
حياء الرتاث الإساليمبيان   ابلكتب املتوفرة ابملعرِض ادلامئ مبعهد اخملطوطات واإ

 

عدد  قاسم احملق اسم املؤلف اسم الكتاب م

 األجزاء

 السعر القسم

 بالريال السعودي

 40 القراءات 2 عبداجمليد قطامش أمحد بن علي األنصاري اإلقناع يف القراءات السبع 1

 150 اللغة العربية 6 حممد علي الصابوني أمحد بن حممد النحاس معاني القرآن الكريم 2

 80 اعالم احلديث 4 حممد بن سعد آل سعود محد بن حممد اخلطابي أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري 3

حممد عبدالغين البغدادي بن  تكملة اإلكمال 4

 نقطة

 140 احلديث 7 عبدالقيوم عبد رب النيب

حممد بن أمحد احلسين  ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 5

 الفاسي

 60 احلديث 3 حممد صاحل املراد

 70 اللغة 3 عبدالكريم العزباوي محد بن إبراهيم اخلطابي غريب احلديث للخطابي 6

اجملموع املغيث يف شرح غرييب القرآن  7

 واحلديث

حممد بن أبي بكر 

 األصفهاني

 80 اللغة 4 عبدالكريم العزباوي

 20 اللغة 1 حممود حممد الطناحي املبارك بن حممد بن األثري منال الطالب يف شرح طوال الغرائب 8

من كالم أبي زكريا حيي بن معني يف  9

 الرجال

 20 احلديث 1 أمحد حممد نور سيف يزيد بن اهليثم الدقاق

 60 الفقه 3 حممد مظهر بقا مشس الدين حممد األصفهاني شرح خمتصر ابن احلاجببيان املختصر  10

 100 الفقه 4 نزيه محاد , وحممد وهيب الزحيلي حممد بن أمحد النجار شرح الكوكب املنري 11

 15 اصول القفه 1 علي عباس احلكمي صفي الدين البغدادي قواعد األصول ومعاقد الفصول 12

 20 اصول الفقه 1 حممد مظهر بقا جالل الدين اخلبازي املغين يف أصول الفقه 13

 40 اصول الفقه 2 أمحد بن عبداهلل بن محيد حممد بن أمحد املقري القواعد 14

 20 النحو 1 عبداهلل علي الربكاتي مشس الدين حممد الكيشي اإلرشاد إىل علم اإلعراب 15

مجال الدين أبو عبداهلل بن  شرح الكافية الشافية 16

 مالك

 100 الفقه 5 عبداملنعم هريدي

 20 اللغة 1 أمحد خان احلسن بن حممد الصغاني املرجتل يف شرح القالدة السمطية 17



 1ناقص ج – 100 النحو 4 حممد كامل بركات بهاء الدين أبو حممد بن عقيل املساعد على تسهيل الفوائد 18

 3ناقص ج -  60 اللغة 3 حممد بن أمحد العمري أبو احلسن علي اهلنائي من كالم غريب العرباملنتخب  19

 100 التاريخ 5 فهيم حممد شلتوت حممد بن حممد بن فهد إحتاف الورى بأخبار أم القرى 20

 60 التاريخ 3 فهيم حممد شلتوت عبدالعزيز عمر بن فهد غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام 21

مشس الدين يوسف بن  مرآة الزمان يف تاريخ األعيان 22

 اجلوزي

 40 التاريخ 2 مسفر بن سامل الغامدي

حممود أبي احلسن  باهر الربهان 23

 النيسابوري

 80 التفسري وعلوم القرآن 4 سعاد بن صاحل بابقي

مشيخة اإلمام أبي بكر بن احلسني  24

 املراغي

 30 احلديث وعلومه 1 حممد صاحل املراد الدين حممد املراكشيمجال 

اإلمام برهان الدين )سبط ابن  نهاية السول يف رواة السنة األصول 25

 العجمي(

 200 احلديث وعلومه 10 عبدالقيوم عبد رب النيب ,  وآخرون

 40 النحو 1 بن سامل العمرييحمسن  حممد بن حممد األسفراييين فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتة 26

 10 اللغة 1 حمسن بن سامل العمريي ابن غامن املقدسي بغية املرتاد لتصحيح الضاد 27

يف شرح كتاب  لباب حتفة اجملد الصريح 28

 الفصيح

 30 اللغة 2 مصطفى عبداحلفيظ سامل أبي جعفر الفهري اللبلي

األلفية الصفوة الصفية يف شرح الدرة  29

 القسماألول(-2)ناقصج

ناقصة بعض  – 80 النحو 4 حمسن بن سامل العمريي تفي الدين إبراهيم بن احلسني

 أجزائه

القاضي أبي يعلى حممد  األمر باملعروف والنهي عن املنكر 30

 البغدادي احلنبلي

 20 الفقه 1 عمر أبو اجملد بن حسني النعيمي

اجمللد -2)ناقصج البديع يف علم العربية  31

 الثاني(

ناقصة بعض  – 80 النحو أقسام(4) 2 فتحي علي الدين , وصاحل العايد مبارك بن جمد الدين بن األثري

 أجزائه

نصوص مل حتقق من كتاب أخبار  32

 البلدان

أمحد حممد بن اسحاق 

 اهلمذاني

 15 التاريخ 1 ضيف اهلل الزهراني

 20 اللغة العربية 1 حممد بن حسن العمري اخلالص بن عنقاءحممد بن  اجلواب السامي 33

عبدالرحيم بن عبداهلل  إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل 34

 الزريراني

 40 الفقه 2 عمر بن حممد السبيل



منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة  35

 احلرم

 150 التاريخ 6 وآخرونمجيل املصري ,   علي بن تاج الدين السنجاري

األصبهاني املعروف باخلطيب  درة التنزيل وغرة التأويل 36

 اإلسكايف

 60 التفسري وعلوم القرآن 2 حممد مصطفى أيدن

املشوف املعلم يف ترتيب اإلصالح على  37

 حروف املعجم

 40 اللغة 2 ياسني حممد السواس أبو البقاء عبداهلل العكربي

حممد بن أبي سليمان  االستغناء يف الفرق واالستثناء  38

 البكري

 30 الفقه 2 سعود الثبييت

 30 احلديث وعلومه 2 عبد القيوم عبد رب النيب منصور بن سليم بن فتوح ذيل تكملة اإلكمال 39

اإلحتاف )بتمييز ماتبع فيه البيضاوي  40

 صاحب الكشاف(

اإلمام حممد بن يوسف 

 الشامي

 20 التفسري 1 عبدالرمحن بن مجيل قصاص       

 15 اللغة 1 إبراهيم بن عبداهلل الغامدي أبي احلسن األهوازي كتاب البهار 41

أبي العشائر هبة اهلل بن حسن  طبع االسكندرية 42

 بن مجيع

 15 التاريخ 1 مريزن عسريي , وآخر

حممد بن عيسى بن كنان  نيابتا دمشق وحلب 43

 احلنبلي

 15 التاريخ 1 بندر بن حممد اهلمزاني

أبي احلجاج يوسف بن سليمان  كتاب احلماسة 44

 الشنتمري

 2ناقص ج – 40 الشعر العربي 2 مصطفى عليان

 250 اجلغرافيا,خرائط 1  معراج نواب مرزا أطلس خرائط مكة املكرمة 45

 10 بئرزمزم 1 ــــــــــــــــ ملاء شافعي قبة بئر زمزم 46

 20 اهلل جل جالله 1 ـــــــــــــــ امحد بن ناصر آل محد رؤية اهلل تعاىل 47

 30 السرية النبوية 1 ـــــــــــــــــ حممد منري الغضبان فقه السرية 48

 20 التفسري 1 ــــــــــــــــ حمب الدين واعظ فضائل آية الكرسي 49

 50 تراجم عامة 2 حممد فهيم شلتوت ابن تغري بردي الدليل الشافيعلى املنهل الصايف 50

 15 فقه 1 ـــــــــــــ شرف علي الشريف رمي اجلمرات 51

دليل معهد البحوث العلمية واحياء الرتاث  52

 االسالمي

-------------- ادلة 1 ـــــــــــــــ عادل عسريي

---- 



 ناقص الشعر العربي 4 ــــــــــــــــــــــــــ جمموعة من باحثي املعهد موسوعة الشعر العربي  53

 فهرس املصورات امليكروفيلمية 54

 )) اللغة العربية ((        

مركز البحث العلمي جامعة 

 ام القرى

 20 فهارس -اللغة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معهد البحوث العلمية جامعة  فهرس الفقه املالكي 55

 ام القرى

 20 فهارس_الفقه  1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معهد البحوث العلمية جامعة  فهرس الفقه الشافعي 56

 ام القرى

 20 فهارس_الفقه  1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معهد البحوث العلمية جامعة  فهرس الفقه احلنفي 57

 ام القرى

 30 فهارس_الفقه  1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 


