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 Bibliographie  المراجع

  المراجع العربیة والمعربة

 

  طبقات، تراجم، وفايات، فهارس، موسوعات، قواميس
   1421/2001ابراهيم بن القاسم بن االمام املؤيد باهللا 

طبقات الزيدية الكربى (القسم الثالث) ويسمى بلوغ املراد اىل معرفة ابراهيم بن القاسم بن االمام املؤيد باهللا، 
  جملدات. 3، 1421/2001، عمان، مؤسسة االمام زيد بن علي الثقافية، ناد، حتقيق عبد القاسم بن عباس الوجيهاالس

   1945امساعيل باشا البغدادي 
من كتاب ايضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون امساعيل باشا بن حممد امني بن مري سليم الباباين البغدادي، 

  ، جزءان.1945وت، دار احياء التراث العريب، من طباعة ، بريعن اسامي الكتب والفنون

   1955امساعيل باشا البغدادي 
، 1955من طباعة  بريوت، دار احياء التراث العريب، ،هدية العارفني امساء املؤلفني آثار املصنفنيامساعيل باشا البغدادي، 

  جزءان.

   1985بروكلمان 
، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمين، ات واملراكز الثقافية العامليةاالدبيات اليمنية يف املكتب كرل بروكلمان،

  [الطبعة االوىل]. 1985

   1941حاجي خليفة 
، من كتاب كشف الظنون عي اسامي الكتب والفنونمصطفى بن عبد اهللا الشهري حبجي خليفة وبكاتب حليب، 

  ، جزءان.1941بريوت، دار احياء التراث العريب، من طباعة 

   1982بشي احل
، عقد اليواقت اجلوهرية وصمت العني الذهبية بذكر طريق السادة العلويةعيدروس بن عمر بن عيدروس احلبشي، 

  .1982سنغفورة، 

  احلبشي د. ت.
  ، مركز الدراسات اليمنية، د. ت.مصادر الفكر العريب االسالمي يف اليمن، صنعاءعبد اهللا حممد احلبشي، 

   1409/1988احلبشي 
  .1409/1988، صنعاء، دار احلكمة اليمانية، معجم النساء اليمنيات حممد احلبشي، عبد اهللا

   1966-1375ابن حجر العسقالين 
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  اجزاء. 5، 1966-1375، القاهرة، دار الكتب احلديثة، الدرر الكامنة يف اعيان املئة الثامنةابن حجر العسقالين، 

  1332/1914-1329/1911اخلزرجي 
-1329/1911، القاهرة، مطبعة اهلالل، كتاب العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسوليةرجي، علي بن احلسن اخلز

  ، جزءان.1332/1914

   1972-1968ابن خلكان 
  جملدات. 8، 1972-1968، بريوت، دار الثقافة، حوايل وفيات االعيان وانباء ابناء الزمانابن خلكان، 

  هـ  1376هـ و 1359زباره 
هـ  1359، مصر هـ 1357نشر العرف لنبالء اليمن بعد االلف، اىل سنة زباره احلسين الصنعاين،  حممد بن حممد بن

  هـ، جملدان. 1376و

  1405/1985زباره 
نشر العرف لنبالء اليمن بعد االلف اىل سنة  -نبالء بالقرن الثاين عشر اهلجرة حممد بن حممد بن حيىي زباره الصنعاين، 

 1405/1985راسات والبحوث اليمين، بريوت، دار االدب، الد الثالث، ، صنعاء، مركز الدهـ 1357
  [الطبعة الثانية].

  د. ت. نبالء بالقرن الثاين عشرزباره، 
نشر العرف لنبالء اليمن بعد االلف اىل سنة  -نبالء بالقرن الثاين عشر اهلجرة حممد بن حممد بن حيىي زباره الصنعاين، 

  اسات والبحوث اليمين، الد االول، د. ت.، صنعاء، مركز الدرهـ 1357

  1404/1984زباره 
  .1404/1984، صنعاء، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، االنباء عن دولة بلقيس وسبأ حممد بن حممد بن حيىي زباره،

   1405/1984زباره 
 1295(من السنة  1405/1984ع، ، صنعاء، الدار اليمنية للنشر والتوزيائمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة زباره،

  هـ). 1322اىل السنة 

  زباره د. ت.
  هـ). 1336اىل السنة  1323. (من السنة ، القاهرة، املطبعة السلفية، د. تائمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة زباره،

  1405/1984زباره 
، هـ 1375ت اعالم اعوامهم اىل سنة ائمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة ووفيا حممد بن حممد بن حيىي زباره،

 .1405/1984صنعاء، الدار اليمنية للنشر والتوزيع، 

   1424/2003زباره 
هـ ايام االمام  1074اىل  1001خالصة املتون يف انباء ونبالء اليمن امليمون من سنة حممد بن حممد بن حيىي زباره، 

  [الطبعة االوىل]. 1424/2003يمين، اجلزء الرابع، ، صنعاء، مركز التراث والبحوث الالقاسم بن حممد وبنيه
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  د. ت. نيل الوطرزباره، 
، مركز الدراسات والبحوث نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر حممد بن حممد زباره الصنعاين،

  اليمين، دار العودة، بريوت، د. ت.، جزءان.

   1990الزركلي 
 ، بريوت،قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، االعالمخري الدين الزركلي، 

  اجزاء. 8، 1990دار العلم للماليني، الطبعة التاسعة، 

  هـ 1355-1353السخاوي 
 هـ، 1355-1353، القاهرة، مكتبة القدس، الضوء الالمع الهل القرن التاسعحممد بن عبد الرمحن بن حممد، 

  جزء. 12

  1930-1928سركيس 
  جزءا. 11، 1930-1928، مصر، معجم املطبوعات العربية يوسف اليان سركيس،

  1418السقاف 
  اجزاء. 5، 1418، الطائف، مكتبة املعارف، تاريخ الشعراء احلضرمينيعبد اهللا بن حممد بن حامد السقاف، 

  1974سيد 
  .1974ملعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، ، القاهرة، امصادر تاريخ اليمن يف العصر االسالميامين فؤاد سيد، 

   1988سيد 
  .1988، القاهرة، تاريخ املذاهب الدينية يف بالد اليمنامين فؤاد سيد، 

   1406/1986الشرجي 
، صنعاء، الدار اليمنية طبقات اخلواص اهل الصدق واالخالصامحد بن امحد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي، 

  [الطبعة االوىل]. 1406/1986للنشر والتوزيع، 

   1397/1977الشرقاوي 
، مكتبة اجلالل السيوطي، سجل جيمع ويصف مؤلفات جالل الدين عبد الرمحن السيوطيامحد الشرقاوي اقبال، 

  .1397/1977الرباط، دار املغرب للتأليف والترمجة والنشر، 

   1422/1982الشوكاين 
  . 1422/1982، ، دمشق، دار الفكرديوانحممد بن علي الشوكاين، 

  الشوكاين د. ت.
حملمد بن حممد بن  امللحق التابع للبدر الطالع ويليه البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعحممد بن علي الشوكاين، 

  حيىي زبارة اليمين، بريوت، دار املعرفة، د. ت.، جزءان.

  طاش كربي زاده د. ت.
 ، القاهرة، دار الكتب احلديثة، د. ت.،ة يف موضوعات العلوممفتاح السعادة ومصباح السيادطاش كربي زاده، 

  اجزاء. 3
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   1405/1985العامري 
، تصحيح غربال الزمان يف وفيات االعيانحيىي بن ايب بكر بن حممد بن حيىي بن حسني العامري احلضري اليماين، 

  .1405/1985وتعليق حممد ناجي زعيب العمر، دمشق، دار اخلري للنشر والتوزيع، 

  العرشي د. ت.
كتاب بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف من توىل ملك اليمن من ملك وامام وقد القاضي حسني بن امحد العرشي، 

، عين ينشره االب انستاس ماري الكرملي، بريوت فاوصل حوادثه اىل آخر شهر 1318/1900ختم حوادثه يف سنة 
  امليالد، دار احياء التراث العريب، د. ت. 1939ر (مايو) سنة للهحرة املوافق ملنتصف ايا 1358ربيع االول سنة 

  هـ 1351-1350ابن العماد احلنبلي 
 ، القاهرة، مكتبة القدس،شذرات الذهب يف اخبار من ذهبعبد احلي بن امحد بن حممد ابن العماد احلنبلي، 

  اجزاء.  8هـ،  1350-1351

   1353/1934العيدروس 
  .1353/1934، بغداد، النور السافر عن اخبار القرن العاشر ،عبد القادر بن شيخ العيدروس

   1406/1986-1402/1982الكتاين 
 ، بريوت،فهرس الفهارس واالثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالتعبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، 

  اجزاء. 3، 1406/1986-1402/1982دار الغرب االسالمي، 

   1381/1961-1376/1957كحالة 
، 1381/1961-1376/1957، ، دمشق، مطبعة الترقيتراجم مصنفي الكتب العربية معجم املؤلفني،عمر رضا كحالة، 

  جزء. 15

  1406/1985كحالة 
  .]الطبعة االوىل[ 1406/1985، بريوت، ، املستدرك على معجم املؤالفني. تراجم مصنفي الكتب العربيةعمر رضا كحالة

  هـ  1301املرادي 
اجزاء، اعادت طبعه باالوفست  3هـ،  1301، مصر، سلك الدرر يف اعيان القرن الثاين عشراملرادي،  حممد خليل

  مكتبة املثىن ببغداد.

  1املوسوعة اليمنية 
  .]الطبعة االوىل[ 1412/1992، صنعاء، مؤسسة العفيف الثقافية، جزءان، املوسوعة اليمنية

  2 املوسوعة اليمنية
 .]الثانيةالطبعة [ 1423/2003اجزاء،  4مؤسسة العفيف الثقافية، ، صنعاء، املوسوعة اليمنية

  هـ  1346الواسعي 
  هـ. 1346، مصر، تاريخ اليمنعبد الواسع الواسعي، 

  هـ 1357الواسعي 
  هـ. 1357، القاهرة، مطبعة احلجازي، الدر الفريد اجلامع ملتفرقات االسانيدعبد الواسع بن حيىي الواسعي، 
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   1420/1999الوجيه 
 1420/1999، عمان، مؤسسة االمام زيد بن علي الثقافية، اعالم املؤلفني الزيديةعبد السالم بن عباس الوجيه، 

  [الطبعة االوىل].

   1961اليافعي 
، القاهرة، كتاب نشر احملاسن الغالية يف فضل املشايخ الصوفية اصحاب املقامات العاليةعبد اهللا بن اسعد اليافعي، 

1961.  

  ت املخطوطاتفهرس مكتبا
   1393/1973احلبشي 

  ،1، 19 جملة معهد املخطوطات العربيةعبد اهللا حممد احلبشي، "خمطوطات مكتبة املؤرخ حممد زباره بصنعاء"، 
  .20-3ص 

   1975احلبشي 
، عدن، املركز اليمين لالحباث فهرست املخطوطات اليمنية يف حضرموت احملافظة اخلامسةعبد اهللا حممد احلبشي، 

  .1975يف، الثقا

   1994احلبشي 
، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي، فهرس خمطوطات بعض املكتبات اخلاصة يف اليمنعبد اهللا حممد احلبشي، 

1994.  

   1404/1984الرقيحي / احلبشي / االنسي 
 -ع الكبري ، فهرس خمطوطات مكتبة اجلامامحد عبد الرزاق الرقيحي، عبد اهللا حممد احلبشي، علي وهاب االنسي

  اجزاء. 4 ،1984/ 1404، وزارة االوقاف واالرشد، صنعاء

   1417/1997روبر 
  اجزاء.  3، 1417/1997، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي، املخطوطات االسالمية يف العامل

  1375/1955سيد 
  .214-194، ص 1375/1955، اجلزء الثاين، 1 جملة معاهد املخطوطات العربية فؤاد سيد، "خمطوطات اليمن"،

   1409/1988الشنطي 
املخطوطات العربية اليت صورها املعهد من دار املخطوطات يف صنعاء (اجلمهورية العربية عصام حممد الشنطي، 

  [الطبعة االوىل]. 1409/1988، الكويت، معهد املخطوطات العربية، 4/3/1985-25/1اليمنية) يف الفترة من 

   1975فراج  &صباح 
: مكتبة اجلامع الغربية   القائمة الببليوغرافية للمخطوطات العربية يف اجلمهورية العربية اليمنيةفراج م ي،  &م ا صباح 

  .1975، صنعاء، باجلامع الكبري
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   1980العمري 
  .1980، دمشق، دار املختار، مصادر التراث اليمين يف املتحف الربيطاينحسني العمري، 

  ]2000الغماري [
، صنعاء/ذمار، اهليئة العامة لآلثار واملتاحف املخطوطات املؤلفة مبكتب االوقاف [يف ذمار]ي، امحد الغمار

  ].2000واملخطوطات، غري مطبوع [

   1361/1942 فهرست اخلزانة املتوكلية بصنعاء
  .1361/1942ة، ، صنعاء، وزارة املعارف املتوكليفهرست كتب اخلزانة املتوكلية العامرة باجلامع املقدس بصنعاء احملمية

   1988 فهرست مكتبة االحقاف
  ،1988، سيئون، املركز اليمين لالحباث الثقافية واآلثار واملتاحف، فهرست مكتبة االحقاف للمخطوطات بترمي

  اجزاء. 4

   1379/1421/2001القاضي  &املشرقي 
روفيلم هاى جمموعه دار طاووس مياين. فهرست ميكحممد صاحل حيىي القاضي،  &عبد التواب امحد علي املشرقي 

  . 1379/1421/2001، قم، كتاخبانه ايت اهللا مرعشي جنفي، املخطوطات صنعاء

  عيسوى د. ت. &املليح 
، االسكندرية، منشاة فهرس خمطوطات املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاءامحد حممد عيسوى،  &حممد سعيد املليح 
  املعارف، د. ت.

   1952نامي 
  .1952، تقرير، مصر، البعثة املصرية لتصوير املخطوطات العربية يف بالد اليمني، خليل حيىي نام

   1392/1972هدو 
  .204-198، ص 1302/1972الد االول، العدد الثالث والرابع،  املوردمحيد جميد هدو، "نفائس خطية من اليمن"، 

  1393/1973هدو 
  .226-219، ص 1393/1973الد الثين، العدد الثالث،  رداملومحيد جميد هدو، "جمامع خمطوطة من اليمن"، 

   1394/1974هدو 
  ،1394/1974الد الثالث، العدد االول والثاين،  املوردمحيد جميد هدو، "خمطوطات عربية من صنعاء"، 

  .306-279، 242-217ص 

  1414/1994اهليلة، قران وعلوم 
، 1414/1994، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي، املكرمة فهرس خمطوطات مكتبة مكةحممد احلبيب اهليلة، 
  قسم القرآن وعلوم.

  1414/1994اهليلة، تاريخ 
، 1414/1994، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي، فهرس خمطوطات مكتبة مكة املكرمةحممد احلبيب اهليلة، 

  قسم التاريخ.
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  حتقيق وطباعات
  اجلعفري د. ت. 
، سلسلة تراث العارف باهللا سيدي الشيخ صاحل اجلعفاري ، ضمن كتابنصر احلق باالهلامات االهليةصاحل اجلعفري، 

  القاهرة، دار جوامع الكلم، د. ت.

   1406/1986ابو داهش 
 ،1406/1986، 6-5 جملة العرب"، 1248/1832 مناظرة امحد بن ادريس مع فقهاء عسريعبد اهللا ابو داهش، "

  . 388-326ص 

   1407/1987ابو داهش 
، 5 من تراث علماء جنويب اجلزيرة العربية"، 1248/1832 مناظرة امحد بن ادريس مع فقهاء عسريعبد اهللا ابو داهش، "

1407/1987.  

   1406/1986عبد الغين املقدسي 
واحلرام العمدة يف االحكام يف معامل احلالل تقي الدين أبو حممد عبد الغين ابن عبد الواحد ابن علي سرور املقدسي، 
، شرح وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، لالمام احلافظ عبد الغين ابن عبد الواحد ابن علي املقدسي اجلماعيلى

  .1406/1986بريوت، دار الكتب العلمية، 

   د. ت. املناظرة
  ؟، د. ت. تأليف، القاهرة، دار الصاوي للطبع والنشر والمناظرة سيد امحد بن ادريس رضي اهللا تعاىل عنه وفقهاء النجدية

  دراسات
   1418/1998شبوح 

، أعمال املؤمتر الثالث ملؤسسة الفرقان للتراث االسالمي صيانة وحفظ املخطوطات االسالميةابراهيم شبوح (حترير)، 
  .1418/1998، لندن، مؤسسة الفرقان للتراث االسالمي، 1995نوفمرب  19-18لندن 
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E. Blochet, Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions : 1884-1924 [n° 4666 à 
6753], Paris, 1925. 
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