.30

فتح املغيث في علوم الحديث 


.65

جامع أبي الحسن البسيوي ج 4


.31

قبس من الحديث الشريف ( )3


.66

جالء العمى شرح ميمية الدما 


.32

معالم الحق (مطبوعة الجيل) 


.67

الجامع املفيد ج 1


.33

معالم الحق (مطبوعة بصيرة) 


.68

الجامع املفيد ج 2


كتب أصول الفقه ِ

.69

الجامع املفيد ج 3


.34

تحقيق باب األمر والنهي 


.70

الجامع املفيد ج 4


.1

التفسير امليسر ج 1


.35

شرح مختصر العدل واإلنصاف 


.71

الجامع املفيد ج 5


.2

التفسير امليسر ج 2


.36

طلعة الشمس 


.72

الجامع البن جعفر ج 1


.3

التفسير امليسر ج 3


.37

العدل واإلنصاف ج 1


.73

الجامع البن جعفر ج 2


.4

جواهر التفسير ج 1


.38

العدل واإلنصاف ج 2


.74

الجامع البن جعفر ج 3


.5

جواهر التفسير ج 2


.39

كتاب األدلة والبيان 


.75

الجامع البن جعفر ج 4


.6

جواهر التفسير ج 3


.40

كتاب مختصر العدل واإلنصاف 


.76

الجامع البن جعفر ج 5


.7

جواهر التفسير (الجزء الخاص) 


.77

الجامع البن جعفر ج 6


.8

الدراية وكنز الغناية ج 1


.41

إرشاد السالك إلى أقصد املسالك 


.78

الجامع البن جعفر ج 7


.9

الدراية وكنز الغناية ج 2


.42

أشعة من الفقه اإلسالمي ( )3


.79

الجامع البن جعفر ج( )9-8


كتب علوم القرآن ِ

.43

أصول بيت املال في عمان


.80

الجامع البن جعفر ج 10


.10

كتاب التهذيب ج 1


.44

البينة في الخطاب اإلسالمي 


.81

جوابات اإلمام السالمي ج 1


.11

كتاب التهذيب ج 2


.45

تمهيد قواعد اإليمان ج 1


.82

جوابات اإلمام السالمي ج 2


كتب الحديث ِ

.46

تمهيد قواعد اإليمان ج2


.83

جوابات اإلمام السالمي ج 3


.12

األحاديث القدسية 


.47

تمهيد قواعد اإليمان ج3


.84

جوابات اإلمام السالمي ج 4


.13

اإلمام الربيع بن حبيب 


.48

تمهيد قواعد اإليمان ج4


.85

جوابات اإلمام السالمي ج 5


.14

التحديث في علوم الحديث 


.49

تمهيد قواعد اإليمان ج5


.86

جوابات اإلمام السالمي (الفهارس) 


.15

الجامع الصحيح 


.50

تمهيد قواعد اإليمان ج6


.87

جوهر النظام (ج )2-1


.16

حاشية الترتيب ج 1


.51

تمهيد قواعد اإليمان ج7


.88

جوهر النظام (ج )4-3


.17

حاشية الترتيب ج 2


.52

تمهيد قواعد اإليمان ج8


.89

حوار حول حجاب املرأة 


.18

حاشية الترتيب ج 3


.53

تمهيد قواعد اإليمان ج9


.90

الدالئل في اللوازم والوسائل 


.19

حاشية الترتيب ج 4


.54

تمهيد قواعد اإليمان ج10


.91

الدعائم 


.20

حاشية الترتيب ج 5


.55

تمهيد قواعد اإليمان ج11


.92

الذهب الخالص 


.21

حديث جابر بن سمرة 


.56

تمهيد قواعد اإليمان ج12


.93

رسالة في أحكام الطالق 


.22

الحقيقة الدامغة 


.57

تمهيد قواعد اإليمان ج13


.94

زيادات أبي سعيد الكدمي ج 1


.23

رواية الحديث عند اإلباضية 


.58

تمهيد قواعد اإليمان ج( 14فها) 


.95

زيادات أبي سعيد الكدمي ج 2


.24

شرح الجامع الصحيح ج 1


.59

تمهيد قواعد اإليمان ج( 15فها)


.96

زيادات أبي سعيد الكدمي ج 3


.25

شرح الجامع الصحيح ج 2


.60

تيسير أحكام امليراث 


.97

زيادات أبي سعيد الكدمي ج 4


.26

شرح الجامع الصحيح ج 3


.61

ثبوت الهالل 


.98

شامل األصل والفرع ج 1


.27

الطوفان الجارف (ج/3ق )1


.62

جامع أبي الحسن البسيوي ج 1


.99

شامل األصل والفرع ج 2


.28

الطوفان الجارف (ج/3ق )2


.63

جامع أبي الحسن البسيوي ج 2


شرح الدعائم ج 1

.100

.29

علوم السنة عند اإلباضية 


.64

جامع أبي الحسن البسيوي ج 3


شرح الدعائم ج 2

.101

ْ
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شرح كتاب النيل ج 1

.102

كتاب إرشاد األنام ج 3

.139

كتاب النيل وشفاء العليل ج 1

.176

 .103شرح كتاب النيل ج2

كتاب إرشاد األنام ج 5

.140

كتاب النيل وشفاء العليل ج 2

.177

شرح كتاب النيل ج 3

.104

كتاب اإليضاح ج 1

.141

كتاب النيل وشفاء العليل ج 3

.178

شرح كتاب النيل ج 4

.105

كتاب اإليضاح ج 2

.142

كتاب الوضع 

.179

شرح كتاب النيل ج 5

.106

كتاب اإليضاح ج 3

.143

كتاب كشف الغوامض 

.180

شرح كتاب النيل ج 6

.107

كتاب اإليضاح ج 4

.144

كتاب لباب اآلثار ج 1

.181

شرح كتاب النيل ج 7

.108

كتاب اإليضاح في األحكام ج 1

.145

كتاب لباب اآلثار ج 2

.182

شرح كتاب النيل ج 8

.109

كتاب اإليضاح في األحكام ج 2

.146

كتاب لباب اآلثار ج 3

.183

شرح كتاب النيل ج 9

.110

كتاب اإليضاح في األحكام ج 3

.147

كتاب لباب اآلثار ج 4

.184

شرح كتاب النيل ج 10

.111

كتاب اإليضاح في األحكام ج 4

.148

كتاب لباب اآلثار ج 5

.185

شرح كتاب النيل ج 11

.112

كتاب الجامع ج 1

.149

كتاب لباب اآلثار ج 6

.186

شرح كتاب النيل ج 12

.113

كتاب الجامع ج 2

.150

 .187ك تاب لباب اآلثار ج 7

شرح كتاب النيل ج 13

.114

كتاب الجامع الصغير ج 1

.151

كتاب لباب اآلثار ج 8

.188

شرح كتاب النيل ج 14

.115

كتاب الجامع الصغير ج 2

.152

كتاب لباب اآلثار ج 9

.189

شرح كتاب النيل ج 15

.116

كتاب الجامع الصغير ج 3

.153

كتاب لباب اآلثار ج 10

.190

شرح كتاب النيل ج 16

.117

كتاب الدالئل والحجج 

.154

كتاب لباب اآلثار ج 11

.191

شرح كتاب النيل ج 17

.118

كتاب الطهارات 

.155

كتاب لباب اآلثار ج 12

.192

شرح كتاب النيل (الفهارس) 

.119

كتاب الضياء ج 1

.156

كتاب لباب اآلثار ج 13

.193

شفاء القلوب من داء الكروب ج 1

.120

كتاب الضياء ج 2

.157

كتاب لباب اآلثار ج 14

.194

شفاء القلوب من داء الكروب ج 2

.121

كتاب الضياء ج 3

.158

كتاب النكاح 

.195

الشورى في اإلسالم 

.122

كتاب الضياء ج 4

.159

كتاب مختصر البسيوي 

.196

ضياء الضياء 

.123

كتاب الضياء ج 5

.160

كشف الكرب ج 1

.197

عشرة أسباب 

.124

كتاب الضياء ج 6

.161

كشف الكرب ج 2

.198

عقد الجواهر ج 1

.125

كتاب الضياء (ج )8-7

.162

لطايف الحكم في صدقات النعم 

.199

عقد الجواهر ج 2

.126

كتاب الضياء (ج )10-9

.163

مختصر البسيوي ق( 1الدراسة) 

.200

العالمة أبو نبهان ومنهجه الفقهي 

.127

كتاب الضياء (ج )12-11

.164

مختصر البسيوي ق( 2املتن) 

.201

فواكه العلوم ج 1

.128

كتاب الضياء ج 13

.165

املدونة الكبرى ج 1

.202

فواكه العلوم ج 2

.129

كتاب الضياء ج 14

.166

املدونة الكبرى ج 2

.203

فواكه العلوم ج 3

.130

كتاب الضياء ج 15

.167

املدونة الكبرى ج 3

.204

القسمة وأصول األرضين 

.131

كتاب الضياء ج 16

.168

 .205امل رأة املسلمة حقوق وواجبات 

قناطر الخيرات ج 1

.132

كتاب الضياء ج 17

.169

املسالك النقية 

.206

قناطر الخيرات ج 2

.133

كتاب الضياء ج 18

.170

املصنف (مج :1املقدمات-ج )1

.207

 .134ق ناطر الخيرات ج 3

كتاب الضياء ج 19

.171

املصنف (مج :2ج )3-2

.208

قواعد اإلسالم ج 1

.135

كتاب الضياء ج 20

.172

املصنف (مج :3ج )4

.209

قواعد اإلسالم ج 2

.136

كتاب الضياء ج 21

.173

املصنف (مج :4ج )5

.210

كتاب إرشاد األنام ج 1

.137

كتاب الضياء ج 22

.174

املصنف (مج :5ج )6

.211

كتاب إرشاد األنام ج 2

.138

كتاب الضياء ج( 23الفهارس) 

.175

املصنف (مج :6ج )8-7

.212
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املصنف (مج :7ج )10-9

.213

مكنون الخزائن ج 4

.250

شرح غاية املراد 

.286

املصنف (مج :8ج )12-11

.214

مكنون الخزائن ج 5

.251

شرح القصيدة البلكفية 

.287

املصنف (مج :9ج )14-13

.215

مكنون الخزائن ج 6

.252

شرح عقيدة التوحيد 

.288

املصنف (مج :10ج )16-15

.216

مكنون الخزائن ج 7

.253

الشفاعة األخروية 

.289

املصنف (مج :11ج )18-17

.217

مكنون الخزائن ج 8

.254

ضياء من العقيدة اإلسالمية ( )3

.290

املصنف (مج :12ج )21-20-19

.218

مكنون الخزائن ج 9

.255

كتاب التحف املخزونة 

.291

املصنف (مج :13ج )23-22

.219

مكنون الخزائن ج 10

.256

كتاب النور 

.292

املصنف (مج :14ج )26-25-24

.220

مكنون الخزائن ج 11

.257

كتاب معالم الدين ج 1

.293

املصنف (مج :15ج )27

.221

مكنون الخزائن ج 12

.258

كتاب معالم الدين ج 2

.294

املصنف (مج :16ج )28

.222

مكنون الخزائن ج 13

.259

مشارق أنوار العقول ج 1

.295

املصنف (مج )30-29 :17

.223

مكنون الخزائن ج 14

.260

مشارق أنوار العقول ج 2

.296

املصنف (مج :18ج )31

.224

مقاصد األبرار على مطالع األنوار 

.261

مقدمة التوحيد وشروحها 

.297

املصنف (مج :19ج )33-32

.225

من جوابات اإلمام جابر بن زيد 

.262

من تراث اإلباضية العقائدي 

.298

املصنف (مج :20ج )36-35-34

.226

نداء الحق 

.263

 .299امليزان القسط 

املصنف (مج :21ج )38-37

.227

 .264نظرات تجديدية فقهية 

نور التوحيد 

.300

كتب العقيدة ِ

املصنف (مج )40-39 :22

.228

النور الواضح 

.301
قِ
كتب الفر ِ

املصنف (مج :23ج )41

.229

أثر الفكر اإلباض ي 

.265

املصنف (مج :24الفهارس) 

.230

أصول الدين (األصول العشرة) 

.266

أصدق املناهج  

.302

معارج اآلمال (املقدمات) 

.231

أصول الدينونة الصافية 

.267

أضواء على اإلباضية 

.303

معارج اآلمال ج 1

.232

األباضية وآراؤهم الكالمية 

.268

مسيرا ومصيرا  
أمة اإلسالم إلى أين 

.304

 .233م عارج اآلمال ج 2

اإلرشاد ج 1

.269

اإلباضية بالجريد 

.305

معارج اآلمال ج 3

.234

اإلرشاد ج 2

.270

اإلباضية بين الفرق اإلسالمية ج 1

.306

معارج اآلمال ج 4

.235

 .271آر اء الخوارج الكالمية(املوجز) ج 1

اإلباضية بين الفرق اإلسالمية ج 2

.307

معارج اآلمال ج 5

.236

 .272آر اء الخوارج الكالمية(املوجز) ج 2

اإلباضية دراسة مركزة في أصولهم 

.308

معارج اآلمال ج 6

.237

االستقامة ج 1

.273

اإلباضية في الخليج العربي 

.309

معارج اآلمال ج 7

.238

االستقامة ج 2

.274

اإلباضية في ميدان الحق 

.310

معارج اآلمال ج 8

.239

االستقامة ج 3

.275

اإلباضية مدرسة إسالمية 

.311

معارج اآلمال (الفهارس) 

.240

البعد الحضاري 

.276
َ
الج َنان 

.277
بهجة الجنان في وصف ِ
التصوف في عمان 

.278

اإلباضية مذهب وسلوك 

.312
اإلباضية ومنهجية البحث 

.314

املعتبر ج 3

.243

الحق الدامغ 

.279

 .315إز الة الوعثاء 

املعتبر ج 4

.244
معجم املصطلحات اإلباضية ج 1

.245

الحوار اإلباض ي املالكي 

.280
ُ
َّ
الجنة في وصف الجنة 

.281

تطور الفكر التربوي اإلباض ي 

.316
التواصل اإلباض ي 

.317

معجم املصطلحات اإلباضية ج 2

.246

الدليل والبرهان (ج )2-1

.282

 .318دراسات إسالمية في األصول 

الخزائن ج 1
مكنون 

.247

الدليل والبرهان ج 3

.283

 .319دراسات عن اإلباضية 

مكنون الخزائن ج 2

.248

رسالة الحقائق 

.284

 .320دراسة في الفكر اإلباض ي 

مكنون الخزائن ج 3

.249

 .285زاد املسافر 

الدعوة عند اإلباضية 

.321

املعتبر ج 1

.241
املعتبر ج 2

.242

اإلصدار (:)1

 12:01:34 2022م

/01
 /13
 

اإلباضية نشأتها وعقائدها 

.313

رسالة الظهور املحتوم 

.322

بدء اإلسالم وشرائع الدين 

.357

العمانيون والعلوم التجريبية 

.394

طلقات املعهد الرياض ي 

.323

تاريخ املهلب القائد وآل املهلب 

.358

العمانيون واملالحة والتجارة 

.395

العقود الفضية 

.324

تحفة األعيان بسيرة أهل عمان 

.359

العن وان عن تاريخ عمان 

.396

الكشف والبيان ج 1

.325

تحفة الودود 

.360

قصص وأخبار جرت في عمان 

.397

الكشف والبيان ج 2

.326

روايات األشياخ 

.361

قالئد الجمان 

.398

اللمعة املرضية 

.327

جزيرة مصيرة 

.362

كتاب سير األئمة وأخبارهم 

.399

مختصر تاريخ اإلباضية 

.328

جهينة األخبار في تاريخ زنجبار 

.363

كتاب السير ج 1

.400

املدخل إلى املذهب اإلباض ي 

.329

الجواهر املنتقاة 

.364

كتاب السير ج 2

.401

مكانة األباضية في الحضارة ح 1

.330

الحراك العماني في الشرقين 

.365

كتاب طبقات املشائخ باملغرب ج 1

.402

مكانة األباضية في الحضارة ح 2

.331

الحركة ا ألباضية في املشرق 

.366

كتاب طبقات املشائخ باملغرب ج 2

.403

منهج الدعوة عند اإلباضية 

.332

الحقيقة واملجاز 

.367

كتاب املعلقات 

.404

من هم الخوارج؟ 

.333

رسالة سلم العامة واملبتدئين 

.368

كشف الغمة ج 1

.405

نشأة الحركة اإلباضية 

.334

 .369دراسات عن الخليج العربي 

كشف الغمة ج 2

.406

هذه مبادئنا 

.335

سليمان الباروني باشا 

.370

كشف الغمة ج 3

.407

سيرة اإلمام ناصر بن مرشد 

.371

املدخل إلى تاريخ اإلسالم 

.408

أنوار الوفى 

.336

السيرة الزكية للمرأة اإلباضية 

.372

 .409مدن في الذاكرة العمانية 

األنبياء أحياء في قبورهم 

.337

سيرة العالمة عبد هللا بن مداد 

.373

معجم أعالم اإلباضية(املغرب)ج 1

.410

اإلسراء واملعراج 

.338

شخصيات عمانية 

.374

معجم أعالم اإلباضية(املغرب)ج 2

.411

السيرة النبوية رؤية تحليلية 

.339

شرح القصيدة الحلوانية 

.375

معجم شعراء اإلباضية (املشرق) 

.412

السيرة الجامعة 

.340

شقائق النعمان ج 1

.376

معجم الفقهاء واملتكلمين (ج )2-1

.413

النشأة املحمدية 

.341

شقائق النعمان ج 2

.377

معجم الفقهاء واملتكلمين (ج )4-3

.414

شقائق النعمان ج 3

.378

معجم القضاة العمانيين ج 1

.415

األزهار الرياضية 

.342

الشيخ نور الدين السالمي 

.379

معجم القضاة العمانيين ج 2

.416

األنساب ج 1

.343

الصحابي الجليل مازن 

.380

مالمح من تاريخ العوابي 

.417

األنساب ج 2

.344

الصحيفة القحطانية ج 1

.381

املوجز املفيد 
 
.418

إتحاف األعيان ج 1

.345

الصحيفة القحطانية ج 2

.382

املولد النبوي نظرة تصحيحية 

.419

إتحاف األعيان ج 2

.346

الصحيفة القحطانية ج 3

.383

املؤرخون اإلباضيون في أفريقيا 

.420

إتحاف األعيان ج 3

.347

الصحيفة القحطانية ج 4

.384

من معالم الفكر التربوي ج 1

.421

إرشاد السائل إلى معرفة األوائل 

.348

الصحيفة القحطانية ج 5

.385

من معالم الفكر التربوي ج 2

.422

إسعاف األعيان 

.349

صفحات من تاريخ إباضية عمان 

.386

الوسيط في التاريخ العماني 

.423

اإلسالم وتاريخه من وجهة نظر 

.350

الطالع السعيد 

.387

الوجيز في التاريخ العماني 

.424

إضاءات حضارية 

.351

عمان الديمقراطية اإلسالمية 

.388

اإلمام أبو عبيدة وفقهه 

.352

عمان عبر التاريخ ج 1

.389

أبو مسلم الرواحي حسان عمان 

.425

اإلمام جابر بن زيد األزدي وأثره 

.353

عمان عبر التاريخ ج 2

.390

األرقام الحسابية 

.426

إلمام الشيخ إبراهيم بن عمر 
 .354ا 

عمان عبر التاريخ ج 3

.391

البركة 

.427

اإلمام محمد بن محبوب الرحيلي 

.355

عمان عبر التاريخ ج 4

.392

خالصة العمل في شرح بلوغ األمل 

.428

إيقاظ الوسنان 

.356

عمان والحركة اإلباضية 

.393

الخليل وكتاب العين 

.429

كتب السيرة النبوية ِ

التاريخ والسير ِ
كتب ِ
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كتب اللغة العربية ِ

الدرر املنثورة في شرح املقصورة 

.430

مرشد الطالب 

.463
كتب األخالق ِ

ديوان النبهاني دراسة موضوعية ..

.431
الرؤية اإلسالمية 

.432

األمم األخالق 

.464

القبس في علم النحو 

.433

جالء البصائر 

.465

مقاليد التصريف ج 1

.434

كتب الزهد ِ

مقاليد التصريف ج 2

.435

األخبار واآلثار (خالصة اآلثار) ج 1

.466

مقاليد التصريف ج 3

.436

األخبار واآلثار (خالصة اآلثار) ج 2

.467

امليدان سيد الفنون الشعبية 

.437

كتب الطب ِ
الضارة واملسممة 

عالج املواد

.468

كتب اللغات ِ

كتب الزراعة ِ

مفردات من اللهجة الشحرية 

.438
كتب الدواوين الشعرية ِ

إرشاد اإلخوان في معرفة الزراعة 

.469

اآلثار الشعرية ألبي مسلم البهالني 

.439

كتب علم الحروف والرمل والفلك ِ

اإلعجاز واإلشهاد 

.440

أسرار الحروف 

.470

بين الحقيقة والخيال 

.441

الدهمزاج 

.471

ديوان أنوار األسرار ومنار األفكار 

.442

عسجدة املسكين 

.472

ديوان ابن شيخان 

.443

الفلك املشحون في علم الرمل 

.473

ديوان اإلمام الحضرمي 

.444

كشف األسرار املصونة 

.474

ديوان التنوفي 

.445

مسهل الحقائق 

.475

ديوان الحبس ي 

.446
ديوان الدرمكي 

.447

النجوم الزاهرة في األفالك الدائرة 

.476


ديوان الفزاري 

.448
كتب الندوات ِ
فعاليات ومناشط املنتدى  1990

.449
فعاليات ومناشط املنتدى  1991

.450
 .451قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي 
 .452قراءات في فكر أبي نبهان 
 .453قراءات في فكر ابن بركة البهلوي 
 .454قراءات في فكر السالمي 
 .455قراءات في فكر الشقص ي 
 .456قراءات في فكر العوتبي الصحاري 
كتب السير والجوابات ِ
أجوبة ابن خلفو ن 

.457
التهلولة املباركة 

.458
الرسالة الحجة لإلمام الربيع 

.459
رسالة السيد العالمة الرئيس 

.460
السير والجوابات ج 1

.461
السير والجوابات ج 2

.462
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