هللا
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    452   1064 عربي  

170  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  10.5 21 458 25 19 1085 عربي   سلمان الحلي  1706

171  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

 من األول  ناقصة  أبيض  ردئ  جيد  6.5 17 568 19.4 12 1086 عربي    312

172  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

5150 
محمد مقيم بن  

 يوسف 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    573   1088 عربي  

173  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  4.6 9 486 26 18.5 1091 عربي   محمد القهبائي  1797

174  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

5149 
شاه محمد بن  
 ميرزا محمد 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    445   1114 عربي  

175  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

1723 
ابراهيم بن  
حسين علي  

 الطهما 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  12 26 401 30 21 1241 عربي  

176  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

5151 

عبد هللا بن ابي  
الحسن بن  
محمد علي  

 النوري 

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    619   1252 عربي  

177  
زبدة البيان في  

 احكام القران 
احمد بن محمد  
 المقدس االردبيلي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  7 21 592 25 12 1276 عربي    2623

178  
زينة القاري في  

 قراءة القران 
 4965 مجهول 

ابراهيم بن  
 عبد الرحيم 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 75 19.5 11.5 1191 عربي  

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  0.5 17 462 16 12  عربي    5958 مجهول  شرح الشاطبية   179

 ناقصة  أصفر  ردئ  ردئ  9 17 436 22.5 15.5  عربي    1909 مجهول  شرح الشاطبية   180
من األول  
 واألخير 

181  
شرح حديث  

 االسماء 
احمد بن زين الدين  

 االحسائي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   25 7 22 16  عربي    6574

182  
عرائس البيان في  

 حقائق القران 

روزبهان بن ابي  
نصر البغلي المعروف  

 بشيخ شطاح 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    98    عربي    5381
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183  
غنية الراغبين  
 ومنية الطالبين 

محمد بن قاسم  
 البقري 

6424 
حسين بن  
عناية هللا  

 اغواني 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   19 116 21.5 15.5 269 عربي  

184  
فائدة من تفسير  

 السيد العلوي 
 4632 مجهول 

حسين بن  
سعدي بن عبد  
 الملك الشافعي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   16 5 22 16  عربي  

185  
فتح الخبير بما  

البد من حفظه في  
 علم التفسير 

ولي هللا بن عبد  
الرحيم الدهلوي  

 النقشبندي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  11.5 21 101 30 19  عربي    6108

186  
فتح الرحمن  

بكشف مايلتبس  
 في القران 

زكريا بن محمد  
 االنصاري 

7982 

محمد الحافظ  
النجار بن  
حسين  
 العنيداوي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   25 448 20 15.5 1164 عربي  

 فتح الكريم   187
محمد بن احمد بن  

 عبد هللا الضرير 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 19 13 13  عربي    6386

188  
فتوح الغيب في  
الكشف عن قناع  

 الريب 

شرف الدين الحسن  
 بن محمد الطيب 

 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   27 468 29 21  عربي    7628

 فضائل القران   189
ابو بكر جعفر بن  
محمد بن الحسن  

 الغربابي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  16 24 35 26.5 18  عربي    5709

 غير ذلك  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  8.5 21 16 22 16  عربي    6113 مجهول  في اداب القران   190

191  
كاشف االماني في  
 شرح حرز االماني 

عباد بن احمد بن  
 اسماعيل الحسيني 

 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد  0.5 25 58 21.5 15.5  عربي    5920

 كافي التجويد   192
   علي افندي االربيلي

 النقشبندي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   16 62 21 14  فارسي    7432

 كافي التجويد   193
  علي افندي االربيلي

 النقشبندي 
4678 

عبد هللا  
المشهور  

 بكاللة 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 49 21 16 1216 فارسي  

 كتاب االمثال   194
محمد بن ابي بكر بن  
 قيم الجوزية الحنبلي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   21 34 20 15  عربي    4521

195  
كتاب الشكر في  

 القران الكريم 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  15 37 166 30 20  عربي   المؤلف  771 كاظم محمد علي شكر 

 كتاب القراءات   196
احمد بن محمد  

 السياري 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 2 91 18 13 1319 عربي   علي الحسيني  1858

197  
كتاب في التجويد  

 والقراءات 
 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  6 12 84 17.5 12 1272 فارسي   المؤلف  1026 مجهول 
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 غير ذلك  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   17 302 15 9  عربي    5996 مجهول  كتاب في التفسير   198

199  
كتاب في القراءات  

 والتجويد 
 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  6 12 103 17.5 11 1272 فارسي   المؤلف  1006 مجهول 

200  
كتاب في تفسير  

 القران 
 ناقصة  أبيض  جيد  جيد   20 205 20 14  عربي    7623 مجهول 

من األول  
 واألخير 

201  
كتاب في خصائص  
 اسماء هللا الحسنى 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 32 21.5 15 1216 عربي    7082 مجهول 

202  
كتاب في علم  

 التجويد 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   13 132 18 12  عربي    6992 الجزري والشاطبي 

 كشف ايات القران   203
فخر الدين بن محمد  

 علي الطريحي 
 من األول  ناقصة  أبيض  جيد  جيد   18 360 22 15.5  عربي    7645

 كنز العرفان   204
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    404    عربي    5544

 كنز العرفان   205
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
5926 

محمد باقر بن  
علي بن  
 ابراهيم 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  ردئ  جيد  0.5 24 372 24 18  عربي  

 كنز العرفان   206
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  9 24 536 21 15  عربي    2719

 كنز العرفان   207
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 غير ذلك  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  12 17 693 24 19  عربي    2401

 كنز العرفان   208
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  8 24 496 24 13  عربي    1912

من األول  
 واألخير 

 كنز العرفان   209
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  ردئ  ردئ  10 19 404 24 17  عربي    1679

 كنز العرفان   210
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    341   952 عربي    5542

 كنز العرفان   211
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   20 464 24 19 1012 عربي    7398

 كنز العرفان   212
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
5543 

محب علي  
 الطالقاني 

المشهد  
 الرضوي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    603   1015 عربي 

 كنز العرفان   213
المقداد بن عبد هللا  

 السيوري 
5545 

ابراهيم  
الحسني  

 النوربخشي 

 من األول  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    442   1089 عربي  

214  
كنز المعاني في  
 شرح حرز االماني 

محمد بن احمد شعلة  
 الموصلي 

 غير ذلك  ناقصة  أبيض  جيد  جيد  8 16 579 19 13  عربي    560
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215  
مثنوي بحر  

 االسرار 

محمد تقي بن محمد  
كاظم مظفر علي شاه  

 الكرماني 
6581 

نصر هللا  
 الدرويش 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   14 280 17 10.5 1272 فارسي  

216  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد   39 24    عربي    5804

217  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    948    عربي    5561

من األول  
 واألخير 

218  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    209    عربي    3426

من األول  
 واألخير 

219  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  11.9 35 199 21.3 15 764 عربي   علي الساوي 3274

220  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
5558 

محمد بن قوام  
الدين بن  
محمود  

البغدادي الليثي  
 الغروي

 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد    1008   977 عربي  

221  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
5557 

اسحاق بن  
 محمد الحكيم 

 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد    590   1047 عربي  

222  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    762   1078 عربي   محمد كاظم 5559

223  
مجمع البيان في  

 تفسير القران 
الفضل بن الحسن  

 الطبرسي 
5560 

محمد اكبر بن  
محمد صالح  

 القائيني 

المشهد  
 الرضوي 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    337   1106 عربي 

224  
محاضرات في  
تفسير القران  

 الكريم 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  16 16 19 25 17.3 1369 عربي   المؤلف  2323 محمد جمال الهاشمي 

225  
مختصر تفسير  

 االئمة 
محمد رضا بن  
 الحسين النصيري 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  2 12 917 30 18  عربي    1965

226  
مراة االنوار  

 ومشكاة االسرار 
ابو الحسن بن محمد  

 طاهر الفتوني 
5620 

حسين بن  
محمد تقي  
النوري  

 المازندراني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    402    عربي  

227  
مراة االنوار  

 ومشكاة االسرار 
ابو الحسن بن محمد  

 طاهر الفتوني 
5619 

حسين بن  
محمد تقي  
النوري  

 المازندراني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد    365   1275 عربي  
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 الورق

لون 

 الورق
 النقص

 جهة

 النقص

228  
مسالة في حسن  

كتابة القران  
 وخلق ابليس 

الحسن بن يوسف  
 العالمة الحلي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  6 17 4 21.5 17  عربي    378

229  
مسالك االفهام الى  

 ايات االحكام 
جواد بن سعد  

 الكاظمي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  5.6 27 488 23.5 16  عربي    303

 مظاهر محمدية   230
محمد بن اسد هللا بن  

علي رضا  
 المازندراني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 16 172 21 11 1279 فارسي   المؤلف  2053

 معالم التنزيل   231
الحسين بن مسعود  

 الفراء البغوي 
 ناقصة  أصفر  جيد  جيد    552    عربي    5336

من األول  
 واألخير 

 معالم التنزيل   232
الحسين بن مسعود  

 الفراء البغوي 
7979 

محمد بن احمد  
بن علي  
 االردبيلي 

 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   21 611 23 16 724 عربي  

 معالم التنزيل   233
الحسين بن مسعود  

 الفراء البغوي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   21 814 24.5 16.5 1246 عربي    7505

234  
من كتاب طبقات  

 القراء 

شمس الدين محمد بن  
احمد المشهور الحافظ  

 الذهبي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد    5    عربي    4166

235  
مناهج الوصول  
في تفسير ايات  

 االصول 

ابو الحسن بن محمد  
ابراهيم الطبيب  

 الشيرازي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8.5 19 740 20.5 15 1103 عربي   المؤلف  1313

236  
منظومة في  

 التجويد 
 من األخير  ناقصة  أبيض  جيد  جيد  8.5 15 16 18 9.5  فارسي    1401 ابو القاسم القارئ 

237  
منهاج الهداية في  
 بيان خمسمائة اية 

احمد بن عبد هللا ابن  
 المتوج البحراني 

 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  8.5 17 114 21.5 12.5  عربي    1549

 منهج الصادقين   238
فتح هللا بن شكر هللا  

 الكاشاني 
 من األخير  ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  9 23 501 23 16  فارسي    2541

 منهج الصادقين   239
فتح هللا بن شكر هللا  

 الكاشاني 
 ناقصة  أصفر  ردئ  جيد  12 22 712 22 15.5  فارسي    2148

من األول  
 واألخير 

240  
موهبة الرحمن في  

 تفسير القران 
محمد رضا بن قاسم  

 الغراوي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 27 107 21 13 1348 عربي   المؤلف  2163

 نجاة المبتدئ   241
محمد سعيد الخطيب  

 النجفي 
 من األخير  ناقصة  أصفر  جيد  جيد  8 12 15 21 15  عربي    1605

 نجاة المبتدئ   242
محمد سعيد الخطيب  

 النجفي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد  8 12 15 21 13  عربي    358
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243  
نظم الاللي في  
تجويد كالم هللا  

 المتعالي 
 3253 ابو القاسم المستهدي 

عليكيا بن  
 مرحمت 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  9 7 30 19 14 1131 فارسي  

 نظم اللي   244
عماد الدين علي  
  الشريف القارى 

 االستربادي 
 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد  8 11 111 17.5 10.5  فارسي    1400

245  
هادية قطب شاهي  
در استخراج ايات  

 الهي 
عربي     6514 محمد علي الكربالئي 

 وفارسي 
 ال يوجد  كاملة  أبيض  جيد  جيد   15 432 22 16 

246  
هداية القاري في  

 كالم الباري 
 7893 مجهول 

محمد بن حبيل  
بن ناصر  
 البحراني 

 ال يوجد  كاملة  أصفر  جيد  جيد   20 35 22.5 16.5  عربي  

 


