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Introduction 

Le propos de cet index est de rendre accessible le catalogue réalisé par ʿAbd Allāh ibn 
Ḥusayn b. Muḥammad al-ʿAydarūs, ʿAbd al-Qādir b. Ṣāliḥ b. Šihāb & ʿAbd al-Raḥmān al-
Saqqāf, Fihris al-maẖṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf bi-Muḥāfaẓat 
Ḥaḍramawt, al-Ǧumhūriyya al-yamaniyya, Qum, Maktabat Samāḥat Āyat Allāh al-
ʿUẓmā al-Marʿašī al-Naǧafī al-kubrā, al-Ḫizāna al-ʿālamiyya li-al-maẖṭūṭāt al-islāmiyya, 
Ṭéhéran, Markaz al-waṯāʾiq wa-al-tārīḫ al-diblūmāsī, Wizārat al-ḫāriǧiyyat li-al-
Ǧumhūriyya al-Islāmiyya al-Īrāniyya, 2009, 3 vol. 

Il s’agit du dernier catalogue imprimé de la Bibliothèque al-Aḥqāf, la seconde 
bibliothèque de manuscrits du Yémen par le nombre. Elle abrite des collections de villes 
historiques, en premier lieu Tarīm, une des places du Hadramaout les plus fameuses 
pour ses lettrés. Or peu de bibliothèques hors du Yémen possèdent ce catalogue. Ses 
6.053 entrées sur quelques 2.456 pages ne sont pas organisées par ordre alphabétique 
de titre ou d’auteur, pas plus que par ordre chronologique ou de collection. On observe 
un regroupement par sujet, suivi d’un classement alphabétique des titres, mais sans 
indication de section qui permette de naviguer aisément à l’intérieur de ces trois 
volumes. 

Le premier volume d’index de cet instrument indispensable à la connaissance de 
la littérature présente au centre du Hadramaout est consacré aux œuvres de la 
bibliothèque, toutes collections confondues. Les entrées sont composées du/des : 

1. nom de l’auteur et, lorsqu’elles sont données, de ses dates 
2. titre d’une ou plusieurs œuvres 
3. numéro de la notice dans le catalogue, suivi du volume et de la page 
4. informations sur la collection. 

Les contenus correspondant dans le catalogue ont été reportés tel quel. Quelques 
titres bien connus apparaissent en conséquence dans la liste des titres sans auteurs. Le 
nom des auteurs, les titres des œuvres, les dates de décès et les indications de collection 
accusent des variantes. Ces variantes présagent à première vue d’un catalogage 
reprenant simplement ce qui se trouve porté sur le manuscrit, sans ajout, ni 
intervention, d’ordre logique ou autre, de la part des catalogueurs. Elles sont 
importantes car elles permettent de se faire une idée des différents titres, noms d’auteur 
et dates de décès (ou de naissance) en circulation. 

L’ordre alphabétique des auteurs et des titres dans les index entraînait 
inévitablement à se poser la question d’identifications possibles. Des premiers 
regroupements prudents ont été effectués. Mais les variantes de nom ont été cumulées 
et celles des titres et dates de décès ont été indiquées. Lorsque subsistait un doute sur 
l’identité de l’auteur ou des œuvres, des entrées distinctes ont été conservées. S’il y a des 
erreurs, elles sont les nôtres. Par ailleurs, l’index est opérationnel sous forme de PDF 
avec fonction Recherche. 

Le second volume d’index mettra l’accent sur l’histoire de la bibliothèque, il 
ventilera les auteurs et leurs livres selon leur collection d’appartenance. 

Tamon Baba, Sami Lagati & Anne Regourd (nCmY)  
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Introduction 

The purpose of this index is to make accessible the catalogue produced by ʿAbd Allāh 
ibn Ḥusayn b. Muḥammad al-ʿAydarūs, ʿAbd al-Qādir b. Ṣāliḥ b. Šihāb & ʿAbd al-
Raḥmān al-Saqqāf, Fihris al-maẖṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf bi-Muḥāfaẓat 
Ḥaḍramawt, al-Ǧumhūriyya al-yamaniyya, Qum, Maktabat Samāḥat Āyat Allāh al-
ʿUẓmā al-Marʿašī al-Naǧafī al-kubrā, al-Ḫizāna al-ʿālamiyya li-al-maẖṭūṭāt al-islāmiyya, 
Ṭéhéran, Markaz al-waṯāʾiq wa-al-tārīḫ al-diblūmāsī, Wizārat al-ḫāriǧiyyat li-al-
Ǧumhūriyya al-Islāmiyya al-Īrāniyya, 2009, 3 vols. 

This is the most up-to-date printed catalogue of the al-Aḥqāf Library, which has 
the second largest holdings of manuscripts in Yemen. It holds collections from various 
historic cities, but primarily from Tarīm, one of the places in the Hadramout most famed 
for its scholars. Few libraries outside Yemen contain this catalogue. The 6,053 entries 
on some 2,456 pages of the catalogue are not organised alphabetically by title or author, 
nor are they arranged chronologically, or by collection. One can see there are subject 
groupings, with the titles in alphabetical order, but without any indication of these 
sections that would allow easy navigation within the three volumes. 

The first volume of this indispensable instrument for the knowledge of the 
literature present in the centre of Hadramaut is devoted to the works in all the 
collections in the library. The entries are composed of: 

1. author’s name, and where known, dates 
2. title of one or more works  
3. number of the entry in the catalogue, followed by the volume number and 

page 
4. information on the collection to which the works belongs. 

The corresponding items of the entries in the catalogue have been included as 
they are. As a consequence, some well-known titles appear in the list of titles without 
authors. The names of the authors, the titles of the works, the dates of death and the 
collection details show variants. At first sight, these variants suggest that the 
cataloguing is simply repeating what is on the manuscript, without additions, or logical 
or other interventions by the cataloguers. But they are important because they give an 
idea of the different titles, authors’ names and dates of death (or birth) in circulation. 

The organisation of the indexes in alphabetical order of authors and titles, 
inevitably raised the question of possible identifications. Some first cautious groupings 
have been made. But the variants of names have been combined, and those of the titles 
and dates of death have been indicated. Where there was doubt about the identity of 
the author or the works, separate entries were retained. The errors that remain are ours 
alone. In addition, the index as a PDF is usable with the search function. 

The second volume of indexes will focus on the history of the library, grouping 
the authors and their books according to the collection to which they belong. 

Tamon Baba, Sami Lagati & Anne Regourd (nCmY) 
Transl. into English: Peter Nix (nCmY)  
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 تقدمي

مينية ملكتبة الأحقاف مبحافظة حرضموتالهدف من هذا الكشاف هو اإاتحة  اذلي  فهرس اخملطوطات ال

آأعّده عبد هللا بن حسني بن محمد العيدروس، وعبد القادر بن صاحل بن شهاب، وعبد الرمحن السقّاف، 

عاملية للمخطوطات الإسالمية، وآأعاد نرشه مكتبة سامحة آ ية هللا العظمى املرعيش النجفي الكربى، اخلزانة ال

 3، يف 2009طهران، مركز الواثئق والتارخي ادلبلومايس، وزارة اخلارجية للجمهورية الإسالمية الإيرانية، 

 آأجزاء.

وهذا الفهرس هو آ خر الفهارس املطبوعة ملكتبة الأحقاف، وتعترب مكتبة الأحقاف املكتبة الثانية يف 

املكتبة يف جنباهتا مجموعة من خزائن اخملطوطات اليت اكنت حبوزة  تضم  المين ابلنس بة لعدد خمطوطاهتا، و 

 عدد من العلامء واملشاخي يف املدن التارخيية يف حرضموت وآأشهرها مدينة ترمي.

يف الكثري من املكتبات خارج المين. وحيتوي الفهرس  توفّرهوقد حرصنا عىل نرش هذا الفهرس لعدم 

( صفحة، وحمتوايته غري مرتّبة عىل الرتبيب الأجبدي للعناوين آأو 2456ويقع يف ) ،مدخل( 6053عىل )

، ويف بعض اجملموعات يلحظ املرء وجود مجموعات مرتبة ترتيبا موضوعيا، ، ول ابلرتتيب الزميناملؤلفني

ورتبت اخملطوطات داخل املوضوع الواحد وفق الرتتيب الأجبدي حسب العنوان ولكن من غري دليل آأو 

شارة اإىل  .ا التقس مي اذلي من شأأنه آأن يساعد القاري يف العثور بسهوةل ويرس عىل خمطوطة يف الفهرسهذ اإ

حرضموت،  قلب  عىل اخملطوطات املوجودة يف هممٌّ للتعّرف وفهرس خمطوطات مكتبة الأحقاف 

يعين املؤلّفات  يف جزء واحد، وهو اجلزء الأّول للكّشاف، املؤلّفات احملفوظة يف مكتبة الأحقاف لكها، جفَمْعنا

 .للك جماميع املكتبة

 : ويشمل بياانت بطاقة اخملطوط يف هذا الكشاف 

ذا وجودت. .1  امس املؤلف واترخي ميالده ووفاته اإ

 عنوان الكتاب آأو الرساةل .2

 رمق البطاقة ورمق اجلزء والصفحة يف الفهرس .3

 معلومات عن اجملاميع .4

 عىل سبيل املثال آأدخلنا بعض العناوين للكتب ونقلنا املعلومات املوجودة يف الفهرس كام يه، فذلكل

اليت ينقصها امس املؤلف يف الأصل )آأي يف الفهرس(.  « العناوين بدون امس املؤلف »اف املشهورة يف كشّ 

بعض الاختالف يف آأسامء املؤلفني والعناوين واترخي وفيات املؤلفني واملعلومات عن اجملاميع يف  واحامتل آأنّ 

، خالية كام يه فهرس هتاالأصلية اليت مت  اتاملعلومات املوجودة عىل اخملطوطيجة نقص فهرس العيدروس نت 

واترخي الوفاة  ويدّل هذا الاختالف عىل آأسامء املؤلفنّي من آأية اإضافات خشصية ومنطقية من املفهرسني.

 كام تنقل.وعناوين الكتب  )والولدة(
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عن كيفية التعرف علهيا، جفمعنا بعض املداخل اف سؤال ويطرح ترتيب املؤلفني والعناوين يف الكشّ 

بعدة صيغ ووّحْدانها يف مدخل واحد مع مزيد من  واملوزعة يف الفهرس مؤلف واحد ختص  اخملتلفة اليت 

احليطة واحلذر، كام مجعنا عناوين اخملطوطات للمؤلف نفسه واملوّزعة يف الفهرس، وآأوحضنا آأيضاً الاختالف 

ذا بقي آأي شك حول ملوجودة يف الفهرس، و يف العناوين والتوارخي ا ، كتهبم ورسائلهماملؤلفني آأو عناوين هويّة اإ

دخالني منفصلني اف، ا ابلنس بة للكشّ . آأمّ الأخطاء الناجتة عن هذا العمل يه آأخطاءان، و فقد احتفظنا ابإ

لكرتونيًا كام هو ال ن مبا يتيح للقارئ فرصة  فميكن آأن يتّ   الكومبيوتر. يف برامج « البحث »تزنيهل اإ

 .ويف اجلزء الثاين للكّشاف ركّزان عىل اترخي املكتبة ونسعى لإضافة كّشاف خاص ابجملاميع

 اتمون اباب، سايم جلايت وآ ن ريغورد

 (حوليات خمطوطات المين اجلديدة) : عبد هللا الرسحيي وآ ن ريغورد ترمجة اإىل العربية
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 الكّشاف كّشاف
 

 طاقاترموز الب

 كّشاف الكتب لها امس املؤلّف

 ومؤلّفها جمهول كّشاف الكتب لها آأكرث من املؤلّف

 دون امس املؤلّف لها عنوان كّشاف الكتب

 كّشاف الكتب دون مؤلف وعنوان
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 البطاقاترموز 
 

 لوفاةاامس املؤلف، اترخي 

 رمق املدخل يف الفهرس، اجلزء، الصفحة

 عاجملمو  يفاجملموع الأصيل، الرمق 
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 كّشاف الكتب لها امس املؤلّف
 

 ليفحرف الأ 

 ـه 360حسني، م  بنآأبو بكر بن محمد  –ال جري 

 خمترص يف ال ايت يف قسمة الإرث .1

 2161-2160، ص 3، جـ 5272

 9 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 هـ 959مشس املّّل وادلين،  –آ ق مشس ادلين، املسمى بـ 

 رساةل .1

 1255-1254، ص 2، جـ 2965

 ، تصّوف، ترمي92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1119آأمحد بن محمد، م  – ال نيس

 قصيدة يف الإمام املتولك عىل هللا اإسامعيل بن آأمري املؤمنني .1

 1853، ص 3، جـ 4488

 392 رمقمجموعة آ ل بن سهل، 

 هـ 579، م موجود س آأبو حفص معر بن امحليد – القريشال نيس 

  الكرمي اخلاّلقروضة املش تاق والطريق اإىل .1

 753، ص 1، جـ 1744

 257من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 753، ص 1، جـ 1745

 ، ترمي174مجموعة الرابط، رمق 

براهمي، اكن حيًّا  – الإآ ساليق  هـ 1198مجمد بن حسني بن اإ

 منظور الإفادة مبا يعني عىل احلضور يف العبادة .1

 1236، ص 2، جـ 2921

 ، تصّوف، ترمي27، رمق مجموعة آ ل حيىي

براهمي بن حسن طيب  اإ

 منظومة آ داب الألك .1

 1671، ص 3، جـ 4024
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 ، تصوف، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن يوسف بن يعقوب بن عبد الصمد  1ـه 500آأبو اإحساق، م ، اإ

 الاكيف يف الفرائض .1

 1814-1813، ص 3، جـ 4386

 309مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 د بن محمد بن آأمحد بن تومرنمحم –الأبرييش 

 كزن العلوم وادلر املنظوم يف حقائق عمل الرشيعة ودقائق عمل الطبيعة .1

 2005، ص 3، جـ 4873

 86مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1216احلسني محمد بن احلسني، م الش يخ  –الإبريقي احلبّاين احلرضيم 

 ال داب احملقّقة يف معتربات البندقة .1

 1543، ص 2، حـ 3694

 ، جماميع، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1770، ص 3، جـ 4277

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2233-2232، ص 3، جـ 5458

 6 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 حتريض الأحزان .2

 1771-1770، ص 3، جـ 4278

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رق

 وآأفعاهلم القبيحةحتريض الأخوان الكرام وبذل النصيحة يف التحّرز من ايم اللّئام  .3

 هـ( 1216)فرغ من تأأليفه  1541، ص 2، حـ 3689

 ، جماميع، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1296عيل بن سامل بن عيل الأدجع، الس يد، م  –ابن الش يخ آأبو بكر 

 جلة اجلواهر وادلرر احلاوية للتذكرة والإجازة لعبد هللا مطهر .1

 2238، ص 3، جـ 5473

 20، رمق مجموعة آ ل اجلنيد

بن الش يخ آأيب  ـه 1286الش يخ، م ، عيل بن سامل الأدجعالش يخ  – بكر بن سامل اإ

 فيض هللا العيل وفتح هللا الويل وفضل هللا اجليل .1

                                                             
 4851راحع  1
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 1845، ص 3، جـ 4467

 359مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 قصائد للأدجع .2

 2405-2404، ص 3، جـ 5912

 24مجموعة رحمي، رمق 

 حمسن بن عبد هللا آأمحد بن – بكر بن الش يخ آأيبا

جازات .1  اإ

 521، ص 1، جـ 1167

 97مجموعة العينات، رمق 

 هـ 992آأبو بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن صاحب عينات، الش يخ، م 

 ديوان .1

 2111، ص 3، جـ 5143

 ، شعر، ترمي239مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2229، ص 3، جـ 5449

 80مجموعة عينات، رمق 

 2349، ص 3، جـ 5768

 ، تصوف، ترمي58مجموعة عدن، رمق 

 ديوان الش يخ آأبو بكر بن سامل .2

 1742، ص 3، جـ 4204

 281 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فتح ابب املواهب وتعمة مطلب املطالب .3

 787-786، ص 1، جـ 1824

 46مجموعة عينات، رمق 

 كرامات الش يخ آأبو بكر بن سامل .4

 2230-2229، ص 3، جـ 5451

 80مجموعة عينات، رمق 

 الكم الش يخ آأبو بكر بن سامل .5

 2230، ص 3، جـ 5452

 80مجموعة عينات، رمق 

 كزن اذلخائر ومفتاح الرسائر .6

 2228، ص 3، جـ 5447

 80مجموعة عينات، رمق 

 مفتاح الرسائر وكزن اذلخائر/مفتاح الرسائر .7
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 1225-1224، ص 2، جـ 2892

 ، تصّوف، ترمي110مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1532، ص 2، جـ 3667

 ، جماميع، ترمي100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1741، ص 3، جـ 4202

 281 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2221، ص 3، جـ 5429

 47مجموعة عينات، رمق 

 آأبو بكر بن عبد الرمحن بن هشام

 قصة اجلارية تودد .1

 2340، ص 3، جـ 5742

 10وعة عدن، رمق مجم

 آأبو بكر بن الش يخ عيل

 التعليقة الأنيقة .1

 1963، ص 3، جـ 4766

 35مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 699عامد ادلين اإسامعيل بن آأمحد، م  –الأثري الشافعي 

د الأانم .1  آأحاكم الأحاكم يف رشح آأحاديث س ّي 

د الأانم آأحاكم الأحاكم) 82، ص 1، جـ 186  (... يف رشح آأحاديث س ّي 

 16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 83-82، ص 1، جـ 187

 ، ترمي94رمق  مجموعة الاكف،

 هـ 616 آأو 606، م املبارك بن محمّد/مباركآأبو السعادات  – اجلزريابن الأثري 

 الهناية يف غريب احلديث .1

 219، ص 1، جـ 471

 4مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 219، ص 1، جـ 472

 ، ترمي5مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 جامع الأصول يف آأحاديث الرسول .2

 120، ص 1، جـ 261

 194، رمق مجموعة الاكف
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 )اجلزء التاسع( 120-121، ص 1، جـ 262

 ، ترمي21مجموعة الرابط، من يقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء العارش( 121، ص 1، جـ 263

 ، ترمي31مجموعة الرابط، من يقف آ ل اجلنيد، رمق 

 آأبو احلسن، بن فارس بن زكراي آأمحد

 ه ومبعثهسرية النيب صىل هللا عليه وسمل وذكر نس به ومودله ومنشأأت .1

 1705-1704، ص 3، جـ 4109

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي بن اإسامعيلالش يخ آأبو اإحس – الطرابليسـ، املعروف ب، ابن الأجدايب آأبو اإحساق اإسامعيل بن آأمحد بن عبد /اق اإ

 ـه 600، م هللا

 كفاية املتحفظ يف اللغة/كفاية احملتفظة يف اللغة .1

 1847، ص 3، جـ 4472

 377 بن سهل، رمقمجموعة آ ل 

 1933، ص 3، جـ 4690

 ، ترمي276مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1066، م آأبو الارشاد عيلّ  –الأكهوري  الأهجوري

 فوائد تتعلّق بأ ية الّصوم بفضائل شهر رمضان .1

 448، ص 1، جـ 995

 ، ترمي61مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النور الوّهاج يف الالكم عىل الإرساء واملعراج .2

 886ص  ،2، جـ 2072

 35مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 محمد بن عبد الرمحن – الأحسايئ

 سمل العروج اإىل عمل املنازل والربوج .1

 1782، ص 3، جـ 4307

 296 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1280ه، اكن حيًا س نة  1289آأمحد بن آأمني الشهري ببيت املال، فرغ مهنا س نة 

 فة الأحباب يف ذكر ما طاب من الرشابحت .1

 1980-1979، ص 3، جـ 4809

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق
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 آأمحد خادم الروضة الرشيفة

 وصّية النيّب صىّل هللا عليه وسملّ  .1

  1594، ص 2، جـ 3822

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأمحد بن زين

 خطبة .1

 2434-2433، ص 3، جـ 5992

 مجموعة احلداد، ترمي

 آأمحد بن عبد الرمحن

 ميس قصيدة آأيب جعفرالروض الأزهر خت  .1

 2131، ص 3، جـ 5195

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1132، اكن حيًا س نة آأمحد بن عيل آأبو رايّ 

 ديوان .1

 2412، ص 3، جـ 5933

 3177، رمق مجموعة مصادر

 ، العالمةآأمحد بن عيل بن املتولك عىل هللا

 عد الألف واملائةالأحاكم الفلكية يف الربع الأول من الس نة الثامنة والثالثني ب .1

 2266، ص 3، جـ 5547

 64مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1115آأمحد بن العامد، م 

 رشح منظومة يف احلديث .1

 1345-1344، ص 2، جـ 3193

 24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 909آأبو البقاء، اكن حيًّا  –الأمحدي 

 حاش ية عىل رشح السمرقندي للرساةل العضدية .1

 1407، ص 2، جـ 3353

 ، جماميع، ترمي49ة آ ل حيىي، رمق مجموع
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 محمد بن محمد س تار –الأمحدي 

 بغية املش تاق يف آأرسار عمل احلروف والأوفاق .1

 1130، ص 2، جـ 2645

 351مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 ـه 983 آأو 940اكن حيًا س نة ـ آأو ه 941عبد الرمحن، م آأبو زيد  –املغريب  الأخرضي/الأخذري

 السمل يف عمل املنطق/املنورق يف عمل املنطقالسمل  .1

 1368، ص 2، جـ 3252

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1951، ص 3، جـ 4736

 465عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رشح السمل املنورق يف عمل املنطق .2

 2252، ص 3، جـ 5510

 33مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح السمل عمل املنطق .3

 2318-2317، ص 3، جـ 5679

 22مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 1252، م آأمحد –اإدريس ابن 

 كنوز اجلواهر النورانية .1

 817، ص 1، جـ 1901

 11مجموعة الاكف، رمق 

 عبد الّرمحن بن الس يّد آأمحد الزواوي –الإدرييس احلس ين 

 جدول لطيف التناول .1

 1637-1636، ص 3، جـ 3929

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جة الشمس يف الربوجنبذة يف در  .2

 1637، ص 3، جـ 3930

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأمحد –ابن اإدريس احلس ين املغريب 

 ديّةالفجر، آأوراد الطريقة الأمحآأسامء هللا احلس ىن، دعاء  .1

 1200-1199، ص 2، جـ 2829

 51مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 هـ 254آأو  204آأبو عبد هللا محمد، م  –ابن اإدريس الشافعي 

 الّسنن .1

 162، ص 1، جـ 346

 175د الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق مجموعة عب

 162، ص 1، جـ 347

 ، ترمي194املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 الفقه الأكرب .2

 1433، ص 2، جـ 3418

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموعة رسائل صغرية .3

 473-472، ص 1، جـ 1056

 ، ترمي108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1044م ، الإمام يوسف بن عابد، من رجال القرن احلادي عرش الهجري –ييس )الفايس( الإدر 

 الرحّل )من فاس اإىل حرضموت(، ملتقط مهنا .1

 926-925، ص 2، جـ 2161

 ، رحّل، ترمي320مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1395-1304آأمحد بن محمد املضار عيل بن سامل،  –الأدجع 

 ماكتبات .1

 854، ص 2، جـ 1991

 ، تصّوف105وعة مصادر، رمق مجم

 هـ 783، م بن آأمحد بن عبد الواحد آأبو العباس آأمحد محران –الأذرعي 

 قوت احملتاج اإىل املهناج )اجلزء اخلامس( .1

 453، ص 1، جـ 1006

 ، ترمي130مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 هـ 675آأبو محمد عبد هللا بن سعد بن آأيب محزة، م  –الأزدي 

 اخلري وغاية مجع الهناية يف بدء .1

 1571، ص 2، جـ 3765

 ، جماميع، ترمي115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 586آأو  582آأبو محمد عبد احلق بن عبد الرمحن، م  – املاليك الأزدي الأشبييل

 العاقبة .1
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 778-777، ص 1، جـ 1802

 مجموعة الاكف

 كتاب املوت .2

 2173-2172، ص 3، جـ 5304

 ، تصوف، ترمي49 مجموعة احلزم، رمق

 هـ 809، م عيّل آأيب بكر –الأزرق 

 رشح التنبيه )اجلزء الأّول( –التحقيق الوايف  .1

 298-297، ص 1، جـ 652

 210مجموعة الاكف، رمق 

براهمي بن عبد الرمحن بن آأيب بكر، اكن حيًا قبل  –الأزرق الميين   هـ 518الش يخ اإ

ب واحلمكة .1  تسهيل املنافع يف الّط 

 1119، ص 2، جـ 2621

 ، ترمي81ابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة الر

ب .2  الرمحة يف الّط 

 1120، ص 2، جـ 2623

 8مجموعة ع الاكف، رمق 

 محمد آأمني بن حسن –الأزمريي 

 رشح الرساجيّة .1

 1473، ص 2، جـ 3522

 75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 905، م بن آأيب بكر خادل بن عبد هللا –الأزهري 

عراب الأجروميّة .1  اإ

 1547ص ، 2، حـ 3704

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 احلوايش الأزهرية يف حل آألفاظ املقدمة اجلزرية/احلوايش الأزهرية .2

 1328-1327، ص 2، جـ 3150

 ، جماميع، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2322، ص 3، جـ 5690

 27مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رشح الأجرومية يف عمل العربية/رشح الأجروميّة .3

 1537-1536ص  ،2، جـ 3678
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 102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1546، ص 2، حـ 3702

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1697، ص 3، جـ 4091

 174مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1838-1837، ص 3، جـ 4450

 319 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2172-2171، ص 3، جـ 5301

 ، حنو، ترمي29 مجموعة احلزم، رمق

 يةرشح الأزهرية يف عمل العرب  .4

 1572-1571، ص 2، جـ 3766

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

دة .5  رشح الربد/رشح بُردة املدحي/رشح الرّبْ

 763، ص 1، جـ 1769

 70مجموعة الاكف، رمق 

 764-763، ص 1، جـ 1770

 ، ترمي147مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (رشح قصيدة الربدة) 764، ص 1، جـ 1771

 145مجموعة الاكف، رمق 

 1152، ص 2، جـ 2702

 16يئون، رمق مجموعة الاكف، فرع س 

 1590-1589، ص 2، جـ 3810

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1774، ص 3، جـ 4287

 292 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 موصل الطالب اإىل قواعد الإعراب/موصل الطالب اإىل الإعراب .6

 1697، ص 3، جـ 4092

 174 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1950-1949، ص 3، جـ 4733

 465عة الرابط، رمق مجمو 

 هـ 1121، م عيّل بن عبد الربّ  – الوفايئ الأزهري

 آأوراد جامع احلقائق برشح املورد الرائق .1

 686، ص 1، جـ 1583

 ، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 كرمي ادلين –الأزهري 

 مفرتايت املفرتي .1

 1349، ص 2، جـ 3205

 ، جماميع، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي السوهاج – ليكاملا الأزهري  اإ

يقاظ الوس نان ملعامّل الّرمحن )اجلزء الثاين( .1  اإ

 97، ص 1، جـ 215

 ، ترمي79، رمق آ ل حيىي مجموعة

 هـ 682، اختصار س آأبو جعفر محمّد – املروزيالاسرتآ ابدي 

 خمترص جامع الأصول لأحاديث الرسول .1

 203-202، ص 1، جـ 437

 108مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 415لقايض عبد اجلبّار بن آأمحد، م ا –الأسدآ ابدي 

 رشح الأصول امخلسة .1

 1137، ص 2، جـ 2664

 47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 874، م ن محمّد بن آأيب بكر بن قايض شهبةبدر ادلي –الإسدي الشافعي 

 بداية احملتاج يف رشح املهناج )اجلزء الأّول( .1

 259-258، ص 1، جـ 561

 ، ترمي196مجموعة الاكف، رمق 

 بداية احملتاج يف رشح املهناج )اجلزء الثاين( .2

  259، ص 1، جـ 562

 ، ترمي33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 808محمد بن محمد، م  –الأسدي القديس 

 املناهل الصافية .1

 1110-1009، ص 2، جـ 2599

 34مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 632، م محمّد بن محمود –الأرسوش ين 

 جامع آأحاكم الّصغار .1

 303، ص 1 ، جـ664
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 ، ترمي152مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأسعد تبع الاكمل

 قصيدة .1

 2455-2454، ص 3، جـ 6050

 مجموعة مصادر مقتنيات

 هـ 12محمد بن حسني، م يف القرن الـ  –الأساليف الزميي 

 ادلللت املفيدة عىل الطريقة امحليدة .1

 1465، ص 2، جـ 3502

 ، جماميع، ترمي69مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 772، م بد الّرمحن بن حسنآأبو محمّد ع  – القريش س نايئالأ 

 رشح املهناج .1

 383-382، ص 1، جـ 845

 228مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 772احلسن، م حسن/جامل ادلين عبد الرحمي بن  – ي القريشالأس نو 

 المتهيد يف خترجي الفروع الفقهية عىل املسائل الأصولية .1

 1898، ص 3، جـ 4595

 143، رمق مجموعة الرابط

 متهيد الوصل اإىل مقام اس تخراج الفروع من قواعد الأصول .2

 ـ(ه 772عبد الرحمي بن حسن بن عيل الرس نوي الشافعي، م ) 2186، ص 3، جـ 5338

 ، فقه، ترمي114 مجموعة، رمق

 2303-2302، ص 3، جـ 5640

 83مجموعة احلسيين، رمق 

الكوكب ادلري فامي يتخرج عىل الأصول /لعربيةالكوكب ادلري، يف خترجي الفروع عىل ا/ادلري بالكوك .3

 النحوية من الفروع الفقهية

 1899-1898، ص 3، جـ 4596

 143مجموعة الرابط، رمق 

 2187، ص 3، جـ 5339

 ، حنو، ترمي114مكتبة ابعلوي حبريضه، رمق 

 2303، ص 3، جـ 5641

 83مجموعة احلسيين، رمق 

 املهامت .4
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 2284-2283، ص 3، جـ 5591

 77حلسيين، رمق مجموعة ا

 ـه 699الش يخ آأمحد بن فرح، م  –الأشبييل 

 منظومة .1

 1620، ص 2، جـ 3892

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح الأبيات اجلامعة ملراتب احلديث .2

 1913، ص 3، جـ 4634

 ، ترمي176مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 991 آأو 989 محمد بن آأيب بكر، مجامل ادلين  –الزبيدي  الأخشر

 الإيضاح .1

 2387، ص 3، جـ 5865

 3119مجموعة مصادر، رمق 

 ذريعة الوصول اإىل اقتباس زبد الأصول .2

 1331، ص 2، جـ 3159

 ، جماميع، ترمي17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1616، ص 2، جـ 3883

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العمل الاكفل رشح هبجة احملافل )اجلزء الأّول( .3

 963-962، ص 2، جـ 2250

 159سهل، رمق  مجموعة حسني بن

 فتاوى الأخشر .4

 )اجلزء الثاين( 412-411، ص 1، جـ 911

 ، ترمي30مجموعة عدن، رمق 

 2114، ص 3، جـ 5152

 279مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كشف العني معن بوادي رسدد من ذرية الس بطني .5

 2115، ص 3، جـ 5154

 279مجموعة )ع( الاكف، رمق 

براهمي، م  آأمحد آأبو العبّاس بن محمد بن –الأشعري   هـ 550اإ

 لّب الألباب ونزهة الأحباب .1

 1058، ص 2، جـ 2476
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 ، آأدب103مجموعة الاكف، رمق 

 معر بن محمد الفىت بن معيبد – الأشعري

 املسائل املفيدة الرصحية يف عبارة الإرشاد الصحيحة .1

 2395، ص 3، جـ 5886

 3132مجموعة مصادر، رمق 

 ـه 12د بن محمد بن عبد املكل، م القرن الش يخ آأبو حامد محم –الأشعري التربيزي 

 رساج القلوب .1

 1853، ص 3، جـ 4487

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 872عيّل نور ادلين، م  –الأمشوين 

ىل آألفيّة ابن ماكل .1  مهنج املساكل اإ

 1112، ص 2، جـ 2604

 ، حنو، ترمي95مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1112، ص 2، جـ 2605

 23جلنيد، رمق مجموعة آ ل ا

 هـ 929، م دبور ادلين آأيب احلسن عيّل بن محمّ  –الأمشوين الشافعي 

 بسط الأنوار .1

 261-260، ص 1، جـ 565

 ، ترمي133مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 179، م الأمام ماكل بن آأنس –الأصبحي املدين 

 املوطأأ  .1

 218، ص 1، جـ 470

  ، ترمي29مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 د املؤمن بن هبة هللاعب –الأصهباين

 آأطباق اذلهب .1

 1928-1927، ص 3، جـ 4675

 263من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 430، م آأبو نعمي آأمحد بن عبد هللا بن آأمحد/احلافظ آأبن نعمي – الاصفهاين

 الأربعون عىل مذهب املتحققني من املتصوفة .1
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 1793، ص 3، جـ 4335

 جماميع، ترمي ،303 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 حلية آأيب نعمي )اجلزء الثالث( .2

 920، ص 2، جـ 2149

 ، ترمي148مجموعة الرابط، رمق 

 921، ص 2، جـ 2150

 ، ترمي148مجموعة الرابط، رمق 

 )حلية الأولياء، اجلزء الأخري( 921، ص 2، جـ 2151

 ، ترمي149مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 500آأمحد بن حسني بن آأمحد، م  –الأصفهاين 

 خمترص آأيب جشاع .1

 480، ص 1، جـ 1072

 29مجموعة الاكف، رمق 

 1769-1768، ص 3، جـ 4271

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الش يخ آأمحد بن عبد هللا –آأغا الزوم 

 املنظومة املباركة السنية الس نوس ية .1

 1718، ص 3، جـ 4143

 273 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 808بن يوسف، م  العامد/اس آأمحد بن عامدشهاب ادلين آأو العبّ  –هيس الشافعي فق الأ 

نتقاد ىل طائفيت الشهود والعقاد .1  الإ

 1344، ص 2، جـ 3192

 ، جماميع، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 التبرصة يف نظم التذكرة .2

 1344-1343، ص 2، جـ 3191

 ، جماميع، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تسهيل املقاصد لزّوار املساجد .3

 1430ص  ،2، جـ 3411

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 توفيق احلاّكم عىل غوامض الأحاكم يف آأحاكم النّ اكح .4

 1589-1588، ص 2، جـ 3808

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ادلر الضوية يف الأحاكم السنية .5

 2257، ص 3، جـ 5525

 56مجموعة احلسيين، رمق 

 احليوان املذبوحرساةل يف الفرق بني احلياة املس مترة واحلياة املس تقرة يف  .6

 2259-2258، ص 3، جـ 5528

 56مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح ادلر الضوية يف جهرة خري الربية .7

 2258، ص 3، جـ 5526

 56مجموعة احلسيين، رمق 

 قصيدة ابن العامد يف آ داب اليوم واللّيّل .8

 1439، ص 2، جـ 3437

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مامالقول الامتم فامي عىل املأأموم والإ  .9

 1345، ص 2، جـ 3194

 ، جماميع، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كشف الأرسار مّعا خفَي عن الأفاكر .10

 1537، ص 2، جـ 3679

 101مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اللمعة يف فضل يوم امجلعة .11

 2258، ص 3، جـ 5527

 56مجموعة احلسيين، رمق 

 منظومة الأنكحة .12

 1431، ص 2، جـ 3414

 56 مجموعة آ ل حيىي، رمق

فالطون احلكمي  اإ

 نبذة يف اليك .1

 2227، ص 3، جـ 5444

 78مجموعة عينات، رمق 

براههيم، م  –الأقرصايئ الشاذيل املواهيب   ـه 908اإ

 نفحات الصفا ابلسؤل برشح آأصول مقدمات الوصول .1

 2002، ص 3، جـ 4863

 ، تفسري، ترمي83مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 710بن آأمحد، م  عيّل بن آأمحد بن عيلّ  –يل مخلا الأموي

 تبصري الرمحة وتفسري املنّان .1

 11-10، ص 1، جـ 22

 ، ترمي125مجموعة مكتبة ابعلوى، رمق 

 هـ 1182محمد بن اإسامعيل، م  الش يخ – الأمري الصنعاين

 آأس ئّل وآأجوبهتا .1

 1867، ص 3، جـ 4521

 ، ترمي13من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 التحبري رشح التيسري .2

 )اجلزء الثاين( 100، ص 1جـ  ،221

 ، ترمي47مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 1867-1866، ص 3، جـ 4520

 ، ترمي13من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 سؤال مفيد وجواب مفيد .3

 1270، ص 2، جـ 3005

 167مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصائد يف العقائد .4

 1197، ص 2، جـ 2822

 50فرع سيئون، رمق  مجموعة الاكف،

 املسائل املهمة عام تعم به البلوى حاكم الأمئة .5

 1891، ص 3، جـ 4579

 139مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1084محمّد بن عبد هللا مشعل بن رساج بن محمّد، م موجود س  –الأمريي 

 سفينة النجاة للوصول اإىل طريق معرفة الإهل .1

 759، ص 1، جـ 1759

 89مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 734الش يخ آأبو الفتح محمد بن محمد بن س يد الناس، م  –الأندليس 

 عيون الأثر يف فنون الغازي والشامئل والسري .1

 963، ص 2، جـ 2251

 ، ترمي54مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 الأنيس

 قصيدة .1
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 1478، ص 2، جـ 3535

 78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 973 آأو هـ 926، م بن زكراي بن آأمحد محمود/بن محمد آأبو حيىي زكرايّ  ش يخ الإسالم – الشافعيالأنصاري 

 آأحاكم ادّللةل عىل حترير الرساةل .1

 523-522، ص 1، جـ 1170

 ، ترمي403مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 آأس باب املوجودات .2

 1488، ص 2، جـ 2559

 ، جماميع، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 آأس ىن املطالب رشح روض املطالب .3

 )اجلزء الأّول( 232، ص 1، جـ 502

 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 233-232، ص 1، جـ 503

  58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 233، ص 1، جـ 504

 485مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 233، ص 1، جـ 505

 149مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 234، ص 1، جـ 506

 مي، تر289مجموعة الرابط، رمق 

براز دقائق الوّهاب/الأضواء الهبجة رشح املنفرجة .4 براز دقائق املنفرجة/الأضواء الهبجة يف اإ  الأضواء الهبجة يف اإ

 1394، ص 2، جـ 3319

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1525-1524، ص 2، جـ 3648

 95مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1716، ص 3، جـ 4138

 273 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2237، ص 3، جـ 5470

 20مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 2304، ص 3، جـ 5643

 84مجموعة احلسيين، رمق 

 حترير التنقيح اللباب .5

 270-269، ص 1، جـ 586

 361مجموعة الاكف، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

26 

 

 1988، ص 3، جـ 4831

 74مجموعة )ع( الاكف، رمق 

حتفة الّطاّلب برشح /حتفة الطالب رشح حترير تنقيح اللباب/حترير تنقيح اللّباب برشح/اّلب رشححتفة الط .6

 حترير تنقيح اللّباب

 273-272، ص 1، جـ 593

 40مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 273، ص 1، جـ 594

 41مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 274-273، ص 1، جـ 595

 42مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 274، ص 1، جـ 596

 43مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 275-274، ص 1، جـ 598

 180مق مجموعة حسن الاكف، ر

 275، ص 1، جـ 599

 ، ترمي122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 276-275، ص 1، جـ 600

 ، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1245، ص 2، جـ 2942

 ، فقه، ترمي60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1392-1391، ص 2، جـ 3312

 ، جماميع، ترمي44مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2159، ص 3، جـ 5268

 ، فقه، ترمي9عبية، املالك، رمق مجموعة املكتبة الش 

 ادلقائق احملمكة يف رشح املقّدمة .7

 1544، ص 2، حـ 3697

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1775، ص 3، جـ 4289

 292 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1812، ص 3، جـ 4382

 307 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1933، ص 3، جـ 4689

 276مجموعة الرابط، رمق 

 2047، ص 3، جـ 4977

 115مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 2144-2143، ص 3، جـ 5226

 198مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2380-2379، ص 3، جـ 5846

 ، جتويد قرآ ن، ترمي1بدون رمق  مجموعة مكتبة الشحر،

 الرقائق احملمكة يف رشح املقدمة .8

 1615، ص 2، جـ 3880

 128مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح البسمّل وامحلدةل .9

 1407ص  ،2، جـ 3352

 ، جماميع، ترمي49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح التحرير .10

 274، ص 1، جـ 597

 ، ترمي53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  361-360، ص 1، جـ 796

 ، ترمي52مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 361، ص 1، جـ 797

 153مجموعة آ ل الاكف، رمق 

 رشح اجلزرية .11

 1876، ص 3، جـ 4543

 ، ترمي74اجلنيد، رمق من وقف آ ل  رابط :مجموعة ال

يساغويج يف عمل املنطق .12  رشح عىل رساةل اإ

 2252-2251، ص 3، جـ 5509

 33مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح املطلع عىل آأيساعويج يف املنطق .13

 1698-1697، ص 3، جـ 4093

 174 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عامد الرىض يف آأحاكم القضاء .14

 2023، ص 3، جـ 4917

 ، جماميع، ترمي96 مجموعة )ع( الاكف، رمق

 الغرر الهبية يف رشح الهبجة الوردية .15

 401، ص 1، جـ 886

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 401، ص 1، جـ 887

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 402-401، ص 1، جـ 888
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 45مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 فتح البايق برشح آألفيّة العرايق .16

 220-219، ص 1، جـ 473

 112الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق  مجموعة عبد

 فتح الرمحن برشح رساةل الويّل رسالن .17

 1310، ص 2، جـ 3106

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1355، 2، جـ 3219

 ، جماميع، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الرمحن برشح لفظة العجالن وبّّل الضمأ ن .18

 1425-1424، ص 2، جـ 3396

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح الأعالم لعاّلمافتح  .19

 426، ص 1، جـ 944

 ، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1708-1707، ص 3، جـ 4117

 242 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فتح منفرج الكرب .20

 2020، ص 3، جـ 4910

 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فتح املهناج .21

 )اجلزء الثاين( 386-385، ص 1، جـ 852

 ، ترمي338مجموعة الاكف، رمق 

 فتح الوّهاب برشح هنج الطاّلب/لوّهاب رشح مهنج الطاّلبفتح ا .22

 385، ص 1، جـ 851

 ، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 439-438، ص 1، جـ 973

 76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 440-439، ص 1، جـ 975

 68مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأّول( 440، ص 1، جـ 976

 68مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 440ص  ،1، جـ 977

 71مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 441، ص 1، جـ 978
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 87مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 441، ص 1، جـ 979

 76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 442-441، ص 1، جـ 980

 ، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  442، ص 1، جـ 981

 ، ترمي مجموعة الاكف، رمق 

  442، ص 1، جـ 982

 11مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثالث( 442، ص 1، جـ 983

 125مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الأّول( 444-443، ص 1، جـ 984

 185مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الأّول( 444، ص 1، جـ 985

 13مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 444، ص 1، جـ 986

 14مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 445-444، ص 1، جـ 987

 15مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 445، ص 1، جـ 988

 ، ترمي17مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 446-445، ص 1، جـ 989

  93مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء الثاين( 446، ص 1، جـ 990

 ، ترمي93مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء الثالث( 1243، ص 2، جـ 2937

 ، فقه، ترمي50 مجموعة آ ل حيىي، رمق

لهّية يف نفع آأزواج اذلوات الإنسانية .23  الفتوحات الإ

 1515-1514، ص 2، جـ 3624

 ، جماميع، ترمي90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اللّؤلؤ النظمي يف روم املتعمّل  والتعلمي .24

 1330، ص 2، جـ 3157

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص يف الفقه .25

 476، ص 1، جـ 1063
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 وائد احملوية يف رشح الهبجة الورديةخمترص خالصة الف .26

 479، ص 1، جـ 1070

 ، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 105مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 مهنج الطاّلب .27

 498-497، ص 1، جـ 1113

 136مجموعة الرابط، رمق 

 الوقف والابتداء .28

 81، ص 1، جـ 184

 265مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 589آأبو مدين شعيب، م  –الأنصاري 

 احلمك .1

 1571-1570، ص 2، جـ 3764

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن آأمحد –الأنصاري 

ّ نا محمد عليه آأفضل الصالة والسالم .1  مفاخر الإسالم يف فضل الصالة عىل نبي

 1291، ص 2، جـ 3059

 ، بصّوف، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 783عبد هللا بن محمد، م  –الأنصاري 

 لسائرين ومدارج السالكنيمنازل ا .1

 2233، ص 3، جـ 5459

 76مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 1236د البايق بن محمد صاحل شعاب، م بع  –الأنصاري 

 درة الفارض يف عمل الفرائض .1

 1197، ص 2، جـ 2821

 ، جماميع، ترمي49مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1072امجلال، م مشس ادلين عيل بن آأيب بكر بن عيل بن  –الأنصاري 

 رشح كتاب الفرائض من مهناج الطالبني للنووي .1

 385-384، ص 1، جـ 849

 106مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 فتح اجمليد يف آأحاكم التقليد .2

 1621، ص 2، جـ 3895

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهميا –الأنصاري   لش يخ آأبو عيّل معر بن اإ

 زهر الكامم يف قّصة يوسف عليه السالم .1

 756، ص 1، جـ 1751

 376مجموعة حسني بن سهل، رمق 

براهمي بن ساعد، م آأبو عبد هللا  –الأنصاري   ـه 794محمد بن اإ

رشاد القاصد اإىل آأس ىن املقاصد .1  اإ

 1905-1904، ص 3، جـ 4612

 ، ترمي166مجموعة الرابط، رمق 

 2052، ص 3، جـ 4991

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد بن اإسامعيل –الأنصاري 

 توضيح ادلليل عىل نفي التشبيه والتعطيل .1

 1154-1153، ص 2، جـ 2707

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 انرص ادلين محمد بن عبد ادلامئ – الأنصاري

 قصيدة .1

 2349، ص 3، جـ 5767

 37مجموعة عدن، رمق 

 هـ 804الش يخ رساج ادلين محمّد بن عيّل بن معر، م  –الأنصاري 

 ر املنري يف خترجي الأحاديث وال اثر الواقعة يف الرشح الكبري )اجلزء الاكيف(البد .1

 97، ص 1، جـ 216

 ، ترمي28مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 711آأبو الفضل جامل ادلين محمّد بن مكرم، م  –الأنصاري 

 رشح الأربعني .1

 166-165، ص 1، جـ 354

 ، ترمي53مجموعة آ ل احلّداد، رمق 
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 آأبو عبد هللا بن آأيب زيد – الأنصاري الأندليس

 حملة التقريب –عروض ابن آأيب اجليش  .1

 2307-2306، ص 3، جـ 5650

 84مجموعة احلسيين، رمق 

براهمي بن ساعد، م  –الأنصاري الشافعي   ـه 749الش يخ محمد بن اإ

 ادلر النظمي يف آأحوال العلوم والتعلمي .1

 1890، ص 3، جـ 4577

 139رمق  مجموعة الرابط،

 معر بن محمد، م يف القرن التاسع – الأنصاري املقري املرصي

 املكرر فامي تواتر من القراءات الس بع .1

 2056-2055، ص 3، جـ 4999

 122مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عيل بن امجلال –الأنصاري امليك 

 رشح آأبيات الس يوطي لقاعدة تبعية الفرع .1

 2291-2290، ص 3، جـ 5609

 79، رمق مجموعة احلسيين

 هـ 1005الش يخ داود بن معر، م  –الأنطايك 

 تذكرة آأويل الألباب  .1

 )اجلزء الثاين( 1118-1117، ص 2، جـ 2617

 166مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثالث( 1118، ص 2، جـ 2618

 167مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1119-1118، ص 2، جـ 2619

 61 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 هـ 1038آأبو بكر بن آأيب القامس، م  –الأهدل 

 اجلواهر الوهبية من الرساةل القشريية .1

 1271، ص 2، جـ 3008

 ، تصّوف، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1013حامت بن آأمحد بن موىس، م  –الأهدل 

 طوالع امجلال ومطالع الكامل .1
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 1971، ص 3، جـ 4789

 عة، ترمي، متنو 55مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حسني بن آأيب القامس بن آأيب بكر –الأهدل 

 كشف القناع يف معرفة آأحاكم الزّراع .1

 1336-1335، ص 2، جـ 3170

 ، جماميع، ترمي20آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 هـ 850احلسني بن الصديق، م  –الأهدل 

 املودل الرشيف .1

 869-868، ص 2، جـ 2028

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 هـ 855حسني بن عبد الرمحن بن محمد بن عيل، م  العالمة –الأهدل 

 عّدة املنسوخ من احلديث .1

 128، ص 1، جـ 277

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اللّمعة املقنعة يف ذكر مذهب الفرق املبتدعة .2

 1549-1548، ص 2، جـ 3708

 ، جماميع، ترمي106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سلامين بن آأيب القامس بن آأيب بكر –الأهدل 

 اص الفكر لقتناص ادلررمغ .1

 1389، ص 2، جـ 3306

 ، جماميع، ترمي43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ عبد هللا بن عبد الباري بن محمد –الأهدل 

 الس يف البتار عىل من يوايل الكفار .1

 1725، ص 3، جـ 4160

 276مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 عبد الرمحن بن حسني –الأهدل 

 نبذة يف مدح جشرة القات .1

 1760، ص 3، جـ 4250

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 عبد القادر بن آأمحد –الأهدل 

 قصيدة .1

 1426-1425، ص 2، جـ 3399

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1035، م بن آأمحد بن محمد القامس/بن آأيب القسم آأبو بكر –الأهدل احلسيين 

 الإشارات الوفيّة ابصطالحات الصوفية .1

 1513، ص 2، جـ 3618

 90آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 1544، ص 2، حـ 3696

 ، جماميع، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 البيان والإعالم مبهّمات آأحاكم آأراكن الإسالم .2

 1302-1301، ص 2، جـ 3085

 ، جماميع، ترمي7مجموعة آ ل حييىـ رمق 

 حتفة النساك بنظم متعلقات السواك .3

 2030، ص 3، جـ 4933

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ذير الأخوان عن رشب ادلخانخت .4

 2332-2331، ص 3، جـ 5717

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 التعليق املسّمى ابملضبوط فامي للوضوء اكلغسل من الرشوط .5

 1450، ص 2، جـ 3464

 ، جماميع، ترمي61مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1468، ص 2، جـ 3509

 71مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديث والأثررشح نظم ادلرر يف مصطلح احل .6

 1335، ص 2، جـ 3169

 ، جماميع، ترمي20آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 الفرائد الهبية يف نظم القواعد الفقهية/الفرائد الهبية يف القواعد الفقهية .7

 1300، ص 2، جـ 3081

 ، فقه، ترمي7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2029، ص 3، جـ 4932

 ، جماميع، برمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الهبّية يف الأصول الفقهّيةالفصول  .8

 1293، ص 2، جـ 3065
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 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املوارد الهنّية رشح ادلّرة السنيّة .9

 1468، ص 2، جـ 3510

 ، جماميع، ترمي71مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1268محمد بن آأمحد عبد الباري، م  –الأهدل الشافعي 

 رساةل يف تقدير اجلناايت اليت ل آأرش لها مقدر .1

 2441، ص 3، جـ 6012

 مجموعة مصادر مقتنيات

 عيل – الأويس السعيدي الشهيدي

 رشح القصيدة الاّلمية )عىل قواعد آأهل الس نّة وامجلاعة( .1

 771-770، ص 1، جـ 1786

 ، ترمي36مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 756، م بن عبد الغفار عضد ادلين عبد الرمحن بن آأمحد الش يخ – الشريازيالأجيي 

 اجلامعة يف نظم العقائد النافعةالفريدة  .1

 لعضوية لالإجيي(ا)ويه نظم للعقائد  1239-1238، ص 2، جـ 2927

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص يف فّن البالغة .2

 )عضد ادلين الإجيي وعبد الرمحن بن زايد الميين( 1295، ص 2، جـ 3070

 ، بالغة، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )عضد ادلين الإجيي عبد الرمحن بن رايد الميين( 1331-1330، ص 2، جـ 3157

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املدخل خمترص من التلخيص يف املعاين والبيان .3

 1884، ص 3، جـ 4563

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 املدخل يف عمل املعاين والبيان .4

 1678-1677، ص 3، جـ 4040

 2رمق  مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 اءبال  حرف

 ايسني مفيت الشافعية –ابلبرصة 

 فتح الرب يف رشح قاعدة الفرع مع الأم والأب .1

 2291، ص 3، جـ 5611

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 منظومة قاعدة الفرع .2

 2291، ص 3، جـ 5610

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 1076عبد هللا بن سعيد، م  –ابتشري 

 مسائل يف الناكح .1

 2290-2289، ص 3، جـ 5607

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 الش يخ آأمحد بن ليث – ابجابر

 قصائد .1

 1687، ص 3، جـ 4064

 114 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1072عيل بن آأيب بكر، م  –ابجامل 

 رشح ابجامل .1

 2381-2380، ص 3، جـ 5848

 مجموعة مكتبة الشحر

 هـ 964-905الش يخ محمد بن معر بن عبد هللا،  –ابجامل 

 وةل من كتاب مقال الناحصنيفوائد منق .1

 1916، ص 3، جـ 4644

 188مجموعة الرابط، رمق 

 مقال الناحصني حبفظ شعائر ادلين .2

 850، ص 2، جـ 1981

 340مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 850، ص 2، جـ 1982

 ، تصّوف، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 851-850، ص 2، جـ 1983
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 ّوف، ترمي، تص109مجموعة الاكف، فرع س ئون، رمق 

 هـ 1019محمد بن عبد الرمحن بن رساج ادلين، م  – احلرضيمجامل اب

 بلوغ الظفر واملغامن يف مناقب س ّي دي الش يخ آأيب بكر بن سامل .1

 903، 2، جـ 2111

 64مجموعة عبنات، رمق 

 الرشح الكبري للمنظومة الرساجية يف آأحاكم الناكح .2

 2203، ص 3، جـ 5381

 29مجموعة عينات، رمق 

 نظم الرساجيّة رشح .3

 1586، ص 2، جـ 3802

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الفتّاح يف آأحاكم الناكح .4

 1167-1166، ص 2، جـ 2742

 ، جماميع، ترمي23مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1357، ص 2، جـ 3223

 ، جماميع، ترمي28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مشاكة الزجاجية رشح منظومة الرساجية/الرساجيةاملشاكة الزجاجية رشح املنظومة  .5

 ـ(ه 1091محمد بن عبد الرمحن بن رساج ادلين، م  –ابجامل ) 2118، ص 3، جـ 5162

 ، فقه، ترمي298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2157، ص 3، جـ 5264

 107مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 املنظومة الرساجية يف الناكح .6

 1650-1649، ص 3، جـ 3965

 ، جماميع، ترمي139عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

 مواهب الرّب الرؤوف .7

 989، ص 2، جـ 2310

 2189مجموعة مصادر، رمق 

براهمي بن محمد –الباجوري   هـ 1277، م بن آأمحد اإ

 حاش ية عىل اجلوهرة .1

 2207، ص 3، جـ 5391

 31مجموعة عينات، رمق 

 حوايش حفة املريد، جوهرة التوحيد .2

 1334-1333، ص 2، جـ 3165
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 ، جماميع، ترمي18آ ل حيىي، رمق وعة مجم

 العقيدة .3

 1157، ص 2، جـ 2715

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1777-1776، ص 3، جـ 4293

 293 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الكتابة الهبّية عىل املقّدمة الس نوس ّية .4

 1491-1490، ص 2، جـ 3566

 ، جماميع، ترمي82مجموعة آ ل حيي، رمق 

 هـ 918 آأو 908 ، مبن آأيب بكر عبد هللا بن عبد الرمحن –فضل حاج اببل

 خمترص ربع العبادات يف الفقه/خمترض ابفل ربع العبادات .1

 479-478، ص 1، جـ 1069

  38مجموعة احلزم، رمق 

 1460-1459، ص 2، جـ 3489

 65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1681-1680، ص 3، جـ 4047

 35مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رياخملترص الصغ .2

 2106، ص 3، جـ 5132

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 اخملترص الكبري .3

 478، ص 1، جـ 1068

 241مجموعة الاكف، رمق 

 1595، ص 2، جـ 3825

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1651، ص 3، جـ 3969

 139مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1768، ص 3، جـ 4269

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1800، ص 3، جـ 4352

 305 وعة آ ل بن سهل، رمقمجم

 2005-2004، ص 3، جـ 4871

 86مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2087-2086، ص 3، جـ 5080
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 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2122، ص 3، جـ 5171

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2126، ص 3، جـ 5182

 322مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2171-2170، ص 3، جـ 5298

 25 مجموعة احلزم، رمق

 اخملترص الكبري يف الفقه .4

 1954، ص 3، جـ 4745

 300عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 اخملترص اللطيف .5

 2122-2121، ص 3، جـ 5170

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مسائل التعلمي يف ربع العبادات .6

 2127، ص 3، جـ 5186

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منسك احلج .7

 2335-2334، ص 3، جـ 5725

 تلفةمجموعة مصادر خم 

 وصية .8

 1761-1760، ص 3، جـ 4252

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1983، ص 3، جـ 4819

 ، جماميع، ترمي62)ع( الاكف، رمق مجموعة 

 ـه 1265م آأو  1238آأو  1226 آأو 1216 آأمحد بن علوي، م الش يخ –املدين ابحسن مجل اللّيل 

جابة عىل آألفاظ دائرة عىل آألس نة العو  .1  ام ابجلهة احلرضمية يف الطالقاإ

 1422، ص 2، جـ 3390

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الأرج الرويض يف مناقب الس يد العرييض .2

 1712، ص 3، جـ 4127

 270مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

ئل عنه محمد ابقيس ومعر ابجسري/ذخرية اخلري فامي س ئل عنه محمد ابقيس .3  ذخرية اخلري مفيا س ُ

 1507، ص 2، جـ 3603

 ، جماميع، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 1846-1845، ص 3، جـ 4469

 374مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رسائل نيل املرام عن حمك جماوزة امليقات بال اإحرام .4

 1574-1573، ص 2، جـ 3771

 ، جماميع، ترمي116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1347-1278، بن آأيب بكر عبد هللا بن محمد بن عبد هللا –ابحسن مجل اللّيل 

 تنبيه العقالء برشح ما جرى عىل بعض آأبناء الفضالء .1

 1967، ص 3، جـ 4777

 ، جماميع، ترمي54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة عن السلطان صاحل بن غالب بن عوض القعيطي .2

 1969-1968، ص 3، جـ 4782

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 النصف الأّول()ة نرش النفحات املسكيّة يف آأخبار الشحر احملميّ  .3

 993، ص 2، جـ 2318

 مجموعة الاكف، اترخي، ترمي

 )اجلزء الثاين( 995، ص 2، جـ 2323

 مجموعة الاكف

 محمد بن هارون بن علوي بن عبد هللا –ابحسن مجل اللّيل 

 العجاةل الشافعة رشح لأصول اجلامعة .1

 1290، ص 2، جـ 3057

 ، توديد، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1381-1380، ص 2ـ ، ج3284

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1109عبد هللا بن عيل بن عبد هللا، م  –ابحسني السقاف 

يضاح الكشف الأكرب .1  اإ

 1446، ص 2، جـ 3455

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2285، ص 3، جـ 5596

 78مجموعة احلسيين، رمق 

 الكشف اذلايت احلقي .2

 2286-2285، ص 3، جـ 5597

 78رمق  مجموعة احلسيين،
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 النفس الرحامين يف بيان سلوك آأهل املعاين .3

 2286، ص 3، جـ 5598

 78مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1322م  سامل صاحل، –ابحطاب النعامين 

 ادلّر المثني يف آأصول الرشيعة وفروع ادلين .1

 343-342، ص 1، جـ 756

 ، ترمي31املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 م 1551ـ/ه 958د، م عبد هللا بن محم –ابحمك قشري 

 مسأأةل بيع العهدة .1

 2138-2137، ص 3، جـ 5212

 ، فقه، ترمي360مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املوجز املبني يف بيان املهم من علوم ادلين .2

 2301، ص 3، جـ 5636

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 لش يخ محمّد بن سلامينا –ادلوعين  ابحويرث

 فتاوى ابحوروث )اجلزء الثاين( .1

 413، ص 1ـ ، ج914

 81مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1280آأمحد بن معر بن سامل، م  –ابذيب 

 س بائك الأبريز يف الرّد  عىل الأنقريز .1

 1136-1135، ص 2، جـ 2660

 ، فقه، ترمي18مجموعة عدن، رمق 

 نظم مقّدمة ادلعوة التاّمة .2

 1466، ص 2، جـ 3504

 69مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن معرمعر بن محمد  – ابذيب

 حتذير النساك عن رشب دخان التنباك .1

 2310، ص 3، جـ 5659

 85مجموعة احلسيين، رمق 
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 معر بن طاهر –البار 

 ماكتبات .1

 2045-2044، ص 3، جـ 4971

 113مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1053الش يخ معر بن طه بن معر بن عبد الرمحن، م  –البار 

 خاطفة القلوب اإىل جامل حرضة احملبوب .1

 1725، ص 3جـ  ،4159

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1158الش يخ معر بن طه بن معر، م  –البار 

 طّب القلوب والطريق اإىل عاّلم الغيوب .1

 777، ص 1، جـ 1801

 361مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1158، م بن معر العاّلمة معر بن عبد الرمحن –البار ابعلوي 

 والفهومادلّر الغايل املنظوم لأهل آأذواق  .1

 1229، ص 2، جـ 2904

عة، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 ماكتبات .2

 854، ص 2، جـ 1992

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 وصّية .3

 889، ص 2، جـ 2078

 84مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1222آأو  1212معر بن عبد الرمحن، م  –ساكن البطحاء ابعلوي البار 

 واق والفهوم، من فتح احلي القيومالرد الغايل املنظوم، لأهل الأذ .1

 1689، ص 3، جـ 4070

 118 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الرساةل اجلامعة .2

 2068، ص 3، جـ 5031

 157مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 النصيحة "منظومة" .3

 1532-1531، ص 2، جـ 3666
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 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ل –الوصّية  .4  هجد املقّل لأخ متفّض 

 1531، ص 2، جـ 3665

 100وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 وصّية الأحصاب وهديّة الأحباب .5

 1417-1416، ص 2، حـ 3376

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1534، ص 2، جـ 3672

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 معر  –البار املربوك، الس يد 

 كشف مهبم املبتدآأ واخلرب .1

 1369، ص 2، جـ 3255

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1094عبد هللا، م عيل بن  – ابراس همدي

 الروضة اخلرضى وادلرة الزهرى يف كشف معاين ماذلة العيش اإل حصبة الفقرا .1

 2346-2345، ص 3، جـ 5757

 ، تصوف، ترمي37مجموعة عدن، رمق 

 شفاء السقم وفتح خزائن اللكم رشح حمك بن عطاء هللا .2

 769، ص 1، جـ 1783

 ، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 738قامس هبة هللا بن عبد الّرحمي، م آأبو ال –البارزي 

 جتريد الأصول يف آأحاديث الّرسول .1

 )اجلزء الأّول( 98-99، ص 1، جـ 219

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 100-99، ص 1، جـ 220

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حسني بن محمد – ابرجاء

 ديوان ليايل الصبا .1

 2393، ص 3، جـ 5880

 3126رمق مجموعة مصادر، 
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 هـ 1639معر بن عبد الّرمحن، س  –ابرجاء 

 تشييد البنيان يف رشح خنبة آأصول القواعد والأراكن .1

 300-299، ص 1، جـ 656

 ، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1050معر بن عبد الرمحن، م  –ابرجاء اخلطيب 

لتقاط النافع من تسهيل املنافع .1  الإ

 1251، ص 2، جـ 2957

 ، طب، ترمي69ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 عبد هللا بن محمد –ابرجيب 

 خرضة ابرجيب .1

 836، ص 2، جـ 1947

 89مجموعة عس نات، رمق 

 عبد هللا بن لطف –الباري 

دغام .1  منظومة يف الالإ

 1616، ص 2، جـ 3882

 128مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حسن بن عبد –الباري الأهدل 

 خالصة املرسوم يف عمل النجوم .1

 2022، ص 3، جـ 4914

 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ، م يف القرن العارش هـعبد هللا بن آأمحدالأمام  –ابزرعة 

ختصار فتاوى ابن جحر .1  اإ

 223، ص 1، جـ 481

 98ة حسن عبد هللا الاكف، رمق مجموع

 سبيل الّرشاد رشح الإرشاد .2

 )اجلزء الأّول( 352، ص 1، جـ 777

 ، ترمي128مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 352، ص 1، جـ 778

 83مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 السمط احلاوي للمهم من الفتاوي .3
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 1922، ص 3، جـ 4659

 ، ترمي193مجموعة الرابط، رمق 

 الّسمط خمترص فتاوى ابن جحر .4

 354، ص 1، جـ 781

 ، ترمي199مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح اإطالق العقدة يف مسائل العهدة .5

 1328، ص 2، جـ 3151

 ، جماميع، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2440-2439، ص 3، جـ 6009

 مجموعة مصادر مقتنيات

 هـ 1216آأمحد، م  بن عبد هللا –ابسودان 

 حتصيل املقصود فامي طلب من تعريف صيغ العقود .1

 271-270، ص 1، جـ 588

 65مجموعة عينات، رمق 

 مالع الأنوار رشح رشفات السادات الأبرار .2

 847، ص 2، جـ 1974

 247، رمق مجموعة آ ل بن سهل

 هـ 1266آأو  1178د عبد هللا، م عبد هللا بن آأمح –سودان اب

 عّدة املسافر ومعدة احلاج والزائر .1

 392، ص 1، جـ 867

 89مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 393، ص 1، جـ 868

 31مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1266، م بن عبد هللا عبد هللا بن آأمحدالش يخ  – سودان آأو آأبوابسودان 

 الاّلمعة والتمتّات الواسعة الأنوار .1

 687، ص 1، جـ 1586

 ، ترمي مجموعة الاكف، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبهتا .2

 2275، ص 3، جـ 5569

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 الإفصاح يف آأحاكم الناكح .3

 2358-2357، ص 3، جـ 5790
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 26مجموعة عدن، رمق 

نتباه .4  تعريف التيقظ والإ

 1879-1878، ص 3، جـ 4549

 99، رمق مجموعة الرابط

نتباه والإشتباه .5  تعريف التيقظ والإ

 2225، ص 3، جـ 5438

 70مجموعة احلسيين، رمق 

نتباه مبا يقع /ة من الأشتباهءوالانتباه ملا يقع يف مسائل الكفا تعريف طريق التيقّظ .6 تعريف طريق التيقظ والإ

 يف مسائل الكفاءة

 1202، ص 2، جـ 2835

 اميع، ترمي، جم57مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1336، ص 2، جـ 3172

 ، جماميع، ترمي21آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 2275-2274، ص 3، جـ 5568

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 برشح خطبة احلبيب طاهر تنفيس اخلواطر وتأأنيس النواظر .7

 707، ص 1، جـ 1634

 401مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )الأّول( 708-707، ص 1، جـ 1635

 103رمق  مجموعة الاكف،

 )الأّول( 708، ص 1، جـ 1636

 103مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثالث( 1223، ص 2، جـ 2888

 105مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 حدائق الأرواح يف بيان طرق الهدى والّصالح .8

 716-715، ص 1، جـ 1653

 360مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 حرضة ابسودان .9

 719، ص 1، جـ 1662

 452ط، رمق مجموعة الراب

 جواهر الأنفاس وذخائر الأرماس .10

 917، ص 2، جـ 2141

 مجموعة الاكف، مناقب، ترمي

 ديوان .11

 1213-1212، ص 2، جـ 2862
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 ، جماميع، ترمي63مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 اذلخائر الفاخرة .12

  736، ص 1، جـ 1705

 144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 737-736، ص 1، جـ 1706

 ، ترمي179رمق  مجموعة الرابط،

 احلّدادذخرية املعاد برشح راتب /احلّدادذخرية املعاد رشح راتب الإمام  .13

 735، ص 1، جـ 1707

 47الاكف، رمق  مجموعة

 738-737، ص 1، جـ 1708

 230مجموعة الاكف، رمق 

 738، ص 1، جـ 1709

 ، ترمي117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 739-738، ص 1، جـ 1710

 ، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 739، ص 1، جـ 1711

 املكتبة الشعبية املالك

 739، ص 1، جـ 1712

 338مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 2213، ص 3، جـ 5407

 48مجموعة عينات، رمق 

 2428، ص 3، جـ 5976

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 رساةل تعريف طريق التيقّظ والانتباه ملا يقع يف مسائل الكفاة من الإشتباه .14

 1566، ص 2، جـ 3752

 ، جماميع، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف عمل النحو خمترصة من اللكامت الوفية .15

 1955، ص 3، جـ 4748

 300عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 احرشح ضوء املصب –زيتونة الألقاح /زيتونة الألقاح رشح ضوء املصباح/زيتونة الألقاح برشح ضوء املصباح .16

 1182، ص 2، جـ 2782

 ، جماميع، ترمي35مجموعة الاكف، فرع سيئونـ رمق 

 1543، ص 2، حـ 3693

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2244-2243، ص 3، جـ 5488
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 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 2276، ص 3، جـ 5571

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 2315، ص 3، جـ 5672

 16مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 وابسؤال وج .17

 1583، ص 2، جـ 3794

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسط العقيان رشح بغية الأخوان .18

 1765-1764، ص 3، جـ 4263

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح اخلطبة الوعظية .19

 1216، ص 2، جـ 2872

 65مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح الورد اللطيف .20

 2212، ص 3، جـ 5404

 32مجموعة عينات، رمق 

 املصباح ضوء .21

 1506، ص 2، جـ 3600

 ، جماميع، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ضوء املصباح يف آأحاكم الناكح .22

 1955، ص 3، جـ 4747

 300عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 2159-2158، ص 3، جـ 5267

 107مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 2250، ص 3، جـ 5505

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 2289، ص 3، جـ 5605

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 فتح العاّلم فامي يتعلّق مبوقف املأأموم والإمام .23

 1506-1505، ص 2، جـ 3599

 ، جماميع، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1563، ص 2، جـ 3746

 112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1578-1577، ص 2، جـ 3781
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 ، جماميع، ترمي117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1822-1821ص  ،3، جـ 4408

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2200، ص 3، جـ 5373

 27مجموعة عينات، رمق 

 فتح القدير رشح خمترص الكبري .24

 1639-1638، ص 3، جـ 3935

 ، جماميع، ترمي135مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد ملتفطة من سفينة ابسودان .25

 1817، ص 3، جـ 4395

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 واقتباس الأنوارفيض الأرسار  .26

 )اجلزء الأّول( 792، ص 1، جـ 1837

 408مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 792، ص 1، جـ 1838

 409مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثالث( 793-792، ص 1، جـ 1839

 4مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأّول( 970-969، ص 2، جـ 2265

 ، ترامج، ترمي85 مجموعة آ ل حيىي، رمق

مام عبد هللا بن حسني بن طاهر .27  قصيدة جواب لالإ

 1218-1217، ص 2، جـ 2875

 68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كشف القناع رشح نظم خمترص آأيب جشاع .28

 466، ص 1، جـ 1040

 ، ترمي307مجموعة الاكف، رمق 

 كشح املذام الرعونية عن طغام ادلاير ادلوغية .29

 1843-1842، ص 3، جـ 4462

 357 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 حملة اللحاظ ومنحة الإيقاظ .30

 1844-1843، ص 3، جـ 4464

 357 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 منح الفتّاح برشح مفتاج السعادة والفالح .31

 860، ص 2، جـ 2007

 ، تصّوفـ ترمي7وعة آ ل حيىي، رمق محم
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 منظومة ضوء املصباح .32

 1586-1585، ص 2، جـ 3800

 119ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 منظومة ضوء املصباح يف آأحاكم النّ اكح .33

 1638، ص 3، جـ 3934

 ، جماميع، ترمي135مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2192، ص 3، جـ 5352

 24مجموعة عينات، رمق 

 حمة الل حاظ ومنحة الإيقاظ .34

 820-819، ص 1، جـ 1908

 196مجموعة الاكف، رمق 

 )هكذا( ؟؟؟ .35

 1843، ص 3، جـ 4463

 357 ل بن سهل، رمقمجموعة آ  

 هـ 1282آأو  1266محمد بن عبد هللا بن آأمحد، م  –ابسودان 

 ادلّرة الوقّادة رشح الإفادة .1

 343، ص 1، جـ 757

 ، ترمي105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1576، ص 2، جـ 2777

 ، جماميع، ترمي117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1287آأو  1283آأو  1281م  ــ،ه 1206نة ودل س   محمد بن عبد هللا بن آأمحد،جامل ادلين  –ابسودان 

 ذة يف عمل النحونب .1

 1835، ص 3، جـ 4443

 317 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 حتصيل املقصود فامي طلب من تعريف صيغ العقود .2

 2120، ص 3، جـ 5166

 ، فقه، ترمي298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2169-2168، ص 3، جـ 5293

 ، فقه، ترمي246 رمق مجموعة املكتبة الشعبية، املالك،

 2024، ص 3، جـ 4919

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تقرير املباحث يف اإرث الوارث/املوارث/تقرير املباحث يف آأحاكم اإرث الوارث .3

 1577، ص 2، جـ 2780
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 ، جماميع، ترمي117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1967، ص 3، جـ 4778

 ، جماميع، ترمي54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2181، ص 3ـ ، ج5325

 91مجموع، رمق 

 2198-2197، ص 3، جـ 5367

 25مجموعة عينات، رمق 

 حرضة ابسودان .4

 2069-2068، ص 3، جـ 5033

 159مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 خالصة الالكم من حتقق املرام برشح ذوي الأرحام .5

 2300-2299، ص 3، جـ 5632

 82مجموعة احلسيين، رمق 

عانة الأخوان – رساةل يف النحو .6  اإ

 1937، ص 3، جـ 4699

 279مجموعة الرابط، رمق 

مام احلداد .7  رشح الورد اللطيف لالإ

 2237-2236، ص 3، جـ 5469

 20 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 فتح القدير برشح اخملترص الكبري .8

 2060-2059، ص 3، جـ 5009

 137مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التوحيد فتح اجمليد رشح املنظومة املسّماة القول املفيد يف عمل .9

 1179-1178، ص 2، جـ 2774

 32مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فصل منقول من املقاصد السنية اإىل املوارد الهنية .10

 2319، ص 3، جـ 5682

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 القالئد ادلرية برشح الفرائض املرضية .11

 1771، ص 3، جـ 4279

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 خطبة احلبيب طاهر مرآ ة الناظر برشح .12

 1562-1561، ص 2، جـ 3741

 ، جماميع، ترمي111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املقاصد السنية اإىل املوارد الهنية يف مجع الفوائد الفقهية .13
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 1177، ص 2، حـ 2769

 ، جماميع، ترمي32مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2019، ص 3، جـ 4907

 رمي، جماميع، ت95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املقصود بطلب تعريف العقود/املقصود طلب تعريف العقود .14

 1155، ص 2، جـ 2710

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2006-2005، ص 3، جـ 4874

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة يف التوحيد .15

 2319، ص 3، جـ 5683

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 نبذة يف العهدة فتاوى .16

 2120-2119، ص 3، جـ 5165

 ، فقه، ترمي298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبدة يف الفرائض .17

 1563، ص 2، جـ 3745

 112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النور املزهر برشح قصيدة مدهر .18

 2421، ص 3، جـ 5957

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 عبد هللا بن معر –ابرشاحيل 

 رساةل يف النية وآأحاكهما .1

 2293، ص 3، جـ 5616

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 الش يخ آأمحد بن آأيب بكر – ابشعبان ابفضل

 املنتقى .1

 2094، ص 3، جـ 5100

 205مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املنتقى خمترص املوجز .2

 1836-1835، ص 3، جـ 4445

 318مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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براهمي – ابشعيب  هـ 1030، م حسن بن آأمحد بن اإ

 ضيةالتعرض للنفحات الفي  .1

 711-710، ص 1، جـ 1642

 68مجموعة احلسيين، رمق 

 2220، ص 3، جـ 5425

 57مجموعة عينات، رمق 

 حزب الغفران وذوق الإحسان .2

 719، ص 1، جـ 1661

 442عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1118م ـ آأو ه 1043ودل س نة عبد هللا آأيب بكر قدري،  –ابشعيب 

 ابكورة الوليد .1

 1834، ص 3جـ  ،4441

 317 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2041-2040، ص 3، جـ 4961

 104مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ابكورة الوليد يف آأحاكم التجويد .2

 1209، ص 2، جـ 2853

 62مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الباللل الصادحة عىل آأغصان سورة الفاحتة .3

 1815، ص 3، جـ 4390

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الزهر البامس ... يف مناقب الش يخ آأيب بكر بن سامل .4

 930-929، ص 2، جـ 2170

 74مجموعة عينات، رمق 

 املنظومة املسامة ابكورة الوليد .5

 1801، ص 3، جـ 4354

 305 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 نبذة يف التوحيد .6

 1801، ص 3، جـ 4355

 305 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 نظم ابكورة الوليد .7

 1151-1150، ص 2، جـ 2698

 14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 هـ 1340د الّرمحن بن آأمحد بن معر، م بع  –ابش يخ 

قامة الربهان عىل حّصة ابن ش يخان .1  اإ

 242، ص 1، جـ 524

 262مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1260عيّل بن آأمحد بن سعيد بن محمّد، م  –ابصربين 

عانة املس تعني حاش ية فتح املعني )اجلزء الأ  .1  ّول(اإ

  237، ص 1، جـ 513

 183مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 محمد بن عوض بن محمد –ابصهبيي 

 مراثة يف العاّلمة معر بن محمد بن مسيط .1

 1052، ص 2، جـ 2461

 311مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 هـ 13سامل بن عبد الرمحن بن عوض، م يف القرن الـ  –ابصهيي 

 الرمحن رشح فتح .1

 1169، ص 2، جـ 2748

 ، جماميع، ترمي25مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كشف الغطاء مّعا حيصل لبعض السالكني من اخلطاء .2

 1221-1220، ص 2، جـ 2882

 ، تصّوف، ترمي105مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 نبذة رشح قصيدة الصالة .3

 1170-1169، ص 2، جـ 2749

 ، جماميع، ترمي25ن، رمق مجموعة الاكف، فرع سيئو

 نبذة يف عمل الفرائض .4

 )مجعها( 2004-2003، ص 3، جـ 4869

 ، جماميع، برمي85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 بكر بن حمسن وآأب –ابعبود 

 املقامات النظرية .1

 1996-1995، ص 3، جـ 4849

 78مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 116م منظوم ومنثور وقصائد س ّي دي عبد هللا بن جعفر مدهر،  .2

 1077، ص 2، جـ 2521
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 13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 زين بن علوي –ابعبود 

 الكوكب ادلّر ي يف مناقب آأمحد احلبيش .1

 976-975، ص 2، جـ 2279

 379مجموعة الرابط، رمق 

 976، ص 2، جـ 2280

 374مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1169بن جعفر الصادق، م  مش يخ/ش يخ –ابعبود ابعلوي 

 بيان الفرق بني الصويف والفقيهالتفقيه يف  .1

 1434-1433، ص 2، جـ 3420

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجلواب السديد عىل سؤال املس تفيد .2

 1434، ص 2، جـ 3421

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشف السالف من مرشب الأسالف .3

 1433، ص 2، جـ 3419

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ك لّك دونالرّس املصون برشح الزم ابب ربّك واتر  .4

 758، ص 1، جـ 1757

 345عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 الضعيف بن محمد رشح آأبيات عوض .5

 1432، ص 2، جـ 3416

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح معىن امجلع والفرق .6

 1433-1432، ص 2، جـ 3417

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1052معر، م  الش يخ آأبو محمد آأمحد بن عبد القادر بن –ابعش 

 جالء البصائر .1

 1790، ص 3، جـ 4326

 301 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 حزب النرص والفتح )يقرآأ صباحًا ومساًء( .2

 2386، ص 3، جـ 5863
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 3120مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 1248 مآأو  هـ 1248س  اً موجودآأو اكن  م 1833هـ/ 1238، اكن حيًا عام بن عيلّ  الش يخ سعيد بن محمد –ابعش 

 رشى الكرمي رشح مسائل التعلميب  .1

 261، ص 1، جـ 566

 ، ترمي181مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 261، ص 1، جـ 567

 115مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين( 262-261، ص 1، جـ 568

 وعة حسن بن عبد هللا الاكفمجم

 )اجلزء الأّول( 262، ص 1، جـ 569

  10مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 263-262، ص 1، جـ 570

 11مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 )اجلزء الأّول( 263، ص 1، جـ 571

 ، ترمي413مجموعة الاكف، رمق 

  263، ص 1، جـ 572

 30مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 264-263، ص 1، جـ 573

 31مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 نمواهب ادلاّين عىل فتح الّرمح/مواهب ادلاّين برشح الرمحن .2

 503-502، ص 1، جـ 1124

 60املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 873-872، ص 2، جـ 2039

 181وعة حسني بن سهل، رمق مجم

 آأمحد بن معر بن آأمحد بن محمد بن اإسامعيل –ابعلوي 

 حتفة الأنوار .1

 1185، ص 2، جـ 2789

 41مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1205آأو  1209م حامد بن معر بن حامد بن علوي،  –ابعلوي 

 غوثّية .1

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد وفرائد .2
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 1319-1318، ص 2، جـ 3128

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد ملتقطة من الكم حامد بن معر ابعلوي .3

 1205، ص 2، جـ 2843

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فوائد منثورة .4

 1315، ص 2، جـ 3119

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

يقانامل .5  عارف والإ

 1484، ص 2، جـ 3551

 80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 املعارف والإيقان ومشوس ادللةل والربهان .6

 1666-1665، ص 3، جـ 4011

 144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1176حسن بن عبد الرمحن عيديد، م  –ابعلوي 

 تفصوص النصوص اجلليات يف آأحاكم القبّل ومعرفة آأدلهتا ودخول آأوقات الصلوا .1

 1635، ص 3، جـ 3925

 ، جماميع، ترمي134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حسن بن محمد بن الش يخ عبد هللا بن عيل صاحب الوهط –ابعلوي 

 السمط المثني فامي ورد يف فضل قراءة يَس .1

 1180، ص 2، جـ 2776

 33مجموعة الاكف سيئون، رمق 

آأو  1241، م احلسني بن طاهر بن محمد بن هامشطاهر بن /بن طاهر احلسني/طاهر بن حسني – العلويآأو ابعلوي 

 هـ 1247

 اإحتاف النبيل ببعض معاين حديث جربيل .1

 1884-1883، ص 3، جـ 4561

 109مجموعة الرابط، رمق 

 بغية النبالء وآأمنية العقالء .2

 2109-2108، ص 3، جـ 5138

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التذكرة النافعة .3

 225، ص 1، جـ 486
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 136ش يخ الاكف، رمق  بن مجموعة عبد هللا

 خطبة .4

 2101، ص 3، جـ 5118

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 خطبة احلبيب طاهر/الطاهر .5

 722-721، ص 1، جـ 1668

 ، سيئون98مجموعة الاكف، رمق 

 1159، ص 2، جـ 2721

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 )خطبة احلبيب طاهر بن حسني( 1162، ص 2، جـ 2730

 20اكف، فرع سيئون، رمق مجموتعة ال

 1171-1170، ص 2، جـ 2752

 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1175-1174، ص 2، جـ 2763

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1196، ص 2، جـ 2818

 50مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1203-1202، ص 2، جـ 2837

 52مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ةاخلطبة املبارك .6

 1735-1734، ص 3، جـ 4184

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1737-1736، ص 3، جـ 4190

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1737، ص 3، جـ 4191

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ديوان .7

 1342، ص 2، جـ 3187

 23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القصيدة النونية .8

 1785، ص 3، جـ 4314

 299 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 كتاب يف الإميان والإسالم .9

 1187-1186، ص 2، جـ 2793

 ، جماميع، ترمي42مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 كفاية اخلائض يف عمل الفرائض .10

 1835، ص 3، جـ 4444

 318 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1952، ص 3، جـ 4739

 469مجموعة الرابط، رمق 

 1993، ص 3، جـ 4843

 77مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2193، ص 3، جـ 5355

 24مجموعة عينات، رمق 

 2207، ص 3، جـ 5390

 30مجموعة عينات، رمق 

 2242، ص 3، جـ 5485

 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 املسكل القريب .11

 2388، ص 3، جـ 5867

 3120مجموعة مصادر، رمق 

 املسكل القريب للّك  ساكل منيب .12

 844، ص 2، جـ 1967

 55مجموعة احلس ين، رمق 

 844، ص 2 ، جـ1968

 421مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 املقاةل الواحضة يف جواب السؤال عن الفاحتة .13

 1293-1292، ص 2، جـ 3063

 ، فقه، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1342، ص 2، جـ 3188

 ، جماميع، ترمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1467، ص 2، جـ 3507

 70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1272-1191، بن محمد بن هامش بن طاهر احلسني/عبد هللا بن حسنيالإمام  –ي آأو علوي ابعلو 

 الأحاديث اجلامعة يف العلوم النافعة .1

 1820، ص 3، جـ 4404

 311 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الإفادة بتعريف العادة .2

 2013، ص 3، جـ 4893
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 ، جماميع، ترمي91مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2175، ص 3، جـ 5310

 ، تصوف، ترمي50 مجموعة احلزم، رمق

 تذكرة العاقل من القبائل .3

 1189، ص 2، جـ 2800

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 تذكرة النفس والأخوان بأ ايت من القرآ ن .4

 1755، ص 3، جـ 4237

 286 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اخلطبة النونية .5

 2310، ص 3، جـ 5660

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 2318، ص 3جـ  ،5680

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 اخلطبة النونية يف آأحاكم الصالة السنية .6

 1218، ص 2، جـ 2876

 68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1289-1288، ص 2، جـ 3054

 ، تصّوف، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1754، ص 3، جـ 4234

 286 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ديوان .7

 1005، ص 2، جـ 2346

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 1009، ص 2، جـ 2355

 40مجموعة عنيات، رمق 

 1009، ص 2، جـ 2356

 46مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 1010-1009، ص 2، جـ 2357

 72مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1010، ص 2، جـ 2358

عة، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 لإمام عبد هللا بن حسني()ديوان ا 1215، ص 2، جـ 2868

 64مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1675-1674، ص 3، جـ 4033
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 ، ديوان، ترمي123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1689-1688، ص 3، جـ 4068

 116 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1872-1871، ص 3، جـ 4532

 63مجموعة الرابط، رمق 

 1925-1924، ص 3، جـ 4666

 ، ترمي195وقف آ ل اجلنيد، رمق من  رابط :مجموعة ال

 الرساةل العلوية يف النصيحة والوصية .8

 1754، ص 3، جـ 4235

 286 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الرايةل العلوية يف النصيحة والوصّية .9

 1399، ص 2، جـ 3331

 47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سمل التوفيق .10

 1925، ص 3، جـ 4667

 195مجموعة الرابط، رمق 

 حمبة هللا عىل التحقيق سمل التوفيق اإىل .11

 1400-1399، ص 2، جـ 3333

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1482-1481، ص 2، جـ 3544

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1596، ص 2، جـ 3827

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1755، ص 3، جـ 4238

 286 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1786، ص 3، جـ 4316

 299 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1835-1834، ص 3جـ ، 4442

 317 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح قصيدة الصالة .12

 1380، ص 2، جـ 3283

 ، جماميع، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2125، ص 3، جـ 5179

 314مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 صّل الأهل والأقربني .13
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 1535-1534، ص 2، جـ 3674

 101مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العقيدة .14

 1164-1163، ص 2، جـ 2734

 20مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 عهدة احلبيب عبد هللا بن احلسني بن طاهر اإىل ذريته وزوجاته .15

 1788-1787، ص 3، جـ 4320

 300 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 العهد املعهود يف نصيحة اجلنود وصيتان .16

 1787، ص 3، جـ 4319

 300 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فتح الإهل برشح قصيدة الصالة .17

 1726، ص 3، جـ 4162

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1993-1992، ص 3، جـ 4842

 77مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2129، ص 3، جـ 5189

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2136، ص 3، جـ 5209

 ، توحيد، ترمي360مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فرائد الفوائد من فتح مجيل العوائد .18

 2325، ص 3، جـ 5698

 29مصادر خمتلفة، رمق مجموعة 

 فوائد الفوائد من فتح مجيل العوائد .19

 1290-1289، ص 2، جـ 3056

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1755-1754، ص 3، جـ 4236

 286 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الفوائد من فتح مجيل العوائد .20

 1399، ص 2، جـ 3332

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصيدة الصالة .21

 1163، ص 2، جـ 2732

 20وعة الاكف، فرع سيئون، رمق مجم
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 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1174، ص 2، جـ 2761

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2312، ص 3، جـ 5664

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 وعة آأحاديثمجم .22

 (ها)مجع  2123-2122، ص 3، جـ 5173

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مفتاح الإعراب .23

 1765، ص 3، جـ 4265

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 منظومة قصيدة الصالة .24
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 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 نبذة يف تذكرة النفس والأخوان .25
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 ، تصّوف، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف زايرة مقابر ترمي .26

 1787-1786، ص 3، جـ 4318

 299 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 2166، ص 3، جـ 5287

 245 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 نبذة مش متّل عىل آأربعني حديثاً  .28

 1560، ص 2، جـ 3738

 111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

حياء رشيعة س يد املرسلني .29  نصيحة املسلمني ابإ
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 1727، ص 3، جـ 4164

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1788، ص 3، جـ 4321
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 نظم الرساةل .30
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 19مجموعة عدن، رمق 

 890، ص 2، جـ 2082

 439بن حسن احلّداد، رمق ط : عيل مجموعة الراب

 1693، ص 3، جـ 4081

 128 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 72مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2068، ص 3، جـ 5032

 159مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2383-2382، ص 3، جـ 5853

 35مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 وصااي للس يد معر بن زين احلبيش وغريه من العلامء .32

 1343، ص 2، جـ 3189

 23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصااي وماكتبات .33

 1675، ص 3، جـ 4034

 ، تصوف، ترمي123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصية .34

 2014-2013، ص 3، جـ 4894

 91مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 وصية الصالة .35

 2123، ص 3، جـ 5175

 304ع( الاكف، رمق مجموعة )

 وصية يف الأمر ابملعروف والهنيي عن املنكر .36

 1727-1726، ص 3، جـ 4163

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عبد هللا بن عقيل بن حيىي –ابعلوي 

عراض عىل قصيدة رحيل املرء .1  قصيدة اإ

 2134، ص 3، جـ 5203

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1265يب بكر بن حيىي، م عبد هللا بن معر بن آأ  – العلوي/ابعلوي

جازة .1  آأس ئّل وآأجوبهتا واإ

 1554، ص 2، جـ 3722

 109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

م صالة الصبح عىل الفجر ال خر .2  الس يوف البواتر لن يقّد 

 1568، ص 2، جـ 3758

 ، جماميع، ترمي114مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى ابن حيىي .3

 414، ص 1، جـ 916

 278مجموعة الاكف، رمق 

 415-414، ص 1، جـ 917

 ، ترمي198مجموعة الاكف، رمق 

 عبد الرمحن بن ش يخ بن عيل –ابعلوي 

 السلسّل القادرية والرفاعية والعيدورس ية .1

 2338-2337، ص 3، جـ 5734

 40مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 1062عقيل بن معران بن معر بن عبد هللا، م  –ابعلوي 

 ملسافرفتح الكرمي الغافر يف رشح حلية ا .1

 1294-1293، ص 2، جـ 3066

 ، توحيد، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 جعفر بن محمد –ابعلوي البييت 

 قصيدة رّدًا عىل العاّلمة بوسف الأنصاري اخلطيب .1

 1261، ص 2، جـ 2982

 107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن معر –ابعلوي احلرضيم 

د عبد الرمحن بن محمد الكزبر  .1 جازة للس ّي   ياإ

 1354، 2، جـ 3217

 27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 997م  ،بن عبد هللا الش يخ معر احملضار بن آأيب بكر بن سامل –احلرضيم ابعلوي 

 قصائد .1

 2228، ص 3، جـ 5446

 80مجموعة عينات، رمق 

 نبذة .2

 1652-1651، ص 3، جـ 3971

 ، جماميع، ترمي140مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة مذاكرة .3

 1743-1742 ، ص3، جـ 4205

 281مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة من الكم الش يخ معر احملضار بن آأيب بكر بن سامل .4

 2260، ص 3، جـ 5531

 57مجموعة احلسيين، رمق 

 الوس يّل مث نبذة .5

 1652، ص 3، جـ 3972

 140مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1094آأو  1093محمد بن آأيب بكر بن محمد آأو بن آأمحد، م  –ابعلوي الش بيل آأو الشيّل 

 عبد اجلواهر وادلرر يف آأخبار القرن احلادي عرش .1

 960-959، ص 2، جـ 2243

 21مجموعة احلسيىن، رمق 

 املرشع الّروي يف مناقب بين علوي .2

 981، ص 2، جـ 2291

 400مجموعة عبد الرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 981، ص 2، جـ 2292
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 398مجموعة الاكف، رمق 

 982-981، ص 2، جـ 2293

 399رمق  ،وعة الاكفمجم

 982، ص 2، جـ 2294

 مجموعة الاكف، ترامج، ترمي

 983-982، ص 2، جـ 2295

 44مجموعة احلسيين، رمق 

 983، ص 2، جـ 2296

عة، ترمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 984-983، ص 2، جـ 2297

 197مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 984، ص 2، جـ 2298

 198حسني بن سهل، رمق مجموعة 

 هـ 862آأبو عبد هللا محمد بن عيل، م  –ابعلوي صاحب عيديد 

 الوصية/وصية .1

 1924، ص 3، جـ 4665

 195مجموعة الرابط، رمق 

 الوصّية الفاخرة .2

 1403، ص 2، جـ 3343

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصّية ونصيحة .3

 1210، ص 2، جـ 2855

 ميع، ترمي، جما61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2176-2175، ص 3، جـ 5311

 50 مجموعة احلزم، رمق

 هـ 1290د بن معر، م محمبن  حمسن بن علوي بن سقّافاحلبيب  –ابعلوي ابن صايف 

 تعريف اخللف بسري السلف .1

 2184، ص 3، جـ 5332

 104 ، رمقمجموعة

 ديوان )اجلزء الثاين( .2

 1034-1033، ص 2، جـ 2416

 قه، ترمي، ف10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رحّل العالمة حمسن بن علوي السقاف اإىل ترمي .3
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 2182-2181، ص 3، جـ 5326

 103مجموعة، رمق 

 قصائد السقاف ديوان .4

 2405، ص 3، جـ 5913

 25مجموعة رحمي، رمق 

 قصيدة .5

 2123، ص 3، جـ 5174

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مقامة لأهل الاعتبار .6

 2109، ص 3، جـ 5139

 227رمق  مجموعة )ع( الاكف،

 هـ 1113آأمحد بن معر، م  –ابعلوي الهندوان 

 صلوات عىل النيّب صىل هللا عليه وسملّ  .1

 1365-1364، ص 2، جـ 3242

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 973آأبو بكر بن محمد بن عبد هللا بن عيل، اكن موجودًا يف حدود  –ابمعر الس يفي 

بن جحر .1  نفائس ادلرر يف ترمجة الإمام اإ

 1545، ص 2 ، حـ3699

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سلامن بن سعيد –غوث اب

 هـ 1344الكم عيّل بن عبد الرمحن املشهور، م  .1

 813-812، ص 1، جـ 1891

 ، ترمي269مجموعة الرابط، رمق 

 معر بن حامد بن معر بن عبد الرمحن –ابفرج 

 فتح العيل جبمع اخلالف بني ابن جحر وابن الرميل .1

 2197، ص 3، جـ 5366

 25مجموعة عينات، رمق 

 هـ 918آأبو محمد عبد هللا بن عبد الرمحن، م  –ابفضل 

 لوامع الأنوار وهدااي الأبرار .1

 1308، ص 2، جـ 3102
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 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1400، م عيديد عبد هللا بن حسني رحمي –ابفضل 

 آأخبار وحوادث اجلوف برتمي .1

 2411، ص 3، جـ 5930

 42حمي، رمق مجموعة ر 

 آأدعية وكيفية زايرة تربة ترمي مجموعة دش تة .2

 2403، ص 3، جـ 5907

 19مجموعة رحمي، رمق 

 البسط التام لسائر الأانم اخلاص والعام .3

 2402، ص 3، جـ 5905

 17مجموعة رحمي، رمق 

 ترمجة الس يد آأمحد بن حمسن الهدار، املالك .4

 2407، ص 3، جـ 5918

 30مجموعة رحمي، رمق 

 واليد جمهودات رحمي )اجلزء الأول(تأأرخي امل .5

 2410-2409، ص 3، جـ 5926

 38مجموعة رحمي، رمق 

 ـه 1341تأأرخي وفيات الأطفال عام  .6

 2410، ص 3، جـ 5928

 40مجموعة رحمي، رمق 

 تأأرخي الوفيات للبالغني جمهودات رحمي .7

 2410، ص 3، جـ 5927

 39مجموعة رحمي، رمق 

 ـه 1341حوادث القبائل والسالطني عام  .8

 2411-2410، ص 3، جـ 5929

 41مجموعة رحمي، رمق 

 حوادث ووقائع عامة برتمي ونواحهيا .9

 2411، ص 3، جـ 5931

 43مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل اإىل اتربة .10

 2398، ص 3، جـ 5895

 7مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل اإىل احلزم وسيئون واملس يّل للحول .11

 2399-2398، ص 3، جـ 5896
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 8مجموعة رحمي، رمق 

  اإىل احلزم واملس يّلرحّل .12

 2401-2400، ص 3، جـ 5901

 13مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل اإىل سيئون وش بام .13

 2398، ص 3، جـ 5894

 6مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل بن حسني حلول بن حسني والصومعة .14

 2398-2397، ص 3، جـ 5893

 5مجموعة رحمي، رمق 

 احلّل الس ندس ية يف الرحّل ادلوعنية .15

 2397-2396، ص 3، جـ 5890

 1مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل حلضور مودل حسني عيديد .16

 2399، ص 3، جـ 5897

 9مجموعة رحمي، رمق 

 2401، ص 3، جـ 5902

 14مجموعة رحمي، رمق 

 2400، ص 3، جـ 5900

 12مجموعة رحمي، رمق 

 رحّل لزايرة املأ ثر بسيئون .17

 2400-2399، ص 3، جـ 5898

 10مجموعة رحمي، رمق 

 لربرحّل ما بني البحر وا .18

 2400، ص 3، جـ 5899

 11مجموعة رحمي، رمق 

 ـه 1357رحّل احملارض لزايرة هود عام  .19

 2401، ص 3، جـ 5903

 15مجموعة رحمي، رمق 

 زبدة املزار 1371رحّل مصطفى احملارض لزايرة هود عام  .20

 2402-2401، ص 3، جـ 5904

 16مجموعة رحمي، رمق 

 والرحّل املقرية )هكذا( ... الرحّل املنثورة .21

 2397، ص 3، جـ 5891

 2مجموعة رحمي، رمق 
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 ترمجة آأبو بكر بن ش يخ الاكف – الرساج الكشاف .22

 2409-2408، ص 3، جـ 5923

 35مجموعة رحمي، رمق 

 فهرست تأأرخي شنبل .23

 2407، ص 3، جـ 5919

 31مجموعة رحمي، رمق 

 قرة العني يف رحّل الش يخني .24

 2397، ص 3، جـ 5892

 4مجموعة رحمي، رمق 

 د لعدة شعراء متفرقةمجموعة قصائ .25

 2402، ص 3، جـ 5906

 18مجموعة رحمي، رمق 

 مجموعة موادل نظم .26

 2412-2411، ص 3، جـ 5932

 44مجموعة رحمي، رمق 

 حماورة بني الشاي والقهوة، تعزية يف حامر، مساجالت .27

 2405، ص 3، جـ 5914

 26مجموعة رحمي، رمق 

 املهنج العجيب فامي يتعلق بعالمة ابغريب .28

 2404-2403، ص 3، جـ 5909

 21مجموعة رحمي، رمق 

 لش يخ معر بن سامل بن عبد هللاا –ابفضل 

 كْراسات ملتقطة من فتاوى الإمام عبد هللا بن احلسني بلفقيه .1

 456-455، ص 1، جـ 1011

 60مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 903محمد بن آأمحد، م  –فضل اب

 البدور الطالعة يف آأحاكم املطالعة .1

 2320 ، ص3، جـ 5684

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

ذاكر الأذاكر .2  رّس الأرسار يف حترير اإ

 1309-1308، ص 2، جـ 3103

 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص الأنوار .3
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 474-473، ص 1، جـ 1058

 67مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 474، ص 1، جـ 1059

 ، ترمي175مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1369وض بن محمد، م محمد بن ع –فضل اب

 هـ 1346رحّل حسن بن عبد هللا الاكف مرص واحلجاز س نة  .1

 )مجعها( 927-926، ص 2، جـ 2163

 2058مجموعة مصادر، رمق 

 صّل الأهل يف مناقب آ ل آأيب فضل .2

 952-951، ص 2، جـ 2225

 مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف

 مناقب وفضائل الإمام آأمحد بن حسن العّطاس .3

 988، ص 2، جـ 2308

 73مجموعة عينات، رمق 

 محمّد بن آأيب بكر –احلرضيم  بأأفضل

 كشف احلجاب ولّب اللّباب .1

 465-464، ص 1، جـ 1037

 38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كشف احلجاب خمترص مهنج الطاّلب .2

 465، ص 1، جـ 1038

 ، ترمي172مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 902، م محمد بن آأمحد – ابفضل العدين

 كتاب العالمة محمد بن آأمحد ابفضل العديننبذة من  .1

 2067-2066، ص 3، جـ 5028

 154مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 987محمد بن آأمحد بن عبد هللا، اكن حيًا س نة  – ابفضل العدين

 صيغ توثيق رشعية .1

 1795، ص 3، جـ 4339

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 ـه 1019، م عبد هللا بن حسني –ابفقيه 

 لنفيس رشح عقيدة الرئيساملقصد ا .1

 2204-2203، ص 3، جـ 5382

 29مجموعة عينات، رمق 

 محمد بن آأمحد بن عبد هللا –ابفقيه 

 النور البادي من آأصوات الرداد واحلادي .1

 886، ص 2، جـ 2071

 246مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ـه 1289ش يخ بن آأمحد بن عبد هللا، م  – ابفقيه الشحري

 القريب الأرسع منظومة برشاك ابلفرج .1

 2025، ص 3، جـ 4921

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1011، م محمد بن معر –ابفقيه الشحري 

 اترخي الشحر عىل حوادث الس نني .1

 911، ص 2، جـ 2128

 ، اترخي، ترمي201مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 912-911، ص 2، جـ 2129

 ، ترمي، اترخي470مكتبة الأحقاف، رمق 

 هـ 1076عبد هللا بن آأيب بكر عبد الّرمحن،  –ابقشري 

 حاش ية عىل حتفة ابن جحر .1

 326، ص 1، جـ 718

 مجموعة مصادر خمتلفة

 هـ 1076، م عبد هللا بن سعيد –ابقشري 

حسن الاختصار حبّل  س بك النّظار، نظم نزهة النّظار يف /حسن الاختصار حبّل  س بك النّظار نزهة النّظار .1

 لغبارعمل ا

 1143، ص 2، جـ 2678

 51مجموعة احلّداد، رمق 

 1470-1469، ص 2، جـ 3513

 ، جماميع، ترمي73مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 958آأبو محمّد عبد هللا بن محمّد بن سهل، م  –ابقشري 

 قالئد اجلرائد وفرائد الفوائد  .1

 451-450، ص 1، جـ 1000

 ، ترمي195مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 451ص  ،1، جـ 1001

 ، ترمي31مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين( 452-451، ص 1، جـ 1002

 190مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 452، ص 1، جـ 1003

 191مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 453-452، ص 1، جـ 1005

 51مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 885م  ،محمد بن آأمحد حمك – ابقشري

 العظمي نبذة يف جتويد القرآ ناجل  .1

 1837، ص 3، جـ 4448

 319 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1077، م سعيد/محمد بن سعد –ابقشري 

 بعض آأسانيد ابقشري .1

 2354-2353، ص 3، جـ 5777

 50مجموعة احلداد، رمق 

 الفتوحات املكّ ية يف ترامج السادة الأمئة القشريية .2

 1253، ص 2، جـ 2961

 مي، ترامج، تر63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسائل يف اإسقاط الإسرتاء للأمة اململوكة عىد السادة الأحناف .3

 2028-2027، ص 3، جـ 4928

 ، جماميع، ترمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1080هـ آأو يف حدود  1080عبد الرمحن بن آأمحد بن محمد بن آأمحد، م  –ابكثري 

 الزلل الصايف وادلواء الشايف .1

 1251، ص 2، جـ 2956

 ، طب، ترمي69حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 قصيدة ميدح هبا مكل مكّة حمسن بن حسني بن حسن .2

 1338، ص 2، جـ 3177
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 ، جماميع، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد الرمحن بن عبد هللا –ابكثري 

 تنبيه الأديب .1

 1001، ص 2، جـ 2337

 مجموعة مصادر خمتلفة

 هـ 1025عبد الصمد بن عبد هللا، م  –ابكثري 

 ديوان .1

 1036، ص 2، جـ 2423

 مجموعة مصادر خمتلفة

 م 1732/هـ 1145عيل بن القايض عبد الرحمي بن محمد بن قايض، م  –ابكثري 

 آأس ئّل حول املس بوق .1

 1320، ص 2، جـ 3132

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

يضاح العمدة رشح الزبدة من آأحاكم العهدة .2  اإ

 1880-1879، ص 3، جـ 4552

 108مجموعة الرابط، رمق 

 يل املذاكرة بأأحاكم اخملابرةتسه  .3

 1528-1527، ص 2، جـ 3655

 97مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دفع الأرجاف ببطالن القدوة ّمْن يف جانيب مسجد السقّاف .4

 1562، ص 2، جـ 3743

 112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القول الأمجل يف العمل بشهادة الأمثل فالأمثل .5

 1477، ص 2، جـ 3532

 ، جماميع، ترمي78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1174 م آأوم  1796هـ/ 1210-1760هـ/ 1174 ،بن عبد الرحمي عيل بن معر بن محمدالش يخ  –ابكثري، ابن قايض 

ختصار فتاوى ابن جحر .1  اإ

 224-223، ص 1، جـ 482

 ، ترمي108مجموعة الاكف، رمق 

 الإفادة احلرضمية ابختصار الفتاوى احملرضية .2

 2444، ص 3، جـ 6022
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 در خمتلفةمجموعة مصا

 الإفادة احلرضمية ابختصار الفتاوى اخملرميّة .3

 241-240، ص 1، جـ 521

 253مجموعة الاكف، رمق 

  241، ص 1، جـ 522

 40مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 البواتر ادلامغة والزواجر البالغة .4

 1528، ص 2، جـ 3656

 ، جماميع، ترمي97مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ائرزاد املسافر وعامد احلاج والز  .5

 1527، ص 2، جـ 3654

 97مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1611-1610، ص 2، جـ 3868

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1715-1714، ص 3، جـ 4134

 271 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1994-1993، ص 3، جـ 4844

 77مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2076، ص 3، جـ 5052

 166مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2295، ص 3، جـ 5621

 80مجموعة احلسيين، رمق 

 2298، ص 3، جـ 5628

 81مجموعة احلسيين، رمق 

 2313، ص 3، جـ 5668

 90مجموعة احلسيين، رمق 

 فتاوى ابمخمرمة  .6

 )اجلزء الأّول( 411-410، ص 1، جـ 908

 154مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين( 411، ص 1، جـ 909

 155مجموعة الاكف، رمق 

  ابحنشلالقول الأمثل يف مسأأةل .7

 1422، ص 2، جـ 3389

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2019، ص 3، جـ 4906
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 ، جماميع، ترمي95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة يف عادة الرتاوحي وختوم رمضان .8

 2290، ص 3، جـ 5608

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 د بن معر بن عبد الرحمي بن قايضمحم –ابكثري 

 اجلامعةالأنوار الالمعة نظم الرساةل  .1

 2192، ص 3، جـ 5353

 24مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1355محمد بن محمد، م  –ابكثري 

 البنان املشري اإىل علامء وفضالء آ ل ايب كثري .1

 904-903، ص 2، جـ 2112

 38مجموعة احلسيين، رمق 

 معر بن محمد بن محمد –ابكثري 

 ديوان آأبو اليقظان .1

 2393، ص 3، جـ 5881

 3127مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 1019، م د بن عبد الّرمحن بن رساج ادلينمحمّ  –ابكامل احلرضيم 

 فتح الفتّاح يف آأحاكم الناكح .1

 486، ص 1، جـ 1086

 ، ترمي40مكتبة الأحقاف، رمق 

ين عقيل، م  –الباليس   ـه 729محمد مشس ادّل 

 مدخل الراغب يف معرفة املذاهب .1

 1634، ص 3، جـ 3922

 اميع، ترمي، جم133مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عوض – ابخمتار

 قصائد من ديوان ابخمتار .1

 1688-1687، ص 3، جـ 4065

 114 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 هـ 972عبد هللا بن معر، م الش يخ  – احلرضيمابخمرمة 

 رشح العدة والسالح .1

 2178، ص 3، جـ 5318

 89 مجموعة احلزم، رمق

 برشح العدة والسالحح/رشح العدة والسال/مشاكة املصباح لرشح العّدة والسالح .2

 482، ص 1، جـ 1077

 ، ترمي41مجموعة عدن، رمق 

 482، ص 1، جـ 1078

  41مجموعة عدن، رمق 

 483-482، ص 1، جـ 1079

  43مجموعة عدن، رمق 

 483، ص 1، جـ 1080

 ، ترمي80مجموعة الاكف، رمق 

 484-483، ص 1، جـ 1081

 38مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 484، ص 1جـ  ،1082

 ، ترمي23مجموعة احلزم، رمق 

 485-484، ص 1، جـ 1083

 ، ترمي9مكتبة الأحقاف، رمق 

 485، ص 1، جـ 1084

 183مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1244-1243، ص 2، جـ 2938

 ، فقه، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1588، ص 2، جـ 3806

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1749، ص 3، جـ 4222

 283 ة آ ل بن سهل، رمقمجموع

 1878، ص 3، جـ 4548

 من وقف آ ل اجلنيد رابط :عة المجمو 

 2269، ص 3، جـ 5554

 73مجموعة احلسيين، رمق 

 2315-2314، ص 3، جـ 5671

 16مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 ـه 972معر بن عبد هللا، م  – ابخمرمة

 قصائد من ديوان .1

 1687، ص 3، جـ 4063

 114 مقمجموعة آ ل بن سهل، ر

 قصيدة ابخمرمة .2

 2336-2335، ص 3، جـ 5728

 مجموعة مصادر خمتلفة

 هـ 953آأو  952 ، ممعر بن عبد هللا بن آأمحدالش يخ  –الهجراين السيباين احلرضيم ابخمرمة 

 ديوان ابخمرمة .1

 1020، ص 2، جـ 2383

 113مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1021، ص 2، جـ 2384

 115مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1021، ص 2، جـ 2385

 29مجموعة احلسيين، رمق 

 1022-1021، ص 2، جـ 2386

 ، شعر، ترمي118مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، رمق 

 1025، ص 2، جـ 2395

 ، شعر، ترمي119مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 )اجملّّل الثاين( 1026، ص 2، جـ 2396

 ، شعر، ترمي60مجموعة عدن، رمق 

 1026، ص 2، جـ 2397

 ، شعر، ترمي111مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1024، ص 2، جـ 2395

 ، شعر، ترمي119مكتبة الأحقاف املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 1025، ص 2، جـ 2395

 ، شعر، ترمي119مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 1026، ص 2، جـ 2396

 ، شعر، ترمي50مجموعة عدن، رمق 

 1026، ص 2، جـ 2397

 ، شعر، ترمي111مكتبة الأحقاف، مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1688، ص 3، جـ 4066

 114 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 قصائد .2
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 1263، ص 2، جـ 2986

 107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصائد ملتقطة من ديوان .3

 1019، ص 2، جـ 2380

 66مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 947، م بن عيل الطيّ ب بن عبد هللا بن آأمحد آأبو محمد محمد/آأبو محمد –ابخمرمة 

 قالدة النحر يف وفيات آأعيان ادلهر .1

 973، ص 2، جـ 2274

 19مجموعة احلسيين، رمق 

 974، ص 2، جـ 2275

 2مجموعة معر بن آأمحد بن مسيط، رمق 

 974، ص 2، جـ 2276

 3مجموعة معر بن آأمحد بن مسيط، رمق 

 )اجلزء الثالث( 975، ص 2، جـ 2277

 مجموعة حسني بن سهل

 عبد هللا بن معر –ابانجه 

 مجّل من فتاوى علامء العرص .1

 )مجعها ابانجه( 1195، ص 2، جـ 2817

 ، جماميع، ترمي49مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 990عبد هللا بن عبد الرمحن بن عيل، م  – ابهارون

 آأنس السالكني .1

 901-900، ص 2، جـ 2105

 مجموعة الاكف، تصوف، ترمي

 901، ص 2، جـ 2106

 371مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 901، ص 2، جـ 2107

 54مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 معر بن حسن –ابهارون 

 جدول ملعرفة الأوقات .1

 1195، ص 2، جـ 2816

 49مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 هللا عبد الرمحن بن سامل بن عبد –ابهرمز 

ثبات النس بة الهرمزية .1  ادلّرة املضيئة يف اإ

 1225، ص 2، جـ 2894

 117مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ابوزير

 قصيدة مدح يف الش يخ عّل الرحمي ابوزير .1

 1256، ص 2، جـ 3652

 ، جماميع، ترمي96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سامل محمّد –وزير اب

 الرواايت .1

 750-749، ص 1، جـ 1736

 مصادر عينات، رمقمجموعة 

 الش يخ عبد الرحمي بن غوث –ابوزير 

عراض عىل الوصية .1  اإ

 2134، ص 3، جـ 5204

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عبد اللطيف بن عبد الرمحن –ابوزير 

دان آأيب بكر العيدروس .1  مقّدمة ديوان س يّ 

 1076-1075، ص 2، جـ 2517

 28مجموعة عدن، رمق 

 ـه 918م محمد بن عبد الرمحن،  –ابوزير 

 مناقب الش يخ آأبو بكر بن سامل الصفري .1

 1742، ص 3، جـ 4203

 281 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 975عيل بن عيل، م  –ابيزيد 

 مجموع العهدة .1

 1881، ص 3، جـ 4555

 108مجموعة الرابط، رمق 
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 ـه 981، م محمد بن بري عيل – بـ املعروف، بركويل

 جالء القلوب وآأنس احملبوب .1

 2051-2050، ص 3، جـ 4986

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1221سلامين بن محمّد بن معر، م  –البجرييم 

 حاش ية ابن قامس عىل التحفة .1

 )اجلزء الأّول( 314، ص 1، جـ 689

 104مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الثاين( 315-314، ص 1، جـ 690

 105مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الثالث( 315، ص 1، جـ 691

 106مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الرابع( 315، ص 1، جـ 692

 107مجموعة الرابط، رمق 

 حاش ية الباجوري/حاش ية الباجوري عىل رشح ابن قامس الغّزي .2

 )اجلزء الأّول( 310، ص 1، جـ 679

 5مجموعة آ ل بن سهل، 

 )اجلزء الثاين( 310، ص 1، جـ 680

 6مجموعة آ ل بن سهل، 

 )اجلزء الثالث( 311-310، ص 1، جـ 681

 7مجموعة آ ل بن سهل، 

 )اجلزء الرابع( 311، ص 1، جـ 682

 8مجموعة آ ل بن سهل، 

 )اجلزء الأّول( 311، ص 1، جـ 683

 8مجموعة مصادر، 

 )اجلزء الأّول( 312، ص 1، جـ 684

 92مجموعة الاكف، فرع سيئون، 

 )اجلزء الثاين( 312، ص 1، جـ 685

 93مجموعة الاكف، فرع سيئون، 

 313-312، ص 1، جـ 686

 4مجموعة عينات، 

 313، ص 1، جـ 687

 ، ترمي89مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 حاش ية البجرييم عىل رشح املهناج .3



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

83 

 

 )اجلزء الأّول( 307، ص 1، جـ 672

 149مجموعة حسن الاكف، 

 )اجلزء الثاين( 307، ص 1، جـ 673

 150مجموعة حسن الاكف، 

 زء الثالث()اجل 308-307، ص 1، جـ 674

 151مجموعة حسن الاكف، 

 )اجلزء الأّول( 308، ص 1، جـ 675

 63مجموعة آ ل بن سهل، 

 )اجلزء الثالث( 309-308، ص 1، جـ 676

 ، ترمي114مجموعة آ ل حيىي، 

 حاش ية عىل رشح الغاية والتقريب للغّزي .4

 314-313، ص 1، جـ 688

 ، ترمي146مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ح الوهابحاش ية للمهنج رشح فت .5

 )اجلزء الثاين( 309، ص 1، جـ 677

 332مجموعة الاكف، 

 )اجلزء الأّول( 309، ص 1، جـ 678

 182مجموعة آ ل حيىي، 

براهمي بن معر، من علامء القرن التاسع والعارش امل بعد مع  –البجيل   هـ 921اإ

 مفيد احلاسب يف العدد الهندي .1

 2023، ص 3، جـ 4916

 جماميع، ترمي ،96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مفيد احلاسب للمبتدي الراغب .2

 1333، ص 2، جـ 3164

 ، جماميع، ترمي17آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 1559، ص 2، جـ 3735

 ، جماميع، ترمي110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مفيد احلساب وبغية الطالب .3

 2292، ص 3، جـ 5613

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 284، م آأبو عبادة وليد بن عبد هللا –البحرتي 

 ديوان آأيب عبادة الوليد بن عبيد البحرتي )اجلزء الثاين( .1

 1039-1038، ص 2، جـ 2428
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 ، ديوان، ترمي1مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1274 آأو 1273 آأو 1271، م بن عيدروس بن صاحل احلسن/الش يخ حسنس يّ دان  –اجلفري البحر 

 آأحتاف خواص املؤمنني بصالة املقربني .1

 2266-2265، ص 3، جـ 5545

 62مجموعة احلسيين، رمق 

 2314، ص 3، جـ 5669

 90مجموعة احلسيين، رمق 

 خطبة س بع وعرشين يف رمضان .2

 1578، ص 2، جـ 3782

 117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رسائل وماكتبات ووصااي وآأشعار .3

 2302، ص 3، جـ 5638

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 صالة املقّربني .4

 879-878، ص 2، جـ 2054

 334ة حسني بن سهل، رمق مجموع

 1246، ص 2، جـ 2944

 ، فقه، ترمي65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1649، ص 3، جـ 3964

 138مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1916، ص 3، جـ 4643

 188مجموعة الرابط، رمق 

 2129، ص 3، جـ 5190

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 قصائد .5

 1044-1043، ص 2، جـ 2438

 43مجموعة عينات، رمق 

 2035، ص 3، جـ 4948

 ، جماميع، ترمي100مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 قصائد ووصااي .6

 1044، ص 2، جـ 2439

 306مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 ماكتبات .7

 853، ص 2، جـ 1989
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 370مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 وصية .8

 2108، ص 3، جـ 5136

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2108، ص 3، جـ 5137

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

بو عبد هللا  جامل ادلين/رساج ادلينالش يخ  – احلرضيمرق حب  هـ 931آأو  930، م مبارك/آأمباركبن  محمّد بن معراإ

 آأرجوزة فتح الرؤوف يف معاين احلروف .1

 1367-1366، ص 2، جـ 3248

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

الأرسار /ة يف الأذاكر النوويةالأرسار النبوي /ر الأذاكر النوويةالأرسار النّبويّة يف اختصا/الأرسار النبويّة .2

 النبويّة اختصار الأذاكر النوويّة

 93-92، ص 1، جـ 207

 281مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 93، ص 1، جـ 208

 كتبة الأحقاف، مصادر خمتلفةم 

 94-93، ص 1، جـ 209

 ، عدن5مكتبة الأحقاف، مصادر خمتلفة، رمق 

 94ص ، 1، جـ 210

 61مجموعة عينات، رمق 

 1191-1190، ص 2، جـ 2805

 ، جماميع، ترمي44مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1377، ص 2، جـ 3275

 37مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1522، ص 2، جـ 3641

 ، جماميع، ترمي94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1833، ص 3، جـ 4439

 317مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1908-1907، ص 3، جـ 4620

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 1994، ص 3، جـ 4845

 77مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2096-2095، ص 3، جـ 5103

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 2142-2141، ص 3، جـ 5222

 مجموعة )ع( الاكف

 2261، ص 3، جـ 5534

 60مجموعة احلسيين، رمق 

 بصرية احلرضة الأمحدية الشاهية .3

 2163-2162 ، ص3، جـ 5278

 66مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 حتفة الأحباب رشح ملحة الأعراب .4

 1408، ص 2، جـ 3355

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1697-1696، ص 3، جـ 4090

 174مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2010-2009، ص 3، جـ 4884

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ترمجة املس تفيد مبعاين التجويد .5

 1837، ص 3جـ  ،4449

 319مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 /احلديقة الأنيقة رشح العروة الوثيقة/احلديقة الأنيقة .6

 716، ص 1، جـ 1654

 335مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 716، ص 1، جـ 1655

 57مجموعة الاكف، رمق 

 717، ص 1، جـ 1656

 91مجموعة احلسني، رمق 

 717، ص 1، جـ 1657

 27 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 718-717، ص 1، جـ 1658

 ، ترمي197مجموعة الرابط، رمق 

 718، ص 1، جـ 1659

 ، ترمي108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 719-718، ص 1، جـ 1660

 337عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 1992، ص 3، جـ 4841

 76مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2079، ص 3، جـ 5061



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

87 

 

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2219، ص 3، جـ 5423

 57مجموعة عينات، رمق 

 احلسام املسلول عىل منتقيص آأحصاب الرسول .7

 1558، ص 2، جـ 3732

 ، جماميع، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حلية البنات والبنني .8

 720، ص 1، جـ 1664

 56مجموعة الاكف، رمق 

 720، ص 1، جـ 1665

 35مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 1559 ، ص2، جـ 3734

 111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (حلية البنون والبنات) 1778-1777، ص 3، جـ 4296

 293مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1936-1935، ص 3، جـ 4696

 ، ترمي277مجموعة الرابط، رمق 

 1999، ص 3، جـ 4857

 80مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2096، ص 3، جـ 5105

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2315ص ، 3، جـ 5673

 16مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 احلوايش املفيدة عىل آأبيات اليافعي .9

 2352، ص 3، جـ 5775

 26مجموعة مصادر، رمق 

 رساةل ترتيب السلوك اإىل مكل امللوك .10

 1612، ص 2، جـ 3872

 126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف الطبّ  .11

 1414، ص 2، جـ 3370

 ، جماميع، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح آأبنية الأفعال يف عمل الرصف .12

 1468-1467، ص 2، جـ 3508

 ، جماميع، ترمي71مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 رشح احلديقة الأنيقة يف رشح العرو الوثيقة .13

 2319-2318، ص 3، جـ 5681

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رشح ملحة الإعراب .14

 1795، ص 3، جـ 4340

 304مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2317، ص 3 ، جـ5678

 22مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 2385، ص 3، جـ 5860

 30مجموعة مصادر، رمق 

بطال القول ابلتقبيح والتحسني .15  العقد المثني يف اإ

 2304، ص 3، جـ 5644

 84مجموعة احلسيين، رمق 

 عقد ادلّرر يف الإميان ابلقضاء والقدر .16

 1443، ص 2، جـ 3447

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ل رشح آأبنية الأفعالفتح الأقفا .17

 2321، ص 3، جـ 5688

 27مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 فتح الأقفال لأبنية الأفعال .18

 1224، ص 2، جـ 2891

 ، حنو، ترمي117مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 )وهو الرشح الكبري( 1362-1361، ص 2، جـ 3234

 ، جماميع، ترمي32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الطب الاكفية يف آأصول عمل .19

 1778، ص 3، جـ 4297

 293مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الاكفية ورشهحا يف عمل الطب .20

 2203-2202، ص 3، جـ 5380

 27مجموعة عينات، رمق 

 املطالب السنية يف آأمه العلوم ادلينية/املطالب السنية .21

 2331-2330، ص 3، جـ 5714

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 848، ص 2، جـ 1977

 247ط : عيل بن حسن احلّداد، رمق مجموعة الراب
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 ملحة الإعراب .22

 1937، ص 3، جـ 4700

 279مجموعة الرابط، رمق 

 منظومة يف عمل احلساب .23

 1998، ص 3، جـ 4854

 79مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املنظومة املسّماة العروة الوثيقة .24

 1050، ص 2، جـ 2455

 311مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 لصة من التعريف والأعالم فهيا آأهبم يف القرآ ن من الأسامء والأعالمنبذة خم .25

 )تلخيص( 1667-1666، ص 3، جـ 4013

 ، تفسري، ترمي30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النبذة املقّررة لّلعوى احملّررة .26

 1353-1352 ص ،2، جـ 3213

 ، جماميع، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النبذة املقررة لّلعوى احملررة .27

 2119، ص 3، جـ 5164

 ، فقه، ترمي298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح لميّة العجم –العمل  رشب  .28

 2]...[ ، ص2، جـ ]...[

 154مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 922، م محمّد بن معر –حبرق املدين 

 آأسامء هللا احلس ىن، منظومة .1

 680 ص ،1 جـ ،1571

 441مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 940م محمد بن معر،  –حبرمة 

 حتفة الأحباب وطرفة الأحصاب .1

 1396، ص 2، جـ 3324

 ، جماميع، ترمي46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 256محمد بن اإسامعيل، م الإمام  – البخاري

 آأوراق من رشح اجلامع الصحيح .1

                                                             
 نقص من عندنا. 2
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 2445، ص 3، جـ 6023

 مجموعة مقتنيات حسن العامري

 2446-2445، ص 3، جـ 6025

 ريمجموعة مقتنيات حسن العام

 ح الإمام البخاري/اجلامع الصحيح/اجلامع الصحيح لإمام البخاريحصي .2

 )اجلزء الأّول( 122-121، ص 1، جـ 264

  54مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء الثاين( 122، ص 1، جـ 265

 ، ترمي56مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء السادس( 123-122، ص 1، جـ 266

  57مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء الأّول( 123، ص 1، جـ 267

 38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 124-123، ص 1، جـ 268

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 124، ص 1، جـ 269

 229مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأّول( 125-124، ص 1، جـ 270

 221مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )النصف الأّول( 125، ص 1، جـ 271

 ، ترميآ ل جنيد وعة الرابط، من وقفمجم

 )النصف الثاين( 126، ص 1، جـ 272

 ، ترمي29مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 126، ص 1، جـ 273

 26مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الرابع( 127، ص 1، جـ 274

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 127، ص 1، جـ 275

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عرش()اجلزء احلادي  128، ص 1، جـ 276

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 129-128، ص 1، جـ 278

 ، ترمي111رمق  مجموعة الاكف،

 )اجلزء الأّول( 129، ص 1، جـ 279

 178مجموعة الاكف، رمق 
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 130، ص 1، جـ 280

 179رمق  مجموعة الاكف،

 130، ص 1، جـ 281

 180مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثالث( 131، ص 1، جـ 282

 مجموعة

 )متام اجلزء الثالث( 132-131، ص 1، جـ 283

 182مجموعة الاكف، رمق 

 )الربع الأخري( 132، ص 1، جـ 284

 186مجموعة الاكف، رمق 

 )جزء منه( 133-132، ص 1، جـ 285

 188مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الأّول( 133، ص 1، جـ 286

 4مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 اجلزء الأّول() 134-133، ص 1، جـ 287

 5مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 )اجلزء الثالث( 134، ص 1، جـ 288

 6مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 )الأخري( 135-134، ص 1، جـ 289

 7مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 135، ص 1، جـ 290

 56مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 136-135، ص 1، جـ 291

 244مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثالث والرابع( 136، ص 1، جـ 292

 245مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأّول( 137، ص 1، جـ 293

 19مجموعة عينات، رمق 

 )اجلزء الأّول( 138-137، ص 1، جـ 294

 20مجموعة عينات، رمق 

 138، ص 1، جـ 295

  55مجموعة احلزم، رمق 

 139-138، ص 1، جـ 296

 ، ترمي3مق مجموعة آ ل احلّداد، ر
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 آأمحد بن عيل –خري اب

 رساةل .1

 1410-1409، ص 2، جـ 3359

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد –دهدار اب

 رشح دعاء من الإنسان الاكمل .1

 1474، ص 2، جـ 3524

 76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1187، م بن حسن بن عبد الكرمي جعفر –الربزجني 

 رشح آأهل بدر .1

 2103-2102، ص 3، جـ 5122

 223عة )ع( الاكف، رمق مجمو 

 قصة املعراج للربزجني .2

 2137، ص 3، جـ 5211

 360مجموعة )ع( الاكف، رمق 

دان اجليالين .3  اللّجني ادلاين يف ذكر نبذة من مناقب س ّي 

 977، ص2، جـ 2282

 361مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 معراج النيب صىل هللا علية وسمل .4

 834-833، ص 2، جـ 1939

 208وعة ع الاكف، رمق مجم

 836، ص 2، جـ 1946

 89مجموعة عينات، رمق 

 منظومة آأهل بدر املسّماة جبالبة الكدر .5

 866، ص 2، جـ 2020

 ، تصّوف، ترمي17رمق  مجموعة عدن،

 مودل الإمام الربزجني/مودل الربزجني .6

 830، ص 2، جـ 1930

 99مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 832، ص 2ـ ، ج1932

 207مجموعة ع الاكف، رمق 

 834، ص 2، جـ 1941

 208مجموعة ع الاكف، رمق 
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 867، ص 2، جـ 2023

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 869، ص 2، جـ 2030

 450مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 1019-1018، ص 2، جـ 2378

 172مجموعة الاكف، رمق 

 1174، ص 2، جـ 2762

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1385، ص 2، جـ 3295

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1531-1530، ص 2، جـ 3663

 99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1819-1818، ص 3، جـ 4400

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1821-1820، ص 3، جـ 4405

 311 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2137، ص 3، جـ 5210

 360ف، رمق مجموعة )ع( الاك

 2335، ص 3، جـ 5727

 تلفةمجموعة مصادر خم 

 ـه 1183، م بن محمد زين العابدين –الربزجني 

 قّصة املعراج .1

 1297، ص 2، جـ 3075

 5مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خرب املعراج/املعراج .2

 721، ص 1، جـ 1666

 431عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 1798-1797، ص 3، جـ 4346

 304 وعة آ ل بن سهل، رمقمجم

 رشف الأانم، ادليبع، العزب –الربزجني 

 مجموعة موادل )هبامشه(  .1

 1966، ص 3، جـ 4775

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 12عيل بن حسن، م يف القرن الـ  –الربزجني 

 آأمسامء آأهل بدر "نظم" .1

 1310-1309، ص 2، جـ 3105

 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 د ادلرر يف مودل خري البرش "نظم"عق .2

 1611، ص 2، جـ 3869

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن عبد الس يّ د بن الرسول/بن عبد الرسول محمد آأبو عبد هللا –بـ  الشهري، نوري ،املوسوي الكردي احلسيين الربزجني

 هـ 1104آأو  1103، م بن الطويس

 ةالإشاعة يف آأرشاط الساع/الإشاعة لأرشاط الساعة .1

 682-683، ص 1، جـ 1576

 ، ترمي91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  683، ص 1، جـ 1577

 ، ترمي137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لهام الّصواب لأويل الألباب .2  اإ

 685، ص 1، جـ 1582

 299مجموعة الرابط، رمق 

 الرتغمي والرتخمي يف اإمس هللا اجلليل الكرمي/الرتغمي والرتخمي .3

 1283، ص 2، جـ 3038

 ، توحيد، ترمي2آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 1440، ص 2، جـ 3439

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ثبات النجاة وادلرجان للوادلين .4  سداد ادلين وسداد ادلين يف اإ

 1273، ص 2، جـ 3012

 ، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمرج املنباك من دخان التنباك .5

 2287، ص 3، جـ 5600

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 للروافضالنوافض  .6

 886-885، ص 2، جـ 2070

 ، تصّوف، ترمي83مجموعة آ ل حيىي، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

95 

 

آأبو العبّاس آأمحد بن آأمحد بن محمد بن  – الفاريس زرونـبـ آأو ُعرف بـرزوق آأو بـ الشهري، الربليس/الربانيس/الربنيس

 هـ 899عيىس، م 

 سؤال عن آأصول الطريقة .1

 1268، ص 2، جـ 2999

 126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ةالعقيد رشح .2

 2384، ص 3، جـ 5858

 مجموعة مصادر، توحيد، ترمي

 رشح عىل عقيدة الإمام الغزايل/رشح عقيدة الغزايل .3

 1895-1894، ص 3، جـ 4586

 140مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 2262-2261، ص 3، جـ 5535

 60مجموعة احلسيين، رمق 

 قواعد الطريقة يف امجلع بني الرشيعة واحلقيقةقيقة/قواعد التصّوف عىل وجه جيمع بني الرشيعة واحل  .4

 795-794، ص 1، جـ 1843

 ، ترميمجموعة الاكف

 1260، ص 2، جـ 2979

 ، تصّوف، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النصيحة الاكفية ملّن خّصه هللا ابلعافية .5

 1267-1266، ص 2، جـ 2996

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن آأمحد بن محمد بن عيىس محمد – الربنيس املريس

 رشح حزب البحر .1

 1661، ص 3، جـ 4000

 ، جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن محزة بن محمد العامثن – الربصاوي الفناري

 رساةل لبن الفناري .1

 1659، ص 3، جـ 3994

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 عيل –الربصيل احلنيفي 

ل .1  مرشد املتأأّه 

 1464، ص 2، جـ 3499
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 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 803عبد الرحمي آأمحد، م  –الربعي 

 ديوان الربعي .1

 1022، ص 2، جـ 2387

 172مجموعة الاكف، رمق 

 1023، ص 2، جـ 2389

عة، ترمي8مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 1023، ص 2، جـ 2390

 135مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 710آأمحد، م عبد هللا بن  – بـ املسّمى ،الرباكت آأبو

 مدارك التزنيل وحقائق التأأويل .1

 75، ص 1، جـ 171

 1مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 مدارك التزنيل وحقائق التأأويل .2

 76-75، ص 1، جـ 172

 2مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

براهمي، م  –الربماوي   هـ 1160اإ

 حاش ية املارديين .1

 1447-1446، ص 2، جـ 3458

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 861مشس ادلين محمّد بن عبد ادلامئ، م  –لربماوي ا

 يف الأصول الفقهية)هكذا( النبذة الألفية  .1

 511، ص 1، جـ 1144

 209مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 831محمد، م  –الربموي 

 الألفيّة وآأصول الفقه .1

 1364، ص 2، جـ 3241

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 م 1620ـ/ه 1029محمد بن فضل هللا، م  –الربهانبورري 

 احلاش ية العجيبة الالمعة يف حل بعض اللواحئ .1
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 1630-1629، ص 3، جـ 3912

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ابن بسطام

 قصيدة .1

 1636، ص 3، جـ 3927

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 858عبد الرمحن، م  –البسطايم 

 آألبوم يف حوادث الروم .1

 1602-1601، ص 2، جـ 3843

 123ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 هـ 875م  عيّل بن محمّد، – الشهري مبضفك البسطايم

 كتاب احلدود والأحاكم .1

 455، ص 1، جـ 1010

 134مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 1160سامل بن عبد هللا بن سامل، م  –البرصي 

 الإمداد يف معرفة علوم الإس ناد .1

 2288-2287، ص 3، جـ 5602

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1143عبد هللا بن سامل، م  – البرصي

 آأوائل الكتب احلديثيّة .1

 1340، ص 2، جـ 3182

 ، جماميع رمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو احلسني عيل بن آأيب الفرج بن احلسني –البرصي 

 امحلاسة البرصيّة .1

 1599-1598، ص 2، جـ 3835

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو احلسن عيل بن يوسف بن عيل –البرصي 

 رشح املنفرجة .1

 1703-1702، ص 3، جـ 4104
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 213 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1134بن سامل بن محمد، م  آأبو عبد هللا/عبد هللاخامتة احلفاظ  –البرصي امليّك  

 آأس ئّل فقهية .1

 1684، ص 3، جـ 4055

 109 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الإمداد يف معرفة علّو الإس ناد .2

 1355-1354 ص ،2، جـ 3218

 27وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 ما يقال ليّل بدء الويح ابملسجد احلرام .3

 2093-2092، ص 3، جـ 5096

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

براهمي –الميين  املقري البرصي  ـه 815، م همدي بن عيل بن اإ

 الرمحة يف الطب واحلمكة .1

 1775-1774، ص 3، جـ 4288

 292 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1938-1937، ص 3، جـ 4701

 284مجموعة الرابط، رمق 

 ابن بصري، صفيّ 

 غاية التحقيق عىل الاكفية .1

 1099، ص 2، جـ 2573

 74مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 1246، م بن حيىي بن آأيب بكر بن عيلّ  يوسف بن محمد –البّطاح الأهدل 

فهام الأفهام رشح بلغ املرام )اجلزء الأّول( .1  اإ

 96، ص 1، جـ 213

 ، ترمي28مق مجموعة ابن سهل، ر

 تشنيف السمع بأأخرار القرص وامجلع .2

 1277، ص 2، جـ 3023

 ، فقه، ترمي204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2006، ص 3، جـ 4875

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2117-2116، ص 3، جـ 5158
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 288مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 توضيح املساكل اإىل معرفة رشح دليل الّساكل .3

 302-301، ص 1، جـ 660

 ، ترمي131وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 نسامئ املواهب الرحيّية .4

 1336، ص 2، جـ 3171

 ، جماميع، ترمي21آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 هـ 1147آأمحد بن آأيب بكر بن آأمحد اجلنفي العيّك  العرييض، م  –البطيحيش 

د البرش .1  خالصة الأثر يف سرية س ّي 

 922، ص 2، جـ 2153

 153مجموعى حسني بن سهل، رمق 

 عيل بن زريق الاكتب –بغدادي ال 

 قصيدة .1

 2121، ص 3، جـ 5168

 298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

براهمي، م  –البغدادي   ـه 725 آأو 741عالء ادلين عيّل بن محمّد بن اإ

 لباب التأأويل يف معاين التزنيل .1

 )اجلزء الأّول( 69، ص 1، جـ 159

 ، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 زء الثالث()اجل 70-69، ص 1، جـ 160

 ، ترمي13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 70، ص 1، جـ 161

 ، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )جزء منه( 71، ص 1، جـ 162

 ، ترمي28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء السادس والأخري( 71، ص 1، جـ 163

 ، ترمي40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 72-71، ص 1، جـ 164

 40، رمق مجموعة آ ل حيىي

 )اجلزء الأّول( 73-72، ص 1، جـ 165

 2مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 73، ص 1، جـ 166
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 3مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الثالث( 73، ص 1، جـ 167

 4مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الأّول( 74، ص 1، جـ 168

 ، ترمي3زم، رمق مجموعة احل

 )اجلزء الثاين( 74، ص 1، جـ 169

  2مجموعة احلزم، رمق 

 )اجلزء الأخري( 75-74، ص 1، جـ 170

 3مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 662آأبو عبد هللا محمد بن آأيب بكر بن رش يد، م  –البغدادي 

ّ ة .1  الوترية يف مدح خري الربي

 1078، ص 2، جـ 2523

 رمي، مدح، ت39مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 1194حسني بن عيّل، م  – البغدادي العشاري

 حاش ية عىل رشح ابن جحر عىل خمترص ابفضل .1

 322-321، ص 1، جـ 707

 ، ترمي130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 428، م آأمحد بن محمّد –القدوري  البغدادي

 خمترص القدوري يف فروع احلنفية .1

 478-477، ص 1، جـ 1067

 مي، تر272مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 516، م الش يخ آأبو احلسني مسعود/آأبو محمّد احلسني بن سعود الفّراء – البغوي

 تفسري البغوي )الربع الثاين( .1

 2429، ص 3، جـ 5978

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 الهتذيب .2

 )اجلزء الثالث( 302، ص 1، جـ 662

 207مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 رشح الس نّة .3

 ّّل الثاين()اجمل 170، ص 1، جـ 364

 ، ترمي61مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 )اجملّّل الرابع من النسخة نفسها( 171-170، ص 1، جـ 365

 ، ترمي62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

د ودل عدانن .4  املصابيح مّما نطق به س يّ 

 211-210، ص 1، جـ 454

 208مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 مصابيح الس نّة .5

 211، ص 1، جـ 455

 280سهل، رمق مجموعة حسني بن 

 212-211، ص 1، جـ 456

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 معامل التزنيل/معامل التزنيل يف التفسري/معامل التزنيل يف تفسري القرآ ن .6

 )اجلزء الأّول( 76، ص 1، جـ 173

  2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 77-76، ص 1، جـ 174

  3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 زء الأّول()اجل 77، ص 1، جـ 175

 ، ترمي5مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الثالث وهو الأخري( 78-77، ص 1، جـ 176

 ، ترمي6مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 78، ص 1، جـ 177

 254مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 78، ص 1، جـ 178

 128مجموعة عبد الّرحامن ش يخ الاكف، رمق 

 )النصف الثاين( 79-78، ص 1، جـ 179

 107مجموعة عبد الّرحامن ش يخ الاكف، رمق 

 79، ص 1، جـ 180

 ، ترمي123مجموعة مكتبة ابعلوى جمريض، رمق 

 )الربع الأّول( 80-79، ص 1، جـ 181

 2مجموعة مصادر احلزم، رمق 

 ـه 1033آأمحد بن عالن، م  –البكري 

 رشح قصيدة آأيب مدين .1

 2167-2166، ص 3، جـ 5288

 245 عة املكتبة الشعبية، رمقمجمو 
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 هـ 1172آأو  1162مصطفى، م  –البكري 

 اجلواب الشايف وللّباب الاكيف .1

 1265، ص 2، جـ 2992

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لهّية .2  املوارد الهبّية يف احلمك الإ

 1383-1382، ص 2، جـ 3289

 ، جماميع، ترمي41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 896عبد املكل بن عيل، م آأبو الوقت  – البكري الصديقي

 آأربعون حديثًا يف آأمر ادلين .1

 1929-1928، ص 3، جـ 4677

 263من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 ـه 962العالمة محمد بن آأيب احلسن، اكن حيًا س نة  – البكري الصديقي

 حقائق فضل هللا .1

 2083-2082، ص 3، جـ 5070

 174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 جلزء السابع والعرشون(سرية )ا .2

 933-932، ص 2، جـ 2177

 223مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثامن والعرشون( 933، ص 2، جـ 2178

 223مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء السادس والعرشون( 934-933، ص 2، جـ 2179

 223مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء اخلامس والعرشون( 934، ص 2، جـ 2180

 223 مجموعة الاكف، رمق

 )اجلزء الرابع والعرشون( 934، ص 2، جـ 2181

 223مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثالث والعرشون( 935-934، ص 2، جـ 2182

 223مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين والعرشون( 935، ص 2، جـ 2183

 223مجموعة الاكف، رمق 

 نبذة الفتح القريب بفضل الكرب واملشيب .3

 1937-1936، ص 3، جـ 4698

 ، ترمي277مجموعة الرابط، رمق 
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 هـ 952، م محمد بن محمد بن عبد الرمحن آأبو احلسن – الصديقيالبكري 

 نتاجئ اذلكر يف حقائق الفكر .4

 2279، ص 3، جـ 5580

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 952محمّد بن محمّد بن عبد الّرمحن، م  –البكري الصديقي 

 نيّةالأجوبة احلس نة عن الأس ئّل المي  .1

 221، ص 1، جـ 476

 ، فرع سيئون115مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 1057ابن عاّلن، م /محمد بن عيل بن عالن –البكري الصديقي الشافعي 

 تسهيل الطرقات يف نظم الورقات .1

 2253، ص 3، جـ 5513

 39مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح الأذاكر النوويّة )اجلزء الثاين( .2

 1643-163، ص 1، جـ 350

 132آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 رشح عىل الإيضاح يف املناسك .3

  359، ص 1، جـ 792

 39مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منظومة يف امجلل من الالكم .4

 2031، ص 3، جـ 4937

 ، جماميع، ترمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نرش آألوية الرشيف ابلأعالم والتعريف .5

 1625، ص 3، جـ 3901

 ع، ترمي، جمامي129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سلامينرشف ادلين محمد بن زيك ادلين آأبو بكر بن  –البكري ابن قبيّل 

 (هـ 1062 )فرغ من تأأليفه الإس تغناء يف الفرق والإس تثناء .1

 229، ص 1، جـ 495

 156مجموعة الاكف، رمق 

 229، ص 1، جـ 496

 مجموعة

 1297، ص 2، جـ 3074

 ، فقه، ترمي5مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 د هللا محمد بن عبد هللا بن راشدآأبو عب –البكري القفيص 

 املرتبة الُعليا يف تفسري الرؤاي .1

 843، ص 2، جـ 1965

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 ـه 1369عبد هللا بن عوض، م  –بكري 

 نبذة تتعلق مبسائل العهد .1

 2440، ص 3، جـ 6011

 مجموعة مصادر مقتنيات

 هـ 929ن، م آأمحد بن عبد هللا بن عبد الرمح –فضل بلحاج اب

 خطبة آأول ليّل من رمضان .1

 721، ص 1، جـ 1667

 89مجموعة عينات، رمق 

 2419، ص 3، جـ 5951

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 )مجعها( 2433-2432، ص 3، جـ 5989

 مجموعة احلداد، ترمي

 القامئ – خطبة وداع شهر رمضان .2

 2420، ص 3، جـ 5953

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ة الوداع، القامئخطب .3

 1609، ص 2، جـ 3863

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دعاء ليّل النصف من رمضان .4

 2418، ص 3، جـ 5952

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ـه 979بن عبد هللا بن عبد الرمحن، م  احلسني/حسني –بلحاج ابفضل 

 الفصول الفتحية والنفثات الروحية .1

 2061، ص 3، جـ 5014

 149( الاكف، رمق مجموعة )ع

 2143، ص 3، جـ 5225

 مجموعة )ع( الاكف، تصوف، ترمي
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 هـ 918عبد هللا بن عبد الرمحن، م  – ،الشهري بـبأأفضل ابن احلاج/بلحاج

 اخملترص الكبري .1

 1212-1211، ص 2، جـ 2860

 62مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 نزهة اخلاطر يف آأذاكر املسافر .2

 1521، ص 2، جـ 3638

 ، جماميع، ترمي92ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 1521، ص 2، جـ 3638

 ، جماميع، ترمي92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1217احلسني بن عبد هللا بن علوي، م  –بلفقيه 

 املقصد النفيس رشح عقيدة الإمام محمد صاحل الرئيس .1

 1424، ص 2، جـ 3395

 ، جماميع، ترمي54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1043، م بن عبد هللا عبد هللا بن آأمحد العاّلمة –بلفقية 

 اجلزء الصبيح يف فضل صالة التسبيح .1

 1608، ص 2، جـ 3861

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حفظ الناسك وبغية الساكل .2

 1612-1611، ص 2، جـ 3870

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصّل السالكني .3

 2049، ص 3، جـ 4982

 117مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1266احلسني بن عبد هللا، م /حسنيعبد هللا بن  –و ابفقيه آأ  بلفقيه

 بغية الناشد يف آأحاكم املساجد .1

 1730-1729، ص 3، جـ 4171

 277 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 متهيد الأصول يف حل آألفاظ الفصول .2

 1729-1728، ص 3، جـ 4168

 277 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ادلرر الفريدة رشح الأرجوزة املفيدة/امخلسون العقيدة ادلرر الفريدة رشح الأرجوزة املفيدة يف .3

 1608-1607، ص 2، جـ 3859



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

106 

 

 ، جماميع، ترمي125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1728، ص 3، جـ 4167

 277 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الرد عىل الوهابية .4

 2017، ص 3، جـ 4903

 95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 سؤال عن بعض آألفاظ الطالق .5

 2276، ص 3، جـ 5572

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 سؤال وجواب .6

 1846، ص 3، جـ 4470

 374 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1266آأجاب علهيا احلبيب عبد هللا بن احلسني بلفقيه، م ، سؤال وجواب عن مسأأةل واقعة حال .7

 1882، ص 3، جـ 4558

 109من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 سانعقود امجلان وادلرر احل  .8

 1694-1693، ص 3، جـ 4082

 128 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

فتح العلمي يف بيان همّمات التولية والتفويض /فتح العلمي يف بيان همّمات مسائل التولية والتفويض والتحكمي .9

 فتح العلمي فامي يتعلق ابلتحكمي/يف بيان همامت التولية والتحكمي –فتح العلمي /والتحكمي

 1608، ص 2، جـ 3860

 ، جماميع، ترمي125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1207، ص 2، جـ 2847

 ، جماميع، ترمي61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2275، ص 3، جـ 5570

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 2299، ص 3، جـ 5631

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 قوت الألباب من جماز جنات ال داب .10

 1729، ص 3، جـ 4169

 277 ل، رمقمجموعة آ ل بن سه

 كتاب يف الرد عىل اخلوارج ومن حنى حنومه .11

 )مجعها( 2017، ص 3، جـ 4902

 ، جماميع، ترمي95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كفاية الراغب رشح هداية الطالب .12
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 1161، ص 2، جـ 2727

 ، جماميع، ترمي19مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 املساكل السوية اإىل مناسك الوصية .13

 845-844 ، ص2، جـ 1969

 475حسن احلّداد، رمق  مجموعة الرابط : عىل بن

 1730، ص 3، جـ 4172

 277 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1942، ص 3، جـ 4712

 305عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 2108-2107، ص 3، جـ 5135

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املقصد النفيس رشح عقيدة الرئيس .14

 1729، ص 3، جـ 4170

 277 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

  ماكتبات )اجلـ الأول( .15

 854-853، ص 2، جـ 1990

 226مجموعة ع الاكف، رمق 

 الهدية السنيّة .16

 890-889، ص 2، جـ 2080

 81مجموعة عينات، رمق 

 الهدية السنية لأهل املّل احملمدية .17

 2153-2152، ص 3، جـ 5251

 114مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 2205، ص 3، جـ 5385

 30مجموعة عينات، رمق 

 2274، ص 3، جـ 5566

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 ومما كتبه العالمة عبد هللا بن حسني بلفقيه .18

 1917، ص 3، جـ 4646

 ، ترمي188مجموعة الرابط، رمق 

 عبد هللا بن حسن –الرتميي  العلوي بلفقيه

 اخلقائق ومتحيص النقل حول ما آأورده مؤلف صّل الأهل .1

 2392-2391ص  ،3، جـ 5877

 3123مجموعة مصادر، رمق 
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 الشواهد اجللية )آأحباث( .2

 2391-2390، ص 3، جـ 5874

 3122، مجموعة

 الفرائد يف قيد بلفقيه .3

 2391، ص 3، جـ 5876

 3213مجموعة مصادر، رمق 

 حنو املدخل اإىل الـتأأرخي احلرضيم .4

 2391، ص 3، جـ 5875

 3123مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 1162، م بن محمد بن آأمحد عبد الرمحن بن عبد هللا لش يخا – العلوي/علوي بلفقيه

 آأحسن اجلواب وآأمكل اخلطاب .1

 1817، ص 3، جـ 4396

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

سعاف آأهل الإميان .2  اإ

 1849، ص 3، جـ 4477

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 تعليقة آأنيقة )مجعها( .3

 1563-1562، ص 2، جـ 3744

 ، جماميع، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خامتة اجلواب والبيان .4

 1921، ص 3، جـ 4657

 ، ترمي188مجموعة الرابط، رمق 

 رساةل املريد )منظومة( .5

 1753، ص 3، جـ 4232

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عبد الرمحن بن عبد هللا بن آأمحدنظمها ل ، ـه 1132رساةل املريد لعبد هللا بن علوي احلداد، املتوىف س نة  .6

 بلفقيه

 1926-1925، ص 3، جـ 4669

 ، ترمي198مجموعة الرابط، رمق 

 رشفات آأهل الكامل ونسامن قُرب الوصال/رشفات آأهل الكامل ونسامت قرب آأهل الوصال .7

 748، ص 1، جـ 1733

 360عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 749-748، ص 1، جـ 1734

 369عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال
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 749، ص 1، جـ 1735

 389عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 )نظمها( 1848، ص 3، جـ 4474

 ، ترمي388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشفات آأهل المكل ونسامت قرب الوصال .8

 1978، ص 3، جـ 4806

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رفع الأس تار عن مفتاح الأرسار .9

 1565ص  ،2، جـ 3751

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1850، ص 3، جـ 4480

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 د امليثاق عىل حماسن الأخالقرشح عق .10

 1565، ص 2، جـ 3750

 ، جماميع، ترمي113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1943، ص 3، جـ 4714

 358عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رشح القصيدة الفريدة .11

 1851-1850، ص 3جـ ، 4481

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الصعود يف تذكرة الأخوة، لطلب بعض آأهل مكة الفضالء عقد الأخوة .12

 1693-1692، ص 3، جـ 4079

 128 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عقد امليثاق عىل حماسن الأخالق .13

 1208-1207، ص 2، جـ 2849

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 معدة احملقق .14

 1849، ص 3، جـ 4476

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 معدة احملقّق يف العقائد .15

 1296، ص 2، جـ 3073

 4محموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح بصائر الإخوان يف رشح دوائر الإسالم/فتح بصائر املسرت شدين لرشح دوائر الفضل وادلين .16

 786، ص 1، جـ 1822

 69مجموعة الرابط، رمق 
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 786، ص 1، جـ 1823

 368عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :المجموعة 

 1421-1420، ص 2، حـ 3386

 ، جماميع، ترمي53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح اخلالف برشح عقد امليثاق .17

 1850، ص 3، جـ 4479

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فتح اخلالق رشح قصيدة عقد امليثاق .18

 2232، ص 3، جـ 5457

 10 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 لتائيةقصيدة ا .19

 2356-2355، ص 3، جـ 5784

 46مجموعة احلداد، رمق 

 قصيدة فتح اخلاّلق يف حماسن الأخالق .20

 1607، ص 2، جـ 3858

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القصيدة الفريدة .21

 1055، ص 2، جـ 2469

 376مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 1943، ص 3، جـ 4715

 358احلداد، رمق  عيل بن حسن رابط :مجموعة ال

 القصيدة املسّماة عبد امليثاق عىل حماسن الأخالق .22

 1015، ص 2، جـ 2370

 112مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 مسأأةل وجواهبا عن الإمام املهدي .23

 1850-1849، ص 3، جـ 4478

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ظم بديع املثالن .24

 1848، ص 3، جـ 4475

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 وصية .25

 1851، ص 3، جـ 4482

 388 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 عوض بن عيلّ  –بلفقيه 

 قصائد .1

 1048، ص 2، جـ 2452

 319مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 قصائد شعر محيين )بلفقية وعدد من الشعار( .2

 1049-1048، ص 2، جـ 2450

 312مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 د ملتقظةقصائ .3

 1045، ص 2، جـ 2441

 310مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 هـ 1266محمد بن زين بن عبد هللا بن احلسني، م  –بلفقيه 

جازة روضيّ ة .1  اإ

 1016، ص 2، جـ 2373

 163مجموعة الاكف، رمق 

براهمي –البلقاين املاليك   عبد السالم بن اإ

 رشح جوهرة التوحيد .1

 1372، ص 2، جـ 3262

 34مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1179اإسامعيل بن عبد الرمحن، م  –البلييس الشافعي 

 حاش ية اإسامعيل البلييس عىل منت اهلمزية .1

 1713، ص 3، جـ 4131

 270 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأبو العباس آأمحد –البنّاء الرسقطي 

 املباحث الأصلية عن مجّل الطريقة الصوفية .1

 1266، ص 2، جـ 2994

 125وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 هـ 797محمد بن عبد ادلامئ، م آأبو الرباكت انرص ادلين  –الشاذيل الشافعي ق، الشهري بـ، ليبنت امل ابن 

 الأنوار الاّلحئة يف آأرسار سورة الفاحتة .1

 1462، ص 2، جـ 3494

 ، جماميع، ترمي66مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 جواب عن سؤال حديث .2

 1463-1462، ص 2، جـ 3495

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )نظمه ابن بنت امليلق( حال السلوك اإىل مكل امللوك .3

 ، تصّوف، ترمي122، مجموعة آ ل حيىي، رمق 2989

 ، تصّوف، ترمي122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب .4

 1463، ص 2، جـ 3496

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ملّخص مؤلّف من آأسامء النيّب صىّل هللا عليه وسملّ  .5

 1462-1461، ص 2، جـ 3493

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 موارد ذوي الأختصاص اإىل مقاصد سورة الإخالص .6

 1461، ص 2، جـ 3492

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 495آأبو نرص محمّد بن هبة هللا، م  –البندنيجي 

 املعمتد يف مذهب الشافعي .1

 488-487، ص 1، جـ 1090

 88مجموعة مصادر، رمق 

 ابن هبران

 ية العربلم  .1

 2074، ص 3، جـ 5046

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الش يخ، الهبلول

 قصيدة الهبلول .1

 2454، ص 3، جـ 6049

 مجموعة مصادر مقتنيات

 هـ 1024بدر ادلين حسن بن محمد بن محمد، م  –البوريين ادلمشقي الشافعي 

 رشح ديوان ابن الفارض .1

 1043، ص 2، جـ 2437

 ، آأدب، ترمي145مجموعة حسني بن سهل، رمق 
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الإمام محمد بن سعيد بن /ادلين آأبو عبد هللا محمد بن سعيدرشف /جامل ادلين الإمام – البغدادي الصهنايج البوصريي

 ـه 696م آأو  694، م آأبو عبد هللا سعيد/حامد البوصريي

 املدحي ةبرد .1

 2248، ص 3، جـ 5499

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 الرُبدة .2

 831، ص 2، جـ 1933

 207ة ع الاكف، رمق مجموع

 1207، ص 2، جـ 2848

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1816، ص 3، جـ 4392

 310مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2337-2336، ص 3، جـ 5731

 40مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 تشطري الربدة .3

 1724-1723، ص 3، جـ 4156

 275مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح نظم الإمام البوصريي .4

 2035، ص 3، جـ 4946

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح الكواكب ادلرية يف مدح خري الربية .5

 2034-2033، ص 3، جـ 4943

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 العقيدة اهلمزية .6

 1999، ص 3، جـ 4858

 81مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 قصيدة البوصريي آأم القرى يف مدح خري الورى .7

 1920-1919، ص 3، جـ 4652

 188وعة الرابط، رمق مجم

 قصيدة للبوصريي ميدح فهيا الشاذيل .8

 1982، ص 3، جـ 4816

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 قصيدة سنيّة يف مدح خري الربيّة .9

 1308، ص 2، جـ 3101

 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 القصيدة الهائية .10

مام البوصريي) 842، ص 2، جـ 1962  (حملمد احلنفي وقيل لالإ

 207وعة ع الاكف، رمق مجم

 اهلمزية للبوصريي .11

 1731، ص 3، جـ 4175

 278مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 (القصيدة اهلمزية) 839، ص 2، جـ 1956

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 الكواكب ادلرية يف مدح خري الربية .12

 (مع عدة ختاميس لها) 1871، ص 3، جـ 4530

 ، ترمي50نيد، رمق مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجل 

 2436-2435، ص 3، جـ 5998

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 منت القصيدة اهلمزية .13

 1966، ص 3، جـ 4776

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منظومة اهلمزية .14

 2112، ص 3، جـ 5146

 239مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منظومة يف املدحي اهلمزية .15

 2249، ص 3، جـ 5502

 30رمق مجموعة احلسيين، 

 نظم اهلمزية .16

 1996، ص 3، جـ 4850

 78مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو الرباكت محمد بن عبد هللا بن سعيد بن حامد – البوصريي

 منظومة ختميس الصالة املرضية .1

 2132-2131، ص 3، جـ 5196

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1379الس يد حمسن بن جعفر، م  – بوخني

يضاح ادلليل عىل املع .1  رتض يف حمك واقعة ابن فضل وابعقيلاإ

 1979، ص 3، جـ 4808

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 1183جعفر بن محمد، م  –البييت السقّاف 

 الفكل املشحون .1

 1444، ص 2، جـ 3449

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 685هللا بن معر، م  آأبو سعيد عبدانرص ادلين  – الشافعيالبيضاوي 

 تفسري القايض البيضاوي/آأموار التزنيل وآأرسار التأأويلار التزنيل/آأنو  .1

 )اجلزء الأّول والثاين( 3، ص 1، جـ 5

 ، تفسري، ترمي258آ ل بن سهل، رمق مجموعة 

 3، ص 1، جـ 6

 ، تفسري، ترمي259مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 4-3 ، ص1، جـ 7

 252مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ين()اجلزء الثا 4، ص 1، جـ 8

 ، تفسري، ترمي261آ ل بن سهل، رمق مجموعة 

 5-4، ص 1، جـ 9

 129د الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق مجموعة عب

 )الثاين( 5، ص 1، جـ 10

 ، تفسري، ترمي102مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 6-5، ص 1، جـ 11

 ، ترمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 6، ص 1، جـ 12

 ، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 7-6، ص 1، جـ 13

 ، ترمي53مجموعة احلزم، رمق 

 )الأّول والثاين( 7، ص 1، جـ 14

 ، ترمي 64مجموعة احلزم رمق 

 )النصف الأّول( 8-7، ص 1، جـ 15

 1مجموعة الرابط، رمق 

 )الأّول( 8، ص 1، جـ 16

 ، ترمي15مجموعة احلّداد، رمق 

 )الأخري( 9-8، ص 1، جـ 17

 ، ترمي19 مجموعة احلّداد، رمق

 9، ص 1، جـ 18

 ، ترمي3مجموعة مصادر، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

116 

 

 9، ص 1، جـ 19

 ، ترمي4مجموعة مصادر، رمق 

 10، ص 1، جـ 20

 ، ترمي6مجموعة مصادر، رمق 

 10، ص 1، جـ 21

 ، ترمي5مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 هـ 458احلافظ آأيب بكر آأمجد بن احلسني بن عيّل، م  –البهيقي 

 والّصفات الأسامء .1

 95-94، ص 1، جـ 211

 ، ترمي57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سنن الُكربى  .2

 )اجلزء الأّول( 159-158، ص 1، جـ 339

 ، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 159، ص 1، جـ 340

 ، ترمي48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 160-159، ص 1، جـ 341

 ترمي ،53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1183الإمام عيّل، م  –البيويم الشافعي 

 رساةل الفضل مامنة .1

 747، ص 1، جـ 1730

 54مجموعة الاكف، رمق 
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 اءتحرف ال 

 اتج ادلين بن زكراي

 رساةل الوضوء .1

 2149-2148، ص 3، جـ 5240

 مجموعة )ع( الاكف

 نبذة يف العبادات .2

 2147-2146، ص 3، جـ 5234

 فمجموعة حسن بن عبد هللا الاك

براهمي –التاويف احلليب احلنفي   اإ

ات يف الأوراد وادلعوات .1  الكواكب النرّي 

 1411، ص 2، حـ 3363

 ، جماميع، ترمي50محموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ، التربيزي

 خواص الأسامء احلس ىن .1

 1832-1831، ص 3، جـ 4434

 315مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 س ىن التسعة والتسعني()خواص الأسامء احل  2195-2194، ص 3، جـ 5359

 24مجموعة عينات، رمق 

 هـ 746آأمحد بن حسن، م  –التربيزي 

 الرّساج الوّهاج يف رشح املهناج .1

 353، ص 1، جـ 779

 90مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 741، م محمّد بن عبد هللا –التربيزي 

 مشاكة املصابيح .1

 207، ص 1، جـ 447

 72مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 208-207، ص 1، جـ 448

 73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 208، ص 1، جـ 449

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 209-208، ص 1، جـ 450

 9مصادر احلبيش، رمق 

 209، ص 1، جـ 451

 45مجموعة عدن، رمق 

 210-209، ص 1، جـ 452

 90مكتبة الأحقاف، رمق 

 210، ص 1، جـ 453

 ، ترمي241املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 هـ 652بو زكراي حيىي بن محمّد بن موىس، م آأ  –التحييب 

 صفوة الأصفياء خمترص الإحياء .1

 774، ص 1، جـ 1794

 11مجموعة الاكف، رمق 

ن، اكن حيًّا  –الرتمذي احلامك   هـ 318الإمام محمد بن عيل بن برش املؤّذ 

ن احلكمي الرتمذين يف الولية .1  كتاب الإمام محمد بن عيل بن برش املؤّذ 

 1473-1472ص  ،2، جـ 3521

 ، جماميع، ترمي75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 279، م بن سورة الإمام احلافظ آأيب عيىس محمد بن عيىس – الرتمذي

 انتخاب شامئل الرتمذي .1

 97-96، ص 1، جـ 214

 ، ترمي28، رمق مجموعة احلزم

 شامئل النيّب صىّل هللا عليه وسملّ  .2

 951-950، ص 2، جـ 2223

 248مق مجموعة آ ل بن سهل، ر

 كتاب شامئل املصطفى .3

 905، ص 2، جـ 2115

 153مجموعة الرابط : من وقف آ ل جنيد، رمق 

 منت الشامئل .4

 1572، ص 2، جـ 3767

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 معر بن محمد – تشييد البنيان

 التقاط من كتاب تشييد السقاف .1
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 )اختصار( 1970-1969، ص 3، جـ 4784

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 791آأو  792مسعود بن معر، م  – ادلين سعد، فزتاين، املدعو بـالت

 حاش ية عبد هللا الرندي عىل هتذيب املنطق .1

 2033-2032، ص 3، جـ 4941

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح ترصيف العزي .2

 1985، ص 3، جـ 4823

 70مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح تلخيص املفتاح .3

 1094، ص 2، جـ 2560

عة، ترمي31حبىي، رمق مجموعة آ ل   ، متنّو 

 رشح الزجناين يف الرصف .4

 1362، ص 2، جـ 3236

 ، جماميع، ترمي32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح العقائد النسفيّة/رشح العقائد .5

 1382، ص 2، جـ 3287

 ، جماميع، ترمي40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2148-2147، ص 3، جـ 5237

 مجموعة )ع( الاكف

 2309-2308، ص 3، جـ 5655

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 الرشح الكبري للتلخيص .6

 1673، ص 3، جـ 4029

 83مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص رشح تلخيص املفتاح .7

 1673-1672، ص 3، جـ 4028

 83مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ املنصور – التقوي

 الأخالق .1

 1864، ص 3، جـ 4512

 417 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 هـ 895محمد بن يوسف، آأبو عبد هللا  –املغريب  ليكاحلس ين املا التلمساين الس نويس

ية .1  بيان تظّمنته لكمة خري الربيّة من غامض آأرسار الصناعة الطّب 

 1415-1414، ص 2، جـ 3371

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ادلرر الفاخرة يف معرفة من هل امحلد يف ادلنيا وال خرة .2

 1718-1717، ص 3، جـ 4141

 273 سهل، رمق مجموعة آ ل بن

 رشح آأم الرباهني .3

 2191، ص 3، جـ 5349

 1مجموعة عينات، رمق 

 رشح العقيدة الس نوس ية رشح عقيدة الس نويس .4

 1717، ص 3، جـ 4140

 273مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1797، ص 3، جـ 4345

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1901، ص 3، جـ 4604

 144مجموعة الرابط، رمق 

 عىل منت الس نويس رشح محمد الهدهدي .5

 1151، ص 2، جـ 2699

 14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 العقيدة .6

 1395، ص 2، جـ 3321

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (عقيدة الس نويس) 1696، ص 3، جـ 4088

 165مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 عقيدة آأهل التوحيد .7

 1696، ص 3، جـ 4089

 165 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 العقيدة ورشهحا .8

 1876-1875، ص 3، جـ 4542

 ، ترمي73من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 املقّدمة .9

 1594، ص 2، جـ 3821

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 513آأبو الفضل يوسف بن محمد، م  – التورزي

 قصيدة املنفرجة .1

 1811، ص 3، جـ 4380

 307 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 891عزم املغريب، م جامل ادلين محمد بن  –التونيس 

 دس تور الإعالم مبعارف الأعالم .1

 924-923، ص 2، جـ 2157

 23مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 416آأبو احلسن عيّل، م  –الهتايم 

 ديوان الهتايم .1

 1037، ص 2، جـ 2425

 ، آأدب، ترمي169مجموعة الاكف، رمق 

 قامس بن عيل بن هيمث – الهتايم

 قصيدة يف املهدي آأمحد بن احلسني .1

 1934-1933، ص 3، جـ 4691

 ، ترمي276مجموعة الرابط، رمق 

، بن عبد السالم بن عبد هللا بن آأبو القسم آأمحد بن عبد احللمي/الش يخ آأمحد بن عبد الرمحن –احلنبيل  احلّراينابن تميية 

 ـه 738آأو  728م 

 رساةل ابن تميية يف مناحصة الرعاة والرعّية .1

 1263، ص 2، جـ 2987

 ، تصّوف، ترمي121ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 سؤال يف الاس تغاثة .2

 1216-1215، ص 2، جـ 2870

 67مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فوائد منقوةل من مهناج الس نّة القومي لبن تميية .3

 1149، ص 2، جـ 2695

 ، جماميع، ترمي14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 مسائل س ئل عهنا الش يخ آأمحد بن تميية .4

 1889-1888، ص 3، جـ 4573

 139مجموعة الرابط، رمق 
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 مسأأةل القبور والاستنجاد ابملقبور .5

 846-845، ص 2، جـ 1971

 42مجموعة احلّداد، رمق 
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 اءثحرف ال 

 محمد بن عبد اللطيف –الثابيت الزبيدي 

 جداول الأوقات .1

 1802-1801، ص 3، جـ 4356

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي، م الش يخ آأمحد بن محم –الثعاليب   هـ 1035د بن اإ

 نفائس العرائب .1

 883، ص 2، جـ 2064

 398محموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 426، م آأبو اإحساق آأمحد بن محمّد –الثعليب النيسابوري 

 عرائس اجملال يف قصص الأنبياء .1

 779، ص 1، جـ 1805

 270من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 429نصور عبد املكل بن محمد بن اإسامعيل، م آأبو م  – النيسابوري الثعاليب

 آأابت منقوةل من كتاب يتمية ادلهر يف حماسن آأهل العرص .1

 1526-1525، ص 2، جـ 3650

 96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 يتمية ادلهر .2

 )اجلزء الأّول( 1080، ص 2، جـ 2528

 64مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 زء الثاين()اجل 1081-1080، ص 2، جـ 2529

 64مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثالث( 1081، ص 2، جـ 2530

 65مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الرابع( 1082-1081، ص 2، جـ 2531

 65رابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة ال
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 ميحرف اجل

 اجلرجاين

 حاش ية عىل مشاكة الأنوار .1

 148، ص 1، جـ 316

 ، ترمي89مكتبة الأحقاف، رمق 

 ـه 471بن عبد الرمحن، م  القادر/عبد القاهرآأبو بكر  – النحوي اجلرجاين

 عوامل النحو/العوامل يف النحو .1

 )العوامل يف النحو، هكذا( 1964، ص 3، جـ 4769

 35مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 1986، ص 3، جـ 4825

 70مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2251، ص 3، جـ 5507

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 2321-2320، ص 3، جـ 5686

 26مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 نبذة يف النحو .2

 2283، ص 3، جـ 5589

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 816عيل بن محمد، م  –اجلرجاين 

 رساةل يف عمل آأصول احلديث .1

 2381، ص 3، جـ 5850

 ديث، ترمي، ح1مجموعة مكتبة الشحر، بدون رمق 

 املصباح رشح املفتاح .2

 1107، ص 2، جـ 2593

 95مجموعة ع الاكف، رمق 

 1077-1003مطهّر بن محمد بن آأمحد،  –اجلرموزي احلس ين الميين 

 نزهة الأسامع والأبصار .1

 991، ص 2، جـ 2315

 ، اترخي، ترمي316مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 
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 ـه 884د بن عبد هللا، م آأبو العباس آأمح –اجلزائري 

 العقيد املنظومة الالمية الأشعرية .1

 1715، ص 3، جـ 4136

 272 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 899 آأو 839آأو  843آأو  833، م بن آأمحدمحمد /بن محمد بن محمد محمدمشس ادلين آأيب احلسن  –اجلزري الشافعي ابن 

 هـ

 تعليق ورشح عىل اجلزرية .1

 2055-2054، ص 3، جـ 4997

 122وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 تقريب النرش يف القراءات العرش .2

 1510، ص 2، جـ 3610

 ، جماميع، ترمي87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 المتهبد يف عمل التجويد .3

 1235، ص 2، جـ 2918

 ، جتويد، ترمي28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجلزرية .4

 1762-1761، ص 3، جـ 4255

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2047-2046، ص 3، جـ 4976

 115مجموعة )ع( الاكف، رمق 

د املرسلني/احلصن احلصني .5  احلصن احلصني من الكم س ّي 

 150-149، ص 1، جـ 319

 ، ترمي186مجموعة الرابط، رمق 

 150، ص 1، جـ 320

 ، ترمي11مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 151-150، ص 1، جـ 321

 ، ترمي43مجموعة احلزم، رمق 

 151، ص 1، جـ 322

 ، ترمي140مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1716-1715، ص 3، جـ 4137

 272مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح اجلزرية .6

 1797، ص 3، جـ 4344

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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د املرسلني .7  عدة احلصن احلصني من الكم س يّ 

 177، ص 1، جـ 379

  12مجموعة مصادر احلبيش، رمق 

 177، ص 1، جـ 380

 251هل، رمق مجموعة حسني بن س 

 1301، ص 2، جـ 3084

 ، تصّوف، ترمي7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد تتعلّق بصحيح البخاري .8

 1351-1350، 2، جـ 3208

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف القراءات العرش )لعل امسه: حتبري التيسري( .9

 2042-2041، ص 3، جـ 4963

 ، تفسري، ترمي108 مجموعة )ع( الاكف، رمق

 نرش الفوائدخمترص  .10

 1398-1397، ص 2، جـ 3330

 ، جماميع، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

د املرسلني .11 د املرسلني/مفتاح احلصن احلسني من الكم س ّي   املفتاح عىل احلصن احلصني من الكم س ّي 

 1301-1300، ص 2، جـ 3083

 ، تصّوف، ترمي7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 صن احلصني()مفتاح احل 1317-1316، ص 2، جـ 3123

 ، جماميع، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1411، ص 2، حـ 3362

 50محموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة .12

 1160، ص 2، جـ 2724

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 منظومة اجلزريّة/منظومة اجلزري .13

 1234، ص 2، جـ 3141

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (يف عمل التجويداملنظومة اجلزري ) 1427، ص 2، جـ 3403

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1834، ص 3، جـ 4440

 317مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2039، ص 3، جـ 4956

 104مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 منظومة يف التجويد .14

 1811، ص 3، جـ 4379

 307 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 493الش يخ حيىي بن عيىس، م  –ابن جزةل 

  الإنسانمهنال البيان فامي يس تعمهل .1

 1126، ص 2، جـ 2637

 ، طب86مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 854، م بن آأيب بكر سلامين محمد بن سلامينآأبو عبد هللا  –اجلزويل 

 دلئل اخلريات وشوارق الأنوار يف الصالة عىل النيّّب اخملتار دلئل اخلريات .1

 731، ص 1، جـ 1692

 ، ترمي38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 732-731، ص 1، جـ 1693

 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 732، ص 1، جـ 1694

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 732، ص 1، جـ 1695

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 733-732، ص 1، جـ 1696

 404عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 733، ص 1، جـ 1697

 409عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 733ص ، 1، جـ 1698

 414عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 734، ص 1، جـ 1699

 409عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 734، ص 1، جـ 1700

 414عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 735-734، ص 1، جـ 1701

 عيّل بن حسن احلّداد رابط :مجموعة ال

  735، ص 1، جـ 1702

 468عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :وعة المجم

 735، ص 1، جـ 1703

 35، رمق مجموعة احلزم
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 736-735، ص 1، جـ 1704

 85مجموعة احلزم، رمق 

 2278-2277، ص 3، جـ 5576

 76مجموعة احلسيين، رمق 

 2299-2298، ص 3، جـ 5629

 81مجموعة احلسيين، رمق 

 2386-2385، ص 3، جـ 5861

 3120رمق  مجموعة مصادر،

 عريف مصنّ ف كتاب دلئل اخلرياتتنبدة يف  .2

 873، ص 2، جـ 2040

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 آأبو عبد هللا مجمد بن معر بن آأمحد –جشري 

 منشور احلمك .1

 1341، ص 2، جـ 3184

 رميت ،، جماميع22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1107محمد، م  –اجلصاص 

 ضل املدينة املنورةرساةل يف الأحاديث الواردة يف ف .1

 1763-1762، ص 3، جـ 4258

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي بن معر، م  –اجلعربي   هـ 732اإ

 رشح اجلعربي عىل الشاطبية يف القراءات .1

 55-54 ، ص1، جـ 123

 ، ترمي71مجموعة آ ل احلزم، رمق 

 معر بن عيل بن مسرة – اجلعدي

، ء سادات الزمن ومعرفة آأنساهبم ومبلغ آأعامرمه ووقت وفاهتمطبقات فقهاء المين، وعيون من آأخبار رؤسا .1

 ـه 586آألفه 

 1700، ص 3، جـ 4098

 192 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 148م الإمام، جعفر الصادق، 

 قرعة س يّ دان محمد صىّل هللا عليه وسملّ  .1



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

129 

 

 1143، ص 2، جـ 2677

 ، تنجمي، ترمي15املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

براهمي بن عبد هللا، م بر  – جعامن  ـه 1083هان بن اإ

 آأبيات يف اجلد والأخوة .1

 1997، ص 3، جـ 4853

 79مجموعة )ع( الاكف، رمق 

براهمي، م  – جعامن براهمي بن محمد بن اإ  ـه 1034اإ

 الأحاديه املسلسّل .1

 1906، ص 3، جـ 4616

 166مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 1071حسن بن عيل بن الصادق، م  –اجلفري 

 يف آأحاكم البيع وحنوهنبذة  .1

 1968-1967، ص 3، جـ 4779

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1154م آأو  هـ 1216، اكن حيًّا بن الصادق/احلسن بن عيل الصادقحسن/ –اجلفري 

 نبذة يف الفقه .1

 1211، ص 2، جـ 2858

 62مجموعة الاكف، فرع س يؤن، رمق 

 1879، ص 3، جـ 4550

 99مجموعة الرابط، رمق 

 حسني بن عبد الرمحن – اجلفري

 قصيدة .1

 1529، ص 2، جـ 3660

 ، جماميع، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1137ساف بن محمّد، م  –اجلفري 

ّر ي .1 ّر ّي والعقد ادل   الكوكب ادّل 

 818-817، ص 1، جـ 1903

 ، ترمي7مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1239سقّاف بن محمد بن عيدروس، م  –اجلفري 

 دة الأشعريةصفوة العقي .1

 1209، ص 2، جـ 2851

 ، جماميع، ترمي61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1222-1137بن ش يخ بن حسن،  ش يخ بن محمد الش يخ – املدين احلرضيمالعلوي  اجلعفري/اجلفري

 آأرجوزة .1

 1639، ص 3، جـ 3937

 136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جواب كتاب جاء من معر بن عيل بأأفضل .2

 1370-1369، ص 2، جـ 3256

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان )اجلزء الأّول( .3

 1059، ص 2، جـ 2478

 122مجموعة آ ل بن سهلـ رمق 

 )اجلزء الثاين( 1059، ص 2، جـ 2479

 123مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح قصيدة آأان آأدري لست آأدري .4

 1566، ص 2، جـ 3753

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ىل خالقة عّز وجلّ شاكية اخمللوق من جعل اإ  .5

 1370، ص 2، جـ 3257

 33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كزن الرباهني الكسبية والأرسار الوهبية .6

 815، ص 1، جـ 1897

 ، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 816-815، ص 1، جـ 1898

 127مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  816، ص 1، جـ 1899

 65مجموعة الاكف، رمق 

 2202-2201، ص 3، جـ 5377

 27مجموعة عينات، رمق 

 الكوكب اجلليل الرفيع الزاهر ... )هكذا( يف نس بة السادة بين علوي/الرفيع الزاهر )هكذا(الكواكب اجلليل .7

 1371، ص 2، جـ 3259

 33مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 1567، ص 2، جـ 3755

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموع منظوم مضاعف الرزانة .8

 1369، ص 2، جـ 3254

 32آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 مجموع الهفوات الصادرات من اخليالت الواردات .9

 1259-1258 ، ص2، جـ 2975

 ، تصّوف، ترمي110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مرثية يف الأمري الّصنعاين .10

 1642-1641، ص 3، جـ 3943

 136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مفاتيح الأرسار يف تزنل الأنوار .11

 2202، ص 3، جـ 5378

 27ت، رمق مجموعة عينا

 ماكتبة للش يخ معر بن عيل ابفضل .12

 164، ص 3، جـ 4006

 ، جماميع، ترمي144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ملخصًا من كتاب نتيجة آأشاكل قضااي .13

 2201، ص 3، جـ 5376

 27مجموعة عينات، رمق 

فكه .14  نبذة دلاعي يدعو الناس يف مكّة تبنّي للناص زمعه واإ

 1370، ص 2، جـ 3258

 33رمق  مجموعة آ ل حيىي،

 نتيجة اإشاكل سكل اجلواهر اجلواهرية/نتيجة اإشاكل قضااي سكل جوهر اجلواهرية .15

 873، ص 2، جـ 2041

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 873، ص 2، جـ 2042

 379مجموعة حسني بن سهلـ رمق 

 874، ص 2، جـ 2043

 122مجموعة ع الاكف، رمق 

 1262، ص 2، جـ 2984

 ّوف، ترمي، تص107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1369-1368، ص 2، جـ 3253

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2200-2199، ص 3، جـ 5372
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 26مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1273علوي بن سقّاف بن محمد بن عيدروس، م  –اجلفري 

رشاد ذوي العقول والفهوم اإىل آأن النذر بنصيب آأحد العمني .1  اإ

 2018، ص 3، جـ 4905

 اميع، ترمي، جم95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح معدة الّساكل وعّدة الناسك .2

 370، ص 1، جـ 818

 ، ترمي38مجموعة احلزم، رمق 

 الفتاوى املفيدة .3

 2018، ص 3، جـ 4904

 95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 القول السديد يف الأحاكم املتعلقة ابلعبيد .4

 1590، ص 2، جـ 3811

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2300، ص 3، جـ 5634

 82حلسيين، رمق مجموعة ا

 الهنر املتدفق عىل حدائق معدة احملقق .5

 2025، ص 3، جـ 4922

 ، جماميع، ترمي97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1294حسني، م  –اجلفري امليّك  

 العّدة املنيفة يف مناسك احلّج الرشيفة .1

 1476-1475، ص 2، جـ 3529

 77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1084احلسن بن آأمحد، م  –اجلالل 

 حتفة النواظر نظم روض الناظر .1

 1292، ص 2، جـ 3062

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سلامين – امجلزور

 حتفة الأطفال .1

 2040، ص 3، جـ 4960

 104مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 1198 اكن حـيًّا س نةسلامين،  –امجلزوري 

 فتح الأقفال برشح حتفة الأطفال .1

 786-785، ص 1، جـ 1821

 ، ترمي14مق مجموعة عدن، ر

 آأمحد بن محيد بن سعيد –الش يخ ، جامل ادلين

 تعليقة عىل مشالكت الرشح .1

 1825-1824، ص 3، جـ 4416

 312مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 جواابت عىل الباطنية .2

 1824، ص 3، جـ 4415

 313مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 1072آأيب بكر، م  الش يخ عيل بن –الشافعي  امليّك   امجّلال

 يف آأحامم التقليدرساةل  .1

 1449، ص 2، جـ 3461

 ، جماميع، ترمي60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح آأبيات .2

 1182-1181، ص 2، جـ 2780

 ، جماميع، ترمي34مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح الأبيات يف القاعدة املشهورة يه تبعّية الفروع للأصول .3

 1445، ص 2، جـ 3451

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ظم دماء احلجرشح ن .4

 1573، ص 2، جـ 3770

 ، جماميع، ترمي116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح الورقات عىل منت اخلطيب .5

 1573-1572، ص 2، جـ 3769

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النفحة املكّ يّة يف رشح التحفة القدس ّية .6

 1478-1477، ص 2، جـ 3534

 ، جماميع، ترمي78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1204 آأو 1203 سلامين بن معر بن منصور، م – الشافعي ييلالعج امجلل 

لهية بتوضيح تفسري اجلاللنيحاش ية امجلل املسّمى الفتوحا .1  )اجلزء الثاين والثالث( ت الإ
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 39، ص 1، جـ 89

 ، ترمي19مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 39، ص 1، جـ 90

 ، ترمي20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 40-39، ص 1، جـ 91

 ، ترمي21ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 40، ص 1، جـ 92

 ، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الوّهابحاش ية فتح  .2

 )اجلزء الأّول( 335، ص 1، جـ 739

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 336-335، ص 1، جـ 740

 16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الرابع( 336، ص 1، جـ 741

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء اخلامس( 337-336، ص 1، جـ 742

 18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 337، ص 1، جـ 743

 19مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الرابع( 337، ص 1، جـ 744

 ، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 338، ص 1، جـ 745

 14مجموعة من وقف آ ل الكنيد، رمق 

 الكبري القول املنري يف رشح احلزب .3

 801-800، ص 1، جـ 1858

 ، ترمي11مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لهيات رشح دلئل اخلريات .4  املنح الااإ

 864، ص 2، جـ 2015

 183مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 1275آأمحد بن عيل بن هارون بن عيل، م الش يخ  –مجل الليل د اجلني

 )مع محمد بن عبد هللا ابسودان( ادلّر املزهر رشح قصيدة مدهر .1

 923، ص 2، جـ 2156

 67مجموعة احلسيين، رمق 

 سمّل املريد يف حّل  آألفاظ ابكورة الوليد/سمل املريد جلنا ابكورة الوليد .2
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 1552، ص 2، جـ 3717

 ، جماميع، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1882، ص 3، جـ 4557

 109من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رمياملرمه السقمي زايرة تربة ت .3

 1815-1814، ص 3، جـ 4389

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 حمي ادلين عبد القادر آأيب القامس –اجلنيد 

 القربة يف زايرة الرتبة .1

 1936، ص 3، جـ 4697

 ، ترمي277مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 889محمّد بن عبد املنعم، م  –اجلوجري 

 رشح الإرشاد  .1

 )اجلزء الأّول( 358-357، ص 1، جـ 789

 ، ترمي110وعة آ ل العمودي، رمق مجم

 )اجلزء الأّول( 358، ص 1، جـ 790

 مودي، رمقمجموعة آ ل الع

 359-358، ص 1، جـ 791

 ، ترمي109مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 رشح معدة الّساكل وعّدة النّاسك  .2

 )النصف الأّول( 371، ص 1، جـ 819

 ، ترمي86املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 )اجلزء الثاين( تسهيل الّساكل معدة الساكل 372-371، ص 1، جـ 820

 ، ترمي87املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 )اجلزء الثاين( 372، ص 1، جـ 821

 املكتبة الشعبية املالك، رمق

 انرص ادلين –ابن آأيب اجلودة 

 (منظومة يف القهوة) صورة ورد عىل العاّلمة آأيب الفتح بن عبد السالم املغريب املاليك .1

 1276، ص 2، جـ 3019

 201مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 اجلوزي

 كتاب املعراج .1

 2163، ص 3، جـ 5280

 137 مجموعة احلزم، رمق

 هـ 598 آأو 597عبد الرمحن بن عيل بن محمد، م آأبو الفرج  –ابن اجلوزي 

 صيد اخلاطر .1

 77، ص 1، جـ 1796

 ، ترمي124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املنتخب ف النوب ف الوعظ .2

 865، ص 2جـ ، 2018

 51مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 وصية آأيب الفرج اجلوزي لودله القامس .3

 2272، ص 3، جـ 5561

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 393اإسامعيل، م  –اجلوهري 

 حلل الاصطفاء بش مي املصطفى .1

 1294، ص 2، جـ 3068

 ، تصّوف، ترمي4مجموعى آ ل حيىي، رمق 

 3هـ 1179ن موجودَا س عبد هللا بن سلامين، اك –اجلوهري 

 حاش ية عىل رشح ابن جحر عىل خمترص بأأفضل .1

 322، ص 1، جـ 708

 ، ترمي102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حاش ية املهنج القومي رشح مسائل التعلمي .2

 322، ص 1، جـ 709

 ، ترمي147مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1209آأو م م  1787هـ/ 1201عبد هللا بن سلامين، م  – الزبيدياجلوهري 

 آأس ئّل للسادة العلامء )آأجاب هبا( .1

 1326-1325، ص 2، جـ 3145

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح فتح الرمحن .2

                                                             
ىل املدخل ال تية. 3  راجع اإ
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 1474، ص 2، جـ 3525

 ، جماميع، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح القوي برشح حزب الإمام النووي .3

 1316، ص 2، جـ 3122

 ، جماميع، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املواهب السنيّة رشح الفوائد الهبّية/املواهب السنية .4

 1275-1274، ص 2، جـ 3016

 ، فقه، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2388-2387، ص 3، جـ 5866

 3119مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 1215محمد، م  –اجلوهري 

 خالصة البيان يف كيفيّة ثبوت رمضان .1

 1449، ص 2، جـ 3462

 ، جماميع، ترمي60 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 ه 1181آأمحد، م  – اجلوهري اخلادلي الشافعي

جازات .1  اإ

 1748، ص 3، جـ 4220

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأوائل الكتب الس تة وغريها .2

 1746، ص 3، جـ 4215

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الإيقاظ والتنبيه .3

 1744، ص 3، جـ 4209

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ة عىل حديث الرمحةاجلوهرة الهبي .4

 1747، ص 3، جـ 4217

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

نتباه .5  حسن الإ

 1746، ص 3، جـ 4214

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رساةل رشيفة وجوهرة نفيسة .6

 1748-1747، ص 3، جـ 4218

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 رساةل عظمية يف العمل والزهد والورع .7

 1745، ص 3، جـ 4211

 282 آ ل بن سهل، رمق مجموعة

 رساةل الفتح والنرص يف نفي اتصافه .8

 1743، ص 3، جـ 4206

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 س ند حديث الرمحة املسلسل ابلأولية .9

 1747، ص 3، جـ 4216

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 س يف الرشيعة وادلين يف رقبة احملبوس املالعني .10

 1749، ص 3، جـ 4221

 282 رمق مجموعة آ ل بن سهل،

 رشح خطبة الإمام الس نويس .11

 1748، ص 3، جـ 4219

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الفتوحات الرحامنية .12

 1743، ص 3، جـ 4207

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فيض العيل ذي اجلالل .13

 1745-1744، ص 3، جـ 4210

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فيض العيل الباري يف حتقيق اجلزء الإختياري .14

 1745، ص 3، جـ 4212

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مظهرة العرائس اخملبات ابللسان العريب .15

 1746-1745، ص 3، جـ 4213

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 املنح املدنية برشح الصالة الأمحدية .16

 1744، ص 3، جـ 4208

 282 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

مام احلرمني عبد املكل بن عب – الشافعي اجلويين  هـ 478د هللا، م اإ

 رشح الوريقات يف آأصول الفقه .1

 1216، ص 2، جـ 2871

 65مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 ملع الأدةّل يف قواعد آأهل الس نّة .2

 1238، ص 2، جـ 2926

 ، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مغيث اخللق يف آأخبار الأحق .3

 1275، ص 2، جـ 3018

 201مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ل الفقهورقات يف آأصو  .4

 1796، ص 3، جـ 4342

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1885، ص 3، جـ 4564

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 اسامعيل بن عبد هللا –اجليالين 

 زاد املريدين .1

 2235، ص 3، جـ 5464

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 ـه 561، م عبد القادر الش يخ –اجليالين 

 آأدعية .1

 2417-2416، ص 3، جـ 5945

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 حزب الفاحتة .2

 2127، ص 3، جـ 5185

 322مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب نور الأبصار .3

 2437، ص 3، جـ 6003

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 مودل .4

 872-871، ص 2، جـ 2037

 180مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 وصية .5

 2198، ص 3، جـ 5368

 25مجموعة عينات، رمق 
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براهمي، م  –اجليالين   هـ 942عبد الكرمي بن اإ

 الإنسان الاكمل يف معروفة الأواخر والأوائل .1

 686، ص 1، جـ 1584

 ، ترمي21مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 687-686، ص 1، جـ 1585

 ، ترمي74مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 832عبد الكرمي، م  –اجلييل الميين 

كر من الأنوار الأسفار .1  عن رساةل الأنوار فامي يتجيّل لأهل اذّل 

 1307، ص 2، جـ 3099

 ، جماميع، ترمي10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لهيةنبذة خمترصة من الكتاب املسّمى ابلكاملت الإ  .2

 1432-1431، ص 2، جـ 3415

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ قامس خان –اجلييل 

 كالسري والسلوك اإىل مكل امللو  .1

 1853-1852، ص 3، جـ 4486

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 اءحرف احل

 هـ 646، م بن آأيب بكر املاليك الش يخ ابن معرو عامثن بن معر –، املعروف بـ ابن احلاجب

 الشافية يف الرصف .1

 1741، ص 3، جـ 4201

 280مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح الاكفية .2

 1096، ص 2، جـ 2565

 172ل، رمق مجموعة حسني بن سه

 اكفيّة ذوي الأدب يف عمل الكم العرب .3

 1105، ص 2، جـ 2588

 ، حنو، ترمي164مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 املقدمة الاكفية يف عمل النحو .4

 1551، ص 2، جـ 3715

 108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 386، م آأبو طالب محمّد بن عيّل بن عطية السعيد –احلاريث امليّك  

 اجلزء الثالث والرابع/ت القلوب غي معامّل احملبوبفو  .1

 795، ص 1، جـ 1845

 99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 796-795، ص 1، جـ 1846

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 796، ص 1، جـ 1847

 ، ترمي180مجموعة الرابط، رمق 

 797-796، ص 1، جـ 1848

 مجموعة حسني بن سهل، رمق

 797، ص 1، جـ 1849

 384 بن سهل، رمق مجموعة حسني

 797، ص 1، جـ 1850

 385مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 798-797، ص 1، جـ 1851

 386مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1366حسن بن اإسامعيل بن عيل، م  –احلامد 

 الهنر املورود يف مناقب الش يخ آأيب بكر بن سامل .1
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 997، ص 2، جـ 2329

 33مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 بن حامدحامد بن معر 

 الكم .1

 1318-1317، ص 2، جـ 3125

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيل بن آأمحد –احلبايئ الأويس 

 كتاب يف غريب الكم العرت ولغاهتا .1

 1103، ص 2، جـ 2582

 ، لغة، ترمي45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو عبد هللا محمد بن آأمحد –احلبّان، املعروف بـ، الأنصاري املويس 

 قصيدة مخمّسة .1

 1415، ص 2، حـ 3372

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 894اإسامعيل بن محمد بن معر، م  –احلباين 

 الفتاوى الصغرى .1

 2280، ص 3، جـ 5581

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1225محمّد بن عبد الصبور، س  –احلبّاين 

 حتفة املسافر ابلّزاد الوافر .1

 297، ص 1، جـ 651

 ، ترمي165مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 834اإسامعيل بن محمّد بن معر، م  –حلبّاين ا

 فتاوى احلّباين .1

 413-412، ص 1، جـ 913

 ، ترمي20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1045آأمحد بن زين، م  –احلبيش 

 اجلناء الطيّ ب الكثري .1

 1422-1421، ص 2، جـ 3388
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 53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 م آأو 1145-1069 ،آأمحد بن زين بن محمد/د بن زين بن علويآأبو جعفر آأمح/بن علوي آأمحد بن زينالش يخ  –احلبيش 

 هـ 1149 آأو 1144

 الإشارة الصوفية اإىل الأطوار الس بعة الإنسانية .1

 2140-2139، ص 3، جـ 5217

 403مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأوراد وقصائد .2

 688، ص 1، جـ 1588

 مجموعة

 تبرصة الويل بطريق السادة آ ل آأيب علوي .3

 2139، ص 3، جـ 5216

 403مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ترمجة الإمام احلداد .4

 )مجعها( 2418-2417، ص 3، جـ 5948

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 خامتة املسكل السويح خمترص املرشع الروي .5

 922-921، ص 2، جـ 2152

 416مجموعة الرابط، رمق 

 الرساةل اجلامعة .6

 1378-1377، ص 2، جـ 3276

 37مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1650، ص 3، جـ 3967

 ، جماميع، ترمي139مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2100-2099، ص 3، جـ 5114

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2227، ص 3، جـ 5445

 78مجموعة عينات، رمق 

 2421، ص 3، جـ 5956

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 الرساةل اجلامعة والتذكرة النافعة .7

 1801-1800، ص 3، جـ 4353

 305 وعة آ ل بن سهل، رمقمجم

 سبيل الرشد والهداية اإىل رشح آأبيات املنظومة يف وصّية آأهل البداية .8

 758-757، ص 1، جـ 1756
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  ، ترمي102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1192، ص 2، جـ 2808

 ، جماميع، ترمي45مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح رساةل آأمحد بن زين احلبيش .9

 770، ص 1، جـ 1785

 163وعة الاكف، رمق مجم

 رشح العينيّة .10

 939-938، ص 2، جـ 2192

عة، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق   ـ متنّو 

 940-939، ص 2، جـ 2194

 394مجموعة الاكف، رمق 

 940، ص 2، جـ 2195

 177مجموعة الرابط، رمق 

 941-940، ص 2، جـ 2196

 ، تصّوف، ترمي57املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 941ص  ،2، جـ 2197

 ، تصّوف، ترمي36مجموعة احلّداد، رمق 

 941، ص 2، جـ 2198

 72مجموعة عينات، رمق 

 )اجلزء الأّول( 942، ص 2، جـ 2199

 364مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 942، ص 2، جـ 2200

 365مجموعة حسني بن سهلـ رمق 

 943، ص 2، جـ 2202

 395مجموعة ع الاكف، رمق 

 ة العينيّةرشح القصيد .11

 943-942، ص 2، جـ 2201

 ، تصّوف، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد وآأدعية وصلوات .12

 2388، ص 3، جـ 5868

 3120مجموعة مصادر، رمق 

 مسائل خمترصة من كتب الغزايل .13

 مسائل خمترصة من كتب الغزايل "رساةل خمترصة") 845، ص 2، جـ 1970

 296رمق ط : عيل بن حسن احلّداد، مجموعة الراب

 1940-1939، ص 3، جـ 4706
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 295عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 مقّدمة تُقرآأ عند الابتداء من البخاري .14

 852-851، ص 2، جـ 1985

 90محموعة عينات، رمق 

ّ ة الهنيّة .15  املوارد الروي

 867-866، ص 2، جـ 2022

 34مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 769بن معر، م  آأمحد بن عبد الرمحن –احلبيش 

 الإرشاد يف معرفة س باعيات الأعداد .1

 1128، ص 2، جـ 2641

عة، ترمي36مجموعة الاكف، رمق   ، متنّو 

 من كتاب الإرشاد يف س بوعات الأعداد .2

 1643، ص 3، جـ 3948

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 صفي ادلين آأمحد بن عبد الرمحن بن معر –احلبيش 

 حتفة الراغبني .1

 2331 ، ص3، جـ 5715

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 آأمحد بن محمد بن عبد هللا –احلبيش 

 النصيحة يف الصالة الصحيحة .1

 1814، ص 3، جـ 4388

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1368العاّلمة احلسني بن عبد هللا بن علوي، م  –احلبيش 

 الكم الإمام عيّل بن محمّد احلبيش .1

 811، ص 1، جـ 1888

 83ات، رمق مجموعة عين

 الكم احلبيب عيّل بن محمّد احلبيش .2

 812، ص 1، جـ 1889

 13مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 ـه 1275زين بن علوي بن زين، فرغ من تأأليفه س نة  –احلبيش 

 سمل التوفيق .1

 2111، ص 3، جـ 5144

 ، تصوف، ترمي239مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نظم مودل الربزجني .2

 2112-2111، ص 3، جـ 5145

 239مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1313ش يحان بن محمّد، م  –احلبيش 

 فتاوى فقهّية .1

  411، ص 1، جـ 910

 20مجموعة عدن، رمق 

 هـ 1110م عبد العزيز بن تقّي ادلين،  –احلبيش 

 الفتاوى احلبش ّية .1

 414-413، ص 1، جـ 915

 ، ترمي10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسائل الّطالق من فتاوى احلبييش .2

 481-480، ص 1، جـ 1074

 107مجموعة حسن الاكف، رمق 

 علوي بن آأمحد بن حسن –احلبيش 

جازات وفوائد .1  اإ

 522-521، ص 1، جـ 1168

 390مجموعة الرابط، رمق 

 علوي بن عبد هللا بن سامل –احلبيش 

 كامل الرشف ذلوي الظرف من هدي السلف .1

 1916، ص 3، جـ 4642

 ، ترمي188مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1333-1229الإمام عيل بن محمد بن حسني،  – احلبيش

 ديوان .1

 1032، ص 2، جـ 2412

 ، آأدب، ترمي326مجموعة الاكف، رمق 
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 2221، ص 3، جـ 5428

 47مجموعة عينات، رمق 

 مسط ادّلرر يف آأخبار مودل خري البرش .2

 761، ص 1، جـ 1764

 ، ترمي27مجموعة عدن، رمق 

 ماكتبات )اجلـ الأول( .3

 855-854، ص 2، جـ 1993

 224مجموعة ع الاكف، رمق 

 ماكتبات وآأدعية .4

 855، ص 2، جـ 1994

 225مجموعة ع الاكف، رمق 

 مودل .5

 2426-2425، ص 3، جـ 5969

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 وصااي .6

 887، ص 2، جـ 2073

 ، تصّوف، ترمي5مجموعة ع الاكف، رمق 

 2107-2106، ص 3، جـ 5133

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1354معر بن عبد هللا بن محمد بن آأمحد، م  –احلبيش 

 الرتجامن يف آأخبار معر بن عبد هللا احلبيش .1

 2408، ص 3، جـ 5922

 34مجموعة رحمي، رمق 

 هـ 1314، م بن عيدروس عيدروس بن معر –احلبيش 

 رشح الّصدور يف زايرة القبور .1

 773-772، ص 1، جـ 1791

 ّدادعيل بن حسن احل رابط :مجموعة ال

عقد اليواقيت اجلوهرية ومسط /ت اجلوهرية بذكر طريق السادة العلويةيعقد اليواق /عقد اليواقيت اجلوهرية .2

 العني اذلهبية

 961-960، ص 2، جـ 2245

 335مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 )اجلزء الأّول( 961، ص 2، جـ 2246

 159مجموعة الرابط، رمق 
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 )اجلزء الثاين( 961، ص 2، جـ 2247

 ، ترمي160مجموعة الرابط، رمق 

 962-961، ص 2، جـ 2248

 211مجموعة ع الاكف، رمق 

 962، ص 2، جـ 2249

 ، تصّوف، ترمي91مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الوصية للس يّد عيل بن عيل احلبيش املدين .3

 887، ص 2، جـ 2074

 377مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 1053، ص 2، جـ 2463

 376: عيّل بن حسن احلّداد، رمق  مجموعة الرابط

 محمد بن عبد الرمحن بن معر –احلبيش 

 مجموعة فوائد وقصائد .1

 2100، ص 3، جـ 5116

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1237محمد بن عيدروس، م  –احلبيش 

 قصائد ملتقظة .1

 1044، ص 2، جـ 2440

 317ن احلداد، رمق مجموعة الرابط : عيّل بن حس

 ـه 1337محمد بن عيدروس بن محمد، م  –احلبيش 

 حزب الربكة والنور .1

 1947-1946، ص 3، جـ 4724

 433مجموعة الرابط، رمق 

 حسني بن عبد هللا –احلبيش موىل ادّلجن 

 قصائد .1

 1052، ص 2، جـ 2460

 302مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 م 1378هـ/ 780لرمحن بن معر، ُودل عبد ا –احلبيش الوصايب 

 نرشطي التعريف يف فضل العمل الرشيف .1

 877، ص 2، جـ 2051
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 416مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 786 آأو 782 ، مبن معر محمد بن عبد الرمحن –احلبييش 

 الربكة يف فضل السعي واحلركة .1

 2342-2341، ص 3، جـ 5747

 ، تصوف، ترمي44مجموعة عدن، رمق 

 السعي واحلركة والربكة يف فضل  .2

 )اجلزء الثاين( 693-692، ص 1، جـ 1599

 327مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 النورين يف اإصالح ادلارين .3

 1475، ص 2، جـ 3528

 ، جماميع، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 875آأمحد بن محمد بن عيل، م  –احلجازي 

 ادلّرة املنظومة من النكت املفهومة .1

 1245 ، ص2، جـ 2941

 ، متنوعة، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 915آأبو احلسن نور ادلين عيّل بن انرص، م  –احلجازي 

 عنوان الترشيف ابملودل الرشيف .1

 780، ص 1، جـ 1808

 128مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 978، م العاّلمة آأمحد –بن جحازي الغش ين ا

 انحتفة الأخوان يف قراءة امليعاد يف رجب وشعبان ورمض .1

 697-696، ص 1، جـ 1608

 ، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجملالس السنيّة يف الالكم عىل الأربعني النوويّة .2

 201-200، ص 1، جـ 432

 206مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 201، ص 1، جـ 433

 ، ترمي204مجموعة الاكف، رمق 

 201، ص 1، جـ 434

 رمي، ت199مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 
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 لطف هللا بن محمد –جحر 

 حترير الفوائد فامي يلزم فيه التفصيل عىل املشاهد .1

 1542، ص 2، حـ 3692

 ، جماميع، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأمحد بن محمد –احلجري 

 منهبات عىل الاس تعداد ليوم املعاد .1

 859، ص 2، جـ 2004

 249مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1794، ص 3، جـ 4337

 303 عة آ ل بن سهل، رمقمجمو 

 هـ 837، م بكر عيلّ  والش يخ آأب – املعروف بــ، ابن جحّة امحلوي

 مثرات الأوراق .1

 1002، ص 2، جـ 2339

عة، ترمي21مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّؤ 

 رشح البديعة .2

 1043-1042، ص 2، جـ 2436

 ، ترمي52مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 1204بن عبد هللا بن علوي، م  احلسن/سنآأمحد بن ح  –احلّداد 

 بغية احملتاج ملعرفة مناسك املعمتر واحلاج .1

 1456-1455، ص 2، جـ 3478

 ، جماميع، ترمي64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )مجعها( 2418، ص 3، جـ 5949

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 خامتة سفينة .2

 2222-2221، ص 3، جـ 5430

 69مجموعة عينات، رمق 

 سفينة الأرابح ونزهة الأرواح .3

 931-930، ص 2، حـ 2172

 ، ترمي36مجموعة عدن، رمق 

 )اجلزء الأّول( 931، ص 2، جـ 2173

 ، ترامج، ترمي65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 931، ص 2، جـ 2174
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 178مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 932-931، ص 2، جـ 2175

 179سهلـ رمق  مجموعة حسني بن

 932، ص 2، جـ 2176

 180مجموعة حسني بن سهل، رمق 

الفوائد السنيّة يف ذكر نبذة /الفوائد السنية يف ذكر تبذة من فضائل نس بة من ينسب اإىل السلسمة النبويّة .4

الفوائد السنية يف ذكر نبذة من فضل نس بة من ينتسب /من فضل نس بة ّمْن ينتسب اإىل السلسّل النبويّة

 سلسّل النبويةاإىل ال 

 968، ص 2، جـ 2262

 ، اترخي، ترمي50مجموعة عدن، رمق 

 969-968، ص 2، جـ 2263

 36مجموعى آ ل اجلنيد، رمق 

 969، ص 2، جـ 2264

 ، تصّوف، ترمي412مكتبة الأحقاف، رمق 

 1379، ص 2، جـ 3280

 ، جماميع، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2138، ص 3، جـ 5213

 ، آأدب، ترمي403، رمق مجموعة )ع( الاكف

 كيفية زايرة نيب هللا هود .5

 2226-2225، ص 3، جـ 5440

 77مجموعة عينات، رمق 

 مرايث يف الإمام عبد هللا بن علوي احلّداد )مجع احلّداد( .6

 1061، ص 2، جـ 2483

 308ط : عيل! ب حسن احلّداد، رمق مجموعة الراب

 نزهة القلوب وفسحة الكروب .7

 874، ص 2، جـ 2044

 304عة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق مجمو 

 وصّية .8

 889-888، ص 2، جـ 2077

 346بن حسن احلّداد، رمق  مجموعة الرابط : عيل

 احلبيب محمد بن عبد الرمحن بن حسني –احلّداد 

 رشح قصيدة معر بن عبد هللا ابخمرمة .1

 2141، ص 3، جـ 5220

 مجموعة )ع( الاكف
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 علوي بن احلسن بن عبد هللا –احلّداد 

 دعاء .1

 2416، ص 3، جـ 5943

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 دعاء شعبان املشهور .2

 2415، ص 3، جـ 5942

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 هـ 1157زين العابدين بن عبد هللا بن علوي، م  –احلّداد 

 قضائد .1

 1051، ص 2، جـ 2458

 41مجموعة عينات، رمق 

 ـه 1321، م بن طه بن عبد هللا حسن/عبد هللا بن احلسن –احلّداد 

 الأبيات اجللية لنظم بعض القواعد النحوية .1

 2333-2332، ص 3، جـ 5720

 عة مصادر خمتلفةمجمو 

رشاد اجملالس اإىل املقصود من الباب السادس .2  اإ

 679، ص 1، جـ 1569

 59مجموعة عينات، رمق 

 كتاب بر الوادلين .3

 2355، ص 3، جـ 5782

 46مجموعة احلداد، رمق 

 ـه 1142، م الش يخ عبد هللا بن علوي –احلّداد 

 ادلعوة التامة والتذكرة العامة .1

 1842-1841، ص 3، جـ 4459

 345 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رساةل املريد .2

 1841-1840، ص 3، جـ 4457

 345 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الفصول العلمية والأصول احلمكية .3

 1841، ص 3، جـ 4458

 345 مقمجموعة آ ل بن سهل، ر
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 ـه 1182عبد هللا بن علوي بن محمد، م  –احلداد 

 اخلري والأمان وتفوية الإميان يف لك زمان .1

 1918، ص 3، جـ 4649

 188مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1334عبد هللا بن طاهر، اكن حيًّا س نة  –احلّداد 

دان عبد هللا بن حمسن العّطاس .1  نبذة من مناقب س ّي 

 994-993، ص 2، جـ 2320

 381، رمق وعة الرابط : عيّل بن حسن احلّدادمجم

 هـ 1133آأو  1131آأو  1132-1044، بن محمد عبد هللا بن علويالإمام  –احلّداد 

 جبواب املسائل/بأأجوبة املسائل/اإحتاف السائل بأأجوبة .1

 1191، ص 2، جـ 2806

 45مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1416-1415، ص 2، حـ 3374

 51 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 1518، ص 2، جـ 3630

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1533، ص 2، جـ 3670

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1733، ص 3، جـ 4180

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1780، ص 3، جـ 4301

 295 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2224، ص 3، جـ 5436

 70مجموعة احلسيين، رمق 

 2264-2263، ص 3، جـ 5540

 61سيين، رمق مجموعة احل 

 اإحتاف السائل وبيان ما ورد من املسائل/اإحتاف السائل وبيان ما آأورد من املسائل .2

 521-520، ص 1، جـ 1166

 43مجموعة الاكف، رمق 

 1977، ص 3، جـ 4804

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأدعية وآأذاكر .3

 675، ص 1، جـ 1557
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 405مجموعة الرابط، رمق 

 ترمجة الإمام احلّداد .4

 1012، ص 2جـ ، 2362

 126مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 احلمك .5

 1258، ص 2، جـ 2973

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1518، ص 2، جـ 3630

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1533، ص 2، جـ 3669

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2262، ص 3، جـ 5536

 61مجموعة احلسيين، رمق 

 2413-2412، ص 3، جـ 5935

 خطوطات، ترميمكتبة الأحقاف للم

 2352، ص 3، جـ 5774

 26مجموعة مصادر، رمق 

 احلمك احلدادية .6

 2062، ص 3، جـ 5017

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 احلمك الرائقة ذات الأنوار الشارقة .7

 2073-2072، ص 3، جـ 5043

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 احلمك الرايقة .8

 2101، ص 3، جـ 5117

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 خامتة كتاب النصاحئ .9

 1416، ص 2، حـ 3375

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ادلّر املنظوم ذلوي العقول والفهوم .10

 1017، ص 2، جـ 2375

 ، ديوان، ترمي73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1258، ص 2، جـ 2974

 ، تصّوف، ترمي105مجموعة آ ل حيىي، برمق 

 2350، ص 3، جـ 5770
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 ، ديوان، ترمي58مجموعة عدن، رمق 

 2377، ص 3، جـ 5840

 ، شعر، ترمي10، رمق مجموعة

 ادلعوة التامة .11

 2117، ص 3، جـ 5159

 288مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ادلعوة التاّمة والتذكرة العاّمة/ادلعوة الالمة والتذكرة العامة .12

 729، ص 1، جـ 1688

 55مجموعة الاكف، رمق 

 730-729، ص 1، جـ 1689

 ، ترمي196مجموعة الرابط، رمق 

 730، ص 1، جـ 1690

 ، ترمي100املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 731-730، ص 1، جـ 1691

 116مجموعة الاكف، رمق 

 1676، ص 3، جـ 4037

 95مجموعة آ ل حيىي، 

 ديوان .13

 1011، ص 2، جـ 2360

 125مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1015، ص 2، جـ 2369

 112مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1016-1015 ، ص2، جـ 2371

 126مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1016، ص 2، جـ 2372

 138مجموعة الاكف، رمق 

 )ديوان احلّداد( 1018-1017، ص 2، جـ 2376

 9مجموعة احلزم، رمق 

 )ديوان احلّداد( 2018، ص 2، جـ 2377

 98مكتبة الأحقاف، رمق 

 1019، ص 2، جـ 2379

 66مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 )ديوان احلّداد( 1020-1019، ص 2، جـ 2381

 307مجموعة الرابط، رمق 

 2442، ص 3، جـ 6016
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 مجموعة مصادر مقتنيات

 ادلر املنظوم –ديوان  .14

 1690، ص 3، جـ 4072

 127 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ديوان وبعض قصائد بأ خره .15

 1017، ص 2، جـ 2374

 136مجموعة الاكف، رمق 

 راتب الإمام احلّداد .16

 1199 ، ص2، جـ 2828

 51مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الرساةل اجلامعة والوصية النافعة .17

 2035، ص 3، جـ 4947

 100مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل املذاكرة .18

 1402، ص 2، جـ 3340

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1519، ص 2، جـ 3634

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1677، ص 3، جـ 4039

 135مجموعة آ ل حيىي، 

 1995، ص 3، جـ 4848

 78مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2079-2078، ص 3، جـ 5059

 170مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل املذاكرة مع الأخوان واحملبّني من آأهل اخلري وادلين .19

 748-747، ص 1، جـ 1732

 ، ترمي6مجموعة عدن، رمق 

 رساةل املذاكرة واملؤازرة .20

 2263، ص 3، جـ 5539

 61 مجموعة احلسيين، رمق

 رساةل املريد .21

 744-743، ص 1، جـ 1722

 71مجموعة الاكف، رمق 

 1518، ص 2، جـ 3631

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 1536-1535، ص 2، جـ 3676

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1995، ص 3، جـ 4847

 78مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 1999-1998، ص 3، جـ 4856

 80مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2259 ، ص3، جـ 5529

 57مجموعة احلسيين، رمق 

 2263، ص 3، جـ 5538

 61مجموعة احلسيين، رمق 

ّ ه امحليد اجمليد/رساةل املريد اخملصوص من ربه امحليد .22  رساةل املريد اخملّصص من رب

 744، ص 1، جـ 1723

 ، ترمي541مجموعة الاكف، رمق 

 1774، ص 3، جـ 4286

 292 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1780، ص 3، جـ 4302

 295 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رساةل املعاونة .23

 1677، ص 3، جـ 4038

 135مجموعة آ ل حيىي، 

 1974، ص 3، جـ 4797

 60مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 1995-1994، ص 3، جـ 4846

 78مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل املعاونة واملظاهرة .24

 2264، ص 3، جـ 5541

 61مجموعة احلسيين، رمق 

 رساةل املعاونة واملصاهرة واملوازرةرساةل املعاونة واملظاهرة واملؤازرة//نة واملوازاة واملظاهرةرساةل املعاو  .25

 745-744، ص 1، جـ 1724

 62مجموعة الاكف، رمق 

 745، ص 1، جـ 1725

 325مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 745، ص 1، جـ 1726

 45مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 1192-1191، ص 2، جـ 2807
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 ، جماميع، ترمي45ة الاكف، فرع سيئون، رمق مجموع

 )رساةل املعاونة( 1421، ص 2، حـ 3387

 53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1519، ص 2، جـ 3633

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2316-2315، ص 3، جـ 5674

 23مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

اكر والإعتبار .26 ّد   سبيل الإ

 1520-1519، ص 2، جـ 3635

 91، رمق مجموعة آ ل حيىي

 1676، ص 3، جـ 4036

 95مجموعة آ ل حيىي، 

 العقيدة .27

 1172-1171، ص 2، جـ 2755

 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 عقيدة وجزية .28

 1173، ص 2، جـ 2758

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الفصول العلمّية .29

 788، ص 1، جـ 1828

 57مجموعة احلّداد، رمق 

 1415، ص 2، حـ 3373

 51ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 1420، ص 2، حـ 3385

 53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2062، ص 3، جـ 5016

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2417، ص 3، جـ 5946

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 آأصول حمكية/الفصول العلمّية والأصول احلمكّية .30

 1518-1517، ص 2، جـ 3632

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1780-1779ص  ،3، جـ 4300

 295 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1844، ص 3، جـ 4465
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 358 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2262، ص 3، جـ 5537

 61مجموعة احلسيين، رمق 

 قصائد شعرية .31

 1654-1653 ، ص3جـ ، 3976

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصيدة التائية .32

 2356، ص 3، جـ 5785

 46مجموعة احلداد، رمق 

 القصيدة الرائية .33

 2088، ص 3، جـ 5084

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب عقيدة التوحيد .34

 1142، ص 2، جـ 2675

 44مجموعة احلّداد، رمق 

 الكزن الأكرب واجلوهر الأوفر .35

 815-814، ص 1، جـ 1896

 454عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 مجموع آأوراد .36

 728-727، ص 1، جـ 1684

 432مجموعة الرابط، رمق 

 828، ص 2، جـ 1924

 444مجموعة الرابط : عىل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموعة صيغ يف الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل واملقدمة .37

 2279-2278، ص 3، جـ 5578

 76مجموعة احلسيين، رمق 

 مجموع ماكتبات )اجلزء الأّول( .38

 824، ص 2، جـ 1914

 395مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ادة والفالح يف آأذاكر املساء والصباحمفتاح السع .39

 849، ص 2، جـ 1979

 429مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 ماكتبات احلّدادماكتبة//ماكتبات .40

 )اجلزء الأّول( 825-824، ص 2، جـ 1915

 396مجموعة حسني بن سهل، رمق 
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 )اجلزء الثاين( 825، ص 2، جـ 1916

 297مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 852، ص 2، جـ 1987

 363مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 858، ص 2، جـ 2001

  21مجموعة عدن، رمق 

 1576-1575، ص 2، جـ 3776

 54مجموعة ع الاكف، رمق 

 مناقب ونبذة من ماكتبات ومرايث .41

 1538، ص 2، جـ 3682

 103مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ب .42  نبذة يف عمل الّط 

 الأمام عبد هللا بن علوي احلّداد()من خزانة  1127-1126، ص 2، جـ 2638

 ، ترمي285مجموعة الرابط، رمق 

 1939-1938، ص 3، جـ 4703

 287مجموعة الرابط، رمق 

 النصاحئ/النصاحئ ادلينية .43

 878، ص 2، جـ 2052

 210مجموعة ع الاكف، رمق 

 880، ص 2، جـ 2058

 20مكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 881، ص 2، جـ 2059

 94تلفة، رمق مجموعة مصادر خم 

 882، ص 2، جـ 2061

 61مجموعة ع الاكف، رمق 

 1314، ص 2، جـ 3117

 13آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 1534-1533، ص 2، جـ 3671

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1974، ص 3، جـ 4796

 60مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2225، ص 3، جـ 5439

 77مجموعة عينات، رمق 

 ميانيةالنصاحئ ادلينية والوصااي الإ  .44

 878، ص 2، جـ 2053
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 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 879، ص 2، جـ 2055

 ، تصّوف، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 880-879 ص ،2، جـ 2056

 ، ترمي187مجموعة الرابط، رمق 

 880، 2، جـ 2057

 ، ترمي58املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 881، ص 2، جـ 2060

 رمي، تصّوف، ت33مجموعة عدن، رمق 

 1714، ص 3، جـ 4133

 271 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1912-1911، ص 3، جـ 4631

 ، ترمي176مجموعة الرابط، رمق 

 فيّةالنفائس العلويّة يف املسائل الصو  .45

 1417، ص 2، حـ 3377

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1844، ص 3، جـ 4466

 358 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1975، ص 3، جـ 4798

 60الاكف، رمق مجموعة )ع( 

 2078، ص 3، جـ 5058

 170مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2224، ص 3، جـ 5437

 70مجموعة احلسيين، رمق 

 النفائس العلوية يف املسائل الصوفية من فتاوى .46

 1781، ص 3، جـ 4303

 295 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

مام احلداد .47  الورد الكبري لالإ

 1654، ص 3، جـ 3978

 141مجموعة آ ل حيىي، 

 الورد اللّطيف .48

 1200-1199، ص 2، جـ 2826

 51مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1201، ص 2، جـ 2832

 52مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 1201، ص 2، جـ 2833

 52مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1567-1566، ص 2، جـ 3754

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الوصااي .49

 2073، ص 3، جـ 5044

 164( الاكف، رمق مجموعة )ع

 2102-2101، ص 3، جـ 5119

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الوصااي اجلامعة والنصاحئ النافعة .50

 2222، ص 3، جـ 5431

 69مجموعة عينات، رمق 

 الوصااي النافعة .51

 1976-1975، ص 3، جـ 4800

 60مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الوصااي النافعة )القسم الثاين( .52

 1518-1517، ص 2، جـ 3629

 91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الوصية .53

 2336، ص 3، جـ 5729

 مجموعة مصادر خمتلفة

مالء احلّداد( .54  وصّية )من اإ

 1258-1257، ص 2، جـ 2972

 ، تصّوف، ترمي105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصية الإمام احلداد .55

 1976، ص 3، جـ 4801

 60مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الوصية اجلامعة، وماكتبة .56

 888-887، ص 2، جـ 2075

 359مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 وقف اجلداد .57

 2413، ص 3، جـ 5936

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي
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 هـ 1331عبد هللا بن عيّل بن حسن، م  –احلّداد 

 اخلطبتان الأوىل والأخرية .1

 724-723، ص 1، جـ 1674

 395عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 ـه 1232الش يخ علوي بن آأمحد بن احلسن، م  –اد احلدّ 

 آأس ئّل وآأجوبهتا .1

 2141-2140، ص 3، جـ 5219

 مجموعة )ع( الاكف

 بغية آأهل العبادة والأوراد وفوائد تنوير القلب والفوائدد/بغية آأهل العبادة والأورا .2

 694-693، ص 1، جـ 1601

 328مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 694، ص 1، جـ 1602

 ، ترمي الاكف، رمق مجموعة 

 695-694، ص 1، جـ 1603

  57مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 695، ص 1، جـ 1604

 336عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 بغية الظافر للحاظر واملسافر .3

 1946، ص 3، جـ 4723

 433فف 

 احلاكايت البينات والكرامات الباهرات .4

 )مجعها( 2140 ، ص3، جـ 5218

 )ع( الاكف مجموعة

 خامتة ترشح القلب والفؤاد رشح راتب الإمام احلداد .5

 )مجعها( 2355، ص 3، جـ 5783

 46مجموعة احلداد، رمق 

 رساةل يف ذكر يشء من مناقب الإمام احلداد .6

 2094، ص 3، جـ 5099

 205مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 سبيل الإداكر مبا مير ابلإنسان من الأعامر .7

 1840، ص 3، جـ 4456

 345 وعة آ ل بن سهل، رمقمجم

 رشح راتب احلداد .8

 1840، ص 3، جـ 4455
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 337 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 القول التام يف دعوة آأهل الإسالم .9

 2199، ص 3، جـ 5371

 26مجموعة عينات، رمق 

 القول اخلطاب يف بيان آأفضلية الأحصاب .10

 798، ص 1، جـ 1852

 66مجموعة احلسيين، رمق 

 آأخبار النجديكشف احلليب فامي جاء من  .11

 1839، ص 3، جـ 4454

 337 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الكزن الأكرب واجلوهر الأوفر .12

 )مجعها( 1945-1944، ص 3، جـ 4719

 378عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 مجموعة آأدعية .13

 )مجعها( 1945، ص 3، جـ 4720

 378عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 ه 1382وي بن طاهر، م عل –احلّداد 

 تمتية وتعقيب عىل متحيص وتنقيب .1

 916، ص 2، جـ 2138

 471مجموعة همداة من العاّلمة عبد الاّله بلفقيه، رمق 

 تفنيد املزامع .2

 916، ص 2، جـ 2139

 471مجموعة همداة من العاّلمة عبد الاّله بلفقيه، رمق 

 جين الشامرخي جواب آأس ئّل يف التارخي .3

 915، ص 2، جـ 2137

 471د الاّله بن حسن بلفقيه، رمق مجموعة همداة من العاّلمة عب

 هـ 1041دين بن عبد هللا بن عليوي، م زين العاب عيلّ  –احلّداد 

 قصائد .1

 1048، ص 2، جـ 2449

 321مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 هـ 1226معر بن آأمحد بن حسن، م  –احلداد 

 وصية .1
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 2099، ص 3، جـ 5113

 223وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 2420، ص 3، جـ 5954

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 معر بن عبد هللا ومجموع من العلامء –احلّداد 

 قصائد .1

 1049، ص 2، جـ 2453

 318مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلداد، رمق 

 ـه 1316محمد بن طاهر بن معر، م  –احلداد 

 النفثات القدس ية .1

 2044، ص 3، جـ 4969

 113مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هداؤة الأانم .2

 2045، ص 3، جـ 4972

 113مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصية .3

 2044، ص 3، جـ 4970

 113مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد بن عيّل بن حسن –احلّداد 

 قصائد .1

 1048، ص 2، جـ 2448

 309مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 هـ 1232-1162، احلسن بن قطب الغوث/علوي بن آأمحد بن حسن – صاحب الصديقيّة الكربىاحلرضيم،  ّداداحل

 الرساةل النافعة يف عمل الطريقة .1

 1444-1443، ص 2، جـ 3448

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القول احلّق فامي جرى بني علامء آأربق .2

 1569-1568، ص 2، جـ 3759

 ، جماميع، ترمي113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وع آأوراد وآأذاكر )من آأوراد الإمام احلّداد(مجم .3

 826، ص 2، جـ 1918
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 387مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مصباح الأانم وجالء الظالم يف رّد  ش به البدعي النجدي اليت صّل العوام .4

 1442-1441، ص 2، جـ 3443

 ، جماميع، ترمي58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 من الاشتباه نبذة يف الانتباه اخملرج .5

 1423-1422، ص 2، جـ 3391

 ، جماميع، ترمي54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف اخلرقة .6

 4، ص ]...[2[، جـ ...]

 ، تصّوف، ترمي110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1022عبد الرؤوف بن اتج ادلين بن عيّل بن زين العابدين، م  –احلدادي 

 فتح الرؤوف القادر رشح عامد الرضا .1

 360-359، ص 1ـ ، ج793

 مجموعة مصادر

 هـ 694  بن عبد الرمحن، اكن حيًّا حوايلمحمد بن حامت –احلرادي 

قامة امجلعة والإعادة .1 فامة امجلعة يف قرى عامن، اللمعة املس تفادة يف حمك اإ  رساةل عن حمك اإ

 1165ص ، 2، جـ 2737

 ، ترمي21مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ف بن فرار حسن بن حسنيحميي ادلين بن رش  –احلرايم 

 الأربعني يف معاين الإسالم وقواعد الأحاكم .1

 1241، ص 2، جـ 2933

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 659آأو  653 آأو 652 جمد ادلين عبد السالم بن عبد هللا، م –احلّراين 

 الثاينالأّول و /املنتقى يف الأحاكم الرشعية .1

 216-215، ص 1، جـ 464

 34 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 216، ص 1، جـ 465

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 216، ص 1، جـ 466

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

                                                             
 نقص من عندنا. 4
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، قامس بن عيل احلريري/آأبو قامس بن عيل احلريري/بن عيّل بن محمد القامس/آأبو محمد القسم العالمة –احلريري البرصي 

 هـ 516 م

 رساةل .1

 2246، ص 3، جـ 5494

 17مجموعة احلسيين، رمق 

 الش ينية الرساةل .2

 1071، ص 2، جـ 2506

 19مجموعة احلزم، رمق 

 الرسالتان .3

 1071، جـ ص 2507

 142مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 مقامات احلريريمات/املقا .4

 1071-1070، ص 2، جـ 2505

 19مجموعة احلزم، رمق 

 )املقامات( 1072، ص 2، جـ 2508

 142مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1072، ص 2، جـ 2509

 149حسني بن سهل، رمق مجموعة 

 1073-1072، ص 2، جـ 2510

 16مجموعة احلسيين، رمق 

 1073، ص 2، جـ 2511

 325مجموعة الاكف، رمق 

 1074-1073، ص 2، جـ 2512

 ، آأدب، ترمي60مجموعة الاكف، رمق 

 1230، ص 2، جـ 2906

 20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2246-2245، ص 3، جـ 5493

 17مجموعة احلسيين، رمق 

 حة الإعرابمل .5

 1800، ص 3، جـ 4351

 305 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2025-2024، ص 3، جـ 4920

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2343، ص 3، جـ 5751

 48مجموعة عدن، رمق 
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 حسن بن سعيد بن آأمحد –حسان 

 الكم احلبيب معر بن حسن احلّداد/الكم معر بن حسن بن عبد هللا بن آأمحد احلداد .1

  811ص ، 1، جـ 1887

 248مجموعة الرابط، رمق 

 )مجعه( 1845، ص 3، جـ 4468

 359 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 590آأيب عباد، م  حسن بن

 رساةل يف عمل النحو .1

 1949، ص 3، جـ 4732

 465عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 احلسن عبد احملسن بن عبد هللا

 رساةل .1

 1669، ص 3، جـ 4019

 ، فقه، ترمي202، رمق مجموعة آ ل حيىي

 

 ـه 1281حسن بن عوض بن خمدم، م 

 ماكتبة وجواهبا .1

 2003-2002، ص 3، جـ 4866

 85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمّد بن س يدي صاحل – الإدرييساحلسن 

 دعاء الفتح النور وادلخول يف حرضة مولان احللمي الغقور  .1

 673، ص 1، جـ 1552

 405مجموعة الرابط، رمق 

 الش يخ حيىي بن حسني بن هارون –احلس ين 

 حتفة الأطفال وحلية آأبناء الكامل .1

 698-697، ص 1، جـ 1610

 ، ترمي300مجموعة الاكف، رمق 

 اجملزي يف آأصول الفقه .2

 471، ص 1، جـ 1052

 98مجموعة الرابط، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

169 

 

براهمي، م  –احلس ين   هـ 1044يوسف بن عابد بن معر بن اإ

 رحّل املغريب اإىل حرضموت .1

 926، ص 2 ، جـ2162

 20رمق  ،مجموعة احلسيين

 احلسني بن عبد القادر

عالم امليامني بفضل قول آ مني .1  اإ

 1932-1931، ص 3، جـ 4686

 ، ترمي275من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 966حسني بن محمد بن حسن، الإمام، م 

 اترخي امخليس .1

 911-910، ص 2، جـ 2127

 ترمي ـ162مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 محمد بن عبد العزيز –احلسيين 

 فتح الرمحن فامي يتعلّق من اجلواز بصدق غلبة الظّن بصوم رمضان .1

 1373، ص 2، جـ 3265

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 958الش يخ يوسف بن عبد هللا، م  –الشافعي  احلسيين الأزميوين

 آأربعون حديثًا يف فضل سورة الإخالص .1

 1829، ص 3، جـ 4427

 315 ة آ ل بن سهل، رمقمجموع

 اللباب يف الأحاديث النبوية .2

 1830-1829، ص 3، جـ 4429

 315 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 محمد بن احلسني بن عبد هللا –ندي املدين ق احلسيين السمر 

 ينتسب اإىل عبد هللا وآأيب طالبحتفة الطالب مبعرفة َمْن  .1

 913، ص 2، جـ 2132

 22مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1281آأمحد بن محمد رمضان، م  –رزوق احلسيين امل

 عقيدة العوام .1

 1156، ص 2، جـ 2713
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 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1157، ص 2، جـ 2716

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1173، ص 2، جـ 2759

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 448، م آأبو احلسني بن عيّل بن عبد الغين –احلرصي 

 فعحلرصية يف قراءة انا .1

 42-41، ص 1، جـ 95

 28مجموعة احلّداد، رمق 

 رشح غريب آألفاظ احلرصية .2

 42، ص 1، جـ 96

 ، ترمي28مجموعة احلّداد، رمق 

 ـه 829آأبو بكر بن محمد، م  –احلصين احلسيين الشافعي 

 مقع النفوس وزينة املأأنوس .1

 2257-2256، ص 3، جـ 5523

 50مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 1327آأمحد بن محمد بن آأمحد، م  –اوي احلرض 

 اجلوهر املنظوم املمكل يف بعض مناقب س يدان الإمام آأمحد .1

 1972، ص 3، جـ 4792

 58مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو زرعة، م يف القرن العارش هـ –احلرضيم 

 الّسمط احلاوي للمهم من الفتاوى .1

 354-353، ص 1، جـ 780

 ، ترمي50 املكتبة الشعبية املالك، رمق

 خمترص فتاوى ابن جحر .2

 475، ص 1، جـ 1061

 13مجموعة بن سهل، رمق 

 476-475، ص 1، جـ 1062

 29املكتبة الشعبية املالك، رمق 
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 آأمحد بن عوض –احلرضيم 

 تنبيه الغيب الشاك القائل اجلازم بتحرمي التنباك .1

 2298-2297، ص 3، جـ 5627

 80مجموعة احلسيين، رمق 

 محن بن عبد هللاعبد الر  –احلرضيم 

 جامعة الأشاعر "زبيد" .1

 915-914ص  ،2جـ  ،2135

 2132مجموعة مصادر، رمق 

 ـه 611محمد بن آأمحد بن آأيب احلب، م  –احلرضيم 

 بر الوادلين .1

 1819، ص 3، جـ 4401

 311مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ـه 840محمد بن آأمحد بن عبد هللا بن محمد آأيب فضل، م  –احلرضيم 

 م يف آأحاكم الناكحالعدة والسال .1

 2119، ص 3، جـ 5163

 ، فقه، ترمي298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو محمد حمفوظ بن عبد الرمحن –احلرضيم 

 الشامل يف دلئل القبّل وحساب الروم واملنازل .1

 1233، ص 2، جـ 2913

 ، متنوعة، ترمي20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حميي ادلين بن احلسن بن عيل –احلرضيم 

 املائة الرابعة بعد الألفجدول  .1

 2022، ص 3، جـ 4915

 ، جماميع، ترمي96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 913عبد الرمحن بن محمد بن مزروع، م  –احلرضيم الش بايم 

 نبذة من فتاوى الفقيه مزروع .1

 1880، ص 3، جـ 4553

 108مجموعة الرابط، رمق 
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 هـ 1135معرة، م  الطيب آأيب بكرطيب/ – العريب احلرضيم

هتداء الواقف اإىل الاقتداء ابخملالف .1  اإ

 254-253، ص 1، جـ 550

 ، ترمي129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اندرة الزمان وحتفة الأخوان .2

 1883-1882، ص 3، جـ 4559

 109مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 676اإسامعيل بن محمّد، م  –احلرضي 

 الألباب يف رشح كتاب الّشهابلباب اللّباب يف رشح آأحاديث الّشهاب: اخملترص من روضة ذوي  .1

 199، ص 1، جـ 429

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 995رشف ادلين آأبو عبد هللا حيىي بن محمد بن محمد، م  –احلّطاب 

 رساةل يف عمل الفكل املسّمأأة بوس يّل الطاّلب .1

 1152، ص 2، جـ 2703

 ، جماميع، ترمي16مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فة آأعامل اللّيل والهناررساةل مؤصّل ملعر  .2

 1374، ص 2، جـ 3268

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1228آأمحد بن عبد القادر، م  –بن بكري العجيل آأ احلفظي 

 رد الوعوعة .1

 1639، ص 3، جـ 3936

 ، جماميع، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الرساةل املوسومة ابلوفا ابلعهود لأحصاب اللّحود .2

 1476، ص 2، جـ 3530

 ، جماميع، ترمي77وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 عقد جواهر الل ل فامي ورد من فضائل ال ل/عقد جواهر الل ل يف فضائل ال ل .3

 2089-2088، ص 3، جـ 5085

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 1641-1640، ص 3، جـ 3940

 ، جماميع، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسائل مفيدة وآأحباث عدبدة .4

 1319، ص 2، جـ 3130
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 ، جماميع، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ماكتبة .5

 1254، ص 2، جـ 2964

 63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املنري الزاهر يف فضائل آ ل النيب الطاهر .6

 1640، ص 3، جـ 3939

 ، جماميع، ترمي136آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 وصّية .7

 1383، ص 2، جـ 3290

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن آأيب القامسادلين  برهان – الميين احلمكي  ـه 932 آأو رن العارشقال م بن معر بن آأمحد بن مطري،بن القامس /اإ

 الإرشاد اإىل الاعتقاد .1

 1648-1647، ص 3، جـ 3960

 ، جماميع، ترمي137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 : سمل الوصول اإىل عمل الأصول ادلرر املوسومة برشح املنظومة ويه .2

 2113، ص 3، جـ 5149

 ، فقه، ترمي276ة )ع( الاكف، رمق مجموع

 سمل الوصول ادلرر املوسومة برشح املنظومة .3

 (932)فرغ من تأأليفه س نة  2154، ص 3، جـ 5254

 مجموعة )ح( الاكف

 هداية العقول رشح سمل الوصول يف عمل الأصول .4

 2114، ص 3، جـ 5151

 276مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 841ًا الش يخ نفيس بن عوض، اكن حيّ  –ابن حكمي 

 تبيني املعاقد وتفسري املقاصد .1

 1117، ص 2، جـ 2616

 ، ترمي53مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

براهمي، م  –احلليب   هـ 984آأمحد بن اإ

 ان يف الطب )اجلزء الثاين(يالب  .1

 1116-1115، ص 2، جـ 2613

 8مجموعة الاكف، رمق 
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 1044م  –احلليب الأمحدي 

 النصيحة العلوية .1

 5، ص ]...[2..[، جـ ].

 ، ترمي101مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن محمد، م  –احلليب   هـ 841الش يخ برهان ادلين اإ

د الناس .1  نور النرباس حاش ية ابن س ّي 

 )اجلزء الثالث( 997-996، ص 2، جـ 2327

 ، ترمي68مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 1044الش يخ عيّل، م  –احلليب 

 حاش ية احلليب عىل املهنج )اجلزء الثاين(/ة احلليب عىل املهنجحاش ي .1

 316، ص 1، جـ 694

 118مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 317-316، ص 1، جـ 695

 331مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 949آأبو حفص معر بن مظفر بن معر بن محمد بن آأيب الفوارس، م  –احلليب 

 منظومة ابن الوردي .1

 2133-2132، ص 3، جـ 5199

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1119قامس خاب، م  –احلليب 

 السري والسلوك اإىل مكل امللوك .1

 762، ص 1، جـ 1767

 32مجموعة الاكف، رمق 

 763، ص 1، جـ 1768

 ، ترمي199مجموعة الرابط، رمق 

 محدون

 رشح محدون عىل ملتقى البحرين .1

 367، ص 1، جـ 811

 ، ترمي124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

                                                             
 نقص من عندنا. 5
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 ـه 875حيىي بن آأمحد بن محمد بن احلسن، م عامد ادلين  –امحلري 

 رساةل .1

 2241، ص 3، جـ 5481

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 املواعظ احلس نة احلسينة .2

 2240، ص 3، جـ 5478

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 هـ 1098آأمحد بن محمد، م  –امحلوي 

 ن يف آأرسار الطبالبيا .1

 1115، ص 2، جـ 2612

 17مجموعة ع الاكف، رمق 

 آأبو حفص معر بن عيل بن سلامين –امحلوي 

 الهام الرمحن يف تفسري القرآ ن )اجلزء الأّول( .1

 1460، ص 2، جـ 3490

 ، جماميع، ترمي66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن آأمحد –امحلوي 

 البيان يف كشف آأرسار الطب للعيان .1

 1116، ص 2، جـ 2614

 30 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 هـ 936 آأو 914 ، مالش يخ علوان بن عيل بن عطية –امحلوي الشافعي 

 تقريب الفوائد وتسهيل املقاصد .1

 2116-2115، ص 3، جـ 5155

 ، فقه، ترمي288مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2153، ص 3، جـ 5253

 114مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 اجلوهر احملبوك يف طريق السلوك .2

  1490، ص 2، جـ 3565

 ، جماميع، ترمي82ة آ ل حيي، رمق مجموع

 1501، ص 2، جـ 3588

 ، جماميع، ترمي84مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 محد بن عيّل بن آأيب الغيث آأيبسامل بن آأ  –محيد 

 العرش ية الفيوضات .1

 793، ص 1، جـ 1840

 172مجموعة الاكف، رمق 

 نور ادلين بن عيل بن حس نجي بن محمد –محيد 

 قواعدنبذة بلغة آأجنبية قواعد ال .1

 2154، ص 3، جـ 5256

 ( الاكفحمجموعة )

 هـ 1316سامل بن محمد بن سامل، م  –ابن محيد 

 العّدة املفيدة اجلامعة لتوارخي قدمية وحديثة .1

 958-957، ص 2، جـ 2239

 825مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

براهمي، م  –امحلريي  براهمي بن معر بن اإ  هـ 733آأبو اإحساق اإ

 ع البحرين العذبني جمّرد آأحاديث الّصحيحنيمجم .1

 202، ص 1، جـ 436

 ، ترمي21مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 هـ 573نشوان بن سعيد، م  –امحلريي 

 رشح قصيدة نشوان .1

 1139، ص 2، جـ 2669

 ، آأدب، ترمي252مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 241، م آأبو عبد هللا بن محمّد –حنبل ابن 

 مام آأمحدمس ند الإ  .1

 (... )الأّول( مس ند الأمام آأمحد) 205-204، ص 1، جـ 442

 26مجموعة الرابط، رمق 

 205، ص 1، جـ 443

 27مجموعة الرابط، رمق 

 محمد بن بلبان –احلنبيل 

 حوايش ابن بلبان .1

 2307، ص 3، جـ 5651

 84مجموعة احلسيين، رمق 
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 هـ 971براهمي، م محمد بن اإ  –ابن احلنبيل، املعروف بـ، احلليب 

 فوائد الرسيّة يف رشح اجلزريّةال .1

 1327، ص 2، جـ 3149

 ، جماميع، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مولان –حنفي

 رساةل تقس مي العمل .1

 2091، ص 3، جـ 5092

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف املنطق .2

 2091، ص 3، جـ 5091

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 858د، م عبد الرمحن بن محم – احلنفي البسطايم

 مناجه التوسل يف مباجه الرتسل .1

 2090، ص 3، جـ 5090

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 زكراي بن حيىي –احلنفي املرصي 

تقان اإىل معرفة الإسالم والإميان والإحسان .1  تيسري الإطالع والإ

 2283-2282، ص 3، جـ 5588

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 150النعامن بن اثبت، م  الإمام الأعظم –آأبو حنيفة الكويف 

 الرساةل .1

 1509-1508، ص 2، جـ 3607

 87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب العامل واملتعمّل  /العامل واملتعمّل   .2

 1240-1239، ص 2، جـ 2929

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1508، ص 2، جـ 3605

 87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفقه الأكرب .3

 1509، ص 2، جـ 3608

 87ىي، رمق مجموعة آ ل حي
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 الفقه الأكرب الأبسط .4

 1508-1507، ص 2، جـ 3604

 87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب الوصّية .5

 1507، ص 2، جـ 3606

 87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصية .6

 1874، ص 3، جـ 4539

 70مجموعة الرابط، رمق 

 وصية الإمام الأعظم لأيب يوسف .7

 2255، ص 3، جـ 5518

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 894قطب ادلين محمد بن محمد، م  –ي الشافعي احليرض 

 هنر الرايض يف ما ش نعه القايض عياض .1

 1277، ص 2، جـ 3022

 201مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 اءحرف اخل

 الش يخ عبد هللا – خادم الروضة

 وصية .1

 2423، ص 3، جـ 5963

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ـه 584موىس بن عامثن، م زين ادلين آأيب بكر بن محمد بن  –اخلازيم 

 كتاب الاعتبار يف انخس احلديث ومنسوخه .1

 2261-2260، ص 3، جـ 5533

 60مجموعة احلسيين، رمق 

 ، الش يخ ضياء ادلينخادل

 رساةل يف آ دان اذلكر .1

 1253، ص 2، جـ 2962

 63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 370، م هللا احلسني بن آأمحد آأبو عبد –خالويه 

 يف حتليل قراءة الس بعة من آأهل الأمصار احلّجة والانتصار .1

 41، ص 1، جـ 94

 29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي –اخلربي الشاميخ   عبد الرمحن بن اإ

 معني الطاّلب برشح قواعد الإعراب .1

 1393-1392، ص 2، جـ 3315

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 317آأبو القامس نرص بن آأمحد، م  – اخلزبآأرزي

 مرتب عىل القوايف(ديوان اخلزبآأرزي ) .1

 2070-2069، ص 3، جـ 5036

 ، آأدب، ترمي159مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 731محمد بن آأيب بكر، م  –اخلبييص 

 املوحش عىل اكفية ابن احلاجب .1

 1931-1930، ص 3، جـ 4683
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 ، ترمي274من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 املوحش يف رشح الاكفيّة .2

 1114-1113، ص 2، جـ 2608

 مجموعة مصادر خمتلفة

 )املوحش عىل اكفيّة ابن احلاجب( 1114، ص 2، جـ 2609

 69مجموعة احلسني بن عبد هللا اكف، رمق 

 )املوحش عىل الاكفية لبن احلاجب( 1229، ص 2، جـ 2903

 ، حنو، ترمي8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1101، م محمّد –اخلرش يب املاليك 

 ليل )اجلزء الأّول اإىل الرابع(رشح اخلرش يب عىل منت اخل  .1

 368، ص 1، جـ 812

 ، ترمي139مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 368، ص 1، جـ 813

 ، ترمي140مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 369-368، ص 1، جـ 814

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 369، ص 1، جـ 815

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 963محمد بن عىل، م  –اخلّرويب الطرابليس 

 ح عىل آألفاظ صالة القطب محمد بن عبد السالم بن شيشرش  .1

 1516، ص 2، جـ 3625

 ، جماميع، ترمي90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 671، م عبد هللا محمّد بن آأمحدآأبو  –الأندليس القرطيب املاليك  الأنصاري اخلزريج

 التذكرة بأأحوال املوىت وال خرة .1

 699، ص 1، جـ 1614

 ، ترمي32، رمق مجموعة آ ل حيىي

يق –اخلزريج الامنزي الأنصاري  ّد   هـ 975، م صديق/صاحل بن الّص 

 الاقتصاد يف رشح ابنت سعاد .1

 1723، ص 3، جـ 4155

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الأنوار الساطعة يف رشح الفريدة اجلامعة .2
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 1875، ص 3، جـ 4540

 ، ترمي73من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 2309ص ، 3، جـ 5657

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح الأربعني حديثاً  .3

 1793، ص 3، جـ 4334

 303 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

الفريدة اجلامعة للعقيدة /يف نظم العقيدة النافعة – الفريدة اجلامعة/الفريدة اجلامعة يف نظم العقيدة النافعة .4

 النافعة

 1321، ص 2، جـ 3134

 ، ترمي، جماميع15مجموعة آ ل حييىـ رمق 

 1672، ص 3، جـ 4026

 ، فقه، ترمي162مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1723-1722، ص 3، جـ 4154

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1893-1892، ص 3، جـ 4582

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 الامنزية يف العقائد .5

 1408-1407، ص 2، جـ 3354

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1287محمد، م  –اخلرضي الشافعي 

 حاش ية اخلرضي .1

 1087، ص 2، جـ 2543

 56مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 خرض بن عيل –اخلّطاب 

يات الطب من القانون لبن سينا .1  بيان لكّ 

 1117-1116، ص 2، جـ 2615

 264مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 954، م محمدبن  محمدآأبو عبد هللا جامل ادلين  –املاليك امليّك   احلطايب/اخلّطاب

 رشح الورقات يف عمل الأصول .1

 2380، ص 3، جـ 5847

 مكتبة الشحرمجموعة 
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مام احلرمني .2 مام احلرمني/قّرة العني رشح ورقات اإ  قّرة العني برشح ورقات اإ

 1239، ص 2، جـ 2928

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1504، ص 2، جـ 3596

 ، جماميع، ترمي85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2288، ص 3، جـ 5603

 79مجموعة احلسيين، رمق 

ّ مة الأجرومية يف عمل العربية .3  ممتمة الأجرومية/ممت

 1539، ص 2، جـ 3684

 102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2152، ص 3، جـ 5250

 109مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 هـ 388آأبو سلامين آأمحد بن محمّد، م  –اخلطايب 

 معامل الّسنن .1

 217، ص 1، جـ 467

 446، رمق مجموعة مصادر

 اخلطيب

 النظم املسّمى بسهم الشهب املصيب .1

 1441-1440، ص 2، جـ 3440

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1356آأبو بكر بن آأمحد بن عبد هللا، م  –اخلطيب 

 نبذة فامي يتعلق برؤية الهالل .1

 1879، ص 3، جـ 4551

 99مجموعة الرابط، رمق 

 نبذة يف مسائل العهدة .2

 2440، ص 3، جـ 6010

 وعة مصادر مقتنياتمجم

 سعيد بن آأمحد –اخلطيب 

 عرائس الوجود ومرآ ة الشهود يف مناقب سعيد العمودي .1

 958، ص 2، جـ 2240

 78مجموعة احلزم، رمق 
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 هـ 855عبد الرمحن بن محمد، م  –اخلطيب 

 اجلوهر الشفّاف .1

 918-917، ص 2، جـ 2142

 ، تصّوف، ترمي37مجموعة ع احلّداد، رمق 

 )النصف الثاين( 918، ص 2، جـ 2143

 ، ترمي267مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الأّول( 918، ص 2، جـ 2144

 71مجموعة عينات، رمق 

 )اجلزء الثاين( 919، ص 2، جـ 2145

 79مجموعة عينات، رمق 

 )اجلزء الأّول( 919، ص 2، جـ 2146

 195مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 920-919، ص 2، جـ 2147

 196وعة حسني بن سهل، رمق مجم

 هـ 1031، م عبد الوهاب – الغمرياخلطيب 

 العرف الندي رشح لميّة ابن الوردي .1

 779، ص 1، جـ 1806

 ، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 850م  هـ، 800محمد بن آأمحد، اكن حيًا حدود  –اخلطيب الأبش هييي 

 املس تطرف يف لّك يف مس تظرف  .1

 )النصف الأّول( 1057-1056، ص 2، جـ 2472

 ، آأدب17مكتبة الأحقاف، مجموعة مصادر، رمق 

 )النصف الثاين( 1057، ص 2، جـ 2473

 ، آأدب17مجموعة مصادر، رمق 

 1063، ص 2، جـ 2488

 138مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1064-1063، ص 2، جـ 2489

 151مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1064، ص 2، جـ 2490

 ، ترمي138ة حسني بن سهل، رمق مجموع

 1065-1064 ، ص2، جـ 2491

 ، آأدب، ترمي26مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 1065، ص 2، جـ 2492
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عة، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 )اجلزء الثاين( 1066-1065، ص 2، جـ 2493

 172مجموعة ع الاكف، رمق 

 1066، ص 2، جـ 2494

 ة ع الاكفمجموع

 )النصف الأّول( 1066، ص 2، جـ 2495

 ، ترمي182مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 977، م الش يخ محمّد – اخلطيب الرشبيين

 )من اجلزء الأّول اإىل اجلزء السادس(/الرّساج املنري .1

 48-47، ص 1، جـ 110

 29مجموعة حس نة الاكف، رمق 

 48، ص 1، جـ 111

 30اكف، رمق مجموعة حسن ال

 49-48، ص 1، جـ 112

 84مجموعة حسن الاكف، رمق 

 49، ص 1، جـ 113

 ، ترمي85مجموعة حسن الاكف، رمق 

 50 ، ص1، جـ 114

 ، ترمي86مجموعة حسن الاكف، رمق 

 51-50 ، ص1، جـ 115

 ، ترمي87مجموعة الاكف، رمق 

 51 ، ص1، جـ 116

 ، ترمي88مجموعة الاكف، رمق 

 52-51 ، ص1، جـ 117

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 52 ، ص1، جـ 118

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 53-52 ، ص1، جـ 119

 118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 53 ، ص1، جـ 120

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 54-53 ، ص1، جـ 121

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 54 ، ص1، جـ 122
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 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1200عيل، م  – اخلفايج

 رساةل عىل البسمّل .1

 1944، ص 3، جـ 4717

 366عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

براهمي بن آأيب بكر، م آأ  –ابن خلاّكن   هـ 681محد بن محمد بن اإ

 خمترص من وفيات الأعيان .1

 1061-1060، ص 2، جـ 2482

 421مجموعة عينات، رمق 

 ت الأعيان وآأنباء آأبناء الزمان )اجلزء الأّول(ياوف .2

 998، ص 2، جـ 2330

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 998، ص 2، جـ 2331

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 999-998، ص 2، جـ 2332

 33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 999، ص 2، جـ 2333

 33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1000-999، ص 2، جـ 2334

 ، ترمي71قف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة الرابط : من و 

براهمي بن آأمحد بن الأمني –اخلليل   اإ

 ترامج لبعض العلامء المينيني .1

 1890، ص 3، جـ 4576

 139مجموعة الرابط، رمق 

 املنتخب الطريف من الروض الوريف .2

 860، ص 2، جـ 2006

 ، تصّوف، ترمي87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 912سلامين، م  طهّر بن محمد بنعبد هللا بن امل  –امخلري 

 الياقوت املعّظم .1

 6، ص ]...[2[، جـ ...]

                                                             
 نقص من عندنا. 6
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 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 552آأبو عبد هللا احلسني بن نرص بن محمد، م  –ابن مخيس 

 مناقب الأبرار وحماسن الأخيار .1

 986، ص 2، جـ 2304

 ، ترامج، ترمي48عة آ ل حيىي، رمق مجمو 
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 الحرف ادل

 حسن محمد بن –داراز، الشهري بـ 

 هناية الإحاكم يف آ ايت الأحاكم .1

 1381، ص 2، جـ 3286

 ، جماميع، ترمي40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 444آأبو معرو عامثن بن سعيد، م  –ادلاين 

 التيسري يف القراءات الس بعة  .1

 36، ص 1، جـ 83

 ، ترمي185مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 خمترص يف مذهب القّراء الس بعة .2

 37-36، ص 1، جـ 84

 ، ترمي4مجموعة عدن، رمق 

 هبة هللا محمد –ادلبري 

 اجلدول الصفي من البحر الويف .1

 915، ص 2، جـ 2136

 38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1304، م زين/آأمحد زيين –دحالن 

 حاش ية عىل السمرقندية .1

 1090-1089، ص 2، جـ 2550

 70مجموعة احلسيين، رمق 

 رساةل يف عمل اجلرب واملقابّل .2

 2264، ص 3، جـ 5542

 62مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح عقيدة التوحيد .3

 1142-1141، ص 2، جـ 2674

 ، توحيد، ترمي15مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 1201، م بن محمد آأمحدآأبو الرباكت  – ادلرديري/ادلردري

 حتفة الأخوان واخلاّلن يف بعض آ داب آأهل العرفان .1

 1410، ص 2، حـ 3361

 ميع، ترمي، جما49محموعة آ ل حيىي، رمق 
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 صلوات .2

 1189، ص 2، جـ 2801

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 صلوات واملس بعات العرش .3

 1198، ص 2، جـ 2824

 50مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 منظومة آأسامء هللا احلُس ىن .4

 1199، ص 2، جـ 2827

 51مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ـه 321محمد بن احلسن، م  –ابن دريد 

 رة العالمة ابن دريدمقصو  .1

 1931، ص 3، جـ 4684

 274مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1006محمد عبد املكل بن عبد السالم بن عبد احلفيظ، م  –القريش  دغََسنيابن /ابن دعسني

عداد الّزاد برشح ذخر املعاد يف معارضة ابنت سعاد .1  اإ

 684، ص 1، جـ 1580

 ، ترمي172مجموعة الرابط، رمق 

 وّهاب برشح ملحة الإعرابمنحة املكل ال .2

 1110، ص 2، جـ 2600

 36مجموعة احلسيين، رمق 

 1111-1110، ص 2، جـ 2601

 مجموع الاكف، حنو، ترمي

 1111، ص 2، جـ 2602

 35مجموعة احلسيين، رمق 

 1545، ص 2، حـ 3698

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ عبد اللطيف بن آأمحد بن محمد – ادلمشقي

 ورشح حبث التفاحة منت .1

 1854، ص 3، جـ 4490

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 منظومة يف عمل املساحة .2

 1855، ص 3، جـ 4492
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 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1181آأمحد، م  العالمة الش يخ – امللويادلمهنوري 

 رشح السمرقندية يف عمل الإس تعارات/رشح السمرقندية .1

 2244، ص 3، جـ 5490

 29مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 2245، ص 3، جـ 5491

 29مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 رشح الش يخ آأمحد امللوي عىل رساةل السمرقندي .2

 1713، ص 3، جـ 4130

 270مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منت السمرقندية يف فن الإس تعارة .3

 1951، ص 3، جـ 4737

 465مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلداد، رمق 

 هـ 705عبد املؤمن، م  رشف ادلين آأبو محمد –ادلمياطي 

 رشح منظومة آأسامء هللا احلس ىن .1

 2194، ص 3، جـ 5357

 24مجموعة احلسيين، رمق 

 خمترص يف سرية النيّب صىّل هللا عليه وسملّ  .2

 978، ص 2، جـ 2285

 155مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 923آأو  818آأو  808كامل ادلين آأبو البقاء محمد بن موىس بن عيىس، م /الش يخ جامل – الشافعي ادلمريي

 اختصار غيث الأدب اذلي انسجم يف رشح لميّة العجم .1

 1000، ص 2، جـ 2335

 146مجموعة حسني بن سهل، رقك 

 ـ(ه 739كامل ادّلين محمد بن موىس، م ل خمترص رشح لمية العجم الاختصار) 1645، ص 3، جـ 3952

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لكربى )اجلزء الثاين(آأوراق من كتاب حياة احليوان ا .2

 2445، ص 3، جـ 6024

 مجموعة مقتنيات حسن العامري

غرى .3  حيات احليوان/حياة احليوان الص 

 1004، ص 2، جـ 2343

 ، ترمي66مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 
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 )اجلزء الأّول( 1005، ص 2، جـ 2347

 177مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 جلزء الأّول()ا 1006-1005، ص 2، جـ 2348

 52مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1006، ص 2، جـ 2349

 53مجموعة الاكف، رمق 

 1007-1006، ص 2، جـ 2350

عة، ترمي58مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 )آأوراق منه( 2135، ص 3، جـ 5207

 357مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حياة احليوان الكربى .4

 لثاين()اجلزء ا 1002، ص 2، جـ 2340

 18مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 )النصف الأّول( 1003، ص 2، جـ 2341

 ، ترمي175مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1003، ص 2، جـ 2342

 ، ترمي176مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 النجم الوّهاج يف رشح املهناج )اجلزء الأّول( .5

 512، ص 1، جـ 1146

 )دون مجموعة(

 حسني بن آأحد –ادلورسي 

 شعاع نظم آأيب جشاعيرش ال  .1

 1228، ص 2، جـ 2900

عة، ترمي5مجموعة آ ىل حيىي، رمق   ، متنّو 

 هـ 966حسني بن محمد بن حسن، م  –ادلايربكري 

 اترخي امخليس .1

 )اجلزء الأّول( 910-909، ص 2، جـ 2125

 ، ترمي55مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 910، ص 2، جـ 2126

 ، ترمي56الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة 

 محمد بن خليل –ادلايربكري 

 جوهرة التوحيد .1
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 1372-1371، ص 2، جـ 3261

 34مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 944، م عبد الرمحن بن عيل بن محمد –الشيباين الزبيدي  والربيع/الربيعي )هكذا( دليبع/ادليبعياابن 

 الأحاديث القدس ية .1

 1350، 2، جـ 3207

 ، جماميع، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بغية املس تفيد يف آأخبار زبيد .2

 902، ص 2، جـ 2109

 ، ترمي7مجموعة عدن، رمق 

 تيسري الوصول اإىل جامع الأصول/)الأّول والثاين والثالث( .3

 110-109، ص 1، جـ 240

 مجموعة

 110، ص 1، جـ 241

 78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 111-110، ص 1، جـ 242

 70عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

 111، ص 1، جـ 243

 70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 112-111، ص 1، جـ 244

 20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 113-112، ص 1، جـ 245

 6مجموعة احلسيين، رمق 

 113، ص 1، جـ 246

 230مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 113، ص 1، جـ 247

 320مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 114، ص 1، جـ 248

 230آ ل بن سهل، رمق مجموعة 

 114، ص 1، جـ 249

 177مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 115-114، ص 1، جـ 250

 184مجموعة الاكف، رمق 

 115، ص 1، جـ 251

 184مجموعة الاكف، رمق 
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 116، ص 1، جـ 252

 185، رمق مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف

 116، ص 1، جـ 253

 18مجموعة عينات، رمق 

 117-116، ص 1، جـ 254

 ، ترمي83مجموعة الاكف، رمق 

 117، ص 1، جـ 255

 84مجموعة الاكف، رمق 

 118، ص 1، جـ 256

 84مجموعة الاكف، رمق 

 119-118، ص 1، جـ 257

 ، ترمي85مجموعة الاكف، رمق 

 119، ص 1، جـ 258

 ، ترمي8مجموعة الأعداد، رمق 

 120-119، ص 1، جـ 259

 عة مصادر خمتلفةحقاف، مجمو مكتبة الأ 

 120، ص 1، جـ 260

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 رساةل يف السامع .4

 1664، ص 3، جـ 4007

 ، جماميع، ترمي144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح دعاء آأيب حربة .5

 1839-1838، ص 3، جـ 4452

 319 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 كشف الكربة عن قاري دعاء آأيب حربة/كشف الكربة .6

 1663 ، ص3، جـ 4004

 ، جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2034، ص 3، جـ 4944

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مصباح مشاكة الأنوار من حصيح حديث اخملتار .7

 212، ص 1، جـ 457

 20مجموعة الاكف، رمق 

 الريبعي )هكذا(/عيبيالر وآأيضًا  مودل ادليبعي .8

 870، ص 2، جـ 2032

 380حلّداد، رمق مجموعة الرابط : عيل بن حسن ا
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 870، ص 2، جـ 2033

 392مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 1162، ص 2، جـ 2729

 20مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1170، ص 2، جـ 2751

 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 831-830، ص 2، جـ 1931

 399مجموعة الرابط : عىل بن حسن احلّداد، رمق 

 833-832، ص 2، جـ 1937

 208مجموعة ع الاكف، رمق 

 837، ص 2، جـ 1949

 89مجمموعة عينات، رمق 

 867، ص 2، جـ 2024

 357محموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 870، ص 2، جـ 2031

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 هـ 1151آأمحد، م  –ادليريب الغنميي 

 خت التحرير .1

 1246-1245، ص 2، جـ 2943

 ، فقه، ترمي6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املربع للمذاهب الأربع يف العقود .2

 1351، 2، جـ 3210

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 862محمد بن خرض بن موىس، م  –ادليري 

 منتخب الإمام ادليري .1

 1412، ص 2، جـ 3365

 ، جماميع، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 711بن احلسن، م  محمد مشس املّل وادلين – ادليلمي

 التصفية عن املوانع املهلكة املرتدية .1

 1707، ص 3، جـ 4116

 132مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 الحرف اذل

 ـه 748، م احلافظ آأبو عبد هللا محمد بن آأمحد بن عامثن –اذلهيب 

 الضعفاء واملرتوكني، واذليل عليه .1

 952، ص 2، جـ 2226

 66، رمق مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد

 زغل العمل .2

 1643، ص 3، جـ 3947

 ، جماميع، ترمي137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2236، ص 3، جـ 5468

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 ادلين محمّد بن موىس بن محمّدالش يخ جامل  –اذّلؤايل 

 حديقة الأذهان يف آأحاديث الأخالق احلسان .1

 149-148، ص 1، جـ 317

 [دون ادلليل عىل اجملموع]
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 اءر 

 هـ 866الش يخ القطب الرازي محمود بن محمد، م  –الرازي 

 حترير القواعد املنطقية يف رشح الرساةل الشمس ية .1

 1084، ص 2، جـ 2536

 112مجموعة الرابط، رمق 

 الش يخ، راشد بن خلف بن محمد بن عبد هللا بن هامش

 كتاب يف الطب .1

 1783-1782، ص 3، جـ 4308

 296 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 623الش يخ آأبو القامس عبد الكرمي، م  –الرافعي 

 احملّرر فو الفقه .1

 473، ص 1، جـ 1057

 91مجموعة الرابط، رمق 

 صاحل الرئيس –الرئيس 

 العزيزي منظومة عىل الرئيس رشح .1

 386، ص 1، جـ 854

 827مجموعة عدن، رمق 

 هـ 386الإمام آأيب طالب، م  –الرابين امليك 

 مدار الرشيعة .1

 2224-2223، ص 3، جـ 5435

 70، رمق مجموعة احلسيين

 ربيع بن سلمي

 منظومة الإسعاد .1

 2133، ص 3، جـ 5200

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو عبد هللا محمد بن احلسن بن عبد هللا – الرحيب

 بغية الباحث يف عمل الوارث )الرحبية( .1

 1955، ص 3، جـ 4746
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 30عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 

 ـه 577ن عيل بن محمد، م محمد بآأبو عبد هللا  –الرحيب 

 بغية الباحث يف عمل الوارث .1

 1997، ص 3، جـ 4852

 79مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الرحبية .2

 2021، ص 3، جـ 4913

 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الرحبية يف عمل الفرائض .3

 2159، ص 3، جـ 5269

 9مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمض 

 محمّد بن حسني بن محمّد –رحمي 

 الفصول يف الأصول .1

 447-448، ص 1، جـ 993

 ، ترمي181املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 جابر بن آأمحد –رزق 

 سمل الوصول بأأسامء الرسول .1

 1971-1970، ص 3، جـ 4787

 55مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املقام الأس ىن يف آأسامء هللا احلس ىن .2

 1971، ص 3، جـ 4788

 55مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 844، م نيبن حس آأمحدآأبو العباس شهاب ادّلين  –الشافعي  الرميل نابن رسال

 الزبد .1

 1224-1223، ص 2، جـ 2890

 117مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2124، ص 3، جـ 5177

 314مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2382، ص 3، جـ 5852

 35مجموعة مصادر، رمق 

 صفوة الزبد يف الفقه .2
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 1758، ص 3، جـ 4246

 287 عة آ ل بن سهل، رمقمجمو 

 صفوة الزبد فامي عليه املعمتد .3

 1651، ص 3، جـ 3970

 140مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منت الزبد يف الفقه .4

 2377، ص 3، جـ 5841

 10، رمق مجموعة

 الرش يدي

 الإملام مبسائل الأعالم .1

 1429، ص 2، جـ 3408

 ، جماميع، ترمي55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1205/1791ًا حسني، اكن حيّ  –الرش يدي 

 حاش ية الرش يدي عىل رشح العاّلمة الرميل .1

 1469، ص 2، جـ 3512

 ، جماميع، ترمي72مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد الكرمي بن عيل بن عبد الكرمي –الرش يدي 

ية .1  فوائد طّب 

 1285، ص 2، جـ 3043

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 

 هـ 656آأمحد بن محمد، م  –الرّصاص 

 قيق الاكفيةمهناج الطالب اإىل حت  .1

 1112-1111، ص 2، جـ 2603

 ، حنو، ترمي123مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 الش يخ، رضوان بن آأمحد

 (رضوان بن آأمحد منقوةل من دش تة الش يخ) فوائد يف الطب .1

 1939، ص 3، جـ 4704

 287مجموعة الرابط، رمق 
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 ـه 811ريض ادلين آأيب بكر بن صاحل بن اخلياط، م 

 معرفة آأسايم الطيور واحليواانت بلغة آأهل الميننبذة يف  .1

 2008، ص 3، جـ 4881

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 882آأبو املواهب محمد بن آأمحد بن محمد، م  –بـ  املعروف، ابن رعدان

 رساةل حمك الأشواق اإىل لك الصوفية جبميع ال فاق .1

 1989، ص 3، جـ 4834

 رمي، جماميع، ت75مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد بن الس يد آأمحد –الرفاعي املدين 

 مودل القائل : شفاعيت لأهل الكبائر من آأميت .1

 833، ص 2، جـ 1938

 208مجموعة ع الاكف، رمق 

 ـه 710آأبو العباس آأمحد بن محمد، م  –الرفعة الأنصاري 

 الإيضاح والبيان يف معرفة اذلراع واملاكيل واملزيان .1

 2305، ص 3، جـ 5647

 84يين، رمق مجموعة احلس 

 الش يخ عبد الهادي بن عبد هللا – الرفيدي

 هداية الطالب يف قواعد الإعراب .1

 1886-1885، ص 3، جـ 4566

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 سلامين بن محمد –الرقويق الشافعي 

 حتفة الأخوان بأأحاكم الإقامة والأذان .1

 1308-1307، ص 2، جـ 3100

 ، جماميع، ترمي12رمق مجموعة آ ل حيىي، 

 هـ 1004، م محمّد/محمّد بن آأمحد بن محمّد – الأنصاري احمليّل  الرميل/الّرميك

 رشح املهناج .1

 )الأّول( 377، ص 1، جـ 833

 128مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الأّول( 378-377، ص 1، جـ 834

 61مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 )اجلزء الثاين( 378، ص 1، جـ 835

 252لاكف، رمق مجموعة ا

 )اجلزء الثالث( 379-378، ص 1، جـ 836

 162مجموعة الاكف، رمق 

 379، ص 1، جـ 837

 348مجموعة الاكف، رمق 

 )اجلزء الأّول( 380-379، ص 1، جـ 838

 61مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأخري( 380، ص 1، جـ 839

 127مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 382ص ، 1، جـ 844

 ، ترمي85املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 الفوائد املرضية يف رشح املقّدمة احلرضمية .2

 450-449، ص 1، جـ 998

 ، ترمي16مجموعة الاكف، رمق 

 املواهب السنية يف رشح الهبجة الوردية .3

 503، ص 1، جـ 1125

 ، ترمي51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 504-503، ص 1، جـ 1126

 45كتبة الشعبية املالك، رمق امل 

 هناية احملتاج يف رشح املهناج )الثاين والثالث والرابع(هناية احملتاج يف رشح املهناج/ .4

 514-513، ص 1، جـ 1150

 40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 514، ص 1، جـ 1151

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 515-514، ص 1، جـ 1152

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 515، ص 1، جـ 1153

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 516-515، ص 1، جـ 1154

 157مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 516، ص 1، جـ 1155

 158مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 516، ص 1، جـ 1156

 92مجموعة الرابط، رمق 
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 517-516، ص 1، جـ 1157

 93مجموعة الرابط، رمق 

 517، ص 1، جـ 1158

 53مجموعة الاكف، رمق 

 518-517، ص 1، جـ 1159

 54مجموعة الاكف، رمق 

 518، ص 1، جـ 1160

 55مجموعة الاكف، رمق 

 519-518، ص 1، جـ 1161

 مجموعة الاكف

 519، ص 1، جـ 1162

 47مجموعة احلزم، رمق 

 519، ص 1، جـ 1163

 23مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ـه 971، م بن محزة بن آأمحد آأمحدشهاب ادلين  – الأنصاريالرميل 

 رشح منظومة ابن العامدفتح اجلواد ب  .1

 423، ص 1، جـ 938

 ، ترمي261مجموعة الاكف، رمق 

 فتح الّرمحن رشح زبد ابن رسالن .2

 424-423، ص 1، جـ 939

 ، ترمي37مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفوائد املرضية يف رشح املقدمة احلرضمية .3

 1939، ص 3، جـ 4705

 295عيل بن حسن احلداد،  رابط :مجموعة ال

 هـ 971محمّد بن آأمحد، م  –فعي الرميل الشا

 غاية البيان رشح زبد ابن رسالن .1

 400-399، ص 1، جـ 883

 12مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 400، ص 1، جـ 884

 ، ترمي31مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1004-919، آأمحد بن محمد بن محزة/بن محزة محمد بن آأمحدآأبو العباس  – الشافعي املرصي الرميل الأنصاري

 يف تبعية الفروع للأصول رساةل .1
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 2007-2006، ص 3، جـ 4876

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

فتح اجلواد برشح منظومة ابن /فتح اجلواد رشح منظومة ابن العامد/واد عىل رشح منظومة ابن العامدفتح اجل .2

 العامد

 1353، 2، جـ 3214

 ، جماميع، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1469، ص 2، جـ 3511

 ، جماميع، ترمي72آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 1796، ص 3، جـ 4341

 304مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الفوائد املرضية يف رشح املقدمة احلرضمية/رشح املقدمة احلرضمية الفوائد املرضية/الفوائد املرضية .3

 1678، ص 3، جـ 4042

 3 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1680، ص 3، جـ 4046

 25مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2084، ص 3، جـ 5073

 181مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2124-2123، ص 3، جـ 5176

 314مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ملعة من رشح املهناج هناية احملتاج .4

 1788، ص 3، جـ 4322

 300مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هناية احملتاج رشح املهناج )اجلزء الثاين( .5

 2145-2144، ص 3، جـ 5229

 ، فقه، ترمي329رمق  مجموعة )ع( الاكف،

 ـه 957آأمحد، م  – الرميل املنويف املرصي

 فتح الرمحن رشح زبد ابن رسالن .1

 1905، ص 3، جـ 4615

 ، ترمي166من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 عبد هللا بن آأمحد – الرواف النجدي قايض املالك

 آأس ئّل وآأجوبهتا .1

 1968، ص 3، جـ 4781

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 آأبو احلسن عيّل بن محمد –ابن آأيب الرسور ، الرويح

 بلغة الظرفاء اإىل معرفة توارخي اخللفاء .1

 1060، ص 2، جـ 2481

 42مجموعة عينات، رمق 

 هـ 926آأمحد بن عبد هللا، م  –الرويم 

كر اجلهري .1  رساةل يف اذّل 

 1592، ص 2، جـ 3816

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن عبد الرمحن بن معر جامل ادلين محمد –الرميي 

 تعليقات عىل رشح حصيح مسمل .1

 2268، ص 3، جـ 5551

 73مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 791جامل ادلين محمد بن عبد هللا بن آأيب بكر، م  – الرميي الميين

 معدة الأمة يف اإجامع الأمئة .1

 2358، ص 3، جـ 5792

  مجموعة مصادر خمتلفة
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 زاء

 ـه 818، م الش يخ آأبو العباس آأمحد –الزاهد 

 تعليق عىل املقدمة املعروفة ابلس تني .1

 2189، ص 3، جـ 5344

 1مجموعة عينات، رمق 

 عبد الرمحن بن عبد الكرمي –زابره 

يراد النقول املذهبية .1  اإ

 1617، ص 2، جـ 3885

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 821، م آأمحد بن آأيب بكر الرداد –الزبيدي 

 ديةالوس يّل الأحدية والفضيّل الأمح .1

 1773، ص 3، جـ 4284

 291 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي،  – الزمزيم امليّك   ،الزبريي، الريس  هـ 1240محمد بن صاحل بن اإ

 مجع املسائل اليت تفتقر للموافق املتخلف بثالثة آأراكن طويّل .1

 2379-2378، ص 3، جـ 5844

 مجموعة مكتبة الشحر، فقه، ترمي

 رشح آأبيات العزيزي .2

 1164، ص 2، جـ 2735

 21مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فتح الكرمي الرمحن فامي يغتفر للموافق من الأراكن/فتح الكرمي الرمحن .3

 1360-1359، ص 2، جـ 3230

 30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1588، ص 2، جـ 3807

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2122، ص 3، جـ 5172

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فيض املكل العالم ملا اش متل عليه النسك من الأحاكم/مفيض املكل العاّل  .4

 1278، ص 2، جـ 3026

 204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1561، ص 2، جـ 3740
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 111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1767، ص 3، جـ 4270

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1776، ص 3، جـ 4292

 293مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1821، ص 3، جـ 4407

 312ل بن سهل، رمق مجموعة آ  

 2201-2200، ص 3، جـ 5374

 27مجموعة عينات، رمق 

 القول الاكف يف مسأأةل الاس تخالف .5

 1219-1218، ص 2، جـ 2878

 ، جماميع، ترمي68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1821، ص 3، جـ 4406

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2201، ص 3، جـ 5375

 27مجموعة عينات، رمق 

 2379، ص 3ـ ، ج5845

 ، فقه، ترمي12مجموعة مكتبة الشحر، رمق 

 املورد العذب الهين يف حل آألفاظ حزب الإمام النووي .6

 1663-1662، ص 3، جـ 4003

 ، جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف آأمور ادلين .7

 1279، ص 2، جـ 3028

 204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف التوحيد .8

 1940، ص 3، جـ 4707

 295عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 نبذة يف العقائد .9

 1458، ص 2، جـ 3485

 64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الزين من عبد اخلالق بن عيل –الزجايج 

 نبذة يف جواز كتب الامتمئ .1

 1312، ص 2، جـ 3112

 12مجموعة آ ل حييىـ رمق 
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 محمد بن خامت بن عبد الرمحن – الزرايخ

 اإخراج الزاكة رساةل يف حمك .1

 1679-1678، ص 3، جـ 4043

 3مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 محمد بن عبد البايق –الزرقاين 

 رشح منظومة البيقوين يف مصطلح احلديث .1

 2208، ص 3، جـ 5393

 31مجموعة عينات، رمق 

 هـ 794، م بن عبد هللا ءبن هبابدر ادلين محمّد  الش يخ –الشافعي  املرصي الزركيش

 ط يف الأصول )اجلزء الأّول(البحر احملي .1

 260-259، ص 1، جـ 563

 128مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 التنقيح الألفاظ اجلامع الصحيح .2

 106-105، ص 1، جـ 232

 103مجموعة محمّد بن حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 106، ص 1، جـ 233

 109مجموعة عبد الرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 الزركيش قواعد الإمام .3

 455-454، ص 1، جـ 1009

 134مجموعة الاكف، رمق 

 خادم الروضة –فروع الزركيش فروع الزركيش/ 109مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق  .4

 447-446، ص 1، جـ 991

 208مجموعة الاكف، رمق 

 447، ص 1، جـ 992

 209مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 772محمد بن عبد هللا، م  –الزركيش 

 عد الزركيشقوا .1

 1505، ص 2، جـ 3597

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن محمد –الزعيين احلّطاب 

 الفواكه اجلنّية عىل املمتّمة .1
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 1100-1099، ص 2، جـ 2575

 6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 539آأو  538محمود بن معر، م جار هللا خفر خوارزم  –الزخمرشي 

 تفسري الكّشاف )الأّول( .1

 69، ص 1، جـ 157

 147مجموعة احلّداد، رمق 

 خطبة ادليوان .2

 1115، ص 2، جـ 2611

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار .3

 )اجلزء الثاين( 741-740، ص 1، جـ 1715

 139مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 1038-1037، ص 2، جـ 2426

عة، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 (اإىل اخلامس والأخري ض التزنيل )السفر الأّولالكّشاف عن حقائق غوام .4

 63، ص 1، جـ 147

 ، ترمي8مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 64-63، ص 1، جـ 148

 ، ترمي9مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 65-64، ص 1، جـ 149

 ، ترمي10مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 65، ص 1، جـ 150

 ، ترمي11ط، من وقف آ ل جنيد، رمق مجموعة الراب

 66-65، ص 1، جـ 151

 ، ترمي12مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 66، ص 1، جـ 152

 260مجموعة آ ل سهل، رمق 

 67-66، ص 1، جـ 153

 261مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 67، ص 1، جـ 154

 ، ترمي35مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 68، ص 1، جـ 155

 ، ترمي36رمق مجموعة آ ل حيىي، 

 68، ص 1، جـ 156
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 ، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املقامات النصاحئ الكبار .5

 1927، ص 3، جـ 4674

 263من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 النصاحئ الصغار .6

 2069، ص 3، جـ 5035

 159مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نوابغ اللكك/النوابغ .7

 1865-1864، ص 3، جـ 4514

 417 بن سهل، رمق مجموعة آ ل

 2069، ص 3، جـ 5034

 ، آأدب، ترمي159مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو بكر –الزمزيم امليّك  

 املقالت اجلوهرية عىل املقالت احلريرية .1

 هـ( 1131)الزمزيم وخري ادلين الياس املدين، م  1244، ص 2، جـ 2940

 ، متنوعة، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن محمد، م  – الزمزيم امليك  ـه 1195برهان ادلين اإ

 رشح حديث بين الإسالم عىل مخس .1

 2116، ص 3، جـ 5156

 288مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 العاّلمة عبد الرؤوف بن حيىي – امليّك  الشافعيالزمزيم 

 حاش ية الزمزيم عىل رشح النش ييل/حاش ية عىل رشح النش ييل .1

 1280-1279، ص 2، جـ 3029

 ، فقه، ترمي204، رمق مجموعة آ ل حيىي

 2209، ص 3، جـ 5396

 31مجموعة عينات، رمق 

 رشح خمترص الإيضاح .2

 372، ص 1، جـ 822

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص الإيضاع .3

 475-474، ص 1، جـ 1060

 ، ترمي87مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ـه 963عبد العزيز بن عيل، م  –الزمزيم امليك

 رسلنيالفتح املبني يف رشح س يد امل .1

 1919، ص 3، جـ 4651

 188مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1072، م بن محمد عبد العزيز – امليّك   الزمزيم

 آأجوبة وآأس ئّل .1

 1329-1328، ص 2، جـ 3153

 ، جماميع، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بصحيحات العلامء املرصيني وتقريضاهتم .2

 1303-1302، ص 2، جـ 3088

 8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي الريس، م  – زيم امليكالزم  ـه 1443محمد صاحل بن اإ

 فيض املكل العالم .1

 2116، ص 3، جـ 5157

 288مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 747، م آأبو عبد هللا محمّد بن محمّد –بن زنيك الأسفرائيين اخلراساين ا

 ينابيع الأحاكم يف احلالل واحلرام .1

 520، ص 1، جـ 1165

  ، ترمي173مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 656، م هباء ادلين زهري بن محمد الأديبالش يخ  –زهري املهليب 

 ديوان .1

 1390، ص 2، جـ 3309

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان الهباء زهري .2

 1873، ص 3، جـ 4535

 ، ترمي70مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1024الش يخ عيّل بن حيىي، م  –الزايدي 

 رشح املهنج حاش ية عىل/حاش ية الزايدي يف الفقه .1

 317، ص 1، جـ 696

 117مجموعة الرابط، رمق 
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 317، ص 1، جـ 697

 ، ترمي185مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 122م  ،الإمام زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن آأيب طالب،

 مجمع الإمام زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن آأيب طالب .1

 1887، ص 3، جـ 4570

 123نيد، رمق من وقف آ ل اجل  رابط :مجموعة ال

 هـ 1240، م جامل ادلين محمّد صاحل – بن املاّل الزمزيم، االزيدي

 كتاب فيض املكل العاّلم .1

 345-344، ص 1، جـ 760

 342مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 ـه 704آأبو العباس آأمحد بن معر، م  –الزيلعي 

 شد الساكل آأوحض الطريقةمثرة احلقيقة ومر /مثرة احلقيقة ومرشد الساكل اإىل الطريقة .1

 711، ص 1، جـ 1643

 109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1791-1790، ص 3، جـ 4328

 301 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 كتاب الأذاكر وادلعوات .2

 1790، ص 3، جـ 4327

 301 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 743آأبو معرو عامثن بن عيّل، م  –الزيلعي 

 اجلزء الأّول والثاين(تبيني احلقائق رشح كزن ادلقائق ) .1

 269، ص 1، جـ 584

 ، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 269، ص 1، جـ 585

 ، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العالمة، زين بن جنمي

 سؤال وجواب يف الوقت .1

 1973، ص 3، جـ 4793

 58مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 نيسحرف ال 

 محمد بن عبد اللطيف –ابن السايب 

 يف معرفة اخلطأأ من الصوابالفتح الوهاب  .1

 2302-2301، ص 3، جـ 5637

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1313ش يخان بن عيل، م  –الساف 

 مذاكرات .1

 843-842، ص 2، جـ 1964

 6املكتبة الشحرية، رمق 

 هـ 1216معر بن ساف بن محمّد، م  –الساف 

 تفرجي القلوب وتفرجي الكروب .1

 700، ص 1، جـ 1617

 119مق مجموعة الاكف، ر

 701-700، ص 1، جـ 1618

 328مجموعة الرابط، رمق 

 703-702، ص 1، جـ 1623

 37مجموعة مصادر، رمق 

 دعاء .2

 728، ص 1، جـ 1686

 428مجموعة الرابط، رمق 

 سواطع البدور يف رشفة من معاين هللا يّت الرسور .3

 701، ص 1، جـ 1619

 328مجموعة الرابط، رمق 

 رشح دّورت يف قشايش .4

 702، ص 1 ، جـ1622

 328مجموعة الرابط، رمق 

 صادح الأفراج رشح سايق الراح .5

 702-701، ص 1، جـ 1620

 328مجموعة الرابط، رمق 

 وارد الكرم وفيض الأفضال يف الالكم عىل فتح س ين الأحوال .6

 702، ص 1، جـ 1621

 328مجموعة الرابط، رمق 
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 هـ 1324حمسن، م  –الساف 

 القول الاكف يف وصّية آ ل الاكف .1

 799-798، ص 1، جـ 1853

 ، ترمي47مجموعة عدن، رمق 

 هـ 865عبد هللا بن آأيب بكر بن عبد الّرمحن، م  –العيدروس  الساف

 الكربيت الأمحر والإكسري الأكرب .1

 801، ص 1، جـ 1859

 28مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1271سامل بن عبد هللا بن سعد بن مسري، م 

 سفينة النجاة .1

 1214-1213، ص 2، جـ 2865

 62مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2121، ص 3، جـ 5169

 304مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2383، ص 3، جـ 5854

 35مجموعة مصادر، رمق 

 ماكتبة .2

 1214، ص 2، جـ 2866

 65مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 مل بن حفيظ بن الش يخ آأيب بكرالعاّلمة محمّد بن سا –سامل ابن 

 هـ 1386عبد هللا بن شهاب، م الكم احلبيب علوي بن  .1

 813، ص 1، جـ 1892

 25مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1116 آأو موجود هـ 1118 آأو 1116 آأمحد بن عبد هللا، مآأبو العبّاس  –السلمي السانة 

 الرتجيعة اخلامسة التجويدية من كتاب الإعالن .1

 238، ص 1، جـ 515

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 238، ص 1، جـ 516

 148ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 239، ص 1، جـ 517

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 239، ص 1، جـ 518

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 240-239، ص 1، جـ 519

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 240، ص 1ـ ، ج520

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تقريظ عىل املقامات عىل قصيدة الإمام املقري .2

 1075، ص 2، جـ 2515

 60الاكف، رمق مجموعة 

 رشح الأفهام املراحة يف رايض امليرسة والإراحة يف عمل املساحة .3

 1471-1470، ص 2، جـ 3515

 ، جماميع، ترمي73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مرحي ذوي الإمعان يف عمل اجلرب املقابّل .4

 1470، ص 2، جـ 3514

 ، جماميع، ترمي73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 واحلارضنزهة الناظر وفاكهة البادي  .5

 238-237، ص 1، جـ 514

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد احلكمي –الس باكويت 

 زبدة الأفاكر عىل حاش ية املوىل اخليايل .1

 754-753، ص 1، جـ 1746

 82مجموعة احلزم، رمق 

 آأبو بكر بن آأمحد –السبيت 

 رشح الرحبية يف عمل الفرائض/رشح الرحبية .1

 1330، ص 2، جـ 3156

 ، جماميع، ترمي17رمق مجموعة آ ل حيىي، 

 2179-2178، ص 3، جـ 5319

 83مجموعة احلزم، رمق 

 رشح املقدمة املسامة ابلأرحبية .2

 1642، ص 3، جـ 3944

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ريض ادلين آأبو بكر بن شهاب ادلين –السبيت 

 رشح آأرجوزة الإمام الرحيب .1

 1489، ص 2، جـ 3562

 81مجموعة آ ل حيي، رمق 

 بو بكر بن عبد الرمحن بن آأمحدآأ  –السبيت 

 رشح املنظومة .1

 1560-1559، ص 2، جـ 3736

 ، جماميع، ترمي110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1109الش يخ عيّل بن اتج ادلين، اكن حيًّا  –الس بخاري 

 اإجتاف آأويل الكامل والهبجة مبا حتصل من خط الش يخ عيّل بن امجلال عىل الهنجة .1

 1083، ص 2، جـ 2534

 170حسني بن سهل، رمق  مجموعة

 هـ 94آأو  93الإمام عيل زين العابدين بن احلسني، م  –الس بط 

 خت القرآ ن .1

 1409-1408، ص 2، جـ 3356

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفصول .2

 1175، ص 2، جـ 2764

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 907 مبن محمد بن آأمحد،  محمد –س بط املارديين الشافعي 

رشاد  .1  الوصاايرض اإىل كشف الغوامض يف الفرائض و الفااإ

 229-228، ص 1، جـ 494

 ، ترمي75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح الرحبية .2

 1753، ص 3، جـ 4233

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2181-2180، ص 3، جـ 5324

 91مجموعة، رمق 

 2243، ص 3، جـ 5486

 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 حبية يف القرائضرشح خمترص عىل مقدمة الر  .3
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 2206، ص 3، جـ 5388

 30مجموعة عينات، رمق 

 رشح املنظومة اليامسينة يف عمل اجلرب واملقابّل .4

 2293، ص 3، جـ 5615

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح اليامسينيّة يف عمل اجلرب واملقابّل .5

 1333-1332، ص 2، جـ 3163

 ، جماميع، ترمي17آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 اللّمعة املاردينية عىل املنظومة اليامسينية/دينيةاللمعة املار  .6

 1307، ص 2، جـ 3098

 10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2293-2292، ص 3، جـ 5614

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1032شهاب ادلين آأمحد بن خليل، م  –الس بيك 

 فتح الغفور برشح منظومة القبور .1

 1429-1428، ص 2، جـ 3407

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح املبني برشح منظومة ابن عامد ادلين .2

 1378، ص 2، جـ 3278

 ، جماميع، ترمي38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 771، م ن عبد الوهاب بن تقي ادليناتج ادلي/نرص عبد الوهاب بن عيل واتج ادلين آأب –الس بيك 

 طبقات الشافعية الكربى )اجلزء الأّول( .1

 955-954، ص 2، جـ 2232

 56يىـ رمق مجموعة آ ل حي 

 مجع اجلوامع يف عاملي الأصول القواطع/مجع اجلوامع .2

 304، ص 1، جـ 666

 ، ترمي190مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 2179، ص 3، جـ 5321

 ، فقه، ترمي88مجموعة احلزم، رمق 

 قصيدة تش متل عىل اخلالف بني الأشعرية واحلنفية .3

 2305-2304، ص 3، جـ 5645

 ، ترمي84، رمق مجموعة احلسيين

 معيد النّ عم ومبيد النّ قم .4
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 1567، ص 2، جـ 3756

 ، جماميع، ترمي113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 756، م بن عيلّ  تقّي ادلين عيل بن عبد الاكيف – الشافعيالس بيك 

 الإبهتاج رشح املهناج )اجلزء الأّول( .1

 220، ص 1، جـ 474

 243مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 221-220، ص 1، جـ 475

 244مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 السهم الصائب يف قبض دين الغائب .2

 1275، ص 2، جـ 3017

 ، توحيد، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسائل يف العقائد .3

 1296، ص 2، جـ 3072

 ، ترمي، فقه201مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 930بكر محمد، م  آأبو – السجس تاين، املعروف اببن عزيز

 تفسري غريب القرآ ن عىل حروف املعجم –نزهة القلوب  .1

 1666، ص 3، جـ 4012

 30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 320آأبو بكر محمّد بن عزيز، م  –السجس تاين 

 تفسري غريب القرآ ن .1

 32، ص 1، جـ 72

 27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 م: تفسري غريب القرآ ن عىل حروف املعج نزهة للقلوب .2

 81-80، ص 1، جـ 183

 ، ترمي21مجموعة معر آأمحد بن مسيط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 ـه 275آأو  265آأبو داود سلامين بن الأشعث، م  –السجس تاين 

 سنن آأيب داود .1

 )اجلزء الأّول اإىل الثالث( 160، ص 1، جـ 342

 ، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 161-160، ص 1، جـ 343

 ، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 161، ص 1، جـ 344

 ، ترميمكتبة الأحقاف

 161، ص 1، جـ 345

 ، ترمي218مجموعة ابن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1710، ص 3، جـ 4123

 219 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 املراس يل عن النيب صىل هللا عليه وسمل .2

 1710، ص 3، جـ 4124

 219 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1178بن محمد، م آأمحد  – السجميي الأزهري

 آأنوار الرسور والابهتاج بقصة الإرساء واملعراج .1

 2012-2011، ص 3، جـ 4889

 89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 لباب الطالبني برشح الأربعني .2

 2011، ص 3، جـ 4887

 ، جماميع، ترمي89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عيّل بن آأمحد بن رش يد –السحويل 

 رشح الشامئل .1

 938-937، ص 2، جـ 2189

 40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 902محمد بن عبد الرمحن، م  –السخاوي 

 الإيقاظ ابجلواب عن مسائل الوعاظ .1

 1864، ص 3، جـ 4513

 417 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اجلواهر وادلرر يف ترمجة ابن جحر .2

 917-916، ص 2، جـ 2140

 مجموعة ع الاكف

 مسعود بن محمد –السخري الطبيب 

 ر الطبّ حقائق آأرسا .1

 ، طب، ترمي67مجموعة آ ل حيىي، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

217 

 

 ـه 980الصديق بن محمد بن الصديق، م  –الرساج 

 النتكب اجلياد يف رشح ابنت سعاد .1

 2304-2303، ص 3، جـ 5642

 ، ترمي84مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 776ل ادلين املظفّر يوسف بن محمد، م جام –الرسمدي 

 شفاء ال لم يف طّب  آأهل الإسالم .1

 )اجلزء الأّول( 1122، ص 2، جـ 2627

 25مجموعة ع الاكف، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1123-1122، ص 2، جـ 2628

 6مجموعة ع الاكف، رمق 

 سعد سامل بن عبيدةل

 قصائد .1

 2394-2393، ص 3، جـ 5882

 3128مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 992آأبو بكر بن سامل بن عيد هللا بن عبد الرمحن، م الش يخ  –السقّاف 

 يواند .1

 1035-1034، ص 2، جـ 2419

عة، ترمي6مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 قصائد من ديوان .2

 1052-1051، ص 2، جـ 2459

 28مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 قصيدتني .3

 1403، ص 2، جـ 3342

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مفتاح الرسائر وكزن اذلخائر .4

 1403، ص 2، جـ 3341

 ع، ترمي، جمامي48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1357الس يد آأمحد بن عبد الرمحن السقّاف، م  –السقّاف 

 الأمايل .1

 900، ص 2، جـ 2104

 32مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 
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 هـ 1216حسن بن سقّاف بن محمد، م  –السقّاف 

نرش حماسن الأوصاف يف ذكر مناقب سقّاف /نرش احملاسن والأوصاف يف مناقب سقّاف بن محمد السقّاف .1

 افبن محمد السقّ 

 995، ص 2، جـ 2324

 229مجموعة الاكف، رمق 

 996، ص 2، جـ 2325

 99مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1062طه بن معر بن طه بن معر، م  –السقّاف 

 مجموعة حتتوي عىل قواعد وضوابط ومسائل )اجلزء الأّول والثاين( .1

 472-471، ص 1، جـ 1054

 259مجموعة الاكف، رمق 

 472، ص 1، جـ 1055

 260مجموعة الاكف، رمق 

 عبد هللا بن آأمحد بن عبدة –السقّاف 

 لوامع الأنوار .1

 1528، ص 2، جـ 3657

 ، جماميع، ترمي99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1324، م بن علوي بن حمسن عبد هللا/العالمة عبيد هللاالس يد  –السقاف 

 آأبيات للعالمة السقاف .1

 2156، ص 3، جـ 5261

 مجموعة )ح( الاكف

 القول الاكف يف وصية آ ل الاكف .2

 2066، ص 3، جـ 5027

 154مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ماكتبات .3

 2156-2155، ص 3، جـ 5260

 مجموعة )ح( الاكف، رمق

 وصية من املؤلف اإىل ابمحيد .4

 2260، ص 3، جـ 5532

 57مجموعة احلسيين، رمق 
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 علوي بن عبد هللا بن حسن –السقّاف 

 ساجدالنّص الوارد يف جتديد امل  .1

 513، ص 1، جـ 1148

 100مجموعة سيئون، رمق 

 هـ 923الإمام عيّل بن آأيب بكر بن عبد الرمحن، م  –السقّاف 

 ديوان .1

 1032-1031، 2، جـ 2411

 129مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 عوض بن محمد –السقّاف 

رر .1  نزهة النظر وجالء البرص برشح نظم ادل 

 1287-1286، ص 2، جـ 3048

 ، تصّوف، ترمي3، رمق مجموعة آ ل حيىي

 الش يخ موىس بن حيىي بن همران بن عبد الرمحن بن عيلّ  –السقّاف 

 مجموعة قصائد .1

 1012-1011، ص 2، جـ 2361

 125مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 1292عبد الرمحن بن عيل بن معر، م  –السقّاف الصايف 

 فوائد وقوائد يف النحو .1

 )مجعها( 2297-2296، ص 3، جـ 5624

 80ة احلسيين، رمق مجموع

 نبذة يف ذّم التنباك .2

 1145-1144، 2، جـ 2682

 88مجموعة عينات، رمق 

 تلخيص القول القريب –نبذة يف الفرائض  .3

 )مجعها( 2296، ص 3، جـ 5623

 80مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1235، م بن محمدعلوي بن سقاف  – الصايفالسقاف 

 ماكتبات .1

 2184-2183، ص 3، جـ 5331

 103رمق مجموعة، 
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 2185، ص 3، جـ 5335

 104مجموعة، رمق 

 هـ 1216، م معر بن سقّاف بن محمد بن معر/بن محمد معر بن سقّاف –السقّاف الصايف 

 تعليقة عىل آأبيات عبد الهادي السودي .1

 2064، ص 3، جـ 5021

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تفرحي القلوب وتفرجي الكروب .2

 1859، ص 3، جـ 4501

 407بن سهل، رمق مجموعة آ ل 

رشاد اجلاهل/تنبيه الغافل .3  تنبيه الغافل واإ

 2065-2064، ص 3، جـ 5023

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2077-2076، ص 3، جـ 5054

 167مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2277، ص 3، جـ 5574

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 ادلر النضيد والعقد الفريد .4

 2076، ص 3، جـ 5053

 167اكف، رمق مجموعة )ع( ال

 2078-2077، ص 3، جـ 5056

 168مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ديوان .5

 1032، ص 2، جـ 2413

 130مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1232-1231، ص 2، جـ 2909

 ، متوعة، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان "ادلّر النضيد والعقد الفريد" .6

 1033-1032، ص 2، جـ 2414

 101مجموعة سيئون، رمق 

 من معاين هللا يت الرسور –سواطع البدور /رشح هللا يت الرسور –اطع البدور سو  .7

 1720، ص 3، جـ 4148

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2312، ص 3، جـ 5665

 90مجموعة احلسيين، رمق 
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 دورت يف قشايش – رشح آأبيات ابخمرمة .8

 2063، ص 3، جـ 5019

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رواحرشح آأبيات روح الأ  .9

 2063، ص 3، جـ 5020

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح آأبيات من نظم معر بن سقاف السقاف .10

 1720، ص 3، جـ 4147

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

لهيي ذا الكرم والإفضال –رشح قصيدة الإمام احلداد  .11  آأرجو اإ

 1721-1720، ص 3، جـ 4149

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 صادي الأفراح رشح سايق الراح/برشح سايق الراح –صادح الأفراح /ايق الراحصادح الأفراح يف رشح س .12

 1720-1719، ص 3، جـ 4146

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2063-2062، ص 3، جـ 5018

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2186-2185، ص 3، جـ 5336

 104مجموعة، رمق 

 2313-2312، ص 3، جـ 5666

 90مجموعة احلسيين، رمق 

 قصائد وتوسالت .13

 2356، ص 3، جـ 5786

 24مجموعة عدن، رمق 

 ماكتبات ووصااي معر بن سقاف .14

 1719-1718، ص 3، جـ 4144

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منظومات .15

 2078، ص 3، جـ 5057

 168مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منظومة السري .16

 2163، ص 3، جـ 5279

 66مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 2331، ص 3، جـ 5716

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 منظومة يف عمل احلديث .17

 1031، ص 2، جـ 2409

 101مجوعة سيئون، رمق 

 منظومة يف عمل الفكل .18

 1030، ص 2، جـ 2407

 101مجموعة سيئون، رقخ 

 منظومة يف فّن السري .19

 1031-1030، ص 2، جـ 2408

 101مجموعة سيئون، رمق 

 وصافموارد الألطاف وحماسن الأ  .20

 2077، ص 3، جـ 5055

 167مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 923عبد الرمحن بن عيّل بن آأيب بكر، م  –السكران 

 ديوان .1

 1035، ص 2، جـ 2420

 ، آأدب339مجموعة الاكف، رمق 

 قصائد .2

 1050، ص 2، جـ 2454

 311مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 قصيدة مشعة الأنوار وفكهة الأسامر .3

 1290، ص 2، جـ 3058

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 895، م بن عبد الرمحن الش يخ عيل بن آأيب بكر –السقّاف احلرضيم ابعلوي  السكران/السكراين

لباس اخلرقة الأنيقة .1  الربق املش يقة يف اإ

 1792-1791، ص 3، جـ 4331

 303مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 قة الأنيقةالربقة املش يقة يف لبس اخلر /الربقة املش يقة .2

 1671-1670، ص 3، جـ 4023

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2084، ص 3، جـ 5074

 181مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2143-2142، ص 3، جـ 5224

 مجموعة )ع( الاكف، تصوف، ترمي
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 رساةل من س يدي عيل بن آأيب بكر، مجلال ادلين محمد ابصهيي .3

 2390، ص 3، جـ 5873

 3121مجموعة مصادر، رمق 

 الوشاح يف صفة عقد الناكح عقود .4

 1686، ص 3، جـ 4060

 109 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 قصيدة املسامة مبوارد الشهد الشايف .5

 2390، ص 3، جـ 5872

 3121مجموعة مصادر، رمق 

 معارج الهداية .6

 849-848، ص 2، جـ 1978

 326مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1670، ص 3، جـ 4022

 148مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اايوص .7

 2390-2389، ص 3، جـ 5871

 3121مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 867عبج الوهاب بن عبد الرمحن الربهييي، اكن حيًا س نة  –السكسيك 

 اترخي الربهييي اخملترص .1

 909، ص 2، جـ 2124

 ، آأدب، ترمي261مجموعة الاكف، رمق 

 ـه 717، م معر بن محمد بن خليل –السكوين 

 املناظرات .1

 1892 ، ص3، جـ 4581

 ، ترمي140من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 412آأبو عبد الرمحن، م  –السلمي 

 دعاء املعراج .1

 1534، ص 2، جـ 3673

 101مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عطية بن عيل –السلمي امليّك  

 تعليقة عىل دماء احلج .1
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 1268، ص 2، جـ 3000

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1206ن حيًّا حواىل سلامين بن عبد الوهاب، اك

لهية يف الرّد  عىل الوهابية .1  الصواعق الإ

 1154، ص 2، جـ 2708

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 744ابن غامن جامل ادلين بن عبد هللا بن عيّل بن محمّد، م  –سلامين ابن 

 الفائق يف اللّفظ الرائق .1

 179، ص 1، جـ 384

 220، رمق مجموعة آ ل احلّداد

 ـه 1189م  محمد – السامن

 الوس يّل .1

 2348، ص 3، جـ 5764

 37مجموعة عدن، رمق 

 ـه 1084منصور بن عيىس، اكن حيًا س نة  –السامنودي 

 حتفة الطالبني .1

 2055، ص 3، جـ 4998

 122مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مشس ادلين –السمطراين 

رادة ادلقائق يف رشح مرآ ة احلقائق .1  اإ

 2150-2149 ، ص3، جـ 5243

 مجموعة )ع( الاكف، رمق، عقائد، ترمي

 مرآ ة احملققني يف بيان معرفة النفس والرب والوصول اإىل لقاءه .2

 2146-2145، ص 3، جـ 5231

 مجموعة )ع( الاكف، توحيد، ترمي

 قندير السم

 السمرقندية –رساةل يف الإس تعارة  .1

 1296-1295، ص 2، جـ 3071

 ، فقه، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 536آأمحد بن حسن، م  –السمرقندي 

 السمرقندية .1

 1184، ص 2، جـ 2786

 36مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 911نور ادلين آأبو احلسن عيّل بن عبد هللا، م  –السمرقندي 

 جواهر العقدين يف فضل الرشفني: رشف العمل اجليل والنسب العيل .1

 712، ص 1، جـ 1645

 ، ترمي120مجموعة آ ل خيىي، رمق 

 713-712، ص 1، جـ 1646

 ليل عىل اجملموع[ادلدون ]

براهمي –السمرقندي   محمد بن اإ

 هبجة العلوم رشح عقيدة الأصول .1

 2189، ص 3، جـ 5343

 1مجموعة عينات، رمق 

 هـ 619محمد بن عيل بن معر، م  –السمرقندي 

 قراابذين السمرقندي .1

 1247، ص 2، جـ 2947

 ترمي ، طب،67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي، م  –السمرقندي   ه 375آأبو الليث نرص بن محمد بن اإ

 بس تان العارفني وتنبيه الغافلني .1

 693، ص 1، جـ 1600

 ، ترمي134املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 تنبيه الغافلني .2

 705-704، ص 1، جـ 1628

 ، ترمي134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 705، ص 1، جـ 1629

 رمي، ت مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 706-705، ص 1، جـ 1630

 ، ترمي131مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 706، ص 1، جـ 1631

 131مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 706، ص 1، جـ 1632

 ، ترمي75مجموعة احلاّكم، رمق 

 707، ص 1، جـ 1633

 ، ترمي154املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 1956، ص 3، جـ 4750

 325مق عيل بن حسن احلداد، ر رابط :مجموعة ال

 هـ 911آأو  912 وآأ  911-844، بن عيل نور ادلين عيل –احلس ين السمهودي 

 خالصة الوفا بأأخبار دار املصطفى .1

 923، ص 2، جـ 2155

عة، ترمي35مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 شفاء الأشواق حبمك ما يكرث بيعه يف الأسواق .2

 1306-1305، ص 2، جـ 3095

 ترمي ، جماميع،9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 شفار الأشواق حبمك ما يكرث بيعه يف الأسواق .3

 1930، ص 3، جـ 4682

 ، ترمي274من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 العقد الفريد يف آأحاكم التقليد .4

 1621-1620، ص 2، جـ 3894

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1784، ص 3، جـ 4312

 298 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1958، ص 3، جـ 4755

 ، جماميع، ترمي9مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1253آأو  1257، م رآأمحد بن معر بن مع/بن علوي آأمحد بن معر بن زين –يط ابن مس 

بيان بعقد ادلرر وامجلان .1  اإحتاف الّص 

 1374-1373، ص 2، جـ 3266

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان .2

 1027، ص 2، جـ 2399

 301د، رمق مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّدا

 1027، ص 2، جـ 2400

 131مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1029-1028، ص 2، جـ 2403
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عة، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 )ديوان ابن مسيط( 1029، ص 2، جـ 2404

 27مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 )ديوان ابن مسيط( 1029ص ، 2، جـ 2405

 ، آأدب، ترمي327مجموعة الاكف، رمق 

 )ديوان آأمحد بن معر بن مسيط( 1030، ص 2 ، جـ2406

 328مجموعة ع الاكف، رمق 

 1215-1214، ص 2، جـ 2867

 ، جماميع، ترمي64مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1691-1690، ص 3، جـ 4073

 127 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2014، ص 3، جـ 4896

 ، جماميع، ترمي91مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2176، ص 3، جـ 5312

 ، شعر، ترمي50 مجموعة احلزم، رمق

 يوان معر بن زين بن مسيطد .3

 )مجعها( 2039-2038، ص 3، جـ 4955

 ، جماميع، ترمي102مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فتح الرمحن )ابن مسيط وابن زايد( .4

 1163-1162، ص 2، جـ 2731

 20مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 قصيدة .5

 1402، ص 2، جـ 3339

 48حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 1690، ص 3، جـ 4071

 127 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اكيف الطالب يف اختصار آأس ىن املطالب .6

 1726-1725، ص 3، جـ 4161

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الكم احلبيب آأمحد بن معر بن معر بن مسيط .7

  810، ص 1، جـ 1885

 ، ترمي102مجموعة الاكف، رمق 

 811-810، ص 1، جـ 1886

 248ة الرابط، رمق مجموع

 مقدمة فتح الرمحن .8
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 2130-2129، ص 3، جـ 5191

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 النصيحة املليحة املنجية من العار والفضيحة .9

 883-882، ص 2، جـ 2063

 81مجموعة ع الاكف، رمق 

 1194-1193، ص 2، جـ 2812

 47مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 وصااي وماكتبات .10

 1194 ، ص2، جـ 2813

 47مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1212عبد هللا بن معر، م  –ابن مسيط 

 مفتاح السداد اإىل طريق الرشاد .1

 849، ص 2، جـ 1980

 365مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 عبد هللا بن معر بن محمد –ابن مسيط 

جازات وفوائد .1  وصااي ومذاكرات واإ

 1922-1921، ص 3، جـ 4658

 ، ترمي188مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 1313عبد هللا بن معر بن محمد بن معر بن زين، م  –ابن مسيط 

 فتح الرب اجلواد عىل آأقل العباد/فتح الرب اجلواد .1

 2013، ص 3، جـ 4895

 ، جماميع، ترمي91مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2015، ص 3، جـ 4898

 94مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة مفيدة .2

 2016، ص 3ـ ، ج4900

 94مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1223عبد الرمحن بن محمد بن زين، م  –ابن مسيط 

 الوصّية اجلامعة والتذكرة النافعة .1

 1592-1591، ص 2، جـ 3815

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1100-1172معر بن زين بن علوي، م  –ابن س يط 

 ادلرر واللطائف يف اختصار عوارف املعارف .1

 1210-1209، ص 2جـ ، 2754

 ، جماميع، ترمي61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 نبذة يف ترمجة محمد بن ش يخ بن حسن اجلفري .2

 1260-1259، ص 2، جـ 2977

 ، تصّوف، ترمي118، رمق مجموعة آ ل حيىي

 هـ 1172، م بن علوي محمد بن زين –ابن مسيط 

 آأنس الراغب من اختصار املناقب )النصف الأخري( .1

 2095، ص 3جـ  ،5102

 205مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هبجة الفؤاد وبغية املراتد يف مناقب ش يخ العباد .2

 904، ص 2، جـ 2113

 ، ترامج، ترمي79مجموعة الاكف، رمق 

 تمتة يف ترتيب آأوراد احلبيب عبد هللا احلداد .3

 )منقوةل من مناقبه تأأليف( 2027، ص 3، جـ 4926

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ملنضود امللتقط من البحر املورودادلر ا .4

 1978-1977، ص 3، جـ 4805

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ذكر وتعداد مؤلفات س يدان الإمام آأمحد بن زين احلبيش .5

 2139، ص 3، جـ 5215

 403مجموعة )ع( الاكف، رمق 

صد واملراد يف غاية الق/غاية القصد واملراد، الباب السادس يف ذكر يشء من الكمه/غاية القصد واملراد .6

 مناقب الأمام احلّداد

 )اجلزء الأّول( 964، ص 2، جـ 2253

 406مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 965-964، ص 2، جـ 2254

 406مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 965، ص 2، جـ 2255

 ، تصّوف، ترمي100مجموعة الاكف، رمق 

 966-965، ص 2، جـ 2256

 ـ ترمي181مجموعة الرابط، رمق 

 2223-2222، ص 3جـ ، 5432
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 69مجموعة عينات، رمق 

 فائدة .7

 1769-1768، ص 3، جـ 4273

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فوائد تتعلّق بديوان الإمام احلّداد .8

 1014، ص 2، جـ 2367

 163مجموعة الاكف، رمق 

 فوائد منقوةل من آ خر الباب اخلامس من مناقب احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد .9

 )مجعها( 2350ص ، 3، جـ 5769

 ، مناقب، ترمي58مجموعة عدن، رمق 

 مقّدمة ادليوان .10

 1014، ص 2، جـ 2368

 112مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 مناقب الإمام احلداد .11

 )مجعها( 2421-2420، ص 3، جـ 5955

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 وصية .12

 2166، ص 3، جـ 5286

 245 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 هـ 995آأمحد عبد احلق، م  –باطي السن 

 حاش ية احمليّل )اجلزء الأّول والثاين والثالث( .1

 327، ص 1، جـ 721

 94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 328-327، ص 1، جـ 722

 94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 328، ص 1، جـ 723

 ، ترمي35مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح عىل مقّدمة البسمّل للش يخ زكراي الأنصاري .2

 772-771، ص 1جـ ، 1788

 ، ترمي93مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1219محمد بن سعيد بن محمد، م  –سنبل 

 رساةل خمترصة .1

 1409، ص 2، حـ 3358
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 49محموعة آ ل حيىي، رمق 

 م 1804هـ/ 1219محمد طاهر بن محمد سعيد، م  –سنبل 

 العقد الوّضاح يف رشوط عبد النّ اكح .1

 1337، ص 2، جـ 3174

 ، جماميع، ترمي21رمق  مجموعة آ ل حيىي،

 هـ 1097آأمحد، م  –الس ندويب الأزهري 

 رشح عقيدة الشيباين .1

 1325، ص 2، جـ 3144

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1257محمّد عابد بن آأمحد عيّل، م  –الس ندي 

 حرض الشارد .1

 149، ص 1، جـ 318

 ، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1162، م محمّد حياة –الس ندي املدين 

مام احلّداد/رشح احلمك للقطب عبد هللا بن علوي احلّداد .1  رشح احلمك للقطب احلّداد/رشح احلمك لالإ

 765، ص 1، جـ 1774

 267عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 766، ص 1، جـ 1775

 430عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 767-766، ص 1، جـ 1777

 372 بن حسن احلّداد، رمق عيلّ  رابط :مجموعة ال

 هـ 889آأبو احلسن نور ادلين، م  –الس هنوري 

 الوردة احلفيّة يف رشح الأجروميّة .1

 1115-1114، ص 2، جـ 2610

 ، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الس نويس

 منت الس نويس .1

 2334، ص 3، جـ 5724

 مجموعة مصادر خمتلفة
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 هـ 595م الش يخ آأبو عبد هللا محمد بن يوسف،  –الس نويس 

 رشح عىل عقيدة الس نويس .1

 1138، ص 2، جـ 2666

 164مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 معر بن محيل –السهايم 

 السري والسلوك اإىل ماكل امللوك .1

 1512، ص 2، جـ 3616

 ، جماميع، ترمي88مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 586شهاب ادلين، م  –السهروردي 

 وصية .1

 2229-2228، ص 3، جـ 5448

 80ينات، رمق مجموعة ع 

 ـه 1190م  ،معر –السهروردي 

 الرحيق اخملتوم والرس املصون .1

 1734-1733، ص 3، جـ 4181

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 632، م بن آأيب عبد هللا معر بن محمد آأبو حفص/آأبو محمّدشهاب ادلين  –السهروردي 

 الرحيق اخملتوم .1

 1452، ص 2، جـ 3470

 اميع، ترمي، جم62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف عمل التصوف املسامة برساةل الفقر .2

 2272-2271، ص 3، جـ 5560

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 السري والطري .3

 1858-1857، ص 3، جـ 4498

 ، تصوف، ترمي404 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عوارف املعارف .4

 781، ص 1، جـ 1810

 ، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 782-781، ص 1، جـ 1811

 ، ترمي116مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 782، ص 1، جـ 1812

 ، ترمي145مجموعة الاكف، رمق 

 783-782، ص 1، جـ 1814

 ، ترمي158مجموعة الرابط، رمق 

 1857، ص 3، جـ 4497

 ، تصوف، ترمي404 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اخملترص الكبري يف التصوف .5

 2223، ص 3، جـ 5434

 70مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1318آأو  1263فضل بن علوي بن محمد، م  –سهل موىل ادلويّل ابن 

 عّدة الأمراء واحلاّكم لإهانة الكفرة وعبدة الأصنام .1

 1178-1177، ص 2، جـ 2770

 ، جماميع، ترمي32مجموعة الاكف، فرع 

 وقاية الأبرار من العار والنار .2

 1557-1556، ص 2، جـ 3728

 مي، جماميع، تر109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مشس ادلين آأمحد بن عبد هللا –السهييل 

 قصيدة .1

 2455، ص 3، جـ 6051

 مجموعة مصادر مقتنيات

 هـ 581آأبو القامس عبد الرمحن بن عبد هللا بن آأمحد، م  –السهييل 

 الروض الأنف واملرشع الروي )اجلزء الأّول( .1

 928، ص 2، جـ 2166

 ، ترمي62مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 929-928، ص 2، جـ 2167

 62مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 بن انفع محمد آأمحد بن عبد هللا –السواحيل 

 حاش ية عىل منظومة الس يد حسني اجلفري .1

 1527-1526، ص 2، جـ 3653

 ، جماميع، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ّ ثام .2  كشف الل
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 1529، ص 2، جـ 3659

 ، جماميع، ترمي98ىي، رمق مجموعة آ ل حي

براهمي بن محمد، م محد بن عيّل بنالش يخ آأبو عبد هللا  م – الشهري بـآأبو عبد هللا، الهادي ، السودي  هـ 932 آأمحد بن اإ

 ديوان السودي .1

 1023-1022، ص 2، جـ 2388

 172مجموعة الاكف، رمق 

 رشح قصيدة التشايش .2

 1286-1285، ص 2، جـ 3045

 ، تصّوف، ترمي2 مجموعة آ ل حيىي، رمق

حر .3  ونفحات الزهرالسحر  )هكذا( نس اميت(/ونفحات الزهر )ديوان نسامت الّس 

 1077، ص 2، جـ 2520

 132مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 2330، ص 3، جـ 5713

 41مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 آأبو محمّد احلافظ محمّد يوسف داود –السوريق 

 كشف العني عن الكم آأهل العني .1

 809-808، ص 1جـ ، 1881

  22مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 1234عبد هللا بن عيل، م  –سويدان، الشهري بـ، ادلمليجي 

 الياقوته امحلراء يف فضل يوم عاشوراء .1

 1447، ص 2، جـ 3457

 ، جماميع، ترمي60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1094، م الش يخ محمّد بن سلامين –املغريب  املليك السويس

 من جامع الأصول ومجمع الزوائدمجع الفوائد  .1

 148، ص 1، جـ 315

 146مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 110مشس ادلين محمد، م  –ابن سريين 

 خمترص يف تفسري الأحالم .1

 1467، ص 2، جـ 3506

 ، جماميع، ترمي70مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ادلين  س يف

 اجلواهر املضيئة عىل املقّدمة اجلزرية .1

 38، ص 1ـ ، ج88

 ، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 428الش يخ آأبو عيل الرئيس، م  –ابن سيناء 

 آأرجوزة يف صناعة الطب عىل الفصول الأربعة .1

 1282، ص 2، جـ 3036

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القانون يف املفردات .2

 1123، ص 2، جـ 2630

 ، ترمي80مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 855آأبو بكر بن محمد، م  – الس يوطي

 الزهر البامس فامي يزّوج احلامك .1

 1165-1164، ص 2، جـ 2736

 21مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح ومنت الإمام الس يوطي .2

 1146، ص 2، جـ 2740

 23مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 911م آأيب بكر،  كامل ادلين عبد الرمحن بنآأبو الفضل جالل ادلين  –الس يوطي 

 آأبواب السعادة يف آأس باب الشهادة .1

 1452-1451، ص 2، جـ 3467

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإتقان يف علوم القرآ ن )النصف الأّول والثاين( .2

 1، ص 1، جـ 1

 ، تفسري، ترمي253مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1، ص 1، جـ 2

 ، تفسري، ترمي253مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2، ص 1، جـ 3

 ، ترمي16من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :ال مجموعة

 2، ص 1، جـ 4

 ، فرع سيئون1مجموعة الاكف، رمق 

 آأحاديث زجر العلامء يف ترّددمه اإىل بيوت الأمراء .3
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 1313، ص 2، جـ 3110

 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

حياء امليّ ت بفضائل آأهل البيت .4  اإ

 1452، ص 2، جـ 3469

 62 مجموعة آ ل حيىي، رمق

ذاكر الأذاكر .5  خمترص كتاب الأذاكر – اإ

 1805، ص 3، جـ 4365

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الأش باه والنظائر يف الفقه .6

 234، ص 1، جـ 507

 ، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الاقرتاح يف آأصول النحو .7

 1806-1805، ص 3، جـ 4366

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 بيانالألفية يف معل املعاين وال  .8

 1363، ص 2، جـ 3239

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

نباء الأذكياء يف حياة الأنبياء .9  اإ

 1155-1154، ص 2، جـ 2709

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

قطاع الشارع .10  البارع يف اإ

 1893، ص 3، جـ 4583

 140مجموعة الرابط، رمق 

 البدور السافرة يف علوم ال خرة .11

 2442-2441ص ، 3، جـ 6014
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 1280، ص 2، جـ 3031

 ، حديث، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1807-1806، ص 3ـ ، ج4368

 306مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الكشف عن جماوزة هذه الأمة الألف .104

 2250-2249، ص 3، جـ 5503

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 كزن العامل يف سنن الأقوال والأفعال .105

 1803-1802، ص 3، جـ 4358

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 لباب النقول يف آأس باب الزنول .106
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 1709-1708، ص 3، جـ 4120

 246 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اللمعة يف جواب الأس ئّل الس بعة .107

 2007، ص 3، جـ 4878

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املسائل املس تطرفة يف آأحاكم دخول احلشفة .108

 1808، ص 3، جـ 4372

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مطالع الّسعيدة يف النّحو .109

 1108-1107، ص 2، جـ 2594

 ، حنو، ترمي10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مطلع البدرين فمين توىل آأجرين .110

 1805، ص 3، جـ 4364

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

دراك احلقيقة .111  املعاين ادلقيقة يف اإ

 1647، ص 3، جـ 3958

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1805-1804، ص 3، جـ 4363

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1890-1889، ص 3، جـ 4575

 139 مجموعة الرابط، رمق

 املعتيل يف تعّدد صور الويل .112

 1256، ص 2، جـ 2969

 ، تصّوف، ترمي96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مفحامت الأقران يف همامت القرآ ن .113

 1806، ص 3، جـ 4367

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مقاصد املطلع يف مناقب املقاطع واملطالع .114

 1807، ص 3، جـ 4369

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 لاّلزوردية يف موت الأولد من اذلريّةاملقامة ا .115

 1436، ص 2، جـ 3426

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املقامة اذلهبية يف امحلا .116

 1674، ص 3، جـ 4031



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

248 

 

 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املقامة الس ندس ية .117

 1674، ص 3، جـ 4032

 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املقامة اللؤلؤية .118

 1894، ص 3، جـ 4585

 140من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 املقامة املرصية .119

 1775، ص 3، جـ 4290

 292 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 املالحن يف معىن املشاحن .120

 1809، ص 3، جـ 4375

 306 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

ناّم الأعامل .121  املنهتيى ال مال يف رشح حديث اإ

 1515-1514، ص 2، جـ 3620

 مي، جماميع، تر90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املوحّش  .122

 1390، ص 2، جـ 3307

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املوضوعات .123

 1206-1205، ص 2، جـ 2844

 ، جماميع، ترمي59مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الهنجة املرضية يف رشح الألفية/الهنجة املرضية رشح الألفية .124

 1175، ص 2، جـ 2765

 28مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1227، ص 2، جـ 2898

 ، حنو، ترمي5مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الهيئة السنية يف الهيئة السنية .125

 1889، ص 3، جـ 4574

 139مجموعة الرابط، رمق 

 وظائف اليوم واللّيّل .126

 1354 ص ،2، جـ 3216

 ، جماميع، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وقع الأسل فمين هجل رضب املثل .127

 1894-1893، ص 3، جـ 4584
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 140مق مجموعة الرابط، ر

 ومن العرف الوردي يف آأخبار املهدي .128

 2354-2353، ص 3، جـ 5779

 50مجموعة احلداد، رمق 

 اليواقيت المثينة يف آأوصاف السمينة .129

 1503، ص 2، جـ 3593

 ، جماميع، ترمي85مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 نيشحرف ال 

 هـ 656عيل بن عبد هللا آأبو احلسن، م  –الشاذيل 

 حزب الفرج .1

 1524ص ، 2، جـ 3645

 96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح ادلائرة .2

 1605-1604، ص 2، جـ 3851

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 894عبد القادر بن حسني عيل، م  –الشاذيل ابن معزتل 

د ادلنيا وال خرة .1  الكواكب الزاهرة يف اجامتع الأولياء يقظة بس ّي 

 1256، ص 2، جـ 2968

 رمي، تصّوف، ت96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو احلسن عيل بن معر – الشاذيل الميين

 مجموعة قصائد .1

 2347-2346، ص 3، جـ 5760

 37مجموعة عدن، رمق 

 رص ادلين محمّد بن املليقانالش يخ  –الشاذيل 

 جادي القلوب اإىل لقاء احملبوب .1

 714، ص 1، جـ 1649

 378مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 ـه 590، م و محمد القامس بن منري الشاطبيةآأب/الش يخ آأبو القامس بن خلف بن آأمحد – الشاطيب

 الشاطبية – حرز الأماين/الشاطبية .1

 1832، ص 3، جـ 4436

 316 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2065، ص 3، جـ 5025

 152مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 742، م محمود بن القايض جالل – ـاملعروف ب ،التلمساين ابن وفرية، الشاطبية

 ديثنبذة يف عمل احل .1

 1709، ص 3، جـ 4121
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 246 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمحد بن محمد بن آأمحد بن محمد –الشاطري 

 آأس ئّل يف الفقه وآأجوبهتا .1

 1178، ص 2، جـ 2771

 32مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ـه 1361العالمة عبد هللا بن معر، م  –الشاطري 

 قصيدة ومقدمة مبناس بة امتحان .1

 2110-2109، ص 3، جـ 5140

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 204، م محمد بن اإدريس الإمام – الشافعي

 ادلر النفيس .1

 1758-1757، ص 3، جـ 4244

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 مشائل فقهية .2

 1299، ص 2، جـ 3080

 7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد الرؤوف حيىي بن عبد الرؤوف بن قامس –الشافعي 

 رفة قوادح الشهادةاملناجه اجلاّدة اإىل مع .1

 1622، ص 2، جـ 3897

 ، جماميع، ترمي129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيل املنري –الشافعي 

 مانع السفاح يف تعلمي عاقد الناكح .1

 1674-1673، ص 3، جـ 4030

 ، جماميع، ترمي 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2008، ص 3، جـ 4880

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2378، ص 3، جـ 5843

 12وعة مكتبة الشحر، رمق مجم

 معر بن مظفر بن معر –الشافعي 

 فوائد منقوةل من خريدة العجائب .1
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 1710-1709، ص 3، جـ 4122

 246 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 محمد بن آأمحد بن عبد الرمحن –الشافعي الأشعري 

 نبذة .1

 1569، ص 2، جـ 3760

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دلينالش يخ محمد بن ويل ا –الشافعي 

 بديع املعاين رشح عقيدة الشيباين .1

 1702، ص 3، جـ 4102

 212مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ـه 892عبد القادر بن املظفر، اكن حيًا س نة  –الشافعي املرصي 

 الرعاية يف هتذيب الغاية .1

 1757-1756، ص 3، جـ 4241

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 معر بن محمد بن عوض –الشايم 

 نصاب الإحتساب .1

 1145، ص 2جـ ، 2684

 80مجموعة احلزم، رمق 

 محمد بن احلسن –الشايم 

دان آأيب حفص معر النبتيس يت .1  ترمجة س يّ 

 )مجعه ودله آأيب عبد هللا محمد الشافعي( 1504-1503، ص 2، جـ 3595

 ، جماميع، ترمي85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة يف النحو .2

 1459-1458، ص 2، جـ 3486

 64مق مجموعة آ ل حيىي، ر

 هـ 1158هامش بن حيىي، م  –الشايم 

غاثة اللّهفان .1  تبعيد الش يطان بتقريب اإ

 1271-1270، ص 2، جـ 3006

 ، فقه، ترمي167مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1031شاه، جامل ادلين محمّد بن احلسن بن محمّد، تأأليفه س 

 سبيل آأهل العناية برشح بداية الهداية .1

 756، ص 1، جـ 1752

 331 بن سهل، رمق مجموعة حسني

 757-756، ص 1، جـ 1753

 32مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح البداية )اجلزء الثاين( .1

 757، ص 1، جـ 1754

 332مجموعة حسن بن سهل، رمق 

  757، ص 1، جـ 1755

 332مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 محمد بن آأمحد –الش بايم 

 الأرجوزة .1

 2220-2219، ص 3، جـ 5424

 57مجموعة عينات، رمق 

 ـه 1348آأمحد بن عبد هللا براكت، م  – الش بايم احلرضيم

 قصة الطعام والمتر .1

 2404، ص 3، جـ 5911

 23مجموعة رحمي، رمق 

 ملتقطات من آأشعار آأمحد براكت .2

 2404، ص 3، جـ 5910

 21مجموعة رحمي، رمق 

براهمي بن مرعي بن عطيّة، م   هـ 1106الشرباجييت، الش يخ اإ

 رشح الأربعني النوويّة .1

 164، ص 1، جـ 351

 209مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 آأمحد بن عيل –الشربامليس 

 خمترص للزواجر عن ارتاكب الكبائر .1

 841، 2، جـ 1960

 354مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 هـ 1087يا نور املّّل وادلين، م عيل آأبو الّص  –الشربامليس 

 ربامليسالش حاش يةجلزء الأّول اإىل الرابع(/حاش ية عىل رشح الرميل )ا .1

 331-330، ص 1، جـ 729

 109مجموعة الاكف، رمق 

 331، ص 1، جـ 730

 160مجموعة الاكف، رمق 

 332-331، ص 1، جـ 731

 161مجموعة الاكف، رمق 

 332، ص 1، جـ 732

 83مجموعة الاكف، رمق 

 333-332، ص 1، جـ 733

 84مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 333، ص 1، جـ 734

 مجموعة آ ل حيىي

 333، ص 1، جـ 735

 15، رمق مجموعة آ ل بن سهل

 رساةل يف صالة الظهر بعد امجلعة .2

 1450، ص 2، جـ 3465

 ، جماميع، ترمي61مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 م 1758/ـه 1171-م 1681هـ/ 1092عبد هللا بن محمد بن عامر،  –الشرباوي الشافعي 

 عنوان البيان وبس تان الأذهان .1

 1961-1960، ص 3، جـ 4761

 ، جماميع، الأدب، ترمي11( الاكف، رمق مجموعة )ع

 ايقوت ال داب وقوت آأويل الألباب .2

 1960، ص 3، جـ 4760

 ، جماميع، ترمي11مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الش بيين

 تقريق الش بيين عىل حاش ية عىل امللوي .1

 1973، ص 3، جـ 4794

 58مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عبد هللا – الش تار

 اس تغفار .1
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 1947، ص 3، جـ 4725

 434مجموعة الرابط، رمق 

 م 1782ـ/ه 1197الش يخ آأمحد بن آأمحد بن محمد، م  –الشجاعي 

 حاش ية عىل مودل س يد الكونني .1

 1714-1713، ص 3، جـ 4132

 270 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح الإحراز يف آأنواع اجملاز .2

 1974-1973، ص 3، جـ 4795

 58مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عبد الكرمي آأمحد –الشحار الأحسايئ 

 فائدة منقوةل من الكم آأمحد عبد الكرمي الأحسايئ .1

 1526، ص 2، جـ 3651

 96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 827حمّب ادلين، م  –ابن الشحنة احلليب 

 رشح منظومة ابن الشحنة .1

 1097، ص 2، جـ 2568

 ، بالغة، ترمي80مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 977م  ،بن آأمحد اخلطيب محمد –الرشبيين اخلطيب 

 الإقناع يف حل آألفاظ آأيب جشاع  .1

 243-242، ص 1، جـ 525

 287مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 243، ص 1، جـ 526

 ، ترمي358مجموعة الاكف، رمق 

 244-243، ص 1، جـ 527

 ، ترمي312مجموعة الاكف، رمق 

 244، ص 1، جـ 528

 4مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 245-244، ص 1، جـ 529

 36مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 245، ص 1، جـ 530

 37مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 246-245، ص 1، جـ 531

 ، ترمي64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 246، ص 1، جـ 532

 71مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 246، ص 1، جـ 533

 100مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 247-246، ص 1، جـ 534

 124هللا الاكف، رمق مجموعة حسن بن عبد 

 247، ص 1، جـ 535

 27مجموعة احلزم، رمق 

 248-247، ص 1، جـ 536

 27مجموعة احلزم، رمق 

 248، ص 1، جـ 537

 ، ترمي32مجموعة عدن، رمق 

 355، ص 1، جـ 784

 ، ترمي177مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 356-355، ص 1، جـ 785

 دون ادلليل عىل اجملموع[]

 356، ص 1، جـ 786

 13عة احلزم، رمق مجمو 

 357-356، ص 1، جـ 787

 ، ترمي69مجموعة احلزم، رمق 

 385، ص 1، جـ 850

 ، ترمي138مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )نصف الأول( 1681، ص 3، جـ 4049

 35 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مغين احملتاج اإىل معروف معاين آألفاظ املهناج .2

 )اجلزء الأّول( 488، ص 1، جـ 1091

 3ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 489-488، ص 1، جـ 1092

 8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 489، ص 1، جـ 1093

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 489، ص 1، جـ 1094

 ، ترمي90مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 النقل املس تور يف جواز قبض املعلوم مع عدم احلضور .3

 2028، ص 3، جـ 4930

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1098بن عبد اجلواد، اكن حيًا س نة  يوسف بن محمد –الرشبيين 

 طرح املدر وحل ال يل وادلرر .1

 1959، ص 3، جـ 4758

 11مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 753طيف، م ل آأمحد بن عبد ال  –الرشيج 

 الفوائد والصالة والعوائد .1

 790-789، ص 1، جـ 1832

 242عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 791-790، ص 1، جـ 1833

 229عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 893آأمحد بن عبد اللطيف، م  –الرشيج 

 طبقات اخلواص آأهل الصدق والإخالص .1

 952، ص 2، جـ 2227

 148مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 953، ص 2، جـ 2228

 149مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 953، ص 2جـ  ،2229

 390مكتبة الأحقاف، مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 954، ص 2، جـ 2231

 64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1050بن آأمري املؤمنني املنصور ابهلل القسم بن محمد،  احلسن/رشف ادلين احلسني

 التلخيص .1

 1221، ص 2، جـ 2884

 ، حديث، ترمي76مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رساةل .2

 2343-2342، ص 3ـ ، ج5749

 44مجموعة عدن، رمق 
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 رشف ادلين حمسن بن حسني بن حسن

 وآأبيات شعرية – ونرثايت –ماكتبة  .1

 1934، ص 3، جـ 4692

 ، ترمي276مجموعة الرابط، رمق 

براهمي عبد هللا بن جحازي –املشهور بـ  ،الرشقاوي  هـ 1227، م بن اإ

 اجلوهر العزيز يف عقد آأنكحة الورى الوجزي .1

 1148، ص 2ـ ، ج2691

 13مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الثاين/عىل التحرير حاش ية الرشقاوي .2

 334، ص 1، جـ 736

 55، رمق مجموعة آ ل بن سهل

 334، ص 1، جـ 737

 56، رمق مجموعة آ ل بن سهل

 335-334، ص 1، جـ 738

 51مكتبية الشعبية املالك، رمق 

 2435، ص 3، جـ 5996

 ترمي مكتبة الأحقاف للمخطوطات،

 رشح املربع يف عقد الأنكحة عىل املذاهب الأربع .3

 1338-1337، ص 2، جـ 3175

 ، جماميع، ترمي21مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1980، ص 3، جـ 4810

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 (، معر بن سقاف الصايفـه 1227عبد هللا الرشقاوي، م ) الوسائل .4

 2103، ص 3، جـ 5123

 223ع( الاكف، رمق مجموعة )

 هـ 1055آأمحد بن محمّد بن صالح، م  –الرشيق 

 عبّدة الأكياس املنزتع من شفاء صدور الناس .1

 779-778، ص 1، جـ 1804

 ، ترمي184من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 906، م محمد –ابن آأيب رشيف القديس 

 ئد"حاش ية عىل العقائد النسفية "الغرائد يف حّل  العقا .1

 1131، ص 2، جـ 2649
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 ، ترمي255مجموعة الرابط، رمق 

 رشح الإرشاد .2

 )اجلزء الأّول( 357، ص 1، جـ 788

 ، ترمي174مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 972آأو  960آأو  976آأو  974 م آأوهـ  973-898، بن عيل بن آأمحد الش يخ عبد الوهاب –الشعراين 

 الأجوبة املرضية عن آأمئة الفقهاء والصوفية .1

 522، ص 1، جـ 1169

 ، ترمي138مجموعة آ ل حيىي، رمق 

رشاد املغفّلني من الفقهاء .2  والفقراء اإىل آ داب حصبة الأمراء اإ

 680-679، ص 1، جـ 1570

 ، ترمي13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 البحر املورود يف املوائيق والعهودالبحر املورود/ .3

 690، ص 1، جـ 1593

 ، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 691-690، ص 1جـ  ،1594

 ، ترمي146مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 691، ص 1، جـ 1595

 106مجموعة الاكف، رمق 

 692-691، ص 1، جـ 1596

 36مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 تنبيه املغرّت ين .4

 1255، ص 2، جـ 2967

 ، تصّوف، ترمي92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل .5

 1858، ص 3، جـ 4499

 407 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رساةل الأنوار القدس ية يف الطريقة احملمدية .6

 1712، ص 3، جـ 4128

 270 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الرساةل املسّماة مبوازين القارصين .7

 1406، ص 2، جـ 3350

 ، جماميع، ترمي49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الطبقات الكربى آأو لواحق الأنوار يف كبقات الأخيار .8

 956-955، ص 2، جـ 2234
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 193عة حسني بن سهلـ رمق مجمو 

 956، ص 2، جـ 2235

 194مجموعة الرابط، رمق 

 957-956، ص 2، جـ 2236

 147مجموعة الرابط، رمق 

 العهود احملّمدية .9

 783، ص 1، جـ 1815

 343مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 784-783، ص 1، جـ 1816

 233مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 انكشف احلجاب والران عن وجه آأس ئّل اجل .10

 1406-1405، ص 2، جـ 3349

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كشف الغّمة .11

 465، ص 1، جـ 1039

 ، ترمي173مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لواحق الأنوار القدس ية .12

 2157-2156، ص 3، جـ 5262

 مجموعة )ح( الاكف

 خمترص تذكرة الإمام السويدي .13

 1125، ص 2، جـ 2635

 ، طب، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  تذكرة القرطيبخمترص .14

 841، ص 2، جـ 1961

 411مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 مدارج السالكني اإىل رسوم طريق العارفني .15

 1472-1471، ص 2، جـ 3518

 ، جماميع، ترمي74مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2266، ص 3، جـ 5546

 62مجموعة احلسيين، رمق 

 مشارع لواحئ الأنوار القدس ّية .16

 207-206، ص 1، جـ 446

 45وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 املهنج املبني آأدةّل مذاهب اجملهتدين/ج املبني يف بيان آأدةل اجملهتديناملهن .17

 217، ص 1، جـ 468
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 159مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 218، ص 1، جـ 469

 160مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 1669-1668، ص 3، جـ 4018

 ، حديث، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ن النريية املبنية لعقائد الفرق العليةامليازي .18

 2071، ص 3، جـ 5038

 ، توحيد، ترمي161مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املزيان/املزيان الشعرانية  .19

 )اجلزء الأّول والثاين( 508-507، ص 1، جـ 1136

 89مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 508، ص 1، جـ 1137

 ، ترمي28مجموعة آ ل اليحىي، رمق 

 509-508، ص 1، جـ 1138

 49مجموعة آ ل احلسني، رمق 

 509، ص 1، جـ 1139

 ، ترمي299مجموعة الاكف، رمق 

 510-509، ص 1، جـ 1140

 ، ترمي244املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 510، ص 1، جـ 1141

 ، ترمي34املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 511-510، ص 1، جـ 1142

 32مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 973عبد الوهاب، م  –راوي الشع

 املنح السنيّة عىل الوصّية املتبولّية .1

 1413، ص 2، جـ 3367

 ، جماميع، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد القادر – الشعرية

 قصائد لبن الشعرية وغريه .1

 2406-2405، ص 3، جـ 5915

 27مجموعة رحمي، رمق 
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 ـه 466محمد حيىي بن عيل، م  –آأبو الشقرطايس 

 عقيدة املعروفة ابلشقرطاس يةال  .1

 1896-1895، ص 3، جـ 4589

 140مجموعة الرابط، رمق 

 الش يخ آأبو القامس محمد –الشقيف 

 حال قلوب العارفني حباكية الأولياء والصاحلني .1

 1705، ص 3، جـ 4111

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1206احلسني بن عيّل بن عبد، م  –الشكور 

 السنية يف الصالة السنية )الأّول والثاين( حاش ية عىل رشح الهدية .1

 714، ص 1، جـ 1650

 351مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 715-714، ص 1، جـ 1651

 352مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 715، ص 1، جـ 1652

 15مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 ـه 1093العالمة محمد بن آأيب بكر، م  –الشيل 

 ه آأمحد وحسنيترامج الش يخ آأبو بكر بن سامل وابني .1

 2229، ص 3، جـ 5450

 80مجموعة عينات، رمق 

 الش يخ، مشس ادلين آأمحد بن عيل بن مرمغ

 التحفة السنية ملعاين احلديث الس يلفية .1

 1704، ص 3، جـ 4107

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مشس ادلين بن آأيب عبد هللا

 جوهر احلقائق .1

 1657، ص 3، جـ 3987

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 هـ 1127عبد املعطي بن سامل بن معر، م  – الشافعي الش بيل السمالوي/ويالشمال

 ترغيب املش تاق يف آأحاكم مسائل الطالق .1
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 1583-1582، ص 2، جـ 3792

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جالئل الأحاكم املقنعة .2

 2344، ص 3، جـ 5753

 48مجموعة عدن، رمق 

 من مسائلالفروع واملسائل يف آأحاكم الطالق  .3

 1337، ص 2، جـ 3173

 ، جماميع، ترمي21آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 املربع يف حمك العقد عىل املذاهب الأربع .4

 1585، ص 2، جـ 3799

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2289-2288، ص 3، جـ 5604

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 1028، م آأبو املواهب آأمحد –الش ناوي 

 ل وساحنة الزنلصادحة الأز  .1

 1988-1987، ص 3، جـ 4830

 73مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 999 ، مبن عبد هللا عبد هللا بن محمدالش يخ هباء ادلين  –اخلطيب الفريض/الفرظي العجمي الشنشوري الشافعي 

 رشح الرتتيب .1

 362-361، ص 1، جـ 798

 ، ترمي62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ضائل شهر رمضانفوائد تتعلّق بأ ية الّصوم بف .2

 449-448، ص 1، جـ 996

 ، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

الفوائد الشنشورية رشح املنظومة /الفوائد الشنشورية آ ل بن سهل/الفوائد الشنشورية، رشح الرحبية .3

 الفوائد الشنشورية يف رشح املنظومة الرحبية/الرحبية

 449، ص 1، جـ 997

 258مجموعة الاكف، رمق 

 1244ص  ،2، جـ 2939

 ، فقه، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1799، ص 3، جـ 4349

 304مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1914، ص 3، جـ 4638
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 ، ترمي176مجموعة الرابط، رمق 

 2158، ص 3، جـ 5266

 107مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 2160، ص 3، جـ 5270

 ، فقه، ترمي9 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 ديشهاب آأفن

 رشح الشفاء للقايض عياض )اجلزء الأّول( .1

 937-936، ص 2، جـ 2187

 13مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 )اجلزء الثاين( 937، ص 2، جـ 2188

 مجموعة مصادر

 ـه 1262الش يخ عيدروس بن آأمحد بن عيل بن الش يخ، م  – شهاب ادلين

 القول الصادق يف بيان الفجر الصادق .1

 1772-1771، ص 3، جـ 4280

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1341آأبو بكر بن عبد الرمحن بن محمد، م  –ابن شهاب ادلين 

 نواحف الورد اجلوري عىل رشح عقيدة الباجوري .1

 1218، ص 2، جـ 2877

 67مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 سعيد –الشّواف 

 قّصة العسل .1

 794-793، ص 1، جـ 1841

 1772مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1069محمّد بن آأمحد، م  –الشوبري 

 حاش ية رشح التحرير يف الفقه/حاش ية عىل التحرير .1

 )اجلزء الأّول( 319، ص 1، جـ 701

 ، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 320-319، ص 1، جـ 702

 ، ترمي91مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 320، ص 1، جـ 703
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 ، ترمي208مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 320ص ، 1، جـ 704

 ، ترمي78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 321-320، ص 1، جـ 705

 ، ترمي79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 321، ص 1، جـ 706

 80مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1250محمد بن عىل، م  –الشواكين الصنعاين 

 ادلّر النضيد يف اإخالص لكمة التوحيد .1

 1186-1185، ص 2، جـ 2791

 41مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

براهمي محمّد بن عبد الّرمحن، م  –املاليك  الشوهاي  هـ 108اإ

يقاظ الوسان ملعامّل الّرمحن .1  اإ

 690-689، ص 1، جـ 1592

 دون ادلليل عىل اجملموع[]

 هـ 189آأبو عبد هللا، م  – الشافعيالشيباين 

 العقيدة الشيبانية/عقيدة الشيباين .1

 1324، ص 2، جـ 3142

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2102، ص 3، جـ 5121

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2130، ص 3، جـ 5193

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأمحد بن عبد هللا  –ابفقيه  بن ش يخا

جازة وتلفني .1  ابفقيه ن ش يخب آأمحد بن عبد هللا:  عن اإ

 2415-2414، ص 3، جـ 5940

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ة ونصاحئالطريقة واحلقيقة والقدوة الوثيق .2

 2182، ص 3، جـ 5327

 103مجموعة، رمق 
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 الش يخ، الشريازي

 املودل .1

 1738، ص 3، جـ 4193

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 774عبد الرمحن بن نرص بن عبد هللا، م  –الشريازي 

 س ياسة امللوك وسري الوزراء .1

 1237، ص 2، جـ 2924

 ، متنوعة، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لياس، م  –الشريازي   هـ 730محمود بن اإ

 احلاوي يف عمل التداوي .1

 1120-1119، ص 2، جـ 2622

 16مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 862آأمحد جامل ادلين بن يوسف بن محمّد، م  –الشرييج الشافعي 

 الّطراز املذّهب لأحاكم املذهب .1

 391-390، ص 1، جـ 863

 ، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 391، ص 1، جـ 864

 199وعة الاكف، رمق مجم

 محمد –الشريويني الشافعي 

 سؤال يف الزواج والولية .1

 1481، ص 2، جـ 3542

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ادصحرف ال

 هـ 855نور ادلين عىل بن محمد، م  –الصائغ 

 الفصول املهّمة يف معرفة الأمئّة .1

 1598، ص 2، جـ 3834

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1244ن بن حسن بن سقّاف، اكن حيًّا عبد الرمح –الصايف 

 وصّية .1

 1491، ص 2، جـ 3567

 82مجموعة آ ل حيي، رمق 

 ـه 1258عيل بن معر بن سقاف بن محمد، م  –الصايف 

 الوصية .1

 2068-2067، ص 3، جـ 5030

 157مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1195معر بن سقّاف بن محمد بن معر، م  –الصايف 

 الكروبتفرحي القلوب وتفرجي  .1

 1420، ص 2، حـ 3384

 ، جماميع، ترمي51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1195سقاف بن محمد بن معر، م  –الصايف السقاف 

 وصية وماتبات .1

 2183-2182، ص 3، جـ 5329

 103 مجموعة، رمق

 معر بن محمد –الصايف علوي 

 خمترص تشييد البنيان .1

 1193، ص 2، جـ 2811

 46 مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق

 هـ 855نور ادلين عيل بن محمد بن آأمحد، م  – امليك املاليك ابن الصبّاغ املغريب

ثنا عرش الأمئة .1  الفصول املهّمة يف معرفة الإ

 968-967، ص 2، جـ 2261
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 39مجموعة عينات، رمق 

 2213-2212، ص 3، جـ 5405

 33مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1206محمد بن عيّل، م  –الصبّان 

بن ماكلحاش ية عىل رش  .1  ح الأمشوين لألفيّة اإ

 )اجلزء الأّول( 1087، ص 2، جـ 2544

 ، حنو، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1088-1087، ص 2، جـ 2545

 7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1339آأمحد بن عيل بن آأمحد، م  –آأبو صربين 

 آأمثر النواظر وجميّل صدى لرسائر .1

 1200، ص 2، جـ 2830

 ، جماميع، ترمي52الاكف، فرع سيئون، رمق مجموعة 

 عيل بن آأمحد بن سعيد –صربين  آأبو

 امجلل من املهّمات ادلينية يف بعض املرتكب من املنايه الراّبنية .1

 هـ( 1294)آألفه  1147، ص 2، جـ 2743

 ، جماميع، ترمي24مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 س يّ دان عاكشة –الصحايب 

 صالة .1

 976، ص 2، جـ 2281

 361مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 صدر ادلين

 رساةل صدر ادلين اإىل محمد الطويس املسامة ابلهادية .1

 2058، ص 3، جـ 5005

 123مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد –الصديق 

قامة احلّجة والرباهني يف تقبيح البدعة املسّماة رشاب ادلخان .1  اإ

 1618، ص 2، جـ 3887

 ، جماميع، ترمي129حيىي، رمق مجموعة آ ل 
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 ريض ادلين –الصديق الفريين 

 هبجة الأرسار ومعدن الأنوار .1

 1859-1858، ص 3، جـ 4500

 407مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الش يخ، سليل معر خان –صديق املدين 

 ديوان .1

 1695، ص 3، جـ 4085

 133 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ريض ادلين –الصديق النوييت 

 ومعدن الأنوار هبجة الأرسار .1

 1830، ص 3، جـ 4430

 315مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 1033آأمحد بن عاّلن، م  –الصديقي 

 رشح نظم السلوك .1

 1512، ص 2، جـ 3615

 ، جماميع، ترمي88مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1057محمّد بن عيّل بن عاّلن، م  –الصديقي 

 اجلزء الأّول/ليل الصاحلني رشح رايض الّصاحلنيد .1

 153، ص 1، جـ 327

 ، ترمي31مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 154-153، ص 1، جـ 328

 ، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 154، ص 1، جـ 329

 ، ترمي133مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1140بن عيّل، فرغ منه س  مصطفى بن كامل ادلين –الصديقي 

 رشح حزب الإمام النووي .1

 2210-2209، ص 3، جـ 5397

 32ات، رمق مجموعة عين

 رشح رضب الإمام النووي .2

 765، ص 1، جـ 1773
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  مجموعة مصادر خمتلفة

 هـ 928محمد بن آأسعد، م  –الصديقي ادلواين 

 رساةل يف التوحيد .1

 1437، ص 2، جـ 3429

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح العقائد العضديّة .2

 1436، ص 2، جـ 3427

 ، جماميع، ترمي58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  حبث العمل من رشح العقائدنبذة عىل .3

 1437-1436 ص ،2، جـ 3428

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 957الش يخ محمد بن حيىي بن هبران، م  – الصعدي المتميي

بسام الربق يف رشح القصص .1  اإ

 2247-2246، ص 3، جـ 5495

 17مجموعة احلسيين، رمق 

 اخملترص الشايف يف عمل العروض والقوايف .2

 1885، ص 3، جـ 4565

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 عبد الرمحن بن محمد –الصغري 

 السمل املنورق .1

 1184-1183، ص 2، جـ 2785

 36مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 764، م صالح ادلين خليل بن آأيبكالش يخ  –الصفدي 

 آأحلان السواجع بني البادي والراجع .1

 1877، ص 3، جـ 4545

 85من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 غيث الأدب اذلي آ نسجم يف رشح لميّة العجم .2

 1046-1045، ص 2، جـ 2443

 ، آأدب، ترمي143مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )رشح لميّة العجم( 1046، ص 2، جـ 2444

عة، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 
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 1047-1046، ص 2، جـ 2445

 ، ترمي61الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق  مجموعة

 لمية .3

 2132، ص 3، جـ 5198

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 لوعة الشايك ودمعة البايك .4

 1962-1961، ص 3، جـ 4763

 33مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 م 1489هـ/ 894الش يخ عبد الرمحن بن عبد السالم، م  –الصفوري 

 من كتاب نزهة اجملالس .1

 1503-1502ص  ،2، جـ 3592

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نزهة اجملالس ومنتخب النفائس .2

 875، ص 2، جـ 2045

 373مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 875، ص 2، جـ 2046

 183مجموعة ع الاكف، رمق 

 ـه 859عبد العزيز بن رسااي، م  – الصفي احليل

 ديوان .1

 2284، ص 3، جـ 5592

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 894، م الش يخ نور ادلون معني –ن بن صفي ادليا

 جامع البيان يف تفري القرآ ن .1

 37، ص 1، جـ 85

 ، ترمي14مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 643ابن الّصالح آأيب معرو عامثن عبد الّرمحن بن موىس، م  –ابن الّصالح 

 فتاوى ابن الّصالح .1

 412، ص 1، جـ 912

 ، ترمي32مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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براهمي الأمري،  –الصنعاين   هـ 1219-1171عيل بن اإ

 املنظومة املسّماة القول السديد يف التوّسل بلكمة التوحيد .1

 865، ص 2، جـ 2019

 مكتبة الأحقاف، توجيد، ترمي

 هـ 1182محمّد بن اإسامعيل الأمني، م  –الصنعاين 

 اجلزء الثاين/: رشح اجلامع الصغري التنوير .1

 107-106، ص 1، جـ 234

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 107، ص 1، جـ 235

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 108-107، ص 1، جـ 236

 18مجموعة الاكف، رمق 

 108، ص 1، جـ 237

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 109-108، ص 1، جـ 238

 19مجموعة الشميس، رمق 

، آأبو عبد هللا محمد بن محمد/د بن داودل ادلين محمجام – ابن جروم، الشهري بـ/الأجرويم الطمهايج/الضهايج/الصهنايج

 هـ 723م 

 الأجرومية يف عمل العربية .1

 1190-1189، ص 2، جـ 2802

 44مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1546، ص 2، حـ 3701

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الأجرومية يف النحو .2

 2321، ص 3، جـ 5687

 26مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 الأجروميّةاملقّدمة  .3

 1537، ص 2، جـ 3680

 102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد آأبو املواهب الصويف –الصويف 

 ديوان "معارف املواهب" .1

 1036-1035، ص 2، جـ 2421

  98مجموعة ع الاكف، رمق 
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 ادضحرف ال

براهمي الرضير، م  –الرضير   هـ 666عيل بن محمد بن اإ

 كتاب الرّضير .1

 1104-1103، ص 2، جـ 2584

 ، حنو، ترمي63وعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق مجم

 هـ 1050خفر ادلين بن عيل النعامن، عاش بعد س نة  –الضمدي 

 الوايف بوفيات الأعيان املمكل لغرابل الزمان .1

 902-901، ص 2، جـ 2108

 ، اترخي، ترمي318ة، املالك، رمق املكتبة الشعبي
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 طاءحرف ال

 هـ 686بن ماكل، م  بدر ادلين محمد بن محمد –الطايئ 

 خمترص لطيف يف عمل العروض والقوايف .1

 1389-1388، ص 2، جـ 3304

 ، جماميع، ترمي43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 967صطفى بن خليل الشهيد بـ، م آأبو اخلري عصام ادلين آأمحد بن م –طاشكربي زاده 

 الشقائق النعامينية يف علامء ادلوةل العامثنية .1

 950، ص 2، جـ 2221

 ، اترخي، ترمي55وعة آ ل حيىي، رمق محم

 1241-1184 ،الش يخ بن طاهر بن محمد بن هامش، حسني/طاهر بن احلسني

 جربئيل/اإحتاف النبيل ببعض معاين حديث جربيل .1

 1186، ص 2، جـ 2793

 ، جماميع، ترمي42مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1343، ص 2، جـ 3190

 ديث، ترمي، جماميع، ح23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتفة اللّبيب الأريب .2

 1380-1379، ص 2، جـ 3281

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خطبة .3

 1562، ص 2، جـ 3742

 112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان .4

 1784، ص 3، جـ 4311

 297 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فوائد ومسائل .5

 1429، ص 2، جـ 3409

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ئضكفاية اخلائص يف عمل الفرا .6

 1523-1522، ص 2، جـ 3642

 ، جماميع، ترمي94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املسكل القريب .7

 1401، ص 2، جـ 3336



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

275 

 

 ، جماميع، ترمي48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ماكتبات .8

 853-852، ص 2، جـ 1988

 375مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 الطربي

 منظومة يف الفقه .1

 1627، ص 3، جـ 3907

 131مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2193، ص 3، جـ 5354

 24مجموعة عينات، رمق 

 هـ 800، م محمّد آأبو عبد هللا –امليّك  الشافعي  الّطربي

 التشويق اإىل جّح البيت العتيق .1

 299، ص 1، جـ 655

 ، ترمي161مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 س بط انرص –الطبالوي 

 منظومة الاس تعادة .1

 1713-1712، ص 3، جـ 4129

 270 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 743رشف ادلين حسن بن محمد، م  –الطيب 

 التبيان يف املعاين والبيان .1

 1083، ص 2، جـ 2535

 ، معاين وبيان، ترمي100مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 بن سالمة آأيب سلمة بن عبد املكل جعفر آأمحد بن محمد والإمام آأب –الأزدي الطحاوي 

 هاء عىل مذهب فقهاء املّل الإمام آأيب حنيفة وصاحبيهعامتد آأهل الس نة وامجلاعة عىل مذهب فق اإ  .1

 )مجعها( 1630، ص 3، جـ 3913

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الطرابليس

 رساةل يف عمل الرمل .1

 1448، ص 2، جـ 3460

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 عيل بن ايسني –الطرابليس 

 رساةل هل بيع الوقف ابطل آأوفاسد؟ .1

 2093 ، ص3، جـ 5097

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 520آأبو عبد هللا محمد، م  –الطرطويش 

 رساج امللوك .1

 1136، ص 2، جـ 2661

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 514احلسني بن عيل، م  – الطغراوي

 لمية العجم ورشهحا .1

 2120، ص 3، جـ 5167

 298مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 652الش يخ محمد، م  –ابن طلحة القرييش املرصي الشافعي 

 العقد الفريد .1

 1041، ص 2، جـ 2433

 147مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )العقد الفريد للمكل السعيد( 1045، ص 2، جـ 2442

 18مكتبة الأحقاف، مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ـه 832شهاب ادلين آأبو العباس، م  –الطنبداوي 

 حتفة الأمني فمين يقبل قول بال ميني .1

 2345، ص 3، جـ 5756

 48مجموعة عدن، رمق 

 نور ادلين بن آأيب احلسن عيل بن محمد –الطهواي 

 رساةل يف العقائد من كتاب سبيل الراغب .1

 1435، ص 2، جـ 3424

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ آأبو الفضل –الطويس 

 عيون الأخبار .1

 784، ص 1، جـ 1818

 دون ادلليل عىل اجملموع[]
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 ـه 672ين محمد، م نصري ادل –الطويس 

قليدس .1  حترير اإ

 2247، ص 3، جـ 5496

 26مجموعة احلسيين، رمق 

 متهيد الأجوبة .2

 2058-2057، ص 3، جـ 5004

 123مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 460آأبو جعفر محمّد بن احلسن، م  –الطويس 

 البيان يف تفسري القرآ ن  .1

 )اجلزء اخلامس( 12-11، ص 1، جـ 24

 ، ترمي25 ، رمقمجموعة احلّداد

 طيّ ب بن آأيب بكر بن طيّ ب معرة

 كشف اعيان ابدلليل والربهان .1

 1192، ص 2، جـ 2809

 ، جماميع، ترمي46مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 743احلسني بن عبد هللا بن محمّد، م  –الطييب 

 الاكشف عن حقائق الّسنن .1

 195، ص 1، جـ 420

 179 مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق

 آأمحد بن آأمحد –الطيّ يب الشافعي 

 منظومة فامي حيتاج الشافعي فيه اإىل تقليد آأيب حنيفة .1

 1614، ص 2، جـ 3877

 ، جماميع، ترمي127مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ظاءحرف ال

، م   هـ 565ابن ظفر امليّك 

 رشح مقامات احلريري )النصف الأّول منه( .1

 1042-1041، ص 2، جـ 2434

 ، آأدب، ترمي25ة، املالك، رمق عبيمكتبة الش 
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 نيعحرف ال

 هـ 971محمد، م  –ابن العال احلنفي 

 فتاوى .1

 1354-1353، 2، جـ 3215

 27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإمام آأبو عبيد هللا محمد بن عبد الإهل بن عيل –العامدي الإسفرايئ 

 رساةل يف الناخس واملنسوخ .1

 2255، ص 3، جـ 5519

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 863 آأو 893، م بن محمد الهتايم حيىي بن آأيب بكرالش يخ عامد ادلين آأبن زكراي  –العامري 

 هبجة احملافل وبغية الاماثل .1

 905-904، ص 2، جـ 2114

 ، ترمي153مجموعة الرابط : من موقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 906-905، ص 2، جـ 2116

 156مجموعة حس ين بن سهل، رمق 

 )هبجة اجملافل( 906، ص 2جـ ، 2117

 152مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 906، ص 2، جـ 2118

 78مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 907، ص 2، جـ 2119

 121، 72، رمق اجملموعة[دليّل عىل بال هكذا، ] مجموعة

 هبجة احملافل يف السري واملعجزات والشامئل .2

 907، ص 2، جـ 2120

 ، اترخي، ترمي176لاكف، رمق مجموعة ا

 الرايض املسطابة يف مجّل من روى يف الصحيحني من الصحابة .3

 929، ص 2، جـ 2168

 110مجموعة الاكف، رمق 

 1910-1909، ص 3، جـ 4626

 ، ترمي171مجموعة الرابط، رمق 

 العدد فامي ل يس تغين عنه آأحد .4

 2092، ص 3، جـ 5095

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 1031محمد بن حسني، م  –هباء ادلين  ،العاميل

 رشح ترشحي الأفالك .1

 1139، ص 2، جـ 2668

 ، جماميع، ترمي60مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

براهمي –بن عباد النفري ا  هـ 794، م محمّد اإ

 رشح احلمك لبن عباد .1

 767، ص 1، جـ 1778

 51مجموعة الاكف، رمق 

 767، ص 1، جـ 1779

 160 مجموعة الاكف، رمق

 رشح احلمك العطائية .2

 768-767، ص 1، جـ 1780

 60مجموعة عينات، رمق 

 768، ص 1، جـ 1781

 ، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 769-768، ص 1، جـ 1782

 439مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 994آأمحد بن قامس، م  ش يخ – الشافعيالعبادي 

 رشح الهبجة الوردية حاش ية ابن قامس عىل .1

 (والثالث )اجلزء الأّول 316-315، ص 1، جـ 693

 ، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (والثالث )اجلزء الأّول 360، ص 1، جـ 794

 ، ترمي88مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح ورقات جالل ادلين احمليّل  .2

 387، ص 1، جـ 856

 مجموعة الاكف، رمق

 فتح الغفّار عىل غاية الاختصار )اجلزء الأّول( .3

 426، ص 1، جـ 945

 169مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 427-426، ص 1، جـ 946

 170مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 963 ، مالفتح عبد الرحمي بن عبد الرمحن بدر ادلين آأيب /بدر ادلين آأيب الفتح عبد الرحمي بن آأمحد –العبادي العبايس 

 هـ

 معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص .1

 1067، ص 2، جـ 2497

 71 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 )اجلزء الأّول( 1068-1067، ص 2، جـ 2498

 ، ترمي59مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1068، ص 2، جـ 2499

 ، ترمي60مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 مشرت عبد الرايج ابهلل –العبّايس 

 يف ذكر العروض .1

 2455، ص 3، جـ 6052

 تمجموعة مصادر مقتنيا

 الس يد املهدي –العبّايس 

 آأسفار البدر عن معرفة رجال آأهل بدر .1

 1266، ص 2، جـ 2995

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

برهمي –ابن عبد الأكرب   ]هكذا[ صارم ادلين اإ

 قصيدة يف احلّث  عىل طلب العمل .1

 1079، ص 2، جـ 2526

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن آأمحد وائل

 الغرر الهبّيةالنفحة ادلايكية و  .1

 1466-1465، ص 2، جـ 3503

 ، جماميع، ترمي69مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن اس تطاك

 دعاء الإس تغفار .1

 2196، ص 3، جـ 5362

 24مجموعة عينات، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

282 

 

 عبد هللا بن اس تطال

 اس تغفار رجب .1

 2127، ص 3، جـ 5184

 322مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1241عبد هللا بن احلسني بن طاهر، م 

 تذكرة النفس والأخوان .1

 2217، ص 3، جـ 5417

 48مجموعة عينات، رمق 

 صّل الأهل والأقربني .2

 2216-2215، ص 3، جـ 5413

 48مجموعة عينات، رمق 

 العقيدة .3

 2219-2218، ص 3، جـ 5421

 48مجموعة عينات، رمق 

 نبذة املسامة العهد املعهود يف نصيحة اجلنود .4

 2214، ص 3، جـ 5409

 48ينات، رمق مجموعة ع 

 نصيحة املسلمني ابتباع رشيعة س يد املرسلني .5

 2215، ص 3، جـ 5412

 48مجموعة عينات، رمق 

 وصااي وماكتبات .6

 2219، ص 3، جـ 5422

 48مجموعة عينات، رمق 

 وصية .7

 2214، ص 3، جـ 5408

 48مجموعة عينات، رمق 

 2215، ص 3، جـ 5411

 48مجموعة عينات، رمق 

 2218، ص 3، جـ 5420

 48وعة عينات، رمق مجم

 وصية الأحياء مبا يف الإحياء .8

 2204، ص 3، جـ 5383

 29مجموعة عينات، رمق 
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 هـ 1262عبد هللا بن سعد بن مسري، م 

 ديوان، قصائد، وصية .1

 2357، ص 3، جـ 5788

 24مجموعة عدن، رمق 

 الطرفة املهداة بتمكيل نظم ورشح قصيد الصالة/الطرفة املهداة برشح قصيدة الصالة .2

 1728-1727، ص 3، جـ 4166

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2205، ص 3، جـ 5386

 30مجموعة عينات، رمق 

 قصائد .3

 1047، ص 2، جـ 2447

 314مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 اكيف الطالب يف نقل غرر آأس ىن املطالب .4

 1281، ص 2، جـ 3033

 1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لبحرمناقب احلسن بن صاحل ا .5

 2357-2356، ص 3، جـ 5787

 24مجموعة عدن، رمق 

 مناقب معر بن سقّاف بن محمد الّصايف "املهنل الصايف" .6

 985، ص 2، جـ 2301

 مجموعة ع الاكف

 نظم مقدمة ادلعوة التامة .7

 2038، ص 3، جـ 4954

 102مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1265م  شهاب ادلين، عيدروسعبد هللا بن عيل بن عبد هللا بن  الش يخ

 تعريف املريد يف عمل التوحيد، مع قصيدة .1

 1857-1856، ص 3، جـ 4496

 400 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 دعوة الأخوان .2

 1856، ص 3، جـ 4495

 400 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ديوان .3

 1736، ص 3، جـ 4189

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 1941، ص 3، جـ 4710

 305داد، رمق عيل بن حسن احل رابط :مجموعة ال

 الفوائد املرضية يف الفروض املقدرة الكتابية .4

 1856-1855، ص 3، جـ 4494

 400 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1941، ص 3، جـ 4709

 297عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 القصيدة الفريدة اجلامعة .5

 1736-1735، ص 3، جـ 4187

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 القصيدة املسامة ابلفكرية وقصائد آأخرى/يةالقصيدة الفكر  .6

 1054، ص 2، جـ 2466

 320مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 1736، ص 3، جـ 4188

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ماكتبات ووصااي .7

 2302، ص 3، جـ 5639

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 املنح الوهبية رشح الفوائد املرضية .8

 1941-1940، ص 3، جـ 4708

 297عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1265عبد هللا بن معر بن آأيب بكر بن حيىي، م 

 آأبيات قالها عند وفاة احلبيب طاهر .1

 1816-1815، ص 3، جـ 4391

 310 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأس ئّل حول من يذكرون هللا قيامًا وقعودًا وبأأنغام املوس يقى .2

 1823-1822، ص 3، جـ 4410

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اس ئّل وآأجوبة فقهية .3

 1824، ص 3، جـ 4414

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأس ئّل وآأجوبهتا .4

 1311-1310، ص 2، جـ 3108

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 تذكرة اإىل آأخواننا احلجاج بساكن رسابية .5

 1822، ص 3، جـ 4409

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2211، ص 3، جـ 5402

 (تذكرة) 32مجموعة عينات، رمق 

 سؤال وجواب وفوائد .6

 1352، 2، جـ 3211

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

م /الس يوف البواتر ملن يقدم صالة الصبح عىل صالة الفجر ال خر/الس يوف البواتر .7 الس يوف البواتر ملّن يقّد 

 صالة الصبح عىل الفجر الأخر

 1523، ص 2، جـ 3643

 93مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1772، ص 3، جـ 4281

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1768، ص 3، جـ 4272

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

دان احلبيب .8  ما مجع من الالكم املنظومة لس ّي 

 1342-1341، ص 2، جـ 3186

 ، جماميع رمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ماكتبة .9

 2212-2211، ص 3، جـ 5403

 32مجموعة عينات، رمق 

 لقاب البّلانامليدان يف آأ  .10

 )نظمها( 2406، ص 3، جـ 5916

 28مجموعة رحمي، رمق 

 نبذة يف مناسك احلج .11

 512-511، ص 1، جـ 1145

 359مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 نبذة واقعة حال يف فليبان جباوا عن رؤية هالل شهر رمضان .12

 1531، ص 2، جـ 3664

 99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1277آأو  1275 بن حيىي، م  بن معرعبد هللا

جازة حسني بن عبد الرمحن اجلفري .1  اإ

 1542-1541، ص 2، حـ 3690
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 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال يف مال قراض ومال عىل سبيل الأمانة .2

 1554، ص 2، جـ 3721

 ، جماميع، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن محمد

 ابةالأدعية املس تطابة يف الأدعية املس تج .1

 1459، ص 2، جـ 3488

 64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1067عبد احلكمي بن مشس ادلين، م 

 حاش ية عبد احلكمي يف التوحيد .1

 1031، ص 2، جـ 2648

 78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ، عبد الرمحن بن آأيب املعايل

 رساةل .1

 1827، ص 3، جـ 4423

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 1255معر بن سقّاف، اكن حيًّا عبد الرمحن بن عيل بن 

 ترتيب جعيب بأأسلوب غريب .1

 1211، ص 2، جـ 2859

 62مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ـه 1290عبد الرمحن بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عيدروس بن شهاب ادلين، م 

 آأنس احملزون واملكروب يف نظم قصص نيب هللا يوسف بن يعقوب .1

 2127-2126، ص 3، جـ 5183

 ، قصة، ترمي322مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الش يخ، عبد الرحمي

 قصائد .1

 1816، ص 3، جـ 4393

 310مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 هـ 1206حسني بن عبد الشكور، م  –الطائفي الشكور  ابن عبد

د عبد هللا بن علوي احلّداد .1  ملعة النرباس النبوي وشعّل املقياس العلوي يف مناقب الس ّي 

 )مجعه( 1535، ص 2، جـ 3675

 101مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسمّل الثبوت يف عمل آأصول ادّلين .2

 482-481، ص 1، جـ 1076

 ، ترمي7مجموعة احلزم، رمق 

براهمي بن محمد بن احلسن بن محمد بن عيل بن رسول  عبد القاهر بن اإ

 اخملتار من مطالع الأنوار ومناقب الأخيار  .1

 840، ص 2، جـ 1958

 7د، رمق مجموعة آ ل اجلني

 عبد هللا بن آأمحد بن حنبل

 (ابن حنبل )عن فائدة عن عبد هللا بن آأمحد بن حنبل يف لبس اخلرقة .1

 2414، ص 3، جـ 5939

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 الش يخ عبد هللا بن سالم

 كتاب مش متل عىل مسائل .1

 1831-1830، ص 3، جـ 4432

 315 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 القرن العارش اكن حيًا يفآأيب زرع، لعهل عبد هللا بن آأمحد 

 حل العقيدة يف آأحاكم العهدة .1

 2002-2001، ص 3، جـ 4864

 85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 903، م ايب خمرمة عبد هللا بن آأمحد

 مسائل بأأجوبهتا .1

 1863-1862، ص 3، جـ 4509

 412 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 181عبد هللا بن املبارك، م 

 تلكم ابلقرآ نحاكية امل  .1

 1691، ص 3، جـ 4075
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 127 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 قصيدة .2

 2346، ص 3، جـ 5759

 37مجموعة عدن، رمق 

 عبد هللا بن املعزت

 كتاب انقص الأول .1

 2385، ص 3، جـ 5859

 30مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 837، م جامل ادلين آأبو احملاسن محمد بن عيّل بن محمد بن آأيب بكر –العبدري القرييش الشييب 

 متثال الأمثال .1

 1002-1001، ص 2جـ  ،2338

 ، آأدب، ترمي148مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1339عامثن بن عبد هللا بن حيىي، م 

 ترسجي القنديل لبيان حمك التقبيل .1

 1122، ص 2، جـ 2886

 ، فقه، ترمي110مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 680، م ن عبد الّرمحنمشس ادلين محمّد ب – ادلمشقيالعامثين 

 رمحة اُلّمة يف اختالف الأمئّة .1

 344، ص 1، جـ 759

 342مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 345، ص 1، جـ 761

 ، ترمي261مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 346-345، ص 1، جـ 762

 107مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 774بن آأمحد، م ادلين محمد  ويلّ  –ين امللوي العامث

 مقّدمة يف النحو .1

 1412-1411، ص 2، حـ 3364

 50محموعة آ ل حيىي، رمق 

 جنم ادلين محمد بن ويّل ادلين –عجلوين الجعلون، ابن قايض، الشهري بـ، آأو الشافعي 

 بديع املعاين يف رشح عقيدة الشيباين .1
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 هـ( 859)فرغ منه  1325-1324، ص 2، جـ 3143

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ( 859)فرغ منه  1489، ص 2، جـ 3561

 ، جماميع، ترمي81مجموعة آ ل حيي، رمق 

 رشح العقيدة الشيبانية .2

 ـ(ه 859فرغ من تأأليفه ) 2089، ص 3، جـ 5087

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 228، م رآأمحد بن عبد القادر احلفظي بن آأيب بك – العجييل

 ب اللحودالوفاء ابلعهود لأحصا .1

 1926، ص 3، جـ 4670

 ، ترمي198مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1097رساج ادلين عبد اللطيف بن جامل ادلين العجييل، م  –العجييل 

 املوصل اإىل الأغراض يف مداواة الأمراض .1

 1252-1251ص ، 2جـ ، 2958

 ، طب69مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو بكر بن عيل –العجميي 

 رساةل العجميي .1

 1539-1538، ص 2ـ ، ج3683

 ، جماميع، ترمي102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف عمل العربية .2

 1166-1165، ص 2، جـ 2739

 ، جماميع، ترمي21مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ـه 1113رشف ادلين حسن، م  –العجميي 

 الأجوبة الالئقة عىل الأس ئّل الفائقة .1

 1903، ص 3، جـ 4609

 ، ترمي165مجموعة الرابط، رمق 

 حسن بن عيل –العجميي امليك احلنفي 

سعاف النفوس بفضائل الورد الوجزي .1  اإحتاف الأرواح واإ

 2292-2291، ص 3، جـ 5612

 79مجموعة احلسيين، رمق 
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 عبد البايق بن عبد هللا، من آأهل القرن احلادي عرش –العدين 

 بغية القاري احمليد من طاّلب القرآ ن اجمليد .1

 1152-1151، ص 2، جـ 2701

 ، جماميع، ترمي16مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 903حامل ادلين محمّد بن آأمحد فضل، م  –العدين 

 توضيح الفوائد املضمنة لتجريد القواعد .1

 302، ص 1، جـ 661

 532مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ـه 963، م عيل بن محمد – املهاجريـ، الشهري ب، ابن عراق

 هاجرينبذة رد لعيل بن محمد امل  .1

 1865، ص 3، جـ 4515

 417 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 826ويّل ادلين آأبو زرعة آأمحد بن الإمام زين ادلين عبد الرحمي، م  –العرايق 

 بيان الصور اذلي يس تحّب الوضوء فهيا .1

 1451، ص 2، جـ 3466

 61مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 806 آأو 805 م آأبو الفضل زين ادلين عبد الرحمي بن احلسني، –العرايق 

قامة مجعتني يف ماكن واحد .1  الإس تفادة ابلواحد من اإ

 1721، ص 3، جـ 4150

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح آألفيّة العرايق يف آأصول احلديث: رشح املغيث برشح آألفيّة احلديث .2

 166، ص 1، جـ 355

 129مجموعة حسن وعبد هللا الاكف، رمق 

 فاراملغين عن محل الأسفار يف الأس .3

 1373-1372، ص 2، جـ 3264

 ، جماميع، ترمي35مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ عبد هللا بن عبد هللا – العريب

 دآأب الصاحلني ومزادة املرتودين .1

 1831، ص 3، جـ 4433

 315 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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بن محمّد بن  محمد بن عيلّ  ادلين ييحمآأبو عبد هللا  الإمام –الأندليس احلامتي الطايئ  بـ، الشهري، ابن العريب/ابن عريب

 هـ 648آأو  638، م الش يخ حميي ادلين/عريب

 الأربعني يف اإرشاد السائرين .1

 1558، ص 2، جـ 3731

 109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لهّية يف اصالح اململكة الإنسانّية .2  التدبريات الإ

 1361-1360، ص 2، جـ 3232

 ، جماميع، ترمي30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هياتالتنب .3

 2057-2056، ص 3، جـ 5002

 123مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ديوان .4

 1033، ص 2، جـ 2415

 ، آأدب، ترمي157مجموعة الاكف، رمق 

 اجلالةل .5

 2082، ص 3، جـ 5069

 ، تصوف، جماميع، ترمي174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 احلق .6

 2082، ص 3، جـ 5068

 ، تصوف، جماميع، ترمي174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل .7

 1414، ص 2، جـ 3369

 ، جماميع، ترمي50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل لبن عريب .8

 1660، ص 3، جـ 3995

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 الشواهد .9

 2082-2081، ص 3، جـ 5067

 ، تصوف، جماميع، ترمي174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 العقيدة .10

 1987، ص 3، جـ 4829

 73مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ب يف معرفة خت الأولياء ومشس الغربعنقاء مغر  .11

 1287، ص 2، جـ 3049

 ، توحيد، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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بليس .12  القول النفيس يف تفليس اإ

 1161-1160 ص ،2، جـ 2726

 ، جماميع، ترمي19مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كتاب املسائل .13

 2056، ص 3، جـ 5001

 123مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ةكتاب املعرف .14

 2057، ص 3، جـ 5003

 123مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كنه ما ل بد للمريد منه .15

 1724، ص 3، جـ 4158

 276مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 كثيب الأنوار يف ذكر هللا العزيز اجلّبار .16

 808، ص 1، جـ 1880

 399مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 احملارضات واملسامرات .17

 1060-1059، ص 2، جـ 2480

 150ني بن سهل، رمق مجموعة حس

 مشاكة املعقول املقتبسة من نور املنقول .18

 1628، ص 3، جـ 3909

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املعرفة .19

 1629-1628، ص 3، جـ 3910

 132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مواقع النجوم ومطالع آأههل الأرسار والعلوم/مواقع النجوم .20

 1360، ص 2، جـ 3231

 ، جماميع، ترمي30، رمق مجموعة آ ل حيىي

 1987، ص 3، جـ 4828

 73مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ورد .21

 2195، ص 3، جـ 5361

 24مجموعة عينات، رمق 

 ما ل بّد للمريد منه )هكذا(... .22

 1210، ص 2، جـ 2856

 ، جماميع، ترمي61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 هـ 1148العرييض، م  آأمحد بن آأيب بكر بن آأمحد احلنفي العيّك   –العرييض 

د البرش .1  خالصة الأثر يف سرية س ّي 

 923-922، ص 2، جـ 2154

 154مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1270محمد، م  بن محمد –العزب 

 آأبيات مدح يف آأهل البيت .1

 2357، ص 3، جـ 5789

 25مجموعة عدن، رمق 

 مودل العزب .2

 831، ص 2، جـ 1932

 ادمجموعة الرابط : عيل بن حسن احلدّ 

 834، ص 2، جـ 1942

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 868-867، ص 2، جـ 2025

 356محموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 869، ص 2، جـ 2029

 432مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 871، ص 2، جـ 2034

 428مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّدادـ رمق 

 871، ص 2، جـ 2035

 438وعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق مجم

 هـ 859آأبو عبد هللا بن القامس، م  –العّزي الشافعي 

 رشح ابن قامس عىل منت آأيب جشاع .1

 354، ص 1، جـ 782

 8مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 355، ص 1، جـ 783

 ، ترمي42مجموعة احلزم، رمق 

براهمي الشهري، م  عيّل بن آأمحد بن محمّد بن –العزيزي   هـ 1007اإ

 رشح اجلامع الصغري )اجلزء الثاين( .1

 167-166، ص 1، جـ 356

 ، ترمي53مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ـه 1070عيل بن محمد بن آأمحد، م  –العزيزي 

 منظومة .1

 2436، ص 3، جـ 6000

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 هـ 973 م آأو هـ 852-773 ،آأمحد بن عيلشهاب ادلين  الش يخ –العسقالين ابن جحر 

 آأس ئّل وآأجوبهتا .1

 2028، ص 3، جـ 4929

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 بلوغ املرام من آأدةل الأحاكم .2

 98، ص 1، جـ 217

 ، ترمي40مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 98، ص 1، جـ 218

 86مجموعة احلسيين، رمق 

 1668، ص 3، جـ 4016

 ديث، ترمي، ح19مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1701، ص 3، جـ 4101

 212 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1779، ص 3، جـ 4299

 294 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 تقريب الهتذيب .3

 104، ص 1، جـ 229

 59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خترجي آأحاديث رشح الرافعي الكبريتلخيص البدر املنري يف  .4

 105-104، ص 1، جـ 230

 ، ترمي48يد، رمق مجموعة الرابط، من وقف آ ل جن 

 تلخيص لتخرجي آأحاديث رشح الوجزي .5

 105، ص 1، جـ 231

 ، ترمي20مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 توضيح خنبة الفكر يف مصطلح آأهل الأثر .6

 1176، ص 2، جـ 2767

 ، جماميع، ترمي28مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح خنبة الفكر يف مصطلح آأهل الأثر .7

 174-173 ، ص1، جـ 371

  22مجموعة احلزم، رمق 
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 )الثاين اإىل احلادي عرش(فتح الباري رشح حصيح البخاري /فتح الباري، املقّدمة .8

 181، ص 1، جـ 389

 10مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 182-181، ص 1، جـ 390

 65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 182، ص 1، جـ 391

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 183-182، ص 1، جـ 392

 5ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 183، ص 1، جـ 393

 6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 183، ص 1، جـ 394

 7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 184، ص 1، جـ 395

 8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 184، ص 1، جـ 396

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 185، ص 1، جـ 397

 10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 185، ص 1، جـ 398

 1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 186-185، ص 1جـ  ،399

 11مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 186، ص 1، جـ 400

 مجموعة آ ل احلّداد، رمق

 187-186، ص 1، جـ 401

 120مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 187، ص 1، جـ 402

 مجموعة آ ل احلّداد

 188-187، ص 1، جـ 403

 15مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 188، ص 1، جـ 404

 ، ترمي25جلنيد، رمق مجموعة الرابط، من وقف آ ل ا

 188، ص 1، جـ 405

 150مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 
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 189، ص 1، جـ 406

 151مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 189، ص 1، جـ 407

 91مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 190-189، ص 1، جـ 408

 ، املالك املكتبة الشعبية، رمق 

 نزهة الناظر )هكذا(... ثكتاب يف اصطالح احلدي .9

 198-197، ص 1، جـ 426

 مكتبة الشعبية

 كتاب املنهبات .10

 2226، ص 3، جـ 5441

 77مجموعة عينات، رمق 

 خنبة الفكر يف مصطلح الأثر/خنبة الفكر يف مصطلح آأهل الأثر .11

 1779-1778، ص 3، جـ 4298

 294مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2144، ص 3، جـ 5228

 ، حديث، ترمي329رمق مجموعة )ع( الاكف، 

 2160، ص 3، جـ 5271

 ، حديث ترمي9 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح آأهل الأثر/نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر .12

 1273-1272، ص 2، جـ 3011

 ، حديث، ترمي197محموعة آ ل حيىي، رمق 

 1668-1667، ص 3، جـ 4015

 ، حديث، ترمي19وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 هـ 395آأبو الهالل احلسن بن عبد هللا، اكن حيًّا  –العسكري العلوي 

 نبذة منتخبة من كتاب الأوائل .1

 1453، ص 2، جـ 3472

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العالم، عصام ادلين

 رساةل جليّل .1

 2092-2091، ص 3، جـ 5093

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 جرت العادة رساةل وقد .2
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 2092، ص 3، جـ 5094

 الش يخ، عصام ادلين بن محمد

 اس تعارة العصام .1

 1740، ص 3، جـ 4198

 280 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1111عبد املكل بن حسني، م  –العصايم 

 اترخي العصايم .1

 912، ص 2، جـ 2130

 ، اترخي، ترمي120مكتبة ابعلوي حريضة، رمق 

 تسهيل العروض يف عمل العرووض .2

 1330-1329، ص 2، جـ 3155

 ، جماميع، ترمي17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 801، م شعيب بن عبد العزيز بن يوسف –العصيص احلريفيش املغريب 

 الروض الفائق يف املواعظ وادلقائق )نصف الأّول( .1

 752، ص 1، جـ 1742

 168مجموعة الاكف، رمق 

 752، ص 1، جـ 1743

 ، ترمي34مجموعة آ ل حيىي، رمق 

آأمحد بن عبد عبد الكرمي/آأمحد بن محمّد بن  اتج ادلين آأيب العباس الش يخ – املاليك الإسكندري ابن عطاء هللا الشاذيل

، بد الكرمي بن عطا هللارش يد ادلين ع /آأمحد بن آأيب بكر محمد بن عطا هللا/الكرمي بن عبد الرمحن بن الش يخ عطاء هللا

 م 1309ـ/ه 709 م

 اتج العروس .1

 2238-2237، ص 3، جـ 5472

 20مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 التنوير يف آأساطري التدبري .2

 710، ص 1، جـ 1640

 ، ترمي106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 710، ص 1، جـ 1641

 ، ترمي115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1718، ص 3، جـ 4145

 274مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 1750، ص 3، جـ 4225

 284مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1915-1914، ص 3جـ  ،4639

 185مجموعة الرابط، رمق 

 2142، ص 3، جـ 5223

 مجموعة )ع( الاكف

 احلمك .3

 1217، ص 2، جـ 2874

 68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1915، ص 3، جـ 4641

 ، ترمي185مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 1927-1926، ص 3، جـ 4672

 263يد، رمق مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلن 

 احلمك العطائّية .4

 1363، ص 2، جـ 3238

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1622-1621، ص 2، جـ 3896

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  يف مناقب آأيب احلسنملننلطائف ا/لطائف املنن يف مناقب الش يخ آأيب العباس وش يخه آأيب احلسن .5

 (هـ 809الإسكندري، م د الشاذيل ء هللا بن آأمحد بن محمّ اتج ادلين عطا) 819، ص 1، جـ 1907

 ، ترمي82مجموعة الاكف، رمق 

 978-977، ص 2، جـ 2284

 ، ترامج، ترمي60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1689، ص 3، جـ 4069

 118مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منت احلمك .6

 1447، ص 2، جـ 3456

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1282آأبو بكر بن عبد هللا، م  –العطاس 

 تبات آأيب بكر بن عبد هللا العطاسماك .1

 1925، ص 3، جـ 4668

 ، ترمي198مجموعة الرابط، رمق 
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 هـ 1224آأمحد بن حسن، م  –العّطاس 

جازة وصية للس يد حسن بن ش يخ الاكف .1  اإ

 799، ص 1، جـ 1855

  47مجموعة عدن، رمق 

 800-799، ص 1، جـ 1856

  47مجموعة عدن، رمق 

 تنوير الأغالس .2

 (والثاين )الأّول 709-708، ص 1، جـ 1637

 58مجموعة عينات، رمق 

 709، ص 1، جـ 1638

 62مجموعة عينات، رمق 

 710-709، ص 1، جـ 1639

 68مجموعة عينات، رمق 

 

 ـه 1234، م آأمحد بن حسن بن عبد هللا –العطاس 

 رساةل يف معرفة الأوقات .1

 1969، ص 3، جـ 4783

 ، جماميع، ترمي54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1334آأمحد بن حسن بن عبد هللا، م  –عّطاس ال

 ترتيب زايرة مقربة بّلة حريصة .1

 699، ص 1، جـ 1615

 مجموعة الرابط

 بن حمسن بن محمّد بن عيلّ حامد  –العّطاس 

 اخلطبتان الأوىل والأخرية .1

 724، ص 1، جـ 1675

 449عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1172، م بن عبد هللا عيل بن حسنآأبو احلسن / بن حسني/احلسنياحلسن بن عبد هللا –العّطاس 

 تذكرة وآأدوية .1

 1119، ص 2، جـ 2620

 385مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 تعريف وترشيف وتطريف لهذا التأأليف الضعيف .2

 973-972، ص 2، جـ 2272
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 59مجموعى آ ل حيىي، رمق 

 خالصة املغمن وبغية املهت .3

 1268-1267، ص 2ـ ، ج2998

 126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ، هكذا(الغطاس) 1953، ص 3، جـ 4741

 469مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلداد، رمق 

 ديوان عيّل بن احلسن العّطاس )اجلزء الثاين( .4

 1024-1023، ص 2، جـ 2391

 121مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )ديوان العّطاس( 1024، ص 2، جـ 2392

 ، شعر، ترمي96ف، فرع سيئون، رمق مجموعة الاك

 )اجلزء الأّول( 1026، ص 2، جـ 2398

 120مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ديوان "قالئد احلسان وفرائد اللسان" )السفر الثاين( .5

 )السفر الثاين( 1025-1024، ص 2، جـ 2393

 ، ديوان، ترمي90مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1025، ص 2، جـ 2394

 93قاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق مكتبة الأح

 2164، ص 3، جـ 5281

 137مجموعة احلزم، رمق 

 الرايض املؤنقة ابلألفاظ املتفّر قة .6

 1135، ص 2، جـ 2659

 343مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 سفينة البضائع ومضينة الضوائع .7

 1137-1136، ص 2، جـ 2662

 327احلّداد، رمق مجموعة الرابط : عيل بن حسن 

 العطية الهنية والوصية املرضية .8

 1223، ص 2، جـ 2889

 ، تصّوف، ترمي105مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 القرطاس )اجلزء الأّول( .9

 970، ص 2، جـ 2266

 368مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 971-970، ص 2، جـ 2267

 369مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )النصف الثاين( 971، ص 2، جـ 2268
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 387محموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 971، ص 2، جـ 2269

 198مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 )اجلزء الأّول( 972-971، ص 2، جـ 2270

 195مكتبة الأحقاف، مكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 )اجلزء الثاين( 972، ص 2، جـ 2271

 75ينات، رمق مجموعة ع 

 )القرطاس يف مناقب العّطاس )اجلزء الأّول( 973، ص 2، جـ 2273

 ، ترامج، ترمي59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 صائد من ادليوانق .10

 1137، ص 2، جـ 2663

 327مجموعة الرابط : عيل بن حسن العّطاس، رمق 

 مزاج التسنمي وآأفواح النس مي .11

 844-843، ص 2، جـ 1966

 بن حسن العّطاس وعة الرابط : عيلمجم

 املقصد يف شواهد املشهد .12

 984، ص 2، جـ 2299

 ، ترمي8مجموعة عدن، رمق 

ّ ّية .13  جنوى ذوي املقامات العل

 995-994، ص 2، جـ 2322

 ، ترمي271مجموعة رابط، رمق 

 الوس يّل .14

 2125، ص 3، جـ 5180

 314مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 صاحل بن عبد هللا بن آأمحد –العّطاس 

 وصّية .1

 782، ص 1، جـ 1813

 145مجموعة الاكف، رمق 

 عبد هللا بن آأبو بكر –العّطاس 

 مناقب آأبو بكر بن عبد هللا العّطاس .1

 988-987، ص 2، جـ 2307

 76مجموعة عينات، رمق 
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 هـ 1252عبد هللا بن حمسن، م العاّلمة  –العّطاس 

 الكم العّطاس .1

 840-839، ص 2، جـ 1957

 354اد، رمق مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلدّ 

 ماكتبات .2

 857، ص 2، جـ 1999

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 هـ 1353حمسن بن محمد، م بن عبد هللا  –العّطاس 

 ديوان .1

 1031، ص 2، جـ 2410

 30مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 مذاكرات .2

 842، ص 2، جـ 1963

 329مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 هـ 1072معر بن عبد الّرمحن، م  –العّطاس 

 راتب العّطاس .1

 740، ص 1، جـ 1714

 462عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1334الكم آأمحد بن حسن، م  –العّطاس 

جازة ووصية للش يخ يوسف النهباين .1  اإ

 2182، ص 3، جـ 5328

 103 ، رمق]هكذا[ مجموعة

 ني ابجلهة احلرضميةجشرة يف آأنساب العرب القاطن .2

 1946، ص 3، جـ 4722

 384عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 نفايئ الأنفاس .3

 883-882، ص 2، جـ 2065

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 الوصية .4

 2394، ص 3، جـ 5884

 3130مجموعة مصادر، رمق 
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 حمسن بن صاحل –العّطاس 

 رؤاي .1

 1388، ص 2، جـ 3302

 42ل حيىي، رمق مجموعة آ  

 محمد بن آأمحد بن عبد هللا –العّطاس 

 آأبيات للس يد محمد بن آأمحد العطاس يريث هبا الإمام معر بن مسيط .1

 2016-2015، ص 3، جـ 4899

 94مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تأأنيس القلوب واجلواس يف مناقب صاحل بن عبد هللا العّطاس .2

 908-907، ص 2، جـ 2121

 340بن حسن احلّداد، رمق مجموعة الرابط : عيل 

 هـ 1172، م د بن معر بن عبد الّرمحننور ادلين احلسن بن عبد هللا ابن الس ي –العلوي احلسيين العّطاس 

 الرسائل املرسّل والوسائل املوصّل .1

 742، ص 1، جـ 1718

 ، ترمي329املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 742، ص 1، جـ 1719

 ، ترمي330املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 محمد بن عبد هللا –العفيف 

 دش تة فهيا فتاوايت لعلامء حرضموت .1

 1523، ص 2، جـ 3644

 93مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1300عقيل بن معر بن حيىي، م 

 اجملاهدة ملن يريد حرث ال خرة .1

 824، ص 2، جـ 1913

 مجموعة، تصّوف، ترمي

 هـ 769هللا بن عبد الرمحن، م الش يخ آأبو محمد عبد  –ابن عقيل، الشهري بـ، النحوي 

بن ماكل .1  رشح آألفيّة اإ

 1091، ص 2، جـ 2554

 171مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1092، ص 2، جـ 2555
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 71مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1092، ص 2، جـ 2556

 28مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 1093-1092، ص 2، جـ 2557

 26مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 1093، ص 2، جـ 2558

 ، حنو، ترمي11وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 1094-1093، ص 2، جـ 2559

 25مجموعة ع الاكف، رمق 

 رشح اخلالصة يف عمل العربية .2

 1094، ص 2، جـ 2561

 ، حنو، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1150محمد بن آأمحد، م  –ابن عقيّل 

 آأس ئّل وآأجوبة .1

 1285-1284، ص 2، جـ 3042

 توحيد، ترمي، 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عروس الأفراح يف رشح حديث الأرواح .2

 1284-1283، ص 2، جـ 3040

 ، توحيد، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفوائد اجلليّل يف مسلسّل الش يخ محمد بن آأمحد عقيّل .3

 1306، ص 2، جـ 3097

 ، جماميع، ترمي10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن سعيد دد بن آأمحمحم – امللقّب ابلطاهر، املشهور بــ، ابن عقيّل

 (هـ 1123آأمت تأأليفه س نة ) نسخة الوجود يف الأخبار عن حال املوجود .1

 992، ص 2، جـ 2316

 18مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 616آأبو البقاء عبد هللا بن احلسني، م  –العكربي 

 اللّبات يف علل البناء والإعراب .1

 1106، ص 2، جـ 2591

 30محموعة آ ل حيىي، رمق 
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 لش يخا، ابن عالن

 الإملام ملسائل الإعالم .1

 1798، ص 3، جـ 4347

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 665آأمحد، م  الش يخ –ابن علوان 

 رشح العقيدة .1

 1253-1252، ص 2، جـ 2960

 ، تصّوف، ترمي81مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفتوح .2

 788، ص 1، جـ 1827

 1340مجموعة حسني بن سهل، رمق 

براه –العلوي   ـه 825مي بن معر، م سلامين بن اإ

 نبذة يف فرش السجادة .1

 1722-1721، ص 3، جـ 4151

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عبد هللا بن آأبو بكر املشهور –العلوي 

 ابكورة الوليد منظومة .1

 1952، ص 3، جـ 4740

 469مجموعة الرابط، رمق 

براهمي بن اإسامعيل، م  – العلوي  ـه 920عبد هللا بن اإ

 ديوان .1

 2330-2329، ص 3، جـ 5712

 41مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 

 هـ 1163طاهر بن محمد بن هامش، م احلبيب العاّلمة  – ابعلوي/العلوي

 آأرسع الوسائل والأس باب )اجلزء الأّول( .1

 891، ص 2، جـ 2084

 200مجموع حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 892-891، ص 2، جـ 2085

 201مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 892، ص 2، جـ 2086
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 202مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الرابع( 892، ص 2، جـ 2087

 203محموعة حسني بن سهل، رمق 

 893، ص 2، جـ 2088

 204مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 سابع()املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء ال  893، ص 2، جـ 2089

 205مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الأّول( 894-893، ص 2، جـ 2090

 49محموعة آ ل حيىي، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الثاين( 894، ص 2، جـ 2091

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الثالث()املنت 895-894، ص 2، جـ 2092

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الرابع( 895، ص 2، جـ 2093

 52مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء السادس( 896، ص 2، جـ 2095

 53 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الثاين( 897-896، ص 2، جـ 2097

 15مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع الأحباب( )اجلزء الثالث( 897، ص 2، جـ 2098

 16مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 الأحباب( )الأخري( )املنتقى مّما اش متل عليه مجمع 898، ص 2، جـ 2100

 17مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رؤاي .2

 895، ص 2، جـ 2093

 53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 898-897، ص 2، جـ 2099

 17مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 سؤال وجواب .3

 1683، ص 3، جـ 4054

 109 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 خمترص مجمع الأحباب )اجلزء الأّول( .4

 896، ص 2، جـ 2096

 ـ ترامج، ترمي66ة آ ل حيىي، رمق مجموع
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 عيل بن معر بن سقاف بن محمد بن طاهر بن صاخ – علوي

 دعاء .1

 2387-2386، ص 3، جـ 5864

 3120مجموعة مصادر، رمق 

 ـه 1380محمد بن هامش بن طاهر، م  –العلوي 

 آأسامء النبااتت واحلبوب .1

 2409، ص 3، جـ 5924

 36مجموعة رحمي، رمق 

 هـ 960ن عيل بن علوي، م محمد ب –ابن علوي خرد 

 اختصار غرر الهباء الضوي .1

 891، ص 2، جـ 2083

 ، ترمي191ط، رمق مجموعة الراب

 غرر الهباء الضوي .2

 966، ص 2، جـ 2257

 190مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 966، ص 2، جـ 2258

 191مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 وي يف مناقب السادة الأرشاف بين علوي()عرر الهباء الض 967-966، ص 2، جـ 2259

 ، آأدب، ترمي396مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 920آأمحد بن عبد هللا، م  – ابن علوي شنبل ابعلوي

 التارخي الأمكل .1

 908، ص 2، جـ 2122

 1075مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 908، ص 2، جـ 2123

 ، رحمي45مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 1102محمّد بن عبد الرسول بن عبد الس ّي د، م  –سيين احل  العلوي

 الإشاعة لأرشاط الساعة .1

  683، ص 1، جـ 1578

 186مجموعة حسني بن سهل، رمق 
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 س يدان الإمام، عيل بن آأيب طالب

 الالميّة .1

 1636، ص 3، جـ 3928

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

مام املتقني .2  لكامت من الكم اإ

 2454، ص 3، جـ 6048

 ة مصادر مقتنياتمجموع

 مناجاة .3

 2132، ص 3، جـ 5197

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عيل س بط الش يخ يوسف بن الفارض

 دفع حتريف وتصحيف من ديوان ابن الفارض .1

 2346، ص 3، جـ 5758

 37مجموعة عدن، رمق 

 ـه 92م  ،الإمام عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن آأيب طالب،

 الفصول .1

 1820-1819، ص 3، جـ 4402

 311مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2431، ص 3، جـ 5983

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 الش يخ، عيل بن عبد هللا بن آأمحد بن آأيب اخلري

 العرش اخلصال يف الزتود لل مال .1

 1705، ص 3، جـ 4110

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 767عيل بن غالب، آأبو احلسن، م 

 اية الطالب يف الصواتكتاب مشس املطالب وغ .1

 2175-2174، ص 3، جـ 5309

 ، توحيد، ترمي49مجموعة احلزم، رمق 

 ـه 1274عيل بن عبد هللا بن حسني بن شهاب ادلين، م 

 فوائد ملتقطة من كتب متعددة يف آأبواب خمتلفة .1
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 )مجعها( 2112، ص 3، جـ 5147

 ، فقه، ترمي273مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1265اب ادلين، م عيل بن عبد هللا بن شه

 تعريف املريد يف عمل التوحيد .1

 1824-1823، ص 3، جـ 4413

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 عيل بن عراق

 ما جيري جمرى الأمثال .1

 2236-2235، ص 3، جـ 5466

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 عيل بن محمد احلسني

 خمترص فامي يتعلق ابلأحاكم والأرش وادلايت .1

 2307-2306، ص 3، جـ 5649

 84مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 982آأبو السعود محمّد، م  –العامدي 

رشاد العقل السلمي .1  تفسري آأيب السعود )اجلزء الأخري(/اإ

 32-31، ص 1، جـ 71

 مجموعة

 تفسري آأيب السعود .2

 30، ص 1، جـ 67

 ، ترمي255مجموعة آ ل سهل، رمق 

 30، ص 1، جـ 68

 ، ترمي31مجموعة آ ل سهل، رمق 

 31-30، ص 1، جـ 69

 ، ترمي32مكتبة الأحقاف، رمق 

 31، ص 1، جـ 70

 ، ترمي32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1033موىس بن حسني بن شّوال، م  –العامين 

 ديوان .1

 1005-1004، ص 2، جـ 2345
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 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 هـ 1277آأو  1265 بن حيىي، م بن آأيب بكر معر بن عبد هللا بن معر

 ال من السلطان غالب بن حمسنسؤال يف واقعة ح .1

 1567-1566، ص 2، جـ 3757

 ، جماميع، ترمي114مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة تتعلّق برخصة الإفطار للمرض يف الصوم .2

 1577-1576، ص 2، جـ 2779

 117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نور البال يف غض برص الرجال عن النساء والنساء عن الرجال .3

 2211-2210، ص 3، جـ 5400

 32مجموعة عينات، رمق 

 هـ 558عامد ادلين حيىي بن آأيب اخلري، م  –العمراين 

 البيان )اجلزء الأّول اإىل الرابع والأخري( .1

 267-266، ص 1، جـ 579

 207مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 267، ص 1، جـ 580

 مجموعة الاكف

 268-267، ص 1، جـ 581

 مجموعة الاكف

 268، ص 1، جـ 582

 مجموعة الاكف

 حسن بن محمد –العمري الشاذيل 

 رساةل .1

 1394، ص 2، جـ 3320

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 849د، م محم – الأشعري العمري الشافعي

 حاش ية عىل اخملترص رشح تلخيص املفتاح .1

 ، هكذا(الغمري) 1699-1698، ص 3، جـ 4095

 182مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ثابتخمترص مهنج حتقيق القول ال  .2

 1446-1445، ص 2، جـ 3453
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 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 890، م بن موىس بن رمضان حيىي/بن معرية رشف ادلين حيىي بن موىس – املرصي الشافعيالأنصاري  العمريطي

مام احلرمني .1  آأصول الفقه، نظم ورقات اإ

 1156-1155، ص 2، جـ 2711

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 التيسري .2

 303، ص 1، جـ 663

 ، ترمي152مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ادلرة الهبية يف نظم الأجرومية .3

 1644، ص 3، جـ 3950

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ادلرر الهبية نظم الأجرومية .4

 2248-2247، ص 3، جـ 5498

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 هناية التدريب نظم غاية التقريب .5

 1525، ص 2، جـ 3649

 ، جماميع، ترمي96عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

 ـه 1047عامثن بن آأيب بكر بن عامثن، م  –معود ادلين 

ليه احلاجة من عمل الفكل .1  نصب الرشك لقتناص ما تش تد اإ

 2170، ص 3، جـ 5297

 468 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 آأمحد عبد الّرحمي –العمودي 

 آأس ئّل وآأجوبهتا .1

 1634-1633، ص 3، جـ 3921

 133ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 حسن بن عبد هللا –العمودي 

 جامع آأربعني حديثاً  .1

 2333، ص 3، جـ 5722

 مجموعة مصادر خمتلفة

 فيض فتح املكل الغفّار .2

 1384-1383، ص 2، جـ 3291
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 41آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 ـه 966عبد الرمحن بن معر بن آأمحد، م  –العمودي 

حياء املوات من كتاب حسن النجوى .1  ابب اإ

 2170-2169، ص 3، جـ 5296

 468 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 عامثن بن آأيب بكر بن معر –العمودي 

ليه احلاجة من عمل الفكل )آألّفه /نصب الرشك يف عمل الفكل .1  هـ( 1072نصب الرشك الاقتناص ما تش تّد اإ

 1320، ص 2، جـ 3131

 ، جماميع، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2301-2300، ص 3، جـ 5635

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 986الش يخ عامثن بن محمد، م  –العمودي 

 الأجوبة العمودية .1

 1544-1543، ص 2، حـ 3695

 ، جماميع، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 947معر بن آأمحد، م  – العمودي

 السالح والعدة ملسائل من العهدة .1

 1881-1880، ص 3، جـ 4554

 108مجموعة الرابط، رمق 

 2169، ص 3، جـ 5295

 468 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 هـ 10يف القرن الأ بن آأمحد بن عبد الرحمي، م  شهاب ادلين آأمحد –معرية الربليس، الشهري بـ 

 تعليق لطيف عىل ابب عتق آأّم الودل .1

 1357، ص 2، جـ 3224

 ، جماميع، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هناجحوايش الش يخ معرية عىل رشح امل .2

 342، ص 1، جـ 755

 ، ترمي168مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيلّ  –العنربي 

 حتفة الأكياس يف ُحسن الظّن  ابلناس .1
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 698، ص 1، جـ 1611

 ، ترمي97، رمق مجموعة آ ل حيىي

 هـ 902محمود،  –العنتايب الأمشاطي 

 الإسفار عن حمك الأسفار .1

 1605، ص 2، جـ 3852

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1214حسن بن عيل، م  –البدري العويض 

 مناهل الصفا يف مناقب بين الوفا .1

 2383، ص 3، جـ 5855

 55مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 924، م آأبو النخا بن محمّد بن عبد هللا محمّد –العويف الزيتوين 

متثال املرسوم برشح اجلوهر املنظوم .1  اإ

 249-248، ص 1، جـ 538

 رمي، ت117مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 914آأبو بكر بن عبد هللا، م  لإماما الش يخ – العدين العيدروس

 ديوان .1

 673-674، ص 1، جـ 1554

 405مجموعة الرابط، رمق 

 1012، ص 2، جـ 2363

 45مجموعة عينات، رمق 

 2180، ص 3، جـ 5323

 ، شعر، ترمي36 مجموعة احلزم، رمق

 ديوان العدين .2

 1013-1012، ص 2، جـ 2364

 ، آأدب82، رمق مجموعة عينات

 1013، ص 2، جـ 2365

 24مجموعة احلزم، رمق 

 1014-1013، ص 2، جـ 2366

 ، شعر، ترمي57مجموعة عدن، رمق 

 2110، ص 3، جـ 5142

 237مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 سؤال عن الفرق بني الرشيعة واحلقيقة .3

 1316-1315، ص 2، جـ 3120

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصائد .4

 2008-2007، ص 3، جـ 4879

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الإمام العدين –الكم العيدروس  .5

 1732، ص 3، جـ 4177

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 نبذة يف ترتيب السلوك اإىل مكل امللوك .6

 1732-1731، ص 3، جـ 4176

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 614آأبو بكر عبد هللا بن آأيب بكر، م  – العيدروس

 د وجواب كتابماكتبة وقصائ .1

 1981، ص 3، جـ 4813

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1064جعفر الّصادق بن زين العابدين، م  –العيدروس 

 النفحة الفيضية يف املسائل الفرضية .1

 512، ص 1، جـ 1147

 ، ترمي30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1275حسني بن آأمحد بن حسني، م  –العيدروس 

 ديوان .1

 2038، ص 3، جـ 4953

 ، جماميع، ترمي101مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 990، م بن ش يخ العاّلمة ش يخ بن عبد هللا –العيدروس 

 رساج التوحيد رشح القصيدة املوسومة بتحفة املريد /رساج التوحيد رشح حتف املريد .1

 1965، ص 3، جـ 4772

 49مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2265، ص 3، جـ 5544

 62مجموعة احلسيين، رمق 

 السلسّل القدوس ية املتّصّل ابخلرفقة العيدروس ية )اجلزء الأّول واخلامس(ية/السلسّل القدوس   .2
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 760-759، ص 1، جـ 1760

  58مجموعة احلزم، رمق 

 760، ص 1، جـ 1761

  59مجموعة احلزم، رمق 

 760، ص 1، جـ 1762

  60مجموعة احلزم، رمق 

 761، ص 1، جـ 1763

 405مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 لعقد النبوي والرّس املصطفىا .3

 960، ص 2، جـ 2244

 199مجموعة حسني بن سهل، رمق 

الفوز والبرشى رشح قصيدة /رشح العقيدة الزهراء – الفوز والبرشى يف ادلنيا والأخرى/الفوز والبرشى .4

 الش يخ عيل بن آأبني بكر

 791، ص 1، جـ 1835

 ، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1964، ص 3، جـ 4771

 49وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 2265، ص 3، جـ 5543

 62مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 865بكر، م  القطب عبد هللا بن آأيب حزب البحر ورد احلداد ورد النووي الإمام س يّدان –العيدروس 

 البخبخة .1

 1918، ص 3، جـ 4648

 188مجموعة الرابط، رمق 

 2173، ص 3، جـ 5305

 49 مجموعة احلزم، رمق

 دعاء .2

 2423، ص 3، جـ 5962

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 رساةل يف التصوف .3

 2086، ص 3، جـ 5078

 183مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل لطيفة .4

 1404، ص 2، جـ 3345

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 رشح قصيدة ابحلاف .5

 1419، ص 2، حـ 3383

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الكربيت الأمحر والإكسري الأشهر/ت الأمحرالكربيت الأمحر والأكسري الأكرب/الكربي .6

 1261-1260، ص 2، جـ 2980

 ، تصّوف، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1405، ص 2، جـ 3348

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2085، ص 3، جـ 5076

 183مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2271، ص 3، جـ 5559

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 مجموعة آأوراد .7

 1930 ، ص3، جـ 4681

 263مجموعة الرابط، رمق 

 وع وصااي والكممجم .8

 825، ص 2، جـ 1917

 382مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مشورة .9

 1405-1404، ص 2، جـ 3346

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ماكتبات ووصااي القطب عبد هللا بن آأيب بكر العيدروس .10

 1398-1397، ص 2، جـ 3328

 ، جماميع، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة من الكم س يدان العيدروس .11

 2099-2098، ص 3، جـ 5111

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصااي .12

 1405، ص 2، جـ 3347

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصااي وماكتبات .13

 2085-2084، ص 3، جـ 5075

 183مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصّية .14

 1262، ص 2، جـ 2983
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 107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الوصية املسامة حياة النفوس .15

 2086-2085، ص 3، جـ 5077

 183مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1193 آأو 1192 عبد الرمحن بن مصطفى، م –ابن ش يخ العيدروس 

يضاح ضابط الإس تعارة .1  بسط العبارة يف اإ

 2294، ص 3، جـ 5618

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 يةجواهر السجية عىل ادّلرر اخلوجية نرث اخلزرج  .2

 712-711، ص 1، جـ 1644

 ، ترمي678مجموعة الرابط، رمق 

 رساةل رشح الصالة البدويّة .3

 1441، ص 2، جـ 3442

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عقد اجلواهر/عقد اجلواهر يف فضل آأهل بيت النيّّب الطاهر .4

 780، ص 1، جـ 1807

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 781-780، ص 1، جـ 1809

 ، ترمي35 مجموعة عدن، رمق

 الفتح املبني رشح آأنفاس العيدروس .5

 787، ص 1، جـ 1825

 34مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 مرآ ة الشموس يف سلسّل القطب العيدروس )اجلزء الأّول( .6

 979-978، ص 2، جـ 2286

 188مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 اجلزء الثاين( ،مرآ ة الشموس) 979، ص 2، جـ 2287

 189مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 980-979، ص 2، جـ 2288

 ، ترامج، ترمي62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1041-984 عيل زين العابدين بن عبد هللا، –ش يخ العيدروس ابن 

 جواابت آأس ئّل .1

 2070، ص 3، جـ 5037

 ، فقه، ترمي161مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 قصائد غزليات .2

 2427، ص 3، جـ 5974

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ذة يف تعريف آأصول نسب السادةبن  .3

 2429، ص 3، جـ 5979

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 بذة يف نسب سادتنا آ ل ابعلوين  .4

 1663، ص 3، جـ 4005

 ، جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1031محمد بن عبد هللا، م  – بن ش يخ العيدروسا

يضاح آأرسار علوم املقربني .1  اإ

 1672-1671، ص 3، جـ 4025

 ، تصوف، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1989، ص 3، جـ 4833

 75مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 860الإمام عبد هللا بن آأيب بكر، م  – العيدروس

 وصااي والكم منثور لسييدان عبد هللا بن آأيب بكر العيدروس .1

 1942، ص 3، جـ 4713

 350مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلداد، رمق 

 هـ 1048آأو  1038 آأو 1028 عبد القادر بن ش يخ بن عبد هللا، م –س العيدرو

 ترامج بعض الصحابة .1

 2337، ص 3، جـ 5733

 40مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 تعريف الأحياء بفضائل الإحياء .2

 1404، ص 2، جـ 3344

 ، جماميع، ترمي48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2098، ص 3، جـ 5110

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2174-2173، ص 3، جـ 5306

 49 مجموعة احلزم، رمق

 2419-2418، ص 3، جـ 5950

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي
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 ادلر المثني يف بيان املهم من آأمر ادلين .3

 727-726، ص 1، جـ 1681

 53مجموعة الاكف، رمق 

 2110، ص 3، جـ 5141

 ، تصوف، ترمي237مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 اية الطلبغاية الُقرب رشح هن .4

 1455، ص 2، جـ 3477

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1738-1737، ص 3، جـ 4192

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2414-2413، ص 3، جـ 5937

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ما نقل من كتاب تعريف الإحياء .5

 1918-1917، ص 3، جـ 4647

 188مجموعة الرابط، رمق 

 قرن العارشالنور السافر عن آأخبار ال .6

 997، ص 2، جـ 2328

 161مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 1031محمّد بن عبد هللا بن ش يخ، م  –العيدروس 

يضاح آأرساس علوم املقّربني .1  اإ

 688، ص 1، جـ 1589

 ، ترمي95مجموعة الاكف، رمق 

 689-688، ص 1، جـ 1590

 326عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 689 ، ص1، جـ 1591

 ، ترمي30مجموعة احلزم، رمق 

 ـه 1113عبد الرمحن بن محمد بن عبد الرمحن، م  –العيدروس ابعلوي 

 ترمجة الش يخ يعقوب بن يوسف اجليالين .1

 1982، ص 3، جـ 4815

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 914الإمام الش يخ آأبو بكر بن عبد هللا بن آأيب بكر، م  –العيدروس العدين 

 يف يف التحكمي الرشيفاجلزء اللّط  .1
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 1261، ص 2، جـ 2981

 ، تصّوف، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان .2

 1011-1010، ص 2، جـ 2359

 ، شعر، ترمي29مجموعة عدن، رمق 

 1228، ص 2، جـ 2901

عة، ترمي5مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 ديوان املسّمى حمّجة الساكل وجحّة الناسك .3

 1075، ص 2، جـ 2516

 28وعة عدن، رمق مجم

 سؤال وجواب عن الفرق بني الرشيعة واحلقيقة .4

 1454، ص 2، جـ 3474

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حمّجة الساكل وجحّة الناسك "ديوان" .5

 1008، ص 2، جـ 2354

 119مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ـه 1255، م عبد هللا بن آأيب بكر بن سامل –عيديد

 اجلوهر الوقاد .1

 2324-2323، ص 3، جـ 5694

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ديوان .2

 1871، ص 3، جـ 4531

 63مجموعة الرابط، رمق 

 1942-1941، ص 3، جـ 4711

 305عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 قصيدة يف ذم جاوة ومدح آأرض العرب .3

 2104، ص 3، جـ 5125

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصية ونصيحة .4

 2134-2133، ص 3، جـ 5202

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 نيغحرف ال

 ـه 912، م ـالش يخ ريض ادلين الصديق محمد بن املعروف الشهري ب – الغريين

 هبجة الأنوار ومعدن الأرسار .1

 1756، ص 3، جـ 4240

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 520، م بن آأمحد آأمحد بن محمد بن محمدآأبو الفرج  –الطويس الغزايل 

 ق الإملاع يف تكفري من حيرم السامعبوار  .1

 1980، ص 3، جـ 4811

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل التجريد يف معىن لكمة التوحيد/التجريد يف لكمة التوحيد .2

 1692، ص 3، جـ 4077

 128 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2223، ص 3، جـ 5433

 70مجموعة احلسيين، رمق 

 ةاذلخرية لأهل البصري  .3

 1790-1789، ص 3، جـ 4325

 301 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 505، م بن محمد محمد بن محمدالش يخ آأبو حامد  –الطويس الغزايل 

 آ داب الرشيعة .1

 1763، ص 3، جـ 4260

 288 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الإحياء –آ داب الكسب واملعاش  .2

 2026-2025، ص 3، جـ 4923

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2167، ص 3، جـ 5290

 245 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

حياء( .3  آ داب املعيشة وآأخالق النبوة )اإ

 2027-2026، ص 3، جـ 4925

 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

حياء علوم ادلين .4  اإ

 (اإىل العارش )الأّول 523، ص 1، جـ 1171

 419مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 524-523، ص 1، جـ 1172

 420مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 524، ص 1، جـ 1173

 421مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 524، ص 1، جـ 1174

 422مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 525-524، ص 1، جـ 1175

 423مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 525، ص 1، جـ 1176

 424مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 526-525، ص 1، جـ 1177

 425مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 526، ص 1، جـ 1178

 426آ ل بن سهل، رمق  مجموعة

 526، ص 1، جـ 1179

 427مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 527-526، ص 1، جـ 1180

 428مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 527، ص 1، جـ 1181

 429مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 528-527، ص 1، جـ 1182

 430مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 528، ص 1، جـ 1183

 431مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 529-528، ص 1 ، جـ1184

 432مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 529، ص 1، جـ 1185

 433مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 529، ص 1، جـ 1186

 434مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 530-529، ص 1، جـ 1187

 435مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 530، ص 1، جـ 1188

 436مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 530، ص 1، جـ 1189
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 437رمق مجموعة آ ل بن سهل، 

 531-530، ص 1، جـ 1190

 438مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 532-531، ص 1، جـ 1191

 439مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 532، ص 1، جـ 1192

 440مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 532، ص 1، جـ 1193

 441مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 533-532، ص 1، جـ 1194

 442مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

  533، ص 1، جـ 1195

 443مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 534-533، ص 1، جـ 1196

 444مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 534، ص 1، جـ 1197

 445مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 535-534، ص 1، جـ 1198

 446مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 535، ص 1، جـ 1199

 447مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 535، ص 1، جـ 1200

 448مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 536، ص 1، جـ 1201

 449مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 536، ص 1، جـ 1202

 450مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 537-536، ص 1، جـ 1203

 451مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 537، ص 1، جـ 1204

 452مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 538-537، ص 1، جـ 1205

 453مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 538، ص 1، جـ 1206

 454بن سهل، رمق  مجموعة آ ل
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 539، ص 1، جـ 1207

 455مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 539، ص 1، جـ 1208

 456مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 539، ص 1، جـ 1209

 457مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 460مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 541، ص 1، جـ 1213

 461مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 541، ص 1، جـ 1214

 462مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 542-541، ص 1، جـ 1215

 463مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 542، ص 1، جـ 1216

 464مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 542، ص 1، جـ 1217

 465مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 543، ص 1، جـ 1218

 466مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 543، ص 1، جـ 1219

 467مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 544-543، ص 1، جـ 1220

 469مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 544، ص 1، جـ 1221

 470مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 544، ص 1، جـ 1222

 471مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 545، ص 1، جـ 1223

 472رمق  مجموعة آ ل بن سهل،

 545، ص 1، جـ 1224
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 473مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 474مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 475مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 546، ص 1، جـ 1227

 476مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 547-546، ص 1، جـ 1228

 477مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 547، ص 1، جـ 1229

 478وعة آ ل بن سهل، رمق مجم

 548-547، ص 1، جـ 1230

 479مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 548، ص 1، جـ 1231

 480مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 548، ص 1، جـ 1232

 481مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 549، ص 1، جـ 1233

 482مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 549، ص 1، جـ 1234

 483مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 484مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 550، ص 1، جـ 1236

 485مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 551-550، ص 1، جـ 1237

 486مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 551، ص 1، جـ 1238

 487مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 551، ص 1، جـ 1239

 488مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 552-551، ص 1، جـ 1240

 489سهل، رمق مجموعة آ ل بن 

 552، ص 1، جـ 1241

 490مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 552، ص 1، جـ 1242

 491مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 553، ص 1، جـ 1243

 492مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 553، ص 1، جـ 1244

 493مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 554-553، ص 1، جـ 1245

 494مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 554، ص 1، جـ 1246

 495وعة آ ل بن سهل، رمق مجم

 554، ص 1، جـ 1247

 496مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 555-554، ص 1، جـ 1248

 497مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 498مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 499مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 556-555، ص 1، جـ 1251

 500مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 556، ص 1، جـ 1252

 501مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 557-556، ص 1، جـ 1253

 502مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 557، ص 1، جـ 1254

 503مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 557، ص 1، جـ 1255

 504مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 558-557، ص 1، جـ 1256

 505مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 558، ص 1، جـ 1257

 506سهل، رمق مجموعة آ ل بن 

 559-558، ص 1، جـ 1258

 507مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 559، ص 1، جـ 1259
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 508مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 560، ص 1، جـ 1260

 509مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 561-560، ص 1، جـ 1261

 510مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 560، ص 1، جـ 1262

 511مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 561-560، ص 1، جـ 1263

 512مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 561، ص 1، جـ 1264

 513مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 561، ص 1، جـ 1265

 514مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 562-561، ص 1، جـ 1266

 515مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 562، ص 1، جـ 1267

 516مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 562، ص 1، جـ 1268

 517مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 563-562، ص 1، جـ 1269

 518مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 563، ص 1، جـ 1270

 519مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 564-563، ص 1، جـ 1271

 520مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 564، ص 1، جـ 1272

 521مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 564، ص 1، جـ 1273

 522مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 565-564، ص 1، جـ 1274

 523ة آ ل بن سهل، رمق مجموع

 565، ص 1، جـ 1275

 524مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 566-565، ص 1، جـ 1276

 525مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 566، ص 1، جـ 1277

 526مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 566، ص 1، جـ 1278

 527مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 567-566، ص 1، جـ 1279

 528مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 567، ص 1ـ ، ج1280

 154مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 568-567، ص 1، جـ 1281

 155مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 568، ص 1، جـ 1282

 17مكتبة الأحقاف، رمق 

 568، ص 1، جـ 1283

 200مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 569، ص 1، جـ 1284

 201مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 569، ص 1، جـ 1285

 202مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 570-569، ص 1، جـ 1286

 203مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 570، ص 1، جـ 1287

 204مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 570، ص 1، جـ 1288

 205مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 571-570، ص 1، جـ 1289

 206مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 571، ص 1، جـ 1290

 207مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 572-571، ص 1، جـ 1291

 208ة آ ل اجلنيد، رمق مجموع

 572، ص 1، جـ 1292

 209مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 572، ص 1، جـ 1293

 210مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 573-572، ص 1، جـ 1294
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 211مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 573، ص 1، جـ 1295

 212مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

  573، ص 1، جـ 1296

 213مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 574، ص 1، جـ 1297

 214مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 574، ص 1، جـ 1298

 215مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 575-574، ص 1، جـ 1299

 216مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 575، ص 1، جـ 1300

 217مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 575، ص 1، جـ 1301

 218مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 576-575، ص 1، جـ 1302

 219 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 576، ص 1، جـ 1303

 220مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 576، ص 1، جـ 1304

 221مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 577، ص 1، جـ 1305

 222مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 577، ص 1، جـ 1306

 223مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 578-577، ص 1، جـ 1307

 224مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 578، ص 1، جـ 1308

 225ل اجلنيد، رمق مجموعة آ  

 578، ص 1، جـ 1309

 226مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 579-578، ص 1، جـ 1310

 227مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 579، ص 1، جـ 1311

 228مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 
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 580-579، ص 1، جـ 1312

 228مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 580، ص 1، جـ 1313

 230مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 580، ص 1، جـ 1314

 231مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 581-580، ص 1، جـ 1315

 232مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 581، ص 1، جـ 1316

 233مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 582-581، ص 1، جـ 1317

 234مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

  582، ص 1، جـ 1318

 235مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 582، ص 1، جـ 1319

 236مق مجموعة آ ل اجلنيد، ر

 583-582، ص 1، جـ 1320

 237مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 583، ص 1، جـ 1321

 238مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 583، ص 1، جـ 1322

 239مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 584-583، ص 1، جـ 1323

 240مجموعة الرابط، رمق 

 584، ص 1، جـ 1324

 241، رمق مجموعة الرابط

 585-584، ص 1، جـ 1325

 241ة الرابط، رمق مجموع

 585، ص 1، جـ 1326

 242مجموعة الرابط، رمق 

 585، ص 1، جـ 1327

 244مجموعة الرابط، رمق 

 586، ص 1، جـ 1328

 244مجموعة الرابط، رمق 

 586، ص 1، جـ 1329
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 245مجموعة الرابط، رمق 

 587-586، ص 1، جـ 1330

 246مجموعة الرابط، رمق 

 587، ص 1، جـ 1331

 247ط، رمق مجموعة الراب

 588-587، ص 1، جـ 1332

 248مجموعة الرابط، رمق 

 588، ص 1، جـ 1333

 249مجموعة الرابط، رمق 

 588، ص 1، جـ 1334

 250مجموعة الرابط، رمق 

 589-588، ص 1، جـ 1335

 251مجموعة الرابط، رمق 

 589، ص 1، جـ 1336

 252مجموعة الرابط، رمق 

 590-589، ص 1، جـ 1337

 254رابط، رمق مجموعة ال

 590، ص 1، جـ 1338

 ، ترمي160املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 590، ص 1، جـ 1339

 112املكتبة الشعبية املالك، رمق 

  591، ص 1، جـ 1340

 196املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 591، ص 1، جـ 1341

 12املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 592-591، ص 1، جـ 1342

 38، رمق مجموعة احلّداد

 592، ص 1، جـ 1343

 29مجموعة احلّداد، رمق 

 592، ص 1، جـ 1344

 مجموعة مصادر

 593، ص 1، جـ 1345

 مجموعة مصادر

 593، ص 1، جـ 1346

 وعة مصادرمجم
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 594-593، ص 1، جـ 1347

 2مجموعة مصادر، رمق 

 594، ص 1، جـ 1348

 3مجموعة مصادر، رمق 

 595-594، ص 1، جـ 1349

 100ت، رمق مجموعة عينا

 595، ص 1، جـ 1350

 101مجموعة عينات، رمق 

 595، ص 1، جـ 1351

 102مجموعة عينات، رمق 

 596-595، ص 1، جـ 1352

 103مجموعة عينات، رمق 

 596، ص 1، جـ 1353

 104مجموعة عينات، رمق 

 597-596، ص 1، جـ 1354

 105مجموعة عينات، رمق 

 597، ص 1، جـ 1355

 106مجموعة عينات، رمق 

 597، ص 1، جـ 1356

 107مجموعة عينات، رمق 

 598-597، ص 1، جـ 1357

 108مجموعة عينات، رمق 

 598، ص 1، جـ 1358

 105مجموعة عينات، رمق 

 598، ص 1، جـ 1359

 مجموعة عينات

 599، ص 1، جـ 1360

 11مجموعة عينات، رمق 

 599، ص 1، جـ 1361

 112مجموعة عينات، رمق 

 600-599، ص 1، جـ 1362

 113مجموعة عينات، رمق 

 600، ص 1، جـ 1363

 114مجموعة عينات، رمق 

 601-600، ص 1، جـ 1364
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 115مجموعة عينات، رمق 

 602، ص 1، جـ 1365

 116مجموعة عينات، رمق 

 602، ص 1، جـ 1366

 117مجموعة عينات، رمق 

 602، ص 1، جـ 1367

 118مجموعة عينات، رمق 

 602، ص 1، جـ 1368

 119نات، رمق مجموعة عي 

 603-602، ص 1، جـ 1369

 120مجموعة عينات، رمق 

 603، ص 1، جـ 1370

 120مجموعة عينات، رمق 

 603، ص 1، جـ 1371

 24مجموعة عينات، رمق 

 604، ص 1، جـ 1372

 مجموعة عينات

 604، ص 1، جـ 1373

 124مجموعة عينات، رمق 

 605-604، ص 1، جـ 1374

 125مجموعة عينات، رمق 

 605، ص 1جـ  ،1375

 126مجموعة عينات، رمق 

 606-605، ص 1، جـ 1376

 127مجموعة عينات، رمق 

 606، ص 1، جـ 1377

 128مجموعة عينات، رمق 

 606، ص 1، جـ 1378

 129مجموعة عينات، رمق 

 607-606، ص 1، جـ 1379

 130مجموعة عينات، رمق 

 607، ص 1، جـ 1380

 131مجموعة عينات، رمق 

 608-607 ، ص1، جـ 1381

 132مجموعة عينات، رمق 
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 608، ص 1، جـ 1382

 133مجموعة عينات، رمق 

 608، ص 1، جـ 1383

 134مجموعة عينات، رمق 

 609-608، ص 1، جـ 1384

 135مجموعة عينات، رمق 

 609، ص 1، جـ 1385

 136مجموعة عينات، رمق 

 610-609، ص 1، جـ 1386

 137مجموعة عينات، رمق 

 610، ص 1، جـ 1387

 138مجموعة عينات، رمق 

  610، ص 1، جـ 1388

 139مجموعة عينات، رمق 

 611-610، ص 1، جـ 1389

 140مجموعة عينات، رمق 

 611، ص 1، جـ 1390

 141مجموعة عينات، رمق 

 612-611، ص 1، جـ 1391

 142مجموعة عينات، رمق 

 612، ص 1، جـ 1392

 143مجموعة عينات، رمق 

 612، ص 1، جـ 1393

 144عينات، رمق  مجموعة

 613-612، ص 1، جـ 1394

 145مجموعة عينات، رمق 

 613، ص 1، جـ 1395

 146مجموعة عينات، رمق 

 614-613، ص 1، جـ 1396

 147مجموعة عينات، رمق 

 614، ص 1، جـ 1397

 148مجموعة عينات، رمق 

 614، ص 1، جـ 1398

 16مجموعة الرابط، رمق 

 615-614، ص 1، جـ 1399
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 17ابط، رمق مجموعة الر

 615، ص 1، جـ 1400

 17مجموعة الرابط، رمق 

 615، ص 1، جـ 1401

 531مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 616، ص 1، جـ 1402

 مجموعة الاكف

 616، ص 1، جـ 1403

 مجموعة الاكف، رمق

 616، ص 1، جـ 1404

 12مجموعة الاكف، رمق 

 617، ص 1، جـ 1405

 ، سيئونمجموعة الاكف

 617، ص 1، جـ 1406

 مجموعة الاكف

 618، ص 1، جـ 1407

 ، سيئون117مجموعة الاكف، رمق 

 618، ص 1، جـ 1408

 ، سيئون18مجموعة الاكف، رمق 

 619-618، ص 1، جـ 1409

 مجموعة الاكف

 619، ص 1، جـ 1410

 ، سيئون125مجموعة الاكف، رمق 

 619، ص 1، جـ 1411

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 620-619، ص 1، جـ 1412

 وعة الاكفمجم

 620، ص 1، جـ 1413

 مجموعة الاكف

 620، ص 1، جـ 1414

 مجموعة الاكف

 621، ص 1، جـ 1415

 ، سيئون116مجموعة الاكف، رمق 

 621، ص 1، جـ 1416

 مجموعة الاكف
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 622-621، ص 1، جـ 1417

 مجموعة

 622، ص 1، جـ 1418

 مجموعة الاكف

 622، ص 1، جـ 1419

 ون، سيئ131مجموعة الاكف، رمق 

 623-622، ص 1، جـ 1420

 مجموعة الاكف

 623، ص 1، جـ 1421

 مجموعة الاكف

 624-623، ص 1، جـ 1422

 مجموعة الاكف

 624 ، ص1، جـ 1423

 مجموعة الاكف

 624، ص 1، جـ 1424

 مجموعة الاكف

 625-624، ص 1، جـ 1425

 ، سيئون128مجموعة الاكف، رمق 

 625، ص 1، جـ 1426

 ، سيئون212مجموعة الاكف، رمق 

 625، ص 1، جـ 1427

 ، سيئون32مجموعة الاكف، رمق 

 626، ص 1، جـ 1428

 ، سيئون133مجموعة الاكف، رمق 

 626، ص 1، جـ 1429

 ، سيئون124مجموعة الاكف، رمق 

 627-626، ص 1، جـ 1430

 38مجموعة الاكف، رمق 

 627، ص 1، جـ 1431

 ، سيئون121مجموعة الاكف، رمق 

 627، ص 1، جـ 1432

 ، سيئون115مجموعة الاكف، رمق 

 628-627، ص 1، جـ 1433

 ، سيئون119مجموعة الاكف، رمق 

 628، ص 1، جـ 1434
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 ، سيئون122مجموعة الاكف، رمق 

 629-628، ص 1، جـ 1435

 ، سيئون128مجموعة الاكف، رمق 

 629، ص 1، جـ 1436

 ، سيئون126مجموعة الاكف، رمق 

 629، ص 1، جـ 1437

 ، سيئون127رمق  مجموعة الاكف،

 630-629، ص 1، جـ 1438

 ، سيئون351مجموعة الاكف، رمق 

 630، ص 1، جـ 1439

 ، سيئون101مجموعة الاكف، رمق 

 630، ص 1، جـ 1440

 ، سيئون351مجموعة الاكف، رمق 

 631، ص 1، جـ 1441

 106مجموعة الاكف، رمق 

 631، ص 1، جـ 1442

 ، سيئون108مجموعة الاكف، رمق 

 632-631، ص 1 ، جـ1443

 ، سيئون109مجموعة الاكف، رمق 

 632، ص 1، جـ 1444

 ، سيئون110مجموعة الاكف، رمق 

 632، ص 1، جـ 1445

 ، سيئون112مجموعة الاكف، رمق 

 633-632، ص 1، جـ 1446

 58مجموعة مصادر، رمق 

 633، ص 1، جـ 1447

 59مجموعة مصادر رمق 

 633، ص 1، جـ 1448

 60مجموعة مصادر، رمق 

 634، ص 1، جـ 1449

 91مجموعة مصادر، رمق 

 634، ص 1، جـ 1450

 62مجموعة مصادر، رمق 

 635-634، ص 1، جـ 1451

 62مجموعة مصادر، رمق 
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 635، ص 1، جـ 1452

 64مجموعة مصادر، رمق 

 635، ص 1، جـ 1453

 65مجموعة مصادر، رمق 

 636، ص 1، جـ 1454

 66مجموعة مصادر، رمق 

 636، ص 1، جـ 1455

 67مجموعة مصادر، رمق 

 637-636، ص 1، جـ 1456

 68مجموعة مصادر، رمق 

 637، ص 1، جـ 1457

 69مجموعة مصادر، رمق 

 637، ص 1، جـ 1458

 87مجموعة مصادر، رمق 

 638، ص 1، جـ 1459

 [دون ادلليل عىل اجملموع]

 638، ص 1، جـ 1460

 72مجموعة مصادر، رمق 

 638، ص 1، جـ 1461

 73رمق  مجموعة مصادر،

 639، ص 1، جـ 1462

 74مجموعة مصادر، رمق 

 639، ص 1، جـ 1463

 87مجموعة مصادر، رمق 

 640-639، ص 1، جـ 1464

 76مجموعة مصادر، رمق 

 640، ص 1، جـ 1465

 75مجموعة مصادر، رمق 

 640، ص 1، جـ 1466

 77مجموعة مصادر، رمق 

 641-640، ص 1، جـ 1467

 78مجموعة مصادر، رمق 

 641، ص 1جـ ، 1468

 79مجموعة مصادر، رمق 

 642-641، ص 1، جـ 1469
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 80مجموعة مصادر، رمق 

 642، ص 1، جـ 1470

 81مجموعة مصادر، رمق 

 642، ص 1، جـ 1471

 82مجموعة مصادر، رمق 

 643-642، ص 1، جـ 1472

 83مجموعة مصادر، رمق 

 643، ص 1، جـ 1473

 84مجموعة مصادر، رمق 

 643، ص 1، جـ 1474

 85وعة مصادر، رمق مجم

 644، ص 1، جـ 1475

 86مجموعة مصادر، رمق 

 644، ص 1، جـ 1476

 وعة مصادرمجم

 645-644، ص 1، جـ 1477

 89مجموعة مصادر، رمق 

 645، ص 1، جـ 1478

 90مجموعة مصادر، رمق 

 645، ص 1، جـ 1479

 91مجموعة مصادر، رمق 

 646، ص 1، جـ 1480

 88مجموعة مصادر، رمق 

 646، ص 1ـ ، ج1481

 92مجموعة مصادر، رمق 

 647-646، ص 1، جـ 1482

 93مجموعة مصادر، رمق 

 647، ص 1، جـ 1483

 88مجموعة مصادر، رمق 

 647، ص 1، جـ 1484

 92مجموعة مصادر، رمق 

 648-647، ص 1، جـ 1485

 96مجموعة مصادر، رمق 

 648، ص 1، جـ 1486

 79مجموعة مصادر، رمق 
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 648-649، ص 1، جـ 1487

 89مجموعة مصادر، رمق 

 649، ص 1، جـ 1488

 99مجموعة مصادر، رمق 

 649، ص 1، جـ 1489

 مجموعة مصادر

 650-649، ص 1، جـ 1490

 101مجموعة مصادر، رمق 

 650، ص 1، جـ 1491

 102مجموعة مصادر، رمق 

 651-650، ص 1، جـ 1492

 103مجموعة مصادر، رمق 

 651، ص 1، جـ 1493

 41 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 651، ص 1، جـ 1494

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 652-651، ص 1، جـ 1495

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 652، ص 1، جـ 1496

 44مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 652، ص 1، جـ 1497

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 653، ص 1، جـ 1498

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 653، ص 1، جـ 1500

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 654، ص 1، جـ 1501

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 654، ص 1، جـ 1502

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 655-654، ص 1، جـ 1503

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 655، ص 1، جـ 1504

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 655، ص 1، جـ 1505
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 52مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 656-655، ص 1، جـ 1506

 53مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 656، ص 1، جـ 1507

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 656، ص 1، جـ 1508

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 657، ص 1، جـ 1509

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 657، ص 1، جـ 1510

 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 658-657، ص 1، جـ 1511

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 658، ص 1، جـ 1512

 59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 658، ص 1، جـ 1513

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 659-658، ص 1، جـ 1514

 61مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 659، ص 1، جـ 1515

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 660-659، ص 1، جـ 1516

 63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 660، ص 1، جـ 1517

 64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 660، ص 1، جـ 1518

 65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 661-660ص  ،1، جـ 1519

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 661، ص 1، جـ 1520

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 661، ص 1، جـ 1521

 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 662-661، ص 1، جـ 1522

 69مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 662، ص 1، جـ 1523

 70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 662، ص 1، جـ 1524

 71مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 663-662 ، ص1، جـ 1525

 72مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 663، ص 1، جـ 1526

 73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 664-663، ص 1، جـ 1527

 74مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 664، ص 1، جـ 1528

 75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 664، ص 1، جـ 1529

 76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 665-664، ص 1، جـ 1530

 77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 665ص  ،1، جـ 1531

 78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 665، ص 1، جـ 1532

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 666، ص 1، جـ 1533

 80مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 666، ص 1، جـ 1534

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 667-666، ص 1، جـ 1535

 130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 667، ص 1، جـ 1536

 208مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 667، ص 1، جـ 1537

 182مجموعة الاكف، رمق 

 668-667، ص 1، جـ 1538

 184مجموعة الاكف، رمق 

 668، ص 1، جـ 1539

 185مجموعة الاكف، رمق 

 669-668، ص 1، جـ 1540
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 186مجموعة الاكف، رمق 

 669، ص 1، جـ 1541

 74مجموعة احلزم، رمق 

 669، ص 1، جـ 1542

 مجموعة عدل

 670-669، ص 1، جـ 1543

 مجموعة عدل

 670، ص 1، جـ 1544

 مجموعة عدل

 670، ص 1، جـ 1545

 مجموعة عدل

 671-670، ص 1، جـ 1546

 مجموعة عدل

 671، ص 1، جـ 1547

 مجموعة عدل

 672-671، ص 1، جـ 1548

 مجموعة عدل

 672، ص 1، جـ 1549

 مجموعة عدل

 672، ص 1، جـ 1550

 مجموعة عدل

 673-672، ص 1، جـ 1551

 مجموعة عدل

 1828-1827 ، ص3، جـ 4424

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الرابع( 1953، ص 3، جـ 4742

 156مجموعة الرابط، رمق 

 )اجلزء الرابع( 2438، ص 3، جـ 6005

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 )اجلزء السابع( 2438، ص 3، جـ 6006

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 )اجلزء التاسع( 2439، ص 3، جـ 6007

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 )اجلزء الأول( 2444-2443، ص 3، جـ 6020

 مجموعة مصادر مقتنيات
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 )اجلزء السادس والثامن( 2444، ص 3، جـ 6021

 مجموعة مصادر مقتنيات

 آأدعية .5

 1569، ص 2، جـ 3761

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الأربعني يف آأصول ادلين/الأربعني الأصل للغزايل /الأربعون .6

 87، ص 1، جـ 196

 336مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 88-87، ص 1، جـ 197

 ، ترمي103مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 88، ص 1، جـ 198

 مجموعة مصادر خمتلفة

 89-88، ص 1، جـ 199

 ، ترمي97مجموعة الاكف، رمق 

 1733-1732، ص 3، جـ 4179

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1828، ص 3، جـ 4425

 314ن سهل، رمق مجموعة آ ل ب

 الاقتصاد يف الاعتقاد .7

 2213، ص 3، جـ 5406

 33مجموعة عينات، رمق 

 الأنوار العقلية .8

 1902، ص 3، جـ 4606

 157مجموعة الرابط، رمق 

 بداية الهداية .9

 692، ص 1، جـ 1597

 عيل بن حسن احلّداد رابط :المجموعة 

 692، ص 1، جـ 1598

 294مق عيل بن حسن احلّداد، ر رابط :مجموعة ال

 1471، ص 2، جـ 3517

 ، جماميع، ترمي74مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1506، ص 2، جـ 3601

 ، جماميع، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1727، ص 3، جـ 4165

 276 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 1776، ص 3، جـ 4291

 293 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1786، ص 3، جـ 4317

 299 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1842، ص 3، جـ 4460

 355 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1866، ص 3، جـ 4519

 529 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1935-1934، ص 3، جـ 4693

 ، ترمي277مجموعة الرابط، رمق 

 2076-2075، ص 3، جـ 5051

 166مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2079، ص 3، جـ 5060

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2128، ص 3، جـ 5188

 355وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 2251-2250، ص 3، جـ 5506

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 الهبجة السنيّة يف رشح دعوة اجللجلوتّية .10

 1130، ص 2، جـ 2646

 371مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 التفرقة بني الإسالم والزندقة .11

 1181، ص 2، جـ 2779

 اميع، ترمي، جم34مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 التفرقة بني الكفر والإميان واحلّق والضالل .12

 1361، ص 2، جـ 3233

 ، جماميع، ترمي30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ليه وزير السلطان .13  جواب رساةل كتهبا اإ

 1954-1953، ص 3، جـ 4743

 156مجموعة الرابط، رمق 

 جواهر القرآ ن ودرره/جواهر القرآ ن .14

 38، ص 1، جـ 87

 ن بن ش يخ الاكفعة عبد الّرمحمجمو 

 1732، ص 3، جـ 4178

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 1828، ص 3، جـ 4426

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 خامت الإمام الغزايل .15

 1970، ص 3، جـ 4785

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ادلّرة الفاخرة يف علوم ال خرة/ادلّرة الفاخرة يف كشف علوم ال خرة .16

 1226، ص 2، جـ 2896

 117عة الاكف، فرع سيئون، رمق مجمو 

 1385-1384، ص 2، جـ 3294

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2080-2079، ص 3، جـ 5062

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2384، ص 3، جـ 5857

 مجموعة مصادر

 ادلرة النارضة يف كشف علوم ال خرة .17

 1750، ص 3، جـ 4224

 284 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 دعاء .18

 2416، ص 3، جـ 5944

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 رساةل الاس تدراج .19

 1208، ص 2، جـ 2850

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1425، ص 2، جـ 3398

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل الغزايل المتسها آأبو الفتح ادلمشقي .20

 2273-2272، ص 3، جـ 5563

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 ملوت وبعدهرساةل يف حال الإنسان عند ا .21

 2272، ص 3، جـ 5562

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 الرساةل املسّماة ابلنضيحة آأهّيا الودل .22

 1309، ص 2، جـ 3104

 ، جماميع، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رس العاملني وكشف ما يف ادلارين .23
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 1833-1832، ص 3، جـ 4437

 316 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح معىن لكمة التوحيد .24

 1204، ص 2جـ ، 2841

 58مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 العقائد يف الإمامة .25

 1382، ص 2، جـ 3288

 ، جماميع، ترمي40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العقيدة .26

 2130، ص 3، جـ 5192

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 العقيدة اجلامعة .27

 1213، ص 2، جـ 2863

 62مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 العقيدة الفريدة .28

 2086، ص 3، جـ 5079

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الفوائد اجللّية فامي ل بّد من الفروض العينيّة/الفوائد اجللية .29

 1507-1506، ص 2، جـ 3602

 ، جماميع، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1559-1558، ص 2، جـ 3733

 111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1650، ص 3، جـ 3966

 139مجموعة آ ل حيىي، رمق 

حياء علوم ادلين .30  فوائد منقوةل من اإ

 1917، ص 3، جـ 4645

 188مجموعة الرابط، رمق 

 القانون يف الإلهيات .31

 2270، ص 3، جـ 5556

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 القسطاس املس تقمي .32

 1521-1520، ص 2، جـ 3637

 ، جماميع، ترمي92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب آأحاكم الكسب من الأحياء .33

 1866، ص 3، جـ 4518
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 529 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

حياء علوم ادلين .34  لباب اإ

 819، ص 1، جـ 1906

 ، ترمي192من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 1265-1264، ص 2، جـ 2990

 ، تصّوف، ترمي122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 معيار العلوم .35

 2174، ص 3، جـ 5308

 ، تصوف، ترمي49 مجموعة احلزم، رمق

 –املقصد الأس ىن /املقصد الأس ىن يف رشح الأسامء احلس ىن/الأس ىن يف رشح آأسامء هللا احلس يناملقصد  .36

 رشح آأسامء هللا احلس ىن

 852، ص 2، جـ 1986

 ، تصّوف41مجموعة احلّداد، رمق 

 1902-1901، ص 3، جـ 4605

 ، تصوف، ترمي157مجموعة الرابط، رمق 

 2270، ص 3، جـ 5557

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 لخص من كتاب املنقذ من الضاللم .37

 1954، ص 3، جـ 4744

 ، ترمي156عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 املنقذ من الضالل والفصح عن الأحول/املنقذ من الضالل .38

 1570، ص 2، جـ 3762

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1903-1902، ص 3، جـ 4607

 157مجموعة الرابط، رمق 

 2174، ص 3، جـ 5307

 ، تصوف، ترمي49 مجموعة احلزم، رمق

 من الكم .39

 1263-1262، ص 2، جـ 2985

 107مجموعهة آ ل حيىي، رمق 

 مهناج العابدين ومنهتيى مطلب الطالبني/مهناج العابدين .40

 497، ص 1، جـ 1112

 81مجموعة احلزم، رمق 

 858، ص 2، جـ 2002

 394مجموعة حسن بن سهل، رمق 
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 859-858، ص 2، جـ 2003

 341لرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق مجموعة ا

 1335-1334، ص 2، جـ 3168

 ، جماميع، ترمي19آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 1474-1473، ص 2، جـ 3523

 ، جماميع، ترمي76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1842، ص 3، جـ 4461

 355 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مهنج العارفني .41

 1236، ص 2، جـ 2920

 ، تصّوف، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الوجزي .42

 520، ص 1، جـ 1164

 28مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 وصّية .43

 1591، ص 2، جـ 3813

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 362القايض النعامن بن محمّد بن منصور بن آأمحد، م  –الغزايل املاليك الش يعي 

 دعامئ الإسالم يف احلالل واحلرام والقضااي والأحاكم .1

 729 ، ص1، جـ 1687

 ، ترمي19مجموعة عدل، رمق 

 هـ 593الش يخ آأمحد بن محمد بن سعيد، م  –الغزنوي احلنفي 

 املقّدمة الغزنوية .1

 851، ص 2، جـ 1984

 هـ 815عالء ادلين عيّل بن عبد هللا، م  –الغزويل الهبايئ )الشهري بـ( 

 مطالع البدور يف منازل الرّسور .1

 1067-1066 ، ص2، جـ 2496

 115ريضة، رمق مكتبة ابعلوي حب

 هـ 918محمّد بن قامس، م  –الغّزي 

 القول اخملتار رشح غاية الإختصار .1

 454-453، ص 1، جـ 1007
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 285مجموعة الاكف، رمق 

 454، ص 1، جـ 1008

 102مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ـه 1035الش يخ جالل ادلين لطف هللا بن محمد، م  – الغياث الاميين

 زاينحاش ية عىل رشج السعد التفتا .1

 1886، ص 3، جـ 4568

 122مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 حاش ية عىل املعاين والبيان .2

 1887، ص 3، جـ 4569

 122مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 975بن زايد، م  بن آأمحد بن عبد الكرمي بن آأيب عبد الرمحن عبد الرمحنابن زايد  –الغييث 

 عن املسائل الواردة من بالد املهرة/الأجوبة احملّررة من املسائل الواردة يف بالد املهرة الأجوبة احملّررة .1

 1517، ص 2، جـ 3627

 90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1541-1540، ص 2، حـ 3688

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

سعاف املس تفيت عن قول الرجل لمرآأته آأنت  اخيت .2  اإ

 1540، ص 2، حـ 3687

 104رمق  مجموعة آ ل حيىي،

 الأفهام يف آأّن دم الريم ل يسقط ابلغدر اخلاص والعام .3

 1618-1617، ص 2، جـ 3886

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1623، ص 2، جـ 3900

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

يراد النقول املذهبية عن ذوي التحقيق .4 يراد النقول املذهبية/اإ  اإ

 1583، ص 2، جـ 3793

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1616-1615، ص 2، جـ 3881

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

نفاق/بغية احرير املش تاق اإىل حترير املدرك يف  .5 بغية التحرير املش تاق اإىل حتقيق املدارك يف تصديق مّدعى الإ

 تصديق مدعى الإنفاق

 1232، ص 2، جـ 2911

 ، فقه، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 1375-1374، ص 2، جـ 3269

 ، جماميع، ترمي36، رمق مجموعة آ ل حيىي

 حترير املقال يف حمك َمْن آأخرب رؤية هالل شّوال .6

 1233، ص 2، جـ 2914

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1375، ص 2، جـ 3270

 ، جماميع، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1619، ص 2، جـ 3889

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجلواب املتني عن السؤال الوارد من البّل الأمني .7

 1619، ص 2، جـ 3890

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجلواب احملّرر لأحاكم املنشط واحملذر .8

 1618، ص 2، جـ 3888

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حل العقود يف آأحاكم املفقود .9

 1517-1516، ص 2، جـ 3626

 90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2244، ص 3، جـ 5489

 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 2294-2293 ، ص3، جـ 5617

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 محل العقود يف آأحاكم املفقود .10

 1374، ص 2، جـ 3267

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب .11

 1539، ص 2، جـ 3685

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الكرمي الواحد يف ارتاكب تأأخري الصلوات عىل آأمئة املساجد .12

 2269-2268، ص 3، جـ 5553

 73رمق  مجموعة احلسيين،

 اجملموع الشايف ابلتحرير الوايف .13

 1628-1627، ص 3، جـ 3908

 131مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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مزيل العناء يف حمك ما آأحدث يف /مزيل العناء يف آأحاكم ما آأحدث يف الأرايض من العناء/مزيل العناء .14

 الأرض املزروعة من العفاء

 1234، ص 2، جـ 2915

 ، فقه، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1617، ص 2، جـ 3884

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1646، ص 3، جـ 3955

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النصوص املفصحة ببطالن تزوجي الواقع عىل غري اخلط واملصلحة .15

 1620-1619، ص 2، جـ 3891

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النقول الصحيحة عن آأهل الرسوخ يف بيان ش ئي من آأحاكم املسوح .16

 1540، ص 2ـ ، ح3686

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 يف تعليق الطالق والرباءة –النقول  .17

 2268، ص 3، جـ 5552

 73مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 984، م ادلينجن محمد بن آأمحدآأبو عبد هللا  – الشافعي الغيطي املرصي

 الأجوبة املفيدة عىل الأس ئّل العديدة .1

 1326، ص 2، جـ 3147

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتفة السائل بأأجوبة املسائل .2

 1204، ص 2، جـ 2840

 58مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح الأجروميّة .3

 1098-1097، ص 2، جـ 2569

 59مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 
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 فاءحرف ال

براهمي، م  –الفارايب  براهمي اإحساق اإ  هـ تقريباً  350آأبو اإ

 ديوان الأدب .1

 1039، ص 2جـ  ،2429

 88مجموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 393الش يخ آأبو نرص اإسامعيل بن مّحاد، م  –الفارايب اجلوهري 

 حصاح اجلوهري .1

 1098، ص 2، جـ 2570

 169مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )الّصحاح يف اللّغة، اجلزء الثاين( 1098، ص 2، جـ 2571

 ، لغة، ترمي61مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 632، م آأبو حفص معر بن عيل بن املرشد جشاع ادلين ينرشف ادل – املرصي رضابن الفا

 ديوان ابن الفارض .1

 1299-1298، ص 2، جـ 3079

 ، جماميع، ترمي6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2329، ص 3، جـ 5711

 41مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 القصيدة الفريدة .2

 2435، ص 3، جـ 5997

 ترميمكتبة الأحقاف للمخطوطات، 

 هـ 1116محمّد بن عبد القادر، م  –الفايس 

د املرسلني .1  رشح عّدة احلصن احلصني من الكم س ّي 

 170-169، ص 1، جـ 363

 222مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 1109م ، آأمحد بن عيل بن يوسفبن الش يخ محمد املهدي  –الفايس 

 رشح عىل دلئل اخلريات .1

 771، ص 1، جـ 1787

 74مجموعة الاكف، رمق 

 فائدة تتضمن معرفة مصنف كتاب دلئل اخلريات .2

 2277، ص 3، جـ 5575
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 76مجموعة احلسيين، رمق 

 مطالع املرّسات جبالئ دلئل اخلريات .3

 847، ص 2، جـ 1975

 350مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 848-847، ص 2، جـ 1976

 ، تصّوف، ترمي37مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ن مسعود بن عبد الرمحنمحمد بن محمد ب – الفايس املغريب

 رساةل يف الرد عىل املعرتضني عىل الصوفية .1

 2347، ص 3، جـ 5761

 37مجموعة عدن، رمق 

 مراسّل .2

 2348، ص 3، جـ 5765

 37مجموعة عدن، رمق 

 هـ 832تقّي ادلين محمد بن آأمحد بن عيّل، م  –الفايس امليك 

 العقد المثني يف اترخي البّل الأمني )اجلزء الأّول( .1

 959-958، ص 2، جـ 2241

 49مجموعة الرابط، رمق 

 959، ص 2، جـ 2242

 84مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 988آأو م  م 1581هـ/ 989-920عبد القادر بن آأمحد،  –الفاكهيي 

 خالصة الوس يّل يف فضل التحصني والأعامل القليّل .1

 1990، ص 3، جـ 4836

 ، جماميع، ترمي75مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ة برشح بداية الهدايةنفحات العناي .2

 884، ص 2، جـ 2066

 ، ترمي167مجموعة الرابط، رمق 

 884، ص 2، جـ 2067

 ، تصّوف، ترمي145مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 885-884، ص 2، جـ 2068

 ، ترمي161مجموعة الرابط، رمق 

 مناجه الأخالق السنية .3

 1676-1675، ص 3، جـ 4035
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 95مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 972 آأو 930 ، مامليك عيل عبد هللا عفيف ادلين آأبو/عبد هللا بن آأمحد – الشافعي امليك الفاكهيي

 احلدود يف عمل النحو .1

 1365، ص 2، جـ 3243

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح قطر الندىرشح القطر/ .2

 1095، ص 2، جـ 2562

 21مجموعة عينات، رمق 

 1095، ص 2، جـ 2564

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ( 924، فرغ منه جميب النداء رشح قطر النداء) 1107، ص 2جـ  ،2592

 33مجموعة ع الاكف، رمق 

 الفواكه اجلنية عىل ممتمة الأجرومية .3

 2169، ص 3، جـ 5294

 ، حنو، ترمي246 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 كشف النقاب عن خمدرات ملحة الإعراب/كشف النّقّاب .4

 1106، ص 2، جـ 2590

 37وعة ع الاكف، رمق مجم

 1646-1645، ص 3، جـ 3954

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1717-1716، ص 3، جـ 4139

 273 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2329، ص 3، جـ 5710

 42مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 آأبو العبّاس آأمحد بن آأمحد –الفّخار 

 رساةل يف التصّوف  .1

 هـ( 888آأمّت تأأليفه ) 1266-1265، ص 2، جـ 2993

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن حسن –فرج 

 تبليغ الوطر يف مجع الصالتني يف احلرض .1

 1948، ص 3، جـ 4728

 عيل بن حسن احلداد رابط :مجموعة ال
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 هـ 168آأو  978، حيًّا آأمحد – الشافعي جحازي الفش ين

 حتفة احلبيب رشح نظم غاية التقريب .1

 271، ص 1، جـ 590

 27رمق مجموعة آ ل بن سهل، 

 272، ص 1، جـ 591

 92مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 272، ص 1، جـ 592

 39مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 حاش ية .2

 338، ص 1، جـ 746

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح الّزبد .3

 370-369، ص 1، جـ 816

 ، ترمي321مجموعة الاكف، رمق 

 370، ص 1، جـ 817

 104مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ة يف الالكم عىل الأربعني النوويةاجملالس السنيّ  .4

 824-823، ص 2، جـ 1912

 ، تصّوف، ترمي16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مواهب الصمد يف حّل  آألفاظ الزبد )النصف الأّول والثاين( .5

 504، ص 1، جـ 1127

 ، ترمي86مجموعة الاكف، رمق 

 504، ص 1، جـ 1128

 ، ترمي70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 505، ص 1، جـ 1129

 ، ترمياملكتبة الشعبية املالك

 505، ص 1، جـ 1130

 ، ترمي87مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1236محمد، م  –ابن الفضايل الشافعي املرصي 

 رساةل يف التوحيد .1

 1226-1225، ص 2، جـ 2895

 117مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كفاية العوام فامي جيد علهيم من عمل الالكم .2

 1220، ص 2، جـ 2881
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 ، جماميع، ترمي68وعة الاكف، فرع سيئون، رمق مجم

 1481-1480، ص 2، جـ 3541

 ، جماميع، ترمي79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد  –ابن ش يخ فضل هللا 

 رشح كتاب آأرسار الويح .1

 1371، ص 2، جـ 3260

 34مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1266الش يخ عبد هللا بن حسني بن عبد هللا، م  –الفقيه 

 لراغب رشح هداية الطالبكفاية ا .1

 810-809، ص 1، جـ 1883

 دون ادلليل عىل اجملموع[]

 عيّل بن آأمحد –الفوري 

 الأوراد رشح يف العباد كزن .1

 817-816، ص 1، جـ 1900

 دون ادلليل عىل اجملموع[]

 آأمحد بن محمد –الفريوزآ ابدي 

 رساةل يف املناظرة .1

 1740، ص 3، جـ 4199

 280 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 817آأو  816محمد بن يعقوب بن محمد، م جمد ادلين آأيب طاهر  – الشريازيالفريوزآ ابدي 

 بغية الرشاف من خطبة الكشاف .1

 1738، ص 3، جـ 4194

 280 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ترقيق الأسل لتصفيق العسل .2

 1644-1643، ص 3، جـ 3949

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فاحئة الأانب يف فاحتة الكتاب .3

 1722، ص 3، جـ 4153

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 سفر السعادة فامي للمصطفي من عادة يف اذلكر والعبادة .4
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 1932، ص 3، جـ 4687

 ، ترمي275: من وقف آ ل اجلنيد، رمق  مجموعة الرابط

 القاموس احمليط والقابوس الوس يط .5

 1100، ص 2، جـ 2576

عة، ترمي43مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 1101-1100، ص 2، جـ 2577

 ، ترمي82مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1101، ص 2، جـ 2578

 168مجموعة حسني بن سهيل، رمق 

 )القاموس احمليط( 1102-1101، ص 2، جـ 2579

 ، لغة، ترمي59مجموعة مكتبة عدن، رمق 

 )القاموس يف اللّغة( 1102، ص 2، جـ 2580

 101مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

براهمي بن عيل – الشريازيدي الفريوزآ اب  ـه 476، م بن يوسف آأبو اإحساق اإ

 الإختصار يف اخلالف .1

 2118-2117، ص 3، جـ 5160

 291مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التبرصة يف آأصول الفقه عىل مذهب الإمام الشافعي .2

 2066-2065، ص 3، جـ 5026

 ، فقه، ترمي152مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التنبيه يف الفقه .3

 301-300، ص 1ـ ، ج658

 ، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 301، ص 1، جـ 659

 283مجموعة الاكف، رمق 

 املهّذب )اجلزء الأّول والثاين والأخري( .4

 506-505، ص 1، جـ 1131

 28مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 506، ص 1، جـ 1132

 29مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 506، ص 1، جـ 1133

 142مجموعة الاكف، رمق 

 507، ص 1، جـ 1134

 188مجموعة الاكف، رمق 
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 507، ص 1، جـ 1135

 117مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 917محمد، م  –الفييش 

 حاش ية عىل اجلامع الصغري .1

 1511، ص 2، جـ 3614

 ، جماميع، ترمي89مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 قافحرف ال

 شاه محمد يوسف –القادري 

 الفوائد اليوسفية يف لكيات علوم الصوفية .1

 2165-2164، ص 3، جـ 5283

 199 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 هـ 1014الش يخ عيّل بن سلطان محمّد، م  –القادي 

 عني احلمل وزين احلمل .1

 784، ص 1، جـ 1817

 323مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 الهبات السنيّة عىل آأبيات الشاطبية الرائية  .1

 82، ص 1، جـ 185

 ترمي ،12مجموعة الاكف، رمق 

 عيل –القاري 

 خامتة الكتاب يف بيان مسائل ملحقات .1

 )مال( 1812، ص 3، جـ 4383

 308مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل .2

 )مال( 1813، ص 3، جـ 4384

 308 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 )مال( 1813، ص 3، جـ 4385

 308 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1014، م محمدبن عيل بن سلطان  –القاري 

 هتداء يف الاقتداءالا .1

 1687-1686، ص 3، جـ 4062

 111 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 احلزب الأعظم .2

 1267، ص 2، جـ 2997

 ، تصّوف، ترمي126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيل بن محمد –القاري 

 رساةل يف التوحيد .1
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 2256-2255، ص 3، جـ 5520

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 آأبو بكر – القايض

 وامل اجلرجاينمنظومة يف نظم الع .1

 1977، ص 3، جـ 4803

 61مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1040محمد، م  –ابن القايض، املعروف بـ 

 منظومة الرحيانة الأرحية لعاقد الأنكحة الصحيحة .1

 1334، ص 2، جـ 3167

 ، جماميع، ترمي19آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 ـه 1199الش يخ آأمحد بن محمد بن عبد الهادي، م  – قاطن

 ر املكنوانت يف آأوقات املكتوابتادلر  .1

 1892-1891، ص 3، جـ 4580

 139مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1138آأمحد بن املاّل عيل، م  –البرصي ، املشهور بـ، القبّاين

 مهنج الرشاد رشح رائّية القطب احلّداد/مهنج الرشاد رشح رائّية احلّداد .1

 864، ص 2، جـ 2016

 ترمي، تصّوف، 29محموعة آ ل حيىي، رمق 

 1359، ص 2، جـ 3228

 ، جماميع، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1397، ص 2، جـ 3326

 ، جماميع، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيل  –ابن قتادة 

 وسائل امللهوف .1

 1367، ص 2، جـ 3250

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ابن محمد خان –القراابغي احملمد الشايه 

 حاش ية عىل رشح العضديّة .1

 1437 ص ،2، جـ 3430

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 653عيل بن آأمحد، اكن حيًّا  –القريش 

 هديّة الأحياء للأموات .1

 1322، ص 2، جـ 3136

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأبو حفص معر بن عبد الرمحن اجمليد بن معر –القريش 

يضاح ما ل يسع هجّل .1  اإ

 1620، ص 2، جـ 3893

 129ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 محمد بن محمد بن عبد الرمحن –القريش 

 التحفة الفهقية يف رشح الظهريية .1

 1606، ص 2، جـ 3854

 ، جماميع، ترمي124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ، القريش العامثين

 خمترص يف الفقه عىل املذاهب الأربعة .1

 1826، ص 3، جـ 4420

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 بو بكر بن عبد امحليد بن عبد هللا بن خلفآأ  –القريش املرصي 

 رساةل يف الأحاديث الواردة يف فضل المين .1

 1762، ص 3، جـ 4257

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الإمام –القرطيب 

 اللّباب .1

 )اجلزس الثالث( 1057، ص 2، جـ 2474

 ، ترمي163مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 الرابع( )اجلزء 1058، ص 2، جـ 2475

 ، ترمي164مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 الش يخ آأمحد بن محمود بن سعيد –القزويين 

 املنتقى من روضة الشهاب .1

 1863، ص 3، جـ 4511

 414 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 ـه 739املعروف خبطيب دمشق، م  ،الش يخ محمد بن عبد الرمحن – القزويين

 ح يف املعاين والبيان والبديعتلخيص املفتا/تلخيص املفتاح .1

 1740-1739، ص 3، جـ 4197

 280 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1884، ص 3، جـ 4562

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 665، م جنم ادلين عبد الغفّار بن عبد الكرمي –القزويين الشافعي 

 رشح احلاوي .1

 367، ص 1، جـ 810

 ترمي ،94مجموعة ابن سهل، رمق 

 هـ 626آأبو العبّاس آأمحد،  –القسطالين 

 لوامع الأنوار .1

 821-820، ص 1، جـ 1910

 19مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 905آأمحد بن محمد بن آأيب بكر، م  –القسطالين 

 مشارق الأنوار املضيئة يف رشح الكواكب ادلّر يّة .1

  1589، ص 2، جـ 3809

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 923، م آأمحد بن محمّد بن محمّد – القسطالين اخلطيب

رشاد الرّسي برشح حصيح البخاري )اجلزء الأّول اإىل السادس( .1  اإ

 89، ص 1، جـ 200

 ، ترمي42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 90-89، ص 1، جـ 201

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 90، ص 1، جـ 202

 44مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 91-90، ص 1، جـ 203

 96 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 91، ص 1، جـ 204

 32مجموعة الرابط، رمق 

 92-91، ص 1، جـ 205
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 33مجموعة الرابط، رمق 

 92، ص 1، جـ 206

 40مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 كامل ادلين –القسم 

 رشح آألفاظ املقامات الرازية )اجلزء الثاين( .1

 1042ص ، 2، جـ 2435

عة، ترمي28مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 عيل بن ايذبيس –القس نطيين املغريب 

 الكواكب النس ية .1

 1960، ص 3، جـ 4759

 11مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1071، م آأمحد بن محمّد بن يونس –ادلجاين املدين الميين املاليك القشايش 

 آأس ئّل وآأجوبهتا عام عليه هذه الأمة من اختالف يف املذهب .1

 2308-2307، ص 3، جـ 5652

 84ين، رمق مجموعة احلسي

عطاء البيعة والإلباس وسائل آأهل التوجيد .2 كر واإ  السمط اجمليد يف تلقني اذّل 

 762-761، ص 1، جـ 1765

 ، ترمي21مجموعة احلزم، رمق 

 رشح عقيدة اإسامعيل الزيدي .3

 2177-2176، ص 3، جـ 5313

 65 مجموعة احلزم، رمق

 رشح ليس عند اخللق من خرب .4

 1359-1358، ص 2، جـ 3227

 29آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 محمد بن حمك –قشري 

 نبذة يف جتويد القرآ ن .1

 2323، ص 3، جـ 5693

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 465، م بن عبد املكل عبد الكرمي بن هوزانآأبو القامس  الإمام الش يخ – البشريي/القشريي

مالء الأربعني يف تصحيح املعامّل .1  (الإمام القشريي )اإ
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 1794، ص 3، جـ 4336

 303 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 التحبري يف عمل التذكري .2

 1314، ص 2، جـ 3116

 13رمق  مجموعة آ ل حيىي،

 الرساةل البشريية .3

 1773-1772، ص 3، جـ 4283

 291 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 القشريية طبقات العلامء الرساةل .4

 746، ص 1، جـ 1727

 165مجموعة الاكف، رمق 

 746، ص 1، جـ 1728

 353حسني بن سهل، رمق مجموعة 

 747-746، ص 1، جـ 1729

 ، ترمي42مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 1699، ص 3، جـ 4096

 ، برمي192 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ملتقط من كتاب التحبري يف عمل التذكري يف قوهل تعاىل )ول جتهر بصالتك ول خُتافت هبا( .5

 1180-1179، ص 2، جـ 2775

 ، جماميع، ترمي33ئون، رمق مجموعة الاكف، فرع سي 

 حنو القلوب .6

 1774-1773، ص 3، جـ 4285

 ، تصوف، ترمي291 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 716، م بن محمد عيلدقيق العبد  عيل بن عيل بن محمد بن –الشافعي  ابن دقيق العبد عيل بـ، املعروف، القشريي

 حتفة اللّبيب برشح منت التقريب/التقريب حتفة اللّبيب يف رشح كتاب التقريب/حتفة اللّبيب يف رشح .1

 276، ص 1، جـ 601

 197مجموعة الاكف، رمق 

 277-276، ص 1، جـ 602

 ، ترمي155مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 277، ص 1، جـ 603

 110مجموعة الرابط، رمق 

 1488، ص 2، جـ 3560

 81مجموعة آ ل حيي، رمق 

 1606، ص 2، جـ 3856
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 124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 702، م الش يخ آأبو الفتح محمّد بن عيلّ  – ابن دقيق العبد بـ، املعروف، شرييالق 

 رشح آأحاديث العمدة يف الأحاكم .1

 163، ص 1، جـ 349

 220مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 عبد اللطيف رساج ادلين بن عيل –القصيعي 

 خالصة املدح الباهرة يف املنح احملمدية الفاخرة .1

 2050، ص 3، جـ 4985

 117وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 م 1062/ه 454م الش يخ آأبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر،  –القضاعي 

 الشهاب يف حديث النيب محمد صىل هللا عليه وسمل .1

 1869، ص 3، جـ 4525

 ، ترمي24مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 الشهاب يف املواعظ وال داب .2

 1863، ص 3، جـ 4510

 414بن سهل، رمق مجموعة آ ل 

 كتاب الشهاب، يش متل عىل آألف ومائيت لكمة من حديث الرسول .3

 2352-2351، ص 3، جـ 5773

 26مجموعة مصادر، رمق 

 ـه 206، م محمد –ـ املعروف ب ،قطرب

 منظومة يف غريب اللغة .1

 1757، ص 3، جـ 4243

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 879قامس بن محمد، م  –ابن قطلوبغا احلنفي 

 (احلنفي )هكذا( قامس بن مطلوبغا)لـ املسمى بتاج الرتامج –طبقات احلنفية  .1

 1739، ص 3، جـ 4196

 280 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 خنرجي آأحاديث الزيدوي .2

 1372، ص 2، جـ 3263

 ، جماميع، ترمي35مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 الش يخ عبيد بن محمد بن عوض –ابن قطنة 

 رساةل .1

 1708، ص 3، جـ 4119

 242 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1111عبد هللا بن محمد بن عوض، اكن حيّأً  –ابن قطنة الشافعي 

 القول الواحض الأظهر يف املعامّل .1

 1481، ص 2، جـ 3543

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1375القعيطي، صاحل بن غالب، م 

 الأرسار املنظوية يف املثلّثات املس توية .1

 1128، ص 2، جـ 2642

 ، هندسة، ترمي27تبة الشعبية، املالك، رمق مك 

 آأصول الفقه .2

 235، ص 1، جـ 508

 ، ترمي281املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 235، ص 1، جـ 509

 ، ترمي282املكتبة الشعبية املالك، رمق 

ّ نات عىل وجود خالق الاكئنات .3  ال ايت البي

 1129، ص 2، جـ 2644

  الالكم، ترمي، عمل50املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 رحّل السلطان اإىل دوعن .4

 925، ص 2، جـ 2160

 ، رحّل، ترمي76املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 الطريقة الواحضة اإىل اجلرب واملقابّل .5

 1141، ص 2، جـ 2672

 ، هيدسة، ترمي12املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 مصادر الأحاكم الرشعية  .6

 (لثاينوا )اجلزء الأّول 486، ص 1، جـ 1087

 231املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 487-486، ص 1، جـ 1088

 232املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 487، ص 1، جـ 1089

 266املكتبة الشعبية املالك، رمق 
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 هـ 751، م آأبو عبد هللا محمّد بن آأبو بكر –بـ الشهري ، القملابن 

 حادي الأرواح اإىل بالد الأفراح .1

 713، ص 1، جـ 1648

 ، ترمي145وعة الرابط، رمق مجم

 حسني –فقري ال بن قيلّ ا

 جعائب العجائب وجامع العجائب .1

 778، ص 1، جـ 1803

 ، ترمي99مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1069، م بن آأمحد بن السالمة دشهاب ادلين آأمح –القليويب 

 حاش ية عىل رشح الش يخ خادل .1

 2250، ص 3، جـ 5504

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 احمليّل  حاش ية عىل .2

 (اإىل الرابع )اجلزء الأّول 329، ص 1، جـ 725

 ، ترمي200مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 329، ص 1، جـ 726

 44مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 330-329، ص 1، جـ 727

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 330، ص 1، جـ 728

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جرومية للش يخ خادل الأزهريلأ احوايش عىل رشح  .3

 1090، ص 2ـ ، ج2551

 25مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

ية .4  ادلرة السنية يف زبدة الكتب الطّب 

 1250، ص 2، جـ 2955

 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الرساج الوّهاب يف قّصة الإرساء واملعراج .5

 759-758، ص 1، جـ 1758

 ، ترمي40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ب .6  فوائد يف الّط 

 789، ص 1، جـ 1830

 407عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال
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 789، ص 1، جـ 1831

 407عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 مرشدة الناسك اإىل معرفة املناسك .7

 1574، ص 2، جـ 3772

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مناسك احلج الرشيف .8

 490-489، ص 1، جـ 1095

 ، ترمي125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 729، م نظام ادلين احلسن بن حسني –القّمي النيسابوري 

 غريب القرآ ن ورغائب الفرقان )النصف الأّول اإىل اخلامس( .1

 55 ، ص1، جـ 124

 ، ترمي97مجموعة آ ل احلاف، رمق 

 56-55 ، ص1، جـ 125

 ، ترمي98مجموعة الاكف، رمق 

 56، ص 1، جـ 126

 ، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 57-56، ص 1، جـ 127

 ، ترمي16ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 57، ص 1، جـ 128

 ، ترمي17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 58-57، ص 1، جـ 129

 ، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 58، ص 1، جـ 130

 257مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 406، م حسن بن محمّد حسني –القّمي النيسابوري 

 تفسري النيسابوري )اجلزء الثاين( .1

 33-32، ص 1، جـ 73

 5آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 33، ص 1، جـ 74

 74، رمق مجموعة احلزم

 ـه 781الش يخ برهان ادلين، م  – القرياطي

 آأس ىن القرى مبعارضة آأم القرى يف مدح خري الورى .1
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 2050-2049، ص 3، جـ 4984

 117مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ابن آأيب زيد – القريواين

 رساةل يف مذهب الإمام ماكل .1

 1703، ص 3، جـ 4105

 213 وعة آ ل بن سهل، رمقمجم

 ـه 960، م محمد بن آأمحد بن عظوم –القريواين 

 تنبيه الأانم .1

 1966-1965، ص 3، جـ 4774

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 427آأبو محمد ميّك  بن آأيب طالب، م  –القييس 

 الرعاية لتجويد القرائة وحتقيق لفظ الصالوة .1

 1236-1235، ص 2، جـ 2919

 28، رمق مجموعة آ ل حيىي

 هـ 535الفتح بن محمد بن عبد هللا بن خفقان، م  –القييس الأشبييل 

 قالئد العقيان وحماسن الأعيان .1

 1053، ص 2، جـ 2464

 ، ترمي25مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 1054، ص 2، جـ 2465

عة، ترمي58آ ل حيىي، رمق مجموعة   ، متنّو 

 هـ 923-851محد بن محمد بن آأيب بكر، شهاب ادلين آأ  –القييس القسطالين 

 مشارق الأنوار املضيئة يف رشح الكواكب ادلّر ية .1

 847-846، ص 2، جـ 1973

 ، ديوان، ترمي81مجموعة آ ل حيىي، رمق 

لهام فامي يلزم الش يخ واملريد من الأحاكم .2  موارد الإ

 866، ص 2، جـ 2021

 ، تصّوف، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ّية ابملنح احملّمديّة )اجلزء الأّول(املواهب الّّلن  .3

 989، ص 2، جـ 2311

 239مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 )اجلزء الثاين( 990-989، ص 2، جـ 2312

 240محموعة آ ل بن سهل، رمق 

 )اجلزء الأخري( 990، ص 2، جـ 2313

 241مجموعة آ ل بن سهل، قرم 

 )اجلزء الثاين( 991-990، ص 2، حـ 2314

 40رمق مجموعة آ ل حيىي، 

 )اجلزء الأّول( 993، ص 2، جـ 2319

 67مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 981، م محمّد جنم ادلين – القيطي الشافعي

 رساةل رشيفة ونبذة لطيفة يف الإسالم والإميان .1

 743، ص 1، جـ 1720

 52مجموعة احلّداد، رمق 

 فوائد تتعلّق ابلإسالم والإميان .2

 743، ص 1، جـ 1721

 52 مجموعة احلّداد، رمق

 هـ 751، م وببن آأي محمد بن آأيب بكرعبد هللا  آأبوالش يخ  – احلنبيل، )املعروف بـ( اجلوزيّةابن القمي 

 ادلاء وادلواء/ادلواء وادلاء .1

 740، ص 1، جـ 1713

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2442، ص 3، جـ 6015

 مجموعة مصادر مقتنيات

 زاد املعاد يف هدى خري العباد .2

 929، ص 2، جـ 2169

 157مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 الّصالة .3

  390، ص 1، جـ 862

 ، ترمي207مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اللكم الّطيب والعمل الصاحل/اللكم الّطيب املنتقى من آأحاديث س يد املرسلني .4

 814، ص 1، جـ 1894

 59مجموعة الاكف، رمق 

 814، ص 1، جـ 1895

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املعروف .5
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 2333ص  ،3، جـ 5721

 مجموعة مصادر خمتلفة

 نبذة من زاد املعاد يف هدي خري العباد .6

 1909، ص 3، جـ 4625

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 
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 فاكحرف ال

 ـه 760حسام ادلين حسن، م  –الاكيت 

يساغويج  .1  يف عمل املنطق –رشح اإ

 2033، ص 3، جـ 4942

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 758مسعود، م  سعيد محمد بن –الاكزروين 

 املنتقى يف مودل املصطفى .1

 859، ص 2، جـ 2005

عة، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 هـ 705محمد بن محمد، م الش يخ آأبو عبد هللا  –الاكشغري 

 طلبة الطلبة يف طريق العمل ملَن طلبه .1

 1561، ص 2، جـ 3739

 111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1681، ص 3، جـ 4048

 35 آ ل بن سهل، رمقمجموعة 

 1751، ص 3، جـ 4226

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2080، ص 3، جـ 5063

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2313، ص 3، جـ 5667

 90مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1346حسن بن عبد هللا بن عبد الرمحن، م  –الاكف 

 ديوان .1

 1037-1036، ص 2، جـ 2424

 54مجموعة عدن، رمق 

 2141، ص 3 ، جـ5221

 مجموعة )ع( الاكف

 معر بن حسن بن عبد هللا – الاكف )حداد(

 ديوان .1

 2393-2392، ص 3، جـ 5879
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 3125مجموعة مصادر، رمق 

 هامش بن محمد بن آأمحد –الاكف 

 الرحامنية [...]النفحات املسكية والـ .1

 1202-1201، ص 2، جـ 2734

 ، جماميع، ترمي57مجموعة الكفاف، فرع سيئون، رمق 

 آأسعد  –لاكمل ا

 قصيدة .1

 1362، ص 2، جـ 3235

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1271آأمحد، م  –الكبيس 

 اجلوهرة اليتميية ملس تخرجة من الكنوز المثينة .1

 306-305، ص 1، جـ 669

 26مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 306، ص 1، جـ 670

 ، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 307-306، ص 1، جـ 671

 110ن الاكف، مجموعة حس

 1378، ص 2، جـ 3277

 ، جماميع، ترمي38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1308محمد بن اإسامعيل بن محمد، م  –الكبيس 

 اللّطائف السنيّة يف آأخبار املامكل المينية .1

 977ص  ،2، جـ 2283

 ، اترخي، ترمي11مجموعة عدن، رمق 

 ـه 1262الش يخ سعيد بن آأمحد بن سعيد، م  – الكبري

 تولية القضاة ولية املظامل واحلسب من السلطان عبد هللا بن حمسن ابن آأمحد الكثريي صورة .1

 1766، ص 3، جـ 4268

 289 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 774، م آأبو الفداء اإسامعيل بن معر –ثري القريش ابن ك 

 تفسري ابن كثري )اجلزء الثالث( .1

 12، ص 1، جـ 25
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 ، ترمي18رمق  ،مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد

 هـ 1210عيّل بن معر بن محمّد بن قايض، م  –ابن كثري 

 زاد املسافر وعامد احلاج والزائر .1

 352-351، ص 1، جـ 776

 ، ترمي28املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 الكردي

 زبدة العقائد .1

 1751، ص 3، جـ 4227

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي بن حسن الكردي  عبد هللاآأبو عبد هللا/ –الشهرزوري  المكراينالكردي الكوراين  براهمي بن حسن/عبد هللا اإ اإ

 هـ 1194م هـ آأو  1101-1025بن شهاب/شهاب ادلين الكوراين، 

بداء النعمة بتحقيق س بق الرمحة .1  اإ

 1494، ص 2، جـ 3574

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 اإحتاف املنيب الأّواه بفضل اجلهر بذكر هللا .2

 1601-1600، ص 2، جـ 3840

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأجوبة سؤالات الفقية اإحساق بن مجعان الزبيدي .3

 1483، ص 2، جـ 3548

 80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 آأسعاف احلنيف لسلوك مسكل التعريف .4

 1492، ص 2، جـ 3570

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

ظهار القدر لأهل بدر .5  اإ

 1497، ص 2، جـ 3580

 ، جماميع، ترمي83وعة آ ل حيي، رمق مجم

فاضة العاّلم بتحقيق مسأأةل الالكم .6  اإ

 1631-1630، ص 3، جـ 3914

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اقتفاء ال اثر بتوحيد الأفعال مع الكسب ابلختيار .7

 1582-1581، ص 2، جـ 3790

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 بتحقيق الكسب الوسط بني طريف الإفراط والتفريطالإملاع احمليط  .8

 1581-1580، ص 2، جـ 3788

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإملام بتحرير قويل سعدي والعصام .9

 1499، ص 2، جـ 3584

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

مداد ذوي الاس تعداد لسلوك مسكل السداد .10  اإ

 1581، ص 2، جـ 3789

 ، جماميع، ترمي118عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

ّل هللا .11 هل اإ عراب ل اإ نباه الأنباه عىل حتقيق اإ  اإ

 1599، ص 2، جـ 3837

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

دراك املس بوك الركوع ومل ير الإمام .12  الاهامتم حبمك اإ

 1482، ص 2، جـ 3545

 ، جماميع، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

يضاح ادلليل عىل آأّن عمل هللا .13   تعاىل ابلأش ياء آأزًل عىل التفصيلاإ

 1500، ص 2، جـ 3586

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

يراد ابن جحر عىل البيصاوي .14  التحرير احلاوي جبواب اإ

 1499-1498، ص 2، جـ 3583

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

حّت   .15  اد واحللولتنبيه العقول يف تزنيه الصوفيّة عن التجس مي والعينني والإ

 1496، ص 2، جـ 3578

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 التوصيل اإىل عمل هللا ابلأش ياء آأزًل عىل التفصيل .16

 1498، ص 2، جـ 3582

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 جالء الأحداق بتحرير الإطالق .17

 1495-1494، ص 2، جـ 3575

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 جالء الأنظار بتحرير اجلرب يف الاختيار .18

 1579، ص 2، جـ 3784

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جالء الفهوم يف حتقيق البنون ورؤية املعدوم .19

 1579-1578، ص 2، جـ 3783
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 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

حاح .20  جناح النجاح ابلعوايل الّص 

 1632، ص 3، جـ 3917

 ، جماميع، ترمي132آ ل حيىي، رمق  مجموعة

 ذيل املمتّة للمسأأةل املهّمة .21

 1580، ص 2، جـ 3787

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 شوارق الأنوار لسلوك املسكل اخملتار .22

 1492-1491، ص 2، جـ 3569

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

ّل هللا .23 هل اإ عراب ل اإ  جعاةل ذي الانتباه بتحقيق اإ

 1600، ص 2، جـ 3839

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصد السبيل اإىل توحيد احلّق الوكيل .24

 1274، ص 2، جـ 3015

 ، توحيد، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املمتّة للمسأأةل املهّمة .25

 1580، ص 2، جـ 3786

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مّد الفئي يف تقرير ليس مكثهل ش ئي .26

 1500-1499، ص 2جـ  ،3585

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 مرقاة الصعود اإىل حّصة القول بوحدة الوجود .27

  1494، ص 2، جـ 3573

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 مساكل الأبرار اإىل آأحاديث النيب اخملتار .28

 1633-1632، ص 3، جـ 3918

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  الاعتدال اإىل فهم آ ية خلق الأعاملمسكل .29

 1579، ص 2، جـ 3785

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1631، ص 3، جـ 3915

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املسكل الأنور اإىل معرفة الربزخ الأكرب/مسائل السداد اإىل مسأأةل خلق آأفعال العباد .30

 1493، ص 2، جـ 3571



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

378 

 

 ، جماميع، ترمي83حيي، رمق مجموعة آ ل 

 1582، ص 2، جـ 3791

 ، جماميع، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسكل التعريف بتحقيق التلكيف .31

 1493، ص 2، جـ 3572

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 مسكل السداد اإىل مسأأةل خلق آأفعال العباد .32

 1448، ص 2، جـ 3459

 ترمي، جماميع، 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املسكل القومي يف مطابقة تعلّق اخلرية ابحلادث لتعلّق العمل القدمي .33

 1497-1496، ص 2، جـ 3579

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 املسكل اخملتار يف معرفة الصادر الأّول وآأحداث العامل ابلإختيار .34

 1491، ص 2، جـ 3568

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 1629، ص 3، جـ 3911

 ، جماميع، تربمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املسكل الوسط ادلاين اإىل ادلّر امللتقط للصنعاين .35

 1632-1631، ص 3، جـ 3916

 ، جماميع، ترمي132مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مرشع الورود اإىل مطلع اجلود .36

 1495، ص 2، جـ 3576

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 ق التزنيه يف وحدة الوجودمطلع اجلود بتحقي .37

 1496-1495، ص 2، جـ 3577

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 

 2285، ص 3، جـ 5595

 78مجموعة احلسيين، رمق 

كر ابجلهر .38  نرش الزْهر يف اذّل 

 1600-1599، ص 2، جـ 3838

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نوال ذي الطول يف حتقيق الإجياد ابلقول .39

  1498-1497، ص 2، جـ 3581

 ، جماميع، ترمي83مجموعة آ ل حيي، رمق 
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 هـ 1194محمد بن سلامين، م  – الشافعي املدينالكردي 

 آأجوبة عن آأس ئّل .1

 1627-1626، ص 3، جـ 3905

 130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ابآأزهار  .2 ابيف آأنواع  الر   الّر 

 1484-1483، ص 2، جـ 3549

 ، جماميع، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 2017-2016، ص 3جـ  ،4901

 ، جماميع، ترمي95مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأس ئّل .3

 1312، ص 2، جـ 3111

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة .4

 1795-1794، ص 3، جـ 4338

 304 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

نتباه ملا يدّل عىل فضيّل تعجيل الصالة .5  الإ

 1431-1430، ص 2، جـ 3412

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الثغر البّسام يف معاين الصور اليت يزّوج فهيا احلاّكم .6

 1585، ص 2، جـ 3798

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حاش ية الكردي عىل رشح بأأفضل )اجلزء الأّول والثاين( .7

 323، ص 1، جـ 710

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 323، ص 1، جـ 711

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 324-323، ص 1، جـ 712

 116مجموعة الرابط، رمق 

 324، ص 1، جـ 713

 343مجموعة الاكف، رمق 

 325-324، ص 1، جـ 714

 82مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 احلوايش املدنية عىل رشح املقّدمة احلرضميّة .8

 339، ص 1، جـ 748

 ، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 340-339، ص 1، جـ 749

 ، ترمي255مجموعة الاكف، رمق 

 340، ص 1جـ  ،750

 101مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 341-340، ص 1، جـ 751

 102مجموعة الرابط، رمق 

 341، ص 1، جـ 752

 103مجموعة الرابط، رمق 

 341، ص 1، جـ 753

 ، ترمي180مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جالية اهلم والتواين للساعي حلواجئ الإنساين .9

 2271، ص 3، جـ 5558

 74سيين، رمق مجموعة احل 

 رساةل فتح القدير ابختصار متعلقات نسك الأجري .10

 2382-2381، ص 3، جـ 5851

 ، فقه، ترمي1مجموعة مكتبة الشحر، بدون رمق 

 رساةل يف الرّد  عىل محمد بن عبد الوهاب .11

 1442، ص 2، جـ 3445

 59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دةسؤال يف وخس الأظفار وسؤال آ خر فامي يتعلّق ببيع العه .12

 1311، ص 2، جـ 3109

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال ورّد عىل الش يخ محمد بن سلامين الكردي يف بيع العهدة .13

 1312-1311، ص 2، جـ 3110

 12مجموعة آ ل حيىي، رقك 

 عقود ادّلرر يف مصطلح حتفة الش يخ ابن جحر .14

  395، ص 1، جـ 873

 ، ترمي184مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى .15

 1685-1684، ص 3، جـ 4057

 109 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 فتح الفتّاح عىل مريد معرفة رشوط احلّج عن الغري .16

 1456، ص 2، جـ 3479

 ، جماميع، ترمي63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نسك الأجري متعلقات/فتح القدير ابختصار متعلّقة/فتح القدير ابختصار نسك الأجري .17
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 1457-1456، ص 2، جـ 3480

 ، جماميع، ترمي63مق مجموعة آ ل حيىي، ر

 2072، ص 3، جـ 5041

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2208، ص 3، جـ 5394

 31مجموعة عينات، رمق 

 2344-2343، ص 3، جـ 5752

 48مجموعة عدن، رمق 

 الفوائد املدنية .18

 1682، ص 3، جـ 4051

 66 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ام عن حمك التجّرد قبل امليقات بال اإحراماكشف اللّث/اكشف اللثام عن حمك التجرد قبل الإحرام .19

 1272، ص 2، جـ 3009

 ، فقه، ترمي192مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1443، ص 2، جـ 3446

 59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1682، ص 3، جـ 4050

 66مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 كشف املروط خمدرات ما للوضوء من الرشوط .20

 1431، ص 2، جـ 3413

 ، جماميع، ترمي55 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 مسائل وآأجوبة وردت عىل اخلوارج .21

 1428، ص 2، جـ 3405

 ، جماميع، ترمي55آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 املسكل العدل عىل رشح خمترص ابفضل .22

 481، ص 1، جـ 1075

 41مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 786محمّد بن يوسف بن عيّل بن محمّد، م  –الكرماين 

 دّلراري يف رشح حصيح البخاري )اجلزء الثاين(الكواكب ا .1

 198-199، ص 1، جـ 428

 ، ترمي124مجموعة مكتبة ابعلوي حبريض، رمق 

 الإمام النفيس بن عوض –الكرماين 

 رشح املوجز النفييس .1
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مام عالء ادلين عيل 841)آأمّت تأأليفه س نة  1122-1121، ص 2، جـ 2626 ب لالإ  هـ وهو رشح ملوجز القانون يف الّط 

 هـ( 677بن آأبن احلزم القريش املعوف اببن النفيس، م 

 ، طب، ترمي113مجموعة مكتبة لعّطاس حبريضة، رمق 

 هـ 634آأبو الربيع سلامين بن موىس، م  –الالكعي 

 الإكتفاء يف سري النيّب صىّل هللا عليه وسملّ  .1

 900-899، ص 2، جـ 2103

 58مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 819محمد بن جامعة، م آأبو عبد هللا  –الكناين 

 آأوثق الأس باب .1

 1646، ص 3، جـ 3956

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 زوال الرتح يف رشح منظومة ابن فرح/زوال الرتج يف منظومة بن فرج .2

 1323-1322، ص 2، جـ 3138

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1384، ص 2، جـ 3293

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 برشح قواعد الإعرابملح الأعراب  .3

 1391، ص 2، جـ 3310

 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن حسن –الكوراين   محمد بن عبد الرحمي بن اإ

 مفتاح الُقرب لنظم آ داب الألك والرشب .1

 1440، ص 2، جـ 3438

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 768يوسف بن معر بن عبد هللا، م  –الكوراين 

 وصّية .1

 1413، ص 2، جـ 3367

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن حسن، م  –الكوراين الشهرزوري   هـ 1145آأبو الطاهر محمّد بن اإ

 املنتخب من كزن العّمال/املنتخب من كزن العّمال/العّمال يف سنن الأقوال والأفعالمنتخب كزن  .1

 قسم السرية()اجلزء الثاين والثالث من النسخة نفسها، وبه متام الكتاب،  213-212، ص 1، جـ 458
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 مجموعة

  213، ص 1، جـ 459

 23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 214-213، ص 1، جـ 460

 ، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )جزء من ثالثة آأجزاء( 214، ص 1، جـ 461

 144د الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق مجموعة عب

 215-214، ص 1، جـ 462

 ، ترمي190مجموعة الاكف، رمق 

 215، ص 1، جـ 463

 294وعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق مجم

 رص العّطار الارسابييل الهاروينآأبو املغامن ن –الكوهيني 

 (هـ 658فرغ من مجعه ) مهنج ادلاكن ودس تور الأعيان .1

 1126، ص 2، جـ 2636

 ، طب، ترمي70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 761آأبو سعيد خليل، م  –الكيلكدي العاليئ 

 م حلوم اخليلتوفية الكيل ملن حرّ  .1

 1286، ص 2، جـ 3046

 ، فقه، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 561عبد القادر، م  –الكيالين 

 فتوح الراّبين .1

 788-787، ص 1، جـ 1826

  ، ترمي111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن عبد الكرمي،  –الكيالين   هـ 832-767عبد الكرمي بن اإ

 والأواخرالإنسان الاكمل يف معرفة الأوائل  .1

 1501-1500، ص 2، جـ 3587

 ، جماميع، ترمي84مجموعة آ ل حيىي، رمق  

 رساةل يف تعريف احلال واملقام .2

 2148، ص 3، جـ 5238

 مجموعة )ع( الاكف

 لسان القدر نس مي السحر .3
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 2001-2000، ص 3، جـ 4861

 83مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مراتب الوجود .4

 2001، ص 3، جـ 4862

 ، تفسري، ترمي83رمق  مجموعة )ع( الاكف،

 آأبو احلسن عيل بن هامش –الكيالين 

 كتاب يف الترصيف .1

 2047، ص 3، جـ 4978

 115مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 761صالح ادلين خليل، م  –ابن كيلكدي العالئيا لشافعي 

 اجملموعة املذّهب يف قواعد املذهب .1

 471، ص 1، جـ 1053

 44مجموعة حسني بن سهل، رمق 
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 المحرف ال

 ـه 749محمد بن آأمحد بن عبد املؤمن، م  – ابن اللبان الشاذيل

زاةل الش هبات عن ال ايت والأحاديث املتشاهبات .1  اإ

 2000، ص 3، جـ 4860

 83مجموعة )ع( الاكف، رمق 

  بن يوسف بن جرير بن معضاد فضلنوار ادلين آأبو احلسن عيلّ  – افعياللّخمي الش

 هبجة الأرسار صعوبة الأبوار .1

 696-695، ص 1جـ  ،1605

 ، ترمي321مجموعة حسني بن سهل، رمق 

براهمي، م  –اللقاين املاليك   هـ 1041اإ

 جوهرة التوحيد .1

 1591، ص 2، جـ 3814

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ميحرف امل

 هـ 333آأبو منصور، م  –املاتريدي 

 رشح الفقه الأبسط عىل مذهب الإمام آأيب حنيفة .1

 1510-1509، ص 2، جـ 3609

 ، جماميع، ترمي87مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 273 آأو 272م ، آأبو عبد هللا محمّد بن يزيد – القزويينابن ماجة 

 السنن .1

 163، ص 1، جـ 348

 ، ترمي66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1203، ص 2، جـ 2838

 ، جماميع، ترمي59مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

براهمي، م عالء ادلين ع –املارديين ابن الرتكامين   هـ 750يل بن عامثن بن اإ

 هبجة الأريب يف بيان ما يف كتاب هللا العزيز من الغريب .1

 1231-1230، ص 2، جـ 2907

 ، تفسري، ترمي12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

كامل ادلين محمد بن عبد هللا بن /محمد بن عبد هللا بن ماكل آأبو عبد هللا جامل ادلين –اجلياين الطايئ ابن ماكل

 هـ 672، بدر ادلين آأبو عبد هللا محمد جامل ادلين/ماكل

 آأبنية الأفعال .1

 1082، ص 2، جـ 2532

 12مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آألفية ابن ماكل .1

 1366، ص 2، جـ 3247

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1542، ص 2، حـ 3691

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1977-1976، ص 3، جـ 4802

 61 مجموعة )ع( الاكف، رمق

 تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد .2

 1083-1082، ص 2، جـ 2538

 ، حنو ورصف، ترمي3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الاكفيّة ورشهحا .3
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 1106-1105، ص 2، جـ 2589

 ، حنو، ترمي97مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1183، ص 2، جـ 2784

 36مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 لمية الأفعال يف الترصيف .4

 1364، ص 2، جـ 3249

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1951-1950، ص 3، جـ 4735

 465مجموعة الرابط، رمق 

 العالمة، املاليك

 رشح الأجرومية .1

 2317، ص 3، جـ 5677

 22مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 

 هـ 768خليل بن اإحساق، م  –املاليك 

 خمترص خليل بن اإحساق .1

 477، ص 1، جـ 1066

 201 مجموعة الاكف، رمق

 عيّل آأبو احلسن –املاليك 

 كفاية الّطالب .1

 470، ص 1، جـ 1050

 151مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قايض مسكت بّلة بعامن ،الش يخ محمد بن خامت بن عبد هللا –املاليك 

 ـ(ه 1250مت تأأليفه س نة ) رساةل يف اختالق الإمامني آأيب حنيفة وماكل .1

 1777، ص 3، جـ 4294

 293 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 1180/1242س ند،عامثن بن  –املاليك الوائيل النحوي النقشبندي 

 نظم العوامل .1

 2030، ص 3، جـ 4935

 ، جماميع، ترمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هـ 450عيّل بن محمد بن حبيب، م  آأبو احلسن/آأبو احلسني –املاوردي البرصي الشافعي 

 الأحاكم السلطانية .1

 1127، ص 2، جـ 2639

 ، عقائد، ترمي79آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 1306، ص 2، جـ 3096

 ، فقه، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأدب ادلنيا وادلين .2

ين وادّلنيا" 1001-1000، ص 2، جـ 2336  )وجاء امسه عىل النسخة : "البغثة الُعليا يف آ داب ادّل 

 ، آأدب، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1910، ص 3، جـ 4627

 ، نرمي171رمق  مجموعة الرابط،

 تسهيل النرص وتعجيل الّظفر .3

 700، ص 1، جـ 1616

 ، ترمي25مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 تفسري القرآ ن العظمي .4

 )اجلزء الثاين( وهو الأخري 1231، ص 2، جـ 2908

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 902آأمحد بن موىس بن آأمحد بن عبد الرمحن، اكن حيًّا  –املتبويل 

 عىل الأس ئّل القادرة الغرر الواحضة .1

 1570، ص 2، جـ 3763

 ، جماميع، ترمي115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن خادل، م  –املتطبّ ب   هـ 395آأمحد بن اإ

ب .1  زاد املسافر يف الّط 

 1121، ص 2، جـ 2625

 ، طب، ترمي22مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 هـ 975، م م ادلينبن حسا عيلنور ادلين  – ، املشهور بـتّقيامل 

مَك  .1 م يف املواعظ واحل   جوامع اللَك 

 1552-1551، ص 2، جـ 3716

 ، جماميع، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 احلمك العرفانية يف املعاين والاقتباس ية القرآ نية .2

 653، ص 1، جـ 1499

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 رساةل تذاكر النّ عم والعطااي .3

 1550-1549، ص 2، جـ 3711

 107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2095-2094، ص 3، جـ 5101

 205مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل املعيار واملقياس ملعرفة مراتب الناس .4

 1513-1512، ص 2، جـ 3617

 ، جماميع، ترمي90مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ذا فقد الرفيق .5  سلوك الطريق اإ

 1366، ص 2، جـ 3246

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الش يخ آأمحد بن احلسني بن احلسن –الكندي املتنيّب  

 ديوان املتنيّب   .1

 1028-1027، ص 2، جـ 2401

 83مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 1028، ص 2، جـ 2402

 124مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 778حمّب ادلين انظر اجليش محمد بن يوسف، م 

 رشح خطبة التسهيل .1

 1084، ص 2، جـ 2537

 3حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 عوض بن معر –حمروس 

 جواب –سؤال  .1

 )السؤال منه( 1178، ص 2، جـ 2772

 32مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آأمحد –احملضار 

 قصيدة آأمحد احملضار جواب قصيدة حمسن بن علوي السقاف .1

 2210، ص 3، جـ 5398

 32مجموعة عينات، رمق 
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 م 1886/هـ 1304آأمحد بن محمد، م  –ضار احمل

 دع واجلواب والعجب والعجابالب .1

 1555، ص 2، جـ 3724

 ، جماميع، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان .2

 1034، ص 2، جـ 2418

 86مجموعة عينات، رمق 

 رحّل آأمحد بن محمد )نرث ونظم( .3

 925-924، ص 2، جـ 2159

 85مجموعة عينات، رمق 

 مقامات آأمحد بن محمد احملضار اتج الواعظني .4

 2409، ص 3، جـ 5925

 37مجموعة رحمي، رمق 

 ماكتبات .5

 856-855، ص 2، جـ 1995

 ، تصّوف، ترمي168ة ع الاكف، رمق مجموع

 ماكتبات لأبوة آ ل العطاس .6

 2107، ص 3، جـ 5134

 227مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1334احلبيب آأمحد بن محمد، م  –احملضار 

 ماكتبات لس يدان آأمحد بن حسن العطاس .1

 1946-1945، ص 3، جـ 4721

 384عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1384، م مصطفى بن آأمحد –احملضار 

 )ماكتبات( سلوة القلوب .1

 2403، ص 3، جـ 5908

 20مجموعة رحمي، رمق 

 ماكتبة للحبيب احلسني بن عبد هللا احلبيش .2

 812، ص 1، جـ 1890

 13مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 الإمام –احمليّل  

 كب ادلرية يف مدح خري الربيةرشح الكوا .1
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 1718، ص 3، جـ 4142

 273 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 864محمّد بن آأمحد، م  –احمليّل 

 حاش ية احمليّل رشح املهناج )اجلزء الثاين والأخري( .1

 329-328، ص 1، جـ 724

 85مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح مهناج الطالبني .2

 383، ص 1، جـ 846

 21ة، رمق مجموعة مصادر خمتلف

 384-383، ص 1، جـ 847

 22مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 384، ص 1، جـ 848

 107مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رشح الورقات يف آأصول الفقه .3

 387-386، ص 1، جـ 855

 30مجموعة احلّداد، رمق 

 هـ 864، م محمد بن آأمحد بن محمدآأيب عبد هللا  جامل/جالل ادلين الش يخ – الشافعياحمليّل  

 رشح مجع اجلوامع يف الأصول القواطع .1

 1678، ص 3، جـ 4041

 2مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح ورقات الأصول/رشح الورقات/رشح الورقات آأصول الفقه .2

 1183-1182، ص 2، جـ 2783

 ، جماميع، ترمي35مجموعة الكفاف، فرع سيئون، رمق 

 1602، ص 2، جـ 3845

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1708، ص 3، جـ 4118

 242مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1875، ص 3، جـ 4541

 ، ترمي73مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 1170، م محمّد حسني –الشافعي  الصيّاد احمليّل  

 الإفصاح عن عقد الناكح .1

 2378-2377، ص 3، جـ 5842
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 12مجموعة مكتبة الشحر، رمق 

 عرشح مجع اجلوامع يف الأصول القواط .2

 362، ص 1، جـ 800

 66مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 363، ص 1، جـ 801

 ، ترمي94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 363، ص 1، جـ 802

 106مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 364-363، ص 1، جـ 803

 10مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 364، ص 1، جـ 804

 108مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 365-364، ص 1، جـ 805

 96ل، رمق مجموعة آ ل بن سه

 365، ص 1، جـ 806

 97مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 365، ص 1، جـ 807

 227مجموعة الاكف، رمق 

 366، ص 1، جـ 808

 ، ترمي132مجموعة آ ل العمودي حبريضة، رمق 

 رشح احمليّل عىل املهناج .3

 )اجلزء الأّول والثاين( 381-380، ص 1، جـ 840

 119مجموعة الاكف، رمق 

 381، ص 1، جـ 841

 118لاكف، رمق وعة امجم

 381، ص 1، جـ 842

 92مجموعة احلسيين، رمق 

 382-381، ص 1، جـ 843

 75مجموعة الاكف، رمق 

 كتاب مجعية .4

 1445، ص 2، جـ 3452

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الكشف التام عن اإرث ذوي الأرحام .5

 1419، ص 2، حـ 3382

 ، جماميع، ترمي52مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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ّ ثامكشف ال  .6 ّ ثام عن آأس ئّل الأانم/اجلزء الثاين/ل  كشف الل

 468، ص 1، جـ 1046

 ، ترمي153مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 469-468، ص 1، جـ 1047

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 469، ص 1، جـ 1048

 34مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 470-469، ص 1، جـ 1049

 464مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 864جالل ادلين، م /هـ 911ن آأيب بكر، م عبد الّرمحن ب –احمليّل والس يوطي 

 تفسري اجلاللني .1

 12، ص 1، جـ 26

 44مجموعة احلزم، رمق 

 13، ص 1، جـ 27

 2مجموعة احلبش، رمق 

 13، ص 1، جـ 28

 4مجموعة املصادر، رمق 

 14-13، ص 1، جـ 29

 1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 14، ص 1، جـ 30

 ، ترمي24مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 15-14، ص 1، جـ 31

 ، ترمي15مجموعة مصادر، رمق 

 15، ص 1، جـ 32

 ، ترمي198مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 15، ص 1، جـ 33

 ، ترمي49مجموعة احلّداد، رمق 

 16، ص 1، جـ 34

 ، ترمي118مجموعة عرب الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 16، ص 1، جـ 35

 119مجموعة عرب الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 17-16، ص 1، جـ 36

 101مجموعة عرب الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 17، ص 1، جـ 37
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 2مجموعة الاكف، رمق 

 18-17، ص 1، جـ 38

 ، فرع سيئون3مجموعة الاكف، رمق 

 18، ص 1، جـ 39

 ، فرع سيئون4مجموعة الاكف، رمق 

 18، ص 1، جـ 40

 ، فرع سيئون5مجموعة الاكف، رمق 

 19-18، ص 1، جـ 41

 ، فرع سيئون6مجموعة الاكف، رمق 

 19، ص 1، جـ 42

 ، فرع سيئون7مجموعة الاكف، رمق 

 19، ص 1، جـ 43

 ، فرع سيئون8مجموعة الاكف، رمق 

 20-19، ص 1، جـ 44

 ، ترمي15مجموعة الرابط، رمق 

 20، ص 1، جـ 45

 ، ترمي9مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 21-20، ص 1، جـ 46

 ، ترمي2مق مجموعة احلسيين، ر

 21، ص 1، جـ 47

 ، ترمي3مجموعة احلسيين، رمق 

 22-21، ص 1، جـ 48

 ، ترمي4مجموعة احلسيين، رمق 

 22، ص 1، جـ 49

 ، ترمي5مجموعة احلسيين، رمق 

 22، ص 1، جـ 50

 ، ترمي6مجموعة احلسيين، رمق 

 23-22، ص 1، جـ 51

 ، ترمي7مجموعة احلسيين، رمق 

 23، ص 1، جـ 52

 ، ترمي8سيين، رمق مجموعة احل 

 24-23، ص 1، جـ 53

 ، ترمي9مجموعة احلسيين، رمق 

 24، ص 1، جـ 54

 ، ترمي10مجموعة احلسيين، رمق 
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 25-24، ص 1، جـ 55

 ، ترمي11مجموعة احلسيين، رمق 

 25، ص 1، جـ 56

 ، ترمي12مجموعة احلسيين، رمق 

 25، ص 1، جـ 57

 ، ترمي14مجموعة احلسيين، رمق 

 26، ص 1، جـ 58

 ، ترمي13مجموعة احلسيين، رمق 

 26، ص 1، جـ 59

 ، ترمي263مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 27-26، ص 1، جـ 60

 ، ترمي264مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 27، ص 1، جـ 61

 ، ترمي262مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 28-27، ص 1، جـ 62

 ، ترمي247مجموعة ابن سهل، رمق 

 28، ص 1، جـ 63

 ، ترمي63رمق  مجموعة عينات،

 28، ص 1، جـ 64

 ، ترمي16مجموعة عينات، رمق 

 29، ص 1، جـ 65

 ، ترمي1مجموعة احلزم، رمق 

 28، ص 1، جـ 66

 ، ترمي24مجموعة عينات، رمق 

 )اجلزء الثاين( 38-37، ص 1، جـ 86

 ، ترمي3مجموعة مصادر خمتلفة، احلبيش، رمق 

 هـ 891محمد آأيب الوفاء، م 

 فاءمودل محمد آأيب الو  .1

 834، ص 2، جـ 1940

 208مجموعة ع الاكف، رمق 

 محمد بن آأمحد

 اكر مبضاعفات الأذاكرذالأ  .1

 1907، ص 3، جـ 4619
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 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 شكر املنة وبرشى الس نة ملن يبىن هل بيت يف اجلنة .2

 1908، ص 3، جـ 4622

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 سكشف البؤس يف تنقيح سنن امللبو  .3

 1909، ص 3، جـ 4624

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 محمد بن آأمحد آأبو رشاحيل

 منظومة يف التجويد .1

 2320، ص 3، جـ 5685

 25مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ـه 1150محمد بن آأمحد بن سعيد بن مسعود ابن عقيّل، م 

 س بحة الوجود يف الإخبار عن حال املوجود .1

 1991-1990، ص 3، جـ 4837

 75عة )ع( الاكف، رمق مجمو 

 محمد بن حامت بن عبد الرمحن

 اجلواب الشايف جواب عن حمك صالة املريض .1

 2325، ص 3، جـ 5699

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

قامة امجلعة يف قرى وبّلان .2  سؤال عن حمك اإ

 1823، ص 3، جـ 4411

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 افعيسؤال يف الاقتداء يف سائر الصلوات بغري ش .3

 1823، ص 3، جـ 4412

 312 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 محمد بن احلسن

يثار ابلنفس .1  رساةل يف الإ

 1316، ص 2، جـ 3121

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 محمد حسني ودل ش يخ محمد اكرام براي

 لباب الأخبار )بلغة غري عربية( .1

 )مجعها( 2080، ص 3، جـ 5064

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 651ري، م محمد بن مح

 قصيدة .1

 2032، ص 3، جـ 4940

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد سعيد بن محمد خادم

 رشح القصيدة املرضية .1

 1959، ص 3، جـ 4757

 11مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد سعيد بن محمد بن مصطفى

 الكوكب الفائق النفيس برشح قصيدة الإمام محمد بن اإدريس .1

 1959-1958، ص 3، جـ 4756

 ، جماميع، ترمي11وعة )ع( الاكف، رمق مجم

براهمي، م   هـ 1240محمد بن صاحل بن الرئيس اإ

 فتح اجمليب ببّل احلجيب .1

 1149-1148، ص 2، جـ 2693

 13مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 ـه 1016محمد بن عبد هللا ابن الإمام رشف ادلين بن مشس ادلين ابن الإمام املهدي آأمحد بن حيىي، م 

 ن محمد بن عبد هللا بن رشف ادلين )من الشعر امحليين(ديوا .1

 1872، ص 3، جـ 4533

 ، ترمي69من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 هـ 1206محمد بن عبد هللا بن عبد الوهاب، م 

ختصار الرشح الكبري والإنصاف .1  اإ

 223، ص 1، جـ 480

 ، ترمي286مجموعة الاكف، رمق 

 التوحيد .2

 1148-1147، ص 2، جـ 2744
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 ، تصّوف، ترمي13مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رساةل من آأوراد .3

 1168، ص 2، جـ 2745

 24مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كتاب آ داب امليش للصالة .4

 1169-1168، ص 2، جـ 2747

 24مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كشف الش به .5

 1168، ص 2، جـ 2746

 24 مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق

 ـه 670م ، الش يخمحمد بن عبد هللا بن ماكل، 

 آألفية ابن ماكل .1

 1886، ص 3، جـ 4567

 121من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 محمد بن عبد الرمحن بن رساج ادلين

 كتاب فامي يتعلق ابلناكح .1

 2282-2281، ص 3، جـ 5586

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 973حلسن بن عيل بن املؤيّد الميين، م محمد بن عّز ادلين بن صالح بن ا

 حاش ية عىل الاكفية .1

 1229-1228، ص 2، جـ 2902

 ، حنو8مجموع آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1043عبد هللا بن آأمحد بن عبد هللا، م  –ابن الفقيه محمد علوي 

 النرّي  الصبيح يف صالة التسبيح .1

 1564، ص 2، جـ 3747

 مي، جماميع، تر112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1290، م الش يخ، محمد بن علوي بن سقاف

 ديوان .1

 1688، ص 3، جـ 4067

 116 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 محمّد عيل بن عيل العبد

 الصلوات الألفية .1

 775-774، ص 1، جـ 1795

 408مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 محمد بن فضل هللا

 احلقيقة املرافقة –التحفة املرسّل يف احلقائق /التحفة املرسّل .1

 1658-1657، ص 3، جـ 3988

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 2150، ص 3، جـ 5244

 مجموعة )ع( الاكف، رمق

مام الاكملية  محمد كامل ادلين ابن اإ

 اجلواهر الأنقاب رشح الورقات .1

 2113، ص 3، جـ 5150

 276مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 724، م آأيب حربةمحمد بن يعقوب 

 ةدعاء آأيب حرب .1

 2431، ص 3، جـ 5984

 مجموعة احلداد، ترمي

 7حلسن بن آأمحد بن صوبةا

 تعليقة احمليط .1

 1826-1825، ص 3، جـ 4418

 313 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1221حسن بن عطاء، م  –دم اخمل

 رشح سمّل التوفيق .1

 )اجلزء الثاين( 772، ص 1، جـ 1789

 333عيل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 ـه 1331حسن بن عوض بن زين، م  – دمخم

 آأمنوذج ظهر لبعض اخلواص من الناس من كرامات س يدان اإيب بكر بن عبد هللا العطاس .1

                                                             
 .الفهرسفي "، هكذا مكتوب واحمليط للحسن بن آأمحد بن صوبة" 7
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 )مجعها( 2036، ص 3، جـ 4949

 ، جماميع، ترمي100مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 صّل املريدين ابلنصيحة والوصية يف ادلين .2

 1965، ص 3، جـ 4773

 52مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصااي الس يدي احلسن بن صاحل بن عيدروس البحر اجلفري .3

 )مجعها( 2037-2036، ص 3، جـ 4950

 ، جماميع، ترمي100مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1331حسن بن عوض بن سامل، م  –خمدوم 

 روض املش تاق وحوض الاشتياق .1

 2046، ص 3، جـ 4975

 114مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 972الإمام، م  –آأبو خمرمة 

 من فتاوى ابخمرمة .1

 1351، 2، جـ 3209

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 971-907عبد هللا بن معر،  –خمرمة 

 نبذة يف عمل الفكل .1

 1219، ص 2، جـ 2879

 ، جماميع، ترمي68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 828محمد بن آأيب بكر بن معر، م  –ادلماميين اخملزويم 

 سهيل الفوائد وتمكيل املقاصدتعليق الفرائد عىل ت  .1

 1085، ص 2، حـ 2539

 37مجموعة احلسيين، رمق 

 املهنل الصايف يف رشح الوايف .2

 1113، ص 2، جـ 2606

 134مجموعة الرابط، رمق 

 1113، ص 2، جـ 2607

 ، حنو، ترمي2مجموع آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 13و 12عبد الفتاح بن محمد بن عيل، م بني القرن  –اخملاليف 

 املعترب يف جبل صربمرآ ة  .1

 2053-2052، ص 3، جـ 4992

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1170حسن عيّل، م  –املدابغي 

 حاش ية عيل الإفناع )اجلزء الأخري( .1

 318، ص 1، جـ 699

 ، ترمي250مجموعة الاكف، رمق 

 319-318، ص 1، جـ 700

 135مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1132حسن بن عيّل، م  –املدابغي الشافعي 

 كفاية اللّبيب يف حّل  رشح آأيب جشاع .1

 467-466، ص 1، جـ 1042

 101مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 849آأمحد بن محمد، م  –املدين 

 الفنداق عىل البنداق .1

 1238، ص 2، جـ 2925

 ، جماميع، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1072حسن بن محمد بن محمود، اكن حيًّا  –املدين 

 هـ 1072ن اإىل زايرة حبيب حبًّا دليل السائري .1

 1397، ص 2، جـ 3327

 ، جماميع، ترمي47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 922محمد بن معران، م  –املدين 

 منظومة آأسامء هللا احلُس ىن .1

 839، ص 2، جـ 1955

 316، رمق مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 آأمحد بن محمد –املدين الأنصاري 

 اختصار الاانصار .1

 2308، ص 3، جـ 5653

 84مجموعة احلسيين، رمق 
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 اللكمة الواحضة عىل املقاةل الفاحضة .2

 1285، ص 2، جـ 3044

 ، توحيد، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمّد آأبو القامس  – احلس يناملدين 

 الفقه النافع عىل مذهب الإمام آأبو حنيفة الهنامين .1

 448، ص 1، جـ 994

 ، ترمي303مجموعة الاكف، رمق 

، الش يخ القطب آأيب مدين/احلسني/الش يخ آأبو مدين شعيب بن احلسن – التلمساين املغريب الزاهد مدين وآأب

 ـه 589 م

 آأنس الوحيد ونزهة املريد .1

 1770-1769، ص 3، جـ 4276

 290مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 اس تغفار .2

 2105، ص 3، جـ 5128

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 (اس تغفار شعيب آأيب مدين املغريب) 2125-2124، ص 3، جـ 5178

 314مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حرز الأقسام .3

 2105، ص 3، جـ 5129

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نظم حرز آأيب مدين .4

 2314، ص 3، جـ 5670

 90مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 1168آأو م  هـ 1160-1093، بن علوي عبد هللا بن جعفر – ابعلويمدهر 

 نسب السادة بنو علوي آأبيات الأرجوزة يف .1

 2353، ص 3، جـ 5778

 50مجموعة احلداد، رمق 

 التجيل امجليل رشح آأنفاس س يدان ش يخ بن اإسامعيل .2

 1983، ص 3، جـ 4818

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تذكرة الراغب يف بيان امخلس املراتب .3

 1769، ص 3، جـ 4275
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 290مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 دة حبقوق الوادلةاحلجة الشاه .4

 1662، ص 3، جـ 4002

 ، جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هللا ل تشهد سواه –رشح قصيدة احلداد  .5

 1769، ص 3، جـ 4274

 290 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 املرصي( امل ادلين محمد بن محمد بن نباتةوج مدهر عبد هللا بن جعفر) مجموعة خطب .6

 835، ص 2، اجلـ 1943

 ، عربية، وعظ، ترمي42عة عدن، رمق مجمو 

 هـ 1164بن جعفر، م  عبد هللا –امليّك   مدهر ابعلوي

مام احلّداد( .1  اإرشاف النور وس ناه مبعىن هللا ل تشهد سواه )رشح قصيدة لالإ

 1417، ص 2، حـ 3378

 ، جماميع، ترمي51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جتيّل  العني بقّرة العني .2

 1254-1253، ص 2، جـ 2963

 ، ترامج، ترمي63مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصيدة، التخميس لس يدي عبد هللا مدهر ابعلوي امليّك   .3

 939، ص 2، جـ 2193

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 960عبد اجليل بن محمّد بن آأمحد بن عظوم، م  –املرادي 

 تنبيه الأانم ومصباح الظالم .1

 703، ص 1، جـ 1624

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 704-703، ص 1ـ ، ج1625

 128مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 704، ص 1، جـ 1626

 10مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 930، م صفّي ادلين آأمحد بن معر بن محمّد –املزّجد الس يفي  املرادي

 العباب، يف الفروع .1

 392-391، ص 1، جـ 865

 دون ادلليل عىل اجملموع[]
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 هـ 1205، م محمد –الزبيدي  مرتىض

  آأحباث فقهيةجواب خمترص عىل .1

 927، ص 2، جـ 2164

 24مجموعة احلسيين، رمق 

 الروض اجليّل يف نسب نيّب علوي .2

 928-927، ص 2، جـ 2165

 ، آأنساب24مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 1281اكن حيًا س نة  ،بن محمد رمضان آأمحد – احلسيين املرزويق

 حتصيل نيل املرام لبيان منظومة عقيدة العوام .1

 2210، ص 3، جـ 5399

 32مجموعة عينات، رمق 

 عقيدة العوام .2

 2097-2096، ص 3، جـ 5106

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب عصمة الأنبياء .3

 2097، ص 3، جـ 5107

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأمحد بن محمد بن عيىس –املريس 

 رشح عقيدة الإمام الغزايل .1

 1398، ص 2، جـ 3329

 ترمي ، جماميع،47مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1301زين، م  –املرصفي 

 منظومة .1

 1160-1159، ص 2، جـ 2723

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آأبو احلسن عيل بن آأمحد بن سامل –املرواين احلرضيم الرتميي 

 حترير الأيدي والعقود الاّلزمة واجلائزة وآأدوات الّطالق .1

 1350، ص 2، جـ 3206

 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1075، م ن سالمة بن اإسامعيلسلطان بن آأمحد ب –ملرصي املزايح ا

 حاش ية املّزايح عىل رشح املهنج للقايض زكراي يف فروع الفقه .1

 325، ص 1، جـ 715

 130مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 1181عبد اخلالق بن عيل، م  –املزجايج الزبيدي 

 آأرسار التجريد والتفريد رشح نظم لكمة التوحيد .1

 1340، ص 2، جـ 3183

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الباب من الكرمي الوهاب عىل رشح الإجرومية/فتح الباب من الكرمي الوّهاب .2

 1536، ص 2، جـ 3677

 ، جماميع، ترمي102مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2283، ص 3، جـ 5590

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 الأمني بن عيل –املزروعي 

 ّدادخمترص ذخرية املعاد برشح راتب احل .1

 841-840، ص 2، جـ 1959

 40مجموعة احلس ين، رمق 

 محمد بن عبد هللا بن انفع –املزروعي 

 حمامد الفتوحات بأأّم  الفرى من رّب  الرباّيت .1

 1529-1528، ص 2، جـ 3658

 ، جماميع، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي اإسامعيل بن حيىي، م  –املزين   هـ 264آأبو اإ

 مام الشافعيخمترص عىل مذهب الإ  .1

 476، ص 1، جـ 1064

 77مجموعة الاكف، رمق 

 477، ص 1، جـ 1065

 78مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 742جامل ادلين آأيب احلّجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، م  –املزين 

 حتفة الأرشاف مبعرفة الأطراف )اجلزء الثاين( .1

 914-913، ص 2، جـ 2133
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 ، آأدب، ترمي111مجموعة الرابط، رمق 

 آأبو عبد هللا محمد بن آأمحد بن معر آأيب السعود اخلزاعي –املزحيفي 

 املزحيفبّة .1

 1332-1331، ص 2، جـ 3160

 ، جماميع، ترمي17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 346آأبو احلسن عيّل بن احلسني بن عيل، م  –املسعودي 

 مروج اذّلهب .1

 )اجلزء الأّول( 1061، ص 2، جـ 2484

 150مجموعة الرابط، رمق 

 اجلزء الثاين(مروج اذلهب ومعادن اجلواهر، ) 1062، ص 2، جـ 2485

 ، ترمي151مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )مروج اذلهب ومعادن اجلوهر، اجلزء الأّول( 1062، ص 2جـ ، 2486

عة، ترمي34مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 1063-1062، ص 2، جـ 2487

 116مكتبة الأحقاف، رمق 

 هـ 584محمد بن عبد الرمحن، م  اتج ادلين/جامل ادلين آأبو سعيد –سعودي امل 

 ذكر القرين آأويس .1

 1870، ص 3، جـ 4528

 50مجموعة الرابط، رمق 

 مغاين املقامات يف معاين املقامات .2

 )اجلزء الأّول والثاين( 1069-1068، ص 2، جـ 2500

 ، ترمي51مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 ، اجلزء الثاين(31-22)من املقامة  1069، ص 2، جـ 2501

 ، ترمي77مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 (رشح مقامات احلريري) 1069، ص 2، جـ 2502

 72مجموعة احليس ين، رمق 

 1070-1069، ص 2، جـ 2503

 32مجموعة حسني بن عبد هلل الاكف، رمق 

 1070، ص 2، جـ 2504

 129علوي حبريضة، رمق مجموعة مكتبة اب

 1870، ص 3، جـ 4527

 ، ترمي50مجموعة الرابط، رمق 
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 هـ 261، م آأبو احلسني –القشريي النيسابوري  مسمل بن احلّجاج

 حصيح مسمل .1

 (اإىل الرابع )اجلزء الأّول 174، ص 1، جـ 373

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 175-174، ص 1، جـ 374

 ، ترمي357مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 175، ص 1، جـ 375

 ، ترمي358مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 176-175، ص 1، جـ 376

 ، ترمي359مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 176، ص 1، جـ 377

 214مجموعة بن سهل، رمق 

 177-176، ص 1، جـ 378

 ، ترمي215مجموعة بن سهل، رمق 

 املس ند الصحيح من س نّة رسول هللا صىّل هللا عليه وسملّ  .2

 206-205، ص 1، جـ 444

 مجموعة الرابط

 206، ص 1، جـ 445

 27مجموعة الرابط، رمق 

 آأمحد بن موىس –املرشع الصويف 

 حزب الشفاعة ومجموعة آأوراد .1

 1368، ص 2، جـ 3251

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1320، م بن حسني العاّلمة عبد الرمحن بن محمد –املشهور 

 اوى بعض الأمئة من العلامء املتأأخرين )اجلزء الأّول(بغية املسرت شدين يف تلخيص فت/بغية املسرت شدين .1

 264، ص 1، جـ 574

 32مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 265-264، ص 1، جـ 575

 115مجموعة الاكف، رمق 

 265، ص 1، جـ 576

 116مجموعة الاكف، رمق 

 266-265، ص 1، جـ 577

 ، ترمي333مجموعة الاكف، رمق 
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 اجلزء الثاين() 2232، ص 3، جـ 5456

 10مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 ديوان احلرضة للحبيب عبد الرمحن السقّاف/ديوان حرضة السقّاف .2

 1040-1039، ص 2، جـ 2430

 106مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ( 1320)عبد الرمحن بن محمد الشهور، م  1179، ص 2، جـ 2774

 ، جماميع، ترمي33مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 مشس الظهرية، الضاحية املنريةس الظهرية/مش .3

 951، ص 2، جـ 2224

 31مجموعة آ ل جنيد، رمق 

 2183، ص 3، جـ 5330

 103مجموعة، رمق 

جازات والكم العالمة عيّل املشهور .4  ملعة النور من كرامات واإ

 820، ص 1، جـ 1909

 63مجموعة عينات، رمق 

 شهاب ادلين آأمحد –املشهور احلّرار 

 فية يف علمي العروض والقافيةالإشارات الاك .1

 1389، ص 2، جـ 3305

 ، جماميع، ترمي43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 776شهاب ادلين آأمحد بن جحّل، م  –املرصي 

 السكردان املكل النارص السلطان حسن قلوون .1

 1962، ص 3، جـ 4764

 33مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عيل –املرصي 

 حتفة الأكياس يف حسن الظن ابلناس .1

 2429-2428، ص 3، جـ 5977

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 آأمحد بن عبد الغفار – املرصي احلجازي املاليك

 رشح عىل املوحش .1

 2323، ص 3، جـ 5692

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

409 

 

 هـ 1069-979الشهاب اخلفايج آأمحد بن محمد بن معر،  –املرصي احلنفي 

 عياض )اجلزء الأّول(نس مي الرايض يف رشح شفاء القايض  .1

 992، ص 2، جـ 2317

 ، حديث، ترمي269مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 هـ 920آأبو احلسن عيل بن خليل، م  –املرصي الزاهد 

 املنفرجة .1

 838، ص 2، جـ 1953

 مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 هداية املش تاق اإىل رؤاي س يد الأانم .2

 1984، ص 3، جـ 4820

 ، جماميع، ترمي62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 موىس بن عيل – املصطهييي الشافعي الأزهري

 رساةل اللؤلؤ واملرجان يف حديث اجلن واجلان .1

 1944-1943، ص 3، جـ 4716

 عيل بن حسن احلداد رابط :مجموعة ال

 آأبكر/آأبو بكر بن عيل – مصلح احلس ين

 الأباكر احلسان يف ذكر مواهب الرمحن .1

 2188-2187، ص 3، جـ 5341

 ، ترمي131مكتبة مسجد عبد هللا بن علوي العطاس العامة حبريضة، رمق 

 روح الأرواح يف جتس مي الأعامل ابلأش باح .2

 2189-2188، ص 3، جـ 5342

 ، ترمي131مكتبة مسجد عبد هللا بن علوي العطاس العامة حبريضة، رمق 

 روح الأرواح يف جتس مي الأعامل ابلأش باح

 2270-2269، ص 3 ، جـ5555

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 879زين آأبو املعايل قامس، م  –ابن مطلوبغا احلنفي 

 حاش ية عىل خنبة الفكر .1

 1240، ص 2، جـ 2930

 ، متنوعة، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ابن مطري

 جواب وسؤال .1

 1292-1291، ص 2، جـ 3061

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي، م  عيل بن محمد –ابن مطري   هـ 1041بن اإ

ختصار التحفة .1  اجلزء الثاين/اإ

 221، ص 1، جـ 477

 72مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 222، ص 1، جـ 478

 19مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ادليباج رشح املهناج .2

 344-343، ص 1، جـ 758

 11مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 سمّل الوصول للّك  َمْن يرىق اإىل الأصول .3

 1181-1180، ص 2، جـ 2778

 ، جماميع، ترمي34مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1041عيل بن محمد، م  –مطريي 

 خالصة الأحرى يف تعليق الطالق عىل الأبرى .1

 1587، ص 2، جـ 3803

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 معاذ بن جبل

 (معاذ بن جبل )عن حديث العمل .1

 2422، ص 3، جـ 5959

 للمخطوطات، ترمي مكتبة الأحقاف

 محمد بن آأيب بكر –معارش 

 مذاكرة الطالب يف قواعد الإعراب .1

 2015، ص 3، جـ 4897

 94مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبو معرش

 كتاب يف الفكل .1
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 2317-2316، ص 3، جـ 5676

 24مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 899آأمحد بن محمد، م  –املغريب 

 لوصولالأصول اليت ّمْن حّرهما حيّر م ا .1

 1549، ص 2، جـ 3709

 ، جماميع، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن الطيب –املغريب 

جازة للعاّلمة محمد بن اإحساق .1  اإ

 1572، ص 2، جـ 3768

 115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املظفر بن حيىي –املغريب 

 التبرصة يف عمل احلساب .1

 1642، ص 3، جـ 3945

 ، ترمي، جماميع137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 918م  الغّز ي بن محمد/محمد بن آأمحد بن قامس، القامس/آأبو عبد هللا محمد بن قامس –الشافعي  املرصي املغريب

فتح القريب اجمليب برشح آألفاظ كتاب /فتح القريب يف حل آألفاظ التقريب/فتح القريب اجمليب .1

 جمليب برشح غاية التقريبفتح القريب ا/الفتح القريب اجمليب يف رشح آألفاظ التقريب/التقريب

 427، ص 1، جـ 947

 58مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 428-427، ص 1، جـ 948

 59مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 428، ص 1، جـ 949

 138مجموعة الرابط، رمق 

 429-428، ص 1، جـ 950

 291مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 429، ص 1، جـ 951

 37مجموعة احلزم، رمق 

 429، ص 1، جـ 952

 103مجموعة آ ل بن حيىي، رمق 

 430-429، ص 1، جـ 953

 164مجموعة آ ل حيىي، رمق 



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

412 

 

 430، ص 1، جـ 954

 103مجموعة الاكف، رمق 

 431-430، ص 1، جـ 955

 90مجموعة الرابط، رمق 

 1472، ص 2، جـ 3519

 75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1625، ص 3، جـ 3902

 130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1638، ص 3، جـ 3933

 ، جماميع، ترمي135مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1758، ص 3، جـ 4245

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1989-1988، ص 3، جـ 4832

 74مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الربع الثاين() 2038-2037، ص 3، جـ 4952

 101مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2087، ص 3، جـ 5082

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 القول اخملتار يف رشح غاية الاختصار .2

 1193، ص 2، جـ 2810

 ، جماميع، ترمي46مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 خمترص يف الفقه .3

 2037، ص 3، جـ 4951

 101مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد بن آأمحد – املغريب الفيالين

 قصيدة يف ذم التنباك .1

 1981، ص 3، جـ 4812

 ، جماميع، ترمي62 مجموعة )ع( الاكف، رمق

 محمد بن محمد –املغطي املدين 

 الرساةل .1

 1435-1434، ص 2، جـ 3422

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1277مث جواب عبد هللا بن معر بن حيىي، م  –مفيت المين 

 آأس ئّل يف الوصيّة .1

 1479، ص 2، جـ 3537

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال عن واقعة حال )نسخة آأخرى( .2

 1480-1479، ص 2، جـ 3539

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب يف تعّدد امجلعة .3

 1479، ص 2، جـ 3538

 79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب يف النذر لأهل البيت .4

 1274-1273، ص 2، جـ 3014

 ، فقه، ترمي197مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصائد .5

 1479-1478، ص 2، جـ 3536

 ع، ترمي، جمامي79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 443القايض آأبو احملاسن، م ، املفضل بن محمد بن مسعود

 (60ك  16تأأرخي العلامء النحويني من البرصيني والكوفيني وغريمه )ف  .1

 1700-1699، ص 3، جـ 4097

 ، ترمي192مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الش يخ محمد بن آأمحد بن حسن –ـ الشهري ب، مفضل امللحاين

 الالزم القول اجلازم يف الوقت .1

 1763، ص 3، جـ 4259

 287 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمحد بن عبد هللا بن آأمحد –املقبول 

 نبذة الضبط يف حترير معىن الرشط .1

 1555-1554، ص 2، جـ 3723

 109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1197سلامين بن حيىي بن معر، م  – الزبيدياملقبول الأهدل 

 النبويالروّي يف اصطالح احلديث  املهنل .1

 1300، ص 2، جـ 3082
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 ، جماميع، ترمي7مجموعة آ ل جيىي، رمق 

 املهنل الراوي رشح منظومة اجملد اللغوي .2

 2245، ص 3، جـ 5492

 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 هـ 1250عبد الرمحن بن سلامين بن حيىي، م  –مقبول الأهدل 

 آأربعني حديثاً  .1

  1604، ص 2، جـ 3849

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل من الش يخ آأمحد بن عبد القادر العجييل .2

 1446، ص 2، جـ 3454

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تلقيح الأفهام يف وصااي خري الأانم .3

 1376-1375، ص 2، جـ 3271

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة الترصيف مع رشهحا .4

 1950، ص 3، جـ 4734

 465عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 عبد هللا بن حمب ادلين بن خليل بن الفرج – املقديس

 نبذة يف مسائل الإمام القفال الشافعي .1

 1684، ص 3، جـ 4056

 109مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هـ 678عبد السالم بن محمد بن غامن، م  –املقديس 

 حّل الرموز ومفاتيح الكنوز .1

 1522-1521، ص 2، جـ 3640

 ، جماميع، ترمي92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1605، ص 2، جـ 3853

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2359، ص 3، جـ 5793

 مجموعة مصادر خمتلفة

 الرموز ومفاتيح الكنوز .2

 1924-1923، ص 3، جـ 4663

 194من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال
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 عبد القادر –املقديس 

 ميياء السعادة ملن آأراد احلس ىن وزايدة .1

 1970، ص 3، جـ 4786

 54)ع( الاكف، رمق مجموعة 

 هـ 978عّز ادلين عبد السالم بن غامن، م  –املقديس 

 حّل الرموز ومفاتيح الكنوز .1

 720-719، ص 1، جـ 1663

 203مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 هـ 600تقّي ادلين محمّد بن عبد الغين بن عبد الواحد، م  –املقديس 

 معدة الأحاكم .1

 178، ص 1، جـ 381

 200بن ش يخ الكتّاب، رمق  مجموعة عبد الّرمحن

 178، ص 1، جـ 382

 19مجموعة مصادر، رمق 

 ـه 620آأبو محمد عبد هللا بن آأمحد بن محمد، م  – ، ابن قدامةاملقديس

 رساةل يف ذم الوسوسة وآأهلها وعيهبا .1

 1979-1978، ص 3، جـ 4807

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 660-541ن محمد بن قّدامة، آأبو محمد عبد هللا بن آأمحد ب –املقديس احلنبيل 

 معدة الأحاكم .1

 1466، ص 2، جـ 3505

 ، جماميع، ترمي70مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1033، م مرعي بن يوسف –املقديس احلنبيل 

 بديع الإنشاء يف املاكتبات واملراسالت .1

 1694، ص 3، جـ 4083

 133مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 هبجة الناظرين وآ ايت املس تدلنّْي .2

  696، ص 1، جـ 1606

 ، ترمي90مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 1147محمّد بن محمّد، م  –اخللييل  املقديس

 الرباهني اجللّية زبدة الفتاوى اخلليلية )جزءين( .1

 260، ص 1، جـ 564

 363مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

براهمي بن رشف، م  –املقديس الشافعي   هـ 852عامد ادلين بن اإ

 الهبجة الورديّةرشح  .1

  360، ص 1، جـ 795

 ، ترمي107مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 هـ 906محمّد بن آأيب رشيف، م  –املقديس الشافعي 

 الإسعاد لرشح الإرشاد .1

 230، ص 1، جـ 497

 ، ترمي111مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 230، ص 1، جـ 498

 ، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 231-230، ص 1، جـ 499

 ، ترمي113آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 231، ص 1، جـ 500

 105العمودي، رمق مجموعة آ ل 

 232-231، ص 1، جـ 501

 106مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 حوايش عىل مجع اجلوامع .2

 342-341، ص 1، جـ 754

 88مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 

 هـ 1016، م الش يخ حسن بن خليل –الشافعي الأشعري  العرايق املقديس

 يف القيام بوظائف العبودية التحرميية .1

 741، ص 1، جـ 1717

 343مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 الرمحية يف القيام بوظائف العبودية .2

 741، ص 1، جـ 1716

 ، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ابن صغري –املقري 

ضاءة ادلجنة .1  اإ

 1393، ص 2، جـ 3316

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

آأو  827م ، اإسامعيل بن آأيب بكررشف ادلين  الش يخ – الشافعي الميينالزبيدي  الشاوري املعروف بـ،، املقريابن 

 ـه 838 آأو م 1434هـ/ 837 آأو 836

رشاد الغاوي .1 رشاد الغاوي خمترص احلاوي/اإرشاد الغاوي يف مساكل احلاوي/اإ  اإ

 224، ص 1، جـ 483

 93مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 224، ص 1، جـ 484

 192ف، رمق مجموعة عبد هللا بن ش يخ الاك

 225، ص 1، جـ 485

 136مجموعة عبد هللا بن ش يخ الاكف، رمق 

 226-225، ص 1، جـ 487

 ، ترمي111مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 226، ص 1، جـ 488

 ، سيئون37مجموعة الاكف، رمق 

 226، ص 1، جـ 489

 ، سيئون38مجموعة الاكف، رمق 

 227، ص 1، جـ 490

 ، سيئون39مجموعة الاكف، رمق 

 227، ص 1، جـ 491

 ، سيئون40مجموعة الاكف، رمق 

 228-227، ص 1، جـ 492

 120مجموعة الرابط، رمق 

 228، ص 1، جـ 493

 ، ترمي13مجموعة عدن، رمق 

 2395، ص 3، جـ 5887

 3132مجموعة مصادر، رمق 

 تقريظ عىل املقامات .2

 1074، ص 2، جـ 2514

 60مجموعة الاكف، رمق 

 ء الأّول(المتش ية عىل الإرشاد )اجلز  .3

 300، ص 1، جـ 657
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 ، ترمي108مجموعة آ ل العمودي، رمق 

 ديوان .4

 1034، ص 2، جـ 2417

 ، ديوان، ترمي84عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

 الروض اخملترص من الروضة )اجلزء الأّول( .5

 347-346، ص 1، جـ 765

 62مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح دماء احلج .6

 1269، ص 2، جـ 3003

 ، فقة، ترمي120مق مجموعة آ ل حيىي، ر

عنوان الرشف الوايف، يف عنوان الرشف الوايف يف الفقه والتارخي والعرض والقوايف//عنوان الرشف الوايف .7

 الفقه والنحو والعروض والقوايف

 399، ص 1، جـ 882

 187مجموعة حسني بن سهل رمق 

 1789، ص 3، جـ 4324

 301مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2136-2135، ص 3، جـ 5208

 ، ترمي357مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأبيات للغزايل –قصائد  .8

 2102، ص 3، جـ 5120

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 قصيدة للمقري وختميسها .9

 2054، ص 3، جـ 4995

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 القصيدة الوعظية .10

 2273، ص 3، جـ 5564

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 لميّة العرب والصفدي .11

 838ص  ،2، جـ 1952

 316مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 )لمية املقري( 2074، ص 3، جـ 5047

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منت الّروض يف الفقه، خمترص الروضة يف الفروع للنّووي .12

 351، ص 1، جـ 775

 ، ترمي126مجموعة مكتبة ابعلوي جبريض، رمق 
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 شاد بن متاك بن عامثن –مقري 

 لطالب ملعرفة القبّل وآأوقات الصالة لأويل الألبابوس يّل ا .1

 1635-1634، ص 3، جـ 3923

 و جماميع، ترمي134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 محمد بن آأمحد –املقري 

يق .1 ّد   رشح قّصة يوسف الّص 

 1140، ص 2، جـ 2670

 ، قّصة، ترمي14مجموعة الاكف، رمق 

براهمي، م  –املقري   هـ 815همدي بن عيّل بن اإ

بالرمح .1  ة يف عمل الّط 

 1121-1120، ص 2، جـ 2624

 ، ترمي282مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 444الش يخ آأبو معرو بن سعيد بن معر، م  –املقري ادلاين 

 البيان يف عدد آ ي القرآ ن .1

 1868، ص 3، جـ 4523

 ، ترمي19مجموعة الرابط، رمق 

 املقنع يف رمس القرآ ن .2

 1711، ص 3، جـ 4126

 269 مقمجموعة آ ل بن سهل، ر

 املقنع يف معرفة مرسوم .3

 2042، ص 3، جـ 4964

 ، تفسري، ترمي108مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 672، م الش يخ محمّد بن احلسن بن محمّد –املقرئ القايس 

 الل لئ الفريدة رشح القصيدة الشاطبية )اجلزء الأّول( .1

 69، ص 1، جـ 158

 163مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ـه 449 معر عامثن بن سعيد بن معر، م آأيب –املرصي  املقري

 التيسري يف القراءات الس بع .1

 2041، ص 3، جـ 4962

 108مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 باس آأمحد بن محمد بن آأيب املاكرمالش يخ آأبو الع  –املقري الواسطي 

 رساةل ممزية بني الضاد والظاء .1

 1855-1854، ص 3، جـ 4491

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 145عبد هللا، م  –قفّع آأبو امل

 كتاب يف الأدب .1

 1056، ص 2، جـ 2470

 17مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد القادر بن محمد بن عبد هللا –املاكوي 

 الهنر الفائض يف عمل الفرائض .1

 2003، ص 3، جـ 4868

 ، جماميع، ترمي85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 889آأبو بكر بن ظهرية، م ريض ادلين  –امليّك  

 غنية الفقري يف حمك جّح الأجري .1

 1574، ص 2، جـ 3773

 ، جماميع، ترمي116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1785-1784، ص 3، جـ 4313

 298 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمحد –امليّك  

 تلخيص واختصار من رشح الس نويس عىل قصيدة آأمحد اجلزائري .1

 1131-1130، ص 2، جـ 2647

 46مجموعة ع الاكف، رمق 

براهمي بن عاّلن، م  – امليّك    هـ 1033آأمحد بن اإ

 الرساةل .1

 1339، ص 2، جـ 3180

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح قصيدة الش يخ آأيب مدين .2

 1549، ص 2، جـ 3710

 ، جماميع، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح منظومة لأيب مدين .3
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 1322، ص 2، جـ 3137

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1148الش يخ العّباس عيّل بن نور ادلين، اكن حيًّا عام  – امليّك  

 هـ( 1148نزهة اجلليس ومنية الأديب الأنيس )آأمت تأأليفه س نة  .1

 )اجلزء الأّول( 1076، ص 2، جـ 2518

 140مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1077-1076، ص 2، جـ 2519

 141مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 د هللا بن عيلعب –امليك 

 هدية امليك الغريب لتايل كتاب هللا القريب .1

 2299، ص 3، جـ 5630

 81مجموعة احلسيين، رمق 

 محمد –امليك 

 نبذة رشح عن حساب ادلرمه وادلينار .1

 2306، ص 3، جـ 5648

 84مجموعة احلسيين، رمق 

 الش يخ محمد حيىي بن صاحل بن عقيل بن حيىي –امليك 

 د املرسلنيحتفة املصلني بأأحاديث س ي .1

 1777، ص 3، جـ 4295

 293 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 محمد بن عبد هللا –امليّك  الأيّب الميين 

 رساةل تتعلّق بعمل التجويد .1

 1194، ص 2، جـ 2814

 ، جماميع، ترمي49مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 988قطب ادلين محمد بن آأمحد، م  –امليك احلنفي 

  احلرامالإعالم بأأعالم بيت هللا .1

 899-898، ص 2، جـ 2101

 ، اترخي، ترمي152مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 899، ص 2، جـ 2102

 ، اترخي، ترمي122مجموعة مكتبة ابعلوي، رمق 
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 هـ 1208حسام الإسالم حمسن بن آأمحد، اكن حيًّا  –املكني 

 سؤال وجواب .1

 1484، ص 2، جـ 3550

 80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 الش يخ – مال عصام

 حاش ية مال عيل بن عصام ادلين عىل رشح الاس تعادات .1

 1698، ص 3، جـ 4094

 182 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمحد بن عبد القادر – املاليح

 كتاب التدريب العميل اليدوي .1

 2446، ص 3، جـ 6027

 مجموعة مصادر مقتنيات

براهمي بن محمد عبد هللا – املل يل التلمساين  ـه 644، م بن معر بن اإ

 ح آأم الرباهنيرش  .1

 2190، ص 3، جـ 5347

 1مجموعة عينات، رمق 

 رشح عقيدة الس نويس .2

 1656، ص 3، جـ 3983

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 1901-1900، ص 3، جـ 4602

 144مجموعة الرابط، رمق 

 رشح خمترص عىل عقيدة الس نويس .3

 2145، ص 3، جـ 5230

 مجموعة )ع( الاكف

 رشح نبذة التوحيد للعالمة الس نويس .4

 2177، ص 3، جـ 5314

 65مجموعة احلزم، رمق 

براهمي محمد بن معر –املاليل التلمساين   بن اإ

 ادلّرة الباهرة رشح الس نوس ية املباركة .1

 1257، ص 2، جـ 2971

 ، تصّوف، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 رشح عقيدة/العقيدة الس نويس .2

 1139-1138، ص 2، جـ 2667

 مجموعة مصادر خمتلفة

 1291 ، ص2، جـ 3060

 ، توحيد، ترمي4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 804الرساج، م  –امللقن ابن 

 التذكرة .1

 298، ص 1، جـ 653

 13مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 ـه 696م  ،السلطان املكل الأرشف معر بن يوسف بن رسول،

 الأبدال ملا عدم يف احلال .1

 2051، ص 3، جـ 4988

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 811عبد اللطيف بن عبد العزيز، م  –الكرماين  ـ،روف باملع، ابن مكل

 مبارة الأزهار رشح مشارق الأنوار .1

 200، ص 1، جـ 431

 ، ترمي48مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 ـه 987م  ، آأوهـ 10يف القرن الـ عاش، بن زين ادلين زين ادلين عبد العزيز ابن خمدوم/خمدوم – املنيباري/املليباري

رشاد العباد اإىل سبيل الّرشاد/رشاد العباداإ  .1  اإ

 677، ص 1، جـ 1564

 200مجموعة الاكف، رمق 

 678-677، ص 1، جـ 1565

 200مجموعة الاكف، رمق 

 678، ص 1، جـ 1566

 162مجموعة الاكف، رمق 

 679-678، ص 1، جـ 1567

 ، ترمي87مجموعة احلسني، رمق 

 679، ص 1، جـ 1568

 380مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 فتح املعني برشح قرة العني/عنيفتح امل .2

 431، ص 1، جـ 956
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 21مجموعة بن سهل، رمق 

 432-431، ص 1، جـ 957

 100مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 432، ص 1، جـ 958

 69مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 432، ص 1، جـ 959

 101مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 433، ص 1، جـ 960

 254مجموعة الاكف، رمق 

 433، ص 1، جـ 961

 75مجموعة الاكف، رمق 

 434-433، ص 1، جـ 962

 ، ترمي315مجموعة الاكف، رمق 

  434، ص 1، جـ 963

 ، ترمي316مجموعة الاكف، رمق 

 435-434، ص 1، جـ 964

 317مجموعة الاكف، رمق 

 435، ص 1، جـ 965

 ، ترمي318مجموعة الاكف، رمق 

 436-435، ص 1، جـ 966

 319مجموعة الاكف، رمق 

 436، ص 1 ، جـ967

 320مجموعة الاكف، رمق 

 436، ص 1، جـ 968

  2مجموعة عينات، رمق 

 437-436، ص 1، جـ 969

 293مجموعة الرابط، رمق 

 437، ص 1، جـ 970

 290مجموعة الرابط، رمق 

 438-437، ص 1، جـ 971

 ، ترمي206مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 438، ص 1، جـ 972

 181مجموعة الاكف، رمق 

 439 ، ص1، جـ 974

 137مجموعة الرابط، رمق 
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 1752، ص 3، جـ 4230

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2144، ص 3، جـ 5227

 ، فقه، ترمي198مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2441، ص 3، جـ 6013

 مجموعة مصادر مقتنيات

 كتاب فتح املعني برشح قرة العني .3

 2439، ص 3، جـ 6008

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 اإحاكم آأحاكم النّ اكح يف رشح/الواحض برشحاملهنج  .4

 1586، ص 2، جـ 3801

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1588-1587، ص 2، جـ 3805

 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بن محمّد بن معر به طه بن معرمعر  –املنايف 

ختصار تشييد البنيان .1  اإ

 222، ص 1، جـ 479

 ، ترمي104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ابن خملوف –املناوي 

 القصيدة البديعة .1

 1276، ص 2، جـ 3020

 201مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حسن –املناوي 

 فتح القدير برشح حزب الشاذيل الكبري .1

 1662، ص 3، جـ 4001

 ، رمق جماميع، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، 

 هـ 1031آأو  1030 آأو 1020 ، ممحمد عبد الرؤوف/بن اتج العارفني عبد الرؤوف الش يخ – احلالوي املناوي

 حتفة الناسك بأأحاكم املناسك .1

 1575، ص 2، جـ 3775

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هتذيب تسهيل املقاصد لزوار املساجد .2



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

426 

 

 1486-1485، ص 2، جـ 3554

 ، جماميع، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 ـ(ه 1031عبد الرؤوس املاوي احلدادي، م ) 2009، ص 3، جـ 4882

 ، ترمي87الاكف، رمق مجموعة )ع( 

 : رشح اجلامع الصغري التيسري .3

 109، ص 1، جـ 239

 172مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 تيسري الوقوف عىل غوامض آأحاكم الوقوف .4

 1428-1427، ص 2، جـ 34034

 ، جماميع، ترمي55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح اجلامع الصغري .5

 167، ص 1، جـ 357

 ، ترمي23فة، رمق مجموعة مصادر خمتل

 )اجلزء الثالث( 167، ص 1، جـ 358

 ، ترمي44مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 168، ص 1، جـ 359

 ، ترميمكتبة الأحقاف، معتاد

 168، ص 1، جـ 360

 54مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 169-168، ص 1، جـ 361

 55مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 جلزء الأّول(رشح شامئل النيّب ببرتمذي )ا .6

 938، ص 2، جـ 2191

 ، حديث، ترمي25وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 الطبقات الكربى املسّماة ابلكواكب ادلّر ية يف ترامج السادة الصوفية .7

 955، ص 2، جـ 2233

 ، ترامج، ترمي57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الرؤوف برشح منظومة ابن العامد .8

 1538-1537، ص 2، جـ 3681

 103ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 فتح القدير رشح املناوي الكبري عىل اجلامع الصغري .9

 193-192، ص 1، جـ 414

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 193، ص 1، جـ 415

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 193، ص 1، جـ 416

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 194-193، ص 1، جـ 417

 51مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 194، ص 1، جـ 418

 52ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 195-194، ص 1، جـ 419

 226مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 كنوز احلقائق يف حديث خري اخلالئق .10

 198، ص 1، جـ 427

 21مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الزنهة الزهية يف آأحاكم امحلام الرشعية والطبية .11

 1854-1853، ص 3، جـ 4489

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 محمد بن صاحل –املنتفقي 

 ائل فقهيةمس .1

 1685، ص 3، جـ 4059

 109 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 960آأمحد بن عيل زنبل، م  – املنجم

 املقالت وحل املشالكت .1

 2267-2266، ص 3، جـ 5548

 64مجموعة احلسيين، رمق 

 هـ 657آأو  656احلافظ عبد العظمي، م  –املنذري 

 الرتغيب والرتهيب .1

 (ثاينوال  )اجلزء الأّول 101، ص 1، جـ 223

 235مجموعة حسني عبد الّرمحن بن سهل، رمق 

 102-101، ص 1، جـ 224

 55مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 102، ص 1، جـ 225

 ، ترمي1مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 103-102، ص 1، جـ 226

 34مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 
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 103، ص 1، جـ 227

 ، ترمي35مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 104-103، ص 1، جـ 228

 ، ترمي46مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الأّول( 1221، ص 2، جـ 2883

 76مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 خمترص سنن آأبو داود .2

 203، ص 1، جـ 438

 259مجموعة الرابط، من وقف آ ل جنيد، رمق 

 هـ 1210، م عيلّ  – املنشلييل املاليك

 آأرشاط الساعة .1

 684، ص 1، جـ 1579

 ، ترمي74مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1209احلامد بن معر حامد، م /حامد – العلوياملنفر 

 ماكتبات .1

 2064، ص 3، جـ 5022

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 وصّية .2

 1122، ص 2، جـ 2885

 ، جماميع، ترمي68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 بد السالمالش يخ محمد بن محمد بن ع  –املنويف 

يضاح املناسك .1  رشح بقية خمترص اإ

 1898-1897، ص 3، جـ 4594

 141مجموعة الرابط، رمق 

 محمد بن القايض عبد العزيز –املنيباري 

 الرحيانة الأرحية لعاقدي الأنكحة الصحيحة .1

 1604-1603، ص 2، جـ 3848

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 1199محمد بن حسن، م  –املنري السامنودي الشافعي 

 اإحتاف محّل القرآ ن .1
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 2048-2047، ص 3، جـ 4979

 115مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عبد الرحمي –املهاجري 

 قصيدة يف مدح النيب صىل هللا عليه وسمل .1

 1759، ص 3، جـ 4247

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الش يخ، آأمري املؤمنني، املهدي دلين هللا آأمحد بن حيىي بن املرتيض

 بذكر التحف النفايستزيني اجملالس  .1

 1707، ص 3، جـ 4115

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 اجلواهر وادلرر من سرية س يد البرش .2

 2342، ص 3، جـ 5748

 44مجموعة عدن، رمق 

 داود بن اكمل صارم ادلين – احملليب واحلجي

 مهناج املتقني ومعراج اخمللصني .1

 1706-1705، ص 3، جـ 4112

 232مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ـه 1200الش يخ عبد هللا بن رشف ادلين بن آأمحد، م  – املهلل

 حتفة املريد وبغية املس تفيد .1

 1883، ص 3، جـ 4560

 109من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 مخرة الكؤوس ومجرة املنكوس احملبوس .2

 1882-1881، ص 3، جـ 4556

 109من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رشف ادلين بن آأمحد بن عبد ادلامئ بن آأمحد بن صالح –دري املهلّل القا

 فتح من فتوحات ذي الأفضال يف توجيه لعبة من لعب الأطفال .1

 1409، ص 2، حـ 3357

 ، جماميع، ترمي49محموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأمحد –املهنين 

 خمترص يف الناكح .1
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 2206، ص 3، جـ 5389

 30مجموعة عينات، رمق 

ب – املواهيب الشاذيل  ـه 903راهمي، م اإ

 رشح احلمك .1

 1764، ص 3، جـ 4261

 288 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمحد بن محمد علوان –املوزعي 

 اجلواب املزيل لالإشاكل .1

 1133، ص 2، جـ 2654

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الروضة املباحة ملريدي التفّاحة .2

 1133، ص 2، جـ 2653

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 جبمع املربّعات واملكّعباتفائدة جلّية تتعلّق  .3

 1134، ص 2، جـ 2656

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب املقّدمة امللّخصة احمليطة .4

 1134، ص 2، جـ 2655

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد هللا بن آأيب بكر – املوزعي القريش املزاح

 قصيدة .1

 1871-1870، ص 3، جـ 4529

 ، ترمي50مجموعة الرابط، رمق 

 دداو  –املوسوي 

 مناقب س يدان الإمام آأمحد بن محمد احلبيش صاحب الشعب .1

 2139-2138، ص 3، جـ 5214

 403مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1201آأمحد بن حسن، م  –املوقري 

 قصائد .1

 1340، ص 2، جـ 3181
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 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

كر .2  نبذة يف آ داب اذّل 

 1521، ص 2، جـ 3639

 رمي، جماميع، ت92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأمحد آأفندي –املولوي 

 فيض احلرم يف آ داب املطالعة .1

 1358، ص 2، جـ 3226

 ، جماميع، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 علوي بن آأمحد بن عبد هللا –موىل عيديد 

 سلسّل نسب .1

 2430، ص 3، جـ 5981

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 هـ 740م ، مشس ادلين آأيب عبد هللا محمّد – بـ الشهيد، املوصيل

 لوامع الأنوار يف رشح حصيح الأخبار .1

 200-199، ص 1، جـ 430

 ، ترمي76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 820، م آأبو عبد هللا محمد بن آأيب احلسن عيل بن جعفرمحمد بن احلسن بن عيل بن جعفر/ –الشهري بـالباليل  املوصيل

 ـه 812، م (اختصار) عبد هللا محمد مشس ادلينهـ/

 قوت الأحياء من كتاب الإحياءاخملترص من الإحياء/ قوت الأحياء .1

 1260، ص 2، جـ 2978

 ، تصّوف، ترمي118مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2354، ص 3، جـ 5781

 50مجموعة احلداد، رمق 

 خمترص الإحياء .2

 2049، ص 3، جـ 4983

 117مجموعة )ع( الاكف، رمق 

براهمي بن عيل –ابن املوييض   محمد بن اإ

 القرآ ن العظمي مش متل عىل الأدةّل العقلية يف الأصول ادلينية التنبيه عىل آأنّ  .1

 1264، ص 2، جـ 2988

 ، تصّوف، ترمي121مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 579معر بن عبد اجمليد بن معر، م  – القريشامليانيش 

ث هجهل .1  الإيضاح فامي ل يسع احملّد 

 84، ص 1، جـ 190

 دون ادلليل عىل اجملموع[]

 الشهري بـ، البديريابن املّي ت، 

 حترير الأفهام يف توريث ذوي الأرحام .1

 1376، ص 2، جـ 3272

 ، جماميع، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 امليداين

 مقدمة امليداين .1

 2311، ص 3، جـ 5663

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 مريغين

 قصيدة يف مدح النيب صىل هللا عليه وسمل .1

 1692، ص 3، جـ 4078

 128 ، رمقمجموعة آ ل بن سهل

 هـ 656عبد هللا، م  –مريغين 

 البشائر احلامتة بأأس باب ُحسن اخلامتة .1

 1602، ص 2، جـ 3844

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي – احملجوب مريغين  هـ 1207، م بن حسن بن محمد آأمني بن عيل عبد هللا بن اإ

 الأنفاس القدس ية يف بعض مناقب احلرضة العّباس ية .1

 1387، ص 2، جـ 3300

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإيضاح املبني يف الالكم عىل فرائض ادلين .2

 2010، ص 3، جـ 4885

 ، جماميع، ترمي89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حتريض الأغبياء عىل الإس تغاثة ابلأنبياء والأولياء .3

 1387-1386، ص 2، جـ 3299

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 احلمك الفائقة واللكامت الرائعة .4

 1385، ص 2جـ ، 3296

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان .5

 1388، ص 2، جـ 3303

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 راتب املسّمى الكوكب الثاقب .6

 1386، ص 2، جـ 3298

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الصالة املريغنّية عىل الصالة السقّافية .7

 1387، ص 2، جـ 3301

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عليه وسمّل من املسجد احلرام مصىّل النيّب صىّل هللا .8

 1575-1574، ص 2، جـ 3774

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نقطة نقط التحقيق من حبار مقاةل الصديق .9

 1386-1385، ص 2، جـ 3297

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عيل –املييك الشافعي البصري 

 تنبيه الصغار عىل ما خيفى من بعض الأفاكر .1

 1223-1222، ص 2، جـ 2887

 110وعة الاكف، فرع سيئون، رمق مجم
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 نونحرف ال 

 ـه 1143 آأو 1142 الش يخ عبد الغين، م – احلنبيل النابليس ادلمشقي

 آأبيات ميدح هبا حميي ادلين ابن العريب وغريه .1

 2449، ص 3، جـ 6033

 مجموعة مصادر مقتنيات

 بقية هللا خري بعد الفناء يف السري .2

 2093، ص 3، جـ 5098

 195ف، رمق مجموعة )ع( الاك

 جواهر النصوص يف حّل  لكامت القصوص .3

 713، ص 1، جـ 1647

 ، ترمي6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 847، م محمّد بن حسن –العجمي احلنفي 

 زبدة الفائدة واجلواب عن الأبيات الواردة .4

 2447، ص 3، جـ 6028

 مجموعة مصادر مقتنيات حسن العامري

 لهية املعارف الغيبيةرشح لطيف عىل قصيدة حبر احلقائق الإ  .5

 2447، ص 3، جـ 6029

 مجموعة مصادر مقتنيات

 رشح نظم عقيدة الس نويس .6

 1752، ص 3، جـ 4229

 285 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 (د الغين النابليسالش يخ عب )من صورة مكتوب اإىل بعض الأخوان .7

 2448، ص 3، جـ 6032

 مجموعة مصادر مقتنيات

 قطرة السامء ونظرة العلامء .8

 2447، ص 3جـ  ،6030

 مجموعة مصادر مقتنيات حسن العامري

 قطع اجلدال يف آأحاكم الإس تقبال .9

 450، ص 1، جـ 999

 43مجموعة احلّداد، رمق 

زاةل ليل القبح .10  كوكب الصبح يف اإ

 2448، ص 3، جـ 6031

 مجموعة مصادر مقتنيات
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براهمي بن محمد – الشافعيالنايج   ـه 900، م الش يخ اإ

 قالئد العقيان .1

 1284، ص 2جـ ، 3041

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قالئد الوقيان فامي يورث الفقر من النس يان .2

 1855، ص 3، جـ 4493

 392 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

براهمي بن عبد القادر –النارشي   اإ

 التّحفة الأنس ّية بنظم العقيدة الس نوس ية .1

 1643-1642، ص 3، جـ 3946

 ، جماميع، ترمي137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 906محمد بن عبد السالم، م  –نارشي ال 

 النصيحة الاكفية ملن خصه هللا ابلعافية .1

 1904، ص 3، جـ 4611

 ، ترمي166من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 ـه 768الش يخ جامل ادلين محمد بن محمد بن محمد، م  –ابن نباتة الفاريق 

 جسع الطوق .1

 1877، ص 3، جـ 4546

 ، آأدب85ن وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة الرابط : م

 رشح رساةل ابن زيدون –رشح العيون  .2

 2236، ص 3، جـ 5467

 76مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 ـه 374م عبد الرحمي بن محمد بن اإسامعيل، /عبد الرمحنآأبو حيىي  – الفارويق ابن نباتة

بن نباتة .1  خطبة اإ

 2204، ص 3، جـ 5384

 29مجموعة عينات، رمق 

 والثانية ليوم امجلعةاخلطبة الأوىل  .2

 723-722، ص 1، جـ 1671

 393عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 خطبة لوداع رمضان .3

 2433، ص 3، جـ 5991
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 مجموعة احلداد، ترمي

 خطبيت عيد الفطر والأحضى .4

 723، ص 1، جـ 1672

 مجموعة الرابط

 723، ص 1، جـ 1673

 395 عيل بن حسن احلّداد، رمق رابط :مجموعة ال

 2197-2196، ص 3، جـ 5364

 24مجموعة عينات، رمق 

 هـ 1257، س عبد هللا بن محمّد – الشافعيالنرباوي 

 حاش ية عىل رشح اخلطيب الرشبيين عيّل آأيب جشاع .1

 325، ص 1، جـ 716

 ، ترمي113مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 النبش بيل

 رشح منظومة ابن املقري .1

 1972-1971، ص 3، جـ 4790

 58وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 يوسف بن اإسامعيل –النهباين 

 النهباين اسامعيل بن يوسف للش يخ ماكتبة .1

 799، ص 1، جـ 1854

 47وعة عدن، رمق مجم

 ـه 619الش يخ، م ، آأبو احلسن، عيل – بن النبيها

 ديوان ابن النبيه .1

 1873، ص 3، جـ 4536

 ، ترمي70: من وقف آ ل اجلنيد، رمق  مجموعة الرابط

 هـ 1206سلامين بن عبد الوهاب، اكن حيًّا حوايل  –جدي الن

بطال مذهب محمد بن عبد الوهاب .1  جّحة فصل اخلطاب يف اإ

 1295، ص 2، جـ 3069

 ، توحيد، ترمي4مجموعة آ ل جيىي، رمق 

 هـ 877عبد هللا بن محمّد بن آأيب القامس، م  –النحري المييين 

 جوب اللّباب: رشح آ ايت الأحاكم .1



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

437 

 

 42، ص 1، جـ 97

 ، سيئون1مجموعة الاكف، رمق 

براهمي – ادلمشقيالنّحاس   هـ 814، م بن محمد آأبو العبّاس آأمحد بن اإ

 نبية الغافلني عن آأعامل اجلاهلنيت  .1

 1814، ص 3، جـ 4387

 309 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 مشارع الأنوار اإىل مصارع العّشاق .2

 846، ص 2، جـ 1972

 169، رمق محموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد

 هـ 338الش يخ آأمحد بن محمد النّحاس، م  –النحوي 

 رشح املعلّقات الس بع .1

 1041-1040، ص 2، جـ 2432

 ، ترمي57مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 951آأبو عبد هللا احلسني بن آأيب بكر، اكن حيَّا س  –الزنييل 

عانة ال .1  ثاين والأخرياجلزء ال طالب الناوي يف رشح اإرشاد الغاوي/اإ

 236-235، ص 1، جـ 510

 150مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 236، ص 1، جـ 511

 ، ترمي152مجموعة الاكف، رمق 

 237-236، ص 1، جـ 512

 158مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 303، م بالش يخ آأبو عبد الّرمحن بن شعي –النسايئ 

 سنن النسايئ .1

 158-157، ص 1، جـ 337

 ، ترمي221مجموعة بن سهل، رمق 

 158، ص 1، جـ 338

 ، ترمي221مجموعة ابن سهل، رمق 

 اجمليت .2

 202، ص 1، جـ 435

 64مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 هـ 710آأبو الرباكت عبد هللا بن آأمحد بن محمود، م  –النسفي 

 كزن ادلقائق .1

 470، ص 1، جـ 1051

 ، ترمي79مجموعة احلزم، رمق 

 هـ 318، م الإمام آأبو مطيع مكحول بن الفضل –النسفي املقري 

 اللؤلؤايت .1

 823، ص 2، جـ 1911

 87محموعة ع الاكف، رمق 

 هـ 757آأبو العباس آأمحد بن معر بن املطري آأمحد، م  –النشاي 

 جامع اخملترصات وخمترص اجلوامع .1

 304-303، ص 1، جـ 665

 142مجموعة الاكف، رمق 

 اس آأمحدآأبو العبّ  – الشافعي النش بيل امليك

 وهل بال مينيحتفة الأمني فمين يقبل ق .1

 2009، ص 3، جـ 4883

 ، ترمي87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 بن محمد آأمحد – النش ييل الشافعي

 رفع الأس تار عن دماء احلّج والإعامتر .1

 1280، ص 2، جـ 3030

 204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2208-2207، ص 3، جـ 5392

 31مجموعة عينات، رمق 

 2297، ص 3، جـ 5626

 80 مجموعة احلسيين، رمق

براهمي بن الرشف بن آأيب القامس، م  –نعامن ال   هـ 897الش يخ اإ

نني بعّدة احلصن احلصني .1  معدة املتحّص 

 179-178، ص 1، جـ 383

 ، ترمي67مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 محمد بن حامت –النعامين 

قامة امجلعة والإعادة .1  اللّمعة املس تفادة يف حمك اإ
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 1510، ص 2، جـ 3611

 ، جماميع، ترمي88وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 1533-1532، ص 2، جـ 3668

 ، جماميع، ترمي100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 841نفيس بن عوض بن حكمي، اكن حيًّا 

 تيسري الأس باب والعالمات يف الطبائع والعالجات .1

 )املؤلف هو الشارح( 1247، ص 2، جـ 2946

 ، طب67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 شاه يوسف القادر –النقشبندي 

 فيض احلق الودود بنيان عقائد اخلالق يف وحدة الوجود .1

 2164، ص 3، جـ 5282

 ، تصوف، ترمي199 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 هـ 769آأو  767آأو  762، م آأبو العبّاس آأمحدشهاب ادلين  – الشافعيـ، الشهري باملرصي، النقيب نقيب/ابن 

 ملهّذبالرتش يح املذّهب عىل ا .1

 299-298، ص 1، جـ 654

 12مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 معدة الساكل وعّدة الناسك .2

 396-395، ص 1، جـ 874

 100مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

  396، ص 1، جـ 875

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 397-396، ص 1، جـ 876

 277مجموعة الاكف، رمق 

 397، ص 1، جـ 877

 256مجموعة الاكف، رمق 

 398-397، ص 1، جـ 878

 364مجموعة الاكف، رمق 

 398، ص 1، جـ 879

 194مجموعة الاكف، رمق 

 398، ص 1، جـ 880

 241مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 399، ص 1، جـ 881
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 292عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 1190، ص 2، جـ 2804

 44مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1680-1679 ، ص3، جـ 4045

 25مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1935، ص 3، جـ 4694

 277مجموعة الرابط، رمق 

 2059، ص 3، جـ 5008

 137مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2126-2125، ص 3، جـ 5181

 322مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2152-2151، ص 3، جـ 5248

 109مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 2256، ص 3، جـ 5521

 50وعة احلسيين، رمق مجم

 هـ 1008ابن اإسامعيل واقيل، م  –النوعي 

 رشح تعلمي املتعملّ  .1

 765-764، ص 1، جـ 1772

 68مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 770 آأو 677 آأو 676، م حميي ادلين/آأبو زكراي حيىي بن رشف الإمام الش يخ –النووي 

 الأحاديث الأربعون/الأربعني حديثاً  .1

 1213، ص 2، جـ 2864

 62وعة الاكف، فرع سيئون، رمق مجم

 1315-1314، ص 2، جـ 3118

 ، جماميع، ترمي13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الأذاكر .2

 1237-1236، ص 2، جـ 2922

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الأربعني النووية/الأربعني حديثاً  .3

 2010، ص 3، جـ 4886

 89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2012، ص 3، جـ 4891

 89ف، رمق مجموعة )ع( الاك
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 2088، ص 3، جـ 5083

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2168، ص 3، جـ 5292

 245مجموعة املكتبة الشعبية، رمق 

 الأصول والقواعد والضاوبط .4

 1836، ص 3، جـ 4446

 318 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

يضاح املناسك فامي ينتفع هل الناسك .5  الإيضاح يف مناسك احلج/اإ

 257، ص 1، جـ 557

 247الاكف، رمق  مجموعة

 257، ص 1، جـ 558

 ، ترمي69مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 258-257، ص 1، جـ 559

 ، ترمي144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 258، ص 1، جـ 560

 124مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 1683-1682، ص 3، جـ 4052

 73 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 بيان دقائق احملرر واملهناج .6

 268، ص 1، جـ 583

 ، ترمي26مجموعة احلزم، رمق 

 تبصري الرمحة وتفسري املنّان .7

 11، ص 1، جـ 23

 ، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 التبيان يف محّل القرآ ن/التبيان يف آ داب محّل القرآ ن .8

 1838، ص 3، جـ 4451

 316مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 2351، ص 3، جـ 5771

 26مجموعة مصادر، رمق 

 2424 ، ص3، جـ 5964

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 التقريب والتيسري يف معرفة سنن البشري النذير .9

 1668، ص 3، جـ 4017

 ، حديث، ترمي27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هتذيب الأسامء واللّغات .10
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 1086-1085، ص 2، جـ 2540

 37مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 1086، ص 2، جـ 2541

 117مكتبة ابعلوي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1086، ص 2، جـ 2542

 118مكتبة ابعلوي، رمق 

حلية حلية الأبرار وشعائر الأخيار//حلية الأبرار وشعار الأخيار يف الأذاكر املس تحس نة يف اليل والهنار .11

 الأبرار وشعائر الأخيار يف ادّلعوات والأذاكر

 83، ص 1، جـ 188

 133مجموعة حسن بن عبد هللا الاكف، رمق 

 84-83، ص 1، جـ 189

 299مجموعة احلسني بن سهل، رمق 

 85، ص 1، جـ 191

 ، ترمي178مجموعة الرابط، رمق 

 86-85، ص 1، جـ 192

 ، ترمي178مجموعة الرابط، رمق 

 86، ص 1، جـ 193

 ، ترمي84املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 87-86، ص 1، جـ 194

 مي، تر50مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 1911، ص 3، جـ 4629

 ، ترمي173مجموعة الرابط، رمق 

 روضة الطالبني ومعدة املفتني .12

 (اإىل السابع )اجلزء الأّول 347، ص 1، جـ 766

 ، ترمي115مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 348-347، ص 1، جـ 767

 54مجموعة احلسني، رمق 

 348، ص 1، جـ 768

 233و 134مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 349-348ص  ،1، جـ 769

 234و 135مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 349، ص 1، جـ 770

 325و 136مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 349، ص 1، جـ 771

 137مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 350، ص 1، جـ 772

 138مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 350، ص 1، جـ 773

 139مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 351-350، ص 1، جـ 774

 140وعة مصادر خمتلفة، رمق مجم

 رايض الصاحلني من آأحاديث س يد املرسلني/رايض الّصاحلني .13

 155-154، ص 1، جـ 330

 ، ترمي320مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 155، ص 1، جـ 331

 356مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 156-155، ص 1، جـ 332

 372مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 156، ص 1، جـ 333

 ، ترمي50ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 156، ص 1، جـ 334

 ، ترمي41مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 1852-1851، ص 3، جـ 4484

 391 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1911، ص 3، جـ 4630

 ، ترمي173مجموعة الرابط، رمق 

 رشح الأربعين النووية .14

 1358-1357، ص 2، جـ 3225

 رمي، جماميع، ت29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1830، ص 3، جـ 4431

 315 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1912، ص 3، جـ 4632

 ، ترمي176مجموعة الرابط، رمق 

 رشح حصيح مسمل .15

 الثاين(الأّول و  )اجلزء 171، ص 1، جـ 366

 49مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 172-171، ص 1، جـ 367

 49مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 172، ص 1جـ  ،368

 75مجموعة محمّد بن آ ل حيىي، رمق 
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 173-172، ص 1، جـ 369

 ، ترمي12مجموعة احلزم، رمق 

 173، ص 1، جـ 370

 ، ترمي261مجموعة الرابط، رمق 

 رشح املهّذب .16

 (والثاين )اجلزء الأّول 389-388، ص 1، جـ 859

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 389، ص 1، جـ 860

 ، ترمي112ضة، رمق مكتبة آ ل العمودي احلري

 390-389، ص 1، جـ 861

 ، ترمي143مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى النووي .17

 1407-1406، ص 2، جـ 3351

 49مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القواعد اجلامعة والضوابط املطرودات واملسائل املشاهبات .18

 1321، ص 2، جـ 3135

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لقواعد وضوابط وآأصو  .19

 1623-1622، ص 2، جـ 3899

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اللّؤلؤ النظمي يف روم التعمّل والتعلمي .20

 1365، ص 2، جـ 3244

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منت الأربعني .21

 1548، ص 2، حـ 3706

 106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مهناج الّطالبني ومعدة املفتيني/مهناج الّطالبني/املهناج .22

 490، ص 1، جـ 1096

 200مجموعة الاكف، رمق 

 491-490، ص 1، جـ 1097

 257مجموعة الاكف، رمق 

 491، ص 1، جـ 1098

 ، ترمي72مجموعة الاكف، رمق 

 491، ص 1، جـ 1099

 289مجموعة الاكف، رمق 
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 492، ص 1، جـ 1100

 رمي، ت359مجموعة الاكف، رمق 

 492، ص 1، جـ 1101

 48مجموعة احلسيين، رمق 

 493-492، ص 1، جـ 1102

 ، ترمي156مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 493، ص 1، جـ 1103

 126مجموعة الرابط، رمق 

 494-493، ص 1، جـ 1104

 69مجموعة الاكف، رمق 

 494، ص 1، جـ 1105

 70مجموعة الاكف، رمق 

 494، ص 1، جـ 1106

 71مجموعة الاكف، رمق 

 495، ص 1، جـ 1107

  20مجموعة احلزم، رمق 

 495، ص 1، جـ 1108

 املكتبة الشعبية املالك

 496-495، ص 1، جـ 1109

 ، ترمي119مجموعة كتب حريضة، رمق 

 496، ص 1، جـ 1110

 98مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 497-496، ص 1، جـ 1111

 14مجموعة مصادر، رمق 

 نقل آ خر ابب من كتاب التبيان .23

 1983-1982، ص 3، جـ 4817

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 
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 هاءحرف ال 

 هـ 887آأو  818 آأو 815آأبو العبّاس شهاب ادلين آأمحد/آأمحد الشهري وادله اببن الهامئ، م  الش يخ –ن الهامئ اب

 جدول يف املناخسات .1

 2252، ص 3، جـ 5511

 39مجموعة احلسيين، رمق 

 ش ّباك .2

 1593، ص 2، جـ 3819

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفصول املهّمة يف عمل مواريث الأّمة .3

 1490-1489ص ، 2، جـ 3563

 ، جماميع، ترمي81مجموعة آ ل حيي، رمق 

 نبذة يف الفرائض .4

 1283، ص 2، جـ 3039

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

براهمي بن املفضل، م  –الهادوي   ـه 1085محمد بن اإ

 وتعليقات علهيا –نظم الورقات  .1

 2309، ص 3، جـ 5656

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 محمّد ساف بن زين –الهادي 

 نفوس من الكم احلبيب عبد الباري بن ش يخ العيدروسهبجة ال  .1

 696، ص 1، جـ 1607

 ، ترمي41مجموعة احلسيين، رمق 

 حبر بن ريس بن صالح بن خليفة –الهاروين املاليك 

 رشح الربدة املسامة ابرتشاف الشهدة يف رشح قصيدة الربدة .1

 1724، ص 3، جـ 4157

 275 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 براهمي بن عبد اللطيف بن اخملدوم محمدالش يخ اإ  – الهامش

 آأحاديث .1

 )خلصها( 1782، ص 3، جـ 4306

 296 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 هتذيب البيان .2

 1781، ص 3، جـ 4304

 296 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 زيد بن عبد هللا بن مسعود – الهامشي

 الأربعني احلديث الس يلقية .1

 1703، ص 3، جـ 4106

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 954-891جار هللا احملب آأيب الفضل محمد بن عبد العزيز بن معر بن فهد، م –الهامشي املاليك الشافعي 

 حسن القرى يف آأودية آأم القرى منبع اخلري والربكة يف آأودية آأم القرى مكة .1

 2029، ص 3، جـ 4931

 ، جماميع، ترمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

  آأمحد بن حيىيالش يخ املؤيد ابهلل –الهاوروين 

 س ياسة املريدين .1

 1706، ص 3، جـ 4114

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 ـه 509، م ـالرشيف نظام ادلين آأيب يعىل محمد بن محمد العبايس، املعروف ب – ابن الهبارية

 الصادح والبامغ .1

 1874، ص 3، جـ 4538

 ، ترمي72من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

ب  راهمي، عمل ادلينهبة هللا بن اإ

 صاقّل القلوب والفكر .1

 1141-1140، ص 2، جـ 2672

 ، فقه، ترمي2مجموعة عدن، رمق 

 هـ 560عون ادلين آأيب املظفّر حيىي بن محمّد، م  –ابن هبرية 

حاح عىل املذاهب الأربعة .1  الإفصاح عن معاين الّص 

 242-241، ص 1، جـ 523

 ، ترمي32مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 محمد – الهجريس

 مقامة تعين الشوق من جتين املعشوق .1
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 1665، ص 3، جـ 4009

 ، جماميع، ترمي144مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حمسن بن آأمحد –الهّدار 

 قصيدة وماكتبة .1

 1055-1054، ص 2، جـ 2467

 323مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 ، عاش يف القرن العارشرو محمد بن منص –الهدهدي 

 دي عىل الس نوس ية يف عمل التوحيدرشح الهده .1

 2381، ص 3، جـ 5849

 ، توحيد، ترمي1مجموعة مكتبة الشحر، بدون رمق 

 رشح الهدهدي عىل آأّم الرباهني .2

 1461-1460، ص 2، جـ 3491

 65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الهدي رشح آأم الرباهني يف رشح آأصول ادلين .3

 1734، ص 3، جـ 4182

 279 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 1014عيّل بن سلطان محمّد، م  –لهروي ا

 رشح عىل كتاب احلصن احلصني .1

 169، ص 1، جـ 362

 ، ترمي45مكتبة الأحقاف، رمق 

 الفيض الأرمح والفتح الأكرم .2

 792-791، ص 1، جـ 1836

 ، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املال عيل قاري –الهروي 

 رساةل يف زايرة قرب النيب صىل هللا عليه وسمل .1

 2209، ص 3، جـ 5395

 31مجموعة عينات، رمق 

 هـ 218آأبو محمد عبد هللا، م  –ابن هشام 

 سرية رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .1

 1869، ص 3، جـ 4526
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 ، ترمي24من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 السرية الكربى .2

 )اجلزء الأّول( 936-935، ص 2، جـ 2184

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثاين( 936، ص 2، جـ 2185

 42مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1272عبد هللا بن احلسني بن طاهر بن محمود، م  –ابن هشام 

 آأبيات مرسّل للش يخ عبد هللا بن آأمحد ابسودان .1

 1205-1204، ص 2، جـ 2842

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 اخلطبة النونية .2

 1401، ص 2، جـ 3337

 48، رمق مجموعة آ ل حيىي

 ديوان .3

 1007، ص 2، جـ 2351

 ، شعر، ترمي64مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 1008-1007، 2، جـ 2352

 117مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1008، ص 2، جـ 2353

 47مجموعة حسن بن عبد هلل الاكف، رمق 

 1215، ص 2، جـ 2869

 ترمي، جماميع، 63مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 صّل الأهل والأقربني .4

 1381، ص 2، جـ 3285

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة .5

 1402-1401، ص 2، جـ 3338

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هديّة الصديق للأخ والرفيق .6

 1400، ص 2، جـ 3334

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 762آأو  761، م د هللايوسف بن عب جامل ادلين د عبد هللا بنآأبو محم – النحوي بن هشام الأنصاريا

 آأوحض املساكل اإىل آألفية ابن ماكل .1
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 1984، ص 3، جـ 4821

 70مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حاش ية عىل معّدميت املسّماة بقطر الندى وبّل الصدى .2

 1088، ص 2، جـ 2546

 31مجموعة احلزم، رمق 

 رشح قطر الندى وبّل الصدى .3

 1396، ص 2، جـ 3325

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مغين اللّبيب .4

 )اجلزء الأّول( 1108، ص 2، جـ 2595

 256مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 1108، ص 2، جـ 2596

 256مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 ()آأبو محمد عبد هللا بن يوسف بن آأمحد بن هشام، مغين اللّبيب عن كتب الأعاريب 1109، ص 2، جـ 2597

 ، حنو، ترمي66مجموعة مكتبة الشحر، رمق 

 )مغين اللّبيب عن كتب الأعاريب( 1109، ص 2، جـ 2598

 ، حنو، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )مغين اللّبيب عن كتب الأعاريب( 1227، ص 2، جـ 2899

 ، حنو، ترمي5مجموعة آ ىل حيىي، رمق 

 هـ 672، م الش يخ عبد هللا محمد بن يوسف –ابن هشام النحوي 

 قطر الندى وبّل الصدى .1

 1102، ص 2، جـ 2581

 173مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 هـ 745، م محمّد بن محمّد بن عيّل هامم –املرصي  بـ، املعروف، ابن اهلامم

 سالح املؤمن وعّدة احملسن .1

 157، ص 1، جـ 336

 ، ترمي237مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 حامد بن يوسف –اهلمداين 

 منظومة .1

 2186، ص 3جـ  ،5337

 ، موعظة، ترمي104 ، رمقسيئون مجموعة
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 ـه 334، م احلسن بن آأمحد –اهلمداين 

 الإلكيل .1

 2453، ص 3، جـ 6046

 179مجموعة املكتبة الشعبية، رمق 

 ـه 966آأبو نرص محمد بن عبد الرمحن، م  –اهلمداين 

 الس بعيات يف مواععظ الربايت .1

 1923، ص 3، جـ 4661

 ، ترمي194وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة الرابط : من 

 ـه 643، م بن عبد الّصمد آأبو احلسن عيل بن محمد –السخاوي اهلمداين 

 منظومة يف متشابه القرآ ن .1

 80، ص 1، جـ 182

 116مجموعة عبد الّرحامن ش يخ الاكف، رمق 

 هداية املراتب .2

 2322-2321، ص 3، جـ 5689

 27مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 لعقيّلالوس يّل اإىل كشف ا .3

 1869-1868، ص 3، جـ 4524

 ، ترمي19مجموعة الرابط، رمق 

 هـ 773آأبو حفص معر بن اإحساق، م  –الهندي 

 زبدة الأحاكم يف اختالف الأمئة الأعالم .1

 1271، ص 2، جـ 3007

 167مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حسني بن آأمحد – املشهور بــ، خ العطارين مبكّةهنوق ش ي

 حو المينمزيل الشجن يف الر حّل نـ .1

 980، ص 2، جـ 2289

 48مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 977آأو  974آأو م  هـ 973-909 ، مبن محمد آأمحد شهاب ادلين الش يخ – ، ابن جحرالشافعي امليّك   الهيمتي

جارة الأوقاف .1  الإحتاف ببيان آأحاكم اإ

 1349، ص 2، جـ 3204

 ، جماميع، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 انفة مبا جاء يف الصدقة والضيافةاإحتاف ذي املروءة والإ  .2

 1860-1859، ص 3، جـ 4502

 ، ترمي412 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

د بين آ دم .3 متام النعمة عىل العامل مبودل س ّي   اإ

 1305، ص 2، جـ 3094

 ، جماميع، ترمي9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

رشاد ذوي الغىن الأانقة يف آأحاكم الصدقة والضيافة .4  اإ

 1346-1345، ص 2، جـ 3195

 ، جماميع، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل من الش يخ معر بن آأمحد العمودي .5

 1423، ص 2، جـ 3392

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة .6

 1356-1355، 2، جـ 3220

 27مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ىن املطالب يف صّل الأرحام والأقارب .7

 680-681، ص 1، جـ 1572

 48مجموعة الاكف، رمق 

 681، ص 1، جـ 1573

 ، ترمي29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 682-681، ص 1، جـ 1574

 ، ترمي14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 682، ص 1، جـ 1575

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأرشف الوسائل اإىل فهم الشامئل .8

 96-95، ص 1، جـ 212

 ، ترمي413مجموعة ابن سهل، رمق 

صابة الإغراض يف سقوط اخليار ابلإعراض .9  اإ

 1349-1348، ص 2، جـ 3203

 ، جماميع، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإعالم بقواطع الإسالم .10

 1302، ص 2، جـ 3086

 ، فقه، ترمي8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1513، ص 2، جـ 3619

 89مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 1957، ص 3، جـ 4753

 9مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الإفادة ملا جاء يف املرض والعيادة .11

 1505، ص 2، جـ 3598

 ، جماميع، ترمي85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1556، ص 2، جـ 3727

 109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإفصاح حباش ية الإيضاح .12

 1270، ص 2، جـ 3004

 ، فقه، ترمي120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإفصاح عىل آأحاديث النّ اكح .13

 1346، ص 2، جـ 3197

 25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لقرى آأم القرىآأفضل القرى  .14

 1848-1847، ص 3، جـ 4473

 377 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

لصاق ُعَوار الهوس مبَن مل يفهم الإضطراب يف حديث آأنس .15  اإ

 1347-1346، ص 2، جـ 3198

 ، جماميع، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (اإىل السادس الإمداد رشح الإرشاد )اجلزء الأّول .16

 249، ص 1، جـ 539

 74ل، رمق مجموعة آ ل بن سه

 250-249، ص 1، جـ 540

 75مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 250، ص 1، جـ 541

 76مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 250، ص 1، جـ 542

 77مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 251-250، ص 1، جـ 543

 78مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 251، ص 1، جـ 544

 79مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 252-251، ص 1، جـ 545

 80آ ل بن سهل، رمق مجموعة 

 252، ص 1، جـ 546
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 101مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 253-252، ص 1، جـ 547

 178مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 253، ص 1، جـ 548

 52مجموعة احلسيين، رمق 

 253، ص 1، جـ 549

 463عيّل بن حسن احلّداد، رمق  رابط :مجموعة ال

يضاح الأحاكم ملا يأأخذ العّمال واحلاّكم .17 يضاج الأ /اإ  حاكم ملا يأأخذه العّمال واحلاّكماإ

 1235-1234، ص 2، جـ 2917

 ، فقه، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1357-1356 ص ،2، جـ 3222

 ، جماميع، ترمي28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1861، ص 3، جـ 4505

 ، ترمي412 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

يضاح املقرر من آأحاكم احملرر .18  اإ

 2280، ص 3، جـ 5582

 77ة احلسيين، رمق مجموع

 الإيعاب رشح العباب .19

 )اجلزء الأّول( 254-253، ص 1، جـ 551

 ، ترمي211مجموعة احلسيين، رمق 

 255-254، ص 1، جـ 552

 205مجموعة احلسيين، رمق 

 255، ص 1، جـ 553

 9مجموعة الاكف، رمق 

 256-255، ص 1، جـ 554

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 256، ص 1، جـ 555

 47حيىي، رمق مجموعة آ ل 

لهيا مؤدبو الأطفالحت .20  رير املقال يف آ داب وآأحاكم وفوائد حيتاج اإ

 1839، ص 3، جـ 4453

 319 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

يام .21  حتفة آأهل الإسالم يف خصوصيات الّص 

 271، ص 1، جـ 589

 74مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتفة احملتاج برشح املهناج/حتفة احملتاج رشح املهناج .22
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 (اإىل الثامن والأخري )اجلزء الأّول 278-277، ص 1، جـ 604

 47مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 278، ص 1، جـ 605

 48مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 278، ص 1، جـ 606

 49مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 279-278، ص 1، جـ 607

 50مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 279، ص 1، جـ 608

 51مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 280-279، ص 1، جـ 609

 52مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 280، ص 1، جـ 610

 53مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 280، ص 1، جـ 611

 54مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 281-280، ص 1، جـ 612

 186مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 281، ص 1، جـ 613

 187مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 282-281، ص 1، جـ 614

 188مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 282، ص 1، جـ 615

 189مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 283-282، ص 1، جـ 616

 192مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 283، ص 1، جـ 617

 192مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 283، ص 1، جـ 618

 194مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 284، ص 1، جـ 619

 ، ترمي81مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 284، ص 1، جـ 620

 ، ترمي11مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 285-284، ص 1جـ  ،621
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 ، ترمي166مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 285، ص 1، جـ 622

 72مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 286-285، ص 1، جـ 623

 196مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 (اإىل الرابع والأخري )اجلزء الأّول 286، ص 1، جـ 624

 94مجموعة الرابط، رمق 

 287-286، ص 1، جـ 625

 95مجموعة الرابط، رمق 

 287، ص 1، جـ 626

 96مجموعة الرابط، رمق 

 287، ص 1، جـ 627

 113مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 288، ص 1، جـ 628

 114مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 288، ص 1، جـ 629

 ، ترمي288مجموعة الرابط، رمق 

 289-288، ص 1، جـ 630

 466مجموعة الرابط، رمق 

 289، ص 1، جـ 631

 120وعة الاكف، رمق مجم

 290-289، ص 1، جـ 632

 121مجموعة الاكف، رمق 

 290، ص 1، جـ 633

 122مجموعة الاكف، رمق 

 290، ص 1، جـ 634

 123مجموعة الاكف، رمق 

 291، ص 1، جـ 635

 ، ترمي330مجموعة الاكف، رمق 

 291، ص 1، جـ 636

 352مجموعة الاكف، رمق 

 292-291، ص 1، جـ 637

 53سيين، رمق مجموعة احل 

  292، ص 1، جـ 638

 45مجموعة احلسيين، رمق 
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 292، ص 1، جـ 639

 ، ترمي93مجموعة احلسيين، رمق 

 293، ص 1، جـ 640

 6مجموعة احلزم، رمق 

 293، ص 1، جـ 641

 6مجموعة احلزم، رمق 

 294-293، ص 1، جـ 642

 6مجموعة احلزم، رمق 

 294، ص 1، جـ 643

  70مجموعة احلزم، رمق 

 294، ص 1، جـ 644

  71مجموعة احلزم، رمق 

 295-294، ص 1، جـ 645

 97مجموعة مصادر، رمق 

 295، ص 1، جـ 646

 50مجموعة مصادر، رمق 

 296-295، ص 1، جـ 647

 95مجموعة مصادر، رمق 

 296، ص 1، جـ 648

 96مكتبة الأحقاف، رمق 

 296، ص 1، جـ 649

 94مكتبة الأحقاف، رمق 

 297، ص 1، جـ 650

 179وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 2396-2395، ص 3، جـ 5888

 3134مجموعة مصادر، رمق 

 2396، ص 3، جـ 5889

 3135مجموعة الاكف، رمق 

ّ سان عن اخلطور والتفّوه بثلب معاوية بن آأيب سفيان .23  تطهري اجلنان والل

 1257-1256، ص 2، جـ 2970

 ، تصّوف، ترمي98مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 س الغيبةتطهري العيبة من دن .24

 1346، ص 2، جـ 3196

 25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1792، ص 3، جـ 4332
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 303 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 تعريف آأخوان الصفا بنبذ من آأخبار اترخي اخللفاء .25

 1298، ص 2، جـ 3078

 ، اترخي، ترمي6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 التعّرف يف الأصلني والتصّوف/الأصلني والترصيف التعريف يف .26

 1327، ص 2، جـ 3274

 ، جماميع، ترمي36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1557، ص 2، جـ 3730

 ، جماميع، ترمي110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2279، ص 3، جـ 5579

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 ابلأبرى/تلخيص الأحراء يف حمك الطالق ابلإبراء/تلخيص الأحرى يف حمك تعليق الطالق ابلإبراء .27

 1146، ص 2، جـ 2741

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 2027، ص 3، جـ 4927

 ، جماميع، ترمي98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 2243، ص 3، جـ 5487

 29 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 تنبيه الأخيار .28

 1304، ص 2، جـ 3092

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ثبت الش يخ ابن جحر امليّك  وآأسانيده ومسلسالته هل .29

 1281-1280، ص 2، جـ 3032

 ، تصّوف، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اجلوهر املنظم يف زايرة القرب املعظم .30

 2326-2325، ص 3، جـ 5700

 28مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 حاش ية التحفة .31

 )اجلزء الثالث( 327-326، ص 1، جـ 719

 86مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1341، ص 2، جـ 3185

 ، جماميع رمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دّر الغاممة ف زّر الطيلسان والعاممة/دار الغاممة يف ذر الطيلسان والعذبة والعاممة .32

 1304، ص 2، جـ 3091

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 2281، ص 3، جـ 5585

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 ادلّر املنضود يف الصالة والسالم عىل صاحب املقام احملمود .33

 726-725، ص 1، جـ 1679

 53رمق مجموعة الاكف، 

 726، ص 1، جـ 1680

 ، ترمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف آأحاكم احليض والنفاس والإس تحاضة .34

 1379-1378، ص 2، جـ 3279

 38مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الثاينالزواجر عن اقرتاف الكبائر/ .35

 754، ص 1، جـ 1747

 347مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 755-754، ص 1، جـ 1748

 348سهل، رمق  مجموعة حسني بن

 755، ص 1، جـ 1749

 ، ترمي152من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

  755، ص 1، جـ 1750

 ، ترمي31مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب عن الإمان .36

 1294، ص 2، جـ 3067

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب يف حمك احلنا للرجل .37

 1159، ص 2، جـ 2722

 25مق مجموعة آ ل حيىي، ر

 1232، ص 2، جـ 2910

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح ابن جحر عىل املقّدمة احلرضميّة .38

 375-374، ص 1، جـ 827

 ، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح ابن جحر عىل املهنج .39

 )اجلزء الثاين( 375، ص 1، جـ 828

 96مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الثالث( 376-375، ص 1، جـ 829

 97ل حيىي، رمق مجموعة آ  
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 رشح الإيضاح يف املناسك .40

 1897، ص 3، جـ 4593

 141مجموعة الرابط، رمق 

 رشح الشامئل .41

 938، ص 2، جـ 2190

 40مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح عىل مقدمة بأأفضل .42

 1613، ص 2، جـ 3874

 126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح القصيد الهزمية .43

 773، ص 1، جـ 1792

 ترمي ،13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 774-773، ص 1، جـ 1793

 30مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 رشح اخملترص .44

 377، ص 1، جـ 832

 ، سيئون30مجموعة الاكف، رمق 

يضاح النووي .45  رشح خمترص اإ

 1683، ص 3، جـ 4053

 73 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 رشح خمترص ابفضل املسّمى املهنج القومي يف رشح مسائل التعلمي/بأأفضلرشح خمترص  .46

 373-372، ص 1جـ  ،823

 115مجموعة الرابط، رمق 

 373، ص 1، جـ 824

 131مجموعة الرابط، رمق 

 374-373، ص 1، جـ 825

 190مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 374، ص 1، جـ 826

 79مجموعة الاكف، رمق 

 1679، ص 3، جـ 4044

 3 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2020-2019، ص 3، جـ 4908

 96( الاكف، رمق مجموعة )ع

 رشح خمترص يف الفقه .47

 1613، ص 2، جـ 3875
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 126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح اخملترص الكبري .48

 376، ص 1، جـ 830

 27مجموعة احلّداد، رمق 

 رشح مقّدمة ابفضل .49

 376، ص 1، جـ 831

  3مجموعة عينات، رمق 

 املنح املكية –رشح اهلمزية  .50

 2000-1999، ص 3، جـ 4859

 اكفمجموعة )ع( ال

 الّصواعق احملرقة لأخوان الش ياطني والابتداع والضالل والزندقة .51

 776-775، ص 1، جـ 1797

 ، ترمي86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 776، ص 1، جـ 1798

 415مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 776، ص 1، جـ 1799

 94مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 777-776، ص 1، جـ 1800

 ، ترمية املالكاملكتبة الشعبي

 ما كتبةصورة  .52

 1376، ص 2، جـ 3273

 36مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى .53

 )اجلزء اخلامس( 1233-1232، ص 2، جـ 2912

 ، فقه، ترمي22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1423، ص 2، جـ 3393

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى ابن جحر )اجلزء الأّول اإىل اخلامس( .54

 402، ص 1، جـ 889

 16مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 403-402، ص 1، جـ 890

 17مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 403، ص 1، جـ 891

 18مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 404-403، ص 1، جـ 892
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 19مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

  404، ص 1، جـ 893

 20مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 405-404، ص 1، جـ 894

 4مجموعة آ ل بن حيىي، رمق 

 405، ص 1، جـ 895

 5 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 405، ص 1، جـ 896

 6مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 406-405، ص 1، جـ 897

 7مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 406، ص 1، جـ 898

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 407-406، ص 1، جـ 899

 135مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 407، ص 1، جـ 900

 119مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 408-407، ص 1، جـ 901

 132الرابط، رمق  مجموعة

 408، ص 1، جـ 902

 ، ترمي23مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 408، ص 1، جـ 903

 مجموعة مصادر خمتلفة

 409، ص 1، جـ 904

 مجموعة مصادر خمتلفة

 409، ص 1، جـ 905

 ، ترمي310املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 410-409، ص 1، جـ 906

 178مجموعة حسن الاكف، رمق 

 410، ص 1، جـ 907

 179مجموعة حسن الاكف، رمق 

 الثاين/فتاوى حديثة .55

 180-179، ص 1، جـ 385

 ، ترمي21مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 180، ص 1، جـ 386
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 64مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 180، ص 1، جـ 387

 65مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 181، ص 1، جـ 388

 1321مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 رشادفتح اجلواد برشح الإ  .56

 415، ص 1، جـ 918

 99مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 415، ص 1، جـ 919

 103مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 416-415، ص 1، جـ 920

 112مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 416، ص 1، جـ 921

 ، ترمي1مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 417-416، ص 1، جـ 922

 ، ترمي73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  417، ص 1، جـ 923

 ، ترمي54وعة آ ل حيىي، رمق مجم

 )اجلزء الأّول اإىل السابع( 418-417، ص 1، جـ 924

 13مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 418، ص 1، جـ 925

 274مجموعة الاكف، رمق 

 419-418، ص 1، جـ 926

 80مجموعة الاكف، رمق 

 419، ص 1، جـ 927

 81مجموعة الاكف، رمق 

 420-419، ص 1، جـ 928

 82مجموعة الاكف، رمق 

 420، ص 1، جـ 929

 83مجموعة الاكف، رمق 

 421-420، ص 1، جـ 930

 84مجموعة الاكف، رمق 

 421، ص 1، جـ 931

 مجموعة الاكف

 421، ص 1، جـ 932
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 88لرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق مجموعة ا

 421، ص 1، جـ 933

 133مجموعة الرابط، رمق 

 422-421، ص 1، جـ 934

 133مجموعة الرابط، رمق 

 422، ص 1، جـ 935

 20مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 423-422، ص 1، جـ 936

 20مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 فتح املبني برشح الأربعني النووية/الفتح املبني رشح الأربعني/فتح املبني برشح الأربعني .57

 165-164، ص 1، جـ 352

 ، ترمي1مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 190، ص 1، جـ 409

 ، ترمي30ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 191-190، ص 1، جـ 410

 ، ترمي20مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 191، ص 1، جـ 411

 ، ترمي18مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 192-191، ص 1، جـ 412

 ، ترمي59مجموعة احلسني، رمق 

 192، ص 1، جـ 413

 236مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 1702، ص 3، جـ 4103

 213 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 1957-1956، ص 3، جـ 4751

 ، جماميع، ترمي9ققق 

 2157، ص 3، جـ 5263

 107مجموعة )ح( الاكف، رمق 

 فضل القرى لقراء آأّم القرى، ويُسّمى آأيًضا: املنح املكّ ية برشح اهلمزيّة .58

 685-684، ص 1، جـ 1581

 ، ترمي389مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ن/الرقنيقّرة العني ببيان آأّن التربّع ل يُبطهل ادلي .59

 1302، ص 2، جـ 3087

 ، فقه، ترمي8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1348-1347، ص 2، جـ 3200
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 ، جماميع، فقه، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القول اخملترص يف عالمات املهدي املنتظر .60

 1548، ص 2، جـ 3707

 106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1861-1860، ص 3، جـ 4504

 ، ترمي412 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 كتاب يف الأحاكم .61

 1305-1304، ص 2، جـ 3093

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كّف الرعاع عن حمّرمات اللّهو والّسامع/حترمي آ ةل السامع كّف الرعاع يف .62

 810، ص 1، جـ 1884

 ، ترمي89مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1252، ص 2، جـ 2959

 ، تصّوف، ترمي81مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ترص فتاوى ابن جحرخم /مجموعة فتاوى .63

 479، ص 1، جـ 1071

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1424، ص 2، جـ 3394

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص احملرر من ال راء يف حمك الطالق ابلإبراء .64

 1922، ص 3، جـ 4660

 ، ترمي193مجموعة الرابط، رمق 

 املسأأةل الرسحيّية .65

 1633، ص 3، جـ 3920

 ، جماميع133مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسانيد ابن جحر الهيمتي .66

 2305، ص 3، جـ 5646

 ، ترمي84مجموعة احلسيين، رمق 

 املس تعَذب يف حمك بيع املاء .67

 1348، ص 2، جـ 3202

 ، جماميع، ترمي25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املنح املكّ ية يف القصيدة اهلمزية/املنح املكّ ية يف رشح اهلمزية .68

 861-860، ص 2، جـ 2008

 393حسن بن سهل، رمق مجموعة 

 861، ص 2، جـ 2009
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 402مجموعة حسن بن سهل، قرم 

 862-861، ص 2، جـ 2010

 ـ تصّوف، ترمي113محموعة آ ل حيىي، رمق 

 862، ص 2، جـ 2011

 تصّوف، ترمي ،55رمق  ،ملكتبة الشعبية، املالك

 863-862، ص 2، جـ 2012

 ، ترمي183مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 863، ص 2، جـ 2013

 332مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 863ص  ،2، جـ 2014

 48مجموعة ع الاكف، فرع سيئون، رمق 

 املهنج القومي برشح مسائل التعلمي/املهنج القومي رشح مسائل التعلمي .69

 498، ص 1، جـ 1114

 142مجموعة الرابط، رمق 

 4989-498، ص 1، جـ 1115

 97، رمق مجموعة الرابط

 499، ص 1، جـ 1116

 14مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 500-499، ص 1، جـ 1117

 281مجموعة الاكف، رمق 

 500، ص 1، جـ 1118

 ، ترمي171مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 500، ص 1، جـ 1119

 ، ترمي12مجموعة مصادر، رمق 

 501، ص 1، جـ 1120

  10مجموعة احلزم، رمق 

 501، ص 1، جـ 1121

 ، ترمي11زم، رمق مجموعة احل

 502-501، ص 1، جـ 1122

 ، ترمي35املكتبة الشعبية املالك، رمق 

  502، ص 1، جـ 1123

 18املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 1247-1246، ص 2، جـ 2945

 ، فقه، ترمي65مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2171، ص 3، جـ 5299
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 25 مجموعة احلزم، رمق

 املودل الكبري .70

 1905، ص 3، جـ 4613

 ، ترمي166من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 نبذة يف تعلمي القرآ ن .71

 1356 ص ،2، جـ 3221

 28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النعمة الكربى عىل العامل .72

 1958-1957، ص 3، جـ 4754

 9مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 النفحات الصمديّة .73

 1457، ص 2، جـ 3482

 مي، جماميع، تر63مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 واوحرف ال

 هـ 468آأبو احلسن عيّل بن آأمحد، م  –الواحدي 

 تفسري الوجزي .1

 33، ص 1، جـ 75

 70مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 رشح ديوان املتنيّب  .2

 1040، ص 2، حـ 2431

 ، آأدب، ترمي136مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 عبد الرؤوف بن محمد بن قامس –الواعظ امليّك  الشافعي 

 ائية خمترص آأمحد الشيلح .1

 1269-1268، ص 2، جـ 3001

 ، فقه، ترمي120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 207الش يخ آأبو عبد هللا محمد بن معر، م  –الواقدي 

 فتوح الشام وقتل الروم .1

 967 ، ص2، جـ 2260

 ، ترمي76مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 هـ 749، م بن معر زين ادلين معر بن املظفّر –ابن الوردي 

 الهبجة الوديّة .1

 266، ص 1، جـ 578

 46مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 التحفة الوردية .2

 2152، ص 3، جـ 5249

 109مجموعة )ح( الاكف، رمق 

بن الوردي .3  ختميس لمية اإ

 2103، ص 3، جـ 5124

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 خريدة العجائب وفريدة الغرائب .4

 1132، ص 2، جـ 2650

 39ة مصادر خمتلفة، رمق مجموع

 1132، ص 2، جـ 2651

 302مجموعة ابن سهل، رمق 
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 منظومة ابن الوردي .5

 1439، ص 2، جـ 3436

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 633زين ادلين آأيب حفص معر بن املظفر، م  –الوردي الصديقي املرصي 

 خرب املبتدآأ  .1

 1847-1846، ص 3، جـ 4471

 صوف، ترمي، ت377 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 الوزويق الأزهري الكنّاين احلس ين

 بيان الأصل يف لفظ بأأفضل .1

 1180، ص 2، جـ 2777

 ، جماميع، ترمي34مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

براهمي بن محمد بن عبد هللا –ابن الوزير   اإ

 فصيدة .1

 1080-1079، ص 2، جـ 2527

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عبد اللطيف بن عبد الرمحن –وزير 

 مقدمة ديوان س يدان آأيب بكر بن عبد هللا العيدروس .1

 2180، ص 3، جـ 5322

 ، تصوف، ترمي36مجموعة احلزم، رمق 

 ـه 1130عامثن بن عيل بن محمد، م  – الوزير

نهتاز الفرص لرشح القصص .1  اإ

 1904-1903، ص 3، جـ 4610

 ، ترمي166من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 محمد بن رش يد ادلين محمد بن محمد بن طاهر ياث ادلينغ  – الوزير

 رشح منازل السائرين .1

 (ـه 378)آأمت تأأليفه س نة  2118، ص 3، جـ 5161

 291مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هـ 1135محمد بن زايد، م جامل ادلين  – الميين الزبيدي الرشعيب الوّضايح

 الإصباح يف الإيضاح لأراكن الناكح .1
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 1760، ص 3، جـ 4251

 287 آ ل بن سهل، رمق مجموعة

 فتح الرمحن/فتح الرمحن فامي حيصل به الإميان والإسالم .2

 هـ( 1257)الوّضايح وآأمحد بن معر بن مسيط، م  1198، ص 2، جـ 2725

 50مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 )الوّضايح وامحد بن معر بن مسيط( 1188، ص 2، جـ 2797

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ( 1257آأمحد بن معر بن مسيط، م )الوّضايح و  1202، ص 2ـ ، ج2836

 52مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 1475، ص 2، جـ 3527

 ، جماميع، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1530-1529، ص 2، جـ 3661

 100مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1596، ص 2، جـ 3828

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الصّمد برشح الّزبد/زبدفتح الصمد رشح آألفاظ ال .3

 424، ص 1، جـ 940

 57مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 425-424، ص 1، جـ 941

 297مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 425، ص 1، جـ 942

 ، ترمي107مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 425، ص 1، جـ 943

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 2197، ص 3، جـ 5365

 25مجموعة عينات، رمق 

 ة يف حّل  آألفاظ الفريدة اجلامعةالفرائد النافع .4

 1321-1320، ص 2، جـ 3133

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املصباح املنري واملرشد للعابر يف املسري/املصباح املنري .5

 2249-2248، ص 3، جـ 5501

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 2295، ص 3، جـ 5620

 79مجموعة احلسيين، رمق 
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براهمي املعملعبد ا – وطب احلرضيم  لرمحن بن اإ

 جواب سؤال .1

 2062-2061، ص 3، جـ 5015

 149مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 محمد كامل ادلين –ابن آأبو الوفاء 

 تسهيل الفحص عن رواية الإمام حفص .1

 1153، ص 2، جـ 2705

 ، جماميع، ترمي17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هـ 1121عيّل بن عبد الرّب، م  –الوفايئ الأزهري 

 آأوراد جامع احلقائق برشح املورد الرائق .1

 686، ص 1، جـ 1583

 ، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 1211-1170عيل بن عبد الرّب،  الش يخ – اخللويق الأزهري الشافعي احلسيينالوفايئ احلس ين/

 الإجعاز يف اجملاز .1

 1176، ص 2، جـ 2766

 مي، جماميع، تر28مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 حتفة الأفاكر الأملعيّة برشح الس بط عىل الرجبّية .2

 1419-1418، ص 2، حـ 3381

 ، جماميع، ترمي52مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتقيق املرام برشح ذوي الأرحام .3

 1282، ص 2، جـ 3035

 ، فرائض، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1564، ص 2، جـ 3748

 ، جماميع، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفرجحزب  .4

 2256، ص 3، جـ 5522

 50مجموعة احلسيين، رمق 

 خالصة الالكم من حتقيق املرام برشح نظم ذوي الأرحام .5

 2323-2322، ص 3، جـ 5691

 27مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ادلّر السنيّة برشح الكنوز الهبّية .6

 1230، ص 2، جـ 2905
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 ، حنو، ترمي5مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ح اجلوهرةادلللت املعتربة برش  .7

 1334، ص 2، جـ 3166

 ، جماميع، ترمي18آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 1547، ص 2، حـ 3705

 106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دليل الساكل اإىل ماكل املامكل .8

 1465-1464، ص 2، جـ 3501

 ، جماميع، ترمي68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 م احلّج والإعامرمعدة الأبرار يف آأحاك/معدة الأبرار يف آأحاكم احلج والاعامتد .9

 393، ص 1، جـ 869

  92مجموعة حسن بن سهل، رمق 

 394، ص 1، جـ 870

 ، ترمي93مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 394، ص 1، جـ 871

 143مجموعة الاكف، رمق 

 395-394، ص 1، جـ 872

 33مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 1278، ص 2، جـ 3025

 ، فقه، ترمي204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الفوائد املس تعذابت يف الغبار وقسم الرتاكت/ملس تعذابت يف آأعامل املناخساتالفوائد ا .10

 1418، ص 2، حـ 3380

 ، جماميع، ترمي52مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 1464-1463، ص 2، جـ 3498

 ، جماميع، ترمي67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فيض املكل العاّلم .11

 1278-1277، ص 2، اجلـ 3024

 فقه، ترمي ،204مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فيوض املكل ادلامئ عىل ش ّباك العاّلمة بن الهامئ .12

 1418-1417، ص 2، حـ 3379

 ، جماميع، ترمي52مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول والثاين( كفاية نقاب مهنج الطاّلب .13

 467، ص 1، جـ 1043

 22مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 468-467، ص 1، جـ 1044
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 23مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 468، ص 1، جـ 1045

 ، ترمي126مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف رشب ادلخان .14

 2287، ص 3، جـ 5601

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 ـه 114وهب بن منبه، م 

 قصة موىس وفرعون .1

 2340، ص 3، جـ 5743

 10مجموعة عدن، رمق 

 بن عامر آأبو الضياء الأسد بن محمد بن عيل –الوهييب /الوهيب

 تذكرة املفيد وتبرصة املس تفيد يف عمل التجويد/تبرصة املس تفيدتذكرة املفيد و  .1

 2311، ص 3، جـ 5662

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 2332، ص 3، جـ 5718

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 اءيحرف ال 

 ـه 768آأو م  767-700بن عيل،  عبد هللا بن آأسعد – المييناليافعي 

 العزيز الإرشاد والتطريز يف فضل ذكر الكتاب .1

 2446، ص 3، جـ 6026

 مجموعة مقتنيات حسن العامري

 اترخي اليافعي .2

 913-912، ص 2، جـ 2131

 ، اترخي، ترمي141محموعة الاكف، رمق 

 حتفة الراغبني وتذكرة السالكني .3

 697، ص 1، جـ 1609

 ، ترمي8مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ادلّر النظمي يف فضائل القرآ ن العظمي .4

 725، ص 1، جـ 1678

 183وعة حسني بن سهل، رمق مجم

 روض الرايحني يف حاكايت الصاحلني .5

 704، ص 1، جـ 1627

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 750، ص 1، جـ 1737

 158مجموعة الاكف، رمق 

 750، ص 1، جـ 1738

 341مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 751-750، ص 1، جـ 1739

 101مجموعة الاكف، رمق 

 751، ص 1، جـ 1740

 ، ترمي175الرابط، رمق مجموعة 

 752-751، ص 1، جـ 1741

 ، ترمي33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح العقيدة )لبحرق( .6

 2090، ص 3، جـ 5089

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مشس الإميان يف توحيد الرمحن .7

 (ها)نظم  2415، ص 3، جـ 5941

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي
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 عقيدة مشس الإميان يف توحيد الرمحن .8

 2131-2130، ص 3، جـ 5194

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عقيدة اليافعي .9

 1234-1233، ص 2، جـ 3140

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصيدة مشس الإميان يف توحيد الرمحن/مشس الإميان –قصيدة  .10

 1691، ص 3، جـ 4074

 127 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 2100، ص 3، جـ 5115

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نرش احملايس الغالية .11

 876، ص 2، جـ 2048

 ، تصّوف، ترمي82مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )اجلزء الأّول( 877-876، ص 2، جـ 2049

 366مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 )اجلزء الثاين( 877، ص 2، جـ 2050

 367محموعة حسني بن سهل، رمق 

 آأمحد بن محمد –ايقوت 

ب .1  كتاب يف الّط 

 1124، ص 2، جـ 2631

 20وع ع الاكف، رمق مجم

 الش يخ حمسن بن حسني –اليايم 

 قربة الطامع يف قراءة الإمام انفع .1

 1811-1810، ص 3، جـ 4378

 307 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 هـ 544الش يخ آأبو الفضل عياض بن موىس بن عياض السبيت املاليك، م  –اليحصيب 

 الشفاء بتعريف حقوق املصطفى )اجلزء الأّول( .1

 944، ص 2، جـ 2207

 258مجموعة الرابط : مع وقف آ ل جنيد، رمق 

 )اجلزء الثاين( 944، ص 2، جـ 2208

 258مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 
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 945-944، ص 2، جـ 2209

 ، حديث، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 945، ص 2، جـ 2210

 136مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 946-945، ص 2، جـ 2211

 79مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 946، ص 2، جـ 2212

 33مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 946، ص 2، جـ 2213

 ، ترمي48مجموعة احلزم، رمق 

 947، ص 2، جـ 2214

 211مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 947، ص 2، جـ 2215

 227مجموعة حسني بن سهلـ رمق 

 948-947، ص 2، جـ 2216

 222ني بن سهل، رمق مجموعة حس

 948، ص 2، جـ 2217

 ، تصّوف، ترمي46مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 949-948، ص 2، جـ 2218

 238مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 949، ص 2، جـ 2219

 9مجموعة احلّدادـ رمق 

 949، ص 2، جـ 2220

 77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هـ 749حيىي بن محزة بن عيل، م 

 آأطواق امحلامة يف محل الصحابة عىل السالمة .1

 1556-1555، ص 2، جـ 3726

 ، جماميع، ترمي109مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 )هكذا( حيىي بن سعيد من آأهل الطريقة الشاذلية

 الوس يّل .1

 2348-2347، ص 3، جـ 5763

 37مجموعة عدن، رمق 
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 ـه 1015عبد هللا، م  –الزيدي 

 حاش ية عىل هتذيب املنطق .1

 2242-2241، ص 3جـ ، 5483

 24 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 ـه 1153، م بن عبد العزيز اجلزويل الرمسويك محمد – اليعقويب

 ذكر صلوات من دلئل اخلريات .1

 2389، ص 3، جـ 5870

 3120مجموعة مصادر، رمق 

 هـ 734الش يخ فتح ادلين بن آأيب حامد محمد بن محمد بن محمد، م  –اليعمري 

 ن املغازي والشامئل والسريعيون الأثر يف فنو .1

 964-963، ص 2، جـ 2252

 158مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 ـه 665آأمحد بن علوان، م صفي ادلين الش يخ  –الاميين 

 البحر املشلك الغريب املظهر .1

 1731-1730، ص 3، جـ 4173

 278 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 التوحيد الأعظم .2

 1992-1991، ص 3، جـ 4839

 76ف، رمق مجموعة )ع( الاك

 الغريب املنري للك عمل غريب .3

 2234، ص 3، جـ 5461

 76مجموعة احلسيين، رمق 

 طبقات اخلواص )اجلزء الثالث والرابع( –الفتوح  .4

 1903، ص 3، جـ 4608

 ، ترمي165مجموعة الرابط، رمق 

 الفتوح املصونة والأرسار اخملزونة .5

 1991، ص 3، جـ 4838

 76مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مباركة وهجاهبا منظومة .6

 1992، ص 3، جـ 4840

 76مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املهرجان الأعظم .7



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

478 

 

 2234، ص 3، جـ 5462

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 ـه 500آأبو عبد هللا اإحساق بن يوسف، م  – الاميين الرصديف

 الاكيف يف عمل الفرائض .1

 1997-1996، ص 3، جـ 4851

 79مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1083براهمي جعامن، م اإ  –الميين 

 فتح آأقفال املباحث يف رشح غنية الباحث .1

 1785، ص 3، جـ 4315

 299 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 آأمني ادلين سعيد بن داود –الميين 

 ـه 957ختميس لمية محمد بن حيىي بن هبران الصعدي، املتوىف س نة  .1

 1915، ص 3، جـ 4640

 ، ترمي185 من وقف آ ل اجلنيد، رمق رابط :مجموعة ال

 ـه 1048عيىس بن لطف هللا بن املطهر بن املتولك عىل هللا حيىي، م  –الميين 

 املائة التاسعة من الفنت والتفوحروح الروح فامي حدث بعد /روح الروح .1

 )اجلزء الأول( 2231-2230، ص 3، جـ 5453

 يل1مجموعة معر بن مسيط، رمق 

 )اجلزء الثاين( 2231، ص 3، جـ 5454

 1ر بن مسيط، رمق مجموعة مع

 اجلزء الثالث( ،تمتة لروح الروح) 2231، ص 3، جـ 5455

 1مجموعة معر بن مسيط، رمق 

 ـه 1298محمد بن آأمحد بن عبد الباري الأهدل، م  –الميين 

رشاد الراغبني .1  خطبة مهناج الطالبني املسمى ابإ

 2023، ص 3، جـ 4918

 ، جماميع، ترمي96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ة ملسائل الأجروميةاملمتم .2

 1799، ص 3، جـ 4350

 305 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 هـ 973محمد بن عّز ادلين بن الصالح بن حسن بن املؤيّد، م  –الميين 

 هاش ية عىل الاكفية .1

 1089، ص 2، جـ 2348

 45مجموعة ع الاكف، رمق 

 1089، ص 2، جـ 2349

 46مجموعة ع الاكف، رمق 

 1089-1088، ص 2، جـ 2547

 44وعة ع الاكف، رمق مجم

 هـ 525اتج ادلين آأبو عبد هللا محمد بن يوسف بن زكراي، م  –الميين 

 نفحات مصدية وفتوحات قدس ية يف معاين الصلوات وكوهنا خري موضوع .1

 2149، ص 3، جـ 5242

 ، فقه، ترميمجموعة )ع( الاكف، رمق

 هـ 750عامد ادلين حيىي بن قامس العلوي الفاضل، م  –المييين 

 حاش ية عىل الكشاف )النصف الأّول( .1

 41-40، ص 1، جـ 93

 ، ترمي مجموعة الرابط، رمق 

 ـه 1179م  ،الش يخ يوسف بن احلسني بن آأمحد بن الأمري زابره،

 حتفة الأخوان يف فضل لكمة الإميان/حتفة الأخوان يف فضل لكمة الأعيان .1

 1888، ص 3، جـ 4572

 123 من وقف آ ل اجلنيد، رمق رابط :مجموعة ال

 1913-1912، ص 3، جـ 4633

 ، ترمي176مجموعة الرابط، رمق 
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 جمهول ومؤلّفها املؤلّف من آأكرث لها الكتب كّشاف

 )رتهبا( آأحد تالميذه بعد مجعها

 ـه 676فتاوي آأيب زلكّيا حيىي بن رشف ادّلين النووي، م  .1

 1626 ، ص3، جـ 3903

 ، جماميع، ترمي130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ـه 914آأبو بكر بن عبد هللا العيدروس، م و  بد الرمحنمحد بن ع آأ 

 العقيدة ومجموعة قصائد .1

 2089، ص 3، جـ 5086

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ـه 1314، وعيدروس بن معر احلبيش، م ـه 1304آأمحد بن محمد احملضار، م 

 ماكتبات .1

 1921، ص 3، جـ 4656

 188مجموعة الرابط، رمق 

 سامعيل بن محمد احلرضيم وبعض العلامءآأمحد بن موىس بن جعيل واإ 

 شؤالات وردت من املكل الأرشف .1

 1701-1700، ص 3، جـ 4099

 192 مجموعة آ ل بن سهل، رمق

 بعض العلامء

 مسائل فقهية وآأجوبهتا .1

 2002، ص 3، جـ 4865

 85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 بعض العلامء

 آأس ئّل فقهية وآأجوبهتا .1

 2004، ص 3، جـ 4870

 ، ترمي85اكف، رمق مجموعة )ع( ال

 مجّل من فضالء السادة والعلامء

 جعاةل ما ريئ به الإمام آأمحد بن حسن العّطاس عند وفاته .1

 989-988، ص 2، جـ 2309



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

481 

 

 73مجموعة عينات، رمق 

مع عبد الرمحن بن عيل السقَّاف هـ  1290، م ابعلوي ابن صايف د بن معرمحمبن  حمسن بن علوي بن سقّافاحلبيب 

 هـ 1262بن سعد بن مسري، م وعبد هللا ا

 نبذة تعليقات لعدد من العلامء .1

 1590، ص 2، جـ 3812

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حكامء الهند مللوكهم يف الزمان الأول

 لكيّل ودمنة .1

 2454-2453، ص 3، جـ 6047

 مجموعة مصادر مقتنيات

 خاص برابط ترمي

عارة وحتضري وتسجيل .1  دفرت اإ

 2438-2437، ص 3، جـ 6004

 كتبة الأحقاف للمخطوطات، ترميم 

 عبد هللا بن حسني بن طاهرو  بد هللا بن آأيب بكر العيدروسع 

 ورد الإمام العيدروس وقصائد للحبيب عبد هللا بن حسني بن طاهر .1

 2443، ص 3، جـ 6019

 مجموعة مصادر مقتنيات

 عبد القادر بن معر بن طه بن ش يخ، محمد بن معر بن طه

 مجموعة رسائل ووصية .1

 2274-2273، ص 3، جـ 5565

 74مجموعة احلسيين، رمق 

 عدد من املؤلفني

 ومّما قيل يف الطبقات نرثًا ونظامً  .1

 954-953، ص 2، جـ 2230

 390مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 عدة شعراء

 قصائد .1

 1051، ص 2، جـ 2457
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 315مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 بأأولها عىل مذهب الإمام زيد الفريض، هبا نقص

 نبذة يف الفرائض .1

 2067، ص 3، جـ 5029

 157مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 (املضمومة) لبوصرييا، و (املفتوحة) لزمزيما، و (املكسورة) لقرياطيا

 اهلمزايت الثالث .1

 1919، ص 3، جـ 4650

 ، ترمي188مجموعة الرابط، رمق 

 لبعض العلامء

 الأربعون حديثاً  .1

 1762، ص 3، جـ 4256

 287 سهل، رمق مجموعة آ ل بن

 لعدد من الصاحلني

 ماكتبات .1

 2045، ص 3، جـ 4973

 113مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 : معر بن سقاف، عبد هللا بن حسني بن طاهر وغريمه لعدد من العلامء

 لمية وقصائد ووصااي .1

 2075، ص 3، جـ 5050

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مجموعة من العالماء

 قصائد .1

 1047، ص 2، جـ 2446

 324مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموعة من العلامء

 مجموعة فوائد وآأدعية وصلوات .1

 2389، ص 3، جـ 5869

 3120مجموعة مصادر، رمق 
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 مجموعة من العلامء الصاحلني

 مجموعة صلوات وفوائد وآأدعية .1

 2386، ص 3، جـ 5862

 3120مجموعة مصادر، رمق 

 منقول غالبًا من روض اخلريفيش

 فضائل عاشوراء .1

 2165، ص 3، جـ 5285

 ، تصوف، ترمي245 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 منقوةل من خط بعض املشاخي

بليس .1  نصيحة اإ

 2422-2421، ص 3، جـ 5958

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي
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ّ لها عنون كتب كّشاف ال   فدون امس املؤل
 

 حرف الأليف

 آ ةل تعريف املنكر

 1735ص ، 3، جـ 4186

 279مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 آأبواب السعادة يف آأس باب الشهادة

 1647-1646، ص 3، جـ 3957

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

جازة الأوقاف  الإحتاف ببيان آأحاكم اإ

 1458، ص 2، جـ 3484

 ، جماميع، ترمي64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 اإحتاف النبيل

 1783، ص 3، جـ 4310

 297مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

جازات  اإ

 456، ص 1، جـ 1012

 60مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

جازة  اإ

 2049-2048، ص 3، جـ 4981

 117مجموعة )ع( الاكف، رمق 

جازة ووصية  اإ

 1874-1873، ص 3، جـ 4537

 70مجموعة الرابط، رمق 

 الأجوبة يف نقل الزاكة من بّل اإىل بّل آ خر

 1799-1798، ص 3، جـ 4348

 304مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 آأحاديث يف بيان فضل محّل القرآ ن

 2099، ص 3، جـ 5112

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأحاديث قدس ية

 2308، ص 3، جـ 5654

 84مجموعة احلسيين، رمق 

 الإحسان لعبادة الرمحن

 1380، ص 2، جـ 3282

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأحاكم املذاهب يف آأطوار اللّحي والشوارب

 1128-1127، ص 2، جـ 2640

 447مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّدآأد، رمق 

 اختصار العدة والسالح

 1952-1951، ص 3، جـ 4738

 469مجموعة الرابط، رمق 

ختصار القول يف الك وبىل ونعم  اإ

 2043-2042، ص 3، جـ 4965

 108مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأدعية

 1298، ص 2، جـ 3077

 5مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأدعية وآأذاكر

 677-676، ص 1، جـ 1562

 418مجموعة الرابط، رمق 

 آأدعية وآأوراد

 829، ص 2، جـ 1929

 99املكتبة الشعبية، املالك، رمق 
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 آأدعية وآأوراد

 1187، ص 2، جـ 2795

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، برمق 

 آأدعية وشلولت رمضان

 1288، ص 2، جـ 3051

 3مجموعة آأل حيىي، رمق 

 آأدعية وصلوات

 676، ص 1 ، جـ1561

 417مجموعة الرابط، رمق 

 آأدعية وصالة عىل النيّّب، دلئل اخلريات

 677، ص 1، جـ 1563

 ، ترمي32مجموعة احلزم، رمق 

 آأدعية وفوائد وقضائد

 676، ص 1، جـ 1560

 406مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 اراءة ادلقائق يف رشح مرآ ة احلقائق

 1661، ص 3، جـ 3999

 ، جماميع، ترمي142عة آ ل حيىي، مجمو 

 آأربعون حديثًا

 87، ص 1، جـ 195

 45مجموعة احلّداد، رمق 

 آأربعون حديثاً 

 1426، ص 2، جـ 3401

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأربعون حديثاً 

 2452، ص 3، جـ 6042

 مجموعة
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 الأربعني الأحاديث النبويّة

 1363-1362، ص 2، جـ 3237

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عني حديث )بلغة غري عربية(آأرب

 2081، ص 3، جـ 5065

 172مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأرجوزة يف السواك

 2324، ص 3، جـ 5695

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 آأرجوزة يف العقائد

 1332، ص 2، جـ 3162

 17آ ل حيىي، رمق مجموعة 

رشاد الأانم اإىل رشح فيض املكل العالم  اإ

 2071، ص 3، جـ 5039

 164عة )ع( الاكف، رمق مجمو 

 آأراكن الصالة

 2451، ص 3، جـ 6039

 مجموعة

 آأس ئّل

 1756-1755، ص 3، جـ 4239

 286مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 آأس ئّل

 1975، ص 3، جـ 4799

 60مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 آأس ئّل فقهّية وآأجوبهتا

 1615-1614، ص 2، جـ 3878

 127مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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عطاء الزاك  ة ونقلهاآأس ئّل يف اإ

  1604، ص 2، جـ 3850

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل يف الفقه

 1177-1176، ص 2، جـ 2768

 28مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة

 1234، ص 2، جـ 2916

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة

 1313، ص 2، جـ 3114

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة

 1347، ص 2 ، جـ3199

 25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة

 1348، ص 2، جـ 3201

 25مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة فقهّية

 1303، ص 2، جـ 3089

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبة فقهّية

 1501، ص 2، جـ 3589

 85مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ّ قة ابلصالة  آأس ئّل وآأجوبة متعل

 1458-1457، ص 2، جـ 3483

 63مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 آأس ئّل وآأجوبهتا

 1172، ص 2، جـ 2756

 26مجموعة الاكف، فرق سيئونـ رمق 

 آأس ئّل وآأجوبهتا

 1225، ص 2، جـ 2893

 110مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آأس ئّل وآأجوبهتا

 1303، ص 2، جـ 3090

 9مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آأسامء الأجشار

 2052، ص 3، جـ 4990

 118وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 آأسامء هللا احلس ين مث الأدعية

 1832، ص 3، جـ 4435

 315مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 آأسامء هللا احلس ين ونظمها

 1862، ص 3، جـ 4508

 412مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 آأشعار لربيع سلمي وابطرد وابن محدان

 2408-2407، ص 3، جـ 5920

 32مجموعة رحمي، رمق 

 سكول وحبيش ابفقيه وغريهآأشعار لع 

 2408، ص 3، جـ 5921

 33مجموعة رحمي، رمق 

عانة اجملدين يف تصحيح ادلين برشح آأم الرباهني  اإ

 2148، ص 3، جـ 5239

 ، توحيد، ترميمجموعة )ع( الاكف
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عداد الزاد يف ابنت سعاد  اإ

 1734، ص 3، جـ 4183

 279مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

غاثة اللهفان ومؤنسة الولهان  اإ

 2151، ص 3، جـ 5247

 مجموعة )ع( الاكف

 الإفصاح عن آأحاديث الناكح

 1905، ص 3، جـ 4614

 ، ترمي166من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 يف خالصة العقيدة )هكذا( الألفاظ املفيدة ...

 1565-1564، ص 2، جـ 3749

 113مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 آألفيّة املسّماة املطالب املقّربة

ّ ف، ومن رشح السحمي عيل عبد السالم، ومن رشح الس نويس مس   متد هذا الكتاب آأغلبه من رشح اجلوهرة للمؤل

 الكربى، ومن عقيدة اجلوهري ورشح ودله علهيا

 1129، ص 2، جـ 2642

 27مجموعة ع الاكف، رمق 

 آأمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب

 1761، ص 3، جـ 4254

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 د وآأدعيةآأورا

 688-687، ص 1، جـ 1587

 410مجموعة الرابط، رمق 

 آأوراق متفرقة

 2449، ص 3، جـ 6034

 مجموعة مصادر مقتنيات حسن العلوي

 الإيضاح

 2165، ص 3، جـ 5284
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 ، فقه، ترمي245 مجموعة احلزم، رمق

يضاح خطبة املهناج الرساج الوهاج  اإ

 1648، ص 3، جـ 3961

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ي  ضاح املعاين حلرز الأماين يف القراءات رشح الشاطبيةاإ

 63-62، ص 1، جـ 146

 212مجموعة الاكف، رمق 

 الإيضاح يف الفقه

 256، ص 1، جـ 556

 176مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الإيضاح يف الفقه

 1670، ص 3، جـ 4021

 202مجموعة آ ل حيىي، 
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 باءحرف ال 

 ابب معرفة الصغرى

 2450، ص 3، جـ 6036

 وعةمجم

 ابكورة الوليد

 1651-1650، ص 3، جـ 3968

 139مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ابنت سعاد

 1598، ص 2، جـ 3833

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ابنت سعاد

 2074، ص 3، جـ 5048

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حبر الالهوت

 2151، ص 3، جـ 5246

 مجموعة )ع( الاكف

 بديع املعاين يف نظم عقيدة الشيباين

 1735، ص 3، جـ 4185

 279مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 بس تان الفضالء يف عمل املساحة

 2247، ص 3، جـ 5497

 26مجموعة احلسيين، رمق 

بيان  بغية الأخوان ورايضة الّص 

 1212، ص 2، جـ 2861

 72مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الهبجة السنية يف رشح اجللجلوتية

 2428-2427، ص 3، جـ 5975
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 تبة الأحقاف للمخطوطات، ترميمك 

 هبجة العلوم يف رشح بيان عقيدة الأصول

 1899، ص 3، جـ 4597

 144مجموعة الرابط، رمق 

 هبجة الفؤاد وبغية املراد

 2417، ص 3، جـ 5947

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 بيان املشالكت يف جتويد القرآ ن

 2040-2039، ص 3، جـ 4958

 104 مجموعة )ع( الاكف، رمق
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 تاءحرف ال 

 تبرص املريد يف قواعد التجويد

 2048، ص 3، جـ 4980

 115مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التبرصة حل التذكرة

 1826، ص 3، جـ 4419

 313مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 تمتة يف بعض شامئل النيب صىل هللا عليه وسمل

 2098-2097، ص 3، جـ 5109

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 عسريحترير ال 

 270، ص 1، جـ 587

 1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتصيل نيل املرام لبيان منظومة عقيدة العوام

 2097، ص 3، جـ 5108

 206مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حتفة اخلواص يف فضائل سورة الإخالص

 1908، ص 3، جـ 4621

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 حتقيق اخلالف يف آأحصاب الأعراف

 1645-1644ص ، 3، جـ 3951

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حتميضات

 1444، ص 2، جـ 3449

 60مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ختميس الربدة املشهورة

 698، ص 1، جـ 1612
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 222، رمق مجموعة آ ل حيىي

 ختميس لمية ابن الوردي

 1751، ص 3، جـ 4228

 285مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ختميس لميّة الش يخ الوردي

 838ص ، 2، جـ 1951

 316مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 ختميس مقصورة ابن دريد

 1861، ص 3، جـ 4506

 ، ترمي412مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ختميس املنفرجة

 1439-1438، ص 2، جـ 3435

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تذكرة للحاج الراغب

 699-698، ص 1، جـ 1613

 143، رمق مجموعة آ ل حيىي

 ونصيحة ووصيةتذكرة 

 2013-2012، ص 3، جـ 4892

 91مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تذكرة ونصيحة ووصية

 2217-2216، ص 3، جـ 5416

 48 مجموعة عينات، رمق

 ترتيب الأذاكر بعد الصالة

 1665-1664، ص 3، جـ 4008

 144مجموعة آ ل حيىي، 

 ترمجة الش يخ عبد هللا بن آأبن بكر العيدروس

 914، ص 2، جـ 2134
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 162وعة الرابط، رمق مجم

 ترمجة محمد آأبو املواهب

 1990، ص 3، جـ 4835

 75مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ترحيب بشهر رمضان بلغة املاليو

 1288، ص 2، جـ 3052

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الرتغيب يف العربية والإعراب

 1701، ص 3، جـ 4100

 ، ترمي192مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 ح مراتب الكاملتسليك الطالب وتوضي

 2032-2031، ص 3، جـ 4938

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تسهيل املنافع يف الطّب واحلمكة

 احملتوى عىل شفاء الأجسام وكتاب الرمحة

 1250-1249، ص 2، جـ 2953

 ، طب، ترمي68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تشنيف ال ذان مبعاين آأرسار الأذان

 1150، ص 2، جـ 2696

 ، جماميع، ترمي14فرع سيئون، رمق مجموعة الاكف، 

 تعليق عىل النبذة املسّمى تبرصة للمبتدى وتذكرة للمنهتيي

 1480، ص 2، جـ 3540

 ، جماميع، ترمي79مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تعليق مليح عىل بردة املدحي

 1525، ص 2، جـ 3646

 ، جماميع، ترمي95مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 تعليق مليح عىل بردة املدحي

 2090-2089، ص 3، جـ 5088

 195مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تعليقة عىل الكيفية

 1825، ص 3، جـ 4417

 313مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 تعليقة لطيفة عىل آأوراد الإمام احلّداد

 1384، ص 2، جـ 3292

 41مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تعليقة لطيفة عىل النبذة الرشيفة

 2226، ص 3، جـ 5442

 77 مقمجموعة عينات، ر

 تفرحي القلوب ملا تقّدم وما تأأّخر من اذلنوب

 1453، ص 2، جـ 3471

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تفسري

 62، ص 1، جـ 145

 127مجموعة الاكف خمتلفة، رمق 

 تفسري القرآ ن العظمي

 34-33، ص 1، جـ 76

 217مجموعة ابن س يل، رمق 

 تفسري القرآ ن العظمي

 34، ص 1، جـ 77

 268ل، رمق مجموعة جسني بن س ي

 تفسري القرآ ن العظمي

 34، ص 1، جـ 78

 14مجموعة عينات، رمق 
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 تفسري القرآ ن العظمي

 35-34، ص 1، جـ 79

 ، ترمي4مجموعة احلزم، رمق 

 تفسري القرآ ن العظمي

 35، ص 1، جـ 80

 5مجموعة مصادر، رمق 

 تفسري القرآ ن العظمي

 35، ص 1، جـ 81

  51مجموعة احلزم، رمق 

 العظميتفسري القرآ ن 

 36، ص 1، جـ 82

 ، ترمي52مجموعة احلزم، رمق 

 تفسري آأسامء الأدوية والألفاظ عىل حروف العجم

 2051، ص 3، جـ 4987

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 تقريب الفوائد وتسهيل املقاصد

 1560، ص 2، جـ 3737

 ، جماميع، ترمي112مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تقيظ يف حتفة الأنوار

 1185ص  ،2، جـ 2790

 41مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 تلخيص من الفوائد الشنشورية عىل ملخص الرحبية

 1627، ص 3، جـ 3906

 131مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 تلقني امليّ ت

  1603، ص 2، جـ 3843

 123مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ميحرف اجل

 جامع ومجموع

 2326، ص 3، جـ 5701

 28مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 ه وجدول عرض البّلان وطولها 709جدول احلوادث الس نني اإىل س نة 

 2267، ص 3، جـ 5549

 64مجموعة احلسيين، رمق 

 اجلزء الثالث والرابع من القرآ ن الكرمي

 2425-2424، ص 3، جـ 5966

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 اجلزء الثالث والرابع عرش من القرآ ن الكرمي

 2423، ص 3، جـ 5965

 تبة الأحقاف للمخطوطات، ترميمك 

 جنّة العرفان يف معرفة آأسامء الرحمي الرمحن

  1490، ص 2، جـ 3564

 ، جماميع، ترمي82مجموعة آ ل حيي، رمق 

 جواب الرشيف املنيف خفر ادلين مطهر بن رشف ادلين اإىل السلطان الأعظم خادم احلرمني سلامين بن سلمي بن عامثن

 2054-2053، ص 3، جـ 4994

 118وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 اجلوهر المثني

 2161، ص 3، جـ 5274

 55 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق
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 اءحرف احل

 حاش ية رشح مجع اجلوامع

 318، ص 1، جـ 698

 86مجموعة احلزم، رمق 

 حاش ية عىل حتفة احملتاج )اجلزء الأّول(

 326-325، ص 1، جـ 717

 املكتبة الشعبية املالك

 ىل كتاب يف الأصولحاش ية ع

 1463، ص 2، جـ 3494

 ، جماميع، ترمي67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حاش ية عىل مناسك احلج

 327، ص 1، جـ 720

 99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حاش ية الكفاية )اجلزء الأّول(

 339-338، ص 1، جـ 747

 76مجموعة احلزم، رمق 

 حاوي السري

 920، ص 2، جـ 2148

 76مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حديث الراعي

 1595-1594، ص 2، جـ 3823

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حديث طهفة بن زهري الهندي

 1793-1792، ص 3، جـ 4333

 303مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 حديث املعراج

 2003، ص 3، جـ 4867
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 85مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حديقة الأذهان يف آأحاديث الأخالق احلسان

 1391، ص 2، جـ 3311

 ، جماميع، ترمي44عة آ ل حيىي، رمق مجمو 

 حرز آأيب مدين

 839-838، ص 2، جـ 1954

 316مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 : حرز نيب هللا سلامين حرز الس بعة العهود، وقيل

 2105، ص 3، جـ 5130

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حرز لأيب مدين

 2196، ص 3، جـ 5363

 24 مجموعة عينات، رمق

 حزب النووي وراتب احلداد

 1947، ص 3، جـ 4726

 434مجموعة الرابط، رمق 

 احلساب املروي عن ذي القرنني

 1852، ص 3، جـ 4485

 392مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 حسن اذلريعة اإىل وظائف الرشيعة

 1868-1867، ص 3، جـ 4522

 ، ترمي13من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 حصول ال مال

 1961، ص 3، جـ 4762

 ، جماميع، ترمي11مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 حاكية احلارث بن كعب موصيه لإولده

 1165، ص 2، جـ 2738
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 ، جماميع، ترمي21مجموعة الاكف، فرع سيئونـ رمق 

 حمكة من النرث والأمثال

 1004، ص 2، جـ 2344

 82رمق ، وعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيدمجم

 من سفية احلامك حلية الأبرار منقوةل

 1704، ص 3، جـ 4108

 132مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 حلية الرسول صىل هللا عليه وسمل

 1933-1932، ص 3، جـ 4688

 ، ترمي275من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 حوايش عىل املنظومة املسامة بصفوة الزبد

 1672، ص 3، جـ 4027

 162مجموعة آ ل حيىي، 

 ة يف حّل  الفاظ العقيدة السنيّةاحلوايش اخملترص 

 1427-1426، ص 2، جـ 3402

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 حوايش مفيدة عىل احلاجبية

 1645، ص 3، جـ 3953

 137مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 اءحرف اخل

 خرب آأهل الكساء

 2059-2058، ص 3، جـ 5007

 128مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 يه وسملخرب معراج رسول هللا صىل هللا عل 

 2058، ص 3، جـ 5006

 128مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 خطب وآأدعية

 2194، ص 3، جـ 5358

 24 مجموعة عينات، رمق

 خطبة

 2432، ص 3، جـ 5988

 مجموعة احلداد، ترمي

 خطبة

 2433، ص 3، جـ 5990

 مجموعة احلداد، ترمي

 خطبة آ خر ليّل

 2434، ص 3، جـ 5994

 مجموعة احلداد، ترمي

 قاءخطبة الإستس

 1757، ص 3، جـ 4242

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 خطبة آأّول ليّل من رمضان

 722، ص 1، جـ 1670

 393مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 خطبة بليغة

 1413-1412، ص 2، جـ 3366



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

504 

 

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خطبة الرتحيب بقدوم شهر رمضان

 1609-1608، ص 2، جـ 3862

 125حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 خطبة تسع وعرشين من رمضان

 2435-2434، ص 3، جـ 5995

 مجموعة احلداد

 خطبيت صالة امجلعة

 766، ص 1، جـ 1776

 430مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 خطبة العرش الأوىل من رمضان

 1610-1609، ص 2، جـ 3865

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خطبة العرشين من رمضان

 1610، ص 2، جـ 3867

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خطبة ليّل عيد الفطر

 2434، ص 3، جـ 5993

 مجموعة احلداد، ترمي

 خطبة النصف من رمضان

 1610، ص 2، جـ 3866

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خالص مسال النحو

 1741-1740، ص 3، جـ 4200

 280مجموعة آ ل بن سهل، رمق 
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 الحرف ادل

 غة غري عربية(دافع الكروب )بل

 725، ص 1، جـ 1677

 ، ترمي130املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 ادلرة املضيئة يف حرص آأمئة العرتة املرضية

 2054، ص 3، جـ 4996

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ادلرة املنتخبة والأدوية اجملّربة

 1250، ص 2، جـ 2954

 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دش تة

 2081، ص 3، جـ 5066

 172وعة )ع( الاكف، رمق مجم

 دش تة فوائد متفّر قة

 1614، ص 2، جـ 3876

 127مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دعاء بر الوادلين

 2431، ص 3، جـ 5985

 مجموعة احلداد، ترمي

 دعاء حزب النرص

 728، ص 1، جـ 1685

 440مجموعة الرابط، رمق 

 دعاء احلطمي

 674، ص 1، جـ 1555

 405مجموعة الرابط، رمق 

 ء سورة يسدعا

 727، ص 1، جـ 1683
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 432مجموعة الرابط، رمق 

 دعاء الس يف املسلول املبلّغ اإىل لّك سول

 675-674، ص 1، جـ 1556

 405مجموعة الرابط، رمق 

 دعاء شهر حمرم احلرام ومجموعة آأدعية

 1948-1947، ص 3، جـ 4727

 435مجموعة الرابط، رمق 

 دعاء عظمي وآأوراد وآأحزاب

 2178، ص 3، جـ 5317

 68 مجموعة احلزم، رمق

 دعاء عظمي، يليه صفات النيب صىل هللا عليه وسمل

 2422، ص 3، جـ 5960

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 دعاء الفجر

 1198-1197، ص 2، جـ 2823

 50مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 دعاء يف حديث عن النيّب صىّل هللا عليه وسملّ 

  1595، ص 2، جـ 3824

 121ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 دعاء ليّل النصف من شعبان

 675، ص 1، جـ 1558

 405مجموعة الرابط، رمق 

 دعاء ليّل النصف من شعبان "نظم"

 1596-1595، ص 2، جـ 3826

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 دعاء مأأثور

 727، ص 1، جـ 1682
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 393مجموعة الرابط، رمق 

 دقائق شعب الإميان

 2327-2326، ص 3، جـ 5703

 30مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 دلئل الفضل يف عمل اخلط والرمل

 1783، ص 3، جـ 4309

 296مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 دلئل املهناج

 153، ص 1، جـ 326

 ، ترمي162مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ديوان وقصائد

 1038، ص 2، جـ 2427

 ، آأدب87مجموعة عينات، رمق 
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 الحرف اذل

 ذخر العابدين

 2161، ص 3جـ ، 5273

 55 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 ذكر آأسامء يوم القيامة

 2341، ص 3، جـ 5746

 10مجموعة عدن، رمق 

 ذكر اخلفاء الراشدين

 924، ص 2، جـ 2158

 ـ اترخي، ترمي223املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 ذكر املواقف امخلسني

 1706، ص 3، جـ 4113

 232 مجموعة آ ل بن سهل، رمق
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 حرف الراء

 الرحبية

 2192، ص 3، جـ 5351

 24 مجموعة عينات، رمق

 رحّل

 2185-2184، ص 3، جـ 5334

 104مجموعة، رمق 

 رحّل املغريب اإىل ترمي

 1929، ص 3، جـ 4680

 ، ترمي263مجموعة الرابط، رمق 

 رد عىل ابن تميية

 1866-1865، ص 3، جـ 4517

 417مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل

 1656، ص 3، جـ 3984

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل

 1656، ص 3، جـ 3985

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل

 1818، ص 3، جـ 4398

 310مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل

 2239، ص 3، جـ 5477

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 رساةل الإمام آأيب حامد محمّد بن محمّد الغزايل

 748-747، ص 1، جـ 1731
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 364مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 الرساةل البديعة

 1482، ص 2، جـ 3546

 80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 رساةل بلغة آأجنبية

 2155، ص 3، جـ 5259

 ( الاكفحمجموعة )

 رساةل تتعلّق ابلبسمّل

 1599، ص 2، جـ 3836

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل تتعلق ابلتجويد

 2040، ص 3، جـ 4959

 104مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل حتوي آأس ئّل وجواابهتا

 1241، ص 2، جـ 2932

 39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل حب احملبة

 2061-2060، ص 3، جـ 5012

 139مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل حول قضية الإمامة والأحق هبا من وهجة نظر الإمامية

 1891، ص 3، جـ 4578

 139مق مجموعة الرابط، ر

دان عيّل ريض هللا عنه يق اإىل س ّي  ّد  دان آأيب بكر الّص   رساةل س ّي 

 1326، ص 2، جـ 3146

 ، جماميع، ترمي15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل رشيفة مش متّل عىل آأوائل الكتب اليت تتعلّق عن الإمام البرصي

 1237، ص 2، جـ 2923
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 34مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل عىل تشنيف ال ذان

 1150، ص 2، جـ 2697

 ، جماميع، ترمي14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رساةل عىل رشح خنبة الفكر

 1667، ص 3، جـ  4014

 19مجموعة آ ل حيىي، 

 رساةل فتح الباب ورفع احلجاب

 2060، ص 3، جـ 5010

 139مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف آأحاكم احليض والاس تحاضة والنفاس

 1459، ص 2، جـ 3487

 ، جماميع، ترمي64مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف آأحاكم املساجد

 2007، ص 3، جـ 4877

 87مجموعة )ع( الاكف، رمق 

رسال العذبة واذلكر  رساةل يف آأخذ العهد ولبس اخلرقة واإ

 1255، ص 2، جـ 2966

 92مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف آأرسار اذلكر

 1659، ص 3، جـ 3993

 142، رمق مجموعة آ ل حيىي

 رساةل يف الأنساب

 1641، ص 3، جـ 3942

 ، جماميع، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف الإنصاف حني يقرآأ اخلطبة

 1593-1592، ص 2، جـ 3818
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 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف التجويد

 1818، ص 3، جـ 4399

 310مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل يف التجويد

 2039ص ، 3، جـ 4957

 104مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف التجويد

 2135-2134، ص 3، جـ 5205

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف التجويد

 2149، ص 3، جـ 5241

 مجموعة )ع( الاكف

 رساةل يف حتقيق فاحتة الكتاب مرآ ة العارفني

 1657، ص 3، جـ 3986

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  املقام مبكة املرشفةرساةل يف الرتغيب يف

 1928، ص 3، جـ 4676

 263مجموعة الرابط، رمق 

 رساةل يف التصّوف

 1638-1637، ص 3، جـ 3932

 135مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف التصوف

 2327، ص 3، جـ 5704

 53مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رساةل يف التوحيد

 1658، ص 3، جـ 3991
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 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

  يف التوحيدرساةل

 2327، ص 3، جـ 5705

 53مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رساةل يف التوحيد

 1695، ص 3، جـ 4087

 165مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل يف التوحيد، رشح لكمة الشهادة

 1900-1899، ص 3، جـ 4599

 144مجموعة الرابط، رمق 

 رساةل يف التوحيد فتح الرمحن برشح رساةل ابن رسالن

 1659، ص 3، جـ 3992

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف جواز الصالة عىل اجلنازة يف املسجد

 1686، ص 3، جـ 4061

 11مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل يف حمك مسأأةل الساكت

 1485، ص 2، جـ 3553

 ، جماميع، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

 رساةل يف ذكر آ ايت الصرب الواردة يف القرآ ن الكرمي

 1766-1765، ص 3، جـ 4266

 289مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل يف السامع

 1313-1312، ص 2، جـ 3113

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف الرصف

 1964، ص 3، جـ 4770
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 35مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف الصالة

 2046-2045، ص 3، جـ 4974

 114مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف الصالة

 2216، ص 3، جـ 5414

 48 مجموعة عينات، رمق

 رساةل يف عالج املفاصل

 1248، ص 2، جـ 2950

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف الفرائض

 2253-2252، ص 3، جـ 5512

 39مجموعة احلسيين، رمق 

 رساةل يف الفرائض

 346، ص 1، جـ 763

 128مجموعة املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 لنصف من شعبانرساةل يف فضائل ا

 2011، ص 3، جـ 4888

 89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل يف فقه احلنفية

 1739-1738، ص 3، جـ 4195

 280مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رساةل يف لفظة هللا اجلالةل

 1441، ص 2، جـ 3441

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف مصطلح آأهل عمل النسب

 1641، ص 3، جـ 3941
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 136حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 رساةل يف معرفة الأوقات

 346، ص 1، جـ 764

 ، ترمي16مجموعة عدن، رمق 

ذا زْرين"  رساةل يف معىن قول الشاعر "من قرص اللّيل اإ

 1151-1550، ص 2، جـ 3712

 ، جماميع، ترمي108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل يف النحو

 1091، ص 2، جـ 2553

 36مجموعة الاكف، رمق 

 فة يف معرفة معل الأحباررساةل لطي

 1133-1132، ص 2، جـ 2652

 ، ترمي283مجموعة الرابط، رمق 

 رساةل حمك املتصّو فني واملنتس بني اإىل سلوك طريق احلّق 

  1592، ص 2، جـ 3817

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل خمترصة من كتاب العزةل من الأحياء

 1665، ص 3، جـ 4010

 144مجموعة آ ل حيىي، 

  مرآ ة احملققنيرساةل

 2146، ص 3، جـ 5233

 مجموعة )ع( الاكف

 رساةل مسامة بغية املايش املنسوب اإىل طريق القشايش

 1658، ص 3، جـ 3989

 ، جماميع، ترمي142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل مش متّل عىل سؤال مكّة، وجواب الش يخ آأمحد بن انرص

 1298-1297، ص 2، جـ 3076
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 ، فقه، ترمي5مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل مفتاح الصالة

 2060، ص 3، جـ 5011

 139مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رساةل مفيدة يف آأعدية املرىض

 1248، ص 2، جـ 2949

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الرساةل املكّ ية

 1553-1552، ص 2، جـ 3718

 108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل منظومة

 2061، ص 3، جـ 5013

 139اكف، رمق مجموعة )ع( ال

 رساةل موهجة اإىل آأهل اجلهة

 2241، ص 3، جـ 5482

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 رساةل وردت من جزيرة قربص

 1435، ص 2، جـ 3423

 56مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رساةل ووصّية

 1359، ص 2، جـ 3229

 30مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الرايض يف اللّغة

 1091-1090، ص 2، جـ 2552

 ، لغة، ترمي75حيىي، رمق مجموعة آ ل 

 الرايضة الصبيان

 1455، ص 2، جـ 3476



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

517 

 

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رايضة الصبيان

 2324، ص 3، جـ 5696

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رحيان القلوب يف التوصل اإىل احملبوب

 2235، ص 3، جـ 5465

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق
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 حرف الزاء

 هـ 971... )هكذا(، م 

 لزهرة الٌعليا يف التحذير من متاع احلياة ادلنياا

 1550، ص 2، جـ 3712

 ، جماميع، ترمي106مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الزهرة العليا يف التحذير من متاع ادلنيا

 2162-2161، ص 3، جـ 5275

 66 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق
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 حرف السني

 س بحة املرجان يف آ اثر هندس تان

 930، ص 2 ، جـ2171

 63مجموعة احلسيين، رمق 

 سفينة النجاء

 423، ص 1، جـ 937

 261مجموعة الاكف، رمق 

 سلسّل مشاخي الطرائق الشاذلية

 2347، ص 3، جـ 5762

 37مجموعة عدن، رمق 

 سمل العلوم

 2031، ص 3، جـ 4936

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الس ند املسطور

 1134، ص 2، جـ 2657

 85رمق مجموعة آ ل حيىي، 

 سؤالات وجواابت

 2021، ص 3، جـ 4911

 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

سؤال من مفيت زبيد الس يد سلامين بن حيىي الأهدل واجلواب عليه من الس يد عبد الرمحن بن عبد هللا بلفقيه، م 

 ـه 1161

 2392، ص 3، جـ 5878

 3124مجموعة مصادر، رمق 

 سؤال وجواب

 1135، ص 2، جـ 2658

 85حيىي، رمق  مجموعة آ ل
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 سؤال وجواب

 1148، ص 2، جـ 2692

 13مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 سؤال وجواب

 1184، ص 2، جـ 2787

 36مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 سؤال وجواب

 1318، ص 2، جـ 3126

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سؤال وجواب

 1318، ص 2، جـ 3127

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 عن تعّدد صاله امجلعةسؤال وجوابه 

 513، ص 1، جـ 1149

 100مجموعة سيئون، رمق 

 سؤالني مقّدمة للعلامء

 452، ص 1، جـ 1004

 191مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 سور من القرآ ن العظمي وآأدعية

 762، ص 1، جـ 1766

 ، سيئون15مجموعة الاكف، رمق 

 سورة الكهف

 1162-1161، ص 2، جـ 2728

 نمجموعة الاكف، فرع سيئو

 سورة الكهف

 1170، ص 2، جـ 2750

 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 سرية خمترصة من عالمات املهدي تلخيص البيان

 2162، ص 3، جـ 5277

 66 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

  



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

522 

 

 حرف الشني

 جشرة الأنساب

 2430، ص 3، جـ 5980

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 رة آأهل بيت الرسول صىل هللا عليه وسملجش – الشجرة الطيبة

 1791، ص 3، جـ 4329

 301مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 جشرة نست السادة آ ل احلّداد

 937، ص 2، جـ 2186

 ، ترمي268مجموعة الرابط، رمق 

 رشح الأربعني النوويّة

 165، ص 1، جـ 353

 155مجموعة الاكف، رمق 

عراهبا  رشح الأبيات املشلك اإ

 2239ص ، 3، جـ 5476

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 رشح الربدة

 2285-2284، ص 3، جـ 5594

 78مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح الربدة النبوية

 1764، ص 3، جـ 4262

 288مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رشح هتذيب املنطق

 1931، ص 3، جـ 4685

 ، ترمي274من وقف آ ل اجلنيد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رشح اجللجلوتية

 1944، ص 3، جـ 4718
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 378عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 رشح جوهرة التوحيد

 1138-1137، ص 2، جـ 2665

 28مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح احلديث

 2012، ص 3، جـ 4890

 89مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 رشح حديث الس بعة اذلين يظلهم هللا يف ظهل يوم القيامة

 2259، ص 3، جـ 5530

 57احلسيين، رمق  مجموعة

 رشح احلسايم يف آأصول اللفقه

 366، ص 1، جـ 809

 72مجموعة احلزم، رمق 

 رشح دعاء آأيب حربة

 2268-2267، ص 3، جـ 5550

 73مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح دعاء الس يفي

 673، ص 1، جـ 1553

 405مجموعة الرابط، رمق 

 رشح رساةل يف التوحيد

 1471، ص 2، جـ 3516

 74ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 رشح رساةل يف عمل املنطق

 2242، ص 3، جـ 5484

 24 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

مام احلداد لزم ابب ربك لالإ  رشح اإ

 2202، ص 3، جـ 5379
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 27مجموعة عينات، رمق 

 رشح الس تني

 1899، ص 3، جـ 4598

 144مجموعة الرابط، رمق 

 رشح العقاقري والأجشار

 2052-2051، ص 3، جـ 4989

 118)ع( الاكف، رمقمجموعة 

 رشح العقيدة

 1393، ص 2، جـ 3317

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح عىل املنظومة يتبع الفرع يف انتساب آأابه

 1472، ص 2، جـ 3520

 75مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح عوامل اجلرجاين

 2171، ص 3، جـ 5300

 29 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق

 رشح فتح الرمحن

 1172، ص 2ـ ، ج2757

 26مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح قصيدة يف العقائد

 2237، ص 3، جـ 5471

 20 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 رشح القطر

 1327-1326، ص 2جـ  ،3148

 16مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح مدارج السالكني

 2234-2233، ص 3، جـ 5460
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 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 يف الترصيفرشح مقّدمة ابن احلاجب 

 1096، ص 2، جـ 2566

 ، ترصيف، ترمي8مجموعة احلزم، رمق 

 حتفة الأحباب –رشح امللحة 

 2329-2328، ص 3، جـ 5709

 42مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 رشح ملحة الإعراب

 1097-1096، ص 2، جـ 2567

 43مجموعة احلسيين، رمق 

 رشح ملحة الإعراب

 2239، ص 3، جـ 5475

 22 د، رمقمجموعة آ ل اجلني

 رشح منظومة ابن رساج ادلين يف عقد الناكح

 1153-1152، ص 2، جـ 2704

 16مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 رشح منظومة عقيدة العضد

 1395، ص 2، جـ 3322

 ، جماميع، ترمي45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح املنظومة فامي يغتفر للموافق

 2135، ص 3، جـ 5206

 357 مجموعة )ع( الاكف، رمق

 رشح منظومة يف املعاين والبيان

 1392، ص 2، جـ 3313

 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 رشح منظومة ومن ذاق طعم رشاب القوم يدريه

 2199، ص 3، جـ 5370
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 26 مجموعة عينات، رمق

 رشح الوجزي

 386، ص 1، جـ 853

 ، ترمي280مجموعة الاكف، رمق 

ليه احلاجة من عمل   الفكلالرشك لقتناص ما تنتاب اإ

 1220-1219، ص 2، جـ 2880

 ، جماميع، ترمي68مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الشامئل

 950، ص 2، جـ 2222

 37مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 حرف الصاد

 الصحاح احلسان يف احلديث

 174، ص 1، جـ 372

 8مجموعة مصادر احلبيش، رمق 

 صفات النيب صىل هللا عليه وسمل

 2323-2322، ص 3، جـ 5961

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

رز املوسوم صورة كتاب السلطان سلامين بن سلمي بن عامثن اإىل الرشيف خفر ادلين مطهر ابن رشف ادلين ح

 ـه 956ابلقسطنطينية عام 

 2053، ص 3، جـ 4993

 118مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 صورة نصيحة موهجة اإىل السلطان عبد هللا بن حمسن وجلساءه

 1766، ص 3جـ ، 4267

 289مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 صيغ صلوات عىل النيب صىل هللا عليه وسمل

 1654، ص 3، جـ 3979

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 حرف الطاء

 طراز الربدة

 2034، ص 3، جـ 4945

 99مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 الطريقة الواحضة يف آأرسار الفاحتة

 2353-2352، ص 3، جـ 5776

 26در، رمق مجموعة مصا
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 حرف العني

 جعائب آ ايت هللا يف مناقب مش يخ بن عبد هللا

 957، ص 2، جـ 2238

 355محموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 جعاةل احملتاج رشح املهناج

 392، ص 1، جـ 866

 84مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 العقد النفيس ونزهة اجلليس

 1436-1435، ص 2، جـ 3425

 56حيىي، رمق  مجموعة آ ل

 العقيدة

 722، ص 1، جـ 1669

 ، سيئون98مجموعة الاكف، رمق 

 عقيدة بدء الأمايل

 2133، ص 3، جـ 5201

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 العقيدة الشيبانية

 2274، ص 3، جـ 5567

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 عقيدة مباركة

 1190، ص 2، جـ 2803

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 قيدة خمترصةع 

 1597، ص 2، جـ 3831

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العقيدة املرضيّة

 1597، ص 2، جـ 3832
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 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 العقيدة النونية

 1833، ص 3، جـ 4438

 316مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 الواسطية ةالعقيد

 1196، ص 2، جـ 2819

 50مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 يف مودل النيّّب اخلتار عيون الأرسار

 785-784، ص 1، جـ 1819

 425مجموعة الرابط، رمق 
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 حرف الغني

 غاية السالكني ومنهتيى سري السائرين

 1140، ص 2، جـ 2671

 مكتبة الأحقاف، توحيد، ترمي

 غاية املراد يف مقاصد الإرشاد

 400، ص 1، جـ 885

 87مجموعة الرابط، رمق 

 املناقب الفائقةغذاء النقوس املمثرة وجعائب 

 785، ص 1، جـ 1820

 ، ترمي63مجموعة احلزم، رمق 
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 حرف الفاء

 فائدة جليّل يف حترمي رشب التنت

 2240، ص 3، جـ 5479

 22 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 فائدة يف حبث امجلل

 1878-1877، ص 3، جـ 4547

 85مجموعة الرابط، رمق 

 فائدة يف التحري لرؤية الهالل

 2073-2072، ص 3، جـ 5042

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فائدة منقوةل من رشح آأسامء هللا احلس ىن

 1339، ص 2جـ  ،3179

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فائدة من كتاب موجب دار السالم

 1935، ص 3، جـ 4695

 ، ترمي277مجموعة الرابط، رمق 

 فتاوى

 1204-1203، ص 2، جـ 2839

 58مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فتاوى

 1633، ص 3، جـ 3919

 133مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتاوى يف مسائل فقهية

 2399، ص 3، جـ 5633

 82مجموعة احلسيين، رمق 

 الفرج بعد الشّدة

 1143-1142، ص 2، جـ 2676
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 19مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فتح الرمحن

 1159-1158، ص 2، جـ 2720

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فتح الرمحن

 1173، ص 2، جـ 2760

 27مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 فتح الرمحن

 2443، ص 3، جـ 6018

 مجموعة مصادر مقتنيات

 فتح املبني برشح آأم الرباهني

 2191-2190، ص 3، جـ 5348

 1 مجموعة عينات، رمق

 الفتح املبني يف رشم آأم الرباهني

 1901، ص 3، جـ 4603

 144مجموعة الرابط، رمق 

لهيةالفتوحات ا  لإ

 1661، ص 3، جـ 3998

 142مجموعة آ ل حيىي، 

 فضائل عاشور وفوائده

 789، ص 1، جـ 1829

 407مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 الفوائد

 1020، ص 2، جـ 2382

 73مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد تتعلق بأأدةل القبّل

 2026، ص 3، جـ 4924
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 97مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 بعض القصائد فوائد عىل

 1692-1691، ص3، جـ 4076

 127مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 فوائد فقهية وصيغ عقود

 2184، ص 3، جـ 5333

 104مجموعة، رمق 

ب من حلية البنات  فوائد يف الّط 

 1123، ص 2، جـ 2629

 286مجموعة الرابط، رمق 

 فوائد يف عمل الفرائد

 1968، ص 3، جـ 4780

 54مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 فوائد يف عمل النّحو

 1099، ص 2، جـ 2574

 280مجموعة الرابط، رمق 

 فوائد مش متّل عىل آأس ئّل وآأجوبة

 1597، ص 2، جـ 3830

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ّ مة بفروع الرتمجة  الفوائد املعل

 1622، ص 2، جـ 3898

 129مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد ملتقطة من الربقة

 2414، ص 3، جـ 5938

 بة الأحقاف للمخطوطات، ترميمكت 

 آأيب بكر بن محمد مّجال )هكذا(فوائد منقوةل خبط الش يخ ...

 1584، ص 2، جـ 3796
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 ، جماميع، ترمي119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 فوائد وقصائد

 791، ص 1، جـ 1834

 313مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 فوائد ومسائل تتعلق ابلناكح

 2104، ص 3، جـ 5126

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 يف حوادث الزمان

 980، ص 2، جـ 2290

 48مجموعة الاكف، رمق 

 فيض ابري الربية عىل الهدية السنية

 1750-1749، ص 3، جـ 4223

 283مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

نسان  فيض الرمحن فامي جيب معرفته عىل لّك  اإ

 1156، ص 2، جـ 2712

 18مق مجموعة الاكف، فرع سيئون، ر

نسان  فيض الرمحن فامي جيب معرفته عىل لّك  اإ

 1157-1156، ص 2، جـ 2714

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 حرف القاف

 القامئ

 2432، ص 3، جـ 5987

 مجموعة احلداد، ترمي

 القرآ ن الكرمي

 58، ص 1، جـ 131

 ، املالك311املكتبة الشعبية، رمق 

 59، ص 1، جـ 132

 15رمق مجموعة احليين، 

 59، ص 1، جـ 133

 12مجموعة عينات، رمق 

 59، ص 1، جـ 134

 13مجموعة عينات، رمق 

 60-59، ص 1، جـ 135

 105مجموعة الاكف، رمق 

 60، ص 1، جـ 136

 256مجموعة ابن سهل، رمق 

 60، ص 1، جـ 137

 مجموعة مصادر خمتلفة

 60، ص 1، جـ 138

 مجموعة مصادر خمتلفة

 61، ص 1، جـ 139

 مصادر خمتلفة مجموعة

 61، ص 1، جـ 140

 ١مجموعة احلبييش، رمق 

 61، ص 1، جـ 141

 مجموعة مصادر خمتلفة

 61، ص 1، جـ 142

 مجموعة مصادر خمتلفة

 62، ص 1، جـ 143

 مجموعة مصادر خمتلفة

 62، ص 1، جـ 144
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 مجموعة مصادر خمتلفة

 2450-2449، ص 3، جـ 6035

 همداة

 قسم عىل سورة يس

 2195، ص 3، جـ 5360

 24 مجموعة عينات، رمق

 قصائد

 1049، ص 2، جـ 2451

 319مجموع الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 قصائد

 2394، ص 3، جـ 5883

 3129مجموعة مصادر، رمق 

 قصائد

 2395-2394، ص 3، جـ 5885

 3131مجموعة مصادر، رمق 

 قصائد شعرية

 1653، ص 3، جـ 3974

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 لعدة شعراء قصائد

 1872، ص 3، جـ 4534

 69مجموعة الرابط، رمق 

 قصائد لعدة شعراء خمتلفني

 1694، ص 3، جـ 4084

 133مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 قصة بقرة بين اإرسائيل وما وقع لها

 1923، ص 3، جـ 4662

 194مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 
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 قصة تودد اجلارية

 2178-2177، ص 3، جـ 5316

 68مجموعة احلزم، رمق 

 قصة ذي النون مع اخلليفة هارون الرش يد

 1827-1826، ص 3، جـ 4421

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 قّصة املعراج

 794، ص 1، جـ 1842

 209مجموعة الاكف، رمق 

 قصيدة

 1576، ص 2، جـ 2778

 117آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 قصيدة

 1693، ص 3، جـ 4080

 128مق مجموعة آ ل بن سهل، ر

 قصيدة

 1924، ص 3، جـ 4664

 195مجموعة الرابط، رمق 

 قصيدة ابلتكرييت

 1547-1546، ص 2، حـ 3703

 105مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 الغياشبيه – قصيدة الهبلول

 1920، ص 3، جـ 4654

 188مجموعة الرابط، رمق 

 القصيدة الفريدة

 2187، ص 3، جـ 5340

 131رمق  مكتبة مسجد عبد هللا العطاس حبريضة،
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ْف ابملطي  قصيدة ق 

 1425، ص 2، جـ 3397

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 قصيدتني

 2456، ص 3، جـ 6053

 مجموعة مصادر مقتنيات

 قطعة من رشح الرساجية

 1584، ص 2، جـ 3795

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القالئد

 1074، ص 2، جـ 2513

 60مجموعة الاكف، رمق 

 قواعد فقهية

 2296-2295، ص 3، جـ 5622

 80مجموعة احلسيين، رمق 

 القوايف

 795، ص 1، جـ 1844

 388مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 القوايف

 1079-1078، ص 2، جـ 2524

 39مجموعة احلزم، رمق 

 القوايف

 1926، ص 3، جـ 4671

 ، ترمي198مجموعة الرابط، رمق 

عراب الفاحتة  القول يف اإ

 1647، ص 3، جـ 3959

 137وعة آ ل حيىي، رمق مجم
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 القول املبني

 2316، ص 3، جـ 5675

 24مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 القول املبني بتحرير مسأأةل التكوين

 1553، ص 2، جـ 3720

 ، جماميع، ترمي108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 القول اخملتار يف املنع عن ختيري الكفّار

 800، ص 1، جـ 1857

 106مجموعة الاكف، رمق 
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 ف الاكفحر 

 كتاب آأخبار آأهل الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث

 1276، ص 2، جـ 3021

 201مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب الإسعاف مبسأأةل الإس تخالف

 2437-2436، ص 3، جـ 6001

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب آأهل الصفوة والفهم

 2083، ص 3، جـ 5072

 174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب العوامل

 1601، ص 2، جـ 3841

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب الأغذية والأرشبة

 1249-1248، ص 2، جـ 2951

 67مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب الأنوار آأنوار رسول هللا عليه وسمل )اجلزء الأول(

 2338، ص 3، جـ 5735

 10مجموعة عدن، 

 كتاب الأنوار )اجلزء الثاين(

 2338، ص 3، جـ 5736

 10مجموعة عدن، رمق 

 كتاب الأنوار )اجلزء الثالث(

 2339-2338، ص 3، جـ 5737

 10مجموعة عدن، رمق 

 كتاب الأنوار )اجلزء الرابع(

 2339، ص 3، جـ 5738
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 10مجموعة عدن، رمق 

 اجلزء اخلامس(كتاب الأنوار )

 2339، ص 3، جـ 5739

 10مجموعة عدن، رمق 

 خلامس(كتاب الأنوار )اجلزء الرابع وا

 809، ص 1، جـ 1882

 22مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب الأنوار )اجلزء السادس(

 2339، ص 3، جـ 5740

 10مجموعة عدن، رمق 

 كتاب الأنوار )اجلزء السابع(

 2340، ص 3، جـ 5741

 10مجموعة عدن، رمق 

 كتاب الترصيف الزجناين

 1985-1984، ص 3، جـ 4822

 70مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 التصّوف كتاب يف

 801، ص 1، جـ 1860

 161املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 802-801، ص 1، جـ 1861

 88مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 802، ص 1، جـ 1862

 107مجموعة الاكف، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 802، ص 1، جـ 1863
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 52مجموعة ميعاد خمتلفة، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 803-802، ص 1، جـ 1864

 212مجموعة الاكف، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 803، ص 1، جـ 1865

 28مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 803، ص 1، جـ 1866

 35مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 804، ص 1، جـ 1867

 170مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 804، ص 1، جـ 1868

 203لرابط، رمق مجموعة ا

 كتاب يف التصّوف

 805-804، ص 1، جـ 1869

 مجموعة الرابط

 كتاب يف التصّوف

 805، ص 1، جـ 1870

 424مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 805، ص 1، جـ 1871

 412مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 806-805، ص 1، جـ 1872
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 460مجموعة الرابط، رمق 

 فكتاب يف التصوّ 

 806، ص 1، جـ 1873

 1801مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 806، ص 1، جـ 1874

 1802مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 807-806، ص 1، جـ 1875

 312مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 807، ص 1، جـ 1876

 1804مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 807، ص 1، جـ 1877

 1805وعة الرابط، رمق مجم

 كتاب يف التصّوف

 807، ص 1، جـ 1878

 1806مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 808-807، ص 1، جـ 1879

 1807مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب هتذيب املنطق

 2043، ص 3جـ  4967

 108مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب اجلواهر يف احلديث

 1929، ص 3، جـ 4678
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 263رابط، رمق مجموعة ال

 كتاب زينة القارئ

 1797-1796، ص 3، جـ 4343

 304مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 كتاب شعب الإميان

 2328-2327، ص 3، جـ 5706

 53مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 كتاب العوامل

 1601، ص 2، جـ 3841

 122مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الأجحار وخواصها وآأخرى يف عمل الطب

 1938، ص 3 ، جـ4702

 284مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف الأدب

 1962، ص 3، جـ 4765

 33مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف الأدوية )املؤلف جمهول(

 1125، ص 2، جـ 2634

 مجموعة مصادر

 كتاب يف الإسالم والإميان

 1158، ص 2، جـ 2719

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كتاب يف الأصول

 461، ص 1، جـ 1028

 214املكتبة الشعبية املالك، رمق 

 كتاب يف الأوراد والأدعية

 2177، ص 3، جـ 5315
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 65 مجموعة احلزم، رمق

 )هكذا(... كتاب يف تبيان اختالف تزنيل القرآ ن مع بيان آ ايت القرآ ن وفضائلها واختالفها ووفاقها

 1711، ص 3، جـ 4125

 ، ترمي269مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 لترصيف يف اللغةكتاب يف ا

 2281-2280، ص 3، جـ 5583

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف التصّوف

 1265، ص 2، جـ 2991

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف التصوف

 1695، ص 3، جـ 4086

 165مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 كتاب يف التوحيد

 1551، ص 2، جـ 3714

 108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بلغة املاليو كتاب يف التوحيد

 1144-1143، ص 2، جـ 2679

 ، ترمي265مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف احلديث

 196-195، ص 1، جـ 421

 27مجموعة احلسني بن سهل، رمق 

 كتاب يف احلديث

 196، ص 1، جـ 422

 18مجموعة مصادر، رمق 

 كتاب يف احلديث

 196، ص 1، جـ 423
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 26مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف احلديث

 197-196، ص 1، جـ 424

 254املكتبة الشعبية، رمق 

 كتاب يف احلديث

 197، ص 1، جـ 425

 229مجموعة عبد الّرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 كتاب يف احلديث

 2425، ص 3، جـ 5967

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب يف احلديث

 2426، ص 3، جـ 5971

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ديثكتاب يف احل

 2427-2426، ص 3، جـ 5972

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب يف اذلكر

 2284، ص 3، جـ 5593

 77مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف احلساب

 2343، ص 3، جـ 5750

 48مجموعة عدن، رمق 

رية  كتاب يف الّس 

 974، ص 2، جـ 2278

 187مجموعة عبد الرمحن بن ش يخ الاكف، رمق 

 ريةكتاب يف الّس  

 2351، ص 3، جـ 5772
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 26مجموعة مصادر، رمق 

رية  كتاب يف الّس 

 2426، ص 3، جـ 5970

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب يف الشعر

 1056، ص 2، جـ 2471

 71مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف الرصف

 1103، ص 2، جـ 2582

 147مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 كتاب يف الرصف

 1963، ص 3، جـ 4768

 35مجموعة )ع( الاكف، رمق 

ب  كتاب يف الّط 

 1125-1124، ص 2، جـ 2633

 ، ترمي5مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب يف الطبّ 

 1249، ص 2، جـ 2952

 68مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الطبّ 

 2005، ص 3، جـ 4872

 86مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف العقائد

 1464، ص 2، جـ 3500

 68ة آ ل حيىي، رمق وعمجم

 كتاب يف العقائد

 2190، ص 3، جـ 5346
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 1 مجموعة عينات، رمق

 كتاب يف عمل التنجمي

 1144، ص 2، جـ 2681

 65مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف عمل اجلفر

 1144، ص 2، جـ 2680

 184مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 كتاب يف عمل الرصف

 1450-1449، ص 2، جـ 3463

 61ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 كتاب يف الفرائض

 456، ص 1، جـ 1013

 212مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 457-456، ص 1، جـ 1014

 95مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 457، ص 1، جـ 1015

 29مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 457، ص 1، جـ 1016

 203مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ائضكتاب يف الفر 

 458-457، ص 1، جـ 1017

 110مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 458، ص 1، جـ 1018
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 306مجموعة الاكف، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 458، ص 1، جـ 1019

 ، ترمي62مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 459-458، ص 1، جـ 1020

 95مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 459، ص 1 ، جـ1021

 127مجموعة مصادر، رمق 

 كتاب يف الفرائض

 459، ص 1، جـ 1022

 ملالكاملكتبة الشعبية ا

 كتاب يف الفرائض

 460-459، ص 1، جـ 1023

 24مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 الفرئض كتاب يف

 485، ص 1، جـ 1085

 183مجموعة آ ل حيىي، رمق 

مس هللا الأ   عظمكتاب يف فضل الأدعية واإ

 1286، ص 2، جـ 3047

 ، تصّوف، ترمي2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفقه

 460، ص 1، جـ 1024

 25مجموعة مصادر آ ل اجلنيد، رمق 

 كتاب يف الفقه

 461-460، ص 1، جـ 1025
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 26مجموعة الرابط، من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 كتاب يف الفقه

  461، ص 1، جـ 1026

 27اجلنيد، رمق مجموعة الرابط، من وقف آ ل 

 كتاب يف الفقه

 461، ص 1، جـ 1027

 73مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب يف الفقه

 462، ص 1، جـ 1029

 103مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفقه

 462، ص 1، جـ 1030

 418مجموعة حسني بن سهل، رمق 

 كتاب يف الفقه

 462، ص 1، جـ 1031

 87مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب يف الفقه

 463، ص 1جـ  ،1032

 116مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفقه

 463، ص 1، جـ 1033

 82مجموعة مصادر خملتفة، رمق 

 كتاب يف الفقه

 463، ص 1، جـ 1034

 مجموعة مصادر خمتلفة، رمق

 كتاب يف الفقه

 464، ص 1، جـ 1035
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 مجموعة مصادر خمتلفة، رمق

 كتاب يف الفقه

 464، ص 1، جـ 1036

 38، رمق مجموعة آ ل حيىي

 كتاب يف الفقه

 480، ص 1، جـ 1073

 182مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف الفقه

 2056، ص 3، جـ 5000

 122مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف الفقه

 2087، ص 3، جـ 5081

 189مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف الفقه

 2253، ص 3، جـ 5514

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف الفقه

 2297، ص 3، جـ 5625

 80مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف الفقه

 2358، ص 3، جـ 5791

 وعة مصادر خمتلفةمجم

 كتاب يف الفقه

 2425، ص 3، جـ 5968

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب يف الفقه

 2453، ص 3، جـ 6045
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 مجموعة مصادر مقتنيات

 كتاب يف مصطلح احلديث

 1956، ص 3، جـ 4749

 325عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :ال مجموعة

 كتاب يف معرفة املنازل وفصول الس نة

 2043، ص 3، جـ 4968

 108مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف املنطق

 1396-1395، ص 2، جـ 3323

 46مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كتاب يف النحو

 1104، ص 2، جـ 2585

 32مجموعة احلسيين، رمق 

 كتاب يف النحو

 1104، ص 2 ، جـ2586

 31مجموعة احلسني، رمق 

 كتاب يف النحو

 1963، ص 3، جـ 4767

 35مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كتاب يف النحو

 2192-2191، ص 3، جـ 5350

 24 مجموعة عينات، رمق

 كتاب يف النحو

 2436، ص 3، جـ 5999

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 كتاب يف النحو، منت ورشح الألفيّة

 1105-1104، ص 2، حـ 2587
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 31مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 كتاب يف النصاحئ

 1217، ص 2، جـ 2873

 65مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 كتاب قواعد العقائد

 1948، ص 3، جـ 4729

 453عيل بن حسن احلداد، رمق  رابط :مجموعة ال

 كتاب الاكمل

 2043، ص 3، جـ 4966

 108مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 ل فامي بني الهيود وآأبو يزيد البسطايمكتاب مسائ

 829، ص 2، جـ 1928

 34مجموعة احلزم، رمق 

 كتاب معىن التوجيه بذكر كتب كثرية ونرثايت خمتلفة

 1909-1908، ص 3، جـ 4623

 ، ترمي168مجموعة الرابط، رمق 

 كتاب املنجيات

 2443، ص 3، جـ 6017

 مجموعة مصادر مقتنيات

 كتاب الهندي يف عمل احلساب

 1998، ص 3، جـ 4855

 79مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 كثري الفوائد والإمداد يف رشح بردة ابنت سعاد

 1524، ص 2، جـ 3647

 ، جماميع، ترمي95مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 كراريس يف التارخي

 2179، ص 3، جـ 5320
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 88 مجموعة احلزم، رمق

 كشف الصلصّل عن وصف الزلزةل

 1352 ص ،2، جـ 3212

 26آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 كفاية الراغب )النصف الثاين(

 466، ص 1، جـ 1041

 ، ترمي88مجموعة الاكف، رمق 

 هـ 1252الكم احلبيب عبد هللا بن حمسن العّطاس، م 

 814-813، ص 1، جـ 1893

 344مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 كزن املتسبب التقي املتورع

 2311، ص 3، جـ 5661

 85حلسيين، رمق مجموعة ا

 الكواكب ادلّر ية يف مدح خري الربيّة

 817، ص 1، جـ 1902

 19مجموعة آ ل اجلنيد، رمق 

 كيفية التسلمي عىل نيّب هللا هود عليه السالم \كيفية التسلمي عىل نيّب هللا هود 

 818، ص 1، جـ 1904

 427مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 كيفية التسلمي عىل نيّب هللا هود عليه السالم \هللا هود  كيفية التسلمي عىل نيبّ 

 818، ص 1، جـ 1905

 446مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 
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 حرف الالم

 لمية ابن الوردي مع ختميسها

 2075-2074، ص 3، جـ 5049

 164مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 لمية العجم

 2073، ص 3، جـ 5045

 164رمق  مجموعة )ع( الاكف،
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 حرف املمي

 آأس ئّل يف التوحيد –د متفّر  

 2450، ص 3، جـ 6037

 مجموعة

 منت الأجرومية

 2334، ص 3، جـ 5723

 مصادر خمتلفة مجموعة

 ةمجمع املنافع البدنيّ 

 1530، ص 2، جـ 3662

 ، جماميع، ترمي99مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموع آأوراد

 827، ص 2، جـ 1920

 411ن حسن احلّداد، رمق محموعة الرابط : عيل ب

 مجموع آأوراد

 828، ص 2، جـ 1925

 448مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموع آأوراد

 829، ص 2، جـ 1926

 ل يوجد غري معلومات

 مجموع آأوراد وآأحزاب

 829، ص 2، جـ 1927

 34مجموعة احلزم، رمق 

 مجموع آأوراد وآأدعية

 827، ص 2، جـ 1921

 456: عيل بن حسن احلّداد، رمق مجموعة الرابط 

 مجموع آأوراد وآأدعية

 827، ص 2، جـ 1922
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 مجموعة الرابط عيل بن حسن احلّداد

 مجموعة آأوراد وآأذاكر وصلوات وقصائد

 1400، ص 2، جـ 3335

 48مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموع آأوراد وفوائد

 828، ص 2، جـ 1923

 443مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموع يشمل دلئل اخلريات وآأذاكر وآأوراد وآأدعية

 826، ص 2، جـ 1919

 403مجموعة الرابط : عيل حسن احلّداد، رمق 

 مجموعة آأحاديث تتعلّق بنرش العمل وادللةل عىل اخلري من كتاب الرتغيب والرتهيب

 1553، ص 2، جـ 3719

 108مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموعة آأدعية

 1511، ص 2، جـ 3612

 88مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموعة آأس ئّل واردة من مليبار علامء المين

 2344، ص 3، جـ 5754

 48مجموعة عدن، رمق 

 مجموعة آأوراد

 2427، ص 3، جـ 5973

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 مجموعة آأوراد

 2437، ص 3، جـ 6002

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 مجموعة آأوراد وآأدعية

 676-675، ص 1، جـ 1559
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 405مجموعة الرابط، رمق 

 مجموعة آأوراد وآأدعية

 676، ص 1، جـ 1560

 406مجموعة الرابط، رمق 

 مجموعة آأوراد وآأذاكر

 1655، ص 3، جـ 3980

 141مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مجموعة جداول يف الفكل

 1637، ص 3، جـ 3931

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

ظهار الكرامات  مجموعة فوائد يف اإ

 1981، ص 3، جـ 4814

 62مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مجموعة قصائد

 836-835، ص 2، جـ 1945

 89مجموعة عينات، رمق 

 مجموعة قصائد

 868، ص 2، جـ 2026

 356مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموعة قصائد

 1059-1058، ص 2، جـ 2477

 322مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 مجموعة يش متل عىل قصائد وماكتبات

 835، ص 2، جـ 1944

 ، ترمي75مجموعة الرابط : من وقف آ ل اجلنيد، رمق 

 خمترص الشايف يف عمل العروض والقوايف

 1390، ص 2، جـ 3308
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 43مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 خمترص صفوة امجلهور

 1051-1050، ص 2، جـ 2456

 311رمق مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّدتد، 

 خمترص يف آأحاكم الناكح

 2153، ص 3، جـ 5252

 ( الاكفحمجموعة )

 خمترص يف جعائب ملكوت هللا تعاىل )معدن العلوم(

 2328، ص 3، جـ 5707

 53مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 خمترص يف مناسك احلج عىل املذاهب الأربعة

 2254، ص 3، جـ 5516

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 اخملترص املرقوم

 1658، ص 3، جـ 3990

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مرآ ة الأخوان يف معرفة آأهل التصوف والتفقه يف هذا الزمان

 2354، ص 3، جـ 5780

 50مجموعة احلداد، رمق 

 مراتب معراج الروح

 2286، ص 3، جـ 5599

 78مجموعة احلسيين، رمق 

 مسائل تتعلّق حبّج املرآأة

 1279، ص 2، جـ 3027

 204ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 مسائل عبد هللا بن سالم

 2341، ص 3، جـ 5744
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 10مجموعة عدن، رمق 

 مسائل فقهية

 2115-2114، ص 3، جـ 5153

 279مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مسائل فقهية يف الطني واخلزف

 1272، ص 2، جـ 3010

 192مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسائل فقهية وآأجوبهتا

 2221-2220، ص 3، جـ 5427

 66 ة عينات، رمقمجموع

 مسأأةل يف ذكر عبد الطحطوح

 2083، ص 3، جـ 5071

 174مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مسائل يف الصوم

 2452، ص 3، جـ 6044

 مجموعة

 مسائل يف الناكح

 2289، ص 3، جـ 5606

 79مجموعة احلسيين، رمق 

رين  مسائل مجموعة من فتاوى املتأأّخ 

 1328، ص 2، جـ 3152

 ، جماميع، ترمي16 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 مسائل ملتقطة من فتاوى ابخمرمة

 1685، ص 3، جـ 4058

 109مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 مسائل وفوائد نقلت عن العلامء الأحبار

 2020، ص 3، جـ 4909
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 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مسأأةل الساكت

 1233، ص 2، جـ 3139

 15مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ي يف معرفة مّدة امللوك والسالطنيمسأأةل للش يخ آأمحد الباجرييق

  1601، ص 2، جـ 3842

 ، جماميع، ترمي123مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مسأأةل وجواهبا

 1287، ص 2، جـ 3050

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مس ند الّصحابة

 204-203، ص 1، جـ 439

 16مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 مس ند الّصحابة

 204، ص 1، جـ 440

 17رمق  مجموعة آ ل احلّداد،

 مس ند الّصحابة

 204، ص 1، جـ 441

 18مجموعة آ ل احلّداد، رمق 

 املعاونة واملؤازرة واملظاهرة

 1475-1474، ص 2، جـ 3526

 77مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املعتقد الواحض الإمياين

 2254، ص 3، جـ 5515

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 معدن الأرسار

 2150، ص 3، جـ 5245
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 مجموعة )ع( الاكف

 معراج خمترص مشجع ملريد الاختصار

 2032، ص 3، جـ 4939

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املعراج وصفة الإرساء

 2021، ص 3، جـ 4912

 96مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املعروف

 2432-2431، ص 3، جـ 5986

 مجموعة احلداد، ترمي

 املعروف، توديع شهر رمضان

 1609، ص 2، جـ 3864

 125 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 املفتاح رشح معرفة الإسالم

 1655، ص 3، جـ 3981

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املفتاح رشح معرفة الإسالم والإميان

 2190-2189، ص 3، جـ 5345

 1 مجموعة عينات، رمق

 املقدمة

 2167، ص 3، جـ 5289

 245 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 ماكتبات

 هـ 1204م  ه،من الإمام آأمحد بن حسن احلّداد وغي

 1477-1476، ص 2، جـ 3531

 ، جماميع، ترمي77مجموعة آ ل حيىي، رمق 
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 ماكتبات اإىل س ّيدان عبد هللا بن حمسن العّطاس

 857-856، ص 2، جـ 1998

 400مجموعة الرابط : عيل بن حسن العّطاس، رمق 

 ماكتبات متفّر قة

 857، ص 2، جـ 2000

 44مجموعة عينات، رمق 

 ماكتبات ووصااي

 856، ص 2، ج، 1996

 330مجموعة الرابط : عىل بن حسن احلّداد، رمق 

 ماكتبات ووصااي

 856، ص 2، جـ 1997

 331مجموعة الرابط : عيل بن حسن احلّداد، رمق 

 ماكتبة من حيىي بن آأمحد بن محمد بن احلسن امحلري اإىل القايض نور ادلين ابن زيد بن انرص بن محمد

 2241-2240، ص 3، جـ 5480

 22 ة آ ل اجلنيد، رمقمجموع

 ملتقط الزواجر )منظومة(

 1366-1365، ص 2، جـ 3245

 32مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 ملتقط من كتاب غاية القصد واملراد

 2412، ص 3، جـ 5934

 مكتبة الأحقاف للمخطوطات، ترمي

 ممدوحة يف النيّب مل يٌعرف قائلها

 1477، ص 2، جـ 3533

 78مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وجمنازل الرب 

 2227-2226، ص 3، جـ 5443

 78 مجموعة عينات، رمق
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 مناسك ُكتب خبط نسخي

 1596، ص 2، جـ 3829

 121مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مناقب احلبيب حسن بن صاحل البحر

 1987-1986، ص 3، جـ 4827

 72مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 مناقب سقّاف بن محمد بن معر بن طه السقّاف

 985، ص 2، جـ 2300

 338ة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق مجموع

 مناقب س يّ دي آأمحد البدوي

 986، ص 2، جـ 2303

 398مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 مناقب الشافعي

 987، ص2، جـ 2305

عة، ترمي26مجموعة آ ل حيىي، رمق   ، متنّو 

 ـه 1353مناقب عبد هللا بن حمسن بن محمد العّطاس املتوىّف س نة 

 986-985، ص 2، جـ 2302

 346مجموعة الرابط : عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 مناقب العاّلمة عبد هللا بن عيدروس العيدروس

 987، ص 2، جـ 2306

 مجموعة مصادر خمتلفة، مناقب

 املناهل الصافية يف الأوراد الشافية

 2278، ص 3، جـ 5577

 76مجموعة احلسيين، رمق 

 منهبات

 2326، ص 3، جـ 5702

 30مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 منهبات

 2328، ص 3، جـ 5708

 53مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 منظومة

 1153، ص 2، جـ 2706

 17مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 منظومة

 1158، ص 2، جـ 2717

 18مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 منظومة

 1158، ص 2، جـ 2718

 18 مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق

 منظومة

 1293، ص 2، جـ3064

 4مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة

 1731، ص 3، جـ 4174

 278مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منظومة

 2194-2193، ص 3، جـ 5356

 24 مجموعة عينات، رمق

عانة الويل –منظومة   اإ

 2030، ص 3، جـ 4934

 98مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منظومة آأسامء هللا احلس ىن

 1187ص  ،2، جـ 2796

 43مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 
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 منظومة الهبلول

 2349-2348، ص 3، جـ 5766

 37مجموعة عدن، رمق 

 منظومة جواب

 1283-1282، ص 2، جـ 3037

 2مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املنظومة الرحبية

 1914، ص 3، جـ 4637

 176مجموعة الرابط، رمق 

 منظومة عقد الالىلء اجلوهرية

 1640 ، ص3، جـ 3938

 ، جماميع، ترمي136مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة عالء ادلين البايج

 2310-2309، ص 3، جـ 5658

 85مجموعة احلسيين، رمق 

 منظومة يف آ داب الألك

 1438، ص 2، جـ 3432

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة يف آأمور ادلين

 2324، ص 3، جـ 5697

 29مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 آأهل بدر منظومة يف

 2335، ص 3، جـ 5726

 مجموعة مصادر خمتلفة

 منظومة يف التجويد

 2248، ص 3، جـ 5500

 30مجموعة احلسيين، رمق 
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 منظومة يف تعبري الرؤاي، تسّمى حتفة امللوك

 1437-1436 ص ،2، جـ 3428

 57مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة يف التوحيد وآأمور الأخرة

 1273، ص 2، جـ 3013

 197حيىي، رمق  مجموعة آ ل

 منظومة يف امجلاعة ورشهحا

 1288، ص 2، جـ 3053

 3مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة يف السوال

 1339-1338، ص 2، جـ 3178

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومة يف صدقات النعم

 1082، ص 2، جـ 2533

 12مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 منظومة يف النجوم ودللهتا

 1851ص ، 3، جـ 4483

 391مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 منظومة يف النحو

 1985، ص 3، جـ 4824

 70مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 منظومة مش متّل عىل وصااي ونصاحئ

 1438، ص 2، جـ 3434

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نفحة املناحفة –منظومة 

 1913، ص 3، جـ 4636

 176مجموعة الرابط، رمق، 
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 مل بن ش يخان والعموديمنظومة يلهيا قصيدتني لسا

 1636-1635، ص 3، جـ 3926

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 منظومتني يلهيا ثالثة

 2106، ص 3، جـ 5131

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 املهنج احلنيف يف معىن امسة اللطيف

 865-864، ص 2، جـ 2017

 ، تصّوف، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 املهنل الصايف 

 )اجلزء الأّول والثاين( 1615، ص 2، جـ 3879

 ، جماميع، ترمي128مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مواعظ مرقاة القلوب ومزيالت اذلنوب

 2451-2450، ص 3، جـ 6038

 مجموعة

 املواهب العلية رشح الفرائد الهبية يف القواعد الفقهية

 1282-1281، ص 2، جـ 3034

 ، فقه، ترمي1مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 مودل

 832، ص 2، جـ 1935

 207مجموعة ع الاكف، رمق 

 مودل

 871، ص 2، جـ 2036

 91مجموعة عينات، رمق 

 مودل الرسول

 2337، ص 3، جـ 5732

 40مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 
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 مودل رشف الإمام

 831، ص 2، جـ 1934

 207مجموعة ع الاكف، رمق 

 مودل رشف الأانم

 868، ص 2، جـ 2027

 41مجموعة احلزم، رمق 

 الأانم مودل رشف

 872، ص 2، جـ 2038

 180مكتبة الأحقاف، املكتبة الشعبية، املالك، رمق 

 مودل رشف الأانم

 2172، ص 3، جـ 5302

 41 مجموعة احلزم، رمق

 مودل رشف الأانم

 2336، ص 3، جـ 5730

 40مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 مودل رشف الأانم ونظم مودل الربزجني

 2172، ص 3، جـ 5303

 41 زم، رمقمجموعة احل
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 حرف النون

 نبذة

 1653-1652، ص 3، جـ 3973

 140مجموعة آ ل حيي، رمق 

 نبذة

 1655، ص 3، جـ 3982

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة آأراكن الإميان

 2452-2451، ص 3، جـ 6041

 ]هكذا[ مجموعة

 نبذة آأس ئّل وآأجوبهتا يف الطالق

  1587، ص 2، جـ 3804

 119مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 بذة بلغة آأجنبية رشح كنت كزناً ن 

 2155، ص 3، جـ 5257

 ( الاكفحمجموعة )

 نبذة تتعلق بزايرة املدينة وقربه صىل هللا عليه وسمل

 2254، ص 3، جـ 5517

 42مجموعة احلسيين، رمق 

 ة تذاكر النّ َعم والعطاايذنب

 1426، ص 2، جـ 3400

 54مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة عن العادة املذمومة

 2216، ص 3، جـ 5415

 48 مجموعة عينات، رمق

 نبذة يف آأحاكم الصالة

 2211، ص 3، جـ 5401
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 32 مجموعة عينات، رمق

 نبذة يف آ داب القرآ ن

 2168-2167، ص 3، جـ 5291

 245 مجموعة املكتبة الشعبية، رمق

 نبذة يف الأذان

 2128، ص 3، جـ 5187

 355مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة يف الأصول

 1338، ص 2جـ ، 3176

 22مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف آأمور ادلنيا

 2104، ص 3، جـ 5127

 223مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة يف الأوراد

 1649-1648، ص 3، جـ 3963

 138مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف الإميان

 2451، ص 3، جـ 6040

 مجموعة

 نبذة يف بعض سنن اخلطبة وصالة امجلعة

 2277-2276 ، ص3، جـ 5573

 75مجموعة احلسيين، رمق 

 نبذة يف البيع والرشاء والقراض

 511، ص 1، جـ 1143

 298مجموعة الرابط: عيّل بن حسن احلّداد، رمق 

 نبذة يف التربك

 2199-2198، ص 3، جـ 5369
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 26 مجموعة عينات، رمق

 نبذة يف التجويد

 1836، ص 3، جـ 4447

 319مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 رتيب السلوك اإىل مكل امللوكنبذة يف ت

 1211-1210، ص 2، جـ 2857

 61مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 نبذة يف التصوف

 2251، ص 3، جـ 5508

 30مجموعة احلسيين، رمق 

 نبذة يف التوحيد

 1660، ص 3، جـ 3996

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف التوحيد

 2146، ص 3، جـ 5232

 مجموعة )ع( الاكف

 يف التوحيدنبذة 

 2147، ص 3، جـ 5235

 مجموعة )ع( الاكف

 نبذة يف التوحيد

 2147، ص 3، جـ 5236

 مجموعة )ع( الاكف

 نبذة يف احلساب

 2345-2344، ص 3، جـ 5755

 48مجموعة عدن، رمق 

 نبذة يف احلمك العقيل

 1151، ص 2، جـ 2700
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 14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 احلاج واملعمترنبذة يف ادلماء الواجبة عىل 

 2112، ص 3، جـ 5148

 273مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 نبذة يف اذلكر

 2218-2217، ص 3، جـ 5419

 48 مجموعة عينات، رمق

ّ ياب  نبذة يف ذّم  التوّسع يف احليّل والث

 1310، ص 2، جـ 3107

 12مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف الزاكم والزنةل

 1653، ص 3، جـ 3975

 141ىي، رمق مجموعة آ ل حي

 نبذة يف السامع

 2235-2234، ص 3، جـ 5463

 76 مجموعة آ ل اجلنيد، رمق

 نبذة يف رشح لكمة التوحيد

 1722، ص 3، جـ 4152

 275مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة يف صفة احلرب وضاعات املداد

 1761، ص 3، جـ 4253

 287مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة يف صور الصالة وصفهتا

 1829، ص 3ـ ، ج4428

 315مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة يف العزةل

 2215-2214، ص 3، جـ 5410



Index de Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya li-Maktabat al-Aḥqāf 

575 

 

 48 مجموعة عينات، رمق

 نبذة يف العقائد رشهحا بلغة آأجنبية

 2154، ص 3، جـ 5255

 ( الاكفحمجموعة )

 نبذة يف العمل

 1827، ص 3، جـ 4422

 314مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة يف عمل آأصول ادلين

 2206-2205، ص 3جـ ، 5387

 30 مجموعة عينات، رمق

 نبذة يف عمل الفرائض

 1332، ص 2، جـ 3161

 17آ ل حيىي، رمق مجموعة 

 نبذة يف عمل الالكم

 1240، ص 2، جـ 2931

 ، متنوعة، ترمي39مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف عمل النحو

 1607، ص 2، جـ 3857

 124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف عمل النّسب

 1626، ص 3، جـ 3904

 130مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف الفقه

 1648، ص 3، جـ 3962

 138مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف الفقه

 1820، ص 3، جـ 4403
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 311مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 نبذة يف معرفة آأدةّل القبّل

 1185-1184، ص 2، جـ 2788

 36مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 آأسايم الطيور واحليواانت )جواب سؤال ورد عىل ريّض ادلين آأيب بكر بن صاحل بن اخلّياط(نبذة يف معرفة 

 1485، ص 2، جـ 3552

 ، علوم، ترمي80مجموعة آ ل حيي، رمق 

لّ   نبذة يف معرفة آأقدام الّظ 

 1635، ص 3، جـ 3924

 134مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة يف معرفة القبّل

 1613-1612، ص 2، جـ 3873

 126ة آ ل حيىي، رمق مجموع

 نبذة يف نس بة آ ل آأيب علوي

 994، ص 2، جـ 2321

 69مجموعة احلسيين، رمق 

 نبذة جمهوةل الإمس

 1593، ص 2، جـ 3820

 120مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نبذة خمترصة يف آ داب احلّج والعمرة

 1442، ص 2، جـ 3444

 59مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 والصاحلنينبذة خمترصة من زبدة الكم الأولياء 

 1920، ص 3، جـ 4655

 188مجموعة الرابط، رمق 

 نبذة معرفة الأنوار نبذتني بلغة آأجنبية

 2155، ص 3، جـ 5258
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 ( الاكفحمجموعة )

 نبذة من آأحاكم املناظرة

 1145، ص 2، جـ 2683

 46مجموعة احلزم، رمق 

 نبذة من آأنفاس الش يخ معر احملضار بن آأيب كرم بن سامل

 2220، ص 3، جـ 5426

 66 مجموعة عينات، رمق

 نبذة من البدء البلخي يف خلق اخللق

 2341، ص 3، جـ 5745

 10مجموعة عدن، رمق 

 نبذة من مناقب الش يخ سامل ابفضل

 2407-2406، ص 3، جـ 5917

 29مجموعة رحمي، رمق 

دان آأيب بكر ومعر وعامثن وعيل  نسب س يّ 

 1438، ص 2، جـ 3433

 58مجموعة آ ل حيىي، رمق 

حياء الأرواحالنرش   الضياح بأأرسار اإ

 876-875، ص 2، جـ 2047

 ، تصّوف، ترمي114مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 النصوص املعرفة

 1660، ص 3، جـ 3997

 142مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نظم آ ةل التعريف املنكر

 2332، ص 3، جـ 5719

 38مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 نظم تعريف آألفيّة محمد بن ماكل

 1392ص  ،2، جـ 3314
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 45مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نظم سؤال وجواب

 2295-2294، ص 3، جـ 5619

 79مجموعة احلسيين، رمق 

 نظم مقّدمة ادلعوة

 1546-1545، ص 2، حـ 3700

 104مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 نفحات النسامئ املفتّحة عن زهر الكاممئ يف آ داب الفىت واحلامك

 885، ص 2، جـ 2069

 ، تصّوف، ترمي12 مجموعة آ ل حيىي، رمق

 هناية السلوك

 2384-2383، ص 3، جـ 5856

 55مجموعة مصادر خمتلفة، رمق 

 نور الأبصار

 2452، ص 3، جـ 6043

 مجموعة
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 حرف الهاء

 هداية الأحصاب من املتولنّي والنّواب

 770-769، ص 1، جـ 1784

 86مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 هداية الصبيان

 1187، ص 2، جـ 2794

 43ف، فرع سيئون، رمق مجموعة الاك

 الهدية اإىل احلرضة العلية يف القراءات

 2065، ص 3، جـ 5024

 152مجموعة )ع( الاكف، رمق 

 هّز النشاط ملوجبات اجلواز عىل الرصاط

 1149، ص 2، جـ 2694

 14مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 هيئة املالحة البحرية

 1146-1145، ص 2، جـ 2685

 ، جماميع، ترمي21يئون، رمق مجموعة الاكف، فرع س 
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 حرف الواو

 الورقات

 1095، ص 2، جـ 2563

 21مجموعة عينات، رمق 

 الوس يّل

 1195، ص 2، جـ 2815

 49مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

 الوس يّل

 1670-1669، ص 3، جـ 4020

 202مجموعة آ ل حيىي، 

جازات  وس يّل ووصية ومنظومة واإ

 2257، ص 3، جـ 5524

 56يين، رمق مجموعة احلس 

 وصااي انفعة وآأوراد جامعة وآأدعية جامعة

 1612، ص 2، جـ 3871

 125مجموعة آ ل حيىي، رمق 

رشادات ونصاحئ  وصااي واإ

 1654 ص ،3، جـ 3977

 141مجموعة آ ل حيي، رمق 

 الوصية

 1862-1861، ص 3، جـ 4507

 412مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 وصية

 2238، ص 3، جـ 5474

 20رمق مجموعة آ ل اجلنيد، 

 وصية الأحياء مبا يف الإحياء

 2217، ص 3، جـ 5418
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 48 مجموعة عينات، رمق

 التذكري اجلازي الوصّية

 1317، ص 2، جـ 3124

 14مجموعة آ ل حيىي، رمق 

دان عيل  وصّية رسول هللا لس ّي 

 م هللا وهجهرّ ـبن آأيب طالب ك يلّ  لس ّيدان عوصّية رسول هللا صىّل هللا عليه وسملّ هذه 

 837، ص 2جـ  ،1948

 89مجموعة عينات، رمق 

 وصّية لقامن

 1606، ص 2، جـ 3855

 124مجموعة آ ل حيىي، رمق 

 وصية للحبيب معر بن زين احلبيش

 1817-1816، ص 3، جـ 4394

 310مجموعة آ ل بن سهل، رمق 

 وصّية ونظم شامئل النيب صىّل هللا عليه وسملّ 

 1206، ص 2، جـ 2846

 61رمق  مجموعة الاكف، فرع سيئون،
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 حرف الياء

 اليواقيت يف عمل املواقيت

 2162، ص 3، جـ 5276

 66 مجموعة املكتبة الشعبية، املالك، رمق
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 نوانوع مؤلف  دونكّشاف الكتب 

... 

 996، ص 2، جـ 2326

 99مجموعة الاكف، فرع سيئون، رمق 

... 

 1243-1242، ص 2، جـ 2936

 50مجموعة آ ل حيىي، رمق 

... 

 1453، ص 2، جـ 3473

 62مجموعة آ ل حيىي، رمق 

... 

 1913، ص 3، جـ 4635

 176مجموعة الرابط، رمق 


