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 الرحيمالرحمـٰن اهلل  بسم

حممد وعلى آله  نبينا ،واملرسلنيوالصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هلل رب العاملني

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وصحبه أمجعني

في  أهل السنة والجماعة مؤلفاتعوالي الذي يضم الكبري  الفهرس ذاالقيام هب –مبنه وفضله  –قد يسر اهلل ف

وأهله، لطلبة العلم  وذلك مسامهة متواضعة مين يف تقريب العلم الشرعي، العقيدة والشريعة والسلوك

 .لتيسري احلصول على الكتاب من مصدرهودور النشر، واملكتبات العامة 

أفضل طبعات اختيار  ، مع الوضع يف االعتباروقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم املؤلف واحملقق ودار النشر

رسوله صلى اهلل عليه  الكتب القائمة يف االستدالل على كتاب اهلل وسنة، وذلك بانتقاء قلبا وقالباالكتاب 

 .حلالسلف الصا وفهم ،وسلم

فهرس وعددها ثالثون، و ، الفهرسهذا العلمية املندرجة حتت  لفنونيتضمن ا بفهرسوقد أحلقت هذه املقدمة 

 .الفرعيةكل فن من املواضيع العلمية   يندرج حتتا آخر توضيحي مل

وقصور؛ وما كان من خطأ  ،ده ال شريك لهفبتوفيق اهلل وح ؛ فما كان من صواب ،: فهذا جهد املقلوبعد

يف جاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،فبقصوري وتقصريي

 .احلديث

فعلى من أراد أن حيصل على النسخة  ،مستمرةبصفة  الفهرسهذا ؛ فإنه يتم حتديث املعلومات احملتواة يف وللعلم

 www.saaid.net/kutobيف صفحيت اخلاصة  الفهرسموقع  احلديثة أن يرجع إىل
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وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى اهلل على نبينا حممد ،وال حول وال قوة إال باهلل ،واهلل حسيب وعليه التكالن

 .ومن تبعهم بإحسان

 .هجري 1441عام من ، حمرمغرة  يف، وكتبه: أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي

 majed.alrassi@gmail.com،  00966-505906761هاتف  ،اململكة العربية السعودية
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فهرس الفئات



 الرئيسيةمواضيع المندرجة تحت الفئات لافهرس 

 

 

  تفسير .1

 أصوؿ تفػسػيػر  - 10

 كتب التفسري بادلأثور )مرتبة على تاريخ وفاة ادلؤلف(  - 10

 كتب متأخرين يف التفسري قبل ادلائة العاشرة )مرتبة على تاريخ الوفاة(  - 10

 كتب متأخرين يف التفسري بعد ادلائة العاشرة )مرتبة على تاريخ الوفاة(  - 10

 أجزاء يف التفسري - 10

 سري آيات األحكاـ )مرتبة على تاريخ الوفاة(تف - 10

 أسباب النػزوؿ والناسخ والنسوخ )مرتبة على تاريخ الوفاة( - 10

 ادلشكل وادلتشابو وادلبهم - 10

 حبوث لغوية - 10

 دراسات حنوية وبالغية + ادلتشابو اللفظي - 01

 فضائل القرآف وحقوقو وآداب محلتو - 00

 تدراكات وقصص أنبياء وجهود علميةحبوث قرآنية وفتاوى واس - 00

 علـو القرآف - 00

 مناىج مفسرين - 00

 جتويد – 00

 قراءات - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 عقيدة  .2

 حبوث يف علم العقيدة .0

 الفرقة الناجية -التعريف بأىل احلديث  .0

 كتب مسندة يف بياف عقيدة السلف    .0

 متوف كتب العقائد  .0

 مرتبة حبسب تاريخ الوفاة -صاحل بياف عقيدة السلف ال .0

 الواسطية واألصفهانية وشروحهمالعقيدة ا .0

 االعقيدة الطحاوية وشروحه .0

 منظومات يف العقيدة .0

 حبوث عامة -تأصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  .0

 كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  .01

 شرح أمساء اهلل احلسٌت وصفاتو العليا .00

 وحدة الوجودإثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني باالحتاد و  .00

 حبوث يف مسائل عقدية مفردة .00

 كتب اإلمياف ادلسندة .00

 حبوث تأصيلية يف اإلمياف .00

 اإلمياف بادلالئكة -اإلمياف  .00

 النبوات –حبوث يف اإلمياف بالرسل  .00

 كتب يف اإلمياف باليـو اآلخر .00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 حبوث يف عقيدة القدر .00

 نواقض اإلمياف .01

 الوالء والرباء .00

 فضل اخللفاء األربعة وثبوت خالفتهم .00

 عقيدة يف الصحابة وفضائلهمال .00

 الشفاعة .00

 الفنت وأشراط الساعة .00

 خرب اآلحاد .00

 حبوث يف االئتالؼ وذـ االختالؼ .00

 ردود يف العقيدة .00

 فتاوى يف العقيدة  .00

 األوائل .01

 اعتقاد األئمة األربعة .00

 عقيدة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب وفكره -اعتقاد علماء ومفكرين  .00

 عاـ –اعتقاد علماء ومفكرين  .00

 يف نشر العقيدة السلفية جهود علماء .00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 توحيد  .3

 شروح كتاب التوحيد لشيخ االسالـ  - 10

 كتب ورسائل يف التوحيد   - 10

 شبهات يف التوحيد والرد عليها  - 10

 نواقض وقوادح توحيد العبادة  - 10

 الغػلو يف أصحاب القبور  - 10

 الغلو يف الصاحلني  - 10

 التوسل  - 10

 توحيد العبادة وتوحيد الربوبية جهود علماء يف تقرير  - 10

 أصول الدين ومحاسنو ومزاياه  .4

 أصوؿ الدين  - 10

 خصائص الشريعة ومزاياىا  - 10

 زلاسن الدين اإلسالمي  - 10



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 أركان اإلسالم .5

 متوف وشروحات ألركاف اإلسالـ  - 10

 أحكاـ الطهارة وادلياه  - 10

 سنن الفطرة  - 10

 تعظيم قدر الصالة  - 10

 كم تارؾ الصالةح  - 10

 صفة صالة النيب صلى اهلل عليو وسلم  - 10

 مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا  - 10

 صالة أىل األعذار  - 10

 صالة اجلمعة  - 10

 الوتر وصالة الليل  - 01

 مناىي شرعية يف الصالة  - 00

 أحكاـ ادلساجد وصالة اجلماعة واألذاف  - 00

 زكاة  - 00

 صفة احلج والعمرة  - 00

 حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة  - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 علوم الحديث .6

 علم علـو احلديث - 10

 قواعد التخريج واجلرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجاؿ وضبط النصوص - 10

 شروح البيقونية - 10

 شروح ألفييت السيوطي والعراقي - 10

 لح أىل األثرشروح خنبة الفكر يف مصط - 10

 حبوث يف مقدمة ابن الصالح - 10

 كتب متنوعة يف مصطلح احلديث  - 10

 فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث - 10

 فتاوى يف علم ادلصطلح - 10

 كتب الطبقات  - 01

 كتب التواريخ  - 00

 معرفة الصحابة - 00

 ألقاب وكٌت - 00

 كتب الثقات  - 00

 كتب الضعفاء والوضاعني  - 00

 اؿ يف أمساء الرجاؿ وسلتصراتوالكم - 00

 كتب الًتاجم والسؤاالت  - 00

 أحكاـ متأخرين يف اجلرح والتعديل - 00

 ادلراسيل - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 ادلختلف فيهم وادلختلطوف ومشتبهو النسبة وادلبهموف وادلدلسوف وادلهملوف - 01

 دراسات على رواة معيػنػيػن - 00

 دراسات على رواة مسانيد معينة - 00

 لعللكتب ا  - 00

 الشواىد وادلتابعات والفصل بني الوصل يف الروايات - 00

 دراسات على أسانيد وروايات - 00

 دراسات يف كتب احلديث - 00

 تصحيفات حديثية - 00

 تراجم أعالـ احلديث - 00

 جهود علماء يف علم احلديث - 00

 مناىج زلدثني - 01

 نفات وادلسلسالتكتب األثبات وادلشيخات واإلجازات وأسانيد ادلص  - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 حديث .7

 دراسات يف السنة النبوية ومراحل تدوينها - 10

 شروحات وحبوث يف صحيح البخاري - 10

 شروحات وحبوث يف صحيح مسلم - 10

 كتب تعٌت بالصحيحني  - 10

 السنن األربع - 10

 كتب اإلماـ أمحد ادلسندة )ادلسند والزىد(  - 10

 موطأ مالك وشروحاتو - 10

 رباين وكتبو ادلسندةمعاجم الط - 10

 مستدرؾ احلاكم - 10

 سنن البيهقي وكتبو ادلسندة - 01

 عاـ )مرتبة على سنة الوفاة( -بقية كتب احلديث  - 00

 بقية كتب احلديث )كتب حديث موضوعية( - 00

 مستخرجات – 00

 رلاميع أجزاء حديثية - 00

 أجزاء حديثية )مرتبة على سنة الوفاة( - 00

 البلدانيات )مرتبة على تاريخ الوفاة( -بلدانية األحاديث ال - 00

 كتب ادلصنفات واآلثار  - 00

 كتب الزوائد  - 00

 كتب يف ختريج األحاديث واحلكم عليها  - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 موسوعات احلديث وأطرافو - 01

 رلاميع أحاديث وآثار صحيحة - 00

 األحاديث واآلثار الضعيفة وادلوضوعة - 00

 أحاديث جامػعة - 00

 احلديث ومنسوخو ناسخ - 00

 أسباب ورود احلديث - 00

 كتب أمثاؿ احلديث  - 00

 مشكل احلديث - 00

 غريب احلديث - 00

 فضائل البلداف وتوارخيها - 00

 ردود علمية حديثية - 01

 األحاديث القدسية - 00

 أحاديث موضوعية - 00

 شروحات حديثية - 00

 شروح أحاديث مفردة - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 أصول فقو .8

 الفقو والقواعد الفقهية وادلقاصد الشرعيةعلم أصوؿ   - 10

 سلتصرات يف أصوؿ الفقو - 10

 مطوالت يف أصوؿ الفقو - 10

 حبوث يف مواضيع معينة يف أصوؿ الفقو - 10

 القواعد الفقهية - 10

 مقاصد الشريعة - 10

 الفروؽ الفقهية - 10

 فقو .9

 حبوث يف علم الفقو، ومناىج فقهاء - 10

 الفقو احلنفي - 10

 فقو مالكي - 10

 الفقو الشافعي - 10

 العمدة وشروحو - 10

 شروح زاد ادلستقنع - 10

 دراسات على كتاب عمدة الطالب ودليل الطالب - 10

 كتب مطولة يف الفقو احلنبلي  - 10

 كتب متنوعة يف الفقو احلنبلي  - 10

 مسائل أمحد - 01

 فقو غري مذىيب - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 عاـ –و كتب احلديث ادلصنفة على أبواب الفق  - 00

 بلوغ ادلراـ -كتب احلديث ادلصنفة على أبواب الفقو   - 00

 عمدة األحكاـ -كتب احلديث ادلصنفة على أبواب الفقو   - 00

 مسائل اخلالؼ - 00

 االختيارات الفقهية - 00

 مسائل اإلمجاع - 00

 ختريج أحاديث كتب الفقو - 00

 فقو األمواؿ وادلعامالت - 00

 فقو األطعمة واألشربة واللباس - 01

 أحكاـ اجلنائز وادلقابر - 00

 حبوث فقهية طبية - 00

 فقو السفر - 00

 فقو النوازؿ وما استجد من ادلسائل - 00

 حبوث فقهية يف مسائل معينة - 00

 ردود فقهية - 00

 حبوث يف فقو علماء معينني - 00

 فرائض .11



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 ابة وقصص األنبياءسيرة النبي عليو الصالة والسالم والصح .11

 قصص األنبياء - 10

 سرية الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم - 10

 حبوث يف السرية - 10

 خصائص الرسوؿ عليو السالـ وحقوقو - 10

 مشائل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم - 10

 دالئل النبوة - 10

 كتب يف ىدي الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم  - 10

 ليو وسلم ونصرتوالذب عن الرسوؿ صلى اهلل ع - 10

 صلى اهلل عليو وسلم -رؤية علماء غري مسلمني لإلسالـ ونبيو  - 10

 حبوث تارخيية تتعلق مبواقف الصحابػة - 01

 كتب ادلغازي  - 00

 سرية الصحابة وأمهات ادلؤمنني - 00

 خصائص األمة - 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 اعتصام بالسنة  .12

 االعتصاـ بالسنة ومنهج السلف الصاحل  - 10

 ورةسنن مهج  - 10

 البدع والتحذير منها  .13

 كتب يف تعريف البدعة وأحكامها وأسباهبا   - 10

 عرض للبدع  - 10

 التحذير من البدع  - 10

 منهج أىل السنة يف التعامل مع ادلبتدع  - 10



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 أديان وفرق .14

 مقدمات يف علم ادللل والنحل - 10

 كتب موسعة يف الفرؽ الضالة  - 10

 يهممذىب أىل التأويل والرد عل - 10

 أشاعرة – 10

 ادلعطلة واجلهمية - 10

 ادلعتزلة – 10

 مفوضة – 10

  النقشبندية - 10

 ادلاتريدية – 10

 أىل ادلنطق والكالـ - 01

 منهج التكفري عند أىل السنة والرد على ادلخالف - 00

 خوارج – 00

 الفالسفة – 00

 ادلشبهة – 00

 الزيدية واذلدوية - 00

 الشيعة والرافضة - 00

 اإلمساعيلية – 00

 األحباش – 00

 القدرية – 00

 الصوفية – 01

 الديوبندية – 00



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 البهائية والبابية - 00

 التيجانية – 00

 القاديانية )األمحدية( - 00

 اإلرجاء – 00

 كتب الرد على الطاعنني يف السنة النبوية من القرآنيني وحنوىم  - 00

 العقالنيوف – 00

 الغلو يف الدين - 00

 دقةالزنا -  00

 النفاؽ – 01

 اليهودية والنصرانية - 00

 البوذية واذلندوسية -أدياف اذلند  - 00

 الشيوعية واإلحلاد - 00

 القومية العربية وما تفرع منها - 00

 العلمانية واحلداثة - 00

 الليربالية -  00

 العنصرية – 00

 الرأمسالية – 00

 االستشراؽ – 00

 ادلاسونية – 01



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 

 

 

 ردود علمية .15

 علم وذم التقليد وأدب الخالف والفتوىفضل ال .16

 فضل العلم وآدابو وطرؽ حتصيلو  - 10

 أدب ادلفػيت وادلستفيت - 10

 االتباع وذـ التقليد - 10

 أدب اخلالؼ - 10

 حقوؽ العلماء - 10

 الحسبة .17

 الدعوة والجماعات الدعوية .18

 الدعوة اىل اهلل ووسائلها - 10

 ىابحبوث يف دعوة الشيخ زلمد بن عبد الو  10

 مراجعات يف مناىج دعوية - 10

 حبوث يف تاريخ الدعوة يف بعض العصور 10



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات افهرس 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
:الموضوع  أصوؿ تفػسػيػر

01

محمد بن محمد بن عيسى(375 - 329/13كتقع في مجموع الفتاكل )مقدمة في أصوؿ التفسير 
( ىػ703)البعلبكي 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

ابن عثيمين، محمد بن صالحالبن تيمية« مقدمة التفسير»شرح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدالبن تيمية« مقدمة التفسير»شرح 
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرملعبد الرحمن بن قاسم« مقدمة التفسير»شرح 

الدماـ- دار ابن الجوزم مساعد بن سليماف الطيارالبن تيمية« مقدمة في أصوؿ التفػسير»شرح 

ابن عثيمين، محمد بن صالحأصوؿ في التفسير
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الخبر- دار ابن عفاف خالد بن عثماف السبت2/1جمعا كدراسة - قواعد التفسير 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالقواعد الحساف لتفسير القرآف
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
خالد بن عثماف السبت. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
:الموضوع  أصوؿ تفػسػيػر

01

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتعليق على القواعد الحساف المتعلقة بتفسير القرآف
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميبحوث في أصوؿ التفسير كمناىجو

معجم شامل لما يهم المفسر معرفتو من أصوؿ- مفاتيح التفسير 
2/1التفسير كقواعده كمصطلحاتو كمهماتو 

الرياض- دار التدمرية أحمد بن سعد الخطيب

الرياض- دار التدمرية ناصر بن محمد الصائغ2/1جمعا كدراسة - الترجيح بالسنة عند المفسرين 

الرياض- دار القاسم حسين بن علي الحربي2/1قواعد الترجيح عند المفسرين  تقديم
مناع بن خليل القطاف

مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسير- التفسير النبوم 
2/1النبوم الصريح 

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز الباكرم
الرياض

-مكتبة دار المنهاج صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالبن تيمية« مقدمة التفسير»شرح 
الرياض

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركميتنازع قواعد الترجيح عند المفسرين

الرياض- دار التدمرية محسن بن حامد المطيرمتأصيل كتقويم- تفسير القرآف بالقرآف 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
:الموضوع  أصوؿ تفػسػيػر

01

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثمافالتحبير لقواعد التفسير

مركز الدراسات بمعهدمساعد بن سليماف الطيارالتحرير في أصوؿ التفسير
جدة- الشاطبي 

راجعو
لجنة من المتخصصين

مركز تفسير للدراساتمساعد بن سليماف الطيارشرح مقدمة تفسير الطبرم
الرياض- القرآنية 

التحرير)قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
2/1 (كالتنوير

الرياض- دار التدمرية عبير بنت عبد اهلل النعيم تقديم
فهد بن عبد الرحمن الركمي. د

لندف- مجلة الحكمة عبد الرحمن بن صالح الدىش(رسالة دكتوراة)األقواؿ الشاذة في التفسير ، نشأتها كأسبابها كآثارىا 

الرياض- دار التدمرية عبد السبلـ بن صالح الجار اهلل(دراسة نظرية تطبيقية)نقد الصحابة كالتابعين للتفسير 

دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات
1/2دراسة نظرية تطبيقية – الرازم 

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركمي

تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على مقدمة تفسير ابن كثير
كتفسير سورة الفاتحة

الرياض- مدار الوطن  إعداد
اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ2/1القراءات كأثرىا في التفسير كاألحكاـ 
الجزائر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
:الموضوع  أصوؿ تفػسػيػر

01

ابن عثيمين، محمد بن صالح(أصوؿ في التفسير)شرح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة على تاريخ الوفاة)كتب التفسير بالمأثور  :الموضوع 

01

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرم26/1جامع البياف في تأكيل القرآف 
( ىػ310)

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

تفسير القرآف العظيم مسندا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
17/1كالصحابة كالتابعين 

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي
( ىػ327)حاتم الرازم 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مجموعة من الباحثين

ابن أبي زمنين، محمد بن عبد اهلل5/1تفسير القرآف العزيز 
( ىػ399)

مكتبة الفاركؽ الحديثة
مصر- 

تحقيق
حسين بن عكاشة كمحمد الكنػز

ابن المنذر، محمد بن إبراىيم(قطعة منو) 2/1كتاب تفسير القرآف 
( ىػ318)النيسابورم 

المدينة- دار المآثر 
النبوية

تقديم/تحقيق
عبد اهلل التركي. د/ سعد السعد . د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن17/1الدر المنثور من التفسير بالمأثور 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مصر- دار ىجر  أشرؼ على تحقيقو
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

مجموع من طبقات ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع)تفسير ابن سعد 
(( ىػ235)الزىرم 

-مكتبة عباد الرحمن 
مصر

جمع
علي بن أحمد الرازحي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 6/1التفسير الكبير ، تفسير القرآف العظيم 
(ىػ

-دار الكتاب الثقافي 
األردف

تحقيق
ىشاـ البدراني

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ249)عبد بن حميد الكشَّى قطعة من تفسير عبد بن حميد عناية
مخلف بػنػيو العرؼ

الرياض- دار المؤيد 4/1في التفسير  ( ىػ241)مركيات اإلماـ أحمد بن حنبل  جمع
حكمت بن بشير بن ياسين. د

1080   من 35صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة على تاريخ الوفاة)كتب التفسير بالمأثور  :الموضوع 

01

الرياض- دار التدمرية 3/1 ( ىػ204)تفسير اإلماـ الشافعي  جمع/دراسة/تحقيق
أحمد مصطفى الفراف

المدينة- دار المآثر حكمت بن بشير بن ياسين4/1موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - التفسير الصحيح 
النبوية

الرياض- دار طيبة 4/1 (الكتب الستة كمسند أحمد)جامع التفسير من كتب األحاديث  إشراؼ
خالد بن عبد القادر آؿ عقدة

(التفسير، علـو القرآف، الدعاء، األنساب، الصمت، الخاتم)- الجامع 
3/1

ابن كىب، عبد اهلل بن كىب
( ىػ197)المصرم 

دبي- جمعية دار البر  تعليق/تحقيق
ميكلوش موراني كمحمد المحمادم

الثعلبي ، أحمد بن محمد33/1الكشف كالبياف عن تفسير القرآف ، المعرؼ بتفسير الثعلبي 
( ىػ427)النيسابورم 

جدة- دار التفسير  تحقيق
مجموعة من الباحثين

ابن- نقوؿ تحوم تفسير سعيد بن جبير ) 8/1موسوعة مدرسة مكة 
(عطاء بن أبي رباح- عكرمة - طاككس بن كيساف - مجاىد - عباس 

القاىرة- دار السبلـ 

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني2/1تفسير القرآف 
( ىػ211)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
مصطفى مسلم محمد. د

(8-6سنن سعيد بن منصور )يقع ضمن )تفسير سعيد بن منصور 
(كيضم تفسير السور من سورة إبراىيم إلى آخر القرآف)

الرياض- دار األلوكة ( ىػ227)سعيد بن منصور  تحقيق
لجنة من المحققين

الدار- دار المعرفة  ( ىػ179)تفسير اإلماـ مالك بن أنس 
البيضاء

جمع كتحقيق
حميد لحمر. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة على تاريخ الوفاة)كتب التفسير بالمأثور  :الموضوع 

01

الرياض- دار الصميعي 2/1جمعا كدراسة  - ( ىػ224)تفسير اإلماـ أبي عبيد القاسم بن سبلـ  جمع كدراسة
غزيل بنت دحيم الدكسرم. د

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني3/1تفسير عبد الرزاؽ 
( ىػ211)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
محمود محمد عبده. د

صلى اهلل)أكبر جامع لتفسير النبي  - 24/1موسوعة التفسير بالمأثور 
كالصحابة كالتابعين كتابعيهم، معزكا إلى مصادره األصلية (عليو كسلم

مركز الدراسات كالمعلومات
جدة- القرآنية بمعهد الشاطبي 

بيركت- دار ابن حـز  إشراؼ
مساعد بن سليماف الطيار. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة على تاريخ الوفاة)كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة  :الموضوع 

01

479)علي بن فضاؿ المجاشعي 2/1 (نكت المعاني على آيات المثاني)النكت في القرآف 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  دراسة/تحقيق
إبراىيم الحاج علي

516)البغوم، الحسين بن مسعود 8/1" معالم التػنػزيل"تفسير البغوم المسمى 
(ىػ

الرياض- دار طيبة  تحقيق
سليماف الحرش/عثماف ضميرية / محمد النمر 

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليزاد المسير في علم التفسير
( ىػ597)البغدادم 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

عز الدين عبد الرزاؽ الرسعنيرموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
( ىػ661)الحنبلي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
محمد بن صالح البراؾ. د

اختيارات ابن تيمية كترجيحاتو في التفسير من أكؿ سورة األنفاؿ إلى
2/1جمعا كدراسة - آخر سورة اإلسراء 

الرياض- دار التدمرية  إعداد
محمد بن عبد العزيز المسند. د

الدماـ- دار ابن الجوزم 3/1 (مجموع كبلـ ابن القيم في التفسير)بدائع التفسير  جمع
يسرم السيد محمد

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 7/1 (المعركؼ بتفسير ابن كثير)تفسير القرآف العظيم 
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
حكمت بشير ياسين. د/أبو إسحاؽ الحويني

محلى بأحكاـ الشيخ محمد ناصر الدين) 4/1تفسير القرآف العظيم 
(األلباني على األحاديث

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 
(ىػ

الجبيل- دار الصديق 

مصر- دار الوفاء ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر 3/1 (مختصر تفسير القرآف العظيم)عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير  إعداد
أنور الباز
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الكويت- غراس محمد بن حمد الحمود النجدم4/1حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كػثير 

-دار البشائر اإلسبلمية محمد خير رمضاف يوسفتفسير ما لم يفسره ابن كثير
بيركت

الرياض- دار العاصمة 2/1تفسير ابن رجب الحنبلي  تعليق/جمع
طارؽ بن عوض اهلل

( ىػ911)جبلؿ الدين السيوطي تفسير الجبللين
( ىػ864)كجبلؿ الدين المحلي 

الرياض- دار السبلـ  تعليق
صفي الرحمن المباركفورم

( ىػ911)جبلؿ الدين السيوطي من سورة غافر إلى الناس- تفسير الجبللين 
( ىػ864)كجبلؿ الدين المحلي 

الرياض- مدار الوطن  تعليق
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميسأنوار الهبللين في التعقبات على الجبللين

مجير الدين العليمي، عبد الرحمن7/1فتح الرحمٰػن في تفسير القرآف 
( ىػ928)بن محمد المقدسي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق كتخريج
نور الدين طالب

الراغب األصفهاني، الحسين بنتفسير الراغب األصفهاني
( ىػ425)محمد بن المفضل 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عادؿ بن علي الشدم. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 8/1تفسير القرآف العظيم 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق كتعليق كتخريج
شعيب األرناؤكط كمحمد الخن
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الدماـ- دار ابن الجوزم (7/1)تفسير شيخ االسبلـ ابن تيمية  جمع كتعليق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

الرياض- دار السبلـ المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير اختصار
مكتب التحقيق بالدار

-مؤسسة الجريسي علي بن مصطفى مخلوؼعبارة عن نص تعليقات ابن كثير على اآليات- مختصر تفسير ابن كثير 
الرياض

اختيارات ابن تيمية كترجيحاتو في التفسير من أكؿ سورة المائدة إلى
(جمعا كدراسة) 2/1آخر سورة اإلسراء 

الرياض- دار التدمرية  جمع/دراسة
محمد بن عبد العزيز المسند

مكرر في ملح) 2/1فوائد من تفسير اإلماـ ابن كثير - الركض النضير 
(العلم

-مكتبة اإلماـ الذىبي غزام بن حمداف الوىبي
الكويت

محمد بن جميل زينو(تفسير الجبللين)ك  (قرة العينين)تنبيهات مهمة على 

الرياض- مكتبة األديب ىاني الحاجالتحبير لؤلكىاـ كالتنبيهات الواردة في تفسير الحافظ ابن كثير

671)القرطبي، محمد بن أحمد 15/1 (تفسير القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرزاؽ المهدم

671)القرطبي، محمد بن أحمد (تفسير القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف 
(ىػ

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

إشراؼ
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د
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الدماـ- دار ابن الجوزم حكمت بن بشير بن ياسينفتح الكريم لمختصر تفسير القرآف العظيم لئلماـ ابن كثير

الرياض- مكتبة العبيكاف 2/1 ( ىػ748)تفسير اإلماـ الذىبي  جمع
سعود بن عبد اهلل الفنيساف. د

التسهيل لعلـو التنزيل، كمعو تقريرات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر
4/1البراؾ على المواضع المشكلة في العقيدة كالسلوؾ 

ابن جزم، محمد بن أحمد الكلبي
( ىػ741)األندلسي 

-دار طيبة الخضراء 
مكة

تحقيق
علي بن حمد الصالحي

اختيارات ابن القيم كترجيحاتو في التفسير من أكؿ القرآف الكريم إلى
2/1آخر سورة اإلسراء 

محمد بن عبد اهلل بن جابر
القحطاني

-كرسي القرآف الكريم 
جامعة الملك سعود
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1250)الشوكاني، محمد بن علي 5/1فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير 
(ىػ

مصر- دار الوفاء  تحقيق
عبد الرحمن عميرة. د

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن عبد الرحمن الخميسعذب الغدير في بياف التأكيبلت في كتاب فتح القدير

محمود بن عبد اهلل اآللوسي30/1ركح المعاني في تفسير القرآف العظيم كالسبع المثاني 
( ىػ1270)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
440

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر4/1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلـ المناف 
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

كيقع ضمن السلسلة السلفية) 4/1توفيق الرحمن في دركس القرآف 
(للرسائل كالكتب النجدية

فيصل بن عبد العزيز آؿ مبارؾ
( ىػ1376)

الرياض- دار العاصمة  عناية
محمد بن صالح البراؾ. د

محمد األمين بن محمد المختارأضواء البياف في تفسير القرآف بالقرآف
( ىػ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عالم الفوائد  إشراؼ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

مكة- دار عالم الفوائد 4/1العذب الػنػمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  إعداد
خالد بن عثماف السبت. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحتفسير القرآف الكريم
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-مكتبة العلـو كالحكم أبو بكر بن جابر الجزائرمأيسر التفاسير لكبلـ العلي القدير
المدينة
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عبد الحميد بن باديس القسنطيني2/1مجالس التذكير من كبلـ الحكيم الخبير : مجالس بن باديس ، أك
( ىػ1358)الجزائرم 

الرياض- دار ابن حـز  عناية كتخريج
أبو عبد الرحمن، محمود الجزائرم

تهذيب التفسير كتجريد التأكيل مما ألحق بو من األباطيل كردمء
5/1األقاكيل 

-مكتبة المعارؼ عبد القادر بن شيبة الحمد
الرياض

للشيخ أبي بكر (أيسر التفاسير لكبلـ العلي الكبير): نظرات في كتاب
جابر الجزائرم

عبد العزيز بن عبد اهلل الركمي
( ىػ1421)

الرياض- مكتبة التوبة 

مراكش- النببلء للكتاب محمد بن عبد الرحمن المغراكم40/1التدبر كالبياف في تفسير القرآف بصحيح السنن 

1433)عمر بن سليماف األشقر (من أكؿ القرآف إلى سورة النور) 4/1المعاني الحساف في تفسير القرآف 
(ىػ

األردف- دار النفائس 

الظهراف- الدرر السنية القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنيةالتفسير المحرر للقرآف الكريم مراجعة
خالد بن عثماف السبت. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرتيسير اللطيف المناف في خبلصة تفسير القرآف
( ىػ1376)

الرياض- مكتبة الرشد 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالمواىب الربانية من اآليات القرآنية
( ىػ1376)

الدماـ- رمادم للنشر  عناية
سمير الماضي

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرفوائد مستنبطة من قصة يوسف
( ىػ1376)

الرياض- دار القاسم  تحقيق
عبد العزيز السيد
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الدالئل القرآنية في أف العلـو كاألعماؿ النافعة العصرية داخلة في الدين
اإلسبلمي

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

1430)محمد بن سليماف األشقر زبدة التفسير من فتح القدير
(ىػ

الثقبة- دار الهجرة 

1250)الشوكاني، محمد بن علي 5/1فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
سيد بن إبراىيم
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كمقارنتها بكائنة المسلمين مع)كشف النقاب عن معالم سورة األحزاب 
(التتار في القرف الثامن

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

يوسف بن عبد اهلل األرميونيالقوؿ المعتمد في تفسير قل ىو اهلل أحد
( ىػ958)الشافعي 

بيركت- دار ابن حـز  عناية
محمد خير رمضاف يوسف

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنتفسير سورة النصر
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

جامعة اإلماـ محمد بن( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب (كيقع ضمن مجموع مؤلفاتو)كتاب التفسير 
الرياض- سعود 

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب تفسير سورة الفلق تحقيق
فهد بن عبد الرحمن الركمي. د

الرياض- مكتبة التوبة سعود بن عبد اهلل الفنيساف( حديث200)مركيات أـ المؤمنين عائشة في التفسير 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(427 - 280/15كىو في مجموع الفتاكل )تفسير سورة النور 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيرفضل آية الكرسي كتفسيرىا
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ885)إبراىيم بن عمر البقاعي الفتح القدسي في آية الكرسي تحقيق
سعود بن عبد اهلل الفنيساف. د
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كإذ أخذ ربك من بني آدـ من ظهورىم"أخذ الميثاؽ في قولو تعالى 
"ذريتهم

-مكتبة أضواء السلف عبد العزيز العثيم
الرياض

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمداآلية...(لقد من اهلل على المؤمنين)مجالس في تفسير قولو تعالى 
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

دار القبلة للثقافة
جدة- االسبلمية 

تحقيق
محمد عوامة

كجاعل الذين اتبعوؾ فوؽ الذين كفركا الى يـو)كبل الغمامة في تفسير 
(القيامة

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

مكتبة دار البياف الحديثة
الطائف- 

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

1430)أحمد بن يحيى النجمي (كاعبدكا اهلل كال تشركوا بو شيئا)تفسير آية 
(ىػ

-دار علماء السلف 
االسكندرية

مكرر في اآلداب (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارىم)تفسير قولو تعالى 
(الشرعية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مصر- دار اإلماـ أحمد  عناية
عبد المجيد جمعة الجزائرم

مصر- دار الفرقاف عبد المالك بن أحمد الرمضانيمن كل سورة فائدة

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة(مكرر في الحديث)المسائل كاألجوبة في الحديث كالتفسير 
( ىػ276)الدينورم 

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
مركاف العطية كمحسن خرابة

مكتبة دار المنهاج( ىػ751)تفسير سورة الفاتحة لشيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن قيم الجوزية 
دمشق- القويم 

جمع
يوسف عمر مبيض

-دار الكلم الطيب ( ىػ1420)عطية محمد سالم السؤاؿ كالجواب في آيات الكتاب
دمشق
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الرياض- دار المنهاج عبد الرحمن بن ناصر البراؾتفسير جزء تبارؾ كفوائده كأحكامو عناية
عبد المحسن العسكر. د

دركس علمية شرحها سماحة الشيخ  عبد العزيز بن- فوائد من التفسير 
باز

مصر- دار اإلماـ أحمد  تقديم الشيخ/جمع
صالح الفوزاف/عبد السبلـ السليماف

مجموع تفسير آيات من القرآف الكريم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
(مجموع كبلمو في التفسير في بحوثو كمحاضراتو)

الرياض- مدار الوطن  إشراؼ/جمع
عبد العزيز السدحاف/يزيد الركعاف

-كرسي القرآف الكريم عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرمن ىدايات سورة الفاتحة
جامعة الملك سعود

الرياض- دار التوحيد صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالجامع في تفسير سورة الفاتحة

عبد المحسن بن عبد. د: فسر اآلم)تفسير جزء عم كأحكامو كفوائده 
(العزيز العسكر

الرياض- دار التوحيد عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

مفاتح الرضواف في تفسير الذكر)تفسير ابن األمير الصنعاني المسمى 
2/1 (باآلثار كالقرآف

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

-مركز الكلمة الطيبة 
اليمن

تحقيق
ىدل بنت محمد القباطي

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيختفسير المفصل من سورة ؽ إلى سورة الحديد
مصر

تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

الرياض- مدار الوطن أحمد بن أحمد الطويل(سورة الفاتحة)أعظم ما نزؿ من القرآف 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
أجزاء في التفسير :الموضوع 

01

الرياض- مكتبة العبيكاف محمد صالح المنجدتفسير الزىراكين البقرة كآؿ عمراف

تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على مقدمة تفسير ابن كثير
(تقدـ في كتب أصوؿ التفسير)كتفسير سورة الفاتحة 

الرياض- مدار الوطن 

-موضوعاتها - مقاصدىا - فضائلها - تفسيرىا )تفسير سورة الفاتحة 
(مسائلها الفقهية- ببلغة آياتها - فوائدىا 

الظهراف- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

-دار أطلس الخضراء عبد اهلل بن صالح السيفالمنتقى في تفسير القرآف الكريم
الرياض

تقديم
مساعد بن سليماف الطيار. د

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرآية الكرسي كبراىين التوحيد

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن عبد الرحمن القاضيالتفسير الَعقدم لجزء عم

سعيد بن علي بن كىف القحطانيتفسير سورة الفاتحة من كتب أئمة تفسير القرآف الكريم
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة غالبا على تاريخ الوفاة)تفسير آيات األحكاـ  :الموضوع 

01

370)الجصاص، أحمد بن علي بياف ألحكاـ القرآف على المذىب الحنفي- أحكاـ القرآف 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد السبلـ شاىين

ابن العربي المالكي، محمد بن عبدبياف ألحكاـ القرآف على المذىب المالكي- أحكاـ القرآف 
( ىػ543)اهلل 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

-مكتبة البياف الحديثة محمد عبد الرحمن األىدؿتعقبات حديثية على ابن العربي في أحكاـ القرآف
الطائف

دمشق- دار القلم أحكاـ القرآف للشافعي جمع
( ىػ458)البيهقي ، أحمد بن الحسين 

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1أحكاـ من القرآف الكريم 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن3/1اإلكليل في استنباط التػنزيل 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

دار األندلس الخضراء
جدة- 

دراسة/تحقيق
عامر بن علي العرابي

محمد صديق بن حسن القنوجي2/1نيل المراـ من تفسير آيات األحكاـ 
( ىػ1307)

الدماـ- رمادم للنشر  تحقيق
يوسف البكرم/ رائد بن صبرم 

أبو جعفر، أحمد بن محمد(كاف مفقودا)أحكاـ القرآف الكريم 
( ىػ322)الطحاكم 

مركز البحوث اإلسبلمية
استانبوؿ- 

تحقيق
سعد الدين أكناؿ. د

1250)الشوكاني، محمد بن علي 2/1فيوض العبلـ على تفسير آيات األحكاـ 
(ىػ

الرياض- دار الداعي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتبة غالبا على تاريخ الوفاة)تفسير آيات األحكاـ  :الموضوع 

01

الرياض- دار العاصمة سليماف بن إبراىيم البلحمتنوير العقوؿ كاألفهاـ في تفسير آيات األحكاـ

محمد بن علي الموزعي الشافعي2/1تيسير البياف ألحكاـ القرآف 
( ىػ825)

مكة- جامعة أـ القرل  إعداد
محمد أحمد اليحيى المقرم

محمد بن علي الموزعي الشافعي4/1تيسير البياف ألحكاـ القرآف 
( ىػ825)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

عناية
عبد المعين الحرش

مكة- جامعة أـ القرل نورة بنت زيد الرشودآيات األحكاـ على المذىب الحنبلي تقديم
الشيخ سعد بن ناصر الشثرم

ابن عثيمين، محمد بن صالحاإللماـ ببعض آيات األحكاـ تفسيرا كاستنباطا
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

سرد لجميع آيات األحكاـ بحسب)بلوغ المراـ من آيات األحكاـ 
(األبواب الفقهية

الرياض- دار التوحيد عبد الرحمن بن علي الحطاب

–دار الميراث النبوم صالح بن فوزاف الفوزاف2/1 (سورة آؿ عمراف كالنساء)من أحكاـ القرآف 
الجزائر

عناية
العياشي بن العربي براىيمي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتب على تاريخ الوفاة)أسباب النػزكؿ كالناسخ كالنسوخ  :الموضوع 

01

1422)مقبل بن ىادم الوادعي الصحيح المسند من أسباب النػزكؿ
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

ابن حجر، أحمد بن عليالعجاب في بياف األسباب
( ىػ852)العسقبلني 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد الحكيم األنيس

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنلباب النقوؿ في أسباب النػزكؿ: أسباب النػزكؿ ، المسمى
( ىػ911)ابن الكماؿ 

حلب- دار القلم العربي 

437)مكي بن أبي طالب القيسي اإليضاح لناسخ القرآف كمنسوخو كمعرفة أصولو كاختبلؼ الناس فيو
(ىػ

جامعة اإلماـ محمد بن
الرياض- سعود 

تحقيق
أحمد حسن فرحات

الرياض- دار الميماف ( ىػ468)علي بن أحمد الواحدم أسباب نزكؿ القرآف تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

ركاية) 2/1المػحرر في أسباب نزكؿ القرآف من خبلؿ الكتب التسعة 
(كدراية

الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن سليماف المزيني

338)النحاس ، أحمد بن محمد 3/1الناسخ كالمنسوخ في كتاب اهلل عز كجل كاختبلؼ العلماء في ذلك 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
سليماف إبراىيم البلحم. د

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركمالناسخ كالمنسوخ في القرآف العزيز كما فيو من الفرائض كالسنن
( ىػ224)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد بن صالح المديفر. د

من مسند- تيسير البارم في فضائل كتفسير كأسباب نزكؿ كبلـ البارم 
(مكرر في كتب فضائل القرآف) 2/1اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني 

الرياض- دار الصميعي  جمع
عبد اهلل بن إبراىيم القرعاكم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
(مرتب على تاريخ الوفاة)أسباب النػزكؿ كالناسخ كالنسوخ  :الموضوع 

01

أكؿ موسوعة علمية حديثية محققة في- االستيعاب في بياف األسباب 
3/1أسباب نزكؿ آم القرآف الكريم 

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم الهبللي كمحمد آؿ نصر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
المشكل كالمتشابو كالمبهم :الموضوع 

01

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال يوجد في طائفة من
2/1كتب التفسير فيها القوؿ الصواب بل ال يوجد فيها إال ما ىو خطأ 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العزيز بن محمد الخليفة

محمد األمين بن محمد المختار(كيقع ضمن مجموع مؤلفاتو)دفع إيهاـ اإلضطراب عن آيات الكتاب 
( ىػ1393)الشنقيطي 

جدة- مكتبة الخراز 

الرياض- دار الثبات عبد العزيز بن باز كغيرهشبهات كإشكاالت حوؿ بعض األحاديث كاآليات

-دار عالم الكتب عبد الرحمن بن إبراىيم المطركدمالمحكم كالمتشابو في القرآف العظيم
الرياض

 -270/13يقع في مجموع الفتاكل )اإلكليل في المتشابو كالتأكيل 
313)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

عبد اهلل األدكادم الشافعي2/1موسوعة األسماء كاألعبلـ المبهمة في القرآف الكريم 
( ىػ1184)

الرياض- مكتبة العبيكاف 

خالد الخنين كمحسن خرابة كمركافموسوعة األعبلـ المبهمة في القرآف الكريم
عطية

الرياض- مكتبة العبيكاف 

محمد بن علي الغساني ، المعركؼالتكملة كاإلتماـ لكتاب التعريف كاإلعبلـ فيما أبهم من القرآف
( ىػ636)بابن عسكر 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
أسعد محمد الطيب

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنمفحمات األقراف في مبهمات القرآف
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
إياد خالد الطباع
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
المشكل كالمتشابو كالمبهم :الموضوع 

01

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن عبد العزيز القصيراألحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآف الكريم

السهيلي، عبد الرحمن بن عبد اهللالتعريف كاإلعبلـ لما أبهم من األسماء كاألعبلـ في القرآف الكريم
( ىػ581)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبةتأكيل مشكل القرآف
( ىػ276)الدينورم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
سعد بن نجدة عمر

بياف الحق ، محمود بن أبي4/1باىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف 
( ىػ553بعد )الحسن النيسابورم 

-مركز إحياء التراث 
جامعة أـ القرل

إعداد
سعاد بنت صالح بابقي

1370)محمد بن راغب الطباخ كأين ىو... ذك القرنين كسد الصين من ىو 
(ىػ

الكويت- غراس  تعليق/تخريج/تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف

:مكرر في كتب) (أسبابو ، أنواعو ، طرؽ دفعو)مشكل القرآف الكريم 
(علـو القرآف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن حمد المنصور
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث لغوية :الموضوع 

01

الراغب األصفهاني، الحسين بنالمفردات في ألفاظ القرآف
( ىػ425)محمد بن المفضل 

مصر- مكتبة فياض  تحقيق كتعليق
الشيخ مصطفى العدكم

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميسالتػعقيػبات المفيدة على كتاب مفردات القرآف

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي2/1تذكرة األريب في تفسير الغريب 
( ىػ597)البغدادم 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
علي بن حسين البواب. د

محمود بن أبي الحسن النيسابورم(رسالة دكتوراة)إيجاز البياف عن معاني القرآف 
( ىػ553)

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
علي بن سليماف العبيد. د

محمود بن أبي الحسن النيسابورم2/1إيجاز البياف عن معاني القرآف 
( ىػ553)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

دراسة/تحقيق
حنيف بن حسن القاسمي

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركم6/1الغريبين في القرآف كالحديث 
( ىػ224)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
440

كتاب التنبيو على األلفاظ التي كقع في نقلها كضبطها تصحيف كخطأ
في تفسيرىا كمعانيها كتحريف في كتاب الغريبين ألبي عبيد الهركم

-دار كنوز أشبيليا ( ىػ550)محمد بن ناصر السبلمي 
الرياض

دراسة/تحقيق
حسين عبد العزيز باناجو

الدماـ- دار ابن الجوزم مساعد بن سليماف الطيارالتفسير اللغوم للقرآف الكريم

أبو حياف األندلسي، محمد بنتفسير النهر الماد من البحر المحيط
( ىػ745)يوسف 

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث لغوية :الموضوع 

01

أحمد يوسف ، المعركؼ بػ4/1عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ 
( ىػ756) (السمين الحلبي)

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
محمد التونجي

666)محمد بن أبي بكر الرازم تفسير غريب القرآف العظيم
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

311)الزجاج ، إبراىيم بن السرم 5/1معاني القرآف كإعرابو 
(ىػ

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
عبد الجليل عبده شلبي

338)النحاس ، أحمد بن محمد 2/1معاني القرآف 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
يحيى مراد

األخفش األكسط ، سعيد بن2/1معاني القرآف 
( ىػ210)مسعدة 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
ىدل قراعة

-دار الكتب العلمية ( ىػ207)يحيى بن زياد الفراء 3/1معاني القرآف 
بيركت

عناية
إبراىيم شمس الدين

شهاب الدين ، أحمد بن محمد بنالتبياف في تفسير غريب القرآف
( ىػ815) (ابن الهائم)عماد 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
ضاحي عبد الباقي محمد. د

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركميجوامع الكلم القرآنية

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركميآيات كدالالت- البحر في القرآف الكريم 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث لغوية :الموضوع 

01

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركميكركده كأحواؿ نزكلو- المطر في القرآف 

عبد اهلل بن يحيى بن المبارؾغريب القرآف كتفسيره
( ىػ237)الزيدم 

القاىرة- عالم الكتب  تحقيق
محمد سليم الحاج

محمد بن أبي بكر المديني6/1المجموع المغيث في غريبي القرآف كالحديث 
( ىػ581)األصفهاني 

-مركز إحياء التراث 
جامعة أـ القرل

تحقيق
عبد الكريم الغرباكم

ابن الملقن، عمر بن عليتفسير غريب القرآف
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
سمير طو المجذكب

-الجامعة اإلسبلمية عبد الرحمن بن محمد الحجيليالجهود اللغوية في القركف الثبلث األكلى للهجرة كأثرىا بالقرآف الكريم
المدينة

محمد بن عبد العزيز السجستانينزىة القلوب في تفسير غريب القرآف العزيز
( ىػ330)

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي. د

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغامعجم غريب القرآف
( ىػ879)السودكني الحنفي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عبد الحميد محمد الدركيش

األخفش األكسط ، سعيد بن2/1معاني القرآف 
( ىػ210)مسعدة 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
عبد األمير محمد الورد. د

-مكتبة دار المنهاج محمد بن عبد العزيز الخضيرمالسراج في بياف غريب القرآف
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث لغوية :الموضوع 

01

غريب القرآف بين كتابي المفردات للراغب األصفهاني كعمدة الحفاظ
للسمين الحلبي

-كرسي القرآف الكريم حمد بن محمد المحيميد
جامعة الملك سعود

1080   من 58صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
المتشابو اللفظي+ دراسات نحوية كببلغية  :الموضوع 

01

أبو حياف األندلسي، محمد بن9/1تفسير البحر المحيط 
( ىػ745)يوسف 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

محيي الدين بن أحمد دركيش9/1إعراب القرآف الكريم كبيانو 
( ىػ1403)

دمشق- دار ابن كثير 

-تصريف - إعراب )معرض اإلبريز من الكبلـ الوجيز عن القرآف العزيز 
5/1 (معاف لكلمات كآيات- قراءات 

-دار المعراج الدكلية عبد الكريم بن محمد األسعد
الرياض

338)النحاس ، أحمد بن محمد 5/1إعراب القرآف 
(ىػ

بيركت- عالم الكتب 

أبو البقاء العكبرم، عبد اهلل بنالتبياف في إعراب القرآف
( ىػ616)الحسين البغدادم 

بيركت- دار الجيل  تحقيق
علي البجاكم كمحمد النجار

زكريا بن محمد األنصارم الشافعيإعراب القرآف العظيم
( ىػ926)الخزرجي 

-دار النشر للجامعات 
مصر

تحقيق كتعليق
موسى علي موسى مسعود. د

437)مكي بن أبي طالب القيسي 2/1مشكل إعراب القرآف 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حاتم صالح الضامن. د

الرياض- مكتبة الرشد عبد الفتاح الحموز2/1التأكيل النحوم في القرآف الكريم 

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميالبَدىيات في القرآف الكريم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
المتشابو اللفظي+ دراسات نحوية كببلغية  :الموضوع 
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(497 - 400/20تقع في مجموع الفتاكل )الحقيقة كالمجاز 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميكجوه التحدم كاإلعجاز في األحرؼ الهجائية المقطعة في أكائل السور

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد العاؿ سالم مكـرالمشترؾ اللفظي في الحقل القرآني

الحسين بن محمد الدامغانيإصبلح الوجوه كالنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز: قاموس القرآف ، أك
( ىػ478)

-دار العلم للمبليين 
بيركت

-مركز جمعة الماجد ( ىػ150)مقاتل بن سليماف البلخي الوجوه كالنظائر في القرآف العظيم
دبي

تحقيق
حاتم صالح الضامن. د

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدالبرىاف في بياف القرآف
( ىػ620)المقدسي 

الرياض- دار أشبيليا  تحقيق
سعود بن عبد اهلل الفنيساف. د

الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن حمد الدايلدراسة صرفية- الوصف المشتق في القرآف الكريم 

اهلل كلي الذين: رسالة في تفسير قولو تعالى)فتح الجليل للعبد الذليل 
 نوعا من البديع120ذكر فيها  (آمنوا

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- شركة الرياف  عناية
محمد رفعت زنجير. د

-دار المعرفة الجامعية محمود سليماف ياقوت10/1إعراب القرآف الكريم 
مصر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
المتشابو اللفظي+ دراسات نحوية كببلغية  :الموضوع 

01

أكائل النوادر في الوجوه كاألشباه كالنظائر- من ينابيع علـو القرآف 
التصاريف ليحيى بن سبلـ ، ما اتفق لفظو كاختلف معناه للمبرد ، كجوه)

-دار النوادر القيمة 
مصر

تحقيق
نجف عرشي. د

الرياض- دار التدمرية أحمد البريدم كفهد الضالع4/1موسوعة الوجوه كالنظائر في القرآف الكريم 

-كرسي القرآف الكريم أبو بكر بن محمد البخيتخصائص األسلوب القرآني
جامعة الملك سعود

-العاـ المراد منو الخصوص في القرآف الكريم كبياف أثره في التفسير 
جمعا كدراسة

-كرسي القرآف الكريم أحمد بن سعد المالكي
جامعة الملك سعود

األساليب العربية الواردة في القرآف الكريم كأثرىا في التفسير من خبلؿ
(26اإلصدار )جامع البياف للطبرم 

مركز تفسير للدراساتفواز بن منصر سالم الشاككش
الرياض- القرآنية 

ابن جماعة، محمد بن إبراىيم مسألة في لطائف القرآف674- كشف المعاني في المتشابو المثاني
( ىػ733)الكناني 

الرياض- دار الشريف  تحقيق
مرزكؽ علي إبراىيم

الخطيب اإلسكافي، محمد بن عبددرة التنزيل كغرة التأكيل في بياف اآليات المتشابهات في كتاب اهلل العزيز
( ىػ420)اهلل األصبهاني 

مكة- جامعة أـ القرل  تعليق/تحقيق/دراسة
محمد مصطفى آيدين. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليمنتخب قرة العيوف النواظر في الوجوه كالنظائر في القرآف الكريم
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار العاصمة  تعليق/دراسة/تحقيق
فؤاد بن عبد المنعم أحمد. د

معرفة الوجوه كالنظائر في القرآف: االستنباط عند المفسرين، كيليو
(مكرر في علـو القرآف)الكريم 

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ
الجزائر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
فضائل القرآف كحقوقو كآداب حملتو :الموضوع 

01

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر فضائل القرآف
(ىػ

جدة- مكتبة العلم  تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

301)الفريابي، جعفر بن محمد كتاب فضائل القرآف
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد 

432)جعفر بن محمد المستغفرم 2/1فضائل القرآف 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تخريج/تحقيق
أحمد بن فارس السلـو

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركمفضائل القرآف
( ىػ224)

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
مركاف العطية كمحسن خرابة

الرياض- مكتبة التوبة ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب (كيقع في مجموع رسائل كمؤلفات الشيخ)كتاب فضائل القرآف  تحقيق
فهد بن عبد الرحمن الركمي. د

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد فضائل سورة اإلخبلص كما لقارئها
بيركت

تحقيق
أبو بكر علي الصديق. د

جواب أىل العلم كاإليماف بتحقيق ما أخبر بو رسوؿ الرحمن من أف قل
 -5/17كتقع في مجموع الفتاكل )ىو اهلل أحد تعدؿ ثلث القرآف 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم  تحقيق
عبد العزيز السيد

المبل علي القارم، علي بن سلطافجمع األربعين في فضائل القرآف المبين
( ىػ1014)محمد 

األردف- دار عمار  تخريج/تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

بيركت- الرسالة العالمية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ التبياف في آداب حملة القرآف تحقيق كتعليق
محمد رضواف عرقسوسي

1080   من 62صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
فضائل القرآف كحقوقو كآداب حملتو :الموضوع 

01

من مسند– تيسير البارم في فضائل كتفسير كأسباب نزكؿ كبلـ البارم 
(تقدـ في كتب أسباب النزكؿ) 2/1اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني 

الرياض- دار الصميعي  جمع
عبد اهلل بن إبراىيم القرعاكم

عماف- الدار األثرية فخر الدين بن الزبير المحسػيالدرر من صحيح فضائل اآليات كالسور

الدماـ- دار ابن الجوزم حافظ بن محمد الحكميالنصيحة لكتاب اهلل

الرياض- دار التدمرية عبد السبلـ بن صالح الجار اهللفضائل القرآف الكريم

الرياض- دار الفضيلة بدر بن ناصر البدرحاؿ السلف مع القرآف

360)اآلجرم، محمد بن الحسين أخبلؽ أىل القرآف
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تخريج/تحقيق
محمد عمرك بن عبد اللطيف

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنموارد الظمآف إلى معرفة فضائل القرآف
( ىػ795)ابن أحمد 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
يسرم عبد الغني البشرم

كتاب لمحات األنوار كنفحات األزىار كرم الظمآف لمعرفة ما كرد من
3/1اآلثار في ثواب قارلء القرآف 

محمد بن عبد الواحد الغافقي
( ىػ619)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د

مصر- دار االستقامة محمد بن علي الصومعيالتبياف فيما صح في فضائل سور القرآف
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:الفئة  تفػسػيػر
فضائل القرآف كحقوقو كآداب حملتو :الموضوع 
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بيركت- دار ابن حـز عبد العزيز بن علي الحربيتحزيب القرآف

الدماـ- دار ابن الجوزم منيرة محمد الدكسرمأسماء سور القرآف كفضائلها تقديم
فهد بن عبد الرحمن الركمي. د

صنعاء- دار اآلثار ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ التبياف في آداب حملة القرآف تعليق/تحقيق
أـ عبد اهلل بنت الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

-مكتبة ابن تيمية ( ىػ885)إبراىيم بن عمر البقاعي 22/1نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور 
القاىرة

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنتناسق الدرر في تناسب السور
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

بحث في العبلقات بين)مراصد المطالع في تناسب المقاطع كالمطالع 
(مطالع سور القرآف كخواتيمها

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
عبد المحسن العسكر. د

الرياض- مكتبة الرشد من فتاكل األئمة األعبلـ حوؿ القرآف جمع
عبد الكريم الدركيش

دار األندلس الخضراءمحمد موسى الشريف2/1مجموع فتاكل القرآف الكريم من القرف األكؿ إلى القرف الرابع عشر 
جدة- 

الرياض- مدار الوطن ابن جبرين- ابن عثيمين - ابن باز سبعوف فتول في إحتراـ القرآف جمع
علي بن حسين أبو لوز

الدماـ- دار ابن القيم طارؽ بن عوض اهلل(مجموعة فتاكل)كتاب القرآف 

أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفيالبرىاف في تناسب سور القرآف
( ىػ708)الغرناطي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
سعيد بن جمعة الفبلح. د

القاىرة- دار الحرمين أحمد بن أحمد شرشاؿردكد القرآف على ذكم الجحود كاإلنكار
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 
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مصر- مكتبة السنة محمد بن محمد أبو شهبةاإلسرائيليات كالموضوعات في كتب التفسير

الخبر- دار ابن عفاف عبد الرزاؽ حسين أحمد(الى سورة االسراء)المكي كالمدني في القرآف الكريم 

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد فريدتيسير المناف في قصص القرآف

بيركت- دار المعرفة ( ىػ1388)محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس أللفاظ القرآف الكريم

دمشق- دار القلم إبراىيم بن محمد الجرمي(علـو القرآف ، التفسير ، التجويد ، القراءات)معجم علـو القرآف 

فتح الرحيم الملك العبلـ في علم العقائد كالتوحيد كاألخبلؽ كاألحكاـ
المستنبطة من القرآف

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالتبياف في أيماف القرآف
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد اهلل بن سالم البطاطي

محمد بن علي الكرجي القصاب4/1نكت القرآف الدالة على البياف كأنواع العلـو كاألحكاـ 
( ىػ360)

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
440

الموصوؿ لفظان المفصوؿ معننى في القرآف الكريم ، من أكؿ سورة يس
إلى آخر القرآف الكريم

الدماـ- دار ابن الجوزم خلود شاكر العبدلي تقديم
مساعد بن سليماف الطيار. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

فتاكل كأقواؿ- حكم قراءة القرآف بالمقامات الموسيقية كاأللحاف 
العلماء

جمع
سيد بن مختار بن أبو شادم

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن3/1معترؾ األقراف في إعجاز القرآف 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

لبناف- دار الفكر  عناية
علي محمد البجاكم

»إعجاز القرآف الكريم عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية مع المقارنة بكتاب 
للباقبلني« إعجاز القرآف

-مكتبة دار المنهاج محمد بن عبد العزيز العواجي
الرياض

تقديم
حكمت بن بشير بن ياسين. د

الرياض- دار الحضارة بدر بن ناصر البدردراسات في القرآف كتفسيره

عبد القاىر بن عبد الرحمندالئل اإلعجاز
( ىػ471)الجرجاني النحوم 

جدة- دار المدني  تعليق
محمود محمد شاكر

مصر- دار الغدير محمد أحمد عيسى2/1موسوعة اإلسرائيليات كالموضوعات في كتب التفسير 

الدماـ- دار ابن الجوزم مساعد بن سليماف الطياراإلعجاز العلمي إلى أين؟ مقاالت تقويمية لئلعجاز العلمي

الرياض- دار الصميعي حناف بنت قاسم العنزماالحتراس في القرآف الكريم تقديم
صالح بن حسين العايد. د

-كرسي القرآف الكريم سلطاف بن فهد الصطاميجمعا كدراسة - (ىي أصل في الباب)اآليات التي قاؿ عنها المفسركف 
جامعة الملك سعود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

مكرر في كتب)الكنز الثمين من تدبر العبلمة محمد بن صالح العثيمين 
(اإليمانيات

مجموعة آيات لئلعبلـ
الرياض– القرآني 

جمع كإعداد
ناصر بن علي القطامي

في القرآف ((قل))خطاب اهلل جل جبللو للنبي صلى اهلل عليو كسلم بػػػػػ 
دراسة موضوعية- 

-كرسي القرآف الكريم يوسف بن جاسر الجاسر
جامعة الملك سعود

-كرسي القرآف الكريم حسن بن عواد العوفيإعجاز القرآف الكريم عند ابن القيم
جامعة الملك سعود

-كرسي القرآف الكريم (مكرر في كتب المواعظ)مواعظ المفسرين 
جامعة الملك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد اهلل المقبل. د

 -((التحرير كالتنوير))إعجاز القرآف الكريم عند ابن عاشور في تفسيره 
عرضا كدراسة

-كرسي القرآف الكريم محمود بن علي البعداني
جامعة الملك سعود

-كرسي القرآف الكريم كليد بن عبد المحسن العمرمالمقوالت التي أبطلها القرآف كمنهجو في إبطالها
جامعة الملك سعود

المنعقدة في- ندكة طباعة القرآف الكريم كنشره بين الواقع كالمأموؿ 
(6/1) 1436مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر 

مجمع الملك فهد
-لطباعة المصحف 

-ندكة ترجمة معاني القرآف الكريم ، تقويم للماضي كتخطيط للمستقبل 
(6/1) 1423المنعقدة في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر 

مجمع الملك فهد
-لطباعة المصحف 

قصة موسى مع الخضر عليهما السبلـ كما فيها من الدركس كالفوائد
( فائدة297)كالقواعد كالعبر 

-دار سبيل المؤمنين محمد بن جبريل بن حسين
القاىرة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

مكرر في كتب)المعاني كالهدايات - أجمع آية لمكاـر األخبلؽ 
(اآلداب

المؤلفعبد اهلل بن عبد الرحمن الشثرم

مكرر في)النهي الصريح عن اتباع األىواء كأىلها في القرآف الكريم 
((كتب في الهداية- إيمانيات )

المؤلفعبد اهلل بن عبد الرحمن الشثرم

كتب: مكرر في)دراسة موضوعية - اإلخبلص في القرآف الكريم 
(كمسائل متنوعة في التوحيد

الرياض- دار التوحيد حمد بن محمد الوىيبي

الرياض- دار الحضارة (إيمانيات: مكرر في)ثبلثوف مجلسا في التدبر  إعداد
(تدبُّػػػر)اللجنة العلمية في مركز 

يحوم كتاب األمثاؿ كزيادة من كتبو)الجامع في أمثاؿ القرآف الكريم 
(المتفرقة

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

جمع/ترتيب/تحقيق
أبو أكيس الكردم

الحسين بن الفضل بن عميراألمثاؿ الكامنة في القرآف
( ىػ282)

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
علي بن حسين البواب. د

عبد اهلل بن الحسين بن ناقياكتاب الجماف في تشبيهات القرآف
( ىػ458)

تحقيق كمراجعة
محمود حسن الشيباني. د

نماذج من اإلشارات القرآنية إلى علـو- حقائق علمية في القرآف الكريم 
األرض

بيركت- دار المعرفة زغلوؿ راغب النجار

بحوث فقهية في: مكرر في)األحكاـ الفقهية الخاصة بالقرآف الكريم 
(مسائل معينة

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن عبد اهلل الحجيبلف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

مجد الدين ، محمد بن يعقوب6/1بصائر ذكم التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
( ىػ817)الفيركز أبادم 

بيركت- المكتبة العلمية  تحقيق
محمد النجار كعبد العليم الطحاكم

-دار كنوز أشبيليا عطية بن نورم الفقيو(جمعا كدراسة)أسانيد نسخ التفسير كاألسانيد المتكررة في التفسير 
الرياض

مكرر في كتب الرد على)موقف كبار القساكسة من القرآف الكريم 
(النصارل

الطائف- دار الطرفين عبد العزيز بن أحمد الحميدم

الرياض- مدار الوطن أحمد بن أحمد الطويلمحتويات سور القرآف الكريم

الرياض- دار السبلـ ذاكر نايكىل ىناؾ تضاد بين القرآف كالعلـو العصرية

مركز إجبلؿ للدراساتفيصل بن جميل الغزاكممفهومها كأحكامها- المحاكاة في قراءة القرآف الكريم 
الرياض- كاالستشارات 

مكرر) 2/1جمعا كدراسة - المسائل االعتقادية المتعلقة بالقرآف الكريم 
(في كتب العقيدة

-دار التوحيد للنشر محمد ىشاـ بن لعل محمد طاىرم
الرياض محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

الرياض- دار الصميعي عمر بن عبد اهلل المقبلقراءة في التاريخ كاألثر- القواعد القرآنية 

الرياض- دار الحضارة عمر بن عبد اهلل المقبل قاعدة قرآنية في النفس كالحياة50- قواعد قرآنية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

-رابطة العالم اإلسبلمي منقذ بن محمود السقارتنزيو القرآف الكريم عن دعاكل المبطلين
مكة

دعاكل الطاعنين في القرآف الكريم في القرف الرابع عشر الهجرم كالرد
عليها

-دار البشائر اإلسبلمية عبد المحسن بن زبن المطيرم
بيركت

سعود بن خالد بن سعود الكبير آؿأثر مقاصد القرآف في حل مشكبلت األمة كدفع معوقات نهوضها
سعود

الجمعية العلمية
السعودية للقرآف الكريم

شرح لمقدمة ابن عاشور في)األزىار المتناثرة على المقدمة العاشرة 
(إعجاز القرآف

عبد المحسن بن عبد العزيز
العسكر

الرياض- دار التوحيد 

المؤلفمحمد بن جميل زينوالتحذير الجديد من مختصرات الصابوني في التفسير

مكة- المكتبة األسدية يعقوب بن محمد الهوساكماستدراكات اآللوسي على الفخر الرازم في التفسير

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز في تفسير القرآف
الكريم

مؤسسة الشيخمحمد بن سريع السريع
عبدالعزيز بن باز الخيرية

مراصد المطالع في تناسب): علم المناسبات في السور كاآليات، يليو
للسيوطي (المقاطع كالمطالع

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ
الجزائر

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد مركيات دعاء ختم القرآف
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
بحوث قرآنية كفتاكل كاستدراكات كقصص أنبياء كجهود علمية :الموضوع 

01

عقيدة، تفسير،)القواعد الحساف من كبلـ شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية 
(حديث، أصوؿ، فقو، لغة، عاـ

الرياض- دار العاصمة  جمع
محمد بن عبد العزيز المسند. د

 موضوعنا354جمعت في تناكلها ) 36/1موسوعة التفسير الموضوعي 
(من الموضوعات القرآنية

مركز تفسير للدراساتمجموعة من الباحثين
الرياض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
علـو القرآف :الموضوع 

01

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن4/1البرىاف في علـو القرآف 
( ىػ794)بهادر الشافعي 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
إبراىيم الكردم/جماؿ الذىبي/يوسف المرعشلي

:مؤلف الكتاب األصل) 2/1دراسة كتقويم - كتاب مناىل العرفاف 
(( ىػ1367)محمد عبد الباقي الزرقاني 

الخبر- دار ابن عفاف خالد بن عثماف السبت

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن7/1اإلتقاف في علـو القرآف 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

تحقيق
مركز الدراسات القرآنية

غاية البياف في تخريج: ، كمعو(اإلتقاف في علـو القرآف)ترتيب كتهذيب 
2/1أحاديث كآثار كتهذيب كترتيب اإلتقاف 

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ
الجزائر

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميدراسات في علـو القرآف

مركز الدراسات بمعهدمساعد بن سليماف الطيارالمحرر في علـو القرآف
جدة- الشاطبي 

-مكتبة المعارؼ ( ىػ1420)مناع بن خليل القطاف مباحث في علـو القرآف
الرياض

-دار عالم الكتب صابر محمد أبو سليمافأضواء البياف في تاريخ القرآف
الرياض

-المكتب اإلسبلمي صابر محمد أبو سليمافركائع البياف في علـو القرآف
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
علـو القرآف :الموضوع 

01

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميخصائص القرآف الكريم

الدماـ- دار ابن الجوزم مساعد بن سليماف الطيارمفهـو التفسير كالتأكيل كاالستنباط كالتدبر كالمفسر

:مكرر في كتب) (أسبابو ، أنواعو ، طرؽ دفعو)مشكل القرآف الكريم 
(مشكل القرآف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن حمد المنصور

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد العزيز الخضيرم(رسالة ماجستير)اإلجماع في التػفسير 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالتبياف في أقساـ القرآف
( ىػ751)أيوب 

-دار إحياء العلـو 
بيركت

عناية
محمد شريف سكر

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالتبياف في أقساـ القرآف
( ىػ751)أيوب 

-دار الكتاب العربي 
لبناف

عناية
فواز أحمد زمرلي

إمتاع ذكم العرفاف بما اشتملت عليو كتب شيخ اإلسبلـ ، اإلماـ ابن
تيمية ، من علـو القرآف

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

جمع كتحقيق
محمد ىشاـ. د/الشيخ عبيد الجابرم

الرياض- مكتبة الرشد أحمد قشيرم سهيلدراسة تأصيلية- المفسر، شركطو ، آدابو ، مصادره 

الدماـ- دار ابن الجوزم مساعد بن سليماف الطيار( ىػ741) (البن جزم)شرح مقدمة التسهيل لعلـو التنزيل 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
علـو القرآف :الموضوع 

01

محمد بن أحمد بن عقيل المكي5/1الزيادة كاإلحساف في علـو القرآف 
( ىػ1150)

مركز تفسير للدراسات
الرياض- القرآنية 

تحقيق
لجنة من المحققين

1338)طاىر بن صالح الجزائرم التبياف لبعض المباحث المتعلقة بالقرآف على طريق اإلتقاف
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية
عبد الفتاح بو غدة

-مكتبة أىل األثر حمد بن إبراىيم العثماف2/1الجامع في علـو القرآف 
الكويت

الرياض- دار التدمرية بريك بن سعيد القرنيعلـو القرآف عند الصحابة كالتابعين تقديم
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

الرياض- دار التدمرية محمد بن عبد الرحمن الشايعمعجم مصطلحات علـو القرآف

الرياض- دار التدمرية علي بن سليماف العبيدالوجيز في علـو القرآف العزيز

من (الكتاب)شرح كتحليل لقسم - علـو القرآف عند اإلماـ الشاطبي 
الموافقات

مركز تفسير للدراساتمساعد بن سليماف الطيار
الرياض- القرآنية 

من الدراسات القرآنية (اإلتقاف في علـو القرآف)موارد السيوطي في كتابو 
جمعا كدراسة- كمنهجو فيها 

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد الرحمن الركمي

-كرسي القرآف الكريم عمر بن عبد العزيز الدىيشيعلـو القرآف في األحاديث النبوية
جامعة الملك سعود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
علـو القرآف :الموضوع 

01

تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو من
الجمع العثماني

-كرسي القرآف الكريم محمد بن عبد الرحمن الطاساف
جامعة الملك سعود

إتماـ الدراية لقراء النقاية، لجبلؿ الدين)من كتاب  (علم التفسير)شرح 
السيوطي

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ
الجزائر

معرفة الوجوه كالنظائر في القرآف: االستنباط عند المفسرين، كيليو
(مكرر في الدراسات النحوية كالببلغية)الكريم 

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ
الجزائر

التسهيل)علـو القرآف عند اإلماـ ابن جزم الكلبي كأثرىا في تفسيره 
(لعلـو التنزيل

-كرسي القرآف الكريم طارؽ بن أحمد الفارس
جامعة الملك سعود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
مناىج مفسرين :الموضوع 

01

القاىرة- دار كىبة محمد حسين الذىبي3/1التفسير كالمفسركف 

مكرر في كتب) 4/1المفسركف بين التفسير كاإلثبات في آيات الصفات 
(العقيدة

بيركت- مؤسسة الرسالة محمد بن عبد الرحمن المغراكم

القاىرة- دار االعتصاـ محمد حسين الذىبياالتجاىات المنحرفة في تفسير القرآف الكريم

الرياض- مكتبة العبيكاف محمد بن عبد الرحمن الشايعأسباب اختبلؼ المفسرين

الرياض- دار أشبيليا سعود بن عبد اهلل الفنيساف(رسالة دكتوراة)أسبابو كآثاره - اختبلؼ المفسرين 

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركمياتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميقوؿ الصحابي في التفسير األندلسي حتى القرف السادس

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركميمنهج المدرسة األندلسية في التفسير
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
مناىج مفسرين :الموضوع 

01

-دار كنوز أشبيليا حسين بن علي الحربيأقواؿ المفسرين ، توجيهاتها كمسالك التوفيق بينها
الرياض

-كرسي القرآف الكريم محمد بن راشد البركة(13اإلصدار )اتجاىاتها كمناىجها - التفاسير المختصرة 
جامعة الملك سعود

-كرسي القرآف الكريم علي بن حساف بن علي بن حسافعرض كدراسة- التفسير في اليمن 
جامعة الملك سعود

-مكتبة اإلماـ الذىبي محمد بن حمد الحمود النجدمالقوؿ المختصر المبين في مناىج المفسرين
الكويت

منحة ذم الجبلؿ في شرح تحفة األطفاؿ في تجويد القرآف ، للعبلمة
( ىػ1208كاف حيا )سليماف الجمركزم 

-دار أضواء السلف علي بن محمد الضباع
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

زكريا بن محمد األنصارم الشافعيشرح المقدمة الجزرية في علم التجويد
( ىػ926)الخزرجي 

دمشق- دار المكتبي  تحقيق
نسيب نشاكم. د

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطينرسالة في تجويد القرآف
( ىػ1282)

-كرسي القرآف الكريم 
جامعة الملك سعود

تحقيق كتعليق
عبد اهلل بن صالح العبيد. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
قراءات :الموضوع 

01

محمد بن بن محمد الجزرم2/1النشر في القراءات العشر 
( ىػ833)

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
جماؿ الدين محمد شرؼ

محمد بن بن محمد الجزرممنجد المقرئين كمرشد الطالبين
( ىػ833)

مكة- دار عالم الفوائد  عناية
علي بن محمد العمراف. د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنشرح قصيدة اإلماـ أبي القاسم الشاطبي
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الرياض- دار العاصمة  عناية
محمد العمر. عبد اهلل الشثرم كد. د

مكة- دار عالم الفوائد علي بن محمد الطباعشرح إتحاؼ البرية بتحريرات الشاطبية دراسة كتحقيق
عمر بن سالم بن حسن

-دار عالم الكتب صابر محمد أبو سليمافالتيسير في القراءات السبع المشهورة
الرياض

طاىر بن عبد المنعم بن غلبوف2/1التذكرة في القراءات الثماف 
( ىػ399)

الزىراء لئلعبلـ العربي
القاىرة- 

تحقيق
عبد الفتاح بحيرم. د

1117)أحمد بن محمد بن البنا 3/1مختصر إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق كاختصار
شعباف محمد إسماعيل. د

-دار الكتب العلمية محمد بن عبد الكريم األشمونيمنار الهدل في بياف الوقف كاالبتداء
بيركت

تحقيق
شريف أبو العبل العدكم

أبو بكر ، محمد بن القاسم بنإيضاح الوقف كاالبتداء في كتاب اهلل عز كجل
( ىػ328)األنبارم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد مهدلي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفػسػيػر
قراءات :الموضوع 

01

محمد بن طيفور السجاكندمعلل الوقوؼ
( ىػ560)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد بن عبد اهلل العبيدم. د

محمد عبد اهلل بن الشيخ محمدالحسبة بشرح منظومة إتحاؼ الُصحبة بما خالف فيو حفصان شعبة
الشنقيطي

مركز الدراسات بمعهد
جدة- الشاطبي 

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن سليماف المزينيمباحث في علم القراءات
الرياض

عبد المنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف2/1كتاب اإلرشاد في القراءات عن األئمة السبعة 
( ىػ389)المقرم 

جائزة األمير سلطاف
الدكلية في حفظ القرآف

دراسة كتحقيق
باسم بن حمدم السيد. د

حرز األماني ككجو التهاني في القراءات)المعركؼ بػػ  (الشاطبية)متن 
(السبع

القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي
( ىػ590)

-مكتبة دار الهدل 
المدينة

ضبط كتصحيح كمراجعة
محمد تميم الزعبي

الآللىء الفريدة في شرح»، المسمى « الشاطبية»شرح الفاسي على 
3/1« القصيدة

652)محمد بن الحسن الفاسي 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرزاؽ بن علي بن إبراىيم موسى

مسالكو، أسبابو، قواعده، آثاره،- االختبلؼ في كقوؼ القرآف الكريم 
رموزه، مع دراسة تطبيقية للرموز في سورة البقرة

-كرسي القرآف الكريم عادؿ بن عبد الرحمن السنيد
جامعة الملك سعود

-كرسي القرآف الكريم أحمد بن سعد المطيرمعرضا كدراسة- كتاب السبعة في القراءات البن مجاىد 
جامعة الملك سعود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في علم العقيدة :الموضوع 

02

1433)عمر بن سليماف األشقر نظرة في تاريخ العقيدة
(ىػ

األردف- دار النفائس 

مصر- دار ابن رجب ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي العقيدة اإلسبلمية كتاريخها

يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات)تاريخ تدكين العقيدة السلفية 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. الشيخ د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الخبر- دار ابن عفاف إبراىيم بن محمد البريكافالمدخل إلى دراسة العقيدة

الرياض- دار ابن خزيمة يوسف بن علي الطريفمناىجو كمصنفاتو- تدكين علم العقيدة عند أىل السنة كالجماعة 

منج أىل السنة كالجماعة في تدكين علم العقيدة إلى نهاية القرف الثالث
(رسالة دكتوراة) 2/1الهجرم 

-دار التوحيد للنشر ناصر بن يحيى الحنيني
الرياض

إشراؼ الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلالتبلـز بين العقيدة كالشريعة

الرياض- دار العاصمة سليماف بن صالح الغصنصلة األخبلؽ بالعقيدة كاإليماف

معجم التعريفات كالضوابط كالتقسيمات كالفوائد في المصنفات
االعتقادية للشيخ ابن عثيمين

الرياض- دار الكياف أبو األشباؿ أحمد بن سالم المصرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في علم العقيدة :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة العبيكاف عامر بن عبد اهلل بن فالحمعجم ألفاظ العقيدة تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- مدار الوطن سعد بن محمد آؿ عبد اللطيفكتاب التعريفات االعتقادية

الرياض- دار المسلم عبد الرحمن بن صالح المحمودمصدر تلقي العقيدة عند السلف الصالح

الرياض- مدار الوطن عثماف علي حسنمصادر االستدالؿ على مسائل االعتقاد

الرياض- مكتبة الرشد عثماف علي حسنرسالة ماجستير- ½ منهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد 

الرياض- مدار الوطن عثماف علي حسنقواعد االستدالؿ على مسائل االعتقاد

الرياض- مدار الوطن عثماف علي حسنحكم مخالفة منهج أىل السنة في تقرير مسائل االعتقاد

عبد العزيز بن محمد آؿ(جمعا كدراسة)مسائل الفركع الواردة في مصنفات العقيدة 
عبداللطيف

الرياض- مدار الوطن 

مصر- دار ابن رجب عبد اهلل شاكر الجنيدمسد الذرائع في مسائل العقيدة تقديم
محمد صفوت نور الدين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في علم العقيدة :الموضوع 

02

الكويت- الدار السلفية عبد اهلل بن محمد الغنيمافثبات العقيدة االسبلمية أماـ التحديات

الرياض- دار الصميعي أحمد بن حجر آؿ طاميتػنػزيو السنة كالقرآف عن أف يكونا من أصوؿ الضبلؿ كالكفراف

الرياض- دار الطحاكية خالد بن ناصر آؿ حسين الغامدماآلراء األندلسية في العقيدة

معجم التعريفات كالفوائد كالتقسيمات االعتقادية في مصنفات ابن
عثيمين

مصر- دار المودة  جمع كترتيب
أحمد سالم

الرياض- مكتبة الرشد طارؽ بن سعيد القحطانيالتبلـز بين العقيدة كالشريعة كآثاره

،(عقيدة المقتدر باهلل)التعليق على االعتقاد القادرم )بحوث علمية 
(التعامل مع النوازؿ العقدية، موقف ابن معمر من دعوة ابن عبد الوىاب

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

الرياض- مدار الوطن 

(درء التعارض)أىم مصطلحات الفبلسفة المذكورة في )المعجم الوجيز 
(كغيرىا (منهاج السنة)ك 

مصر- دار منابر الفكر سفر بن عبد الرحمن الحوالي

دراسة في المنهج كالمسائل كاألسباب عند أىل- التوقف في العقيدة 
السنة

تكوين للدراساتبدر بن سعيد الغامدم
جدة- كاألبحاث 

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن محمد بن الصادؽ النجارتأصيل كتأسيس- القواعد العقدية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في علم العقيدة :الموضوع 

02

المطالب المفيدة في مسائل العقيدة، يليو تعريف بكتب العقيدة إلى
القرف الرابع الهجرم

المدينة- الناشر المتميز طارؽ بن سعيد القحطاني

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافكتب العقيدة كمنهجية االستفادة منها

عقيدة، تفسير،)القواعد الحساف من كبلـ شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية 
(حديث، أصوؿ، فقو، لغة، عاـ

الرياض- دار العاصمة  جمع
محمد بن عبد العزيز المسند. د

جمعا كدراسة- المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية اإلجماع 
(رسالة علمية)

خالد الجعيد كعلي العلياني كناصر
الجهني

الرياض- دار الفضيلة  إشراؼ
عبد اهلل بن محمد الدميجي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف بأىل الحديث  :الموضوع 

02

أحمد بن محمد الدىلوم المدنيتعيين الفرقة الناجية كأنها طائفة أىل الحديث- تاريخ أىل الحديث 
( ىػ1375)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

-مؤسسة الجريسي محمد بن إبراىيم اللحيدافالقناعة بلقب السنة كالجماعة
الرياض

الثقبة- دار الهجرة محمد بن عمر بازموؿاالنتصار ألىل الحديث

الرياض- دار الراية سليم بن عيد الهبلليدرء االرتياب عن حديث ما أنا عليو اليـو كاألصحاب

دراسة في أسباب افتراؽ األمة كمقومات- ما أنا عليو اليـو كأصحابي 
كحدتها الشرعية كالكونية من خبلؿ حديث االفتراؽ

بيركت- دار ابن حـز أحمد سبلـ

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلمفهـو أىل السنة عند أىل السنة كالجماعة

عجماف- مكتبة الفرقاف سليم بن عيد الهبلليبصائر ذكم الشرؼ بشرح مركيات منهج السلف

األزىار المنثورة في تبػيػين أف أىل الحديث ىم الفرقة الناجية كالطائفة
المنصورة

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد الرحمن األثرم

الرياض- دار الفضيلة مفرح بن سليماف القوسي(خصائصو- قواعده - مجاالتو - تاريخو - تعريفو )المنهج السلفي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف بأىل الحديث  :الموضوع 

02

عجماف- مكتبة الفرقاف سليم بن عيد الهبلليالمقاالت السلفية في العقيدة كالدعوة كالمنهج كالواقع

لمحمد سعيد رمضاف من" السلفية"نظرات كتعقيبات على ما في كتاب 
ىفوات

الرياض- مدار الوطن صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الراية سليم بن عيد الهبلليالقوؿ المبين في جماعة المسلمين

مصر- دار الضياء صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخخصائص الفرقة الناجية كالطائفة المنصورة

1377)حافظ بن أحمد الحكمي دراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة في الطائفة المنصورة 
(ىػ

الرياض- دار الصميعي 

-دار التوحيد للنشر عبد اهلل بن عبد العزيز العنقرمالفرؽ المنهجي بين أىل السنة كأىل األىواء
الرياض

لندف- مجلة البياف عبد الرحمن بن صالح المحمودمنهج السلف في العقيدة

الرياض- دار الفضيلة صالح بن عبد الرحمن الدخيلالخصائص- المنهج - األىداؼ - أىل السنة كالجماعة ، النشأة 

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمد(أىلها- خصائصها - مفهومها )عقيدة أىل السنة كالجماعة  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

1080   من 86صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف بأىل الحديث  :الموضوع 

02

التعريف بأىل السنة، سمات أىل السنة،)أصوؿ أىل السنة ىداية كأماف 
(كجوب نصب اإلماـ كالسمع كالطاعة، الوالء كالبراء كما يتعلق بهما

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيلي
الجزائر

-دار كنوز أشبيليا محمد بن عبد العزيز العليتجديد الدين، مفهومو كضوابطو كآثاره
الرياض

إف اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها)حديث 
(أحاديث في الدعوة) من سلسلة 16جزء )كقفات كتأمبلت  - (دينها

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب مسندة في بياف عقيدة السلف  :الموضوع 

02

360)اآلجرم، محمد بن الحسين 6/1الشريعة 
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عبد اهلل بن عمر الدميجي. د

360)اآلجرم، محمد بن الحسين 3/1الشريعة 
(ىػ

مكة- المكتبة المكية  تقديم/تحقيق
عبد القادر األرناؤكط/الوليد النصر 

290)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل كتاب السنة كالرد على الجهمية
(ىػ

المدينة- دار النصيحة  تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

الرياض- دار الراية ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 7/1السنة  تحقيق
عطية بن عتيق الزىراني. د

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة من الكتاب كالسنة كإجماع
9/1الصحابة كالتابعين كمن بعدىم 

البللكائي ، ىبة اهلل بن الحسن
( ىػ418)

الرياض- دار طيبة  تحقيق
أحمد بن سعد الغامدم. د

(اإلبانة الكبرل)اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية كمجانبة الفرؽ المذمومة 
6/1

ابن بطة، عبيد اهلل بن محمد
( ىػ387)العكبرم 

الرياض- دار الراية  تحقيق
يوسف الوابل كغيره. د/ رضا معطي 

ابن بطة، عبيد اهلل بن محمد(اإلبانة الصغرل)الشرح كاإلبانة على أصوؿ السنة كالديانة 
( ىػ387)العكبرم 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
رضا بن نعساف معطي. د

الرياض- دار الكياف عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي2/1اإلعانة على تقريب الشرح كاإلبانة 

ِقواـ السنة، إسماعيل بن محمد2/1الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىل السنة 
( ىػ535)األصبهاني 

الرياض- دار الراية  تحقيق
محمد أبو رحيم/ محمد بن ربيع . د

1080   من 88صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب مسندة في بياف عقيدة السلف  :الموضوع 

02

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرك2/1السنة 
( ىػ287)

الرياض- دار الصميعي  تخريج/تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د

مجموع فيو إثبات صفة العلو كلمعة االعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد
كذـ التأكيل

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد
( ىػ620)المقدسي 

الكويت- دار ابن األثير  تخريج/تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

ابن البنا، الحسن بن عبد اهللالمختار في أصوؿ السنة
( ىػ471)الحنبلي 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العباد. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين االعتقاد كالهداية إلى سبيل الرشاد
(ىػ

الرياض- دار الفضيلة  تعليق/ تحقيق 
عبد الرزاؽ عفيفي/ أحمد أبي العينين 

ابن أبي زمنين، محمد بن عبد اهللكتاب أصوؿ السنة
( ىػ399)

ليبيا- مكتبة الصحابة  تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

اآلثار الواردة عن السلف في العقيدة من خبلؿ كتب المسائل المركية
2/1جمعا كتخريجا كدراسة - عن اإلماـ أحمد 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

إعداد
أسعد بن فتحي الزعترم

اآلثار الواردة عن السلف في أبواب االعتقاد من كتاب سير أعبلـ النببلء
رسالة دكتوراه- 

الرياض- مدار الوطن  إعداد
جماؿ بن أحمد بادم. د

البن (تػاريخ دمشق)اآلثػار المػركية عن السػلف في العقيدة في كتاب 
5/1عساكر 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

إعداد
توفيق بن كماؿ طاس

اآلثار المركية عن أئمة السلف في العقيدة من خبلؿ كتب ابن أبي الدنيا
3/1جمعا كدراسة - 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

جمع كدراسة
حميد بن أحمد نعيجات
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب مسندة في بياف عقيدة السلف  :الموضوع 

02

-الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي4/1الذريعة إلى بياف مقاصد كتاب الشريعة لآلجرم 
الجزائر

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كالجماعة من الكتاب كالسنة كإجماع
9/1الصحابة كالتابعين كمن بعدىم 

البللكائي ، ىبة اهلل بن الحسن
( ىػ418)

المدينة- دار النصيحة  تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

ِقواـ السنة، إسماعيل بن محمد2/1الحجة في بياف المحجة في شرح التوحيد كمذاىب أىل السنة 
( ىػ535)األصبهاني 

بيركت- دار اللؤلؤة  تحقيق
مجدم بن عطية حمودة

دليل السائرين إلى الجنة شرح المختار في أصوؿ السنة، للحسن بن
( ىػ471)أحمد البنا 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  

الشرح كاإلبانة عن أصوؿ الديانة كمجانبة المخالفين كمباينة أىل األىواء
المارقين، كىو المشهور باإلبانة الصغرل

ابن بطة، عبيد اهلل بن محمد
( ىػ387)العكبرم 

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد بن عوض المصرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

أبو حاتم الرازم، محمد بن إدريسكتاب أصل السنة كاعتقاد الدين
( ىػ277)

الرياض- دار الشريف  تخريج/تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

قرة العينين بشرح)االنتصار بشرح عقيدة أئمة األمصار ، كىو المسمى 
277)، كأبو حاتم الرازم  ( ىػ264)عقيدة الرازيين ، أبو زرعة الرازم 

عماف- الدار األثرية محمد بن موسى آؿ نصر

اإلسماعيلي، أحمد بن إبراىيماعتقاد أئمة الحديث
( ىػ371)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرمصريح السنة
( ىػ310)

الكويت- غراس  تحقيق
بدر بن يوسف المعتوؽ

الحميدم، عبد اهلل بن الزبيرأصوؿ السنة
( ىػ219)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل بن سليماف الغفيلي. د

الحميدم، عبد اهلل بن الزبيرأصوؿ السنة
( ىػ219)

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
مشعل الحدارم

-مكتبة الغرباء األثرية ( ىػ486)إبراىيم بن أحمد القرشي فصل في بياف اعتقاد أىل اإليماف
المدينة

شرح/تحقيق
زكريا بن محمد المغناكم

الكتاب اللطيف لشرح مذاىب أىل السنة كمعرفة شرائع الدين
كالتمسك بالسنن

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
عبد اهلل البصيرم

264)المزني، إسماعيل بن يحيى شرح السنة
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
جماؿ عزكف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

1430)أحمد بن يحيى النجمي فتح الرب الغني بتوضيح شرح السنة للمزني
(ىػ

مكتبة كتسجيبلت الكلم
-الطيب اإلسبلمية 

تعليق/تخريج
حسن بن إبراىيم دغريرم

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنالبن قدامة المقدسي (لمعة االعتقاد)اإلرشاد شرح 
( ىػ1430)

الرياض- دار طيبة  عناية
محمد المنيع

عنايةصالح بن فوزاف الفوزافالبن قدامة المقدسي (لمعة االعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد)شرح 
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالح(لمعة االعتقاد)التعليق على 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسياالقتصاد في االعتقاد
( ىػ600)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
أحمد بن عطية الغامدم. د

الكويت- غراس عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العبادتذكرة المؤتسي شرح عقػيدة الحافػظ عبػد الغني المقػدسي

عدم بن مسافر األموم الهكارماعتقاد أىل السنة كالجماعة
( ىػ1075)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق كتعليق
حمدم السلفي كتحسين الدكسكي

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالعقيدة الصحيحة كما يضادىا
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

ابن عثيمين، محمد بن صالحعقيدة أىل السنة كالجماعة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلمجمل أصوؿ أىل السنة كالجماعة في العقيدة تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الغنيمافالمنهج الصحيح

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرأصوؿ العقائد الدينية
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

يقع ضمن مجموع)المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد اهلل بن عبد المحسن التركيمجمل اعتقاد أئمة السلف

يحوم متوف شاملة في العقيدة كالتوحيد كضوابط في الفتن)زاد الداعية 
(كالتكفير كغيرىا

-شركة دار األكفياء 
الرياض

جمع
محمد بن حسن القحطاني

الرياض- دار الراية عبد اهلل بن عبد الحميد األثرمالوجيز في عقيدة السلف الصالح تقديم
المشايخ ابن جبرين كصالح آؿ الشيخ

عقيدة التوحيد الكبرل كيليو عقيدة التوحيد الصغرل في عقائد أىل
السنة كالجماعة

محمد المكي بن مصطفى بن عزكز
( ىػ1334)المالكي 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق كتعليق
محمد رشيد علي بو عزالة. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرمختصر في اعتقاد أىل السنة كالجماعة
( ىػ1376)

الزلفي- دار المتعلم  شرح
عبد اهلل بن محمد الطيار. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

محمد صديق بن حسن القنوجيقطف الثمر في بياف عقيدة أىل األثر
( ىػ1307)

بيركت- عالم الكتب  تعليق/تحقيق
عاصم القريوتي. د

القاىرة- دار اآلثار عبد الكريم بن أحمد الحجورم3/1الفقو األكبر بشرح قطف الثمر في بياف عقيدة أىل األثر 

األصل ألحمد بن حمداف)مختصر نهاية المبتدئين في أصوؿ الدين 
( ىػ695الحراني 

ابن بلباف، محمد بن بدر الدين
( ىػ1083)الدمشقي 

عماف- الدار األثرية  تعليق/تحقيق
فخر الدين بن الزبير المحسي. د

ابن العطار ، علي بن إبراىيماالعتقاد الخالص من الشك كاالنتقاد
( ىػ724)

-دار الكتب األثرية 
األردف

تعليق/تحقيق
علي بن حسن الحلبي

حرب بن إسماعيل الكرمانيإجماع السلف في االعتقاد كما حكاه اإلماـ حرب بن إسماعيل الكرماني
( ىػ280)

مصر- دار اإلماـ أحمد  تحقيق كتعليق
أسعد بن فتحي الزعترم

ابن العطار ، علي بن إبراىيماالعتقاد الخالص من الشك كاالنتقاد
( ىػ724)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
سعد الزكيهرم

-مكتبة دار المنهاج صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالبن قدامة المقدسي (لمعة االعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد)شرح 
الرياض

اإلسماعيلي، أحمد بن إبراىيماعتقاد أىل السنة
( ىػ371)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تعليق
جماؿ عزكف. د

أبي حاتم الرازم كأبي زرعة- قرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين 
الرازم

-الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي
الجزائر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾ(لمعة االعتقاد)إرشاد العباد إلى معاني  إعداد
عبد اهلل بن محمد السحيم

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن(للشيخ عبد الرحمن بن سعدم)شرح أصوؿ العقائد الدينية 
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

عناية
طارؽ بن محمد الخويطر. د

عبد الواحد بن علي الشيرازم ثمالتبصرة في أصوؿ الدين
( ىػ486)المقدسي 

الرياض- دار المأثور  تحقيق
يوسف بن عبد اهلل الصمعاني

التبصير)تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز على كتاب 
البن جرير الطبرم (في معالم الدين

الرياض- مدار الوطن 

إتحاؼ األمة بشرح صريح السنة لئلماـ أبي جعفر محمد بن جرير
(تحقيق كشرح)الطبرم 

مصر- مكتبة فياض محمد عبد اللطيف الجمل تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيعقيدة أىل السنة كالجماعة- ىذه عقيدتي 

-مكتبة اإلماـ الذىبي خالد بن علي المشيقح(المختصر في العقيدة: خبلصة)متن الخبلصة في العقيدة 
الكويت

-مكتبة دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجاردركس مهمة لعامة األمة في العقيدة
المدينة

الخراسانية في شرح عقيدة الرازيين؛ أصل السنة كاعتقاد الدين، كىو ما
أدرؾ عليو أبو حاتم كأبو زرعة العلماء من أىل السنة في جميع األمصار

-مكتبة دار المنهاج عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفي
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

-دار أطلس الخضراء محمد بن فهد الفريححول أكثر من مائتي إجماع - (لمعة االعتقاد)إتحاؼ العباد بشرح 
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن محمود آؿ خضيرالبن قدامة المقدسي (لمعة االعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد)شرح  تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

سرد اعتقاد ثبلثين إماما من أئمة)اعتقاد أئمة السلف أىل الحديث 
(السلف مع شرح مواضع منها

-دار إيبلؼ الدكلية محمد بن عبد الرحمن الخميس
الكويت

ابن عثيمين، محمد بن صالح(عقيدة أىل السنة كالجماعة)شرح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

التعليق المتين على كتاب أصل السنة كاعتقاد الدين لئلمامين الرازيين
 ىػ264 ىػ كأبي زرعة الرازم 277أبي حاتم الرازم 

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

الرياض- مدار الوطن عبد الرحمن بن صالح المحمود(لمعة االعتقاد)تيسير 

329)الحسن بن علي البربهارم شرح السنة
(ىػ

الرياض- دار المنهاج  تحقيق كتعليق
عبد الرحمن بن أحمد الجميزم

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزاف(2/1) ( ىػ329)إتحاؼ القارم بالتعليقات على شرح السنة للبربهارم  إشراؼ
محمد بن فهد الحصين

1430)أحمد بن يحيى النجمي إرشاد السارم في شرح السنة للبربهارم
(ىػ

عجماف- مكتبة الفرقاف 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

الجزائر- دار المحسن ربيع بن ىادم المدخلي2/1عوف البارم ببياف ما تضمنو شرح السنة لئلماـ البربهارم  عناية
ليامين بن قدكر الجزائرم

الكويت- غراس عبد اهلل بن صالح العبيبلفالنبذ على شرح السنة للبربهارم مراجعة/تصحيح
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

عقيدة السلف أصحاب الحديث ، أك الرسالة في اعتقاد أىل السنة
كأصحاب الحديث كاألئمة

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني
( ىػ449)

الشارقة- دار الفتح  تخريج/تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونيعقيدة السلف أصحاب الحديث
( ىػ449)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
ناصر الجديع. د

الهادم الحثيث في شرح عقيدة السلف كأصحاب الحديث لشيخ
( ىػ449)اإلسبلـ أبي عثماف الصابوني 

مركز الراجحيعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- للدراسات 

مصر- دار اإلماـ أحمد ربيع بن ىادم المدخليللصابوني (عقيدة السلف أصحاب الحديث)شرح 

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثمافللصابوني (اعتقاد أئمة الحديث)شرح 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيعوف القارم بالتعليق على شرح السنة للبربهارم
الرياض- الراجحي  

عنايةعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرتعليقة على شرح السنة لئلماـ المزني
خالد بن عبد اهلل الكندرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- متوف كتب العقائد  :الموضوع 

02

شرح أصل السنة كاعتقاد الدين لئلمامين الرازيين أبي حاتم كأبي زرعة
رحمهما اهلل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحياإلرشاد بشرح االقتصاد في االعتقاد لئلماـ الحافظ عبد الغني المقدسي
الرياض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- بياف عقيدة السلف الصالح  :الموضوع 

02

شرح جملة ما حكاه عنهم أبو)اعتقاد أىل السنة أصحاب الحديث 
(الحسن األشعرم كقرره في مقاالتو

أبو الحسن األشعرم ، علي بن
( ىػ324)إسماعيل 

الرياض- دار الصميعي  شرح
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

أبو الحسن األشعرم ، علي بنرسالة إلى أىل الثغر
( ىػ324)إسماعيل 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تقديم/تحقيق
حماد األنصارم/ عبد اهلل البنهاكم 

أبو الحسن األشعرم ، علي بن2/1مقاالت اإلسبلميين كاختبلؼ المصلين 
( ىػ324)إسماعيل 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد محيي الدين عبد الحميد

أبو الحسن األشعرم ، علي بن(حقق على ست نسخ خطية)اإلبانة عن أصوؿ الديانة 
( ىػ324)إسماعيل 

الرياض- دار الفضيلة  حققو كخرجو كشرح ألفاظو
صالح بن مقبل العصيمي. د

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرمالتػبػصير في معالم الدين
( ىػ310)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

الدماـ- دار الذخائر صالح بن فوزاف الفوزافاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإللحاد

عبد الرحمن بن يحيى المعلميالقائد إلى تصحيح العقائد
( ىػ1386)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

الدرر: كىو شرح لنظم الشارح)العقائد السلفية بأدلتها النقلية كالعقلية 
2/1 (السنية في عقد أىل السنة المرضية

أحمد بن حجر آؿ بو طامي
( ىػ1423)البنعلي 

المؤلف

-المكتب اإلسبلمي الطيب بن عمر الجكنيالعقيدة السلفية كالرد على المنحرفين عنها
بيركت

تقديم
عبد اهلل بن أحمد األمين الشنقيطي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- بياف عقيدة السلف الصالح  :الموضوع 

02

-مؤسسة الجريسي سيد عبد الغنيالعقيدة الصافية للفرقة الناجية
الرياض

تقديم
علي العلياني/ الشيخ سعود الشريم 

صبلح. عبد اهلل المصلح ك د. دما ال يسع المسلم جهلو
الصاكم

الرياض- دار أشبيليا  مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

1433)عمر بن سليماف األشقر (موسوعة في أركاف اإليماف الستة) 8/1العقيدة في ضوء الكتاب كالسنة 
(ىػ

الكويت- مكتبة الفبلح 

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينمختصر شرح تسهيل العقيدة اإلسبلمية
( ىػ1438)

الرياض- مكتبة الرشد 

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحالمختصر في العقيدة

فتح رب البرية بشرح العقائد اإلسبلمية من اآليات القرآنية كاألحاديث
النبوية

عبد الحميد بن باديس القسنطيني
( ىػ1358)الجزائرم 

الرياض- مكتبة الرشد  شرح كتعليق
سامي بن نصر الدين القسنطيني الجزائرم

أبو الحسن األشعرم ، علي بنرسالة إلى أىل الثغر بباب األبواب
( ىػ324)إسماعيل 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
عبد اهلل شاكر الجنيدم. د

اليمن- دار كنوز دماج محمد بن علي الفضلي البعدانيالمختار من أحاديث سيد األبرار في المعتقد الصحيح

الرياض- دار السنة صالح بن فوزاف الفوزاف15/1مجموع الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف في العقيدة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- بياف عقيدة السلف الصالح  :الموضوع 

02

مكتب الدعوة بسلطانةصالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ19/1مجموعة العقيدة 
الرياض- 

مستخلصا من أحاديث الحافظ أبي عيسى )عقيدة أىل السنة كالجماعة 
(الترمذم

الرياض- مدار الوطن  جمع
طارؽ بن عوض اهلل

، كالفضائل،- عقيدة المسلم في ضوء الكتاب كالسنة  المفهـو
كالمقتضى، كالشركط، كاألركاف، كالنواقض، كالنواقص

سعيد بن علي بن كىف القحطاني
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

-الجامعة اإلسبلمية حياة بن محمد بن جبريل(2/1)جمعا كدراسة - اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية كاألصفهانية كشركحهما :الموضوع 

02

يقع المتن في مجموع)شرح العقيدة الواسطية كيليها ملحق الواسطية 
(159-129/3الفتاكل 

الثقبة- دار الهجرة ( ىػ1395)محمد خليل ىراس  عناية
علوم بن عبد القادر السقاؼ

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح العقيدة الواسطية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن2/1التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية 
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافشرح العقيدة الواسطية

الرياض- دار العاصمة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ2/1الآللىء البهية في شرح العقيدة الواسطية 

زيد بن عبد العزيز بن فياضالركضة الندية شرح الواسطية
( ىػ1416)

الرياض- مدار الوطن 

كقف هلل تعالىعبد العزيز بن محمد السلمافمختصر األسئلة كاألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية

كقف هلل تعالىعبد العزيز بن محمد السلمافالكواشف الجلية عن معاني الواسطية

الرياض- دار الرشيد عبد العزيز بن ناصر الرشيدالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية كاألصفهانية كشركحهما :الموضوع 

02

الرياض- مدار الوطن خالد بن عبد اهلل المصلحشرح العقيدة الواسطية من كبلـ شيخ االسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل تعالى تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(193 - 160/3تقع في مجموع الفتاكل )مناظرة حوؿ الواسطية 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية إعداد
عبد الرحمن بن صالح السديس

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ(تقريرات)شرح العقيدة الواسطية 
( ىػ1389)

الرياض- دار القاسم  جمع
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(5كتقع في الفتاكل الكبرل ج)شرح العقيدة األصفهانية 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سعيد بن نصر بن محمد

كىو شرح عقيدة مختصرة لمحمد بن محمود العجلي)شرح األصبهانية 
( ىػ688– األصبهاني 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار المنهاج  تحقيق
محمد بن عودة السعوم. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد الغنيمافالجلسات الطبلبية لشرح العقيدة الواسطية

الدماـ- دار ابن الجوزم سعد بن سعيد الحجرمتيسير رب البرية في شرح العقيدة الواسطية

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيشرح العقيدة الواسطية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية كاألصفهانية كشركحهما :الموضوع 

02

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللشرح كتاب العقيدة الواسطية
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

فوائد لجمع من)الكنوز المكية الجامعة لشركح العقيدة الواسطية 
2/1 (ابن ابراىيم كالسعدم كابن باز كالعثيمين كىراس كابن مانع: العلماء

الرياض- مدار الوطن  جمع
سعد بن شايم الحضيرم

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قياـ الساعة ،))العقيدة الواسطية 
((أىل السنة كالجماعة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

دراسة/تحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد الغنيمافالسبائك الذىبية بشرح العقيدة الواسطية

1435)زيد بن محمد بن ىادم السبيكة الذىبية حلية العقيدة الواسطية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية
(ىػ

-الميراث النبوم 
الجزائر

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرالتعليقات السنية على العقيدة الواسطية

ابن عثيمين، محمد بن صالح(شرح مختصر)مذكرة على العقيدة الواسطية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاكية كشركحها :الموضوع 

02

أبو جعفر، أحمد بن محمدالعقيدة الطحاكية
( ىػ322)الطحاكم 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/حاشية
عبد العزيز بن باز/ محمد بن مانع 

ابن أبي العز الحنفي، علي بن عليشرح العقيدة الطحاكية
( ىػ792)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج
413

ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي2/1شرح العقيدة الطحاكية 
( ىػ792)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تخريج/تحقيق
شعيب األرناؤكط/ عبد اهلل التركي . د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اآلخر حماد الغنيميالمنحة اإللهية في تهذيب شرح الطحاكية تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

محمد ناصر الدين األلباني(مختصر)شرح كتعليق - العقيدة الطحاكية 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- دار ابن األثير 2/1التعليقات البازية على شرح الطحاكية  إعداد
غزام بن حمداف األسلمي

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن عبد الرحمن الخميس3/1التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاكية 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافالتعليقات المختصرة على متن الطحاكية

صالح بن عبد الرحمن الحصينالمهذب في شرح العقيدة الطحاكية
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

مراجعة
أحمد الغامدم. علي فقيهي ك د. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاكية كشركحها :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة األخيار صالح بن عبد اهلل العصيميالتنبيهات المرضية على العقيدة الطحاكية

-دار أضواء السلف شرح العقيدة الطحاكية البن أبي العز الحنفي
الرياض

تخريج/ زيادة / اختصار 
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

الرياض- دار البينة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاكم اختصار
مهدم بن عماش الشمرم

توضيح بعض المصطلحات العلمية في شرح العقيدة الطحاكية كمعو
األسئلة كاألجوبة المرضية على شرح الطحاكية

-دار إيبلؼ الدكلية محمد بن عبد الرحمن الخميس
الكويت

(عقيدة أىل السنة كالجماعة)الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاكية 
2/1

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض

الجبيل- دار الصديق محمد بن عبد الرحمن الخميسالآللىء البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاكية

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن5/1الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاكية 
( ىػ1430)

الرياض- دار الصميعي  تخريج كإعداد
طارؽ بن محمد الخويطر. د

ألف سؤاؿ كجواب في شرح العقيدة– تسهيل فهم شرح الطحاكية 
الطحاكية البن أبي العز الحنفي

الرياض- دار الطحاكية خالد بن ناصر آؿ حسين الغامدم

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ2/1شرح العقيدة الطحاكية 
مصر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاكية كشركحها :الموضوع 

02

عبد العزيز بن محمد آؿ2/1حاشية على شرح العقيدة الطحاكية البن أبي العز الحنفي 
عبداللطيف

الرياض- مجلة البياف 

الرياض- مدار الوطن خالد بن عبد اهلل المصلحشرح العقيدة الطحاكية

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾشرح العقيدة الطحاكية إعداد
عبد الرحمن بن صالح السديس

شرح القيركانية، شرح)المجموع األصيل لتوضيح العقائد بالتفصيل 
(حائية ابن أبي داكد، منظومة كشرحها في األسماء كالصفات

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتعليق على مواضع من شرح العقيدة الصحاكية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في العقيدة الحموية كالتدمرية- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

كتقع في مجموع) (مقابلة على تسع نسخ)الفتول الحموية الكبرل 
(120 - 5/5الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
حمد بن عبد المحسن التويجرم. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالفتول الحموية الكبرل
( ىػ728)

-مكتبة اإلماـ الوادعي 
صنعاء

تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

ابن عثيمين، محمد بن صالحفتح رب البرية بتلخيص الحموية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

االنتصار للفتول الحموية كبياف الحيف في القضية، كيليها الوصية
بمؤلفات ابن تيمية لتلميذه شهاب الدين أحمد بن مرم الحنبلي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار بلنسية  تعليق/تخريج/تحقيق
فهد بن مقعد العتيبي

قطعة منو تطبع ألكؿ)جواب االعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 
(مرة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد عزير شمس

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافالتعليقات التوضيحية على مقدمة الفتول الحموية عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

الرياض- دار ابن األثير الكواكب الدرية من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتول الحموية إعداد
غزام بن حمداف األسلمي

تحقيق اإلثبات لؤلسماء كالصفات كحقيقة الجمع بين الشرع)التدمرية 
(128-1/3تقع ضمن مجموع الفتاكل  )(كالقدر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد بن عودة السعوم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في العقيدة الحموية كالتدمرية- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

1391)فالح بن مهدم آؿ مهدم التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تصحيح كتعليق
عبد الرحمن بن صالح المحمود. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح العقيدة التدمرية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في التدمرية كمعو األسئلة كاألجوبة
المرضية على الرسالة التدمرية

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميس

الرياض- مكتبة الرشد فخر الدين بن الزبير المحسػيالتوضيحات األثرية على متن الرسالة التدمرية إشراؼ
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

الرياض– مركز ابن تيمية تقريرات ابن تيمية في بياف ما يشكل من الرسالة التدمرية تعليق/جمع
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحتقريب التدمرية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾشرح العقيدة التدمرية إعداد
عبد الرحمن بن صالح السديس

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيالنفحات المسكية في التعليق على الفتول الحموية

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخشرح الفتول الحموية الكبرل
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في العقيدة الحموية كالتدمرية- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

عبد العزيز بن محمد آؿالتعليق على الفتول الحموية الكبرل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل
عبداللطيف

الرياض- مجلة البياف 

-دار التوحيد للنشر محمد بن عبد الرحمن الخميسالتحفة السنية في بياف مقاصد الفتول الحموية
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح تقريب التدمرية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-مكتبة المعارؼ محمد بن عبد الرحمن الخميسشرح الرسالة التدمرية
الرياض

نقض)األجوبة السنية على افتراءات األشعرم سعيد فودة في كتابو 
(مكرر في كتب الرد على األشاعرة )(التدمرية

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجار
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
منظومات في العقيدة :الموضوع 

02

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن4/1الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  إشراؼ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

توضيح المقاصد كتصحيح القواعد في شرح قصيدة اإلماـ ابن القيم
2/1

أحمد بن إبراىيم بن عيسى
( ىػ1329)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تقع في) (البن القيم)توضيح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية 
(مجموع الشيخ عبد الرحمن السعدم

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ عبد المقصود

الحق الواضح المبين في شرح توحيد األنبياء كالمرسلين من الكافية
اختصار لتوضيح الكافية الشافية، كيقع في) (البن القيم)الشافية 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- دار الميماف 

التعليق المختصر على القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في
4/1االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 

عنايةصالح بن فوزاف الفوزاف
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

مكة- دار الباز ( ىػ1395)محمد خليل ىراس 2/1شرح القصيدة النونية البن القيم 

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدللسفاريني (الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية)حاشية 
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

الدرر المضية في"لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح 
"عقيدة الفرقة المرضية

السفاريني، محمد بن أحمد
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار التوحيد  تحقيق
لجنة من المحققين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
منظومات في العقيدة :الموضوع 

02

الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية"شرح العقيدة السفارينية المسماة 
للسفاريني" في عقد أىل الفرقة المرضية

محمد بن عبد العزيز بن مانع
( ىػ1385)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تخريج/تحقيق
أشرؼ عبد المقصود

تنبيو ذكم األلباب السليمة عن الوقوع في األلفاظ المبتدعة الوخيمة
(كىو مبلحظات على شرح عقيدة السفاريني للشيخ محمد بن مانع)

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

ابن عثيمين، محمد بن صالح(الدرة المضية في عقد أىل الفرقة المرضية)شرح العقيدة السفارينية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

عنايةصالح بن فوزاف الفوزافشرح الدرر المضية في عقد أىل الفرقة المرضية للسفاريني
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

لوائح األنوار السنية كلواقح األفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داكد
2/1الحائية في عقيدة أىل اآلثار السلفية 

السفاريني، محمد بن أحمد
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- مكتبة الرشد 

شرح المنظومة الحائية في عقيدة أىل السنة كالجماعة لعبد اهلل بن أبي
( ىػ316ت )داكد السجستاني 

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزاف عناية
عادؿ الرفاعي كعصاـ المرم

الرياض- دار المغني عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرالتحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داكد الحائية

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الطيارفتح الودكد بشرح منظومة ابن أبي داكد

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن ناصر البراؾ(شرح الحائية)توضيح المقصود في نظم ابن أبي داكد 
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1435)زيد بن محمد بن ىادم نثر الوركد على حائية ابن أبي داكد
(ىػ

-مجالس الهدل 
الجزائر

أحمد بن عبد اهلل المرداكمالآللئ البهية في شرح المية شيخ االسبلـ ابن تيمية
( ىػ1236حيا سنة )الحنبلي 

الرياض- دار المسلم  تعليق
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنشرح المية شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

الرياض- دار التدمرية يوسف بن عبد اهلل السالمشرح البلمية تقديم
عبد اهلل بن محمد الغنيماف. د

الخبر- دار السنة إبراىيم بن محمد البريكافمنظومة أبي الخطاب الحنبلي– إتماـ المنة بشرح اعتقاد أىل السنة 

الجوىرة الفريدة في تحقيق العقيدة للحكمي ، كيليها قصيدة الحافظ أبي
:طاىر السلفي ألحمد بن مشرؼ في نظم عقيدة اإلماـ أبي زيد ، كيليها

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العزيز بن فيصل الراجحي

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن( ىػ510أبي الخطاب، محفوظ بن أحمد، )شرح عقيدة الكلوذاني 
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تخريج
طارؽ بن محمد الخويطر. د

أبي الخطاب، محفوظ بن أحمد، توفي)شرح القصيدة الدالية للكلوذاني 
( ىػ510سنة 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

2/1فتح الخالق شرح مجمع الحقائق كالرقائق في ممادح رب الخبلئق 
( ىػ840النظم لمحمد بن إبراىيم الوزير، توفي سنة )

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

-المكتبة اإلسبلمية 
القاىرة

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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عبد اهلل بن محمد األندلسينونية القحطاني
( ىػ387)القحطاني 

-مكتبة السوادم 
الرياض

تصحيح
محمد بن أحمد السيد أحمد

-مكتبة دار المنهاج عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر( ىػ471)شرح المنظومة الرائية في السنة، لئلماـ سعد بن علي الزنجاني 
الرياض

776)يوسف بن محمد السُّرَُّمرم نهج الرشاد في نظم االعتقاد، كيليو نظم عقيدة أىل األثر
محفوظ بن أحمد الَكَلوذاني/(ىػ

الكويت- دار التواصل  تعليق/تحقيق
مطلق بن جاسر الفارس الجاسر

نونية القحطاني، ميمية)أربح البضاعة في معتقد أىل السنة كالجماعة 
(ابن القيم، المية ابن مشرؼ، عقيدة ابن شيخ الحزاميين، كغيرىا

-دار علم السلف 
القاىرة

جمع
علي بن سليماف آؿ يوسف القصيمي الحنبلي

الصحيح من النظم: إبطاؿ نسبة الديواف المنسوب إلى ابن تيمية، كيليو
(عبد السبلـ بن برجس. يقع ضمن مجموع د)الفصيح البن تيمية 

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الشهب المرمية على المعطلة)الػمتممة العلمية في شرح قصيدة 
لطائف المعاني في شرح نظم مقدمة ابن أبي زيد: )، كيليو(كالجهمية

عماف- الدار األثرية محمد بن رياض األحمد

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللاألبيات الجامعة في المسائل النافعة

التحفة: آللئ النظم الحاكم لمسائل عظيمة كتحفة الطحاكم، المسمى
الفيفية في اعتقاد الفرقة المرضية

-مكتبة دار الحميضي سلماف بن أحمد الحكمي الفيفي
الرياض

تشتمل على خبلصة كتاب)الكفاية في العقيدة كالفرؽ كالمذاىب 
الهداية إلى معاني الكفاية: ، كيليو(التوحيد كالحموية كالطحاكية كغيرىا

عبد العزيز بن علي الحربي
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ألف بيت في مدح اهلل تعالى كنبيو صلى اهلل عيو)ألفية عقد الجماف 
(كسلم كالصحابة كالجنة كالحرمين كبيت المقدس

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتاز

1377)حافظ بن أحمد الحكمي الجوىرة الفريدة في تحقيق العقيدة
(ىػ

الرياض- دار الشريف  دراسة كتحقيق كشرح
مريم طاىر أحمد طالبي مدخلي

شرح القصيدة الدالية في االعتقاد ألبي الخطاب الكلوذاني رحمو اهلل
تعالى

الرياض- مكتبة الرشد ىاني بن عبد اهلل الجبير

المؤلفمحمد بن علي بن آدـ األثيوبيالدرر المضية في نظم توحيد رب البرية: ألفية التوحيد المسماة

المنظومات العقدية عند أىل السنة كالجماعة حتى نهاية القرف الثامن
جمعا كدراسة- الهجرم 

عماف- الدار األثرية خالد بن عبد العزيز النمر

–دار الميراث النبوم صالح بن سعد السحيميالقطوؼ الدكاني في شرح نونية القحطاني
الجزائر

ابن عثيمين، محمد بن صالح3/1شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

المؤلفزىير بن عمر الخبلقي( بيت مختارة من األصل500)المختارات الوافية من الكافية الشافية  تقديم
أحمد بن عبد الرحمن القاضي. د

-المكتب اإلسبلمي كفاية األبرار من لوامع األنوار لئلماـ الفاضل محمد بن أحمد السفاريني
بيركت

اختصار/ترتيب/تهذيب
محمد عبد الرحمن المعصومي
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على لوامع األنوار (بن سحماف-بن سعدم-أبابطين)تعقبات العلماء 
البهية للسفاريني، كمعها مبحث عن موقفو من دعوة ابن عبد الوىاب

-دار إيبلؼ الدكلية سليماف بن صالح الخراشي
الكويت

الرياض- مدار الوطن أحمد بن علي حمود حبيبي(نظم كشرح)المنة بشرح منظومة رياض الجنة في عقيدة أىل السنة 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالتعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم كالعقيدة السفارينية
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  قيدىا كزاد عليها
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

الرياض- دار التوحيد (للحكمي)تهذيب معارج القبوؿ شرح سلم الوصوؿ - تحقيق المأموؿ  تهذيب
عادؿ بن علي الػُمػَحػػػػنِّػػػي

1377)حافظ بن أحمد الحكمي معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إلى علم األصوؿ في التوحيد
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تخريج
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مصر- مكتبة الصفوة مختصر معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إلى علم األصوؿ في التوحيد اختصار
ىشاـ بن عبد القادر آؿ عقدة

مختصر معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إلى علم األصوؿ في علم
(للحكمي)التوحيد 

الرياض- مدار الوطن  اختصار
سعد بن محمد القحطاني

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرللشيخ عبد الرحمن بن سعدم (منهج الحق)شرح 

-دار سبيل المؤمنين حسن المرداكمبلوغ األماني في ذكر الفوائد التي تضمنتها نونية القحطاني
القاىرة
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-دار نور الكتاب (سبع منظومات لبعض علماء الشناقطة)سبع منظومات في االعتقاد 
الجزائر

عناية
محمد توفيق بن عمار الكيفاني

ابن عثيمين، محمد بن صالحتعليقات كتنبيهات على العقيدة السفارينية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الصراط المستقيم في إثبات الحرؼ القديم ، كيليو مسألة الحرؼ
كالصوت في كبلـ اهلل ، بدعة الكبلـ النفسي

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد
( ىػ620)المقدسي 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتعليق
محمد بن عبد الرحمن الخميس

يهدل كال يباععبد اهلل بن يوسف الجديعالعقيدة السلفية في كبلـ رب البرية ككشف أباطيل المبتدعة الردية

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدحكاية المناظرة في القرآف
( ىػ620)المقدسي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي(مسألة خلق القرآف- أصوؿ الدين )جزء في األصوؿ 
( ىػ513)

الرياض- دار السبلـ  تحقيق
سليماف بن عبد اهلل العمير. د

دكر علماء القيركاف في الدفاع عن مذىب اإلماـ– مسألة خلق القرآف 
مالك في ىذه المسألة

الرياض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرحمن الركمي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(36 - 5/12يقع في مجموع الفتاكل )قاعدة في القرآف ككبلـ اهلل 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

/12يقع في مجموع الفتاكل )مسألة األحرؼ التي أنزلها اهلل على آدـ 
37 - 116)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(161 - 117/ 12يقع في مجموع الفتاكل )القرآف العظيم كبلـ اهلل 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

 -162/12يقع في مجموع الفتاكل )المسألة المصرية في القرآف 
234)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(257 - 246/12يقع في مجموع الفتاكل )التبياف في نزكؿ القرآف 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

 -323/12كيقع في مجموع الفتاكل ) (في كبلـ اهلل)مختصر الكيبلنية 
501)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
علي الكندرم المرر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(في إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل)الرسالة البعلبكية 
( ىػ728)

الرياض- دار الفيصلية  تحقيق
مريم بنت عبد العالي الصاعدم

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدمناظرة في القرآف العظيم
( ىػ620)المقدسي 

-مكتبة ابن تيمية 
الكويت

تحقيق
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

رسالة في أف القرآف غير مخلوؽ، كيليو رسالة اإلماـ أحمد إلى المتوكل
في مسألة القرآف

إبراىيم بن إسحاؽ البغدادم
( ىػ285)الحربي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

الضياء المقدسي، محمد بناختصاص القرآف بعوده إلى الرحيم الرحمن
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

في أف القرآف)رسالة اإلماـ أحمد بن حنبل إلى الخليفة المتوكل العباسي 
(كبلـ اهلل

دمشق- دار النوادر ( ىػ241)أحمد بن حنبل  تحقيق
علي محمد زينو

عبيد اهلل بن سعيد بن حاتم الوايليرسالة السجزم إلى أىل زبيد في الرد على من أنكر الحرؼ كالصوت
( ىػ444)السجزم 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق كدراسة
محمد باكريم باعبد اهلل

-الجامعة اإلسبلمية أحمد بن عبد اهلل الغنيمافعلم الغيب في العقيدة اإلسبلمية
المدينة
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الرياض- دار القاسم فوز بنت عبد اللطيف الكردمأصوؿ اإليماف بالغيب كآثاره

القوؿ المبين في إثبات الصورة لرب العالمين أك نقض رسالة السقاؼ
"رأيت ربي في أحسن صورة: أقواؿ الحفاظ المنثورة لبياف كضع حديث"

بريدة– دار األنصار سليماف بن ناصر العلواف

يـو)المنهل الرقراؽ في تخريج ما ركم عن الصحابة كالتابعين في تفسير 
، كبذيلو الرد المثالي على الصابوني كالغزالي(يكشف عن ساؽ

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبللي

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليدراسة في ضوء عقيدة أىل السنة كالجماعة- صفة الغيرة هلل تعالى 

-مركز الفكر المعاصر ناصر بن يحيى الحنينيدراسة عقيدية معاصرة- مآالت القوؿ بخلق القرآف 
الرياض

المؤلفعيد بن محمد الشمرمالحياء من صفات الرحمن كمن صفات أىل اإليماف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدمناظرة أىل البدع في القرآف العظيم ككبلـ اهلل القديم
( ىػ620)المقدسي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تعليق/تحقيق
ربيع بن زكريا أبو ىرجة

يطبع ألكؿ مرة)الحيدة كاالعتذار في الرد على من قاؿ بخلق القرآف 
(كامبل

المدينة- دار النصيحة ( ىػ240)عبد العزيز الكناني  تعليق
أبو عبد الرحمن األثرم

الرياض- دار المأثور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسحقيقة كبلـ رب العالمين بين علماء أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الكبلـ، علم الغيب، الصورة، الساؽ، الغيرة،الحياء: بحوث في صفات إلٰػهية معينة :الموضوع 

02

يقع ضمن مجموع)عقيدة أىل اإليماف في خلق آدـ على صورة الرحمن 
(مؤلفاتو

حمود بن عبد اهلل التويجرم
( ىػ1413)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

ىداية الحيراف بما ثبت في صورة الرحمن، شرح)مجموع رسائل عقدية 
الصدر في السؤاؿ عن أكؿ ىذا األمر، اإلسبلـ كاإليماف كمنزلة العمل

-دار أطلس الخضراء منصور بن عبد العزيز السمارم
الرياض

مكتبة دار البياف الحديثةعبد القادر بن محمد الغامدمصفة النػزكؿ اإللهي كرد الشبهات حولها
الطائف- 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب حديثية كمسندة في األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب األسماء كالصفات
(ىػ

-مكتبة السوادم 
الرياض

تقديم/تحقيق
مقبل الوادعي/ عبد اهلل الحاشدم 

ابن خزيمة، محمد بن إسحاؽ2/1كتاب التوحيد كإثبات صفات الرب عز كجل 
( ىػ311)

المدينة- الناشر المتميز  تعليق/تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

مختصر كتاب التوحيد كإثبات صفات الرب عز كجل إلماـ األئمة ابن
( ىػ311)خزيمة النيسابوم 

ليبيا- دار الصحابة  اختصار
أحمد بن علي القفيلي

ابن منده، محمد بن إسحاؽكتاب التوحيد كمعرفة أسماء اهلل عز كجل كصفاتو على االتفاؽ كالتفرد
( ىػ395)األصبهاني 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
علي بن ناصر الفقيهي. د

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيكتاب التوحيد هلل عز كجل
( ىػ600)

الرياض- دار المسلم  تحقيق
مصعب بن عطا اهلل الحايك

تحقيق( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر كتاب النػزكؿ، كيليو كتاب الصفات
علي بن محمد الفقيهي. د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر كتاب الصفات تقديم/تحقيق
الشيخ مقبل الوادعي/محمد بن يحيى الوصابي

أبو إسماعيل الهركم، عبد اهلل بن(مكرر في األجزاء الحديثية)كتاب األربعين في دالئل التوحيد 
( ىػ481)محمد األنصارم 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
علي بن ناصر الفقيهي. د

303)النسائي، أحمد بن شعيب كتاب النعوت
(ىػ

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عبد العزيز الشهواف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب حديثية كمسندة في األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

إفراد أحاديث أسماء اهلل سبحانو كتعالى كصفاتو غير صفات األفعاؿ في
2/1الكتب الستة 

الرياض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغير

الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن محمد الفريحاألحاديث الواردة في االسم األعظم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(إف اهلل تسعة كتسعين اسما): جزء فيو طرؽ حديث
( ىػ430)عبداهلل 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

أبو إسماعيل الهركم، عبد اهلل بن(مكرر في األجزاء الحديثية)كتاب األربعين في دالئل التوحيد 
( ىػ481)محمد األنصارم 

مصر- دار ابن رجب  تحقيق
جهاد بن السيد المرشدم

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب األسماء كالصفات
(ىػ

-دار التوعية اإلسبلمية 
مصر

تحقيق
محمد محب الدين أبو زيد

-مكتبة ابن تيمية ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر كتاب الصفات، كيليو كتاب أحاديث النزكؿ
القاىرة

تحقيق كتعليق
نشأت بن كماؿ المصرم

األحاديث الضعاؼ كالموضوعات في األسماء كالصفات، كمعو السبل
السوية في ما ال يصح من األحاديث في اآلداب الشرعية

بيركت- دار ابن حـز زكريا بن غبلـ قادر

-الدار العالمية للنشر أحمد شحاتو(للدارقطني)التعليق المأموؿ على كتاب النزكؿ 
االسكندرية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(582 - 321/5كيقع في مجموع الفتاكل )شرح حديث النػزكؿ 
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- كتب حديثية كمسندة في األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

البياف كالتسديد في شرح األربعين في دالئل التوحيد لئلماـ الهركم رحمو
اهلل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث عامة- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

ابن عثيمين، محمد بن صالحالقواعد المثلى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

عجماف- مكتبة الفرقاف عبيد بن عبد اهلل الجابرمفتح العلي األعلى بشرح القواعد المثلى

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾالتعليق على القواعد المثلى إعداد
عبد اهلل بن محمد المزركع

ابن عثيمين، محمد بن صالحأسماء اهلل كصفاتو كموقف أىل السنة منها
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الثقبة- دار الهجرة إبراىيم بن محمد البريكافالقواعد الكلية لؤلسماء كالصفات عند السلف

من كبلـ ابن القيم كالشنقيطي)القواعد الطيبات في األسماء كالصفات 
(كالعثيمين

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ عبد المقصود

محمد األمين بن محمد المختارمنهج كدراسات آليات األسماء كالصفات
( ىػ1393)الشنقيطي 

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
سيد بن عباس الجليمي

1433)عمر بن سليماف األشقر أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىل السنة كالجماعة
(ىػ

األردف- دار النفائس 

الصفات اإللهية في الكتاب كالسنة النبوية في ضوء اإلثبات كالتنزيو،
بعد رجوعو لمذىب السلف (األب)كيليو منتقى من كبلـ الجويني 

الرياض- دار المنهاج ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث عامة- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

ابن شيخ الحزاميين، أحمد بنالنصيحة في صفات الرب جل كعبل
( ىػ711)إبراىيم 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

صفات اهلل عز كجل في ضوء القرآف الكريم كالرد على المخالفين
(مجموع كبلـ متفرؽ في الصفات)

محمد األمين بن محمد المختار
( ىػ1393)الشنقيطي 

بيركت- دار ابن حـز  جمع
عبد اهلل بن عبد العزيز الدغيثر

-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميميالصفات اإللهية ، تعريفها ، أقسامها
الرياض

-دار إيبلؼ الدكلية محمد بن خليفة التميميمعتقد أىل السنة كالجماعة في أسماء اهلل الحسنى
الكويت

األسماء- األلوىية - توحيد الربوبية )إتحاؼ المريد بمعرفة التوحيد 
(كتب متنوعة في التوحيد: مذكور في )(كالصفات

الخبر- دار السنة إبراىيم بن محمد البريكاف

شمس الدين الذىبي، محمد بناألربعين في صفات رب العالمين
( ىػ748)أحمد 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

يقع ضمن مجموع مؤلفات)التحفة المدنية في العقيدة السلفية 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

1225)حمد بن ناصر آؿ معمر 
(ىػ

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عيسى بن عبد اهلل السعدمحقيقة المثل األعلى كآثاره

بحث نظرم كتطبيقي)الرسالة المدنية في الحقيقة كالمجاز في الصفات 
(373 - 351/6تقع في مجموع الفتاكل  )(في األسماء كالصفات

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار طيبة  تحقيق
الوليد بن فرياف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث عامة- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

رسالة في النػزكؿ كالمعية كإثبات الصفات ، كيليو فصل في محنة شيخ
اإلسبلـ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار أعبلـ السنة 
الرياض

تعليق/تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

تفصيل االجماؿ فيما يجب هلل من صفات"الرسالة األكملية كتسمى 
(140 - 68 / 6كتقع في مجموع الفتاكل )" الكماؿ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مصر- مطبعة المدني  تحقيق
أحمد حمدم إماـ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(212 - 185/6تقع في مجموع الفتاكل )قاعدة في االسم كالمسمى 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

تقع في)قاعدة في مسائل الصفات كاألفعاؿ من حيث قدكمها ككجوبها 
(184 - 144/6مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

-دار البشائر اإلسبلمية كليد بن محمد العلي3/1جهود اإلماـ ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد األسماء كالصفات 
بيركت

الرياض- دار طيبة ناصر بن عبد اهلل القفارمنواقض توحيد األسماء كالصفات

االحتجاج باآلثار السلفية على إثبات الصفات اإللٰػهية ، كالرد على
المفوضة كالمشبهة كالجهمية

-دار األمر األكؿ عادؿ بن عبد اهلل آؿ حمداف
الرياض

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليالكبلـ على الصفات
( ىػ463)ابن ثابت 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم

-مكتبة أىل األثر عبد اهلل بن عيسى األحمدمالكماؿ اإللهي بين أىل السنة كالجماعة كمخالفيهم
الكويت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث عامة- تأصيبلت في عقيدة األسماء كالصفات  :الموضوع 

02

-مكتبة اإلماـ الذىبي ماىر بن عبد الحميد بن مقدـصفات اهلل المنفّية بالكتاب كالسنة النبوية
الكويت

عقيدة أىل السنة كالجماعة في صفات اهلل تعالى الواردة على سبيل
المقابلة كالرد على المخالفين

عز الدين بن عبد القادر مرير
الصابرم

المدينة- الناشر المتميز  تقديم
عبد القادر بن محمد عطا صوفي. د

عقيدة الراسخين في العلم من الصحابة كالتابعين كاألئمة المرضيين في
صفة النزكؿ كحديث الصورة ،: صفات رب العالمين ، كيليو جزآف

-مكتبة أىل األثر سعود العثماف
الكويت

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح القواعد المثلى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

المحلى في شرح القواعد المثلى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى
للعبلمة محمد صالح العثيمين

بيركت- دار ابن حـز كاملة الكوارم

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجارالقواعد كالضوابط السلفية في أسماء كصفات رب البرية تقديم المشائخ
إبراىيم الرحيلي كسليماف الرحيلي

منتقى من بدائع الفوائد البن)فائدة جليلة في قواعد األسماء الحسنى 
(القيم

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

الكويت- غراس  تحقيق
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر. د

الرياض- دار ابن خزيمة صالح بن عبد اهلل العصيمياإلنباه إلى ما ليس من أسماء اهلل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
شرح أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العليا :الموضوع 

02

الظهراف- الدرر السنية علوم بن عبد القادر السقاؼصفات اهلل عز كجل الواردة في الكتاب كالسنة

-مكتبة اإلماـ الذىبي محمد بن حمد الحمود النجدم3/1النهج األسمى في شرح أسماء اهلل الحسنى 
الكويت

-توزيع دار الدليقاف (مجموع كبلـ ابن القيم في أسماء اهلل الحسنى)أسماء اهلل الحسنى 
الرياض

جمع
يوسف علي بديوم

سعيد بن علي بن كىف القحطانيشرح أسماء اهلل الحسنى في ضوء الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

مراجعة
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن صالح الغصن(رسالة ماجستير)أسماء اهلل الحسنى 

الطريقة: شرح أسماء اهلل الحسنى من كتب الشيخ السعدم، كمعو
المثلى في إحصاء أسماء اهلل الحسنى

األردف- دار المعالي  جمع/إعداد
محمد شوماف الرملي

الرياض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغيرشرح أسماء اهلل تعالى الحسنى كصفاتو الواردة في الكتب الستة

العمل األسنى، نظم كشرح أسماء اهلل الحسنى، كيليو أكضح المعاني
(مكرر في كتب اعتقاد األئمة األربعة)شرح مقدمة ابن أبي زيد القيركاني 

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرفقو األسماء الحسنى
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
شرح أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العليا :الموضوع 

02

الرياض- دار القاسم عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرمختصر فقو األسماء الحسنى

أسماء اهلل الحسنى، جبللها كلطائف اقترانها كثمراتها في ضوء الكتاب
كالسنة

-مكتبة اإلماـ الذىبي ماىر بن عبد الحميد بن مقدـ
الكويت

تقديم
عثماف بن محمد الخميس. د

-دار الدليل األثرية عبد الهادم حسن كىبياألسماء الحسنى كالصفات العلى
السعودية

1433)عمر بن سليماف األشقر أسماء اهلل الحسنى الهادية إلى اهلل كالمعرفة بو
(ىػ

األردف- دار النفائس 

–دار الميراث النبوم جمعا كدراسة- تفسير أسماء اهلل الحسنى للشيخ عبد الرحمن بن سعدم 
الجزائر

إعداد
عبيد بن علي العبيد. د

-مكتبة اإلماـ الذىبي محمد بن حمد الحمود النجدممختصر النهج األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى
الكويت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو كالعرش كالكرسي كالرد على القائلين باالتحاد ككحدة الوجود :الموضوع 

02

شمس الدين الذىبي، محمد بنالعلو للعلي الغفار
( ىػ748)أحمد 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تخريج
أشرؼ عبد المقصود

محمد ناصر الدين األلبانيمختصر العلو للعلي الغفار للذىبي
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(193 - 153/5كتقع في مجموع الفتاكل )القاعدة المراكشية 
( ىػ728)

الرياض- دار طيبة  تحقيق
ناصر الرشيد. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالقاعدة المراكشية
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الثقبة- دار الهجرة أسامة بن توفيق القصاص2/1إثبات علو اهلل على خلقو كالرد على المخالفين  تقديم
عبد الرحمن عبد الخالق

مكتبة السوادم للتوزيعمحمد بن أحمد سيد أحمد(من كبلـ ابن القيم)أدلة علو اهلل تعالى على خلقو 
جدة- 

حمود بن عبد اهلل التويجرمإثبات علو اهلل كمباينتو لخلقو كالرد على من زعم أف معية اهلل للخلق ذاتية
( ىػ1413)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

بيركت- عالم الكتب موسى بن سليماف الدكيشعلو اهلل على خلقو

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عواد بن عبد اهلل المعتق. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو كالعرش كالكرسي كالرد على القائلين باالتحاد ككحدة الوجود :الموضوع 

02

مكرر في كتب)اجتماع الجيوش اإلسبلمية على حرب المعطلة كالجهمية 
(الرد على المعطلة كالجهمية

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
زائد بن أحمد النشيرم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(583 - 545/6تقع في مجموع الفتاكل )الرسالة العرشية 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

شمس الدين الذىبي، محمد بنكتاب العرش كما كرد فيو من األخبار
( ىػ748)أحمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد بن خليفة التميمي. د

ابن أبي شيبة العبسي ، محمد بنكتاب العرش كما كرد فيو من األخبار
( ىػ297)عثماف 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1كتاب العرش 
( ىػ748)أحمد 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
محمد بن خليفة التميمي. د

في بياف تحريم)كتاب العرش، كيليو تشبو الخسيس بأىل الخميس 
(التشبو بالمشركين

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن إسماعيل

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد(مختصر لكتاب العرش للذىبي)الكبلـ على مسألة االستواء على العرش 
( ىػ744)المقدسي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
ناصر بن سعود السبلمة. د

الرياض- دار ابن األثير عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العباد(دراسة تحليلية)األثر المشهور عن اإلماـ مالك في صفة االستواء 

-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميمياآلثار المركية في صفة المعية
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو كالعرش كالكرسي كالرد على القائلين باالتحاد ككحدة الوجود :الموضوع 

02

كيقع ضمن مجموعة)إبطاؿ كحدة الوجود كالرد على القائلين بها 
(120 - 61/1)الرسائل كالمسائل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

تخريج/تحقيق
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

يقع ضمن مجموع الفتاكل)حقيقة مذىب االتحاديين ككحدة الوجود 
134/2 - 285)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- دار القاسم محمد بن إبراىيم الحمدالوجودية

المبل علي القارم، علي بن سلطافالرد على القائلين بوحدة الوجود
( ىػ1014)محمد 

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

يقع في مجموع الفتاكل)الرد األقـو على ما في فصوص الحكم 
362/2 - 451)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

رد على غبلة)الصواـر الحداد القاطعة لعبلئق مقاالت أرباب االتحاد 
(الصوفية كابن عربي

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

القاىرة- مكتبة الفرقاف  تحقيق
محمد بن ربيع بن ىادم. د

تقع في مجموع) (في نقض الحلوؿ كاالتحاد)رسالة إلى نصر المنبجي 
(479 - 452/2الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

مذكور في كتب)نقض قوؿ الفبلسفة أف اهلل ال داخل العالم كال خارجو 
(الرد على الفبلسفة

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميس

بغػية المرتاد في الرد على المتفلسفة كالقرامطة كالباطنػية أىل اإللحاد من
(مكرر في الرد على الفبلسفة) (السبعينية)القائلين بالحلوؿ كاالتحاد 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
موسى بن سليماف الدكيش. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو كالعرش كالكرسي كالرد على القائلين باالتحاد ككحدة الوجود :الموضوع 

02

إقامة الحجة كالبرىاف على من زعم أف اهلل في كل مكاف كفسر رأيو
بالقرآف

-بيت األفكار الدكلية عبد الكريم بن صالح الحميد
الرياض

كالرد على أىل الضبلؿ (أين)تكحيل العين بجواز السؤاؿ عن اهلل بػ 
الكوثرم كالغمارم كالسقاؼ كمن لف لفهم: كالمين 

-دار التوحيد للنشر صادؽ بن سليم صادؽ
الرياض

تقديم
محمد بن األمين بو خبزة الحسيني

-بيت األفكار الدكلية علي بن محمد الشهرانيبػغية المتأسي في إثبات الكرسي
الرياض

مجموع فيو إثبات صفة العلو كلمعة االعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد
(مكرر في متوف عقائد)كذـ التأكيل 

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد
( ىػ620)المقدسي 

الكويت- دار ابن األثير  تخريج/تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

رد على ابن عربي في كتابو فصوص)نعمة الذريعة في نصرة الشريعة 
(الحكم

إبراىيم بن محمد الحلبي الحنفي
( ىػ956)

الرياض- دار المسير  عناية
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد العزيز العليعرضا كنقضا– عقيدة الحلوؿ كالتناسخ 

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي(القاعدة المراكشية)التعليقات اإليضاحية على 
الرياض

قياـ الدالئل العقلية على إثبات الفوقية كبطبلف دعول الفبلسفة
(لحسين فودة (حسن المحاججة)رد على كتاب )كالجهمية 

-دار التوحيد للنشر كماؿ الدين المغربي
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

اإلسراء كالمعراج كذكر أحاديثهما، كتخريجها، كبياف صحيحها من
سقيمها

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- اإللماـ في مسألة تكليف الكفار بفركع اإلسبلـ 

حكم التحاكم إلى الطاغوت، ىجر)إرشاد الطالب إلى أىم المطالب 
(المبتدع، المواالة كالمعاداة، كغيرىا

-دار المعراج الدكلية ( ىػ1349)سليماف بن سحماف 
الرياض

عناية
سعيد بن ىليل العمر

مبحث جميل في تفضيل الخالق على)مباحث المفاضلة في العقيدة 
(المخلوؽ كالتفاضل بين الصحابة كالمؤمنين كالمبلئكة كغيرذلك

الخبر- دار ابن عفاف محمد بن عبد الرحمن الشظيفي

كتاب كصف التفصيل في كشف التفضيل لعز الدين بن عبد السبلـ،
كمقدمة في تفاضل المخلوقات للشنقيطي صاحب أضواء البياف

مكة- المكتبة المكية  عناية
عبد اهلل نذير. د

الرياض- مكتبة الرشد عواد بن عبد اهلل المعتقكسطية أىل السنة في حكم مرتكب الكبيرة

الرياض- مدار الوطن عبد الرزاؽ طاىر معاشرسالة ماجستير- الجهل بمسائل االعتقاد كحكمو  إشراؼ
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

الرياض- مكتبة الرشد أبو العبل بن راشد الراشدعارض الجهل كأثره على أحكاـ االعتقاد عند أىل السنة كالجماعة تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

العذر بالجهل مع توضيح كبياف لموقف شيخي اإلسبلـ ابن تيمية كابن
عبد الوىاب من العذر بالجهل كتكفير المعين

-مكتبة ابن تيمية شريف محمد فؤاد ىزاع
القاىرة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

نبذه في العقيدة اإلسبلمية، فتح رب البرية)رسائل في العقيدة اإلسبلمية 
(بتلخيص الحموية، رسالة في الوصوؿ إلى القمر

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم عيسى بن عبد اهلل السعدمموانع إنفاذ الوعيد

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(ست رسائل)مجموع فيو رسائل كقواعد لشيخ االسبلـ ابن تيمية 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق/جمع/تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

سيأتي)دركس عقدية مستفادة من الحج، كيليو الحج كتهذيب النػفوس 
(في كتب الحج

القاىرة- دار ابن عفاف عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

من كبلـ ابن عثيمين)منهاج أىل السنة كالجماعة في العقيدة كالعمل 
(كاأللباني

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

جمع
أبو عبد اهلل النعماني األثرم

تقع في مجموع الفتاكل)قاعدة في توحد الملة كتعدد الشرائع 
106/19 - 128)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

اإليضاح كالتبيين لما صح مما لم يصح من األحاديث كاآلثار كالهواتف
في الجن كالشياطين

بيركت- شركة الرياف محمد بن عبد اهلل اإلماـ

عبد العزيز بن محمد آؿمعناه كأقسامو- الفسق 
عبداللطيف

الرياض- مدار الوطن 

فتح المناف في مجموع كبلـ ابن تيمية عن الجاف لمشهور بن سلماف،
3/1تحقيق البرىاف في رسالة محمد عليو السبلـ إلى الجاف : كيليو

ابن قاضي الجبل، أحمد بن
( ىػ771)الحسن 

البحرين- مكتبة التوحيد 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

-دار أضواء السلف عمر بن عبد اهلل الشبلي الحنفيمختصر آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف
الرياض

تحقيق
عبد العزيز بن صالح الطوياف. د

حماد بن محمد األنصارمرسائل في العقيدة
( ىػ1418)

عجماف- مكتبة الفرقاف 

دمشق- دار القلم (منتقى من كبلـ ابن القيم)فصوؿ في االعتقاد  إعداد
صالح بن أحمد الشامي

360)اآلجرم، محمد بن الحسين كتاب التصديق بالنظر الى اهلل تعالى في اآلخرة
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

األردف- مكتبة المنار ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر كتاب الرؤية تخريج/تحقيق
أحمد الرفاعي كإبراىيم العلي

تقع في مجموع الفتاكل)رسالة إلى أىل البحرين حوؿ رؤية الكفار ربهم 
485/6 - 506)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميميرؤية النبي صلى اهلل عليو كسلم لربو
الرياض

تقديم
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

ابن حجر، أحمد بن علي(رؤية النبي عليو الصبلة كالسبلـ ربو ليلة االسراء)الغػنػية في مسالة الرؤية 
( ىػ852)العسقبلني 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

1250)الشوكاني، محمد بن علي أطفاؿ الكفار في اآلخرة
(ىػ

مكتبة دار البياف الحديثة
الطائف- 

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

كيتضمن شرح)اإلنكار على من لم يعتقد خلود كتػأبػيػد الكفار في النار 
(كتاب شيخ االسبلـ ابن تيمية في مسألة الفناء

المؤلفعبد الكريم بن صالح الحميد

الصنعاني، محمد بن إسماعيلرفع األستار إلبطاؿ أدلة القائلين بفناء النار
( ىػ1182)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر الدين األلباني

كشف األستار إلبطاؿ ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ اإلسبلـ ابن
تيمية كابن القيم

الرياض- دار طيبة علي بن جابر الحربي

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(26- آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية ) 2/1كتاب الركح 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد أجمل اإلصبلحي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمأحكاـ عصاة المؤمنين
( ىػ728)

-دار الكلمة الطيبة 
القاىرة

جمع
مركاف كجك

-الجامعة اإلسبلمية ألطاؼ الرحمن بن ثناء اهلل3/1المسائل العقدية المتعلقة بآدـ عليو السبلـ 
المدينة

سليماف بن عبد الرحمن بن حمداف(4سلسلة رقم )الفوائد المتعلقة بالعقائد 
( ىػ1397)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية ألحواؿ المحتضر

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية في إبليس
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

–أفضلية النبي على الخلق – األمن من مكر اهلل )بحوث عقدية محكمة 
(صخرة القدس في ضوء العقيدة - (لو)استعماالت 

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد الرحمن الجديع

القاىرة- مكتبة الديار مدحت بن الحسن آؿ فراجالعذر بالجهل تحت المجهر الشرعي تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

-دار كنوز أشبيليا السيد صبحي العيسومأعماؿ الكافر متعدية النفع، ما لها كأثرىا في الواقع كموقف المسلم منها
الرياض

دفع دعول المعارض العقلي عن األحاديث المتعلقة بمسائل االعتقاد
مكرر في كتب الرد على العقبلنيين - ((دراسة لما في الصحيحين))

-مكتبة دار المنهاج عيسى بن محسن النعيمي
الرياض

مكرر في كتب))- الببلغة في ضوء مذىب السلف في االعتقاد 
((الببلغة

عبد المحسن بن عبد العزيز
العسكر

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير(رؤية منهجية)قواعد في التعامل مع المتغيرات 

دراسة علمية لما قيل عن حاؿ أبوم النبي صلى اهلل عليو- درء الحزف 
كسلم كاآلثار المترتبة على ذلك

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الشمراني

-الدار العالمية للنشر حلمي بن محمد الرشيدم3/1إركاء الظمآف بأخبار الشيطاف 
االسكندرية

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازم التويجرمفتح اإللو بشرح آيات الرؤيا في كتاب اهلل
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

مصر- دار األمل محمد إسماعيل المقدـفطرية الدين كبياف معنى أف كل الناس يولدكف مسلمين

حكم التحاكم إلى الطاغوت، ىجر)إرشاد الطالب إلى أىم المطالب 
(المبتدع، المواالة كالمعاداة، كغيرىا

الكويت- دار الخزانة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  عناية/تعليق
بدر العتيبي كساير الحربي

حسن بن حسين بن محمد بن عبدفصل الجواب عن استحقاؽ المتأخر فضل الصحاب
( ىػ1245)الوىاب 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن زيد آؿ مسلم

الخبر- دار ابن عفاف عامر بن عبد اهلل بن فالحانتفاع األموات من سعي األحياء

الرياض- مدار الوطن لطيفة بنت محسن القرشي(دراسة حديثية تحليلية)الخصاؿ الجالبة للبركة في السنة النبوية 

-دار كنوز أشبيليا علي بن سعيد العبيدم2/1الموسوعة الشاملة لمذىب الركحية الحديثة كتحضير األركاح 
الرياض

الظهراف- الدرر السنية علي بن سعيد العبيدمالركح في المذاىب كالدعاكل المعاصرة- موسوعة الركح 

أقواؿ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل في العذر بالجهل، كيليو مقاؿ
في العذر بالجهل

الرياض- مدار الوطن علي بن سعود العرجاني العجمي تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

بيركت- دار اللؤلؤة صالح بن عبد العزيز سندم2/1جمعا كدراسة - المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات كالسيئات 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليممسألة حدكث العالم
( ىػ728)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
يوسف بن محمد األكزبكي المقدسي

بياف األدلة الظاىرة في التصديق بالنظر إلى اهلل تعالى في اآلخرة، لئلماـ
( ىػ360)أبي بكر محمد بن الحسين اآلجرم 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  

تحرير المقاؿ في موازنة األعماؿ كحكم غير المكلفين في العقبى
2/1 ( ىػ488)كالمآؿ، كمعو مراتب الجزاء يـو القيامة 

608)عقيل بن عطية الطرطوشي 
(ىػ

أبو- دار اإلماـ مالك 
ظبي

تحقيق
مصطفى باجو

(في العقيدة كالجماعة كالوسطية كالصحابة كذـ الحزبية)الوصية الكبرل 
(430 - 363/3كتقع في المجموع )

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(في العقيدة كالجماعة كالوسطية كالصحابة كذـ الحزبية)الوصية الكبرل 
( ىػ728)

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

القوؿ على اهلل بغير علم، حقوؽ اإلمامة،)نصيحة مهمة في ثبلث قضايا 
عبد السبلـ بن برجس آؿ. يقع ضمن مجموع د )(الفرقة كاالختبلؼ

سعد بن عتيق كمحمد بن: العلماء
إبراىيم كغيرىما

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

خالد الدميجي، حياة المحمادم،(رسالة جامعية) 2/1آيات العقيدة التي قد يوىم ظاىرىا التعارض 
حناف العمرم

الرياض- دار الفضيلة 

-مكتبة دار المنهاج زياد بن حمد العامرآيات العقيدة المتوىَّم إشكالها
الرياض

2/1أحاديث العقيدة التي يوىم ظاىرىا التعارض في الصحيحين 
(مذكورة في مشكل الحديث)

مكتبة دار البياف الحديثةسليماف بن محمد الدبيخي
الطائف- 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

مصر- دار المودة 2/1اإلجابات العلمية على اإلشكاالت العقدية، لئلماـ ابن عثيمين  جمع/ترتيب
محسن بن عوض القليضي

الدماـ- دار ابن القيم عبد الرزاؽ طاىر معاشمسالك أىل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة إشراؼ
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

1377)حافظ بن أحمد الحكمي ست مسائل مهمة تتعلق بمباحث الدين
(ىػ

-مكتبة السوادم 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم مناظرات أئمة السلف جمع
سليم بن عيد الهبللي

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزاف2/1أضواء من فتاكل ابن تيمية في العقيدة 

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافمحاضرات في العقيدة كالدعوة

الجمعية السعودية لعلـومجموعة من الباحثينمجلة الدراسات العقدية
المدينة- العقيدة 

مركز التأصيل للدراساتمحمد بن بسيس السفيانيقواعد األسماء كاألحكاـ عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
جدة- كالبحوث 

-العنف - اإلكراه - التسامح - السبلـ )قضايا يكثر حولها الجدؿ 
(اإلرىاب- الجهاد 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن إبراىيم الحمد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في مسائل عقدية مفردة :الموضوع 

02

-دار التوحيد للنشر محمد ىشاـ بن لعل محمد طاىرم2/1جمعا كدراسة - المسائل االعتقادية المتعلقة بالقرآف الكريم 
الرياض

تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن إبراىيم الحمدرسائل في العقيدة

-دار كنوز أشبيليا سهل بن رفاع العتيبيالرؤل عند أىل السنة كالجماعة كالمخالفين
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب اإليماف المسندة :الموضوع 

02

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمدكتاب اإليماف
( ىػ235)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركمكتاب اإليماف كمعالمو كسننو كاستكمالو كدرجاتو
( ىػ224)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413

ابن منده، محمد بن إسحاؽكتاب اإليماف
( ىػ395)األصبهاني 

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
علي بن محمد الفقيهي. د

ألبي عبيد القاسم بن سبلـ كابن أبي)مجموع رسائل في مسائل اإليماف 
(شيبة كابن أبي عمر العدني كأبي يعلى بن الفراء

مصر- دار المودة  تحقيق
طارؽ بن عاطف حجازم

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب الحديث) (14/1)الجامع لشعب اإليماف 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العلي عبد الحميد حامد. د

القزكيني ، عمر بن عبد الرحمنمختصر شعب اإليماف للبيهقي
( ىػ750)المقرلء 

-مكتبة دار البياف 
دمشق

تخريج/تحقيق
عبد القادر األرناؤكط

-المكتب اإلسبلمي خالد بن عبد الرحمن العك(مكرر في كتب الحديث)صحيح شعب اإليماف للبيهقي 
بيركت

-دار التوحيد للنشر 3/1أقواؿ التابعين في مسائل التوحيد كاإليماف 
الرياض

جمع
عبد العزيز بن عبد اهلل المبدؿ

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب الحديث) 9/1الجامع لشعب اإليماف 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد السعيد زغلوؿ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب اإليماف المسندة :الموضوع 

02

محمد بن يحيى بن أبي عمركتاب اإليماف
( ىػ243)العدني 

الكويت- الدار السلفية  تحقيق
حمد بن حمدم الجابرم الحربي

شرح كتاب اإليماف كمعالمو كسننو كاستكمالو كدرجاتو، ألبي عبيد
القاسم بن سبلـ

لطائف لنشر الكتبمحمد ىشاـ بن لعل محمد طاىرم
الكويت- كالرسائل 

-مكتبة العلـو كالحكم ( ىػ805)عمر بن رسبلف البلقيػني ترجماف شعب اإليماف
المدينة

تحقيق
سعود بن عبد العزيز الدعجاف. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (يطبع ألكؿ مرة)شعب اإليماف 
(ىػ

مصر- دار الحػقيقة  تحقيق
أحمد فريد

كىو شرح لحديث اإليماف بضع كسبعوف شعبة ،)خصاؿ اإليماف كشعبو 
(من كتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح

560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد 
(ىػ

سوريا- دار النهضة  تحقيق
محمد علي سلـو

الرياض- دار الصميعي أسماء بنت سليماف السويلملمحمد بن نصر المركزم (تعظيم قدر الصبلة)تهذيب كتقريب كتاب 

المركزم، عبد اهلل بن محمد(مكرر في كتب الصبلة)تعظيم قدر الصبلة 
( ىػ329)

مصر- مكتبة العلم  تحقيق
كماؿ بن السيد سالم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث تأصيلية في اإليماف :الموضوع 

02

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم((460 - 5/7)كيقع ضمن مجموع الفتاكل )اإليماف 
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

كيقع في مجموع)شرح حديث جبريل، المعركؼ باإليماف األكسط 
(640 - 461/7)الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
علي بن بخيت الزىراني. د

مختصر اإليماف األكسط لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كيليو مبحث متعلق
بمسألة ترؾ عمل الجوارح بالكلية

الرياض- دار الكياف ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب  إعداد
أحمد بن سالم المصرم

شمس الدين الذىبي، محمد بن(ملخص من كتاب اإليماف الكبير البن تيمية)مسألة اإليماف كما يتعلق بها 
( ىػ748)أحمد 

مصر- دار المودة 

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافشرح حديث جبريل عليو السبلـ عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

تخريج/تحقيق( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب أصوؿ اإليماف
باسم بن فيصل الجوابرة. د

الرياض- دار العاصمة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ(للشيخ محمد بن عبد الوىاب)شرح أصوؿ اإليماف  تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

عنايةصالح بن فوزاف الفوزاف(للشيخ محمد بن عبد الوىاب)شرح أصوؿ اإليماف 
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالتوضيح كالبياف لشجرة اإليماف
( ىػ1376)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث تأصيلية في اإليماف :الموضوع 

02

مجمع الملك فهدجماعة من العلماءأصوؿ اإليماف في ضوء الكتاب كالسنة
-لطباعة المصحف 

تقديم
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرشرح حديث جبريل في تعليم الدين

الزبير بن أحمد بن سليماف الزبيرمشرح اإليماف كاإلسبلـ كتسمية الفرؽ كالرد عليهم
( ىػ318)

مصر- دار الضياء  تحقيق
حساـ الحفناكم

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبليتوضيح البرىاف في الفرؽ بين اإلسبلـ كاإليماف
( ىػ1023)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
مركز البحث العلمي بمكتبة إماـ الدعوة

مكة- دار عالم الفوائد صالح بن فوزاف الفوزافمسائل في اإليماف

المدينة- الناشر المتميز فهد الساعدم كمحمد البلفيأركاف اإليماف

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم(مكرر في كتب الرد على الصوفية)آراء الصوفية في أركاف اإليماف 

مصر- دار الصفوة حمود بن عبد اهلل العقبلء الشعيبيالبراىين المتظاىرة في حتمية اإليماف باهلل كالدار االخرة

بياف حقيقة اإليماف أنو قوؿ كعمل كبياف ما)درء الفتنة عن أىل السنة 
(يضاده من أنواع الكفر

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث تأصيلية في اإليماف :الموضوع 

02

الرياض- دار المسلم علي بن عبد العزيز الشبلدراسة تأصيلية- مسألة اإليماف  تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كعبداهلل الغنيماف

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بنكتاب اإليماف
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
سعود بن عبد العزيز الخلف. د

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحياإليماف باهلل: سياج العقيدة

-الجامعة اإلسبلمية عبد اهلل بن عبد الرحمن الجربوع2/1أثر اإليماف في تحصين األمة اإلسبلمية من األفكار الهدامة 
المدينة

1433)عمر بن سليماف األشقر اهلل يحدث عباده عن نفسو
(ىػ

األردف- دار النفائس 

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجارالقواعد األصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية: قواعد باب االعتقاد، كيليو

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر(رسالة ماجستير)زيادة اإليماف كنقصانو كحكم االستثناء فيو 
الرياض

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمداإليماف بالكتب

ابن عثيمين، محمد بن صالح(نبذة في العقيدة اإلسبلمية: كىو نفسو كتاب)شرح أصوؿ اإليماف 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث تأصيلية في اإليماف :الموضوع 

02

تركيا- مكتبة الغرباء عبد اهلل بن عبد الحميد األثرماإليماف، حقيقتو، خوارمو، نواقضو، عند أىل السنة كالجماعة تقديم المشايخ
عبد العزيز الراجحي كجماعة

تركيا- مكتبة الغرباء عبد اهلل بن عبد الحميد األثرمالوجيز في اإليماف، حقيقتو، مسائلو، نواقضو، عند أىل السنة كالجماعة

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزافشرح كتاب اإليماف من صحيح البخارم

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح حديث جبريل عليو السبلـ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافاإليماف بالمبلئكة كأثره في حياة األمة

-دار أضواء السلف محمد بن عبد الوىاب العقيلمعتقد فرؽ المسلمين كاليهود كالنصارل كالوثنيين في المبلئكة المقربين
الرياض

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنالحبائك في أخبار المبلئك
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مكة- جامعة أـ القرل  تخريج/تحقيق
لجنة من المحققين

1433)عمر بن سليماف األشقر عالم المبلئكة األبرار
(ىػ

األردف- دار النفائس 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- بحوث في اإليماف بالرسل  :الموضوع 

02

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي الحكمة من إرساؿ الرسل

-دار التوحيد للنشر خالد بن محمد باسمحاألحاديث الواردة في نبوة آدـ عليو السبلـ
الرياض

ابن حجر، أحمد بن عليالزىر النضر في حاؿ الخضر
( ىػ852)العسقبلني 

الكويت- غراس  تحقيق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيمن أحاديث األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ
( ىػ600)

الرياض- دار العاصمة  عناية/تخريج
محمد العفيفي

المدينة- دار النصيحة غالب بن علي العواجيالمتنبئوف في اإلسبلـ كخطرىم على الفكر كالمجتمع

-دار طيبة الخضراء عبد الرحمن بن محمد البرادعيبذكر العداء لئلسبلـ في تاريخ الرساالت
مكة

-دار طيبة الخضراء عبد الرحمن بن محمد البرادعي(المجابهات اآلثمة)العداء لئلسبلـ في تاريخ الرساالت 
مكة

-دار طيبة الخضراء عبد الرحمن بن محمد البرادعيالشبهات كاالتهامات الباطلة حوؿ الرسل عليهم السبلـ
مكة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1النبوات 
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن صالح الطوياف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- بحوث في اإليماف بالرسل  :الموضوع 

02

خبلصة كبلمو)جدليات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حوؿ النبوات كالغيبيات 
(في مسائل عقدية شتى

مصر- دار اإلماـ أحمد  جمع
( ىػ1395)محمد خليل ىراس 

1250)الشوكاني، محمد بن علي إرشاد الثقات إلى اتفاؽ الشرائع على التوحيد كالمعاد كالنبوات
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرياض- مدار الوطن غازم بن عبد العزيز الشمرمموسى عليو السبلـ في السنة النبوية ، دراسة موضوعية

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازنوح عليو السبلـ- أكلوا العـز من الرسل 

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازإبراىيم عليو السبلـ- أكلوا العـز من الرسل 

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازموسى بن عمراف عليو السبلـ- أكلوا العـز من الرسل 

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازعيسى ابن مريم عليو السبلـ- أكلوا العـز من الرسل 

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (يتضمن تخريجات الشيخ األلباني رحمو اهلل)قصص األنبياء 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
عادؿ بن سعد

الرياض- مكتبة الرشد عبد الفتاح عبد العزيز رسبلفمحاضرات في تاريخ األنبياء عليهم أفضل الصبلة كأزكى السبلـ

1080   من 151صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- بحوث في اإليماف بالرسل  :الموضوع 

02

ذكر قصص األنبياء الواردة في) (50 - 1من )صحيح القصص النبوم 
(نبوات- عقيدة : مكرر في )(السنة النبوية

طنطا- مكتبة الصحابة أبو إسحاؽ الحويني

فصوؿ في ذكر ما قصو اهلل علينا في كتابو من أخبار- قصص األنبياء 
األنبياء مع أقوامهم

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تعليق
أشرؼ بن عبد المقصود

مكرر في)أبعاد التحريف العلماني لمقامات النبوة - العلمانيوف كالنبوة 
(كتب الرد على العلمانيين

تكوين للدراساتماجد بن محمد األسمرم
جدة- كاألبحاث 

1433)عمر بن سليماف األشقر الرسل كالرساالت
(ىػ

األردف- دار النفائس 

آراء خاطئة كركايات باطلة في سير األنبياء كالمرسلين عليهم الصبلة
كالسبلـ

عماف- الدار األثرية عبد العزيز بن محمد السدحاف

مفهـو عصمة الرسل صلوات اهلل عليهم كإثبات حاالتها بين القوؿ
بالتعميم كالتخصيص

الجزائر- دار العواصم محمد علي فركوس

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازمحمد صلى اهلل عليو كسلم- أكلوا العـز من الرسل 

احتول على تأصيبلت شيخ اإلسبلـ ابن)القوؿ المبين في آيات النبيين 
(تيمية في باب المعجزات

الكويت- دار الخزانة يوسف بن علي الطائي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب في اإليماف باليـو اآلخر :الموضوع 

02

الرياض- دار الراية بدرية بنت محمد العثمافمن ببلغة القرآف الكريم في مجادلة منكرم البعث

مصر- دار لػينة غالب بن علي العواجي3/1الحياة اآلخرة ما بين البعث الى دخوؿ الجنة أك النار 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين حػياة األنبياء صلوات اهلل عليهم بعد كفاتهم
(ىػ

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تعليق/تحقيق
أحمد بن عطية الغامدم. د

جدة- مكتبة الصحابة كحيد بن عبد السبلـ باليتيسير الكريم العلي في كصف حوض النبي صلى اهلل عليو  كسلم

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازميسطوع الهبلؿ في الخصاؿ الموجبة للظبلؿ

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدمنهاج السبلمة في ميزاف القيامة
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

جدة- مكتبة الصحابة كحيد بن عبد السبلـ باليكصف الجنة من صحيح السنة

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنأىواؿ القبور كأحواؿ أىلها إلى النشور
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تخريج
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

محمد صديق بن حسن القنوجييقظة أكلي االعتبار مما كرد في ذكر النار كأصحاب النار
( ىػ1307)

مكة- المكتبة التجارية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب في اإليماف باليـو اآلخر :الموضوع 

02

-مكتبة اإلماـ البخارم أشرؼ بن عبد المقصودالقبر ، عذاب القبر كنعيم القبر
مصر

تقديم
ربيع بن ىادم. د

-مكتبة اإلماـ الوادعي محمد بن عبد الوىاب الوصابيالقبر ، عذابو كنعيمو
صنعاء

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (كتب حديث متنوعة: جزء حديثي مكرر في)كتاب البعث كالنشور 
(ىػ

-مكتبة دار الحجاز 
مصر

تحقيق
أبو عاصم الشوامي األثرم

السفاريني، محمد بن أحمد4/1البحور الزاخرة في علـو اآلخرة 
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن أحمد المشيقح

الخبر- دار ابن عفاف طارؽ بن عوض اهلل3/1الجنائز كأحواؿ الموتى كأحواؿ اآلخرة 

الرياض- دار المنهاج محمد بن عبد اهلل السحيمالعذاب األدنى ، حقيقتو ، أنواعو ، أسبابو

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنشرح الصدكر بشرح حاؿ الموتى كالقبور
( ىػ911)ابن الكماؿ 

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق كتعليق
يوسف علي بديوم

جمعا كترتيبا كتحقيقا- آثار اإليماف باليـو اآلخر من تفسير الطبرم 
كدراسة

الدماـ- دار ابن الجوزم سعود بن عبد العزيز العقيل

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجار(مسائل كدالئل)اإليماف بما بعد الموت 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب في اإليماف باليـو اآلخر :الموضوع 

02

من)حكم أىل القبور كعذابهم كنعيمهم، كىل ينتفعوف بأعماؿ األحياء 
، كيليو عقيدة أىل السنة كالجماعة في القبور كما يتعلق(أجوبة ابن تيمية

الرياض- دار المغني  تعليق/تخريج/تحقيق
عبد اهلل بن محمد البصيرم. د

مركيات الصحابة في الحوض كالكوثر كتشتمل على ثبلث رسائل
عبد القادر صوفي. للحافظ بقي بن مخلد كالحافظ ابن بشكواؿ كد

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تعليق/جمع/تخريج
عبد القادر بن محمد عطا صوفي. د

المدينة- الناشر المتميز محمد بن عبد اهلل اإلماـأحواؿ المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية

1433)عمر بن سليماف األشقر (القيامة الصغرل كعبلمات القيامة الكبرل)اليـو اآلخر 
(ىػ

األردف- دار النفائس 

1433)عمر بن سليماف األشقر القيامة الكبرل- اليـو اآلخر 
(ىػ

األردف- دار النفائس 

671)القرطبي، محمد بن أحمد التذكرة في أحواؿ الموتى كأمور اآلخرة
(ىػ

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
الصادؽ بن محمد بن إبراىيم. د

-مكتبة دار المنهاج (التذكرة في أحواؿ الموتى كأمور اآلخرة)المنتقى من كتاب 
الرياض

انتقاء
الصادؽ بن محمد بن إبراىيم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(تقدـ في كتب الحديث)صفة الجنة 
( ىػ430)عبداهلل 

-دار المأموف للتراث 
دمشق

دراسة/تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن)صفة الجنة كما أعد اهلل ألىلها من النعيم 
(أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب في اإليماف باليـو اآلخر :الموضوع 

02

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (جزء من كتاب البداية كالنهاية)كتاب الجنة 
(ىػ

مصر- دار البصيرة  تعليق/تخريج
حلمي بن محمد الرشيدم

الرياض- دار العاصمة سعد الحمدافبشرل المحبين بأخبار الحور العين

-آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية ) 2/1حادم األركاح إلى ببلد األفراح 
10)

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
زائد بن أحمد النشيرم

-مكتبة المعارؼ عبد الملك بن علي الكليبأىواؿ القيامة
الرياض

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللاألىواؿ
( ىػ281)القرشي 

مصر- دار اليقين  تعليق/تحقيق
مجدم فتحي السيد

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب األىواؿ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

محلى بأحكاـ العبلمة األلباني)صحيح صفة النار من الكتاب كاآلثار 
(رحمو اهلل

األردف- الدار العثمانية  جمع
أنس سليماف المصرم

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)صفة النار 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب القبور
( ىػ281)القرشي 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
طارؽ محمد العمودم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب في اإليماف باليـو اآلخر :الموضوع 

02

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب القبور 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن حجر، أحمد بن عليأحواؿ الميت من حين االحتضار إلى الحشر
( ىػ852)العسقبلني 

مصر- مكتبة ابن سينا  تعليق/تحقيق
يسرم عبد الغني البشرم

-دار طيبة الخضراء أحمد بن محمد بن مصطفى ديبافجمعا كدراسة- األحاديث الواردة في أسباب عذاب القبر كالنجاة منو 
مكة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في عقيدة القدر :الموضوع 

02

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمد(شرح)القصيدة التائية في القدر 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية البن تيمية
( ىػ1376)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
أشرؼ عبد المقصود

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنشرح التائية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تعليق/تخريج
طارؽ بن محمد الخويطر. د

الرياض- مدار الوطن عبد الرحمن بن صالح المحمودالقضاء كالقدر في ضوء الكتاب كالسنة، كمذاىب الناس فيو

مصر- دار ىجر أحمد بن علي بن عبد العاؿالتكليف في ضوء القضاء كالقدر

الرياض- مدار الوطن محمد بن إبراىيم الحمداإليماف بالقضاء كالقدر تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

تقع ضمن مجموع)أقـو ما قيل في القضاء كالقدر كالحكمة كالتعليل 
(158 - 81/8الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد آؿ عامر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(196 - 181/8تقع ضمن مجموع الفتاكل )مراتب اإلرادة 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(271 - 262/8يػقع ضمن مجموع الفتاكل )القضاء كالقدر 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في عقيدة القدر :الموضوع 

02

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(370 - 303/8كيػقع ضمن مجموع الفتاكل )االحتجاج بالقدر 
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 3/1كتاب القضاء كالقدر 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
صبلح الدين عباس شكر. د

301)الفريابي، جعفر بن محمد كتاب القدر
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

301)الفريابي، جعفر بن محمد كتاب القدر
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل المنصور. د

ابن- ابن باز - ابن ابراىيم فتاكل تتعلق بالقضاء كالقدر
الفوزاف- ابن جبرين - عثيمين 

جمع
دخيل اهلل بن بخيت المطرفي

1422)مقبل بن ىادم الوادعي الجامع الصحيح في القدر
(ىػ

القاىرة- دار الحرمين 

مكرر في)خلق أفعاؿ العباد، كالرد على الجهمية كأصحاب التعطيل 
(كتب الرد على الجهمية

البخارم، محمد بن إسماعيل
( ىػ256)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
فهد بن سليماف الفهيد

مكرر في)خلق أفعاؿ العباد، كالرد على الجهمية كأصحاب التعطيل 
(كتب الرد على الجهمية

البخارم، محمد بن إسماعيل
( ىػ256)

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنشفاء العليل في مسائل القضاء كالقدر كالحكمة كالتعليل
( ىػ751)أيوب 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عمر بن سليماف الحفياف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في عقيدة القدر :الموضوع 

02

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن3/1شفاء العليل في مسائل القضاء كالقدر كالحكمة كالتعليل 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
أحمد الصمعاني كعلي العجبلف. د

الخبر- دار ابن عفاف القضاء كالقدر تعليق/جمع
طارؽ بن عوض اهلل

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن(رد على الجبرية)مسألة محيرة 
( ىػ1430)

الرياض- دار ابن خزيمة 

الدماـ- دار ابن الجوزم عيسى بن عبد اهلل السعدمالمحو كاإلثبات في المقادير

ابن كىب، عبد اهلل بن كىبالقدر كما كرد في ذلك من اآلثار
( ىػ197)المصرم 

الرياض- دار العطاء  تحقيق
عمر بن سليماف الحفياف

-دار أطلس الخضراء خالد بن علي الغامدمتوفيق رب البرية في حل المسائل القدرية
الرياض

مصر- دار اإلماـ أحمد إبراىيم بن عامر الرحيليالمختصر في عقيدة أىل السنة في القدر

عماف- الدار األثرية فخر الدين بن الزبير المحسػيشرح رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز في اإليماف بالقدر

ابن كىب، عبد اهلل بن كىبالقدر كما كرد في ذلك من اآلثار
( ىػ197)المصرم 

جدة- دار السلطاف  تحقيق
عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في عقيدة القدر :الموضوع 

02

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبليرفع الشبهة كالغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر
( ىػ1023)

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
الوليد بن مسلم

يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي)الرضا عن اهلل بقضائو كالتسليم بأمره 
(الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليضركرة تعلم مسائل القدر كالنهي عن الخوض فيو

301)الفريابي، جعفر بن محمد القدر
(ىػ

دار أضواء السلف
القاىرة- المصرية 

تحقيق
سعد عبد الغفار علي

الجمعية السعودية لعلـوتامر محمد محمود متولي2/1جهود شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في توضيح اإليماف بالقدر 
المدينة- العقيدة 

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجارقواعد أىل األثر في اإليماف بالقدر

موقف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كالعبلمة ابن القيم من األلفاظ المجملة
(مكرر في كتب التوحيد)المتعلقة بأبواب التوحيد كالقضاء كالقدر 

عبد السميع بن عبد األكؿ األفغاني
الصافي

المدينة- الناشر المتميز 

نجم الدين، سليماف بن عبد القومشرح القصيدة التائية في القدر، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية
( ىػ716)الطوفي الحنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

تحقيق
محمد نور اإلحساف بن يعقوب. د

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن عبد الرحمن القاضياإليماف بالقدر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في عقيدة القدر :الموضوع 

02

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في القضاء كالقدر
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن عمر الدميجيالتوكل على اهلل تعالى كعبلقتو باألسباب

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في الرد على الغزالي في التوكل
( ىػ728)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

الحث على التجارة كالصناعة كالعمل، كاإلنكار على من يدعي التوكل في
ترؾ العمل كالحجة عليهم في ذلك

مكتب المطبوعات( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 
اإلسبلمية بحلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب التوكل على اهلل 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بنكتاب التوكل
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

الرياض- دار الميماف  تحقيق
يوسف بن علي الطريف. د

رسالة) 2/1موقف أىل السنة كالجماعة من األسباب كآراء المخالفين 
(علمية

الرياض- مكتبة الرشد ليلى نورم المغامسي الحربي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

الرياض- دار العاصمة ناصر بن عبد الكريم العقلمختصر اقتضاء الصراط المستػقيم

المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ االسبلـ ابن
تيمية

البعلي، محمد بن علي الحنبلي
( ىػ778)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

الرياض- دار طيبة محمد بن سعيد القحطانيرسالة ماجستير- الوالء كالبراء في اإلسبلـ  تقديم
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

الرياض- دار القاسم مها البنيافالوالء كالبراء تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- دار المسلم إبراىيم بن عثماف الفارسالوالء كالبراء بين أىل السنة كمخالفيهم

-مؤسسة الجريسي ناصر بن عبد الكريم العقلأصوؿ كضوابط في مجانبة الكافرين
الرياض

الرياض- دار السلف سهيل حسين عبد الغفارالسنن كاآلثار في النهي عن التشبو بالكفار

األردف- دار المعالي علي إبراىيم عجينمخالفة الكفار في السنة النبوية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

دار األندلس الخضراءجميل بن حبيب اللويحقالتشبو المنهي عنو في الفقو اإلسبلمي
جدة- 

األردف- دار أسيد حسين بن عودة العوايشةالفصل المبين في مسألة الهجرة كمفارقة المشركين

تقدـ في كتب إثبات)كتاب العرش، كيليو تشبو الخسيس بأىل الخميس 
(العلو

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن إسماعيل

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد اإلبطاؿ لنظرية الخلط بين دين اإلسبلـ كغيره من األدياف
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

رسالة - (حقيقتو)تسامح الغرب مع المسلمين في الوقت الحاضر 
ماجستير

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اللطيف بن إبراىيم الحسين

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن عبد الرحمن القاضيدراسة نقدية في ضوء العقيدة االسبلمية- دعوة التقريب بين األدياف 

نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين كالتحذير من المدارس
األجنبية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

مصر- دار اإلماـ أحمد  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

شرح مسائل الجاىلية لشيخ اإلسبلـ المجدد الشيخ محمد بن
عبدالوىاب رحمو اهلل تعالى

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار المؤيد ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب 2/1مسائل الجاىلية  شرح/تحقيق
يوسف بن محمد السعيد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

يقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد اهلل)زكائد مسائل الجاىلية 
(الدكيش

عبد اهلل بن محمد الدكيش
( ىػ1409)

القصيم- دار العلياف 

دراسة كشرح زكائد مسائل الجاىلية للعبلمة المحدث عبد اهلل بن محمد
2/1 ( ىػ1409)الدكيش 

الرياض- دار العاصمة ىيلة ضيف اهلل اليوسف

قاعدة مهمة في رحمة أىل السنة، كيليها رسالة في الصبلة خلف أىل
األىواء

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

المحقق تحقيق
خالد أبو صالح

الرياض- مدار الوطن عثماف علي حسنمواقف أىل السنة من المناىج المخالفة لهم

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد عيد اليوبيل
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

في حكم التشبو بالكفار عموما كفي)مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 
(أعيادىم خصوصا

الرياض- دار المسلم كليد بن عبد العزيز منسي تقديم
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(أحكاـ الكنائس)مسألة في الكنائس 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

إسماعيل بن محمد األنصارمحكم بناء الكنائس كالمعابد الشركية في ببلد المسلمين
( ىػ1417)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرياض- دار أشبيليا عبد الرحمن بن دخيل العصيميأحكاـ المعابد تقديم
عبد الرحمن بن صالح المحمود. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

بياف خطر التأريخ الميبلدم ، كإثبات أف عيسى عليو السبلـ ُكِلد صيفا ال
شتاء  ، كالرد على القائلين بوالدتو شتاء من المسلمين من المفسرين

الدماـ- دار ابن الجوزم عادؿ بن عبد العزيز الجليفي تقديم المشايخ
صابر طعيمو. صالح المغامسي ك د

حقيقة الوالء كالبراء في الكتاب كالسنة بين تحريف الغالين كتأكيل
الجاىلين ، كبراءة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب من الطائفتين

-مكتبة اإلماـ الذىبي عصاـ بن عبد اهلل السناني
الكويت

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الميماف ناصر مهدم محمد جادالتعامل مع غير المسلمين في العهد النبوم

سلوؾ الطريق األحمد: أك)األجوبة السمعيات لحل األسئلة الركافيات 
:تقع ضمن سلسلة) (جواب سؤاؿ عن حكم السفر لببلد المشركين)

إسحاؽ بن عبد الرحمن بن حسن
( ىػ1319)آؿ الشيخ 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
عادؿ بادم المرشدم

يقع ضمن)منهاج أىل الحق كاالتباع في مخالفة أىل الجهل كاالبتداع 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مجموع مؤلفات د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

تقديمعبد العزيز بن أحمد البداحالمدارس األجنبية في الخليج ، كاقعها كآثارىا
المشايخ عبد الرحمن البراؾ كعبد العزيز الراجحي

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد المدارس العالمية األجنبية اإلستعمارية ، تاريخها كمخاطرىا
(ىػ

مصر- دار ابن الجوزم 

عماف- الدار األثرية سعود بن ملوح العنزم(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)بلوغ اإلرب من فقو حديث 

الرياض- دار الراية صاـر اهلل بن إبراىيم الكوكبانيالتنبيو على ما كجب من إخراج اليهود من جزيرة العرب تحقيق
مكتب التحقيق بدار الراية
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:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

أىل الملل كالردة كالزنادقة كتارؾ الصبلة كالفرائض ، من كتاب الجامع
(كىو مسائل لئلماـ أحمد) 2/1للخبلؿ 

-مكتبة المعارؼ ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 
الرياض

تحقيق
إبراىيم بن حمد السلطاف. د

الرياض- دار التدمرية يوسف بن محمد القحطانيالتعددية العقائدية كموقف اإلسبلـ منها

مصر- دار الرضواف عبد الرحمن بن سعد الشثرمالدالئل الشرعية على تحريم موافقة اليهود كالنصارل في العطلة األسبوعية تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كعبد العزيز الراجحي

إيضاح المحجة كالسبيل كإقامة الحجة كالدليل على من أجاز اإلقامة بين
(12-ضمن سلسلة عيوف الرسائل كالمسائل )أىل الشرؾ كالتعطيل 

إسحاؽ بن عبد الرحمن بن حسن
( ىػ1319)آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الهداية  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

فتول في حكم اإلقامة بين)إرشاد طالب الهدل لما يباعد عن الردل 
(8- عيوف الرسائل كالمسائل : تقع ضمن سلسلة )(ظهراني الكفار

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

مناقشة علمية في مسألة اإلقامة بين)الدفاع عن أىل السنة كاالتباع 
(6- عيوف الرسائل كالمسائل : تقع ضمن سلسلة )(ظهراني المشركين

الرياض- مكتبة الهداية ( ىػ1301)حمد بن علي بن عتيق 

سلسلة اإلصدارات العلمية- معابد الكفار كأحكامها في ببلد المسلمين 
(9)

-كقف السبلـ الخيرم إبراىيم بن سليماف الفهيد
الرياض

-موقف االتجاه العقلي اإلسبلمي المعاصر من قضايا الوالء كالبراء 
(مكرر في كتب الرد على العقبلنيين)دراسة عقدية 

الرياض- دار الفضيلة مضاكم بنت سليماف البساـ تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

اليمن- دار كنوز دماج يحيى بن علي الحجورمرفع منار الدين ، كىدـ أفكار دعاة التسامح مع الكافرين
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:الفئة  عقيدة
الوالء كالبراء :الموضوع 

02

ابن عثيمين، محمد بن صالح(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)مختصر 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ىدم النبي صلى اهلل عليو كسلم في التعامل مع المخالف في السنة
(المسلمين- النصارل - اليهود )

الرياض- دار الفضيلة فاطمة بنت سعد السلمي

الرياض- دار طيبة منصور بن محمد المقرفال تحبوىم كال تظلموىم تقديم
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

شركة بيت المقدسجهاد جميل العايشعطلة السبت شريعة يهودية منسوخة
-للنشر كالتوزيع 

خصائص الشريعة: سيأتي في كتب)التسامح كالعدكانية في اإلسبلـ 
(كمزاياىا

صالح بن عبد الرحمن الحصين
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

تحذير من ينتمي إلى اإلسبلـ عن االحتماء بأعداء الملك العبلـ كالوقوع
فيمن أقامو اهلل تعالى للمسلمين إماـ

علوم بن أحمد السقاؼ
(ىػ1335)

بيركت- دار اللؤلؤة  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

بيركت- ركافد سليماف بن صالح الخراشي!كيف تطورت العبلقة بين اليهود كالنصارل من عداكة الى صداقة؟

للشيخ سليماف بن (الدالئل في حكم مواالة أىل اإلشراؾ)شرح رسالة 
عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب

عنايةصالح بن فوزاف الفوزاف
محمد بن فهد الحصين

مصر- دار اإلماـ أحمد صالح بن فوزاف الفوزافالوالء كالبراء
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الوالء كالبراء :الموضوع 

02

عبد العزيز بن محمد المديهشالبراىين المعتبرة في ىدـ قواعد المبتدعة
( ىػ1351)

المؤلف تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل المديهش

مركز ثبات للبحوثعلي محمد كنيسحكم اإلقامة في ببلد الكفار
الرياض- كالدراسات 

أكثق عرل- الدالئل في حكم مواالة أىل اإلشراؾ )مجموع الرسائل 
(فتيا في حكم السفر الى ببلد الشرؾ كرسالتاف فقهيتاف- االيماف 

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن
( ىػ1233)عبد الوىاب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

-مكانتو عند األمة اإلسبلمية - حكمو - أساسو )التاريخ الهجرم 
(العداء لو

جامعة اإلماـ محمد بنزيد بن عبد الكريم الزيد
الرياض- سعود 

عبد اهلل بن عبد اللطيف آؿ الشيخ(دعاء غير اهلل كمواالة أىل اإلشراؾ)مسائل في المنكرات كالبدع 
( ىػ1339ت )

الرياض- مكتبة الرشد  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

رسالة تتضمن حكم السفر إلى)الجيوش الربانية في كشف الشبو العمرية 
(ببلد الكفار مع توضيح معنى إظهار الدين

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح اقتضاء الصراط المستقيم
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-الجامعة اإلسبلمية ( ىػ1349)سليماف بن سحماف الجواب الفائض ألرباب القوؿ الرائض
المدينة

تحقيق
فهد بن عبد الهادم العرجاني
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:الفئة  عقيدة
نواقض اإليماف :الموضوع 

02

الرياض- دار المسلم محمد بن عبد اهلل الوىيبينواقض اإليماف االعتقادية كضوابط التكفير عند السلف

استقراء لكتب الشيخ)الػتػبػيػاف في تأصيل مسائل الكفر كاإليماف 
مكرر في التأصيل لمنهج التكفير عند أىل )(عبدالرحمن بن سعدم

الرياض- مكتبة الرشد فتحي بن عبد اهلل الموصلي تقديم
الشيخ عبد اهلل بن صالح العبيبلف

الحكم بغير ما أنزؿ)مجموع المحاضرات فيما يخص الدعوة كالدعاة 
يقع )(اهلل، حصر الكفر بالتكذيب، أصوؿ الدعوة السلفية، ذـ اإلرجاء

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الدماـ- دار ابن الجوزم عيسى بن عبد اهلل السعدمقوادح اإليماف

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالقوادح في العقيدة ككسائل السبلمة منها
( ىػ1420)

مصر- دار اإلماـ أحمد 
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:الفئة  عقيدة
فضل الخلفاء األربعة كثبوت خبلفتهم :الموضوع 

02

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة كأحقهم بالخبلفة 
(مكرر في كتب الرد على الشيعة )(السنة النبوية

الرياض- دار القاسم  تلخيص كترتيب
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الصفورم، عبد الرحمن بن عبدمختصر المحاسن المجتمعة في فضائل األئمة األربعة
( ىػ894)السبلـ 

دمشق- دار ابن كثير  مراجعة
محمود األرناؤكط

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن3/1محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد العزيز الفريح. د

620)عبد اهلل بن أحمد المقدسي منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين
(ىػ

الكويت- غراس  تحقيق
فبلح بن ثاني السعيدم. د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنكتاب األربػعين في فضائل الخلفاء الراشدين
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
طارؽ بن محمد الطوارم. د

303)النسائي، أحمد بن شعيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
(ىػ

الكويت- مكتبة العبل  تخريج/تحقيق
أحمد ميرين البلوشي

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(في إثبات الخبلفة لؤلئمة)تثبيت اإلمامة كترتيب الخبلفة 
( ىػ430)عبداهلل 

لبناف- دار اإلماـ مسلم  تحقيق
إبراىيم التهامي

290)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل (مكرر في األجزاء الحديثية)فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو 
(ىػ

-دار ماجد عسيرم 
جدة

دراسة/تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

303)النسائي، أحمد بن شعيب (مكرر في األجزاء الحديثية)تهذيب خصائص اإلماـ علي 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
فضل الخلفاء األربعة كثبوت خبلفتهم :الموضوع 

02

دمشق- دار القلم ( ىػ1176)كلي اهلل الدىلوم إزالة الخفاء عن خبلفة الخلفاء تحقيق
تقي الدين الندكم

محقق على نسختين)الركض األنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق 
(خطيتين

359)ابن زنجويو، محمد بن حاتم 
(ىػ

مصر- مكتبة فياض  دراسة/تحقيق
أحمد جبلؿ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمفضل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو
( ىػ728)

المدينة- دار النصيحة  دراسة/تحقيق
عبد العزيز بن محمد الفريح. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو
( ىػ597)البغدادم 

المجلس األعلى للشئوف
البحرين- اإلسبلمية 

تحقيق كتعليق
عامر حسن صبرم. د

ابن المغازلي، علي بن محمدمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
( ىػ483)الواسطي 

صنعاء- دار اآلثار  تعليق/تحقيق
تركي بن عبد اهلل الوادعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن علي آؿ الشيخ(رسالة دكتوراة) 3/1عقيدة أىل السنة كالجماعة في الصحابة 

-المنتدل االسبلمي محمد بن عبد اهلل الوىيبياعتقاد أىل السنة في الصحابة
لندف

303)النسائي، أحمد بن شعيب فضائل الصحابة
(ىػ

الدار- دار الثقافة 
البيضاء

تحقيق
فاركؽ حمادة. د

الثقبة- دار الهجرة مصطفى العدكمالصحيح المسند من فضائل الصحابة

على (المطالب العالية)زكائد األحاديث الواردة في فضائل الصحابة في 
مثلها في الكتب التسعة كمسند البزار كأبي يعلى كالمعاجم الثبلثة

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

جمع كدراسة
سعود بن عيد الصاعدم. د

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ241)أحمد بن حنبل 2/1كتاب فضائل الصحابة  تحقيق
كصي اهلل بن محمد عباس. د

-مكتبة الغرباء األثرية ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر فضائل الصحابة كمناقبهم كقوؿ بعضهم في بعض صلوات اهلل عليهم
المدينة

عناية
محمد بن خليفة الرباح

محمد بن عبد الرحمن بن قاسمآؿ رسوؿ اهلل كأكلياؤه
( ىػ1421)

الرياض- دار القاسم 

محب الدين الطبرم، أحمد بنالرياض النضرة في مناقب العشرة
( ىػ694)عبد اهلل 

الرياض- دار المؤيد  عناية
عبد المجيد طعمو حلبي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

كتاب فضائل الصحابة كالدفاع عن كرامتهم كبياف خطر مبغضيهم
كالطاعنين فيهم

بيركت- دار ابن حـز عبد اهلل بن عبد القادر التليدم

صنعاء- دار اآلثار أـ شعيب الوادعيةالصحيح المسند من فضائل أىل بيت النبوة

مكرر في)فضل أىل البيت كعلو مكانتهم عند أىل السنة كالجماعة 
(كتب الرد على الشيعة

الرياض- دار ابن األثير عبد المحسن بن حمد العباد البدر

حامد بن أبي بكر المحضار(في فضائل أىل البيت)القوؿ القيم مما يركيو ابن تيمية كابن القيم 
( ق1343)

-مكتبة دار الحياة 
بيركت

-دار البشائر اإلسبلمية عبد اهلل بن صالح العبيدكتاب األربعين في فضائل آؿ البيت الطاىرين
دمشق

التراحم بين آؿ بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كبين بقية الصحابة
(مذكور في كتب الرد على الشيعة)رضي اهلل عنهم أجمعين 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيش

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيشاآلؿ كاألصحاب رحماء بينهم

كتب الرد على: مكرر في)آؿ البيت عليهم السبلـ كحقوقهم الشرعية 
(الشيعة

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيش

1250)الشوكاني، محمد بن علي در السحابة في مناقب القرابة كالصحابة
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة الرشد محمد محمود الفهداكمعدالة الصحابة عند المسلمين

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت لو شريف الصحبة
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
محمد سليماف األشقر. د

األحاديث الواردة في فضائل الصحابة في الكتب التسعة كمسند البزار
12/1كأبي يعلى كمعاجم الطبراني 

-الجامعة اإلسبلمية سعود بن عيد الصاعدم
المدينة

الرياض- دار الفضيلة سعد بن عبد اهلل الماجدموقف المستشرقين من الصحابة رضي اهلل عنهم

محمود شكرم اآللوسي البغدادم(مكرر في كتب الرد على الشيعة)صب العذاب على من سب األصحاب 
( ىػ1342)

-دار أضواء السلف 
الرياض

الضياء المقدسي، محمد بنالنهي عن سب األصحاب كما فيو من اإلثم كالعقاب
( ىػ643)عبدالواحد 

بيركت- دار ابن العمار  تحقيق
محيي الدين نجيب

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمحقوؽ آؿ البيت
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد القادر أحمد عطا

كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة اهلل عليهن أجمعين
(مكرر في كتب األجزاء الحديثية)

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمد
( ىػ620)

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ، غزكة بدير

الحاكم، محمد بن عبد اهلل(مكرر في األجزاء الحديثية)فضائل فاطمة الزىراء 
( ىػ405)النيسابورم 

مصر- دار الفرقاف  تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

مصر- دار الفرقاف أبو مالك، أحمد بن علي القفيليكف األكباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أـ المؤمنين

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدمعالم في الصحابة كاآلؿ

عتيق بن الفراء الغساني األندلسينزىة األبصار في فضائل األنصار
( ىػ698)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد الرزاؽ بن محمد مرزكؽ

مصر- دار اإلماـ أحمد إبراىيم بن عامر الرحيليمحض اإلصابة في تحرير عقيدة أىل السنة كمخالفيهم في الصحابة

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمدكتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة اهلل عليهن أجمعين
( ىػ620)

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
محمد بن إبراىيم الدسوقي

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد (مكرر في األجزاء الحديثية)فضائل فاطمة الزىراء 
(ىػ

لبناف- مؤسسة الوفاء  تحقيق
محمد سعيد الطريحي

مكرر في األجزاء)فضائل فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
(الحديثية

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الرياض- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

موسوعة علمية عن حياتها كفضلها كمكانتها- عائشة أـ المؤمنين 
العلمية كعبلقتها بآؿ البيت كرد الشبهات حولها

مؤسسة الدرر السنيةمجموعة من الباحثين إشراؼ
علوم بن عبد القادر السقاؼ

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنإحياء فضائل أىل البيت
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مصر- دار المعارؼ  تحقيق
محمد زينهم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

الرياض- دار العاصمة عبد اهلل بن عبد الهادم القحطاني2/1الصحابة كالصحبة كشبهات حوؿ عدالة الصحابة كضبطهم 

منزلة معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو عند أىل السنة كالجماعة كالرد
2/1على شبهات الطاعنين فيو 

-دار منار التوحيد أمير بن أحمد قركم
المدينة

الرياض- دار العاصمة سعد بن ضيداف السبيعيسل السناف في الذب عن معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

المستدرؾ على األحاديث الواردة في فضائل الصحابة في الكتب التسعة
كمسند البزار كأبي يعلى كمعاجم الطبراني

-الجامعة اإلسبلمية سعود بن عيد الصاعدم
المدينة

بحث تأصيلي في نقض الشبهات المثارة حوؿ بعض- أكلئك مبرؤكف 
الصحابة

كزارة األكقاؼ كالشؤكفسائد صبحي قطـو
الكويت– اإلسبلمية 

كزارة األكقاؼ كالشؤكفراشد العليمي كأحمد سيدمفاىيم حوؿ اآلؿ كاألصحاب رضي اهلل عنهم
الكويت– اإلسبلمية 

مراجعة
مركز البحوث بمبرة اآلؿ كاألصحاب

مركز البحوث بمبرة اآلؿشذل الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين
كاألصحاب

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

إعداد
مركز البحوث بمبرة اآلؿ كاألصحاب

كزارة األكقاؼ كالشؤكفالسيد بن أحمد بن إبراىيماألسماء كالمصاىرات بين أىل البيت كالصحابة رضي اهلل عنهم
الكويت– اإلسبلمية 

إشراؼ/مراجعة
مركز البحوث بمبرة اآلؿ كاألصحاب

كزارة األكقاؼ كالشؤكفأحمد الجمل كعزة فودةذرل السحاب في مركيات الفضائل بين اآلؿ كاألصحاب
الكويت– اإلسبلمية 

تخريج
مركز البحوث بمبرة اآلؿ كاألصحاب
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة في الصحابة كفضائلهم :الموضوع 

02

الخبر- دار ابن عفاف عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر(كأزكاجو أمهاتهم)تأمبلت في قولو تعالى 

المنهج في التعامل مع ركايات ما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم
(مواقف الصحابة: مكرر في كتب)

المؤلفمحمد بن إبراىيم أبا الخيل

منهج ابن العربي في بياف مكانة الصحابة رضي اهلل عنهم كالدفاع عنهم
(رسالة جامعية)

المدينة- الناشر المتميز عزيزة بنت سعيد الصاعدم

المؤلفصالح بن عبد العزيز سندمحقوؽ الصحابة رضي اهلل عنهم على األمة

الرياض- دار التوحيد عبد المحسن بن حمد العباد البدررضي اهلل عنو- من أقواؿ المنصفين في الصحابي الخليفة معاكية 

-مكتبة العلـو كالحكم زكرياء بن علي القحطانيدرء الغاكية عن الوقيعة في أمير المؤمنين معاكية
المدينة

-مكتبة دار المنهاج عبد اهلل بن صالح العبيدكتاب األربعين في فضائل الصحابة
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الشفاعة :الموضوع 

02

1422)مقبل بن ىادم الوادعي (جمع كتخريج أحاديث الشفاعة)الشفاعة 
(ىػ

الكويت- دار األرقم 

-دار أطلس الخضراء ناصر بن عبد الرحمن الجديعالشفاعة عند أىل السنة كالرد على المخالفين فيها
الرياض

شمس الدين الذىبي، محمد بنإثبات الشفاعة
( ىػ748)أحمد 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
إبراىيم بن باجس عبد المجيد

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازميالشفاعة كبياف الذين يشفعوف كما كرد في القرآف كالسنة الصحيحة

الرياض- دار المؤيد أمير فتوح عبد العليم شيشي(مصطفى محمود. رد على د)اكتساب المناعة في إثبات الشفاعة 

عبد الكريم بن صالح الحميد(مصطفى محمود. رد على د)الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة 

الرد على عبد الحميد طهماز في دعوتو الى طلب الشفاعة كالتوسل
بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بعد موتو

الرياض- دار القاسم سليماف بن صالح الخراشي

-دار التوحيد للنشر عفاؼ بنت حمد الونيسالشفاعة عند المثبتين كالنافين
الرياض

تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (منتقى من البداية كالنهاية)كتاب الشفاعة 
(ىػ

-دار البصيرة 
االسكندرية

انتقاء ، تحقيق ، تعليق
حلمي بن محمد الرشيدم

1080   من 179صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الشفاعة :الموضوع 

02

األحاديث الواردة في موجبات شفاعة النبي صلى اهلل عليو كسلم كموانعها
جمعا كدراسة- 

المدينة- دار الميمنة عبد اهلل بن عيد الجربوعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفتن كأشراط الساعة :الموضوع 

02

الدماـ- دار ابن الجوزم يوسف بن عبد اهلل الوابلأشراط الساعة

الثقبة- دار الهجرة مصطفى العدكمالصحيح المسند من أحاديث الفتن كالمبلحم كأشراط الساعة

حمود بن عبد اهلل التويجرمإتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتن كالمبلحم كأشراط الساعة
( ىػ1413)

الرياض- دار الصميعي 

عثماف بن سعيد الداني المقرلء3/1السنن الواردة في الفتن كغوائلها كالساعة كأشراطها 
( ىػ444)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
رضاء اهلل بن محمد المباركفورم

القاىرة- مكتبة التوحيد ( ىػ228)نعيم بن حماد الخزاعي الفتن تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر النهاية في الفتن كالمبلحم
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تعليق/تخريج
كسرل العلي كموفق منصور

محمد صديق بن حسن القنوجياإلذاعة لما كاف كما يكوف بين يدم الساعة
( ىػ1307)

دمشق- دار ابن كثير  تعليق/تعليق/تخريج
عبد القادر األرناؤكط

(اإلذاعة لما كاف كما يكوف بين يدم الساعة)المنتقى الصحيح من كتاب 
للشيخ صديق حسن خاف القنوجي

الرياض- مكتبة الرشد  عناية/حاشية
عصاـ موسى ىادم

-الدار العالمية للنشر محمد أحمد إسماعيل المقدـالمهدم كفقو أشراط الساعة
االسكندرية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفتن كأشراط الساعة :الموضوع 

02

محمد بن عبد العزيز بن مانعتحديق النظر في أخبار اإلماـ المهدم المنتظر
( ىػ1385)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

المهدم المنتظر في ضوء األحاديث كاآلثار الصحيحة كأقواؿ العلماء
2/1كآراء الفرؽ المختلفة 

بيركت- دار ابن حـز عبد العليم بن عبد العظيم البستوم

بيركت- دار ابن حـز عبد العليم بن عبد العظيم البستوم2/1الموسوعة في أحاديث المهدم الضعيفة كالموضوعة 

إقامة البرىاف في الرد على من أنكر خركج المهدم كالدجاؿ كنزكؿ
المسيح في آخر الزماف

حمود بن عبد اهلل التويجرم
( ىػ1413)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيقصة المسيح الدجاؿ كنزكؿ عيسى عليو الصبلة كالسبلـ كقتلو إياه
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرفتنة الدجاؿ كيأجوج كمأجوج
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
أحمد بن عبد الرحمن القاضي. د

الرياض- دار القاسم ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب أحاديث في الفتن كالحوادث

1433)عمر بن سليماف األشقر أشراط الساعة في الكتب السماكية السابقة في ضوء القرآف كالسنة
(ىػ

األردف- دار النفائس 

مركز دراسات السنة(من الكتب الستة كمسند أحمد)موسوعة أحاديث الفتن كأشراط الساعة 
عماف- النبوية 

جمع
محمد ىماـ. د/ ىماـ عبد الرحيم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفتن كأشراط الساعة :الموضوع 

02

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 2/1النهاية في الفتن كالمبلحم كأشراط الساعة 
(ىػ

-الدار العالمية للنشر 
االسكندرية

تحقيق كتعليق
حلمي بن محمد الرشيدم

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمناإلعبلـ بحكم عيسى عليو السبلـ
( ىػ911)ابن الكماؿ 

عماف- الدار األثرية  تعليق/تخريج/تحقيق
سعيد بن عبد الرحمن القزقي. د

تشتمل على إضافات)تهذيب موسوعة أحاديث الفتن كأشراط الساعة 
(كتعليقات مهمة

مركز البياف للبحوث
الرياض- كالدراسات 

تعليق/تخريج/جمع
محمد ىماـ. د/ ىماـ عبد الرحيم. د

معالم كمنارات في تنزيل نصوص الفتن كالمبلحم كأشراط الساعة على
الوقائع كاألحداث

الظهراف- الدرر السنية عبد اهلل بن صالح العجيرم تقديم
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

الرياض- معالم السنن عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرشرح كتاب الفتن من صحيح البخارم

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليدراسة في ضوء عقيدة أىل السنة كالجماعة– الدابة 

المدينة- دار العقيدة يوسف بن عبد اهلل الفريجيأشراط الساعة كبياف الضعيف منها

الرياض- دار طيبة فهد بن عبد العزيز الفاضلأشراط الساعة الكبرل في ضوء القرآف الكريم تقديم
سعود بن إبراىيم الشريم. د

-الجامعة اإلسبلمية عبد المحسن بن حمد العباد البدرعقيدة أىل السنة كاألثر في المهدم المنتظر
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفتن كأشراط الساعة :الموضوع 

02

مكة- المكتبة األسدية حناف بنت علي اليمانيشبهات العقبلنيين حوؿ أحاديث المسيح الدجاؿ كالرد عليها

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزافشرح كتاب الفتن كالحوادث، لئلماـ محمد بن عبد الوىاب
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
خبر اآلحاد :الموضوع 

02

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنصحيتها، مفادىا، العمل بموجبها- أخبار اآلحاد في الحديث النبوم 
( ىػ1430)

الرياض- دار طيبة 

-دار أضواء السلف القاضي بن المفضل بن أحمد برىوف2/1خبر الواحد في التشريع اإلسبلمي كحجيتو 
الرياض

قدـك كتائب الجهاد لغزك أىل الزندقة كاإللحاد القائلين بعدـ األخذ
بحديث اآلحاد في مسائل اإلعتقاد

الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

محمد ناصر الدين األلبانيكجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة كالرد على شبو المخالفين
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

الرياض- دار المسلم محمد بن عبد اهلل الوىيبيحجية اآلحاد في العقيدة كرد شبهات المخالفين

1433)عمر بن سليماف األشقر أصل االعتقاد
(ىػ

الكويت- الدار السلفية 

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن ناصر السرحاني2/1حديث اآلحاد كحجيتو في تأصيل االعتقاد 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحكم إعفاء اللحية كخبر اآلحاد
( ىػ1420)

الرياض- دار التوحيد  عناية
عبد الجبار بن عبد العظيم آؿ ماجد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في االئتبلؼ كذـ االختبلؼ :الموضوع 

02

مصر- دار لػينة عبد اهلل بن محمد الغنيمافذـ الفرقة كاالختبلؼ في الكتاب كالسنة

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلاالفتراؽ

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلمناىج أىل األىواء كاالفتراؽ كالبدع كأصولهم كسماتهم

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلنشأتها كأسبابها- األىواء كاالفتراؽ كالبدع 

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلمفهومو ، أسبابو ، سبل الوقاية منو- االفتراؽ 

الرياض- مدار الوطن جماؿ بن أحمد بادمرسالة ماجستير– كجوب لزـك الجماعة كعدـ التفرؽ  مراجعة
علي بن ناصر الفقيهي. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في جمع كلمة المسلمين
( ىػ728)

األردف- مكتبة المنار  تحقيق
حماد سبلمة

الصنعاني، محمد بن إسماعيلحديث افتراؽ األمة إلى نيف كسبعين فرقة
( ىػ1182)

الرياض- دار العاصمة  تقديم/تحقيق
عبد الرحمن المحمود. د/ سعد السعداف

1439)صالح بن غانم السدالف االئتبلؼ كاالختبلؼ ، أسسو كضوابطو
(ىػ

الرياض- دار المسلم 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في االئتبلؼ كذـ االختبلؼ :الموضوع 

02

يقع ضمن)األمر بلزـك جماعة المسلمين كإمامهم كالتحذير من مفارقتهم 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مجموع مؤلفات د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الصنعاني، محمد بن إسماعيلاإلشاعة في بياف من نهي عن فراقو من الجماعة
( ىػ1182)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
محمد باكريم. د

الرياض- دار الفضيلة أسماء بنت سليماف السويلمموقف الصحابة من الفرقة كالفرؽ إشراؼ/تقديم
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

-مكتبة الفرقاف صالح بن فوزاف الفوزافاالجتماع كنبذ الفرقة
اإلمارات

جمع
عادؿ بن علي الفريداف

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصررسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين كذـ التفرؽ كاالختبلؼ
( ىػ1376)

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

أحمد الحكمي ، الشوكاني ،رسائل كأبحاث في حديث افتراؽ األمة
صالح المقبلي ، الصنعاني

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل بن يحيى السريحي

الرياض- دار الصميعي حافظ بن محمد الحكميدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة في لزـك الجماعة  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الصميعي األحاديث الواردة في النهي عن االختبلؼ كالتفرؽ جمع  كتخريج كدراسة
حافظ بن أحمد الحكمي. د

-الجامعة اإلسبلمية أحمد سردار محمد شيخ3/1المباحث العقدية في حديث افتراؽ األمم 
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
بحوث في االئتبلؼ كذـ االختبلؼ :الموضوع 

02

عماف- الدار األثرية ربيع بن ىادم المدخليالحث على المودة كاالئتبلؼ كالتحذير من الفرقة كاالختبلؼ

الجزائر- الدار األثرية صالح بن سعد السحيميتنبيو ذكم األفهاـ إلى رأب الصدع كالوئاـ على منهج السلف الكراـ تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردكد في العقيدة :الموضوع 

02

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(229 - 5/13كيقع في مجموع الفتاكل )الفرقاف بين الحق كالباطل 
( ىػ728)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تخريج
عبد القادر األرناؤكط

الثقبة- دار الهجرة مشهور بن حسن آؿ سلمافالردكد كالتعقبات على ما كقع للنوكم في تأكيل الصفات

دار األندلس الخضراءسعيد بن ناصر الغامدمالرد على منكر صفتي الوجو كاليد
جدة- 

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميسالمنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل

الدماـ- دار ابن القيم عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرالقوؿ السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

أجوبة عن الحكمة في)إقامة الحجة كالدليل كإيضاح المحجة كالسبيل 
عبد السبلـ بن برجس. ضمن مجموع مؤلفات د )(تشريع مناسك الحج

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

حمود بن عبد اهلل التويجرمتنبيهات على رسالتين للشيخ أبي بكر الجزائرم
( ىػ1413)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

رد على الفبلسفة الذين يقولوف أف معجزات األنبياء)كتاب الصفدية 
(قول نفسية كيقولوف بقدـ العالم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
محمد رشاد سالم. د

-دار إيبلؼ الدكلية محمد بن عبد الرحمن الخميسالتنبيهات السنية على الهفوات العقدية في بعض الكتب العلمية
الكويت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردكد في العقيدة :الموضوع 

02

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد الرحمن الخميسبياف مخالفة الكوثرم العتقاد السلف

الرياض- دار الفضيلة عبد المحسن بن حمد العباد البدراالنتصار ألىل السنة كالحديث في رد أباطيل حسن المالكي

رد على حسن)قػمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة اإلسبلـ الحنابلة 
("قراءة في كتب العقائد"بن فرحاف المالكي في كتابو 

المؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحي تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة العبيكاف ناصر بن عبد الكريم العقل(رد على حسن بن فرحاف المالكي)حراسة العقيدة  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

المكتب اإلسبلمي( ىػ1349)سليماف بن سحماف تنزيو الشريعة عن األلفاظ الشنيعة
القاىرة- إلحياء التراث 

القوادح العقدية في قصيدة البردة،)ثبلث رسائل في الدفاع عن العقيدة 
تنبيهات على ما في دالئل الخيرات من شطحات، الرد على الغزالي

الرياض- مكتبة الرشد أحمد بن عبد اهلل السلمي تقديم
المشايخ عبد اهلل بن جبرين كسعد الشثرم

الرياض- مكتبة الرشد عفاؼ مختار2/1تناقض أىل األىواء كالبدع في العقيدة 

الرد السديد على مطاعن حسن المالكي على أئمة الدعوة كمقررات
التوحيد

مصر- دار اإلماـ أحمد إبراىيم بن عامر الرحيلي

التنبيهات الجلية على األخطاء العقدية في شرح كتب السنة النبوية
(تحفة األحوذم كعوف المعبود)

بيركت- دار اللؤلؤة عادؿ بن عبد اهلل آؿ حمداف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردكد في العقيدة :الموضوع 

02

التعظيم كالمنة في أف كالدم المصطفى في)تحقيق كنقد كدراسة لكتاب 
لجبلؿ الدين السيوطي (الجنة

مصر- دار المودة طارؽ بن عاطف بن حجازم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- فتاكل في العقيدة  :الموضوع 

02

 سؤاؿ200أعبلـ السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أك 
(رسالة ماجستير)كجواب في العقيدة اإلسبلمية 

1377)حافظ بن أحمد الحكمي 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
أحمد بن علي مدخلي

عبد الرحمن بن محمد الدكسرماألجوبة المفيدة لمهمات العقيدة
( ىػ1399)

الرياض- مكتبة الرشد 

الدماـ- دار ابن الجوزم ( ق1383)محمود شلتوت الفتاكل المهمات في العقائد كالغيبيات كالبدع كالمنكرات عناية
علي بن حسن الحلبي

العمرة من– الشفاعة – استواء اهلل على عرشو )أجوبة المسائل الثماف 
ىل الوىابيوف يطعوف بالنبي صلى اهلل عليو كسلم– زيارة القبور – التنعيم 

محمد سلطاف المعصومي
(ىػ1380)

الرياض- دار الراية  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

جامع لشركحات أحاديث في األسماء كالصفات كبياف صحتها)التوحيد 
(من ضعفها

الخبر- دار ابن عفاف  جمع
طارؽ بن عوض اهلل

الرياض- دار ابن األثير الدرر البازية في بعض المسائل العقدية ترتيب كجمع
أحمد بن محمد العمراف

الرسائل المتبادلة بين الشيخين صّديق حسن خاف كأحمد بن عيسى
(مسائل في العقيدة)رحمهما اهلل 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

عناية
سليماف بن صالح الخراشي

مكتبة كتسجيبلتيوسف بن حسن الحمادم2/1جمعا كدراسة - فتاكل النبي صلى اهلل عليو كسلم في العقيدة 
الشارقة- دركس الدار 

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1فتاكل فضيلة الشيخ في العقيدة 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة بحسب تاريخ الوفاة- فتاكل في العقيدة  :الموضوع 

02

الرياض- دار الفضيلة جماعة من العلماءمزيل اإللباس في األحكاـ على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
األكائل :الموضوع 

02

883)تقي الدين بن زيد الجراعي األكائل
(ىػ

دمشق- دار اإليماف  تحقيق
عادؿ الفريجات

أبو عركبة، الحسين بن أبي معشركتاب األكائل
( ىػ318)الحراني 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

360)الطبراني، سليماف بن أحمد كتاب األكائل
(ىػ

بيركت- دار الجيل  تحقيق
مركاف العطية كشيخ الراشد

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمركاألكائل
( ىػ287)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد السعيد زغلوؿ

العسكرم، الحسن بن عبد اهللاألكائل
( ىػ382)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد الرزاؽ المهدم

( ىػ911)جبلؿ الدين السيوطي الوسائل إلى معرفة األكائل
( ىػ864)كجبلؿ الدين المحلي 

لبناف- مكتبة الحياة 

الجزائر- دار البدر أبو إسبلـ أحمد بن عليسؤاؿ كجواب- األكائل 

ىداية الحيراف بما ثبت في صورة الرحمن، شرح)مجموع رسائل عقدية 
الصدر في السؤاؿ عن أكؿ ىذا األمر، اإلسبلـ كاإليماف كمنزلة العمل

-دار أطلس الخضراء منصور بن عبد العزيز السمارم
الرياض

...كاف اهلل كلم يكن شيء قبلو "شرح حديث عمراف بن حصين 
(243 - 210/18كيقع في مجموع الفتاكل )" الحديث

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
فواز أحمد زمرلي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
األكائل :الموضوع 

02

الدماـ- دار ابن القيم بػدء الخػلق كالمبلئكة كالجن كاألنبياء تعليق/جمع
طارؽ بن عوض اهلل

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر بػدء الخلق
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

قصة بدء الخلق حتى نزكؿ آدـ  إلى األرض كخلق ذريتو في)قصة الخلق 
(ضوء الكتاب كالسنة

-دار كنوز أشبيليا محمد بن عبد اهلل الخرعاف
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن(أحمد بن حنبل)شرح أصوؿ السنة إلماـ أىل السنة 
( ىػ1430)

الرياض- دار الصميعي 

410بركاية ابن حرب التميمي )اعتقاد اإلماـ المنبل ، أحمد بن حنبل 
(ىػ

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
مصطفى محمود األزىرم

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن سالم األحمرمرسالة علمية- المسائل كالرسائل المركية عن اإلماـ أحمد في العقيدة 

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الرحمن الخميسشرحا كدراسة- الفقو األكبر لئلماـ أبي حنيفة 

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد الرحمن الخميسعقيدة اإلماـ أبي حنيفة النعماف

أبو حنيفة ، النعماف بن ثابتكصية اإلماـ أبي حنيفة النعماف
( ىػ150)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد عوينة

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميسأصوؿ الدين عند اإلماـ أبي حنيفة

جدة- مكتبة العلم سعود بن عبد العزيز الدعجافرسالة علمية– منهج اإلماـ مالك في إثبات العقيدة  إشراؼ
الشيخ حماد بن محمد األنصارم

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد الرحمن الخميسعقيدة إماـ دار الهجرة مالك بن أنس
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

المسمى مالك)قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيركاني 
"شرح عقيدة أىل السنة كالجماعة على مذىب اإلماـ مالك "(الصغير

الرياض- دار الفضيلة عبد المحسن بن حمد العباد البدر

أكضح المعاني: العمل األسنى نظم كشرح أسماء اهلل الحسنى ، كيليو
مكرر في كتب شرح أسماء اهلل)شرح مقدمة ابن أبي زيد القيركاني 

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

بيركت- شركة الرياف محمد بن سعد الشهرانيالفتوحات الربانية شرح العقيدة القيركانية تقديم
سعد بن سعيد الحجرم. د

-دار أضواء السلف محمد بن عبد الوىاب العقيل2/1منهج اإلماـ الشافعي في إثبات العقيدة 
الرياض

اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي، الصراط)مجموع فيو ثبلث رسائل 
(المستقيم في إثبات الحرؼ القديم البن قدامة كإثبات اليد هلل للذىبي

الرياض- مدار الوطن ( ىػ486)علي بن أحمد الهكارم  تعليق/تحقيق
عبد اهلل البراؾ. د

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد الرحمن الخميسعقيدة اإلماـ الشافعي

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن( ىػ1103)كتاب االعتقاد ، كيليو عقيدة الشافعي للبرزنجي الحسيني 
( ىػ526)الحسين 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تعليق/تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس

-دار إيبلؼ الدكلية محمد بن عبد الرحمن الخميسجمع الفنوف في شرح جملة متوف عقائد أىل السنة على المذاىب األربعة
الكويت

الخبر- دار ابن عفاف عبد العزيز بن عبد اهلل الحميدمبراءة األئمة األربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

اعتقاد اإلماـ أحمد- اعتقاد اإلماـ الشافعي )ثبلث رسائل في االعتقاد 
(أحكاـ األئمة ، ما لهم كما عليهم ، نقبل عن اإلماـ أحمد- 

الرياض- دار العاصمة  تخريج/تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

كتاب فيو منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالك كالشافعي كأحمد رضي
اهلل عنهم أجمعين

550)يحيى بن إبراىيم السلماسي 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد الرحمن الخميساعتقاد األئمة األربعة

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد اهلل القفارمأصوؿ الدين عند األئمة األربعة كاحدة

أصوؿ السنة لئلماـ أحمد ، الواسطية ، القواعد)شرح متوف العقيدة 
(األربع البن عبد الوىاب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
الرياض

الرياض- مجلة البياف أحمد كلد محمد ذم النورين(مكرر في كتب التوحيد)حماية علماء المالكية لجناب التوحيد 

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيشرح أصوؿ السنة لئلماـ أحمد بن حنبل

ابن القرطي ، محمد بن القاسمالزاىي في أصوؿ السنة على مذىب اإلماـ مالك بن أنس رحمو اهلل
( ىػ355)

الرياض- دار التوحيد  تحقيق
محمد فريد بن إدريس

عماف- الدار األثرية محمد بن عبد اهلل الحمادممسائل العقيدة التي قررىا األئمة المالكية تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافبياف المعاني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيركاني عناية
فهد بن إبراىيم الفعيم

الرياض- دار الفضيلة حمود بن إبراىيم السبلمةالمسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إماـ المذىب

-مكتبة دار المنهاج معتقد أىل السنة كالجماعة كما نقلو اإلماـ حرب بن إسماعيل الكرماني
الرياض

تحقيق كتعليق
سليماف بن محمد الدبيخي. د

ابن القرطي ، محمد بن القاسم(على مذىب اإلماـ مالك بن أنس رحمو اهلل)الزاىي في أصوؿ السنة 
( ىػ355)

مصر- المكتبة التوفيقية  تحقيق
أحمد بن عبد الكريم نجيب. د

مصر- دار العقيدة سامي بن عبد الرحمن النهابيجمعا كدراسة - (الركض المربع)المسائل العقدية في كتاب 

فصل في: فضائل األئمة األربعة كما امتاز بو كل إماـ من الفضيلة، كيليو
اشتراط حفظ القرآف للمجتهد كفصل في مدارؾ الكراىة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

المحقق تحقيق
فواز بن محمد العوضي

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الرحمن الخميسأصوؿ مذىب أىل السنة كالجماعة من خبلؿ تقريرات علماء الحنفية

-المسائل التي نسبها المتكلموف إلى األئمة األربعة في أصوؿ الدين 
عرض كنقد

الرياض- دار الفضيلة عبد العزيز بن أحمد الحميدم

الرياض- دار التوحيد عبد اهلل بن عبد العزيز العنقرماعتقاد اإلماـ الشافعي من نصوص كبلمو كإيضاح أصحابو
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

-دار التوحيد للنشر فاضل بن نور الدين اإلماـفتاكل علماء المالكية في تقرير عقيدة أىل السنة كالجماعة
الرياض

كىو ما نقلو القيركاني من قوؿ)المغربية في شرح العقيدة القيركانية 
(مالك، كالمعلـو من مذىبو كما عليو أىل السنة في الفقو كالحديث

-مكتبة دار المنهاج عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفي
الرياض

بذؿ المساعي في شرح رسالة في اعتقاد اإلماـ الشافعي لئلماـ أبي
( ىػ486)الحسن علي بن أحمد الهكارم 

مركز الراجحيعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- للدراسات 

سلسلة)الشهب المرمية على المعطلة كالجهمية : جوىرة التوحيد، كيليو
(تعريف العباد بكتب المالكية في االعتقاد

أحمد بن علي بن مشرؼ
( ىػ1285)األحسائي المالكي 

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

عناية
محمد صغداكم ، العيد ريحاف

عقيدة التوحيد الكبرل كيليو عقيدة التوحيد الصغرل في عقائد أىل
السنة كالجماعة

محمد المكي بن مصطفى بن عزكز
( ىػ1334)المالكي 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق كتعليق
محمد رشيد علي بو عزالة. د

جمعا- الرسائل كالمسائل العقدية المنسوبة لئلماـ الشافعي رحمو اهلل 
كدراسة

تكوين للدراساتمهنا سالم سعيد مرعي
جدة- كاألبحاث 

المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء المالكية أئمة المذىب
المتقدمين

الرياض- دار الفضيلة مريم بنت عبد اهلل باقازم

الرياض- دار الفضيلة عزيزة بنت مبارؾ الكلبانيالمسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة المذىب

المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنفية أئمة المذىب
(رسالة علمية)المتقدمين 

-جامعة الملك سعود عبد اهلل بن علي الشهرم
الرياض

إشراؼ
عبد اهلل بن دجين السهلي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :الموضوع 

02

(مالك كالشافعي كأبي حنيفة)االنتقاء في فضائل األئمة الثبلثة الفقهاء 
كعيوف أخبارىم الشاىدة بإمامتهم كفضلهم في آدابهم كعلمهم

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

تحقيق
عراقي حامد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوىاب كفكره- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

-مكتبة الغرباء األثرية صالح بن عبد اهلل العبودعقيدة محمد بن عبد الوىاب السلفية
المدينة

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللاإلماـ محمد بن عبد الوىاب دعوتو كسيرتو
( ىػ1420)

الرياض- دار القاسم 

1225)حمد بن ناصر آؿ معمر (في الصفات)الفواكو العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد الرحمن بن عبد اهلل التركي

تقديمسليماف بن عبد الرحمن الحقيلحياة الشيخ محمد بن عبد الوىاب كحقيقة دعوتو
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

الشيخ محمد بن عبد الوىاب ، عقيدتو السلفية كدعوتو اإلصبلحية كثناء
العلماء عليو

أحمد بن حجر آؿ بو طامي
( ىػ1423)

المؤلف تقديم/تصحيح
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

التوضيح عن توحيد الخبلؽ في جواب أىل العراؽ، كتذكرة أكلي األلباب
(مكرر في كتب التوحيد)في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوىاب 

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن
( ىػ1233)عبد الوىاب 

الرياض- دار طيبة 

-مكتبة دار المنهاج صالح بن فوزاف الفوزافشرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بن عبد الوىاب
الرياض

1435)زيد بن محمد بن ىادم قطف الجنى المستطاب شرح عقيدة المجدد محمد بن عبد الوىاب
(ىػ

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

رد على قصيدة)تبرئة الشيخين اإلمامين من تزكير أىل الكذب كالمين 
(منسوبة زكرا للصنعاني يذـ فيها الشيخ محمد بن عبد الوىاب

مصر- دار اإلماـ أحمد ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
علي بن أحمد الرازحي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوىاب كفكره- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

الشيخ محمد بن عبد الوىاب ، مجدد القرف الثاني عشر المفترل عليو
كدحض تلك المفتريات

أحمد بن حجر آؿ بو طامي
( ىػ1423)

المؤلف

مصباح الظبلـ في الرد على من افترل على الشيخ اإلماـ كنَػػَسػػػَبو إلى
تكفير أىل اإليماف كاإلسبلـ

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

ضوابط تكفير المعين عند شيخي اإلسبلـ ابن تيمية كابن عبد الوىاب
(مكرر في البحوث المتعلقة بالتكفير)كعلماء الدعوة اإلصبلحية 

الرياض- مكتبة الرشد أبو العبل بن راشد الراشد تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

مكرر في)منهج اإلماـ محمد بن عبد الوىاب في مسالة التكفير 
(البحوث المتعلقة بالتكفير

الرياض- دار الفضيلة أحمد بن جزاع الرضيماف إشراؼ
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

العذر بالجهل، مع توضيح كبياف لموقف ابن تيمية كابن عبد الوىاب من
(تقدـ في كتب التأصيل في مسألة التكفير)العذر بالجهل كتكفير المعين 

-مكتبة ابن تيمية شريف محمد فؤاد ىزاع
القاىرة

أثر الدعوة الوىابية في اإلصبلح الديني كالعمراني في جزيرة العرب
كغيرىا

الرياض- دار السنة ( ىػ1378)محمد حامد الفقي  تحقيق
أحمد بن عبد العزيز التويجرم

الخبر- دار السنة ( ىػ1416)محمد بهجة األثرم محمد بن عبد الوىاب داعية التوحيد كالتجديد في العصر الحديث تحقيق
أحمد بن عبد العزيز التويجرم

عبد اهلل بن صالح العثيمينحياتو كفكره- الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
( ىػ1436)

دار العلـو للطباعة
الرياض- كالنشر 

1433)عمر بن سليماف األشقر اإلماـ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب باني دكلة كمنشئ أمة
(ىػ

األردف- دار النفائس 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوىاب كفكره- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

المؤلفمؤلف مجهوؿكيف كاف ظهور شيخ اإلسبلـ محمد عبد الوىاب دراسة كتحقيق كتعليق
عبد اهلل بن صالح العثيمين. د

الرياض- دار الثلوثية حسين خلف الشيخ خزعل( ىػ1206)حياة الشيخ محمد بن عبد الوىاب  عناية
أحمد بن عبد العزيز التويجرم

رد على رائيتو في)اآلية الكبرل على ضبلؿ النبهاني في رائيتو الصغرل 
(الحط من قدر الشيخ محمد بن عبد الوىاب

محمود شكرم اآللوسي البغدادم
( ىػ1342)

بيركت- دار اللؤلؤة  تعليق/تحقيق
عمر بن أحمد آؿ عباس

نظمت)دالية الشوكاني إلى اإلماـ سعود بن عبد العزيز كعلماء الدرعية 
( ىػ1220عاـ 

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

المؤلف تحقيق
عبد اهلل بن محمد أبو داىش. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن آدـ عليعقيدتو كموقفو من البدع كأىلها- اإلماـ الشاطبي 

دار ابن حـزبلقاسم الغاليالجانب االعتزالي عند الجاحظ

بيركت- دار ابن حـز مشهور بن حسن آؿ سلمافالقرطبي كالتصوؼ

الفاسي، محمد بن أحمد الحسنيجزء فيو عقيدة ابن عربي كحياتو كما قالو المؤرخوف كالعلماء فيو
( ىػ832)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

إبراىيم بن محمد بن إبراىيمتسفيو الغبي في تنزيو ابن عربي
(من علماء القرف العاشر)الحلبي 

القاىرة- دار المعارج  تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

ابن عربي ، عقيدتو كموقف علماء المسلمين منو ، من القرف السادس
إلى القرف الثالث عشر

-مكتبة أىل األثر دغش بن شبيب العجمي
الكويت

الرياض- دار المسير عبد اهلل بن سليماف الغفيلي2/1ابن رجب الحنبلي كأثره في توضيح عقيدة السلف  تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كحماد األنصارم

الرياض- دار العاصمة علي بن عبد العزيز الشبلمنهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة

رسالة)عرضا كدراسة - عقيدة اإلماـ ابن عبد البر في التوحيد كاإليماف 
(علمية

الرياض- دار العاصمة سليماف بن صالح الغصن
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

أئمة نسبت إليهم بدع)المحجة البيضاء في الذب عن أئمة السنة الغراء 
(كتأكيبلت كىم منها براء

المؤلفعبد الرحمن بن يوسف الرحمة

-مكتبة الغرباء األثرية ربيع بن ىادم المدخليمطاعن سيد قطب في أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
المدينة

-مكتبة الغرباء األثرية ربيع بن ىادم المدخليأضواء إسبلمية على عقيدة سيد قطب كفكره
المدينة

-دار التوحيد للنشر عبد الكريم بن صالح الحميدإنارة الدرب لما في تفسير سيد قطب من آثار الغرب
الرياض

الرياض- دار الكياف محمد بن سركر شعباف(رسالة علمية)الشيخ األلباني كمنهجو في تقرير مسائل االعتقاد 

-مكتبة دار المنهاج محمد بن عبد العزيز الشايع(عرض كتقويم في ضوء عقيدة السلف)آراء ابن حجر الهيتمي االعتقادية 
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد سليماف بن صالح الخراشياتهامات ما تثبت

ردكد أىل العلم على الطاعنين في حديث السحر كبياف بعد محمد رشيد
رضا عن السلفية

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

الرياض- دار الجواب سليماف بن صالح الخراشيالقرضاكم في الميزاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

عماف- الدار األثرية سليماف بن صالح الخراشيعقيدة اإلماـ الذىبي

كمنهجو في العقيدة ، مع ( ىػ507)الحافظ محمد بن طاىر المقدسي 
(كىو شرح لمنظومتو في العقيدة)دراسة كتابو الحجة على تارؾ المحجة 

-دار عالم الكتب عبد العزيز بن محمد السدحاف
الرياض

تحقيق
عبد العزيز بن محمد السدحاف. د

الطائف- مكتبة الصديق علي بن نفيع العليانيعقيدة اإلماـ ابن قتيبة

عرض كنقد في ضوء عقيدة– آراء أبي الحسن السبكي االعتقادية 
السلف الصالح

-دار كنوز أشبيليا عجبلف بن محمد العجبلف
الرياض

من كبلـ أحمد بن محمد بن الصديق)صحيفة سوابق كجريدة بوائق 
(الغمارم

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

جمع
محمد بو خبزة الحسيني

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد اهلل مصطفى نومسوؾ2/1منهج اإلماـ الشوكاني في العقيدة 

مكرر في قسم) (أم أبي الوفاء بن عقيل)موقف ابن عقيل من الصوفية 
(الكتب المتعلقة بالصوفية

الرياض- دار الصميعي  جمع
محمد بن أحمد الجوير. د

ابن عساكر، علي بن الحسن بنتبيين كذب المفترم فيما نُػػػِسػػػب إلى اإلماـ أبي الحسن األشعرم
( ىػ571)ىبة الشافعي 

-مكتبة دار البياف 
دمشق

تحقيق
بشير محمد عيوف

الرياض- مدار الوطن الحسن بن عبد الرحمن العلوم(رسالة ماجستير)اإلماـ الخطابي كمنهجو في العقيدة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

عبد الملك بن عيسى بن درباسرسالة في الذب عن أبي الحسن األشعرم
( ىػ659)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
علي بن محمد الفقيهي. د

الثقبة- دار الهجرة أختر لقمافآراؤه االعتقادية كموقفو من عقيدة السلف- الشيخ صديق القنوجي 

الرياض- دار الجواب سليماف بن صالح الخراشيمحمد عمارة في ميزاف أىل السنة كالجماعة

-دار اإليماف عدناف بن عبد القادربراءة السلف مما نُػػػػِسب إليهم من انحراؼ في االعتقاد
اإلسكندرية

-مكتبة العلـو كالحكم أحمد بن عطية الغامدم. د(رسالة علمية)البيهقي كموقفو من اإللهيات 
المدينة

-مؤسسة الجريسي سعيد بن مسفر القحطاني(رسالة علمية)الشيخ عبد القادر الجيبلني كآراؤه االعتقادية كالصوفية 
الرياض

ابن حـز كالمسائل التي خالف فيها الجمهور في العقائد كاألصوؿ
كالعبادات

بيركت- مؤسسة الرسالة محمد صالح موسى حسين

الرياض- دار الصميعي سليماف بن صالح الخراشيمشاىير في ميزاف العلماء

الرياض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياني( ىػ370) (تهذيب اللغة)عقيدة اإلماـ األزىرم صاحب 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

الرياض- مدار الوطن حمداف بن محمد الحمدافعقيدة اإلماـ ابن جرير الطبرم

الرياض- دار الفضيلة صالح بن مقبل العصيميحياتو كأطواره العقدية– اإلماـ األشعرم 

سليماف بن عبد القوم الطوفي الصرصرم البغدادم)منهج الطوفي 
2/1عرض كنقد – في تقرير العقيدة  (( ىػ716)الحنبلي 

-دار كنوز أشبيليا إبرىيم بن عبد اهلل المعثم
الرياض

الرياض– مركز ابن تيمية عبد اهلل بن محمد الزىرانيآراء ابن حـز االعتقادية من خبلؿ مؤلفات ابن تيمية تقديم
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

الرياض- دار التوحيد إسماعيل بن غصاب العدكمسبيل السنة كاألثر في عقيدة العبلمة أحمد بن حجر

ربع)ألبي حامد الغزالي  (إحياء علـو الدين)المآخذ العقدية على كتاب 
(العبادات كربع العادات

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عبيد العتيبي

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن"إحياء علـو الدين"القوؿ المبين في التحذير من كتاب 
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- دار المنار  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبيكتاب إحياء علـو الدين في ميزاف العلماء كالمؤرخين

الرياض- دار طيبة عبد الرحمن بن محمد دمشقيةأبو حامد الغزالي كالتصوؼ كدراسة كتب الغزالي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين  :الموضوع 

02

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن دجين السهليدراسة نقدية- علم المكاشفة في إحياء علـو الدين 
الرياض

-مكتبة اإلماـ الذىبي مشارم سعيد المطرفيآراء محمد رشيد رضا العقائدية في أشراط الساعة الكبرل كآثارىا الفكرية
الكويت

ربع)ألبي حامد الغزالي  (إحياء علـو الدين)المآخذ العقدية على كتاب 
(المهلكات

الرياض- دار الفضيلة فالح بن مفلح الدكسرم

شمس الدين السلفي األفغانيإماـ الكوثرية كمناقضتو لتوحيد األلوىية
( ىػ1420)

بيركت- دار اللؤلؤة 

-دار أطلس الخضراء (أبو عمر الباحث)طارؽ السيد عدناف إبراىيم في ميزاف البحث العلمي
الرياض

دار الطباعة كالنشرعبد اهلل صابردراسة نقدية- السيد البدكم 
القاىرة- كاإلسبلمية 

دراسة)الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علـو الدين كعبلقتو بالتصوؼ 
2/1 (حديثية- عقدية - فقهية 

الرياض- الناشر الدكلي  جمع
عدد من الباحثات

-دار كنوز أشبيليا منيرة بنت حمود البدرانيمنههج اإلماـ النوكم في أصوؿ الدين
الرياض

دار األكراؽ للنشرمنير بن حامد البقميعرض كنقد- آراء أحمد بن الصديق الغمارم العقدية 
كالتوزيع
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
جهود علماء في نشر العقيدة السلفية :الموضوع 

02

الرياض- مكتبة العبيكاف عبد العزيز بن صالح الطوياف2/1جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 

اإلماـ محمد بن نصر المركزم كجهوده في بياف عقيدة السلف كالدفاع
2/1عنها 

الرياض- مدار الوطن موسم بن منير النفيعي تقديم
علي بن نفيع العلياني. د

الرياض- دار القاسم عبد اهلل بن عوض الحربيجهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف إشراؼ
عبد اهلل بن محمد الغنيماف. د

-مكتبة دار المنهاج أرزقي بن محمد السعيد سعيدمجهود شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في باب أسماء اهلل الحسنى
الرياض

-دار الدراسات العلمية موفق بن عبد اهلل علي كدسةجهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية
مكة

جهود الصحابة كالتابعين في تقرير العقيدة كالرد على الفرؽ حتى نهاية
(رسالة دكتوراة من جامعة أـ القرل)العصر األموم 

عماف- الدار األثرية عطا اهلل بن بخيت المعايطة

جهود العلماء كالباحثين في المملكة العربية السعودية في مواجهة
( ىػ1433 - 1400في الفترة من )التيارات الفكرية المعاصرة 

المدينة- دار العقيدة حمد بن عبد اهلل الصقعبي

الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع كجهوده في تقرير عقيدة السلف
(رسالة جامعية) ( ىػ1385 - 1300)

الرياض- دار الميماف ندل حمزة خياط

المؤرخ عباس العزاكم كجهوده في دراسة تاريخ العقيدة كالفرؽ المعاصرة
(رسالة ماجستير) 2/1في العراؽ 

-دار التوحيد للنشر أسماء بنت سالم أحمد بن عفيف
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
جهود علماء في نشر العقيدة السلفية :الموضوع 

02

الشيخ العبلمة عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين ، حياتو كآثاره كجهوده
مكرر في)الرد على البردة : في نشر عقيدة السلف ، مع تحقيق رسالتو 

الرياض- دار الصميعي علي بن محمد العجبلف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

رسالة)الشيخ عبد الرحمن بن سعدم كجهوده في توضيح العقيدة 
(ماجستير

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

:مكرر في) 2/1ابن رجب الحنبلي كأثره في توضيح عقيدة السلف 
(عاـ- اعتقاد علماء كمفكرين 

الرياض- دار المسير عبد اهلل بن سليماف الغفيلي تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كحماد األنصارم

المدينة- الناشر المتميز جبلؿ بن مقبل الصبيحيجهود الشيخ مقبل الوادعي في تقرير عقيدة السلف كالرد على المخالفين

9000أكثر من )موسوعة أقواؿ السلف في العقيدة كالمنهج كالتربية 
 قرنا15 عالم على مدل 1000موقف ألكثر من 

-المكتبة اإلسبلمية محمد بن عبد الرحمن المغراكم
القاىرة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  شركح كتاب التوحيد لشيخ االسبلـ

03

-مكتبة أىل األثر ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب (المتن)كتاب التوحيد 
الكويت

تحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بنتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
( ىػ1233)عبد الوىاب 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
أسامة بن عطايا العتيبي. د

عبد الرحمن بن حسن بن محمدفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

تعليقات على- قرة عيوف الموحدين في تحقيق دعوة األنبياء كالمرسلين 
كتاب التوحيد

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

سليماف بن عبد الرحمن بن حمدافالدر النضيد على أبواب التوحيد
( ىػ1397)

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد اإللو بن عثماف الشايع

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1301)حمد بن علي بن عتيق إبطاؿ التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

ابن عثيمين، محمد بن صالحالقوؿ المفيد على كتاب التوحيد
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالقوؿ السديد في مقاصد التوحيد
( ىػ1376)

تحقيق
أشرؼ عبد المقصود

أكؿ)حامد بن محمد بن حسن فتح اهلل الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد
(القرف الثالث عشر

الرياض- دار المؤيد  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  شركح كتاب التوحيد لشيخ االسبلـ

03

-مكتبة السوادم محمد بن عبد العزيز القرعاكمالجديد في شرح كتاب التوحيد
الرياض

تحقيق
محمد بن أحمد سيد أحمد

عبد الهادم بن محمد العجيلي(رسالة دكتوراة) 2/1تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
(من علماء القرف الثالث عشر)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
حسن بن علي العواجي. د

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدحاشية كتاب التوحيد
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

مراجعة/ تعليق أحد العلماء شرح كتاب التوحيد
كتصحيح أحمد شاكر

الرياض- دار الشريف  تخريج
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافالملخص في شرح كتاب التوحيد

بيركت- مؤسسة الرسالة صالح بن فوزاف الفوزافإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن2/1السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن 

عثماف بن منصور النجدم الحنبلي4/1فتح الحميد في شرح التوحيد 
( ىػ1282)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
سعود العريفي كحسين السعيدم

عبد اهلل بن محمد الدكيش(يقع ضمن المجموع)التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد 
( ىػ1409)

بريدة– دار العلياف 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  شركح كتاب التوحيد لشيخ االسبلـ

03

1343)إسحاؽ بن حمد بن عتيق حاشية كتاب التوحيد
(ىػ

الرياض- دار القاسم 

-دار التوحيد للنشر صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذم ىو حق اهلل على العبيد
الرياض

الرياض- دار طويق الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين جمع
إسماعيل بن مرشود الرميح

للشيخ عبد الرحمن بن (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد)التعليق على 
الوليد آؿ فرياف. حسن بن محمد بن عبد الوىاب بتحقيق د

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

لندف- مجلة البياف 

-دار إيبلؼ الدكلية عبد اهلل بن صالح القصيرالمفيد على كتاب التوحيد
الكويت

كقفات- كتاب التوحيد لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل 
كتأمبلت

الرياض- مكتبة التوبة فالح بن محمد الصغير

كتاب التوحيد لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب ، كمعو تلخيص من
شرحو

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين
( ىػ1282)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
أحمد بن عبد العزيز الجماز

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد الغنيماف2/1المحاكرات لطلب األمر الرشيد في تفهم كتاب التوحيد 

منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد لئلماـ محمد بن عبد الوىاب
رحمو اهلل

الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن عبد اهلل الدبيخي تعليق
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  شركح كتاب التوحيد لشيخ االسبلـ

03

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ3/1شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بنتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذم ىو حق اهلل على العبيد
( ىػ1233)عبد الوىاب 

الرياض- دار العاصمة  تعليق
الشيخ عبد العزيز الراجحي

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن صالح المحسنالشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد
الرياض

عناية
ناصر بن عبد الرحمن الحمد. د

–دار األكراؽ الثقافية عيسى بن عبد اهلل السعدممقاصد كتاب التوحيد
جدة

-دار اإلماـ مسلم علي بن حسن الحلبيالتعليق الرشيد على كتاب التوحيد الذم ىو حق اهلل على العبيد
المدينة

خاتمة البحر المفيد في بياف مسائل)قرة عيوف الموحدين المسمى 
محقق على خمس نسخ خطية - (التوحيد

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- دار التوحيد  تخريج/تحقيق
عمر بن أحمد آؿ عباس

الفتح كالتسديد في شرح كتاب التوحيد لشيخ اإلسبلـ المجدد محمد
بن عبد الوىاب رحمو اهلل

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

الدماـ- دار ابن الجوزم ( ىػ1402)عبد اهلل بن حميد شرح كتاب التوحيد راجعو/تقديم
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

-مكتبة دار المنهاج محمد بن عبد العزيز القرعاكمالجديد في شرح كتاب التوحيد
الرياض

تقديم
الشيخ محمد بن عثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  شركح كتاب التوحيد لشيخ االسبلـ

03

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللشرح كتاب التوحيد
( ىػ1420)

-دار األماجد للطباعة 
بيركت

إشراؼ
اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية

قرة عيوف الموحدين في تحقيق دعوة األنبياء)تعليقات على كتاب 
3/1 (كالمرسلين

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزاف

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بنحاشية كتاب التوحيد
( ىػ1233)عبد الوىاب 

-مكتبة أىل األثر 
الكويت

دراسة كتحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

عبد الرحمن بن حسن بن محمد2/1فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

دار أضواء السلف
القاىرة- المصرية 

تعليق/تحقيق
أسامة بن عطايا العتيبي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  كتب كرسائل في التوحيد

03

تحقيق( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب فضل اإلسبلـ
إسماعيل األنصارم كعبداهلل آؿ الشيخ

مكة- مكتبة األسدم حناف بنت علي اليمانيللشيخ محمد بن عبد الوىاب (فػضل اإلسبلـ)إعػبلـ األناـ بشرح كتاب  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

صالح بن فوزاف الفوزاف(فضل اإلسبلـ)شرح 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللشرح ثبلثة األصوؿ
( ىػ1420)

المدينة- دار الفتح 
المنورة

عناية
علي المرم كأحمد بن باز

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح ثبلثة األصوؿ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدحاشية ثبلثة األصوؿ
( ىػ1392)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافشرح األصوؿ الثبلثة

الرياض- دار ابن خزيمة محمد الطيب األنصارم(على ىيئة السؤاؿ كالجواب)تسهيل األصوؿ الثبلثة 

المؤلفعبد المحسن القاسمتيسير الوصوؿ شرح ثبلثة األصوؿ
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الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن صالح القصيرإفادة المسئوؿ عن ثبلثة األصوؿ

األسماء- األلوىية - توحيد الربوبية )إتحاؼ المريد بمعرفة التوحيد 
(مكرر في األسماء كالصفات )(كالصفات

الخبر- دار السنة إبراىيم بن محمد البريكاف

الرياض- مدار الوطن ( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي مذكرة التوحيد

الرياض- دار العاصمة عبد اهلل بن عبيد العتيبيالمختصر المفيد في عقيدة التوحيد تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

-مكتبة ابن تيمية عبد اهلل بن صالح العبيبلفإكراـ الموحدين في بياف تحقيق كصية رب العالمين
الشارقة

أحمد بن علي المقريزم الشافعيتجريد التوحيد المفيد
( ىػ845)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنكتاب التوحيد
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار القاسم  تحقيق
صبرم بن سبلمة شاىين

1250)الشوكاني، محمد بن علي رسالة في كجوب توحيد اهلل
(ىػ

مصر- دار الفرقاف  تحقيق
محمد بن ربيع بن ىادم. د

1250)الشوكاني، محمد بن علي الدر النضيد في إخبلص كلمة التوحيد
(ىػ

الرياض- دار ابن خزيمة  تعليق/تخريج
محمد بن علي الحلبي
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الرياض- دار التدمرية مدحت بن الحسن آؿ فراجللشوكاني (الدر النضيد في إخبلص كلمة التوحيد)شرح  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

-دار التوحيد للنشر (مكرر في كتب اإليماف)أقواؿ التابعين في مسائل التوحيد كاإليماف 
الرياض

جمع
عبد العزيز بن عبد اهلل المبدؿ

المدينة- الناشر المتميز محمد عبد اهلل مختار محمدتأصيبل كدراسة- شركط شهادة أف ال إلو إال اهلل 

الرياض- مكتبة الرشد عواد بن عبد اهلل المعتقشركط ال إلو إال اهلل

رعاية العهود كالوفاء بالعقود  لما)شرح شركط ال إلو إال اهلل ، المسمى 
(لبل إلو إال اهلل من الشركط

-دار أطلس الخضراء خالد بن علي المرضي الغامدم
الرياض

دار أضواء السلفمحمد بن سعيد رسبلففضلها- نواقضها  - شركطها - ال إلو إال اهلل ، معناىا 
القاىرة- المصرية 

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بنمعنى ال إلو إال اهلل
( ىػ794)بهادر الشافعي 

القاىرة- دار االعتصاـ  تحقيق
علي محي الدين علي القره داغي

يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات)سؤاؿ كجواب في أىم المهمات 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. الشيخ د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الرياض- دار طيبة ( ىػ1301)حمد بن علي بن عتيق سبيل النجاة كالفكاؾ تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د
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محمد صديق بن حسن القنوجيالدين الخالص
( ىػ1307)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد سالم

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنتحقيق كلمة اإلخبلص
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار الشريف  تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنكتاب اإلخبلص
( ىػ795)ابن أحمد 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾالبن رجب الحنبلي (كلمة اإلخبلص)شرح رسالة  عناية
بدر بن سعد العسكر

الرياض- دار المسير عبد اهلل بن محمد الطياراإلخبلص كأثره في قبوؿ األعماؿ

–المكتبة اإلسبلمية حسين بن عودة العوايشةكتاب اإلخبلص
عماف

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سعد بن حمد بن عتيق عقيدة الطائفة الناجية في توحيد اإللهية تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير

يحتوم على رسائل ابن عبد الوىاب كابناءه)مجموعة التوحيد النجدية 
(كغيره من أئمة الدعوة النجدية

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

جمعمجموعة المناىل العذاب فيما على العبد لرب األرباب
صالح بن محمد السعوم
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فيصل بن مشعل بن سعود بن. درسائل أئمة دعوة التوحيد
عبد العزيز آؿ سعود

الرياض- مكتبة العبيكاف 

النهج الرشيد: القوؿ السديد فيما يجب هلل على العبيد ، مع حاشيتو
على القوؿ السديد

محمد بن عبد العزيز بن مانع
( ىػ1385)

الرياض- مكتبة الرشد  حاشية
محمد بن عبد الرحمن آؿ إسماعيل

مكتبة الوعي اإلسبلميالبياف المفيد فيما اتفق عليو علماء مكة كنجد من عقائد التوحيد
مصر– 

جمع
عبد اهلل بن علي السلطاف

الرياض- دار القاسم ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب ( سؤاال كجوابا في العقيدة50)دالئل التوحيد 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن2/1عيوف الرسائل كاألجوبة على المسائل 
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حسين محمد بوا

الرياض- دار القاسم ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب ثبلث رسائل في التوحيد ، كيليو معنى ال إلو إال اهلل

عبد الرحمن بن حسن بن محمدالمراسبلت
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية  مراجعة
إسماعيل بن سعد بن عتيق

شرح ست- األصوؿ الستة )سلسلة شرح الرسائل البن عبد الوىاب 
(نواقض اإلسبلـ كغيرىا- تفسير كلمة التوحيد - مواضع من السيرة 

الرياض- دار المؤيد صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافال إلو إال اهلل ، معناىا ، مكانتها ، فضلها ، كآثارىا في الفرد كالمجتمع
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بياف مذىب أىل السنة في ىذا)القوؿ المفيد في أكؿ كاجب على العبيد 
(الباب مقابل الفرؽ األخرل

الرياض- مدار الوطن علي بن مشبب القحطاني تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

مصر- دار اإلماـ أحمد عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرالمختصر المفيد في بياف دالئل أقساـ التوحيد

1439)صالح بن غانم السدالف 2/1النية كأثرىا في األحكاـ الشرعية 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

1439)صالح بن غانم السدالف (دراسة مختصرة)إنما األعماؿ بالنيات : حديث
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

كيقع في)إنما األعماؿ بالنيات كإنما لكل امرلء ما نول : شرح حديث
(284 - 244/18مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة السبلـ العالمية 
القاىرة

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنإنما األعماؿ: منتهى اآلماؿ في شرح حديث
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار ابن حـز  عناية
محمد عطية

مبل علي بن سلطاف القارم الهركمتطهير الطوية بتحسين النية
( ىػ923)

األردف- دار عمار  تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدالتوحيد كبياف العقيدة السلفية النقية
( ىػ1402)

الرياض- دار القاسم 

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين(قصص كأخبار من صحيح السنن كاآلثار)النية 
( ىػ1438)

الرياض- دار الصميعي 
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللاإلخبلص كالنػية
( ىػ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
إياد خالد الطباع

الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم)التنبيهات المختصرة شرح 
للشيخ محمد بن عبد الوىاب (كمسلمة

الرياض- دار الصميعي إبراىيم بن صالح الخريصي

-دار أطلس الخضراء عبد اهلل بن أحمد الحويلالتػوحيد المػيسر
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

األصوؿ الستة- األصوؿ الثبلثة )التعليقات البهية على الرسائل العقدية 
(نواقض اإلسبلـ- القواعد األربعة - 

1430)أحمد بن يحيى النجمي 
(ىػ

-مكتبة دار الحديث 
اإلمارات

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد الرحمن الخميسسبيل الهدل كالرشاد في بياف حقيقة توحيد رب العباد

عجماف- مكتبة الفرقاف محمد بن عبد الرحمن الخميسمختصر سبيل الهدل كالرشاد في بياف حقيقة توحيد رب العباد

الرياض- دار المأثور مدحت بن الحسن آؿ فراجالمختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

الطائف- مكتبة الطرفين عبد اهلل بن سعدم الغامدم(مجموعة رسائل مفيدة)عقيدة الموحدين كالرد على الضبلؿ كالمبتدعين  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

األصوؿ الشرعية في التوحيد كالشرؾ كالسنة كالبدعة كالتاريخ كالصحابة
كالدعوة كالمنهج كالكفار كالجهاد

مصر- دار الصفوة ناصر بن حمد الحمين
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-مكتبة الغرباء األثرية عبيد بن عبد اهلل الجابرمتنبيو ذكم العقوؿ السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة األصوؿ العظيمة
المدينة

عبد العزيز بن محمد بن سعودحقيقة الدعوة النجدية: الرسالة الدينية في معنى اإللهية ، كيليها
( ىػ1218)

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن زيد آؿ مسلم

عماف- الدار األثرية عبد القادر بن محمد الجزائرمكلمة التوحيد في القرآف المجيد

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدرأىمية توحيد العبادة
الرياض

عقيدة التوحيد كبياف ما يضادىا أك ينقصها من الشرؾ األكبر كاألصغر
كالتعطيل كالبدع كغير ذلك

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزاف

-مكتبة دار المنهاج صبلح بن محمد البديربلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة
الرياض

بهجة القلوب بتوحيد: ىداية المريد إلى سبيل الحق كالتوحيد ، يليها
(منظومة)عبلـ الغيوب 

1380)أحمد بن محمد العبادم 
عبد اهلل بن أحمد األىدؿ / (ىػ

الرياض- مدار الوطن 

-دار أضواء السلف عبد القادر بن محمد عطا صوفيالمفيد في مهمات التوحيد
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد عفاؼ بنت حسن الهاشميكتاب التوحيد
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قاعدة جامعة في توحيد اهلل كإخبلص الوجو كالعمل لو عبادة كاستعانة
( 36 - 20/1كتقع في مجموع الفتاكل )

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن محمد البصيرم. د

-دار الكتب العلمية ( ىػ1395)محمد خليل ىراس (مشاىير دعاتها– األدكار التي مرت بها – أصولها )دعوة التوحيد 
بيركت

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنفتاكل في التوحيد
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن 

الرسائل األربعوف في التوحيد ، البياف في قواعد التوحيد كاإليماف ،
التمهيد في تقريب قواعد التوحيد

جدة- دار المحمدم حمد بن أحمد العصبلني مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

حمود بن عبد اهلل التويجرم2/1غربة اإلسبلـ 
( ىػ1413)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد الكريم بن حمود التويجرم

التوضيح عن توحيد الخبلؽ في جواب أىل العراؽ ، كتذكرة أكلي
عقيدة: مكرر في)األلباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوىاب 

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بن
( ىػ1233)عبد الوىاب 

الرياض- دار طيبة 

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾشرح القواعد األربع كاألصوؿ الثبلثة كنواقض اإلسبلـ ككشف الشبهات عناية
عبد الرحمن السديس

 رسالة كخمس58مجموع من )المطلب الحميد في بياف مقاصد التوحيد 
(كتب

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية  جمع
إسماعيل بن حمد بن عتيق

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد اهلل الزىرانيإبداع الخالق في نظاـ خلقو دليل على كحدانيتو
الرياض
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الرياض- دار القاسم عبد الرحمن بن ناصر البراؾللحافظ ابن رجب الحنبلي« كتاب التوحيد»الفريد في شرح  تحقيق
صبرم بن سبلمة شاىين

رفع االشتباه عن معنى العبادة كاإللو ، كتحقيق معنى التوحيد كالشرؾ
«العبادة»باهلل ، المعركؼ بكتاب 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
( ىػ1386)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
الشبراكم بن أبي المعاطي المصرم

إسحاؽ بن عبد الرحمن بن حسناألرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد
( ىػ1319)آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الهداية  تقديم/مراجعة
إسماعيل بن سعد بن عتيق

-دار التوحيد للنشر محمد بن شامي بن مطاعن شيبةكتاب توحيد العبادة
الرياض

لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب (ثبلث مسائل): شرح رسالة
التميمي

دار أضواء السلفمحمد بن عمر بازموؿ
القاىرة- المصرية 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)اإلخبلص كالنية 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد الغنيمافشرح ثبلثة األصوؿ

المدينة- دار النصيحة عبد الرحمن بن محمد الغميساف( فائدة ألىمية التوحيد100)المجموع المفيد في بياف أىمية التوحيد  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ(فضل اإلسبلـ)شرح 
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي
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-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخشرح ثبلثة األصوؿ
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

-دار اإلماـ مسلم صالح بن عبد العزيز سندمشهادة أف ال إلو إال اهلل
المدينة

المدينة- دار النصيحة عبد اهلل بن عيسى األحمدمحقيقتو كنواقضو- اإلخبلص 

دراسة شرعية لمفردات ألفاظ كمسائل التوحيد مرتية- معجم التوحيد 
3/1على الحركؼ الهجائية 

الرياض- دار القبس إبراىيم بن سعد أبا حسين

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافحصوؿ المأموؿ في شرح ثبلثة األصوؿ

-الدار العالمية للنشر محمد إسماعيل المقدـالكلمة المقدسة
االسكندرية

الرياض– مركز ابن تيمية عفاؼ بنت حسن الهاشميعقيدة التوحيد كأثرىا في إتقاف العمل كاإلبداع فيو

إتحاؼ المستفيد بتقاسيم كتعاريف كضوابط القوؿ المفيد للعبلمة ابن
عثيمين رحمو اهلل

مصر- دار المجد  جمع كترتيب
إسبلـ بن شعباف دعدكشة

المدينة- دار النصيحة ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي شرح األصوؿ الستة عناية
أبو جعفر المدني
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المدينة- دار النصيحة ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي شرح شركط ال إلو إال اهلل كنواقض اإلسبلـ عناية
جماؿ بن عبد السبلـ الهجرسي

المدينة- دار النصيحة ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي شرح القواعد األربع عناية
جماؿ بن عبد السبلـ الهجرسي

القواعد)سلسلة شرح الرسائل لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب 
(كشف الشبهات- األصوؿ الثبلثة - فضل اإلسبلـ - األربع 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

عماف- الدار األثرية  إعداد
مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية

شرح معنى الطاغوت ، لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل
(7- سلسلة شرح الرسائل )

مصر- دار اإلماـ أحمد صالح بن فوزاف الفوزاف عناية
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبيالمنة الرضية في شرح الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية

الرياض- مكتبة الرشد عواد بن عبد اهلل المعتققواعد في توحيد الربوبية كاإللهية

موقف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كالعبلمة ابن القيم من األلفاظ المجملة
(مكرر في كتب القدر)المتعلقة بأبواب التوحيد كالقضاء كالقدر 

عبد السميع بن عبد األكؿ األفغاني
الصافي

المدينة- الناشر المتميز 

بحوث: مكرر في)دراسة موضوعية - اإلخبلص في القرآف الكريم 
(قرآنية متنوعة كفتاكل كقصص

الرياض- دار التوحيد حمد بن محمد الوىيبي

الرياض- دار المأثور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسالتعليق المأموؿ على ثبلثة األصوؿ تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ
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الرياض- مدار الوطن أحمد بن شوقي عمارةكشركطها (ال إلو إال اهلل)فضل  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

في توحيد العبادة كاالتباع) 3/1سبيل الرشاد في ىدم خير العباد 
(كاألسماء كالصفات معتمدا على سرد آيات كشرحها

1407)محمد تقي الدين الهبللي 
(ىػ

القاىرة- دار اآلثار 

الرياض- دار المأثور عبد القادر بن محمد الغامدم(بحث محكم من جامعة أـ القرل)حكم االستعانة بالجن في المباحات 

الرياض- دار المحدث محمد بن سعيد الكثيرماإللماـ بقواعد تقرير التوحيد أصل اإلسبلـ

«مجموع الفتاكل»كتقع ضمن )قاعدة في زيارة بيت المقدس 
(27/5-19)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-بينونة للنشر كالتوزيع 
اإلمارات

تحقيق
عبد المجيد جمعة الجزائرم. د

الرياض- دار المنهاج محمد بن سعيد رسبلفشرح مذكرة التوحيد، للعبلمة عبد الرزاؽ عفيفي

القواعد-األصوؿ الثبلثة)شركح رسائل اإلماـ محمد بن عبد الوىاب 
(المجموعة األكلى )(رسالة ألىل القصيم-نواقض اإلسبلـ-األربع

مركز الراجحيعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- للدراسات 

القواعد في توحيد العبادة كما يضاده من الشرؾ عند أىل السنة
2/1جمعا كدراسة - كالجماعة 

-قرطبة للنشر كالتوزيع محمد بن عبد اهلل باجسير
بيركت

تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

الدر النضيد في إخبلص كلمة)فتح الولي الحميد في شرح كتاب 
للشوكاني (التوحيد

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزاف عناية كإعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم
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مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيللمقريزم (تجريد التوحيد المفيد)فتح الرب الحميد بشرح 
الرياض- الراجحي  

ىداية األناـ إلى مفتاح دار السبلـ بتحقيق شهادتي اإلسبلـ للشيخ
 ق رحمو اهلل1377حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  

الرياض- دار الصميعي أنور عبد اهلل الفضفرمالطلع النضيد نظم كتاب التوحيد مع تعليق مفيد

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ(فضل اإلسبلـ)شرح 
الجزائر

-مكتبة عباد الرحمن أبو مالك، أحمد بن علي القفيلي حديثا نبويا في التوحيد50- الخمسين في توحيد إلو العالمين 
مصر
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ابن حميد، عبد اهلل بن محمدشرح كشف الشبهات
( ىػ1402)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

عناية
محمد بن عبد الهبداف

عبد العزيز بن محمد آؿتعليقات على كشف الشبهات
عبداللطيف

الرياض- مدار الوطن 

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح كشف الشبهات
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار القاسم شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن ابراىيم جمع
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

بيركت- مؤسسة الرسالة صالح بن فوزاف الفوزافشرح كتاب كشف الشبهات جمع
عادؿ بن علي الفريداف

1435)زيد بن محمد بن ىادم التعليقات المباركات على كشف الشبهات 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج كالتلبيس على قلب داكد بن جرجيس
القوؿ الفصل النفيس في الرد على المفترم داكد بن: كقد طبع باسم)

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

يقع ضمن مجموع)تأسيس التقديس في كشف تلبيس داكد بن جرجيس 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين
( ىػ1282)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بنمنهاج التأسيس كالتقديس في كشف شبهات داكد بن جرجيس
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الهداية 
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يقع ضمن)تحفة الطالب كالجليس في كشف شبو داكد بن جرجيس 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مجموع مؤلفات د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد اهلل الهبدافالتوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات تقديم المشائخ
عبد اهلل بن عقيل كعبد اهلل السعد

جميل: رد على الملحد)الضياء الشارؽ في رد شبهات الماذؽ المارؽ 
(يقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد السبلـ بن برجس )(أفندم

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

يقع ضمن)الصواعق المرسلة الشهابية على الشبة الداحضة الشامية 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مجموع مؤلفات د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

محمد بشير السهسواني الهندمصيانة اإلنساف عن كسوسة الشيخ دحبلف
( ىػ1326)

جدة- مكتبة العلم 

الرياض- دار الحبيب صالح بن محمد بن عمر الشثرمتأييد الملك المناف في نقض ضبلالت دحبلف تقديم الشيخ/تحقيق
صالح الفوزاف/ محمد الشثرم . د

1307)زيد بن محمد آؿ سليماف فتح المناف في نقض شبو الحاج دحبلف
(ىػ

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن زيد آؿ مسلم

يقع ضمن مجموع مؤلفات)الرد على شبهات المستغيثين بغير اهلل 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

أحمد بن إبراىيم بن عيسى
( ىػ1329)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بنمصباح الظبلـ في الرد على من كذب على الشيخ اإلماـ
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د
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عبد الرحمن بن حسن بن محمدالمورد العذب الزالؿ في نقض شبو أىل الضبلؿ
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية 

1373)فوزاف بن سابق بن فوزاف البياف كاإلشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

محمود شكرم اآللوسي البغدادم2/1غاية األماني في الرد على النبهاني 
( ىػ1342)

الرياض- مكتبة الرشد  عناية
الداني بن منير آؿ زىوم

يقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد السبلـ بن)كشف الشبهتين 
(برجس آؿ عبد الكريم

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

لمحمد بن (مفاىيم يجب أف تصحح)رد على كتاب - ىذه مفاىيمنا 
علوم المالكي

الرئاسة العامة إلداراتصالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ
الرياض- البحوث 

1283)محمد بن ناصر الحازمي إيقاظ الوسناف على بياف الخلل الذم في صلح اإلخواف
(ىػ

الرياض- دار الشريف  تحقيق
الشريف علي بن عبد اهلل الحازمي

يقع ضمن)دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثبلثة أحاديث 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مجموع مؤلفات الشيخ د

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين
( ىػ1282)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

-مكتبة أضواء السلف ( ىػ1349)سليماف بن سحماف (جبلء األفهاـ)كشف غياىب الظبلـ عن أكىاـ 
الرياض

-مكتبة أضواء السلف ( ىػ1349)سليماف بن سحماف األسنة الحداد في رد شبهات علوم الحداد
الرياض
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عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن(شبو في إعراب كلمة التوحيد)فػتح المػلك الوىاب في رد شبو المرتاب 
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

عناية
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

:اإلبطاؿ كالرفض لعدكاف من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض ، كيليو 
(كىو رد على حسن بن فرحاف المالكي)مبلمح جهمية 

مصر- دار الصفوة عبد الكريم بن صالح الحميد

تقدـ في األحاديث) 2/1األحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة 
(الضعيفة

الرياض- مكتبة الرشد أسامة بن عطايا العتيبي

رسالة مختصرة في الرد)تجريد التوحيد من درف الشرؾ كشبو التنديد 
(على أشهر الشبو في مسائل التوسل كاالستغاثة باألنبياء كالصالحين

المبرة الخيرية لعلـوفيصل بن قزاز الجاسم
الكويت- القرآف كالسنة 

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بنفتح الوىاب في رد شبو المرتاب
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطيناالنتصار لحزب اهلل الموحدين كالرد على المجادلين المشركين
( ىػ1282)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

شرح القواعد األربع كاألصوؿ الثبلثة كنواقض اإلسبلـ ككشف الشبهات
(كتب متنوعة في التوحيد: مكرر في)

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

رسالة في الدفاع عن دعوة)الصيِّػب الهطاؿ في كشف شبو ابن كماؿ 
(الشيخ محمد بن عبد الوىاب السلفية

الرياض- دار العاصمة أحمد بن محمد الكتبلني عناية
سليماف بن صالح الخراشي

كشف الشبهات، كبذيلو زكائد الكشف للشيخ سليماف بن عبداهلل،
تذييل الشيخ عبدالرحمن الدكسرم، البراىين الموضحات البن الطيب

الرياض- مدار الوطن ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب  عناية
محمد بن عبد اهلل الهبداف
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عماف- الدار األثرية ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب كشف الشبهات ضبط نصو كبوب مسائلو كعلق عليو
علي بن حسن الحلبي

محمود شكرم اآللوسي البغدادمفتح المناف تتمة منهاج التأسيس رد صلح اإلخواف
( ىػ1342)

الرياض- دار التوحيد  عناية
عمر بن محمد آؿ عباس

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن علي القصيرالكلمات الواضحات شرح كشف الشبهات

بحوث: تقدـ في)المقوالت التي أبطلها القرآف كمنهجو في إبطالها 
(18اإلصدار  )(قرآنية

-كرسي القرآف الكريم كليد بن عبد المحسن العمرم
جامعة الملك سعود

كشف الشبهات البن عبد الوىاب، تعليق الشيخ علي الحمد الصالحي،
كتذييل الشيخ عبد الرحمن الدكسرم

الرياض- دار القبس 

الرياض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلالمقاصد الساميات في كشف الشبهات تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن عبد الرحمن الهذيل3/1عرض كنقد - شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
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ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللإقامة البراىين على حكم من استغاث بغير اهلل أك صدؽ الكهنة كالعرافين
( ىػ1420)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحكم السحر كالكهانة كما يتعلق بهما
( ىػ1420)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار الصميعي محمد بن سعيد صقرافحقيقة الكهنة

بيركت- مؤسسة الرسالة إبراىيم بن سعد أبا حسينأحكاـ الكهانة كسؤاؿ العرافين تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل(في حكم االعتقاد بالنجـو كالسحر كغيره)فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة 
( ىػ1420)

الرياض- دار القاسم 

-دار أضواء السلف عبد المجيد بن سالم المشعبيالتنجيم كالمنجموف كحكمهم في اإلسبلـ
الرياض

الرياض- دار السلف جماؿ بن فريحاف الحارثيأقواؿ األئمة األبرار في الحكم على السحرة األشرار تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

-مكتبة المعارؼ عبد الباقي أحمد سبلمةسحر بابل
الرياض

ردكد العلماء كالموحدين على من أجاز حل السحر عند السحرة
(ردكد على فتول العبيكاف في جواز حل السحر بالسحر)كالمشعوذين 

مصر- دار الصفوة مجموعة من العلماء إعداد
أبو عبد الواحد النجدم
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عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىابالكلمات النافعة في المكفرات الواقعة
( ىػ1242)

الرياض- مدار الوطن 

الرياض- دار الصميعي نايف بن محمد العتيبيرسالة في توضيح ما يجوز كما ال يجوز من الشـؤ تقديم
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

جار اهلل محمد بن عبد العزيزبلوغ المنى كالظفر في بياف ال عدكل كال طيرة كال ىامة كال صفر
( ىػ954)المكي الشافعي 

دار األندلس الخضراء
جدة- 

تحقيق
أحمد بن محمد المصلحي

1250)الشوكاني، محمد بن علي «ال عدكل كال طيرة»إتحاؼ المهرة بالكبلـ على حديث 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
راشد بن عامر الغفيلي

الرياض- دار أشبيليا سعد بن محمد القحطانيتيسير ذم الجبلؿ كاالكراـ بشرح نواقض اإلسبلـ تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافدركس في شرح نواقض االسبلـ

أطايب الزىر شرح نواقض اإلسبلـ العشر، كيليو شرح القواعد األربع،
كبلىما للشيخ محمد بن عبد الوىاب

جمعية إحياء التراثخالد بن علي المشيقح
الكويت- اإلسبلمي 

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد الرحمن الخميسبياف الشرؾ ككسائلو عند علماء الشافعية

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد الرحمن الخميسبياف الشرؾ ككسائلو عند علماء الحنفية
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الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد الرحمن الخميسبياف الشرؾ ككسائلو عند علماء الحنابلة

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد الرحمن الخميسبياف الشرؾ ككسائلو عند علماء المالكية

الرياض- مكتبة الرشد أبو بكر محمد زكريا(رسالة علمية من الجامعة اإلسبلمية) 3/1الشرؾ في القديم كالحديث 

الرياض- مكتبة الرشد عواد بن عبد اهلل المعتقبعض أنواع الشرؾ األصغر

البعلي، محمد بن علي الحنبلي(الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم)مختصر 
( ىػ778)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليالرياء كأثره السيء على األمة

-دار أضواء السلف فهد بن ضوياف السحيمي(رسالة دكتوراة)أحكاـ الرقى كالتمائم 
الرياض

الرياض- مدار الوطن علي بن نفيع العليانيالتمائم في ميزاف العقيدة

الرياض- دار بلنسية خالد بن عبد الرحمن الشايعالتشاـؤ كالتطير في حياة الناس
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المناظرة)الفواكو العذاب في الرد على من لم يحكم السنة كالكتاب 
عبد السبلـ بن. ضمن مجموع د )(العلنية في مسائل من توحيد اإللهية

1225)حمد بن ناصر آؿ معمر 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن محمد القرشي(رسالة جامعية)االستهزاء بالدين ، أحكامو كآثاره 

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمناإلعبلـ بكفر من ابتغى غير اإلسبلـ
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن 

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب مفيد المستفيد في كفر تارؾ التوحيد تعليق/تحقيق
حمد بن أحمد العصبلني. د

مفيد المستفيد في كفر تارؾ)فتح العلي الحميد في شرح كتاب 
للشيخ محمد بن عبد الوىاب (التوحيد

الرياض- دار األخيار مدحت بن الحسن آؿ فراج

مبارؾ بن محمد الميلي الجزائرمرسالة الشرؾ كمظاىره
( ىػ1364)

الرياض- دار الراية  تحقيق
أبو عبد الرحمن، محمود الجزائرم

أحمد بن حجر آؿ بو طاميتطهير الجناف كاألركاف عن درف الشرؾ كالكفراف
( ىػ1423)

مصر- مكتبة السنة 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم3/1الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ 
( ىػ728)

الدماـ- رمادل للنشر  تقديم/تحقيق
بكر أبو زيد/محمد الحلواني كمحمد شودرم

شرح القواعد األربع كاألصوؿ الثبلثة كنواقض اإلسبلـ ككشف الشبهات
(كتب متنوعة في التوحيد: مكرر في)

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن ناصر البراؾ
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المؤلفسبل السبلـ شرح نواقض اإلسبلـ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل جمعو من مؤلفات الشيخ
محمد بن ناصر الفهرم

جامعة اإلماـ محمد بنحمد بن عبد المحسن التويجرمدراسة عقدية- الرقى كالتمائم 
الرياض- سعود 

جامعة اإلماـ محمد بنعبد اهلل بن محمد السندحقيقتو كخطره- الرياء 
الرياض- سعود 

الشرؾ األصغر كالخفي ، أخوؼ ما خاؼ النبي صلى اهلل عليو كسلم
على أمتو

الرياض- دار القاسم مسند بن محسن القحطاني

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليالشـؤ في ثبلثة ، مع بياف الطيرة الشركية: معنى حديث

الرياض- دار الفضيلة صالح بن مقبل العصيميدراسة حديثية عقدية- الشـؤ في ثبلث 

عبد اهلل بن عبد اللطيف آؿ الشيخ(دعاء غير اهلل كمواالة أىل اإلشراؾ)مسائل في المنكرات كالبدع 
( ىػ1339ت )

الرياض- مكتبة الرشد  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- مكتبة الهداية ( ىػ1349)سعد بن حمد بن عتيق حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

يقع ضمن مجموع مؤلفات)القوؿ المبين في حكم االستهزاء بالمؤمنين 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 
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–دار األكراؽ الثقافية أحمد بن فتحي البكيرمرسالة علمية- األحكاـ المتعلقة بالسحر كالسحرة في الفقو اإلسبلمي 
جدة

الكويت- غراس سرحاف بن عبد اهلل التعمرم الحارثيمعجم الحركز الشركية المناقضة للتوحيد كالسنة النبوية تقديم
محمد بن موسى النصر. د

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيلياإلفادة كاإلعبلـ بفوائد رسالة نواقض اإلسبلـ
الجزائر

المدينة- دار العقيدة عبد اهلل بن حمد السليمحقيقتو كأنواعو كأحكامو- الشرؾ األصغر 
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليماإلخنائية أك الرد على اإلخنائي
( ىػ728)

جدة- دار الخراز  تحقيق
أحمد بن مونس العنػزم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليماللمعة في األجوبة السبعة
( ىػ728)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
سليماف بن صالح الغصن

يقع ضمن مجموع)شفاء الصدكر في الرد على الجواب المشكور 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ
( ىػ1389)

الرياض- دار الصميعي  تخريج
عبد السبلـ بن برجس. د

محمد بن سلطاف المعصوميحكم اهلل الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد
( ىػ1379)الحنفي 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

محمد بن سلطاف المعصوميالمشاىدات المعصومية عند قبر خير البرية
( ىػ1379)الحنفي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

شمس الدين السلفي األفغانيجهود علماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبورية
( ىػ1420)

الرياض- دار الصميعي 

محيي الدين البركوم الحنفي(منتقى من إغاثة اللهفاف البن القيم)زيارة القبور الشرعية كالبدعية 
( ىػ981)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

أحمد بن محمد الحنفي المعركؼالمجالس األربعة من مجالس األبرار
( ىػ1043)بالركمي 

الرياض- دار العاصمة  عناية
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

اآللوسي، نعماف بن محموداآليات البينات في عدـ سماع األموات عند الحنفية السادات
( ىػ1317)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413
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الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافللصنعاني (تطهير االعتقاد عن أدراف اإللحاد)سبيل الرشاد في شرح  عناية
فهد بن إبراىيم الفعيم

تطهير االعتقاد عن أدراف اإللحاد للصنعاني ، كيليو شرح الصدكر في
تحريم رفع القبور للشوكاني

الرياض- دار المغني  عناية
عبد المحسن بن حمد العباد البدر

-دار أطلس الخضراء عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيشرح كتاب تطهير االعتقاد لئلماـ الصنعاني
الرياض

عناية
ناصر بن كارد الذيابي

1250)الشوكاني، محمد بن علي شرح الصدكر في تحريم رفع القبور
(ىػ

-مكتبة اإلماـ األلباني 
صنعاء

تحقيق
محمد الصغير بن قائد العبادلي

الصنعاني، محمد بن إسماعيلمسألة في الذبائح على القبور كغيرىا
( ىػ1182)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عقيل بن محمد المقطرم

-دار أطلس الخضراء محمد بن عبد الرحمن الخميسالمجموع المفيد في نقض القبورية كنصرة التوحيد
الرياض

يقع ضمن مجموع)النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

1225)حمد بن ناصر آؿ معمر 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

رسالة ماجستير من) 2/1معارج األلباب في مناىج الحق كالصواب 
(الجامعة اإلسبلمية

حسين بن مهدم النعمي الصنعاني
( ىػ1187)

الرياض- دار المغني  تحقيق
محمد عبد اهلل مختار

الزلفي- دار المتعلم حمد بن عبد اهلل الحميدممن بدع القبور تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد
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محمد ناصر الدين األلبانيتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدالصاـر المنكي في الرد على السبكي
( ىػ744)المقدسي 

إدارة البحوث العلمية
السعودية- كاإلفتاء 

تحقيق
الشيخ إسماعيل بن حماد األنصارم

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدالصاـر المنكي في الرد على السبكي
( ىػ744)المقدسي 

بيركت- شركة الرياف  تقديم/تحقيق
مقبل الوادعي/ عقيل المقطرم 

الرياض- دار الفضيلة ( ىػ1355)محمد بن حسين الفقيو (تكملة الصاـر المنكي)الكشف المبدم لتمويو أبي الحسن السبكي  دراسة/تحقيق
أبو بكر شهاؿ. د/ صالح الحسن . د

مصر- دار الضياء عمرك عبد المنعم سليم(مكرر في كتب التوسل)ىدـ المنارة لمن صحح أحاديث التوسل كالزيارة 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللرسالة في التبرؾ كالتوسل كالقبور
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

الرد على فيصل مراد علي رضا فيما كتبو عن شأف األموات كأحوالهم
كيليو إبطاؿ نسبة كتاب أحكاـ تمني الموت إلى محمد بن عبد الوىاب

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزاف تقريظ
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

حمود بن عبد اهلل التويجرماإلجابة الجلية على األسئلة الكويتية
( ىػ1413)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

-المنتدل االسبلمي (مجموعة بحوث علمية  )دمعة على التوحيد 
لندف
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 -314/27كيقع في مجموع الفتاكل )الجواب الباىر في زكار المقابر 
443)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
إبراىيم بن خالد المخلف. د

1430)أحمد بن يحيى النجمي أكضح اإلشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليماالستغاثة في الرد على البكرم
( ىػ728)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن دجين السهلي

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (أم االستغاثة في الرد على البكرم)تلخيص كتاب االستغاثة 
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
محمد بن علي عجاؿ

رد على من أجاز)مجانبة أىل الػثػبػور المصلين في المشاىد كعند القبور 
(الصبلة في المقابر كعند القبور

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الكويت- غراس سالم بن قطواف العبدافزيارة القبور عند المسلمين تقديم
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

الرياض- دار الفضيلة صالح بن مقبل العصيميبدع القبور ، أنواعها كأحكامها

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرالتحذير من تعظيم اآلثار غير المشركعة

رجم أىل التحقيق: ، كيليو (القوؿ المجدم)البياف المبدم لشناعة 
(رد على زيني دحبلف كغيره)كاإليماف 

-دار أضواء السلف ( ىػ1349)سليماف بن سحماف 
الرياض
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الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن حسن المػعلم(موقف العلماء منها- آثارىا - نشأتها )الػقػبورية 

عبد الرحمن بن يحيى المعلميالبناء على القبور
( ىػ1386)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
حاكم بن عبيساف المطيرم

1407)محمد تقي الدين الهبللي القاضي العدؿ في حكم البناء على القبور
(ىػ

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تعليق/تخريج
صادؽ بن سليم بن صادؽ. د

1439)صالح بن غانم السدالف تنبيو زائر المدينة على الممنوع كالمشركع من الزيارة
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

المؤلفمجدم بن حمدم بن أحمدالفرقاف بين توحيد أىل السنة كتوحيد  القبوريين تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الكبلـ على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي صلى اهلل عليو
كسلم

الرياض- دار المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

كتاب)القوؿ المنصور في التحذير من بدعة تحرم الدعاء عند القبور 
(من سلسلة بدع القبور (1)رقم 

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

 ،2)كتاب رقم )تحذير المسلم الغيور من بدعتي التمسح كتقبيل القبور 
(من سلسلة بدع القبور (3

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

 ،4)كتاب رقم )رفع الستور بالتحذير من بدعتي النذر كالذبح للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور (5

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض
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فتح الغفور بالتحذير من بدعة الطواؼ باألضرحة كالقبور ، كيليو شرح
 ،6)كتاب رقم )الصدكر بالتحذير من بدعة كضع الزىور فوؽ القبور 

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

(8)كتاب رقم )السعي المشكور للتحذير من بدعة شد الرحاؿ للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

االستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد كالقباب على القبور، كمعو
من (9)رقم )علي جمعة في بناء المساجد على القبور . تعقبات على د

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

من (10)كتاب رقم )إتحاؼ األماجد بتحريم دفن الموتى في المساجد 
(سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد المقصود
الرياض

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن عبد اهلل اإلماـتحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبليشفاء الصدكر في زيارة المشاىد كالقبور
( ىػ1023)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

القاىرة- دار اليسر جماعة من العلماءفتاكل كبار علماء األزىر الشريف حوؿ األضرحة كالقبور كالموالد كالنذكر

المؤلفعبد الرحمن بن سعد الشثرمالتذكرة في أحكاـ المقبرة العقدية كالفقهية تقديم
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

التعريف ببطبلف ما ُنسب إلى اإلماـ أحمد بجواز التمسح كتقبيل القبر
الشريف

المؤلفصادؽ بن سليم صادؽ
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المكتب التعاكني للدعوةحمد بن إبراىيم العثمافاألدلة الشرعية في الرد على القبورية
الرياض- بحي السبلـ 

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدالصاـر المنكي في الرد على السبكي
( ىػ744)المقدسي 

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق كتعليق
عدد من الباحثات

جواب في الحلف بغير اهلل كالصبلة إلى القبور، كيليو فصل في االستغاثة
كمسائل في الصبلة إلى القبور

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

المحقق تحقيق
فواز بن محمد العوضي

1407)محمد تقي الدين الهبللي العلم المأثور في الرد على المستنجدين بالمقبور
(ىػ

مصر- دار االستقامة  عناية/تخريج
محمد بن عوض المصرم

الرياض- دار المحدث محمد بن سعيد الكثيرمالػُمػطػِلع على علل مركيات القبورية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليماإلخنائية، كيليها رسالة خطية كتبها شيخ اإلسبلـ بعد فتياه في شد الرحاؿ
( ىػ728)

-مكتبة النهج الواضح 
الكويت

عناية
فواز بن محمد العوضي
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(رد على قصيدة البردة في الغلو بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم)المحجة 
(1- تقع ضمن سلسلة عيوف الرسائل كالمسائل )

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية 

الشيخ العبلمة عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين ، حياتو كآثاره كجهوده
الرد على البردة: في نشر عقيدة السلف ، مع تحقيق رسالتو 

الرياض- دار الصميعي علي بن محمد العجبلف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

صنع اهلل بن صنع اهلل الحلبيسيف اهلل على من كذب على أكلياء اهلل
( ىػ1120)المكي الحنفي 

الرياض- مدار الوطن  تقديم/تحقيق
الشيخ صالح الفوزاف/ علي رضا 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(ضوابط الوالية في الشريعة اإلسبلمية)أكلياء اهلل عقبلء ليسوا مجانين 
( ىػ728)

الرياض- دار طيبة  عناية
محمد شاكر الشريف

الصنعاني، محمد بن إسماعيلاإلنصاؼ في حقيقة األكلياء كما لهم من الكرامات كاأللطاؼ
( ىػ1182)

الرياض- دار طيبة  تحقيق
حسن بن علي العواجي

الصنعاني، محمد بن إسماعيلاإلنصاؼ في حقيقة األكلياء كما لهم من الكرامات كاأللطاؼ
( ىػ1182)

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر. د

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد الرحمن الجديع(رسالة دكتوراة)التبرؾ أنواعو كأحكامو 

الرياض- مدار الوطن علي بن نفيع العليانيالتبرؾ المشركع كالتبرؾ الممنوع

محقق على ست نسخ- الفرقاف بين أكلياء الرحمٰػن كأكلياء الشيطاف 
(310 - 156/11كيقع في مجموع الفتاكل )خطية 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار الفضيلة  تعليق/تحقيق
عبد الرحمن بن عبدالكريم اليحيى. د
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالفرقاف بين أكلياء الرحمٰػن كأكلياء الشيطاف
( ىػ728)

عماف- دار النببلء  تخريج/تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

 -311/11تقع في مجموع الفتاكل )قاعدة في المعجزة كالكرامة 
362)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

تقع في)جواب على سؤاؿ عن حقيقة األكتاد كاألبداؿ كاألقطاب 
(444 - 433/11مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالمعجزات كالكرامات كأنواع خوارؽ العادات كمنافعها كمضارىا
( ىػ728)

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
أحمد العيسوم

-دار التوحيد للتراث محمد إسماعيل المقدـ(أصوؿ ببل أصوؿ: تقع ضمن سلسلة)دالالت خوارؽ العادات 
مصر

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدالسيف المسلوؿ على عابد الرسوؿ
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

المرابط بن محمد يسلم المجتبىالواسطة بين اهلل كخلقو عند أىل السنة كمخالفيهم
الشنقيطي

الرياض- دار الفضيلة 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(128 - 121/1كتقع في المجموع )الواسطة بين الحق كالخلق 
( ىػ728)

الخبر- دار ابن المبارؾ 

القاىرة- دار اليسر عطية عدالفحقيقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بين الصوفية كأىل السنة
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ىشاـ بن محمد بن السائب الكلبي(قصة حدكث عبادة األصناـ في عرب الجاىلية)األصناـ 
( ىػ204)

-المجمع الثقافي 
اإلمارات

تحقيق
أحمد محمد عبيد

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميس(للقسطبلني)التنبيهات السنية على الهفوات في كتاب المواىب اللدنية 

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ(الفرقاف بين أكلياء الرحمٰػن كأكلياء الشيطاف)شرح كتاب 
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطينالرد على البردة
( ىػ1282)

القاىرة- دار اآلثار  تعليق
أبو عبد األعلى، خالد بن محمد

الرياض- مكتبة األخيار عبد القادر بن محمد الغامدماألدلة الجلية على كجوب إزالة المكاف المزعـو بأنو مولد خير البرية تقديم
عبد اهلل بن محمد الغنيماف. د

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزاف2/1 (الفرقاف بين أكلياء الرحمٰػن كأكلياء الشيطاف)تعليقات على كتاب 

المؤلفأكـر بن مبارؾ عصبافللشعراني (الطبقات الكبرل): رؤية شرعية في تقديم
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

الرياض- دار التوحيد عبد اهلل بن عبد العزيز العنقرمدراسة عقدية في ضوء عقيدة أىل السنة كالجماعة- كرامات األكلياء 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  التوسل

03

 -142/1)كتقع في المجموع )قاعدة جليلة في التوسل كالوسيلة 
368)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مصر- دار اإلماـ أحمد  تحقيق
ربيع بن ىادم. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في الوسيلة ، كمعها ملحق في محنة الشيخ بمصر كمبلحق أخرل
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

محمد ناصر الدين األلبانيالتوسل أنواعو كأحكامو
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- دار الراية عبد اهلل بن عبد الحميد األثرمأنواع كأحكاـ التوسل المشركع كالممنوع

-دار أطلس الخضراء محمد أحمد خضرالقوؿ الجلي في حكم التوسل بالنبي كالولي
الرياض

عناية
يوسف بن محمد السعيد

الرياض- دار ابن خزيمة (مجموع من كبلـ المشايخ العثيمين كاأللباني)التوسل حكمو كأقسامو  إعداد
علي بن حسن أبو لوز

مكرر في كتب الغػلو)ىدـ المنارة لمن صحح أحاديث التوسل كالزيارة 
(في أصحاب القبور

مصر- دار الضياء عمرك عبد المنعم سليم

مكة- المكتبة المكية محمد نسيب الرفاعيالتوصل إلى حقيقة التوسل المشركع كالممنوع

أبو بكر بن محمد بن عارؼ خوقيرفصل المقاؿ كإرشاد الضاؿ في توسل الجهاؿ
( ىػ1349)

الرياض- دار المسلم 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  التوسل

03

اليمن- دار المنياكم سيد بن محمد منياكمتحفة األبرار في تحقيق أثر مالك الدار

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيارشبهات كردكد- حقيقة التوسل بالنبي صلى اهلل عليو كسلم 

يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات)المشركع كالممنوع من التوسل 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:الموضوع  جهود علماء في تقرير توحيد العبادة كتوحيد الربوبية

03

-دار التوحيد للنشر عبد اهلل بن عبد العزيز العنقرمجهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة كتوحيد الربوبية
الرياض

-دار التوحيد للنشر عبد اهلل بن فهد العرفججهود المالكية في تقرير توحيد العبادة
الرياض

الخبر- دار ابن عفاف إبراىيم بن محمد البريكاف2/1منهج شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في تقرير توحيد العبادة 

-دار األماجد للطباعة بدر بن محمد الوىيبيمنهج اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في تقرير توحيد األلوىية
بيركت

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

جهود شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في تقرير توحيد الربوبية كرد القوادح فيو
2/1

-دار منار التوحيد عادؿ بن حجي العامرم
المدينة

-الجامعة اإلسبلمية أحمد بن عبد اهلل الغنيماف2/1جهود شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة 
المدينة

جهود اإلماـ األلباني في تقرير توحيد العبادة ، كثناؤه على دعاة كدكلة
التوحيد كثناؤىم عليو كدفاعهم عنو

المدينة- منار التوحيد الوليد بن محمد سيف النصر

الرياض- مجلة البياف أحمد كلد محمد ذم النورينحماية علماء المالكية لجناب التوحيد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ الدين كمحاسنو كمزاياه
:الموضوع  أصوؿ الدين

04

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمرسالة في أصوؿ الدين
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  عناية
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

كتقع في)معارج الوصوؿ إلى أف أصوؿ الدين كفركعو قد بينها الرسوؿ 
(202 - 155/19مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

الدماـ- دار الذخائر عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيدأصوؿ المنهج اإلسبلمي تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كعبد اهلل التركي

جدة- دار الشركؽ أبو بكر بن جابر الجزائرممنهاج المسلم

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللبهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا كالدين

1433)عمر بن سليماف األشقر نحو ثقافة إسبلمية أصيلة
(ىػ

األردف- دار النفائس 

الرياض- دار القاسم ( ىػ1225)حسين بن غناـ العقد الثمين في شرح أحاديث أصوؿ الدين تعليق/تحقيق
محمد بن عبد اهلل الهبداف

-دار الهدم النبوم عبد الرحمن بن عبد الخالقأصوؿ منهج أىل السنة كالجماعة في االعتقاد كالعمل- الصراط 
مصر

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

منتخب من كبلـ ابن تيمية رحمو)الفتح المبين من قواعد الملة كالدين 
(اهلل

-المكتبة اإلسبلمية 
مصر

جمع/انتقاء
عبد السبلـ بن محمد بن عبد الكريم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ الدين كمحاسنو كمزاياه
:الموضوع  أصوؿ الدين

04

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدنظمو- عقائده - شرائعو - اإلسبلـ ، حقيقتو 

الرياض- مكتبة التوبة أحمد محمود آؿ محمودتعريف بدين اإلسبلـ

ابن عثيمين، محمد بن صالحمباحث في أصوؿ الدين
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار التوحيد للنشر حمود بن عبد العزيز البدر(رد على من طعن فيو)ىذا ىو اإلسبلـ 
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الزىرانيابن تيمية كتقسيم الدين إلى أصوؿ كفركع تقديم
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

منظومة في- منهج الحق : أصوؿ عظيمة من قواعد اإلسبلـ، كيليو
العقيدة كاألخبلؽ

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الجزائر- الدار األثرية  عناية
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ الدين كمحاسنو كمزاياه
:الموضوع  خصائص الشريعة كمزاياىا

04

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدكماؿ الشريعة كشمولها لكل ما يحتاجو البشر
( ىػ1402)

جدة- مكتبة العلم 

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنجمل رفيعة حوؿ كماؿ الشريعة
( ىػ1430)

الرياض- دار القاسم 

1433)عمر بن سليماف األشقر خصائص الشريعة اإلسبلمية
(ىػ

األردف- دار النفائس 

محمد األمين بن محمد المختاراإلسبلـ دين كامل
( ىػ1393)الشنقيطي 

الرياض- دار طيبة 

الدالئل القرآنية في أف العلـو كاألعماؿ النافعة العصرية داخلة في الدين
اإلسبلمي

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

صالح بن عبد الرحمن الحصينالتسامح كالعدكانية في اإلسبلـ
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

الرياض- دار العاصمة زيد بن عبد الكريم الزيدالوسطية في اإلسبلـ

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثمافالوسطية

الرياض- دار الراية محمد باكريمكسطية أىل السنة بين الفرؽ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ الدين كمحاسنو كمزاياه
:الموضوع  خصائص الشريعة كمزاياىا

04

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن عمر بازموؿأدلة الوسطية من القرآف العظيم كالسسنة النبوية

المدينة- دار العقيدة حمد بن عبد اهلل الصقعبينماذج تطبيقية من كسطية النبي صلى اهلل عليو كسلم

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافاألمن في حياة األمم: األمن الفكرم، كيليها

يقع ضمن مجموع مؤلفات)الدرة المختصرة في محاسن الدين اإلسبلمي 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

-المكتبة اإلسبلمية سليم بن عيد الهبلليسماحة اإلسبلـ في ضوء القرآف الكريم كالسنة الصحيحة
األردف

الجبيل- دار الصديق عبد الرحمن بن سعد الحسينيمنهج اإلسبلـ في سبلمة اإلنساف تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

-دار إيبلؼ الدكلية مجموعة من الباحثين12/1موسوعة محاسن اإلسبلـ كرد شبهات اللئاـ 
الكويت

إشراؼ
سليماف الدريع. د

ابن عثيمين، محمد بن صالححقوؽ دعت إليها الفطرة كقررتها الشريعة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  متوف كشركحات ألركاف اإلسبلـ

05

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللتحفة اإلخواف بأجوبة مهمة تتعلق بأركاف اإلسبلـ
( ىػ1420)

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية

أشرؼ على جمعو
محمد بن شايع الشايع

المدينة- دار النصيحة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرشرح الدركس المهمة لعامة األمة للشيخ عبد العزيز بن باز

شعبة توعية الجالياتعبد العزيز بن داكد الفايزاألحكاـ الملمة على الدركس المهمة لعهمة األمة
بالزلفي

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

آداب: حاشية كتاب أحكاـ الصبلة كالزكاة كالصياـ المعركؼ باسم
المشي إلى الصبلة

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الرحمن آؿ إسماعيل

شرح كتاب آداب المشي الى الصبلة لمحمد بن عبد الوىاب، من
تقريرات الشيخ محمد بن إبراىيم

الرياض- دار القاسم  جمع
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الرياض- دار الفضيلة سليماف بن عجبلف العجبلفشرح آداب المشي إلى الصبلة للشيخ محمد بن عبد الوىاب

المشتمل على أحكاـ الصبلة)شرح كتاب آداب المشي إلى الصبلة 
لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل (كالزكاة كالصياـ

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدر

ابن عثيمين، محمد بن صالح(مكرر في كتب الفتاكل)فتاكل أركاف اإلسبلـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحفقو العبادات
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  متوف كشركحات ألركاف اإلسبلـ

05

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحالمخػتصر في العبادات

سعيد بن علي بن كىف القحطاني5/1أركاف اإلسبلـ 
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

المدينة- دار النصيحة ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي شرح شركط الصبلة كأركانها ككاجباتها عناية
جماؿ بن عبد السبلـ الهجرسي

1400موسوعة تحوم أكثر من )صحح أخطاءؾ في العقائد كالعبادات 
(خطأ

القاىرة- دار ابن حـز محمد أحمد زغداف

الظهراف- الدرر السنية ملخص فقو العبادات إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالدركس المهمة لعامة األمة
( ىػ1420)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

آداب المشي إلى)شرح - الشرح الممتاز للشيخ عبد العزيز بن باز 
(الصبلة

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

المحقق تحقيق كعناية
سعيد بن علي بن كىف القحطاني. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  أحكاـ الطهارة كالمياه

05

المؤلفعبد العزيز بن محمد السدحافمن مخالفات الطهارة كالصبلة مراجعة
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- دار ابن خزيمة سليماف بن عبد الرحمن العيسى مخالفة تقع في الطهارة100اإلشارة إلى 

الرياض- دار العاصمة فيحاف بن شالي المطيرمالطهارة لقراءة القرآف كالطواؼ بالبيت الحراـ

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عبد الرحمن الشريفأحكامها كأنواعها من خبلؿ السنة المطهرة– األغساؿ 

الخبر- دار ابن عفاف علي بن سعيد الغامدمفقو الممسوحات في الشريعة اإلسبلمية

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنستوف سؤاال في المسح على الخفين
( ىػ1430)

الرياض- دار أشبيليا 

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركمالطهور
( ىػ224)

جدة- مكتبة الصحابة  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الرياض- دار الفضيلة ( ىػ1423)عمر بن محمد السبيل حكم الطهارة لمس القرآف الكريم كما يتعلق بذلك من أحكاـ

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد رجب كردصفة كضوء النبي صلى اهلل عليو كسلم في مسائل فقهية تقديم
الشيخ صالح الدركيش

1080   من 262صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  أحكاـ الطهارة كالمياه

05

مكتبة التوعية اإلسبلميةأبو إسحاؽ الحوينيكشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء
مصر- 

محمد ناصر الدين األلباني(منتقى من كتاب الثمر المستطاب من فقو السنة كالكتاب)كتاب الطهارة 
( ىػ1420)

الكويت- غراس 

-مكتبة اإلماـ الوادعي زكريا بن سالم العدنيأحكاـ المياه
صنعاء

الرياض- دار التدمرية عبد العزيز بن محمد العمر(كتاب الطهارة)سؤاؿ كجواب - فقو العبادات  تقديم
خالد بن علي المشيقح. د

الدماـ- دار ابن الجوزم مازف محمد عيسىالماء كأثره على األحكاـ الشرعية

الرياض- دار الفضيلة صالح بن محمد المسلمتطهير النجاسات كاالنتفاع بها

سؤاؿ)لئلماـ األلباني - صفة كضوء النبي صلى اهلل عليو كسلم كصبلتو 
(كجواب

-جمعية السراج المنير 
بيركت

جمع/إعداد
عصاـ موسى ىادم

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ(بلوغ المراـ)مكرر في شركحات  - (بلوغ المراـ)شرح كتاب الطهارة من 
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

–دار األكراؽ الثقافية ذياب بن سعد الغامدمالمحرر في صفة الوضوء
جدة
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05

الرياض- دار الفضيلة تركي بن سليماف الخضيرم2/1اآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الطهارة كالصبلة 

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1فتاكل فضيلة الشيخ في الطهارة كالصبلة كالجنائز 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحبحوث كفتاكل في المسح على الخفين
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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:الموضوع  سنن الفطرة

05

مكتبة دار المطبوعاتاألمين الحاج محمد أحمدسنن الفطرة
جدة- الحديثة 

السفاريني، محمد بن أحمدبغية النساؾ في أحكاـ السواؾ
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

سعيد بن علي بن كىف القحطانينور الشيب كحكم تغييره في ضوء الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازميأحكامها كفوائدىا كما جاءت في األحاديث كاآلثار الصحيحة- الحجامة 

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد الرحمن األثرمالدر المنتقى في كجوب إعفاء اللحى

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدتحريم حلق اللحى
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

صنعاء- دار اآلثار علي بن أحمد الرازحيالجامع في أحكاـ اللحية تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن مانع الركقي( ىػ513ألبي الوفاء ، ابن عقيل الحنبلي )اللباب شرح فصوؿ اآلداب 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحكم إعفاء اللحية كخبر اآلحاد
( ىػ1420)

الرياض- دار التوحيد  عناية
عبد الجبار بن عبد العظيم آؿ ماجد
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05

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالخشوع في الصبلة
( ىػ795)ابن أحمد 

القاىرة- دار الفضيلة  تحقيق
أحمد مصطفى الطهطاكم

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدثبلثوف سببا للخشوع في الصبلة

الرياض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد الكريم العقلسفينة النجاة لطالب الخشوع في الصبلة

إتحاؼ المصلين بتتبع الفضائل كاألجور من حين االستعداد للصبلة إلى
الفراغ منها

بيركت- شركة الرياف عادؿ بن عبد اهلل آؿ حمداف

أبو- دار اإلماـ مالك ( ىػ241)أحمد بن حنبل (رسالة في تعظيم قدر الصبلة كمكانتها)رسالة الصبلة 
ظبي

تعليق
أحمد بن صالح الزىراني. د

الرياض- دار الحضارة عادؿ بن عبد الشكور الزرقيذكؽ الصبلة

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرتعظيم الصبلة

الجزائر- دار الفرقاف ماجد بن سليماف الرسيالصبلة... الصبلة  تقديم
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

البن قيم (حكم سماع الغناء)مستل كمهذب من كتاب )أسرار الصبلة 
الجوزية

عماف- الدار األثرية  تهذيب
مالك حسين شعباف حسن. د

1080   من 266صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  تعظيم قدر الصبلة

05

الفوائد المنتقاة في التعليق على رسالة الصبلة لئلماـ أحمد بن حنبل
رحمو اهلل

مركز الراجحيعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- للدراسات 

رسالة إلى المسلمين عامة كإلى كالة األمور خاصة في المحافظة على
(تطبع ألكؿ مرة)الصبلة 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار التوحيد  تحقيق
عمرك بن محمد آؿ حسين

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالذؿ كاالنكسار للعزيز الجبار، أك الخشوع في الصبلة
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- دار المنهاج  عناية كتخريج
محمد بن عوض المصرم

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في حكم تارؾ الصبلة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن إبراىيم الزاحم(عرض ألقواؿ األئمة كبياف الراجح منها)الخبلؼ في حكم تارؾ الصبلة 

مصر- مكتبة العلم ( ىػ294)المركزم، محمد بن نصر تعظيم قدر الصبلة تحقيق
كماؿ بن السيد سالم

الرياض- دار الصميعي أسماء بنت سليماف السويلملمحمد بن نصر المركزم (تعظيم قدر الصبلة)تهذيب كتقريب كتاب 
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صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم من التكبير إلى التسليم كأنك
(األصل) 3/1تراىا 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم من التكبير إلى التسليم كأنك
(المػختصر)تراىا 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيمختصر صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(كيتضمن بحثا عن حكم تارؾ الصبلة)كتاب الصبلة 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عدناف بن صفاخاف البخارم

-صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم )ثبلث رسائل في الصبلة 
(صفة الطهارة للمريض- كجوب صبلة الجماعة 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

القوؿ الواضح الجلي ، شرح رسالة كيفية صبلة النبي صلى اهلل عليو
(للشيخ عبد العزيز بن باز)كسلم 

الرياض- مدار الوطن ظافر بن حسن آؿ جبعاف تقريظ
اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية

صفة الصبلة بالدليل كالتعليل كمجموعة أحكاـ منتقاة من أمهات الكتب
ينبغي لكل مصلي اإلحاطة بها

الرياض- مدار الوطن محمد صالح الخريم تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

سعيد بن علي بن كىف القحطاني2/1صبلة المؤمن 
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار العاصمة كتاب صفة الصبلة من شرح العمدة البن قدامة كالشرح لئلماـ ابن تيمية تعليق/تخريج/تحقيق
عبد العزيز بن أحمد المشيقح
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عامة مسائل الطهارة– " صلوا كما رأيتموني أصلي"إرشاد المصلي إلى 
كالصبلة مقركنة بالدليل مع بياف الراجح فيها كذكر اختيارات األئمة لها

المدينة- دار النصيحة سليماف بن محمد النصياف تقديم
خالد بن علي المشيقح. د

بغية الطالب المبتدم من أدلة صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم
(لؤللباني (صفة الصبلة)مستخرج على كتاب )

ليبيا- دار الصحابة أبو مالك، أحمد بن علي القفيلي

الرياض- دار التدمرية يوسف بن عبد اهلل السالمدليل الصبلة المختصر من نصوص الخبر كاألثر

الحاكم الكبير، محمد بن محمد(كتاب في صفة الصبلة)شعار أصحاب الحديث 
( ىػ378)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

-مكتبة دار المنهاج عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفيصفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم
الرياض

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيار(كصف مفصل مع بياف األحكاـ كاآلداب كالشركط كالسنن)الصبلة 

صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم من التكبير إلى)شرح كتاب 
8/1لؤللباني  (التسليم كأنك تراىا

-مكتبة المعارؼ محمد بن عمر بازموؿ
الرياض

جزء حديث أبي حميد الساعدم في صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو
(أجزاء حديثية: مكرر في)كسلم 

الثقبة- دار الهجرة محمد بن عمر بازموؿ

أجزاء: مكرر في)جزء حديث المسيء صبلتو بتجميع طرقو كزياداتو 
(حديثية

الثقبة- دار الهجرة محمد بن عمر بازموؿ
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الحاكم الكبير، محمد بن محمدشعار أصحاب الحديث
( ىػ378)

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحصفة الصبلة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

لسماحة الشيخ عبدالعزيز (صلى اهلل عليو كسلم)شرح كيفية صبلة النبي 
بن باز

الرياض- مدار الوطن سعد بن شايم العنزم

1422)مقبل بن ىادم الوادعي صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو كسلم
(ىػ

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

تعليق/تحقيق
أـ عبد اهلل بنت الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

-مكتبة الغرباء األثرية ( ىػ219)أبو نعيم الفضل بن دكين كتاب الصبلة
المدينة

تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

القاىرة- مكتبة الديار محمد بن عبد اهلل السريعدراسة حديثية موسعة- حديث كائل بن حجر في صفة الصبلة 

مكرر في) 2/1فتاكل فضيلة الشيخ في الطهارة كالصبلة كالجنائز 
(الطهارة

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

1080   من 270صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  مسائل متنوعة في صفة الصبلة كمسائل فقهية تتعلق بها

05

-مكتبة األصالة األثرية خالد بن عبد اهلل الشايعاإلعبلـ بتخيير المصلي بمكاف يديو بعد تكبيرة االحراـ
جدة

تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

محمد المكي بن مصطفى بن عزكزىيئة الناسك في أف القبض في الصبلة ىو مذىب اإلماـ مالك
( ىػ1334)المالكي 

الرياض- دار طيبة  تحقيق
نفل بن مطلق الحارثي. د

دار البحوث للدراساتأحمد محمد نور سيفموضع القدمين من المصلي في الصبلة
دبي- االسبلمية 

الرياض- دار العاصمة فريح بن صالح البهبلؿفتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم نظم الفرائد لما تضمنو حديث ذم اليدين من الفوائد
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أبو العبل، محمد بن عبد الرحمنتحقيق الكبلـ في كجوب القراءة خلف اإلماـ
( ىػ1353)المباركفورم 

الرياض- دار القبس  تعليق/ترجمة
كصي اهلل بن محمد عباس. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنرفع اليدين في الصبلة
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد الرحمن األثرممنهاج النجاة في كجوب تسوية الصفوؼ في الصبلة

الرياض- دار الصميعي عبد الكريم بن محمد العميرينيأحكاـ الصف في الصبلة
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-مكتبة المعارؼ سعد الدين بن محمد الكػبيأحكاـ الحركة في الصبلة
الرياض

-مكتبة ابن القيم ( ىػ1163)محمد حياة السندم فتح الغفور في كضع األيدم على الصدكر
المدينة المنورة

تحقيق
محمد ضياء الرحمن األعظمي. د

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد جزء في كيفية النهوض في الصبلة كضعف حديث العجن
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

شمس الدين الذىبي، محمد بنللخطيب البغدادم (الجهر بالبسملة)مختصر كتاب 
( ىػ748)أحمد 

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

جدة- دار المدني محمد بن سليماف البساـرسالة في الصبلة، كبياف موضع تكبير االنتقاؿ كغير ذلك

سجود السهو في ضوء السنة المطهرة، كيشتمل على رسالة سجود
السهو البن عثيمين

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيار قرأه كعلق عليو
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمأحكاـ سجود السهو
( ىػ728)

الرياض- دار الفضيلة  عناية
فواز أحمد زمرلي

سعيد بن علي بن كىف القحطانيمشركعيتو كمواضعو كأسبابو في ضوء الكتاب كالسنة- سجود السهو 
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار طيبة سلماف بن عمر السنيدمالتنوع المشركع في صفة الصبلة تقديم
الشيخ سليماف بن عبد اهلل الماجد
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دراسة شاملة لمسائل تعديل األركاف في الصبلة كتسكين)معدؿ الصبلة 
الجوارح فيها

محمد اآلفندم الركمي البركلي
( ىػ981)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق
( ىػ1366)الشيخ عبد التواب الملتاني 

1422)مقبل بن ىادم الوادعي (يقع ضمن مجموعة رسائل علمية)شرعية الصبلة في النعاؿ 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

الرياض- دار طيبة نفل بن مطلق الحارثيقضاء كترتيب فوائت الصلوات الخمس كسننها الراتبة

-مكتبة السوادم عمرك عبد المنعم سليمصفة تطوع النبي صلى اهلل عليو كسلم من صحيح السنة
الرياض

-دار أضواء السلف حسين بن محسن الحازميصفتها كأحكامها- صبلة الضحى 
الرياض

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب الحديث)كتاب القراءة خلف اإلماـ 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تخريج
محمد السعيد زغلوؿ

الرياض- دار الفضيلة سامي بن العربي األثرمالقوؿ الصائب في حكم صبلة الغائب تقديم الشيخ
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينصبلة التوبة
( ىػ1438)

مكة- دار عالم الفوائد 

ذكر صبلة التسبيح كاألحاديث التي ركيت عن النبي صلى اهلل عليو
كسلم فيها، كاختبلؼ ألفاظ الناقلين لها

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

عماف- الدار األثرية  عناية
فراس بن خليل مشعل
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الرياض- مكتبة الرشد سعد بن تركي الخثبلف(أحكاـ اللباس المتعلقة بالصبلة كالحج مكرر في الكتب المتعلقة بالحج

-دار كنوز أشبيليا حسين بن عبد اهلل العبيدماالستخبلؼ في الصبلة
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الطيارمسائل كأحكاـ- االستخبلؼ في الصبلة 

-دار كنوز أشبيليا زيد بن سعد الغناـالفتح في الصبلة
الرياض

الرياض- مدار الوطن محمد بن أحمد علي كاصلأحكاـ الصبلة على  الكراسي كمسائلها المستجدة

يقع ضمن مجموع)تحقيق الكبلـ في مشركعية الجهر بالذكر بعد السبلـ 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الرياض- دار الصميعي ذكرم بن محمد العميرينيأحكاـ الصف في الصبلة

كتاب شامل ألحاديث في الطهارة كالصبلة كالجمعة)الصبلة كالتهجد 
(كالنوافل

ابن الخراط، عبد الحق بن
( ىػ581)عبدالرحمن األشبيلي 

المنصورة- دار الوفاء  تحقيق
عادؿ أبو المعاطي

136 / 23كتقع في مجموع الفتاكل )معانيو كأحكامو - سجود التبلكة 
 -177)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
فواز أحمد زمرلي
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–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿبغية المتطوع في صبلة التطوع
الجزائر

الرياض- دار الفضيلة تركي بن سليماف الخضيرم2/1اآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الطهارة كالصبلة 

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في مواقيت الصبلة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في سجود السهو
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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05

-مكتبة دار الحجاز عبد السبلـ بن محمد الشويعرشرح طهارة المريض كصبلتو
مصر

تقديم الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن عبد العزيز التميميالجمع بين الصبلتين

1422)مقبل بن ىادم الوادعي (يقع ضمن مجموعة رسائل علمية)الجمع بين الصبلتين في السفر 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

بيركت- دار ابن حـز مشهور بن حسن آؿ سلماففقو الجمع بين الصبلتين في الحضر بعذر المطر

الطائف- مكتبة المورد أسامة محمد عبد العزيزأحكاـ صبلة المسافر تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

الجيش الجػرار من أحاديث النبي المختار في أف الرباعية ركعتاف في
جميع األسفار

1407)محمد تقي الدين الهبللي 
(ىػ

مصر- مكتبة الرضواف 

جدة- مكتبة الصحابة عبد اهلل بن صالح العبيبلفالصبلة في الرحاؿ عند تغير األحواؿ

محمد األمين بن محمد المختاراإلجابة الصادرة في صحة الصبلة في الطائرة
( ىػ1393)الشنقيطي 

الزلفي- دار المتعلم  عناية
عبد اهلل بن محمد الطيار. د
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جواب سؤاؿ عن حكم الصبلة بعد األذاف األكؿ يـو)سنة الجمعة 
(الجمعة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
سعد المزعل

303)النسائي، أحمد بن شعيب كتاب الجمعة
(ىػ

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

الرياض- دار الراية محمد بن موسى آؿ نصر(مكرر في البدع)اللمعة في حكم االجتماع للدرس قبل صبلة الجمعة 

األردف- دار النفائس عمر سليماف مكحلالمنتقى من األحاديث الصحيحة في الجمعة

ابن حنبل- ابن رجب - ابن القيم (بدعو- أحكامو - كظائفو )يـو الجمعة 
الخرقي كغيرىم- 

دمشق- دار ابن كثير  جمع
يوسف علي بديوم

مصر- دار اإلماـ أحمد يحيى بن علي الحجورمأحكاـ الجمعة كبدعها

رسالة لطيفة في حكم اإلقتداء بالمخالف كحكم األربع بعد صبلة
(فيو رد على األحناؼ)الجمعة كحكم ما أصاب الثوب من ماء الوضوء 

ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي
( ىػ792)

الثقبة- دار الهجرة  تعليق
مسعود علم بن محمد

-مكتبة األصالة األثرية سعيد عبد القادر باشنفرنػفي البدعة عن الصبلة بين األذانين
جدة

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنالقوؿ السديد فيما إذا كافق يـو الجمعة العيد
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض
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الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافاألحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يـو الجمعة

عبد الرحمن بن يحيى المعلميبحث حوؿ سنة الجمعة القبلية
( ىػ1386)

دمشق- دار النوادر 

-مكتبة دار المنهاج سعود بن إبراىيم الشريمالشامل في فقو الخطيب كالخطبة
الرياض

األردف- دار المنار ( ىػ845)أحمد بن علي المقريزم لمحمد بن نصر المركزم (قياـ الليل كقياـ رمضاف ككتاب الوتر)مختصر  تحقيق
إبراىيم العلي كمحمد أبو صعليك

الرياض- دار العاصمة فيحاف بن شالي المطيرمإسعاؼ أىل العصر فيما كرد في الوتر

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد دعاء القنوت
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن فهد الفريحمسائل صبلة الليل تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)التهجد كقياـ الليل 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالجواب الصحيح من أحكاـ صبلة الليل كالتراكيح
( ىػ1420)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض
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الدماـ- دار ابن القيم مشهور بن حسن آؿ سلمافالقوؿ المبين في أخطاء المصلين

بيركت- دار ابن حـز مشهور بن حسن آؿ سلمافالمحكم المتين في إختصار القوؿ المبين في أخطاء المصلين

-دار إيبلؼ الدكلية عبد الرؤكؼ الكماليأحكاـ مختصرة في المنهيات الشرعية في صفة الصبلة
الكويت

فتح الوىاب بشرح حديث أنس بن مالك في نهي المصلي أف يبصق إلى
القبلة كفيو حكم البصاؽ في القبلة كحكم المحراب

صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورم

الرياض- دار العاصمة فريح بن صالح البهبلؿإثبلج الصدكر في حكم قطع الصبلة بالمركر

الرياض- مدار الوطن خالد بن أحمد بابطينكشف الستور في قطع المرأة للصبلة بالمركر

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينحكم المركر بين يدم المصلي داخل المسجد الحراـ
( ىػ1438)

مكة- دار عالم الفوائد 

القاىرة- دار اآلثار أحمد مختار رمزمتحذير الساجد من بدع كأخطاء الطهارة كالصبلة في المساجد
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05

الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن صالح الفوزافأحكاـ حضور المساجد

الرياض- دار الفضيلة إبراىيم بن صالح الخضيرم2/1أحكاـ المساجد في الشريعة االسبلمية 

عبد الرحمن بن علي العسكرأحكاـ المساجد
( ىػ1436)

الرياض- دار الصميعي 

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيرأىمية صبلة الجماعة في ضوء النصوص كسير الصالحين
الرياض

حكمها كأحكامها كالتنبيو على ما يقع فيها من بدع)صبلة الجماعة 
(كأخطاء

1439)صالح بن غانم السدالف 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن راضي العيدم الشمرمأحكاـ الجماعة في الفقو اإلسبلمي
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن محمد الحجيبلفمقدار العدد الذم تنعقد بو صبلة الجماعة

الدماـ- دار ابن الجوزم سامي بن فراج الحازميأحكاـ األذاف كالنداء كاإلقامة تقديم
الشيخ سعود بن إبراىيم الشريم

-مكتبة دار المنهاج عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفيالمسائل المهمة في األذاف كاإلقامة
الرياض
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القاىرة- دار اآلثار منار بنت حسين السلفيةإتحاؼ األناـ بما كرد في األذاف من األحكاـ تقديم
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي

-دار كنوز أشبيليا صالح بن فوزاف الفوزافتوجيهات لؤلئمة كالخطباء كالمؤذنين
الرياض

إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

الرياض- مدار الوطن عبد اإللو بن سليماف الطيارالجامع ألحكاـ المسجد كالجامع تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صياـ رمضاف كقيامو كفقو االعتكاؼ فيو

05

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمحقيقة الصياـ
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ األلباني كزىير الشاكيش

البن تيمية، ككتاب الصياـ من الفركع (حقيقة الصياـ)التعليق على رسالة 
كمسائل مختارة منو

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1كتاب الصياـ من شرح العمدة 
( ىػ728)

مكة- دار األنصارم  تقديم/تحقيق
الشيخ عبد اهلل السعد/زائد النشيرم 

محمد ناصر الدين األلبانيجامع األحاديث الصحيحة في الصياـ كالقياـ كاالعتكاؼ
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

-المكتبة اإلسبلمية سليم الهبللي كعلي حسن الحلبيصفة صـو النبي صلى اهلل عليو كسلم
األردف

الرياض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحياإللماـ بشيء من أحكاـ الصياـ

الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن محمد الطيارفيض الرحيم الرحمن في أحكاـ كمواعظ رمضاف

ابن عثيمين، محمد بن صالحمجالس شهر رمضاف
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار المسلم صالح بن فوزاف الفوزافإتحاؼ أىل اإليماف بدركس شهر رمضاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صياـ رمضاف كقيامو كفقو االعتكاؼ فيو

05

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنبغية اإلنساف في كظائف رمضاف
( ىػ795)ابن أحمد 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

منتقى من فتاكل كمقاالت لسماحة)الػمفيد في مجالس شهر رمضاف 
(الشيخ عبد العزيز بن باز

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية

انتقاء
اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية

كبياف ما- نفحاتو - أىدافو - صـو رمضاف، أحكامو الفقهية كالطبية 
علق بو من أكىاـ

محمود مهدم االستانبولي
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

مراجعة
علي بن حسن الحلبي

جدة- دار المدني ( ىػ1420)عطية محمد سالم مع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في رمضاف

ابن ابراىيم- ابا بطين - ابن تيمية 2/1فتاكل رمضاف في الصياـ كالقياـ كاالعتكاؼ كزكاة الفطر 
ابن عثيمين كغيرىم- ابن باز - 

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدسبعوف مسألة في الصياـ

الرياض- مدار الوطن خالد بن علي المشيقحفقو االعتكاؼ

محمد ناصر الدين األلبانيإفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر: تصحيح حديث
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

فضلو، ككيفية أدائو، كمشركعية الجماعة فيو، كمعو بحث)قياـ رمضاف 
(قيم عن االعتكاؼ

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

بيركت- دار ابن حـز 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صياـ رمضاف كقيامو كفقو االعتكاؼ فيو

05

أحمد بن علي المقريزم الشافعيقياـ رمضاف لمحمد بن نصر المركزم: مختصر كتاب
( ىػ845)

األردف- مكتبة المنار  عناية
إبراىيم العلي كمحمد أبو صعليك

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيمشرح الصدر بذكر ليلة القدر
( ىػ826)العراقي 

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

عناية
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

-مؤسسة الجريسي إبراىيم بن عبد اهلل الحازميسطوع البدر بفضائل ليلة القدر
الرياض

رمضاف أكلو رحمو كأكسطو مغفرة كآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
، كمعو أكضح البياف في جرح علي بن زيد بن جدعاف"عتق من النار

الرياض- دار المسير علي بن حسن الحلبي

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد محمد الخليلمفطرات الصياـ المعاصرة

-مكتبة المعارؼ أحمد بن عبد اهلل السلميأخطاء شائعة كاعتقادات باطلة تتعلق بشهر رمضاف كزكاة الفطر كالعيدين
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- دار المسلم عبد العزيز بن محمد السدحافمخالفات رمضاف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللفضائل رمضاف
( ىػ281)القرشي 

الرياض- دار السلف  تخريج/تحقيق
عبد اهلل بن أحمد المنصور

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدإقامة البرىاف على عدـ كجوب صـو يـو الثبلثين من شعباف
( ىػ744)المقدسي 

-دار عمر بن الخطاب 
مصر

تعليق/تخريج/دراسة
عبد العزيز بن مبركؾ األحمدم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صياـ رمضاف كقيامو كفقو االعتكاؼ فيو

05

مكرر في كتب)نزىة الناظر كالسامع في طرؽ حديث الصائم المجامع 
(التخريج

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
فريد بن محمد فويلة

الدماـ- دار ابن الجوزم ناصر بن محمد بن مشرم الغامدماألياـ المنهي عن صيامها شرعا

(يقع ضمن مجموع فيو من مصنفات ابن شاىين)فضائل شهر رمضاف 
(مكرر في كتب األجزاء الحديثية)

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرآداب كأحكاـ- من فقو رمضاف كالصياـ 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)فضائل شهر رمضاف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

-الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلينفحات الهدل كاإليماف من مجالس القرآف، مجالس شهر رمضاف
الجزائر

-مكتبة دار الحجاز (مكرر في الزكاة)دليل التقاة الختيارات اإلماـ ابن باز في الزكاة كالصياـ 
مصر

جمع
خالد بن سعود العجمي

عماف- الدار األثرية حمد بن إبراىيم العثمافأنوار البياف في أحكاـ الصياـ

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللرسالتاف موجزتاف في الزكاة كالصياـ
( ىػ1420)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صياـ رمضاف كقيامو كفقو االعتكاؼ فيو

05

الرياض- دار أشبيليا أسامة بن أحمد الخبلكمالنوازؿ الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداكم بالصياـ

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد اهلل الطياراآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الزكاة كالصياـ كالحج

ابن عثيمين، محمد بن صالحفصوؿ في الصياـ كالتراكيح كالزكاة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالح  سؤاال في الصياـ48
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحالصياـ كمجموعة أسئلة في أحكامو
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  زكاة
05

كقف هلل تعالىعبد العزيز بن محمد السلمافالتلخيصات لجل أحكاـ الزكاة

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيارالزكاة كتطبيقاتها المعاصرة

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن محمد الطياركيف تزكي أموالك
الرياض

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد فتول جامعة في زكاة العقار
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- دار العاصمة محمد بن إبراىيم السحيبانيأثر الزكاة على تشغيل الموارد االقتصادية

عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـالقوؿ الجلي في زكاة الحلي
( ىػ1423)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنفتاكل الزكاة
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن 

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحنوازؿ الزكاة المستجدة

-مكتبة دار الحجاز (مكرر في الصياـ)دليل التقاة الختيارات اإلماـ ابن باز في الزكاة كالصياـ 
مصر

جمع
خالد بن سعود العجمي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  زكاة
05

الرياض– مركز ابن تيمية عبد اهلل بن ناصر السلميأثر الطوارئ على نية زكاة العقار

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللرسالتاف موجزتاف في الزكاة كالصياـ
( ىػ1420)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد اهلل الطياراآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الزكاة كالصياـ كالحج

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن محمد الفوزافدراسة فقهية- زكاة األراضي 

الرياض- دار العاصمة إبراىيم بن محمد الصبيحيفقو زكاة الحلي

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في زكاة الحلي
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحفصوؿ في الصياـ كالتراكيح كالزكاة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

1080   من 288صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صفة الحج كالعمرة

05

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر حجة الوداع
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
خالد أبو صالح

 -98/26كيقع في مجموع الفتاكل )منسك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
159)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  عناية
علي محمد العمراف

ابن حجر، أحمد بن عليحجة اإلسبلـ
( ىػ852)العسقبلني 

القاىرة- دار الحديث  جمع/تحقيق
محمد بن عبد الحكيم القاضي

منهج السالك إلى بيت اهلل المبجل في أعماؿ المناسك على مذىب
اإلماـ أحمد بن حنبل

1335)محمد البيومي الدمنهورم 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 
صالح بن غانم السدالف. د

سليماف بن عبد اهلل بن محمد بنتحفة الناسك بأحكاـ المناسك
( ىػ1233)عبد الوىاب 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحمناسك الحج كالعمرة كالمشركع من الزيارة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مناسك الحج كالعمرة في الكتاب كالسنة كآثار السلف كسرد ما ألحق
الناس بها من البدع

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيحجة النبي صلى اهلل عليو كسلم كما ركاىا عنو جابر رضي اهلل عنو
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

بياف ما يفعلو الحاج كالمعتمر ، كتنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض
الحجاج

الرياض- دار ابن خزيمة صالح بن فوزاف الفوزاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صفة الحج كالعمرة

05

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللدليل الحاج كالمعتمر كزائر مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ1420)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

ابن جماعة، محمد بن أبي بكر4/1ىداية السالك إلى المذاىب األربعة في المناسك 
( ىػ819)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تقديم الشيخ/تحقيق
صالح الفوزاف/ صالح الخزيم . د

شرح حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما في صفة حج النبي صلى
اهلل عليو كسلم

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافمجالس عشر ذم الحجة كأياـ التشريق

عبد الرحمن بن يوسف األفريقيتوضيح الحج كالعمرة كما جاء في الكتاب كالسنة
( ىػ1377)

المحقق تخريج/تحقيق
سعيد بن محمد موسى فبلتو

تبصير الناسك بأحكاـ المناسك على ضوء الكتاب كالسنة كالمأثور عن
الصحابة

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الرياض

-مكتبة دار المنهاج سعود بن إبراىيم الشريمخالص الجماف في تهذيب المناسك من أضواء البياف
الرياض

عبد اهلل الطيار كعبد العزيز3/1منسك اإلماـ الشنقيطي 
الحجيبلف

الرياض- مدار الوطن 

الرياض- دار القاسم صالح بن فوزاف الفوزافدركس كفتاكل الحج
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صفة الحج كالعمرة

05

ابن عثيمين، محمد بن صالحأخطاء يرتكبها بعض الحجاج
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مكرر في األجزاء) (14- سلسلة األجزاء الحديثية )كتاب المناسك 
(الحديثية

أبو النصر، سعيد بن أبي عركبة
( ىػ156)العدكم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المحسن بن عبد اهلل الزاملرسالة في صفة العمرة

شرح مناسك الحج كالعمرة على ضوء الكتاب كالسنة مجردة من البدع
كالخرافات التي ألصقت بها كىي ليست منها

مصر- دار اإلماـ أحمد صالح بن فوزاف الفوزاف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافشرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى اهلل عليو كسلم

ذكرل الحج: منسك في ىدم المصطفى في حجة الوداع ، كيليو قصيدة
كمنافعو

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

عناية/تعليق
ناصر بن علي الشيخ. د

ابن حجر، أحمد بن عليالتتبع لصفة التمتع، كمعو الممتع للمتمتع
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار الضياء  تحقيق
أبو األشباؿ الزىيرم

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعانيكتاب المناسك الكبير
( ىػ211)

مصر- دار المودة  تحقيق
حسين بن عوامة

تيسير الوصوؿ الوصوؿ إلى)كمن  (الفركع)منتقى من المناسك في كتاب 
(جامع األصوؿ

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صفة الحج كالعمرة

05

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالتحقيق كاإليضاح لكثير من مسائل الحج كالعمرة كالزيارة
( ىػ1420)

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

التحقيق كاإليضاح لكثير من مسائل الحج كالعمرة)اإلفػصاح شرح 
(البن باز )(كالزيارة

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن
( ىػ1430)

الرياض- دار األفهاـ  إعداد
محمد بن حمد المػنيع

الرياض- دار الصميعي فريح بن صالح البهبلؿمن أحكاـ العمرة تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخمحاضرات في الحج
مصر

عناية/تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

محمد بن عبد اهلل التمبكتي(دراسة فقهية مقارنة)مشركعيتها كتكرارىا - العمرة المكية 
الهاشمي

المؤلف تقديم
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

-مكتبة دار الحجاز ىداية الناسك إلى اختيارات اإلماـ ابن باز في المناسك
مصر

جمع
خالد بن سعود العجمي

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدجة الوداع
( ىػ456)

-بيت األفكار الدكلية 
الرياض

تحقيق
أبو صهيب الكرمي

ابن عثيمين، محمد بن صالحفتاكل فضيلة الشيخ في الحج كالعمرة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحلقاءات الحج
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  صفة الحج كالعمرة

05

ابن عثيمين، محمد بن صالحالمنهج لمريد العمرة كالحج
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  بحوث في مسائل معينة في الحج كالعمرة

05

دراسة سبع عشرة مسألة- المسائل المشكلة من مناسك الحج كالعمرة 
من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكاؿ بين المعاصرين

المؤلفإبراىيم بن محمد الصبيحي

الرياض- مكتبة الرشد صالح بن محمد الحسنالسنن في المناسك

الرياض- مكتبة العبيكاف صالح بن محمد الحسنمناسك المرأة

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد بداية المطاؼ كنهايتو
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- دار معاذ سليماف بن فهد العيسىنهاية المطاؼ في تحقيق أحكاـ الطواؼ

الرياض- مكتبة العبيكاف صالح بن محمد الحسنأحكاـ طواؼ الوداع

360)اآلجرم، محمد بن الحسين (آداب كمسائل تتعلق بالطواؼ)مسألة الطائفين 
(ىػ

القاىرة- دار الكتبي 

تنبيو زائر المدينة على الممنوع كالمشركع من الزيارة مكرر في فئة
(التوحيد

1439)صالح بن غانم السدالف 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد تحقيقات تاريخية شرعية- جبل إالؿ بعرفات 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  بحوث في مسائل معينة في الحج كالعمرة

05

-مكتبة دار المنهاج خالد بن عبد اهلل المصلح(الحج كالعمرة)الزحاـ كأثره في أحكاـ النسك 
الرياض

الرياض- دار البراء فريح بن صالح البهبلؿمسألة التحلل األكؿ في الحػج

دراسة حديثية لحديث أـ سلمة في الحج الداؿ على أف التحلل برمي
الجمرات مشركط بطواؼ اإلفاضة يـو النحر

الرياض- دار المحدث محمد بن سعيد الكثيرم تقديم
مقبل الوادعي كعبد اهلل السعد

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"لبيك اللهم لبيك"شرح حديث 
( ىػ795)ابن أحمد 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

الرياض- مكتبة الرشد سعد بن تركي الخثبلف(مكرر في مسائل في الصبلة)أحكاـ اللباس المتعلقة بالصبلة كالحج 

إجزاء سبع البدنة كالبقرة عن الشاة في اإلىداء كغيره ،: ثبلث رسائل في
(مكرر في آداب طالب العلم)آداب المعلم كالمتعلم ، محاسن اإلسبلـ 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
محمد بن سليماف البساـ

تقدـ)الحج كتهذيب النػفوس : دركس عقدية مستفادة من الحج، كيليو
(في كتب العقيدة

الرياض- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(في كصف حاؿ الحجاج)الميمية 
( ىػ751)أيوب 

بيركت- دار ابن حـز  شرح
سعد المزعل

-المنتدل االسبلمي فيصل بن علي البعدانيأحواؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم في الحج
لندف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  بحوث في مسائل معينة في الحج كالعمرة

05

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدر(ِافعل كال حرج)تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة 
الرياض

عبد الرحمن بن يحيى المعلميمقاـ إبراىيم عليو كعلى نبينا الصبلة كالسبلـ
( ىػ1386)

الرياض- دار الراية  تعليق/تحقيق
علي بن حسن الحلبي

مكتبة نزار مصطفى البازحامد أحمد طاىرفضائل ماء زمـز
مكة- 

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الطياركيفية الزيارة الشرعية للمدينة النبوية

-دار التوحيد للنشر علي بن ناصر الشلعافالنوازؿ في الحج
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم كليد بن عبد اهلل الهويرينيأحكاـ الطواؼ بالبيت الحراـ

الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن سليماف آؿ مهنامشكل أحاديث المناسك

الرياض- مكتبة التوبة فالح بن محمد الصغيرحكم كأحكاـ- يـو عرفة 

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمينجمعا كدراسة - (ماء زمـز لما شرب لو)طرؽ حديث 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  بحوث في مسائل معينة في الحج كالعمرة

05

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحمختصر نوازؿ الحج

أدعية كأذكار من الكتاب كالسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة كغيرىا
(مكرر في كتب األذكار)

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

فضائلو كمنزلتو كالترغيب فيو كدفاع عن حومة- مقاالت في الحج 
الملك عبد العزيز التي ترعاه

الكويت- دار الخزانة ( ىػ1356)عبد العزيز الرشيد  استخرجها كاعتنى بها
دغش بن شبيب العجمي. د

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن أحمد الحميدمدراسة فقهية ألحكاـ النيابة في الحج كالعمرة- اإلصابة في أحكاـ النيابة 

المدينة- مركز البصائر صالح بن عبد الرحمن الفايز(مكرر في كتب البدع)اإلحداثات الجاىلية في الحج 
النبوية

(قصيدة إيمانية في كصف مشهد الحج)التعليق على ميمية ابن القيم 
(مكرر في اإليمانيات)

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد اهلل الطياراآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الزكاة كالصياـ كالحج
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  أحكاـ رؤية الهبلؿ كالشهور كاألعياد كالمواسم

05

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنرسالة في رؤية الهبلؿ
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- مكتبة الكوثر  تحقيق
عبد اهلل بن إبراىيم الرشيد

الرياض- دار الصميعي عبود بن علي بن درعأحكاـ رجب كشعباف

مجموعة التحفعلي بن حسن الحلبيأحكاـ الشتاء في السنة المطهرة
-كالنفائس الدكلية 

-المكتبة اإلسبلمية علي بن حسن الحلبيأحكاـ العيدين في السنة المطهرة
األردف

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدتبياف األدلة في إثبات األىلة
( ىػ1402)

مصر- دار البخارم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(201 - 126/25تقع في مجموع الفتاكل )رسالة في الهبلؿ 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنأحكاـ االختبلؼ في رؤية ىبلؿ ذك الحجة
( ىػ795)ابن أحمد 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين. د

مكرر في فضائل)لطائف المعارؼ فيما لمواسم العاـ من الوظائف 
(األعماؿ

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

الجبيل- دار الصديق  عناية
عصاـ موسى ىادم

-دار أطلس الخضراء سعد بن تركي الخثبلفاالستعانة بالحسابات الفلكية في إثبات األىلة
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركاف اإلسبلـ
:الموضوع  أحكاـ رؤية الهبلؿ كالشهور كاألعياد كالمواسم

05

المؤلفسعود بن عيد الصاعدمالميزاف لمركيات فضائل شهر شعباف كبياف ما فيو من السنن كالنكراف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
علم علـو الحديث :الموضوع 

06

دار المحدثينملفي بن حسن الشهرمالتاريخ كأىميتو في ركاية الحديث كمعرفة الرجاؿ
-للتحقيقات العلمية 

مصر- دار اإلماـ أحمد كصي اهلل بن محمد عباسعلم علل الحديث كدكره في حفظ السنة النبوية

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد اهلل بن عبد القادرعلم األثبات كمعاجم الشيوخ كالمشيخات كفن كتابة التراجم
الرياض

السماع كالقراءة كاإلجازة كأىميتها في العصور المتقدمة كالمتأخرة،
ثبت الشيخ محمد سليم توكلنا: كيليو

–دار الحديث الكتانية ( ىػ1323)محمد سليم توكلنا 
المغرب

تحقيق
محمد بن أحمد التمتماني
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
قواعد التخريج كالجرح كالتعديل كدراسة األسانيد كعلم الرجاؿ كضبط النصوص :الموضوع 

06

بيركت- مؤسسة الرسالة بشار عواد معركؼ كجماعةالتحقيق بين ضبط النص كالتعليق عليو

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد التأصيل ألصوؿ التخريج كقواعد الجرح كالتعديل
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- دار طيبة محمد محمود بكار(مناىجو -  طرائقو – أصولو )علم تخريج األحاديث 

الرياض- دار طيبة مصطفى بن إسماعيل المأربيشفاء العليل بألفاظ كقواعد الجرح كالتعديل تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

الخبر- دار ابن عفاف أمين بوالكمعلم أصوؿ الجرح كالتعديل

الرياض- دار طيبة فاركؽ حمادةالمنهج اإلسبلمي في الجرح كالتعديل

استقراء لكتب)فوائد كقواعد في الجرح كالتعديل كعلـو الحديث 
(المعلمي اليماني

-دار أضواء السلف أبو أسامة إسبلـ النجار
الرياض

الرياض- دار الصميعي سعد بن عبد اهلل الحميدطرؽ تخريج الحديث عناية
ماىر آؿ مبارؾ

الرياض- دار الراية نجم عبد الرحمن خلفمعجم الجرح كالتعديل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
قواعد التخريج كالجرح كالتعديل كدراسة األسانيد كعلم الرجاؿ كضبط النصوص :الموضوع 

06

تقدمة المعرفة لكتاب الجرح كالتعديل، ابن أبي: المنتخب من كتاب
حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازم

أبو- دار اإلماـ مالك عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد
ظبي

-دار أضواء السلف عبد العزيز العثيم كعطا اهلل بن فيضدراسة األسانيد
الرياض

عبد الرحمن بن يحيى المعلميعلم الرجاؿ
( ىػ1386)

الرياض- دار الراية  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

الرياض- دار الراية علي بن حسن الحلبيعلم الرجاؿ كأىميتو

-مكتبة دار المنهاج محمد بن مطر الزىرانينشأتو كتطوره من القرف األكؿ الى القرف التاسع- علم الرجاؿ 
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد أسعد سالم تيمعلم طبقات المحدثين أىميتو كفوائده

الرياض- دار طويق صالح بن سعد اللحيدافكتب تراجم الرجاؿ بين الجرح كالتعديل

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبيإيضاح السبيل في شرح إتحاؼ النبيل بمهمات علم الجرح كالتعديل

الدماـ- دار ابن القيم طارؽ بن عوض اهلل2/1القواعد الحديثية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
قواعد التخريج كالجرح كالتعديل كدراسة األسانيد كعلم الرجاؿ كضبط النصوص :الموضوع 

06

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد اهلل بن عبد القادرتوثيق النصوص كضبطها عند المحدثين
الرياض

-دار الغرب اإلسبلمي بشار عواد معركؼتحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين كإصبلح الركاة كالنساخ المحققين
بيركت

الرياض- دار التدمرية عبد العزيز بن صالح اللحيدافقرائن ترجيح التعديل كالترجيح

السبكي، عبد الوىاب بن عليقاعدة في الجرح كالتعديل كقاعدة في المؤرخين
( ىػ771)

حلب- دار الوعي  تحقيق
عبد الفتاح أبو غدة

-دار الفاركؽ الحديثة أيمن السيد عبد الفتاحالمعجم الوجيز في اصطبلحات أىل الحديث
القاىرة

المكتبة األزىرية للتراثعبد التواب بن حسن األكرتاللغويوف كالمحدثوف كمنهجهم في توثيق النصوص

-مكتبة أىل األثر حمد بن إبراىيم العثمافالمحرر في الجرح كالتعديل
الكويت

بيركت- عالم الكتب محمد ضياء الرحمن األعظميدراسات في الجرح كالتعديل

جمع من)كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديل 
(كتب الذىبي

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

استخراج كتعليق
خليل بن محمد العربي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
قواعد التخريج كالجرح كالتعديل كدراسة األسانيد كعلم الرجاؿ كضبط النصوص :الموضوع 

06

كزارة األكقاؼ كالشؤكفعبد اهلل محمد حسنجهود علماء الحديث في توثيق النصوص كضبطها
الكويت– اإلسبلمية 

بيركت- دار المقتبس إبراىيم بن عبد العزيز اليحيىقواعد تحقيق النصوص

الرياض- دار الصميعي مريم بنت أحمد األحيدبدراسة نظرية تطبيقية- إعبلؿ التصريح بالسماع في األسانيد 

–دار األكراؽ الثقافية ذياب بن سعد الغامدمظاىرة تضعيف األحاديث بين الرد كالقبوؿ
جدة

تقريظ
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرقواعد منهجية في الجرح كالتعديل

تونس- الدار المالكية عبد العزيز بن عبد اهلل الشايعتخريج الحديث

تونس- الدار المالكية عبد العزيز بن عبد اهلل الشايعدراسة األسانيد

ضوابط الجرح كالتعديل، مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن
أبي إسحاؽ السبيعي

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

الرياض- مكتبة العبيكاف 

الرياض- مكتبة الرشد بساـ بن عبد اهلل العطاكمعرض كنقد- رسالة ميزاف الجرح كالتعديل للقاسمي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
قواعد التخريج كالجرح كالتعديل كدراسة األسانيد كعلم الرجاؿ كضبط النصوص :الموضوع 

06

المدخل إلى أصوؿ علمي الجرح كالتعديل كعلل الحديث بشرح
المركيات عن أئمة الحديث

الرياض- دار المحدث عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد

الرياض– مركز ابن تيمية ذياب بن سعد الغامدمحراسة الكتاب المعاصر من األخطاء كالتغريب– صيانة الكتاب  راجعو كقدـ لو
زىير الشاكيش

الطائف- دار الفاركؽ عثماف بن عبد القادر الصوفيأخطار على المراجع العلمية ألئمة السلف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح البيقونية  :الموضوع 

06

-مكتبة صنعاء األثرية أبو مالك، أحمد بن علي القفيليالثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية
صنعاء

البياف المكمل في الشاذ: الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية، كيليو
كالمعلل

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن
( ىػ1430)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
سعد بن عبد اهلل السعداف

الدماـ- دار ابن الجوزم ( ىػ1080)طو محمد البيقوني التعليقات األثرية على المنظومة البيقونية تعليق
علي بن حسن الحلبي

شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية في المصطلح، مع حاشية الشيخ
( ىػ1190)عطية األجهورم 

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي
( ىػ1122)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق كتخريج
صبلح محمد محمد عويضة

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن علي الصومعيالدرر البيضانية على المنظومة البيقونية

محمد بن محمد البديرم الدمياطيصفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في المصطلح
( ىػ1140)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نور الدين طالب

1354)محمد بدر الدين الحسني الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث
(ىػ

دمشق- دار سعد الدين  تحقيق
أحمد سليم الحمامي

الرياض- دار المغني طارؽ بن عوض اهللشرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح البيقونية  :الموضوع 

06

عبد القادر بن جبلؿ الدين المحليفتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث
( ىػ1065بعد )

-مكتبة دار الحجاز 
مصر

تخريج/تحقيق
محمد بن إسماعيل البهوار

-دار الكتاب العربي ( ىػ1399)حسن محمد المشاط التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث
لبناف

تحقيق كتعليق
فواز أحمد زمرلي

-مكتبة اإلماـ الوادعي تركي بن مسفر العبدينيالدرر النقية في شرح المنظومة البيقونية
صنعاء

تقديم
الشيخ يحيى بن علي الحجورم

-دار الكتب العلمية سعيد شعيب عبد اهللالبسط المستدير في شرح البيقونية للشيخ عبد الكريم الخضير
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح ألفيتي السيوطي كالعراقي  :الموضوع 

06

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنألفية السيوطي
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار المعرفة  شرح
أحمد محمد شاكر

إسعاؼ ذكم الوطر بشرح نظم الدرر في"شرح ألفية السيوطي المسماة 
2/1" علم األثر

-مكتبة الغرباء األثرية محمد بن علي بن آدـ األثيوبي
المدينة

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن4/1البحر الذم زخر في شرح ألفية األثر  
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
أنيس بن أحمد األندكنوسي

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن2/1ألػفية السيوطي في مصطلح الحديث 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الدماـ- دار ابن القيم  تعليق/شرح
طارؽ عوض اهلل/محمد محيي الدين

العراقي، عبد الرحيم بن الحسينالتػبصرة كالتذكرة في علـو الحديث: ألػفية العػراقي المسماة بػػػ 
( ىػ806)

الرياض- دار المنهاج  دراسة/تحقيق
العربي الدائز الفرياطي

زكريا بن محمد األنصارم الشافعيفتح الباقي بشرح ألفية العراقي
( ىػ926)الخزرجي 

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
حافظ ثناء اهلل الزاىدم

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنفتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي
( ىػ902)

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن5/1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
( ىػ902)

الرياض- دار المنهاج  دراسة/تحقيق
عبد الكريم الخضير كمحمد الفهيد

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين2/1شرح التبصرة كالتذكرة 
( ىػ806)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اللطيف الهميم كماىر الفحل. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح ألفيتي السيوطي كالعراقي  :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ885)إبراىيم بن عمر البقاعي 2/1 (ألفية العراقي)النكت الوفية بما في شرح األلفية  تعليق/تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنشرح ألفية العراقي في علـو الحديث
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

محمد إدريس الكاندىلوممنحة المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث
( ىػ1394)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
ساجد عبد الرحمن الصديقي

عبد الرحمن بن أبي بكر العينيشرح أرجوزة التبصرة كالتذكرة للحافظ العراقي في علم الحديث النبوم
( ىػ893)

بيركت- شركة الرياف  دراسة/تحقيق
أحمد عبد المجيد الدندراكم. د

العراقي، عبد الرحيم بن الحسينمػتػن ألػفية الحافظ العػراقي، أك التػبصرة كالتذكرة
( ىػ806)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تعليق/تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

-دار اإلماـ البخارم ( ىػ1290)يوسف الغزم شرح الشيخ يوسف الغزم على نظمو لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر
قطر

تحقيق كتعليق
فواز أحمد زمرلي

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير3/1صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر  :الموضوع 

06

النكت على نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، مع
(النزىة)تضمين الموجود من حواشي اإلماـ األلباني رحمو اهلل على 

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبي

ابن حجر، أحمد بن عليالمتن- نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العاصمة  إعداد
عبد اهلل بن محمد بن سفياف الحكمي

-دار علـو السنة سعد بن عبد اهلل الحميدشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر
الرياض

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(نزىة النظر)حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر 
( ىػ879)السودكني الحنفي 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
إبراىيم بن ناصر الناصر. د

المناكم، محمد بن عبد الرؤكؼ2/1اليواقيت كالدرر في شرح نخبة ابن حجر 
( ىػ1031)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
المرتضى الزين احمد. د

محمود شكرم اآللوسي البغدادمعقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر
( ىػ1342)

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق/تحقيق
إسبلـ دربالة

كماؿ الدين، محمد بن محمدحاشية الكماؿ بن أبي شريف على شرح نخبة الفكر
( ىػ906)المقدسي 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
إبراىيم بن ناصر الناصر. د

مبل علي بن سلطاف القارم الهركمشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر
( ىػ923)

بيركت- دار األرقم  تحقيق كتعليق
محمد كىيثم أبناء نزار تميم

-مكتبة دار المنهاج عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرتحقيق الرغبة في توضيح النخػبة
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر  :الموضوع 

06

الرياض- دار المغني طارؽ بن عوض اهللشرح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر للحافظ ابن حجر

الجمل المفيدة في شرح الفريدة، كىو نظم لنخبة الفكر ليوسف بن
، مع رسالة في أحواؿ النظر في األخبار ( ىػ1290)خليل الغزم 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

كماؿ الدين، محمد بن محمد(أكؿ شرح صدر لو)نتيجة النظر في نخبة الفكر 
ػػػُمػػػنِّػػػي القسنطيني  ( ىػ821)الشُّ

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

دراسة كتحقيق
انتصار بنت قيس القيسي. د

إتحاؼ ذكم الوطر بشرح بهجة الدرر بنظم نخبة الفكر في مصطلح
( ىػ1413 )علم األثر للشيخ عبد الباسط بن محمد البورني المناسي 

المؤلفمحمد بن علي بن آدـ األثيوبي

ضمّنو ُمصنِّفو- قضاء الوطر في نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر 
3/1حاشية لبرىاف الدين البقاعي، كحاشية لقاسم بن قطلوبغا 

برىاف الدين بن إبراىيم محمد
( ىػ1041)اللقاني 

عماف- الدار األثرية  دراسة كتحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

ابن حجر، أحمد بن علينزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر البن حجر
( ىػ852)العسقبلني 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

نسخة محققة)نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر 
(على خمس مخطوطات

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار المأثور  تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

-مكتبة دار المنهاج عمر بن عبد اهلل المقبلللحافظ ابن حجر (نخبة الفكر)القوؿ المختصر في توضيح 
الرياض

محمد بن صادؽ السندم المدنيبهجة النظر على شرح نخبة الفكر
( ىػ1187)

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- شركح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر  :الموضوع 

06

أحمد بن محمد بن محمدالعالي الرتبة في شرح نظم النخبة
( ىػ872)الػشُّػُمػنِّػي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق كتخريج
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- بحوث في مقدمة ابن الصبلح  :الموضوع 

06

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمنمقدمة ابن الصبلح في علـو الحديث
( ىػ643)الشهرزكرم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
صبلح محمد محمد عويضة

محمد بن جماؿ الدين الشافعي4/1النكت على مقدمة ابن الصبلح 
( ىػ794)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
زين العابدين ببلفريج. د

ابن حجر، أحمد بن عليالنكت على مقدمة ابن الصبلح
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار الراية  تحقيق
ربيع بن ىادم. د

عمر بن رسبلف البلقيني الشافعيمحاسن االصطبلح في تضمين ابن الصبلح
( ىػ805)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
خليل المنصور

مختصر لمقدمة ابن)إرشاد طبلب الحقائق الى معرفة سنن خير الخبلئق 
(الصبلح

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 
بيركت

تحقيق
نور الدين عتر. د

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين2/1التقييد كاإليضاح لما أطلق كأغلق من كتاب ابن الصبلح 
( ىػ806)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
أسامة بن عبد اهلل خياط. د

جمع بين كتاب التقييد) 2/1الشذا الفياح من علـو ابن الصبلح 
(كااليضاح كاأللفية للعراقي

برىاف الدين ، إبراىيم بن موسى
( ىػ802)األبناسي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
صبلح فتحي ىلل

ابن حجر، أحمد بن عليالنكت على كتاب ابن الصبلح كنكت العراقي
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار الميماف  تحقيق كتخريج كتعليق
ماىر بن ياسين الفحل. د

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمنعلـو الحديث
( ىػ643)الشهرزكرم 

تحقيق كشرح
نور الدين عتر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- بحوث في مقدمة ابن الصبلح  :الموضوع 

06

محمد راغب الطباخ الحلبيالمصباح حاشية العبلمة الطباخ على مقدمة ابن الصبلح
( ىػ1370)

-دار أضواء السلف 
الرياض

إصبلح كتاب ابن الصبلح، مع دراسة عن الحافظ عبلء الدين مغلطام
2/1كجهوده في الحديث 

-مكتبة أضواء السلف ( ىػ762)مغلطام بن قػليج 
الرياض

دراسة كتحقيق
ناصر عبد العزيز فرج أحمد. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر اختصار علـو الحديث
(ىػ

الرياض- دار الميماف  تحقيق كتخريج كتعليق
ماىر بن ياسين الفحل. د

كنكت (التقييد كاإليضاح)علـو الحديث البن الصبلح، كنكت العراقي 
6/1 (اإلفصاح بتكميل النكت على ابن الصبلح)العسقبلني 

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر الباعث الحثيث شرح اختصار علـو الحديث، البن كثير تعليق/تحقيق
الشيخ األلباني/ علي حسن 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرحاشية على اختصار علـو الحديث

1422)مقبل بن ىادم الوادعي السير الحثيث شرح اختصار علـو الحديث
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار  تعليق
عبد اهلل بن محمد الحمادم

إصبلح)المحاكمات المبلح بين مغلطام كابن الصبلح ، كتتضمن كتاب 
للحافظ مغلطام (ابن الصبلح

عماف- الدار األثرية أحمد بن عبد الكريم السبلمي تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالتوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر
( ىػ902)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن محمد البخارم

840)شرح المختصر في علـو الحديث، لمحمد بن بن إبراىيم الوزير 
(ىػ

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

المدينة- الناشر المتميز  تحقيق
عبد اهلل بن أحمد بن لمح الخوالني

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن2/1تدريب الراكم في شرح تقريب النواكم 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق كتعليق
طارؽ بن عوض اهلل

عجماف- مكتبة الفرقاف سليم بن عيد الهبلليكفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة في علم مصطلح الحديث للذىبي

المسلك الواضح المأموف لشرح اللؤلؤ المكنوف في أحواؿ األسانيد
(( ىػ1377)منظومة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي )كالمتوف 

الخبر- دار ابن عفاف حافظ بن محمد الحكمي

محقق على تسع نسخ خطية)الكفاية في معرفة أصوؿ علم الركاية 
(كمطبوعة

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

مصر- دار الهدل  تعليق/تحقيق
إبراىيم بن مصطفى الدمياطي

ظفر األماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح
الحديث

أبو الحسنات، محمد بن عبدالحي
( ىػ1304)اللكنوم 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
تقي الدين الندكم. د

معرفة علـو الحديث ككمية أجناسو، بتعليقات الحافظين المؤتمن
الساجي كالتقي ابن الصبلح

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

شرح/تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

-مكتبة المعارؼ محمود بن أحمد الطحافتيسير مصطلح الحديث
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

الرياض- دار الراية نجم عبد الرحمن خلفعلـو اإلسناد

الرياض- دار الوراؽ إبراىيم بن علي آؿ كليبمهمات علـو الحديث

ابن عثيمين، محمد بن صالحمصطلح الحديث
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مقدمة في مصطلح الحديث تتضمن مبحثين مهمين حوؿ تدكين السنة
النبوية ككشف حاؿ الوضاعين

عبد القادر بن بدراف الدمشقي
( ىػ1346)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
نور الدين طالب

حل عقود الدرر في علـو"عقود الدرر في علـو األثر كشرحها المسمى 
"األثر

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

مصر- دار العباس  تحقيق
عبد اهلل علي مرشد

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدعقود الدرر في علـو األثر كشرحها
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
صبحي السامرائي كمصطفى إسماعيل

544)عياض بن موسى اليحصبي اإللماع في ضبط الركاية كتقييد السماع
(ىػ

المدينة- الناشر المتميز  دراسة/تحقيق
محمد بن علي الصومعي

القوؿ السوم شرح المنهل الركم في مختصر علـو الحديث النبوم
(( ىػ733)البن جماعة، محمد بن إبراىيم الكناني )

بيركت- عالم الكتب عبد الحفيظ قطاش

الرامهرمزم، الحسن بن عبدالمحدث الفاصل بين الراكم كالواعي
( ىػ تقريبا260)الرحمن 

المدينة- الناشر المتميز  دراسة/تحقيق
محمد بن علي الصومعي

1080   من 316صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمعلم الحديث
( ىػ728)

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
موسى محمد علي

الدماـ- دار ابن القيم طارؽ بن عوض اهللالمدخل إلى علم الحديث

ابن الوزير، محمد بن إبراىيمتنقيح األنظار في معرفة علـو اآلثار
( ىػ840)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد صبحي حبلؽ كمحمد حسين

الحاكم، محمد بن عبد اهللالمدخل إلى معرفة كتاب اإلكليل
( ىػ405)النيسابورم 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن علي الصومعيالتوشيح الحثيث على مذكرة علم مصطلح الحديث

عليها)النكت المبلح على دليل أرباب الفبلح للشيخ حافظ الحكمي 
(تعليقات الشيخ أحمد النجمي

مصر- دار االستقامة محمد بن علي الصومعي

التعليقات المبلح على مختصر دليل أرباب الفبلح للشيخ حافظ
الحكمي

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن علي الصومعي

االقتراح في بياف االصطبلح كما أضيف إلى ذلك من األحاديث
المعدكدة من الصحاح

ابن دقيق العيد، محمد بن علي
( ىػ702)القشيرم 

األردف- دار العلـو  تحقيق
قحطاف عبد الرحمن الدكرم. د

عماف- الدار األثرية ( ىػ746)علي بن عبد اهلل التبريزم الكافي في علـو الحديث شرح/تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

محمد بن عبد القادر الفاسيشرح منظومة ألقاب الحديث
( ىػ1116)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد مظفر الشيرازم

مصر- دار الكوثر طارؽ بن عوض اهللالديباجة في علم الحديث

شرح التقريب كالتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى اهلل عليو كسلم
(لئلماـ النوكم)

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ902)

عماف- الدار األثرية  تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

العراقي، عبد الرحيم بن الحسيننظم كتاب االقتراح البن دقيق العيد
( ىػ806)

عماف- الدار األثرية  تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

-دار اإلماـ البخارم (مجموع أقواؿ الذىبي في علم المصطلح)كتاب مصطلح الحديث 
قطر

جمع/دراسة
خليل بن محمد العربي

علل األخبار،)جامع علـو الحديث عند الحافظ ابن رجب الحنبلي 
4/1 (قواعد مصطلح، جرح كتعديل

مصر- دار الفبلح جهاد بن السيد المرشدم

-مكتبة اإلماـ الوادعي ( ىػ816)علي بن محمد الجرجاني المختصر في أصوؿ الحديث
صنعاء

تحقيق
عبد الكريم بن أحمد الحجورم العمرم

رسالة اإلماـ أبي بكر البيهقي إلى اإلماـ أبي محمد الجويني في علم
الحديث كغيره

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

عناية
فراس بن خليل مشعل

-دار الكتب العلمية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ التقريب كالتيسير لمعرفة سنن البشير النذير
بيركت

تعليق كشرح
صبلح محمد محمد عويضة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

اإلفصاح/رسـو التحديث في علـو الحديث)مجموع في علـو الحديث 
(الهبات البينات في المصنفات/عوالي مشيخة الجعبرم/بمراتب الصحاح

مصر- مكتبة ابن عباس ( ىػ732)إبراىيم بن عمر الجعبرم  تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

الصنعاني، محمد بن إسماعيل4/1 (البن الوزير اليماني)« تنقيح األنظار»توضيح األفكار شرح 
( ىػ1182)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق كتعليق
محمد محب الدين أبو زيد

الرياض- دار التوحيد عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد(للذىبي)المفصل في شرح الموقظة 

عثماف بن سعيد الداني المقرلءجزء في علـو الحديث
( ىػ444)

الرياض- دار طيبة  تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يوسف بن كساب الغزم المدنيحاشية جامعة على الفريدة بعلم المصطلح
( ىػ1290)

الرياض- مكتبة الرشد  دراسة/تحقيق
فهد بن عامر العجمي

-مكتبة المعارؼ ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ التقريب كالتيسير ألحاديث البشير النذير
الرياض

شرح/تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي2/1الكفاية في معرفة أصوؿ علم الركاية 
( ىػ463)ابن ثابت 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

مكة- المكتبة المكية ( ىػ1399)حسن محمد المشاط رفع األستار عن محيا مخدرات طلعة األنوار تحقيق
محمد طاىر عبد الرحمن نور كلي. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن( نسخ خطية3مقابلة على )الموقظة 
( ىػ748)أحمد 

صنعاء- دار اآلثار  تحقيق
علي بن أحمد الرازحي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

اإلماـ ابن ناصر الدين الدمشقي كجهوده في الحديث النبوم، مع تحقيق
جهود علماء: مكرر في)شرح عقود الدرر في علـو األثر : كتابو

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

دمشق- دار النوادر  دراسة كتحقيق
زكريا عبد العزيز الجاسم

1338)طاىر بن صالح الجزائرم 2/1توجيو النظر إلى أصوؿ علم األثر 
(ىػ

مصر- دار اإلماـ أحمد  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

ابن الملقن، عمر بن عليالمقنع في علـو الحديث
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فتحي حجازم

القسطبلني ، أحمد بن محمدمناىج الهداية لمعالم الركاية
( ىػ923)

-بينونة للنشر كالتوزيع 
اإلمارات

تحقيق كتعليق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

جدة- دار المنارة محمد عجاج الخطيبأصوؿ الحديث

ابن أبي الدـ، إبراىيم بن عبد اهلل2/1تدقيق العناية في تحقيق الركاية 
( ىػ642)الهمداني 

المدينة- مركز البصائر 
النبوية

تحقيق
مجموعة من الباحثين

تلخيص دليل أرباب الفبلح لتحقيق فن االصطبلح للشيخ حافظ
الحكمي

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

دراسة/تحقيق
عبد الرحمن بن أحمد المدخلي. د

-دار ببلؿ بن رباح طارؽ بن عوض اهلل(لغة المحدث الكبرل)شرح األلفية الحديثية المسماة 
القاىرة

محمد بن الحسين األزدمالمخزكف في علم الحديث
( ىػ374)الموصلي 

الهند- الدار العلمية  تخريج/تحقيق
محمد إقباؿ محمد إسحاؽ السلفي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

الرياض- دار اإلداكة عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد3/1كيف تكوف محدثا 

ابن جماعة، محمد بن إبراىيمالمنهل الركم في مختصر علـو الحديث النبوم
( ىػ733)الكناني 

الكويت- غراس  تعليق/شرح/تخريج/تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

للشيخ حافظ (اللؤلؤ المكنوف في أحواؿ األسانيد كالمتوف)شرح 
الحكمي

الرياض- معالم السنن عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

1197)سليماف بن يحيى األىدؿ المنهل الركم في اصطبلح الحديث النبوم
(ىػ

الرياض- دار طيبة  إشراؼ كتقديم
ماىر بن ياسين الفحل. د

المنظومات الحديثية كشركحها من القرف السابع الهجرم إلى القرف
الخامس عشر كأثرىا في خدمة علـو الحديث

أركقة للدراسات كالنشرعبد اهلل بن قاسم القاسمي
األردف- 

مقدمة كتاب المجركحين من المحدثين، كعليو تعليقات يسيرة لئلماـ
الدارقطني

ابن حباف، محمد بن حباف البستي
( ىػ354)

مصر- دار االستقامة  دراسة/تحقيق
محمد بن علي الصومعي

قضاء الوطر بتلخيص كتاب توجيو النظر إلى أصوؿ األثر للعبلمة طاىر
الجزائرم الدمشقي

مصر- دار االستقامة محمد بن علي الصومعي

ابن الملقن، عمر بن علي2/1المقنع في علـو الحديث 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

السعودية- دار فواز  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

الصنعاني، محمد بن إسماعيلثمرات النظر في علم األثر
( ىػ1182)

الرياض- دار العاصمة 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب متنوعة في مصطلح الحديث  :الموضوع 

06

كصل الببلغات األربعة في الموطأ البن الصبلح، التسوية بين:رسائل
للفاسي (حدثنا)عند قولهم  (قاؿ)حدثنا كأخبرنا للطحاكم، جواز حذؼ 

القاىرة- دار السبلـ  عناية
عبد الفتاح أبو غدة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
فوائد كبحوث في مصطلح الحديث :الموضوع 

06

دمشق- مكتبة الغزالي  عمر بن حسن عثماف فبلتو3/1الوضع في الحديث 

بيركت- دار ابن حـز أحمد عمر بامزموؿالمقترب في بياف المضطرب

الرياض- دار طيبة محمد بكارأسباب رد الحديث

-دار اإلماـ مسلم محمد ضياء الرحمن األعظمي4/1معجم مصطلحات الحديث كلطائف األسانيد 
المدينة

بيركت- دار ابن حـز عبد الرحمن بن إبراىيم الخميسيمعجم علـو الحديث النبوم

الرياض- مكتبة العبيكاف سليماف الحرش كحسين الجملمعجم مصطلحات الحديث تقديم
عبد القادر األرناؤكط

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنفوائد حديثية من عدة أحاديث
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مشهور بن سلماف كإياد القيسي

مكة- دار عالم الفوائد علي بن محمد العمرافالقواعد كالفوائد الحديثية من منهاج السنة النبوية

لبناف- دار الفكر حافظ ثناء اهلل زاىدمتوجيو القارم إلى الفوائد األصولية كالحديثية كاإلسنادية في فتح البارم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
فوائد كبحوث في مصطلح الحديث :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن نويفع السلمي2/1الحديث المنكر 

قرائن الترجيح في المحفوظ كالشاذ كفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن
(2/1)حجر في كتابو فتح البارم 

الرياض- مكتبة الرشد نادر بن السنوسي العمراني تقديم
عاصم القريوتي. أحمد معبد ك د. د

عثماف بن سعيد الداني المقرلءكتاب بياف المسند كالمرسل كالمنقطع
( ىػ444)

القاىرة- دار اآلفاؽ  تحقيق
عمرك بن فهمي

زكاؿ الترح بشرح تعريفات العبلمة حافظ بن أحمد الحكمي في فن علم
المصطلح

مصر- دار االستقامة محمد بن علي الصومعي

مقدمة األربعين الثبلثية من مركيات الشيخ عبد اهلل بن عقيل ، كتتضمن
الكبلـ عن أىمية اإلسناد كالعلو كمسند اإلماـ أحمد كاألربعينيات

الرياض- دار المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

منظومات في السنة ككتاب في المصطلح للكماؿ)مجموعة رسائل تراثية 
(الشمني كفوائد غيرىا

الرياض- دار العاصمة محمد زياد بن عمر التكلة

محمد بن جعفر الحسني الكتانينظم المتناثر من الحديث المتواتر
( ىػ1345)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

بحوث في: مكرر في فئة الفقو)أثر علل الحديث في اختبلؼ الفقهاء 
(علم الفقو ، كمناىج فقهاء

القاىرة- دار المحدثين ماىر بن ياسين الفحل

القاىرة- دار المحدثين ملفي بن حسن الشهرمعناية األسياد بعلو اإلسناد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
فوائد كبحوث في مصطلح الحديث :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد إبراىيم بن عبد اهلل البلحماالتصاؿ كاالنقطاع

بيركت- دار ابن حـز سعيد محمد المرمإعبلؿ الحديث الغريب بالحديث المشهور

أبو العبل، محمد بن عبد الرحمن(شرح مقدمة تحفة األحوذم)فوائد في علـو الحديث ككتبو كأىلو 
( ىػ1353)المباركفورم 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

عناية
عبد العليم عبد العظيم البستوم

:مكرر في فئة الفقو)أثر اختبلؼ األسانيد كالمتوف في اختبلؼ الفقهاء 
(بحوث في علم الفقو ، كمناىج فقهاء

القاىرة- دار المحدثين ماىر بن ياسين الفحل

مصر- دار اإلماـ أحمد عبد اهلل بن عيسى المورممشاعر الفرح لتقريب فوائد اإلماـ الوادعي في علم الرجاؿ كالمصطلح

دراسة نقدية لمفهـو السماع- التصحيح كاالتباع في اإلجازة كالسماع 
الرحلة في الحديث: األكؿ: كاإلجازة في الوقت الحاضر ، كيليو تنبيهاف

-دار التوحيد للنشر عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد
الرياض

الرياض- دار العاصمة عبد الصمد بن محمد البرادعيالجهالة عند المحدثين

-سلسلة مجموعة مؤلفات ابن عبد الهادم )النهاية في اتصاؿ الركاية 
7)

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

مصر- مكتبة اإليماف أحمد محمد علي بيوميإتحاؼ ذكم المقل  ببياف الحديث المعل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
فوائد كبحوث في مصطلح الحديث :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد نافذ حسين حماد(بحوث في المصطلح)قرة العيوف بتوثيق األسانيد كالمتوف 

دراسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث البن– الحديث المنكر 
أبي حاتم

دمشق- دار النوادر عبد السبلـ أبو سمحة

كزارة األكقاؼ كالشؤكفعبد اهلل محمد حسنالقرائن كأثرىا في علم الحديث
الكويت– اإلسبلمية 

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليآفة أصحاب الحديث كالرد على عبد المغيث
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار األلوكة  أشرؼ على تحقيقو
سعد الحميد كخالد الجريسي. د

سلسلة جامع األكىاـ كالتصويبات التي ذكرىا األلباني رحمو اهلل في
السلسلة الصحيحة كالضعيفة كإركاء الغليل

-دار اإلماـ البربهارم 
مصر

جمع
حسن بن مبارؾ المطركشي

النقد كالعلل عند)بحوث حديثية في علـو الحديث كرجالو 
مسلم،استدراكات األشيرم على االستيعاب، الطبقة التاسعة في التقريب،

-مكتبة اإلماـ البخارم عبد اهلل بن محمد حسن دمفو
مصر

تقديم
أحمد معبد عبد الكريم. د

سلسلة كتب المحدث حمدم عبد المجيد السلفي- السلفيات 
(الثقفيات،بغية الملتمس،جامع التحصيل،أمالي المحاملي، الرسائل)

دمشق- دار النوادر 

األسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة كبياف األسانيد الصحيحة
المنقطعة

الرياض- مكتبة الرشد زكريا بن غبلـ قادر

-المكتبة اإلسبلمية الركض الداني في الفوائد الحديثية للعبلمة األلباني
األردف

جمع
عصاـ موسى ىادم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
فوائد كبحوث في مصطلح الحديث :الموضوع 

06

المدينة- دار الميمنة 2/1 (سير أعبلـ النببلء)الفوائد الحديثية لئلماـ الذىبي في كتابو  جمع كترتيب كتعليق
محمد عبد الباقي محمد. د

الرياض- دار الصميعي فوزم بن محمد العودةحكم العمل بالحديث الضعيف

-مكتبة دار المنهاج عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرالحديث الضعيف كحكم االحتجاج بو
الرياض

عقيدة، تفسير،)القواعد الحساف من كبلـ شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية 
(حديث، أصوؿ، فقو، لغة، عاـ

الرياض- دار العاصمة  جمع
محمد بن عبد العزيز المسند. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- فتاكل في علم المصطلح  :الموضوع 

06

1422)مقبل بن ىادم الوادعي المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 2/1الفتاكل الحديثية 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار  جمع/ترتيب
نور الدين بن علي السدعي

السخاكم، محمد بن عبد الرحمناألجوبة العلية عن األسئلة الدمياطية
( ىػ902)

بيركت- دار ابن حـز  عناية
مشعل بن باني المطيرم

التعليقات الحافلة على: األجوبة الفاضلة لؤلسئلة العشرة الكاملة، كعليو
األجوبة الفاضلة

أبو الحسنات، محمد بن عبدالحي
( ىػ1304)اللكنوم 

مكتب المطبوعات
اإلسبلمية بحلب

تعليق
عبد الفتاح أبو غدة

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن3/1األجوبة المرضية فيما سئل السخاكم عنو من األحاديث النبوية 
( ىػ902)

الرياض- دار الراية  تحقيق
محمد اسحاؽ إبراىيم

مسائل أبي الحسن المأربي للشيخ)الدرر في مسائل المصطلح كاألثر 
(األلباني

جدة- دار الخراز  عناية
محمد محمد الجيبلني

سؤاالت للعبلمة األلباني في شبهات حوؿ الحديث الحسن كقواعد في
علم الحديث كالجرح كالتعديل

الرياض- دار األلوكة  جمع
أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

-دار الفاركؽ الحديثة أحمد سليماف أيوبمنتهى األماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث األلباني
القاىرة

تقديم
مصطفى العدكم

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالفتاكل الحديثية
( ىػ902)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- فتاكل في علم المصطلح  :الموضوع 

06

ابن سيد الناس، محمد بن محمداألجوبة الحديثية
( ىػ734)بن محمد 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تحقيق
محمد الركاندم

-دار علـو السنة سعد بن عبد اهلل الحميدفتاكل حديثية
الرياض

سؤاالت علي بن حسن الحلبي لشيخو العبلمة محمد ناصر الدين
2/1األلباني 

دار عبد اهلل بو بكر
مكة- بركات 

اإلكليل ألجوبة العبلمة ربيع بن ىادم المدخلي عن أسئلة المصطلح
كالجرح كالتعديل

-دار سبيل المؤمنين 
القاىرة

عناية/تعليق
محمد بن علي الصومعي

جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذرم المصرم عن أسئلة في
الجرح كالتعديل

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم
( ىػ656)

مكتب المطبوعات
اإلسبلمية بحلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

مصر- دار التقول أبو إسحاؽ الحويني4/1إسعاؼ اللبيث بفتاكل الحديث 

قسم)إتحاؼ العباد بفوائد كدركس الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
(المصطلح

مصر- دار اإلماـ أحمد  إعداد
عبد الرحمن العميساف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الطبقات  :الموضوع 

06

240)خليفة بن خياط العصفرم أبي عمراف ، موسى بن زكريا التسترم: ركاية- كتاب الطبقات 
(ىػ

الرياض- دار طيبة  تحقيق
أكـر ضياء العمرم. د

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بن4/1طبقات المحدثين بأصبهاف كالواردين عليها 
( ىػ369)محمد بن حياف 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد الغفور عبد الحق البلوشي. د

ابن سعد، محمد بن سعد الزىرم(مع تماـ األجزاء الناقصة) 4/1الطبقات الكبرل 
( ىػ230)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

ابن سعد، محمد بن سعد الزىرم(الطبعة األكلى كاملة) 9/1الطبقات الكبرل 
( ىػ230)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن عبد القادر عطا

ابن سعد، محمد بن سعد الزىرم2/1 (الطبقات الكبرل)سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد 
( ىػ230)

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
علي محمد عمر. د

ابن سعد، محمد بن سعد الزىرم2/1الطبقات الصغير 
( ىػ230)

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

تحقيق كتعليق
بشار عواد كمحمد زاىد. د

ابن عدم، عبد اهلل بن أحمد10/1كتاب الطبقات الكبير 
( ىػ365)الجرجاني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

مسلم بن الحجاج النيسابورمالطبقات
( ىػ261)

عماف- الدار األثرية  تحقيق
مشهور حسن سلماف

شمس الدين الذىبي، محمد بنالمعين في طبقات المحدثين
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
السعيد بن بسيوني زغلوؿ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الطبقات  :الموضوع 

06

الرياض- دار طويق عادؿ بن عبد الشكور الزرقيطبقات المكثرين من ركاية الحديث تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

طبقات األسماء المفردة من الصحابة كالتابعين كأصحاب الحديث،
نقد طبقات األسماء المفردة للحسين بن أحمد بن بكير البغدادم: كيليو

301)أحمد بن ىاركف البرديجي 
(ىػ

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
عبده علي كوشك

تسمية من لم َيرِك عنو غير كاحد، الطبقات، تسمية)ثبلث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

303)النسائي، أحمد بن شعيب 
(ىػ

األردف- مكتبة المنار  تحقيق كتعليق
مشهور حسن كعبد الكريم الوريكات
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التواريخ  :الموضوع 

06

البخارم، محمد بن إسماعيل2/1التاريخ الصغير 
( ىػ256)

مكة- توزيع دار الباز  تحقيق
محمود إبراىيم زايد

البخارم، محمد بن إسماعيل5/1التاريخ األكسط 
( ىػ256)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
يحيى الشمالي كتيسير أبو حيمد

البخارم، محمد بن إسماعيل9/1التاريخ الكبير 
( ىػ256)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن يونس المصرم، عبد الرحمن2/1تاريخ ابن يونس المصرم 
( ىػ347)بن أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

جمع/تحقيق
عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. د

عن أبي زكريا يحيى بن معين ( ىػ280)تاريخ عثماف بن سعيد الدرامي 
في تجريح الركاة كتعديلهم ( ىػ233)

مكة- جامعة أـ القرل ( ىػ233)يحيى بن معين  تحقيق
أحمد محمد نور سيف. د

تاريخ يحيى بن معين بركاية محمد الدكرم كمعو ملحق بكبلـ يحيى بن
2/1معين بركاية ابن طهماف 

-مركز البحث العلمي ( ىػ233)يحيى بن معين 
جامعة أـ القرل

تحقيق
أحمد محمد نور سيف. د

دائرة المعارؼ العثمانية( ىػ427)حمزة بن يوسف السهمي كتاب معرفة علماء أىل جرجاف: تاريخ جرجاف المسمى أيضا
حيدر آباد- 

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد تاريخ الضعفاء كالكذابين كالمترككين
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
محمد بن علي األزىرم

ابن أبي خيثمة، أحمد بن زىير بن4/1التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابن أبي خيثمة 
( ىػ279)حرب 

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تحقيق
صبلح فتحي ىلل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التواريخ  :الموضوع 

06

ابن أبي خيثمة، أحمد بن زىير بنالتاريخ الكبير
( ىػ279)حرب 

الكويت- غراس  تحقيق
أيمن صالح شعباف كعادؿ سعد

ابن حباف، محمد بن حباف البستيتاريخ الصحابة الذين ركم عنهم األخبار
( ىػ354)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
بوراف الضناكم

-دار الكتاب كالسنة ( ىػ301)محمد بن أحمد القاضي كتاب التاريخ كأسماء المحدثين ككناىم
باكستاف

دراسة كتحقيق
محمد بن إبراىيم اللحيداف

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي17/1 (تاريخ بغداد)تاريخ مدينة السبلـ 
( ىػ463)ابن ثابت 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ637)محمد بن سعيد الدبيثي 5/1ذيل تاريخ مدينة السبلـ 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

ابن النجار، محب الدين محمد بنذيل تاريخ بغداد
( ىػ643)محمود 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

الدماـ- دار ابن الجوزم التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد جمع/ترتيب
محمد بن عبد اهلل الهبداف

ابن عساكر، علي بن الحسن بن80/1تاريخ دمشق 
( ىػ571)ىبة الشافعي 

لبناف- دار الفكر  تحقيق
عمر بن غرامة العمركم

ابن عساكر، علي بن الحسن بن40/1تاريخ دمشق 
( ىػ571)ىبة الشافعي 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
علي بن عاشق الجنوبي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التواريخ  :الموضوع 

06

-دار البشائر اإلسبلمية (طبقة شيوخ الحاكم)تاريخ نيسابور 
بيركت

تحقيق كجمع كدراسة
مازف بن عبد الرحمن البيركتي

إبراىيم بن محمد الصريفينيالمنتخب من كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور
( ىػ641)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
محمد عثماف

تاريخ الرقة كمن نزلها من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كالتابعين كالفقهاء كالمحدثين

محمد بن سعيد القشيرم الحراني
( ىػ334)

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تاريخ بيهق كذكر العلماء كاألئمة كاألفاضل الذين نزلوا فيها أك انتقلوا
إليها

ابن النديم لركائع التراث( ىػ565)علي بن زيد البيهقي 

مسائل في الرجاؿ ابتداء بمن ىم العشرة المبشرين بالجنة)تاريخ الرجاؿ 
(فنازال

الدماـ- دار ابن القيم  جمع كترتيب كتعليق
طارؽ عوض اهلل

الفسوم ، يعقوب بن سفياف3/1المعرفة كالتاريخ 
( ىػ277)

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
أكـر ضياء العمرم. د

(للبخارم)تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير 
(مكرر في كتب تخريج األحاديث)

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الكريم بن عبيد

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن2/1ركاية أبي الميموف بن راشد - تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
( ىػ281)عمرك 

-مجمع اللغة العربية 
دمشق

دراسة/تحقيق
شكر اهلل بن نعمة اهلل القوجاني

تاريخ مدينة دمشق حماىا اهلل كذكر فضلها كتسمية من حلها من األماثل
أك اجتاز بنواحيها من كارديها كأىلها

ابن عساكر، علي بن الحسن بن
( ىػ571)ىبة الشافعي 

-مجمع اللغة العربية 
دمشق

تحقيق
سكينة الشهابي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التواريخ  :الموضوع 

06

240)خليفة بن خياط العصفرم تاريخ خليفة بن خياط
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
حكمت كشلي فواز. مصطفى نجيب فواز ، د. د

أسلم بن سهل الرزاز الواسطي،تاريخ كاسط
( ىػ292) (بحشل)المعركؼ بػ 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
كوركيس عواد

عماف- دار الفتح رفيق حميد طو السامرائيتاريخ سامراء كالواردين عليها

جامعة الملك عبد العزيز4/1يحيى ابن معين ككتابو التاريخ 
جدة- 

ترتيب/دراسة/تحقيق
أحمد محمد نور سيف. د

240)خليفة بن خياط العصفرم بقي بن خالد: تاريخ خليفة بن خياط العصفرم، ركاية
(ىػ

لبناف- دار الفكر  تحقيق
سهيل زكار. د

أبو حفص الفبلس، عمرك بن علي( ىػ286)محمد بن عبد السبلـ الخشني القرطبي : كتاب التاريخ، بركاية
( ىػ249)السقاء 

-مركز الملك فيصل 
الرياض

دراسة كتحقيق
محمد الطبراني. د

-دار الكتب العلمية إحساف اهلل بن أماف اهللتاريخ المحدثين ببلخ كالواردين عليها
بيركت

348)النرشخي، محمد بن جعفر تاريخ بخارل
(ىػ

مصر- دار المعارؼ  تعريب كتحقيق كتعليق
أمين بدكم كنصر اهلل الطرازم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- معرفة الصحابة  :الموضوع 

06

ابن األثير الجزرم، علي بن محمدأسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة
( ىػ630)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

ابن األثير الجزرم، علي بن محمدأسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة
( ىػ630)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
خليل شيحا

ابن حجر، أحمد بن علي1/16اإلصابة في تمييز الصحابة 
( ىػ852)العسقبلني 

مصر- دار ىجر  تحقيق
دار ىجر/ عبد اهلل التركي . د

عبد الباقي بن قانع البغدادم15/1معجم الصحابة 
( ىػ351)

لبناف- دار الفكر  تحقيق
حمدم الدمرداش

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل4/1االستيعاب في معرفة األصحاب 
( ىػ463)النمرم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

أبو إسحاؽ الطليطلي ، أحمد بن، مع زياداتو (ركاية ابن بشكواؿ) (2/1)االستدراؾ على االستيعاب 
( ىػ545)إبراىيم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تحقيق
حناف حمادة

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1تجريد أسماء الصحابة 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- دار المعرفة 

ذكر اسم كل صحابي ركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمرا أك
نهيا من التابعين كغيرىم ممن ال أخ لو يوافق اسمو من نقلة الحديث من

ابن الموصلي، محمد بن محمد
( ىػ774)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
ضياء الحسن السلفي

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(محقق ألكؿ مرة على أربع نسخ خطية) 4/1معرفة الصحابة 
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عادؿ بن يوسف العزازم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- معرفة الصحابة  :الموضوع 

06

ابن منده، محمد بن إسحاؽ2/1معرفة الصحابة 
( ىػ395)األصبهاني 

دار الركاد تحقيق
عامر حسن صبرم. د

317)البغوم، عبد اهلل بن محمد 5/1معجم الصحابة 
(ىػ

-مكتبة دار البياف 
الكويت

تحقيق
محمد األمين بن محمد الجكني

الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة األعبلـ أكلي
6/1الفضل كاألحبلـ 

الرعيني، عيسى بن سليماف
( ىػ632)األندلسي المالكي 

-المكتبة اإلسبلمية 
مصر

تحقيق
مصطفى باجو

المستخرج من كتب الناس للتذكرة ك المستطرؼ من أحواؿ الناس
11سيرة كأسماء الركاة من الصحابة تاريخ من سنة ) 3/1للمعرفة 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاؽ
( ىػ470)بن منده 

كزارة العدؿ كالشئوف
البحرين- اإلسبلمية 

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

المستخرج من كتب الناس للتذكرة ك المستطرؼ من أحواؿ الناس
3/1للمعرفة 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاؽ
( ىػ470)بن منده 

مصر- دار ابن عباس  تعليق/تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

-مبرة اآلؿ كاألصحاب شريف بن صالح التشادم المصرم( ىػ360)معرفة الصحابة كأخبارىم عند الحافظ أبي القاسم الطبراني 
الكويت

تقديم
بشار عواد معركؼ. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- ألقاب ككنى  :الموضوع 

06

مشتمل)،  (4/1)االستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى 
( كتب في الكنى3على 

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل مرحوؿ السوالمة. د

ابن منده، محمد بن إسحاؽفتح الباب في الكنى كاأللقاب
( ىػ395)األصبهاني 

الرياض- مكتبة الكوثر  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

ابن منده، محمد بن إسحاؽ4/1األسامي كالكنى 
( ىػ395)األصبهاني 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
يوسف بن محمد الدخيل

الحاكم الكبير، محمد بن محمد4/1كتاب األسامي كالكنى 
( ىػ378)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

إشراؼ/تحقيق
حماد األنصارم/ يوسف الدخيل 

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1 (شامل لكنى النسائي كالحاكمين)المقتنى في سرد الكنى 
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أيمن صالح شعباف

ابن حجر، أحمد بن علي3/1نزىة األلباب في األلقاب 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العزيز السديرم

الرياض- مكتبة التوبة سعد فهمي أحمد ببلؿ( لقبا33000يضم )السراج المنير في ألقاب المحدثين 

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي2/1كشف النقاب عن األسماء كاأللقاب 
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار السبلـ  تحقيق
عبد العزيز بن راجي الصاعدم. د

عبد الهادم األبيارم الشافعي(في األلقاب)كشف النقاب لرشف الرضاب 
( ىػ1305)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عدناف أبو زيد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- ألقاب ككنى  :الموضوع 

06

مسلم بن الحجاج النيسابورمالمنفردات كالوحداف
( ىػ261)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

راجعو
عبد الغفار البندارم، سعيد بسيوني زغلوؿ. د

تسمية من لم يرك عنو: المنفردات كالوحداف لمسلم بن الحجاج، كيليو
غير كاحد للنسائي

مسلم بن الحجاج النيسابورم
( ىػ261)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

أبو بشر الدكالبي، محمد بن أحمد3/1الكنى كاألسماء 
( ىػ310)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

المقدمة: أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخو أك بعد سماعو، كيليو
ذات النقاب في األلقاب

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
عواد بن حسين الخلف. د

366)محمد بن عبد اهلل بن حيويو من كافقت كنيتو كنية زكجو من الصحابة
(ىػ

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

محمد بن الحسين األزدمأسماء من يعرؼ بكنيتو من أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ374)الموصلي 

-دار اآلفاؽ العربية 
القاىرة

تحقيق
أنور محمود الزناتي. د

الكويت- دار األقصى ( ىػ241)أحمد بن حنبل (صالح بن أحمد بن حنبل: ركاية)األسامي كالكنى  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ241)أحمد بن حنبل األسامي كالكنى تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

ألحمد بن عبد الرحمن الشيرازم (معرفة األلقاب)منتخب من كتاب 
( ىػ407)

507)محمد بن طاىر المقدسي 
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
لجنة من المحققين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- ألقاب ككنى  :الموضوع 

06

مسلم بن الحجاج النيسابورم2/1الكنى كاألسماء 
( ىػ261)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

لمحمد بن« من لم يذكره ابن الفرضي من األلقاب»: األلقاب، كيليو
( ىػ592)رافع القيسي 

ابن الفرضي، عبد اهلل محمد بن
( ىػ403)يوسف األزدم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  انتخاب
( ىػ584)أبو القاسم بن حبيش األندلسي 

شمس الدين الذىبي، محمد بنذات النقاب في األلقاب
( ىػ748)أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
لجنة من المحققين

محمد بن الحسين األزدمأسماء من يعرؼ بكنيتو من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ374)الموصلي 

بومبام- الدار السلفية  تحقيق
إقباؿ أحمد بن محمد إسحاؽ

للخطيب)تجريد األسماء كالكنى المذكورة في كتاب المتفق كالمفترؽ 
2/1 (البغدادم

ابن الفراء الحنبلي، عبيد اهلل بن
( ىػ580)علي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

مسلم بن الحجاج النيسابورمالكنى كاألسماء
( ىػ261)

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

دراسة/تحقيق
عبد الرحيم محمد القشقرم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(( ىػ378)ألبي أحمد، محمد بن محمد الحاكم )تلخيص الكنى 
( ىػ600)

الرياض- دار المأثور  دراسة/تحقيق
يوسف بن محمد الدخيل. د

الحاكم الكبير، محمد بن محمد6/1كتاب األسامي كالكنى 
( ىػ378)

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

إعداد
مجموعة من الباحثين

الحاكم الكبير، محمد بن محمد7/1كتاب األسامي كالكنى 
( ىػ378)

بيركت- الرسالة العالمية  عناية
إبراىيم الصبيحي/ خليل العربي 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الثقات  :الموضوع 

06

ابن حباف، محمد بن حباف البستي10/1الثقات 
( ىػ354)

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

شمس الدين الذىبي، محمد بن(تلخيص)معرفة التابعين من الػثػقػات البن حباف 
( ىػ748)أحمد 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عطاء اهلل بن عبد الغفار السندم

مصر- مكتبة السنة طارؽ بن محمد القناعيالبن حباف من كبلـ ابن حباف« الثقات»حاشية على كتاب 

261)أحمد بن عبد اهلل العجلي 2/1معرفة الثقات، بترتيب الهيثمي كالسبكي مع زيادات البن حجر 
(ىػ

المدينة- مكتبة الدار 
المنورة

تحقيق
عبد العليم عبد العظيم البستوم

مصر- مكتبة السنة عطاء اهلل بن عبد الغفار السندمالنقد الجلي على كتاب الثقات للعجلي

مكة- دار عالم الفوائد ىشاـ بن عبد العزيز الحبلؼالمزكوف لركاة  األخبار عند اإلماـ ابن أبي حاتم

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

-الجامعة اإلسبلمية صالح بن محمد الرفاعيالثقات الذين ُضػػػعِّػػػفوا في بعض شيوخهم
المدينة

التابعوف الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم ركاية في
الكتب الستة

-مكتبة ابن القيم مبارؾ بن سيف الهاجرم
الكويت

إشراؼ
الشيخ عبد المحسن العباد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الثقات  :الموضوع 

06

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(ينشر ألكؿ مرة) 9/1الثقات مما لم يقع في الكتب الستة 
( ىػ879)السودكني الحنفي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

مصر- دار االستقامة كصي اهلل بن محمد عباسال يركم إال عن ثقة: بحث من قالوا فيو

دراسات حديثية متعلقة بمن ال يركم إال عن ثقة، مع ذكر أسماء من ذُكِػر
بذلك من الركاة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السدعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الضعفاء كالوضاعين  :الموضوع 

06

ابن عدم، عبد اهلل بن أحمد12/1الكامل في ضعفاء الرجاؿ 
( ىػ365)الجرجاني 

الرياض- مكتبة الرشد  عناية
مازف بن محمد السرساكم

أحمد بن علي المقريزم الشافعيمختصر الكامل في الضعفاء كعلل الحديث البن عدم
( ىػ845)

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
أيمن بن عارؼ الدمشقي

-مكتبة المعارؼ ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر الضعفاء كالمترككين
الرياض

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر الضعفاء كالمترككين تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي2/1الضعفاء كالمترككين 
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل القاضي

البخارم، محمد بن إسماعيلالضعفاء الصغير للبخارم، كيليو الضعفاء كالمترككين للنسائي
( ىػ256)

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
محمود إبراىيم زايد

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1المغني في الضعفاء 
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
حاـز القاضي

الرياض- دار الصميعي ( ىػ322)العقيلي، محمد بن عمرك 4/1كتاب الضعفاء  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

مصر- دار ابن عباس ( ىػ322)العقيلي، محمد بن عمرك 7/1الضعفاء  تعليق
مازف محمد السرساكم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب الضعفاء كالوضاعين  :الموضوع 

06

دار األزىر للنشر( ىػ762)مغلطام بن قػليج 3/1 (للعقيلي)االكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء 
مصر- كالتوزيع 

عناية
مازف محمد السرساكم. د

سبط ابن العجمي، إبراىيم بنالكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث
( ىػ841)محمد الحلبي 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

الذخيرة في األحاديث)ذخيرة الحفاظ المخرج على الحركؼ كاأللفاظ 
كىي ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء (الضعيفة كالموضوعة

ابن القيسراني، محمد بن طاىر
( ىػ507)المقدسي 

الرياض- دار السلف  تخريج/تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنكتاب الضعفاء
( ىػ430)عبداهلل 

الدار- دار الثقافة 
البيضاء

تحقيق
فاركؽ حمادة. د

ِذكر ُسرَّاؽ الحديث)البياف كالتعريف بسرقة الحديث النبوم الشريف 
(النبوم

الرياض- دار التوحيد موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

من تكلم فيو الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء كالمترككين
 ترجمة ليست في سنن الدارقطني200فيو أكثر من )كالمجهولين 

ناصر الدين بن زريق، محمد بن
( ىػ803)عبد الرحمن المقدسي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
حسين بن عكاشة

ابن عدم، عبد اهلل بن أحمد9/1الكامل في ضعفاء الرجاؿ 
( ىػ365)الجرجاني 

بيركت- الرسالة العالمية  تحقيق
محمد أنس مصطفى الخن

ذيل ديواف الضعفاء كالمترككين كخلق من المجهولين كأناس ثقات فيهم
لين

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

مكتبة النهضة الحديثة
مكة- 

تحقيق كتعليق
الشيخ حماد بن محمد األنصارم

البخارم، محمد بن إسماعيلالضعفاء الصغير للبخارم، كيليو الضعفاء كالمترككين للنسائي
( ىػ256)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
كليد متولي محمد
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303)النسائي، أحمد بن شعيب الضعفاء كالمترككين
(ىػ

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
بوراف الضناكم ككماؿ الحوت

شمس الدين الذىبي، محمد بنالمغني في الضعفاء
( ىػ748)أحمد 

إدارة إحياء التراث
قطر- اإلسبلمي 

تحقيق
نور الدين عتر

القاىرة- دار التأصيل ( ىػ322)العقيلي، محمد بن عمرك (يوسف بن أحمد الدخيل الصيدالني: ركاية) 4/1الضعفاء   تحقيق كدراسة
مركز البحوث كتقنية المعلومات

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ322)العقيلي، محمد بن عمرك كتاب الضعفاء
تونس

تحقيق
بشار عواد معركؼ كابنو محمد. د

ديواف الضعفاء كالمترككين كخلق من المجهولين كأناس ثقات فيهم لين
2/1

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد سيد أحمد األزىرم

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابين
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د
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المزم ، يوسف بن عبد الرحمن35/1تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 
( ىػ742)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن11/1تذىيب تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 
( ىػ748)أحمد 

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تحقيق
غنيم عباس كمجدم السيد أمين

ابن حجر، أحمد بن عليتهذيب التهذيب
( ىػ852)العسقبلني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

صفي الدين أحمد بن عبد اهلل3/1خبلصة تهذيب الكماؿ 
( ىػ923)الخزرجي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مجدم بن منصور السيد شورل

(المطبوع)التراجم الساقطة من كتاب إكماؿ تهذيب الكماؿ لمغلطام 
من الحسن البصرم إلى الحكم بن سناف

الرياض- دار المحدث مجموعة من الباحثين إشراؼ
علي بن عبد اهلل الصياح. د

ابن حجر، أحمد بن عليتقريب التهذيب
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العاصمة  تقديم/تحقيق
بكر أبو زيد. د/ أبو األشباؿ الباكستاني 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالنكت على تقريب التهذيب
( ىػ1420)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

عناية
فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف. د

الرياض- مكتبة الرشد طارؽ بن عوض اهلل6/1تذىيب تقريب التهذيب البن حجر 

الرياض- دار الميماف ماىر بن ياسين الفحلمن األكىاـ (تحرير التقريب)كشف اإليهاـ لما تضمنو 
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تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الركاة خارج التقريب
4/1

مصر- مكتبة ابن عباس  جمع
نور الدين بن علي الوصابي

مجموع كبلـ األلباني على رجاؿ تقريب العسقبلني، كيليو تعقيب األلباني
«تهذيب العسقبلني»على 

دار أضواء السلف
القاىرة- المصرية 

جمع كتعليق
فواز بن محمد رشيد الجزائرم

بشار عواد معركؼ كشعيبتحرير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقبلني
األرناؤكط

بيركت- مؤسسة الرسالة 

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي10/1الكماؿ في أسماء الرجاؿ 
( ىػ600)

الهيئة العامة للعناية
الكويت- بالسنة النبوية 

دراسة/تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

فتح)تجريد أسماء الركاة الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر في 
(تقريب التهذيب)، كمقارنة كبلمو بما قالو فيهم في (البارم

الكويت- دار الدعوة نبيل بن منصور البصارة

مصر- مكتبة العلم عطاء بن عبد اللطيف بن أحمدإمعاف النظر في تقريب الحافظ ابن حجر

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة من الباحثين
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علي بن أبي: من سؤاالت أبي بكر األثـر لئلماـ أحمد بن حنبل، ركاية
(مذكور في كتب الفقو) (أسئلة في الفقو كالرجاؿ)طاىر أحمد القزكيني 

الرياض- دار العاصمة ( ىػ241)أحمد بن حنبل  تحقيق
خير اهلل الشريف

المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم مع التكميل كالتوضيح للمدخل
4/1إلى الصحيح 

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

عجماف- مكتبة الفرقاف  تحقيق
ربيع بن ىادم كبعض طلبة العلم. د

المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم كتبيين ما أشكل من أسماء رجاؿ
2/1الصحيحين 

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
إبراىيم بن علي آؿ كليب. د

سؤاالت مسعود بن علي السجزم مع أسئلة البغداديين عن أحواؿ
(2- سلسلة السؤاالت الحديثية )الرجاؿ ألبي عبد اهلل الحاكم 

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

234)سؤاالت عثماف بن محمد بن أبي شيبة لئلماـ علي بن المديني 
(1- سلسلة السؤاالت الحديثية  )(ىػ

ابن المديني، علي بن عبد اهلل
( ىػ234)

مصر- الفاركؽ الحديثة  جمع
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت أبي عبد اهلل بن بكير البغدادم كغيره للدارقطني في الجرح
(7- سلسلة السؤاالت الحديثية  )كالتعديل كعلل الحديث 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  جمع
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي لئلماـ أبي الحسن الدارقطني في
(5- سلسلة السؤاالت الحديثية )الجرح كالتعديل كعلل الحديث 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  جمع
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت البرقاني للدارقطني في الجرح كالتعديل كالعلل، كيليو مركياتو
(4- سلسلة السؤاالت الحديثية )عنو في غير كتابو السؤاالت 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  جمع
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني، كيليو مركيات البرقاني عن
الدارقطني في غير كتابو السؤاالت

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  جمع/تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
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سؤاالت أبي عبد اهلل الحاكم النيسابورم لئلماـ أبي الحسن الدراقطني
(6- سلسلة السؤاالت الحديثية )في الجرح كالتعديل كعلل الحديث 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

لئلماـ الدارقطني في ( ىػ412)سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي 
(3- سلسلة السؤاالت الحديثية )الجرح كالتعديل كعلل الحديث 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

-مؤسسة الجريسي ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر للدارقطني ( ىػ412)سؤاالت السلمي 
الرياض

تحقيق
لجنة من المحققين

سؤاالت أبي إسحاؽ إبراىيم بن الجنيد لئلماـ يحيى بن معين في الجرح
(9- سلسلة السؤاالت الحديثية )كالتعديل كعلل الحديث 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ233)يحيى بن معين  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت عثماف بن طالوت البصرم البن معين، كىو تاريخ ىاشم بن مرثد
(8- سلسلة السؤاالت الحديثية )الطبراني عن يحيى بن معين 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ233)يحيى بن معين  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

من كبلـ أبي زكريا يحيى بن معين في الرجاؿ بركاية أبي خالد الدقاؽ يزيد
(11- سلسلة السؤاالت الحديثية )بن الهيثم بن طهماف 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ233)يحيى بن معين  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

تاريخ عثماف بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين في تجريح الركاة
(12- سلسلة السؤاالت الحديثية )كتعديلهم 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ233)يحيى بن معين  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت أبي بكر األثـر لئلماـ أحمد بن حنبل في الجرح كالتعديل كعلل
الحديث ، كيليو مركيات األثـر عن اإلماـ أحمد بن حنبل في كتابو

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ241)أحمد بن حنبل  جمع/تحقيق
محمد بن علي األزىرم

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنبحر الدـ فيمن تكلم فيو االماـ أحمد بمدح أك ذـ
( ىػ909)عبد الهادم 

الرياض- دار الراية 
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الرياض- دار الخاني ( ىػ241)أحمد بن حنبل 4/1كتاب العلل كمعرفة الرجاؿ  تحقيق
كصي اهلل بن محمد عباس. د

سؤاالت أبي داكد سليماف بن األشعث السجستاني لئلماـ أحمد بن
حنبل في جرح الركاة كتعديلهم

-مكتبة العلـو كالحكم ( ىػ241)أحمد بن حنبل 
المدينة

تحقيق
زياد محمد منصور. د

بيركت- عالم الكتب ¼موسوعة أقواؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعللو  جمع/تحقيق
السيد أبو المعاطي النورم كغيره

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي10/1كتاب الجرح كالتعديل 
( ىػ327)حاتم الرازم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

من أحواؿ (البن أبي حاتم)المستخرج من كتاب الجرح كالتعديل 
الرجاؿ مما كرد في غير مظانو

مكتبة الوعي اإلسبلميفالح الشبلي
مصر– 

مراجعة
عبد اهلل بن يوسف الجديع

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد سليماف بن األشعث السجستاني في
2/1معرفة الرجاؿ كجرحهم كتعديلهم  

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ275)سليماف بن األشعث  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

مجموع أقواؿ شمس الدين الذىبي في) 3/1كتاب الجرح كالتعديل 
(رجاؿ الحديث

مصر- الفاركؽ الحديثة  جمع
خليل محمد العربي

-دار اإلماـ البخارم خليل بن محمد العربي( ىػ974)ترجمة الركاة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي 
قطر

إبراىيم بن يعقوب الجوزجانيأحواؿ الرجاؿ
( ىػ259)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د
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في كتابو ( ىػ974)التعريف بالركاة الذين سكت عنهم الحافظ الهيثمي 
2/1مجمع الزكائد 

مكتبة المنار اإلسبلميةمريم بنت حسن القحطاني
الكويت- 

معجم الرجاؿ الذين ترجم لهم أبو) 4/1نػثل النباؿ بمعجم الرجاؿ  
(إسحاؽ الحويني في كتبو

القاىرة- دار الحرمين  جمع
أحمد بن عطية الوكيل

الرياض- دار الميماف محمود عبد الفتاح النخاؿ( ىػ453)إتحاؼ المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي  تقديم
مصطفى العدكم

سلسلة السؤاالت)البن معين  ( ىػ289)سؤاالت ابن محرز البغدادم 
(13- الحديثية 

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ233)يحيى بن معين  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الضعفاء: كىو)ألبي زرعة،  ( ىػ292)سعيد بن عمرك )سؤاالت البرذعي 
سلسلة)أسامي الضعفاء ألبي زرعة : ، كمعو(كالكذابين كالمترككين

أبو زرعة الرازم، عبيد اهلل بن عبد
( ىػ264)الكريم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

317)البغوم، عبد اهلل بن محمد (15- سلسلة السؤاالت الحديثية )سؤاالت البغوم لئلماـ أحمد 
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت أبي علي بن الصواؼ ألبي بكر ابن أبي شيبة عن شيوخو
(16- سلسلة السؤاالت الحديثية )

ابن الصواؼ، محمد بن أحمد بن
( ىػ359)الحسن 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

-دار الغرب اإلسبلمي 5/1موسوعة أقواؿ يحيى بن معين في رجاؿ الحديث كعللو 
بيركت

جمع/تحقيق
بشار عواد كآخركف

3/1مصباح األريب في تقريب الركاة الذين ليسوا في تقريب التهذيب 
( راك31000حصر )

-مكتبة صنعاء األثرية محمد بن أحمد المصنعي
صنعاء
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التراجم كالسؤاالت  :الموضوع 

06

مصر- دار المودة شريف بن صالح التشادم المصرم2/1 ( ىػ354)رم الظمآف بتراجم شيوخ ابن حباف 

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني كغيره من المشايخ في
(تقدـ ذكر الكتاب أعبله بتحقيق األزىرم)الجرح كالتعديل 

-مكتبة المعارؼ ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 
الرياض

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

سؤاالت محمد بن عثماف بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح
(تقدـ ذكر الكتاب أعبله بتحقيق األزىرم)كالتعديل 

ابن المديني، علي بن عبد اهلل
( ىػ234)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

دراسة كتحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

بيركت- عالم الكتب 2/1موسوعة أقواؿ أبي الحسن الدارقطني في رجاؿ الحديث كعللو  جمع/ترتيب
مجموعة من الباحثين

في الجرح كالتعديل كجمع أقوالو في ( ىػ303)منهج اإلماـ النسائي 
5/1الرجاؿ 

دار البحوث للدراساتقاسم علي سعد
دبي- االسبلمية 

301)محمد بن أحمد المقدمي كتاب التاريخ كأسماء المحدثين ككناىم
(ىػ

بيركت- دار ابن العماد  تحقيق
إبراىيم صالح

السمعاني، عبد الكريم بن محمدالتحبير في المعجم الكبير
( ىػ562)بن منصور 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
خليل المنصور

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد، سليماف بن األشعث السجستاني
2/1في معرفة الرجاؿ كجرحهم كتعديلهم  ( ىػ275)

لبناف- مؤسسة الرياف ( ىػ275)سليماف بن األشعث  تحقيق
عبد العليم البستوم. د

أبا الكـر خميس بن علي الحوزم ( ىػ576)سؤاالت أبي طاىر السلفي 
ركاية أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني–  ( ىػ510)

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ576)خميس بن علي الحوزم  تحقيق
محمد بن علي األزىرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التراجم كالسؤاالت  :الموضوع 

06

الرياض- دار العاصمة نايف بن صبلح المنصورمالسلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي تقديم
أحمد معبد عبد الكريم. د

محمد بن عبد اهلل النيسابورم)الركض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم 
2/1 ( ىػ405)

الرياض- دار العاصمة نايف بن صبلح المنصورم تقديم
سعد بن عبد اهلل الحميد. د

-مكتبة المعارؼ ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر سؤاالت الحاكم النيسابورم للدارقطني في الجرح كالتعديل
الرياض

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

شمس الدين الذىبي، محمد بن5/1ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

ذيل ميزاف االعتداؿ ألبي الفضل: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، كيليو
7/1العراقي 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

ابن حجر، أحمد بن علي(محقق على نسختين خطيتين) 11/1لساف الميزاف 
( ىػ852)العسقبلني 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
محمد بن عبد الرحمن المرعشلي

سبط ابن العجمي، إبراىيم بن(كىو ذيل على ميزاف االعتداؿ للذىبي)نثل الهمياف في معيار الميزاف 
( ىػ841)محمد الحلبي 

اليمن- دار النعماف  دراسة/تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن6/1ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ 
( ىػ748)أحمد 

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
أبي الفضل الدمياطي

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد اهلل حيانياليقين بمعرفة من رمي من المحدثين بقبوؿ التلقين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التراجم كالسؤاالت  :الموضوع 

06

الجامع في الجرح كالتعديل ألقواؿ البخارم كمسلم كالعجلي كالرازيين
كأبي داكد كيعقوب كالترمذم كأبي زرعة كالنسائي كالبزار كالدارقطني

بيركت- عالم الكتب  إعداد
جماعة  من الباحثين

الرياض- دار العاصمة نايف بن صبلح المنصورم2/1 ( ىػ369)بلوغ األماني بتراجم شيوخ أبي الشيخ األصبهاني 

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمينجمعا كدراسة- في الركاة جرحا كتعديبل  ( ىػ179)أقواؿ اإلماـ مالك 

دراسة استقرائية - ( ىػ277)سؤاالت الكتاني لئلماـ أبي حاتم الرازم 
تحليلية موازنة

الرياض- دار التوحيد خالد بن محمد باسمح

دراسة تأصيلية لبنية تراجم الركاة بالنظر ألحواؿ الراكم- التراجم المعلة 
كمركياتو كموقف النقاد منهما

مركز إحساف لدراساتأحمد بدرم البشابشة
جدة- السنة النبوية 

تقديم
بشار عواد معركؼ. د

عبد الغني بن سعيد األزدماألكىاـ التي في مدخل أبي عبد اهلل الحاكم النيسابورم
( ىػ409)المصرم 

األردف- مكتبة المنار  تعليق/تخريج
مشهور حسن سلماف

مسائل األثـر ألحمد، مسائل ابن أبي)ثبلث رسائل في الجرح كالتعديل 
شيبة، من تكلم فيو الدارقطني في السنن من الضعفاء كالمترككين

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تقديم/تحقيق
عامر حسن صبرم. د

الرجاؿ الذين تكلم عليهم الحافظ المنذرم جرحا كتعديبل في كتابو
كالركاة المختلف فيهم كرسالة في الجرح كالتعديل (الترغيب كالترىيب)

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم
( ىػ656)

مكتبة التوعية اإلسبلمية
مصر- 

تعليق/جمع/ترتيب
ماجد بن أبي الليل

-دار المأموف للتراث ( ىػ233)يحيى بن معين (ركاية طهماف)في الرجاؿ  ( ىػ233)من كبلـ أبي زكريا يحيى بن معين 
دمشق

تحقيق
أحمد محمد نور سيف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب التراجم كالسؤاالت  :الموضوع 

06

األكسط ( ىػ390)تحفة الغريب بتراجم رجاؿ معجمي الحافظ الطبراني 
3/1كالصغير ممن ليس في التهذيب 

مصر- مكتبة ابن عباس توفيق بن عبد اهلل بن مسعود

بجرح أك تعديل كذلك في ( ىػ279)السلسبيل فيمن ذكرىم الترمذم 
الشمائل المحمدية/ العلل الصغير / العلل الكبير / الجامع : كتبو

محمد عبد اهلل بن الشيخ محمد
الشنقيطي

-مؤسسة المؤتمن 
الرياض

1300أحكاـ ابن حـز على   )الجرح كالتعديل عند ابن حـز الظاىرم 
(راك 

-دار أضواء السلف ناصر بن حمد الفهد
الرياض

الرياض- مدار الوطن عبد الحميد السحيبانيالرجاؿ الذين تكلم عنهم شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل

النكت الجياد)موسوعة المعلمي اليماني كأثره في علم الحديث 
4/1 (المنتخبة من كبلـ شيخ النقاد عبد الرحمن المعلمي

الرياض- دار طيبة إبراىيم بن سعيد الصبيحي

معجم أسامي الركاة الذين ترجم لهم الشيخ األلباني في كتبو جرحا
4/1كتعديبل 

دار ابن حـزاحمد شكوكاني كصالح اللحاـ

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 4/1التكميل في الجرح كالتعديل كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيل 
(ىػ

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

الرجاؿ الذين تكلم عليهم الحافظ المنذرم جرحا كتعديبل في كتابو
(مكرر في فتاكل بالمصطلح)كالركاة المختلف فيهم  (الترغيب كالترىيب)

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم
( ىػ656)

مكتبة التوعية اإلسبلمية
مصر- 

تعليق/جمع/ترتيب
ماجد بن أبي الليل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المراسيل  :الموضوع 

06

محفوظ الرحمن بن زين اهلل السلفياإلرساؿ في مصطلح الحديث
( ىػ1418)

-مكتبة الفرقاف 
اإلمارات

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيمتحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل
( ىػ826)العراقي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل نوراة

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبيالمراسيل
( ىػ327)حاتم الرازم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شكر اهلل بن نعمة اهلل القوجاني

دار ابن حـزحصة بنت عبد العزيز الصغير(رسالة جامعية) 2/1الحديث المرسل بين القبوؿ كالرد 

أبو داكد، سليماف بن األشعثالمراسيل
( ىػ275)السجستاني 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد اهلل بن مساعد الزىراني. د

أبو داكد، سليماف بن األشعثالمراسيل
( ىػ275)السجستاني 

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
شعيب األرناؤكط

-دار الكتب العلمية حسين بن كسركم حسن( ىػ303)تقريب النائي من مراسيل النسائي 
بيركت

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم جامع التحصيل في أحكاـ المراسيل
(ىػ

بيركت- عالم الكتب  تخريج/تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

«جامع التحصيل»زيادات على - اإلكليل فيما زاد على كتب المراسيل 
للعراقي« تحفة المراسيل»للعبلئي ك 

مصر- دار ابن عباس مجدم عطية حمودة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المراسيل  :الموضوع 

06

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيمتحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل
( ىػ826)العراقي 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

حكم على أحاديثو
رفعت فوزم عبد المطلب كغيره. د

المكتب العلمي لتحقيقمجدم بن عطية بن حمودةالجامع في المراسيل كما يجرم مجراىا
التراث

تقديم
الشيخ مصطفى العدكم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد ذكر من اختلف العلماء كنقاد الحديث فيو
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
حماد األنصارم

تاريخ أسماء الضعفاء: ذكر من اختلف العلماء كنقاد الحديث فيو، كيليو
كالكذابين

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ762)مغلطام بن قػليج 2/1اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة  تحقيق
لجنة من المحققين

ابن الكياؿ، محمد بن أحمدالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الركاة الثقات
( ىػ939)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
عبد القيـو عبد رب النبي

سبط ابن العجمي، إبراىيم بناالغتباط بمعرفة من رمي باالختبلط
( ىػ841)محمد الحلبي 

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
فواز أحمد زمرلي

دارسة كتحقيق كزيادات)نهاية االغتباط بمن رمي من الركاة باالختبلط 
(في التراجم على كتاب االغتباط لسبط ابن العجمي

بيركت- دار المعرفة عبلء الدين علي رضا

بيركت- دار المعرفة عبد الجبار سعيد(دراسة تطبيقية على ركاة الكتب الستة)اختبلط الركاة الثقات 

:منظومة عمدة المحتاط في معرفة من رمي من الثقات باالختبلط، كيليها
عدة أكلي االغتباط في شرح عمدة المحتاط

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

ابن حجر، أحمد بن علي4/1تبصير المنتبو بتحرير المشتبو 
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- المكتبة العلمية  تحقيق
علي البجاكم كمحمد النجار
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

المؤتلف كالمختلف في أسماء نقلة الحديث كأسماء آبائهم كأجدادىم
2/1

عبد الغني ين سعيد األزدم
( ىػ409)المصرم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
مثنى الشمرم كقيس التميمي

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد10/1توضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابهم كألقابهم ككناىم 
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تعليق/تحقيق
محمد نعيم العرقسوسي

تلخيص المتشابو في الرسم كحماية ما أشكل من بوادر التصحيف
2/1كالوىم 

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

تحقيق
سكينة الشهابي

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي(بحث في المتشابو من أسماء الركاة) 2/1تالي تلخيص المتشابو 
( ىػ463)ابن ثابت 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
مشهور بن سلماف كأحمد الشقيرات

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليغنية الملتمس إيضاح الملتبس
( ىػ463)ابن ثابت 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
يحيى بن عبد اهلل الشهرم. د

ابن القيسراني، محمد بن طاىر(في الركاة المبهموف)إيضاح اإلشكاؿ 
( ىػ507)المقدسي 

الكويت- مكتبة المعبل  تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د

الخطيب البغدادم، أحمد بن علياألسماء المبهمة في األنباء المحكمة
( ىػ463)ابن ثابت 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

إعداد
عز الدين علي السيد. د

(األسماء المبهمة)اختصره من كتاب )اإلشارات إلى األسماء المبهمات 
(للبغدادم

مكتبة نزار مصطفى الباز( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 
مكة- 

تحقيق
عبد المنعم إبراىيم

الغوامض كالمبهمات في معرفة من أبهم اسمو من الرجاؿ كالنساء في
متوف األحاديث النبوية

عبد الغني بن سعيد األزدم
( ىػ409)المصرم 

جدة- دار المنارة  تعليق/تحقيق
حمزة أبو الفتح النعيمي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

الغوامض كالمبهمات في معرفة من أبهم اسمو من الرجاؿ كالنساء في
متوف األحاديث النبوية

عبد الغني بن سعيد األزدم
( ىػ409)المصرم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
رائد يوسف جهاد

ابن بشكواؿ، خلف بن عبد الملك2/1غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متوف األحاديث المسندة 
( ىػ578)بن بشكواؿ 

دار األندلس الخضراء
جدة- 

تحقيق
محمود مغراكم. د

التعليق األمين على كتاب التبيين ألسماء المدلسين لبرىاف الدين
الحلبي، سبط بن العجمي

بيركت- شركة الرياف  تعليق
محمد إبراىيم داكد الموصلي

حماد بن محمد األنصارمإتحاؼ ذكم الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ
( ىػ1418)

الكويت- مكتبة المعبل 

مقابل على أربع- تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 
نسخ خطية

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العزة  تعليق/تحقيق
أحمد بن علي المباركي. د

مصر- مكتبة ابن عباس اإللماع في إثبات السماع إعداد
(أبي إسحاؽ السمنودم)مجدم عطية 

شمس الدين الذىبي، محمد بنمعرفة الركاة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد
( ىػ748)أحمد 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
إبراىيم إدريس

محمد بن أحمد بن القسطبلنياإلفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض كالمبهم
( ىػ686)

تخريج/تحقيق
محمود مغراكم. د

محمد بن موسى الحازمي الهمذاني2/1 (الفيصل في مشتبو النسبة)الفيصل في علم الحديث 
( ىػ584)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سعود بن عبد اهلل المطيرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

عبيد اهلل بن عبد اهلل الهركممعجم مشتبو أسامي المحدثين، كيليو كتاب الزيادات عليو
( ىػ438)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي3/1المتفق كالمفترؽ 
( ىػ463)ابن ثابت 

الطائف- دار القادرم  تحقيق
محمد صادؽ الحامدم. د

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي2/1الموضح ألكىاـ الجمع كالتفريق 
( ىػ463)ابن ثابت 

دار الفكر اإلسبلمي تصحيح كمراجعة
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

، كمعو(سفياف الثورم كسفياف بن عيينة)تمييز المهمل من السفيانيين 
مسائل تمييز المهملين

الرياض- دار العاصمة محمد بن تركي التركي

تقييد المهمل كتمييز المشكل لمن ذكر اسمو من األسماء كالكنى
3/1كاألنساب في الصحيحين من الركاة 

498)الحسين بن محمد الجياني 
(ىػ

مكة- دار عالم الفوائد  عناية
علي العمراف كمحمد شمس

شمس الدين الذىبي، محمد بنمن تكلم فيو كىو موثق أك صالح الحديث
( ىػ748)أحمد 

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمداإلعبلـ بما كقع في مشتبو الذىبي من األكىاـ
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

دراسة/تحقيق
عبد رب النبي محمد

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم3/1المستفاد من مبهمات المتن كاإلسناد 
( ىػ826)العراقي 

دار األندلس الخضراء
جدة- 

تحقيق
عبد الرحمن عبد الحميد البر. د

مشتبو النسبة في ضبط أسماء كأنساب الركاة المتشابهة في الخط
المختلفة في النقط

عبد الغني بن سعيد األزدم
( ىػ409)المصرم 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق كتعليق
لجنة من المحققين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1المشتبو في الرجاؿ، أسمائهم كأنسابهم 
( ىػ748)أحمد 

دار إحياء الكتب العربية
سوريا- 

تحقيق
علي محمد البجاكم

ابن بشكواؿ، خلف بن عبد الملك2/1غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متوف األحاديث المسندة 
( ىػ578)بن بشكواؿ 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
عز الدين علي كمحمد كماؿ الدين. د

اختصار لكتاب ابن)اإلفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض كالمبهم 
(بشكواؿ ككتاب ابن طاىر

محمد بن أحمد بن القسطبلني
( ىػ686)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمود مغراكم. د

ابن ماكوال ، علي بن ىبة اهلل«مستمر األكىاـ على ذكم المعرفة كأكلي األفهاـ»تهذيب 
( ىػ475)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

اإلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف كالمختلف في األسماء كالكنى
5/1كاألنساب 

ابن ماكوال ، علي بن ىبة اهلل
( ىػ475)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

ابن نقطة، محمد بن عبد الغني6/1تكملة اإلكماؿ 
( ىػ629)البغدادم 

مركز التراث االسبلمي
جامعة أـ القرل- 

تحقيق
عبد القيـو بن عبد رب النبي. د

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 5/1المؤتلف كالمختلف 
بيركت

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

ابن العمادية ، منصور بن سليم(2/1)ذيل تكملة اإلكماؿ 
( ىػ673)الهمداني اإلسكندراني 

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
عبد القيـو بن عبد رب النبي. د

عماف- الدار األثرية عبد الكريم بن رسمي الدرينيبلوغ األماني في تراجم الرجاؿ الذين لم يعرفهم األلباني
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- المختلف فيهم كالمختلطوف كمشتبهو النسبة كالمبهموف كالمدلسوف كالمهملوف  :الموضوع 

06

عبيد اهلل بن عبد اهلل الهركمالمعجم في مشتبو أسامي المحدثين
( ىػ438)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

سبط ابن العجمي، إبراىيم بنالتبيين ألسماء المدلسين
( ىػ841)محمد الحلبي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
يحيى شفيق حسن
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات على ركاة معيػنػيػن  :الموضوع 

06

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليالسابق كالبلحق في تباعد ما بين راكيين عن شيخ كاحد
( ىػ463)ابن ثابت 

الرياض- دار الصميعي  تعليق/تحقيق
محمد مطر الزىراني. د

اإلماـ أبو إسحاؽ إسماعيل بن إسحاؽ بن اسماعيل بن حماد بن زيد
األزدم موالىم البصرم ثم البغدادم

الرياض- مكتبة الرشد سليماف بن عبد العزيز العريني

الرياض- مكتبة التوبة فضل بن عمار العمارمحماد الركاية بين الوىم كالحقيقة

رمضاف أكلو رحمو كأكسطو مغفرة كآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
أكضح البياف في جرح علي بن زيد بن جدعاف: ، كمعو" عتق من النار

الرياض- دار المسير علي بن حسن الحلبي

-دار الكتب العلمية سيد بن كسركم حسن7/1ىدم القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد 
بيركت

-مكتبة الغرباء األثرية محمد ضياء الرحمن األعظميالصحابي الجليل أبو ىريرة رضي اهلل عنو في ضوء مركياتو
المدينة

تسمية من لم َيرِك عنو غير كاحد، الطبقات، تسمية)ثبلث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

303)النسائي، أحمد بن شعيب 
(ىػ

األردف- مكتبة المنار  تحقيق كتعليق
مشهور حسن كعبد الكريم الوريكات

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(مكرر في األجزاء الحديثية)ذكر من اسمو شعبة 
( ىػ430)عبداهلل 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تخريج/تحقيق
طارؽ محمد العمودم

كأبو ( ىػ234)علي بن المديني الركاة من اإلخوة كاألخوات
( ىػ275)داكد السجستاني 

الرياض- دار الراية  تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات على ركاة معيػنػيػن  :الموضوع 

06

مسألة االحتجاج بالشافعي فيما أسند إليو، كالرد على الطاعنين بعظم
جهلهم عليو

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
ياسر بن محمد اإلسماعيلي

الرياض- دار العاصمة محمد بن تركي التركيمعرفة أصحاب شعبة بن الحجاج

دراسات حديثية لمن ال يركم إال عن ثقة، مع ذكر أسماء من ُكِصف
بذلك من الركاة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السدعي

محمد بن الحسين األزدممن كافق اسمو اسم أبيو
( ىػ374)الموصلي 

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

الرياض- دار الراية ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر اإلخوة كاألخوات تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د

360)الطبراني، سليماف بن أحمد من اسمو عطاء من ركاة الحديث
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل السقا

دراسة نظرية تطبيقية على– زىير بن محمد كركايات الشاميين عنو 
مركياتهم عنو في مستدرؾ الحاكم

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد اهلل القناص

مركز تفسير للدراساتغانم الحمد كيحيى الشهرمحفص بن سليماف القارلء بين الجرح كالتعديل
الرياض- القرآنية 

عمر بن رسبلف البلقيني الشافعي(إثبات صحبة عبد اهلل الصنابحي)الطريقة الواضحة في تمييز الػصُّػنابِػػحة 
( ىػ805)

عماف- الدار األثرية  تعليق/تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات على ركاة معيػنػيػن  :الموضوع 

06

تعقب كاستدراؾ الذىبي على أقواؿ العلماء في بعض الركاة الذين ذكرىم
كموازنة ببعض كتبو (ميزاف االعتداؿ)في كتابو 

بيركت- دار ابن حـز  جمع كدراسة
عوض بن عتقي الحازمي. د

ضوابط الجرح كالتعديل، مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن
أبي إسحاؽ السبيعي

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

الرياض- مكتبة العبيكاف 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات على ركاة مسانيد معينة  :الموضوع 

06

-دار المعراج الدكلية محمد بن علي بن آدـ األثيوبيقرة العين في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحين
الرياض

عبد الغني بن أحمد البحرينيقرة العينين في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحين
( ىػ1174)

الرياض- مكتبة التوبة 

الهداية كاإلرشاد في معرفة أىل الثقة: رجاؿ صحيح البخارم المسمى
2/1كالسداد 

الكبلباذم ، أحمد بن محمد
( ىػ398)

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
عبد اهلل الليثي األنصارم

جدة- مكتبة العلم مجدم عرفات المصرمإسعاؼ المحتاج بمعجم شيوخ مسلم بن الحجاج

428)ابن منجويو، أحمد بن علي 2/1رجاؿ صحيح مسلم 
(ىػ

بيركت- دار المعرفة  عناية
عبد اهلل الليثي األنصارم

اإلكماؿ في ذكر من لو ركاية في مسند أحمد من الرجاؿ سول من ذكر
في تهذيب الكماؿ

أبو المحاسن، محمد بن علي
( ىػ765)الحسيني الدمشقي 

جامعة الدراسات
باكستاف- اإلسبلمية 

تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

زكائد رجالهم على) 2/1تعجيل المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة 
(الكتب الستة

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كدراسة
أكـر اهلل إمداد الحق. د

الرياض- مكتبة الرشد يحيى بن عبد اهلل الشهرم6/1زكائد رجاؿ صحيح ابن حباف على الكتب الستة 

الرياض- مكتبة الرشد يحيى بن عبد اهلل الشهرم(استقراء لصحيح ابن حباف)علل األخبار كمعرفة ركاة اآلثار 

1080   من 367صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات على ركاة مسانيد معينة  :الموضوع 

06

تقدـ ذكره) (المجلد األكؿ في رجاؿ كتاب الدعاء) 3/1كتاب الدعاء 
(في كتب الطبراني

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة كتحقيق كتخريج
محمد سعيد البخارم

حماد بن محمد األنصارمبلغة القاصي كالداني في تراجم شيوخ الطبراني
( ىػ1418)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

الحسين بن محمد الغساني،( ىػ546)تسمية شيوخ أبي داكد السجستاني، كحاشيتو البن الدباغ 
( ىػ498)المعركؼ بالجياني 

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

الحسين بن محمد الغساني،2/1تسمية شيوخ أبي داكد السجستاني 
( ىػ498)المعركؼ بالجياني 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
زياد محمد منصور

محقق على ثبلث نسخ) 2/1التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد 
(خطية

ابن نقطة، محمد بن عبد الغني
( ىػ629)البغدادم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
شريف بن صالح التشادم

الفاسي، محمد بن أحمد الحسني3/1ذيل التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد 
( ىػ832)

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
محمد صالح بن عبد العزيز المراد

الفاسي، محمد بن أحمد الحسني2/1ذيل التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد 
( ىػ832)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
كماؿ بن يوسف الحوت

رجاؿ تفسير الطبرم جرحا كتعديبل من تحقيق جامع البياف عن تأكيل
القرآف ألحمد كمحمود شاكر

محمد صبحي بن حسن حبلؽ
( ىػ1438)

بيركت- دار ابن حـز 

معجم شيوخ الطبرم الذين ركل عنهم في كتبو المسندة المطبوعة
2/1 (التفسير كالتاريخ كتهذيب اآلثار كصريح السنة)

الخبر- دار ابن عفاف أكـر بن محمد زيادة الفالوجي تقديم
علي بن حسن الحلبي
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تراجم رجاؿ الدارقطني في سننو الذين لم يترجم لهم في التقريب كال في
رجاؿ الحاكم

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

بيركت- شركة الرياف 

الرياض- دار الكياف نايف بن صبلح المنصورمالدليل المغني لشيوخ اإلماـ أبي الحسن الدارقطني

شمس الدين الذىبي، محمد بنالمجرد في أسماء رجاؿ سنن ابن ماجو
( ىػ748)أحمد 

الرياض- دار الراية  تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د

سوريا- دار الفكر مطاع الطرابيشيركاة محمد بن إسحاؽ بن يسار في المغازم كالسير كسائر المركيات

الرشيد العطار، يحيى بن عليالمستدرؾ على الخطيب كالعطار: مجرد أسماء الركاة عن مالك، كيليو
( ىػ662)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
سالم بن أحمد السلفي

303)النسائي، أحمد بن شعيب تسمية الشيوخ
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
قاسم علي سعد. د

بدر الدين العيني، محمود بن أحمد3/1للطحاكم  (معاني اآلثار)مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ 
( ىػ855)الحنفي 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
أسعد محمد الطيب

المدينة- مكتبة الدار أبو التراب رشد اهلل السندىي(معاني اآلثار تلخيص مغاني األخيار)كشف األستار عن رجاؿ 
المنورة

كشف النقاب عما ركل الشيخاف لؤلصحاب، كيليو االنتخاب في
( ىػ786)، نظم إسماعيل بن محمد بن بردس «كشف النقاب»اختصار 

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم 
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عبد الجواد حماـ
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-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ474)سليماف بن خلف الباجي 3/1« الجامع الصحيح»التعديل كالتجريح لمن خرج لو البخارم في 
بيركت

تحقيق
أبو لبابة ، الطاىر صالح حسين. د

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 2/1رجاؿ الحاكم في المستدرؾ 
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

لمحمد بن الحسن« اآلثار»كتاب :أم)اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار 
(الشيباني

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
علي الصاكم

لمحمد بن الحسن« اآلثار»كتاب :أم)اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار 
(الشيباني

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

مصر- دار ابن عباس مازف محمد السرساكم2/1تحفة الغريب لتراجم رجاؿ معجمي الحافظ الطبراني 

-مكتبة الخانجي ( ىػ765)محمد بن علي الحسيني 4/1التذكرة في معرفة رجاؿ الكتب العشرة 
القاىرة

تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن5/1الكاشف في معرفة ركاة الكتب الستة 
( ىػ748)أحمد 

جدة- دار المنهاج  تحقيق/حاشية
محمد عوامة/ سبط ابن العجمي 

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيمذيل الكاشف
( ىػ826)العراقي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
بوراف الضناكم

ذيل الكاشف ألبي زرعة العراقي، كمعو حاشية: الكاشف للذىبي، كمعو
4/1الكاشف البن العجمي 

الرياض- دار الحبيب  تحقيق
مزيد بن عبد العزيز الجندم
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محمد بن إسماعيل بن خلفوفأسماء شيوخ مالك بن أنس األصبحي
( ىػ636)األزدم األندلسي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

شمائل)بهجة المحافل كأجمل الوسائل بالتعريف بركاة الشمائل 
2/1 (الترمذم

1041)إبراىيم بن إبراىيم اللقاني 
(ىػ

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخارم كمسلم كما انفرد بو كل كاحد
ذكر أسماء من اتفق البخارم كمسلم على: منهما دكف صاحبو ، كيليها

الرياض- دار العاصمة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  تعليق/تحقيق
جابر بن عبد اهلل السريع

ذكر أسماء من اتفق البخارم كمسلم على تصحيح الركاية عنو من
الصحابة فأخرجا عنو في كتابيهما، كذكر أسماء من انفرد كل كاحد

محمد بن أحمد بن أبي الفوارس
( ىػ412)

الرياض- دار العاصمة  تعليق/تحقيق
جابر بن عبد اهلل السريع

مصر- دار االستقامة محمد بن سعيد رسبلفالركاة المبدعوف من رجاؿ الكتب الستة

أسامي شيوخ البخارم ككناىم كأنسابهم كتواريخ كفياتهم، كأسامي من
رككا عنو ككناىم كأنسابهم

كصي الدين الصغاني، الحسن بن
( ىػ650)محمد العمرم 

-دار الكماؿ المتحدة 
دمشق

أسماء من ركل عنهم محمد بن إسماعيل البخارم من مشايخو الذين
ذكرىم في الجامع الصحيح

ابن عدم، عبد اهلل بن أحمد
( ىػ365)الجرجاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

شرح/دراسة/تحقيق
عامر حسن صبرم. د
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الرياض- دار طيبة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 11/1العلل الواردة في األحاديث النبوية  تخريج/تحقيق
محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي

لمحفوظ (العلل الواردة في األحاديث النبوية)تتمة تحقيق ) 5/1العلل 
(السلفي (الرحمن

الرياض- دار التدمرية ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  تحقيق
محمد بن صالح الدباسي

الرياض- دار طيبة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 14/1العلل الواردة في األحاديث النبوية  تحقيق
خالد بن إبراىيم المصرم

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد حسن دمفو4/1مركيات اإلماـ الزىرم المعلة في كتاب العلل للدارقطني 

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي7/1كتاب العلل 
( ىػ327)حاتم الرازم 

أشرؼ على تحقيقو
سعد الحميد كخالد الجريسي. د

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد(النصف الثاني من المجلد األكؿ)تعليقة على العلل البن أبي حاتم 
( ىػ744)المقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
سامي بن محمد بن جاد اهلل

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدشرح علل ابن أبي حاتم
( ىػ744)المقدسي 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
مصطفى أبو الغيط كإبراىيم فهمي

عبد الرحمن بن يحيى المعلميفوائد في كتاب العلل البن أبػي حاتم
( ىػ1386)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
عبد الرزاؽ الرؤكؼ

279)الترمذم، محمد بن عيسى (مرتبة على الجامع)علل الترمذم الكبير 
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

ترتيب
أبو طالب القاضي
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ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن2/1شرح علل الترمذم 
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار العطاء  تحقيق
نور الدين عتر. د

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنشرح علل الترمذم
( ىػ795)ابن أحمد 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

تقدـ في بحوث)علل األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج 
(على صحيح مسلم

الثقبة- دار الهجرة ( ىػ327)محمد بن أحمد الشهيد  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن المديني، علي بن عبد اهللعلل الحديث كمعرفة الرجاؿ
( ىػ234)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد مصطفى األعظمي

ابن المديني، علي بن عبد اهللعلل الحديث كمعرفة الرجاؿ في الحديث
( ىػ234)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مازف بن محمد السرساكم

ابن المديني، علي بن عبد اهلل(ركاية اإلماـ أبي البراء)العلل كمعرفة الرجاؿ 
( ىػ234)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

ابن المديني، علي بن عبد اهللالعلل
( ىػ234)

الكويت- غراس  تخريج/تحقيق
حساـ محمد بوقريص

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي3/1علل الحديث 
( ىػ327)حاتم الرازم 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
رفعت عبد المطلب كعلي عبد الباسط

الرياض- دار القبس ( ىػ241)أحمد بن حنبل (تقدـ في كتب التراجم) 4/1كتاب العلل كمعرفة الرجاؿ  تحقيق
كصي اهلل بن محمد عباس. د
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06

تقدـ في كتب)¼ موسوعة أقواؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعللو 
(العلل

بيركت- عالم الكتب  جمع/تحقيق
السيد أبو المعاطي النورم كغيره

العلل كالمناكير الواقعة في صحيح ابن حباف كما انتقد عليو في بعض
2/1مسائل االعتقاد 

محمد عبد المنعم بن محمد بن
رشاد

مصر- دار الضياء 

مسلم بن الحجاج النيسابورمالتمييز
( ىػ261)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

مسلم بن الحجاج النيسابورمالتمييز
( ىػ261)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد القادر مصطفى المحمدم. د

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد(كمعو تتمة) ( ىػ311)المنتخب من العلل للخبلؿ 
( ىػ620)المقدسي 

الرياض- دار الراية  تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

1422)مقبل بن ىادم الوادعي أحاديث معلة ظاىرىا الصحة
(ىػ

القاىرة- دار الحرمين 

الدماـ- دار ابن الجوزم ماىر بن ياسين الفحل2/1الجامع في العلل كالفوائد 

، مع" شافية الغلل بمهمات علم العلل"ألفية علل الحديث المسماة 
"مزيل الخلل عن أبيات شافية العلل: "شرحها

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

العلل»األحاديث التي ذكر اإلماـ الترمذم فيها اختبلفا كليست في 
2/1 (من أكؿ الجامع إلى آخر باب الزكاة)- « الكبير

-دار التوحيد للنشر خالد بن محمد باسمح
الرياض
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279)الترمذم، محمد بن عيسى العلل الصغير
(ىػ

الرياض- دار المحدث  تحقيق
عادؿ بن عبد الشكور الزرقي

الرياض- مكتبة الرشد بساـ بن عبد اهلل العطاكممتونها في التناقض ( ىػ256)األحاديث التي أعل اإلماـ البخارم 

أحمد بن محمد بن الصديق6/1المداكم لعلل الجامع الصغير كشرحي المناكم 
( ىػ1380)الغمارم الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

بيركت- شركة الرياف ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 10/1العلل الواردة في األحاديث النبوية  تحقيق
محمد بن صالح الدباسي

-دار الغرب اإلسبلمي 41/1المسند المصنف المعلل 
بيركت

إعداد
جماعة  من الباحثين

أحاديث أبي إسحاؽ السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختبلفا في كتاب
3/1جمعا كدراسة  - ((العلل))

الرياض- دار التوحيد خالد بن محمد باسمح

كمعرفة الفقهاء الثقات من الضعاؼ مما (علل الحديث)كتاب فيو 
اجتمع عليو العلماء من أىل البصرة، بركاية محمد بن عبد السبلـ

أبو حفص الفبلس، عمرك بن علي
( ىػ249)السقاء 

مركز إحساف لدراسات
جدة- السنة النبوية 

تحقيق كتعليق/دراسة
محمد الطبراني. د

فيها اختبلفا (في جامعو)األحاديث المعلة باالختبلؼ التي ذكر الترمذم 
2/1كليست في العلل الكبير من باب الفرائض إلى آخر أبواب العلم 

تونس- الدار المالكية عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع

باالختبلؼ على الركاة في كتابو ( ىػ303)األحاديث التي أعلها النسائي 
(أصلو رسالة دكتوراة) 2/1جمعا كتخريجا كدراسة  - (المجتبى)

-المكتبة اإلسبلمية عمر إيماف أبو بكر
األردف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب العلل  :الموضوع 

06

ابن المديني، علي بن عبد اهللالجزء الخامس من األحاديث المعللة
( ىػ234)

–دار الحديث الكتانية 
المغرب

تحقيق
خالد بن محمد المختار البداكم

الرياض- دار العاصمة محمد بن تركي التركي(إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين): علل حديث أبي قتادة

الرياض- دار المحدث علي بن عبد اهلل الصياح(جهود محدثين: مكرر في كتب)جهود المحدثين في بياف علل الحديث 

-مكتبة ابن تيمية طارؽ بن عوض اهللاإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواىد كالمتابعات
القاىرة

أبو ظبي- دار المحجة أبو إسحاؽ الحويني6/1تنبيو الهاجد إلى ما كقع من النظر في كتب األماجد 

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي2/1الفصل للوصل المدرج في النقل 
( ىػ463)ابن ثابت 

الثقبة- دار الهجرة  تحقيق
محمد مطر الزىراني. د

مصر- دار الضياء عمرك عبد المنعم سليمالزيادات الضعيفة في األحاديث الصحيحة

مرتبة على)تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ المدرجة كالضعيفة 
(أبواب الفقو

الرياض- دار المسير خالد بن علي العنبرم

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن محمد السدحافمتن الزيادات الضعيفة في المتوف الصحيحة
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
دراسات على أسانيد كركايات :الموضوع 

06

الكويت- مكتبة المعبل باسم بن فيصل الجوابرة(رسالة ماجستير)مركيات اللعن في السنة 

عجماف- مكتبة الفرقاف عبد الرؤكؼ عبد المناف"كل أمر ذم باؿ"أحسن المقاؿ في تخريج حديث 

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن مانع الركقينفح العبير من دركس الجامع الكبير تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي2/1المتعة في بياف األحاديث التي اتفق عليها السبعة 

-دار الكتب العلمية (الكتب الستة كمسند أحمد)الثبلثيات في الحديث النبوم 
بيركت

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد الرحيم

-الجامعة اإلسبلمية يوسف بن محمد الدخيل2/1سؤاالت الترمذم للبخارم حوؿ أحاديث في جامع الترمذم 
المدينة

-المكتبة اإلسبلمية عصاـ موسى ىادممجمع البحرين فيما صححو األلباني من األحاديث على شرط الشيخين
األردف

ابن حجر، أحمد بن عليسلسلة الذىب فيما ركاه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

الكبلـ- تخريجها - جمعها )ركايات المدلسين في صحيح مسلم 
(رسالة جامعية )(عليها

-دار البشائر اإلسبلمية عواد بن حسين الخلف
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
دراسات على أسانيد كركايات :الموضوع 

06

-مكتبة صنعاء األثرية يحيى بن علي الحجورمالرياض المستطابة في صحيح كضعيف أحاديث مفاريد الصحابة
صنعاء

الرياض- مكتبة الرشد نواؿ بنت حسن الغناـ2/1استدراكات الصحابة في الركاية 

كتوقف في (صحيحو)األحاديث التي ركاىا اإلماـ ابن خزيمة في 
تصحيحها

الرياض- مكتبة الرشد بساـ بن عبد اهلل العطاكم

-دار البشائر اإلسبلمية عواد بن حسين الخلفمسند الحفاظ فيما اتفق عليو األئمة الستة
بيركت

اإلصابة في تصحيح ما ضعفو كإبراز ما جهلو الحجورم من مفاريد
الصحابة

–دار الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي
الجزائر

مفاريد)اإلصابة في استدراؾ ما فات الحجورم من األحاديث في كتابو 
(الصحابة

–دار الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي
الجزائر

الرياض- دار القبس خليفة بن أرحمة الكوارمأنا مدينة العلم كعلي بابها: تخريج حديث

دراسة حديثية لحديث أـ سلمة في الحج الداؿ على أف التحلل برمي
الجمرات مشركط بطواؼ اإلفاضة يـو النحر

الرياض- دار المحدث محمد بن سعيد الكثيرم تقديم المشائخ
مقبل الوادعي كعبد اهلل السعد

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر األحاديث التي خولف فيها اإلماـ مالك بن أنس تحقيق
رضا بن خالد الجزائرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
دراسات على أسانيد كركايات :الموضوع 

06

األحاديث التي حسنها أبو عيسى الترمذم كانفرد بإخراجها عن الكتب
دراسة تحليلية- الستة  

الرياض- دار الفضيلة عبد الرحمن بن صالح محيي الدين

الصنعاني، محمد بن إسماعيلرسالة في اختبلؼ ألفاظ الحديث النبوم
( ىػ1182)

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

عناية
صبرم مصطفى المحمودم

1080   من 379صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- دراسات في كتب الحديث  :الموضوع 

06

محمد صديق بن حسن القنوجيالحطة في ذكر الصحاح الستة
( ىػ1307)

، دار(بيركت)دار الجيل 
(عماف)عمار 

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

القاىرة- دار البصائر نور الدين عترالترمذم كالموازنة بين جامعو كبين الصحيحين

محمد بن عمر المديني األصبهانيخصائص مسند اإلماـ أحمد
( ىػ581)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

المؤلفعبد اهلل بن صالح البراؾاإلماـ أبو داكد السجستاني ككتابو السنن

أم كتاب األحكاـ)بياف الوىم كاإليهاـ الواقعين في كتاب األحكاـ 
6/1 ( ىػ581الشرعية الوسطى لعبد الحق األشبيلي 

ابن القطاف، علي بن محمد الفاسي
( ىػ628)

الرياض- دار طيبة  دراسة/تحقيق
الحسين آيث سعيد. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن(بياف الوىم كاإليهاـ)الرد على ابن القطاف في كتابو 
( ىػ748)أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
خالد بن محمد المصرم

تقديممحمد إسحاؽ آؿ إبراىيم(رسالة جامعية)ركاياتها كنسخها – األصوؿ الستة 
ربيع بن ىادم المدخلي. د

كأغفلو، أك ألم بو فما تممو« البياف»بغية النقاد النقلة فيما أخل بو كتاب 
(البن القطاف« بياف الوىم»استدراؾ على كتاب ) 3/1كال كملو 

ابن المواؽ، محمد بن أبي يحيى
( ىػ642)أبي بكر 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق كتعليق
محمد خرشافي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- تصحيفات حديثية  :الموضوع 

06

عبد العزيز العثيم كعطا اهلل بناألخطاء اإلسنادية كتصويبها، يليو ما قيل في اإلماـ أبي لهيعة المصرم
فيض السندم

-دار أضواء السلف 
الرياض

-دار أضواء السلف عبد الكريم بن أحمد الوريكاتالوىم في ركايات مختلفي األمصار
الرياض

388)الخطابي، حمد بن محمد إصبلح غلط المحدثين
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

شرح/تخريج
صبلح محمد محمد عويضة

العسكرم، الحسن بن عبد اهللأخبار المصحفين
( ىػ382)

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنالتطريف في التصحيف
( ىػ911)ابن الكماؿ 

عماف- دار الفائز  تحقيق
علي بن حسين البواب. د

-دار الكتاب كالسنة أبو األشباؿ أحمد شاغفالتعليقات المفيدة على الكتب العديدة
باكستاف

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد اهلل بن عبد القادرالبياف كالتعريف بسرقة الحديث النبوم الشريف
الرياض

388)الخطابي، حمد بن محمد (سلسلة كتب التصحيح اللغوم)إصبلح غلط المحدثين 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حاتم صالح الضامن. د

مجموع فيو جواب بعض الخدـ ألىل النعم عن تصحيف حديث
العشرة من مركيات صالح بن اإلماـ أحمد كزياداتها،: ، كيليو (احتجم)

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد صباح منصور
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- تصحيفات حديثية  :الموضوع 

06

الرياض- دار طيبة أسطيرم جماؿالتصحيف كأثره في الحديث كالفقو، كجهود المحدثين في مكافحتو

العسكرم، الحسن بن عبد اهللتصحيفات المحدثين
( ىػ382)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
محمود أحمد ميرة. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- تراجم أعبلـ الحديث  :الموضوع 

06

تذكرة الحفاظ، كمعو الذيل على تذكرة الحفاظ، لتلميذه أبي المحاسن
(كتاب شامل لحفاظ اإلسبلـ) 5/1محمد بن علي الحسيني 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
زكريا عميرات

أبو يعلى الخليلي، الخليل بناإلرشاد في معرفة علماء الحديث
( ىػ446)عبداهلل القزكيني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد سعيد عمر إدريس. د

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد4/1طبقات علماء الحديث 
( ىػ744)المقدسي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
ابراىيم الزيبق

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن(للذىبي« تذكرة الحفاظ» كىو ذيل )طبقات الحفاظ، 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي محمد عمر. د

القاىرة- عالم الكتب عبد العزيز عز الدين السيركافمعجم طبقات الحفاظ كالمفسرين

 حافظا من950فيو أسماء ككفيات )تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ 
(6- سلسلة مجموعة مؤلفات ابن عبد الهادم  )(حفاظ السنة النبوية

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

شمس الدين الذىبي، محمد بن(شامل لمشايخ الذىبي كعلماء عصره)المعجم المختص بالمحدثين 
( ىػ748)أحمد 

الطائف- مكتبة الصديق  تحقيق
محمد الحبيب الهيلة. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن(البلداف التي استوطنها العلماء)األمصار ذكات اآلثار 
( ىػ748)أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
قاسم علي سعد

ابن حباف، محمد بن حباف البستيمشاىير علماء األمصار
( ىػ354)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مجدم بن منصور السيد شورل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- تراجم أعبلـ الحديث  :الموضوع 

06

ابن عساكر، علي بن الحسن بنالمعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل
( ىػ571)ىبة الشافعي 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
سكينة الشهابي

مصر- دار االستقامة محمد بن عمر بازموؿمشاىير المحدثين الذين جاكركا بمكة المكرمة عبر العصور

الطائف- دار الطرفين عبد العزيز بن عبد اهلل الزىراني15/1معجم ركاة الحديث األماجد من علماء زىراف كغامد 

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ4/1أعبلـ الحفاظ كالمحدثين عبر أربعة عشر قرنا 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- جهود علماء في علم الحديث  :الموضوع 

06

عبد الرحمن بن عبد الجبار¼شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كجهوده في الحديث كعلومو 
الفريوائي

الرياض- دار العاصمة 

-دار البشائر اإلسبلمية خليل إبراىيم قوتبلمكأثره في الحديث ( ىػ1014)اإلماـ علي القارم 
بيركت

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد عبدالعريز الحدادكأثره في الحديث كعلومو ( ىػ676)اإلماـ النوكم 
بيركت

-دار القرآف الكريم محمود بن أحمد الطحافكأثره في علـو الحديث ( ىػ463)الحافظ الخطيب البغدادم 
بيركت

-دار البشائر اإلسبلمية صالح يوسف معتوؽكأثره في علم الحديث ( ىػ855)بدر الدين العيني 
بيركت

الرياض- دار الشريف محمد أحمد رضوافكجهوده في خدمة السنة النبوية ( ىػ390)الحافظ الطبراني 

بيركت- دار ابن حـز أمين القضاة(رسالة دكتوراة)مدرسة الحديث في البصرة حتى القرف الثالث الهجرم 

الرياض- دار المنهاج عبد البارم عبد الحميد البدخشيكجهوده في الحديث كعلومو ( ىػ761)الحافظ العبلئي 

كجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابو ( ىػ264)أبو زرعة الرازم 
3/1كأجوبتو على أسئلة البرذعي  (الضعفاء)

-الجامعة اإلسبلمية سعدم بن مهدم الهاشمي
المدينة
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:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- جهود علماء في علم الحديث  :الموضوع 

06

-دار أضواء السلف أحمد معبد عبد الكريم5/1كأثره في السنة  ( ىػ806)الحافظ العراقي 
الرياض

كجهوده في علم الحديث، مع دراسة زياداتو ( ىػ219)اإلماـ الحميدم 
2/1 (الجمع بين الصحيحين)في 

-مكتبة العلـو كالحكم يحيى بن عبد اهلل األسدم
المدينة

الرياض- دار المنهاج عمر بن عبد اهلل المقبلفي الحديث كعلومو ( ىػ511)منهج الحافظ أبي عبد اهلل بن منده 

دار األندلس الخضراءعبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيليكآثاره العلمية ( ىػ385)اإلماـ أبي الحسن الدارقطني 
جدة- 

بيركت- دار ابن حـز محمد الوثيقكآثاره الحديثية ( ىػ581)عبد الحق األشبيلي 

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن بجاش الحميرم3/1الحديث كالمحدثوف في اليمن في عصر الصحابة 

كيتضمن منتقى من حديث)محدثا  ( ىػ258)محمد بن يحيى الذىلي 
(الزىرم لو

مكة- جامعة أـ القرل سليماف بن سعيد العسيرم

1420)الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
(ىػ

جامعة اإلماـ محمد بنعبد اهلل بن إبراىيم آؿ معدم
الرياض- سعود 

كجهوده في الحديث النبوم ( ىػ842)اإلماـ ابن ناصر الدين الدمشقي 
شرح عقود الدرر في علـو األثر: ، مع تحقيق كتابو

دمشق- دار النوادر  دراسة كتحقيق
زكريا عبد العزيز الجاسم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- جهود علماء في علم الحديث  :الموضوع 

06

422 - 93)مدرسة الحديث في قرطبة من الفتح إلى سقوط الخبلفة 
(ىػ

-مكتبة دار المنهاج أحمد بن علي القرني
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن محمد العيزرمفي الحديث ركاية كدراية ( ىػ1420)جهود الشيخ األلباني 

المنعقدة- ندكة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة كالسيرة النبوية 
 ىػ1425في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في ربيع األكؿ 

مجمع الملك فهد
-لطباعة المصحف 

كجهوده في الحديث ( ىػ1382)الحافظ محمد عبد الحي الكتاني 
دراسة تحليلية- كعلومو 

محمد صالح نورم الخطيب
الحسيني

دار النوادر اللبنانية إشراؼ
نور الدين عتر. د

رسالة)كأثره في السنة كرجالها  ( ىػ1386)الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
(ماجستير من الجامعة االسبلمية

الخبر- دار ابن عفاف منصور بن عبد العزيز السمارم

من القرف السابع إلى منتصف القرف)المؤلفات في نظم علـو الحديث 
(الرابع عشر

المدينة- مركز البصائر بدر بن محمد العماش
النبوية

الموسوعة العلمية الشاملة لئلماـ الحافظ يعقوب بن شيبة السدكسي
2/1 ( ىػ262)

-دار أضواء السلف علي بن عبد اهلل الصياح
الرياض

تقديم المشائخ
عبد الرحمن البراؾ كعبد اهلل السعد

-دار البشائر اإلسبلمية نور الدين بن الحميدم اإلدريسي( ىػ663) (حياتو كآثاره)اإلماـ الحافظ أبو بكر ابن مسدم الغرناطي 
بيركت

إصبلح كتاب ابن الصبلح، مع دراسة عن الحافظ عبلء الدين مغلطام
2/1كجهوده في الحديث 

-مكتبة أضواء السلف ( ىػ762)مغلطام بن قػليج 
الرياض

دراسة كتحقيق
ناصر عبد العزيز فرج أحمد. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- جهود علماء في علم الحديث  :الموضوع 

06

الرياض- دار المحدث علي بن عبد اهلل الصياح(مكرر في كتب العلل)جهود المحدثين في بياف علل الحديث 
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:الفئة  علـو الحديث
مناىج محدثين :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم إسماعيل صباحالحديث الصحيح كمنهج علماء المسلمين في التصحيح

الرياض- مكتبة الرشد نجم عبد الرحمن خلفنقد المتن بين صناعة المحدثين

الرياض- مكتبة الرشد مرتضى الزين أحمد(رسالة دكتوراة)مناىج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة كالضعيفة 

-دار علـو السنة سعد بن عبد اهلل الحميد(رسالة دكتوراة)مناىج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة كالضعيفة 
الرياض

موقف اإلمامين البخارم كمسلم من اشتراط اللقيا كالسماع في السند
المعنعن بين المتعاصرين

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن منصور الدريس

ابن رشيد الفهرم، محمد بن عمرالسنن األبين كالمرد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السنن المعنعن
( ىػ721)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
صبلح المصراتي

المؤلفمسفر بن غـر اهلل الدمينيمقاييس نقد متوف السنة

اىتماـ المحدثين بنقد الحديث سندان كمتنان، كدحض مزاعم المستشرقين
كأتباعهم

الرياض- دار الداعي محمد لقماف السلفي

نشأتو كتاريخو، كيليو كتاب التمييز لمسلم- منهج النقد عند المحدثين 
ابن الحجاج

الرياض- مكتبة الكوثر محمد مصطفى األعظمي
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:الفئة  علـو الحديث
مناىج محدثين :الموضوع 

06

الرياض- مكتبة الرشد زىير عثماف علي نورابن عدم كمنهجو في كتاب الكامل في ضعفاء الرجاؿ

رسالة ماجستير من جامعة أـ)علي بن المديني كمنهجو في نقد الرجاؿ 
(القرل

-دار البشائر اإلسبلمية إكراـ اهلل إمداد الحق
بيركت

بريطانيا- مجلة الحكمة محمد الثاني بن عمر بن موسى2/1ضوابط الجرح كالتعديل عند الحافظ الذىبي رحمو اهلل 

، شركط األئمة الخمسة( ىػ507)شركط األئمة الستة لمحمد المقدسي 
( ق429)، عارية الكتب ألحمد اليزدم ( ىػ558)لمحمد الحازمي 

المدينة- الناشر المتميز  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

التفنيد لكتاب الترشيد، كىو تعزيز للرد على من رمى الشيخ األلباني
رحمو اهلل بالتساىل

مصر- مكتبة ابن عباس أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

أجوبة لمن طعن في في)إتحاؼ النفوس المطمئنة بالذب عن السنة 
(منهج األلباني كغيره من العلماء الكبار

مصر- مكتبة ابن عباس أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

-دار الغرب اإلسبلمي عمر مكي صغير(تاريخ اإلسبلـ)النقد الحديثي عند الذىبي في كتابو 
بيركت

إشراؼ
بشار عواد معركؼ. د

رسالة)منهج اإلماـ الدارقطني في كتابو السنن كأثره في اختبلؼ الفقهاء 
(جامعية

القاىرة- دار المحدثين كيبلني محمد خليفة تقديم
أحمد معبد عبد الكريم. د

-مكتبة المعارؼ زكريا بن غبلـ قادراأللباني كمنهج األئمة المتقدمين في علم الحديث
الرياض
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:الفئة  علـو الحديث
مناىج محدثين :الموضوع 

06

جمع كدراسة لؤلحاديث- الحديث المنكر كداللتو عند اإلماـ الترمذم 
التي حكم عليها الترمذم بالنكارة

الرياض- دار العاصمة محمد بن تركي التركي

معرفة مناىج المحدثين ، مالك ، أحمد ، ابن خزيمة ، ابن حباف ،
الحاكم ، الطبراني

الرياض- دار العاصمة محمد بن تركي التركي

الكاشف عن: اإلماـ شرؼ الدين الحسيني الطيبي، كمنهجو في كتابو
2/1 (كىو شرح مشكاة المصابيح للتبريزم)حقائق السنن 

-دار الغرب اإلسبلمي فاتن حسن حلواني
بيركت

بيركت- مؤسسة الرسالة نور الدين عتراإلماـ الترمذم كالموازنة بين جامعو كبين الصحيحين

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن محمد الشرمافألبي جعفر الطحاكم (شرح اآلثار)الصناعة الحديثية في كتاب 

منهج اإلماـ أحمد في التعليل كأثره في الجرح كالتعديل من خبلؿ كتابو
«العلل كمعرفة الرجاؿ»

بيركت- دار ابن حـز أبو بكر بن الطيب كافي

دمشق- طيبة الدمشقية نور الدين عترمناىج المحدثين العامة في الركاية كالتصنيف

بيركت- دار ابن حـز عبد العزيز شاكر الكبيسي2/1« الصحيح»اإلماـ ابن خزيمة كمنهجو في كتابو 

»منهج الحافظ ابن عبد البر في الجرح كالتعديل من خبلؿ كتابو 
2/1« التمهيد

بيركت- دار ابن حـز محمد عبد رب النبي
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:الفئة  علـو الحديث
مناىج محدثين :الموضوع 

06

-كقف السبلـ الخيرم بشير علي عمر2/1منهج اإلماـ أحمد في إعبلؿ االحاديث 
الرياض

القاىرة- دار السبلـ رفعت فوزم عبد المطلبالمدخل إلى مناىج المحدثين

المػجلى في تحقيق أحاديث المحلى، كمعو الصناعة الحديثية عند ابن
(مكرر في كتب تخريج األحاديث التي في كتب الفقو)حـز 

-دار المأموف للتراث علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا
دمشق

مكة- جامعة أـ القرل عداب محمود الحمشرسالة علمية- اإلماـ ابن حباف كمنهجو في الجرح كالتعديل  إشراؼ
أحمد محمد نور سيف. د

الرياض- دار المأثور نبيلة بنت زيد الجليبةمنهج اإلماـ ابن جرير الطبرم في نقد األحاديث

المدينة- مركز البصائر بدر بن محمد العماشأشهر كجوه نقد المتن عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
النبوية

عماف- الدار األثرية محمد حمدم أبو عبدهمنهج العبلمة المحدث األلباني في تعليل الحديث إشراؼ/تقديم
باسم بن فيصل الجوابرة. د

الرياض- دار الصميعي مشهور بن حسن آؿ سلمافاإلماـ مسلم بن الحجاج كمنهجو في الصحيح كأثره في علم الحديث

عماف- دار الفتح عداب محمود الحمش3/1دراسة نقدية تطبيقية - اإلماـ الترمذم كمنهجو في كتابو الجامع 

1080   من 392صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علـو الحديث
مناىج محدثين :الموضوع 
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آراء لبعض: كيليو- دراسة تأصيلية - منهج المحدثين في النقد 
عرض كمناقشة- المعاصرين حوؿ منهج المحدثين في النقد 

-مكتبة العلـو كالحكم حافظ بن محمد الحكمي
المدينة

الػسَّػبر عند المحدثين كأثره في معرفة أنواع علـو الحديث في المتن
كاإلسناد كفي الحكم على الركاة كعلى المركيات

-مكتبة دار البياف عبد الكريم بن محمد جراد
الكويت

منهج النقد الحديثي عند الحافظ الناقد أبي يعلى الخليلي من خبلؿ
(اإلرشاد في معرفة علماء الحديث)كتابو 

بيركت- دار المقتبس سامي رياض بن شعبلؿ

-مكتبة المعارؼ عمر إيماف أبو بكراإلماـ النسائي ككتابو المجتبى
الرياض

شركط األئمة، رسالة في بياف فضل األخبار كشرح مذاىب أىل اآلثار
كحقيقة السنن كتصحيح الركايات

ابن منده، محمد بن إسحاؽ
( ىػ395)األصبهاني 

الرياض- دار المسلم  تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد الرزاؽ أسوددراسة تطبيقية– شركط الراكم كالركاية عند أصحاب السنن 

أبو داكد، سليماف بن األشعثرسالة أبي داكد إلى أىل مكة في كصف سننو
( ىػ275)السجستاني 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق كتعليق
محمد بن لطفي الصباغ. د

الرياض- دار المنهاج عمر بن عبد اهلل المقبل(رسالة دكتوراة)منهج الحافظ أبي عبداهلل ابن منده في الحديث كعلومو 

1430)أحمد بن يحيى النجمي الفتح الرباني في الدفاع عن الشيخ محمد ناصر الدين األلباني
(ىػ

مصر- دار المنهاج 
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:الفئة  علـو الحديث
مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب األثبات كالمشيخات كاإلجازات كالمسلسبلت  :الموضوع 

06

-مكتبة العلـو كالحكم مرزكؽ بن ىياس الزىراني2/1 ( ىػ761)معجم شيوخ الحافظ العبلئي 
المدينة

1417 - 1340)ىدم السارم إلى أسانيد الشيخ إسماعيل األنصارم 
(ترجمتو كأسانيده إلى أئمة الدين )(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي

تحفة السامع كالرائي بأسانيد الشيخ المحدث السيد صبحي البدرم
( ىػ1434)السامرائي 

القاىرة- دار اآلفاؽ بدر علي طامي العتيبي

1218)صالح بن محمد الفبلني قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنوف كاألثر
(ىػ

جدة- دار الشركؽ  تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

الثبت العالي الرفيع في إسناد أىل العلم كالتوقيع، كمعو تراجم العلماء
المعاصرين

سليماف بن عبد الرحمن الصنيع
( ىػ1389)النجدم 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

1134)عبد اهلل بن سالم البصرم اإلمداد في معرفة علو اإلسناد
(ىػ

الرياض- دار التوحيد  تحقيق
العربي الدائز الفرياطي

الدر النفيس في إجازات كمركيات اإلماـ عبد الحميد بن باديس
( ىػ1358)

بيركت- دار ابن حـز لحسن بن علجية

–دار الحديث الكتانية ( ىػ803)فهرسة اإلماـ الحافظ أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج الفاسي 
المغرب

تحقيق
نعيمة بػػػنػػػػيػػػػس

الدقاؽ، محمد بن عبد الواحد(معجم شيوخ الدقاؽ)كتاب الرسالة 
( ىػ516)األصبهاني 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

دراسة كتحقيق
جماؿ عزكف. د
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933)محمد بن حمزة الحسيني مشيخة الحسيني
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

دراسة كتحقيق
شهبلء بنت عبد اهلل بن عبد القادر

مصر– دار الفقيو أسامة السيد محمود األزىرمأسانيد المصريين

عمر بن: ، تخريج( ىػ851)المنتقى من مشيخة العز ابن الفرات الحنفي 
( ىػ885)محمد القرشي 

كماؿ الدين، محمد بن محمد
( ىػ906)المقدسي 

–دار الحديث الكتانية 
المغرب

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

المدينة- دار النصيحة النهج البديع بأسانيد كمركيات الشيخ ربيع جمع كتخريج
عبد اهلل بن أحمد األحمرم

ياسين السواس كمأموف الصاغرجي ىػ750 - 550معجم السماعات الدمشقية المنتخبة من سنة 
كستيفن ليدر

المعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ926)ثبت شيخ اإلسبلـ القاضي زكريا بن محمد األنصارم 
دمشق

تحقيق/تخريج
محمد بن إبراىيم الحسين/السخاكم

محمد بن سليماف الركدانيصلة الخلف بموصوؿ السلف
( ىػ1037)

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

تحقيق
محمد حجي. د

544)عياض بن موسى اليحصبي الغنية ، فهرست شيوخ القاضي عياض
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
ماىر زىير جرار

المعركؼ بابن)المعجم في أصحاب القاضي اإلماـ أبي علي الصدفي 
(األبار

ابن األبار، محمد بن عبد اهلل
( ىػ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د
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ابن األبار، محمد بن عبد اهللمعجم شيوخ ابن األبار األندلسي
( ىػ658)القضاعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
محمود الدكمي

السبكي، عبد الوىاب بن عليمعجم الشيوخ
( ىػ771)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد كآخركف

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنمعجم شيوخ السيوطي– المنجم في المعجم 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار ابن حـز  دراسة كتحقيق
إبراىيم بن باجس عبد المجيد

ابن العاقولي، محمد بن محمد(مشيخة ابن العاقولي)الدراية في معرفة الركاية 
( ىػ797)

-مركز الملك فيصل 
الرياض

تحقيق
قاسم السامرائي. د

شيوخ عبد اهلل بن كىب القرشي الذين ركل عنهم كسمع منهم، مع أخبار
بن كىب كفضلو  كزىده

ابن بشكواؿ، خلف بن عبد الملك
( ىػ578)بن بشكواؿ 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

كإجازتو لطائفة من أعياف ( ىػ1188)ثبت اإلماـ السفاريني الحنبلي 
علماء عصره

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ879)المحدث محمد بن إبراىيم السبلمي الحنبلي - ثبت السبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

، كمجلس ( ىػ516)معجم مشايخ محمد بن عبد الواحد بن الدقاؽ 
إمبلء لو في رؤية اهلل تبارؾ كتعالى

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق
الشريف حاتم العوني

إبراىيم بن طهماف الخراسانيمشيخة ابن طهماف
( ىػ168)

-مجمع اللغة العربية 
دمشق

تحقيق
محمد طاىر مالك. د
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القزكيني ، عمر بن عبد الرحمنمشيخة القزكيني
( ىػ750)المقرلء 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

رشيد الدين، أحمد بن المفرج( ىػ636)المشيخة البغدادية، تخريج زكي الدين البرزالي 
( ىػ650)األموم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
كامراف سعد اهلل الدلوم

صاحب المستخرج على)المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي 
ركاية اإلماـ أبي بكر البرقاني عنو - (صحيح البخارم

اإلسماعيلي، أحمد بن إبراىيم
( ىػ371)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

دراسة كتحقيق
زياد محمد منصور. د

،( ىػ718)مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي 
كمعو عوالي أبي بكر بن عبد الدائم

739)القاسم بن محمد البرزالي 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

ابن اآلبنوسي ، محمد بن أحمدالمشيخة
( ىػ457)الصيرفي 

-جامعة الملك سعود 
الرياض

تحقيق
خليل حسن حمادة

مشيخة المسند محمد بن إبراىيم البياني، المعركؼ بابن إماـ الصخرة ،
تخريج الحافظ ابن رافع السبلمي

ابن إماـ الصخرة ، محمد بن
( ىػ766)إبراىيم البياني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

ابن الظاىرم، أحمد بن محمد الحنفي: تخريج)مشيخة ابن البخارم 
(( ىػ696)

علي بن أحمد)ابن البخارم 
( ىػ690)المقدسي 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عوض بن عتقي الحازمي. د

رشيد الدين، أحمد بن المفرجالمشيخة البغدادية
( ىػ650)األموم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
رياض حسين الطائي

محمد بن موسى المراكشي المكي: مشيخة أبي بكر المراغي، تخريج
( ىػ823)

أبو بكر بن الحسين المراغي
( ىػ816)

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
محمد صالح بن عبد العزيز المراد
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ابن جماعة، محمد بن إبراىيم( ىػ739)القاسم بن يوسف البرزالي : مشيخة ابن جماعة، تخريج
( ىػ733)الكناني 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليمشيخة ابن الجوزم
( ىػ597)البغدادم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد محفوظ

ابن الحطاب الرازم ، محمد بنمشيخة أبي عبد اهلل الرازم، انتقاء أحمد بن محمد السلفي األصبهاني
( ىػ525)أحمد الرازم 

الثقبة- دار الهجرة  تحقيق
الشريف حاتم العوني

:مشيخة اإلماـ أبي حفص، عمر بن الحسن المراغي المزم ، تخريج
صدر الدين سليماف بن يوسف الياسوفي المقدسي

عمر بن الحسن المراغي المزم
( ىػ778)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

السهركردم ، عمر بن محمد(26- يقع ضمن سلسلة األجزاء الحديثية )مشيخة السهركردم 
( ىػ632)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

426)الحسن بن أحمد بن شاذاف مشيخة ابن شاذاف الصغرل
(ىػ

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

426)الحسن بن أحمد بن شاذاف مشيخة ابن شاذاف الصغرل
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
عصاـ موسى ىادم

اليونيني ، علي بن محمد بن أحمدمشيخة شرؼ الدين اليونيني
( ىػ701)

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

محيي الدين اليونيني ، عبد القادرمشيخة محيي الدين اليونيني
( ىػ747)بن علي البعلبكي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم
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رشيد: مشيخة النعاؿ البغدادم صائن الدين محمد بن األنجب ، تخريج
( ىػ643)الدين محمد بن عبد العظيم المنذرم 

محمد بن األنجب البغدادم
( ىػ659)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
ناجي معركؼ. بشار عواد كد. د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ277)مشيخة يعقوب بن سفياف الفسوم  تحقيق
محمد بن عبد اهلل السريع

أبو طاىر، أحمد بن محمد السلفي2/1مشيخة المحدثين البغدادية 
( ىػ576)

القاىرة- دار الرسالة  تحقيق
أحمد فريد

الضياء المقدسي، محمد بنالفتح المبين: المشيخة البلدانية المسمى
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

مشيخة أبي بكر بن النقور،: الفوائد الحساف عن الشيوخ الثقات، أك
اإلماـ أبي محمد بن األخضر: تخريج

أبو بكر بن النقور، عبد اهلل بن
( ىػ565)محمد 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تخريج/تحقيق
مسعد السعدني

ثبلث من كتب المشيخات الحديثية، مشيخة عمر بن محمد السهركردم
، مشيخة( ىػ650)، المشيخة البغدادية، أحمد بن مفرج  ( ىػ632)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

بيركت- دار القلم بركاية اإلماـ الذىبي ( ىػ728)مشيخة ابن تيمية - األربعوف حديثا  دراسة/تحقيق
عبد العزيز السيركاف

جزء فيو أربعوف حديثا مخرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
رحمو اهلل

أمين الدين، محمد بن إبراىيم
( ىػ735)الواني 

مصر- دار ابن عباس  تحقيق
أحمد بن عطية الوكيل

-مكتبة الخانجي ( ىػ574)شهدة بنت أحمد اإلبرم العمدة من الفوائد كاآلثار الصحاح كالغرائب في مشيخة شهدة
القاىرة

تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د
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قاضي المارستاف، محمد بن عبد(المشيخة الكبرل)أحاديث الشيوخ الثقات 
( ىػ535)الباقي األنصارم 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الشريف حاتم العوني

ابن رافع السبلمي، محمد بن( ىػ766)مشيخة البياني، ابن إماـ الصخرة، محمد بن إبراىيم البياني 
( ىػ774)ىجرس 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

رشيد الدين، أحمد بن المفرجالمشيخة البغدادية
( ىػ650)األموم 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

عقود الآللي في األسانيد العوالي، كىو: ثبت ابن عابدين، المسمى
تخريج ألسانيد شيخو محمد شاكر العقاد

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر
( ىػ1252)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

:كتاب سلوؾ طريق السلف في ذكر مشايخ عبد الحق بن خلف، تخريج
محمد: كستة أجزاء أخرل، نسخها ( ىػ636)محمد بن يوسف البرزالي 

عماف- الدار األثرية  تحقيق
عبد اهلل بن حمزة الجزائرم

ثبلث رسائل في اإلجازة في الحديث لؤلئمة الحفاظ ابن منده كمحمد
( ىػ637)بن موسى الحازمي كمحمد بن سعيد الدبيثي 

أركقة للدراسات كالنشر
األردف- 

تحقيق
محمد بن عبد اهلل المباركي

–دار الحديث الكتانية ( ىػ591)ُجػػزمء من فهرسة أبي محمد عبد اهلل الحجرم السبتي 
المغرب

تعليق/قرأه
عبد العزيز الساكرم

الثبت الكبير في مشيخة كأسانيد كإجازات الشيخ حسن المشاط المكي
( ىػ1399)

مؤسسة الفرقاف للتراث
لندف- اإلسبلمي 

دراسة/تحقيق
محمد بن عبد الكريم. د

منتخب األسانيد في)المسمى  ( ىػ1077)ثبت شمس الدين البابلي 
، لعيسى بن محمد الثعالبي(كصل المصنفات كاألجزاء كالمسانيد

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كعناية
محمد بن ناصر العجمي
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مرتبة على تاريخ الوفاة- كتب األثبات كالمشيخات كاإلجازات كالمسلسبلت  :الموضوع 

06

-دار البشائر اإلسبلمية محمد يونس الجونفورمالفرائد في عوالي األسانيد كعوالي الفوائد
بيركت

تعليق/تخريج
محمد أكـر الندكم. د

-دار أطلس الخضراء مجموع اإلجازات النجدية
الرياض

إعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

-بينونة للنشر كالتوزيع شريف بن صالح التشادم المصرم( ىػ369)معجم شيوخ أبي الشيخ األصبهاني 
اإلمارات

تقديم
رفعت فوزم عبد المطلب. د

عمر بن عبد اهلل المقبل( ىػ395)معجم شيوخ الحافظ أبي عبد اهلل ابن منده 

محمد ياسين بن محمد عيسىأسانيد كإجازات كمسلسبلت الفاداني
( ىػ1410)الفاداني المكي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

محمد بن أحمد بن سعيد الحنفيالفوائد الجليلة في مسلسبلت ابن عقيلة
( ىػ1150)المكي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية كتعليق
محمد رضا القهوجي. د

مختصر ثبت: ، كيليو( ىػ1089)ثبت عبد الحي ابن العماد الحنبلي 
، اختصار أبو المواىب الحنبلي( ىػ1071)عبد الباقي البعلي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

الكوكب المعتلي في ترجمة كثبت كاختيارات العبلمة السلفي كالفقيو
المحقق الشافعي علي بن يحيى البهكلي

المدينة- الناشر المتميز محمد بن جبريل بن حسين

إجازتو) ( ىػ1205)من نوادر إجازات العبلمة محمد مرتضى الزبيدم 
(ألحمد األنطاكي، األمير الصغير، أبي الفضل الركمي

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
محمد بن ناصر العجمي
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ابن حجر، أحمد بن عليالمعجم المفهرس أك تجريد أسانيد الكتب المشهورة كاألجزاء المنثورة
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
محمد شكور محمد الحاجي أمرير

ػػػػَفػػػػر أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدمعجم السَّ
( ىػ576)األصبهاني 

-الجامعة اإلسبلمية 
باكستاف

تحقيق
شير محمد زماف

ػػػػَفػػػػر أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدمعجم السَّ
( ىػ576)األصبهاني 

لبناف- دار الفكر  تحقيق
عبد اهلل عمر الباركدم

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1المعجم الكبير - معجم الشيوخ 
( ىػ748)أحمد 

الطائف- مكتبة الصديق  تحقيق
محمد الحبيب الهيلة. د

شمس الدين الذىبي، محمد بنمعجم شيوخ الذىبي
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
ركحية عبد الرحمن السيوفي. د

السمعاني، عبد الكريم بن محمد4/1المنتخب من معجم شيوخ السمعاني 
( ىػ562)بن منصور 

جامعة اإلماـ محمد بن
الرياض- سعود 

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

،( ىػ476)مشيخة أبي طاىر ابن أبي الصقر، محمد بن أحمد األنبارم 
، كمجلس إمبلء( ىػ516)كمعجم مشايخ محمد بن عبد الواحد الدقاؽ 

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق
الشريف حاتم العوني

السماع كالقراءة كاإلجازة كأىميتها في العصور المتقدمة كالمتأخرة،
ثبت الشيخ محمد سليم توكلنا: كيليو

–دار الحديث الكتانية ( ىػ1323)محمد سليم توكلنا 
المغرب

تحقيق
محمد بن أحمد التمتماني

مجموع رسائل كإجازات كنظم الشيخ إبراىيم بن صالح بن عيسى
( ىػ1343)النجدم 

الرياض- دار الصميعي ناصر بن سعود السبلمة
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نيل األماني بفهرسة مسند: منح المنة في سلسلة بعض كتب السنة، كيليو
العصر عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني، مع طائفة من صور بعض

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
( ىػ1382)

–دار الحديث الكتانية 
المغرب

عناية كتخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

ثبت العبلمة الشيخ أحمد- الآللىء الدرية في جمع األسانيد النجمية 
( ىػ1429)بن يحيى النجمي 

مكتبة األصالة كالتراث
الشارقة- 

جمع كتخريج
عبد اهلل بن محمد األحمرم

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ575)فهرست ابن خير األشبيلي 
بيركت

تحقيق كتعليق
بشار عواد معركؼ كابنو محمد. د

محمد المكي بن مصطفى بن عزكزعمدة األثبات في االتصاؿ بالفهارس كاألثبات
( ىػ1334)المالكي 

تونس- الدار المالكية  تحقيق
عمر بن الجيبلني الشبلي التونسي

محمد بن محمد المصرم المالكيشذا األدب في علو اإلسناد كالنسب: ثبت األمير الكبير المسمى
( ىػ1232) (األمير الكبير)

-دار اإلماـ الرازم 
القاىرة

تحقيق
مصطفى أبو زيد

ابن طولوف، محمد بن علي5/1الفهرست األكسط من المركيات 
( ىػ953)الصالحي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد العزيز الشبراكم. د

 من أعياف القرف600يحتوم على تراجم أكثر من )المعجم المختص 
معجم شيوخو الصغير كإجازاتو، لمحمد سعيد: ، كيليو(الثاني عشر

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ1205)محمد مرتضى الزبيدم 
بيركت

عناية
نظاـ يعقوبي كمحمد ناصر العجمي

كتقع في) (األربعين التي ركاىا شيخ اإلسبلـ بالسند)األربعوف التيمية 
(121 - 76/18مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
أحمد إبراىيم الحاج

دار الكتب كالوثائق( ىػ885)إبراىيم بن عمر البقاعي (المؤلف تلميذ ابن حجر) 5/1عنواف الزماف بتراجم الشيوخ كاألقراف 
القاىرة– القومية 

تحقيق
حسن حبشي. د
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 كتابا من40كىي ألزيد من )الدليل إلى أكائل الشيخ عبد الوكيل 
(مسموعات مسند مكة الشيخ عبد الوكيل

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة
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بيركت- دار الجيل عبد الغني عبد الخالقبحوث في السنة المشرفة

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن علي القرنيإعبلـ األعبلـ بأسباب عدـ جمع السنة النبوية في عصر صدر اإلسبلـ

-دار حراء للكتاب ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي منزلة السنة في التشريع اإلسبلمي
القاىرة

تخريج
عبد الرحمن الفريوائي. د

-المكتب اإلسبلمي محمد مصطفى األعظمي2/1دراسات في الحديث النبوم كتاريخ تدكينو 
بيركت

الثقبة- دار الهجرة محمد بن مطر الزىرانينشأتو كتطوره– تدكين السنة النبوية من القرف األكؿ الى القرف التاسع 

لبناف- دار الفكر محمد عجاج الخطيبالسنة النبوية ، مكانتها ، حفظها كتدكينها ، تفنيد بعض الشبهات حولها

دمشق- دار ابن كثير محمد عبد العزيز الخوليمفتاح السنة أك تاريخ فنوف الحديث النبوم تقديم/تحقيق
عبد القادر األرناؤكط/محمود األرناؤكط

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد فارس السلـوحفظ اهلل السنة كصور من حفظ اهلل لها كمناقشتهم فيها
بيركت

-المكتب اإلسبلمي محمد بن لطفي الصباغالحديث النبوم ، مصطلحو ، ببلغتو ، كتبو
بيركت
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المدرسة الحديثية في مكة كالمدينة كأثرىا في الحديث كعلومو ، من
2/1نشأتها حتى نهاية القرف الثاني الهجرم 

-مكتبة دار المنهاج محمد الثاني بن عمر بن موسى
الرياض

تقديم
محمد مطر الزىراني. د

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة نظرية تطبيقية- الحديث الموضوعي 

األحاديث النبوية التي اسُتِدؿ بها على اإلعجاز العلمي في اإلنساف
كاألرض كالفلك

-الجامعة اإلسبلمية أحمد بن حسن الحارثي
المدينة

مصر- المكتبة التوفيقية محمد محمد أبو زىوعناية األمة اإلسبلمية بالسنة النبوية: الحديث كالمحدثوف، أك تقريظ
الشيخ حسنين محمد مخلوؼ

الدماـ- دار ابن الجوزم محمود بن أحمد الدكسرمعظمة السنة النبوية

تكوين للدراساتعمر بن عبد اهلل المقبلدراسة تأصيلية- جوامع الكلم النبوم 
جدة- كاألبحاث 

-المكتب اإلسبلمي مصطفى بن حسني السباعيالسنة كمكانتها في التشريع اإلسبلمي
بيركت

مكة- جامعة أـ القرل محمد بن عمر بازموؿعلم شرح الحديث كركافد البحث فيو

ركاية الحديث بالمعنى كأثرىا في الحديث كالفقو كاللغة كالنحو
كالتصريف

مصر- مكتبة اإليماف رضا بن زكريا حميدة
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسوؿ صلى اهلل عليو
5/1كسلم كسنتو كأيامو 

البخارم، محمد بن إسماعيل
( ىػ256)

بيركت- الرسالة العالمية  أشرؼ على تحقيقو
شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد

محمد ناصر الدين األلباني4/1مختصر صحيح البخارم 
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

ابن حجر، أحمد بن عليفتح البارم شرح صحيح البخارم
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار السبلـ  تتمة/ تعليق 
علي الشبل. د/ الشيخ ابن باز 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(شرح إلى كتاب الجنائز)فتح البارم 
( ىػ795)ابن أحمد 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ عوض اهلل

أنيس السارم في تخريج كتحقيق األحاديث التي ذكرىا ابن حجر
11/1العسقبلني في فتح البارم 

لبناف- مؤسسة الرياف نبيل بن منصور البصارة

388)الخطابي، حمد بن محمد (رسالة دكتوراة) 4/1أعبلـ الحديث في شرح صحيح البخارم 
(ىػ

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
محمد بن سعد آؿ سعود. د

محمد صديق بن حسن القنوجي10/1عوف البارم لحل أدلة البخارم 
( ىػ1307)

دمشق- دار النوادر 

محمد الخضر الجكني الشنقيطي14/1كوثر المعاني الدرارم في كشف خبايا صحيح البخارم 
( ىػ1354)

بيركت- مؤسسة الرسالة 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن10/1التوشيح شرح الجامع الصحيح 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
رضواف جامع رضواف
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07

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن3/1التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح 
( ىػ794)بهادر الشافعي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
يحيى بن محمد الحكمي. د

786)محمد بن يوسف الكرماني 25/1شرح صحيح البخارم المعركؼ بالكواكب الدرارم 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
محمد عثماف

حمود بن عبد اهلل التويجرم(رد على مطاعن في صحيح البخارم)الرد القويم على المجـر األثيم 
( ىػ1413)

بريدة– دار العلياف 

زكريا بن محمد األنصارم الشافعي10/1تحفة البارم بشرح صحيح البخارم 
( ىػ926)الخزرجي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سليماف بن دريع العازمي

سبط ابن العجمي، إبراىيم بنالتوضيح لمبهمات الجامع الصحيح
( ىػ841)محمد الحلبي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
النقاش أشرؼ صبلح علي

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللاألجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخارم
( ىػ463)النمرم 

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

محمد يحيى بن محمد المختار10/1نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح 
( ىػ1330)الشنقيطي المالكي 

-دار عالم الكتب 
الرياض

ابن حجر، أحمد بن عليىدم السارم بشرح مقدمة فتح البارم
( ىػ852)العسقبلني 

مصر- المكتبة السلفية  تحقيق
محب الدين الخطيب

ابن جماعة، محمد بن إبراىيممناسبات تراجم البخارم
( ىػ733)الكناني 

بومبام- الدار السلفية  تحقيق
محمد إسحاؽ السلفي
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الرياض- دار طيبة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 2/1التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخارم  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

المختصر النصيح في تهذيب)اختصار صحيح البخارم المسمى 
4/1 (الكتاب الجامع الصحيح

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة
( ىػ435)المالكي 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
أحمد فارس السلـو. د

ابن حجر، أحمد بن علي2/1انتقاض االعتراض في الرد على العيني في شرح البخارم 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حمدم السلفي كصبحي السامرائي

دمشق- دار النوادر ( ىػ827)بدر الدين الدماميني 1/10 (شرح لصحيح البخارم)مصابيح الجامع  تحقيق
نور الدين طالب

تجريد)النكت على صحيح البخارم ، كيليو التجريد على التنقيح 
2/1 (تعليقات ابن حجر على شرح البخارم للزركشي

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-المكتبة اإلسبلمية 
مصر

تحقيق
ىشاـ السعيدني كنادر مصطفى

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرممختصر صحيح البخارم

ابن مالك، محمد بن عبد اهلل(النحوية)شواىد التوضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح 
( ىػ672)

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
طو محسن. د

المسائل النحوية في كتاب فتح البارم بشرح صحيح البخارم البن حجر
2/1

الرياض- مكتبة الرشد ناىد بنت عمر العتيق

استدراكات كتنبيهات على مواضع من)إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر 
(فتح البارم

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل
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عبد اهلل بن محمد الدكيش كعبداهلل(رسالتاف)أخطاء فتح البارم في العقيدة 
ابن سعدم الغامدم

-مكتبة أسد السنة 
القاىرة

إعداد
أبي يوسف بن يحيى المرزكقي

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ638)ناصر الدين ابن المنير المتوارم على أبواب البخارم
بيركت

تحقيق كتعليق
علي بن حسن الحلبي

-مكتبة المعارؼ أحمد بن فارس السلـواألحاديث الملحقة بالثبلثي في صحيح البخارم
الرياض

عبد اهلل بن أحمد السرخسيآمين- عدد جميع حديث الجامع الصحيح للبخارم رحمو اهلل كنفعنا بو 
( ىػ381)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

كشف االلتباس عما أكرده اإلماـ البخارم على بعض الناس، كمعها
(كقاؿ بعض الناس): دراسة من المسائل التي انتقدىا بقولو

عبد الغني الغنيمي الميداني
( ىػ1298)الدمشقي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة
عبد المجيد محمود عبد المجيد. د

ابن حجر، أحمد بن علي(5/1)تغليق التعليق على صحيح البخارم 
( ىػ852)العسقبلني 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

دراسة كتعليق
سعيد عبد الرحمن القزفي

عبد الحق بن عبد الواحد الهاشميعادات اإلماـ البخارم في صحيحو
( ىػ1392)المكي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

السير الحثيث في: كفي أكلو، تعليقات القارم على ثبلثيات البخارم 
االتصاؿ بثبلثيات أمير المؤمنين في الحديث

المبل علي القارم، علي بن سلطاف
( ىػ1014)محمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية
محمد بن ناصر العجمي

مصابيح الجامع ، كىو شرح الجامع الصحيح لئلماـ البخارم المشتمل
على بياف تراجمو كأبوابو كغريبو كإعرابو

دمشق- دار النوادر ( ىػ827)بدر الدين الدماميني  تحقيق
نور الدين طالب كجماعة
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شرح تراجم كأبواب صحيح البخارم- لب اللباب في التراجم كاألبواب 
5/1

دمشق- دار النوادر ( ىػ1392)عبد الحق الهاشمي  تحقيق
جماعة من المحققين

محمد عابد السندم الحنفيمنحة البارم في جمع ركايات صحيح البخارم
( ىػ1257)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

السندم ، محمد بن عبد الهادم2/1صحيح البخارم بحاشية السندم 
( ىػ1138)

مصر- المكتبة التوفيقية  تحقيق
عماد زكي الباركدم

منحة البارم لشرح ثبلثيات البخارم ، كمعو ىداية السارم مقدمة منحة
البارم

مصر- دار االستقامة محمد بن عمر بازموؿ

الرياض- دار الفضيلة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ شرح صحيح البخارم إلى نهاية كتاب اإليماف تعليق/دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن عمر الدميجي. د

الرياض- دار التوحيد عبد الرحمن بن ناصر البراؾتعليقات على المخالفات العقدية في فتح البارم شرح صحيح البخارم

الرياض- دار التدمرية عبد الرحمن بن صالح الدىش4/1األمالي على مختصر صحيح البخارم 

جمع تعقبات العبلمة األلباني على فتح البارم للحافظ ابن حجر
العسقبلني

دار أضواء السلف
القاىرة- المصرية 

جمع كتعليق
فواز بن محمد رشيد الجزائرم

إلى (...كيف بك يا ابن عمر )جزء في بطبلف نسبة الحديث الموضوع 
صحيح اإلماـ البخارم

الرياض- دار التوحيد عبد البارم بن حماد األنصارم
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ختم صحيح البخارم للحافظ: الوجو الصبيح في ختم الصحيح، كيليو
فؤاد السوسي:، تحقيق( ىػ1134)عبد اهلل بن سالم البصرم 

محمد علي بن عبلف الصديقي
( ىػ1057)المكي 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق كتعليق
نور الدين بن محمد الحميدم

المجلد)الزند الوارم كالبدر السارم في اختصار كشرح صحيح البخارم 
(األكؿ فقط

1407)محمد تقي الدين الهبللي 
(ىػ

-دار إيبلؼ الدكلية 
الكويت

تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

أحمد بن محمد القسطبلني16/1إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم 
( ىػ923)الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

من متن% 80تم التعليق على ) 16/1التعليق على صحيح البخارم 
(الكتاب

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن الملقن، عمر بن علي36/1التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الكويت- غراس  تحقيق كتعليق
عبد العزيز بن أحمد المشيقح

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللشرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم
( ىػ1420)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د

على صحيح اإلماـ ( ىػ320)زيادات اإلماـ محمد بن يوسف الفربرم 
البخارم

–دار األكراؽ الثقافية 
جدة

إعداد
سامح عبد اهلل عبد القوم متولي

الفوائد المجنية من التعليقات البازية على صحيح اإلماـ البخارم كفتح
(سعيد بن علي بن كىف القحطاني: جمع) 2/1البارم البن حجر 

المؤلف إشراؼ
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ1354)عبد الرحمن البوصيرم مبتكرات الآللىء كالدرر في المحاكمة بين العيني كابن حجر تحقيق كتعليق
رائد بن صبرم بن أبي علفة
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المدينة- مكتبة الدار عبد اهلل بن محمد الغنيماف2/1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم 
المنورة

قرائن الترجيح في المحفوظ كالشاذ في زيادة الثقة عند الحافظ ابن
(فتح البارم)حجر في كتابو 

الرياض- مكتبة الرشد نادر بن السنوسي العمراني تقديم
أحمد معبد عبد الكريم. د

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن(الصحيح الجامع)عمدة القارم كالسامع في ختم 
( ىػ902)

مصر- دار الغػد الجديد  تحقيق
رضواف جامع رضواف

ركايات كنسخ الجامع الصحيح لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل
دراسة كتحليل- البخارم 

-دار إماـ الدعوة محمد بن عبد الكريم عبيد
الرياض

 -(الجامع الصحيح)إشارات اإلماـ البخارم إلى اختبلؼ األسانيد في 
دراسة منهجية تحليلية

جمعية منتدل العلممحمد بن كماؿ الرمحي
األردف- النافع 

إشراؼ
باسم بن فيصل الجوابرة. د

-دار األمة للنشر خلدكف األحدبنظرات كتحقيقات في السيرة كالمنهج- اإلماـ البخارم كجامعو الصحيح 
الرياض

مصر- دار األنصار ماىر بن ياسين الفحلإبراز صنعة الحديث في صحيح البخارم

فوائد من شرح صحيح البخارم- الفوائد العلمية من الدركس البازية 
5/1

بيركت- الرسالة العالمية  إشراؼ الشيخ/ إعداد 
صالح الفوزاف/عبد السبلـ السليماف

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي14/1منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل 
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فتح)منهج الحافظ ابن حجر العسقبلني في العقيدة من خبلؿ كتابو 
3/1 (البارم

الرياض- مكتبة الرشد محمد إسحاؽ كندك

-مكتبة صنعاء األثرية عبد الكريم بن أحمد الحجورمتلبية األماني بأفراد اإلماـ البخارم
صنعاء

كتب: يقع في المجلد الثامن من - (فتح البارم)الفوائد المنتقاة من 
كرسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر

الرياض- دار التوحيد عبد المحسن بن حمد العباد البدر
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مسلم بن الحجاج النيسابورم(المتن)صحيح مسلم 
( ىػ261)

الرياض- دار السبلـ 

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 6/1المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  تحقيق
مركز الرسالة للدراسات كتحقيق التراث

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوممختصر صحيح مسلم
( ىػ656)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
413

دمشق- دار النوادر ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ مختصر صحيح مسلم تحقيق
عبد الحميد كعبد العليم الدركيش

544)عياض بن موسى اليحصبي 9/1إكماؿ المعلم بفوائد مسلم 
(ىػ

مصر- دار الوفاء  تحقيق
يحيى إسماعيل. د

كىو شرح)السراج الوىاج في شرح مطالب صحيح مسلم بن الحجاج 
(على مختصر المنذرم

محمد صديق بن حسن القنوجي
( ىػ1307)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
عبد اهلل بن إبراىيم األنصارم

أحمد بن عمر األنصارم القرطبي7/1المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم 
( ىػ656)

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
عدد من المحققين

محمد بن علي بن عمر المازرم3/1المعلم بفوائد مسلم 
( ىػ536)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد الشاذلي

828)لمحمد األبي  (إكماؿ إكماؿ المعلم)صحيح مسلم مع شرحو 
7/1(  ىػ895)لمحمد السنوسي ( مكمل إكماؿ اإلكماؿ)، كشرحو (ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت
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جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن6/1الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

تمت التعليقات عند نهاية كتاب) 10/1التعليق على صحيح مسلم 
(اللباس كالزينة

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي45/1البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلماـ مسلم بن الحجاج 
المولدم

الدماـ- دار ابن الجوزم 

الثقبة- دار الهجرة ( ىػ327)محمد بن أحمد الشهيد علل األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمنصيانة صحيح مسلم من اإلخبلؿ كالغلط، كحمايتو من اإلسقاط كالسقط
( ىػ643)الشهرزكرم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
أحمد حاج محمد عثماف. د

الثقبة- دار الهجرة علي بن حسن الحلبيتغليق التعليق على صحيح مسلم

ابن حجر، أحمد بن عليالوقوؼ على ما في صحيح مسلم من الموقوؼ
( ىػ852)العسقبلني 

الكويت- مكتبة المعبل  عناية
أـ عبد اهلل بنت محركس العسلي

غرر الفوائد المجموعة في: اإلماـ مسلم كمنهجو في الصحيح، كيليو
بياف ما كقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة ليحيى بن علي

الرياض- دار الصميعي مشهور بن حسن آؿ سلماف

كتاب األجوبة للشيخ أبي مسعود لما أشكل على الدارقطني على
صحيح مسلم بن الحجاج

أبو مسعود بن محمد الدمشقي
( ىػ401)

الرياض- دار الوراؽ  تحقيق
إبراىيم بن علي آؿ كليب
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جواب أبي مسعود الدمشقي ألبي الحسن الدارقطني عما بين غلط أبي
(بركاية بركات الخشوعي عن الخطيب البغدادم)الحسين مسلم 

أبو مسعود بن محمد الدمشقي
( ىػ401)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

كتاب غرر الفوائد المجموعة في بياف ما كقع في صحيح مسلم من
األحاديث المقطوعة

الرشيد العطار، يحيى بن علي
( ىػ662)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
صبلح الدين محمد ببلؿ

األحاديث التي استشهد بها مسلم رحمو اهلل تعالى في بحث الخبلؼ في
اشتراط العلم باللقاء

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
( ىػ1386)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
محمد الموسى

مصر- دار اإلماـ أحمد ربيع بن ىادم المدخليبين اإلمامين مسلم كالدارقطني

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن4/1المسند المستخرج على صحيح مسلم 
( ىػ430)عبداهلل 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن إسماعيل الشافعي

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبي2/1قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح اإلماـ مسلم بن الحجاج 

من)إتحاؼ السامع بمنهج اإلماـ مسلم في المسند الصحيح الجامع 
(كبلـ ابن القيم

بيركت- دار ابن حـز أبو الحارث نادر بن سعيد تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف

مصر- دار اإلماـ أحمد ربيع بن ىادم المدخلي(دفاع عن صحيح مسلم)التنكيل بما في توضيح المليبارم من األباطيل 

صنعاء- دار اآلثار ربيع بن ىادم المدخليمنهج اإلماـ مسلم في ترتيب كتابو الصحيح كدحض شبهات حولو

1080   من 417صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
شركحات كبحوث في صحيح مسلم :الموضوع 

07

كشف المعلم بأباطيل: دراسات علمية في صحيح مسلم، كىو المسمى
كتاب تنبيو المسلم

الثقبة- دار الهجرة علي بن حسن الحلبي

أحمد بن برىاف الدين سبط بنتنبيو المعلم بمبهمات صحيح مسلم
( ىػ884)العجمي 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الحاكم، محمد بن عبد اهلل(صحيح مسلم)المدخل الى الصحيح 
( ىػ405)النيسابورم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
ربيع بن ىادم. د

محمد بن يحيى بن ىشاـالمفصح المفهم كالموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم
( ىػ646)األنصارم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
كليد أحمد حسين

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيزختم صحيح مسلم على شيح الحنابلة كمسندىم
( ىػ1432)

المؤلف إعداد
جبراف بن سلماف سحارم

السندم ، محمد بن عبد الهادمحاشية السندم على صحيح مسلم
( ىػ1138)

-بينونة للنشر كالتوزيع 
اإلمارات

تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

ابن حجر، أحمد بن عليعوالي اإلماـ مسلم
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد المجدكب

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوممختصر صحيح مسلم
( ىػ656)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

محلى بأحكاـ) 7/1المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(كتعليقات كتعقبات الشيخ األلباني كالشيخ مشهور سلماف

الجبيل- دار الصديق ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ  عناية
مازف بن عبد الرحمن البيركتي
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مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي9/1توفيق الرب المنعم بشرح صحيح اإلماـ مسلم 
الرياض- الراجحي  

سبط ابن العجمي، إبراىيم بنتحفة الُمػػػػْنػػػِجد كالُمػػْتػػػِهم في غريب صحيح مسلم
( ىػ841)محمد الحلبي 

ِعلم إلحياء التراث
-كالخدمات الرقمية 

تحقيق
مصر- مؤسسة ِعلم إلحياء التراث 

الرياض- معالم السنن عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرشرح مقدمة صحيح مسلم

سعيد بن علي بن كىف القحطانيالفوائد المجنية من التعليقات البازية على صحيح مسلم بشرح النوكم
( ىػ1440)

المؤلف إشراؼ
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

أحمد بن عمر األنصارم القرطبيتلخيص صحيح مسلم
( ىػ656)

القاىرة- دار السبلـ  تحقيق
رفعت عبد الغني كأحمد الخولي. د

القاىرة- دار ابن عفاف عبد اهلل بن محمد دنفوإبراىيم بن محمد بن سفياف ركاياتو كزياداتو كتعليقاتو على صحيح مسلم

معجم غريب)المفصح المفهم كالموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم 
2/1 (الحديث في صحيح مسلم

محمد بن يحيى الخضراكم
( ىػ646)األندلسي 

مصر- دار الغػد الجديد  تحقيق
رضواف جامع رضواف

أبو عوانة، يعقوب بن إسحاؽ8/1المسند المستخرج على صحيح مسلم 
( ىػ316)االسفراييني 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
لجنة من الباحثين
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عقود الجماف على: اللؤلؤ كالمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف، كمعو
(زيادات كتصويبات على اللؤلؤ)اللؤلؤ كالمرجاف، لعبد الكريم الحجورم 

صنعاء- دار اآلثار ( ىػ1388)محمد فؤاد عبد الباقي 

ابن الخراط، عبد الحق بنالجمع بين الصحيحين
( ىػ581)عبدالرحمن األشبيلي 

الرياض- دار المحقق  تقديم/ عناية 
بكر أبو زيد. د/ محمد الغماس 

مع تمييز زكائده على الصحيحين، كبهامشو- الجمع بين الصحيحين 
4/1تعليقات ابن األثير كغيره، كمعو غريب الصحيحين للحميدم 

488)محمد بن فتوح الحميدم 
(ىػ

-دار الكماؿ المتحدة 
دمشق

عبد اهلل بن الحسن األصبهاني5/1جمع الصحيحين بحذؼ المعاد كالطرؽ 
( ىػ517)

دمشق- دار النوادر  إعداد
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

الكويت- غراس عبد اهلل بن صالح العبيبلف2/1إرشاد القارم إلى أفراد مسلم عن البخارم  راجعو/تصحيح
413

شرح الجمع بين الصحيحين) 8/1االفصاح عن معاني الصحاح 
(للحميدم

560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تخريج/تحقيق
فؤاد عبد المنعم أحمد. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي4/1كشف المشكل من حديث الصحيحين 
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
علي بن حسين البواب. د

صنعاء- دار اآلثار ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر االلزامات كالتتبع دراسة
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

أحمد البيضاني ، عدناف المصقرماتحاؼ القارم بمفاريد مسلم كالبخارم
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مطالع األنوار على صحاح اآلثار في فتح ما استغلق من الموطأ
كالصحيحين كإيضاح مبهم لغتها كالمختلف من ركاتها كتمييز مشكلها

ابن قرقوؿ ، إبراىيم بن يوسف
( ىػ569)الوىراني 

مصر- دار الفبلح  تحقيق
لجنة من الباحثين بدار الفبلح

دمشق- دار القلم 2/1الجامع بين الصحيحين لئلمامين البخارم كمسلم  جمع كترتيب
صالح بن أحمد الشامي

دمشق- دار النوادر نافذ حسين حماددراسة توثيقية تطبيقية- أحاديث الصحيحين كرجالهما 

ابن حجر، أحمد بن علياألربعوف العالية لمسلم على البخارم في صحيحيهما
( ىػ852)العسقبلني 

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
عبد المجيد جمعة الجزائرم. د

بحث في المعايير التي بنى عليها البخارم- دفاع عن الصحيحين 
كمسلم كتابيهما

مصر- كشيدة أيمن عيد النجار تقديم
أحمد معبد عبد الكريم. د

488)محمد بن فتوح الحميدم تفسير غريب ما في الصحيحين
(ىػ

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
زبيدة بنت محمد. د
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279)الترمذم، محمد بن عيسى الجامع الصحيح كىو سنن الترمذم
(ىػ

مكة- توزيع دار الباز  تحقيق
أحمد بن محمد شاكر

279)الترمذم، محمد بن عيسى 6/1الجامع الكبير 
(ىػ

بيركت- الرسالة العالمية  تحقيق
شعيب األرناؤكط كجماعة

279)الترمذم، محمد بن عيسى (سنن الترمذم)الجامع الصحيح 
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

حكم على أحاديثو
413

الرياض- دار العاصمة ( ىػ734)ابن سيد الناس اليعمرم 2/1النفح الشذم شرح سنن الترمذم  تعليق/تحقيق
أحمد معبد عبد الكريم. د

شفاء الغلل في شرح كتاب: تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم ، كمعو
10/1العلل 

أبو العبل، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ1353)المباركفورم 

الرياض- دار السبلـ  عناية
يوسف الحاج أحمد

أبو داكد، سليماف بن األشعثسنن أبي داكد
( ىػ275)السجستاني 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

حكم على أحاديثو
413

أبو داكد، سليماف بن األشعث7/1سنن أبي داكد 
( ىػ275)السجستاني 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط كجماعة

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(كىو تهذيب لمختصر المنذرم على سنن أبي داكد) 5/1تهذيب السنن 
( ىػ751)أيوب 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
إسماعيل بن غازم مرحبا. د

غاية المقصود في حل)عوف المعبود شرح سنن أبي داكد ، كىو مختصر 
7/1 (سنن أبي داكد

محمد أشرؼ الصديقي العظيم
( ىػ1322قبل )أبادم 

الرياض- دار السبلـ  عناية/تخريج
يوسف الحاج أحمد
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السخاكم، محمد بن عبد الرحمن7/1بذؿ المجهود في ختم سنن أبي داكد 
( ىػ902)

مصر- دار المعارؼ  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

بدر الدين العيني، محمود بن أحمد7/1شرح سنن أبي داكد 
( ىػ855)الحنفي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
خالد بن إبراىيم المصرم

محمد ناصر الدين األلباني10/1 (دراسة حديثية)صحيح سنن أبي داكد كضعيف سنن أبي داكد 
( ىػ1420)

الكويت- غراس 

1329)أبو الطيب العظيم آبادم 3/1غاية المقصود في شرح سنن أبي داكد 
(ىػ

الرياض- دار الطحاكم 

شرح لبعض أحاديث من)اإليجاز في شرح سنن أبي داكد السجستاني 
(سنن أبي داكد

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ  تحقيق
حسين بن عكاشة

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن5/1مرقاة الصعود إلى سنن أبي داكد 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

المؤلف تحقيق
محمد إسحاؽ آؿ إبراىيم. د

303)النسائي، أحمد بن شعيب سنن النسائي
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

حكم على أحاديثو
413

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي(22/1)شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 
المولدم

الدماـ- دار ابن الجوزم 

سنن النسائي بشرح الحافظ جبلؿ الدين السيوطي كحاشية اإلماـ
6/1السندم 

303)النسائي، أحمد بن شعيب 
(ىػ

-دار الرياف للتراث 
القاىرة
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303)النسائي، أحمد بن شعيب 12/1السنن الكبرل 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تخريج/تحقيق
شعيب األرناؤكط

303)النسائي، أحمد بن شعيب 3/1السنن الكبرل 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  عناية
جاد اهلل بن حسن الخداش

273)ابن ماجو ، محمد بن يزيد سنن ابن ماجو
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

حكم على أحاديثو
413

273)ابن ماجو ، محمد بن يزيد 5/1السنن 
(ىػ

بيركت- الرسالة العالمية  تحقيق
شعيب األرناؤكط كجماعة

273)ابن ماجو ، محمد بن يزيد (مضبوط على ست نسخ خطية)السنن 
(ىػ

الجبيل- دار الصديق  تعليق/تحقيق
عصاـ موسى ىادم

الرياض- دار المغني محمد بن علي بن آدـ األثيوبي4/1 (شرح المقدمة فقط)مشارؽ األنوار الوىاجة شرح سنن ابن ماجو 

مصر- دار ابن عباس ( ىػ762)مغلطام بن قػليج 4/1اإلعبلـ بسنتو عليو الصبلة كالسبلـ ، شرح سنن ابن ماجو اإلماـ  تعليق/تخريج/تحقيق
أحمد بن إبراىيم أبي العينين

تحرير المقاؿ كالبياف في: بذؿ المجهود في ختم سنن أبي داكد ، كيتلوه
الكبلـ على الميزاف

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ902)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بدر بن عبد الرحمن العماش

388)الخطابي، حمد بن محمد 3/1معالم السنن ، شرح سنن أبي داكد 
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم3/1مختصر سنن أبي داكد 
( ىػ656)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

-مكتبة قدكسة الىور ( ىػ1429)محمد علي جامباز 10/1إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجو 
باكستاف

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن3/1قوت المغتذم على جامع الترمذم 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
توفيق محمود تكلو

الدماـ- دار ابن الجوزم ياسر بن محمد آؿ عيد14/1فضل الرحيم الودكد تخريج سنن أبي داكد 

ختم سنن أبي داكد ، كمعو فوائد من دركس الشيخ العباد على السنن ،
كدراسة عن رباعيات أبي داكد في سننو

1134)عبد اهلل بن سالم البصرم 
(ىػ

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق كتعليق
محمد محمدم النورستاني

كىو تهذيب) 3/1تهذيب سنن أبي داكد كإيضاح عللو كمشكبلتو 
(لمختصر المنذرم على سنن أبي داكد

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
نبيل بن نصار السندم

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبيإتحاؼ الطالب األحوذم بشرح جامع اإلماـ الترمذم

سبط ابن العجمي، إبراىيم بن5/1الحواشي على سنن ابن ماجو 
( ىػ841)محمد الحلبي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
فاضل بن خلف الحمادة الرقي. د

أحاديث السنن األربعة الموضوعة بحكم العبلمة الرباني محمد ناصر
الدين األلباني

القاىرة- دار ابن عفاف محمد شوماف الرملي
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:الفئة  حديث
السنن األربع :الموضوع 

07

692)عبيد بن محمد اإلسعردم فضائل الكتاب الجامع ألبي عيسى الترمذم
(ىػ

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي

السندم ، محمد بن عبد الهادمكفاية الحاجة على سنن ابن ماجو
( ىػ1138)

بيركت- دار الجيل 
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07

لبناف- دار الفكر ( ىػ241)أحمد بن حنبل (الطبعة الميمنية) 6/1مسند اإلماـ أحمد 

مصر- دار المعارؼ ( ىػ241)أحمد بن حنبل (إلى مسند أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو)مسند اإلماـ أحمد  حكم على أحاديثو
أحمد محمد شاكر

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ241)أحمد بن حنبل 52/1مسند اإلماـ أحمد  تحقيق
شعيب األرناؤكط كجماعة

100محقق على سبع نسخ خطية بزيادة ) ، 15/1مسند اإلماـ أحمد 
(حديث

جدة- دار المنهاج ( ىػ241)أحمد بن حنبل  إشراؼ
أحمد معبد عبد الكريم. د

السفاريني، محمد بن أحمد(2/1)نفثات صدر الُمػْكػَبد كقرة عين األرمد بشرح ثبلثيات مسند أحمد 
( ىػ1188)الحنبلي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج كتعليق
عبد القادر األرناؤكط

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ، مع شرحو
24/1بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني 

أحمد بن عبد الرحمن البنا
( ىػ1377)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

المنهج األسعد في ترتيب أحاديث مسند اإلماـ أحمد ، معو الفتح
4/1الرباني للساعاتي كشرح الحافظ أحمد شاكر 

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن ناصر رحماني

ترتيب أحاديث المسند على)المػحصل لمسند اإلماـ أحمد بن حنبل 
25/1 (األبواب الفقهية

الرياض- دار العاصمة إبراىيم بن عبد اهلل القرعاكم

السندم ، محمد بن عبد الهادم5/1حاشية السندم على مسند اإلماـ أحمد بن حنبل 
( ىػ1138)

الرياض- دار المأثور  تحقيق كتعليق
طارؽ عوض اهلل
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مصر- دار ابن رجب ( ىػ241)أحمد بن حنبل (مكرر في كتب الزىد) 2/1كتاب الزىد  إشراؼ/تحقيق
مصطفى العدكم/يحيى األزىرم

-دار البشائر اإلسبلمية الوجادات في مسند اإلماـ أحمد بن حنبل
بيركت

ترتيب كتخريج كتعليق
عامر بن حسن صبرم. د

ابن الجزرم، محمد بن محمدالمصعد األحمد في ختم مسند اإلماـ أحمد
( ىػ833)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

ابن حجر، أحمد بن علي(مكرر في مناىج محدثين)القوؿ المسدد في الذب عن المسند ألحمد 
( ىػ852)العسقبلني 

-مبرة اآلؿ كاألصحاب 
الكويت

تحقيق كتعليق
أسامة الشنطي كعمرك بسيوني

محذكؼ األسانيد كاألحاديث) 4/1تقريب المسند لئلماـ أحمد 
(المكررة كمرتب على األبواب

دمشق- دار القلم صالح بن أحمد الشامي

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمدترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند
( ىػ620)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

السندم ، محمد بن عبد الهادم12/1حاشية مسند اإلماـ أحمد بن حنبل 
( ىػ1138)

دمشق- دار النوادر  تخريج/تحقيق
نور الدين طالب

الذب األحمد عن مسند اإلماـ أحمد كالرد على من طعن في صحة
نسبتو إليو

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

لبناف- مؤسسة الرياف 
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موطأ مالك كشركحاتو :الموضوع 
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عجماف- مكتبة الفرقاف ( ىػ179)مالك بن أنس األصبحي 5/1 (بالركايات الثمانػية)المػوطأ  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ179)مالك بن أنس األصبحي 2/1 (بركاية أبي مصعب الزىرم المدني)الموطأ  تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ179)مالك بن أنس األصبحي (ركاية سويد بن سعيد الحدثاني)الموطأ 
بيركت

تحقيق
عبد المجيد التركي

فتح المجيد: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ، كمعو
في اختصار أحاديث التمهيد

مجموعة التحفمحمد بن عبد الرحمن المغراكم
-كالنفائس الدكلية 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد ، مرتبا على األبواب
18/1الفقهية للموطأ 

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تحقيق
أسامة بن إبراىيم

االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما تضمنو
الموطأ من معاني الرأم كاآلثار كشرح ذلك كلو باإليجاز كاالختصار

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تحقيق
أسامة بن إبراىيم

ىشاـ بن أحمد الوقشي األندلسيالتعليق على الموطأ في تفسير لغاتو كغوامض إعرابو كمعانيو
( ىػ486)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق كتعليق
عبد الرحمن بن سليماف العثيمين. د

مكة- دار الباز ( ىػ474)سليماف بن خلف الباجي 9/1المنتقى شرح موطأ مالك  تحقيق
محمد عبد القادر عطا

محمد بن عبد اهلل بن العربي5/1أكضح المسالك بشرح موطأ مالك 
( ىػ543)المعافرم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت
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ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل10/1التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد 
( ىػ463)النمرم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تحقيق
لجنة من المحققين

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم بغية الملتمس في سباعيات اإلماـ مالك بن أنس
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

بيركت- دار ابن حـز سليم بن عيد الهبلليصحيح الموطأ لئلماـ مالك بن أنس

بيركت- دار ابن حـز سليم بن عيد الهبلليضعيف الموطأ لئلماـ مالك بن أنس

الحاكم الكبير، محمد بن محمدعوالي اإلماـ مالك
( ىػ378)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد الشاذلي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد في حديث رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

مؤسسة الفرقاف للتراث
لندف- اإلسبلمي 

تحقيق
بشار عواد كآخركف

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي4/1أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك 
( ىػ1122)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
طو عبد الرؤكؼ سعد

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿمبتكرات اإلماـ مالك- ختم الموطأ 
الجزائر
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360)الطبراني، سليماف بن أحمد 18/1 ( ىػ1431طبعة مزيدة كمنقحة )المعجم الكبير 
(ىػ

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (13قطعة من ج )المعجم الكبير 
(ىػ

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (قطعة من مسانيد من اسمو عبد اهلل)المعجم الكبير 
(ىػ

الرياض- دار الراية  تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (ملحق بالمعجم الكبير)األحاديث الطواؿ 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (3/1) (21 ، كقطعة من ج 14 ، 13)المعجم الكبير 
(ىػ

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

إشراؼ
سعد الحميد كخالد الجريسي. د

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 10/1المعجم األكسط 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
السيد أحمد إسماعيل/أيمن شعباف

غنية األلمعي ألبي الطيب شمس: المعجم الصغير للطبراني، كيليو رسالة
الحق آبادم

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 2/1الركض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 
(ىػ

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
محمد شكور محمد الحاجي أمرير

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 4/1مسند الشاميين 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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360)الطبراني، سليماف بن أحمد 3/1كتاب الدعاء 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق كتخريج كدراسة
محمد سعيد البخارم

الرياض- دار الراية عدناف عرعورفهرس المعجم الكبير

الرياض- دار الكياف نايف بن صبلح المنصورمإرشاد القاصي كالداني إلى تراجم شيوخ الطبراني

إشراؼمجموعة من الباحثينسبيل الحسنيين إلى صحاح كحساف زكائد المعجمين األكسط كالصغير
محمد بن أحمد الحكمي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد ( ، يتضمن مسند النعماف بن بشير21قطعة من ج )المعجم الكبير 
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
مخلوؼ العرؼ

360)الطبراني، سليماف بن أحمد محلى بأحكاـ األلباني– المعجم الصغير 
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتعليق
توفيق بن عبد اهلل الزنتاني

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 10/1المعجم األكسط 
(ىػ

-دار الكلمة الطيبة 
القاىرة

تحقيق
طارؽ عوض اهلل كعبد المحسن الحسيني

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (مذكور في كتب اآلداب الشرعية)مكاـر األخبلؽ 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
أبي بسطاـ محمد بن مصطفى

360)الطبراني، سليماف بن أحمد نسخة الحافظ العراقي- المعجم الصغير 
(ىػ

بيركت- دار المقتبس 
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360)الطبراني، سليماف بن أحمد كتاب األكائل
(ىػ

بيركت- دار الجيل  تحقيق
مركاف العطية كشيخ الراشد
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المستدرؾ على الصحيحين، مع تضمينات اإلماـ الذىبي في التلخيص
كالميزاف كالعراقي في أماليو كالمناكم في فيض القدير كغيرىم

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

المستدرؾ على الصحيحين، كمعو تلخيص الذىبي، كالدرؾ بتلخيص
المستدرؾ، كأحكاـ األئمة على أسانيده، كزكائد المستدرؾ على الكتب

الحاكم، محمد بن عبد اهلل
( ىػ405)النيسابورم 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
عبد السبلـ بن محمد علوش

تتبع أكىاـ الحاكم التي"المستدرؾ على الصحيحين للحاكم كبذيلو 
5/1" سكت عليها الذىبي

القاىرة- دار الحرمين  تذييل
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن مراد السلفيتعليقات على ما صححو الحاكم في المستدرؾ ككافقو الذىبي

-مستدرؾ أبي إسحاؽ الحويني على أبي عبد اهلل الحاكم النيسابورم 
4/1فيو أكثر من مائة نوع من األكىاـ، كبلغت االستدراكات سبعمائة 

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاؽ الحويني صنعو
أحمد بن عطية الوكيل

مختصر استدراؾ  الحافظ الذىبي على مستدرؾ أبي عبد اهلل الحاكم
7/1

ابن الملقن، عمر بن علي
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل اللحيداف كسعد آؿ حميد

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين(أمالي الحافظ العراقي)المستخرج على المستدرؾ للحاكم 
( ىػ806)

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
محمد عبد المنعم رشاد

فصل: المعلم بما استدركو الحاكم كىو في البخارم كمسلم، كمعو
المقاؿ في حديث األبداؿ

الرياض- مكتبة الرشد عبد السبلـ بن محمد علوش

-دار الكتب العلمية عزيز رشيد محمد الداينيتصحيح أحاديث المستدرؾ بين الحاكم النيسابورم كالحافظ الذىبي
بيركت

مراجعة
بشار عواد معركؼ. د
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دمشق- دار النوادر محمد بن محمود بن إبراىيم عطيوكىو في أحدىما أك ركياه (كلم يخرجاه)االنتباه لما قاؿ الحاكم 

الحاكم، محمد بن عبد اهلل9/1المستدرؾ على الصحيحين 
( ىػ405)النيسابورم 

القاىرة- دار التأصيل  تحقيق
مركز البحوث كتقنية المعلومات

1080   من 435صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
سنن البيهقي ككتبو المسندة :الموضوع 

07

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 11/1السنن الكبرل، كبذيلو تعقبات ابن التركماني 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن عبد القادر عطا

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 10/1كتاب السنن الكبرل 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد السبلـ بن محمد علوش

-مكتبة المعارؼ أحمد بن فارس السلـوتحفة المتقي بختم السنن الكبير لئلماـ البيهقي
الرياض

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب اإليماف المسندة) 14/1الجامع لشعب اإليماف 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العلي عبد الحميد حامد. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب اإليماف المسندة) 9/1الجامع لشعب اإليماف 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد السعيد زغلوؿ

-المكتب اإلسبلمي خالد بن عبد الرحمن العك(بحوث في اإليماف: مذكور في كتب العقيدة)صحيح شعب اإليماف 
بيركت

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب األذكار) 2/1الدعوات الكبير 
(ىػ

مركز المخطوطات
-كالتراث كالوثائق 

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (اآلداب الشرعية: كتاب مسند مكرر في)اآلداب 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب اإليماف باليـو اآلخر)كتاب البعث كالنشور 
(ىػ

-مكتبة دار الحجاز 
مصر

تحقيق
أبو عاصم الشوامي األثرم
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458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب القراءة خلف اإلماـ
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تخريج
محمد السعيد زغلوؿ

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (مكرر في كتب الزىد)كتاب الزىد الكبير 
(ىػ

أركقة للدراسات كالنشر
األردف- 

تحقيق كتعليق
تقي الدين الندكم. د

شمس الدين الذىبي، محمد بن10/1المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي 
( ىػ748)أحمد 

الرياض- مدار الوطن  إشراؼ/ تحقيق 
ياسر إبراىيم/ دار المشكاة 

الرياض- مكتبة الرشد محمد ضياء الرحمن األعظمي9/1المنة الكبرل شرح كتخريج السنن الصغرل للبيهقي 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين االعتقاد كالهداية إلى سبيل الرشاد
(ىػ

الرياض- دار الفضيلة  تعليق/ تحقيق 
عبد الرزاؽ عفيفي/ أحمد أبي العينين 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب األسماء كالصفات
(ىػ

-مكتبة السوادم 
الرياض

تقديم/تحقيق
مقبل الوادعي/ عبد اهلل الحاشدم 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب األسماء كالصفات
(ىػ

-دار التوعية اإلسبلمية 
مصر

تحقيق
محمد محب الدين أبو زيد

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 3/1كتاب القضاء كالقدر 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
صبلح الدين عباس شكر. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 15/1معرفة السنن كاآلثار عن الشافعي كالمزني 
(ىػ

مكة- بيع دار الباز  تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د
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458)البيهقي، أحمد بن الحسين 6/1معرفة السنن كاآلثار عن الشافعي كالمزني 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 7/1دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
سيد بن إبراىيم

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 7/1دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب الزىد الكبير
(ىػ

-دار البصيرة 
االسكندرية

تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (تقدـ في كتب الحديث)فضائل األكقات 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 2/1المدخل إلى علم السنن 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج  تحقيق
محمد عوامة

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 2/1المدخل إلى السنن الكبرل 
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
محمد ضياء الرحمن األعظمي. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 23/1السنن الكبير 
(ىػ

مصر- دار ىجر  تحقيق
دار ىجر/ عبد اهلل التركي . د
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محمد ناصر الدين األلباني13/1 ( ىػ354)التعليقات الحساف على صحيح ابن حباف 
( ىػ1420)

جدة- دار باكزير 

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ739)علي بن بلباف الفاسي 18/1صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف  تحقيق
شعيب األرناؤكط

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ739)علي بن بلباف الفاسي 2/1 ( ىػ354)اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف  تحقيق
شعيب األرناؤكط

شفاء العي بتخريج كتحقيق مسند اإلماـ الشافعي بترتيب العبلمة السندم
2/1

جدة- توزيع مكتبة العلم مجدم بن محمد المصرم تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

أبو السعادات المبارؾ بن محمد،5/1الشافي في شرح مسند الشافعي 
( ىػ606)المعركؼ بابن األثير 

مصر- دار الكلمة  تحقيق
عامر بن عبد الباسط الجزار

مسند اإلماـ الشافعي، بترتيب األمير أبي سعيد سنجر بن عبد اهلل
4/1 ( ىػ745)الناصرم 

204)الشافعي، محمد بن إدريس 
(ىػ

الكويت- غراس  تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

1329)أبو الطيب العظيم آبادم 2/1سنن الدارقطني، كبذيلو التعليق المغني على الدارقطني 
(ىػ

بيركت- عالم الكتب 

682)عبد اهلل بن يحيى الغساني تخريج األحاديث الضعاؼ من سنن الدارقطني
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 6/1سنن الدارقطني ، كبذيلو التعليق المغني على الدارقطني  تحقيق
شعيب األرناؤكط كجماعة
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مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو كسلم
6/1 (صحيح ابن خزيمة)

ابن خزيمة، محمد بن إسحاؽ
( ىػ311)

الرياض- دار الميماف  تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

عبد اهلل بن المبارؾ المركزممسند اإلماـ عبد اهلل بن المبارؾ
( ىػ181)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

عبد اهلل بن المبارؾ المركزم(مذكور في كتب الزىد) 2/1الزىد كالرقائق 
( ىػ181)

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
أحمد فريد

أبو جعفر، أحمد بن محمد10/1مسند اإلماـ الطحاكم 
( ىػ322)الطحاكم 

دبي- مكتبة الحرمين  تحقيق
لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي

ابن حجر/ نور الدين الهيثمي 3/1تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية 
العسقبلني

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن إسماعيل

السنن الواردة في ركاية الحافظ أبي نعيم - ( ىػ430)سنن األصفهاني 
3/1 (صاحب الحلية)

الرياض- مكتبة الرشد  جمع كترتيب
عبد السبلـ بن محمد علوش

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي(16/1)مسند أبي يعلى 
( ىػ307)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

عبده بن علي كوشك الداراني3/1المقصد العلي في ترتيب أحاديث الحافظ أبي يعلى الموصلي 
( ىػ1436)

بيركت- دار ابن حـز 

سليماف بن داكد بن الجاركد4/1مسند أبي داكد الطيالسي 
( ىػ204)الطيالسي 

مصر- دار ىجر  تحقيق
محمد بن عبد المحسن التركي. د
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238)إسحاؽ بن إبراىيم المركزم مسند إسحاؽ بن راىويو
(ىػ

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
محمد مختار ضرار

238)إسحاؽ بن إبراىيم المركزم 5/1مسند إسحاؽ بن راىويو 
(ىػ

-مكتبة دار اإليماف 
المدينة النبوية

تحقيق
عبد الغفور عبد الحق البلوشي. د

البخارم، محمد بن إسماعيل2/1كتاب األدب المفرد 
( ىػ256)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

األردف- دار المعالي فضل اهلل الجيبلني3/1فضل اهلل الصمد في توضيح األدب المفرد  تحقيق
يوسف البكرم

-المكتبة اإلسبلمية حسين بن عودة العوايشة(بتخريج األلباني) 3/1شرح صحيح األدب المفرد  
القاىرة

-مكتبة العلـو كالحكم ( ىػ292)البزار، أحمد بن عمرك 18/1البحر الزخار المعركؼ بمسند البزار 
المدينة

تحقيق
محفوظ الرحمن زين اهلل. د

-مكتبة ابن تيمية ( ىػ292)البزار، أحمد بن عمرك (جزء من البحر الزخار المعركؼ بمسند البزار)مسند سعد بن أبي كقاص 
القاىرة

تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

-دار الكتب العلمية ( ىػ307)محمد بن ىاركف الركياني 2/1مسند الركياني 
بيركت

تخريج
صبلح محمد محمد عويضة

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بن5/1كتاب العظمة 
( ىػ369)محمد بن حياف 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
رضاء اهلل المباركفورم
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أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنكتاب العظمة
( ىػ369)محمد بن حياف 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد فارس

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد2/1مسند ابن أبي شيبة 
( ىػ235)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عادؿ العزازم كأحمد المزيدم

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد(مكرر في كتب اآلداب الشرعية)كتاب األدب 
( ىػ235)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد رضا القهوجي. د

335)الشاشي، الهيثم بن كليب 2/1المسند 
(ىػ

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تخريج/تحقيق
محفوظ الرحمن زين اهلل. د

السراج، محمد بن إسحاؽ الثقفي( ىػ533تخريج زاىر بن طاىر الشحامي ) 4/1حديث السراج 
( ىػ313)

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تحقيق
حسين بن عكاشة

السراج، محمد بن إسحاؽ الثقفيمسند السراج
( ىػ313)

-إدارة العلـو األثرية 
باكستاف

تحقيق
إرشاد الحق األثرم

أبو عوانة، يعقوب بن إسحاؽ5/1مسند أبي عوانة 
( ىػ316)االسفراييني 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
أيمن بن عارؼ الدمشقي

454)محمد بن سبلمة القضاعي 2/1مسند الشهاب القضاعي 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

318)يحيى بن محمد بن صاعد مسند عبد اهلل بن أبي أكفى رضي اهلل عنو
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سعد بن عبد اهلل آؿ حميد
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الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن2/1سنن الدارمي 
( ىػ265)

دمشق- دار القلم  تحقيق
مصطفى ديب البغا. د

الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن4/1مسند الدارمي المعركؼ بسنن الدارمي 
( ىػ265)

الرياض- دار المغني  دراسة
حسين سليم أسد الداراني

فتح المناف شرح كتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد اهلل بن عبد
10/1الرحمن المسمى بالمسند الجامع  

-دار البشائر اإلسبلمية السيد أبو عاصم نبيل الغمرم
بيركت

الحميدم، عبد اهلل بن الزبير2/1مسند  الحميدم 
( ىػ219)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

الحميدم، عبد اهلل بن الزبير2/1المسند 
( ىػ219)

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

ترتيب: ترتيب أحاديث كآثار المسند لئلماـ أبي بكر الحميدم ، كيليو
أحاديث معرفة علـو الحديث ألبي عبد اهلل الحاكم

الرياض- دار العاصمة محمد بن إبراىيم اللحيداف

األحاديث) 9/1صحاح األحاديث فيما اتفق عليو أىل الحديث 
(المختارة

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
حمزة أحمد الزين. د

ابن األعرابي، أحمد بن محمد3/1كتاب المعجم 
( ىػ340)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني

محمد بن علي بن الحسن7/1 (النسخة الكاملة)نوادر األصوؿ في معرفة أحاديث الرسوؿ 
( ىػ285) (الحكيم الترمذم)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
توفيق محمود تكلو
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مصر- مكتبة ابن عباس ( ىػ249)عبد بن حميد الكشَّى 3/1المنتخب من مسند عبد بن حميد  تحقيق
أحمد بن إبراىيم أبي العينين

مكرر في كتب) ( ىػ307)غوث المكدكد بتخريج منتقى ابن الجاركد 
(الحديث المصنفة على الفقو

-دار الكتاب العربي أبو إسحاؽ الحويني
لبناف

ابن كىب، عبد اهلل بن كىب2/1موطأ ابن كىب الصغير 
( ىػ197)المصرم 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق كدراسة
محمد األمين بن الحسين الشنقيطي

ابن كىب، عبد اهلل بن كىبالموطأ
( ىػ197)المصرم 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل الصيني. د

ابن كىب، عبد اهلل بن كىبالمسند
( ىػ197)المصرم 

دار التوحيد إلحياء
مصر- التراث 

تحقيق
محيي الدين جماؿ البكارم

عبد الرحمن بن عبد اهلل الجوىرممسند الموطأ
( ىػ381)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
لطفي الصغير كطو بو سريح

516)البغوم، الحسين بن مسعود 16/1شرح السنة 
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش كشعيب األرناؤكط

أحمد بن سلماف النجاد البغدادممسند عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو
( ىػ348)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تخريج/تحقيق
محفوظ الرحمن زين اهلل. د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ227)سعيد بن منصور 5/1سنن سعيد بن منصور  تحقيق
سعد بن عبد اهلل آؿ حميد

1080   من 444صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)عاـ - بقية كتب الحديث  :الموضوع 

07

-دار الكتب العلمية ( ىػ227)سعيد بن منصور 2/1سنن سعيد بن منصور 
بيركت

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

240)خليفة بن خياط العصفرم مسند خليفة بن خياط
(ىػ

الشركة المتحدة للتوزيع
بيركت- 

جمع
أكـر ضياء العمرم. د

أحمد بن محمد بن الصديق2/1فتح الوىاب بتخريج أحاديث الشهاب 
( ىػ1380)الغمارم الشافعي 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

العرؼ الوردم بشرح كتحقيق مقدمة سنن أبي محمد عبد اهلل بن
عبدالرحمن الدارمي السمرقندم

صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورم

عبد اهلل بن المبارؾ المركزمكتاب الجهاد
( ىػ181)

دار المطبوعات الحديثة
جدة- 

تعليق/تحقيق
نزيو حماد. د

عبد الكريم بن محمد القزكيني4/1شرح مسند الشافعي 
( ىػ623)الشافعي 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
كائل محمد بكر زىراف

محمد بن محمد الحجوجيمنحة الوىاب في تخريج أحاديث الشهاب
( ىػ1370)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
ىشاـ بن محمد حيجر

عبد اهلل بن المبارؾ المركزممسند اإلماـ المحدث عبد اهلل بن المبارؾ المركذم
( ىػ181)

المدينة- دار النصيحة  تحقيق
ناصر بن محمد محمد معشي

1435)زيد بن محمد بن ىادم 3/1عوف األحد الصمد شرح األدب المفرد 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر
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المناكم، محمد بن عبد الرؤكؼ4/1إمعاف الطبلب بشرح ترتيب الشهاب 
( ىػ1031)

بيركت- شركة الرياف  تخريج/دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن عبد الرحيم العامرم

شرح األدب المفرد ألمير المؤمنين في الحديث اإلماـ محمد بن
إسماعيل البخارم

-الدار العالمية للنشر محمد بن سعيد رسبلف
االسكندرية

، بركاية أبي عمرك محمد بن(المسند الصغير)مسند اإلماـ أبي يعلى 
3/1أحمد بن حمداف الحيرم 

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي
( ىػ307)

القاىرة- دار التأصيل  دراسة/تحقيق
مركز البحوث كتقنية المعلومات

صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم كيليو ضعيف األدب المفرد لئلماـ
البخارم

البخارم، محمد بن إسماعيل
( ىػ256)

الجبيل- دار الصديق  تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

لئلماـ) (األدب المفرد لئلماـ البخارم)المقصد األرشد إلى صحيح 
(محمد ناصر الدين األلباني رحمو اهلل

الجبيل- دار الصديق عصاـ موسى ىادم

بيركت- دار المقتبس ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر نسخة القاضي أبي علي الصدفي- السنن 

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيممعجم ابن المقرلء
( ىػ381)األصبهاني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عادؿ بن سعد

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيمالمعجم في الحديث كفي الشيوخ الذين أخذ عنهم المصنف
( ىػ381)األصبهاني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مسعد السعدني كمحمد حسن إسماعيل

ابن األعرابي ، أحمد بن محمدمعجم ابن األعرابي
( ىػ340)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني
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ابن األعرابي ، أحمد بن محمدمعجم ابن األعرابي
( ىػ340)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمود نصار كالسيد يوسف أحمد

ابن عساكر، علي بن الحسن بنمعجم الشيوخ
( ىػ571)ىبة الشافعي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
كفاء تقي الدين. د

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن عليمعجم أبي يعلى
( ىػ307)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيكتاب الترغيب في الدعاء كالحث عليو
( ىػ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تعليق/تحقيق
فالح بن محمد الصغير. د

المحاملي، الحسين بن إسماعيلالدعاء
( ىػ330)الضبي 

جدة- مكتبة العلم  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

الدار العالمية للكتابصبرم محمد عبد المجيدالمنحة اإللهية في ترتيب معجم ابن المقرم على األبواب الفقهية
الرياض- االسبلمي 
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ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات الجنة
( ىػ564)األصبهاني 

دمشق- دار التوفيق  تحقيق
أحمد بن علي الدمياطي

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنصفة الجنة
( ىػ430)عبداهلل 

-دار المأموف للتراث 
دمشق

دراسة/تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرككتاب الديات
( ىػ287)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد المنعم زكريا

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرك2/1كتاب الجهاد، كمعو السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث الجهاد 
( ىػ287)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تعليق/تحقيق
مساعد بن سليماف الراشد الحميد

مذكور في كتب اآلداب) 4/1مكاـر األخبلؽ كمعاليها كمحمود طرائقها 
(الشرعية

الخرائطي، محمد بن جعفر
( ىػ327)الشامرم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل بن بجاش الحميرم. د

الخرائطي، محمد بن جعفر2/1إعتبلؿ القلوب 
( ىػ327)الشامرم 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
حمدم الدمرداش

مصر- دار لػينة ( ىػ195)محمد بن فضيل الضبي (مذكور في كتب األذكار)كتاب الدعاء  تحقيق
أحمد البزرة

البن السني" عمل اليـو كالليلة"عجالة الراغب المتمني بتخريج كتاب 
(مذكور في األذكار) 2/1 ( ىػ364)

بيركت- دار ابن حـز سليم بن عيد الهبللي

303)النسائي، أحمد بن شعيب (مذكور في األذكار)عمل اليـو كالليلة 
(ىػ

-دار الكلم الطيب 
دمشق

تحقيق
فاركؽ حمادة. د
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إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي(مذكور في كتب األذكار)فضل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم 
( ىػ282)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

الجمع كالتوضيح لمركيات اإلماـ البخارم في غير الجامع الصحيح
(مرتب على أبواب الفقو) 4/1

الرياض- مدار الوطن طارؽ بن عوض اهلل

الحسن بن علي بن نصر الطوسي2/1 (مستخرج الطوسي على سنن الترمذم)مختصر األحكاـ 
( ىػ312)

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
أنيس بن أحمد األندكنوسي
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مصر- الفاركؽ الحديثة مجموع فيو ستة أجزاء حديثية تحقيق
خالد محمد عثماف

مكتبة األصالة كالتراثمجموع فيو خمسة أجزاء حديثية
الشارقة- 

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

بيركت- دار ابن حـز 2/1مجموعة أجزاء حديثية  تحقيق
مشهور حسن سلماف

كتاب األكائل البن أبي عاصم،) (4/1) 4- جمهرة النوادر المسندة 
األكائل للطبراني، المكافأة كحسن العقبى البن الداية، األربعوف في ردع

-دار النوادر القيمة 
مصر

تحقيق
عدد من المحققين

-دار البشائر اإلسبلمية (8 - 1)سلسلة األجزاء المنسوخة 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

-المكتب اإلسبلمي عبد السبلـ بن محمد علوشزكائد األجزاء المنثورة على الكتب الستة المشهورة
بيركت

الرياض- مكتبة العبيكاف ( جزءا حديثيا نادرا19يحتوم على )جمهرة األجزاء الحديثية  عناية كتخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

زكائد األمالي كالفوائد) 8/1اإليماء إلى زكائد األمالي كاألجزاء 
(كالمعاجم كالمشيخات على الكتب الستة كالموطأ كمسند اإلماـ أحمد

-دار أضواء السلف 
الرياض

جمع
نبيل سعد الدين جرار

الذىلي،سمويو،المطرز،ابن مخلد،ابن)مجموع فيو عشرة أجزاء حديثية 
السماؾ كالخلدم،المؤمل، العيسوم،ابن النحاس،مكي بن أبي طالب

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار
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أبو طاىر السلفي، أبو منصور الخوجاني،)مجموع فيو ستة أجزاء حديثية 
(سراج السنة، ابن ديزيل، ابن ببلؿ، أبو القاسم الحرفي

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
خالد بن محمد المصرم

القاىرة- دار الحديث (أقدـ المخطوطات الحديثية)أحاديث الشيوخ الكبار  تحقيق كدراسة
حمزة أحمد الزين. د

-دار البشائر اإلسبلمية 2/1األجزاء البقاعية 
بيركت

تحقيق
قاسم بن محمد البقاعي

مجلس أبي الحسن السقا، مجلس أبي الحسن األسنوارم، حديث أبي
الطاىر الزيادم، مجلس ابن الغورم، سلسبلت ابن ناقة

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

األجزاء غير المطبوعة من المجموع األكؿ إلى- المجاميع العمرية 
(مخطوطات حديثية)الخامس 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

كىو جمع للركايات التي ُصرِّح من خبلؿ إسنادىا أنها- مسند غزة 
ُحػػػػدِّثت بغزة

بيركت- دار المقتبس  تخريج/دراسة
محيي الدين سامي ُكػبلب

ىشاـ أبو الوليد، أبو أحمد الحاكم، زاىر: عوالي مالك بن أنس، ركايات
4/1...أبو القاسم، سليم الرازم، ابن الحاجب، الخطيب، الشحامي 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد الحاج الناصر

،( ىػ370)للحسن العسكرم )مجموع فيو ثبلثة من األجزاء الحديثية 
(، مصافحات مسلم كالنسائي( ىػ405)رافع بن ُعصم العصيمي 

الكويت- غراس  تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

كتاب كصف الفردكس لعبد الملك) 3- جمهرة النوادر المسندة 
، خصائص علي بن أبي طالب ككفاة النبي، للنسائي،( ىػ853)السلمي 

-دار النوادر القيمة 
مصر

تحقيق
عدد من الباحثين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
مجاميع أجزاء حديثية :الموضوع 

07

فضل المجالس كالبقاع للختلي، مجلس البن: مجموع فيو األجزاء
دكست، مشيخة الموصل لليلداني، كجزء البن غريوف، كثبلثيات ابن

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
نور الدين بن محمد الحميدم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 

07

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيمالمنتخب من غرائب أحاديث مالك
( ىػ381)األصبهاني 

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

، كيليو فوائد ابن ماسي ، ( ىػ215)حديث محمد عبد اهلل األنصارم 
( ىػ369)عبد اهلل بن إبراىيم 

-دار أضواء السلف ( ىػ215)محمد عبد اهلل األنصارم 
الرياض

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

حديث الزىرم أبي الفضل عبيد اهلل بن عبد الرحمن ، ركاية الحسن بن
2/1 ( ىػ454)علي الجوىرم 

الزىرم، عبيد اهلل بن عبد الرحمن
( ىػ381)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
حسن بن محمد البلوط

بركاية أبي بكر ، أحمد بن محمد (الفوائد)أحاديث يحيى بن معين 
( ىػ275)المركزم 

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ233)يحيى بن معين  تحقيق
خالد السبيت

أبي)جزء فيو أحاديث أبي محمد ، عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف 
( ىػ369الشيخ األصبهاني 

ابن مردكيو، أحمد بن محمد
( ىػ498)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنجزء فيو أحاديث أبي الزبير عن غير جابر
( ىػ369)محمد بن حياف 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

الجزء فيو الفوائد المنتقاة الحساف العوالي من حديث أبي عمرك عثماف
أبي طاىر ، محمد: عن شيوخو ، ركاية ( ىػ345)بن أحمد السمرقندم 

عثماف بن أحمد السمرقندم
( ىػ345)

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
محمد بن عبد الكريم. د

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي( ىػ131)جزء فيو من أحاديث اإلماـ أيوب السختياني 
( ىػ282)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سليماف بن عبد العزيز العريني. د

أبو إسحاؽ الهاشمي، إبراىيم بنأمالي أبي إسحاؽ
( ىػ325)عبد الصمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د

1080   من 453صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 
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أبو الجهم، العبلء بن موسىجزء أبي الجهم العبلء بن موسى الباىلي
( ىػ228)الباىلي البغدادم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ323)علي بن محمد الحميرم جزء علي بن محمد الحميرم دراسة/تحقيق
عبد العزيز بن سليماف البعيمي. د

أبو عركبة، الحسين بن أبي معشر( ىػ378)أحاديث أبي عركبة الحراني ، بركاية أبي أحمد الحاكم 
( ىػ318)الحراني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د

محمد بن أحمد الجركانيجزء الجركاني
( ىػ514)األصبهاني 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عبد العزيز مبارؾ الحنوط

، كيليو ( ىػ434)جزء من فوائد حديث أبي ذر عبد بن أحمد الهركم 
(( ىػ507)محمد بن أحمد )جزء من فوائد أبي بكر الشاشي 

أبو ذر الهركم، عبد بن أحمد
( ىػ434)

الرياض- مكتبة الرشد  تخريج
سمير بن حسين كلد سعدم

ابن بشراف، عبد الملك بن محمدأمالي ابن بشراف
( ىػ430)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عادؿ العزازم كأحمد المزيدم

جدة- مكتبة العلم ( ىػ485)الحسن بن علي الطوسي جزء فيو مجلساف من أمالي نظاـ الملك تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

فوائد أبي محمد الفاكهي عن أبي يحيى بن أبي مسرة عن شيوخو ،
المسمى بحديث أبي محمد عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ الفاكهي

353)الفاكهي، عبد اهلل بن محمد 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد بن عبد اهلل الغباني

مكرر)كتاب فيو أربعوف حديثا عن أربعين شيخا في أربعين معنى كفضيلة 
(في اآلداب الشرعية

563)أحمد بن المقرب الكرخي 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 

07

جزء فيو ما انتقى ابن مردكيو على أبي القاسم الطبراني من حديثو ألىل
البصرة

ابن مردكيو، أحمد بن محمد
( ىػ498)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

كتاب األربعين حديثا، كيليو األربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن
األصحاب األربعين

عبداهلل بن/ ( ىػ360)اآلجرم 
( ىػ600)عمر القشيرم 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

-مكتبة الخانجي ( ىػ132)ىماـ بن منبو صحيفة ىماـ بن منبو عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو
القاىرة

تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د

محمد بن سليماف المصيصيجزء فيو حديث المصيصي لوين
( ىػ246) (لوين)المعركؼ بػ 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تخريج/تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

الرياض- دار السبلـ ( ىػ357)حمزة بن محمد الكناني (مجموعة أحاديث منها ىذا الحديث)جزء البطاقة  تحقيق
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر. د

كتقع في) (األربعين التي ركاىا شيخ اإلسبلـ بالسند)األربعوف التيمية 
(121 - 76/18مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
أحمد إبراىيم الحاج

468)يوسف بن أحمد الهمذاني (تخريج الخطيب البغدادم) 3/1الفوائد المنتخبة الصحاح كالغرائب 
(ىػ

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

دراسة/تحقيق
سعود بن عيد الجربوعي

ابن سمعوف، محمد بن أحمد(19- سلسلة األجزاء الحديثية )أمالي ابن سمعوف الواعظ 
( ىػ387)البغدادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

الحوالة ، مسح الوجو باليدين ، زيارة النساء للقبور ،)األجزاء الحديثية 
(حديث العجن ، مركيات دعاء ختم القرآف

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 
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مجلس من أمالي الليث بن)جزء فيو مجلس من فوائد الليث بن سعد 
(سعد كحديث ثمامة بن أثاؿ الحنفي

الليث بن سعد بن عبد الرحمن
( ىػ175)

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
محمد بن رزؽ بن الطرىوني

ذكر ابن منده كمن أدركهم من أصحابو الحسين بن عبد الملك الخبلؿ
تحفة أىل الحديث في إيصاؿ إجازة القديم: ، كيليو ( ىػ532)

محمد بن عمر المديني األصبهاني
( ىػ581)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

ابن حجر، أحمد بن علي(أك األمالي الحلبية)األمالي السفرية 
( ىػ852)العسقبلني 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

أبو القاسم الحرفي، عبدالرحمن بنأمالي عبد الرحمن بن عبيد اهلل الحرفي البغدادم
( ىػ423)عبيد اهلل 

عماف- الدار األثرية  دراسة/تحقيق
محمد بن عبد اهلل آؿ عامر

القالي ، إسماعيل بن القاسم2/1كتاب األمالي، متبوعا بكتابي ذيل األمالي كصلة ذيلو 
( ىػ356)

مؤسسة الرسالة ناشركف تحقيق
علي بن محمد زينو

-جزء فيو من حديث أبي الحسين عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي 
المعركؼ بأخي تبوؾ عن شيوخو

عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي
( ىػ396)

عماف- الدار األثرية  تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ابن العطار ، علي بن إبراىيمتساعيات الحافظ ابن العطار الدمشقي
( ىػ724)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تعليق
جماؿ عزكف. د

ابن مخلد العطار، محمد بن مخلدما ركاه األكابر عن مالك بن أنس
( ىػ331)الدكرم 

بيركت- شركة الرياف  تعليق/تحقيق
عواد الخلف

عباس بن عبد اهلل الباكسائيجزء الترقفي في الحديث
( ىػ267)الترقفي 

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

تخريج/تحقيق
أيمن جاسم الدكرم. د
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ملخص من مسند يوسف بن يعقوب بن شيبة بن الصلت من مسند عمر
بن الخطاب

835)أحمد بن أبي بكر الطبراني 
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تقديم/تحقيق
أحمد معبد/علي الصياح. د

محمد بن إبراىيم الكبلباذم2/1 (معاني األخبار)بحر الفوائد المشهور بػ 
( ىػ380)

القاىرة- دار السبلـ  تحقيق
كجيو كماؿ الدين زكي

علي بن المفضل المقدسيكتاب األربعين المرتبة على طبقات األربعين
( ىػ611)اإلسكندراني المالكي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
محمد سالم بن محمد العبادم

مجلساف من مجالس الحافظ ابن عساكر في مسجد دمشق ، األكؿ في
في ذـ قرناء السوء: ذـ من ال يعمل بعلمو ، الثاني

ابن عساكر، علي بن الحسن بن
( ىػ571)ىبة الشافعي 

لبناف- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

ابن أخي ميمي، محمد بن عبد اهللفوائد ابن أخي ميمي الدقاؽ
( ىػ390)البغدادم 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو طاىر المخلص، محمد بن(تقع ضمن سلسلة مجامع األجزاء الحديثية) 4/1المخلصيات 
( ىػ393)عبدالرحمن 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليمنتخب الفوائد الصحاح العوالي على أبي محمد بن أحمد السراج القارم
( ىػ463)ابن ثابت 

مصر- دار االستقامة  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

طالوت بن عباد البصرم الصيرفينسخة طالوت ، كىي في أحاديث طالوت بن عباد البصرم الصيرفي
( ىػ238)

دمشق- دار النوادر  تحقيق كتخريج
حمدم بن عبد المجيد السلفي

عبد الرحمن بن محمد)أمالي المحاملي ، ركاية ابن مهدم الفارسي 
، كيليها ركاية ابن الصلت القرشي (( ىػ416)

المحاملي، الحسين بن إسماعيل
( ىػ330)الضبي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق كتخريج
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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ابن عساكر، علي بن الحسن بناألربعوف األبداؿ العوالي المسموعة بالجامع األموم بدمشق
( ىػ571)ىبة الشافعي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(رياضة األبداف)جزء من كتاب 
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- دار العاصمة  تخريج
محمود بن محمد الحداد

منتقى من الجزء األكؿ كالثالث من حديث أبي القاسم عبد اهلل بن محمد
( ىػ329)المركزم عن شيوخو 

المركزم، عبد اهلل بن محمد
( ىػ329)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد زكي عبد الدايم

علة الحديث/مجموع فيو األحاديث العيدية المسلسلة للسلفي
مسلسل العيدين ليحيى/المسلسل في يـو العيدين لعبد اهلل القاضي

عبد اهلل/( ىػ576)أحمد السلفي 
يحيى الصيرفي/( ىػ489)القاضي 

الرياض- مدار الوطن  تقديم/تحقيق
أحمد معبد. د/ محمد التركي . د

عبد العزيز الكتاني الدمشقيمسلسل العيدين
كالخطيب البغدادم ( ىػ466)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
مجدم فتحي السيد

طبع ضمن مجموع فيو رسائل البن ناصر الدين)األحاديث الستة 
(الدمشقي

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

القاىرة- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

298)الشيباني ، يحيى بن أحمد ( ىػ233)جزء فيو أحاديث ابن معين 
(ىػ

المدينة- دار المآثر 
النبوية

تحقيق
عبد اهلل محمد حسن دمفو. د

جزء فيو عوالي منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات ، انتقاء
شمس الدين الذىبي

أحمد بن الفرات الضبي الرازم
( ىػ258)

اإلمارات- دار الرياف  تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الشمراني

األحاديث المئة البن طولوف ، كىو األحاديث المئة المشتملة على مئة
نسبة إلى الصنائع

ابن طولوف، محمد بن علي
( ىػ953)الصالحي 

مصر- دار الطبلئع  تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني
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عن شيخو أبي علي الصواؼ (األصبهاني)جزء فيو من اإلماـ أبي نعيم 
(( ىػ359)محمد بن أحمد بن الحسن )

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سليماف بن عبد العزيز العريني. د

ابن الصواؼ، محمد بن أحمد بن(انتقاء الدارقطني)فوائد أبي علي الصواؼ 
( ىػ359)الحسن 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمود بن محمد الحداد

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني(كىو األمالي في آثار الصحابة)أمالي عبد الرزاؽ ، 
( ىػ211)

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

ابن مردكيو، أحمد بن موسىثبلثة مجالس من أمالي ابن مردكيو
( ىػ410)األصبهاني 

-دار علـو الحديث 
اإلمارات

تحقيق
محمد ضياء الرحمن األعظمي. د

جزء فيو ثبلثة كثبلثوف حديثا من حديث أبي القاسم عبد اهلل بن محمد
البغوم ، تخريج أبي طالب محمد بن علي العشارم

317)البغوم، عبد اهلل بن محمد 
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
محمد ياسين محمد إدريس

كىو الخامس من الفوائد)جزء األلف دينار كيسمى بالقطيعيات ، 
(المنتقاة كاألفراد كالغرائب الحساف

الكويت- دار النفائس ( ىػ368)أحمد بن جعفر القطيعي  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

بػيػبػي بنت عبد الصمد الهرثميةجزء بػيػبػي بنت عبد الصمد الهركية الهرثػمية
( ىػ477)

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

209)الحسن بن موسى األشيب جزء فيو أحاديث الحسن بن موسى األشيب
(ىػ

-دار علـو الحديث 
اإلمارات

تحقيق
خالد بن قاسم الردادم

، كىو التاسع من فوائد ابن ( ىػ273)جزء حنبل بن إسحاؽ الشيباني 
(9- يقع ضمن سلسلة األجزاء الحديثية )السماؾ 

ابن السماؾ، عثماف بن أحمد
( ىػ344)الدقاؽ 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د
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، كىو التاسع من فوائد ابن ( ىػ273)جزء حنبل بن إسحاؽ الشيباني 
(9)السماؾ ، سلسلة األجزاء الحديثية 

ابن السماؾ، عثماف بن أحمد
( ىػ344)الدقاؽ 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
ىشاـ بن محمد

198)سفياف بن عيينة بن ميموف ( ىػ270)زكريا بن يحيى المركزم : جزء سفياف بن عيينة ، بركاية
(ىػ

الخرج- مكتبة المنار  تحقيق
أحمد بن عبد الرحمن الصوياف

ابن عمشليق ، أحمد بن عليجزء ابن عمشليق
( ىػ450تقريبا )الجعفرم 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
خالد بن محمد األنصارم

ابن الغطريف، محمد بن أحمدجزء ابن الغطريف
( ىػ377)الجرجاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

311)الحسن بن أحمد البالسي جزء ابن فيل
(ىػ

القدس- مطبعة مسودم  تحقيق
موسى إسماعيل البسيط. د

محمد بن سليماف المصيصيجزء فيو من حديث لوين
( ىػ246) (لوين)المعركؼ بػ 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
غنيم بن عباس بن غنيم

سباعيات: ، كىي ( ىػ510)أحاديث محمد بن ىشاـ بن مبلس النميرم 
أبي المعالي الفراكم

أبو المعالي الفراكم، عبد المنعم
( ىػ587)بن عبد اهلل 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق كتعليق
يحيى بن عبد اهلل البكرم الشهرم

ابن حذلم، أحمد بن سليماف بنجزء من حديث األكزاعي البن حذلم
( ىػ347)أيوب 

-دار ماجد عسيرم 
جدة

تحقيق
مسعد السعدني كشريف بن أبي العبلء العدكم

ابن ديزيل الهمداني، إبراىيم بنحديث ابن ديزيل
( ىػ281)الحسين بن علي 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
عبد اهلل بن محمد البخارم
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أبو سعيد األشج، عبد اهلل بن سعيدجزء فيو من حديث أبي سعيد األشج
( ىػ257)األشج الكندم 

الرياض- دار المغني  تحقيق
إسماعيل بن محمد سيد علي الجزائرم

محمد بن يوسف: من حديث اإلماـ سفياف بن سعيد الثورم ، ركاية
(31- سلسلة األجزاء الحديثية )الفريابي كالسرم بن يحيى 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ161)سفياف بن سعيد الثورم 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

، طبع ( ىػ265)علي بن حرب الطائي : حديث سفياف بن عيينة، ركاية
(أحاديث الشيوخ الكبار): ضمن مجموع

198)سفياف بن عيينة بن ميموف 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
حمزة أحمد الزين

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد جزء فيو من حديث أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين عن شيوخو
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
ىشاـ بن محمد

جزء من حديث أبي الطاىر ، محمد بن أحمد بن عبد اهلل الذىلي ،
انتقاء الحافظ الدارقطني

دار الخلفاء للكتاب( ىػ367)الذىلي، محمد بن أحمد 
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

من حديث عبد اهلل بن يزيد المقرئ مما كافق ركاية اإلماـ أحمد في
األربعين عن المشايخ األربعين للمؤيد الطوسي: المسند، كيليو

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

عبد الغني بن سعيد األزدمفوائد حديث الحافظ عبد الغني بن سعيد األزدم عن شيوخو
( ىػ409)المصرم 

الرياض- دار المغني  تحقيق
رياض حسين الطائي

إسماعيل بن جعفر األنصارمعن إسماعيل بن جعفر المدني ( ىػ244)حديث علي بن حجر السعدم 
( ىػ180)الزرقي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عمر بن رفود السفياني

الطيورم، المبارؾ بن عبد الجبارالطيوريات
( ىػ500)الصيرفي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
مأموف الصاغرجي كمحمد الجادر
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الطيورم، المبارؾ بن عبد الجبار( ىػ576)الطيوريات ، انتخاب أحمد بن محمد السلفي األصبهاني 
( ىػ500)الصيرفي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
دسماف معالي كعباس الحسن

من عوالي الضياء المقدسي، تخريجو من الموافقات في مشايخ أحمد بن
حنبل

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

ذكر األقراف كركايتهم عن بعضهم: عوالي أبي الشيخ األصبهاني، كمعو
بعضا

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بن
( ىػ369)محمد بن حياف 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغاعوالي الليث بن سعد
( ىػ879)السودكني الحنفي 

جدة- مكتبة دار الوفاء  تحقيق
عبد الكريم بكر الموصلي النعيمي

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة
(ىػ

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
مرزكؽ بن ىياس الزىراني

سمويو، إسماعيل بن عبد اهلل(2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )فوائد سمويو 
( ىػ267)األصبهاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن)للذىلي  ( ىػ124)منتخب من حديث ابن شهاب الزىرم 
(2- مجموع األجزاء الحديثية 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ258)الذىلي، محمد بن يحيى 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ503)المطرز، القاسم بن زكريا (2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )فوائد قاسم المطرز 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية)حديث ابن مخلد البزاز عن شيوخو 
 -2)

ابن مخلد البزاز، محمد بن محمد
( ىػ419)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار
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حديث ابن السماؾ كالخلدم ، ركاية محمد بن مخلد البزاز عنهما
(2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية ) ( ىػ419)

344)ابن السماؾ، عثماف الدقاؽ 
( ىػ348)كجعفر الخلدم  (ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

فوائد المؤمل بن أحمد الشيباني، كىو الجزء السادس، انتقاء خلف
(2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )الواسطي 

391)المؤمل بن أحمد الشيباني 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع) ( ىػ491)فوائد العيسوم ، تخريج أبي الفوارس طراد بن محمد 
(2- ضمن مجموع األجزاء الحديثية 

415)العيسوم، علي بن عبد اهلل 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن مجموع)أمالي ابن النحاس ، كىو المجلس التاسع من أماليو 
(2- األجزاء الحديثية 

ابن النحاس، عبد الرحمن بن عمر
( ىػ416)المصرم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

كمحمود بن محمد المزاحمي ( ىػ525بعد )حديث مكي بن أبي طالب 
(2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية ) ( ىػ525)

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ525بعد )مكي بن أبي طالب 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(2- يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )مجلس ابن فاخر األصبهاني 
( ىػ564)األصبهاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

النقاش، محمد بن علي األصبهانيفوائد العراقيين
( ىػ414)

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

محمد بن علي: الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح كالغرائب ، تخريج
( ىػ441)الصورم 

447)علي بن المحسن التنوخي 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

ابن خزيمة، محمد بن إسحاؽفوائد الفوائد
( ىػ311)

-دار ماجد عسيرم 
جدة

تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني
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، ركاية عبد اهلل بن عبيد اهلل بن يحيى (المحامليات)أمالي المحاملي 
البيع

المحاملي، الحسين بن إسماعيل
( ىػ330)الضبي 

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

تحقيق
إبراىيم إبراىيم القيسي. د

المزكيات، كىي الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حديث أبي إسحاؽ
علي بن عمر الدارقطني: المزكي ، انتقاء كتخريج

إبراىيم بن محمد المزكي
( ىػ362)النيسابورم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

تخريج الخطيب) (الفوائد المنتخبة الصحاح الغرائب)المهركانيات 
(البغدادم

468)يوسف بن أحمد الهمذاني 
(ىػ

الرياض- دار الراية  تحقيق
خليل بن محمد العربي

-فضائل أبي بكر الصديق - الفوائد )من حديث خيثمة األطرابلسي 
(الرقائق كالحكايات- فضائل الصحابة 

خيثمة بن سليماف األطرابلسي
( ىػ343)

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

جزء فيو من حديث الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين الواعظ
(مجموع فيو منو مصنفات ابن شاىين: يقع ضمن)رحمو اهلل 

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنالفوائد
( ىػ369)محمد بن حياف 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

( ىػ346)مجموع فيو مصنفات األصم محمد بن يعقوب النيسابورم 
(3- األجزاء الحديثية ) ( ىػ341)كإسماعيل بن محمد الصفار 

أبو العباس األصم، محمد بن
( ىػ346)يعقوب النيسابورم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

مجموع فيو مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي كأجزاء حديثية أخرل
(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )

ابن الحمامي، علي بن أحمد
( ىػ419)البغدادم المقرلء 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو أحمد البزاز البخارم، محمد(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )جزء أبي أحمد البخارم 
( ىػ360)بن عبد اهلل 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار
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كزكريا بن يحيى ( ىػ265)جزء عبد اهلل بن محمد بن أيوب المخرمي 
(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية ) ( ىػ270)المركزم 

265)عبد اهلل بن محمد المخرمي 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الحامض، عبد اهلل بن محمد(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )جزء أبي القاسم الحامض 
( ىػ329)المركزم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن البطر، نصر بن أحمد البزاز(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )جزء ابن البطر 
( ىػ494)القارلء 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

عبد اهلل بن محمد: الجزء الثاني من حديث حماد بن سلمة ، ركاية
(4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية ) ىػ 317البغوم 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ167)حماد بن سلمة البصرم 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

360)اآلجرم، محمد بن الحسين (4- يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )الثمانوف لآلجرم 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (مكرر في فضائل األعماؿ)فضل عشر ذم الحجة 
(ىػ

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

تحقيق
عمار بن سعيد الجزائرم

سلسلة األجزاء)من حديث أبي عبيدة مجاعة بن الزبير العتكي البصرم 
(20- كالكتب الحديثية 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ146)مجاعة بن الزبير العتكي 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

كحديث طاىر بن خالد ( ىػ254)من حديث محمد بن عثماف بن كرامة 
( ىػ257)، من حديث الحسن بن عرفة  ( ىػ263)بن نزار األيلي 

ابن مخلد العطار، محمد بن مخلد
( ىػ331)الدكرم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

-سلسلة األجزاء كالكتب الحديثية )الزيادات في كتاب الجود كالسخاء 
22)

360)الطبراني، سليماف بن أحمد 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د
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أبو القاسم الحرفي، عبدالرحمن بن(( ىػ489)القاسم بن الفضل الثقفي : ركاية)فوائد أبي القاسم الحرفي 
( ىػ423)عبيد اهلل 

عماف- الدار األثرية  جمع/تحقيق
حمزة الجزائرم

المسلسبلت المقدمة في المجالس المبتكرة، رسالة)مجموع مسلسبلت 
المسلسبلت، لب األخبار المأثورة فيما يتعلق بيـو عاشوراء، األنوار

محمد بن جعفر الحسني الكتاني
( ىػ1345)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق/تخريج
بدر بن عبد اإللو العمراني الطنجي

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد مجموع فيو من مصنفات الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أحمد بن محمد سردار الحلبيأربعوف حديثا نبويا بأسانيدىا من أربعين كتابا
( ىػ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العربي 

األربعين من عوالي المجيزين ألبي بكر المراغي ، تخريج الحافظ ابن
حجر العسقبلني

أبو بكر بن الحسين المراغي
( ىػ816)

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

أبو البركات، إسماعيل بن أحمدجزء فيو أربعوف حديثا من الصحاح العوالي
( ىػ541)النيسابورم 

المدينة- دار الخضيرم  تعليق/تخريج
مفلح الرشيدم ، بدر المطرفي

محمد ياسين بن محمد عيسىاألربعوف حديثا من أربعين كتابا عن أربعين شيخا
( ىػ1410)الفاداني المكي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

األربعوف في فضل المساجد كعمارتها مما ركاه شيخ الحنابلة عبد اهلل بن
عقيل بأسانيده عن شيوخو

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز
( ىػ1432)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تخريج
محمد بن ناصر العجمي

النقاش، محمد بن علي األصبهاني(المجموعة األكلى- يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )فنوف العجائب 
( ىػ414)

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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-يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )فضائل الرمي في سبيل اهلل تعالى 
(المجموعة األكلى

إسحاؽ بن أبي إسحاؽ القراب
( ىػ429)

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

جدة- دار الخراز ( ىػ340)عمر بن الحسن األشناني (1- يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )جزء القاضي األشناني  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يقع ضمن مجموعة أجزاء)ذكر ابن أبي الدنيا كما كقع عاليا من حديثو 
(المجموعة األكلى- حديثية 

581)محمد بن أبي بكر المديني 
(ىػ

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الشهير)إبراىيم بن محمد العتكي (المجموعة األكلى- يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )مسألة سبحاف 
( ىػ323 )((نفطويو)بػ 

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يقع ضمن مجموعة أجزاء) (إف اهلل تسعة كتسعين اسما): طرؽ حديث
(تقدـ في كتب األسماء كالصفات )(المجموعة الثانية- حديثية 

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن
( ىػ430)عبداهلل 

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يقع)حديث أحمد بن عبد اهلل الجويبارم في مسائل عبد اهلل بن سبلـ 
(المجموعة الثانية- ضمن مجموعة أجزاء حديثية 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 
(ىػ

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

360)اآلجرم، محمد بن الحسين (المجموعة الثانية- يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )أدب النفوس 
(ىػ

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يقع) ( ىػ385)منتقى حديث أبي الحسن أحمد بن إبراىيم العبدكيي 
(2- ضمن مجموعة أجزاء حديثية 

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

يقع) (انتقاء ضياء الدين المقدسي)منتقى حديث أبي نعيم األزىرم 
(المجموعة الثانية- ضمن مجموعة أجزاء حديثية 

أبو نعيم األزىرم، أحمد بن محمد
( ىػ394)

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمدكتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة اهلل عليهن أجمعين
( ىػ620)

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ، غزكة بدير

، كيليو جزء أحمد بن ( ىػ262)جزء محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني 
( ىػ272)عصاـ 

محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني
( ىػ262)

الرياض- دار العاصمة  تخريج/تحقيق
مفيد خالد عيد

الجزء فيو الثاني من حديث الوزير أبي القاسم عيسى بن علي الجراح
(13 - 7يشتمل على المجالس من )

مصر- دار التقول ( ىػ391)عيسى بن علي الجراح  تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

ابن الجبلبي، محمد بن عليجزء ابن الجبلبي
( ىػ542)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاىرم

الكويت- دار األقصى ( ىػ257)الحسن بن عرفة العبدم (ركاية ابن تيمية كانتقاء الذىبي)جزء الحسن بن عرفة العبدم  تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ414)تماـ بن محمد الرازم إسبلـ زيد بن حارثة كغيره من أحاديث الشيوخ
بيركت

تخريج/تحقيق
محمد صباح منصور

أحمد بن محمد سردار الحلبيأربعوف حديثا نبويا بأسانيدىا من أربعين كتابا
( ىػ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العربي 

جزء فيو أحاديث من حديث أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات
( ىػ375)

مكتبة أكالد الشيخ( ىػ375)عمر بن محمد الزيات 
مصر- للتراث 

تحقيق
خالد بن محمد المصرم

عثماف بن أحمد السمرقندممن الفوائد المنتقاة الحساف العوالي
( ىػ345)

جدة- مكتبة الخراز  تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني
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يا أبا عمير ، ما فعل: أم حديث)جزء فيو فوائد حديث أبي عمير 
(النغير؟

ابن القاص، أحمد بن أبي أحمد
( ىػ335)الطبرم البغدادم 

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
صابر أحمد البطاكم

سعداف بن نصر بن منصورجزء سعداف
( ىػ265)المخرمي 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
عبد المنعم إبراىيم

أبو طاىر المخلص، محمد بنجزء فيو سبعة مجالس من أمالي أبي طاىر المخلص
( ىػ393)عبدالرحمن 

الرياض- مدار الوطن  دراسة/تحقيق
غالب بن محمد الحامضي. د

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنمجلس من أمالي األصبهاني
( ىػ430)عبداهلل 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
ساعد بن عمر بن غازم

303)النسائي، أحمد بن شعيب جزء فيو مجلساف من إمبلء النسائي
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

يقع ضمن مجاميع األجزاء)مجموع فيو مصنفات أبي جعفر ابن البخترم 
(1- الحديثية 

ابن البخترم، محمد بن عمرك
( ىػ339)الرزاز 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

علي بن بلباف المشرؼ الناصرمجزء فيو خمسة أحاديث عن األئمة الخمسة
( ىػ684)

الرياض- دار المغني  تحقيق
رياض حسين الطائي

 ىػ،370جزء الحسن بن رشيق العسكرم : جزء فيو ثبلثة أجزاء حديثية
 ىػ، مصافحات اإلماـ مسلم كالنسائي405رافع بن عصم العصمي 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي
( ىػ705)

-مكتبة أىل األثر 
الكويت

تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليجزء فيو طريق حديث ابن عمر في ترائي الهبلؿ
( ىػ463)ابن ثابت 

مصر- دار الضياء  تحقيق
ىشاـ بن محمد
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ابن عساكر، علي بن الحسن بناألربعوف في الحث على الجهاد
( ىػ571)ىبة الشافعي 

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف

محمد بن عبد الرحمن المقرلءكتاب األربعين في الجهاد كالمجاىدين
( ىػ618)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أبو المنجي، عبد اهلل بن عمر ابنجزء فيو منتقى من ذـ الكبلـ للهركم
( ىػ635)اللتي البغدادم 

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

360)اآلجرم، محمد بن الحسين ذـ اللواط
(ىػ

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنطلب العلم فريضة على كل مسلم: جزء فيو طرؽ حديث
( ىػ911)ابن الكماؿ 

األردف- دار عمار  تعليق/تحقيق
علي بن حسن الحلبي

أحمد بن حاـز بن أبي غرزةمسند عابس الغفارم كجماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم
( ىػ276)الغفارم 

الرياض- مدار الوطن  دراسة/تحقيق
غالب بن محمد الحامضي. د

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدجزء في فضل يـو عرفة
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عادؿ بن سعد

414)جزء فيو من أحاديث أبي عبد اهلل الحسين بن الحسن الغضائرم 
عن شيوخو (ىػ

الحسين بن الحسن الغضائرم
( ىػ414)

المدينة- دار النصيحة  تحقيق
حمزة الجزائرم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن( ىػ129)مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب الكوفي 
( ىػ430)عبداهلل 

-مطابع ابن تيمية 
القاىرة

تخريج
محمد بن حسن المصرم
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290)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل (مكرر في فضائل الصحابة)فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو 
(ىػ

-دار ماجد عسيرم 
جدة

دراسة/تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

أبو يعلى الخليلي، الخليل بنفوائد أبي يعلى الخليلي
( ىػ446)عبداهلل القزكيني 

-دار ماجد عسيرم 
جدة

دراسة/تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

لؤلؤ بن أحمد بن عبد اهلل الضريرجزء لؤلؤ
( ىػ672)

-دار الصحابة للتراث 
مصر

دراسة/تحقيق
مجدم فتحي السيد

عماف- الدار األثرية ( ىػ414)ىبلؿ بن محمد الحفار ( ىػ414)جزء ىبلؿ بن محمد الحفار  تحقيق
أحمد جماؿ أحمد أبو سيف

جز فيو أحاديث عواؿ كغيرىا من مسموعات محمد بن عبد المنعم بن
( ىػ671)عمار بن ىامل الحراني 

محمد بن عبد المنعم الحراني
( ىػ671)

عماف- الدار األثرية  تحقيق
حمزة الجزائرم

مؤسسة الكتب الثقافية( ىػ241)أحمد بن حنبل (ركاية عبد اهلل بن أحمد بن حنبل)جزء فيو مسند أىل البيت 
بيركت- 

تحقيق
عبد اهلل الليثي األنصارم

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيم( ىػ169)جزء فيو أحاديث نافع بن أبي نعيم 
( ىػ381)األصبهاني 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تعليق/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ333)أحمد بن محمد المديني نضر اهلل امرءا سمع مقالتي فأداىا تخريج/تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ132)ىماـ بن منبو (صحيفة ىماـ بن منبو)الصحيفة الصحيحة 
بيركت

تعليق/تحقيق
علي بن حسن الحلبي
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ابن بطة، عبيد اهلل بن محمدسبعوف حديثا في الجهاد: كتاب الجهاد ، أك
( ىػ387)العكبرم 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
يسرم عبد الغني البشرم

مسندا إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة)كتاب القضاء 
(15- سلسلة األجزاء كالكتب الحديثية  )(كالتابعين

235)سريج بن يونس البغدادم 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

أبو النصر، سعيد بن أبي عركبة(14- سلسلة األجزاء الحديثية )كتاب المناسك 
( ىػ156)العدكم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

حماد بن إسحاؽ بن إسماعيلتركة النبي صلى اهلل عليو كسلم كالسبل التي كجهها فيو
( ىػ267)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

دراسة/تحقيق
أكـر ضياء العمرم. د

303)النسائي، أحمد بن شعيب (عقيدة- تقدـ في فضائل الخلفاء )تهذيب خصائص اإلماـ علي 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

الحاكم، محمد بن عبد اهلل(تقدـ في كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزىراء 
( ىػ405)النيسابورم 

مصر- دار الفرقاف  تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

أحمد بن محمد بن الحجاجأخبار الشيوخ كأخبلقهم
( ىػ275)المركذم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تخريج/تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

360)اآلجرم، محمد بن الحسين األربعين
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمداألربعين األبداؿ العوالي
( ىػ620)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي
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الحسن بن محمد بن محمد(األربعين من أربعين عن أربعين)كتاب األربعين حديثا 
( ىػ656)البكرم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد محفوظ

ابن جماعة، محمد بن إبراىيم(أك أربعوف حديثا تساعية)األحاديث التساعية 
( ىػ733)الكناني 

القاىرة- دار البياف  تحقيق
عبد الجواد خلف

القاسم بن الفضل الثقفياألربعين
( ىػ489)األصبهاني 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

كتاب فيو أربعوف حديثا من مسند بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة عن جده
عن أبي موسى األشعرم

مكة- جامعة أـ القرل ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  تحقيق
محمد بن عبد الكريم عبيد

458)البيهقي، أحمد بن الحسين األربعوف الصغرل
(ىػ

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن(( ىػ412)لمحمد بن الحسين السلمي )تخريج األربعين السلمية 
( ىػ902)

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

أبو الفتوح، محمد بن محمدكتاب األربعين في إرشاد السائرين الى منازؿ المتقين ، أك األربعين الطائية
( ىػ555)الطائي 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
علي بن حسين البواب. د

أبو الفتوح، محمد بن محمداألربعين الطائية
( ىػ555)الطائي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عبد الستار أبو غدة

أبو إسماعيل الهركم، عبد اهلل بن(تقدـ في كتب العقيدة المسندة)كتاب األربعين في دالئل التوحيد 
( ىػ481)محمد األنصارم 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
علي بن ناصر الفقيهي. د
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علي بن المفضل المقدسياألربعين في فضل الدعاء كالداعين
( ىػ611)اإلسكندراني المالكي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

412)الماليني، أحمد بن محمد (4- سلسلة األجزاء الحديثية )األربعين في شيوخ الصوفية 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

ابن طولوف، محمد بن علياألربعين في فضل الرحمة كالراحمين
( ىػ953)الصالحي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خير رمضاف يوسف

عبد اهلل بن عمر بن أبي نصراألربعين القشيرية
( ىػ508)القشيرم 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

عبد الرزاؽ بن عبد القادر الكيبلنياألربعين الكيبلنية
( ىػ603)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

ابن حجر، أحمد بن علياإلمتاع باألربعين المتباينة السماع، كيليو أسئلة من خط الشيخ العسقبلني
( ىػ852)العسقبلني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن محمد حسن إسماعيل

األربعوف حديثان من المساكاة مستخرجة عن ثقات الركاة ، تخريج الحافظ
(محمد بن الفضل)ابن عساكر لشيخو الفراكم 

ابن عساكر، علي بن الحسن بن
( ىػ571)ىبة الشافعي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
طو بن علي بو سريح

563)أحمد بن المقرب الكرخي األربعين
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

األمالي بجامع دمشق للخطيب البغدادم ، كيليو جزء فيو تسمية ما كرد
بو الخطيب دمشق من الكتب من ركايتو لمحمد بن أحمد المالكي

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
محمد بن ناصر العجمي
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صاحب المستخرج على)المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي 
ركاية اإلماـ أبي بكر البرقاني عنو - (صحيح البخارم

اإلسماعيلي، أحمد بن إبراىيم
( ىػ371)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

دراسة كتحقيق
زياد محمد منصور. د

سلسلة مجموعة مؤلفات ابن)التخريج الصغير كالتحبير الكبير 
(3- عبدالهادم 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

648)يوسف بن خليل الدمشقي جزء عوالي اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو
(ىػ

دمشق- دار الفرفور  تحقيق
خالد العواد

كتاب األربعين عن المشايخ األربعين عن األربعين صحابيا كصحابية
(7- سلسلة األجزاء الحديثية )رضي اهلل عنهم 

المؤيد بن محمد الطوسي
( ىػ617)النيسابورم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

303)الحسن بن سفياف النسوم األربعين ، كىو ثالث األربعينيات في الحديث الشريف
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

الجزء الرابع من حديث شعبة بن الحجاج كسفياف بن سعيد)اإلغراب 
الثورم مما أغرب بعضهم على بعض

303)النسائي، أحمد بن شعيب 
(ىػ

المدينة- دار المآثر 
النبوية

تحقيق
محمد الثاني بن عمر بن موسى

ابن مخلد البزاز، محمد بن محمدأمالي ابن البخترم كالنجاد كالخلدم
( ىػ419)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الخبلؿ، الحسن بن محمد بنأمالي الخبلؿ
( ىػ439)الحسن 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مجدم فتحي السيد

-دار الفكر العربي ( ىػ436)علي بن الطاىر الحسين أمالي الشريف المرتضى
القاىرة

تحقيق
محمد أبي الفضل إبراىيم
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محمد بن أحمد: ترتيب - 2/1 (أمالي الشجرم)األمالي الخميسية 
( ىػ623)القرشي 

الشجرم، يحيى بن الحسين
( ىػ479)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيِق
محمد حسن إسماعيل

ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بنما لم ينشر من األمالي الشجرية
( ىػ542)حمزة 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حاتم صالح الضامن. د

ابن المسلمة، محمد بن أحمدأمالي ابن المسلمة
( ىػ465)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دمشق- دار القلم ( ىػ304)يموت بن المزرع العبدم األمالي تحقيق
إبراىيم صالح

ابن حجر، أحمد بن علياألمالي المطلقة
( ىػ852)العسقبلني 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

ابن دريد، محمد بن الحسنكتاب الفوائد كاألخبار
( ىػ321)األزدم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

ابن األنبارم، محمد بن القاسم بنمجلس من أمالي ابن األنبارم
( ىػ328)بشار 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

270)الحسن بن علي بن عفاف األمالي كالقراءة
كمحمد بن علي بن عفاف (ىػ

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

السراج، محمد بن إسحاؽ الثقفيالبيتوتة
( ىػ313)

-دار الرياف للتراث 
القاىرة

تحقيق
أبي األشباؿ الزىيرم، حسن بن أمين
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488)محمد بن فتوح الحميدم التذكرة
(ىػ

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنتسمية ما انتهى الينا من الركاة عن سعيد بن منصور عاليا
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنتسمية ما انتهى إلينا من الركاة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليا
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

جمهرة: طبع ضمن مجموع)الجزء فيو أحاديث أبي عمرك بكر بن بكار 
(األجزاء الحديثية

بكر بن بكار القيسي البصرم
( ىػ207)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

ابن ثرثاؿ، أحمد بن عبد العزيزجزء ابن ثرثاؿ
( ىػ408)

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن جريج، عبد الملك بن( ىػ334)جزء ابن جريج ، ركاية عبد الملك بن بحر بن شاذاف 
( ىػ150)عبدالعزيز 

الرياض- مكتبة الكوثر  تحقيق
عبد اهلل بن إبراىيم الرشيد

443)الحسن بن علي الشاموخي أحاديث الشاموخي
(ىػ

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

ابن الضريس، محمد بن أيوبجزء ابن الضريس محمد بن أيوب الرازم
( ىػ294)الرازم 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
سناف حكمت التكريتي

ابن الغطريف، محمد بن أحمداألحاديث المنتقاة من جزء الغطريفي
( ىػ377)الجرجاني 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
أحمد العوين كفيصل السويلم
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منشور في شبكة( ىػ271)محمد بن سناف القزاز جزء من أحاديث القزاز عن شيوخو
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن المهتدم، محمد بن عليجزء ابن المهتدم
( ىػ465)

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
أبو إسحاؽ التطواني، طارؽ مصطفى

كمعو من حديث موسى بن عامر المرم ( ىػ254)جزء المؤمل بن إىاب 
( ىػ334)أحمد بن عبد اهلل السلمي : ، ركاية ( ىػ255)

مصر- دار البخارم ( ىػ254)المؤمل بن إىاب  تحقيق
عماد بن فركة

جزء في أحاديث عواؿ من مسموعات محمد بن عبد المنعم بن عمار بن
ىامل

ابن ىامل، محمد بن عبد المنعم
( ىػ671)بن عمار 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
إبراىيم بن شريف الميلي

عبد اهلل بن: الجعديات ، كىو مسند علي بن الجعد ، جمع كركاية
( ىػ317)محمد البغوم 

مكة- مكتبة دار الباز ( ىػ230)علي بن الجعد الجوىرم 
المكرمة

تحقيق
عامر أحمد حيدر

ابن عساكر، علي بن الحسن بنجزء فيو حديث من حديث أىل حرداف
( ىػ571)ىبة الشافعي 

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

طبع ضمن)الجزء فيو من حديث أبي القاسم بدر بن الهيثم القاضي 
(جمهرة األجزاء الحديثية: مجموع

الرياض- مكتبة العبيكاف ( ىػ317)بدر بن الهيثم اللخمي  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

حديث البغوم ، ركاية المخلص ، أبي طاىر محمد بن عبد الرحمن
(4- يقع ضمن مجامع األجزاء الحديثية ) ( ىػ393)

317)البغوم، عبد اهلل بن محمد 
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

طبع ضمن)من حديث البغوم كابن صاعد كابن عبد الصمد الهاشمي 
(جمهرة األجزاء الحديثية

ابن زنبور، محمد بن عمر الوراؽ
( ىػ396)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة
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375)األبهرم، محمد بن عبد اهلل (جزء فيو من الفوائد الغرائب الحساف)حديث أبي بكر األبهرم 
(ىػ

-دار إيبلؼ الدكلية 
الكويت

تحقيق
حساـ محمد بوقريص

( ىػ703)حديث التقي ابن المجد محمد بن محمد بن عيسى البعلبكي 
(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)

محمد بن محمد بن عيسى
( ىػ703)البعلبكي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

أحاديث من حديث أبي الحسن أحمد بن سليماف بن حذلم رحمو اهلل
(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)

ابن حذلم، أحمد بن سليماف بن
( ىػ347)أيوب 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

يقع)حديث أبي الحسن السكرم ، علي بن عمر بن محمد الحربي 
(4- ضمن مجامع األجزاء الحديثية 

علي بن عمر السكرم الحربي
( ىػ386)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

العدد- مجلة الشريعة ( ىػ361)الدراج، عثماف بن عمر الجزء فيو من حديث أبي عمرك ، عثماف بن عمر الدراج
47

تحقيق
عبد اهلل مرحوؿ السوالمة

المنتقى من المعجم كحديث السكن بن جميع: معجم الشيوخ، كبذيلو
( ىػ437)

ابن جميع الصيداكم ، محمد بن
( ىػ402)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

(( ىػ576)أبي طاىر ، أحمد بن محمد األصبهاني )من حديث السلفي 
جمهرة األجزاء: ضمن مجموع)عن الحاكم أبي الحسين الثقفي الكوفي 

أحمد بن محمد الثقفي الكوفي
( ىػ497)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

ابن المظفر، محمد بن المظفر( ىػ160)حديث شعبة بن الحجاج 
( ىػ379)البزاز 

األردف- الدار العثمانية  تحقيق
صالح اللحاـ

ابن المظفر، محمد بن المظفر(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن مجموع)حديث شعبة البن المظفر 
( ىػ379)البزاز 

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
حمزة أحمد الزين
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أبي طاىر ، محمد بن عبد الرحمن)حديث ابن صاعد ، ركاية المخلص 
(4- طبع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية ) ( ىػ393)

ابن صاعد ، يحيى بن محمد
( ىػ318)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

عبد اهلل بن عبد الرحمن العثماني(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)حديث العثماني الديباجي 
( ىػ572)الديباجي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

علي بن الحسين بن بندار)حديث أبي عركبة الحراني ، ركاية ابن بندار 
(( ىػ385)

أبو عركبة، الحسين بن أبي معشر
( ىػ318)الحراني 

العدد- مجلة الشريعة 
42

تحقيق
عبد الرزاؽ بن خليفة الشايجي

عفاف بن مسلم الباىلي الصفار(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن مجموع)أحاديث عفاف بن مسلم 
( ىػ219بعد )

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
حمزة أحمد الزين

-طبع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )حديث علي بن معركؼ البزاز 
4)

385بعد )علي بن معركؼ البزاز 
(ىػ

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

عبد اهلل بن محمد البغوم: حديث عيسى بن سالم الشاشي ، ركاية
( ىػ317)

العدد- مجلة األحمدية ( ىػ232)الشاشي، عيسى بن سالم 
11

تحقيق
عبد العزيز شاكر الكبيسي

الحامض، عبد اهلل بن محمدجزء أبي القاسم الحامض ، عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ
( ىػ329)المركزم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد زكي عبد الدايم

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن عليعن شيوخو ( ىػ252)حديث محمد بن بشار بندار 
( ىػ307)

العدد- مجلة األحمدية 
18

تحقيق
عبد الرحيم بن يحيى الحمود. د

عبد اهلل بن محمد البغوم: حديث مصعب بن عبد اهلل الزبيرم ، ركاية
( ىػ317)

236)مصعب بن عبد اهلل الزبيرم 
(ىػ

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم
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عبد اهلل بن محمد البغوم: حديث مصعب بن عبد اهلل الزبيرم ، ركاية
( ىػ317)

236)مصعب بن عبد اهلل الزبيرم 
(ىػ

األردف- الدار العثمانية  تحقيق
صالح اللحاـ

الجزء فيو من حديث محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار عن
شيوخو

ابن مقسم العطار، محمد بن
( ىػ354)الحسن 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الضياء المقدسي، محمد بنحديث أبي نصر العكبرم كغيره
( ىػ643)عبدالواحد 

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
فواز أحمد زمرلي

ىشاـ بن عمار بن نصير السلميحديث ىشاـ بن عمار
( ىػ245)

الرياض- دار أشبيليا  تحقيق
عبد اهلل بن ككيل الشيخ

طبع)حديث الهمياف من حديث أبي جعفر محمد بن جرير الطبرم 
(جمهرة األجزاء الحديثية: ضمن مجموع

الرياض- مكتبة العبيكاف ( ىػ353)معلى بن سعيد التنوخي  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

:طبع ضمن مجموع)أحاديث يزيد بن أبي حبيب، ركاية الليث بن سعد 
(أحاديث الشيوخ الكبار

يزيد بن أبي حبيب األزدم المصرم
( ىػ128)

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
حمزة أحمد الزين

جزء فيو حديثاف من إمبلء أبي إسحاؽ الغساني إبراىيم بن خلف بن
(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)منصور الغساني السنهورم 

620)إبراىيم بن خلف الغساني 
(ىػ تقريبا

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

جزء فيو خمسة أحاديث من حديث حافظ العصر أبي الفضل عبد الرحيم
(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)بن الحسين العراقي 

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين
( ىػ806)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

الختلي ، إسحاؽ بن إبراىيمكتاب الديباج
( ىػ283)

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح
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شمس الدين الذىبي، محمد بنالدينار من حديث المشايخ الكبار
( ىػ748)أحمد 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

عبد الغني بن سعيد األزدمالرباعي في الحديث
( ىػ409)المصرم 

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بنجزء فيو ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمد(السلماسيات)المجالس الخمسة 
( ىػ576)األصبهاني 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

أبو طاىر المخلص، محمد بنجزء فيو سبعة مجالس من أمالي أبي طاىر المخلص
( ىػ393)عبدالرحمن 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

مسعود بن الحسن الثقفيعركس األجزاء
( ىػ562)األصبهاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد صباح منصور

الليث بن سعد بن عبد الرحمنعشرة أحاديث من الجزء المنتقى األكؿ كالثاني من حديث الليث
( ىػ175)

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

طبع ضمن سلسلة لقاء العشر)األحاديث العشرة العشارية االختيارية 
(50- األكاخر 

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
فراس محمد كليد كيس

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنالعشرة من مركيات صالح بن أحمد كزياداتها
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد صباح منصور
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الحارث بن محمد بن أبي أسامةعوالي الحارث بن أبي أسامة ، ركاية أبي نعيم األصبهاني
( ىػ282)

الرياض- مطابع التقنية  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الخليل

ابن المظفر، محمد بن المظفرغرائب حديث مالك
( ىػ379)البزاز 

الرياض- دار السلف  تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

الحاكم الكبير، محمد بن محمدالجزء العاشر كالحادم عشر- ما اتصل إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم 
( ىػ378)

بيركت- دار ابن حـز  تخريج/تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ414)تماـ بن محمد الرازم الفوائد تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

-دار البشائر اإلسبلمية جاسم بن سليماف الدكسرم4/1الركض البساـ بتخريج كترتيب فوائد تماـ 
بيركت

الكويت- غراس محمد صباح منظوراإلعبلـ بنقد كتاب الركض البساـ بتخريج كترتيب فوائد تماـ

علي بن عمر السكرم الحربي(فوائد الحربي)الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحربي 
( ىػ386)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
تيسير بن سعد أبو حيمد

أبو القاسم الحرفي، عبدالرحمن بنفوائد أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد اهلل الحرفي
( ىػ423)عبيد اهلل 

عماف- الدار األثرية  دراسة/تحقيق
محمد بن عبد اهلل آؿ عامر

محمد: الفوائد المنتقاة كالغرائب الحساف عن الشيوخ الكوفيين ، ركاية
( ىػ445)بن علي العلوم 

-دار الكتاب العربي ( ىػ441)محمد بن علي الصورم 
لبناف

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم
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أبو الغنائم النرسي الكوفي، محمدفوائد الكوفيين ألبي الغنائم النرسي
( ىػ510)ابن علي 

األردف- دار الضياء  تحقيق
عبد الرحمن محمد شريف

ابن مخلد العطار، محمد بن مخلدفوائد محمد بن مخلد
( ىػ331)الدكرم 

مصر- مطبعة الفتح  تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

الرياض- مدار الوطن ( ىػ503)المطرز، القاسم بن زكريا فوائد أبي بكر القاسم المطرز كأماليو القديمة الغرائب الحساف تحقيق
ناصر بن محمد المنيع

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بنالفوائد المعللة ، الجزء األكؿ كالثاني من حديثو
( ىػ281)عمرك 

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

تحقيق
رجب بن عبد المقصود

ابن المقير النجار، علي بنفوائد ابن المقير علي بن أبي عبيد اهلل الحسين بن علي البغدادم
( ىػ643)الحسين 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن منده، عبد الوىاب بن محمدفوائد ابن منده
( ىػ475)

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

301)الفريابي، جعفر بن محمد فوائد الفريابي، طبع مع كتاب الصياـ لو
(ىػ

بومبام- الدار السلفية  تحقيق
عبد الوكيل الندكم

الفوائد كاألخبار كالحكايات عن الشافعي كحاتم األصم كمعركؼ الكرخي
(17- يقع ضمن سلسلة الجزاء الحديثية )كغيرىم 

ابن حمكاف، الحسن بن الحسين
( ىػ405)الهمذاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

ابن دريد، محمد بن الحسن(نوادر الرسائل: طبع ضمن مجموع أجزاء حديثية )الفوائد كاألخبار 
( ىػ321)األزدم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
إبراىيم صالح
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ما قرب سنده من حديث لئلماـ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد
السمرقندم

إسماعيل بن أحمد السمرقندم
( ىػ536)

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
عطاء اهلل بن عبد الغفار السندم

مصر- دار المعارؼ ( ىػ291)أحمد بن يحيى بن زيد مجالس ثعلب تحقيق
عبد السبلـ محمد ىاركف

ابن منده، محمد بن إسحاؽ( ىػ162)مسند إبراىيم بن أدىم الزاىد 
( ىػ395)األصبهاني 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

الجزء الخامس من مسند حديث مالك بن أنس، بركاية محمد بن عبداهلل
( ىػ337)بن الحساف بن أبي المنظور األندلسي 

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي
( ىػ282)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
ميكلوش موراني

ابن المبرد، يوسف بن حسن بناألربعوف المختارة من حديث اإلماـ أبي حنيفة
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار الفرفور  تحقيق
خالد العواد

أبو حنيفة ، النعماف بن ثابتأبي نعيم األصبهاني ، أحمد بن عبد اهلل: مسند اإلماـ أبي حنيفة ، ركاية
( ىػ150)

الرياض- مكتبة الكوثر  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

الباغندم الصغير، محمد بن محمدمسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
( ىػ312)األزدم 

-مؤسسة علـو القرآف 
دمشق

تحقيق
محمد عوامة

الباغندم الصغير، محمد بن محمدمسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
( ىػ312)األزدم 

جدة- دار المنهاج 

-دار الصحابة للتراث ( ىػ414)تماـ بن محمد الرازم مسند المقلين من األمراء كالسبلطين
مصر

تحقيق
مجدم فتحي السيد
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الكويت- الدار السلفية ( ىػ414)تماـ بن محمد الرازم مسند المقلين من األمراء كالسبلطين تحقيق
صبحي البدرم السامرائي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد من اسمو عطاء من ركاة الحديث
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل السقا

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيممنتقى من حديث العراقي أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم
( ىػ826)العراقي 

مجلة الحكمة ، العدد
الخامس

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدالمنتقى من السفينة البغدادية
( ىػ576)األصبهاني 

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

المنتقى من الفوائد الحساف في)المنتقى من فوائد أبي حامد الحضرمي 
( ىػ742)، انتقاء يوسف بن عبد الرحمن المزم  (الحديث

أبو حامد الحضرمي ، محمد بن
( ىػ321)ىاركف 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
سامي بن أنور خليل

بيركت- عالم الكتب ( ىػ256)الزبير بن بكار القرشي األخبار الموفقيات تحقيق
سامي مكي العاني

المئة العوالي ، كىو نظم الآللىء بالمئة العوالي ، تخريج الحافظ ابن
حجر العسقبلني

800)التنوخي ، إبراىيم بن أحمد 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
كماؿ بن يوسف الحوت

نزىة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغوم من الحفاظ
كاألكابر

الرشيد العطار، يحيى بن علي
( ىػ662)

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

منشور في شبكة( ىػ183)إبراىيم بن سعد الزىرم جزء من نسخة إبراىيم بن سعد
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار
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222)عبد اهلل بن صالح المصرم نسخة أبي صالح كغيره
(ىػ

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أبي مسهر كغيره
( ىػ218)الغساني 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الكويت- الدار السلفية ( ىػ197)ككيع بن الجراح الركاسي نسخة ككيع عن األعمش تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

منشور في شبكة( ىػ230)يعلى بن عباد نسخة يعلى بن عباد ، ركاية الحارث عنو
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الهاشميات ، كىو الجزء األكؿ من أمالي أبي إسحاؽ الهاشمي إبراىيم
بن عبد الصمد

أبو إسحاؽ الهاشمي، إبراىيم بن
( ىػ325)عبد الصمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د

415)ابن بشراف، علي بن محمد فوائد أبي الحسين بن بشراف
(ىػ

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعي(الغيبلنيات)كتاب الفوائد 
( ىػ354)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
حلمي كامل أسعد عبد الهادم

جمهرة: طبع ضمن مجموع)فوائد من حديث ابن الباغباف األصبهاني 
(األجزاء الحديثية

ابن الباغباف ، محمد بن أحمد بن
( ىػ559)محمد 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعيالغيبلنيات
( ىػ354)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
مرزكؽ بن ىياس الزىراني

1080   من 487صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 

07

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعيالغيبلنيات
( ىػ354)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
فاركؽ بن عبد العليم بن مرسي

لعبد اهلل (( ىػ216)عبد الملك بن قريب )المنتقى من أخبار األصمعي 
( ىػ329)بن أحمد الربعي 

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

دمشق- دار طبلس  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

عفيف بن محمد الخطيبجزء فيو المنظـو كالمنثور من الحديث النبوم
(قبل القرف الخامس)البوشنجي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تخريج/تحقيق
محمد صباح منصور

أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدالوجيز في ذكر المجاز كالمجيز
( ىػ576)األصبهاني 

-مكتبة دار اإليماف 
المدينة النبوية

تحقيق
عبد الغفور عبد الحق البلوشي

أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدالوجيز في ذكر المجاز كالمجيز
( ىػ576)األصبهاني 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد خير البقاعي

محمد بن عبد الجبار السمعاني4/1مجموع غرائب أحاديث النبي صلى اهلل عليو كسلم 
( ىػ450)

نادم مكة الثقافي األدبي تحقيق
محمد بن مساعد آؿ سعود

عبد الرحمن بن يوسف المزماألحاديث الصحاح الغرائب
( ىػ749)الشافعي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  دراسة/تحقيق
إبراىيم بن علي آؿ كليب. د

عبد الرحمن بن يوسف المزماألحاديث الصحاح الغرائب
( ىػ749)الشافعي 

الرياض- دار المغني  تحقيق
رياض حسين الطائي

محمد بن سليماف الربعي الدمشقي)أخبار كحكايات عن أبي بكر الربعي 
(( ىػ374)

315)محمد بن الفيض الغساني 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
إبراىيم صالح
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أبو الفتوح، محمد بن محمداألربعين الطائية
( ىػ555)الطائي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم

ابن حجر، أحمد بن علياإلمتاع باألربعين المتباينة بالسماع
( ىػ852)العسقبلني 

الكويت- الدار السلفية  تحقيق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

جزء فيو ستة مجالس من أمالي أبي بكر محمد بن سليماف بن الحارث
يقع ضمن جمهرة األجزاء) (أمالي الباغندم الكبير)الباغندم الواسطي 

الباغندم الكبير، محمد بن
( ىػ283)سليماف بن الحارث 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

الباغندم الكبير، محمد بنأمالي الباغندم الكبير
( ىػ283)سليماف بن الحارث 

مصر- مؤسسة قرطبة  تحقيق
أشرؼ صبلح علي

فنوف العجائب في أخبار الماضين من بني إسرائيل كغيرىم من العباد
كالزاىدين

النقاش، محمد بن علي األصبهاني
( ىػ414)

القاىرة- مكتبة القرآف  دراسة/تحقيق
طارؽ الطنطاكم

عبد اهلل بن محمد: الجعديات، كىو مسند علي بن الجعد ، جمع كركاية
( ىػ317)البغوم 

الكويت- مكتبة الفبلح ( ىػ230)علي بن الجعد الجوىرم  تحقيق
عبد المهدم بن عبد القادر

عبد اهلل بن محمد: الجعديات، كىو مسند علي بن الجعد ، جمع كركاية
البغوم

-مكتبة الخانجي ( ىػ230)علي بن الجعد الجوىرم 
القاىرة

تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د

المسلسبلت المقدمة في المجالس المبتكرة، رسالة)مجموع مسلسبلت 
المسلسبلت، لب األخبار المأثورة فيما يتعلق بيـو عاشوراء، األنوار

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد أيوب الفياض

198)سفياف بن عيينة بن ميموف جزء حديث سفياف بن عيينة
(ىػ

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني
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أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أبي مسهر كغيره
( ىػ218)الغساني 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مجدم فتحي السيد

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ242)محمد بن أسلم الطوسي (كىو ثاني األربعينات في الحديث النبوم)كتاب األربعين  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

الباغندم الصغير، محمد بن محمدالجزء فيو األكؿ مما ركاه األكابر عن األصاغر من المحدثين من األفراد
( ىػ312)األزدم 

الرياض- دار التوحيد  تحقيق
خالد بن محمد باسمح

أبو عركبة، الحسين بن أبي معشرجزء أبي عركبة ، بركاية األنطاكي
( ىػ318)الحراني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحيم بن محمد القشقرم. د

-دار الكتب العلمية ( ىػ335)الصولي، محمد بن يحيى جزء من أحاديث أبي بكر الصولي عن شيوخو
بيركت

تحقيق
خبلؼ محمود عبد السميع

عن (( ىػ394)عبد اهلل بن محمد )جزء من أحاديث أبي عمر السلمي 
شيوخو

إسماعيل بن نجيد السلمي
( ىػ365)النيسابورم 

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

جمهرة األجزاء: طبع ضمن مجموع)الجزء فيو أحاديث األربعين 
(الحديثية

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيم
( ىػ381)األصبهاني 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

يقع)من حديث أبي بكر محمد بن إبراىيم ابن المقرلء عن شيوخو 
(جمهرة األجزاء الحديثية: ضمن مجموع

ابن المقرلء، محمد بن إبرىيم
( ىػ381)األصبهاني 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مجموع فيو من مصنفات ابن: يقع ضمن)الجزء الخامس من األفراد ، 
(شاىين

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر
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385)ابن شاىين، عمر بن أحمد (تقدـ في كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزىراء 
(ىػ

لبناف- مؤسسة الوفاء  تحقيق
محمد سعيد الطريحي

مجموع: يقع ضمن)فضائل فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
(تقدـ في كتب فضائل الصحابة )(فيو منو مصنفات ابن شاىين

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

(مجموع فيو من مصنفات ابن شاىين: يقع ضمن)فضائل شهر رمضاف 
(مكرر في كتب رمضاف)

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد 
(ىػ

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

طبع ضمن مجموع)جزء فيو مجلساف من أمالي أبي الحسين بن بشراف 
(كتاب سلوؾ طريق السلف كستة أجزاء أخرل

415)ابن بشراف، علي بن محمد 
(ىػ

عماف- الدار األثرية  تحقيق
حمزة الجزائرم

محمد بن: الجزء األكؿ من الفوائد الصحاح كالغرائب كاألفراد ، ركاية
(طبع ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي)عبد السبلـ األنصارم 

أبو القاسم الحرفي، عبدالرحمن بن
( ىػ423)عبيد اهلل 

عماف- الدار األثرية  تحقيق
حمزة الجزائرم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بناألربعين الصوفية
( ىػ430)عبداهلل 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنذكر من اسمو شعبة
( ىػ430)عبداهلل 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تخريج/تحقيق
طارؽ محمد العمودم

أبو ذر الهركم، عبد بن أحمدأحاديث من مسموعات أبي ذر الهركم
( ىػ434)

منشور في شبكة
المعلومات

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ِذكُر من لم يكن عنده إال حديث كاحد ، كمن لم يحدث عن: الجزء فيو
شيخو إال بحديث كاحد

الخبلؿ، الحسن بن محمد بن
( ىػ439)الحسن 

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم
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أبو يعلى الخليلي، الخليل بنجزء أبي يعلى
( ىػ446)عبداهلل القزكيني 

-دار ماجد عسيرم 
جدة

تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

أحاديث من المسند الصحيح ،: مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو ، كيليو
( ىػ325)ألحمد بن محمد الشرقي النيسابورم 

إبراىيم بن حرب العسكرم
( ىػ282بعد )السمسار 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

لعبد اهلل (( ىػ216)عبد الملك بن قريب )المنتقى من أخبار األصمعي 
( ىػ329)بن أحمد الربعي 

الضياء المقدسي، محمد بن
( ىػ643)عبدالواحد 

-البينة للطباعة كالنشر 
دمشق

تحقيق
عز الدين التنوخي

الجزء فيو أحاديث عن تسعة عشر شيخا من أصحاب أبي حفص عمر
(جمهرة األجزاء الحديثية: طبع ضمن مجموع)بن محمد بن طبرزد 

ابن طبرزد ، عمر بن محمد بن
( ىػ607)معمر 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

الضياء المقدسي، محمد بنالركاة عن مسلم بن الحجاج
( ىػ643)عبدالواحد 

الرياض- دار ابن حـز  تحقيق
عبد اهلل الكندرم كىادم المرم

ست القضاة، مريم بنتمسند أمة اهلل مريم بنت عبد الرحمن الحنبلية
( ىػ758)عبدالرحمن الحنبلية 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم جزء فيو أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات
(ىػ

اإلمارات- دار الرياف  تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الشمراني

طبع ضمن)جزء فيو من حديث تقي الدين البعلي الشاحن ابن المجد 
(جمهرة األجزاء الحديثية: مجموع

ابن المجد، محمد بن محمد
( ىػ768)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

العراقي، عبد الرحيم بن الحسينكتاب األربعين العشارية
( ىػ806)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر
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أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمد(جمهرة األجزاء الحديثية: يقع ضمن مجموع)حديث المصافحة 
( ىػ576)األصبهاني 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

أبو طاىر السلفي، أحمد بن محمدكبلـ الحافظ السلفي على األربعين الودعانية
( ىػ576)األصبهاني 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

أبو العبلء، محمود بن أبي بكر( ىػ696)المنتخب من حديث شيوخ بغداد ، جماؿ الدين ابن الظاىرم 
( ىػ700)الفرضي البخارم 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
رياض حسين الطائي

األجزاء الثاني كالثالث كالرابع كالسادس كالثالث كالثامنوف من كتاب
األفراد للدارقطني

الرياض- دار التدمرية ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر  تعليق
جابر بن عبد اهلل السريع

:، ركاية ( ىػ330)جزء فيو أحاديث أبي حامد بن ببلؿ النيسابورم 
أبي عبد اهلل بن منده

أبو حامد بن ببلؿ النيسابورم
( ىػ330)

القاىرة- دار المحدثين  تحقيق
ببلؿ فيصل البغدادم

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالجواىر المكللة في األخبار المسلسلة
( ىػ902)

عماف- دار الفتح  تحقيق
كماؿ عبد الفتاح فتوح

معجم شيوخ الحافظ: الجزء فيو ثمانوف حديثا عن ثمانين شيخا، كيليو
(تأليف المحقق)أبي بكر اآلجرم 

360)اآلجرم، محمد بن الحسين 
(ىػ

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير

حامد بن يوسف األسكدارمطنين المجلجبلت بتبيين المسلسبلت
( ىػ1172)الحنفي 

القاىرة- دار الرسالة  تحقيق
عبد اهلل عبد العزيز أمين

الكويت- غراس ( ىػ294)موسى بن ىاركف الحماؿ (الفوائد)الحافظ موسى بن ىاركف الحماؿ ككتابو  دراسة/تحقيق
نور الدين بن عبد السبلـ مسعي
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أبو الخير، أحمد بن إسماعيلصحيفة جويرية عن نافع عن عبد اهلل
( ىػ590)القزكيني 

المحقق دراسة/تحقيق
إكراـ اهلل إمداد الحق عبد الرحمن. د

آدـ بن أبي إياس العسقبلني(مكرر في كتب العلم)كتاب العلم كالحلم 
( ىػ220)

المجلس األعلى للشئوف
البحرين- اإلسبلمية 

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

ابن منده، محمد بن إسحاؽ(4- يقع ضمن سلسلة النوادر الحديثية )كتاب األمالي الحديثية 
( ىػ395)األصبهاني 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تخريج/تحقيق
محمود بن إسماعيل بن محمد

عبد الغني بن سعيد األزدمجزء فيو رباعيات الصحابة- كتاب الرباعي 
( ىػ409)المصرم 

مصر- دار الضياء  تعليق/تخريج/تحقيق
أشرؼ بن صالح العشرم

303)الحسن بن سفياف الشيباني كتاب األربعين حديثا (1)دفع الببلء بتحقيق الكتب المسندة كاألجزاء 
(ىػ

مكتبة األسد الغالب
-علي رضي اهلل عنو 

تخريج/تحقيق
محمد شعباف محمد إبراىيم

أبو حنيفة، أحمد بن داكد الدينورماألخبار الطواؿ
( ىػ282)

دار إحياء الكتب العربية
سوريا- 

تحقيق
عبد المنعم عامر

ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن3/1أمالي ابن الشجرم 
( ىػ542)حمزة 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

دراسة/تحقيق
محمود محمد الطناحي

جمع الحافظ أبي نعيم ،- جزء فيو منتخب من حديث يونس بن عبيد 
أحمد بن عبد اهلل األصبهاني

بيركت- دار المقتبس ( ىػ140)يونس بن عبيد  تحقيق
عبد اهلل غالي السهلي. د

قطعة من مسند إسحاؽ)جزء فيو حديث إسحاؽ بن إبراىيم بن راىويو 
(بن راىويو، تنشر ألكؿ مرة

الرياض- دار العاصمة ( ىػ238)إسحاؽ بن راىويو  تحقيق
محمد بن إبراىيم السريع

1080   من 494صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 

07

عماف- الدار األثرية ( ىػ238)إسحاؽ بن راىويو حديث عبد اهلل بن عباس من مسند إسحاؽ بن راىويو تعليق/تخريج
عمر بن بساـ بن الصادؽ

198)سفياف بن عيينة بن ميموف ركاية علي بن حرب الطائي- الجزء األكؿ من حديث سفياف بن عيينة 
(ىػ

الرياض- دار الميماف  تعليق/تخريج/تحقيق
مفلح بن سليماف بن فبلح

ابن دقيق العيد، محمد بن علياألربعوف التساعية اإلسناد
( ىػ702)القشيرم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
حسين سلماف مهدم

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمنالثالث من أمالي ابن الصبلح
( ىػ643)الشهرزكرم 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
رياض حسين الطائي

القاسم بن الفضل الثقفي(الثقفيات)الفوائد العوالي المنتقاة المعركفة بػػ 
( ىػ489)األصبهاني 

دمشق- دار النوادر  دراسة/تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

198)سفياف بن عيينة بن ميموف حديث اإلماـ سفياف بن عيينة بركاية اإلماـ الشافعي
(ىػ

بيركت- دار المقتبس  جمع/ترتيب/تخريج
رفعت فوزم عبد المطلب. د

جزء فيو نسخة أبي العباس طاىر بن محمد بن الحكم التميمي الدمشقي
ثبلثوف حديثا- عن أبي الوليد ىشاـ بن عمار السلمي الدمشقي 

322)طاىر بن محمد بن الحكم 
(ىػ

الرياض- دار طيبة  تعليق/تخريج/تحقيق
نادر بن عمر بلطو جي

عقد الجوىر الثمين في أربعين حديثا من: األربعوف العجلونية المسماة
أسانيد العجلوني لكتب األربعين،: أحاديث سيد المرسلين، كيليو

إسماعيل بن محمد العجلوني
( ىػ1162)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة كتحقيق
محمد كائل الحنبلي

،( ىػ1175)األكائل السنبلية كذيلها للشيخ محمد سعيد سنبل المكي 
العجالة المكية في أسانيد الشيخ محمد سنبل لمحمد الفاداني: كيليها

1175)محمد سعيد سنبل المكي 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية
عبد الفتاح أبو غدة
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التحفة الوضوية في األسانيد العالية المرضية المتصلة بصفوة األمة
المرحومة المحمدية

عثماف بن منصور النجدم الحنبلي
( ىػ1282)

بيركت- دار جداكؿ  إعداد
راشد بن محمد بن عساكر

فوائد أحمد بن عبد اهلل بن نصر بن بجير، فوائد منتقاة من ركاية أحمد
بن الصلت كعبيد اهلل الفرضي، جزء بتخريج عثماف بن بلباف

أحمد بن عبد اهلل بن نصر بن بجير
( ىػ322)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

النوافح المسكية من األربعين المكية، من مركيات شيخ الحنابلة عبد اهلل
بن عبد العزيز بن عقيل

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز
( ىػ1432)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

ابن المديني، علي بن عبد اهللحديث علي بن المديني
( ىػ234)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
حساـ كماؿ توفيق

الضياء المقدسي، محمد بن(مرك)المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بػ 
( ىػ643)عبدالواحد 

الهيئة العامة للعناية
الكويت- بالسنة النبوية 

تخريج
عمر بن بساـ بن الصادؽ

أبو إسماعيل الهركم، عبد اهلل بن(تقدـ في كتب العقيدة المسندة)كتاب األربعين في دالئل التوحيد 
( ىػ481)محمد األنصارم 

مصر- دار ابن رجب  تحقيق
جهاد بن السيد المرشدم

1296الدىلوم، توفي عاـ )اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغني 
(ىػ

محمد محسن بن يحيى البكرم
( ىػ1280حيا في )التيمي الترىتي 

أركقة للدراسات كالنشر
األردف- 

دراسة/تحقيق
كلي الدين تقي الدين الندكم. د

ابن بشكواؿ، خلف بن عبد الملك2/1الفوائد المنتخبة كالحكايات المستغربة 
( ىػ578)بن بشكواؿ 

بيركت- دار ابن حـز  دراسة/تحقيق
عبد العزيز بن عبد الرحمن شاكر

الجزء األكؿ من الفوائد المنتقاة كالحكايات المنتخبة، انتقاء ابن فورؾ،
كمعو مجلس من أمالي أبي مسلم الكاتب عن شيوخو

أبو مسلم، محمد بن أحمد
( ىػ399)البغدادم الكاتب 

الدماـ- دار الذخائر  تحقيق
صبلح الدين الشامي
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محمد مرتضى بن محمد الزبيدماألمالي
( ىػ1205)

المحقق تحقيق
علي العمراف. تركي آؿ سعود ك د. د

جعفر)، فوائد الخلدم ( ىػ356) (حامد الهركم)فوائد أبي علي الرفاء 
( ىػ345( )مكـر القاضي)، فوائد مكـر البزاز ( ىػ348 )(البغدادم

أبو علي الرفاء، حامد الهركم
( ىػ356)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم (35- سلسلة دفائن الخزائن )األجزاء العشرة على الطريقة المبتكرة 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
يوسف األكزبكي كمحمد ُكبلب

إبراىيم بن علي الدرعي السباعيالشموس المشرقة بأسانيد المغاربة كالمشارقة، كمعو أربعة مبلحق
( ىػ1138)المغربي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد ُحػُحود التمسماني. د

الحارث بن محمد بن أبي أسامةمسند المشايخ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ282)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق كتخريج
إيهاب كمحمود أبناء إسماعيل محمد

( ىػ379)جزء اإلماـ الرافقي، كيليو حديث محمد بن المظفر البغدادم 
( ىػ306)عن حاجب بن مالك الضرير 

محمد بن أحمد الرافقي الحنفي
( ىػ330)

القاىرة- دار الرسالة  تحقيق كدراسة
عبداهلل بن عبدالعزيز الشبراكم الوراؽ

كتاب أطراؼ الغرائب كاألفراد مذيبل بثبلثة أجزاء من كتاب األفراد
2/1 (83 ، 3 ، 2)للدارقطني 

أحمد بن سلماف النجاد البغدادم
( ىػ348)

الرياض- دار التدمرية  تحقيق
جابر بن عبد اهلل السريع

أطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
5/1للدارقطني 

ابن القيسراني، محمد بن طاىر
( ىػ507)المقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمود محمد نصار

جزء فيو ثبلثوف حديثا منتقاة من المعجم الصغير، كيليو جزء فيو األربعوف
، انتقاء كتخريج الذىبي(للطبراني)البلدانية المخرجة من المعجم الصغير 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

المدينة- دار العقيدة  تحقيق
عبد اهلل بن محمد السحيم
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :الموضوع 
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458)البيهقي، أحمد بن الحسين حػياة األنبياء صلوات اهلل عليهم بعد كفاتهم
(ىػ

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تعليق/تحقيق
أحمد بن عطية الغامدم. د

مجموع فيو جواب بعض الخدـ ألىل النعم عن تصحيف حديث
(احتجم)

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد صباح منصور

، ( ىػ718)مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي 
كمعو عوالي أبي بكر بن عبد الدائم

739)القاسم بن محمد البرزالي 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

:جزء فيو من ركل عن النبي من الصحابة في الكبائر للبرديجي، كيليو
( ىػ643)الزيادات على الكبائر لضياء الدين المقدسي 

301)أحمد بن ىاركف البرديجي 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
محمد بن تركي التركي. د

الثقبة- دار الهجرة محمد بن عمر بازموؿجزء حديث المسيء صبلتو بتجميع طرقو كزياداتو

جزء حديث أبي حميد الساعدم في صفة صبلة النبي صلى اهلل عليو
كسلم

الثقبة- دار الهجرة محمد بن عمر بازموؿ

شمس الدين الذىبي، محمد بنكتاب األفراد كالغرائب
( ىػ748)أحمد 

بيركت- الرسالة العالمية  استخرج نصوصو كعلق عليو
خليل بن محمد العربي

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن عليالمفاريد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ307)

الكويت- دار األقصى  تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

ابن حجر، أحمد بن علي(األئمة من قريش): لذة العيش في طرؽ حديث
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي
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ليحمل)إرشاد الفحوؿ إلى تحرير النقوؿ في تصحيح حديث العدكؿ 
(ىذا العلم من كل خلف عدكلو

-مكتبة الفرقاف سليم بن عيد الهبللي
اإلمارات

كيتضمن منتقى من حديث)محدثا  ( ىػ258)محمد بن يحيى الذىلي 
(الزىرم لو

مكة- جامعة أـ القرل سليماف بن سعيد العسيرم

بيركت- دار القلم بركاية اإلماـ الذىبي ( ىػ728)مشيخة ابن تيمية - األربعوف حديثا  دراسة/تحقيق
عبد العزيز السيركاف

جزء فيو أربعوف حديثا مخرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
رحمو اهلل

أمين الدين، محمد بن إبراىيم
( ىػ735)الواني 

مصر- دار ابن عباس  تحقيق
أحمد بن عطية الوكيل

مركز إحساف لدراسات( ىػ292)البزار، أحمد بن عمرك حديث الحجامة للصائم، كيليو جزء من أمالي البزار
جدة- السنة النبوية 

دراسة كتحقيق كتعليق
محمد بن عبد اهلل السريع
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أبو طاىر، أحمد بن محمد السلفياألربعين البلدانية
( ىػ576)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

أبو طاىر، أحمد بن محمد السلفياألربعين البلدانية
( ىػ576)

-مكتبة دار البيركتي 
دمشق

تحقيق
عبد اهلل رابح

أبو طاىر، أحمد بن محمد السلفياألربعين البلدانية
( ىػ576)

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مصطفى عاشور

ابن عساكر، علي بن الحسن بن(األربعين البلدانية)أربعوف حديثا ألربعين شيخا من أربعين بلدة 
( ىػ571)ىبة الشافعي 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

أربعوف حديثا عن أربعين شيخا من أربعين مدينة- األربعين البلدانية 
ألربعين من الصحابة

ابن عساكر، علي بن الحسن بن
( ىػ571)ىبة الشافعي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج/تحقيق
عبدك الحاج محمد الحريرم

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالػبلدانيات
( ىػ902)

الرياض- دار العطاء  تحقيق
حساـ بن محمد القطاف

جزء فيو ثبلثوف حديثا منتقاة من المعجم الصغير، كيليو جزء فيو األربعوف
، انتقاء كتخريج الذىبي(للطبراني)البلدانية المخرجة من المعجم الصغير 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

المدينة- دار العقيدة  تحقيق
عبد اهلل بن محمد السحيم

الرياض- مكتبة الرشد سعود بن عبد اهلل الفنيساف(أربعوف حديثا من أربعين كتابا)األربعوف البلدانية في األحاديث النجدية 

الرياض- دار األلوكة السيد مراد سبلمةاألربعوف البلدانية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
كتب المصنفات كاآلثار :الموضوع 

07

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني11/1المصنف، كمعو كتاب الجامع لئلماـ معمر بن راشد األزدم 
( ىػ211)

توزيع المكتب اإلسبلمي
بيركت- 

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمدمصنف ابن أبي شيبة
( ىػ235)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عادؿ العزازم كأحمد المزيدم

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد16/1مصنف ابن أبي شيبة 
( ىػ235)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد اللحيداف/ حمد الجمعة 

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد9/1الكتاب المصنف في األحاديث كاآلثار 
( ىػ235)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
محمد بن عبد السبلـ بن شاىين

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد(الجزء المفقود)مصنف ابن أبي شيبة 
( ىػ235)

-دار عالم الكتب 
الرياض

عناية
عمر العمرم

الرياض- دار العاصمة ( ىػ622)عمر بدر الموصلي الوقوؼ على الموقوؼ تحقيق
أـ عبد اهلل بنت محركس العسلي

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرك6/1اآلحاد كالمثاني 
( ىػ287)

الرياض- دار الراية  تحقيق
باسم بن فيصل الجوابرة. د

تهذيب اآلثار كتفصيل الثابت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من
6/1األخبار 

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرم
( ىػ310)

جدة- دار المدني  تحقيق
محمود محمد شاكر

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرم(الجزء المفقود)تهذيب اآلثار 
( ىػ310)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا
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:الفئة  حديث
كتب المصنفات كاآلثار :الموضوع 
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جامع اآلثار القولية كالفعلية الصحيحة ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب
(أكثر من ألف أثر)رضي اهلل عنو 

الرياض- دار الفضيلة  جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

جامع اآلثار القولية كالفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق
( أثر500أكثر من )

الرياض- دار الفضيلة  جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

جامع اآلثار القولية كالفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثماف بن عفاف
( أثر600أكثر من )

الرياض- دار الفضيلة  جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

جامع اآلثار القولية كالفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب
( أثر صحيح900أكثر من )كابنو الحسين بن علي رضي اهلل عنهما 

الرياض- دار الفضيلة  إعداد
عاطف بن عبد الوىاب حماد

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد22/1المصنف 
( ىػ235)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تحقيق
سعد بن ناصر الشثرم. د

كعليو)مسند الفاركؽ عمر بن الخطاب كأقوالو على أبواب العلم 
(تعليقات البن حجر رحمو اهلل

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 
(ىػ

مصر- دار الفبلح  تقديم/تحقيق
عاصم القريوتي/ إماـ بن علي 

جامع اآلثار القولية كالفعلية الصحيحة للصحابي الجليل عمرك بن العاص
( أثر صحيح من إسبلمو إلى كفاتو200أكثر من )القرشي رضي اهلل عنو 

الرياض- دار الفضيلة  جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

مركيات الخلفاء الراشدين األربعة في كتب السنة الستة كسنن الدارمي
3/1 (جمعا كتخريجا كدراسة)كموطأ مالك 

الرياض- مكتبة الرشد  جمع/تخريج/دراسة
عبد الرحمن بن حسن أبو كرادم. د

ابن أبي شيبة العبسي ، محمد بن26/1المصنف 
( ىػ297)عثماف 

-مؤسسة علـو القرآف 
دمشق

تحقيق كتخريج
محمد عوامة
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:الفئة  حديث
كتب المصنفات كاآلثار :الموضوع 
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مكرر في كتب ملح العلم) - 10/1المجالسة كجواىر أىل العلم 
(كاإليمانيات

333)الدينورم، أحمد بن مركاف 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(مكرر في كتب اإليمانيات) - (12/1)حلية األكلياء كطبقات األصفياء 
( ىػ430)عبداهلل 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

مكرر في)فضيلة الشكر هلل على نعمتو كما يجب من الشكر للمنعم عليو 
(كتب اإليمانيات

الخرائطي، محمد بن جعفر
( ىػ327)الشامرم 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ
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كتب الزكائد :الموضوع 
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جامع لزكائد مسند أحمد كأبي يعلى) 23/1مجمع الزكائد كمنبع الفوائد 
(كالبزار كمعاجم الطبراني على الكتب الستة

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي
( ىػ807)بكر 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

لبناف- دار الفكر عبد اهلل محمد الدركيشللهيثمي" مجمع الزكائد كمنبع الفوائد"بغية الرائد في تحقيق 

المستزاد من إتحاؼ): المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، كبذيلو
10/1للبوصيرم  (الخيرة

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-توزيع المكتبة المكية 
مكة

تخريج/تحقيق
أيمن أبو يماني كأشرؼ صبلح علي

ابن حجر، أحمد بن علي5/1المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية 
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

ابن حجر، أحمد بن علي5/1المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
غنيم عباس كياسر إبراىيم

ابن حجر، أحمد بن علي10/1المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العاصمة  تنسيق/تحقيق
سعد بن ناصر الشثرم كآخركف. د

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي4/1 (األكسط كالصغير)مجمع البحرين في زكائد المعجمين 
( ىػ807)بكر 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
محمد حسن إسماعيل الشافعي

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي(األكسط كالصغير) 9/1مجمع البحرين في زكائد المعجمين 
( ىػ807)بكر 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد القدكس نذير

محمد بن سليماف المغربي4/1جمع الفوائد من جامع األصوؿ كمجمع الزكائد 
( ىػ1094)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
سليماف بن جديع
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:الفئة  حديث
كتب الزكائد :الموضوع 
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نور الدين الهيثمي، علي بن أبي4/1كشف األستار عن زكائد البزار 
( ىػ807)بكر 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

ابن حجر، أحمد بن عليمختصر زكائد مسند البزار على الكتب الستة كمسند أحمد
( ىػ852)العسقبلني 

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
صبرم بن عبد الخالق أبو ذر

أحمد بن أبي بكر البوصيرم10/1إتحاؼ الخيرة المهرة بزكائد المسانيد العشرة 
( ىػ840)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عادؿ بن سعد كالسيد بن محمود

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي(الزكائد على الصحيحين) 2/1موارد الظمآف إلى زكائد ابن حباف 
( ىػ807)بكر 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط كمحمد رضواف

صحيح كضعيف موارد الظمآف إلى زكائد ابن حباف ، مضموما إليو الزكائد
3/1على الموارد 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

الرياض- دار الصميعي 

دمشق- دار القلم خلدكف األحدب10/1زكائد تاريخ بغداد على الكتب الستة 

نور الدين الهيثمي، علي بن أبيالمقصد العلي في زكائد أبي يعلى الموصلي
( ىػ807)بكر 

تػهامػة تحقيق
نايف بن ىاشم الدعيس. د

-دار البشائر اإلسبلمية عامر حسن صبرمزكائد عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في المسند
بيركت

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي2/1غاية المقصد في زكائد مسند اإلماـ أحمد 
( ىػ807)بكر 

-مكتبة بيت السبلـ 
الىور

تحقيق
إرشاد الحق األثرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
كتب الزكائد :الموضوع 

07

الرياض- مجلة البياف مسفر بن غـر اهلل الدمينيزيادات أبي الحسن القطاف على ابن ماجو

بيركت- دار ابن حـز محمد بن محمود اإلسكندرمزكائد األدب المفرد على الصحيحين

-المكتب اإلسبلمي عبد السبلـ بن محمد علوش2/1تشنيف اآلذاف بسماع الزائد على الستة عند ابن حباف 
بيركت

الحارث بن محمد البغدادم)بغية الباحث عن زكائد مسند الحارث 
(( ىػ282)

نور الدين الهيثمي، علي بن أبي
( ىػ807)بكر 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق كدراسة
حسين أحمد صالح الباكرم. د

أحمد بن أبي بكر البوصيرم(الزكائد على الكتب الخمسة) 2/1مصباح الزجاجة في زكائد ابن ماجو 
( ىػ840)

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

دراسة/تحقيق
عوض بن أحمد الشهرم. د

الرياض- دار النفائس صالح بن أحمد الشامي7/1زكائد السنن على الصحيحين 

كعليو تعليقات، زكائد السنن الكبرل للبيهقي على الكتب الستة 
(3/1)اإلمامين الذىبي كابن التركماني 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

جمع كترتيب
صالح بن أحمد الشامي

-مؤسسة إقرأ الخيرية 4/1للهيثمي « مجمع الزكائد كمنبع الفوائد»تخريج أحاديث 
القاىرة

تخريج
جماعة من المحققين

نور الدين الهيثمي، علي بن أبيالمقصد العلي في زكائد أبي يعلى الموصلي
( ىػ807)بكر 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن
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كتب الزكائد :الموضوع 
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-المكتب اإلسبلمي صبلح بن أحمد الشامي3/1زكائد ابن خزيمة كابن حباف كالمستدرؾ على الكتب التسعة 
بيركت

سبيل الحسنيين إلى صحاح كحساف زكائد المعجمين األكسط كالصغير
(مكرر في كتب الطبراني)

إشراؼمجموعة من الباحثين
محمد بن أحمد الحكمي

ابن حجر، أحمد بن علي19/1إتحاؼ المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراؼ العشرة 
( ىػ852)العسقبلني 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

تحقيق
زىير بن ناصر الناصر كآخركف. د
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كتب في تخريج األحاديث كالحكم عليها :الموضوع 
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-دار أطلس الخضراء ناصر بن سعود السبلمةاألحاديث كاآلثار التي حكم عليها اإلماـ النوكم في كتبو
الرياض

لندف- مجلة الحكمة 6/1موسوعة الحافظ ابن حجر العسقبلني الحديثية  إشراؼ
كليد بن أحمد الزبيرم

على األحاديث)كشف الغطاء عن أحكاـ الذىبي في سير أعبلـ النببلء 
(كالقصص كاألنباء

-دار أضواء السلف يحيى البكرم الشهرم
الرياض

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من
3/1األخبار 

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين
( ىػ806)

الرياض- دار طبرية  عناية
أشرؼ عبد المقصود

االعتبار في حمل األسفار، كيليو اإلخبار: الموضوعات في اإلحياء أك
(علي رضا: التتمة للمحقق)بما فات من أحاديث االعتبار 

محمد أمين بن علي السويدم
( ىػ1246)العراقي 

-دار الكتاب كالسنة 
مصر

دراسة/تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل المدني

الرياض- دار طويق خالد بن محمد األنصارمإتحاؼ العباد باألحاديث التي حكم عليها ابن القيم في زاد المعاد

بيركت- دار ابن حـز مركاف كجك6/1تخريج أحاديث مجموع فتاكل ابن تيمية 

الدماـ- دار ابن الجوزم حسن بن محمد الوائلي6/1 (كفي الباب)نزىة األلباب في قوؿ الترمذم 

ابن حجر، أحمد بن علي3/1نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار 
( ىػ852)العسقبلني 

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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كتب في تخريج األحاديث كالحكم عليها :الموضوع 
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-الجامعة اإلسبلمية يوسف بن محمد الدخيلسؤاالت الترمذم للبخارم حوؿ أحاديث جامع الترمذم
المدينة

ابن حجر، أحمد بن علينزىة الناظر كالسامع في طرؽ حديث الصائم المجامع
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
فريد بن محمد فويلة

إتحاؼ»كالكبلـ على ركاتو ، كبذيلو « المتبايعين بالخيار»حديث 
««المتبايعين بالخيار»األخيار بطرؽ حديث 

محمد بن عبد العظيم بن عبد
( ىػ665)القوم المنذرم 

دمشق- دار النوادر  تخريج
رياض حسين الطائي

مكرر) (إف أكلى الناس بي أكثرىم صبلة)جزء فيو الكبلـ على حديث 
(فصل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم: في كتب األذكار

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

الدماـ- دار ابن الجوزم 5/1جمهرة األحكاـ الحديثية عند اإلماـ ابن قيم الجوزية  جمع
خالد بن محمد آؿ عثماف األنصارم

-دار الكتاب العربي أبو إسحاؽ الحوينيلعمر بن بدر الموصلي (المغني عن الحفظ كالكتاب)جنة المرتاب بنقد 
لبناف

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الكريم بن عبيد(للبخارم)تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير 

، كيليو (للزمخشرم)الكافي الشاؼ في تخريج أحاديث الكشاؼ 
(شرح شواىد الكشاؼ)تنزيل اآليات على الشواىد من األبيات : كتاب

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

الزيلعي ، عبد اهلل بن يوسف4/1تخريج األحاديث كاآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ للزمخشرم 
( ىػ762)

الرياض- دار ابن خزيمة  عناية
سلطاف بن فهد الطبيشي
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670أكثر من )الطراز لؤلحاديث التي حكم عليها الشيخ ابن باز 
(حديث

الرياض- مكتبة الرشد  جمع
ماجد بن محمد العسكر

ىداية الركاة إلى تخريج أحاديث المصابيح كالمشكاة البن حجر ،
للعبلئي ، (النقد الصريح لما انتقد من أحاديث المصابيح)كبحاشيتو 

الخبر- دار ابن عفاف  تخريج/تحقيق
الشيخ األلباني/ علي بن حسن 

عجالة اإلمبلء المتيسرة من التذنيب على ما كقع للحافظ المنذرم من
5/1« الترغيب كالترىيب»الوىم كغيره في كتابو 

إبراىيم بن محمد الدمشقي
( ىػ900) (الملقب بالناجي)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كدراسة
محمد القناص. إبراىيم الريس ك د. د

صدر الدين ، محمد بن إبراىيم5/1كشف المناىج كالتناقيح بتخريج أحاديث المصابيح 
( ىػ802)السلمي المناكم 

الدار العربية
لبناف- للموسوعات 

تقديم
الشيخ صالح بن محمد اللحيداف

682)عبد اهلل بن يحيى الغساني تخريج األحاديث الضعاؼ من سنن الدارقطني
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود
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موسوعات الحديث كأطرافو :الموضوع 
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المزم ، يوسف بن عبد الرحمن13/1تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ 
( ىػ742)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

الرياض- مدار الوطن أبو األشباؿ أحمد شاغفالمستدرؾ على تحفة األشراؼ

ابن حجر، أحمد بن عليالنكت الظراؼ على األطراؼ
( ىػ852)العسقبلني 

يتضمن مسند أحمد) 38/1جامع المسانيد كالسنن الهادم ألقـو َسنن 
(كالكتب الستة كمعجم الطبراني الكبير كمسند البزار كأبي يعلى

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 
(ىػ

لبناف- دار الفكر 

-المكتب اإلسبلمي صالح بن أحمد الشامي14/1جامع األصوؿ التسعة من السنة المطهرة 
بيركت

، يضم (جامع األصوؿ التسعة)خبلصة كتاب )معالم السنة النبوية 
3/1 ( حديثا3921

دمشق- دار القلم صالح بن أحمد الشامي

-دار البشائر اإلسبلمية مسند الحفاظ فيما اتفق عليو األئمة الستة
بيركت

جمع كتصنيف
عواد بن حسين الخلف. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي8/1جامع المسانيد 
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
علي بن حسين البواب. د

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم2/1اإلطراؼ بأكىاـ األطراؼ 
( ىػ826)العراقي 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
محمد بن حميد العوفي
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مجاميع أحاديث كآثار صحيحة :الموضوع 
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محمد ناصر الدين األلباني7/1سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا 
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

مجردة عن التخريج مرتبة على األبواب)سلسلة األحاديث الصحيحة 
للعبلمة األلباني (الفقهية

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

-مكتبة المعارؼ محمد حسن الشيختراجع العبلمة األلباني فيما نص عليو تصحيحا كتضعيفا
الرياض

مصر- دار ابن رجب محمد بن كماؿ السيوطياإلعبلـ بآخر أحكاـ األلباني اإلماـ

محمد ناصر الدين األلبانيصحيح الجامع الصغير كزيادتو
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الجبيل- دار الصديق (2/1)السراج المػنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير لؤللباني  تعليق/ترتيب
عصاـ موسى ىادم

سلسلة اآلثار الصحيحة، أك الصحيح المسند من أقواؿ الصحابة
كالتابعين

لبناف- دار الفاركؽ الداني بن منير آؿ زىوم مراجعة
عبد اهلل بن صالح العبيبلف

1422)مقبل بن ىادم الوادعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين
(ىػ

القاىرة- دار الحرمين 

كىو ترتيب كتاب الصحيح)الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين 
(المسند على األبواب الفقهية

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

القاىرة- دار الحرمين 
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جمع األحاديث الضعيفة) 3/1السلسبيل في استبداؿ الصحيح بالعليل 
(التي لها بديل من األحاديث التي صححها األلباني رحمو اهلل

-مكتبة المعارؼ بساـ بن يحيى الطناني
الرياض

التنبيهات المليحة على ما تراجع عنو العبلمة المحدث األلباني من
األحاديث الضعيفة أك الصحيحة

الدماـ- دار الراكم  جمع/ترتيب
عبد الباسط بن يوسف الغريب

الرياض- دار السبلـ محمد بن عبد اهلل األعظمي12/1الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل 

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاؽ الحويني2/1المنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة 

1080   من 513صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
األحاديث كاآلثار الضعيفة كالموضوعة :الموضوع 
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-مكتبة المعارؼ علي حسن الحلبي كجماعة15/1موسوعة األحاديث كاآلثار الضعيفة كالموضوعة 
الرياض

محمد ناصر الدين األلباني14/1سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة 
( ىػ1420)

مكتبة المعارؼ للنشر
كالتوزيع

مجردة من) 4/1سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة لؤللباني 
(التخريج مرتبة على األبواب الفقهية

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

محمد ناصر الدين األلباني3/1ضعيف الجامع الصغير كزيادتو 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

نسخة مقابلة على) 4/1كتاب الموضوعات من األحاديث المرفوعات 
(ثماف نسخ خطية

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي
( ىػ597)البغدادم 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نور الدين بن شكرم. د

النكت: ، أك ( ىػ598)تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزم 
البديعات على الموضوعات

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مصر- دار مكة المكرمة  تحقيق
عبد اهلل شعباف. د

شمس الدين الذىبي، محمد بنترتيب الموضوعات البن الجوزم
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
كماؿ بن بسيوني زغلوؿ

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليالعلل المتناىية في األحاديث الواىية
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
خليل محيي الدين الميس

شمس الدين الذىبي، محمد بنتلخيص العلل المتناىية البن الجوزم
( ىػ748)أحمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
ياسر بن إبراىيم بن محمد
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المقاصد الحسنة في بياف كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة
رسالة جامعية - 5/1

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ902)

المدينة- دار الميمنة  تحقيق
سفياف بن فؤاد باسويداف

مختصر المقاصد الحسنة في بياف كثير من األحاديث المشتهرة على
األلسنة للسخاكم

محمد بن عبد الباقي الزرقاني
( ىػ1122)المالكي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد بن لطفي الصباغ. د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن3/1الآللىء المصنوعة من األحاديث الموضوعة 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق/تخريج
صبلح محمد محمد عويضة

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن2/1ذيل الآللىء المصنوعة : الزيادات على الموضوعات ، كيسمى
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
رامز خالد حاج حسن

المبل علي القارم، علي بن سلطافاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعركؼ بالموضوعات الكبرل
( ىػ1014)محمد 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد بن لطفي الصباغ. د

التذكرة في األحاديث: الآللىء المنثورة في األحاديث المشهورة، أك
المشتهرة

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن
( ىػ794)بهادر الشافعي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد بن لطفي الصباغ. د

مرتبة على)تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ المدرجة كالضعيفة 
(أبواب الفقو

الرياض- دار المسير خالد بن علي العنبرم

الرياض- دار الصميعي سليم بن عيد الهبللياألحاديث التي ال أصل لها

الرياض- دار الراية أحمد بن عبد الكريم العامرم الغزمالجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث قرأه
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د
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أبو جعفر العقيلي، محمد بن عمركالمسند الضعيف
( ىػ322)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
كامل عويضة

طنطا- مكتبة الضياء عمرك عبد المنعم سليمصوف الشرع الحنيف ببياف الموضوع كالضعيف

نقد المنقوؿ كالمحك: المنار المنيف في الصحيح من الضعيف، أك
(ضوابط الحديث الموضوع مع األمثلة)المميز بين المردكد كالمقبوؿ 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالمنار المنيف في الصحيح كالضعيف
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
يحيى بن عبد اهلل الثمالي

القاىرة- دار ابن عفاف محمد شوماف الرملي(حكم العبلمة األلباني)أحاديث السنن األربعة الموضوعة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد ال يصح فيو حديث: التحديث بما قيل
(ىػ

الثقبة- دار الهجرة 

مصر- دار الضياء عمرك عبد المنعم سليم(التحديث بما قيل ال يصح فيو حديث)تحصيل ما فات 

ابن طولوف، محمد بن علي2/1الشذرة في األحاديث المشتهرة 
( ىػ953)الصالحي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
كماؿ بن بسيوني زغلوؿ

نجم الدين محمد بن محمد الغزم2/1إتقاف ما يحسن من األخبار الدائرة على األلسن 
( ىػ1061)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
خليل بن محمد العربي
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جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنالدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة
( ىػ911)ابن الكماؿ 

توزيع المكتب اإلسبلمي
بيركت- 

تحقيق
خليل محيي الدين الميس

1250)الشوكاني، محمد بن علي الفوائد المجموعة من األحاديث الموضوعة
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

دار إحياء التراث العربي( ىػ986)محمد بن طاىر الَفػتَّػني قانوف الموضوعات كالضعفاء: تذكرة الموضوعات كفي ذيلها
بيركت- 

شمس الدين الذىبي، محمد بنأحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني كابن الجوزم
( ىػ748)أحمد 

المدينة- مكتبة الدار 
المنورة

تعليق/تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

الحسين بن إبراىيم الجوزقاني2/1األباطيل كالمناكير كالصحاح كالمشاىير 
( ىػ543)الهمداني 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

محمد بن محمد الحسيني2/1الكشف اإللهي عن شديد الضعف كالموضوع كالواىي 
( ىػ1177)الطرابلسي 

بريدة– دار العلياف  تحقيق
محمد بن محمود بكار

محمد بن البشير ظافر األزىرمتػحذيػر المسلمين من األحاديث الموضوعة على سيد المرسلين
( ىػ1311)

دمشق- دار ابن كثير  تعليق
محيي الدين ديب مستو. د

-دار الكتب العلمية ( ىػ963)علي بن محمد الكناني 2/1تػنػزيو الشريعة المرفوعة عن األحاديث الموضوعة 
بيركت

عناية
عبد الوىاب عبد اللطيف كغيره

الرياض- مكتبة الرشد أسامة بن عطايا العتيبي2/1األحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة 
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الحسن بن محمد القرشي الصغانيموضوعات الصغاني
( ىػ650)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تعليق/تخريج/تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبليالفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة
( ىػ1023)

الرياض- دار الوراؽ  تحقيق
محمد بن لطفي الصباغ. د

ابن)عبد الرحمن بن علي الشيباني تمييز الطيب من الخبيث فيما يدكر على ألسنة الناس من الحديث
( ىػ944 )(الديبع

-دار الكتاب العربي 
لبناف

إسماعيل بن محمد العجلوني2/1كشف الخفاء كمزيل اإللباس عما كرد على ألسنة كثير من الناس 
( ىػ1162)

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
أحمد القبلش

الكبلـ على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي صلى اهلل عليو
(مكرر في كتب الغلو في القبور)كسلم 

الرياض- دار المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنتحذير الخواص من أكاذيب القصاص
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد بن لطفي الصباغ. د

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1232)محمد األمير الكبير النخبة البهية في األحاديث المكذكبة على خير البرية
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن محمد السدحافمتن الزيادات الضعيفة في المتوف الصحيحة
الرياض

األحاديث الضعيفة كالموضوعة التي حكم عليها الشيخ عبد العزيز بن
(29-1مجموع فتاكل كمقاالت من )باز رحمو اهلل في 

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمين
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إسعاؼ األخيار بما اشتهر كلم يصح من األحاديث كاآلثار كالقصص
2/1كاألشعار 

مكة- مكتبة األسدم محمد بن عبد اهلل باموسى

-دار الصحابة للتراث أبو إسحاؽ الحوينيالنافلة في األحاديث الضعيفة كالباطلة
مصر

مكتبة التوعية اإلسبلميةمحمد عمرك عبد اللطيفتكميل النفع بما لم يثبت بو كقف كال رفع
مصر- 

األحاديث الضعيفة كالموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في
تفسيره

-مكتبة العلـو كالحكم محمود بن محمد المبلح
مصر

مكتبة التوعية اإلسبلميةعاطف بن حسن الفاركقيأحاديث ضعاؼ كعليها العمل ببل خبلؼ
مصر- 

تقديم
طارؽ بن عوض اهلل

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالتحفة الكريمة في بياف كثير من األحاديث الموضوعة كالسقيمة
( ىػ1420)

-دار أصالة الحاضر 
الرياض

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

509)شيركيو بن شهردار الديلمي 6/1مسند الفردكس ، كىو الفردكس بمأثور الخطاب 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد بسيوني زغلوؿ

فردكس األخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب كمعو
5/1تسديد القوس البن حجر 

509)شيركيو بن شهردار الديلمي 
(ىػ

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
فواز زمرلي كمعتصم البغدادم

ابن القيسراني، محمد بن طاىرتذكرة الحفاظ، أطراؼ كتاب المجركحين البن حباف
( ىػ507)المقدسي 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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تعليقات الدارقطني على المجركحين البن حباف البستي كمعو نقوالت من
كتاب الضعفاء للساجي

مكتبة نزار مصطفى الباز( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر 
مكة- 

تحقيق
خليل محمد العربي

محمد ناصر الدين األلبانيضعيف سنن أبي داكد
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيضعيف سنن الترمذم
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيضعيف سنن النسائي
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيضعيف سنن ابن ماجو
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيضعيف الترغيب كالترىيب
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض
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الجبيل- دار الصديق ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ (عليو أحكاـ األلباني)رياض الصالحين من كبلـ سيد المرسلين  تحقيق
عصاـ موسى ىادم

الكويت- غراس سليم بن عيد الهبلليصحيح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين تعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

ابن عثيمين، محمد بن صالح6/1شرح رياض الصالحين 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبللي3/1بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنجامع العلـو كالحكم
( ىػ795)ابن أحمد 

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
طارؽ بن عوض اهلل

إيقاظ الهمم المنتقى من جوامع الكلم في شرح خمسين حديثا من
جوامع الكلم البن رجب

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبللي

فتح القوم المتين في شرح األربعين كتتمة الخمسين للنوكم كابن رجب
رحمهما اهلل

الخبر- دار ابن عفاف عبد المحسن بن حمد العباد البدر

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح األربعين النوكية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن الملقن، عمر بن عليالمعين على تفهم األربعين
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
عبد العاؿ مسعد
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الرياض- دار العاصمة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخشرح األربعين النوكية تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

إبراىيم بن مرعي الشبرخينيالفتوحات الوىبية بشرح األربعين حديثا النوكية
( ىػ1106)

الرياض- دار الصميعي  تعليق/تحقيق
أحمد الحداد

نجم الدين سليماف بن عبد القومكتاب التعيين في شرح األربعين
( ىػ716)الطوفي 

مكة- المكتبة المكية  تحقيق
أحمد حاج محمد عثماف

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافالمنحة الربانية في شرح األربعين النوكية عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

الفوائد: الفوائد المستنبطة من األربعين النوكية كتتمتها الرجبية، كيليها
المستنبطة من كتاب الرقاؽ كالتوحيد من مختصر البخارم للزبيدم

-دار التوحيد للنشر عبد الرحمن بن ناصر البراؾ
الرياض

إعداد
عبد المحسن العسكر. د

ابن حجر الهيتمي، أحمد بنالفتح المبين بشرح األربعين
( ىػ974)محمد 

مصر- مكتبة فياض  تحقيق
عادؿ بن أحمد إبراىيم

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمشرح األربعين النوكية المختصر
الرياض

شرح األحاديث: التحفة الربانية في شرح األربعين حديثا النوكية ، كمعها
التي زادىا ابن رجب الحنبلي

إسماعيل بن محمد األنصارم
( ىػ1417)

الرياض- دار الصميعي 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصربهجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار
( ىػ1376)

-مكتبة السندس 
الكويت

تخريج
بدر بن عبد اهلل البدر
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ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصربهجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار
( ىػ1376)

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
نادر بن سعيد التعمرم

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصربهجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار
( ىػ1376)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تعليق/تحقيق
سعد الدين بن محمد الكبي. د

أبو ظبي- مؤسسة بينونة ( ىػ1163)محمد حياة السندم شرح األربعين حديثا من جوامع الكلم لعلي بن سلطاف القارم تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

محمد ناصر الدين األلباني5/1صحيح الترغيب كالترىيب كضعيفو 
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

الرياض- دار ابن خزيمة صالح بن فوزاف الفوزاف(مع الشرح)الضياء البلمع من األحاديث القدسية الجوامع 

741)محمد بن عبد اهلل التبريزم 3/1مشكاة المصابيح 
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ رياض الصالحين من كبلـ سيد المرسلين
بيركت

تخريج/تحقيق
الشيخ األلباني/جماعة من العلماء

360)اآلجرم، محمد بن الحسين األربعوف حديثان التي حث النبي صلى اهلل كسلم على حفظها
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن الملقن، عمر بن عليالمعين على تفهم األربعين
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

-مكتبة أىل األثر 
الكويت

دراسة/تحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د
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-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ699)أحمد بن فرح األشبيلي شرح األربعين النوكية
تونس

تحقيق
يوسف نجم عبود. د

ابن حجر، أحمد بن عليمختصر الترغيب كالترىيب
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي كغيره

الدماـ- دار ابن الجوزم مختصر جامع العلـو كالحكم لئلماـ الحافظ ابن رجب الحنبلي تعليق/اختصار
محمد بن سليماف المهنا

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصراألحاديث المختارة في األصوؿ كاألحكاـ كاآلداب كغيرىا
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

صالح بن عبد الرحمن الحصينقطوؼ من رياض الصالحين
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

ابن حجر، أحمد بن عليكتصحيح خطأ نسبتو إلى ابن دقيق العيد- شرح األربعين النوكية 
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار الثريا  تحقيق
محمد عبد الحكيم القاضي

مبل علي بن سلطاف القارم الهركم2/1المبين المعين لفهم األربعين النوكية 
( ىػ923)

الرياض- دار العاصمة  دراسة/تحقيق
سليماف بن عبد اهلل أبا الخيل. د

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللتحفة أىل العلم كاإليماف بمختارات من األحاديث الصحيحة كالحساف
( ىػ1420)

-دار أصالة الحاضر 
الرياض

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

ابن جماعة، محمد بن أبي بكرالتبيين في شرح األربعين
( ىػ819)

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

تعليق/تحقيق
عبد المجيد جمعة الجزائرم
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اآلالء الربانية في شرح األربعين النوكية، مع شرح زكائد ابن رجب رحمو
اهلل

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

مختصر الترغيب كالترىيب في الحديث النبوم الشريف للحافظ
عبدالعظيم المنذرم

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

حققو كأتم اختصاره
سائد بكداش. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرإرشاد األخيار إلى شرح جوامع األخبار

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرالرياض الزكية في شرح األربعين النوكية

الجزائر- الدار األثرية ( ىػ1407)تقي الدين الهبللي شرح أحاديث من األربعين النوكية تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

الرياض- مدار الوطن ىشاـ بن محمد سعيد الزبرغشمختصر جامع العلـو كالحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل4/1شرح رياض الصالحين 
( ىػ1420)

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية

جمعو كاعتنى بو
صبلح الدين بن عثماف بن أحمد
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732)الجعبرم، إبراىيم بن عمر (رسالة دكتوراة من الجامعة اإلسبلمية)رسوخ األخبار في منسوخ األخبار 
(ىػ

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
حسن األىدؿ. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليإخبار أىل الرسوخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث
( ىػ597)البغدادم 

بيركت- دار ابن حـز  عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليإخبار أىل الرسوخ في الفقو كالتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث
( ىػ597)البغدادم 

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليإعبلـ العالم بعد رسوخو بناسخ الحديث كمنسوخو
( ىػ597)البغدادم 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
أحمد بن عبد اهلل الزىراني. د

محمد بن موسى الحازمي الهمذانياالعتبار في الناسخ كالمنسوخ من اآلثار
( ىػ584)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
زكريا عميرات

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ631)أحمد بن محمد الرازم الناسخ كالمنسوخ من األحاديث تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

، أحمد بن محمدناسخ الحديث كمنسوخو أبو بكر االثـر
( ىػ273)

المؤلف تحقيق
عبد اهلل بن حمد المنصور

محمد أحمد الموصلي، المعركؼ بػصفوة الراسخ في علم المنسوخ كالناسخ
( ىػ656) (شعلة)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
محمد إبراىيم عبد الرحمن فارس

385)ابن شاىين، عمر بن أحمد ناسخ الحديث كمنسوخو
(ىػ

األردف- مكتبة المنار  تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم
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ابن حمزة الحسيني، إبراىيم بن3/1البياف كالتعريف في أسباب كركد الحديث الشريف 
( ىػ1120)محمد 

بيركت- المكتبة العلمية 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمناللمع في أسباب الحديث
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
غياث عبد اللطيف دحدكح

الرامهرمزم، الحسن بن عبدالرحمنأمثاؿ الحديث
( ىػ360)

الكويت- الدار السلفية  تحقيق
عبد العلي عبد الحميد األعظمي. د

-مكتبة ابن تيمية أبو أكيس الكردمضعيف األمثاؿ النبوية: الصحيح من األمثاؿ النبوية، كبذيلو
القاىرة

تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنكتاب األمثاؿ في الحديث النبوم
( ىػ369)محمد بن حياف 

بومبام- الدار السلفية  تحقيق
عبد العلي عبد الحميد حامد
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عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبةتأكيل مختلف الحديث
( ىػ276)الدينورم 

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

أبو جعفر، أحمد بن محمد16/1مشكل اآلثار 
( ىػ322)الطحاكم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط

الرياض- دار بلنسية خالد الرباط10/1 (للطحاكم)تحفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار 

الرياض- دار الثبات عبد العزيز بن باز كغيره(تقدـ في فئة التفسير)شبهات كإشكاالت حوؿ بعض األحاديث كاآليات 

تصحيح األخطاء كاألكىاـ الواقعة في فهم أحاديث النبي عليو الصبلة
كالسبلـ

الدماـ- رمادم للنشر رائد صبرم ابن أبي علقة

تقدـ) 2/1أحاديث العقيدة التي يوىم ظاىرىا التعارض في الصحيحين 
(في بحوث متنوعة في العقيدة

مكتبة دار البياف الحديثةسليماف بن محمد الدبيخي
الطائف- 

-متعلق باالختبلط )إشكاؿ كجوابو في حديث أـ حراـ بنت ملحاف 
(مكرر في كتب النساء

الرياض- دار المحدث علي بن عبد اهلل الصياح تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

الرياض- دار المنهاج عبد اهلل بن صالح الفوزاف(رسالة دكتوراة) 2/1 (جمعا كدراسة)مختلف الحديث عند اإلماـ أحمد 

أبو البقاء العكبرم، عبد اهلل بناتحاؼ الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
( ىػ616)الحسين البغدادم 

-دار أصداء المجتمع 
بريدة

عناية
كحيد عبد السبلـ بالي
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محمود بن طاىر بن المظفرالمغيث من مختلف الحديث
( ىػ600توفي بعد )السنجارم 

الرياض- دار الصميعي  دراسة/تحقيق
محمد بن دليم القحطاني

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن جابر الحمادم2/1عرضا كدراسة - مختلف الحديث عند اإلماـ ابن عبد البر 
الرياض

منهج الحافظ ابن حجر في تأكيل مختلف الحديث كأثره في نقد
الحديث

بيركت- دار ابن حـز محمد ناصرم

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ2/1المطالع كاألصوؿ في فهم أحاديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 
الجزائر

مصر- مكتبة اإليماف رضا بن زكريا حميدةقواعد المحدثين في دفع التعارض الظاىرم بين األحاديث
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أبو السعادات المبارؾ بن محمد،النهاية في غريب الحديث
( ىػ606)المعركؼ بابن األثير 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
طاىر الزاكم

أبو عبيد، أحمد بن محمد الهركم(تفسير- تقدـ في بحوث لغوية ) 6/1الغريبين في القرآف كالحديث 
( ىػ401)

مكة- دار الباز  تحقيق
أحمد فريد المزيدم

488)محمد بن فتوح الحميدم تفسير غريب ما في الصحيحين
(ىػ

مصر- مكتبة السنة  تحقيق
زبيدة بنت محمد. د

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة3/1غريب الحديث 
( ىػ276)الدينورم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل الجبورم. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليغريب الحديث
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركمغريب الحديث
( ىػ224)

الهيئة العامة للمطابع
القاىرة- األميرية 

تحقيق
حسين محمد محمد شرؼ. د

الزمخشرم، محمود بن عمركالفائق في غريب الحديث
( ىػ538)

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
علي البجاكم كمحمد أبو الفضل

285)الحربي، إبراىيم بن إسحاؽ غريب الحديث
(ىػ

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق كدراسة
سليماف بن إبراىيم العايد. د

كيشتمل على غريب الحديث البن) 5/1الجامع في غريب الحديث 
األثير كالحاشية عليو ألبي عبيد كابن قػتػيػبة كتعقبات الزمخشرم

الرياض- مكتبة الرشد  جمع
عبد السبلـ بن محمد علوش
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الرياض- مكتبة الرشد علي بن عمر السحيبانيالتأكيل في غريب الحديث من خبلؿ كتاب النهاية البن األثير

544)عياض بن موسى اليحصبي 3/1مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار 
(ىػ

دمشق- دار القلم  تخريج/تحقيق
صالح بن أحمد الشامي

تقدـ في قسم) 6/1المجموع المغيث في غريبي القرآف كالحديث 
(بحوث لغوية: التفسير

محمد بن أبي بكر المديني
( ىػ581)األصفهاني 

-مركز إحياء التراث 
جامعة أـ القرل

تحقيق
عبد الكريم الغرباكم

مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار، كمعو تعقبات ابن قرقوؿ في المطالع
3/1

544)عياض بن موسى اليحصبي 
(ىػ

-دار الكماؿ المتحدة 
دمشق

302)القاسم بن ثابت السرقسطي 5/1الدالئل في غريب الحديث 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد بن عبد اهلل القناص. د
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ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنفضائل الشاـ
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- مدار الوطن  تقديم/تحقيق
الشيخ عبد اهلل السعد/ سامي محمد 

تخريج أحاديث فضائل الشاـ كدمشق ألبي الحسن علي بن محمد
البن تيمية (مناقب الشاـ كأىلو)، كمعو ( ىػ444)الربَػعي المالكي 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدفضائل الشاـ
( ىػ744)المقدسي 

دمشق- دار لؤم 

المدينة- دار الخضيرم صالح بن حامد الرفاعياألحاديث الواردة في فضائل المدينة

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدرفضل المدينة كآداب سكناىا كزيارتها
الرياض

الكلمات المفيدة على أخبار: ، كيليو(4/1)كتاب أخبار المدينة النبوية 
المدينة

عمر بن شبة النميرم البصرم
( ىػ262)

الرياض- دار العاصمة  تعليق/تحقيق
( ىػ1408)عبد اهلل بن محمد الدكيش 

ابن النجار، محمد بن أحمدالدرة الثمينة في أخبار المدينة
( ىػ972)الفتوحي 

الرياض- دار المؤيد  تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن2/1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
( ىػ902)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

250)محمد بن عبد اهلل األزرقي 2/1أخبار مكة كما جاء فيها من اآلثار 
(ىػ

مكة- مكتبة األسدم  دراسة/تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د
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الفاكهي ، محمد بن إسحاؽ6/1أخبار مكة في قديم الدىر كحديثو 
( ىػ353)

مكة- مكتبة األسدم  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد خصائص جزيرة العرب
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم 

المؤلفعبد الباسط بدر3/1التاريخ الشامل للمدينة المنورة 

الفاسي، محمد بن أحمد الحسنيالعقد الثمين في تاريخ البلد األمين
( ىػ832)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
محمد حامد الفقي

النجم عمر بن فهد محمد بنالدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد األمين
( ىػ885)محمد 

بيركت- دار خضر  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د

النجم عمر بن فهد محمد بن5/1إتحاؼ الورل بأخبار أـ القرل 
( ىػ885)محمد 

-مركز البحث العلمي 
جامعة أـ القرل

تحقيق
فهيم محمد شلتوت

علي بن تاج الدين بن تقي الدين6/1منائح الكـر في أخبار مكة كالبيت ككالة الحـر 
( ىػ1125)السنجارم 

مكة- جامعة أـ القرل  تحقيق
جميل عبد اهلل المصرم. د

دارة الملك عبد العزيزأحمد السباعي2/1دراسات في السياسة كالعلم كاإلجتماع كالعمراف - تاريخ مكة 
الرياض- 

مركز بيت المقدسجهاد جميل العايشاألحاديث األربعوف الفلسطينية
الكويت- للدراسات 
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مركز بيت المقدسموسوعة بيت المقدس كببلد الشاـ الحديثية
الكويت- للدراسات 

إعداد
مجموعة من الباحثين

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليفضائل القدس
( ىػ597)البغدادم 

-مكتبة اإلماـ البخارم 
مصر

تحقيق كتعليق
عمرك عبد العظيم نيازم شريف

ابن زبالة ، محمد بن الحسنتاريخ المدينة
( ىػ199)

مركز بحوث كدراسات
المدينة

دراسة/تحقيق
صبلح عبد العزيز بن سبلمة

الرياض- دار الراية مجدم بن فتحي السيدأسرار كفضائل الحجر األسود

الرياض- دار المأثور يوسف بن عبد اهلل الصمعانيتاريخو كأحكامو كما كرد فيو من آثار- مقاـ إبراىيم عليو السبلـ 

ابن النجار، محمد بن أحمد(الدرة الثمينة في أخبار المدينة)تاريخ المدينة النبوية المسمى 
( ىػ972)الفتوحي 

المدينة- دار الزماف  تخريج/تحقيق
عبد الرزاؽ المهدم

ذكر أحداث إلى النصف) 7/1إفادة األناـ بذكر أخبار البلد الحراـ 
(الثاني من القرف الثالث عشر

مكة- مكتبة األسدم ( ىػ1365)عبد اهلل محمد غازم 

موسوعة علمية تشتمل على دراسة حديثية عقدية- الحجر األسود 
تاريخية فقهية

المدينة- الناشر المتميز عبد اهلل بن أحمد بن لمح

تخريج أحاديث فضائل الشاـ كدمشق ألبي الحسن علي بن محمد
( ىػ444)الربَػعي المالكي 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض
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السمهودم، علي بن عبد اهلل4/1كفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
( ىػ911)الحسيني 

-مكتبة دار الزماف 
المدينة

تحقيق
محمد نظاـ الدين الفتيح
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ردكد علمية حديثية :الموضوع 
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القوؿ المفيد في الذب عن جامع المسانيد، كمعو تصويبات كتنبيهات
على التماـ الحسن ألبي عبد اهلل عبد السبلـ علوش

المدينة- دار الخضيرم زىير بن ناصر الناصر

النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المناف لكتب األئمة الرجيحة ،
كمن تضعيفو لمئات األحاديث الصحيحة

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

الخبر- دار ابن عفاف 

تعقبات حديثية على)اإلعبلـ في إيضاح ما خفي على الشيخ اإلماـ 
(الشيخ األلباني

مصر- مكتبة السنة فهد بن عبد اهلل السنيد

ردكد أىل العلم على الطاعنين في حديث السحر كبياف بعد محمد رشيد
رضا عن السلفية

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي2/1التنكيل لما كرد في تهذيب الكوثرم من األباطيل 
( ىػ1386)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تعليق كتخريج
محمد ناصر الدين األلباني كغيره

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبيكشف المتوارم من تلبيسات الغمارم كرد عدكانو على أىل السنة

رد)اإلجماؿ في الرد على من طعن في أحاديث صياـ ست من شواؿ 
(على الشيخ عدناف عبد القادر

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن زايد العتيبي
بيركت

دفاع عن: سلسلة- دفاع عن حديث فضائل أبي سفياف رضي اهلل عنو 
(7)الحديث النبوم 

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

دفاع عن الحديث النبوم: سلسلة- حديث بدء الوحي في الميزاف 
(13)

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 
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دفاع عن الحديث: سلسلة- شبهات حوؿ حديث الجساسة كردىا 
(11)النبوم 

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

:سلسلة- أحاديث حد السرقة في ضوء أصوؿ التحديث ركاية كدراية 
(10)دفاع عن الحديث النبوم 

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

دفاع: سلسلة- حديث حد الردة في ضوء أصوؿ التحديث ركاية كدراية 
(9)عن الحديث النبوم 

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

سعد محمد محمد الشيخ(8)دفاع عن الحديث النبوم : سلسلة- حديث السحر في الميزاف 
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

دفاع عن الحديث النبوم: سلسلة- أحاديث الختاف حجيتها كفقهها 
(6)

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

دفاع عن الحديث النبوم: سلسلة- شبهات حوؿ أحاديث الرجم كردىا 
(5)

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

دفاع عن الحديث النبوم: سلسلة- خَلق اهلل التربة : أضواء على حديث
(4)

سعد محمد محمد الشيخ
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 

سعد محمد محمد الشيخ(1)دفاع عن الحديث النبوم : سلسلة- المستشرقوف كالسنة 
(المرصفي)

بيركت- شركة الرياف 
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القاىرة- دار الحديث عصاـ الدين الصبابطي(موسوعة) 3/1جامع األحاديث القدسية 

-مكتبة العلـو كالحكم عمر علي عبد اهلل2/1 (جمعا كدراسة)األحاديث القدسية 
المدينة

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمينجمعا كدراسة- األحاديث القدسية في الكتب الستة 

مبل علي بن سلطاف القارم الهركماألحاديث القدسية األربعينية
( ىػ923)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد العزيز مختار إبراىيم األمين

تقدـ في - (مع الشرح)الضياء البلمع من األحاديث القدسية الجوامع 
أحاديث جامعة: فئة

الرياض- دار ابن خزيمة صالح بن فوزاف الفوزاف
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الرياض- دار القاسم أحمد بن محمد زبيلةأحاديث الطب النبوم في الكتب الستة

الرياض- دار طيبة محمد خير رمضاف يوسف(أربعوف حديثا في فضائل الرياضة)األربعوف الرياضية 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فريح البهبلؿدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة في اللعب كالرياضة 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن(1- سلسلة السيوطيات )أحاديث الشتاء 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

بيركت- دار المقتبس  تحقيق
عبد الجواد حماـ. د

عبد اللطيف بن يوسف البغدادمكتاب األربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجو كشرحها
( ىػ629)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تحقيق
عبد اهلل كنوف. د

432)جعفر بن محمد المستغفرم طب النبي صلى اهلل عليو كسلم
(ىػ

المؤلف تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

الرياض- مدار الوطن لطيفة بنت محسن القرشي(دراسة تحليلية حديثية)األمور المباركة في السنة النبوية 

الدماـ- دار ابن الجوزم انتصار بنت إبراىيم العمردراسة حديثية موضوعية- أحاديث العين 

الجزائر- الدار األثرية عبد العزيز بن محمد السدحافأربعوف حديثا في التربية كالمنهج تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا، كل حديث في ست خصاؿ
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

الرياض- مكتبة الرشد محمد سالم بن أحمد الجكنيأربعوف حديثا من أصح الصحيح في حق الحق سبحانو كحق الخلق
2285

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمناألربعوف حديثا في قواعد من األحكاـ الشرعية كفضائل األعماؿ كالزىد
( ىػ911)ابن الكماؿ 

جدة- دار المنارة  تحقيق
باحث بن أحمد الخزرجي األنصارم

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا ، كل حديث في خصلتين
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا ، كل حديث في ثبلث خصاؿ
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

563)أحمد بن المقرب الكرخي كتاب فيو أربعوف حديثا عن أربعين شيخا في أربعين معنى كفضيلة
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

الدماـ- دار ابن القيم علي بن حسن الحلبياألربعوف حديثا في الشخصية اإلسبلمية

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا ، كل حديث في خمس خصاؿ
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقومأربعوف حديثا في اصطناع المعركؼ
( ىػ656)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تعليق/شرح
( ىػ803)محمد بن إبراىيم السلمي 
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صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورماألربعوف لتنبيو األناـ إلى فضل االجتماع على الطعاـ

-دار أضواء السلف عطا اهلل بن عبد الغفار السندماألربعوف في الشفقة كالرحمة
الرياض

-مؤسسة الجريسي فايز فطيس عبد الرحمناألربعوف حديثا في حق كفضل كبر الوالدين
الرياض

بيركت- دار ابن حـز محمد خير رمضاف يوسفاألربعوف حديثا في الرقة كالبكاء

-دار أطلس الخضراء مشعل بن ناصر الغيثاألربعوف في تعظيم الدماء
الرياض

تقديم
عبد اهلل بن محمد الغنيماف. د

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمد(تقدـ في األجزاء الحديثية)األربعوف حديثا في الجهاد 
( ىػ620)

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف

الدماـ- دار ابن القيم علي بن حسن الحلبياألربعوف حديثا في الدعوة كالدعاة

-مكتبة عباد الرحمن أبو مالك، أحمد بن علي القفيلي حديثا نبويا في التوحيد50- الخمسين في توحيد إلو العالمين 
مصر

يبحث في صحة الحديث من النواحي)اإلصابة في صحة حديث الذبابة 
(الفقهية كالطبية كالحديثية

دار القبلة للثقافةخليل إبراىيم مبل ماطر
جدة- االسبلمية 
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عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة(تقدـ في كتب التفسير)المسائل كاألجوبة في الحديث كالتفسير 
( ىػ276)الدينورم 

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
مركاف العطية كمحسن خرابة

أم تيسير الوصوؿ ألحاديث جامع)التحبير إليضاح معاني التيسير 
7/1 (كىو اختصار الزبيدم لجامع البن األثير- األصوؿ 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

الصنعاني، محمد بن إسماعيل11/1« الجامع الصغير»التنوير شرح 
( ىػ1182)

الرياض- دار السبلـ  تحقيق
محمد إسحاؽ آؿ إبراىيم. د

المناكم، محمد بن عبد الرؤكؼ6/1فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
( ىػ1031)

بيركت- دار المعرفة 

المباركفورم، عبيد اهلل بن محمد4/1مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
( ىػ1414)

-المكتبة السلفية 
باكستاف

المبل علي القارم، علي بن سلطاف11/1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
( ىػ1014)محمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
جماؿ عيتاني

الكاشف عن حقائق"شرح الطػيػبػي على مشكاة المصابيح المسمى 
13/1مصدرا بمقدمة في علـو الحديث كمصطلحو "- السنن

743)الطػيػبػي، الحسين بن محمد 
(ىػ

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
عبد الحميد ىنداكم. د

أبو السعادات، المبارؾ بن محمدمناؿ الطالب في شرح طواؿ الغرائب
( ىػ606)بن األثير الجزرم 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
محمود محمد الطناحي

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1شرح مشكاة المصابيح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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دراسة إلطالة- الكيس من داف نفسو كعمل لما بعد الموت : حديث
عمر اإلنساف

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنُحػبب من دنياكم إلي: اإليضاح المرشد من الغي في الكبلـ على حديث
( ىػ902)

المؤلف تحقيق
سالم بن غتر الظفيرم

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرركاية كدراية- حديث بعث معاذ رضي اهلل عنو إلى اليمن 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرركاية كدراية- احفظ اهلل يحفظك : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرركاية كدراية- من رأل منكم منكرا : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة حديثية دعوية نفسية- ال تغضب : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقفات كتأمبلت- المؤمن القوم خيره كأحب إلى اهلل : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقفات كتأمبلت- حديث بدء الوحي 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة حديثية دعوية نفسية- عجبا ألمر المؤمن : حديث
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الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة حديثية دعوية نفسية- بادركا باألعماؿ ستا : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقاية كعبلجا- حديث اإلحساف كأثره النفسي 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة حديثية دعوية- َمػثَػُل ما بعثني اهلل من الهدل كالعلم : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقفات كتأمبلت- إف اهلل رفيق يحب الرفق : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة لمصدرية التلقي في ىذا الدين- تركت فيكم أمرين : حديث

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقفات كتأمبلت- ثبلث من كن فيو كجد حبلكة اإليماف : حديث

تقع في المجلد)ركاية كدراية - دراسة حديث نضر اهلل امرأ سمع مقالتي 
كتب كرسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر: الثاني من مجموع

الرياض- دار التوحيد عبد المحسن بن حمد العباد البدر

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير(قل آمنت باهلل ثم استقم): حديث

الخبر- دار ابن عفاف عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرتأمبلت في مماثلة المؤمن للنخلة
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1250)الشوكاني، محمد بن علي (من عادل لي كليا: شرح حديث)قطر الولي على حديث الولي 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
السيد يوسف أحمد

...يا عبادم إني حرمت الظلم "نػثر الجوىر على حديث أبي ذر 
"الحديث

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

دار ابن حـز دراسة/تحقيق
أحمد بن محمد المصلحي

كتقع في مجموع)يا عبادم إني حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"لن ينجي أحدا منكم بعملو: شرح حديث"المحجة في سير الدلجة  
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
يحيى مختار غزاكم

1439)صالح بن غانم السدالف (دراسة مختصرة)إنما األعماؿ بالنيات : حديث
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

كيقع في)إنما األعماؿ بالنيات كإنما لكل امرلء ما نول : شرح حديث
(284 - 244/18مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة السبلـ العالمية 
القاىرة

من سلك طريقا: شرح حديث- كرثة األنبياء شرح حديث أبي الدرداء 
(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)يبتغي بو علما 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)ما ذئباف جائعاف : شرح حديث
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)لبيك اللهم لبيك : شرح حديث
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني
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يقع ضمن مجموع رسائل ابن)شرح حديث عمار بن ياسر رضي اهلل عنو 
(رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)مثل اإلسبلـ : شرح حديث
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

يقع ضمن)غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع 
(مجموع رسائل ابن رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

بعثت: الحكم الجديرة باإلذاعة من قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم
(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)بالسيف بين يدم الساعة 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

إذا كنز الناس الذىب: جزء من الكبلـ على حديث شداد بن أكس
(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)كالفضة 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

يقع ضمن مجموع)البشارة العظمى للمؤمن بأف حظو من النار الحمى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

يقع ضمن مجموع)يتبع الميت ثبلث : جزء من الكبلـ على حديث
(رسائل ابن رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)إف أغبط أكليائي : شرح حديث
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

نور االقتباس في مشكاة كصية النبي صلى اهلل عليو كسلم البن عباس
(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني
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يقع ضمن مجموع)اختيار األكلى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق كدراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرشرح حديث سيد االستغفار

كاف: حديث ابن عباس)المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة 
(...النبي صلى اهلل عليو كسلم إذا قاـ من الليل يتهجد قاؿ 

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

-مكتبة اإلماـ البخارم ( ىػ1237)عبد العزيز الدىلوم سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين
مصر

ترجمة كتعليق
( ىػ1344)محمود شكرم األلوسي 

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرشرح حديث جبريل في تعليم الدين

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح حديث جبريل عليو السبلـ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافشرح حديث جبريل عليو السبلـ عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي
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الدماـ- دار ابن الجوزم محمد حسين الجيزانيمعالم أصوؿ الفقو عند أىل السنة كالجماعة

شرح على رسالة في أصوؿ- المرتقى الذلوؿ إلى نفائس علم األصوؿ 
الفقو البن سعدم كمعو مقدمة في تاريخ علم األصوؿ لعبد الرزاؽ عفيفي

-المكتبة اإلسبلمية عبد السبلـ بن محمد بن عبدالكريم
األردف

-تطورىا - نشأتها - شركطها - مقوماتها )الفركؽ الفقهية كاألصولية 
(دراسة نظرية كصفية تطبيقية

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

-الدليلية - المصادر - المقومات - المبادلء )القواعد الفقهية 
دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخية - (التطور

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين

-تطورىا - نشأتها - تعريفها )المدخل الى القواعد الفقهية الكلية 
(تصنيفها- شرعيتها 

األردف- دار عمار إبراىيم الحريرم

بيركت- دار ابن حـز محمد الرككيرسالة دكتوراة- نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا في اختبلؼ الفقهاء 

الرياض- مكتبة العبيكاف نور الدين بن مختار الخادميعلم المقاصد الشرعية

منهجية اإلماـ محمد بن إدريس الشافعي في الفقو كأصولو، يليو منهج
البحث في أصوؿ الفقو

األردف- دار المعالي أيمن صالح علي

الرياض- دار الزاحم محمود حامد عثمافالقاموس المبين في اصطبلحات األصوليين
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كتاب يبحث في ألفاظ كمصطلحات علم أصوؿ)معجم أصوؿ الفقو 
(الفقو

نشر كتوزيع- الركضة خالد رمضاف حسن
مصر- 

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليمدخل للفقو كأصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية- المقدمات للبيت الفقهي 
الجزائر

الرياض- مكتبة الرشد نور الدين بن مختار الخادميعلم القواعد الشرعية

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينالمعاييػر الجلية في التمييز بين األحكاـ كالقواعد كالضوابط الفقهية

المدينة- الناشر المتميز عبد العزيز عمر الخطيبالقواعد الكلية كالضوابط الفقهية كتطبيقاتها القديمة كالمعاصرة

–دار الميراث النبوم حمد بن حمدم الصاعدمالفرؽ بين القاعدة األصولية كالفقهية
الجزائر
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ابن عثيمين، محمد بن صالحمنظومة أصوؿ الفقو كقواعده مع شرحها
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصوؿ الفقو
كقواعده

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقح

ابن عثيمين، محمد بن صالحاألصوؿ من علم األصوؿ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالح(األصوؿ من علم األصوؿ)شرح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمشرح األصوؿ في علم األصوؿ البن عثيمين
الرياض

شرح كتاب)تقريب الحصوؿ عل لطائف األصوؿ من علم األصوؿ 
(األصوؿ من علم األصوؿ البن عثيمين

الدماـ- دار ابن الجوزم غازم بن مرشد العتيبي

ابن)الحسين بن أحمد الكيبلني (رسالة علمية)التحقيقات في شرح الورقات 
( ىػ889 )(قاكاف

األردف- دار النفائس  تحقيق
الشريف سعد بن عبد اهلل بن حسين

جبلؿ الدين المحلي، محمد بنشرح الورقات في أصوؿ الفقو
( ىػ864)أحمد الشافعي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
حساـ الدين موسى عفاف

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن صالح الفوزافشرح الورقات في أصوؿ الفقو تقديم
أحمد بن عبد اهلل بن حميد. د

التحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متن الورقات، مع التنبيهات على
المسائل المهمات

أبو- دار اإلماـ مالك مشهور بن حسن آؿ سلماف
ظبي

204)الشافعي، محمد بن إدريس الرسالة
(ىػ

القاىرة- دار التأصيل  تحقيق/تعليق
أبو األشباؿ أحمد سالم المصرم/ أحمد شاكر 

لعبد المؤمن بن عبد الحق (قواعد األصوؿ)تػيسير الوصوؿ إلى 
البغدادم الحنبلي

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف

لعبد المؤمن بن عبد الحق (قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ)شرح كتاب 
البغدادم الحنبلي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
الرياض

الرياض- دار التدمرية عياض بن نامي السلميأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو

587)يحيى بن حبش السهركردم الػتنقيحات في أصوؿ الفقو
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عياض بن نامي السلمي. د

1430)محمد بن سليماف األشقر الواضح في أصوؿ الفقو للمبتدئين
(ىػ

األردف- دار النفائس 

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدالنػبذ في أصوؿ الفقو
( ىػ456)

مكتبة دار اإلماـ الذىبي
الكويت- 

دراسة/تحقيق
محمد بن حمد الحمود النجدم. د
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1004)محمد بن عبد اهلل الغزم الوصوؿ إلى قواعد األصوؿ
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
أحمد العنقرم

بيركت- دار ابن حـز حافظ ثناء اهلل زاىدمتيسير األصوؿ

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطينمختصر  في علم أصوؿ الفقو
( ىػ1282)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم( ىػ428)شرح رسالة في أصوؿ الفقو للحسن بن شهاب العكبرم 
الرياض

773)الحسن بن أحمد المقدسي التذكرة في أصوؿ الفقو
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد 
شهاب اهلل جنغ بهادر

مكتبة نزار مصطفى الباز( ىػ474)سليماف بن خلف الباجي اإلشارة في أصوؿ الفقو
مكة- 

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

للشيخ عبد الرحمن)تسهيل الوصوؿ إلى الرسالة المختصرة في األصوؿ 
(( ىػ1376)بن سعدم 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف

محمد بن إبراىيم الجاجرميالرسالة في أصوؿ الفقو كاللغة
( ىػ613)الشافعي 

مكة- المكتبة األسدية  دراسة/تحقيق
عبد الرحمن بن محمد القرني. د

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن سعد الضويحيكسائل الوصوؿ إلى مسائل األصوؿ
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كسيلة الحصوؿ إلى))الجهد المبذكؿ في تنوير العقوؿ بشرح منظومة 
( ىػ1377)للشيخ حافظ الحكمي ( (مهمات األصوؿ

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

ابن دقيق العيد، محمد بن عليعنواف األصوؿ في أصوؿ الفقو، كمعو سبيل الوصوؿ إلى عنواف األصوؿ
( ىػ702)القشيرم 

الكويت- دار الضياء  شرح/دراسة/تحقيق
عبد القادر دىماف. مصطفى محمود ك د

1433)عمر بن سليماف األشقر نظرات في أصوؿ الفقو
(ىػ

األردف- دار النفائس 

بعد)يحيى بن موسى العمريطي تسهيل الطرقات في نظم الورقات
( ىػ989

الكويت- دار الظاىرية  دراسة/تحقيق
مصطفى بن كرامة اهلل مخدـك. د

كمعو تخريج أحاديث (كنز الوصوؿ إلى معرفة األصوؿ)أصوؿ البرذكم 
أصوؿ البرذكم لقاسم بن قطلوبغا

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ482)علي بن محمد البرذكم 
بيركت

مختصر تحقيق األمل في علمي األصوؿ)قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ 
(كالجدؿ

عبد المؤمن بن عبد الحق
( ىػ729)البغدادم الحنبلي 

مكة- جامعة أـ القرل  تعليق/تحقيق
علي عباس الحكمي. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم2/1في الفقو الحنبلي  ( ىػ1349)شرح مختصر خوقير 
الرياض

الرياض- مدار الوطن خالد بن عبد اهلل المصلحشذرات في شرح الورقات
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الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرتحبير الصفحات بشرح الورقات

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم( ىػ803)شرح مختصر في أصوؿ الفقو البن اللحاـ 
الرياض

204)الشافعي، محمد بن إدريس 3/1الرسالة 
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق كتعليق
علي بن محمد بن كنيس. د

204)الشافعي، محمد بن إدريس نسخة تلميذه الربيع بن سليماف المرادم البصرم- الرسالة 
(ىػ

بيركت- دار المقتبس 

لعبد المؤمن بن (قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ)إتحاؼ العقوؿ بشرح 
2/1عبد الحق البغدادم الحنبلي 

الرياض- دار العاصمة محمد بن سعد أحمد بيومي

ابن)علي بن عمر البغدادم (رسالة دكتوراة)مقدمة في أصوؿ الفقو 
( ىػ397 )(القصار المالكي

الرياض- دار المعلمة  تحقيق
مصصطفى مخدـك. د

المرداكم، علي بن سليمافالتحبير شرح التحرير
( ىػ885)الحنبلي 

الرياض- مكتبة الرشد  دراسة/تحقيق
لجنة من الباحثين

المختصر المبتكر: شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير، أك
4/1شرح المختصر في أصوؿ الفقو 

ابن النجار، محمد بن أحمد
( ىػ972)الفتوحي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
نزيو حماد. محمد الزحيلي ك د. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر(مختصر التحرير: كىو مختصر لكتاب)صفوة أصوؿ الفقو 
( ىػ1376)

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد اإللو بن عثماف الشايع
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ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح مختصر التحرير
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

تجريد رؤكس مسائل: مختصر كتاب التمهيد في أصوؿ الفقو المسمى
التمهيد

سليماف بن عبد الرحمن بن حمداف
( ىػ1397)

المدينة- دار العقيدة  تحقيق كتعليق
سعد بن عبد اهلل السعداف

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح نظم الورقات في أصوؿ الفقو
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

شرح رسالة لطيفة في أصوؿ الفقو للشيخ العبلمة عبد الرحمن بن ناصر
السعدم رحمو اهلل

الرياض- دار الفضيلة سعد بن ناصر الشثرم
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الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملةالجامع لمسائل أصوؿ الفقو كتطبيقها على المذىب الراجح

الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملة6/1المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارف 

نجم الدين، سليماف بن عبد القوم2/1شرح مختصر الركضة 
( ىػ716)الطوفي الحنبلي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن5/1العدة في أصوؿ الفقو 
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

تحقيق
أحمد بن علي المباركي. د

، (الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع)الجزء الثالث من كتاب 
½حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع 

كماؿ الدين، محمد بن محمد
( ىػ906)المقدسي 

دار األندلس الخضراء
جدة- 

تحقيق
مشعل بن ممدكح آؿ علي. د

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيمالغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، لتاج الدين ابن السبكي
( ىػ826)العراقي 

مكتبة الفاركؽ الحديثة
مصر- 

الضياء البلمع شرح جمع الجوامع في أصوؿ الفقو لتاج الدين السبكي
2/1

حلولو أحمد بن عبد الرحمن
( ق898)الزليطي المالكي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الكريم بن علي النملة. د

حاشية شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم على شرح اإلماـ المحلي على جمع
4/1الجوامع 

زكريا بن محمد األنصارم الشافعي
( ىػ926)الخزرجي 

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق/دراسة/تحقيق
عبد الحفيظ طاىر الجزائرم

الجليس: الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي، كمعو شرحو
الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع للمؤلف

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبي
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جبلؿ الدين المحلي، محمد بن(جمع الجوامع)البدر الطالع في حل 
( ىػ864)أحمد الشافعي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  شرح كتحقيق
مرتضى علي الداغستاني

1250)الشوكاني، محمد بن علي إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
أحمد عبد السبلـ

1250)الشوكاني، محمد بن علي 2/1إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ 
(ىػ

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

الجويني، عبد الملك بن عبد اهللكتاب التلخيص في أصوؿ الفقو
( ىػ478)

مكة- دار الباز  تحقيق
النيبلي كالعمرم

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمداإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ
( ىػ456)

القاىرة- دار الحديث  تعليق/تحقيق
محمود حامد عثماف. د

عبد اهلل بن إبراىيم الشنقيطي(ألفية في أصوؿ الفقو)مراقي السعود لمبتغي الرقي كالصعود 
( ىػ1230)

جدة- دار المنارة 

محمد األمين بن محمد المختارنثر الوركد على مراقي السعود
( ىػ1393)الشنقيطي 

جدة- دار المنارة  إكماؿ/تحقيق
محمد كلد سيدم كلد حبيب الشنقيطي. د

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد2/1المستصفى من علم األصوؿ 
( ىػ505)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
محمد بن سليماف األشقر. د

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد3/1ركضة الناظر كجنة المناظر 
( ىػ620)المقدسي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد الكريم بن علي النملة. د
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الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةإتحاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر البن قدامة

بيركت- مؤسسة الرسالة محمد صدقي بن أحمد البورنو2/1كتاب كشف الساتر شرح غوامض ركضة الناظر 

عبد القادر بن بدراف الدمشقي2/1نزىة الخاطر العاطر شرح كتاب ركضة الناظر كُجػػػنَّػػػة المناظر 
( ىػ1346)

بيركت- دار الحديث 

محمد األمين بن محمد المختارمذكرة أصوؿ الفقو على ركضة الناظر البن قدامة
( ىػ1393)الشنقيطي 

مصر- دار اليقين  تعليق
سامي العربي

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن سعد الضويحي2/1فتح الولي الناصر بشرح ركضة الناظر 

مركز البحث العلمي بمكتبة إماـتلخيص ركضة الناظر كجنة المناظر في أصوؿ الفقو
الدعوة

الرياض- مكتبة الرشد  تقديم
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

شمس الدين، محمد بن أبي الفتح2/1تلخيص ركضة الناظر كجنة المناظر 
( ىػ709)البعلي الحنبلي 

الرياض- دار التدمرية  تحقيق كتعليق
أحمد بن محمد السراج. د

شرح مختصر ركضة الناظر لنجم الدين أبي الربيع سليماف بن عبد القوم
2/1 ( ىػ716)الطوفي 

الرياض- دار التدمرية سعد بن ناصر الشثرم تقديم
عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن7/1إعبلـ الموقعين عن رب العالمين 
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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منهاج الوصوؿ إلى علم: أم) 2/1 ( ىػ685)شرح المنهاج للبيضاكم 
(األصوؿ

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملة

محمد بن مفلح الحنبلي المقدسي4/1أصوؿ الفقو 
( ىػ863)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
فهد السدحاف. د

(أحمد كعبد الحليم كعبد السبلـ)المسودة في أصوؿ الفقو آلؿ تيمية 
2/1

الرياض- دار الفضيلة  تعليق/تحقيق
أحمد بن إبراىيم الذركم. د

أبو المظفر، منصور من محمد5/1 (أجل كتاب في أصوؿ الفقو للشافعية)قواطع األدلة في أصوؿ الفقو 
( ىػ489)السمعاني 

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
عبد اهلل بن حافظ بن أحمد الحكمي. د

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن علي بن آدـ األثيوبيالتحفة المرضية في نظم المسائل األصولية على طريقة أىل السنة السنية

المنحة المرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل األصولية
3/1على طريقة أىل السنة السنية 

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

فخر الدين الرازم خطيب الرم،6/1المحصوؿ في علم أصوؿ الفقو 
( ىػ606)محمد بن عمر 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
طو العلواني. د

أبو بكر الباقبلني، محمد بن3/1" الصغير"التقريب كاإلرشاد 
( ىػ402)الطيب 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد الحميد أبو زنيد

أبو إسحاؽ الشيرازم، إبراىيم بن2/1شرح اللمع 
( ىػ476)علي 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
عبد المجيد التركي
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أبو إسحاؽ الشيرازم، إبراىيم بن2/1شرح اللمع في أصوؿ الفقو 
( ىػ476)علي 

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
علي العميريني. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر (رسالة ماجستير)تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عبد الغني بن حميد الكبيسي. د

أحمد بن محمد محمد بن عليالمصفى في أصوؿ الفقو
( ىػ1372)الوزير 

لبناف- دار الفكر 

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادم5/1الواضح في أصوؿ الفقو 
( ىػ513)الحنبلي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن5/1البحر المحيط 
( ىػ794)بهادر الشافعي 

القاىرة- دار الكتبي  تحقيق
لجنة من علماء األزىر

شهاب الدين، أحمد بن إسماعيل5/1الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 
( ىػ893)الكوراني الشافعي 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
سعيد بن غالب المجيدم. د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ631)اآلمدم ، علي بن محمد 2/1اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  تعليق
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

زكائد األصوؿ على منهاج الوصوؿ»شرح كتاب )الفوائد شرح الزكائد 
4/1 (لعبد الرحيم بن الحسن األسنوم« للبيضاكم

802)إبراىيم بن موسى األبناسي 
(ىػ

الرياض- دار التدمرية  تحقيق كدراسة
عبد العزيز بن محمد العويد. د

الدماـ- دار ابن الجوزم تهذيب إعبلـ الموقعين عن رب العالمين البن قيم الجوزية انتقاء/تهذيب
عابد بن عبد اهلل الثبيتي
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في أصوؿ (سلم الوصوؿ إلى علم األصوؿ)المأموؿ في شرح منظومة 
( ىػ959)الفقو للعبلمة إبراىيم الحكمي 

الرياض- دار التدمرية 

ابن عثيمين، محمد بن صالح(إعبلـ الموقعين عن رب العالمين)مختارات من 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

لئلماـ ابن عاصم الغرناطي (مرتقى الوصوؿ إلى علم األصوؿ)شرح نظم 
( ىػ829)المالكي 

عماف- الدار األثرية فخر الدين بن الزبير المحسػي تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف

منهاج الوصوؿ إلى)شرح النجم الوىاج في نظم المنهاج، كمعو أصلو 
للبيضاكم (علم األصوؿ

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين
( ىػ806)

المدينة- دار النصيحة  تحقيق
عبد اهلل رمضاف موسى

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن6/1إعبلـ الموقعين عن رب العالمين 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  إعداد
محمد اإلصبلحي، محمد عزير شمس

مع التنبيو على- شرح منهاج الوصوؿ إلى علم األصوؿ للبيضاكم 
المسائل الكبلمية التي تضمنها متن المنهاج

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن محمد بن الصادؽ النجار

الزركشي، محمد بن عبد اهلل،4/1تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
( ىػ772)الشافعي 

-دار طيبة الخضراء 
مكة

دراسة كتعليق
عبد اهلل شرؼ الدين األنصارم

للشيخ عبد الرحمن (منظومة القواعد الفقهية): صفوة أصوؿ الفقو، كيليو
بن سعدم

الرياض- دار التدمرية  شرح
سعد بن ناصر الشثرم. د

محمد األمين بن محمد المختار2/1نثر الوركد على مراقي السعود 
( ىػ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د
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محمد األمين بن أحمد زيدافمراقي السعود إلى مراقي السعود
( ىػ1325)الجكني 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق كدراسة
محمد المختار بن محمد األمين الشنقيطي

جمع من إمبلء الشيخ محمد األمين)مدارج الصعود إلى مراقي السعود 
(الشنقيطي كتكميل من المؤلف

أحمد بن محمد األمين بن أحمد
الشنقيطي

الرياض- مكتبة الرشد 

عبد اهلل بن إبراىيم الشنقيطينشر البنود على مراقي السعود
( ىػ1230)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

كضع حواشيو
فادم نصيف كطارؽ يحيى

الجزائر- دار ابن باديس عبد المجيد جمعة الجزائرم2/1جمعا كدراسة - اختيارات ابن القيم األصولية  إشراؼ كتقديم
محمد علي فركوس

1080   من 562صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ فقو
1- بحوث في مواضيع معينة في أصوؿ الفقو  :الموضوع 

08

الرياض- دار المسلم سعد بن ناصر الشثرم2/1التفريق بين األصوؿ كالفركع  تقديم
الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثرم

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرماألصوؿ كالفركع، حقيقتهما كالفرؽ بينهما كاألحكاـ المتعلقة بهما
الرياض

محمود بن أحمد الزنجانيتخريج الفركع على األصوؿ
( ىػ1258)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد أديب أبو صالح. د

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينالتخريج عند الفقهاء كاألصوليين

زينة العرائس من الطرؼ كالنفائس في تخريج الفركع الفقهية على القواعد
النحوية

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
رضواف مختار غربية. د

الرياض- دار طيبة عثماف بن محمد شوشاف2/1تخريج الفركع على األصوؿ  

حقيقتهما كطرؽ استفادتهما كأحكامهما- القطع كالظن عند األصوليين 
(رسالة دكتوراة)

الرياض- دار العاصمة سعد بن ناصر الشثرم

-مكتبة المعارؼ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةالمانع عند األصوليين
الرياض

الرياض- دار المسلم سعد بن ناصر الشثرمالمصلحة عند الحنابلة
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الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن معمر السنوسيمراعاة الخبلؼ
801

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسيناألمور بمقاصدىا:  قاعدة

األردف- دار النفائس منيب بن محمود شاكرالعمل باالحتياط في الفقو اإلسبلمي

الرياض- مدار الوطن محمد بن سليماف المنيعيضابطو كتطبيقاتو في فقو العبادات– البطبلف 

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسيناليقين ال يزكؿ بالشك: قاعدة

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينرفع الحرج في الشريعة اإلسبلمية

الرياض- مكتبة الرشد مسلم بن محمد الدكسرمعمـو البلول
801

مكة- المكتبة المكية عادؿ بن عبد القادر قوتو2/1حجيتو كأثره في فقو المعامبلت المالية عند الحنابلة - العرؼ  تقديم
أحمد بن عبد اهلل بن حميد. د

بيركت- دار ابن حـز شكرم حسين البوسنوم(رسالة جامعية)تعارض ما يخل بالفهم كأثره في األحكاـ الفقهية 
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الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- مخالفة الصحابي للحديث النبوم 

المدينة- دار الخضيرم محمد بن مطر الزىرانيما لو حكم الرفع من أقواؿ الصحابة كأفعالهم

بيركت- مؤسسة الرسالة أبو اليسر البزدكممعرفة الحجج الشرعية تقديم/تحقيق
يعقوب الباحسين/عبد القادر الخطيب

الرياض- دار الراية محمد عبداهلل محمد الشنقيطي(دراسة مقارنة بين المذاىب األربعة)تعارض البينات في الفقو اإلسبلمي 

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةالواجب الموسع عند األصوليين

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةأقل الجمع عند األصوليين كأثر االختبلؼ فيو

-دار المعراج الدكلية أكـر ركزيقافاالستثناء عند األصوليين
الرياض

الرياض- مكتبة العبيكاف عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةالسبب عند األصوليين

رسالة دكتوراة من الجامعة)قواعد الوسائل في الشريعة االسبلمية 
(االسبلمية

الرياض- دار أشبيليا مصطفى كرامة اهلل مخدـك
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في االستحساف
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  عناية
محمد عزير شمس

-مكتبة دار الحميضي سلماف بن محمد الحكمي الفيفيمرآة الجناف في إيضاح اإلستحساف
الرياض

األردف- دار المعالي أيمن علي صالحأثر تعليل النص على داللتو أك العلة كالنص

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادم(صناعة الجدؿ على طريقة الفقهاء)كتاب الجدؿ 
( ىػ513)الحنبلي 

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
علي العميريني. د

684)القرافي، أحمد بن إدريس 2/1العقد المنظـو في الخصوص كالعمـو 
(ىػ

مكة- المكتبة المكية  تحقيق
أحمد الختم عبد اهلل. د

بيركت- دار ابن حـز عبد السبلـ أحمد راجح(مفهـو المخالفة)دليل المخالفة 

بيركت- دار ابن حـز نور الدين بن مختار الخادميحقيقتها كضوابطها- المصلحة المرسلة 

عبد/ عبد الرزاؽ الشايػجػي حجية خبر اآلحاد فيما تعم بو البلول
الرؤكؼ الكمالي

بيركت- دار ابن حـز 

دار البحوث للدراساتحساف محمد فلمبافخبر الواحد إذا خالف عمل أىل المدينة
دبي- االسبلمية 

1080   من 566صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر
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1- بحوث في مواضيع معينة في أصوؿ الفقو  :الموضوع 

08

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل المطرفيحكم االحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الصحابي بخبلفو

-مكتبة كنوز المعرفة بدرية البهكليالنسياف كأثره في الطهارة كالصبلة
جدة

القواعد كالمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين كبعض
(رسالة جامعية)األصوليين كأثر ذلك في قبوؿ األحاديث أك ردىا 

الرياض- مكتبة الرشد أميرة بنت علي الصاعدم

اختبلؼ العلماء في االحتجاج بالحديث المرسل كأثر ذلك في استنباط
األحكاـ

الرياض- مكتبة الرشد محمود حامد عثماف

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينالعادة محكمة: : قاعدة

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي(في الجدؿ األصولي الفقهي)اإليضاح لقوانين اإلصطبلح 
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مكتبة العبيكاف  عناية
فهد السدحاف. د

لبناف- دار الفكر حافظ ثناء اهلل زاىدمتوجيو القارم إلى الفوائد األصولية كالحديثية كاإلسنادية في فتح البارم

الثقبة- دار الهجرة عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسسبللة الفوائد األصولية من تفسير أضواء البياف

الرياض- مكتبة الرشد ميادة محمد الحسنالتعليل بالشبو كأثره في القياس عند األصوليين
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األردف- دار النفائس يوسف بن أحمد البدكمأحكاـ االشتباه الشرعية إشراؼ
عمر بن سليماف األشقر. د

بيركت- مؤسسة الرسالة عيسى زكي شقرهاإلكراه كأثره في التصرفات

الرياض- مكتبة الرشد سعود بن فرحاف العنزمدفع ما يوىم التعارض بين قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كفعلو كتقريره

التحسين كالتقبيح العقلياف كأثرىما في مسائل أصوؿ الفقو ، مع مناقشة
3/1علمية ألصوؿ المدرسة العقلية 

-دار كنوز أشبيليا عايض بن عبد اهلل الشهراني
الرياض

الرياض- دار التدمرية أحمد بن عبد الرحمن الرشيدالحاجة كأثرىا في األحكاـ

اإلسكندرية- دار القمة عارؼ أحمد الحجرم(رسالة ماجستير)الخطأ كالنسياف في العبادات 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الجيزاني"األصل في العبادات المنع: "دارسة كتحقيق في قاعدة

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الجيزانيسنة الترؾ كداللتها على األحكاـ الشرعية

ركضة)مقدمة كتاب )شرح المقدمة المنطقية في الركضة المقدسية 
((الناظر

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن سعد الضويحي
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الرياض- دار التدمرية ركبي عزت الجرحيالضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب كالسنة

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسيناالستحساف ، حقيقتو ، أنواعو ، حجيتو ، تطبيقاتو المعاصرة

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز آؿ سليماف2/1تعارض داللة اللفظ كالقصد في أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية 
الرياض

محمد بن إبراىيم بن عبد الواحدكتاب الجدؿ
( ىػ676)المقدسي 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
أبي جنة الحنبلي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمعلم الجدؿ كالمناظرة
الرياض

كتاب مقبوؿ المنقوؿ من علمي الجدؿ كاألصوؿ على قاعدة مذىب
اإلماـ أحمد بن حنبل

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن سالم البطاطي

القاىرة- دار اليسر ثركت السيد عبد العاطي رحيمدراسة مقارنة- القضايا المشتركة بين النحاة كاألصوليين 

نجم الدين، سليماف بن عبد القوم3/1اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية 
( ىػ716)الطوفي الحنبلي 

مصر- الفاركؽ الحديثة 

عماف- الدار األثرية فخر الدين بن الزبير المحسػيأدلة القواعد األصولية من السنة النبوية

1080   من 569صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ فقو
1- بحوث في مواضيع معينة في أصوؿ الفقو  :الموضوع 

08

الرياض- مجلة البياف يحيى بن إبراىيم الخليلمفهومها، حجيتها، أثرىا، األسئلة الواردة عليها- السنة التركية  تقديم
الشيخ عبد الرحمن البراؾ

جمعا- المظنة تنزؿ منزلة المئنة : الفركع الفقهية المندرجة تحت قاعدة
2/1كدراسة 

-الجامعة اإلسبلمية ديارا سياؾ
المدينة

استقراء كدراسات- الوجيز في الفركؽ األصولية المتعلقة بالكتاب العزيز 
أصولية مقارِنة

مكة- جامعة أـ القرل عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
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الخبر- دار ابن عفاف أحمد موافي2/1جزاؤه ، ضوابطو، عبلقاتو، أنواعو، الضرر في الفقو اإلسبلمي، تعريفو

الرياض- دار أشبيليا محمد أبو ساؽالتعويض عن الضرر في الفقو اإلسبلمي

عند ابن" ال ضرر كال ضرار"القاعدة الذىبية في المعامبلت اإلسبلمية 
رجب

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
إيهاب حمدم غيث

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد العزيز آؿ منصورأصوؿ الفقو كابن تيمية عناية
عبد المجيد بن صالح آؿ منصور. د

-االستحساف - القياس )أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها 
(االستصحاب- االستصبلح 

الرياض- مكتبة العبيكاف عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة

الرياض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العميرينياالستدالؿ عند األصوليين

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينطرؽ االستدالؿ كمقدماتها عند المناطقة كاألصوليين

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةالخبلؼ اللفظي عند األصوليين

الرياض- دار الحبيب محمد بن ناصر الشثرمصيغتو كداللتو عند األصوليين- األمر 
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1430)محمد بن سليماف األشقر 2/1أفعاؿ الرسوؿ كداللتها على األحكاـ الشرعية 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

بيركت- دار ابن حـز نور الدين بن مختار الخادميالدليل عند الظاىرية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(585 - 504/20تقع في مجموع الفتاكل )رسالة في معنى القياس 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الصنعاني، محمد بن إسماعيلاالقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس
( ىػ1182)

-مكتبة السوادم 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن محمد الحاشدم

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمدأساس القياس
( ىػ505)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
فهد بن محمد السدحاف. د

1433)عمر بن سليماف األشقر القياس بين مؤيديو كمعارضيو
(ىػ

األردف- دار النفائس 

ابن)عبد الرحمن األنصارم كتاب أقيسة النبي المصطفى صلى اهلل عليو كسلم
(الحنبلي

-المكتبة العصرية 
بيركت

الرياض- دار العاصمة عبد الكريم بن علي النملةإثبات العقوبات بالقياس

-مؤسسة الجريسي صالح بن فوزاف الفوزافاالجتهاد
الرياض
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األردف- دار النفائس كميض بن رمزم العمرمالمنهج الفريد في االجتهاد كالتقليد تقديم
عمر بن سليماف األشقر. د

الرياض- مكتبة الرشد أحمد بن محمد العنقرمدراسة أصولية– نقض االجتهاد 

التحدث بنعمة اهلل، كيليو تقرير االستناد في تيسير االجتهاد، كيليو
التعريف بآداب التأليف

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مكتبة الوعي اإلسبلمي
مصر– 

تعليق/تخريج/تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

األردف- دار النفائس عبلء الدين حسين رحاؿمعالم كضوابط االجتهاد عند شيخ االسبلـ ابن تيمية

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمالقواعد كاألصوؿ الفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

الرياض- دار التدمرية كليد بن فهد الودعاف2/1 (جمعا كتوثيقا كدراسة)االجتهاد كالتقليد عند اإلماـ الشاطبي 

بيركت- دار ابن حـز عمر بن عبد اهلل كاملالرخصة الشرعية في األصوؿ كالقواعد الفقهية تقديم
الشيخ عبد اهلل بن منيع

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(396 - 294/20تقع في مجموع الفتاكل )صحة مذىب أىل المدينة 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

دار البحوث للدراساتأحمد محمد نور سيفعمل أىل المدينة بين مصطلحات مالك كآراء األصوليين
دبي- االسبلمية 
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الرياض- دار الفضيلة إبراىيم بن مهنا المهناسد الذرائع عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

جدة- دار المجتمع كجنات عبد الرحيم ميمنيقاعدة الذرائع كأحكاـ النساء المتعلقة بها

الصنعاني، محمد بن إسماعيلمزالق األصوليين كبياف القدر المحتاج إليو من علم األصوؿ
( ىػ1182)

الكويت- غراس  تحقيق كتعليق
محمد صباح منصور

الرياض- مكتبة الرشد محمد سالم كلد محمد أحمدالػنفي كاإلثػبات عند األصولػيين

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صالح يعقوباإلباحػة عند األصوليين

الرياض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين(بعض أحكامو- حجيتو - شركطو - أركانو - حقيقتو )اإلجماع 

االعتراضات الواردة على اإلستدالؿ بالدليل)قوادح االستدالؿ باإلجماع 
(من اإلجماع كالجواب عنها

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
الرياض

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن عبد العزيز النملة2/1اآلراء الشاذة في أصوؿ الفقو 

الرياض- دار التدمرية كليد بن علي الحسين2/1اعتبار مآالت األفعاؿ كأثرىا الفقهي 
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الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن محمد الجمعة2/1أحكاـ البدؿ في الفقو اإلسبلمي 

جامعة اإلماـ محمد بنعبد اهلل بن سليماف العجبلف2/1القرائن عند األصوليين 
الرياض- سعود 

جامعة اإلماـ محمد بنعبد اهلل بن سليماف العجبلف(مكرر في قسم القضاء) 2/1القضاء بالقرائن المعاصرة 
الرياض- سعود 

ابن بطة، عبيد اهلل بن محمدإبطاؿ الحيل
( ىػ387)العكبرم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
سليماف بن عبد اهلل العمير. د

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن سعد الخشبلفحقيقتو كمناىج العلماء فيو– اختبلؼ التنوع 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في األحكاـ التي تختلف بالسفر كاإلقامة
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تقديم/تحقيق
مشهور حسن سلماف/ فراس بن خليل مشعل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمتيسير العبادات ألرباب الضركرات
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
سعود بن عيد الحربي

محمد األمين بن محمد المختارالمصالح المرسلة
( ىػ1393)الشنقيطي 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن محمد القرني(دراسة أصولية تطبيقية)تعارض الحاظر كالمبيح 
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الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن محمد العويداتفاؽ الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم كأثره في األحكاـ

تتضمن دراسة تأصيلية لمرتبة العفو عند)العفو عند األصوليين كالفقهاء 
(ابن تيمية كالشاطبي

دمشق- دار النوادر يوسف صبلح الدين طالب

مصر- دار االستقامة كصي اهلل بن محمد عباسالتقليد كأحكامو في ضوء الكتاب كالسنة كاآلثار السلفية

الرياض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين2/1دالالت األلفاظ في مباحث األصوليين 

الرياض- دار الفضيلة رئيسة بنت أحمد العمرممنهج الصحابة في االجتهاد

الرياض- دار الصميعي فهد بن عبد الرحمن البطي2/1جمعا كتوثيقا كتأصيبل كتخريجا - ركايات اإلماـ أحمد األصولية 

الرياض- دار الصميعي أحمد بن محمد السراجقواعد البدؿ كتطبيقاتها الفقهية

الرياض- مدار الوطن عبد الرحمن بن عبد اهلل األميرحصوؿ المأموؿ من كبلـ شيخ االسبلـ ابن تيمية في علم األصوؿ

القواعد األصولية المتعلقة باألدلة في العبادات كالمعامبلت من كتاب
5/1البن قدامة  (المغني)

الرياض- مكتبة الرشد جبريل بن محمد البصيلي

1080   من 576صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ فقو
2- بحوث في مواضيع معينة في أصوؿ الفقو  :الموضوع 

08

الرياض– مركز ابن تيمية عياض بن نامي السلميتحرير المقاؿ فيما تصح نسبتو للمجتهد من األقواؿ

االقتضاء كاإليماء- الفركؽ في داللة غير المنظـو عند األصوليين 
كاإلشارة كمفهـو الموافقة المخالفة

الرياض- دار التدمرية محمد بن سليماف العريني

-دار كنوز أشبيليا ماجد بن عبد اهلل الجويراستدالؿ األصوليين باللغة العربية
الرياض

تقديم
الشيخ سعد بن ناصر الشثرم

الرياض– مركز ابن تيمية عبد اهلل بن ناصر السلميتعليل األحكاـ بفساد الزماف كتطبيقاتو الفقهية في غير القضاء

الظهراف- الدرر السنية ناصر بن علي العلي الغامدمالقواعد األصولية المؤثرة في فقو األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمالنظريات الفقهية
الرياض

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليالتعريفات األصولية في مجموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
الجزائر

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليقواعد تعارض المصالح كالمفاسد
الجزائر

الرياض- دار التوحيد عبد السبلـ بن إبراىيم الحصينجمعا كدراسة- التعارض كطرؽ دفعو عند ابن تيمية 
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دمشق- دار النوادر عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسدراسة تأصيلية تطبيقية- التكييف األصولي كأثره في النوازؿ المعاصرة 

جامعة اإلماـ محمد بنأحمد بن علي سير المباركيالعرؼ كأثره في الشريعة كالقانوف
الرياض- سعود 

اختبلؼ) 3/1دراسات تأصيلية لمسائل أصولية كقواعد فقهية 
األصوليين في تعريف الحكم الشرعي كرتبة العفو كالتحسين كالتقبيح

المدينة- الناشر المتميز ترحيب بن ربيعاف الدكسرم

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد اهلل الودعاني(رسالة دكتوراة)دراسة نظرية تطبيقية - أسباب اختبلؼ األصوليين 

أحمد بن محمد مكي الحمومغمز عيوف البصائر شرح األشباه كالنظائر
( ىػ1098)الحنفي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الدماـ- دار ابن الجوزم ىشاـ بن محمد السعيدتأصيبل كتطبيقا- اإلجماع في القواعد الفقهية 

دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل- بناء األصوؿ على األصوؿ 
1//2األدلة المتفق عليها 

-دار كنوز أشبيليا كليد بن فهد الودعاف
الرياض

الجمعية الفقهيةمحمد بن سليماف العرينيالداللة التبعية في أصوؿ الفقو
الرياض- السعودية 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسالتعارض كالترجيح بين المصالح كالمفاسد كموقف األصوليين منو

1080   من 578صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ فقو
2- بحوث في مواضيع معينة في أصوؿ الفقو  :الموضوع 

08

–دار الميراث النبوم حمد بن حمدم الصاعدمماىية العلة الشرعية كحكم تخصيصها عند األصوليين
الجزائر

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليالتعليل بالعلة القاصرة بين التأثر كالتأثير
الجزائر

–دار الميراث النبوم حمد بن حمدم الصاعدمالنكرة كعمومها عند األصوليين كموقف القرافي من ذلك
الجزائر

-دار كنوز أشبيليا ريم بنت مسفر الشرداف2/1االجتهاد كالتقليد كالفتول عند ابن تيمية رحمو اهلل 
الرياض

االجتهاد األصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو
(دراسة في المنهج األصولي لبلجتهاد بالرأم)

-مبرة اآلؿ كاألصحاب محمد فؤاد طاىر
الكويت

الصنعاني، محمد بن إسماعيلإرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد
( ىػ1182)

الكويت- الدار السلفية  تخريج كتعليق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

عقيدة، تفسير،)القواعد الحساف من كبلـ شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية 
(حديث، أصوؿ، فقو، لغة، عاـ

الرياض- دار العاصمة  جمع
محمد بن عبد العزيز المسند. د

ابن الملقن، عمر بن علي2/1قواعد ابن الملقن، أك أألشباه كالنظائر في قواعد الفقو 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
مصطفى محمود األزىرم

تطبيقات فقهية)الطهارة كالصبلة كالصـو - التيسير في العبادات البدنية 
المشقة تجلب التيسير: لقاعدة

الدماـ- دار ابن الجوزم عدناف بن محمد الدقيبلف
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-دار كنوز أشبيليا محمد بن حسين الجيزاني(مكرر في كتب التراجم)شجرة األصوليين 
الرياض

العلماء الذين لهم إسهاـ في علم األصوؿ كالقواعد الفقهية من عاـ
(مكرر في كتب التراجم) ىػ 1375 – 1300

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم

رسالة)دراسة أصولية مقارنة  - المنهج األصولي عند الشيخ األلباني 
(ماجستير

مصر- دار اللؤلؤة إبراىيم كفيق شعبلف
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1439)صالح بن غانم السدالف القواعد الفقهية الكبرل كما تفرع عنها
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

الرياض- دار العاصمة عبد العزيز العجبلفالقواعد الكبرل في الفقو اإلسبلمي

مستقرأ من)القواعد الفقهية الخمس الكبرل كالقواعد المندرجة تحتها 
(مكبلـ ابن تيمية في الفتاكل 

الدماـ- دار ابن الجوزم إسماعيل علواف

تقي الدين الِحصني، محمد بن عبد4/1كتاب القواعد 
( ىػ829)المؤمن 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
جبريل البصيلي. عبد الرحمن الشعبلف ك د. د

بيركت- مؤسسة الرسالة محمد صدقي بن أحمد البورنو(مختصر)الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية 

الرياض- دار المؤيد محمد صدقي بن أحمد البورنو(ألكؿ مرة في تاريخ الفقو اإلسبلمي) 12/1موسوعة القواعد الفقهية 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن4/1القواعد الفقهية : تقرير القواعد كتحرير الفوائد، أك
( ىػ795)ابن أحمد 

الخبر- دار ابن عفاف  عناية
حاشية ابن عثيمين/مشهور بن سلماف

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرتحػفة أىل الطلب في تجريد أصوؿ قواعد ابن رجب
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
خالد بن علي المشيقح. د

عبد العزيز بن عبد السبلـ الشافعيالقواعد الكبرل
( ىػ660)

دمشق- دار القلم  تحقيق
نزيو حماد كعثماف ضميريو
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684)القرافي، أحمد بن إدريس 14/1الذخيرة 
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد حجي. د

ابن عثيمين، محمد بن صالح(تقدمت في أصوؿ الفقو)منظومة في أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار أشبيليا مصطفى بن كرامة اهلل مخدـك( ىػ1376)ركضة الفوائد شرح منظومة القواعد البن سعدم 

-مكتبة المعارؼ سعد الدين بن محمد الكػبيشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدم
الرياض

الرياض- مدار الوطن عبد المحسن بن عبد اهلل الزاملشرح القواعد السعدية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالقواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
خالد بن علي المشيقح. د

القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة)التعليق على 
(النافعة

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار التدمرية أنور بن عبد اهلل الفضفرمشرح المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

القواعد الفقهية المستنبطة من المدكنة الكبرل لمالك بن أنس األصبحي
2/1

بيركت- دار ابن حـز أحمد زقور
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الدماـ- دار ابن القيم الحيبلني المريني(الموافقات)القواعد األصولية عند اإلماـ الشاطبي من خبلؿ كتابو 

عبد الوىاب بن أحمد خليل بنالقواعد كالضوابط الفقهية في كتاب األـ لئلماـ الشافعي
عبد الحميد

الرياض- دار التدمرية 

ابن اللحاـ، علي بن محمد البعلي2/1القواعد 
( ىػ803)الحنبلي 

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
ناصر الغامدم. عائض الشهراني، د. د

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عدناف العيدافتجريد قواعد ابن اللحاـ تقديم
خالد بن علي المشيقح. د

الدماـ- دار ابن القيم عبد المجيد جمعة الجزائرمالقواعد الفقهية المستخرجة من إعبلـ الموقعين للعبلمة ابن قيم الجوزية تقديم
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم"القواعد الكلية"القواعد النورانية الفقهية باسمها الصحيح 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
محيسن عبد الرحمن المحيسن

-دار إماـ الدعوة مسلم بن محمد الدكسرمالممتع في القواعد الفقهية
الرياض

دمشق- دار القلم ( ىػ1420)مصطفى أحمد الزرقا ( ىػ1357)شرح القواعد الفقهية ألحمد بن محمد الزرقا 

الرياض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينالمفصل في القواعد الفقهية تقديم
عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس. د
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منظومة القواعد الفقهية: ركضة المرتاد في نظم مهمات الزاد، كيليو
(مكرر في الكتب المتعلقة بزاد المستقنع)

1363)سليماف بن عطية المزيني 
(ىػ

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

تحقيق
ناصر بن الهاب المطيرم

القواعد األصولية كالقواعد كالضوابط كالفوائد الفقهية من مجموع فتاكل
3/1شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

الرياض- دار التدمرية  جمع/شرح
سعود بن عبد اهلل الغدياف. د

عبد الحميد بن خليوم الرفاعيشرح منظومة الآللىء البهية في القواعد الفقهية
الجهني

المدينة- دار النصيحة 

مكتبة دار البياف الحديثةمحمد بن عبد اهلل الصواط2/1القواعد كالضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقو األسرة 
الطائف- 

تقديم
أحمد بن عبد اهلل بن حميد. د

القاىرة- دار التأصيل عبد السبلـ بن إبراىيم الحصين2/1القواعد كالضوابط الفقهية للمعامبلت المالية عند ابن تيمية 

-مكتبة دار المنهاج محمد بن عبد اهلل الصواطالقواعد كالضوابط الفقهية عند اإلماـ ابن القيم في العبادات
الرياض

تقريظ
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

القواعد الفقهية للدعول القضائية كتطبيقاتها في النظاـ القضائي في
2/1المملكة 

الرياض- دار التوحيد حسين بن عبد العزيز آؿ الشيخ

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثمافتعليقة على القواعد كاألصوؿ الجامعة البن سعدم

الرياض- دار الصميعي أحمد بن محمد السراحالقواعد الفقهية المتعلقة بأحكاـ التداكم كتطبيقاتها الطبية المعاصرة
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قواعد الفقو اإلسبلمي من خبلؿ كتاب اإلشراؼ على مسائل الخبلؼ
(صادر عن مجمع الفقو)للقاضي عبد الوىاب البغدادم المالكي 

دمشق- دار القلم محمد الرككي

الرياض- دار التدمرية أحمد بن عبد الرحمن الرشيددراسة نظرية تطبيقية- األصل كالظاىر في القواعد الفقهية 

مكرر في كتب السياسة) (التصرؼ على الرعية منوط بالمصلحة)قاعدة 
(الشرعية

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدم
مكة

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدم(الميسور ال يسقط بالمعسور)قاعدة 
مكة

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدمما أبيح للضركرة يقدر بقدرىا
مكة

758)عبد اهلل بن محمد المقرم 2/1القواعد 
(ىػ

-مركز إحياء التراث 
جامعة أـ القرل

دراسة/تحقيق
أحمد بن عبد اهلل بن حميد. د

الػػػػمػػػػػظػػػػػنػػػػة تػػػػػنزؿ منزلة): الفركع الفقهية المندرجة تحت قاعدة
4/1جمعا كدراسة  - (المػػػػػئػػػػػنػػػػة

-الجامعة اإلسبلمية ديارا سياؾ
المدينة

ابن عثيمين، محمد بن صالح(مختصر قواعد ابن رجب)نيل اإلرب من قواعد ابن رجب 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

التعليقات األثرية على منظومة العبلمة السعدم في القواعد الفقهية،
كالتخريجات كاألمثلة من المستجدات كالنوازؿ كالقضايا العصرية

-دار إيبلؼ الدكلية مشهور بن حسن آؿ سلماف
الكويت

1080   من 585صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصوؿ فقو
مرتبة على تاريخ الوفاة- القواعد الفقهية  :الموضوع 

08

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1شرح قواعد ابن رجب 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

القواعد الفقهية في المعامبلت المالية عند الحافظ ابن عبد البر رحمو
جمعا كدراسة- اهلل 

الرياض- دار التدمرية أحمد بن عبد الرحمن آؿ الشيخ

القواعد األصولية عند ابن تيمية كتطبيقاتها في المعامبلت التقليدية
3/1كاالقتصاديات المعاصرة 

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد اهلل السلمي

الرياض- دار المأثور أمين بن علي الصبحيالقواعد الفقهية كتطبيقاتها في المسائل كالنوازؿ الطبية

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتعليق على القواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

تجريد القواعد كالفوائد األصولية، ألبي الحسن عبلء الدين ابن اللحاـ
البعلي

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز بن عدناف العيداف تقديم
خالد بن علي المشيقح. د

-مكتبة دار المنهاج محمد حسين الجيزانيالقواعد الفقهية كاألصولية المؤثرة في تحديد حـر المدينة
الرياض

شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرحمن بن
سعدم

الجزائر- دار المحسن سعد بن ناصر الشثرم

موسوعة القواعد كالضوابط المالية الحاكمة للمعامبلت المالية في الفقة
االسبلمي

دار عالم المعرفةعلي أحمد الندكم تقريظ
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل
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ابن عثيمين، محمد بن صالحتعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الثقبة- دار الهجرة محمد سعد اليوبيمقاصد الشريعة كعبلقتها باألدلة الشرعية

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عثيمينمقاصد اإلسبلـ

عبد العزيز بن عبد السبلـ الشافعيمختصر الفوائد في أحكاـ المقاصد، المعركؼ بالقواعد الصغرل
( ىػ660)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تعليق/تحقيق
صالح بن عبد العزيز المنصور

1393)محمد الطاىر بن عاشور 3/1مقاصد الشريعة االسبلمية 
(ىػ

األردف- دار النفائس  تحقيق
محمد الحبيب بن الخوجة

بيركت- مؤسسة الرسالة سميح عبد الوىاب الجندممقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية

الرياض- دار المسير مساعد بن عبد اهلل السلمافالبن القيم (إعبلـ الموقعين)أسرار الشريعة من  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالرحمن البساـ

الرياض- دار الصميعي يوسف بن أحمد البدكممقاصد الشريعة عند ابن تيمية

-دار عالم الكتب حسن بن أحمد الغزالي(رسالة جامعية)إنشاء االلتزاـ في حقوؽ العباد 
الرياض

مقاصد الشريعة اإلسبلمية في المحافظة على ضركرة العرض ككسائلها من
خبلؿ محاربة الشائعات

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
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–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليالطريق القاصد إلى مبادلء علم المقاصد
الجزائر

-مقاصد الشريعة عند العبلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدم رحمو اهلل 
دراسة تأصيلية تطبيقية

الرياض- دار التوحيد جميل يوسف زريوا

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن محمد بن الصادؽ النجارمقاصد الشريعة على ضوء اعتقاد أئمة السلف

الرياض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوىاب الباحسينإرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد

المقاصد الشرعية عند العبلمة الشيخ محمد األمين بن محمد المختار
جمعا كدراسة- الشنقيطي 

المدينة- دار الميمنة يوسف بن مطر المحمدم

بيركت- دار الجيل ( ىػ1176)شاه كلي اهلل الدىلوم 2/1حجة اهلل البالغة  تحقيق
السيد سابق

-دار كنوز أشبيليا محمد بن مقبل المقبلمقاصد الشريعة عند اإلماـ أحمد كأثرىا في المعامبلت المالية
الرياض

تقديم
عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس. د

أبو إسحاؽ الشاطبي، إبراىيم بن6/1الموافقات في أصوؿ الشريعة 
( ىػ790)موسى األندلسي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ماء العينين بن محمد فاضل(مختصر الموافقات للشاطبي) 2/1المرافق على الموافق 
( ىػ1328)

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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تقدـ في)القواعد كاألصوؿ الجامعة، كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة 
(القواعد الفقهية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
خالد بن علي المشيقح. د

الدماـ- دار ابن القيم علي بن إسماعيل القاضي( ىػ751)الفركؽ الشرعية كاللغوية عند ابن قيم الجوزية 

معظم الدين أبي عبد اهلل السامرائيكتاب الفركؽ على مذىب اإلماـ أحمد
( ىػ616)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد بن إبراىيم اليحيى

، كمعو إدرار( ىػ684)الفركؽ أك أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ للقرافي 
تهذيب الفركؽ: الشركؽ على أنواء الفركؽ البن الشاط ، كبالحاشية

-دار الكتب العلمية 
بيركت

دراسة
الشيخ محمد علي المالكي

الرياض- مكتبة الرشد 3/1الفركؽ الفقهية عند اإلماـ ابن قيم الجوزية  جمع/دراسة
سيد حبيب بن أحمد المدني. د

عبد الرحيم بن عبد اهلل الزريرانيإيضاح الدالئل في الفرؽ بين المسائل
( ىػ741)الحنبلي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق كدراسة
( ىػ1423)عمر بن محمد السبيل 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اللطيف بن أحمد الحمد(رسالة دكتوراه بالجامعة اإلسبلمية)الفركؽ في أصوؿ الفقو 

الفركؽ الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجعة كاإليبلء كالظهار كالعدد
2/1دراسة مقارنة - كالرضاع كالنفقات كالحضانة 

-الجامعة اإلسبلمية عبد المنعم خليفة أحمد ببلؿ
المدينة

جمعا كتوثيقا- الفركؽ في مباحث الكتاب كالسنة عند األصوليين 
كدراسة

الرياض- دار الميماف ىشاـ بن محمد السعيد
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األردف- دار المعالي الفركؽ عند ابن القيم جمع
محمد شوماف الرملي
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-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيخبلصة تاريخ التشريع كمراحلو الفقهية
الرياض

1433)عمر بن سليماف األشقر تاريخ الفقو اإلسبلمي
(ىػ

الكويت- مكتبة الفبلح 

الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعافالمدخل للفقو اإلسبلمي

مركز نماء للبحوثىيثم بن فهد الركمي(قراءة في علم تاريخ الفقو كالتشريع كالمداخل الفقهية)فقو تاريخ الفقو 
بيركت- كالدراسات 

الرياض- دار الصميعي صالح بن محمد آؿ الشيخالمنهج الفقهي ألئمة الدعوة السلفية في نجد

حامد. محمد ركاس قلعة جي ك د(انجليزم- عربي )معجم لغة الفقهاء 
صادؽ

األردف- دار النفائس 

«الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي»رسالة في تقرير كنقض كتاب 
( ىػ1376)لمحمد بن حسن الحجورم 

المحقق( ىػ1355)محمد بن حسين الفقيو  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

فوائد: مكرر في فئة المصطلح)أثر علل الحديث في اختبلؼ الفقهاء 
(كبحوث في علم الحديث

القاىرة- دار المحدثين ماىر بن ياسين الفحل

مكرر في فئة)أثر اختبلؼ األسانيد كالمتوف في اختبلؼ الفقهاء 
(فوائد كبحوث في علم الحديث: المصطلح

القاىرة- دار المحدثين ماىر بن ياسين الفحل
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حياتو كآثاره - ((زاد المستفنع))اإلماـ الفقيو موسى الحجاكم ككتابو 
كعقيدتو ، كدراسة المسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح في المذىب

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الشمراني

-دار كنوز أشبيليا صالح بن عبد اهلل بن حميدصناعة الفقو
الرياض

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد اهلل بن عبد المحسن التركيدراسة أصولية مقارنة- أصوؿ مذىب اإلماـ أحمد 

المذىب الحنفي، أصلو كطبقاتو، ضوابطو كمصطلحاتو، خصائصو
2/1كمؤلفاتو 

الرياض- مكتبة الرشد أحمد محمد النقيب

–دار الميراث النبوم سليماف بن سليم اهلل الرحيليمدخل للفقو كأصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية- المقدمات للبيت الفقهي 
الجزائر

الجزائر- دار المحسن محمد بن عمر بازموؿخصوصية التناكؿ في العلـو: مقدمات في الفقو اإلسبلمي، كيليو

بيركت- دار النفائس ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ (مصطلحات فقهية في أىم كتب الشافعية)تهذيب األسماء كاللغات  تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود
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أبو جعفر، أحمد بن محمدشرح معاني اآلثار
( ىػ322)الطحاكم 

القاىرة- عالم الكتب  تحقيق
محمد النجار كمحمد جاد الحق

سليماف- عبد الرحمن دمشقية فهارس شرح معاني اآلثار
الحرش

الرياض- دار طيبة 

بدر الدين العيني، محمود بن أحمد19/1نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 
( ىػ855)الحنفي 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
ياسر بن إبراىيم بن محمد

189)محمد بن الحسن الشيباني (من أكائل ما ألف في أدلة المذىب الحنفي) 2/1كتاب اآلثار 
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
خالد العواد

أبو بكر بن مسعود الكاساني10/1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
( ىػ587)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

السرخسي، محمد بن أحمد30/1المبسوط 
( ىػ483)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن إسماعيل الشافعي

الجمع بين اآلثار مما اتفق على ركايتو أبو يوسف القاضي كمحمد بن
الحسن الشيباني عن أبي حنيفة

محمد أيوب الرشيدم

أبو الحسن أحمد بن محمد12/1 (التجريد)الموسوعة الفقهية المقارنة 
( ىػ428)القدكرم 

القاىرة- دار السبلـ  دراسة/تحقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية كاالقتصادية 

،( ىػ428) (القدكرم)مختصر القدكرم، أحمد محمد البغدادم 
كبهامشو الترجيح كالتصحيح على القدكرم

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا
( ىػ879)السودكني الحنفي 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
عبد اهلل نذير كأحمد مزم. د
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في الفقو ( ىػ428)شرح لمختصر القدكرم - اللباب في شرح الكتاب 
6/1الحنفي 

عبد الغني الغنيمي الميداني
( ىػ1298)الدمشقي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
سائد بكداش. د

370)الجصاص، أحمد بن علي 1/8في الفقو الحنفي  ( ىػ321)شرح مختصر الطحاكم 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عصمت اهلل عناية اهلل محمد. د

(حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار 
11/1كيليو تكملتو قرة عيوف األخيار لمحمد عبلء الدين أفندم 

محمد أمين بن عمر عابدين
( ىػ1252)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
محمد صبحي حبلؽ كعامر حسين

الفتاكل البزازية أك الجامع الوجيز في مذىب اإلماـ األعظم أبي حنيفة
2/1النعماف 

محمد محمد بن شهاب الكردم
( ىػ827) (البزازم)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
سالم موسى البدرم

189)محمد بن الحسن الشيباني 2/1كتاب اآلثار 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أبو الوفاء األفغاني

بدر الدين العيني، محمود بن أحمد21/1نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 
( ىػ855)الحنفي 

الرياض- دار المنهاج  تحقيق
السيد أرشد المدني

189)محمد بن الحسن الشيباني 12/1األصل 
(ىػ

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

تحقيق
محمد بوينوكالن. د
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محمد بن إبراىيم بن خليل التتائي(البن أبي زيد القيركاني)تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة 
( ىػ942)

تحقيق كدراسة
محمد عايش. د

بيركت- دار صادر ( ىػ179)مالك بن أنس األصبحي 6/1المدكنة 

ابن أبي زيد القيركاني، عبد اهلل15/1النوادر كالزيادات على ما في المدكنة من زيادات 
( ىػ386) (مالك الصغير)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد األمين بو خبزة- عبد الفتاح الحلو 

البن)البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل في مسائل المستخرجة 
كضمنو المستخرجة من األسمعة المعركفة بالعتبية (رشد

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ255)محمد العتبي القرطبي 
بيركت

إعداد
محمد حجي كآخركف. د

-دار الكتب العلمية 3/1من تفسيره  ( ىػ671)جامع األحكاـ الفقهية لئلماـ القرطبي 
بيركت

جمع
فريد بن عبد العزيز الجندم

ابن أبي زمنين، محمد بن عبد اهللمنتخب األحكاـ
( ىػ399)

الرابطة المحمدية
المغرب- للعلماء 

تحقيق
محمد حماد. د

فتاكل ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي
3/1 ( ىػ520)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
المختار بن الطاىر التليلي. د

إبراىيم بن أبي زكريا التلمسانياللمع في الفقو على مذىب اإلماـ مالك
( ىػ636)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد شايب شريف

الدماـ- دار ابن القيم ( ىػ256)فتاكل بن سحنوف، محمد بن عبد السبلـ التنوخي القيركاني  تحقيق
مصطفى محمود األزىرم
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مختصر»، كمعو « مختصر الشيخ خليل»مواىب الجليل في شرح 
7/1 ( ىػ776)للشيخ خليل بن إسحاؽ الجندم المالكي « الشيخ خليل

الحطاب، محمد بن محمد المغربي
( ىػ954)

موريتانيا- دار الرضواف 

ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمدبداية المجتهد كنهاية المقتصد
( ىػ595)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
ماجد الحموم

ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد4/1بداية المجتهد كنهاية المقتصد 
( ىػ595)

الرياض- دار المغني  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

أحمد بن محمد بن الصديق6/1بداية المجتهد البن رشد : الهداية في تخريج أحاديث البداية، كمعو
( ىػ1380)الغمارم الشافعي 

بيركت- عالم الكتب 

-مكتبة دار المنهاج صالح بن علي الشمرانياألقواؿ الشاذة في بداية المجتهد البن رشد
الرياض

شفاء: ، كمعو( ىػ767)مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاؽ الجندم 
الغليل في حل مقفل خليل

محمد بن أحمد العثماني
(ىػ919)المكناسي 

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
أحمد محمود العتموني

التلقين في الفقة المالكي، كمعو تعليقات من شرح التلقين للمازرم
، كتحصيل ثلج اليقين( ىػ662) ىػ، كركضة المستبين البن بزيزة 536)

عبد الوىاب بن علي الثعلبي
( ىػ422)البغدادم 

أبو- دار اإلماـ مالك 
ظبي

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيركاني، مع حاشية العدكم
3/1 ( ىػ1189)للشيخ علي الصعيدم العدكم 

-مكتبة الثقافة الدينية ( ىػ939)علي بن خلف المنوفي 
مصر

ضبط كتخريج
محمد محمد ثامر

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ536)محمد بن علي المازرم 8/1شرح التلقين 
بيركت

تحقيق
محمد المختار السبلمي
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شرح على المذاىب)الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيركاني 
(األربعة

بيركت- دار ابن حـز محمد أحمد الداه الشنقيطي

أحمد بن محمد القلشاني المغربي8/1تحرير المقالة في شرح الرسالة 
( ىػ863)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق كتخريج كتعليق
أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي

( ىػ478)علي بن محمد اللخمي 14/1التبصرة 
(عالم أفريقية)

بيركت- دار ابن حـز  دراسة/تحقيق
عبد الكريم نجيب. د
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204)الشافعي، محمد بن إدريس 11/1األـ 
(ىػ

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

يحيى بن أبي الخير العمراني14/1البياف في مذىب اإلماـ الشافعي 
( ىػ558)

جدة- دار المنهاج 

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 12/1 (مختصر فتح العزيز للرافعي)ركضة الطالبين كعمدة المفتين 
بيركت

إشراؼ
زىير الشاكيش

ركضة الطالبين للنوكم، كمعو المنهاج السوم في ترجمة اإلماـ النوكم،
8/1كمنتقى الينبوع فيما زاد على الركضة من الفركع للسيوطي 

-دار الكتب العلمية جبلؿ الدين السيوطي/ النوكم
بيركت

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 3/1 (اختصار المحرر للرافعي)منهاج الطالبين كعمدة المفتين 
بيركت

تحقيق
أحمد الحداد. د

جبلؿ الدين المحلي، محمد بن2/1كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 
( ىػ864)أحمد الشافعي 

جدة- دار المنهاج  عناية
محمود صالح أحمد حسن الحديدم

منهج الطبلب لزكريا األنصارم كىو)حاشية الجمل على شرح المنهج 
8/1 (مختصر منهج الطالبين للنوكم

سليماف بن عمر العجيلي،
( ىػ1204)المعركؼ بالجمل 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
عبد الرزاؽ المهدم

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن2/1الديػباج في توضيح المنهاج 
( ىػ794)بهادر الشافعي 

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
يحيى مراد

جدة- مكتبة اإلرشاد ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 16/1المجموع شرح المهذب للشيرازم  تكميل/تعليق/تحقيق
محمد نجيب المطيعي
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(التنبيو)بياف الراجح من خبلفيات المذىب من خبلؿ )تصحيح التنبيو، 
( ىػ772)، كيليو تذكرة النبيو في تصحيح التنبيو لئلسنوم (للشيرازم

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ  تحقيق
محمد عقلة اإلبراىيم

450)الماكردم، علي بن محمد 20/1الحاكم الكبير 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرافعي، عبد العزيز بن محمد14/1 (المعركؼ بالشرح الكبير)العزيز شرح الوجيز 
( ىػ623)

مكة- مكتبة دار الباز 
المكرمة

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن4/1الفتاكل الكبرل الفقهية على مذىب اإلماـ الشافعي 
( ىػ974)محمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اللطيف عبد الرحمن

الجويني، عبد الملك بن عبد اهلل12/1نهاية المطلب في دراية المذىب 
( ىػ478)

جدة- دار المنهاج  تحقيق
عبد العظيم محمود الديب. د

أحاديث رؤكس)خبلصة األحكاـ في مهمات السنن كقواعد اإلسبلـ 
(العبادات

بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ  تحقيق
حسين بن إسماعيل الجمل

دمشق- دار القلم محمد مصطفى الزحيلي5/1المعتمد في الفقو الشافعي 

أبو إسحاؽ الشيرازم، إبراىيم بن6/1المهذب في فقو اإلماـ الشافعي 
( ىػ476)علي 

دمشق- دار القلم  تحقيق كتعليق كشرح كبياف الراجح
محمد الزحيلي. د

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمن4/1 (ألبي حامد الغزالي)شرح مشكل الوسيط 
( ىػ643)الشهرزكرم 

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

دراسة كتحقيق
عبد المنعم خليفة أحمد ببلؿ. د
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783)األذرعي، أحمد بن حمداف فتاكل األذَرعي
(ىػ

الكويت- دار الضياء  تحقيق كدراسة
أحمد إبراىيم المحمد

القفاؿ، عبد اهلل بن أحمد المركزمفتاكل القفاؿ
( ىػ417)

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
مصطفى محمود األزىرم

»، المسمى « الحاكم»ك « المنهاج»ك « التنبيو»تحرير الفتاكم على 
4/1« النكت على المختصرات الثبلث

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم
( ىػ826)العراقي 

جدة- دار المنهاج  تحقيق
عبد الرحمن فهمي الزكاكم

264)المزني، إسماعيل بن يحيى (مطبوع ملحقا باألـ للشافعي)مختصر المزني 
(ىػ

بيركت- دار المعرفة 

أحمد بن عمر المذحجي الزبيدم4/1العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي كاألصحاب 
( ىػ930) (المزجد)

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
خالد العجبلف. سعيد العمرم ك د. د

ابن أبي شهبة، محمد بن أبي بكر6/1بداية المحتاج في شرح المنهاج 
( ىػ874)الدمشقي 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تحقيق
لجنة من المحققين

البيضاكم، عبد اهلل بن عمر12/1تحفة األبرار شرح مصابيح السنة لئلماـ البغوم 
( ىػ685)الشيرازم الشافعي 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تحقيق
لجنة من المحققين

زين العرب، علي بن عبيد اهلل10/1شرح المصابيح لئلماـ البغوم 
( ىػ758)المصرم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تحقيق
لجنة من المحققين

عبد الغفار بن عبد الكريم القزكينيالحاكم الصغير
( ىػ665)الشافعي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  دراسة/تحقيق
صالح بن محمد اليابس. د
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نسخة اإلماـ تقي الدين السبكي- المجموع شرح المهذب للشيرازم 
المسموعة من نسخة اإلماـ النوكم

بيركت- دار المقتبس ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ 

تقريب: كىو شرح المتن المسمى)طرح التثريب في شرح التقريب 
5/1  (األسانيد كترتيب المسانيد لزين الدين العراقي

كابنو ( ىػ806)أبو الفضل العراقي 
( ىػ826)أبو زرعة 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
محمد سيد بن عبد الفتاح دركيش

الشافعي)أحمد بن حمزة الرملي 8/1نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
( ىػ1004 )(الصغير

لبناف- دار الفكر 

بعد)محمد الزىرم الغمراكم السراج الوىاج على متن المنهاج
( ىػ1337

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
عبد الغني مستو

عبد اهلل بن محمد بن زياد(زيادات في الطرؽ لتقوية أحاديث المذىب)الزيادات على كتاب المزني 
( ىػ324)النيسابورم 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
خالد بن ىايف المطيرم. د

العراقي، عبد الرحيم بن الحسينللحافظ العراقي (تقريب األسانيد كترتيب المسانيد)التقريب في تخريج 
( ىػ806)

الرياض- دار المؤيد  تخريج
خالد بن ضيف اهلل الشبلحي

264)المزني، إسماعيل بن يحيى 3/1المختصر من علم الشافعي كمن معنى قولو 
(ىػ

الدماـ- دار مدارج  تصحيح كتعليق
عبد اهلل شرؼ الدين الداغستاني
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الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطياركبل الغمامة في شرح عمدة الفقو البن قدامة

بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمنالعدة شرح العمدة
( ىػ624)بن إبراىيم 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد الرزاؽ المهدم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم5/1شرح العمدة 
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عدد من المحققين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(ليس في المجموع) (جزء الصبلة)شرح العمدة 
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
خالد بن علي المشيقح. د

بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن2/1العدة شرح العمدة 
( ىػ624)بن إبراىيم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين3/1شرح عمدة الفقو للموفق ابن قدامة 
( ىػ1438)

الرياض- مكتبة الرشد 

الرياض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي2/1حل العقدة في شرح العمدة 

الكويت- ركائز للنشر التجريد ألحاديث العمدة في الفقو للشيخ أبي محمد الموفق ابن قدامة تخريج
عبد السبلـ بن محمد الشويعر. د

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزاف2/1شرح عمدة الفقو 
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شرؼ الدين أبو النجا، موسى بن(المتن)زاد المستقنع في اختصار المقنع 
( ىػ968)أحمد 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عبد الرحمن بن علي العسكر

بحاشية الشيخ محمد بن عثيمين)الركض المربع شرح زاد المستقنع 
(كتعليقات الشيخ عبد الرحمن بن سعدم

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
عبد القدكس نذير

1051)منصور بن يونس البهوتي الركض المربع شرح زاد المستقنع
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
جماعة من المحققين

عبد الرحمن بن محمد بن قاسمحاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع
( ىػ1393)

الرياض- دار القاسم 

ابن عثيمين، محمد بن صالح15/1الشرح الممتع على زاد المستقنع 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

االختيارات كالترجيحات للشيخ محمد بن عثيمين في كتابو الشرح
الممتع

-دار إيبلؼ الدكلية عبد اهلل بن يوسف الحافي
الكويت

الرياض- دار التوحيد صالح بن فوزاف الفوزاف3/1اإلمداد بتيسير شرح الزاد بتحليل ألفاظو كتقريب معانيو 

شرح الركض المربع كتنزيل األحكاـ على قواعدىا)تيسير مسائل الفقو 
5/1 (األصولية

الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملة

الركض المربع شرح زاد المستقنع، بحاشية البن سعدم كابن عثيمين ،
2/1كتعليق البن باز ، كتخريجات األلباني رحمهم اهلل 

1051)منصور بن يونس البهوتي 
(ىػ

القاىرة- دار اآلثار  عناية
محمد بن عيادم خاطر
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عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين2/1حاشية العبلمة أبا بطين على الركض المربع 
( ىػ1282)

-دار أضواء السلف 
الرياض

منظومة القواعد الفقهية: ركضة المرتاد في نظم مهمات الزاد، كيليو
(مكرر في كتب القواعد الفقهية)

1363)سليماف بن عطية المزيني 
(ىػ

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

تحقيق
ناصر بن الهاب المطيرم

فيصل بن عبد العزيز آؿ مبارؾ10/1المرتع المشبع في مواضع من الركض المربع 
( ىػ1376)

الرياض- دار الدرر  عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1التعليق على الركض المربع 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

نيل المراد بنظم متن الزاد، كتتمتو للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن
سحماف

راجعو كأشرؼ على إخراجو( ىػ1349)سعد بن حمد بن عتيق 
إسماعيل بن سعد بن عتيق
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1051)منصور بن يونس البهوتي عمدة الطالب لنيل المآرب
(ىػ

الرياض- دار طويق  تحقيق
أحمد بن صالح الطوياف

شرح دليل الطالب للشيخ مرعي بن– منار السبيل في شرح الدليل 
(3/1)يوسف الكرمي الحنبلي 

-مكتبة المعارؼ ( ىػ1353)إبراىيم بن ضوياف 
الرياض

تخريج/تحقيق
محمد عيد عباسي

نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، كمعو االختيارات الجلية في
4/1المسائل الخبلفية 

عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـ
( ىػ1423)

الرياض- دار الميماف 

محمد ناصر الدين األلباني9/1إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- دار العاصمة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالتكميل لما فات تخريجو في إركاء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث كاآلثار في إركاء الغليل
2/1

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفي

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنشفاء العليل شرح منار السبيل البن ضوياف
( ىػ1430)

الرياض- دار القاسم  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

عثماف بن أحمد النجدم الحنبليىداية الراغب لشرح عمدة الطالب
( ىػ1097)

جدة- دار البشير  تحقيق
الشيخ حسنين محمد مخلوؼ

عبد الغني بن ياسين اللبدم(شرح دليل الطالب)حاشية اللبدم على نيل المآرب 
( ىػ1319)الحنبلي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد بن سليماف األشقر. د
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-الهبة كالهدية - الربا )مجموعة الرسائل الفقهية من شرح منار السبيل 
(الحيض كاالستحاضة- النذر - اليمين - األكل - الوليمة - النظر 

الرياض- دار المسلم خالد بن علي المشيقح

إدراؾ المطالب بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب لكرمي الحنبلي
( ىػ1033)

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز
( ىػ1432)

دمشق- دار النوادر  جمع كترتيب
كليد بن عبد اهلل المنيع

مستدرؾ)، كىو رد على كتاب (إركاء الغليل)رد الجميل في الذب عن 
(التعليل

بيركت- دار اللؤلؤة عبد اهلل بن صالح العبيبلف

المرداكم، أحمد بن محمد3/1« دليل الطالب لنيل المطالب»فتح كىاب المآرب على 
( ىػ1140)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
أحمد بن عبد العزيز الجماز

الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملة2/1إرشاد الصاحب إلى بياف مسائل دليل الطالب 

إبراىيم بن أبي بكر العوفيمسلك الراغب لشرح دليل الطالب
( ىػ1094)

الكويت- غراس  تحقيق
تركي محمد النصر

الرياض- مكتبة الرشد عبد الكريم بن علي النملة3/1فتح الجليل بياف مسائل منار السبيل 
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زين الدين، المنجي التنوخي6/1الممتع في شرح المقنع 
( ىػ695)الحنبلي 

مكة- مكتبة األسدم  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدالمقنع
( ىػ620)المقدسي 

-مكتبة السوادم 
الرياض

تحقيق
محمود األرناؤكط كياسين الخطيب

المقنع لموفق الدين ابن قدامة، كمعو الشرح الكبير لشمس الدين ابن
32/1قدامة ، كمعو اإلنصاؼ للمرداكم 

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل التركي كمحمد الحلو. د

مكة- المكتبة المكية ( ىػ1006)أحمد محمد الشويكي (رسالة دكتوراة) 3/1التوضيح في الجمع بين المقنع كالتنقيح  تحقيق
ناصر بن عبد اهلل الميماف

منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات، مع حاشية
5/1المنتهى لعثماف النجدم 

ابن النجار، محمد بن أحمد
( ىػ972)الفتوحي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي2/1غاية المنتهى في جمع اإلقناع كالمنتهى 
( ىػ1023)

الكويت- غراس  عناية
ياسر المزركعي كرائد الركمي

مطالب أكلي النهى في شرح غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع
كالمنتهى لمرعي الكرمي كحاشيتو تجريد زكائد الغاية شرح حسن الشطي

مصطفى بن سعد السيوطي
( ىػ1243)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد اهلل الحجيبلفالمسائل التي اختلف فيها اإلقناع كالمنتهى

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد16/1المغني 
( ىػ620)المقدسي 

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل التركي كمحمد الحلو. د
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/موفق الدين ابن قدامة المقدسي (على األحاديث أحكاـ األلباني)المغني كبذيلو الشرح الكبير 
شمس الدين ابن قدامة

القاىرة- دار الحديث 

الزركشي، محمد بن عبد اهلل،7/1شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
( ىػ772)الشافعي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

،( ىػ885)الفركع، كبذيلو تصحيح الفركع لعلي بن سليماف المرداكم 
11/1 ( ىػ861)كحاشية ابن قندس، أبي بكر بن إبراىيم 

763)محمد بن مفلح المقدسي 
(ىػ

طبعة خيرية تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

أبو النجا، موسى بن أحمد4/1اإلقناع لطالب االنتفاع 
( ىػ968)الحجاكم الحنبلي 

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

1051)منصور بن يونس البهوتي 6/1كشاؼ القناع عن متن اإلقناع للحجاكم 
(ىػ

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
محمد عدناف دركيش

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدالكافي في فقو اإلماـ أحمد
( ىػ620)المقدسي 

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

عمدة الطالب كمقنع الراغب، المعركؼ بالتنقيح المشبع في تحرير
المقنع

المرداكم، علي بن سليماف
( ىػ885)الحنبلي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
محمد حسن كأحمد فريد

ابن النجار، محمد بن أحمد12/1معونة أكلي النهى شرح المنتهى 
( ىػ972)الفتوحي 

مكة- مكتبة األسدم  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د

1051)منصور بن يونس البهوتي 2/1إرشاد أكلي النهى لدقائق المنتهى 
(ىػ

بيركت- دار خضر  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د
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1051)منصور بن يونس البهوتي 7/1 (دقائق أكلي النهى لشرح المنتهى)شرح منتهى اإلرادات 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

1051)منصور بن يونس البهوتي 15/1كشاؼ القناع عن اإلقناع 
(ىػ

دار النوادر المصرية تحقيق كتخريج
لجنة متخصصة في كزارة العدؿ

الرياض- دار الفضيلة 2/1المقني في اختصار المغني  تعليق/اختصار
حمد بن عبد العزيز الحماد

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرحاشية على المنتهى كشرحو
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  دراسة/تحقيق
سامي بن محمد الصقير. د

ابن عثيمين، محمد بن صالح8/1التعليق على الكافي في فقو اإلماـ أحمد 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن2/1شرح مختصر الخرقي 
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
ناصر بن سعود السبلمة. د

أبو بكر بن محمد بن عارؼ خوقير((المنتهى)كىو مختصر من )مختصر في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل، 
( ىػ1349)

الكويت- ركائز للنشر  عناية
عبد السبلـ بن محمد الشويعر. د

769)يوسف بن محمد المرداكم 2/1 (االنتصار في أحاديث األحكاـ)كفاية المستفنع ألدلة المقنع 
(ىػ

الرياض- دار الكياف  تحقيق
حسين بن عكاشة
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غاية المراـ شرح مغني ذكم األفهاـ لجماؿ الدين يوسف بن عبد الهادم
7/1 ( ىػ909)الحنبلي 

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد المحسن بن ناصر العبيكاف تخريج
لجنة بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

محمد بن علي أسباسبلر البعليكتاب التسهيل في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد
( ىػ777)الحنبلي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق المشائخ
عبد اهلل الطيار كعبد العزيز الحجيبلف

فقو الدليل في شرح التسهيل في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن
5/1 (للبعلي)حنبل 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف

دمشق- دار القلم محمد بن سليماف األشقر2/1المجلى في الفقو الحنبلي 

محمد بن أحمد الهاشمي البغدادمكتاب اإلرشاد الى سبيل الرشاد
( ىػ428)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

كتاب أخصر المختصرات في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل،
كمعو حاشية اإلماـ عبد القادر بن بدراف

ابن بلباف، محمد بن بدر الدين
( ىػ1083)الدمشقي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن4/1الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات 
( ىػ1430)

إعداد
محمد بن أماف الجبرتي

عثماف بن عبد اهلل بن جامع4/1الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات 
( ىػ1240)الحنبلي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن محمد البشر. د

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافالملخص الفقهي
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ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بنجزء فيو المسائل التي حلف عليها اإلماـ أحمد
( ىػ526)الحسين 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمود بن محمد الحداد

كتاب التماـ لما صح في الركايتين كالثبلث كاألربع عن اإلماـ، كالمختار
2/1من الوجهين عن أصحابو العرانين الكراـ 

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن
( ىػ526)الحسين 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق المشائخ
عبد اهلل الطيار كعبد العزيز المد اهلل

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد المدخل المفصل لفقو اإلماـ أحمد بن حنبل كتخريجات األصحاب
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

عبد القادر بن بدراف الدمشقيالمدخل إلى مذىب اإلماـ أحمد
( ىػ1346)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

أحمد بن عبد المنعم الدمنهورم2/1الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني 
( ىػ1192)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل الطيار كعبد العزيز الحجيبلف

إبراىيم بن محمد قيم الجوزيةكتاب فيما انفرد بو اإلماـ أحمد عن الشافعي
( ىػ767)

لبناف- مؤسسة الرياف  تحقيق
ياسر بن كماؿ

1051)منصور بن يونس البهوتي 2/1المػنح الشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمد 
(ىػ

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن محمد المطلق. د

-دار أطلس الخضراء علي أبو الحسن كعمر األحمدالملتقط في دفع ما ذُكر عن اإلماـ أحمد رحمو اهلل من الكذب كالغلط
الرياض

محمد بن أبي القاسم محمد بنبلغة الساغب كبغية الراغب في الفقو الحنبلي
( ىػ622)الخضر 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د
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مجد الدين أبي البركات عبدالسبلـالمحرر في الفقو
( ىػ852)بن تيمية 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عبد العزيز الطويل كأحمد الجماز

محمد بن مفلح الحنبلي المقدسيالنكت كالفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية
( ىػ863)

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

عبد المؤمن بن عبد الحقإدراؾ الغاية في اختصار الهداية على مذىب اإلماـ أحمد
( ىػ729)البغدادم الحنبلي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
ناصر بن سعود السبلمة. د

مختصر ابن تميم على مذىب اإلماـ الرباني أحمد بن حنبل الشيباني
3/1 (من الطهارة إلى الزكاة)

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ675)محمد بن تميم الحراني 

أحمد بن فارس الرازم المكيحلية الفقهاء
( ىػ395)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

على مذىب اإلماـ« أخصر المختصرات»إيضاح العبارات في شرح 
( ىػ1083)أحمد بن حنبل لمحمد بن بدر الدين بن بلباف الدمشقي 

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزاف عناية
سالم بن جابر السويلم

334)الِخػػػرقي، عمر بن الحسين (أكؿ متن في الفقو الحنبلي)المختصر في الفقو الحنبلي 
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظالهداية
( ىػ510)بن أحمد 

الكويت- غراس  تحقيق
عبد اللطيف الهميم كماىر الفحل. د

ابن بلباف، محمد بن بدر الدينمختصر اإلفادات في ربع العبادات كاآلداب كزيادات
( ىػ1083)الدمشقي 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي
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عبد الرحمن بن عبد اهلل البعليبلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد ككفاية الزاىد
( ىػ1192)الحنبلي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنكتاب فركع الفقو
( ىػ909)عبد الهادم 

الرياض- دار ابن األثير  تحقيق كتعليق
عبد السبلـ بن محمد الشويعر. د

الجمعية الفقهيةأحمد بن محمد الخضيرم(رسالة ماجستير)عرضا كدراسة - المفردات في مذىب الحنابلة 
الرياض- السعودية 

مجموع فيو أربع رسائل للشيخ موسى - ( ىػ968)مؤلفات الحجاكم 
بن أحمد الحجاكم الدمشقي الحنبلي

الكويت- ركائز للنشر  عناية/تحقيق
عبد السبلـ بن محمد الشويعر. د

الجامع الصغير في الفقو على مذىب اإلماـ أحمد بن محمد بن حنبل
رضي اهلل عنو

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-دار المنهاج القويم 
دمشق

تحقيق
أبي جنة الحنبلي

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليالمذىب األحمد في مذىب أحمد
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
أبي جنة الحنبلي

على مذىب اإلماـ أحمد بن (الفصوؿ في الفقو)كفاية المفتي، المسمى 
3/1محمد بن حنبل 

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادم
( ىػ513)الحنبلي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
ناصر بن سعود السبلمة. د
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ابن ىانىء، إسحاؽ بن إبراىيممسائل أحمد
( ىػ275)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

317)البغوم، عبد اهلل بن محمد جزء فيو مسائل عن أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمود بن محمد الحداد

أبو الفضل، صالح بن أحمد بنمسائل اإلماـ أحمد
( ىػ265)حنبل 

الرياض- مدار الوطن  إشراؼ
طارؽ بن عوض اهلل

أبو داكد، سليماف بن األشعثمسائل اإلماـ أحمد
( ىػ275)السجستاني 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

أسئلة في الفقو)من سؤاالت أبي بكر األثـر لئلماـ أحمد بن حنبل، 
(كالرجاؿ

علي بن أبي طاىر أحمد القزكيني
( ىػ290بعد )

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
خير اهلل الشريف

251)إسحاؽ بن منصور الكوسج 10/1مسائل اإلماـ أحمد كإسحاؽ بن راىويو 
(ىػ

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

كتاب المسائل عن إمامي أىل الحديث أحمد بن حنبل كإسحاؽ بن
3/1راىويو 

251)إسحاؽ بن منصور الكوسج 
(ىػ

الرياض- دار التدمرية  تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

-مكتبة المعارؼ ( ىػ248)مهنا بن يحيى الشامي 2/1مسائل اإلماـ أحمد الفقهية  
الرياض

جمع/دراسة
إسماعيل غازم مرحبا

حرب بن إسماعيل الكرمانيمسائل اإلماـ أحمد
( ىػ280)

الرياض- مكتبة الرشد  عناية
ناصر بن سعود السبلمة
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حرب بن إسماعيل الكرمانيمسائل أحمد
( ىػ280)

مكة- جامعة أـ القرل  إعداد
فايز بن أحمد بن حامد حابس

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن اإلماـ أحمد كإسحاؽ بن راىويو
(أجزاء من كتاب الطهارة كالحيض كالصبلة كالرضاع)

حرب بن إسماعيل الكرماني
( ىػ280)

الرياض- دار ابن األثير  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

290)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل مسائل اإلماـ أحمد بن حنبل
(ىػ

القاىرة- دار التأصيل  عناية
أبو األشباؿ أحمد بن سالم المصرم

من)كتاب األشربة من مسائل أحمد، كمعو كتاب الترجل ككتاب الوقوؼ 
(ألبي بكر الخبلؿ« الجامع»

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ241)أحمد بن حنبل 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

أىل الملل كالردة كالزنادقة كتارؾ الصبلة كالفرائض ، من كتاب الجامع
(كىو مسائل لئلماـ أحمد) 2/1

-مكتبة المعارؼ ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 
الرياض

تحقيق
إبراىيم بن حمد السلطاف. د

مصر- دار الفبلح (1- مدكنة الحنابلة ) 22/1الجامع لعلـو اإلماـ أحمد  ترتيب كجمع
خالد الرباط كسيد عزت عبيد كغيرىما

290)عبد اهلل بن أحمد بن حنبل مسائل أحمد بن حنبل
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

-دار الكتب العلمية ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد أحكاـ أىل الملل كالردة من الجامع لمسائل اإلماـ أحمد بن حنبل
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بنالمسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل
( ىػ526)الحسين 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمود بن محمد الحداد
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مصر- دار الضياء ( ىػ241)أحمد بن حنبل كتاب األشربة الصغير تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ241)أحمد بن حنبل األشربة تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

-سلسلة السؤاالت الحديثية )مسائل اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل 
21)

أبو الفضل، صالح بن أحمد بن
( ىػ265)حنبل 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
محمد بن علي األزىرم

إسماعيل بن سعيد الشالنجيمسائل اإلماـ أحمد بن حنبل
( ىػ230)

الرياض- دار العاصمة  استخراج كتوثيق
عبد الرحمن بن أحمد الجميزم

-دار كنوز أشبيليا يحيى بن علي العمرم2/1جمعا كدراسة - مسائل اإلماـ أحمد التي ركاىا الجماعة 
الرياض

الفضل بن أبي حرب الجرجانيمسائل اإلماـ أحمد
( ىػ488)

الرياض- التراث الذىبي  جمع كترتيب كتعليق
محمد بن أحمد العباد

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن سالم األحمرمرسالة علمية- المسائل كالرسائل المركية عن اإلماـ أحمد في العقيدة 

مستقرء من)المقصد األحمد في بياف غلط من غلط على اإلماـ أحمد 
(فتاكل ابن تيمية

الرياض- دار العاصمة  جمع
مراد شكرم
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ابن المنذر ، محمد بن إبراىيماإلشراؼ على مذاىب العلماء
( ىػ318)النيسابورم 

دار المدينة تحقيق
صغير أحمد بن محمد حنيف. د

1250)الشوكاني، محمد بن علي (المتن)الدرر البهية 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  تخريج
عبد اهلل العبيد

1250)الشوكاني، محمد بن علي الدرارم المضية شرح الدرر البهية
(ىػ

صنعاء– دار الهجرة  تخريج/تحقيق
محمد صبحي حبلؽ

محمد صبحي بن حسن حبلؽ(للشوكاني)األدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية 
( ىػ1438)

الثقبة- دار الهجرة 

محمد صديق بن حسن القنوجيالركضة الندية شرح الدرر البهية
( ىػ1307)

الرياض- مكتبة الكوثر  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

محمد ناصر الدين األلباني3/1التعليقات الرضية على الركضة الندية 
( ىػ1420)

الخبر- دار ابن عفاف  تخريج
علي بن حسن الحلبي

1250)الشوكاني، محمد بن علي 2/1كبل الغماـ على شفاء األكاـ 
(ىػ

جدة- مكتبة العلم  تخريج/تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

ابن دقيق العيد، محمد بن عليتحفة اللبيب في شرح التقريب
( ىػ702)القشيرم 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
صبرم بن سبلمة شاىين

الرياض- دار الوراؽ (موسوعة األعماؿ الكاملة لئلماـ ابن قيم الجوزية) 7/1جامع الفقو  إعداد
يسرل السيد احمد
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ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرمنهج السالكين كتوضيح الفقو بالدين
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
محمد بن عبد العزيز الخضيرم

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن2/1إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين 
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

كيسمى بإرشاد أكلي البصائر كاأللباب لنيل)اإلرشاد إلى معرفة األحكاـ 
(الفقو بأقرب الطرؽ كأيسر األسباب

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار الذخائر  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالرحمن البساـ

ابن المنذر ، محمد بن إبراىيم(يميل الى المذىب الشافعي) 2/1اإلقناع 
( ىػ318)النيسابورم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين. د

األفناف الندية شرح منظومة السبل السوية لفقو السنن المركية للشيخ
8/1الحكمي 

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

موسوعة فقهية حديثية تتناكؿ أحكاـ- الفقو الميسر في فقو العبادات 
الفقو األسبلمي للمختصين كغيرىم

عبد اهلل المطلق كعبداهلل: المشايخ
الطيار كمحمد الموسى

الرياض- مدار الوطن 

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمد19/1المحلى باآلثار في شرح المجلى باالختصار 
( ىػ456)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
لجنة من الباحثين بدار الفبلح

منحة الغفار عشية)، كمعو  (األزىار)ضوء النهار المشرؽ على صفحات 
7/1للصنعاني  (ضوء النهار

1084)الحسن بن أحمد الجبلؿ 
(ىػ

-الجيل الجديد 
صنعاء- ناشركف 

تحقيق
محمد صبحي حبلؽ

محمد المنتصر باهلل الكتاني4/1معجم فقو السلف، عترة كصحابة كتابعين 
( ىػ1419)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
خالد بن إبراىيم عيتاني

1080   من 619صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو
فقو غير مذىبي :الموضوع 
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الدماـ- دار ابن الجوزم سعد بن سعيد الحجرمسلوة السائلين شرح منهج السالكين

المدينة- دار النصيحة عبد اهلل بن إبراىيم الزاحم(متن مختصر مفيد شامل لجميع أبواب الفقو)الكفاية 

-مكتبة اإلماـ الذىبي خالد بن علي المشيقحمتن الخبلصة في الفقو
الكويت

الكويت- غراس عبد اهلل بن صالح العبيبلفالنكت العلمية على الركضة الندية

ابن المنذر ، محمد بن إبراىيم(15/1)األكسط من السنن كاإلجماع كاالختبلؼ 
( ىػ318)النيسابورم 

مصر- دار الفبلح  تحقيق
جماعة من المحققين

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد بن عبد الرحمن الزكماف3/1غاية المقتصدين شرح منهج السالكين 

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين12/1 (الجامع لمسائل الفقو القديمة كالمعاصرة)تسهيل الفقو 
( ىػ1438)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

1435)زيد بن محمد بن ىادم شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لئلماـ محمد بن علي الشوكاني
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

لبناف- مؤسسة الرياف حسين بن عودة العوايشة7/1الموسوعة الفقهية الميسرة في فقو الكتاب كالسنة المطهرة 
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ابن دقيق العيد، محمد بن علي4/1اإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ 
( ىػ702)القشيرم 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
سعد بن عبد اهلل آؿ حميد

ابن دقيق العيد، محمد بن علي5/1شرح اإللماـ بأحاديث األحكاـ 
( ىػ702)القشيرم 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
محمد خلوؼ العبد اهلل

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدمتن األحكاـ
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد5/1شرح أصوؿ األحكاـ 
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 15/1معرفة السنن كاآلثار عن الشافعي كالمزني 
(ىػ

مكة- بيع دار الباز  تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 6/1معرفة السنن كاآلثار عن الشافعي كالمزني 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد2/1المحرر في الحديث 
( ىػ744)المقدسي 

الرياض- دار القبس  شرح/تخريج/تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

بيركت- مؤسسة الرسالة خالد بن ضيف الشبلحيالدرر في تخريج أحاديث المحرر البن عبد الهادم

1250)الشوكاني، محمد بن علي 6/1نيل األكطار من أسرار منتقى األخبار 
(ىػ

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق كتعليق
طارؽ بن عوض اهلل
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مجد الدين أبي البركات عبدالسبلـ4/1المػنتقى من أخبار المصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
( ىػ852)بن تيمية 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تخريج
خالد بن ضيف اهلل الشبلحي

تم) 5/1التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
(التعليق عند نهاية كتاب الحدكد

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الضياء المقدسي، محمد بن6/1السنن كاألحكاـ عن المصطفى عليو أفضل الصبلة كالسبلـ 
( ىػ643)عبدالواحد 

-دار ماجد عسيرم 
جدة

تحقيق
حسين بن عكاشة

محمد ناصر الدين األلباني4/1الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب 
( ىػ1420)

الكويت- غراس 

204)الشافعي، محمد بن إدريس 2/1السنن 
(ىػ

دار القبلة للثقافة
جدة- االسبلمية 

تخريج/تحقيق
خليل ابراىيم مبل خاطر. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 2/1إرشاد الفقيو الى معرفة أدلة التنبيو 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بهجة أبو الطيب

أبو القاسم، تماـ بن محمد الرازم2/1الفوائد 
( ىػ414)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

-دار الكتاب العربي أبو إسحاؽ الحويني( ىػ307)غوث المكدكد بتخريج منتقى ابن الجاركد 
لبناف

عبد الحق بن عبد الرحمن2/1األحكاـ الشرعية الكبرل 
( ىػ581) (ابن الخراط)األشبيلي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حسين بن عكاشة
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عبد الحق بن عبد الرحمن4/1كتاب األحكاـ الوسطى من حديث النبي صلى اهلل عليو كسلم 
( ىػ581) (ابن الخراط)األشبيلي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حمدم السلفي كصبحي السامرائي

عبد الحق بن عبد الرحمن2/1" الصحيحة"األحكاـ الشرعية الصغرل 
( ىػ581) (ابن الخراط)األشبيلي 

جدة- مكتبة العلم  تحقيق
أـ محمد بنت أحمد الهليس

–المساجد – الصبلة – كتاب األحكاـ الكبير الشامل لكتب األذاف 
(3/1)استقباؿ القبلة 

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 
(ىػ

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

زكريا بن محمد األنصارم الشافعيفتح العبلـ بشرح اإلعبلـ بأحاديث األحكاـ
( ىػ926)الخزرجي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

307)عبد اهلل بن علي بن الجاركد الُمنتقى من السنن المسندة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
(ىػ

مصر- دار التقول 

شفاء العليل في تخريج أحاديث مفتاح التفقو كالتأصيل في شرح مختصر
(أحاديث العبادات األربع)ىدم الخليل في العقائد كعبادة الجليل 

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ1407)تقي الدين الهبللي  تخريج
عبد القادر منير

البن)المحرر في الحديث : التخريج المحبر الحثيث ألحاديث كتاب
3/1 (عبد الهادم

بيركت- دار ابن حـز سليم بن عيد الهبللي

735)عبد الكريم بن منير الحلبي كتاب االىتماـ بتلخيص كتاب اإللماـ
(ىػ

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تخريج/عناية
حسين الجمل/حساـ رياض

يوسف بن ماجد بن أبي المجد2/1 ((الػمحرر))المقرر على أبواب 
( ىػ783)المقدسي 

بيركت- الرسالة العالمية  تخريج/تحقيق
حسين بن إسماعيل الجمل
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الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف4/1ركضة األفهاـ في شرح زكائد المحرر على بلوغ المراـ 

الشرح الميسر لكتاب المحرر، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادم
( ىػ744)المقدسي 

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن علي القرني

1435)زيد بن محمد بن ىادم 3/1التبياف الميسر ألحاديث المحرر في الحديث 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

كىو استدراؾ من البيهقي على نفسو)بياف خطأ من أخطأ على الشافعي 
(في كتبو معرفة السنن كاآلثار

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
الشريف نايف الدعيس. د
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ابن حجر، أحمد بن علي(المتن)بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ 
( ىػ852)العسقبلني 

الجبيل- دار الصديق  تحقيق
عصاـ موسى ىادم

الحسين بن محمد المغربي5/1البدر التماـ شرح بلوغ المراـ 
( ىػ1116)

مصر- دار الوفاء  تحقيق
محمد شحود خرفاف. د

الصنعاني، محمد بن إسماعيل4/1سبل السبلـ الموصلة إلى بلوغ المراـ 
( ىػ1182)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

الصنعاني، محمد بن إسماعيلسبل السبلـ الموصلة إلى بلوغ المراـ، كعليو أحكاـ الشيخ األلباني
( ىػ1182)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

إعداد
عصاـ موسى ىادم

الرياض- دار العاصمة عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي2/1اإلفهاـ في شرح بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ 

إعدادصالح بن فوزاف الفوزاف7/1تػسهيل اإللػماـ بػفقو األحاديث من بلوغ المراـ 
سليماف بن عبد اهلل السليماف

ابن عثيمين، محمد بن صالح15/1فتح ذم الجبلؿ كاإلكراـ بشرع بلوغ المراـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف11/1منحة العبلـ في شرح بلوغ المراـ 

حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز على بلوغ المراـ من
2/1أدلة األحكاـ 

-دار االمتياز للنشر 
الرياض

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم
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عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـ7/1توضيح األحكاـ من بلوغ المراـ 
( ىػ1423)

الرياض- دار الميماف 

كىو استدراكات) (توضيح األحكاـ من بلوغ المراـ)نيل المراـ بتحقيق 
(على شرح الشيخ عبد اهلل البساـ

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن سليماف البساـ

منظومة بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ، كيليها تتمتها للحسين بن
( ىػ1198)عبدالقادر الصنعاني 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

مكة- مكتبة األسدم 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل4/1سبل السبلـ شرح بلوغ المراـ 
( ىػ1182)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخشرح كتاب الطهارة من بلوغ المراـ
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز)الفوائد العلمية من الدركس البازية 
(على بلوغ المراـ

-مكتبة دار الحجاز 
مصر

جمعها
عبد العزيز بن محمد الوىيبي

ابن حجر، أحمد بن عليبلوغ المراـ من أدلة األحكاـ
( ىػ852)العسقبلني 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تخريج/تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم3/1شرح بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالح3/1الشرح المختصر على بلوغ المراـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الرياض- دار المنهاج عبد الرحمن بن ناصر البراؾالجامع لفوائد بلوغ المراـ عناية
عبد المحسن العسكر. د

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللشرح كتاب الجامع من بلوغ المراـ
( ىػ1420)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د
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عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيالعمدة في األحكاـ
( ىػ600)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـتيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ
( ىػ1423)

الرياض- دار الميماف 

ابن الملقن، عمر بن علي11/1اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الرياض- دار العاصمة  تقديم الشيخ/تحقيق
صالح الفوزاف/ عبد العزيز المشيقح 

ابن دقيق العيد، محمد بن علي2/1إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ702)القشيرم 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
أحمد محمد شاكر

الصنعاني، محمد بن إسماعيل4/1العدة على إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ البن دقيق العيد 
( ىػ1182)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
عبد المنعم إبراىيم

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بنالنكت على العمدة في األحكاـ
( ىػ794)بهادر الشافعي 

الرياض- دار طيبة  تحقيق
نظر محمد الفاريابي

علي بن داكد بن العطار الشافعي3/1العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ 
( ىػ724)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

السفاريني، محمد بن أحمد8/1كشف اللثاـ شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ1188)الحنبلي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نور الدين طالب

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر3/1شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ1376)

دمشق- دار النوادر  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل
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ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالتعليقات على عمدة األحكاـ
( ىػ1376)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد الرحمن بن سالم األىدؿ

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنفتاكل فقهية على كتاب عمدة األحكاـ
( ىػ1430)

الرياض- دار الراية 

تاج الدين)عمر بن علي المالكي 6/1رياض األفهاـ في شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ731 )(الفاكهاني

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نور الدين طالب

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(الكبرل)عمدة األحكاـ 
( ىػ600)

الرياض- دار الثبات  تخريج/تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم2/1شرح عمدة األحكاـ 
الرياض

إسماعيل بن محمد األنصارماإللماـ بشرح عمدة األحكاـ
( ىػ1417)

مكتبة الرياض الحديثة
الرياض- 

فيصل بن عبد العزيز آؿ مبارؾ2/1أقواؿ العلماء األعبلـ على أحاديث عمدة األحكاـ 
( ىػ1376)

الرياض- دار اإلفهاـ 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللاإلفهاـ في شرح عمدة األحكاـ
( ىػ1420)

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية

إعداد
سعيد بن علي بن كىف القحطاني

ابن دقيق العيد، محمد بن عليإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ
( ىػ702)القشيرم 

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
مصطفى شيخ كمدثر سندس
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ابن عثيمين، محمد بن صالح(شرح مختصر)تنبيو األفهاـ شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالح(شرح موسع) 2/1شرح عمدة األحكاـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

تأسيس األحكاـ على ما صح عن خير األناـ بشرح أحاديث عمدة
األحكاـ

1430)أحمد بن يحيى النجمي 
(ىػ

مصر- دار المنهاج 

شرح عمدة األحكاـ من كبلـ خير األناـ مما اتفق عليو الشيخاف،
2/1للحافظ عبد الغني المقدسي رحمو اهلل 

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزاف

مؤسسة كقف الشيخعبد الرحمن بن ناصر البراؾالعدة في فوائد أحاديث العمدة
عبد الرحمن بن ناصر

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيعمدة األحكاـ الكبرل
( ىػ600)

مصر- دار الفرقاف  تحقيق كتخريج كتعليق
أـ أسامة بنت علي العباسي
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الحسين بن محمد العكبرم6/1رؤكس المسائل الخبلفية بين جمهور الفقهاء 
(من علماء القرف الخامس)الحنبلي 

الرياض- دار أشبيليا  دراسة/تحقيق
ناصر السبلمة. د- خالد الخشبلف . د

سبط ابن الجوزم، يوسف بن(رسالة دكتوراة)إيثار اإلنصاؼ في آثار الخبلؼ 
( ىػ654)قزاكغلي 

تحقيق
عبد اهلل بن عبد العزيز العجبلف. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي8/1تنقيح التحقيق لشمس الدين الذىبي : التحقيق، كبهامشو
( ىػ597)البغدادم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
حسن عباس قطب

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي2/1التحقيق في أحاديث الخبلؼ 
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد فارس/ مسعد السعدني 

التحقيق في مسائل الخبلؼ البن الجوزم، كمعو تنقيح التحقيق للذىبي
12/1

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليجزء من الكتاب ينشر للمرة األكلى- التحقيق في أحاديث الخبلؼ 
( ىػ597)البغدادم 

القاىرة- دار الرياض  تحقيق
أحمد محمد شاكر

التنقيح لكتاب التحقيق ألحاديث التعليق في المسائل الفقهية المختلف
فيها بين المذاىب بأدلتها الشرعية

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
رضواف جامع رضواف

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، كىو تلخيص لكتاب التحقيق في
1/2مسائل الخبلؼ البن الجوزم 

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد
( ىػ744)المقدسي 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
مصطفى أبو الغيط عبد الحي

كىو التعليق الكبير في الخبلؼ)تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 
3/1 (ألبي يعلى الفراء كالتحقيق البن الجوزم 

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد
( ىػ744)المقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أيمن صالح شعباف
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ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد5/1تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 
( ىػ744)المقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد العزيز بن ناصر/ سامي بن جاد اهلل 

-دار أضواء السلف ( ىػ294)المركزم، محمد بن نصر اختبلؼ الفقهاء
الرياض

دراسة/تحقيق
محمد طاىر حكيم. د

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرماختبلؼ الفقهاء
( ىػ310)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

بيركت- عالم الكتب ( ىػ294)المركزم، محمد بن نصر اختبلؼ العلماء تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

المرداكم، علي بن سليماف12/1اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخبلؼ 
( ىػ885)الحنبلي 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
محمد حامد الفقي

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالمناظرات الفقهية
( ىػ1376)

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية كتعليق
أشرؼ بن عبد المقصود

عبد الوىاب بن علي بن نصر6/1اإلشراؼ على نكت مسائل الخبلؼ 
( ىػ422)البغدادم 

الخبر- دار ابن عفاف  عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

(اإلشراؼ على مسائل الخبلؼ)االتحاؼ بتخريج أحاديث اإلشراؼ 
4/1 ( ىػ224)لعبد الوىاب بن علي البغدادم المالكي 

دار البحوث للدراساتبدكم عبد الصمد الطاىر صالح
دبي- االسبلمية 

أحمد بن فرح اللخمي الشافعي(رسالة دكتوراة) 5/1مختصر خبلفيات البيهقي 
( ىػ699)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
ذياب عبد الكريم. د
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560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد 2/1إجماع األئمة األربعة كاختبلفهم 
(ىػ

مصر- دار العبل  تحقيق
محمد بن حسين األزىرم

المؤلف3/1اإليجاز في بعض ما اختلف فيو األلباني كابن عثيمين كابن باز  جمع
سعد بن عبد اهلل البريك. د

يطبع) 5/1 ( ىػ321)مختصر اختبلؼ العلماء ألبي جعفر الطحاكم 
(ألكؿ مرة

أبو بكر، أحمد بن علي الجصاص
( ىػ370)الرازم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل نذير. د

تقويم النظر في مسائل خبلفية ذائعة ، كنبذ مذىبية نافعة كيليو كتاب
5/1المنبر في الفرائض 

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ592)محمد بن علي الدىاف  عناية/تحقيق
صالح بن ناصر الخزيم. د

560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد 2/1اختبلؼ األئمة العلماء 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
السيد يوسف أحمد

التعليقة الكبيرة في مسائل الخبلؼ على مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل،
كالشامل لبعض كتاب االعتكاؼ ككتاب الحج كبعض كتاب البيوع

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق بإشراؼ
نور الدين طالب

الرياض- مكتبة الرشد ىشاـ بن عبد الملك آؿ الشيخأثر التقنية الحديثة في الخبلؼ الفقهي تقديم المشايخ
عبد العزيز آؿ الشيخ كصالح الفوزاف

قرة العين فيما حصل من االتفاؽ كاالختبلؼ بين المذىبين الحنبلي
كالشافعي

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 8/1الخبلفيات بين األمامين الشافعي كأبي حنيفة كأصحابو 
(ىػ

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 
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أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن4/1التعليق الكبير في المسائل الخبلفية بين األئمة 
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
محمد بن فهد الفريح. د

محفوظ بن أحمد الكلوذاني2/1 ((رؤكس المسائل))الخبلؼ الصغير في الفقو المسمى بػػ 
( ىػ510)البغدادم الحنبلي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
ناصر بن سعود السبلمة. د

جبلؿ الدين السيوطي/ النوكم
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الرياض- دار طيبة علي بن سعيد الغامدم4/1اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخبلفية 

الدماـ- دار ابن الجوزم أحمد موافي3/1تيسير الفقو الجامع لبلختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

يقع ضمن الفتاكل)األخبار العلمية من االختيارات الفقهية البن تيمية 
(4الكبرل ج 

ابن اللحاـ، علي بن محمد البعلي
( ىػ803)الحنبلي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
أحمد بن حسن الخليل

تقع ضمن سلسلة آثار شيخ االسبلـ)اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  
(ط مجمع الفقو

مكة- دار عالم الفوائد ابن القيم كابن عبد الهادم تحقيق
سامي بن محمد بن جاد اهلل

برىاف الدين، إبراىيم بن محمد بنالمسائل الفقهية من اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
( ىػ767)قيم الجوزية 

مصر- دار الصفا  شرح كتحقيق
أحمد موافي. د

-دار كنوز أشبيليا سليماف بن تركي التركي10/1اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية الفقهية 
الرياض

بيركت- دار ابن حـز عبد الرحمن بن محمد العيزرماالختيارات العلمية في المسائل الفقهية للشوكاني

حاشية كاستدراؾ على  شرح)المختارات الجلية من المسائل الفقهية 
(مختصر المقنع

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن  عناية
ماىر بن عبد العزيز الشبل

مصر- دار ابن رجب محمود أحمد راشدتوجيو السارم لبلختيارات الفقهية للشيخ األلباني
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بيركت- دار ابن حـز عبد الرحمن بن محمد العيزرماختيارات اإلماـ الصنعاني الفقهية

اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية الفقهية من أكؿ كتاب الطهارة إلى آخر
12/1أحكاـ سجود السهو 

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

دراسة كمقارنة
عايض بن فدغوش الحارثي. د

–قسم المعامبلت كبقية أبواب الفقو )آراء الشيخ األلباني الفقهية 
2/1 (دراسة فقهية مقارنة

الرياض- دار التدمرية  جمع/دراسة
خالد بن راشد المشعاف. د

الرياض- دار التدمرية الشريف مساعد بن محمد الحسني2/1 (دراسة فقهية مقارنة)آراء الشيخ األلباني الفقهية في العبادات 

االختيارات الفقهية في مسائل العبادات كالمعامبلت من فتاكل سماحة
(معتبر من رئاسة اإلفتاء)الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

الرياض- مدار الوطن  اختيار
خالد بن سعود العجمي

مكة- دار عالم الفوائد 2/1االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية لدل تبلميذه  جمع كإعداد
سامي بن محمد بن جاد اهلل

آراء اإلماـ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل الفقهية من أكؿ كتاب الطهارة إلى
2/1جمعا كدراسة - صبلة التطوع 

الرياض- دار التدمرية ياسين بن سعيد الحاشدم

ابن عثيمين، محمد بن صالحتعليقات على االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

اسطنبوؿ- دار اللباب االختيارات الفقهية البن حجر العسقبلني في فتح البارم دراسة/تحقيق
بساـ صهيوني. د
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اختيارات سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ كآراؤه الفقهية في
2/1 (من كتاب العتق إلى آخر كتاب اإلقرار)قضايا معاصرة 

الرياض- دار المأثور  جمع كترتيب كتعليق
عبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف. د

-دار كنوز أشبيليا مها بنت عبد اهلل السيارماختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدم في قضايا فقهية معاصرة
الرياض

–دار األكراؽ الثقافية ذياب بن سعد الغامدم4/1الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
جدة
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مراتب اإلجماع البن حـز في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات، كيليو
نقد مراتب االجماع البن تيمية

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمد
( ىػ456)

بيركت- دار ابن حـز 

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللاإلجماع
( ىػ463)النمرم 

الرياض- دار القاسم  ترتيب
فؤاد الشلهوب كعبد الوىاب الشهرم

دار طيبة للنشر كالتوزيععبد اهلل بن مبارؾ البوصي2/1إجماعات ابن عبد البر في العبادات 

مكتبة دار البياف الحديثةموسوعة اإلجماع لشيخ االسبلـ ابن تيمية
الطائف- 

جمع
عبد اهلل بن مبارؾ البوصي

الرياض- مكتبة الرشد موسوعة اإلجماع لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية جمع كترتيب
عبد اهلل بن مبارؾ آؿ سيف

560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد اإلجماع عند أئمة أىل السنة األربعة
(ىػ

الرياض- مكتبة العبيكاف 

ابن القطاف، علي بن محمد الفاسي4/1اإلقناع في مسائل اإلجماع 
( ىػ628)

دمشق- دار القلم  تحقيق
فاركؽ حمادة. د

الرياض- دار الفضيلة علي بن أحمد العميرمالمسائل الفقهية التي حكى فيها اإلماـ النوكم اإلجماع

(مسائل اإلجماع في أبواب النكاح)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
 -(3)

الرياض- دار الفضيلة ظافر بن حسن العمرم
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مسائل اإلجماع في عقود)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(2 - )(المعاكضات المالية

الرياض- دار الفضيلة علي بن عبد العزيز الخضير

 -(مسائل اإلجماع في الطهارة)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(1)

الرياض- دار الفضيلة أسامة بن سعيد القحطاني

مسائل اإلجماع في األحكاـ)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(5 - )(السلطانية

الرياض- دار الفضيلة فهد بن صالح اللحيداف

مسائل اإلجماع في أبواب)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(4 - )(الجهاد

الرياض- دار الفضيلة صالح بن عبيد الحربي

560)ابن ىبيرة، يحيى بن محمد (مسائل الخبلؼ: تقدـ في كتب) 2/1إجماع األئمة األربعة كاختبلفهم 
(ىػ

مصر- دار العبل  تحقيق
محمد بن حسين األزىرم

مسائل اإلجماع في أبواب)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(6 )(الجهاد

الرياض- دار الفضيلة فيصل بن محمد الوعبلف

مسائل اإلجماع في القضاء)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(7 )(كالشهادات كاإلقرار

الرياض- دار الفضيلة صالح بن ناعم العمرم

مسائل اإلجماع في أبواب)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(8)التبرعات كالفرائض 

الرياض- دار الفضيلة عزيز بن فرحاف العنزم

مسائل اإلجماع في حد الزنا كحد)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(9 )(القذؼ كحد المسكر كالتعزير

الرياض- دار الفضيلة محمد بن معيض الشهراني
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مسائل اإلجماع في أبواب حد)موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
(10 )(السرقة كقطاع الطريق كالبغي كالردة

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن سعد المحارب

ابن المنذر، محمد بن إبراىيماإلجماع
( ىػ318)النيسابورم 

-دار ركائع األثير 
الرياض

تخريج/تحقيق
صغير أحمد بن محمد حنيف. د

-األحكاـ الفقهية التي اتفق عليها الخلفاء الراشدكف رضي اهلل عنهم 
2/1جمعا كدراسة 

المدينة- الناشر المتميز ياسين بن سعيد الحاشدم

-الزكاة - الصـو - الجنائز - الصبلة - الطهارة )إجماعات العبادات 
(الحج

الظهراف- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

ابن المنذر، محمد بن إبراىيمالمسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر العلماء- اإلجماع  
( ىػ318)النيسابورم 

الرياض- دار العاصمة  دراسة/تحقيق
فؤاد بن عبد المنعم أحمد. د

سوريا- دار الفكر سعدم أبو حبيب3/1موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي 
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ابن الملقن، عمر بن علي28/1البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
لجنة من المحققين

خبلصة البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الواقعة في الشرح
2/1الكبير لئلماـ أبي القاسم الرافعي 

ابن الملقن، عمر بن علي
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

ابن حجر، أحمد بن علي7/1التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز 
( ىػ852)العسقبلني 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
أشرؼ عبد المقصود

، المشهور بػ« شرح الوجيز»كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث 
7/1« التلخيص الحبير»

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق كدراسة
محمد الثاني بن عمر بن موسى. د

أم بداية المجتهد كنهاية) 2/1الدراية في تخريج أحاديث البداية 
(المقتصد

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
عبد اهلل ىاشم اليماني المدني

بغية األلمعي في: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مع حاشيتو
5/1تخريج الزيلعي 

جماؿ الدين الزيلعي، عبد اهلل بن
( ىػ762)يوسف 

لبناف- مؤسسة الرياف  تحقيق
محمد عوامة

ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي5/1التنبيو على مشكبلت الهداية 
( ىػ792)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الحكيم بن محمد شاكر

مختصر ابن الحاجب)موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر 
2/1 (في أصوؿ الفقو

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
حمدم السلفي كصبحي السامرائي

المنهاج للبيضاكم)المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج كالمختصر 
(كالمختصر البن الحاجب

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن
( ىػ794)بهادر الشافعي 

الكويت- دار األرقم  تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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تقدـ في شركح منار) 9/1إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(السبيل

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- دار العاصمة صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ(تقدـ في شركح منار السبيل)التكميل لما فات تخريجو في إركاء الغليل 

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث كاآلثار في إركاء الغليل
(تقدـ في شركح منار السبيل)

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفي

محمد ناصر الدين األلباني(مكرر في ردكد فقهية)غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

محمد بن مفلح الحنبلي المقدسيتخريج أحاديث كتاب الفركع
( ىػ863)

الرياض- مكتبة الرشد  إعداد
خالد بن عيسى القريوتي

تنقيح الكبلـ في األحاديث الضعيفة في مسائل األحكاـ كبياف عللها
ككبلـ المحدثين عليها

بيركت- دار ابن حـز زكريا بن غبلـ قادر

عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء3/1 (تخريج أحاديث معاني اآلثار)الحاكم في بياف آثار الطحاكم 
( ىػ775)القرشي الحنفي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
السيد يوسف أحمد

المػجلى في تحقيق أحاديث المحلى، كمعو الصناعة الحديثية عند ابن
حـز

-دار المأموف للتراث علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا
دمشق

ابن الملقن، عمر بن علي(أم المنهاج للبيضاكم)تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج 
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق كتعليق
حمدم بن عبد المجيد السلفي
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ابن عثيمين، محمد بن صالحالبياف الممتع في تخريج أحاديث الركض المربع
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

–دار الميراث النبوم منحة القدير في جمع تعقبات األلباني على التلخيص الحبير
الجزائر

جمع كتعليق
فواز بن محمد رشيد الجزائرم
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أبو عبيد، القاسم بن سبلـ الهركم2/1كتاب األمواؿ 
( ىػ224)

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
سيد بن رجب

-مركز الملك فيصل ( ىػ251)حميد بن زنجويو األمواؿ
الرياض

تحقيق
شاكر ذيب فياض الخوالدة

القاىرة- دار السبلـ ( ىػ402)أحمد بن نصر الداكدم األمواؿ تحقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية كاالقتصادية 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنرسالة ماجستير- االستخراج في أحكاـ الخراج  
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
جندم محمود شبلش

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمناالستخراج في أحكاـ الخراج
( ىػ795)ابن أحمد 

-مكتبة السوادم 
الرياض

تحقيق
أحمد بن حميد/ محمد الناصر 

-مكتبة الصفدم صالح بن فوزاف الفوزافالبيوع المحرمة
الرياض

الرياض- دار أشبيليا صالح بن فوزاف الفوزافمن فقو األمواؿ

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيارتوظيف األمواؿ بين المشركع كالممنوع

1433)عمر بن سليماف األشقر خيار الشرط في البيوع كتطبيقاتو في معامبلت المصارؼ االسبلمية
(ىػ

األردف- دار النفائس 
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الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن محمد المطلقبيع المزاد

بيع المرابحة كما تجريو البنوؾ اإلسبلمية كعقد السلم كعقد االستصناع
كإمكانية استفادة البنوؾ اإلسبلمية منهما

األردف- دار النفائس محمد بن سليماف األشقر

الرياض- دار المسير عبد اهلل بن محمد الطيار(رسالة ماجستير)خيارا المجلس كالعيب في الفقو اإلسبلمي 

ابن عثيمين، محمد بن صالحمجموعة أسئلة في بيع كشراء الذىب
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار أضواء السلف جماعة من العلماءفتاكل البيوع في اإلسبلـ
الرياض

عناية
أشرؼ عبد المقصود

عمر بن عبد العزيز المترؾالربا كالمعامبلت المصرفية في نظر الشريعة اإلسبلمية
( ىػ1405)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيارالبنوؾ اإلسبلمية بين النظرية كالتطبيق

الرياض- مدار الوطن محمد بن راشد الغفيلينتف المعارؼ في الرد على من أجاز ربا المصارؼ قرأ من أصلو
الشيخ محمد بن عثيمين

الرياض- دار المؤيد فضل إلهي ظهيرالتدابير الواقيو من الربا
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1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد حقيقتها التجارية كأحكامها الشرعية- بطاقة التخفيض 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد بطاقة اإلئتماف
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

جريمة الرشوة في الشريعة اإلسبلمية مع دراسة نظاـ مكافحة الرشوة في
المملكة العربية السعودية

المؤلفعبد اهلل بن عبد المحسن الطريقي

الرياض- دار المؤيد عبد اهلل بن عبد العزيز المصلحقيود الملكية الخاصة تقديم
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

-مكتبة المعارؼ ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 2/1الوقوؼ من مسائل أحمد بن حنبل الشيباني 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن أحمد الزيد. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(35-5/4تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية )مسائل في الوقػف 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

1439)صالح بن غانم السدالف أحكاـ الوقف كالوصية
(ىػ

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

-مؤسسة الجريسي صالح بن عبد الرحمن األطـرالوصية
الرياض

 -38 / 4تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية ج)مسائل في الوصايا 
49)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت
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الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعافالتصرؼ االنفرادم كأثره في بناء العقود كااللتزامات في الفقو االسبلمي

الرياض- دار المؤيد صالح بن عثماف الهليلحقيقتو كأحكامو- بدؿ الخلو في الفقو اإلسبلمي 

الرياض- دار معاذ سليماف بن فهد العيسىالتصالح بين المتداعيين في األمواؿ

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينكيليو األجل في القرض (القرض التعاكني)جمعية الموظفين 
( ىػ1438)

مكة- دار عالم الفوائد 

-دار عالم الكتب ماجد أبو رخيةحكم التعزير بأخد الماؿ في اإلسبلـ
الرياض

الرياض- دار العاصمة صالح بن إبراىيم العمرالنقود اإلئتمانية كأثرىا في اإلقتصاد اإلسبلمي

الرياض- دار أشبيليا طارؽ بن محمد الخويطر2/1الماؿ المأخوذ ظلما كما يجب فيو في الفقو كالنظاـ  تقديم المشائخ
عبد اهلل بن غصوف/عبد اهلل البساـ/عبد اهلل بن جبرين

450)الماكردم، علي بن محمد كتاب النفقات
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/دراسة/تحقيق
عامر الزيبارم. د

موسوعة القواعد كالضوابط المالية الحاكمة للمعامبلت المالية في الفقة
االسبلمي

دار عالم المعرفةعلي أحمد الندكم تقريظ
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل
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الدماـ- دار ابن الجوزم سامي محمد الخليل(كبحاشيتو تعليقات الشيخ ابن باز)الجامع ألحاديث البيوع 

صبلح. عبد اهلل المصلح ك د. دما ال يسع التاجر جهلو
الصاكم

الرياض- دار المسلم 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد نزع ملكيتو للمصلحة العامة- المثامنة في العقار  
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

جامعة اإلماـ محمد بنمبارؾ بن محمد الدعيلج(رسالة دكتوراة)الرىن في الفقو االسبلمي 
الرياض- سعود 

مناقشة
عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(302 - 263/30تقع في مجموع الفتاكل )مسألة كضع الجوائح 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(350 - 337/30تقع في مجموع الفتاكل )المظالم المشتركة 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن عثيمين، محمد بن صالحالمداينة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدرمن فقو آية الدين
الرياض

-دار كنوز أشبيليا سليماف بن عبد اهلل القصيرأحكاـ الّدين
الرياض
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تقع في الفتاكل)مسائل في الهبة كالصدقات كالعطايا كالهديات كغيرىا 
(180 - 167 / 4الكبرل ج 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرياض- مدار الوطن ىشاـ محمد آؿ برغشبيع ما ليس عندؾ ، صوره كتطبيقاتو

بريطانيا- مجلة الحكمة عبد العزيز بن محمد الحجيبلف2/1تصرفات األمين في العقود المالية 

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صالح يعقوبحكم انتفاع المرتهن بالرىن

األردف- دار النفائس عباس بن أحمد البازأحكاـ الماؿ الحراـ كضوابط اإلنتفاع كالتصرؼ بو في الفقو اإلسبلمي إشراؼ
عمر بن سليماف األشقر. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللإصبلح الماؿ
( ىػ281)القرشي 

المنصورة- دار الوفاء  تحقيق
مصطفى مفلح القضاة

قدكة الحكاـ كالمصلحين عمر بن عبد العزيز مجددا كمصلحا، أك
التصحيحات المالية لعمر بن عبد العزيز كأثرىا في بيت الماؿ كفي األمة

-مكتبة المعارؼ محمد صدقي بن أحمد البورنو
الرياض

الرياض- دار المسير عبد اهلل بن حمد الخويطررسالة ماجستير - (دراسة مقارنة)المضاربة في الشريعة االسبلمية  تقديم
المشايخ البساـ كابن جبرين كالجبللي

الرياض- مكتبة العبيكاف صالح بن محمد الحسنرسالة دكتوراة - (الكفالة)نظرية الضماف الشخصي 
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الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن عبد اهلل المصلح(رسالة جامعية)الحوافز التجارية التسويقية كأحكامها في الفقو اإلسبلمي 

-المسابقة – السبق )المسابقات كأحكامها في الشريعة اإلسبلمية 
(اإلصابة– المناضلة – السباحة – المصارعة 

الرياض- دار العاصمة سعد بن ناصر الشثرم

-مكتبة المعارؼ نعماف عبد الرزاؽ السامرائيمرض الموت كأثره في المعامبلت
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد محمد طاىر الرزقي(مكرر) 2/1عامل الزمن في العبادات كالمعامبلت 

الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن عبد اهلل المصلحالتضخم النقدم في الفقو االسبلمي

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن محمد الحجيبلف(بحوث محكمة)بحوث فهية متنوعة في العقود 

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي بورصة األكراؽ المالية كالضرائب

عقد اإليجار المنتهي بالتملك، حكم)أبحاث في االقتصاد اإلسبلمي 
(مقاطعة بضائع المحاربين، بيع المرابحة، نزع القاضي ملكية المدينين

-مكتبة المعارؼ محمد بن سعد الشويعر
الرياض

 -35 / 4تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية ج)مسائل في اللقػطة 
37)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمفصل فيمن أكقع العقود المحرمة ثم تاب
( ىػ728)

-دار أصداء المجتمع 
بريدة

تحقيق
صالح بن محمد السلطاف. د

مصر- دار المنهاج ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي توزيع الثركات في اإلسبلـ

محمد ناصر الدين األلبانيللقرضاكم (مشكلة الفقر ككيف عالجها اإلسبلـ)تخريج أحاديث 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن عبد العزيز الدرعافأحكاـ الشفعة في الفقو االسبلمي

الرياض- دار التدمرية حسين بن معلوم الشهرانيالتفريق التجارم كأحكامو في الفقو اإلسبلمي تقديم
عبد الرحمن بن صالح األطـر. د

الرياض- دار أشبيليا عبد الكريم بن محمد السماعيلالعموالت المصرفية كأحكامها الفقهية

نصوص اقتصادية مختارة من كبلـ شيخ)مبادلء االقتصاد اإلسبلمي 
(اإلسبلـ ابن تيمية

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

ترتيب/إعداد
عبد العظيم اإلصبلحي. د

إتحاؼ»كالكبلـ على ركاتو ، كبذيلو « المتبايعين بالخيار»حديث 
««المتبايعين بالخيار»األخيار بطرؽ حديث 

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم
( ىػ656)

دمشق- دار النوادر  تخريج
رياض حسين الطائي

مصرؼ الراجحيسعد بن تركي الخثبلفأحكاـ األكراؽ التجارية في الفقو اإلسبلمي
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-دار كنوز أشبيليا عبد الرحمن بن عثماف الجلعوداإلجارة بجزء من العمل
الرياض

-دار كنوز أشبيليا عادؿ شاىين محمد شاىينرسالة دكتوراة- عقد التوريد، حقيقتو كأحكامو في الفقو اإلسبلمي 
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن محمد المطلق

بحث مقارف بين الشريعة- الشركط العقدية في الشريعة اإلسبلمية 
كالقانوف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن إبراىيم الموسى

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الطيارمسائل في بيع الصابوف

ابن عثيمين، محمد بن صالح(الشيوعية كاإللحاد: مكرر في كتب الِفرؽ)األدلة على بطبلف اإلشتراكية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار كنوز أشبيليا فضل الرحيم محمد عثماف2/1أحكاـ الرجوع في عقود المعاكضات المالية 
الرياض

-دار كنوز أشبيليا محمد بن عبد العزيز اليمنيالشرط الجزائي كأثره في العقود الحاضرة
الرياض

أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيمكتاب الخراج
( ىػ182)األنصارم 

دار كنوز المعرفة العلمية
األردف- 

تحقيق
محمد المناصير. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)إصبلح الماؿ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا
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الرياض- دار الكوثر موسوعة أحاديث أحكاـ المعامبلت المالية جمع
محمد ىماـ. د/ ىماـ عبد الرحيم. د

الرياض- دار الصميعي سعد بن تركي الخثبلففقو المعامبلت المالية المعاصرة

الدماـ- دار ابن القيم (13– جامع المسائل الحديثية )البيوع كالمعامبلت المالية  جمع كترتيب كتعليق
طارؽ عوض اهلل

يحيى بن عمر الكناني األندلسيأحكاـ السوؽ
( ىػ289)

مركز البحوث اإلسبلمية
استانبوؿ- 

تحقيق
إسماعيل خالدم. د

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحالمختصر في المعامبلت

-الهيئة العامة لؤلكقاؼ دبياف بن محمد الدبياف20/1أصالة كمعاصرة - المعامبلت المالية 
الرياض

تقديم الشيخ
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

المؤلفسعد بن ناصر الشثرمالعقود المضافة إلى مثلها

كزارة األكقاؼ كالشؤكف( ىػ1354)محمد بخيت المطيعي نظاـ الوقف كاالستدالؿ عليو
الكويت– اإلسبلمية 

عناية
محمود محمد الكبش

الرياض- مدار الوطن محمد بن أحمد علي كاصلأحكاـ المقاصة في الفقو االسبلمي
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-دار كنوز أشبيليا صالح بن عبد العزيز الفليقةصيغ العقود في الفقو اإلسبلمي
الرياض

-دار كنوز أشبيليا سليماف بن أحمد الملحمالقمار حقيقتو كأحكامو
الرياض

-دار أطلس الخضراء سعد بن تركي الخثبلفالزمن في الديوف كأحكامو الفقهية
الرياض

الرياض- مدار الوطن خالد بن عبد اهلل المصلحأصوؿ في المعامبلت المالية المعاصرة

-دار أطلس الخضراء سعد بن تركي الخثبلفاألصوؿ الشرعية إلثبات األكقاؼ
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافالتحفة المرضية في أحكاـ الهبة كالهدية

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي المشيقحقواعد العقد

-دار كنوز أشبيليا مساعد بن عبد اهلل الحقيلدراسة تأصيلية تطبيقية- ربح ما لم ُيضمن 
الرياض

الرياض- دار الصميعي سلطاف بن ناصر الناصردراسة فقهية تأصيلية- نوازؿ الوقف 
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القاىرة- دار ابن حـز الصافي بن عبد السبلـالجامع ألحكاـ اللقطة مراجعة كتقديم
الشيخ مصطفى العدكم

مصر- دار ابن رجب سيد بن رجبأحكاـ الديوف مراجعة كتقديم
الشيخ مصطفى العدكم

ابن عثيمين، محمد بن صالحطريق التخلص منو في المصارؼ- الربا 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار العاصمة حمود بن أحمد الرحيليالرأسمالية كموقف اإلسبلـ منها

-دار كنوز أشبيليا صالح بن فوزاف الفوزافمن فقو المعامبلت
الرياض
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ابن عثيمين، محمد بن صالحأحكاـ األضحية كالذكاة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

1433)عمر بن سليماف األشقر (عقيقة– ذكاة – أضحية )ثبلث شعائر 
(ىػ

األردف- دار النفائس 

-مكتبة المعارؼ صالح بن فوزاف الفوزافاألطعمة كأحكاـ الصيد كالذبائح
الرياض

الظهراف- الدرر السنية فقو األطعمة كاألشربة كالتذكية كالصيد كالعقيقة كاألضحية إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(281 - 257 / 4)تقع في الفتاكل الكبرل )مسائل في األشػربة 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ241)أحمد بن حنبل (مكرر في مسائل أحمد)األشربة  تحقيق
صبحي البدرم السامرائي. د

مصر- دار الضياء ( ىػ241)أحمد بن حنبل (مكرر في مسائل أحمد)كتاب األشربة الصغير  تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنأحكاـ الخواتػيم كما يتعلق بها
( ىػ795)ابن أحمد 

-بيت األفكار الدكلية 
الرياض

تخريج/تحقيق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

الرياض- مكتبة الرشد سعد بن تركي الخثبلف(تقدـ في كتب أركاف اإلسبلـ)أحكاـ اللباس المتعلقة بالصبلة كالحج 

1080   من 656صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو
فقو األطعمة كاألشربة كاللباس :الموضوع 

09

زين العابدين بن الشيخ بن أزكين(رسالة جامعية)النوازؿ في األشربة 
اإلدريسي الشنقيطي

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

إشراؼ
سعد بن تركي الخثبلف. د

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنأحكاـ الخواتػيم كما يتعلق بها
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق/تصحيح
عبد اهلل القاضي

من)كتاب األشربة من مسائل أحمد، كمعو كتاب الترجل ككتاب الوقوؼ 
(مكرر في مسائل أحمد )(ألبي بكر الخبلؿ« الجامع»

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ241)أحمد بن حنبل 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

-دار كنوز أشبيليا بدرية بنت مشعل الحارثي2/1النوازؿ في األطعمة 
الرياض

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبةكتاب األشربة
( ىػ276)الدينورم 

-البينة للطباعة كالنشر 
دمشق

تحقيق
محمد كرد علي

شمس الدين الذىبي، محمد بنبياف اإللباس في فنوف اللباس
( ىػ748)أحمد 

الكويت- غراس  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدم2/1لباس الرجل، أحكامو كضوابطو في الفقو اإلسبلمي 
مكة

الظهراف- الدرر السنية فقو اللباس كالزينة إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

ابن عثيمين، محمد بن صالحتلخيص أحكاـ األضحية كالذكاة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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محمد ناصر الدين األلبانيأحكاـ الجنائز كبدعها
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيتلخيص أحكاـ الجنائز
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافمختصر أحكاـ الجنائز

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيارأحكاـ الجنائز

شرح الصدكر بػبػيػاف بدع الجنائز كالقبور، كيليو فتاكل أىل العلم في
أحكاـ الجنائز كالقبور

-مكتبة الصحابة عبد اهلل بن محمد الحمادم
الشارقة

تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس

مكرر في فقو) 2/1فتاكل فضيلة الشيخ في الطهارة كالصبلة كالجنائز 
(الطهارة كالصبلة

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

فتول جامعة في آداب العزاء الشرعية كالتنبيو على بعض ما أحدثو الناس
فيو

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

الرياض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفالححكمها، حكمتها، كقتها، مدتها، صيغتها: التعزية

الرياض- مدار الوطن خالد بن عبد اهلل المصلحأحكاـ اإلحداد تقديم
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د
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الرياض- دار العاصمة فيحاف بن شالي المطيرماإلمداد بأحكاـ اإلحداد

-مكتبة المعارؼ أحمد بن عبد اهلل السلمي(فتاكاه – بدعو – أحكامو – أقسامو )اإلحداد 
الرياض

تقريظ
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

-المكتبة اإلسبلمية علي بن حسن الحلبيالموت عظاتو كأحكامو
األردف

-دار البياف الحديثة عبد الرحمن بن غرماف العمرمأحكاـ الشهيد في الفقو اإلسبلمي
القاىرة

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن عمر السحيبانيأحكاـ المقابر في الشريعة اإلسبلمية

-مكتبة ابن تيمية أبو أكيس الكردمالنعي كما يتعلق بو، كحكم النعي في المساجد
القاىرة

تقديم
مصطفى العدكم

بيركت- دار ابن حـز (مجموعة رسائل البن تيمية)أحكاـ ما بعد الموت  تحقيق
فواز أحمد زمرلي

-دار إيبلؼ الدكلية مشهور بن حسن آؿ سلمافالقوؿ المبين في منكرات الجنائز كالمآتم كدكر دفن الموتى كالتأبين
الكويت

جامعة اإلماـ محمد بنأمل بنت إبراىيم الدباسيالتعزية كأحكامها
الرياض- سعود 
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الجزائر- الدار األثرية عبد الرحمن بن سعد الشثرمالتذكرة في أحكاـ المقبرة العقدية كالفقهية تقديم/مراجعة
الشيخ عبد الرحمن البراؾ

الظهراف- الدرر السنية فقو الجنائز إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

مفهـو كاغتناـ كمواعظ كآداب كحقوؽ كصبر- أحكاـ الجنائز 
كاحتساب كفضائل كأحكاـ، في ضوء الكتاب كالسنة

سعيد بن علي بن كىف القحطاني
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالح سؤاال في أحكاـ الجنائز70
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنالفتاكل الشرعية في المسائل الطبية
( ىػ1430)

الرياض- دار الصميعي  عناية
إبراىيم الشثرم

جدة- مكتبة الصحابة محمد بن محمد المختار الشنقيطيأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عليها

الرياض- دار الزاحم نور الدين بن مختار الخادمياالستنساخ في ضوء األصوؿ كالقواعد كالمقاصد الشرعية

األردف- دار النفائس أحمد الصويعي شليبكأحكاـ اإلسقاط في الفقو اإلسبلمي

ابن باز- من فتاكل ابن إبراىيم )الفقو المتعلق بالطب كأحكاـ المرضى 
(ىيئة كبار العلماء- اللجنة الدائمة - 

الرياض- دار المؤيد  إشراؼ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

-دار كنوز أشبيليا سعد بن عبد العزيز الشويرخ2/1 (أطفاؿ األنابيب)أحكاـ التلقيح غير الطبيعي 
الرياض

-مكتبة دار المنهاج حسن بن أحمد الفكيأحكاـ األدكية في الشريعة اإلسبلمية
الرياض

تقديم
محمد بن ناصر السحيباني. د

النوازؿ الطبية عند المحدث محمد ناصر الدين األلباني رحمو اهلل
جمع كمناقشة - (مقارنة بالفتاكل كالقرارات كالتوصيات الجماعية)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

جمع/مناقشة
إسماعيل بن غازم مرحبا. د

-دار كنوز أشبيليا محمد بن ىائل المدحجيرسالة دكتوراة - 3/1أحكاـ النوازؿ في اإلنجاب 
الرياض
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-دار كنوز أشبيليا عبد اإللو بن مزركع المزركعدراسة فقهية- أحكاـ الخبليا الجذعية 
الرياض

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن إبراىيم الخضيرم2/1أحكاـ األشعة كاستخداماتها في الفقو اإلسبلمي 
الرياض

-دار أطلس الخضراء سعد بن تركي الخثبلفأحكاـ زراعة الشعر كإزالتو
الرياض

الرياض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرحمن المهيزعأحكاـ المريض النفسي في الفقو اإلسبلمي

ىند بنت عبد العزيز بن عبد اهلل بندراسة فقهية- التخدير 
باز

الرياض- دار الصميعي 

رسالة جامعية من جامعة)دراسة فقهية - أثر األجهزة الطبية في العبادات 
(اإلماـ محمد بن سعود

الرياض- دار الصميعي إيماف بنت سبلمة الطويرش

األحكاـ المتعلقة بالتحاليل الطبية كالفحوصات المعملية في الفقو
اإلسبلمية

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن بالقاسم الشمراني

الرياض- دار الصميعي عبد اإللو بن عثماف الشايعآراء ابن تيمية حوؿ اإلعاقة

الرياض- دار بلنسية عبد اإللو بن عثماف الشايعآراء ابن القيم حوؿ اإلعاقة
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الرياض- دار الصميعي (للشيخين ابن باز كابن عثيمين)اللؤلؤ الثمين في فتاكل المعوقين  إعداد
عبد اإللو بن عثماف الشايع

مناقشة طبية قاـ- الفتاكل الشرعية على المشكل في المسائل الطبية 
بها نخبة من األطباء مع سماحة اإلماـ

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

الرياض- دار ابن األثير 

الرياض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفالحإقامة المسافر كسفر المقيم

الرياض- دار طيبة ربيع بن محمد السعودمزاد المسافرين إلى غير ببلد المسلمين

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن فتول171- المفيد في تقريب أحكاـ المسافر 
( ىػ1430)

مكة- دار عالم الفوائد  جمع
محمد بن عبد الرحمن العريفي

الرياض- دار طيبة سليماف بن عبد اهلل الماجدحد اإلقامة الذم تنتهي بو أحكاـ السفر

صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورمضياء السالكين في أحكاـ كآداب المسافرين

إعبلـ المسافرين ببعض آداب كأحكاـ السفر كما يخص المبلحين
الجويين

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الجزائر- الدار األثرية إبراىيم بن محمد الصبيحيرسالة في أحكاـ صبلة المسافر- فقو الصبلة للمغتربين  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

1080   من 663صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو
فقو النوازؿ كما استجد من المسائل :الموضوع 

09

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافبحوث فقهية في قضايا عصرية

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 2/1فقو النوازؿ 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الجيزاني4/1فقو النوازؿ 

الرياض- مكتبة العبيكاف صالح بن عبد اهلل بن حميد2/1الجامع في فقو النوازؿ 

الرياض- دار أشبيليا أسامة بن أحمد الخبلكمالنوازؿ الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداكم بالصياـ

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن بكر بن عبد اهلل أبو زيد2/1فقو القضايا المعاصرة في العبادات - موسوعة فقو النوازؿ 

يحوم كافة القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية في- كثائق النوازؿ 
4/1 ىجرم 1437النوازؿ المعاصرة حتى عاـ 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الجيزاني

يحوم ثبلثة أبحاث تأصيلية في فقو النوازؿ مع- أصوؿ النوازؿ 
( كثيقة723)الملخص العلمي لوثائق النوازؿ 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الجيزاني
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الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن علي المشيقحدراسة فقهية مقارنة- أحكاـ اليمين باهلل عز كجل 

الرياض- مكتبة الرشد راشد بن فهد آؿ حفيظاأليماف التي ال كفارة لها

المدينة- دار الجوىرة ( ىػ1420)عطية محمد سالم الدماء في االسبلـ

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخرسالة في دية النفس كغيرىا
( ىػ1389)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحمن بن محمد المزم. د

جامعة اإلماـ محمد بنإبراىيم بن محمد الفايز2/1البناء كأحكامو في الفقو اإلسبلمي 
الرياض- سعود 

رسالة ماجستير أشرؼ عليها الشيخ)  2/1اإلعبلف بأحكاـ البنياف 
(صالح الفوزاف

ابن الرامي البناء، محمد بن إبراىيم
(منتصف القرف الثامن)اللخمي 

الرياض- دار أشبيليا  تحقيق
عبد الرحمن بن صالح األطـر. د

الرياض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفالحاإلعبلف المشركع كالممنوع في الفقو اإلسبلمي

 -96 / 4تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية ج)مسائل في الوالء 
108)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

-مكتبة المعارؼ عبد الباقي أحمد سبلمةاإلسبلـ كالرؽ
الرياض
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الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس إيقاؼ النبيل على حكم التمثيل تقديم
الشيخ محمد بن عثيمين

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد حقيقتو ، تاريخو ، حكمو- التمثيل 
(ىػ

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

المؤلفيوسف بن مطر المحمدماألحكاـ الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر اآلداب كاألحكاـ المتعلقة بدخوؿ الحماـ
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تقديم/تحقيق
الشيخ عبد اهلل السعد/ سمي جاد اهلل 

الرياض- دار القاسم سليماف بن صالح الخراشيأحكاـ كفوائد متنوعة عن شعر الرأس- شعر الرأس 

مكتبة دار البياف الحديثةفواز بن خلف الثػبػيػتػيالضرب بين المشركع كالممنوع
الطائف- 

ابن عثيمين، محمد بن صالحفتاكل في الصيد كالرحبلت البرية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

دار المتعلم للنشرعبد اهلل بن محمد الطيارتوجيو كتنبيو إلى ىواة الصيد كمحبيو
الزلفي– كالتوزيع 

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمناألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالتربوية
( ىػ1430)

الرياض- دار القاسم  جمع
عبد العزيز المسيند
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الرياض- دار طيبة محمد أحمد علي كاصلأحكاـ التصوير في الفقو االسبلمي إشراؼ
صالح البلحم. د

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن عبد الكريم العيسى. د2\1التأخير كأحكامو في الفقو اإلسبلمي 

دار األندلس الخضراءعبد الرحمن بن فايعأحكاـ الجوار في الفقو اإلسبلمي
جدة- 

-دار أصداء المجتمع صالح بن محمد السلطافالطيب كأثره في األحكاـ
بريدة

دار الفضيلة للنشر( ىػ1423)عمر بن محمد السبيل (دراسة فقهية مقارنة)أحكاـ الطفل اللقيط 
كالتوزيع

-مكتبة المعارؼ مساعد بن قاسم الفالحأحكاـ العورة كالنظر بدليل النص كالنظر
الرياض

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن محمدرسالة في أحكاـ الطفل المميز في النكاح
( ىػ1274)بن عبد الوىاب 

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تحقيق
خالد بن سعد الخشبلف. د

الرياض- دار أشبيليا عبد اهلل بن محمد المطلقأبحاث فقهية مقارنة

دراسة)أحكاـ كخصائص الحرمين المكي كالمدني في الفقو اإلسبلمي 
½ (مقارنة

بيركت- شركة الرياف علي أحمد القاعدم
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الرياض- دار القبس علي الحمد المحمد الصالحيتنبيهات حوؿ المقاـ كمنى كاقتراحات تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمالطرؽ الشرعية إلنشاء المباني الحكومية

الرياض- دار الميماف أحمد بن محمد بن عتيقاألحكاـ الفقهية المتعلقة بالتدخين

الرياض- دار التدمرية صالح بن علي العقلالتهمة كأثرىا في األحكاـ الفقهية

-دار كنوز أشبيليا ياسين بن كرامة اهلل مخدـك2/1أحكاـ الكتب في الفقو اإلسبلمي 
الرياض

تقديم
صالح بن عثماف الهليل

الرياض- دار طويق خالد بن سعد السرىيد(رسالة جامعية)تحديده كاألحكاـ الفقهية المتعلقة بو - الصاع النبوم 

الرياض- مكتبة الرشد محمد عبد الرحيم كلد العربيأحكاـ الزيارة في الفقو اإلسبلمي

الدماـ- دار ابن الجوزم سليماف بن كائل التويجرمدراسة فقهية مقارنة- حق االرتفاؽ 

دمشق- دار النوادر عبد المنعم فارس سقاأحكاـ الغائب كالمفقود في الفقو اإلسبلمي
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أبو المحاسن، محمد بن عليكتاب اإللماـ بآداب دخوؿ الحماـ
( ىػ765)الحسيني الدمشقي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
نور الدين بن شكرم بن علي بويا

الدماـ- دار ابن الجوزم سامي بن محمد الصقيرأحكاـ الحـر المكي

دمشق- دار النوادر صفاء موزةدراسة مقارنة- حماية البيئة الطبيعية في الشريعة اإلسبلمية 

الرياض- دار طيبة محمد بن أحمد علي كاصلرسالة علمية– أحكاـ الترجمة في الفقو اإلسبلمي 

الرياض- دار طيبة ىيلة بنت عبد الرحمن اليابسرسالة علمية– أحكاـ الخدمة في الفقو اإلسبلمي 

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن عمر بازموؿأحكاـ الخدـ في الشريعة اإلسبلمية
بيركت

 مسألة فقهية مما يكثر الحوار فيو بين40– محاكرات فقهية معاصرة 
2/1الناس 

المؤلفصالح بن سليماف الراجحي

الرياض- دار العاصمة فريح بن صالح البهبلؿمجموع الرسائل المفيدة

ػػػػَمر في ضوء الكتاب كالسنة مكة- المكتبة األسدية حناف بنت علي اليمانيأحكاـ السَّ
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-دار كنوز أشبيليا ناصر بن محمد المنيعتصرفات السكراف في الفقو اإلسبلمي
الرياض

-دار كنوز أشبيليا عمر بن عبد اهلل بن طالبأحكاـ األسماء كالكنى كاأللقاب
الرياض

الرياض- مدار الوطن كفاء بنت عبد العزيز السويلمأحكاـ األـ في الفقو اإلسبلمي

بيركت- مؤسسة الرسالة سعد بن عبد العزيز الحقباني2/1أحكاـ المسنين في الفقو اإلسبلمي 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن عبد اهلل الحجيبلف(مكرر في فتاكل قرآنية)األحكاـ الفقهية الخاصة بالقرآف الكريم 

المدينة- الناشر المتميز عبد اهلل بن محمد الجرفالياألحكاـ الفقهية المتعلقة بالمطارات

الرياض- مكتبة العبيكاف صالح بن محمد الحسنأحكاـ التكبير

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد فتول جامعة في التنبيو على العبادات
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينسجود الشكر
( ىػ1438)

مكة- عالم الفوائد 
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رسالة - 2/1اإلحكاـ فيما يختلف فيو الرجاؿ كالنساء من األحكاـ 
جامعية

الخبر- دار ابن عفاف أحمد بن عبد اهلل العمرم

بيركت- مؤسسة الرسالة صالح بن عثماف الهليلالنيابة في العبادات

الرياض- دار أشبيليا خالد بن سعد الخشبلف2/1التداخل بين األحكاـ في الفقو اإلسبلمي 

بيركت- دار ابن حـز عبد السبلـ بن محمد علوشكتاب االنتهاء لمعرفة األحاديث التي لم يفػت بها الفقهاء

جمعا- المسائل الفقهية التي ُحِكي فيها رجوع الصحابة رضي اهلل عنهم 
(رسالة دكتوراة) 2/1كدراسة 

الدماـ- دار ابن القيم خالد بن أحمد بابطين

الرياض- دار الفضيلة تركي بن سليماف الخضيرم2/1اآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الطهارة كالصبلة 

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد اهلل الطياراآلراء الفقهية المحكـو عليها بالشذكذ في أبواب الزكاة كالصياـ كالحج

الرياض- مكتبة الرشد محمد طاىر الرزقي(تقدـ في فقو األمواؿ) 2/1عامل الزمن في العبادات كالمعامبلت 

الرياض- دار المسلم خالد بن علي المشيقح2/1معرفة أكقات العبادات 
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الرياض- مكتبة الرشد إبراىيم بن يحيى عطيف2/1آثار الخوؼ في األحكاـ الفقهية 

-دار البياف الحديثة محمد عبد الرحمن األىدؿإنباء الخبلف بأحكاـ العمياف
القاىرة

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن عمر بازموؿأحكاـ الفقير كالمسكين في القرآف العظيم كالسنة المطهرة
بيركت

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد السبلـ الخرشيفقو الفقراء كالمساكين في الكتاب كالسنة

بيركت- شركة الرياف محمد بلو بن محمد الخياطأحكاـ المسألة كاالستجداء في الفقو االسبلمي
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-مكتبة المعارؼ صالح بن فوزاف الفوزاف(للقرضاكم)اإلعبلـ بنقد كتاب الحبلؿ كالحراـ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلباني(للقرضاكم)غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ 
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

محمد ناصر الدين األلبانيتماـ المنة في التعليق على فقو السنة للسيد سابق
( ىػ1420)

الرياض- دار الراية 

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بناإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة على الصحابة
( ىػ794)بهادر الشافعي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
سعيد األفغاني

الزركشي، محمد بن عبد اهلل بناإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة على الصحابة
( ىػ794)بهادر الشافعي 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
رفعت فوزم عبد المطلب. د

1250)الشوكاني، محمد بن علي 3/1السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار 
(ىػ

دمشق- دار ابن كثير  تخريج/تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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-دار أضواء السلف المهدم الوافي2/1فقو الفقهاء السبعة كأثره في فقو اإلماـ مالك 
الرياض

الرياض- مكتبة العبيكاف سعود بن صالح العطيشافمنهج ابن تيمية في الفقو

األردف- دار عمار جماؿ محمد تقي رسوؿ باجبلفإسحاؽ بن راىويو كأثره في الفقو اإلسبلمي

لبناف- دار الفكر محمد ركاس قلعة جيموسوعة فقو أبي بكر الصديق

عجماف- مكتبة الفرقاف محمد سميعي الدستانيانفرادات ابن عباس عن جمهور الصحابة في األحكاـ الفقهية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر4/1فقو الشيخ عبد الرحمن بن سعدم 
( ىػ1376)

الرياض- دار العاصمة  عناية
عبد اهلل الطيار ك سليماف أبا الخيل. د

منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز في القضايا الفقهية
المستجدة مع التطبيق على أبرز العبادات

الدماـ- دار ابن الجوزم شافي بن مذكر السبيعي تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

القاىرة- دار الرياض عبد الرحمن بن عبد العزيز العقلالتقريب لفقو العبلمة الشيخ أحمد محمد شاكر

-دار البشائر اإلسبلمية قيس بن عبد الغفور الخفاجياإلماـ اآلجرم كآراؤه الفقهية
بيركت
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أكؿ تدكين لفقو اإلماـ مقارنا بفقو غيره- فقو اإلماـ سعيد بن المسيب 
4/1من العلماء 

بيركت- شركة الرياف ىاشم جميل عبد اهلل

مكة- جامعة أـ القرل عبد اهلل بن صالح الرسينىفقو الفقهاء السبعة كأثره في فقو اإلماـ مالك
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ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالفوائد الجلية في المباحث الفرضية
( ىػ1420)

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

عبد الكريم بن محمد البلحمكتاب الفرائض
( ىػ1438)

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

-مكتبة المعارؼ صالح بن فوزاف الفوزافرسالة ماجستير- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحتسهيل الفرائض
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمدحاشية الرحبية في علم الفرائض
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

1426)رشيد بن محمد القيسي الهدية شرح الرحبية في علم المواريث
(ىػ

الرياض- دار العاصمة  عناية
سعد بن عبد اهلل السعداف

شرح المنظومة الرحبية لمحمد بن)تهذيب األحاديث في علم المواريث 
(( ىػ577)علي الرحبي 

إبراىيم بن أبي القاسم الحكمي
( ىػ959)

المحقق تحقيق
محمد بن محسن الديباجي

 -50 / 4)تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية )مسائل في الفرائػض 
60)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

زكريا بن محمد األنصارم الشافعي2/1نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض 
( ىػ926)الخزرجي 

الرياض- دار ابن خزيمة  تحقيق
عبد الرزاؽ أحمد حسن. د
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:الفئة  فرائض
:الموضوع  فرائض

10

بدر الدين محمد بن محمد2/1شرح الفصوؿ المهمة في مواريث األمة 
( ىػ912)المارديني 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
أحمد بن سليماف العريني. د

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنالنقوش الذىبية على القبلئد البرىانية
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تخريج كتعليق
طارؽ بن محمد الخويطر. د

لمحمد بن حجازم)شرح منظومة القبلئد البرىانية في علم الفرائض 
( ىػ1205البرىاني 

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل دىيكل السلميآيات المواريث كدالاللتها التشريعية

شرح القصيدة البلمية في الفرائض الحنبلية، لنصر اهلل البغدادم، كفي
أكلها مجموع نفيس يحوم خمس منظومات في الفرائض

عثماف بن محمد بن قايد النجدم
( ىػ1097)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية
فيصل يوسف العلي

صالح بن حسن األزىرم البهوتي6/1عمدة كل فارض في علم الوصايا كالفرائض 
( ىػ1121)الحنبلي 

عماف- الدار األثرية  تحقيق
طارؽ بن سعيد الحميد

الرياض- دار التدمرية سعد بن تركي الخثبلفتسهيل حساب الفرائض

التعليقات المرضية على الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ
-اختيارات شيخ اإلسبلـ في الفرائض – : عبدالعزيز بن باز، ملحق بو

جدة– مكتبة الشنقيطي ىشاـ بن إبراىيم أبو شاـ

محفوظ بن أحمد الكلوذانيكتاب التهذيب في الفرائض
( ىػ510)البغدادم الحنبلي 

جدة- دار الخراز  دراسة/تحقيق
راشد بن محمد الهزاع. د
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صنعاء- دار اآلثار زايد بن حسن الوصابي العمرمالجامع في أحاديث كآثار الفرائض تحقيق
الشيخ يحيى بن علي الحجورم

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدمالتخارج بين الورثة، أحكامو كصوره في الفقو اإلسبلمي
مكة

ابن عثيمين، محمد بن صالحتلخيص فقو الفرائض
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر قصص األنبياء
(ىػ

عماف- دار النببلء  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

ابن حجر، أحمد بن عليتحفة النببلء من قصص األنبياء البن كثير
( ىػ852)العسقبلني 

–مكتبة الصحابة 
بيع دار ابن/ الشارقة 

عناية
غنيم بن عباس بن غنيم

الرياض- مدار الوطن صبلح فتحي ىلل(لئلماـ ابن كثير)الصحيح المنتقى من سير األنبياء  إشراؼ
طارؽ بن عوض اهلل

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرمقصص األنبياء
( ىػ310)

الدار المصرية اللبنانية تحقيق
جماؿ بدراف

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرقصص األنبياء
( ىػ1376)

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

مصر- مكتبة الصحابة أبو إسحاؽ الحوينيصحيح القصص النبوم

الرياض- مكتبة الرشد عبد الفتاح عبد العزيز رسبلفمحاضرات في تاريخ األنبياء

1433)عمر بن سليماف األشقر صحيح القصص النبوم
(ىػ

األردف- دار النفائس 

قصص ا
القصص الحق- ألنبياء 

-مكتبة المعارؼ عبد القادر بن شيبة الحمد
الرياض
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ابن إسحاؽ، محمد بن إسحاؽ بنسيرة ابن إسحاؽ المسماة بكتاب المبتدأ كالمبعث كالمغازم
( ىػ151)يسار 

الرياض- دار طيبة  تعليق/تحقيق
محمد حميد اهلل

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر الفصوؿ في سيرة الرسوؿ
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
باسم الجوابرة ك سمير الزىيرم. د

ابن ىشاـ، عبد الملك بن ىشاـ3/1السيرة النبوية 
( ىػ218)الحميرم 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طو عبد الرؤكؼ سعد

ابن ىشاـ، عبد الملك بن ىشاـ4/1السيرة النبوية  
( ىػ218)الحميرم 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

ابن ىشاـ، عبد الملك بن ىشاـ2/1السيرة النبوية 
( ىػ218)الحميرم 

بيركت- دار الخير  تحقيق
عدد من المحققين

1408)عبد السبلـ محمد ىاركف تهذيب سيرة ابن ىشاـ
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

1427)صفي الرحمن المباركفورم الرحيق المختـو
(ىػ

الرياض- دار السبلـ 

1427)صفي الرحمن المباركفورم (مختصر للرحيق المختـو)ركضة األنوار في سيرة النبي المختار 
(ىػ

الرياض- دار السبلـ 

السهيلي، عبد الرحمن بن عبد اهلل7/1الركض األنف في شرح السيرة النبوية 
( ىػ581)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
عبد الرحمن الوكيل
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بيركت- مؤسسة الرسالة ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب مختصر سيرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

األردف- دار النفائس إبراىيم بن محمد العليصحيح السيرة النبوية تقديم
عمر بن سليماف األشقر. د

منتقى من طبقات ابن سعد)سنن النبي صلى اهلل عليو كسلم كأيامو 
(( ىػ230)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

انتقاء
عبد السبلـ بن محمد علوش

ابن سيد الناس، محمد بن محمد2/1عيوف األثر في فنوف المغازم كالشمائل كالسير 
( ىػ734)بن محمد 

دمشق- دار ابن كثير  تعليق/تخريج/تحقيق
محمد العيد كمحيي الدين مستو. د

ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمدالسيرة النبوية
( ىػ808)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تخريج
أحمد البزرة

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدجوامع السيرة النبوية
( ىػ456)

الشارقة- دار الفتح 

الرياض- دار التدمرية زيد بن عبد الكريم الزيدفقو السيرة

-مركز الملك فيصل مهدم رزؽ اهلل أحمدالسيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية
الرياض

-دار إماـ الدعوة مهدم رزؽ اهلل أحمدصفوة السيرة النبوية في سيرة خير البرية صلى اهلل عليو كسلم
الرياض
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ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللالدرر في اختصار المغازم كالسير
( ىػ463)النمرم 

مصر- دار المعارؼ  تحقيق
شوقي ضيف. د

ما صح من سيرة رسوؿ اهلل كذكر أيامو كغزكاتو- صحيح السيرة النبوية 
(توقف عند فصل االسراء)كسراياه كالوفود إليو للحافظ ابن كثير 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيالدرة المضيئة في السيرة النبوية
( ىػ600)

الرياض- دار طويق 

الرياض- دار بلنسية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ تهذيب السيرة النبوية تحقيق
خالد بن عبد الرحمن الشايع

محاكلة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد- السيرة النبوية الصحيحة 
الركايات السيرة النبوية

-مكتبة العلـو كالحكم أكـر ضياء العمرم
المدينة

ػػػػنِػػػػػيَّػػػػػة على ألفػية السيرة النػبوية للعراقي المناكم، محمد بن عبد الرؤكؼالعػجالة السَّ
( ىػ1031)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تعليق/تخريج/تحقيق
عمر بن أحمد آؿ حمد

الرياض- دار الداعي محمد لقماف السلفيالصادؽ األمػين

شمس الدين الذىبي، محمد بن(سير أعبلـ النببلء)تقع في آخر كتابو - السيرة النبوية 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة 

للشيخ حافظ)نثر الجواىر المضية على كتاب أمالي في السيرة النبوية 
( ىػ1377الحكمي 

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن علي الصومعي
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أحمد بن فارس الرازم المكيسيرة النبي صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ395)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
أبوؿ أحمد ياسين الجزائرم. د

ِقواـ السنة، إسماعيل بن محمد2/1كتاب المبعث كالمغازم 
( ىػ535)األصبهاني 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خليل الرباح

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد8/1جامع اآلثار في السير كمولد المختار 
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

مصر- دار الفبلح  تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

العراقي، عبد الرحيم بن الحسيننظم الدرر السنية في السير الزكية
( ىػ806)

بيركت- دار اللؤلؤة  تحقيق
طارؽ بن سعيد آؿ عبد الحميد

الفاسي، محمد بن أحمد الحسنيالجواىر السنية في السيرة النبوية
( ىػ832)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق كدراسة
ضيف اهلل بن يحيى الزىراني. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر الفصوؿ في اختصار سيرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عبد الحميد محمد الدركيش

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدمجلس في ختم السيرة النبوية
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

بيركت- دار ابن حـز أكـر ضياء العمرممن فقو السيرة النبوية

أحمد بن أبي عثماف الشماخيالسير
( ىػ792)

لبناف- المدار اإلسبلمي  تحقيق
محمد حسن. د
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-رابطة العالم اإلسبلمي مجموعة من الباحثينالموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة صلى اهلل عليو كسلم
مكة

الرياض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي4/1اللؤلؤ المكنوف في سيرة النبي المأموف 

مكة- جامعة أـ القرل مجموعة من الباحثين(صلى اهلل عليو كسلم)صحيح األثر كجميل العبر من سيرة خير البشر 

قصص كأخبار: القسم األكؿ - (دركس كعبر)صحيح السيرة النبوية 
العهد المكي

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين
( ىػ1438)

الرياض- مدار الوطن 

لمحمد بن عفيفي)التعليق على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين 
( ىػ1345الباجورم 

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي3/1المورد العذب الهني في الكبلـ على السيرة للحافظ عبد الغني 
( ىػ735)

الرياض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أحمد آؿ عباس

ابن جماعة، عبد العزيز بن محمدالمختصر الصغير في سيرة البشير النذير
( ىػ767)

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد بن عوض المصرم

مختصر سيرة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كمعو تعليقات الشيخ محمد
حامد الفقي

القاىرة- دار الوسطية ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب  تحقيق
محمد بن عوض المصرم

رسالة)المورد العذب الهني في الكبلـ على السيرة للحافظ عبد الغني 
(جامعة أـ القرل- ماجستير 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي
( ىػ735)

دراسة كتحقيق
صالحة بنت رشيد القثامي
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شرح األرجوزة الميئية في ذكر حاؿ أشرؼ البرية، للعبلمة ابن أبي العز
( ىػ792)الحنفي 

الجزائر- دار الفضيلة عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

مصر- دار المودة ( ىػ694)أحمد بن عبد اهلل الطبرم خبلصة سير سيد البشر تحقيق كتعليق
محمد بن إنساف فرحات
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محمد ناصر الدين األلبانينصب المجانػيق لنسف قصة الغرانيق
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

-المكتب اإلسبلمي صالح بن أحمد الشاميالغرانيق قصة دخيلة على السيرة النبوية
بيركت

الرياض- مكتبة التوبة علي الشيخ أحمد أبو بكرمعالم الهجرتين الى أرض الحبشة

الدماـ- دار ابن الجوزم بريك محمد العمرمالسرايا كالبعوث النبوية حوؿ المدينة كمكة

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد اهلل العوشنما شاع كلم يثبت في السيرة النبوية

كفاة سيد البشر صلى اهلل عليو كسلم كما فيها من الدركس كالعظات
كالعبر

-مكتبة المعارؼ أحمد بن عبد اهلل السلمي
الرياض

-شركة مكتبة البخارم ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب شرح ستة مواضع من السيرة النبوية
الكويت

-شركة مكتبة البخارم عبد المنعم الهاشميمحاكالت اغتياؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم
الكويت

أبو شامة، عبد الرحمن بنشرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ665)إسماعيل المقدسي 

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
جماؿ عزكف. د
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الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الكريم آؿ غضيةمعجم ما يخص آؿ البيت النبوم

قاصمة الظهر، مرض النبي صلى اهلل عليو كسلم ككفاتو كأثر ذلك على
األمة

الرياض- مدار الوطن خالد أبو صالح

دفاع عن الحديث النبوم كالسيرة في الرد على جهاالت الدكتور البوطي
"فقو السيرة"في كتابو 

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

بيركت- عالم الكتب ( ىػ245)محمد حبيب البغدادم المنمق في أخبار قريش صححو كعلق عليو
خورشيد أحمد فاركؽ

الرياض- دار طيبة أحمد فريدكقفات تربوية مع السيرة النبوية

مكرر في)تركة النبي صلى اهلل عليو كسلم كالسبل التي كجهها فيو 
(األجزاء الحديثية

حماد بن إسحاؽ بن إسماعيل
( ىػ267)

دراسة/تحقيق
أكـر ضياء العمرم. د

نبي الرحمة محمد صلى اهلل عليو)األبحاث العلمية للمؤتمر الدكلي 
9/1 (كسلم

الجمعية السعودية للسنة
(سنن)كعلومها 

التحفة الجسيمة في ذكر حليمة، كيليو جزء فيو حديث حليمة السعدية
( ىػ443)لمحمد بن علي البصرم 

الرياض- دار التوحيد ( ىػ762)مغلطام بن قػليج  دراسة/تحقيق
محمد بن محمد علواف

ابن طولوف، محمد بن عليإعبلـ السائلين عن كتب سيد المرسلين، صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ953)الصالحي 

-مؤسسة أبي عبيدة 
القاىرة

تحقيق
محمود األرناؤكط
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الرياض- دار طيبة سليماف بن حمد العودة(فقو المركيات)الهجرة األكلى في اإلسبلـ 
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مقابلة على خمس)الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
(خطية

544)عياض بن موسى اليحصبي 
(ىػ

مصر- دار ابن رجب  تحقيق
محمد العبلكم

المبل علي القارم، علي بن سلطاف2/1شرح الشفا للقاضي عياض 
( ىػ1014)محمد 

مكة- دار الباز 

(الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى صلى اهلل عليو كسلم)المهذب من 
لئلماـ القاضي عياض بن موسى اليحصبي

دمشق- دار القلم صبلح بن أحمد الشامي

-مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إسماعيل المأربيكشف الغمة ببياف خصائص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاألمة
القاىرة

تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

ابن الملقن، عمر بن عليغاية السوؿ في خصائص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

القاىرة- دار الرسالة  تحقيق
عادؿ بن سعد

-مكتبة دار المنهاج الصادؽ بن محمد بن إبراىيمخصائص المصطفى صلى اهلل عليو كسلم بين الغلو كالجفاء
الرياض

-المكتب اإلسبلمي كليد األعظميالمعجزات المحمدية
بيركت

عبد العزيز بن عبد السبلـ الشافعيبداية السوؿ في تفضيل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ660)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنالخصائص الكبرل
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار الكتب العلمية 
بيركت
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-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميمي2/1حقوؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم على أمتو في ضوء الكتاب كالسنة 
الرياض

-المنتدل االسبلمي (سبع مقاالت)حقوؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم بين اإلجبلؿ كاإلخبلؿ 
لندف

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحيم بن إبراىيم الهاشمعظيم قدر نبينا محمد صلى اهلل عليو كسلم كحقو على اإلنػس كالجن

1434)محمد بن عبد اهلل السبيل دعوة المصطفى كدالئل نبوتو ككجوب محبتو كنصرتو
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم 

نهاية السوؿ في خصائص الرسوؿ البن دحية الكلبي، كيليو فضل الصبلة
على النبي عليو الصبلة كالسبلـ البن أبي عاصم كألبن إسحاؽ األزدم

ابن دحية الكلبي، عمر بن الحسن
( ىػ633)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم

الرياض- مدار الوطن خالد أبو صالحمن أسرار عظمة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

محمد بن محمد الخيضرماللفظ المكـر بخصائص النبي صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ894)الشافعي 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
محمود أحمد عبد المحسن. د

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافمن حقوؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

خصائص- خصائص األنبياء - خصائص النبي )الجامع في الخصائص 
(خصائص ال تثبت- أمتو 

الرياض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي
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الرياض- دار العاصمة أحمد بن غانم األسدماإلمتاع بما تعلق بالنبي صلى اهلل عليو كسلم من إجماع

كالذب عنها في ضوء مؤلفات (صلى اهلل عليو كسلم)حقوؽ المصطفى 
اإلماـ ابن تيمية رحمو اهلل

الدماـ- دار ابن الجوزم أسماء بنت محمد توفيق

ابن دحية الكلبي، عمر بن الحسننهاية السوؿ في خصائص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ633)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

-دار البشائر اإلسبلمية ياسر بن حسين العزاكمدراسة تحليلية- آيات األدب مع النبي محمد صلى اهلل عليو كسلم 
بيركت

مقابلة على نسخة)الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
(عليها سماعات كثيرة

544)عياض بن موسى اليحصبي 
(ىػ

مكتبة نظاـ يعقوبي
البحرين- الخاصة 

للقاضي عياض بن موسى (الشفا بتعريف حقوؽ المصطفى)مختصر 
( ىػ544)

اختصار
أحمد بن عثماف المزيد. د

ابن الملقن، عمر بن عليغاية السوؿ في خصائص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتخريج
عبد اهلل بحر الدين عبد اهلل

عبد الرحمن بن عبد الجبارمنهج القرآف في تثبيت النبي صلى اهلل عليو كسلم كتكريمو
ىوساكم

الدماـ- دار الذخائر 

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي4/1الوفا بفضائل المصطفى 
( ىػ597)البغدادم 

المجلس األعلى للشئوف
البحرين- اإلسبلمية 

تحقيق كتعليق
عامر حسن صبرم. د
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279)الترمذم، محمد بن عيسى الشمائل المحمدية
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
ماىر بن ياسين الفحل. د

279)الترمذم، محمد بن عيسى الشمائل المحمدية
(ىػ

الجبيل- دار الصديق  تعليق/تخريج/تحقيق
عصاـ موسى ىادم

محمد ناصر الدين األلبانيللترمذم (الشمائل المحمدية)مختصر 
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

القاىرة- دار الحرمين أـ عبد اهلل الوادعيةالصحيح المسند من الشمائل المحمدية تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر شمائل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدالئل نبوتو كفضائلو كخصائصو
(ىػ

الرياض- مكتبة العبيكاف  تخريج
عبد القادر األرناؤكط

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنأخبلؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم كآدابو
( ىػ369)محمد بن حياف 

الرياض- دار المسلم  تحقيق
صالح بن محمد الونياف. د

دار الوسيلةمجموعة من الباحثين12/1موسوعة نضرة النعيم في مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكريم  إشراؼ
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

األردف- دار المعالي محمد األطرش2/1النبي صلى اهلل عليو كسلم  في ِشعر صدر اإلسبلـ 

قاعدة تتضمن ذكر مبلبس النبي صلى اهلل عليو كسلم كسبلحو كدكابو
(القرمانية)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود
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516)البغوم، الحسين بن مسعود 2/1األنوار في شمائل النبي المخػتار 
(ىػ

دمشق- دار المكتبي  تحقيق
إبراىيم اليعقوبي

لندف- مجلة البياف عبد المحسن بن زبن المطيرماألدلة الجلية على صدؽ خير البرية صلى اهلل عليو كسلم

-دار الغرب اإلسبلمي أحمد بن عبد العزيز الحداد3/1أخبلؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم في القرآف كالسنة 
بيركت

جدة- دار الخراز سعيد باشنفراآليات البينات في ذكر أعضاء الرسوؿ كما فيها من معجزات

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرمن أخبلؽ الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو كسلم

مركز دراسات السنة( في السلسلة3رقم ) 2/1موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة 
عماف- النبوية 

جمع
محمد ىماـ. د/ ىماـ عبد الرحيم. د

الرياض- دار التوحيد إيماف بنت عبد اهلل العمودمتفسير موضوعي- صفات النبي صلى اهلل عليو كسلم في القرآف الكريم 

شرح شمائل النبي صلى اهلل عليو سلم ألبي عيسى، محمد بن عيسى
الترمذم

المؤلفعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليىذا ىو محمد، صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ597)البغدادم 

دمشق- دار سعد الدين  تحقيق
محمد عبد الرحيم
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الرياض- مجلة البياف موسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية الشريفة جمع
محمد ىماـ. د/ ىماـ عبد الرحيم. د

الشاشي، محمد بن علي القفاؿكتاب شمائل النبوة
( ىػ365)

الرياض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أحمد آؿ عباس

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بنأخبلؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم كآدابو
( ىػ369)محمد بن حياف 

الرياض- دار التوحيد  تخريج/دراسة/تحقيق
حسين سليم أسد كابنو مرىف

-دار البشائر اإلسبلمية محمد علي الهاشميشخصية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدعوتو في القرآف الكريم
بيركت

مصر- دار العبل عادؿ شوشةمن في الدنيا مثل محمد صلى اهلل عليو كسلم

الدماـ- دار ابن الجوزم عز الدين حسين حسن ديابعن نفسو في الكتب الستة (صلى اهلل عليو كسلم)حديث الرسوؿ 

التبسم كالدعابة في حياة النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة رضواف
اهلل عنهم

-دار طيبة الخضراء عابد بن عبد اهلل الببلدم
مكة

محمد بن عبد اهلل السجستانيَخػلق النبي صلى اهلل عليو كسلم كُخػلُػقو
( ق450بعد )الكاتب 

الرابطة المحمدية
المغرب- للعلماء 

ضبط كتعليق
طارؽ طاطمي. د

مصر- دار المنهاج عراقي أحمدمعالم الرحمة في أخبلؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم

1080   من 694صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
شمائل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم :الموضوع 

11

1427)صفي الرحمن المباركفورم 3/1كإنك لعلى خلق عظيم 
(ىػ

-كندة لئلعبلـ كالنشر 
القاىرة

الطرطوشي، محمد بن الوليدأخبلؽ النبي صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ520)

-مركز الملك فيصل 
الرياض

تحقيق
نور الدين بن محمد الحميدم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
دالئل النبوة :الموضوع 

11

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 7/1دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 
(ىػ

القاىرة- دار الحديث  تحقيق
سيد بن إبراىيم

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 7/1دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

301)الفريابي، جعفر بن محمد دالئل النبوة
(ىػ

الرياض- دار طيبة  تحقيق
أـ عبد اهلل بنت محركس العسلي

ِقواـ السنة، إسماعيل بن محمددالئل النبوة
( ىػ535)األصبهاني 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق كتخريج
مساعد بن سليماف الراشد الحميد

جدة- دار الخراز سعيد باشنفر( داللة1400اشتمل على أكثر من )دالئل النبوة  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

1422)مقبل بن ىادم الوادعي الصحيح المسند من دالئل النبوة
(ىػ

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بندالئل النبوة
( ىػ430)عبداهلل 

األردف- دار النفائس  تحقيق
محمد قلعو جي كعبد البر عباس. د

450)الماكردم، علي بن محمد أعبلـ النبوة
(ىػ

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تعليق/تحقيق
محمد المعتصم باهلل البغدادم

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني2/1تثبيت دالئل النبوة 
( ىػ415)

القاىرة- دار المصطفى  تحقيق
عبد الكريم عثماف. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
دالئل النبوة :الموضوع 

11

الجواب الصحيح لمن بدؿ دين: كىو جزء من كتابو)دالئل النبوة 
(المسيح

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- مكتبة العبيكاف  عناية
حمداف بن محمد الحمداف. د

432)حعفر بن محمد المستغفرم 2/1دالئل النبوة ، كمعو رسالة في الحديث تنسب إليو 
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تخريج/تحقيق
أحمد بن فارس السلـو. د

مصر- دار اإلسبلـ منقذ بن محمود السقاردالئل النبوة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
كتب في ىدم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم :الموضوع 

11

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنزاد المعاد في ىدم خير العباد
( ىػ751)أيوب 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد القادر كشعيب األرناؤكط

الرياض- دار السبلـ ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب مختصر زاد المعاد

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتعليق على فصوؿ من زاد المعاد في ىدم خير العباد
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

بيركت- دار ابن حـز خير الدين كانلياألكمل من ىدم النبي المرسل صلى اهلل عليو كسلم

(مستل من الطبقات البن سعد)سنن النبي صلى اهلل عليو كسلم كأيامو 
2/1

-المكتب اإلسبلمي عبد السبلـ بن محمد علوش
بيركت

ابن عثيمين، محمد بن صالحمختارات من زاد المعاد
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مجموعة زاد للنشرمحمد صالح المنجدكيف عاملهم محمد صلى اهلل عليو كسلم

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن7/1زاد المعاد في ىدم خير العباد 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
لجنة من المحققين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
الذب عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كنصرتو :الموضوع 

11

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(مكرر في نواقض التوحيد) 3/1الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ 
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تقديم/تحقيق
بكر أبو زيد/محمد الحلواني كمحمد شودرم

البعلي، محمد بن علي الحنبليمختصر الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ778)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

السبكي، علي بن عبد الكافيالسيف المسلوؿ على من سب الرسوؿ
( ىػ756)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

منشور في شبكةعويد بن عياد الكحيلي المطرفيالسيف المسلوؿ في الذب عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
المعلومات

 كسيلة علمية كعملية لنصرة نبينا المصطفى صلى اهلل عليو70أكثر من 
كسلم

جمعية إحياء التراثمحمد بن حمد الحمود النجدم
الكويت- اإلسبلمي 

من جهود سماحة الشيخ ابن باز رحمو اهلل في الدفاع عن النبي صلى اهلل
عليو كسلم

-مكتبة اإلماـ الذىبي عبد العزيز بن محمد السدحاف
الكويت

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

عرض- مناىج المستشرقين كمواقفهم من النبي صلى اهلل عليو كسلم 
2/1كنقد في ضوء العقيدة اإلسبلمية 

مركز التأصيل للدراساترياض بن حمد العمرم
جدة- كالبحوث 

مؤسسة سليماف بن عبدسعد بن شايم العنزماالنتصار للنبي المختار محمد صلى اهلل عليو كسلم
العزيز الراجحي الخيرية

أجوبة شبهات حوؿ األنبياء كالقرآف كالسنة النبوية،)إف شانئك ىو األبتر 
(كالرد على الغرب فيها

القاىرة- دار ابن الهيثم محمد عبد الحليم عبد الفتاح
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
الذب عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كنصرتو :الموضوع 

11

-مكتبة دار المنهاج سليماف العربي بن صفيةاالنتصار للنبي المختار محمد صلى اهلل عليو كسلم
الرياض

مصر- دار األمل مصطفى حلميرؤية علماء غربيين منصفين لئلسبلـ كنبيو صلى اهلل عليو كسلم

القاىرة- دار السبلـ محمد عمارةشهادة غربية- أسباب انتشار اإلسبلـ 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
بحوث تاريخية تتعلق بمواقف الصحابػة :الموضوع 

11

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد كفاة النبي صلى
اهلل عليو كسلم

ابن العربي المالكي، محمد بن عبد
( ىػ543)اهلل 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق كتعليق
أبو مسلم المسعودم

الرياض- دار طيبة محمد أمخزكفتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من ركايات اإلماـ الطبرم كالمحدثين

الخبر- دار ابن عفاف حسين بن عودة العوايشةمن مواقف الصحابة رضي اهلل عنهم

الرياض- دار طيبة مهدم رزؽ اهلل أحمدالثابتوف على اإلسبلـ أياـ فتنة الردة

الرياض- مكتبة التوبة أـ مالك الخالدمالبرىاف الجلي في دفاع ابن تيمية عن خبلفة علي

الرياض- دار طيبة سليماف بن حمد العودةعبد اهلل بن سبأ كدكره في أحداث الفتنة في صدر االسبلـ

استشهاد عثماف ككقعة الجمل في مركيات سيف بن عمر في تاريخ
الطبرم

دار األندلس الخضراءخالد بن محمد الغيث
جدة- 

-الجامعة اإلسبلمية محمد بن عبد اهلل الغباف(رسالة علمية) 2/1فتنة مقتل عثماف رضي اهلل عنو كأرضاه 
المدينة

تقديم
صالح العبود. د

دار األندلس الخضراءخالد بن محمد الغيث(رسالة جامعية)مركيات خبلفة معاكية في تاريخ الطبرم 
جدة- 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
بحوث تاريخية تتعلق بمواقف الصحابػة :الموضوع 

11

المنهج في التعامل مع ركايات ما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم
(العقيدة في الصحابة: تقدـ في كتب)

المؤلفمحمد بن إبراىيم أبا الخيل

حقيقة الخبلؼ بين أمير المؤمنين علي كعائشة كالزبير كطلحة عاـ
(دراسة على ضوء الركايات الصحيحة)الجمل 

المؤلفمحمد بن إبراىيم أبا الخيل

كفاء. جماؿ عبد الهادم ك د. داستخبلؼ أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو
محمد

القاىرة- دار السبلـ 

السقيفة، استشهاد)اإلنصاؼ فيما كقع في العهد الراشدم من الخبلؼ 
(1- سلسلة تقريب التاريخ اإلسبلمي  )(عثماف، معركة الجمل، الخ

الرياض- دار الميماف حامد محمد الخليفة

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
( ىػ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

يقع ضمن موسوعة)كتاب مقتل اإلماـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(اإلماـ ابن أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

عماف- الدار األثرية ذياب بن سعد الغامدمتسديد اإلصابة فيما شجر بين الصحابة مراجعة كتقريظ المشايخ
صالح الفوزاف كعبد اهلل بن عقيل

منتهى المراـ بمؤلفات كمقاالت الشيخ ربيع في الذب عن الصحابة
الكراـ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

جمع كإعداد
أحمد بن يحيى الزىراني
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
كتب المغازم :الموضوع 

11

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمدكتاب المغازم
( ىػ235)

الرياض- دار أشبيليا  تحقيق
عبد العزيز بن إبراىيم العمرم. د

-دار الكتب العلمية ( ىػ207)الواقدم، محمد بن عمر 2/1كتاب المغازم 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

بيركت- عالم الكتب ( ىػ207)الواقدم، محمد بن عمر 3/1كتاب المغازم  تحقيق
مارسدف جونس. د

-دار أسامة للنشر ( ىػ1418)محمود محمد شاكر موسوعة غزكات الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
األردف

بيركت- دار الجيل ( ىػ207)الواقدم، محمد بن عمر فتوح الشاـ

الرياض- دار الفضيلة محمد بن أحمد باشميل2/1موسوعة الغزكات الكبرل 

مكتب التربية العربيركاية ابن األسود- مغازم رسوؿ اهلل لعركة بن الزبير 
لدكؿ الخليج

جمع
محمد بن مصطفى األعظمي

ابن قاضي شهبة، يوسف بن محمد( ىػ141)أحاديث منتخبة من مغازم موسى بن عقبة 
( ىػ789)بن عمر 

بيركت- شركة الرياف  تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

المنتخب من: ، كيليو (النسخة المستخرجة)المغازم لموسى بن عقبة 
مغازم موسى بن عقبة البن قاضي شهبة

-مكتبة دار المنهاج ( ىػ141)موسى بن عقبة 
الرياض

جمع كدراسة كتخريج
محمد بن الحسين باقشيش
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
كتب المغازم :الموضوع 

11

-الجامعة اإلسبلمية عبد العزيز بن سليماف السلومي2/1منهجو كمصادره  - (المغازم)الواقدم ككتابو 
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سيرة النبي عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة كقصص األنبياء
سيرة الصحابة كأمهات المؤمنين :الموضوع 

11

لبناف- مؤسسة الرياف 7/1موسوعة حياة الصحابة من كتب التراث  إعداد
محمد سعيد مبيض

كزارة األكقاؼ كالشؤكفأحمد سيد أحمد عليقبسات كلمحات- العشرة المبشركف بالجنة 
الكويت– اإلسبلمية 

-المكتب اإلسبلمي علي الطنطاكم كناجي الطنطاكمأخبار عمر كأخبار عبد اهلل بن عمر
بيركت

دمشق- دار النوادر ثبلث رسائل في موافقات عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو تحقيق
عبد الجواد حماـ

بيركت- دار ابن حـز أسعد محمد الطيبكرامات الصحابة

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنمػحض الخبلص في مناقب سعد بن أبي كقاص
( ىػ909)عبد الهادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالتحصيل كالبياف في سياؽ قصة السيد سلماف
( ىػ902)

عماف- الدار األثرية  تقديم/تحقيق
مشهور حسن/أحمد الشقيرات

-المكتبة اإلسبلمية فيصل بن عبده الحاشدمصحيح السنة بتراجم نساء نبي ىذه األمة
القاىرة

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتاريخ عمر بن الخطاب
( ىػ597)البغدادم 

دمشق- مكتبة اإلحساف 
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أكؿ موسوعة علمية موثقة عن ريحانتي- موسوعة الحسن كالحسين 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

بيركت- شركة الرياف السيد حسن الحسيني

صفة)الوصف الجلي في صفة أصحاب النبي صلى اهلل عليو كسلم 
(أجسامهم

-مكتبة أىل األثر كليد بن عبد اهلل المعتوؽ
الكويت

تقديم
الشيخ حام الحام

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنمحض المراـ في فضائل الزبير بن العواـ
( ىػ909)عبد الهادم 

الكويت- غراس  تعليق/تحقيق
أبو المنذر األزىرم

ابن المبرد، يوسف بن حسن بننهاية المراـ في معرفة من سماه خير األناـ عليو أفضل الصبلة كالسبلـ
( ىػ909)عبد الهادم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تعليق/تحقيق
أبو المنذر األزىرم

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنمحض الفرحة بفضائل طلحة
( ىػ909)عبد الهادم 

الكويت- غراس  تعليق/تحقيق
أبو المنذر األزىرم

كزارة األكقاؼ كالشؤكفعلي محمد محمدالكوكب الدرم في سيرة أبي السبطين علي رضي اهلل عنو
الكويت– اإلسبلمية 

محمد بن عبد اهلل المقدسيتسمية من شهد بدرا كِذكر االختبلؼ فيهم على الحركؼ
( ىػ788)الصالحي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
فريد بن فريد الخاجة

مختصر)الدر الثمين من سيرة السيدة عائشة أـ المؤمنين رضي اهلل عنها 
سيرة أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل- من كتاب السيد سليماف الندكم 

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

اختصار
مركز البحوث بمبرة اآلؿ كاألصحاب

كزارة األكقاؼ كالشؤكفمحمد سالم الخضرالسيرة العطرة ألـ المؤمنين خديجة رضي اهلل عنها- إني رزقت حبها 
الكويت– اإلسبلمية 
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:مختصر)شهيد المحراب الفاركؽ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو 
(دراسة نقدية في المركيات في شخصية عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو

كزارة األكقاؼ كالشؤكفعبد السبلـ بن محسن آؿ عيسى
الكويت– اإلسبلمية 

مركز البحوث بمبرة اآلؿتماـ اآلالء في سيرة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنو
كاألصحاب

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

تقدـ)أمير المؤمنين معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو، مناقبو كأخبلقو 
(في كتب الرد على الشيعة كالرافضة

الرياض- مدار الوطن سعد بن شايم العنزم

الرياض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميسيرة العتيق أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو

دراسة محققة لسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- السيرة العمرية 
رضي اهلل عنو

الرياض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي

سيرة أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها كجهودىا في الدعوة كاالحتساب
(رسالة علمية)

-مبرة اآلؿ كاألصحاب الجوىرة بنت صالح الطريفي
الكويت

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

-مبرة اآلؿ كاألصحاب حارث بن سليمافدراسة حديثية تاريخية ىادفة- أبو ىريرة رضي اهلل عنو  
الكويت

سيرتو كرد ما)العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى اهلل عليو كسلم 
(أثير حولو من إشكاالت كشبهات

-مبرة اآلؿ كاألصحاب أحمد سيد أحمد علي
الكويت

الشمائل النبوية: السيرة الذاتية للعترة النبوية، ألبي السعادات، كيليو
كالخصائص المصطفوية ألبي عيسى الترمذم

أبو السعادات المبارؾ بن محمد،
( ىػ606)المعركؼ بابن األثير 

سوريا- مكتبة دار البياف  تحقيق كتعليق
بشير محمد عيوف
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المؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحيلذة العيش في فضائل قريش

الدكالبي، محمد بن أحمد بنالذرية النبوية الطاىرة
( ىػ310)حماد 

الكويت- الدار السلفية  تحقيق
سعد المبارؾ الحسن

الرياض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميالسيرة العثمانية

الكويت- دار النفائس حام بن سالم الحامالقوؿ األحمد في خصائص أمة محمد صلى اهلل عليو كسلم

كشف الغمة ببياف خصائص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاألمة
(مكرر في خصائص المصطفى)

-مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إسماعيل المأربي
القاىرة

تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي
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ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللكجوب االعتصاـ بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

أبو إسحاؽ الشاطبي، إبراىيم بن2/1االعتصاـ 
( ىػ790)موسى األندلسي 

عماف- الدار األثرية  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الثقبة- دار الهجرة علوم بن عبد القادر السقاؼ(للشاطبي)مختصر االعتصاـ 

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن حمد الفهد(مكرر في مقاصد الشريعة)اإلعبلـ بمخالفات الموافقات كاالعتصاـ 

1377)حافظ بن أحمد الحكمي كجوب التمسك بالكتاب كالسنة
(ىػ

-مكتبة السوادم 
الرياض

تخريج
مصطفى بن أبو النصر الشلبي

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمناألمر باالتباع كالنهي عن االبتداع
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
مشهور حسن سلماف

-مجالس الهدل محمد بن ىادم بن مدخلياإلقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من األقواؿ في االتباع
الجزائر

الرياض- دار السلف جماؿ بن فريحاف الحارثيلم الدر المنثور من القوؿ المأثور تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مدار الوطن خالد بن سعود العجميإيقاظ الهمة التباع نبي األمة مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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أبو الفتح، نصر بن إبراىيم2/1مختصر الحػجة على تارؾ المحجة 
( ىػ490)المقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تخريج/دراسة/تحقيق
محمد إبراىيم محمد ىاركف. د

جدة- مكتبة الضياء عبد الرؤكؼ محمد عثمافمحبة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بين االتباع كاالبتداع

الرياض- مدار الوطن ( ىػ231)أحمد بن نصر الخزاعي كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

كتقع)الرسالة السنية في اتباع الرسوؿ بصحيح المنقوؿ كصريح المعقوؿ 
(453 - 430/10في مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار الشريف  تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنمنهاج المسلم بين العلم كالعمل
( ىػ1430)

الرياض- مدار الوطن 

شمس الدين الذىبي، محمد بنجزء في التمسك بالسنن
( ىػ748)أحمد 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
جماؿ عزكف. د

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرالحػث على اتػباع السنة كالتحذير من البدع كأىلها

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل(كجوب تطبيق السنة)فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة 
( ىػ1420)

الرياض- دار القاسم 

يقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد السبلـ)االىتماـ بالسنن النبوية 
(بن برجس آؿ عبد الكريم

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 
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الرياض- دار المنهاج ربيع بن ىادم المدخليمذكرة الحديث النبوم في العقيدة كاالتباع

أبو شامة، عبد الرحمن بنمختصر المؤمل في الرد إلى األمر األكؿ
( ىػ665)إسماعيل المقدسي 

الكويت- غراس  تعليق/تخريج
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتمسك بالسنة النبوية كآثاره
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الضياء المقدسي، محمد بناتباع السنن كاجتناب البدع
( ىػ643)عبدالواحد 

دمشق- دار ابن كثير  دراسة/تحقيق
محمود األرناؤكط كمحمد القهوجي

حكم التقليد كالتمذىب ،: سبيل الجنة بالتمسك بالقرآف كالسنة ، كيليو
حكم التعصب فيهما

أحمد بن حجر آؿ بو طامي
( ىػ1423)

المؤلف

مصر- دار االستقامة كصي اهلل بن محمد عباساالتباع كأصوؿ فقو السلف

الرئاسة العامة إلداراتعبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخحقيقة شهادة أف محمدا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
الرياض- البحوث 

الرياض- دار قراءات محمد بن عبد اهلل اللعبوفتعظيم الصحابة للسنة النبوية

الرياض- دار الصميعي محمد بن فهد الفريحاالتباع للسلف الصالح اعتقادا كمنهجا كفقها
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الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطياركل خير في اتباع من سلف ، ككل شر في ابتداع من خلف

أبو المظفر، منصور من محمدفصوؿ من كتاب االنتصار ألصحاب الحديث
( ىػ489)السمعاني 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تعليق/جمع
محمد بن حسين الجيزاني. د

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنمفتاح الجنة في االعتصاـ بالسنة
( ىػ911)ابن الكماؿ 

الكويت- دار النفائس  تخريج
بدر بن عبد اهلل البدر

الرياض- دار الراية عبد الرحمن آؿ محمدالآللئ المنثورة في بياف بعض السنن المهجورة

الرياض- مكتبة الرشد ىيفاء بنت عبد اهلل الرشيدالوصية ببعض السنن شبو المنسية تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

-مؤسسة الجريسي صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخأحاديث ثابتة نحن غافلوف عنها
الرياض

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن حمود الفريحالمنح العلية في بياف السنن اليومية تقديم
خالد بن علي المشيقح. د
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة عظيمة نافعة في العبادات كالفرؽ بين شرعيتها كبدعيتها
( ىػ728)

الدار العالمية للكتاب
الرياض- االسبلمي 

تحقيق
سليماف الحرش كحسين الجمل

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالطرؽ الشرعية كالطرؽ البدعية
( ىػ728)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
يوسف العتيق

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد"شرح حديث 
( ىػ795)ابن أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عمر القياـ

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد حسين الجيزانيقواعد معرفة البدع

الرياض- مكتبة الرشد سعيد بن ناصر الغامدمرسالة ماجستير- ½ حقيقة البدعة كأحكامها 

الدماـ- دار ابن الجوزم ( ق1383)محمود شلتوت البدعة أسبابها كمضارىا تحقيق
علي بن حسن الحلبي

الرياض- دار الراية علي بن حسن الحلبيعلم أصوؿ البدع

الرياض- دار الفضيلة أحمد بن عبد العزيز الحليبيأصوؿ الحكم على المبتدعة عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

-مكتبة الخضيرم عبد القيـو بن محمد السحيبانياللمع في الرد على محسني البدع
المدينة المنورة
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عبد الواحد بن محمد المقدسيجزء فيو امتحاف السػني من الػبدعي
( ىػ486)

أبو- دار اإلماـ مالك 
ظبي

دراسة/تحقيق
فهد بن سعد المقرف. د

-الجامعة اإلسبلمية علي بن محمد الفقيهيالبدعة ، ضوابطها كأثرىا السيء في األمة
المدينة

األحاديث الضعيفة كالموضوعة التي يستدؿ بها على بدع في العبادات
3/1

-مكتبة المعارؼ رامز خالد حاج حسن
الرياض

1421)محمد المنتصر الريسوني ككل بدعة ضبللة
(ىػ

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تقديم
عبد الرحمن بن صالح المحمود. د

مصر- مكتبة السنة ( ق1383)محمود شلتوت أسباب البدع كمضارىا

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ1361)علي محفوظ اإلبداع في مضار االبتداع تحقيق
سعيد بن نصر بن محمد
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الرئاسة العامة إلداراتعبد اهلل بن سليماف بن منيع(حوؿ بطبلف بدعة المولد)حوار مع المالكي في رد منكراتو كضبلالتو 
الرياض- البحوث 

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

االحتفاؿ بليلة- حكم المولد )أربع رسائل في التحذير من البدع 
(تنبيو على كذب الوصية- اإلسراء كليلة النصف من شعباف 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

رد على كاتب يدافع عن إقامة الوالئم في)الرد على الكاتب المفتوف 
(العزاء كعن إقامة الحفبلت بالمولد النبوم

حمود بن عبد اهلل التويجرم
( ىػ1413)

مصر- دار اللواء 

مصر- دار البخارم أبو بكر بن جابر الجزائرماإلنصاؼ فيما قيل في المولد من الغلو كاالجحاؼ

الرياض- دار العاصمة مجموعة من العلماء2/1رسائل في حكم االحتفاؿ بالمولد النبوم 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد بدع القراء القديمة كالمعاصرة
(ىػ

الرياض- دار الصميعي 

الرياض- دار القاسم جماعة من العلماءبدع الناس في القرآف إعداد
علي بن حسين أبو لوز

ابن جبرين- ابن عثيمين - ابن باز البدع كالمحدثات كما ال أصل لو
اللجنة الدائمة- الفوزاف - 

الرياض- دار ابن خزيمة  جمع
حمود المطر

أبو الطيب محمد عطاء اهلل حنيفردع األناـ من محدثات عاشر المحـر الحراـ
( ىػ1409)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
أبو سيف محمد بن علي

1080   من 715صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  البدع كالتحذير منها
:الموضوع  عرض للبدع

13

طنطا- مكتبة الضياء  عمرك عبد المنعم سليمالسنن كالمبتدعات في العبادات

مساجلة علمية بين اإلمامين الجليلين العز بن عبد السبلـ كابن الصبلح
حوؿ صبلة الرغائب المبتدعة

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413

محمد جماؿ الدين القاسميإصبلح المساجد من البدع كالعوائد
( ىػ1332)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
413

الرياض- دار الرضواف السيد بن عبد المقصود عبد الرحيمتحذير الراكع كالساجد من بدعة زخرفة المساجد تقديم
عبد القادر األرناؤكط

الرياض- دار العاصمة رائد صبرممعجم البدع

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عبد العزيز التويجرمالبدع الحولية

-دار التوحيد للنشر عبد اهلل بن سليماف المهنااألعياد المحدثة كموقف اإلسبلـ منها
الرياض

مكرر في صبلة)اللمعة في حكم االجتماع للدرس قبل صبلة الجمعة 
(الجمعة

الرياض- دار الراية محمد بن موسى آؿ نصر

مكرر في أحكاـ)أداء ما كجب من بياف كضع الوضاعين في رجب 
الشهور

633)ابن دحيو ، عمر بن حسن 
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

1080   من 716صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  البدع كالتحذير منها
:الموضوع  عرض للبدع

13

رسالة فيما قرره الثقات األثبات في ليلة النصف من: الصراط المستقيم
شعباف

الربانيوف للطباعة كالنشرجماعة من علماء األزىر
مصر- 

تخريج
413

البحرين- مكتبة التوحيد مشهور بن حسن آؿ سلمافحسن البياف فيما كرد في ليلة النصف من شعباف

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد الرحمن الخميسالذكر الجماعي بين االتباع كاالبتداع ، كيليو فتاكل جماعة من أىل العلم

-دار اإلماـ البخارم (مستخرج من كتب اإلماـ العبلمة األلباني رحمو اهلل)قاموس البدع 
قطر

انتقاء
مشهور حسن كأحمد الشوكاني

الرياض- دار القبس نشرات كاذبة جمع
شخبوط بن صالح المرم

محمد بن أحمد بن إسماعيل(مكرر)تبصير أكلي األلباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر كلباب 
المقدـ

الرياض- دار طيبة 

-مكتبة المعارؼ رامز خالد حاج حسناإلعبلـ بعبادات لم تثبت عن المصطفى عليو الصبلة كالسبلـ
الرياض

الرياض- دار القاسم أحمد بن عبد اهلل السلميبدع كأخطاء تتعلق باألياـ كالشهور تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

موسوعة شاملة للبدع كالمحدثات- موسوعة البدع كالمخالفات الشرعية 
كالمناىي كالمخالفات كأخطاء في العقائد كالعبادات كالمعامبلت

القاىرة- دار ابن حـز  جمع كترتيب
أحمد الشافي كمصطفى آدـ
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إسماعيل بن محمد األنصارمالقوؿ الفصل في حكم االحتفاؿ بمولد خير الرسل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ1417)

كزارة الشؤكف اإلسبلمية
السعودية- 

مكة- مكتبة األسدم حناف بنت علي اليمانيالمناسبات الموسمية بين الفضائل كالبدع كاألحكاـ

تحذير األمة اإلسبلمية من المحدثات التي دعت إليها ندكة األىلة
(مكرر في أحكاـ الشهور)الكويتية 

حمود بن عبد اهلل التويجرم
( ىػ1413)

الرياض- دار الصميعي 

الرياض- دار المنهاج أحمد بن عبد اهلل آؿ عبد الكريمالبدع العملية المتعلقة بالقرآف الكريم

الرياض- دار الفضيلة صالح بن مقبل العصيميبدع نهاية العاـ كبدايتو

المدينة- الناشر المتميز محسن بن عوض القليصيفتح العزيز القوم بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبوم

المدينة- مركز البصائر صالح بن عبد الرحمن الفايز(مكرر في كتب الحج)اإلحداثات الجاىلية في الحج 
النبوية

السنن كالمبتدعات المتعلقة باألذكار كالصلوات، كمعو رسالة في األمر
بالمعركؼ كالنهي عن المنكر

من)محمد بن أحمد الشقيرم 
(علماء القرف الرابع عشر

مصر- دار الشريعة  تعليق
الشيخ محمد بن حامد الفقي

المؤلفسعود بن عيد الصاعدمالميزاف لمركيات فضائل شهر شعباف كبياف ما فيو من السنن كالنكراف
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ذكر أحاديث ركيت عن النبي صلى اهلل عليو كسلم في ذكر ليلة النصف
من شعباف كفضلها

ابن الدبيثي ، محمد بن سعيد
( ىػ637)

مصر- مؤسسة قرطبة  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم
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-مكتبة ابن تيمية ( ىػ287)محمد بن كضاح القرطبي البدع كالنهي عنها
القاىرة

تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

الطرطوشي، محمد بن الوليدكتاب الحوادث كالبدع
( ىػ520)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

الطرطوشي، محمد بن الوليد(محقق على أربع نسخ)كتاب الحوادث كالبدع 
( ىػ520)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
عبد المجيد التركي

أبو شامة المقدسي، عبد الرحمنالباعث على إنكار البدع كالحوادث
( ىػ665)بن إسماعيل 

الرياض- دار الراية  تحقيق
مشهور حسن سلماف

رسالة- جهود علماء الشافعية في إنكار البدع في العبادات األربع 
علمية من الجامعة اإلسبلمية

-الجامعة اإلسبلمية محمد نور اإلحساف علي يعقوب
المدينة

إيقاظ ىمم أكلي األبصار لبلقتداء بسيد المهاجرين كاألنصار كتحذيرىم
عن االبتداع الشائع في القرل كاألمصار من تقليد المذاىب مع الحمية

الفبلني، صالح بن محمد العمرم
( ىػ1218)

الشارقة- دار الفتح  تحقيق
أبي عماد السخاكم

–دار الميراث النبوم ( ىػ287)محمد بن كضاح القرطبي كتاب البدع
الجزائر

تعليق/تخريج/تحقيق
محمد بن عوض المصرم

الحجة: اللمع في الحوادث كالبدع، كفي آخره رسالة في الػػَفػػػْتػػوِة، كىي
كالبرىاف على فتياف ىذا الزماف

إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي
( ىػ710كاف حيا سنة )

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
دار الكوثر للتراث

ابن عثيمين، محمد بن صالحاإلبداع في كماؿ الشرع كذـ االبتداع
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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أحمد بن حجر آؿ بو طاميتحذير المسلمين عن االبتداع كالبدع في الدين
( ىػ1423)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

تحقيق
خليل بن محمد العربي

إيقاظ ىمم أكلي األبصار لبلقتداء بسيد المهاجرين كاألنصار كتحذيرىم
عن االبتداع الشائع في القرل كاألمصار من تقليد المذاىب مع الحمية

الفبلني، صالح بن محمد العمرم
( ىػ1218)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد بن عوض المصرم

ابن البنا، الحسن بن عبد اهللكتاب الرد على المبتدعة
( ىػ471)الحنبلي 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق كدراسة
عبد المنعم عبد الغفور حيدر. د
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1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد ىجر المبتدع
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم 

إضاءة الشموع في بياف الهجر المشركع: الهجر في الكتاب كالسنة ، أك
كالممنوع

الدماـ- دار ابن القيم مشهور بن حسن آؿ سلماف

عجماف- مكتبة الفرقاف عصاـ بن عبد اهلل السنانيبراءة علماء األمة من تزكية أىل البدع كالمذمة راجعو المشايخ/قرأه
محمد العثيمين كصالح الفوزاف

الرياض- دار ابن خزيمة عبد الرحمن بن يوسف الرحمةكصايا األئمة في التحذير من أىل البدع مراجعة
صالح بن غانم السدالف. د

-مكتبة الغرباء األثرية إبراىيم بن عامر الرحيلي2/1موقف أىل السنة كالجماعة من البدع 
المدينة

جدة- مكتبة األصالة خالد بن ضحوم العنػزمإجماع العلماء على الهجر كالتحذير من أىل األىواء تقديم
عبيد بن عبد اهلل الجابرم

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلدراسات في األىواء كالبدع كموقف السلف منها

بيركت- دار اللؤلؤة فهد بن سعد المقرفمنهج شيخ اإلسبلـ في بياف البدع كالرد عليها
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الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد اهلل القفارممقدمة في الملل كالنحل

الرياض- دار الفضيلة أحمد بن عبد اهلل جودعلم الملل كمناىج العلماء فيو إشراؼ
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

-مكتبة أضواء السلف محمد بن خليفة التميميمقدمات في علم المقاالت
الرياض
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الشهرستاني، محمد بن عبد الكريمالملل كالنحل
( ىػ548)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
أحمد فهمي محمد

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدالفػصل في الملل كاألىواء كالنػحل
( ىػ456)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرياض- دار الصميعي ناصر القفارم. ناصر العقل ك د. دالموجز في األدياف كالمذاىب المعاصرة

عبد القاىر بن طاىر البغدادمالفرؽ بين الفرؽ
( ىػ429)

بيركت- دار المعرفة  عناية
الشيخ ابراىيم رمضاف

الندكة العالمية للشبابالموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب المعاصرة
الرياض- اإلسبلمي 

الرياض- دار السلف صالح بن فوزاف الفوزافلمحة عن الفرؽ الضالة

مصر- دار البخارم عبد اهلل بن أسعد اليافعيذكر مذاىب الفرؽ الثنتين كسبعين المخالفة للسنة كالمبتدعين

-مكتبة المعارؼ صابر عبد الرحمن طعيمة(الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج)دراسات في الفرؽ 
الرياض

االنحرافات العقدية كالعلمية في القرنين الثالث عشر كالرابع عشر
2/1كآثارىما في حياة األمة 

مكة- دار طيبة علي بن بخيت الزىراني
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بيركت- عالم الكتب محمد أحمد الخطيبالشعوبية كالزندقة كآثارىا في ظهور المعتقدات كالفرؽ المنحرفة

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد كبير شودرمفرؽ الهند المنتسبة لئلسبلـ في القرف العاشر الهجرم كآثارىا في العقيدة

مصر- دار لػينة غالب بن علي العواجي2/1فرؽ معاصرة تنتسب الى اإلسبلـ كبياف موقف اإلسبلـ منها 

الشيعة اإلثني عشرية،)دراسات منهجية لبعض فرؽ الرافضة كالباطنية 
(الجاركدية، االسماعيلية، النصيرية، الدركز، البابية، البهائية، القاديانية

-دار أضواء السلف عبد القادر بن محمد عطا صوفي
الرياض

عبد العزيز بن محمد آؿمناظرات ابن تيمية ألىل الملل كالنحل
عبداللطيف

لندف- مجلة البياف 

كيد الشيطاف لنفسو قبل خلق آدـ عليو السبلـ، كمعو بياف مذاىب
الفرؽ الضالة

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي
( ىػ597)البغدادم 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
أبي األشباؿ الزىيرم، حسن بن أمين

المدينة- الناشر المتميز ( ىػ377)محمد بن أحمد الملطي التنبيو كالرد على أصحاب األىواء كالبدع تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريمالملل كالنحل
( ىػ548)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تعليق
كسرل صالح العلي

الفبلسفة- النصارل - اليهود )قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين 
(الفرؽ اإلسبلمية- 

الرياض- دار الفضيلة حمدم بن حميد القريقرم
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الرياض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلأصوؿ الفرؽ

1416)زيد بن عبد العزيز فياض الفرؽ الضالة كانحرافاتها
(ىػ

الرياض- دار األلوكة 

الرياض- دار المنتقى سليماف بن صالح الخراشي(كتب الرد على الشيعة: مكرر في)الشعوبية عند الشيعة الفرس 

المدينة- الناشر المتميز عزيزة بنت سعيد الصاعدمجمعا كدراسة- مناظرات أىل السنة كالجماعة ألصحاب الفرؽ الضالة 

المدينة- الناشر المتميز محمد الفاضل بن علي البلفيتاريخ األدياف

الرافضة، القدرية، الخوارج،)موقف ابن عباس من الفرؽ كمقاالتها 
(الجهمية، المرجئة

الرياض- دار الفضيلة عبد الرحمن بن محمد الفوزاف

الرياض- دار التوحيد مجموعة من الباحثين6/1موسوعة العقيدة كاألدياف كالفرؽ كالمذاىب المعاصرة 
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األصوؿ التي بنى عليها المبتدعة مذىبهم في الصفات كالرد عليها من
2/1كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل 

-مكتبة الغرباء األثرية عبد القادر بن محمد عطا صوفي
المدينة

الخبر- دار ابن عفاف محمد أحمد لوحجناية التأكيل الفاسد على العقيدة اإلسبلمية

1433)عمر بن سليماف األشقر خطورتو كأثره- التأكيل  
(ىػ

األردف- دار النفائس 

دفع إيهاـ التشبيو عن آيات الصفات، كنقد كتاب تأكيل األحاديث
الموىمة للتشبيو المنسوب للحافظ السيوطي

الرياض- دار بلنسية محمد بن عبد اهلل السمهرم

مجموع فيو إثبات صفة العلو كلمعة اإلعتقاد الهادم إلى سبيل الرشاد
(مكرر في متوف عقائد)كذـ التأكيل 

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد
( ىػ620)المقدسي 

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد تحريف النصوص من مآخذ أىل األىواء في االستدالؿ
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

مذكور في كتب األسماء) 2/1إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات 
(كالصفات

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

الكويت- غراس  تحقيق
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بنإبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
جرير بن العربي الجزائرم

-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميميمواقف الطوائف من توحيد األسماء كالصفات
الرياض
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المؤلفدخيل اهلل بن محمود األزكرمرسالة جامعية- التأكيل في الصفات اإللهية كموقف السلف منو 

أحمد بن إبراىيم بن عيسىتشنيف األسماع في الرد على من خالف الكتاب كالسنة كاإلجماع
( ىػ1329)

الرياض- دار الصميعي  دراسة كتحقيق
عبد العزيز بن إبراىيم الجبرين

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدذـ التأكيل
( ىػ620)المقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم

-الشيعة )التأكيل كعبلقتو باإليماف كالكفر عند الفرؽ اإلسبلمية 
(الماتريدية- األشاعرة - المعتزلة - الخوارج 

الرياض- دار الفضيلة ىيا بنت إسماعيل آؿ الشيخ

قلب األدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية كاألسماء كالصفات
2/1

الرياض- مكتبة الرشد تميم بن عبد العزيز القاضي

عبد الرحمن بن يحيى المعلميرسالة في حقيقة التأكيل
( ىػ1386)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
جرير بن العربي الجزائرم

نقده لمسالك المتكلمين– باعث النهضة اإلسبلمية ابن تيمية السلفي 
كالفبلسفة في اإللهيات

-دار الكتب العلمية ( ىػ1395)محمد خليل ىراس 
بيركت
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الرياض- مكتبة الرشد عبد الرحمن بن صالح المحمود3/1موقف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية من األشاعرة 

آراء الكبلبية العقدية كأثرىا في األشعرية في ضوء عقيدة أىل السنة
كالجماعة

الرياض- مكتبة الرشد ىدل بنت ناصر الشبللي

تركيا- مكتبة الغرباء سفر بن عبد الرحمن الحوالي(تعقب لمقاالت الصابوني)منهج األشاعرة في العقيدة 

-دار اإلماـ مسلم خالد بن عبد اللطيف أبو نور2/1منهج أىل السنة كمنهج األشاعرة في توحيد اهلل تعالى 
المدينة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(كىو رد على األشاعرة في مسألة الكبلـ النفسي) 3/1التسعينية 
( ىػ728)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
محمد العجبلف. د

مجموعة التحفعلي بن عبد العزيز الشبل"الرسالة الواضحة في الرد على األشاعرة " ابن الحنبلي ككتابو 
-كالنفائس الدكلية 

الفصل في الملل" موقف ابن حـز من المذىب األشعرم كما في كتابو 
"كالنحل 

الرياض- دار الصميعي عبد الرحمن بن محمد دمشقية

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقل(الماتريدية- األشاعرة - المشبهة )الفرؽ الكبلمية 

الرياض- دار بلنسية توفيق علواف(مناىل العرفاف)نقض عقائد األشاعرة من كتاب 
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-مكتبة المعارؼ محمد بن عبد الرحمن الخميس(مكرر في الماتريدية)الماتريدية ربػيػبة الكبلبية : حوار مع أشعرم، كيليو
الرياض

المبرة الخيرية لعلـوفيصل بن قزاز الجاسم(أىل السنة األشاعرة)نقد لكتاب - األشاعرة في ميزاف أىل السنة 
الكويت- القرآف كالسنة 

مكرر في قسم الفبلسفة كأىل)ذـ األشاعرة كالمتكلمين كالفبلسفة 
(الكبلـ

-دار التوحيد للنشر أحمد بن الصديق الغمارم الحسني
الرياض

جمع
صادؽ بن سليم بن صادؽ. د

الرياض- دار العاصمة محمد براء ياسينمقاالت في تناقضات األشعرية

الرياض- دار التوحيد حساف بن إبراىيم الرديعافعقيدة األشاعرة

التعليقات السنية على مقدمة ابن عاشر االعتقادية األشعرية، كىو تعليق
(أـ البراىين)على العقيدة السنوسية الصغرل 

-مكتبة دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجار
المدينة

نقض)األجوبة السنية على افتراءات األشعرم سعيد فودة في كتابو 
(مكرر في شركح التدمرية - )(التدمرية

المدينة- دار النصيحة أحمد بن محمد بن الصادؽ النجار

عرض كدراسة- اختبلفات األشاعرة في مسائل التوحيد كاإليماف كالقدر 
في ضوء عقيدة أىل السنة كالجماعة

–دار الميراث النبوم بو فلجة بن بلقاسم بن عباس
الجزائر
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ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(سيأتي في العلو)اجتماع الجيوش اإلسبلمية على غزك المعطلة كالجهمية 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- مكتبة الرشد  إعداد/تحقيق
عواد بن عبد اهلل المعتق. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن4/1الصواعق المرسلة على الجهمية كالمعطلة 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
علي بن محمد الدخيل اهلل. د

ابن الموصلي، محمد بن محمد4/1مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية كالمعطلة البن قيم الجوزية 
( ىػ774)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق تخريج
الحسن بن عبد الرحمن العلوم. د

نقض عثماف بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترل على اهلل
من التوحيد

المدينة- دار النصيحة ( ىػ280)عثماف بن سعيد الدارمي  تعليق/تخريج/تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ280)عثماف بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية تحقيق
أحمد بن علي القفيلي

الرد على الزنادقة كالجهمية فيما شكوا فيو من متشابو القرآف كتأكلتو
كمعو تقريرات من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية- على غير تأكيلو 

-دار اإلماـ البخارم ( ىػ241)أحمد بن حنبل 
قطر

تحقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ابن منده، محمد بن إسحاؽالرد على الجهمية
( ىػ395)األصبهاني 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
علي بن محمد فقيهي. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم10/1بياف تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكبلمية 
( ىػ728)

مجمع الملك فهد
-لطباعة المصحف 

بياف تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكبلمية أك نقص تأسيس
2/1 (تأسيس التقديس للرازم)الجهمية 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم  تكميل كتعليق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(تتمة بياف تلبيس الجهمية)نقض أساس التقديس 
( ىػ728)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
موسى بن سليماف الدكيش. د

المشايخ إبراىيم كعبد اهلل آؿإجماع أىل السنة النبوية على تكفير المعطلة كالجهمية
ابن سحماف/ الشيخ 

المؤلف تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

الحجج العقلية كالنقلية فيما ينافي اإلسبلـ من بدع الجهمية كالصوفية
(361 - 286/2يقع في مجموع الفتاكل )

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

كتقع في) (كىي عقيدة محمد بن التومرت الجهمي)سؤاؿ في المرشدة 
(491 - 476/11مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

البخارم، محمد بن إسماعيل2/1خلق أفعاؿ العباد، كالرد على الجهمية كأصحاب التعطيل 
( ىػ256)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
فهد بن سليماف الفهيد

الصواعق المرسلة على كتاب تاريخ الجهمية كالمعتزلة لجماؿ الدين
نقد- القاسمي 

عبد الحميد بن خليوم الرفاعي
الجهني

الرياض- مكتبة الرشد 

-مكتبة دار المنهاج أرزقي بن محمد سعيدانيالنفي في باب صفات اهلل عز كجل بين أىل السنة كالجماعة كالمعطلة
الرياض

تقديم
محمد بن خليفة التميمي. د

-دار أضواء السلف محمد بن خليفة التميميمقالة التعطيل كالجعد بن درىم
الرياض

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيإثراء المقاؿ في شرح رد اإلماـ على الجهمي الضاؿ
الرياض
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-دار أضواء السلف ياسر قاضي2/1مقاالت الجهم بن صفواف كأثرىا في الفرؽ اإلسبلمية 
الرياض

مبلؾ التأكيل القاطع لذكم اإللحاد كالتعطيل في توجيو المتشابو اللفظ
½من آم التنزيل 

أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي
( ىػ708)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

»نبذة لطيفة في رد بعض تشغيبات المعطلة على اإلماـ ابن خزيمة ككتابو 
«التوحيد

المؤلفصادؽ بن سليم صادؽ

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبةاالختبلؼ في اللفظ: الرد على الجهمية، المسمى
( ىػ276)الدينورم 

-مكتبة عباد الرحمن 
مصر

تحقيق كتعليق
علي بن أحمد الرازحي

عبد اهلل بن أحمد الركاؼ النجدمإف العالم ىو اهلل: فتول في الجهمية الحلولية القائلين
( ىػ1359)

صنعاء- دار اآلثار  تحقيق
محمد بن فرج العمودم

-دار طيبة الخضراء عبد اهلل بن سلماف الفيفيلشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل (بياف تلبيس الجهمية)مختصر 
مكة
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الرياض- مكتبة الرشد علي بن سعد الضويحيآراء المعتزلة األصولية

الرياض- مكتبة الرشد عواد بن عبد اهلل المعتقالمعتزلة كأصولهم الخمسة كموقف أىل السنة منها

يحيى بن أبي الخير العمراني3/1االنتصار على المعتزلة القدرية األشرار 
( ىػ558)

-دار أضواء السلف 
الرياض

إشراؼ/تحقيق
الشيخ عبد المحسن العباد/ سعود الخلف . د

مكرر في كتب الرد) 2/1صعقة الزلزاؿ لنسف أباطيل الرفض كاالعتزاؿ 
(على الرافضة

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

-دار التوحيد للنشر ( ىػ385)الدارقطني، علي بن عمر أخبار عمرك بن عبيد بن باب المعتزلي
الرياض

تحقيق
محمد بن عبد اهلل آؿ عامر

أحمد بن يحيى بن المرتضىطبقات المعتزلة
( ىػ840)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
سوسنة ديفلد

مجموعة مقاالت قديمة للشيخ عبد القادر بن- كبار المعتزلة كضبللهم 
حبيب اهلل السندم

-مكتبة أىل األثر 
الكويت

عناية كزيادة
سليماف بن صالح الخراشي

أحمد بن يحيى بن المرتضىباب ذكر المعتزلة كطبقاتهم
( ىػ840)

لندف- دار الوراؽ  تحقيق
توما آرنلد

المسائل االعتزالية في تفسير الكشاؼ للزمخشرم في ضوء ما كرد في
2/1 ( ىػ683)كتاب االنتصاؼ البن المنير 

حائل- دار األندلس صالخ بن غـر اهلل الغامدم
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الثقبة- دار الهجرة رضا بن نعساف معطيعبلقة اإلثبات كالتفويض بصفات رب العالمين تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرياض- دار العاصمة أحمد بن عبد الرحمن القاضيرسالة ماجستير– مذىب أىل التفويض في نصوص الصفات 

المؤلفمجدم بن حمدم بن احمدنقض التفويض المبتدع كبياف العبلقة بينو كبين التجهم تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

-مؤسسة الجريسي محمد بن إبراىيم اللحيدافتبرئة السلف من تفويض الخلف
الرياض

القوؿ)مقالة التفويض بين السلف كالمتكلمين، كفيو رد على كتاب 
(التماـ بإثبات التفويض مذىبا للسلف الكراـ

تكوين للدراساتمحمد بن محمود آؿ خضير
جدة- كاألبحاث 

الرياض- دار المسلم عبد الرحمن بن محمد دمشقيةحقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية
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شمس الدين السلفي األفغاني3/1الماتريدية كموقفهم من توحيد األسماء كالصفات 
( ىػ1420)

الطائف- مكتبة الصديق 

الرياض- دار العاصمة أحمد بن عوض اهلل الحربيدراسة كتقويما- الماتريدية 

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقل(تقدـ في األشاعرة) (الماتريدية- األشاعرة - المشبهة )الفرؽ الكبلمية 

-مكتبة المعارؼ محمد بن عبد الرحمن الخميس(تقدـ في األشاعرة)حوار مع أشعرم كيليو الماتريدية ربػيػبة الكبلبية 
الرياض
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الرياض- دار العاصمة سليماف بن صالح الغصنموقف المتكلمين من االستدالؿ بنصوص الكتاب كالسنة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(81-9/5يقع ضمن مجموع الفتاكل )كتاب المنطق 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ملخص نصيحة أىل اإليماف في الرد)جهد القريحة في تجريد النصيحة 
(على منطق اليوناف

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدتحريم النظر إلى كتب الكبلـ
( ىػ620)المقدسي 

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
عبد الرحمن بن محمد دمشقية

انتخاب اإلماـ أبي الفضل المقرلء من رد)أحاديث في ذـ الكبلـ كأىلو 
(أبي عبد الرحمن السلمي

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
ناصر الجديع. د

أبو إسماعيل الهركم، عبد اهلل بن6/1ذـ الكبلـ كأىلو 
( ىػ481)محمد األنصارم 

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

دراسة/تحقيق
عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1تنبيو الرجل العاقل على تمويو الجدؿ الباطل 
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي العمراف كمحمد شمس

-دار التوحيد للنشر (مكرر في قسم األشاعرة كالفبلسفة)ذـ األشاعرة كالمتكلمين كالفبلسفة 
الرياض

جمع
صادؽ بن سليم بن صادؽ. د

عماف- الدار األثرية فخر الدين بن الزبير المحسػيإتحاؼ المحقق بمواقف اإلسبلميين من علم المنطق تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د
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388)الخطابي، حمد بن محمد الغنية عن الكبلـ كأىلو
(ىػ

مصر- دار المنهاج 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنصوف المنطق كالكبلـ عن فن المنطق كالكبلـ
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مجمع البحوث
القاىرة- اإلسبلمية 

تحقيق
علي سامي النجار

عرض كنقد في ضوء– موقف المستشرقين من علم الكبلـ كاألشاعرة 
منهج أىل السنة كالجماعة

الرياض- مكتبة الرشد ىدل بنت ناصر الشبللي

الرياض- دار الميماف ياسر بن عبد الرحمن اليحيىدعاكل اإلجماع عند المتكلمين في أصوؿ الدين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(نقض المنطق: المطبوع باسم)االنتصار ألىل األثر 
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد الرحمن بن حسن بن قائد

نصيحة أىل اإليماف في الرد على: كالمسمى أيضا)الرد على المنطػقػيػيػن 
(منطق اليوناف

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
عبد الصمد شرؼ الدين

كيقع في مجموع الفتاكل)مختصر الرد على المنػطػقػيػين البن تيمية 
82/9 - 254)

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

مركز البياف للبحوثلشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل (نقض المنطق)التعليق على كتاب 
الرياض- كالدراسات 

جمع
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د
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عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطينتكفير المعين
( ىػ1282)

المحقق تحقيق
راشد بن عامر الغفيلي

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بنأصوؿ كضوابط في التكفير
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

مصر- دار اإلماـ أحمد  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

مصر- دار اإلماـ أحمد إبراىيم بن عامر الرحيليالتػكفير كضوابطو

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرينضوابط تكفير المعين
( ىػ1438)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تقديم
الشيخ عبد العزيز الراجحي

ثبلث رسائل في ألفاظ الكفر لبدر الرشيد)الجامع في ألفاظ الكفر 
كاإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ (الحنفي كلقاسم الخاني كألبي المعالي الحنفي

-دار إيبلؼ الدكلية 
الكويت

تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس

الرياض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلحقيقتو الشرعية كضوابطو المهمة- الكفر  مراجعة
عدد من كبار علماء المملكة

الدماـ- دار ابن القيم علوم بن عبد القادر السقاؼالتوسط كاالعتقاد في أف الكفر يكوف بالقوؿ أك الفعل أك االعتقاد تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

استقراء لكتب الشيخ بن)الػتػبػيػاف في تأصيل مسائل الكفر كاإليماف 
(مكرر في كتب التأصيل لنواقض اإليماف عند أىل السنة )(سعدم

الرياض- مكتبة الرشد فتحي بن عبد اهلل الموصلي تقديم
الشيخ عبد اهلل بن صالح العبيبلف

كمن لم"القوؿ المأموف في تخريج ما كرد عن ابن عباس في تفسير 
"يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف

الثقبة- دار الهجرة علي بن حسن الحلبي
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ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحوار حوؿ مسألة الكفر كالتكفير
( ىػ1420)

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

محمد ناصر الدين األلبانيفتنة التكفير
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن  تقديم المشائخ
عبد العزيز بن باز كمحمد العثيمين

رسالة تحتوم على قواعد مهمة في)اإلتحاؼ في الرد على الصحاؼ 
(التكفير كالتوحيد كمسائل أخرل

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

-دار أضواء السلف عبد المجيد بن سالم المشعبي½منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 
الرياض

مكرر في اعتقاد)منهج اإلماـ محمد بن عبد الوىاب في مسالة التكفير 
(علماء غير األئمة األربعة

الرياض- دار الفضيلة أحمد بن جزاع الرضيماف إشراؼ
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

العذر بالجهل مع توضيح كبياف لموقف شيخي اإلسبلـ ابن تيمية كابن
اعتقاد علماء: مكرر في)عبد الوىاب من العذر بالجهل كتكفير المعين 

-مكتبة ابن تيمية شريف محمد فؤاد ىزاع
القاىرة

1439)صالح بن غانم السدالف أسباب ذلك كعبلجو- مظاىر األخطاء في التكفير كالتفسيق 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

سعيد بن علي بن كىف القحطانيقضية التكفير بين أىل السنة كأىل الضبلؿ
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة الرشد علي بن محمد العطيف(رسالة علمية) 3/1التكفير، مفهومو كأسبابو كضوابطو كأحكامو 
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إسحاؽ بن عبد الرحمن بن حسنتكفير المعين، كالفرؽ بين قياـ الحجة ككفهم الحجة
( ىػ1319)آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الهداية 

الرياض- دار الحضارة نواؿ بنت عبد العزيز العيدضوابط التكفير في ضوء السنة النبوية

الجزائر- دار المحسن محمد بن عمر بازموؿ(مكرر في كتب الجهاد)المحكم كالمتشابو في التكفير كالجهاد 

صالح بن فوزاف الفوزافالتكفير بين اإلفراط  كالتفريط

الرياض- التراث الذىبي عصاـ بن عبد اهلل السنانيشركط كضوابط كتنبيهات- التحرير في بياف أحكاـ التكفير  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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الرياض- دار القاسم ناصر بن عبد الكريم العقلالخوارج

المدينة- دار المنار غالب بن علي العواجيتاريخهم كآراؤىم اإلعتقادية كموقف اإلسبلـ منها– الخوارج 

(الشيعة، النصيرية، الباطنية، الصوفية، الخوارج)دراسات في الفرؽ 
(كتب موسعة: مكرر في)

-مكتبة المعارؼ صابر عبد الرحمن طعيمة
الرياض

في مسألة)الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ 
(الرؤية كخلق القرآف كتخليد عصاة المؤمنين

المدينة- دار المآثر علي بن محمد الفقيهي
النبوية

المبرة الخيرية لعلـوفيصل بن قزاز الجاسمحقيقة الخوارج في الشرع كعبر التاريخ
الكويت- القرآف كالسنة 

مكتبة األصالة كالتراثعبد التواب محمد عثمافأثر آراء الخوارج في الفكر اإلسبلمي المعاصر
الشارقة- 

الكويت- غراس تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذىب الخوارج كإبطالو جمع كدراسة
محمد ىشاـ طاىرم. د

مفهومو، أشكالو كصوره، أسبابو، آثاره، حكمو، عبلجو،– اإلرىاب 
كموقف كالة األمر بالمملكة كعلماء المسلمين منو

المؤلفعبد الحليم ببلؿ كعبد اهلل البكرم تقديم
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد المطلقاإلرىاب كأحكامو في الفقو اإلسبلمي
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الكويت- غراس فهيد بن قاسم اللحيدافاإللجاـ لمستحل العهود كالذماـ تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمينجمعا كدراسة– األحاديث المسندة الواردة في الخوارج كصفاتهم 

الرياض- دار الصميعي ابتهاج بنت عبد اهلل الشعبلفجمعا كدراسة- أقواؿ أئمة أىل السنة في الحكم على الخوارج 

مصر- دار الفرقاف محمد بن سعد الشويعراإلرىاب، دكافعو كعبلجو

-دار تيسير السنة محمود بن إماـ آؿ موافيالشهب الحارقة على الخوارج المارقة
القاىرة

المدينة- دار الميمنة جمعاف بن أحمد الزىرانياألحاديث الواردة في تحريم دماء المسلمين كالمعاىدين

يقع ضمن)مناصحة اإلماـ كىب بن منبو لرجل تأثر بمذىب الخوارج 
(عبد السبلـ بن برجس. مجموع مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

-مكتبة اإلماـ الذىبي فيحاف بن سركر الجرمافتنظيم القاعدة ما لو كما عليو
الكويت

تقديم المشائخ
عبد اهلل الغنيماف كصالح السحيمي

 شبهة75كشف أكثر من - طليعة الحوار الدارج بين السنة كالخوارج 
في الخبلفة كالتكفير كالجهاد

-دار اإلماـ مسلم عبد المالك بن أحمد الرمضاني
المدينة
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معجم المصطلحات الشرعية كالفكرية الموصولة بمباحث التطرؼ
جمعا كدراسة- كاإلرىاب 

المملكة- كزارة الدفاع 
العربية السعودية

إعداد
قسم البحوث بوزارة الدفاع بالسعودية

المملكة- كزارة الدفاع أحمد بن حمد جيبلفنقض استدالالت أىل الغلو كالتطرؼ بنصوص السنة كالسيرة النبوية
العربية السعودية

عثماف بن عبد العزيز بن منصورمنهج المعارج ألخبار الخوارج باإلشراؼ على اإلسراؼ من دينهم المارج
( ىػ1282)

الرياض- مكتبة الرشد  قدـ لو كترجم لمؤلفو
سليماف بن صالح الخراشي

المؤلفرضواف بن ياسين الشهابإتحاؼ ذكم األلباب بحقيقة اإلرىاب تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

عجماف- مكتبة الفرقاف عبد المالك بن أحمد الرمضانيفتاكل العلماء األكابر فيما أىدر من دماء في الجزائر قرأه
الشيخ محمد بن عثيمين
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة كالقرامطة كالباطنية أىل اإللحاد من
(مكرر في كتب إثبات العلو)القائلين بالحلوؿ كاالتحاد 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
موسى بن سليماف الدكيش. د

موقف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية من آراء الفبلسفة كمنهجو في عرضها
(رسالة دكتوراة)

-مكتبة المعارؼ صالح بن غـر اهلل الغامدم
الرياض

مذكور في)نقض قوؿ من تبع الفبلسفة أف اهلل ال داخل العالم كال خارجو 
(كتب تقرير العلو

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميس

مكرر في قسم األشاعرة)ذـ األشاعرة كالمتكلمين كالفبلسفة 
(كالمتكلمين

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

جمع
صادؽ بن سليم بن صادؽ. د

-دار الدراسات العلمية أحمد السيد علي رمضافعرض كنقد- الفلسفة اليونانية 
مكة

-دار الدراسات العلمية أحمد السيد علي رمضافدراسة تحليلية في ضوء اإلسبلـ- المسائل العقدية عند الفبلسفة 
مكة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليممسألة في توحيد الفبلسفة
( ىػ728)

الشارقة- دار الفتح  تحقيق
مبارؾ بن راشد الخثبلف
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مكرر في كتب الرد) (الماتريدية- األشاعرة - المشبهة )الفرؽ الكبلمية 
(على األشاعرة

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقل

مكرر في كتب الرد)االختبلؼ في اللفظ كالرد على الجهمية كالمشبهة 
(على الجهمية

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة
( ىػ276)الدينورم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تأكيل األحاديث: دفع إيهاـ التشبيو عن آيات الصفات، كنقد كتاب
مكرر في كتب الرد على)الموىمة للتشبيو المنسوب للحافظ السيوطي 

الرياض- دار بلنسية محمد بن عبد اهلل السمهرم

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمير3/1مقالة التشبيو كموقف أىل السنة منها 
الرياض

ابن الوزير، محمد بن إبراىيم9/1العواصم كالقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 
( ىػ840)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط

ابن الوزير، محمد بن إبراىيم(مختصر من األكؿ) 2/1الركض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
( ىػ840)

مكة- دار عالم الفوائد  تقديم/عناية
بكر أبو زيد. د/ علي العمراف 
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-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير فرؽ كتاريخ- الشيعة كالتشيع 
باكستاف

-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير الشيعة كالقرآف
باكستاف

-إدارة ترجماف اإلسبلـ ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير الشيعة كأىل البيت
باكستاف

مكتبة التوعية اإلسبلمية( ىػ1395)موسى الموسوم يا شيعة العالم استيقظوا
مصر- 

مكتبة التوعية اإلسبلميةأبو بكر بن جابر الجزائرمىذه نصيحتي إلى كل شيعي
مصر- 

المؤلفعبد اهلل بن محمد السلفيمن عقائد الشيعة تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الخطوط العريضة لؤلسس التي قاـ عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثني
عشرية كيليها مؤتمر النجف الذم انتهى بخضوع أئمة الشيعة إلمامة أبي

دار طيبة للنشر كالتوزيع( ىػ1389)محب الدين الخطيب 

مختصر التحفة االثني عشرية لشاة عبد العزيز غبلـ حكيم الدىلوم
( ىػ1239)

محمود شكرم اآللوسي البغدادم
( ىػ1342)

-المطبعة السلفية 
القاىرة

تحقيق
محب الدين الخطيب

الرياض- دار الفضيلة علي أحمد السالوسموسوعة شاملة - 2/1مع االثني عشرية في األصوؿ كالفركع 
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المؤلف( ىػ1395)موسى الموسوم الشيعة كالتصحيح

الرياض- دار طيبة ناصر بن عبد اهلل القفارمرسالة ماجستير- مسألة التقريب بين أىل السنة كالشيعة 

موقف أىل السنة– آؿ رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم كأكلياءه 
ملخص من منهاج)كالشيعة من عقائدىم كفضلهم كفقههم كفقهائهم 

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
( ىػ1421)

الرياض– دار القبلتين 

مناظرة بين شيعي ادعى أفضلية علي على أبي بكر انتهت بأكبة)المناظرة 
(الشيعي

الرياض- مدار الوطن جعفر بن محمد الصادؽ تحقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

القاىرة– دار الشقيقة إبراىيم بن سليماف الجبهافتبديد الظبلـ كتنبيو النياـ إلى خطر التشيع على المسلمين كاإلسبلـ

البدعة المالية عند الشيعة اإلمامية احدل العوامل المهمة في بقاء
خبلفهم مع األمة

الدماـ- دار ابن الجوزم ناصر بن عبد اهلل القفارم

بيركت- عالم الكتب محمد أحمد الخطيبعقيدة العصمة بين اإلماـ كالفقيو

منهاج: منهاج السنة النبوية في نقض كبلـ الشيعة كالقدرية، كىو
االعتداؿ في نقض كبلـ أىل الرفض كاالعتزاؿ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مصر- مؤسسة قرطبة  تحقيق
محمد رشاد سالم. د

صنعاء- دار الصديق عبد اهلل بن محمد الغنيمافمختصر منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة كالقدرية البن تيمية
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ملخص منهاج السنة ألبي العباس ابن تيمية، كيليو فتاكل للشيخ
عبدالرحمن بن حسن

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

:كىو)المنتقى من منهاج االعتداؿ في نقض كبلـ أىل الرفض كاالعتزاؿ 
(منهاج السنة النبوية في نقض كبلـ الشيعة كالقدرية

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

مصر- المكتبة السلفية  تحقيق
محب الدين الخطيب

األردف- دار المعالي ىشاـ الركابيجامع األحاديث الضعيفة كالموضوعة في علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو

رسالة الى ملك– رسالة إلى الشيعة )كتحتوم على - قواعد األدياف 
(رسالة ابن تيمية للحث على حرب التتار – قبرص 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

القاىرة- دار الرياض  عناية
إبراىيم بن محمد الجمل

بطبلف عقائد الشيعة كبياف زيغ معتنقيها كمفترياتهم على اإلسبلـ من
مراجعهم االساسية

مكة- المكتبة اإلمدادية محمد عبد الستار التونسي

تػنزيو خاؿ المؤمنين معاكية بن أبي سفياف من الظلم كالفسق في مطالبتو
بدـ عثماف

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بن
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

عماف- دار النببلء 

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بنكتاب اإلمامة كالرد على الرافضة
( ىػ430)عبداهلل 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تحقيق
علي بن محمد الفقيهي. د

تطهير اللساف"الصواعق المحرقة في الرد على أىل البدع كالزندقة، كيليو 
"عن الحظور كالتفوه بثلب معاكية بن أبي سفياف

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن
( ىػ974)محمد 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

مختصر تطهير الجناف كاللساف عن الخوض كالتفوه بثلب معاكية بن
سفياف رضي اهلل عنو البن حجر الهيػتمي

-دار علـو السنة سليماف بن صالح الخراشي
الرياض
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لبناف- دار البيارؽ آية اهلل العظمى أبو الفضل البرقعي(نقض كتاب أصوؿ الكافي)كسر الصنم  تحقيق
عمر أبو عمر

تقع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد)رسالة في الرد على الرافضة 
(بن عبد الوىاب

-مركز البحث العلمي ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب 
جامعة أـ القرل

تحقيق
ناصر سعد الرشيد. د

صنعاء- دار اآلثار ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب رسالة في الرد على الرافضة تحقيق
عبد الرزاؽ بن صالح النهمي

التراحم بين آؿ بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كبين بقية الصحابة
(العقيدة في الصحابة: مذكور في)رضي اهلل عنهم أجمعين 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيش

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرأغلو في القرابة كجفاء في األنبياء كالصحابة ؟

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيش(حقوؽ الصحابة: مكرر في)آؿ البيت عليهم السبلـ كحقوقهم الشرعية 

محمود شكرم اآللوسي البغدادم(العقيدة في الصحابة: مكرر في)صب العذاب على من سب األصحاب 
( ىػ1342)

-دار أضواء السلف 
الرياض

-مكتبة الغرباء األثرية عبد القادر عطا صوفيدفع الكذب المبين المفترل من الرافضة على أمهات المؤمنين
المدينة

المؤلفمحمد نسيب الرفاعينواؿ المنى في إثبات عصمة أمهات المؤمنين كازكاج األنبياء من الزنى
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(489 - 450/27يقع في مجموع الفتاكل )رأس الحسين 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

المؤلفمحمد البندارممظاىر الدس الرافضي في العقيدة اإلسبلمية كالتربية النبوية

مكرر في كتب الرد) 2/1صعقة الزلزاؿ لنسف أباطيل الرفض كاالعتزاؿ 
(على المعتزلة

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل الدركيشاإلماـ جعفر الصادؽ

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين للحسيني
كمعها إرشاد ذكم الفطن إلبعاد غبلة الركافض من اليمن

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

موقف األئمة األربعة كأعبلـ مذىبهم من الرافضة، كموقف الرافضة منهم
2/1

-دار أضواء السلف عبد الرزاؽ عبد المجيد األرك
الرياض

موقف الشيعة اإلثني عشرية من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
3/1

-دار أضواء السلف عبد القادر بن محمد عطا صوفي
الرياض

مكرر في)فضل أىل البيت كعلو مكانتهم عند أىل السنة كالجماعة 
(كتب العقيدة في الصحابة

الرياض- دار ابن األثير عبد المحسن بن حمد العباد البدر

الحسين بن علي بن أبي طالب، كسيأتي ذكر)نجي كرببلء عليو السبلـ 
(الكتاب في كتب سير األعبلـ

الكويت- دار ابن األثير عبد العزيز بن أحمد العمير

1080   من 751صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الشيعة كالرافضة :الموضوع 

14

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة كأحقهم بالخبلفة 
(العقيدة في الصحابة: مكرر في )(السنة النبوية

الرياض- دار القاسم  تلخيص كترتيب
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنإلقاـ الحجر لمن زكى ساب أبي بكر كعمر
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مصر- دار اللواء  تحقيق
مرزكؽ علي إبراىيم

1250)الشوكاني، محمد بن علي إرشاد الغبي إلى مذىب أىل البيت في صحب النبي صلى اهلل عليو كسلم
(ىػ

مصر- مكتبة الرضواف  تحقيق
علي بن أحمد الرازحي

-مكتبة الغرباء األثرية عبد اهلل الجميليبذؿ المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود
المدينة

قراءة في أحاديث الحوض كداللتها على)تأمبلت في أحاديث الحوض 
(ردة الصحابة كما تقولو اإلمامية

المؤلفعبد اهلل بن عبشاف الغامدم تقديم
صالح بن عبد اهلل الدركيش

الخبر- دار ابن عفاف عبد اهلل بن عبد الرحيم البخارمجهود أبي الثػناء األلوسي في الرد على الرافضة

الرياض- دار الكياف عادؿ بن محمد البجيرم الشميليجهود الشوكاني في الرد على الرافضة

المؤلفأبو محمد الحسينيأكجز الخطاب في بياف موقف الشيعة من األصحاب

دار المحدثينىجاد بن مساعد التيمياأللوىية كالعبودية في معتقد الرافضة
-للتحقيقات العلمية 

1080   من 752صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الشيعة كالرافضة :الموضوع 

14

مصر- مكتبة الرضواف عثماف بن محمد الخميسماذا تعرؼ عن دين الشيعة ؟

مصر- مكتبة الرضواف عبد الرحمن بن سعد الشثرمسؤاؿ كجواب- عقائد الشيعة اإلثني عشرية  تقديم
مجموعة مشائخ

المبل علي القارم، علي بن سلطافشم العوارض في ذـ الركافض
( ىػ1014)محمد 

عماف- الدار األثرية  تخريج/تقديم
مشهور حسن سلماف

ما بين كفاة النبي صلى اهلل عليو كسلم إلى مقتل)حقبة من التاريخ 
(مكرر في بحوث تاريخية )( ىػ61الحسين سنة

الدماـ- دار ابن الجوزم عثماف بن محمد الخميس

عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىابجواب أىل السنة النبوية في نقض كبلـ الشيعة كالزيدية
( ىػ1242)

-دار اآلفاؽ الجديدة 
بيركت

-مكتبة اإلماـ البخارم حسن عوض أحمد حسنعرض كنقد- المرأة عند الشيعة اإلمامية 
مصر

-مكتبة اإلماـ البخارم عثماف بن محمد الخميسمن القلب إلى الفلب
مصر

ابن ابراىيم، ابن باز، عفيفي، ابن)فتاكل العلماء في الشيعة الركافض 
(قعود، ابن عثيمين، ابن غدياف، الفوزاف

-دار الكتاب كالسنة 
مصر

إعداد
القسم العلمي بالدار

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد اهلل القفارم3/1عرض كنقد - أصوؿ مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية 
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اليمن- دار الحديث محمد بن عبد اهلل اإلماـرافضة اليمن على مر الزمن

رسالة في الرد على محمد حسين كاشف الغطاء على)نقد عين الميزاف 
(أىل الحديث

-دار اآلؿ كالصحب  ( ىػ1396)محمد بهجة البيطار 
الرياض

عناية
سليماف بن صالح الخراشي

نصير الدين محمد، الشهيرالسيوؼ المشرقة كمختصر الصواقع المحرقة
بخواجو نصر اهلل الهندم المكي

-مكتبة اإلماـ البخارم 
مصر

تحقيق/اختصار
مجدم الخليفة/محمود شكرم األلوسي

محمد يعقوب الفيركزأبادمالرد على الرافضة، أك القطاب المشتهر على رقاب ابن المطهر
( ىػ817)الشافعي 

-مكتبة اإلماـ البخارم 
مصر

تعليق/تخريج
عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعي

المؤلفعلي بن محمد القضيبيربحت الصحابة كلم أخسر آؿ البيت

مصر- دار المنار ( ىػ1345)محمد رشيد رضا السنة كالشيعة أك الوىابية كالرافضة

-مكتبة عباد الرحمن عبد اهلل الحربيمجمل عقائد الشيعة في ميزاف أىل السنة كالجماعة
مصر

تقديممحمد محمد إبراىيم العساؿالشيعة االثنى عشرية كمنهجهم في تفسير القرآف الكريم
أحمد بن سعد الغامدم. د

توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد اهلل بن سبأ بين أقبلـ أىل السنة
كالشيعة كغيرىم

القاىرة- دار اآلثار علي بن أحمد الرازحي تقديم
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
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-دار اإليماف محمود محمد عبد الرحمنخيانات الشيعة كأثرىا في ىزائم األمة اإلسبلمية
اإلسكندرية

-دار اآلؿ كالصحب  ( ىػ1389)محمود المبلح تشريح شرح نهج الببلغة
الرياض

عناية
سليماف بن صالح الخراشي

المؤلفعادؿ علي عبد اهللمحركات السياسة الفارسية في منطقة الخليج العربي

الشيخ سليماف بن سحماف كطريقتو في تقرير العقيدة، مع دراسة كإخراج
"الحجج الواضحة اإلسبلمية في رد شبهات الرافضة كاإلمامية"كتابو 

الرياض- مكتبة الرشد محمد حمود الفوزاف

الرياض- دار المسلم محمد نافعبحث متعلق بالعبلقة الودية بين الخلفاء الثبلثة كعلي- رحماء بينهم  تعريب
لقماف حكيم

الخلفاء الراشدين للنشرمصطفى حلميعقائد الشيعة في ضوء الكتاب كالسنة كصحيح التاريخ
اإلسكندرية- كالتوزيع 

تقديم
أحمد بن محمد المقدـ

مصر- مكتبة الرضواف عثماف بن محمد الخميسشبهات شيعية كالرد عليها

محمود شكرم اآللوسي البغدادمغرائب فقهية عند الشيعة اإلمامية
( ىػ1342)

مصر- مكتبة الرضواف  تحقيق
مجيد الخليفة. د

-دار اآلؿ كالصحب  عثماف بن محمد الخميساألحاديث الواردة في شأف السبطين، الحسن كالحسين
الرياض
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تتضمن الحديث عن نشأة) (1)المقدمة - براءة آؿ البيت من ركايات 
(التشيع

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم

مكرر)أصوؿ الديانة اليهودية كفركعها كدكرىا في تكوين عقائد الرافضة 
(اليهودية: في قسم

الرياض- دار المنتقى سعد المبارؾ الحسن محمد تقديم
عبد الرحمن محمد دمشقية. د

-دار عالم الكتب ( ىػ1412)أبو الفضل البرقعي (مذكرات حياة عالم دين مصلح في إيراف)أياـ من حياتي - سوانح األياـ 
الرياض

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدمحوارات عقلية مع الطائفة اإلثني عشرية في المصادر

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدمحوار ىادلء مع الدكتور القزكيني الشيعي اإلثني عشرم

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم2- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة بالخالق عز كجل 

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم3- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة بالقرآف الكريم 

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم4- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة بالنبي صلى اهلل عليو كسلم 

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم5- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة بالصحابة كقبائل العرب 
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المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم6- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة بعبادة اهلل كمقدساتو 

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم7- براءة آؿ البيت من ركايات قطع الصلة باألمة اإلسبلمية 

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم8- براءة آؿ البيت من ركايات انتقاص األنبياء كالمبلئكة 

-براءة آؿ البيت من ركايات انتقاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
9

المؤلفأحمد بن سعد حمداف الغامدم

دار الرضا للنشر كالتوزيععبد الرحمن بن عبد اهلل آؿ عليالدعول كالحقيقة- البراءة من المشركين عند الشيعة اإلمامية في الحج 

-الحديث المفترل على أىل النبي المصطفى صلى اهلل عليو كسلم 
الكافي للكليني أنموذجا

الرياض- دار الفضيلة خالد بن أحمد الزىراني

الرياض- دار طيبة محمد بن كماؿ السيوطيدرء االنتقاص عن عمرك بن العاص

-مكتبة دار المنهاج بدر بن ناصر العواددراسة تاريخية عقدية– النصب كالنواصب 
الرياض

المؤلفطو بن حامد الدليميآية التطهير كعبلقتها بعصمة األئمة
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-مكتبة جزيرة الورد طو بن حامد الدليميىذه الخرافة- المهدم المنتظر 
القاىرة

-دار الكتب العلمية ياسر محمد ياسين البدرم الحسينيالبداعة في علو آؿ البيت كأئمتهم عند أىل السنة كالجماعة
بيركت

-دار اآلؿ كالصحب  عبد األحد بن عبد القدكس النذيرصدؽ المحبة بين آؿ البيت كالصحابة رضي اهلل عنهم
الرياض

مركز جسور لؤلبحاثخالد بن محمد بديومأعبلـ التصحيح كاالعتداؿ في صفوؼ الشيعة اإلمامية في القرف األخير
كالدراسات

المؤلفطو بن حامد الدليميعقيدة دينية أـ عقدة نفسية– التشيع 

الرياض- مكتبة العبيكاف ( ىػ1363)شريعت سنكلجي (2)سلسلة عرفت الحقيقة – توحيد العبادة  عناية كتحقيق
خالد بن محمد البديوم

مكرر)جذكرىا، كاقعها، أثرىا على األمة – العبلقة بين الصوفية كاإلمامية 
(في كتب الرد على الصوفية

الرياض- مجلة البياف زياد بن عبد اهلل الحماـ

الرياض- مكتبة الرشد ماجد بن عبد الرحمن الطويلالصحابة كآؿ البيت كاإلمامة كالوالية كالرد على المخالفين في ذلك تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

1423)محمد ماؿ اهلل الخالدم مجموع مؤلفات الشيخ محمد ماؿ اهلل في الرد على الشيعة اإلمامية
(ىػ

الرياض- دار المنتقى 
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888)أبو حامد، محمد المقدسي رسالة في الرد على الرافضة
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
سعد عبد الغفار علي

-مكتبة دار الحجاز محمد بن عواد العنزمخبلصة الكبلـ في حقيقة الرافضة اللئاـ
مصر

سيأتي)أمير المؤمنين معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو، مناقبو كأخبلقو 
(في كتب سير الصحابة

الرياض- مدار الوطن سعد بن شايم العنزم

الرياض- دار المنتقى سليماف بن صالح الخراشي(كتب موسعة في الفرؽ الضالة: مكرر في)الشعوبية عند الشيعة الفرس 

آؿ ياسر للنشر كالتوزيعحامد اإلدريسي((إني لكم ناصح أمين))الناصح األمين لشيعة علي أمير المؤمنين 
مصر- 

تقديم
صالح بن عبد اهلل الدركيش

-مكتبة اإلماـ البخارم ( ىػ1365)لموسى جار اهلل  (الوشيعة في نقد عقائد الشيعة)تهذيب 
مصر

تهذيب كتعليق
ناصر بن عبد اهلل القفارم. د

مكرر في كتب الرد)موقف الشيعة اإلمامية االثني عشرية من الصوفية 
(على الصوفية

-www.ddعبد اهلل بن محمد
sunnah.net

-دار سبيل المؤمنين ربيع بن ىادم المدخلينصيحة كتحذير ألىل مصر حكومة كشعبا من الرافضة
القاىرة

إعداد
أبو عبد األعلى، خالد بن محمد

مصر- دار الرحمة سليماف بن صالح الخراشيأسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق
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منزلة معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو عند أىل السنة كالجماعة كالرد
(مذكور في كتب العقيدة) 2/1على شبهات الطاعنين فيو 

-دار منار التوحيد أمير بن أحمد قركم
المدينة

مذكور في)سل السناف في الذب عن معاكية بن أبي سفياف رضي اهلل عنو 
(كتب العقيدة

الرياض- دار العاصمة سعد بن ضيداف السبيعي تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

المؤلفطو بن حامد الدليميإمامة الصديق رضي اهلل عنو كأرضاه

شبكة أنصار أىل البيتطو بن حامد الدليميأسطورة المذىب الجعفرم
www.ansar.org

مصر- دار ابن رجب أحمد بن سعد حمداف الغامدمنشأتو كمراحل تكوينو- التشيع 

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد اهلل القفارمالخمس عند الشيعة اإلمامية كجذكره العقدية

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازأعداء آؿ البيت تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

-دار اإلماـ مسلم محمد بن حامد آؿ عجبلفبراءة أئمة البيت من عقيدة االثني عشرية في اإلمامة كالصحابة
المدينة

مركز البياف للبحوثخالد بن عبد المحسن التويجرمالبرقعي كجهوده في الرد على الرافضة
الرياض- كالدراسات 
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آؿ ياسر للنشر كالتوزيععزيزة بنت علي األشوؿالتناقضات العقدية في مذىب الشيعة اإلثني عشرية
مصر- 

تقديم
ناصر بن عبد اهلل القفارم. د

دراسة تحليلية- الخميني كآراؤه االعتقادية كآثاره في الفكر اإلسبلمي 
3/1نقدية 

مركز العصر للدراساتعبد اهلل بن ضيف اهلل آؿ دكفاف
االستراتيجية كالمستقبلية

دراسة حديثية- كتاب المراجعات لعبد الحسين شرؼ الدين الموسوم 
نقدية

-مكتبة اإلماـ الذىبي عثماف بن محمد الخميس
الكويت

1416)زيد بن عبد العزيز فياض الخميني، ضبلالتو كانحرافاتو
(ىػ

الرياض- دار األلوكة 

-دار اإلماـ مسلم عبد القادر بن محمد عطا صوفيدراسة منهجية لبعض فرؽ الرافضة كالباطنية
المدينة

موقف الشيعة اإلثني عشرية من األئمة األربعة أبي حنيفة كمالك
كالشافعي كأحمد بن حنبل رضي اهلل عنهم

المؤلفخالد بن أحمد الزىراني

المدينة- دار العقيدة محمد بن متعب البشرمدراسة عقدية- أبو ذر الغفارم رضي اهلل عنو بين أىل السنة كالرافضة 

المدينة- دار العقيدة ىناء عصاـ محمد البرشالصحابة رضي اهلل عنهم بين صحيح البخارم كالكافي للكليني

بين)الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد كافي في كتابو 
(الشيعة كأىل السنة

-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير 
باكستاف
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المؤلفعبد الهادم الحسينيآية التطهير كعبلقتها بعصمة األئمة

األصوؿ، المعتقدات، المظاىر الدينية– اإلسماعيلية المعاصرة 
كاالجتماعية

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن أحمد الجوير

-إدارة ترجماف اإلسبلـ ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير اإلسماعيلية
باكستاف

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل(أسئلة عن معتقد اإلسماعيلية)األجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة  
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

األردف- دار عمار رحمة اهلل قمر الهدل األثرمالبوىرة، تاريخها كعقائدىا

موسوعة أىل السنة في نقد أصوؿ فرقة األحباش كمن كافقهم على
2/1أصولهم 

الذىبية لئلنتاج اإلعبلميعبد الرحمن بن محمد دمشقية
مصر- كالتوزيع 

تركيا- مكتبة الغرباء عبد الرحمن بن محمد دمشقيةالحبشي شذكذه كأخطاؤه

مكة- دار عالم الفوائد سعد بن علي الشهراني2/1آثارىا - عقائدىا - فرقة األحباش، نشأتها 

رسالة صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث- ضبلؿ جماعة األحباش 
العلمية كاإلفتاء بالمملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 
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بيركت- عالم الكتب محمد أحمد الخطيب(عرض كنقد)عقيدة الدركز 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(160 - 145/35يقع في مجموع الفتاكل )فتول في النصيرية 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

مركز الدراساتماذا تعرؼ عن الطائفة النصيرية العلوية
مصر- كالبحوث العلمية 

إعداد
مجموعة من الباحثين

-المطبعة السلفية سليماف الحلبيتاريخها كعقائدىا- طائفة النصيرية 
القاىرة

حل الرموز في عقائد الدركز ، كيليو فتاكل العلماء في الدركز كأضرابهم
( ىػ1334)للشيخ محمد رضا الزعيم 

المدينة- دار النصيحة ( ىػ1347)محمد سليم اآلمدم  دراسة/تحقيق
حمد بن صالح الحميده

المؤلفمشاعل بنت سلطاف الجريدالنصيرية المسماة بالعلوية ، من طائفة منبوذة إلى أقلية حاكمة

1416)زيد بن عبد العزيز فياض حقيقة الدركز
(ىػ

الرياض- دار األلوكة 

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقلنشأتها كأصولها كموقف السلف منها- القدرية كالمرجئة 
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-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير المنشأ كالمصدر- التصوؼ 
باكستاف

-دار أضواء السلف محمد بن ربيع بن ىادمحقيقة الصوفية في ضوء الكتاب كالسنة
الرياض

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافحقيقة التصوؼ كموقف الصوفية من أصوؿ الدين كالعبادة

مظاىر االنحرافات العقائدية عند الصوفية كأثرىا السيئ  على األمة
3/1اإلسبلمية 

الرياض- مكتبة الرشد إدريس محمود إدريس

-دار الكتب العلمية ( ىػ1390)عبد الرحمن الوكيل ىذه ىي الصوفية
بيركت

مصرع التصوؼ أك تنبيو الغبي إلى تكفير ابن عربي كتحذير العباد من
أىل العناد ببدعة االتحاد

القاىرة- دار اليسر ( ىػ885)إبراىيم بن عمر البقاعي  تحقيق
عبد الرحمن الوكيل

الرياض- دار الراية ىاركف بن بشير صديقيمصادر التلقي عند الصوفية تقديم
ناصر بن عبد الكريم العقل. د

-مكتبة ابن تيمية عبد الرحمن عبد الخالقفضائح الفكر الصوفي
الكويت

الرياض- دار العاصمة الشيخ حسن البحيرم الحنفيالحماسة السنية في الرد على بعض الصوفية تحقيق
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د
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إعصار التوحيد يحطم كثن الصوفية، كيليها فتاكل للشيخ ابن باز كاللجنة
الدائمة في الرد على الصوفية

الرياض- دار القاسم 

-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير دراسات في التصوؼ
باكستاف

الرياض- دار طيبة عبد الرحمن بن محمد دمشقيةأبو حامد الغزالي كالتصوؼ كدراسة كتب الغزالي

الثقبة- دار الهجرة محمد أحمد لوح2/1تقديس األشخاص في الفكر الصوفي 

-دار عالم الكتب صابر عبد الرحمن طعيمةالصوفية معتقدا كمسلكا
الرياض

بيركت- عالم الكتب عبد الرحمن بن محمد دمشقيةالصاعقة المحرقة على المتصوفة الرافعية المتزندقة

الهندكسية كالبوذية كالجينية كالسيخية كعبلقة- فصوؿ في أدياف الهند 
التصوؼ بها

مصر- دار البخارم محمد ضياء الرحمن األعظمي

الحجج العقلية كالنقلية فيما ينافي االسبلـ من بدع الجهمية كالصوفية
(361 - 286/2يقع في  مجموع الفتاكل )

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(24 - 5/11تقع في مجموع الفتاكل )الصوفية كالفقراء 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 
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 -230/13يقع في مجموع الفتاكل )رسالة في علم الظاىر كالباطن 
269)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- دار طويق محمد بن أحمد الجويرالتوثيق كالتحصيل لردكد ابن عقيل على الصوفية

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن دجين السهلي(نشأتها كعقائدىا كآثارىا)الطرؽ الصوفية 
الرياض

حوار مع الدكتور)كشف زيف التصوؼ كبياف حقيقتو كحاؿ حملتو 
(القارم كأنصاره

-مكتبة اإلماـ مسلم ربيع بن ىادم المدخلي
الكويت

-دار التوحيد للنشر أمين بن أحمد السعدمالصوفية في حضرموت، نشأتها، أصولها، آثارىا
الرياض

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالرد على الشاذلي في حزبيو، كما صنفو في آداب الطريق
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

الرياض- دار المنهاج محمد بن عبد الرحمن العريفي2/1موقف ابن تيمية من الصوفية 

مصر- مكتبة الرضواف عبد الرحمن بن محمد دمشقيةالطريقة الرفاعية

إبراىيم)ست منظومات في الرد على الصوفي يوسف النبهاني، للعلماء 
(بن عيسى، بن سحماف، محمد بهجت البيطار، كغيرىم

عماف- الدار األثرية  جمع
سليماف بن صالح الخراشي
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-دار أضواء السلف عبد اهلل مصطفى نومسوؾتاريخها كعقائدىا كعبلقة الصوفية بها- البوذية 
الرياض

الرياض- دار الصميعي (أم أبي الوفاء بن عقيل)موقف ابن عقيل من الصوفية  جمع
محمد بن أحمد الجوير. د

الرياض- دار الصميعي محمد بن أحمد الجويرالرد المنيف على رفع دعول التكاليف

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم(مكرر في أركاف اإليماف)آراء الصوفية في أركاف اإليماف 

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن أحمد الجويرجهود علماء السلف في القرف السادس الهجرم في الرد على الصوفية

عبد العزيز محمد القيركانيالفتول المالكية في أفعاؿ الصوفية
( ىػ750)المالكي 

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  جمع كتحقيق
علي الكندرم المرر

بحث كافي في رد عدكاف الصوفية كمدعي - (أصوؿ ببل أصوؿ)سلسلة 
المهدية على مصادر التلقي كالمرجعية الشرعية

-دار التوحيد للتراث محمد بن إسماعيل المقدـ
مصر

-مكتبة اإلماـ الوادعي عبد الخالق بن محمد الوصابيمخالفة الصوفية لئلماـ الشافعي
صنعاء

موقع الصوفيةالسيد حسن الحسينيمناقشة لفكر الحبيب الجفرم- النصيحة 
www.alsoufia.c
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1421)محمد المنتصر الريسوني كانهارت الطرقية
(ىػ

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
عبد الرحمن بن أحمد الجميزم

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن ناصر العتيبي4/1عرض كنقد - الطريقة الشاذلية 

1421)محمد المنتصر الريسوني ال ِحلق للذكر البدعي في اإلسبلـ
(ىػ

الرياض- دار المنهاج  تحقيق
عبد الرحمن بن أحمد الجميزم

المؤلفمحمد بن عبد اهلل القونومتاريخها كفتول شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فيها- الصوفية القلندرية 

مكرر)جذكرىا، كاقعها، أثرىا على األمة – العبلقة بين الصوفية كاإلمامية 
(في كتب الرد على الشيعة

الرياض- مجلة البياف زياد بن عبد اهلل الحماـ

-مكتبة اإلماـ البخارم السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم3/1 رسالة 14تحتوم على  - (من بدع الصوفية)موسوعة 
مصر

الكويت- غراس فهد بن سليماف الفهيدنشأة البدع الصوفية

مكرر في كتب الرد)موقف الشيعة اإلمامية االثني عشرية من الصوفية 
(على الشيعة

-www.ddعبد اهلل بن محمد
sunnah.net

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداح(رسالة دكتوراة)دراسة تحليلة نقدية - حركة التصوؼ في الخليج العربي 
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-مكتبة ابن تيمية مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية
القاىرة

تعليق/تقديم
عبد الرحمن دمشقية

الرياض- دار التوحيد أمين بن أحمد السعدملمحات عن التصوؼ في حضرموت

-دار التوحيد للنشر صادؽ بن سليم صادؽعرضا كنقدا- المصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
الرياض

 قوال ألربعة كثبلثين150أكثر من - أقواؿ أئمة المالكية في الصوفية 
إماما مالكيا

الرياض- مكتبة التوبة عبد اهلل بن عثماف بن يوسف

-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير عقائد كتاريخ– البريلوية 
باكستاف

دراسة كافية لتاريخها)المهدية في اإلسبلـ منذ أقدـ العصور حتى اليـو 
(العقدم كالسياسي كاألدبي

-دار الكتاب العربي سعد محمد حسين
لبناف

-دار الكتاب كالسنة سيد طالب الرحمن الشاهعقائد علماء الديوبندية
باكستاف

الرياض- دار الصميعي سيد طالب الرحمن الشاهتعريفها كعقائدىا- الديوبندية 
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الرياض- دار القاسم محمد بن إبراىيم الحمدالبهائية

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن صالح الحمومالبهائية

أحمد بن حجر آؿ بو طاميالبابية كالبهائية كأىدافهما في دعول النبوة كالرد عليهما
( ىػ1423)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
قطر- اإلسبلمية 

-دار الكتب العلمية محمد حسن محمد حسن إسماعيل(تاريخا كعقيدة)البابية كالبهائية 
بيركت

المؤلفدخيل اهلل بن محمود األزكرمالبهائية كموقف اإلسبلـ منها

القاىرة- دار البصائر مصطفى عمرافتهافت البابية كالبهائية في ضوء العقل كالنقل

-إدارة ترجماف السنة ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير عرض كنقد– البابية 
باكستاف

-إدارة ترجماف اإلسبلـ ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير نقد كتحليل– البهائية 
باكستاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
التيجانية :الموضوع 

14

الرياض- دار طيبة علي محمد الدخيل اهللالتيجانية

الرياض- دار العاصمة علي محمد الدخيل اهللمختصر التيجانية

1407)محمد تقي الدين الهبللي الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية
(ىػ

األردف- مكتبة األقصى 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
(األحمدية)القاديانية  :الموضوع 

14

بيركت- مؤسسة الرسالة مصباح الدين زاىدمالقاديانية كخطرىا على اإلسبلـ

الرياض- دار القاسم محمد بن إبراىيم الحمدالقاديانية

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن صالح الحمومالقاديانية

المودكدم/ محمد الخضر حسين دحض مفتريات القاديانية في ضوء الكتاب كالسنة
الندكم/ 

الرياض– دار القبلتين  جمع
سعد المرىفي. د

أحمد بن حجر آؿ بو طاميالقاديانية كدعايتها الضالة كالرد عليها
( ىػ1423)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

مكة- المكتبة اإلمدادية منظور أحمد شنيوتياألصوؿ الذىبية في الرد على القاديانية تقديم
الشيخ محمد بن عبد اهلل السبيل

-إدارة ترجماف اإلسبلـ ( ىػ1407)إحساف إلهي ظهير دراسات كتحليل– القاديانية 
باكستاف

الرياض- دار طيبة أحمد بن سعد الغامدمعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اإلرجاء :الموضوع 

14

تقدـ في)نشأتها كأصولها كموقف السلف منها - القدرية كالمرجئة 
(القدرية

الرياض- مدار الوطن ناصر بن عبد الكريم العقل

عدة فتاكل صادرة من- التحذير من اإلرجاء كبعض الكتب الداعية إليو 
لجنة اإلفتاء بالسعودية

مكة- دار عالم الفوائد 

مكة- دار عالم الفوائد محمد بن سالم الدكسرمرفع البلئمة عن فتول اللجنة الدائمة تقديم المشايخ
الفوزاف كالراجحي كسعد بن حميد

الرياض- دار المحدث محمد بن سعيد الكثيرمبراءة أىل الحديث كالسنة من بدعة المرجئة تقديم
عبد الرحمن بن صالح المحمود. د

-دار التوحيد للنشر عبد اهلل بن محمد السندعرض كنقد– آراء المرجئة في مصنفات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد القرنيدراسة تحليلة نقدية- أصوؿ المخالفين ألىل السنة في اإليماف 

يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات)ذـ اإلرجاء كالتحذير من المرجئة 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

المؤلفعصاـ بن عبد اهلل السنانيأقواؿ ذكم العرفاف في أف أعماؿ الجوارح داخلة في مسمى اإليماف مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الكياف علي بن عبد العزيز الموسىإتحاؼ النببلء برد شبهات من كقع في اإلرجاء تقديم
الرياض- الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اإلرجاء :الموضوع 

14

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمحقيقة اإليماف كبدع اإلرجاء في القديم كالحديث

مبحث في- تحفة المحب بأف جنس األعماؿ من لواـز إيماف القلب 
بياف منزلة العمل الظاىر من اإليماف

-دار التوحيد للنشر جماؿ بن إبراىيم أبو سريع
الرياض

الرياض- مدار الوطن صالح بن محمد السويحالفركؽ بين عقيدة السلف كعقيدة المرجئة في اإليماف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
كتب الرد على الطاعنين في السنة النبوية من القرآنيين كنحوىم :الموضوع 

14

محمد ناصر الدين األلبانيمنػزلة السنة في اإلسبلـ كبياف أنو ال يستغنى عنها بالقرآف
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيالحديث حجة بنفسو في العقائد كاألحكاـ
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللكجوب العمل بسنة الرسوؿ ككفر من أنكرىا
( ىػ1420)

الدماـ- دار الذخائر 

-كقف السبلـ الخيرم صالح بن فوزاف الفوزافمكانة السنة في اإلسبلـ
الرياض

-دار المعراج الدكلية صالح بن سليماف البقعاكمالتبلـز بين الكتاب كالسنة من خبلؿ الكتب الستة
الرياض

بيركت- عالم الكتب صبلح الدين مقبوؿ أحمدزكابع في كجو السنة قديما كحديثا

الرياض- دار الداعي محمد لقماف السلفيمكانة السنة في التشريع اإلسبلمي كدحض مزاعم المنكرين كالملحدين

الرد: دفاع عن السنة كرد شبو المستشرقين كالكتاب المعاصرين، كيليو
على من ينكر حجية السنة

عبد الغني/ محمد أبو شهبة 
عبدالخالق

بيركت- دار الجيل 

الرياض- دار الفضيلة ( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي شبهات حوؿ السنة، كرسالة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
كتب الرد على الطاعنين في السنة النبوية من القرآنيين كنحوىم :الموضوع 

14

الرياض- دار الداعي محمد لقماف السلفيمكانة السنة في التشريع اإلسبلمي كدحض مزاعم المنكرين كالملحدين

الرياض- دار العاصمة ( ىػ294)المركزم، محمد بن نصر السنة تخريج/تحقيق
عبد اهلل بن محمد البصيرم. د

الكويت- غراس ( ىػ294)المركزم، محمد بن نصر السنة تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

مصر- دار اليقين عماد السيد الشربػيػنػي2/1مناقشتها كالرد عليها - السنة النبوية في كتابات أعداء االسبلـ 

حمود بن عبد اهلل التويجرم2/1الرد القويم على المجـر األثيم 
( ىػ1413)

-مكتبة دار العلياف 
بريدة

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد براءة أىل السنة
(ىػ

الرياض- دار الراية 

الطائف- مكتبة الصديق خادـ حسين إلهيالقرآنيوف كشبهاتهم حوؿ السنة

من الزلل كالتضليل« أضواء على السنة»األنوار الكاشفة لما في كتاب 
رد على أبي رية المصرم في مسائل شتى– كالمجازفة 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
( ىػ1386)

بيركت- عالم الكتب 

بيركت- دار المقتبس رفعت فوزم عبد المطلبشبهات حوؿ السنة المشرفة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
كتب الرد على الطاعنين في السنة النبوية من القرآنيين كنحوىم :الموضوع 

14

تكوين للدراساتأحمد بن يوسف السيدتثبيت حجية السنة كنقض أصوؿ المنكرين
جدة- كاألبحاث 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
العقبلنيوف :الموضوع 

14

عماف- الدار األثرية محمد بن موسى آؿ نصرالعقل كمنزلتو في اإلسبلـ

الرياض- مكتبة الرشد األمين الصادؽ األمينرسالة ماجستير- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 

الرياض- دار الفضيلة ناصر بن عبد الكريم العقلاالتجاىات العقبلنية الحديثة

دراسة- موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوم الشريف 
تطبيقية على تفسير المنار

-المكتب اإلسبلمي شفيق بن عبد بن عبد اهلل شقير
بيركت

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمير3/1منهج السلف كالمتكلمين في موافقة العقل للنقل 
الرياض

الرياض- مكتبة الكوثر محمد حامد النصرالعصرانيوف بين مزاعم التجديد كميادين التغريب

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمدرء تعارض العقل كالنقل أك موافقة صحيح المنقوؿ لصريح المعقوؿ
( ىػ728)

جامعة اإلماـ محمد بن
الرياض- سعود 

تحقيق
محمد رشاد سالم. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم6/1درء تعارض العقل كالنقل أك موافقة صحيح المنقوؿ لصريح المعقوؿ 
( ىػ728)

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

-مكتبة الغرباء األثرية علي بن حسن الحلبيالعقبلنيوف أفراخ المعتزلة العصريوف
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
العقبلنيوف :الموضوع 

14

السعودية- دار الوحيين سليماف بن صالح الخراشيشبهات عصرانية مع أجوبتها

الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز مختار إبراىيم األمينعرض كنقد- العصرانيوف كمفهـو تجديد الدين 

سلسلة)أصوؿ الفكر العصراني المعاصر - التطرؼ المسكوت عنو 
(3مركز الفكر المعاصر رقم 

-دار التوحيد للنشر ناصر بن يحيى الحنيني
الرياض

-مركز الفكر المعاصر سعد بن بجاد العتيبيموقف االتجاه العقبلني اإلسبلمي المعاصر من النص الشرعي
الرياض

القاىرة- دار العفاني سيد بن حسين العفانيرياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية كمنكرم السنة

-موقف االتجاه العقلي اإلسبلمي المعاصر من قضايا الوالء كالبراء 
دراسة عقدية

الرياض- دار الفضيلة مضاكم بنت سليماف البساـ تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

دفع دعول المعارض العقلي عن األحاديث المتعلقة بمسائل االعتقاد
مكرر في كتب العقيدة - ((دراسة لما في الصحيحين))

-مكتبة دار المنهاج عيسى بن محسن النعيمي
الرياض

بيركت- مؤسسة الرسالة فهد بن عبد الرحمن الركمي2/1منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الغلو في الدين :الموضوع 

14

الرياض- دار الصميعي عبود بن علي بن درعظاىرة الغلو في الدين

الرياض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلحقيقة الغلو في الدين تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد الرحمن بن معبل اللويحق(رسالة ماجستير) 3/1– الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحمن بن محمد الهرفيجذكر الغلو راجعو
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار التوحيد سعد بن فبلح العريفي2/1الزنادقة، عقائدىم كفرقهم كموقف أئمة المسلمين منهم 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
النفاؽ :الموضوع 

14

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنصفات المنافقين
( ىػ751)أيوب 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشير عيوف

صفة النفاؽ كنعت المنافقين من السنن المأثورة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن
( ىػ430)عبداهلل 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

301)الفريابي، جعفر بن محمد صفة النفاؽ كذـ المنافقين
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار  تحقيق
عبد الرقيب اإلبي

الرياض- دار التدمرية محمد بن سريع السريعالنفاؽ كالمنافقوف في ضوء سورة التوبة

-دار كمكتبة الحامد محمد بن موسى آؿ نصرالمنافقوف في الكتاب كالسنة
عماف

1080   من 781صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

-دار أضواء السلف سعود بن عبد العزيز الخلفاليهودية كالنصرانية- دراسات في األدياف 
الرياض

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن ناصر القشيرم2/1اليهود في السنة المطهرة 
801

عبد اهلل بن عبد العزيز بن جبرين(قصص كأخبار من صحيح السنن كاآلثار)اليهود 
( ىػ1438)

المؤلف

محمد رحمة اهلل بن خليل الرحمنإظهار الحق
( ىػ1308)الهندم 

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

تحقيق
محمد ملكاكم. د

–الصابئوف – النصرانية – اليهودية )موجز األدياف في القرآف الكريم 
(اإلسبلـ– المشركوف – الدىريوف – المجوس 

بيركت- مؤسسة الرسالة عبدالكريم زيداف

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنفتاكل كأحكاـ في النبي عيسى عليو السبلـ
( ىػ1430)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
علي العمارم

 دليبل على كجود النبي99 )البشارات العجاب في صحف أىل الكتاب 
(المبشر بو في التوراة كاإلنجيل 

بيركت- دار ابن حـز صبلح الراشد

أبو البقاء صالح بن الحسينرسالة علمية - 2/1تخجيل من حرؼ التوراة كاإلنجيل 
( ىػ688)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمود عبد الرحمن. د

الرياض- دار العاصمة محمد بن عبد اهلل السحيماألصل كالواقع- النصرانية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

الجمعية السعودية لعلـوبسمة أحمد جستنيو(أسبابو كنتائجو)تحريف رسالة المسيح عليو السبلـ عبر التاريخ 
المدينة- العقيدة 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم3/1الجواب الصحيح لمن بدؿ دين المسيح 
( ىػ728)

الرياض- دار الفضيلة  تحقيق
عبد الكريم العسكر- علي حسن 

آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية)ىداية الحيارل في أجوبة اليهود كالنصارل 
 -16)

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عثماف بن جمعة ضميرية

سليماف بن عبد القوم الطوفي2/1االنتصارات اإلسبلمية في كشف شبو النصرانية 
( ىػ716)الحنبلي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  دراسة/تحقيق
سالم بن محمد القرني. د

المؤلفصابر عبد الرحمن طعيمة(تأمبلت في كتب األناجيل)قراءة في الكتاب المقدس 

الرياض- مكتبة الرشد محمد ضياء الرحمن األعظميدراسات في اليهودية كالنصرانية كأدياف الهند

كتقع) (خطاب من ابن تيمية الى سراجوس ملك قبرص)الرسالة القبرصية 
(630 - 601/28في مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  عناية/تعليق
عبلء الدين دمج

الرياض- مكتبة الرشد سارة بنت حامد العبادمموقف اليهود كالنصارل من المسيح عليو السبلـ كإبطاؿ شبهاتهم حولو

-دار أضواء السلف مصباح أبو بكر كاقيزبدة القوؿ الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليو السبلـ
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاؽ بن عبد المجيد األرك2/1دراسة كنقدا - مصادر النصرانية 
الرياض

تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس. د

األردف- دار المعالي أحمد محمد زايدحقيقة العبلقات اليهودية النصرانية كأثرىا على العالم اإلسبلمي

تقدـ)أصوؿ الديانة اليهودية كفركعها كدكرىا في تكوين عقائد الرافضة 
(في كتب الرد على الرافضة

الرياض- دار المنتقى سعد المبارؾ الحسن محمد تقديم
عبد الرحمن محمد دمشقية. د

دراسة لجوانب االعتقاد في اليهودية- األسفار المقدسة قبل اإلسبلـ 
كالمسيحية

بيركت- عالم الكتب صابر عبد الرحمن طعيمة

جمعية إحياء التراثمحمد بن حمد الحمود النجدمصفات اليهود في الكتاب كالسنة كالتحذير من مشابهتهم
الكويت- اإلسبلمي 

الدماـ- دار ابن القيم محمود النجيرمجهود اإلماـ ابن القيم في نقد اليهودية كالنصرانية

عبد الشكور بن محمد أمافبنو إسرائيل كموقفهم من الذات اإللهية كاألنبياء
العركسي

مكة- المكتبة األسدية 

الرياض- مدار الوطن غازم بن عبد العزيز الشمرم(مكرر في النبوات)موسى في السنة النبوية، دراسة موضوعية 

دمشق- دار القلم محمد علي دكلةكبلـ في اليهود
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

اإلعبلـ بما في دين النصارل من الفساد كاألكىاـ كإظهار محاسن دين
اإلسبلـ كإثبات نبوة نبينا محمد عليو الصبلة كالسبلـ

671)القرطبي، محمد بن أحمد 
(ىػ

-دار التراث العربي 
القاىرة

تحقيق كتعليق
أحمد حجازم. د

الرياض- دار السبلـ ساجد ميردراسة كتحليل - (النصرانية)المسيحية 

الجويني، عبد الملك بن عبد اهللشفاء الغليل في بياف ما كقع في التوراة كاإلنجيل من التبديل
( ىػ478)

ركايا للدراسات
قطر- كالبحوث 

تحقيق
أحمد بن محمد آؿ ثاني

-مكتبة كنوز المعرفة محمود مزركعةخفاياه- تعاليمو - التلمود، تاريخو 
جدة

بيركت- الرسالة العالمية لؤم حاتم العانيدراسة مقارنة- االختبلفات كالتناقضات الجلية في العقيدة اليهودية 

المؤلفأنور بن صبرم السعدكفكشف الحقائق كاألباطيل من العهد القديم كاألناجيل

المؤلفشاكر توفيق العاركرمدعوة نبي اهلل عيسى عليو السبلـ إلى التوحيد كفق التوراة كاإلنجيل

الرياض- مدار الوطن حمود بن إبراىيم السبلمةألوىية المسيح كمعجزاتو أنموذجا- استدالالت النصارل بالقرآف الكريم 

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن عبد العزيز اليحيىفرؽ كمواقف- المتدينوف اليهود في فلسطين 
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

–دار األكراؽ الثقافية ذياب بن سعد الغامدمحقيقة أخبلؽ النصارل
جدة

الطائف- دار الطرفين عبد العزيز بن أحمد الحميدمموقف كبار القساكسة من القرآف الكريم

-استعادة النص األصلي لئلنجيل في ضوء قواعد النقد األدنى 
إشكاليات التاريخ كالمنهج

-مركز الفكر الغربي سامي عمارم
الرياض

-مركز الفكر الغربي محمد بن إبراىيم السبلمةدراسة عقدية- النصارل األقباط 
الرياض

-مكتبة النهج الواضح ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب يطبع ألكؿ مرة- مختصر الجواب الصحيح لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
الكويت

تحقيق
مشارم بن حمود الحرفو

-مركز الفكر الغربي عبد اهلل بن علي الشهرمعرض كدراسة في ضوء العقيدة اإلسبلمية- الرـك األرثوذكس 
الرياض

الرياض- دار التوحيد عفاؼ بنت حسن الهاشميدراسة عقدية في ضوء الكتاب كالسنة- جمعية شهود يهوه 

لشيخ اإلسبلـ ابن (الجواب الصحيح لمن بدؿ دين المسيح)تجريد 
تيمية رحمو اهلل

-دار طيبة الخضراء أحمد بن عبد اهلل العمارم الزىراني
مكة

1433)عمر بن سليماف األشقر قصص التوراة كاإلنجيل في ضوء القرآف كالسنة
(ىػ

األردف- دار النفائس 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
اليهودية كالنصرانية :الموضوع 

14

المؤلفعبد الوىاب بن صالح الشايعمدخل لنشأتها كمراحل تطورىا عبر التاريخ- تاريخ النصرانية 

كزارة الشؤكف اإلسبلميةمختصر إظهار الحق
السعودية- 

تحقيق كاختصار
محمد ملكاكم. د

مكرر في- تاريخها كعقائدىا كعبلقة الصوفية بها كالهندكسية - البوذية 
كتب الرد على الصوفية

-دار أضواء السلف عبد اهلل مصطفى نومسوؾ
الرياض

فصوؿ في أدياف الهند الهندكسية كالبوذية كالجينية كالسيخية كعبلقة
مكرر في كتب الرد على الصوفية- التصوؼ بها 

مصر- دار البخارم محمد ضياء الرحمن األعظمي

–دار األكراؽ الثقافية أبو بكر محمد زكريا3/1الهندكسية كتأثر بعض الفرؽ اإلسبلمية بها 
جدة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الشيوعية كاإللحاد :الموضوع 

14

الرياض- مكتبة الحرمين صالح بن سعد اللحيدافنقد أصوؿ الشيوعية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصراألدلة القواطع كالبراىين في إبطاؿ أصوؿ الملحدين
( ىػ1376)

الرياض- دار الشريف  تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

بيركت- عالم الكتب أمير عبد العزيزالنظم الماركسية في ميزاف اإلسبلـ

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدالشيوعية

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرتػنزيو الدين كحملتو كرجالو مما افتراه القصيمي في أغبللو
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد الرحمن بن يوسف الرحمة

ابن عثيمين، محمد بن صالح(مكرر في كتب فقو األمواؿ)األدلة على بطبلف االشتراكية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

تكوين للدراساتعبداهلل بن صالح العجيرم(مدخل لفهم اإللحاد الجديد)ميليشيا اإللحاد 
جدة- كاألبحاث 

أصوؿ الدين كالرد على الملحدين للشيخ: نقاش مع ملحد، كمعو رسالة
عبد الرحمن السعدم

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
الرياض

مصر- دار األمل كحيد الدين خافمدخل علمي إلى اإليماف- اإلسبلـ يتحدل 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الشيوعية كاإللحاد :الموضوع 

14

كىي تفاصيل المعركة الفكرية بين الملحد- انتحار إسماعيل أدىم 
كأحمد أبو شادية (لماذا أنا ملحد)إسماعيل أدىم صاحب رسالة 

-دار اآلؿ كالصحب  سليماف بن صالح الخراشي
الرياض

تكوين للدراساتسلطاف بن عبد الرحمن العميرم2/1ظاىرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث 
جدة- كاألبحاث 

تكوين للدراساتأبو زيد بن محمد مكي(قضية اإللحاد- توحيد الربوبية - أدلة كجود اهلل )دالئل الربوبية 
جدة- كاألبحاث 

إذا كاف لكل مخلوؽ خالق، فمن)فمن خلق اهلل؟ نقد الشبهة اإللحادية 
في ضوءالتحقيق الفلسفي كالنقد الكوسمولوجي (إذف خلق اهلل؟

تكوين للدراساتسامي عامرم
جدة- كاألبحاث 

تكوين للدراساتسامي عامرمالرد على أبرز شبهات المبلحدة- مشكلة الشر ككجود اهلل 
جدة- كاألبحاث 

نظرة شرعية في كتابات كركايات تركي الحمد، مع ملحق يحوم بيانات
الشيخ العبلمة عبد المحسن العباد في بياف حاؿ تركي الحمد

المؤلفسليماف بن صالح الخراشي

الدماـ- دار ابن الجوزم الفصوؿ المفيدة في تقوية العقيدة كالرد على مبلحدة الشيوعية العنيدة جمع كترتيب
أحمد بن منصور المنصور

-دار طيبة الخضراء أحمد بن عبد اهلل الغنيمافنواقض توحيد الربوبية كمظاىرىا
مكة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
القومية العربية كما تفرع منها :الموضوع 

14

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللنقد القومية العربية على ضوء اإلسبلـ كالواقع
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

الرياض- دار طيبة صالح بن عبد اهلل العبودفكرة القومية العربية على ضوء اإلسبلـ

الجمعيات القومية العربية كموقفها من اإلسبلـ كالمسلمين في القرف
الرابع عشر الهجرم

مركز البياف للبحوثخالد بن إبراىيم الدبياف
الرياض- كالدراسات 

الرياض- مدار الوطن سعيد بن ناصر الغامدمتاريخو كعقائده– حزب البعث 

مناقشة علمية ألىم مبادلء الحزب كرد علمي مفصل– حزب التحرير 
حوؿ خبر الواحد

تركيا– مكتبة الغرباء عبد الرحمن بن محمد دمشقية
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
العلمانية كالحداثة :الموضوع 

14

الثقبة- دار الهجرة سفر بن عبد الرحمن الحواليالعلمانية

-دار طيبة الخضراء محمد شاكر الشريفتحطيم الصنم العلماني
مكة

مصر- دار ىجر عوض بن محمد القرنيالحداثة في ميزاف اإلسبلـ تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

تكوين للدراساتسامي عامرمكشف المصطلح كفضح الداللة- العالمانية طاعوف العصر 
جدة- كاألبحاث 

تكوين للدراساتماجد بن محمد األسمرمأبعاد التحريف العلماني لمقامات النبوة- العلمانيوف كالنبوة 
جدة- كاألبحاث 

الجزائر- دار الموقع محمد علي فركوسحقيقتها كخطرىا- العلمانية 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أدياف كفرؽ
الليبرالية-  :الموضوع 

14

-مكتبة دار الحجاز عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفيالعقيدة الليبرالية في رصف العقل ككصف النقل
مصر

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلميحقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها
جدة- كالبحوث 

دار األكائل للطباعةخليفة بن بطاح الخزمالليبراليوف الجدد
القاىرة- كالنشر 

.، د(ال إكراه في الدين)قراءة نقدية في كتاب - الردة بين الحد كالحرية 
طو العلواني

الرياض- دار التدمرية صالح بن علي العميريني قدـ لو كأضاؼ إليو
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

صالح بن عبد الرحمن الحصينالحرية الدينية
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

الرياض- مدار الوطن أحمد بن محمد اللهيبأصوؿ الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها

الرياض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العميرينياإلسبلـ كالتفرقة العنصرية

يقع ضمن مجموع مؤلفات)األحاديث النبوية في ذـ العنصرية الجاىلية 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتنوير الغبش في فضل السوداف كالحبش
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار الشريف  تحقيق
مرزكؽ علي إبراىيم
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الرياض- دار العاصمة حمود بن أحمد الرحيليالرأسمالية كموقف اإلسبلـ منها

مصر- دار نهضة مصر محمد الغزاليدفاع عن العقيدة كالشريعة ضد مطاعن المستشرقين

القاىرة- دار االعتصاـ خضر حمدىذه ىي الماسونية فاقتلعوا جذكرىا
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1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد الردكد
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

تنبيهات ىامة على ما كتبو الشيخ محمد بن علي الصابوني في صفات
اهلل عز كجل

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد التحذير من مختصرات الصابوني
(ىػ

الرياض- دار الراية 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزاف5/1البياف ألخطاء بعض الكتاب 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بناإلتحاؼ في الرد على الصحاؼ
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

كىو استدراؾ على أكثر من)المورد الزالؿ في التنبيو على أخطاء الظبلؿ 
(، كيقع في مجموع الشيخ"في ظبلؿ القرآف" خطأ في كتاب 190

عبد اهلل بن محمد الدكيش
( ىػ1409)

بريدة- مكتبة العلياف 

عجماف- مكتبة الفرقاف ربيع بن ىادم المدخلينظرات في كتاب التصوير الفني في القرآف الكريم لسيد قطب

أحمد بن حجر آؿ بو طامينقض كبلـ المفترين على الحنابلة السلفيين
( ىػ1423)البنعلي 

الرياض- دار الصميعي 

الرياض- دار الصميعي محمد بن عبد الرحمن الخميسفتح المعبود في بياف الهفوات في كتاب بذؿ المجهود
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تقديممحمد بن جميل زينوتحذير اإلخواف من إنحرافات عبد الرحيم الطحاف
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرد على الرفاعي كالبوطي في كذبهما على أىل السنة كدعوتهما إلى
البدع كالضبلؿ

الكويت- دار ابن األثير عبد المحسن بن حمد العباد البدر

حوار مع- جماعة كاحدة ال جماعات، كصراط كاحد ال عشرات 
عبدالرحمن عبد الخالق

-مكتبة الغرباء األثرية ربيع بن ىادم المدخلي
المدينة

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

المدينة- دار المآثر ممدكح الحربيالسيف البتار في نحر الشيطاف نزار كمن كراءه من المرتدين الفجار
النبوية

تقديم سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

الرياض- دار الفضيلة جماعة من العلماءمزيل اإللباس في األحكاـ على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده

المؤلفعبد العزيز بن محمد السدحاف3/1 (أحاديث- رجاؿ - أخبار - كتب )تحت المجهر 

مجموع)اإلعبلـ بذكر المصنفات التي حذر منها شيخ اإلسبلـ في كتابو 
(الفتاكل

الدماـ- رمادل للنشر رائد صبرم ابن أبي علقة

1340)المصنفات التي تكلم عليها اإلماـ الحافظ الذىبي نقدا كثناء 
(مصنفا

بيركت- شركة الرياف إبراىيم بن منصور الهاشمي

منتقى من فتاكل اللجنة، ابن باز، ابن)فتاكل حوؿ بعض الكتب 
(عثيمين، عبد الرزاؽ عفيفي، الفوزاف

الرياض- دار الثبات 
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الرياض- مكتبة الرشد سليماف بن صالح الخراشيإتهامات ال تثبت

عبد الكريم بن صالح الحميد(الفن: رد على كتابو)الحق الدامغ للدعاكم في دحض مزاعم القرضاكم 

صنعاء- دار اآلثار أحمد بن محمد العدينيرفع اللثاـ عما خالف فيو القرضاكم شريعة اإلسبلـ تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

-دار علـو السنة سليماف بن صالح الخراشينظرات شرعية في ديواف المتنبي
الرياض

الشيخ سليماف بن عبد الرحمن بن(تعقبات في العقيدة كالفقو)مبلحظاتي حاؿ مطالعاتي 
( ىػ1397)حمداف 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تعليق/تحقيق
سعد بن عبد اهلل السعداف

مناصحة الشيخين محمد بن عبد اللطيف كمحمد بن إبراىيم ألبي الوفاء
(إصبلح األخواف على يد السلطاف)األمرتسرم، كمعها كثيقة 

عناية
سليماف بن صالح الخراشي

تعليقات الشيخ العبلمة سليماف بن سحماف على بعض تعليقات الشيخ
رشيد رضا على كتب أئمة الدعوة

الرياض- دار الصميعي سليماف بن صالح الخراشي

مجموع مقاالت)الدرر البازية في الرد على االنحرافات العقدية كالشرعية 
(للشيخ ابن باز في الرد على فرؽ مختلفة

الرياض- مكتبة الرشد  جمع
أبو العبل بن راشد بن أبي العبل الراشد

الرياض- دار الصميعي سليماف بن صالح الخراشيتعليقات العبلمة محمد بن مانع على مقاالت الكوثرم كبعض كتبو
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، كيليو رد«الدرر السنية في األجوبة النجدية»ثناء العلماء على كتاب 
على حسن بن فرحاف المالكي

الرياض- دار القاسم سليماف بن صالح الخراشي تقديم
عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي

-مجموعة زاد للنشر محمد صالح المنجدبدعة إعادة فهم النص
جدة

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الصميعي خالد بن عبد اهلل القاسم2/1 (االستشراقية)مفتريات كأخطاء دائرة المعارؼ اإلسبلمية 

محمد ناصر الدين األلبانيكشف النقاب عما في كبلـ الكوثرم من األباطيل كاإلفتراءات
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

من بداية)جهود علماء الدعوة السلفية في نجد في الرد على المخالفين 
(القرف الثالث عشر إلى منتصف القرف الرابع عشر الهجرم

عبد الهادم بن عبد اللطيف
الصالح الخليف

المؤلف إشراؼ
عبد العزيز آؿ عبد اللطيف. د

المؤلفسليماف بن صالح الخراشينظرة شرعية في كتابات كركايات تركي الحمد

المؤلفمحمد بن جميل زينوالتحذير الجديد من مختصرات الصابوني في التفسير

كتب كرسائل عبد المحسن بن حمد)كىو المجلد السابع من )الردكد 
(العباد البدر

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدر
الرياض

عقيدة)رد على كتابو - تنبيهات على رسالة محمد عزيزة في الصفات 
الجامع للبحوث كالرسائل: ، كتقع في(ابن كثير في آيات الصفات

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر
الرياض
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ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل2/1جامع بياف العلم كفضلو 
( ىػ463)النمرم 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
أبي األشباؿ الزىيرم، حسن بن أمين

أبو خيثمة النسائي، زىير بن حربكتاب العلم
( ىػ234)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تخريج/تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 2/1المدخل إلى السنن الكبرل 
(ىػ

-دار أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
محمد ضياء الرحمن األعظمي. د

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليشرؼ أصحاب الحديث كنصيحة أصحاب الحديث
( ىػ463)ابن ثابت 

جدة- مكتبة العلم  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليشرؼ أصحاب الحديث
( ىػ463)ابن ثابت 

بيركت- عالم الكتب  تخريج/تحقيق
الداني بن منير آؿ زىوم

الخطيب البغدادم، أحمد بن علياقتضاء العلم العمل
( ىػ463)ابن ثابت 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي2/1الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع 
( ىػ463)ابن ثابت 

مصر- دار اللؤلؤة  ضبط كتعليق كتخريج
أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

ابن جماعة، محمد بن إبراىيمتذكرة السامع كالمتكلم في آداب العالم كالتعلم
( ىػ733)الكناني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن مهدم العجمي

-المكتب اإلسبلمي (مجموع كبلـ ابن القيم من كتبو)فضل العلم كالعلماء 
بيركت

جمع
صالح بن أحمد الشامي
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ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنفضل علم السلف على الخلف
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد بن سيف العجمي

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(إنما يخشى اهلل من عباده العلماء)الكبلـ على قولو تعالى 
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالمعين على تحصيل آداب العلم كأخبلؽ المتعلمين
( ىػ1376)

الرياض- دار الصميعي  عناية
علي بن حسن الحلبي

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـآداب طالب الحديث

الرياض- مكتبة الرشد كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب عناية
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد حلية طالب العلم
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد التعالم كأثره على الفكر كالكتاب
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالعلم كأخبلؽ أىلو
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

آداب طالب الحديث- حلية طالب العلم - التعالم )المجموعة العلمية 
(تغريب األلقاب العلمية- الرقابة على التراث - 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 
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الرياض- دار العاصمة عبد العزيز بن محمد السدحافمعالم في طريق طلب العلم تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

جزء في التمسك/مجموع فيو كصية الذىبي لمحمد السبلمي
نصيحة ابن دقيق العيد في القضاء/كلمات في العلم كاالتباع/بالسنن

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
جماؿ عزكف. د

مستخرجة من)كلمات في العلم كأدب الطلب كاالتباع كذـ االبتداع 
(كبلـ الذىبي

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
جماؿ عزكف. د

-دار إيبلؼ الدكلية حام بن سالم الحاماللمع في ذـ المسائل التي لم تقع
الكويت

مكة- دار عالم الفوائد علي بن محمد العمرافالمشوؽ إلى القراءة كطلب العلم

مصر- دار اليقين عبد الرحمن بن عبد الحميد البر(أك التحمل كاألداء)مناىج كآداب الصحابة في التعلم كالتعليم 

ابن عثيمين، محمد بن صالحكتاب العلم
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

السفاريني، محمد بن أحمدالتحقيق في بطبلف التلفيق
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز بن إبراىيم الدخيل

1250)الشوكاني، محمد بن علي أدب الطلب كمنتهى اإلرب
(ىػ

-دار المعراج الدكلية 
الرياض

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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إجزاء سبع البدنة كالبقرة عن الشاة في اإلىداء كغيره،: ثبلث رسائل في
(تقدـ في كتب الحج)آداب المعلم كالمتعلم، محاسن اإلسبلـ 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 
محمد بن سليماف البساـ

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرأىػية العناية بالتفػسير كالحديث كالفػقو

كصيتو لكميل بن زياد)القوؿ العلي لشرح أثر اإلماـ علي رضي اهلل عنو 
(النخعي

السفاريني، محمد بن أحمد
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد العزيز بن إبراىيم الدخيل

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليتقييد العلم
( ىػ463)ابن ثابت 

دار إحياء السنة النبوية
القاىرة- 

تعليق/تحقيق
يوسف العػش

الكويت- دار القلم ( ىػ1407)محمد رشاد سالم المدخل إلى الثقافة اإلسبلمية

علي بن محمد القابسي المالكيالرسالة المفصلة ألحواؿ المتعلمين كأحكاـ المعلمين كالمتعلمين
( ىػ403)

أبو ظبي- مؤسسة بينونة  تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالقوؿ المبين في ما يجب على المكلف علمو كمعنى اليقين
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

ابن: لبعض علماء المالكية كىم)الجامع في كتب آداب المعلمين 
(سحنوف كابن أبي زيد كالقابسي كابن الحاج كالمغراكم

–دار األكراؽ الثقافية 
جدة

جمع كتعليق
عادؿ بن عبد اهلل الحمداف

مصر- دار الضياء محمد بن أحمد المصنعيللوادعي (نصيحتي لطلبة العلم)إتحاؼ الطالب األلمعي بشرح 
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-المكتبة اإلسبلمية صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخكيف تقرأ كتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
مصر

عناية
أبو طلحة المصرم

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبليمسبوؾ الذىب في فضل العرب كشرؼ العلم على شرؼ النسب
( ىػ1023)

األردف- دار عمار  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

360)اآلجرم، محمد بن الحسين فرض طلب العلم
(ىػ

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتعليق
علي بن أحمد الرازحي

-دار اإلماـ البخارم (منتقى من كتب الذىبي)طلب العلم، فوائد كنصائح كحكم 
قطر

انتقاء/ترتيب
خليل محمد العربي

شمس الدين الذىبي، محمد بنبياف زغل العلم
( ىػ748)أحمد 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
(أبو الفضل القونوم)محمد بن عبد اهلل أحمد 

محمد بدر الدين النعساني الحلبي(يعنى بطرؽ تعليم المواد الشرعية)كتاب التعليم كاإلرشاد 
( ىػ1362)

دمشق- دار القادرم  عناية
حسن السماحي سويداف

عبد الوىاب بن محمد العزمالدر النضيد في آداب المفيد كالمستفيد
( ىػ984)

مكتبة التوعية اإلسبلمية
مصر- 

تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

المغرب- مكتبة الهداية (من درر كبلـ ابن القيم)العلم، فضلو كشرفو  تنسيق كضبط كتعليق
علي بن حسن الحلبي

204)الشافعي، محمد بن إدريس جماع العلم
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد أحمد عبد العزيز
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إسعاؼ ذكم: متن أرجوزة عدة الطلب بنظم منهج التلقي كاألدب، كمعو
اإلرب بكشف اللثاـ عن عدة الطلب

الرياض- ركائع المتوف عبد اهلل بن محمد سفياف الحكمي تقديم المشايخ
عبد اهلل بن عقيل، صالح بن حميد

204)الشافعي، محمد بن إدريس جماع العلم
(ىػ

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تعليق/تحقيق
أحمد محمد شاكر

شرح المنظومة الميمية في الوصايا كاآلداب العلمية للشيخ حافظ بن
أحمد الحكمي رحمو اهلل تعالى

المؤلفعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

سلسلة من التوجيهات األثرية كالوصايا السنية– مرحبا يا طالب العلم 
لطبلب العلـو الشرعية

دار أضواء السلفربيع بن ىادم المدخلي
القاىرة- المصرية 

1250)الشوكاني، محمد بن علي أدب الطلب كمنتهى اإلرب
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

-مكتبة دار الحجاز سعد بن شايم العنزمفضل العلماء كمكانتهم في الشريعة كحقوقهم على األمة
مصر

صفحات مضيئة من أحواؿ كأقواؿ الفقهاء- العلماء كعلم ال أدرم 
كاألدباء كالشعراء على مر العصور في ىذا الباب

-دار البشائر اإلسبلمية عبد الرحمن بن يوسف الفرحاف
بيركت

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن حسين الغوؿشرح كتتميم - (رحمو اهلل)فك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافطرؽ تعلم العلم إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم
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آدـ بن أبي إياس العسقبلني(مكرر في كتب األجزاء الحديثية)كتاب العلم كالحلم 
( ىػ220)

المجلس األعلى للشئوف
البحرين- اإلسبلمية 

تحقيق
عامر حسن صبرم. د

بيركت- دار اللؤلؤة ( ىػ256)محمد بن سحنوف كتاب آداب المعلمين تحقيق
عادؿ بن عبد اهلل آؿ حمداف

الرياض- مدار الوطن طو بن حسين بافضلمختصر حلية طالب العلم أجازه كصححو
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

الخبر- دار ابن عفاف طارؽ بن عوض اهللكتاب العلم

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرمشرح حلية طالب العلم، للعبلمة بكر أبو زيد
الرياض

المدينة- الناشر المتميز ( ق429)أحمد بن محمد اليزدم عارية الكتب تحقيق
محمد بن علي الصومعي

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 2/1المدخل إلى علم السنن 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج  تحقيق
محمد عوامة

قصة كاقعية في حالة من ادعى - (من تزبب قبل أف يتحصـر)حكاية 
حالة أك صفة قبل أف يتهيأ لها

-دار طيبة الخضراء أحمد بن نجاء الرحيلي
مكة

تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

عبد. يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات الشيخ د)عوائق الطلب 
(السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 
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-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ1417)عبد الفتاح أبو غدة صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم كالتحصيل
بيركت

عناية
سلماف بن عبد الفتاح أبو غدة

عبد الرحمن بن يحيى المعلميصفة االرتباط بين العلماء في القديم
( ىػ1386)

سلف للبحوث
مكة- كالدراسات 

تعليق
علي بن محمد العمراف. د

الخطيب البغدادم، أحمد بن عليالرحلة في طلب الحديث
( ىػ463)ابن ثابت 

المدينة- الناشر المتميز  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنبياف فضل علم السلف على علم الخلف
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- دار المنهاج  تحقيق
محمد بن عوض المصرم

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللجامع بياف أخذ العلم كفضلو
( ىػ463)النمرم 

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد بن عوض المصرم

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح حلية طالب العلم
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحالتعليق على مقدمة المجموع
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

،( ىػ400)أبي ىبلؿ العسكرم )الجامع في الحث على حفظ العلم 
، ابن الجوزم( ىػ571)، ابن عساكر ( ىػ463)الخطيب البغدادم 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
محمود بن محمد الحداد

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي2/1كتاب الفقيو كالمتفقو 
( ىػ463)ابن ثابت 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عادؿ بن يوسف العزازم
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منتقى من كتاب الفقيو)ما يحتاجو الفقيو كالمتفقو كالمفتي كالمستفتي 
(كالمتفقو للبغدادم

مصر- دار االستقامة  انتقاء
محمد بن علي الصومعي

السمعاني، عبد الكريم بن محمدأدب اإلمبلء كاإلستمبلء
( ىػ562)بن منصور 

-مكتبة المحمودية 
المدينة

تحقيق
أحمد محمد عبد الرحمن
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المؤلفعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي(مكرر في التقليد)التقليد كاإلفتاء كاالستفتاء، أحكامها، شركطها، أدلتها 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنأدب الفتيا
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد عمارم كمحمد الركاشدة

أحمد بن حمداف الحراني الحنبليصفة الفتول كالمفتي كالمستفتي
( ىػ695)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج كتعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

حمود بن عبد اهلل التويجرمتغليظ المبلـ على المتسرعين في الفتيا كتغيير األحكاـ
( ىػ1413)

الرياض- دار الصميعي 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد سعد بن أحمد اليوبيضوابط تيسير الفتول كالرد على المتساىلين فيها

الرياض- دار العزة أحمد بن علي سير المباركيالقوؿ الشاذ كأثره في الفتيا تقديم
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

المشهور بأدب المفتي)كتاب الفتول كاختبلؼ القولين كالوجهين 
(كالمستفتي

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمن
( ىػ643)الشهرزكرم 

الدماـ- دار ابن القيم  دراسة/تحقيق
مصطفى محمود األزىرم

كزارة الشؤكف اإلسبلميةصالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالفتول بين مطابقة الشرع كمسايرة األىواء
السعودية- 

الرياض- دار المنهاج صالح بن علي الشمرانيإرساؿ الشواظ على من تتبع الشواذ
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الرياض- دار العاصمة أحمد بن سليماف العرينيالنهج األقول في أركاف الفتول تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الحجر في الفتول الستصبلح األدياف أكلى من الحجر الستصبلح
األبداف

مصر- دار البصيرة عبد اهلل بن محمد الطيار

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتعظيم الفتيا
( ىػ597)البغدادم 

عماف- الدار األثرية  تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دمشق- دار النوادر عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسبديع الطراز في معالم منهج الفتول عند اإلماـ ابن باز

تقرير االستناد في تيسير االجتهاد، كيليو: التحدث بنعمة اهلل، كيليو
التعريف بآداب التأليف

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مكتبة الوعي اإلسبلمي
مصر– 

تعليق/تخريج/تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنحقيقة الفتول كشركط المفتي
( ىػ1430)

مؤسسة ابن جبرين
الرياض- الخيرية 

إعداد
قسم البحث العلمي

الرياض- مدار الوطن عمر بن عبد اهلل المقبلدراسة في التاريخ كالمنهج- الفتول الحديثية 

تقع في مجموع)قاعدة في تصويب المجتهدين كتخطػئػتهم كتأثػيػمهم 
(227 - 203/19الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

الجمعية الفقهيةعبد اهلل بن محمد آؿ خنينضوابط كمحاذير- التيسير الفقهي 
الرياض- السعودية 
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الجمعية الفقهيةعبد اهلل بن محمد آؿ خنينالوجيز في الفتول كضوابطها
الرياض- السعودية 
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بدعة التعصب المذىبي كآثارىا الخطيرة في جمود الفكر كانحطاط
المسلمين

بيركت- دار اللؤلؤة محمد عيد عباسي

-دار النهج الواضح ربيع بن ىادم المدخليالتعصب الذميم كآثاره
الكويت

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالرد على من اتبع غير المذاىب األربعة
( ىػ795)ابن أحمد 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالدرة البهية في التقليد كالمذىبية
( ىػ728)

المحقق تعليق
محمد شاكر الشريف

-المكتب اإلسبلمي (ُمستلة من إعبلـ الموقعين البن قيم الجوزية)رسالة التقليد 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد عفيفي

محمد األمين بن محمد المختار(يقع ضمن مجموع مؤلفاتو)القوؿ السديد في كشف حقيقة التقليد 
( ىػ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عالم الفوائد 

الرياض- مدار الوطن سعد بن ناصر الشثرمالتقليد كأحكامو

كيقع ضمن مجموع الرسائل- القوؿ المفيد في أدلة االجتهاد كالتقليد 
السلفية لو

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

الرياض- دار النفائس  تعليق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

محمد سلطاف المعصوميالبرىاف الساطع في تبرئة المتبوع من التابع
(ىػ1380)

المحقق عناية
عبد الملك شاكر
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ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي(كىو رد على أحد المتعصبين للمذىب الحنفي)االتباع 
( ىػ792)

بيركت- عالم الكتب  تعليق/تحقيق
محمد عطا اهلل كعاصم القريوتي

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ1163)محمد حياة السندم تحفة األناـ في العمل بحديث النبي عليو الصبلة كالسبلـ تحقيق
طو بن علي بو سريح

الدماـ- دار ابن القيم سليم بن عيد الهبلليالتعظيم كالمنة في االنتصار للسنة

أدب: مكرر في)التقليد كاإلفتاء كاالستفتاء، أحكامها، شركطها، أدلتها 
(المفتي كالمستفتي

المؤلفعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد الرحمن األثرمالنصر الحثيث لبياف أف األئمة األربعة من أىل الحديث

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد اهلل األثرمالجوىر الفريد في نهي األئمة األربعة عن التقليد تقديم
محمد بن عبد الرحمن الخميس

جدة- دار الخراز سعيد باشنفر(قصص عن السلف الصالح في رجوعهم إلى الحق)الرجوع إلى الحق 

علي بن أبي بكر الجماؿ الخزرجيفتح المجيد في أحكاـ التقليد
( ىػ1072)

الدماـ- دار ابن الجوزم  دراسة/تحقيق
عبد العزيز بن محمد العويد. د

الصنعاني، محمد بن إسماعيل(مكرر في كتب أصوؿ الفقو)إرشاد النقاد إلى تيسير االجتهاد 
( ىػ1182)

الكويت- الدار السلفية  تخريج كتعليق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد
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ذكر مسائل)خبلؼ األمة في العبادات كمذىب أىل السنة كالجماعة 
(376 - 356 / 22)مختلف فيها، كتقع في مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الطائف- دار الفاركؽ  عناية
عثماف بن جمعة ضميرية

 -231/20كتقع في مجموع الفتاكل )رفع المبلـ عن األئمة األعبلـ 
290)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

ابن عثيمين، محمد بن صالحالخبلؼ بين العلماء، أسبابو كموقفنا منو
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد اهلل بن عبد المحسن التركيأسباب اختبلؼ الفقهاء

األضواء األثرية في بياف إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل
الخبلفية الفقهية

عجماف- مكتبة الفرقاف فوزم بن عبد الرحمن األثرم

رد على من زعم أف اختبلؼ)إتماـ المنة كالنعمة في ذـ اختبلؼ األمة 
(األمة رحمة

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- دار البراء  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

الدماـ- دار ابن الجوزم حسن بن حامد العصيميالخبلؼ أنواعو كضوابطو ككيفية التعامل معو تقديم
الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن حميد

صنعاء- دار اآلثار محمد بن عبد اهلل اإلماـاإلبانة عن كيفية التعامل مع الخبلؼ بين أىل السنة كالجماعة مراجعة
ربيع بن ىادم. د

لمع حافلة بذكر الفقو كالتفقو: اإليقاؼ على سبب االختبلؼ، كيليو
كالفقهاء في الصحابة كالتابعين لحافظ الحكمي

مصر- دار االستقامة ( ىػ1163)محمد حياة السندم  تحقيق
محمد بن علي الصومعي
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بيركت- دار النفائس ( ىػ1176)كلي اهلل الدىلوم اإليقاؼ على أسباب االختبلؼ

مصر- دار ابن رجب أحمد بن سعد حمداف الغامدمالضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل األصلية كالفرعية

محمود بن عبد الهادم دسوقيالحكمة في دعوة المخالف عند الشيخ ابن باز رحمو اهلل
العزاكم

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية
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صالح بن فوزاف الفوزافكجوب التثبت في اإلخبار كاحتراـ العلماء كبياف مكانتهم في األمة

الرياض- دار النجاح صالح بن فوزاف الفوزافما يجب في التعامل مع العلماء جمع
عادؿ بن علي الفريداف

الرياض- دار الوراؽ عبد الرحمن بن معبل اللويحققواعد في التعامل مع العلماء تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرياض- دار العاصمة عبد العزيز بن محمد السدحافمنزلة العلماء

360)اآلجرم، محمد بن الحسين أخبلؽ العلماء
(ىػ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تعليق
ممدكح حسن محمد

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـاإلعبلـ بمعرفة أىل العلم كاإلسبلـ

مصر- دار العقيدة محمد أحمد إسماعيل المقدـحرمة أىل العلم

سلسلة)صب الخموؿ على من كصل أذاه إلى الصالحين من أكلياء اهلل 
(2- مجموعة مؤلفات ابن عبد الهادم 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب
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بركاية أحمد بن محمد)كتاب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
(الخبلؿ

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ241)أحمد بن حنبل 
بيركت

تحقيق
مشهور سلماف ك ىشاـ السقا

بركاية أحمد بن محمد)كتاب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
(الخبلؿ

الرياض- دار الصميعي ( ىػ241)أحمد بن حنبل  تعليق/تصحيح
الشيخ إسماعيل بن محمد األنصارم

121/28)يقع في مجموع الفتاكل )األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
 -178))

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسياألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر
( ىػ600)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
فالح بن محمد الصغير. د

الرياض- مدار الوطن عبد العزيز بن أحمد المسعود2/1األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 

القوؿ البػين األظهر في الدعوة إلى اهلل كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن
المنكر

-مؤسسة الجريسي عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض

الرياض- دار أشبيليا حمد بن ناصر العمارحقيقة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر كأركانو كمجاالتو

الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيفقو االحتساب على غير المسلمين

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقياإلنكار في مسائل الخبلؼ
الرياض
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جهود كفتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ في الدعوة
(مكرر في كتب الدعوة) ( فتول300)كاالحتساب 

الرياض- دار الفضيلة منى بنت عبد الرحمن آؿ الشيخ

الرياض- مدار الوطن مرفت كامل أسرةاحتساب الشيخ محمد بن عبد الوىاب

الرياض- دار أشبيليا الجوىرة بنت محمد العمرانياالحتساب على النساء في العصر النبوم كعصر الخلفاء الراشدين

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيرالحسبة في العصر النبوم كعصر الخلفاء الراشدين
الرياض

مسؤكلية النساء في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر في ضوء
النصوص كسير الصالحات

الرياض- دار الحضارة فضل إلهي ظهير

الرياض- دار الحضارة فضل إلهي ظهيرشبهات حوؿ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر

ابن عثيمين، محمد بن صالحمع رجاؿ الحسبة، توجيهات كفتاكل
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

مقاصد أىل الحسبة كاألمور الحاملة لهم على عملهم في ضوء الكتاب
كالسنة

الرياض- دار بلنسية خالد بن عبد الرحمن الشايع

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بناألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-مركز إحياء التراث 
جامعة أـ القرل

تحقيق
عمر أبو المجد بن حسين النعيمي. د
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يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن)كتاب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر 
(أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

كزارة األكقاؼ كالشؤكفكليد بن عبد اهلل المنيسالحسبة على المدف كالعمراف
الكويت– اإلسبلمية 

-مركز المحتسب صادؽ بن محمد الهادممن قواعد كتقريرات اإلماـ أحمد بن حنبل في الحسبة
الرياض

لسماحة (كجوب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر)تعليق على رسالة 
الشيخ  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

الرياض- التراث الذىبي صالح بن فوزاف الفوزاف

محمود بن عبد الهادم دسوقيفقهها كتطبيقاتها- الحسبة في عصر النبوة 
العزاكم

الرياض- دار المأثور 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(120-60/28)كتقع في مجموع الفتاكل )قاعدة في الحسبة 
( ىػ728)

مكة- جامعة أـ القرل  دراسة كتحقيق
فؤاد بن سعود العمرم
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–دار الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخليمنهج األنبياء في الدعوة إلى اهلل فيو الحكمة كالعقل
الجزائر

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

سعيد بن علي بن كىف القحطانيرسالة ماجستير- الحكمة في الدعوة إلى اهلل 
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيالتصفية كالتربية كحاجة المسلمين إليهما
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

محمد ناصر الدين األلبانيالتوحيد أكال يا دعاة االسبلـ
( ىػ1420)

الرياض- دار الفضيلة 

القاىرة- دار االعتصاـ فضل إلهي ظهيرمن صفات الداعية؛ اللين كالرفق

-إدارة ترجماف اإلسبلـ فضل إلهي ظهيرالنبي الكريم صلى اهلل عليو كسلم معلما
باكستاف

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيرمراعاة أحواؿ المخاطبين في ضوء الكتاب كالسنة كسير الصالحين
الرياض

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيرالحرص على ىداية الناس في ضوء النصوص كسير الصالحين
الرياض

نايف بن ممدكح بن عبد العزيز آؿمنهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين
سعود

الرياض- مكتبة العبيكاف  تقديم المشايخ
صالح الفوزاف كعبد المحسن العباد
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-دار البشائر اإلسبلمية فيصل بن قزاز الجاسمأصوؿ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل في الدعوة إلى اهلل
بيركت

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

يقع ضمن مجموع)الحجج القوية على أف كسائل الدعوة توقيفية 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. مؤلفات كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الدماـ- دار ابن القيم علي بن حسن الحلبياألربعوف حديثا في الدعوة كالدعاة

 من15جزء )كقفات كتأمبلت - حديث بوؿ األعرابي في المسجد 
((أحاديث في الدعوة كالتوجيو)سلسلة 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير

ابن عثيمين، محمد بن صالحاالعتداؿ في الدعوة
( ىػ1421)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحالصحوة اإلسبلمية، ضوابط كتوجيهات
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار السبلـ عبد اهلل بن محمد المعتازمنهج أىل السنة كالجماعة في الدعوة إلى اهلل تعالى تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

دار األندلس الخضراءعبد الرحمن أحمد علوش مدخليفقو التعامل مع األخطاء على ضوء منهج السلف
جدة- 

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدكيفية التعامل مع أخطاء اآلخرين
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-الجامعة اإلسبلمية ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي مشاكل الدعوة كالدعاة في العصر الحديث
المدينة

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدررفقا أىل السنة بأىل السنة

الرياض- دار ابن خزيمة جماعة من العلماءفتاكل كأحكاـ الى الداخلين في اإلسبلـ عناية
علي بن حسين أبو لوز

-مكتبة العمرين العلمية عبد المالك بن أحمد الرمضانيست درر من أصوؿ أىل األثر
اإلمارات

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللكجوب الدعوة إلى اهلل كأخبلؽ الدعاة
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن 

مجموع من كتب فضيلة الشيخ)مجتنى الفوائد الدعوية كالتربوية 
(عبدالرحمن بن سعدم

الرياض- مدار الوطن  جمع
محمد بن عبد اهلل الوائلي

الرياض- مدار الوطن المشايخ ابن باز كابن عثيميناألقليات المسلمة

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرمنهج شيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب في التأليف

توزيع دار ابن الجوزمخالد بن أحمد الزىرانيدعوة أىل البدع تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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محمد األمين بن محمد المختارآداب البحث كالمناظرة
( ىػ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
سعود بن عبد العزيز العريفي

الرياض- مكتبة الرشد عثماف علي حسن2/1منهج الجدؿ كالمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد 

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن محمد المطلقكيف ندعو غير المسلمين إلى اإلسبلـ تعليق
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

جهود كفتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ في الدعوة
(مكرر في الحسبة) ( فتول300)كاالحتساب 

دار الفضيلة للنشرمنى بنت عبد الرحمن آؿ الشيخ
كالتوزيع

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالفرؽ بين النصيحة كالتعيير
( ىػ795)ابن أحمد 

األردف- دار عمار  تعليق
علي بن حسن الحلبي

الرياض- مكتبة الرشد صالح بن فوزاف الفوزافمجموعة رسائل دعوية كمنهجية

-مكتبة دار المنهاج أبو يزيد سليماف العربي بن صفيةمنهج السلف في الوعظ
الرياض

الرئاسة العامة إلدارات( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي أضواء على طريق الدعوة إلى اإلسبلـ
الرياض- البحوث 

تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

إنك تأتي قوما من أىل)نثر الدرر كإىداء اللباب بشرح حديث معاذ 
(كتاب

-مكتبة الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي
الجزائر
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إيضاح المحجة في بياف سبيل السلف في أخذ الدين كفهمو كالعمل بو
كالدعوة إليو

المبرة الخيرية لعلـوفيصل بن قزاز الجاسم
الكويت- القرآف كالسنة 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيرقواعد منهجية في الدعوة إلى اهلل

المؤلفمحمد بن إبراىيم أبا الخيلمنهج العبلمة ابن باز في بياف الحق للمخطئين

كزارة األكقاؼ كالشؤكفكحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاءالملخص المفيد في أحكاـ المسلم الجديد
الكويت– اإلسبلمية 

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثمافأصوؿ الجدؿ كالمناظرة في الكتاب كالسنة

الرياض- دار التدمرية صالح بن مقبل العصيميالمنهج في التعامل مع المنتكسين

الرياض- مدار الوطن الجوىرة بنت محمد العمرانيدعوة النبي صلى اهلل عليو كسلم للنساء

صالح بن عبد الرحمن الحصيناألقلية المسلمة في مواجهة فوبيا اإلسبلـ
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

تكوين للدراساتسليماف بن عبد اهلل الماجدمنهجية التعامل مع المخالفين
جدة- كاألبحاث 
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الدماـ- دار ابن الجوزم فهد بن إبراىيم الفعيمالقيادة في المنشآت الخيرية كشواىد من السيرة

المدينة- دار النصيحة حمود بن أحمد الرحيليأصناؼ المدعوين ككيفية دعوتهم

مصر- مكتبة ابن عباس الوليد بن محمد سيف النصراإلصبلح كالتغيير في ضوء الكتاب كالسنة

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازم التويجرماإليضاح لما كرد في الكتاب كالسنة بشأف اإلصبلح
المدينة

الرياض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلمنهج علماء السلف في تقرير العقيدة كالدفاع عنها تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار بلنسية سارة الباز(دراسة دعوية)المؤاخاة بين المهاجرين كاألنصار 

عبد السبلـ بن برجس آؿ. يقع ضمن مجموع د)أصوؿ الدعوة السلفية 
(عبد الكريم

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

-دار التوحيد للنشر علي بن أحمد األحمددعوة النبي صلى اهلل عليو كسلم في مرحلة االستخفاء في العهد المكي
الرياض

الموضوع، الوسيلة،- دعوة النبي صلى اهلل عليو كسلم لؤلعراب 
األسلوب

الرياض- دار المسلم حمود بن جابر الحارثي
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-مكتبة دار المنهاج محمد بن سعد الشهرانيدراسة تأصيلية- علم الدعوة إلى اهلل تعالى 
الرياض

-دار اإلماـ مسلم أحمد سردار محمد شيخ3/1منهج أىل السنة في نقض شبو أىل األىواء كالبدعة 
المدينة

عماف- الدار األثرية عبد العزيز بن محمد السدحافكقفات منهجية تربوية دعوية من حياة الصحابة رضي اهلل عنهم

-دار كنوز أشبيليا فاطمة بنت عوضة الشهرانيدراسة تأصيلية- فقو أركاف الدعوة من خبلؿ القواعد الفقهية 
الرياض

-دار كنوز أشبيليا حمد بن ناصر العماردراسة تأصيلية- نصوص الدعوة في السنة النبوية 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم عابد بن عبد اهلل الثبيتيقواعد كضوابط فقو الدعوة عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية تقديم
أحمد بن عبد اهلل بن حميد. د

-دار كنوز أشبيليا حمد بن ناصر العمارأساليب الدعوة اإلسبلمية المعاصرة
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحلقاءات كفتاكل األقليات المسلمة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في الدعوة إلى اهلل
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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ابن عثيمين، محمد بن صالحزاد الداعية إلى اهلل
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في تعاكف الدعاة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

دراسة تأصيلية على- كف المخطىء عن الدعوة إلى الشعر النبطي 
ضوء الكتاب كالسنة

-دار البياف الحديثة ذياب بن سعد الغامدم
القاىرة

تقريظ الشيخ
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

مكة- جامعة أـ القرل نورة بنت عبد اللطيف حسين فرجرسالة ماجستير- الرفق كأثره في الدعوة إلى اهلل 

المجموع القيم من كبلـ ابن القيم في الدعوة كالتربية كأعماؿ القلوب
(مكرر في كتب أعماؿ القلوب ككتب التربية) 2/1

الرياض- دار طيبة  جمع
منصور بن محمد المقرف
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جدة- مكتبة الصحابة علي بن حسن الحلبيالدعوة إلى اهلل بين التجمع الحزبي كالتعاكف الشرعي

الرياض- دار الصميعي سيد طالب الرحمن الشاهعقائدىا، تعريفها- جماعة التبليغ  تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

حمود بن عبد اهلل التويجرميقع في مجموع مؤلفاتو- الرد البليغ على جماعة التبليغ 
( ىػ1413)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

-مكتبة األصالة األثرية عبد العزيز بن ريس الريس(الدعوة)اإلماـ ابن تيمية كجماعة التبليغ 
جدة

تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

الرياض- مكتبة الكوثر أحمد سبلـنظرات في منهج اإلخواف المسلمين

المؤلفمحمد بن سيف العجميلجاسم بن مهلهل الياسين (للدعاة فقط)كقفات مع كتاب 

بيركت- دار ابن حـز أحمد سبلـ(لمحمد سركر) (منهج األنبياء في الدعوة إلى اهلل)نظرات في كتاب 

الرياض- دار السلف األجوبة المفيدة عن أسئلة المناىج الجديدة للشيخ صالح الفوزاف جمع كتعليق
جماؿ بن فريحاف الحارثي

حقيقة الدعوة إلى اهلل كما اختصت بو جزيرة العرب كتقويم مناىج
الدعوات اإلسبلمية الوافدة إليها

الرياض- دار السبلـ سعد بن عبد الرحمن الحصين تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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1430)أحمد بن يحيى النجمي الفتاكل الجلية عن المناىج الدعوية
(ىػ

عجماف- مكتبة الفرقاف 

المورد العذب الزالؿ فيما انتقد على بعض المناىج الدعوية من العقائد
كاألعماؿ

1430)أحمد بن يحيى النجمي 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

حوار مع المشايخ ابن باز- مراجعات في فقو الواقع السياسي كالفكرم 
كالفوزاف كالسدالف

المؤلف إعداد كحوار
عبد اهلل بن محمد الرفاعي

محمد ناصر الدين األلبانيسؤاؿ كجواب حوؿ فقو الواقع
( ىػ1420)

-المكتبة اإلسبلمية 
األردف

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد حكم االنتماء الى األحزاب كالجماعات اإلسبلمية
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

المؤلفمهذب حكم االنتماء إلى الفرؽ كاألحزاب اإلسبلمية للشيخ بكر أبو زيد تهذيب
عبد اهلل بن عبد الرحمن التميمي. د

-كقف السبلـ الخيرم صالح بن فوزاف الفوزاففقو الواقع كتجديد الخطاب الديني
الرياض

نتعاكف)الصوارؼ عن الحق، كيليو دراسة نقدية لقاعدة المعذرة كالتعاكف 
تقدـ في كتب )(فيما اتفقنا عليو، كيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو

عماف- الدار األثرية حمد بن إبراىيم العثماف

-دار أضواء السلف محمد بن ناصر العرينيكشف الستار عما تحملو بعض الدعوات من أخطار
الرياض

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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عماف- الدار األثرية مشهور بن حسن آؿ سلمافعواصم كقواصم، سوابق كبوائق- اإلماـ األلباني كجماعة التبليغ 

كتوضيح ما عليو جماعة التبليغ من تصوؼ (تحقيق المقاؿ)نقض كتاب 
كضبلؿ

بيركت- دار اللؤلؤة محمد بن فهد الفريح تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافحاجة األمة إلى المنهج السلفي إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

بيركت- دار اللؤلؤة عبد اهلل بن صالح العبيبلفالحركات اإلسبلمية المعاصرة بين عجز الرأم كاإلعراض عن األثر مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

–دار األكراؽ الثقافية محمد جنيد عبد المجيد(رسالة ماجستير)دراسة كتقويم - جماعة التبليغ في الهند 
جدة
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عبد العزيز بن محمد آؿرسالة دكتوراه- دعاكل المناكئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
عبداللطيف

الرياض- دار طيبة 

الرياض- دار المأثور أسماء بنت عبد العزيز الداكدجوانب الوسطية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل

المستطاب في أسباب نجاح دعوة اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو
اهلل

المؤلفعبد الرحمن بن يوسف الرحمة

مصر- دار ىجر عبد اهلل بن عبد المحسن التركيلمحات عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب

الدعوة اإلصبلحية في ببلد نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوىاب،
كأعبلمها من بعده

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن محمد المطوع تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

أكذكبة مذكرات الجاسوس ىمفر، كبياف حقيقة من كذبها لتشويو دعوة
الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل كالدكلة السعودية األكلى

-دار اآلؿ كالصحب  سليماف بن صالح الخراشي
الرياض

الرياض- دار الحبيب محمد بن ناصر الشثرمالدعوة اإلصبلحية في الجزيرة العربية

عبد الرحمن بن حسن بن محمد(حقائق تاريخية عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب)المقامات 
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

تحقيق
عبد اهلل بن محمد المطوع. د

مسائل االعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة اإلصبلحية خبلؿ القركف
العاشر كالحادم عشر كالثاني عشر

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

الرياض- مدار الوطن 
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عماف- الدار األثرية مالك بن حسين بن شعباففي الميزاف (ىمفر)مذكرات 

رد على شبهات أثيرت في)الجواب الفائق في الرد على مبدؿ الحقائق 
(كجو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

رد على من طعن في دعوة)القوؿ األسد في الرد على الخصم األلد 
(الشيخ محمد بن عبد الوىاب

1353)محمد بن عثماف الشاكم 
(ىػ

الرياض- دار التدمرية  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

من ( ىػ1280)مختارات من قصائد الشيخ عمراف بن علي آؿ رضواف 
علماء القرف الثالث عشر في الرد على خصـو دعوة الشيخ محمد بن

المؤلفعبد السبلـ بن عبد اهلل السليماف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الحبيب محمد بن سعد الشويعرتصحيح خطأ تاريخي حوؿ الوىابية

الرياض- دار الفضيلة ناصر بن عبد الكريم العقلإسبلمية ال كىابية

-دار التوحيد للتراث محمد بن إسماعيل المقدـخواطر حوؿ الوىابية
مصر

الخبر- دار السنة ( ىػ1395)محمد خليل ىراس رد على مقاؿ للدكتور محمد البهي في نقد الوىابية- الحركة الوىابية  تحقيق
أحمد بن عبد العزيز التويجرم

إسحاؽ بن عبد الرحمن بن حسننبذة نفيسة عن حقيقة دعوة اإلماـ المصلح محمد بن عبد الوىاب
( ىػ1319)آؿ الشيخ 

الكويت- غراس  تقديم
محمد بن حسن آؿ الشيخ
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رد على من أراد تشويو)الدر المنثور في الرد على عثماف بن منصور 
(11- تقع ضمن سلسلة الرسائل   )(دعوة الشيخ ابن عبد الوىاب

عبد الرحمن بن حسن بن محمد
( ىػ1285)ابن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية  تقديم/مراجعة
إسماعيل بن حمد بن عتيق

رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دعوة الشيخ محمد
ابن عبد الوىاب رحمو اهلل

عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب
( ىػ1242)

بيركت- دار اللؤلؤة  تحقيق
صالح بن عبد العزيز سندم. د

دار العلمحسن معلم داكد حاج محمدلقب الوىابية كأثره في الصد عن الدعوة السلفية

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عمر الدميجيمواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب اإلصبلحية

-دار إيبلؼ الدكلية سليماف بن صالح الخراشيىكذا تحدث الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل
الكويت

رد على- تحذير أىل اإليماف عما تضمنتو رسالة ابن فيركز من البهتاف 
محمد بن فيركز أحد المناكئين للدعوة زمن اإلماـ محمد بن عبد الوىاب

عبد اهلل بن سعد آؿ محمود
( ىػ تقريبا1340)

الكويت- دار الخزانة  عناية
سليماف بن صالح الخراشي

أثر دعوة اإلماـ محمد بن عبد الوىاب في العالم اإلسبلمي كثناء علماء
الشرؽ كالغرب

القاىرة- دار الجزيرة أحمد بن عبد العزيز الحصين

رد على افتراءات على أتباع دعوة الشيخ محمد)الرد على جريدة القبلة 
(عبد السبلـ بن برجس. يقع ضمن مجموع مؤلفات د )(بن عبد الوىاب

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1349)سليماف بن سحماف  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافأىمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب
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-األمن الفكرم كآثاره في دعوة اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل 
دراسة عقدية

الرياض- دار الفضيلة عايد بن مسفر العقيلي
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الرياض- دار العاصمة علي بن أحمد بن مشاعل2/1الدعوة الى اهلل في العصر العباسي األكؿ 

-المؤتمن للتوزيع أحمد محمد عقيليدكر التجارة في نشر الدعوة اإلسبلمية في أفريقيا- أمة التجارة 
الرياض

دكر أمهات المؤمنين في مجتمع المدينة المنورة في عصر الخلفاء
( ىػ40 - 11)الراشدين 

-دار كنوز أشبيليا ندل بنت محمد النخيبلف
الرياض

كزارة األكقاؼ كالشؤكفزلفى بنت أحمد الخراطالدعوة اإلسبلمية في عهد الدكلة األيوبية
قطر- اإلسبلمية 

مصر- مكتبة فياض السيد علي السيد حسنالمستشرقوف المنصفوف كأثرىم في الدعوة اإلسبلمية

أثر الصحابة في الحياة العلمية كاالجتماعية في العراؽ في عصر الخلفاء
الراشدين رضي اهلل عنهم

مركز البياف للبحوثعبد العزيز بن محمد العجبلف
الرياض- كالدراسات 

منهج القصاص في الدعوة إلى اهلل من عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية
العصر العباسي، كأكجو االستفادة من الدراسة في الوقت الحاضر

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن إبراىيم الطويل

1407)محمد تقي الدين الهبللي تجربة ذاتية- الدعوة إلى اهلل في أقطار مختلفة 
(ىػ

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى اهلل تعالى في الخارج من
½خبلؿ الجامعة اإلسبلمية 

-الجامعة اإلسبلمية عبد اهلل بن صالح العبود
المدينة
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بيركت- مؤسسة الرسالة محمد بن ناصر الشثرم2/1الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 

دارة الملك عبد العزيزإبراىيم بن عبد اهلل السمارمسياسة الملك فيصل الدعوية
الرياض- 

المؤلفمحمد بن عبد اهلل المشوححوارات لقاءات- في موكب الدعوة 
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ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللكجوب تحكيم شريعة اهلل
( ىػ1420)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

1439)صالح بن غانم السدالف كجوب تطبيق الشريعة في كل عصر
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافكجوب التحاكم إلى ما أنزؿ اهلل كتحريم التحاكم إلى غيره

1433)عمر بن سليماف األشقر معوقات تطبيق الشريعة اإلسبلمية
(ىػ

األردف- دار النفائس 

1439)صالح بن غانم السدالف أسباب الحكم بغير ما أنزؿ اهلل
(ىػ

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار طيبة عبد الرحمن المحمودأحوالو كأحكامو- الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 

إسماعيل بن إبراىيم الخطيبتحذير أىل األيماف عن الحكم بغير ما أنزؿ الرحمن
( ىػ660)

جدة- مكتبة الصحابة  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

الرياض- دار طيبة عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسالحاكمية في تفسير أضواء البياف

-مكتبة اإلماـ الذىبي الفتاكل البازية في تحكيم القوانين الوضعية
الكويت
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مناقشة تأصيلية لمسألة الحكم بغير ما أنزؿ- الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 
التحرير في مسائل التكفير: اهلل، كيليو

جمعية إحياء التراثبندر بن نايف العتيبي
الكويت- اإلسبلمي 

تقديم
الشيخ محمد بن حسن آؿ الشيخ

محمد بن إبراىيم آؿ الشيختحكيم القوانين
( ىػ1389)

الرياض- دار المسلم 

تقدـ في كتب)شبهات حوؿ السنة، كرسالة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل 
(الفرؽ

الرياض- دار الفضيلة ( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي 

مصر- مكتبة السنة ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر حكم الجاىلية

مصر- مكتبة السنة ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر الكتاب كالسنة يجب أف يكونا مصدر القوانين

الرياض- مكتبة العبيكاف إبراىيم بن مبارؾ الجويرآثر تطبيق الشريعة اإلسبلمية في حل المشكبلت اإلجتماعية

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن ناصر الخزيمأثر تطبيق الشريعة اإلسبلمية في منع كقوع الجريمة عناية
خالد بن علي المشيقح. د

1433)عمر بن سليماف األشقر الشريعة اإللهية ال القوانين الجاىلية
(ىػ

مؤسسة آؿ عبد اللطيف
الرياض- 

مصر- دار االستقامة تفصيل العبلمة الفوزاف في حكم من حكم بغير ما أنزؿ الرحمن أقره/جمعو
الشيخ صالح الفوزاف/كليد الخالدم
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المؤلفعبد الحق التركماني(تعريف بمصطلح الدستور)ىل أتاؾ نبأ الدستور؟ 

المدينة- الناشر المتميز أحمد بن محمد بن الصادؽ النجاراألصوؿ الجامعة التي ترجع إليها مسألة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل
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كتقع في مجموع الفتاكل)السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية 
244/28 - 397)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحالبن تيمية (السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية)التػعليق على 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالسياسة الشرعية
( ىػ1376)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

ابن نجيم، زين الدين بن إبراىيمالسياسة الشرعية
( ىػ970)الحنفي 

الرياض- دار المسلم  تعليق/تحقيق
عبد اهلل الحديثي. د

450)الماكردم، علي بن محمد األحكاـ السلطانية
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

أبو يعلى، ابن الفراء، محمد بناألحكاـ السلطانية
( ىػ458)الحسين الحنبلي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حامد الفقي

الرياض- مدار الوطن فريق علمي من جامعة سعودالنظاـ السياسي في اإلسبلـ

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقياإلمامة في اإلسبلـ
الرياض

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيأىلية الواليات السلطانية في الفقو االسبلمي
الرياض
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الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيأىل الحل كالعقد، صفاتهم كأعمالهم

محمد صديق بن حسن القنوجيإكليل الكرامة في تبياف مقاصد اإلمامة
( ىػ1307)

الرياض- مكتبة التوبة 

تقع في مجموع الفتاكل)قاعدة في مواضع األئمة في مجامع األمة 
36/35 - 46)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنإيضاح طرؽ اإلستقامة في بياف أحكاـ الوالية كاإلمامة
( ىػ909)عبد الهادم 

الكويت- غراس  تعليق/تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

الرياض- دار طيبة علي بن سعد الغامدمفقو الشورل

مصر- دار المنهاج ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي (رد على الديموقراطػيػين)حقيقة الشورل في اإلسبلـ 

الرياض- مدار الوطن محمد شاكر الشريفحقيقة الديموقراطية

مصر- دار المنهاج ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي حقيقة الديموقراطية كأنها ليست من اإلسبلـ

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرالعدؿ في شريعة اإلسبلـ كليس في الديموقراطية المزعومة
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1439)صالح بن غانم السدالف (المساكاة- العدؿ - الشورل )أسس الحكم في الشريعة االسبلمية 
(ىػ

الرياض- دار المسلم 

450)الماكردم، علي بن محمد درر السلوؾ في سياسة الملوؾ
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
فؤاد عبد المنعم أحمد

774)محمد بن محمد الموصلي حسن السلوؾ الحافظ دكلة الملوؾ
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
فؤاد عبد المنعم أحمد. د

محمد عبد الحي الكتاني الفاسي(التراتيب اإلدارية)نظاـ الحكومات النبوية المسمى 
( ىػ1382)

بيركت- دار االرقم  تحقيق
عبد اهلل الخالدم. د

دار الفضيلة للنشرسعد بن مطر العتيبي2/1فقو المتغيرات في عبلقة الدكلة المسلمة بغير المسلمين 
كالتوزيع

دمشق- دار القلم محمد زكريا النداؼاألخبلؽ السياسية للدكلة اإلسبلمية في القرآف كالسنة

األردف- دار المعالي عثماف جمعة ضميرية2/1أصوؿ العبلقات الدكلية في فقو اإلماـ محمد بن الحسن الشيباني 

النموذج اإلدارم المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، كتطبيقاتو في
اإلدارة كبخاصة اإلدارة التربوية

مكة- جامعة أـ القرل محمد بن مشبب القحطاني

األردف- دار الفرقاف جميلة عبد القادر الرفاعيالسياسة الشرعية عند اإلماـ ابن القيم رحمو اهلل

1080   من 840صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  السياسة الشرعية كآداب القضاء
السياسة الشرعية :الموضوع 

19

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن سهل بن ماضي العتيبيدراسة تأصيلية مقارنة- النظاـ العاـ للدكلة المسلمة 
الرياض

تقديم
عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ. د

جائزة األمير سلطافعبد اهلل محمد الرشيدالقيادة العسكرية في عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
الدكلية في حفظ القرآف

-مكتبة اإلماـ الذىبي ناصر عبد الرزاؽ العبيدافاإلمامة العظمى
الكويت

تقديم المشايخ
محمد النجدم، كخالد المشيقح، كعثماف الخميس

سلسلة مجموعة)إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الوالية كاإلمامة 
(5– مؤلفات ابن عبد الهادم 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

ابن جماعة، محمد بن إبراىيمتحرير األحكاـ في تدبير أىل اإلسبلـ
( ىػ733)الكناني 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تحقيق
عبد اهلل بن صالح العبيد. د

ابن الفراء الحنبلي، عبيد اهلل بنرسل الملوؾ كمن يصلح للرسالة كالسفارة
( ىػ580)علي 

-دار الكتاب الجديد 
بيركت

تحقيق
صبلح الدين المنجد

عبد الملك بن محمد الثعالبيآداب الملوؾ
( ىػ429)النيسابورم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

تحقيق
عبد الجليل العطية. د

-دار كنوز أشبيليا مي بنت محمد الركميالشورل في اإلسبلـ
الرياض

صالح بن عبد الرحمن الحصينالعبلقات الدكلية
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة
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الرياض- دار األلوكة سعد بن مطر العتيبيأضواء على السياسة الشرعية

كمعارضتو لحكم ((ديموقراطية الشعب)): حكم الشعب، أك ما يسمى بػػػػػػ
الشرع

المدينة- دار النصيحة علي بن فهد أبا بطين تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

-كقفات مع القائلين بها - مفهـو الديموقراطية )فتنة الديموقراطية 
(المصالح المتوىمة فيها- حكمها 

مصر- دار المودة أحمد بن الكورم الشنقيطي

بيركت- دار اللؤلؤة حمد بن إبراىيم العثماففقو الشورل

الطرطوشي، محمد بن الوليدسراج الملوؾ
( ىػ520)

الرياض- دار المنهاج 

دراسة تأصيلية- المدخل لدراسة السياسة الشرعية كاألنظمة المرعية 
تطبيقية على األنظمة السعودية

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدم
مكة

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن2/1إيضاح طرؽ االستقامة في بياف أحكاـ الوالية كاإلمامة 
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار القلم  دراسة كتحقيق
محمد بن أحمد الصياد. د

ركاية محمد بن كضاح القرطبي عن عبد الملك بن- كتاب السير 
2/1حبيب المصيصي عنو 

دمشق- دار القلم ( ىػ186)أبو إسحاؽ الَفػػزارم  دراسة كتحقيق
فاركؽ حمادة. د

الرياض- دار أشبيليا عبد العزيز بن إبراىيم العمرمالوالية على البلداف في عصر الخلفاء الراشدين
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المؤلفعبد العزيز بن عبد اهلل العمرماستراتيجيات مدنية كعسكرية من عصر الراشدين

-دار كنوز أشبيليا فهد بن صالح العجبلفاالنتخابات كأحكامها في الفقو اإلسبلمي
الرياض

جامعة اإلماـ محمد بنسليماف بن محمد بن غانم السدالفاإلمامة كحقوؽ كالة األمر
الرياض- سعود 

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن عمر بازموؿالجماعة كاإلمامة
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1427)صفي الرحمن المباركفورم األحزاب السياسية في اإلسبلـ
(ىػ

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

صد عدكاف الملحدين، كحكم االستعانة على قتالهم بغير المسلمين
(بحوث فقهية: تقدـ في قسم)

-مؤسسة الجريسي ربيع بن ىادم المدخلي
الرياض

-مكتبة اإلماـ البخارم كـر حلمي فرحاتتاريخ المخابرات اإلسبلمية عبر العصور
مصر

مدارؾ النظر في السياسة الشرعية بين التطبيقات الشرعية كاالنفعاالت
الحماسية

الرياض- دار المسلم عبد المالك بن أحمد الرمضاني تقديم المشايخ
محمد األلباني كعبد المحسن العباد

قاعدة تصرؼ اإلماـ على الرعية منوط بالمصلحة، كتطبيقاتها الفقهية
كالقانونية

الرياض- مكتبة الرشد محمد محمود أحمد طبلفحة

اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد كصلتو بالسياسة االقتصادية
الشرعية

عماف- الدار األثرية عبد اهلل الكيبلني

-الجامعة اإلسبلمية ألباف بن محفوظ اإلدريسيالموارد المالية للدكلة اإلسبلمية في العصر األموم
المدينة

عبد اهلل بن سليماف بن بليهد(اإلمامة العظمى)الرد على مدعي الخبلفة 
( ىػ1359)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
أحمد بن عبد العزيز الجماز

عبد اهلل بن صالح العثيمينخواطر حوؿ الوطن كالمواطنة
( ىػ1436)

الرياض- مكتبة الرشد 
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الكويت- غراس أحمد عبد اهلل العميرمدراسة فقهية معاصرة- الدكلة المدنية 

المؤلفعبد العزيز بن عبد اهلل األسمرمدراسة توثيقية بمنظور معاصر- الفكر االستخبارم اإلسبلمي 

دراسة شرعية علمية)موقف المملكة العربية السعودية من اإلرىاب 
2/1 (كثائقية

المؤلفسليماف بن عبد اهلل أبا الخيل

-دار طيبة الخضراء ناصر بن محمد الغامدم(التصرؼ على الرعية منوط بالمصلحة)قاعدة 
مكة
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة مختصرة في كجوب طاعة اهلل كرسولو ككالة األمر
( ىػ728)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العباد. د

يقع ضمن مجموع مؤلفات)معاملة الحكاـ في ضوء الكتاب كالسنة 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الخطوط العريضة ألصوؿ اعتقاد أىل السنة أىل السنة كالجماعة في
مسائل السمع كالطاعة

المؤلفعبد الرحمن بن يوسف الرحمة تقديم
الشيخ عبد اهلل بن منيع

يقع ضمن مجموع مؤلفات)عقيدة أىل اإلسبلـ فيما يجب لئلماـ 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

-دار المعراج الدكلية صالح بن سليماف البقعاكمأحاديث األمراء المسندة
الرياض

-دار التوحيد للنشر عبد المحسن بن حمد العباد البدرحقوؽ كالة األمر
الرياض

مكتبة كتسجيبلتفوزم بن عبد الرحمن األثرمضياء الوساـ في كجوب الدعاء للحكاـ
البحرين- الغرباء 

الزىراء لئلعبلـ العربيعبد الرحمن بن عبد اهلل التركيطاعة كلي األمر في األسبلـ
القاىرة- 

الرياض- مكتبة التوبة فوزم بن عبد الرحمن األثرمالورد المقطوؼ في كجوب طاعة كالة األمر بالمعركؼ تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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يقع ضمن مجموع مؤلفات)قطع المراء في حكم الدخوؿ على األمراء 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

(رفع األساطين عن حكم االتصاؿ بالسبلطين)التعليق على رسالة 
لمحمد بن علي الشوكاني

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-دار كنوز أشبيليا صالح بن فوزاف الفوزافمفهـو البيعة كأحكاـ الخركج على كالة األمر
الرياض

:فضيلة العادلين من الوالة كمن أنعم النظر من العماؿ كالسعاة، كبذيلو
تخريج أحاديث العادلين للسخاكم

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

488)محمد بن فتوح الحميدم الذىب المسبوؾ في كعظ الملوؾ
(ىػ

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
أبو عبد الرحمن الظاىرم كعبد الحليم عويس

مكرر في كتب)رؤية شرعية - المظاىرات كاالعتصامات كاالضطرابات 
(الفتن

الرياض- دار الفضيلة محمد بن عبد الرحمن الخميس

-دار اإلماـ مسلم عبد المالك بن أحمد الرمضانيطريقة السلف في نصح السبلطين كذكم الشرؼ
المدينة

منهج أىل السنة كالجماعة في مناصحة الخارجين على األئمة كالحكاـ
مع بياف جهود المملكة العربية السعودية

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن سعد الزىراني

ملحق فيو فتاكل كبيانات: المظاىرات في ميزاف الشريعة اإلسبلمية، يليو
كبار العلماء في حكم المظاىرات كاإلعتصامات كاإلضرابات

-مكتبة أىل األثر عبد الرحمن بن سعد الشثرم
الكويت
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-دار اإلماـ مسلم عبد المالك بن أحمد الرمضانيحكم المظاىرات
المدينة

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافكجوب لزـك الجماعة كالسمع كالطاعة لولي األمر إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

الكويت- دار الخزانة دغش بن شبيب العجميىيبة كلي األمر كاجب شرعي كضركرة دنيوية تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار الصميعي محمد بن ناصر العرينيتحذير الشباب من فتنة الخركج كالمظاىرات كاالرىاب تقديم
صالح اللحيداف كصالح الفوزاف

الرياض- دار السنة عبد العزيز بن محمد السعيدالنقض على مجّوزم المظاىرات كاالعتصامات

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (تقدـ في كتب الوصايا)نصائح العلماء للسبلطين كاألمراء 
(ىػ

الرياض- دار األلوكة 

1434)محمد بن عبد اهلل السبيل األدلة الشرعية في بياف حق الراعي كالرعية
(ىػ

الرياض- دار السلف 

رسالة في كجوب السمع كالطاعة لولي أمر المسلمين كإف جار ما لم يأمر
بمعصية

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جاسر
( ىػ1401)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
محمد بن فهد الفريح. د

الفركؽ بين منهج أىل السنة كالجماعة كمنهج مخالفيم في نصح
السلطاف في ضوء الكتاب كالسنة

الرياض- مدار الوطن صالح بن محمد السويح تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(فتول في الطاعة كالبيعة)نصيحة ذىبية إلى الجماعات اإلسبلمية 
( ىػ728)

الرياض- دار الراية  تعليق/تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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محمد بن الفرج القرطبي المالكيأقضية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ497)

مصر- دار البخارم 

الرياض- دار السبلـ نور محمد بن محيي الدين2/1جمعا كدراسة - أقضية الخلفاء الراشدين 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالطرؽ الحكمية لمعرفة السياسة الشرعية
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن2/1الطرؽ الحكمية لمعرفة السياسة الشرعية 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
نايف بن أحمد الحمد

مصر- دار لػينة فيحاف بن شالي المطيرممدل صبلحية الشهادة في إثبات األحكاـ

أبو القاسم بن محمد مرزكؽ عظـومتطلبات الشهادة على المشهود عليو
( ىػ1009حيا سنة )القيركاني 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد الطاىر الرزقي. د

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدافالقصاص كالديات في الشريعة اإلسبلمية

مصر- دار لػينة فيحاف بن شالي المطيرمالقصاص في النفس في الشريعة اإلسبلمية

الرياض- دار طيبة مسفر بن غـر اهلل الدمينيالجناية بين الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي
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1419)صالح بن علي بن غصوف قتل الغيلة
(ىػ

الرياض- دار أشبيليا 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد الحدكد كالتعزيرات عند ابن القيم
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد أحكاـ الجناية على النفس
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

الرياض- دار العاصمة زيد بن عبد الكريم الزيدالعفو عن العقوبة في الفقو اإلسبلمي

مقارنة بنظاـ السجن كالتوقيف- السجن كموجباتو في الشريعة اإلسبلمية 
2/1في المملكة 

بيركت- مؤسسة الرسالة محمد بن عبد اهلل الجريوم

 /4تقع في الفتاكل الكبرل )مسائل في الجراح كالديات كالقود كغيره 
181 - 192)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

-دار عالم الكتب سليماف بن إبراىيم الثنيافالجوائح كأحكامها في الفقو اإلسبلمي
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن ناصر الخزيمعقوبة الزنى كشركط تنفيذىا عناية
خالد بن علي المشيقح. د

الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن صالح الحديثيالتداكم في استيفاء العقوبات البدنية

1080   من 851صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  السياسة الشرعية كآداب القضاء
القضاء الشرعي، تأصيل كمسائل فيو :الموضوع 

19

الرياض- دار بلنسية عبد اهلل بن رجبالشرح المنيف لحديث العسيف

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل البلحمالجناية على ما دكف النفس

دار العلـو للطباعةنعماف عبد الرزاؽ السامرائي(رسالة علمية)دراسة مقارنة - أحكاـ المرتد في الشريعة اإلسبلمية  
الرياض- كالنشر 

بحث في التشريع الجنائي اإلسبلمي– التشريع الجنائي اإلسبلمي 
المقارف بالقوانين الوضعية

الرياض- دار طويق عبد اهلل بن سالم الحميد

الرياض- دار المسلم طارؽ بن محمد الخويطرعقوبة التجسس في الشريعة االسبلمية تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللرسالة إلى القضاة

الرياض- دار العاصمة عبد الرحمن بن جزاع الراشدالجناية بالسحر، حكمها كعقوبتها كطرؽ إثباتها

1439)صالح بن غانم السدالف القرائن كدكرىا في اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

الرياض- مكتبة التوبة سعيد بن مسفر الوادعيأثر الشبهات في درء الحدكد
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الرياض- دار الصميعي عبد الرحمن بن سعد الشثرمحكم تقنين الشريعة اإلسبلمية تقديم المشايخ
الفوزاف كالراجحي كالعجبلف

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرك(بقة كتب الحديث: تقدـ في)كتاب الديات 
( ىػ287)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد المنعم زكريا

جامعة اإلماـ محمد بنعبد اهلل بن سليماف العجبلف(تقدـ ذكر الكتاب في قسم األصوؿ) 2/1القضاء بالقرائن المعاصرة 
الرياض- سعود 

الرياض- دار التدمرية خالد بن مفلح آؿ حامداالجتماع المباشر كالمتسبب في الجنايات كالحدكد كالتعازير

الرياض- مكتبة الرشد حسن بن صالح العوفالستر كأثره في الوقاية من الجريمة

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن محمد آؿ خنينتسبػػػػيب األحكاـ القضائية في الشريعة اإلسبلمية

دراسة تأصيلية كتطبيقية في- أثر القضاء في الدعوة إلى اهلل تعالى 
العصر العباسي

الرياض- دار طيبة صالح بن عبد اهلل الهذلوؿ

الرياض- دار الصميعي عبد الفتاح محمود إدريسأحكاـ التعزير في الفقو اإلسبلمي

مسندا إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة)كتاب القضاء 
مكرر في األجزاء( )15- سلسلة األجزاء كالكتب الحديثية  )(كالتابعين

235)سريج بن يونس البغدادم 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د
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الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مداكم آؿ جابرالحكم بإثبات النسب أك نفيو بالبصمة الوراثية كتطبيقاتو القضائية تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

-الجامعة اإلسبلمية ( ىػ488)محمد بن أحمد الهركم 2/1اإلشراؼ على غوامض الحكومات 
المدينة

دراسة/تحقيق
أحمد بن صالح الرفاعي

دمشق- دار النوادر محمد راشد العمردراسة مقارنة- أحكاـ السجناء كحقوقهم في الفقو اإلسبلمي 

دار– دار الوراؽ عبد الرحمن بن عبد اهلل الدباسي4/1اختيارات شيخ اإلسبلـ في الحدكد 
المؤلف، الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحالبن القيم (الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية)مختارات من 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

سياسة عمر بن عبد العزيز القضائية كتطبيقاتها في المملكة العربية
السعودية

-مركز الملك فيصل ماجد بن محمد الحسن
الرياض

تكوين للدراساتفهد بن صالح العجبلفالمفهـو كالحدكد كالضمانات الشرعية- التأكؿ في إباحة الدماء 
جدة- كاألبحاث 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن عبد اهلل السحيماستقبلؿ القضاء في الفقو اإلسبلمي

ىشاـ بن عبد اهلل األزدم المالكي2/1المفيد للحكاـ فيما يعرض لهم من نوازؿ األحكاـ 
( ىػ606)القرطبي 

سراييفو- مركز نجيبويو 
(البوسنة كالهرسك)

تحقيق
أحمد بن عبد الكريم نجيب. د
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دراسة تأصيلية- القتل الرحيم في الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي 
مقارنة

الدماـ- دار ابن الجوزم عمر بن عبد اهلل المشارم السعدكف تقديم
صالح بن حميد كصالح آؿ الشيخ. د

جامعة اإلماـ محمد بنأمل بنت إبراىيم الدباسي(دراسة فقهية)مسؤكلية الشخصية االعتبارية 
الرياض- سعود 

-دار التوحيد للنشر إلهاـ عبد اهلل باجنيدتوبة المرتد بين القبوؿ كالرد
الرياض

الرياض- مكتبة الرشد إيماف بنت سعد الطويرقي2/1أحكاـ االعتداء على األطفاؿ في الفقو اإلسبلمي 

ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمدمزيل المبلـ عن حكاـ األناـ: ابن خلدكف كرسالتو للقضاة المسمى
( ىػ808)

الرياض- دار العاصمة  دراسة/تحقيق
فؤاد بن عبد المنعم أحمد. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المجيد بن محمد السبيل(الطرؽ الحكمية)القضاء بالقرائن عند ابن قيم الجوزية من كتابو 

-دار البشائر اإلسبلمية محمد أنس سرمينيدراسة موضوعية تحليلية- العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية 
بيركت

جزء في التمسك/مجموع فيو كصية الذىبي لمحمد السبلمي
نصيحة ابن دقيق العيد في القضاء/كلمات في العلم كاالتباع/بالسنن

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
جماؿ عزكف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحبحث مختصر في بياف الديات
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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أىل الملل كالرد كالزنادقة كتارؾ الصبلة كالفرائض من كتاب الجامع
(كىو مسائل لئلماـ أحمد) 2/1للخبلؿ 

-مكتبة المعارؼ ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد 
الرياض

تحقيق
إبراىيم بن حمد السلطاف

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن3/1أحكاـ أىل الذمة 
( ىػ751)أيوب 

-المؤتمن للتوزيع 
الرياض

تحقيق كتعليق
يوسف البكرم كشاكر العاركرم

المؤلفعلي بن عبد الرحمن الطيارحقوؽ غير المسلمين في الدكؿ اإلسبلمية

بيركت- مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدافأحكاـ الذميين كالمستأمنين في دار اإلسبلـ

-دار كنوز أشبيليا صالح بن حسين العايدحقوؽ غير المسلمين في ببلد اإلسبلـ
الرياض

الرياض- دار الميماف ناصر محمدم محمد جادالتعامل مع غير المسلمين في العهد النبوم
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-دار اآلؿ كالصحب  سليماف بن صالح الخراشي(ردكد فكرية)ثقافة التلبيس 
الرياض

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلمياالنفتاح الفكرم
جدة- كالبحوث 

مركز التأصيل للدراساتحسن بن محمد األسمرمالتحوالت الفكرية
جدة- كالبحوث 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرانتصار الحق
( ىػ1376)

الرياض- دار العاصمة 

صالح بن عبد الرحمن الحصيناألقلية المسلمة في مواجهة فوبيا اإلسبلـ
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

صالح بن عبد الرحمن الحصينمقاالت كأبحاث
( ىػ1434)

المكتب التعاكني في
المدينة المنورة

لندف- مجلة البياف عبد اهلل بن محمد السلوميالقطاع الخيرم كدعاكل اإلرىاب تقديم
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين
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المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداحتاريخو كآثاره- االبتعاث 

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداحجهود سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ في مواجهة التغريب

مكرر في فقو)تغريب المرأة أنموذجا - حركة التغريب في السعودية 
(غزك المرأة: النساء 

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداح

الرياضة كالكشافة للبنات في المدارس كالجامعات، حكمهما كآثارىما
(غزك المرأة: مكرر في فقو النساء)

مصر- دار الفبلح عبد الرحمن بن سعد الشثرم مراجعة
المشايخ ابن جبرين كالبراؾ كالراجحي

الرياض- دار الحبيب محمد بن ناصر الشثرمالتنصير في الببلد اإلسبلمية

الرياض- مدار الوطن محمد بن موسى المجمميالتنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية

مصر- مكتبة اإليماف أحمد بن عبد العزيز الحصينالتنصير في دكؿ الخليج
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 -1391من )دراسة تحليلية نقدية - حركة التشيع في الخليج العربي 
( ىػ1431

المركز العربي للدراساتعبد العزيز بن أحمد البداح
القاىرة- اإلنسانية 

مركز الرسالة للدراساتأمير سعيددراسة عقدية تاريخية ديموغرافية استراتيجية- خريطة الشيعة في العالم 
-كالبحوث اإلنسانية 

عبد العزيز بن صالح المحمودعودة الصفويين
الشافعي

-مكتبة اإلماـ البخارم 
مصر

مركز البياف للبحوثناصر بن عبد اهلل القفارمالغزك الباطني لؤلمة اإلسبلمية
الرياض- كالدراسات 
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2/1السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث الجهاد : كتاب الجهاد، كمعو
(تقدـ في كتب الحديث)

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرك
( ىػ287)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
مساعد بن سليماف الراشد الحميد

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالجهاد
( ىػ728)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمرسالة لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية عند مداىمة التتار لديار المسلمين
( ىػ728)

مصر- مكتبة الرضواف  عناية
محمد الخليفة. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليممسألة في المرابطة بالثغور أفضل من المجاكرة بمكة شرفها اهلل تعالى
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في االنغماس في العدك كىل يباح
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود

تعريف للجهاد كبياف حكمو كخصائص)النظم القرآني في آيات الجهاد 
(اللفظ القرآني فيو من حيث التركيب كطرؽ التعبير كاألسرار الببلغية

الرياض- مكتبة التوبة ناصر بن عبد الرحمن الخنين

-مكتبة العلـو كالحكم مرعي بن عبد اهلل مرعي2/1أحكاـ المجاىد بالنفس في سبيل اهلل عز كجل في الفقو اإلسبلمي 
المدينة

-مكتبة دار النصيحة عبد السبلـ بن سالم السحيميالجهاد في اإلسبلـ، مفهومو كضوابطو كأنواعو كأىدافو
المدينة

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار المغني عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العبادالقطوؼ الجياد من حكم كأحكاـ الجهاد
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كتاب اإلنجاد في أبواب الجهاد كتفصيل فرائضو كسننو كذكر جمل من
2/1آدابو كلواحق أحكامو 

ابن)محمد بن عيسى القرطبي 
( ىػ505 )(الُمناصف

بيركت- شركة الرياف  تخريج/تحقيق
مشهور بن حسن كمحمد بن زكريا

بعثت: الحكم الجديرة باإلذاعة من قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم
بالسيف بين يدم الساعة

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
عبد القادر األرناؤكط

بغية طالب: منظومة إتحاؼ أىل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة، كيليها
السيادة في شرح إتحاؼ أىل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

الرياض- دار الصميعي صالح بن سعد اللحيدافالجهاد في اإلسبلـ بين الطلب كالدفاع

الرياض- دار الفضيلة عبد اهلل بن عبد العزيز السويد(دراسة تأصيلية عقدية)القتاؿ في الفتنة 

جمعية إحياء التراثفيصل بن قزاز الجاسمكشف الشبهات في مسائل العهد كالجهاد
الكويت- اإلسبلمي 

تقديم
صالح بن غانم السدالف. د

-مكتبة المعارؼ صالح بن علي الشمرانيأخبلقيات الحرب في السيرة النبوية
الرياض

القاىرة- دار السبلـ منير محمد ركضبافأخبلقيات الحرب في السيرة النبوية

ابن بطة، عبيد اهلل بن محمد(تقدـ في األجزاء الحديثية)سبعوف حديثا في الجهاد : كتاب الجهاد، أك
( ىػ387)العكبرم 

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
يسرم عبد الغني البشرم
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محمد بن عبد الرحمن المقرلء(تقدـ في األجزاء الحديثية)كتاب األربعين في الجهاد كالمجاىدين 
( ىػ618)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

ابن عساكر، عبد الرحمن بن محمد(تقدـ في األجزاء الحديثية)األربعوف حديثا في الجهاد 
( ىػ620)

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف

عبد اهلل بن المبارؾ المركزم(بقية كتب الحديث: تقدـ في)كتاب الجهاد 
( ىػ181)

دار المطبوعات الحديثة
جدة- 

تعليق/تحقيق
نزيو حماد. د

قاعدة مختصرة في قتاؿ الكفار كمهادنتهم كتحريم قتلهم لمجرد كفرىم
قاعدة تبين القيم السامية للحضارة اإلسبلمية في الحرب كالقتاؿ– 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

المحقق تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الزير. د

-مكتبة أىل األثر حمد بن إبراىيم العثمافالجهاد أنواعو كأحكامو، كالحد الفاصل بينو كبين الفوضى
الكويت

تقديم
الشيخ صالح بن سعد السحيمي

-مكتبة دار المنهاج سليماف بن محمد الدبيخي(فبلف شهيد؟: ىل يقاؿ)الشهادة لمعين بالشهادة 
الرياض

الرياض- دار طيبة علي بن نفيع العليانيأىمية الجهاد في نشر الدعوة اإلسبلمية كالرد على الطوائف الضالة فيو

المؤلفعبد اهلل بن سعد باحسينمفاىيم خاطئة عن الجهاد تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر االجتهاد في طلب الجهاد
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
عبد اهلل عبد الرحيم عسيبلف
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رد على من أساء)األسس الشرعية كاألخبلقية للحرب في السيرة النبوية 
(لرسوؿ البشرية

عماف- الدار األثرية عطا اهلل بن بخيت المعايطة

رسالة)الغبلة أنموذجا - االنحرافات المعاصرة في مسائل الجهاد 
(دكتوراة

الرياض- دار الصميعي راشد بن عثماف الزىراني

مكرر في كتب الرد على منهج)المحكم كالمتشابو في التكفير كالجهاد 
(التكفير

الجزائر- دار المحسن محمد بن عمر بازموؿ

مركز الدراسات العلميةلطف اهلل خوجوسبر النصوص لبياف منزلة السلم في اإلسبلـ- أصالة السلم 
مكة- 

-دار كنوز أشبيليا صالح بن فوزاف الفوزافضوابطو كأحكامو- الجهاد 
الرياض

1430)أحمد بن يحيى النجمي رسالة اإلرشاد إلى بياف الحق في حكم الجهاد
(ىػ

مصر- دار المنهاج  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

دراسة نقدية-  ىػ 40رثاء الشهداء في عصر صدر اإلسبلـ إلى سنة 
2/1

-مكتبة العلـو كالحكم سعد بن خلف القثامي
المدينة
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الرياض- مكتبة الرشد جيبلف خضر العركسي2/1الدعاء كمنػزلػتػو من العقيدة اإلسبلمية 

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل الخضرمالدعاء

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدأخطاء تقع فيو- أحكامو - الدعاء ، مفهومو  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد تصحيح الدعاء
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد جزء في مسح الوجو باليدين بعد رفعهما للدعاء
(ىػ

الرياض- دار الصميعي 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد السبحة تاريخها كحكمها
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بنآداب الدعاء، المسمى أدب المرتعى في علم الدعا
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
محمد خلوؼ العبد اهلل

قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، كبياف اقتراف التهليل بالتكبير
كالتسبيح بالتحميد

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم"اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا: "شرح حديث أبي بكر الصديق
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود
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ال إلو إال أنت): دعوة أخي ذم النوف: تفريج الكركب، شرح حديث
، ما دعا بها مكركب إال فرج اهلل كربتو(سبحانك إني كنت من الظالمين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

بيركت- شركة الرياف  عناية
فواز أحمد زمرلي

السفاريني، محمد بن أحمدنتائج األفكار في شرح حديث سيد االستغفار
( ىػ1188)الحنبلي 

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

تقدـ في كتب تخريج) 2/1نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار 
(األحاديث

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

مكة- مكتبة دار الباز 
المكرمة

تخريج
محمد علي سمك

الرياض- دار الفضيلة أمل محمد الصغير(تقدـ في بحوث فقهية)أحكاـ الذكر في الدين اإلسبلمي 

الرياض- مكتبة الرشد زكريا بن غبلـ قادرأحكاـ األذكار

الرياض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرحمن المهيزع2/1الدعاء كأحكامو الفقهية 

-مكتبة دار المنهاج عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرفقو األدعية كاألذكار
الرياض

الرياض- دار القاسم عادؿ محػيػي الدين نصارمستجابو الدعاء

-دار كنوز أشبيليا سعود بن محمد العقيليصور كضوابط كنماذج من الدعاء الصحيح- االعتداء في الدعاء 
الرياض
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علي بن المفضل المقدسي(مكرر في األجزاء الحديثية)األربعين في فضل الدعاء كالداعين 
( ىػ611)اإلسكندراني المالكي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب مجابي الدعوة 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
زياد حمداف

388)الخطابي، حمد بن محمد شأف الدعاء
(ىػ

دمشق- دار النوادر  تحقيق
أحمد يوسف الدقاؽ

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن مانع الركقينتاج الِفػػػػْكر في أحكاـ الذِّْكػػػػر

-الدار العالمية للنشر ياسر محمد أسعدجامع أحكاـ الدعاء
االسكندرية

تقديم
أحمد فريد

ابن عثيمين، محمد بن صالحشرح دعاء القنوت
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الدماـ- دار ابن الجوزم مصطفى العدكمالصحيح المسند من أذكار اليـو كالليلة

عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليـو كالليلة البن السني
(كتب حديث متنوعة: تقدـ في)

(ابن السني)أحمد بن محمد 
( ىػ364)

بيركت- دار ابن حـز  تخريج/تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

303)النسائي، أحمد بن شعيب (كتب حديث متنوعة: تقدـ في)عمل اليـو كالليلة 
(ىػ

-دار الكلم الطيب 
دمشق

تحقيق
فاركؽ حمادة. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (كتب حديث متنوعة: تقدـ في) 2/1الدعوات الكبير 
(ىػ

مركز المخطوطات
-كالتراث كالوثائق 

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

مصر- دار لػينة ( ىػ195)محمد بن فضيل الضبي (كتب حديث متنوعة: تقدـ في)كتاب الدعاء  تحقيق
أحمد البزرة

المحاملي، الحسين بن إسماعيلالػدعاء
( ىػ330)الضبي 

جدة- مكتبة العلم  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (كتب الطبراني:تقدـ في) 3/1كتاب الدعاء 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
محمد سعيد البخارم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(كتب حديث متنوعة: تقدـ في)كتاب الترغيب في الدعاء كالحث عليو 
( ىػ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تعليق/تحقيق
فالح بن محمد الصغير. د

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيالنصيحة في األدعية الصحيحة
( ىػ600)

دار أضواء السلف
القاىرة- المصرية 

تحقيق كتعليق
محمد بن عوض المصرم
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مصر- دار الهدل ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ األذكار تحقيق
عبد القادر األرناؤكط

نيل األكطار بتخريج أحاديث كتاب األذكار، كبياف صحيحو من ضعيفو
2/1

بيركت- دار ابن حـز سليم بن عيد الهبللي

محمد علي بن محمد عبلف4/1الفتوحات الربانية على األذكار النوكية 
( ىػ1057)الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد المنعم خليل إبراىيم

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالوابل الصيب
( ىػ751)أيوب 

-مكتبة دار البياف 
دمشق

تحقيق
عبد القادر األرناؤكط

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليصحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(ىو نفسو الوابل الصيب)الكلم الطيب كالعمل الصالح 
( ىػ751)أيوب 

-مكتبة العلـو كالحكم 
مصر

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

تحفة األخيار ببياف جملة نافعة مما كرد في الكتاب كالسنة الصحيحة من
األدعية كاألذكار

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

الرياض- دار ابن األثير 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالكلم الطيب
( ىػ728)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تخريج/تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

بدر الدين العيني، محمود بن أحمدالعػلم الهػيب بشرح الكلم الطيب البن تيمية
( ىػ855)الحنفي 

مكتبة أكالد الشيخ
مصر- للتراث 

تعليق/تخريج/تحقيق
سعيد بن محمد السنارم
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الرياض- مدار الوطن عبد اإللو بن سليماف الطيارالنفح الطيب شرح صحيح الكلم الطيب

1250)الشوكاني، محمد بن علي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كبلـ سيد المرسلين
(ىػ

-مكتبة دار التراث 
القاىرة

تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين من كبلـ سيد المرسلين
2/1

محمد بن عبد القادر الفاسي
( ىػ1116)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق كتعليق
محمد بن عزكز. د

الرياض- دار المؤيد (استقراء لكتب األلباني)جامع صحيح األذكار  جمع
محمد بن حسن الشيخ

الملك عبد العزيز ين عبد الرحمنالورد المصطفى المختار من كبلـ سيد األبرار
( ىػ1373)آؿ سعود 

الرياض- دار القاسم 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنجواب في صيغ الحمد
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
محمد بن إبراىيم السعراف

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليالنبذ المستطابة في الدعوات المستجابة

سعيد بن علي بن كىف القحطانيحصن المسلم من أذكار اليـو كالليلة
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الصحيح المستخرج في أحاديث األدعية كاألذكار كفضائل القرآف
(منتقى من مؤلفات الشيخ محمد ناصر الدين األلباني)

دار عبد اهلل بو بكر
مكة- بركات 

جمع كتعليق
علي بن حسن الحلبي
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ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في األذكار
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

سعيد بن علي بن كىف القحطانيالدعاء من الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

المكتب التعاكني لتوعية
الربوة- الجاليات 

سعيد بن علي بن كىف القحطاني(حصن المسلم من أذكار اليـو كالليلة)إتحاؼ المسلم بشرح 
( ىػ1440)

كقف هلل تعالى

أدعية كأذكار من الكتاب كالسنة الصحيحة ُيدعى بها في عرفة كغيرىا
(مكرر في كتب الحج)

المؤلفعبد المحسن بن حمد العباد البدر

عدف- مركز رسوخ عبد اهلل بن عبد الرحمن السعدالدعوات كاألذكار المأثورة عن النبي صلى اهلل عليو كسلم في اليـو كالليلة عناية
عبد العزيز بن ناصر الخباني

مجمع الملك فهدعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدركتاب الذكر كالدعاء في الكتاب كالسنة
-لطباعة المصحف 
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كتب حديث: تقدـ في)فضل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم 
(متنوعة

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي
( ىػ282)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنجبلء األفهاـ في فضل الصبلة على سيد األناـ
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تعليق/تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنجبلء األفهاـ في فضل الصبلة كالسبلـ على خير األناـ
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
زائد بن أحمد النشيرم

مختصر جبلء األفهاـ في فضل الصبلة كالسبلـ على خير األناـ البن قيم
الجوزية

-دار كنوز أشبيليا خالد بن مطلق المطلق
الرياض

تقريظ
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العباد. د

مجموع من كبلـ)فضل الصبلة على خاتم األنبياء صلى اهلل عليو كسلم 
(اإلماـ ابن القيم

دمشق- دار القلم  إعداد
صالح بن أحمد الشامي

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالقوؿ البديع في الصبلة على الحبيب الشفيع
( ىػ902)

جدة- دار المنهاج  تحقيق
محمد عوامة

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرككتاب الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم
( ىػ287)

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

تقدـ في) (إف أكلى الناس بي أكثرىم صبلة)جزء فيو الكبلـ على حديث 
(كتب تخريج الحديث النبوم

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

فضل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو كسلم كبياف معناىا ككيفيتها
كشيء مما ألف فيها

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدر

1080   من 871صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  األذكار الشرعية كسبل الوقاية من الشيطاف
الرقية الشرعية :الموضوع 

21

الرقى على ضوء عقيدة أىل السنة كالجماعة كحكم التفرغ لها كاتخاذىا
حرفة

الرياض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياني

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن محمد السدحافقواعد الرقية الشرعية

الكويت- دار ابن األثير خليل بن إبراىيم أمينالرقية كالرقاة بين المشركع كالممنوع تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

األردف- دار المعالي أحمد حسين السالمالشفاء كالمرض في القرآف الكريم

األردف- دار المعالي أسامة بن ياسين المعاني6/1نحو موسوعة شرعية في علم الرقى  تقديم
إبراىيم البريكاف. د

-دار علـو السنة ماىر آؿ مبارؾفتح المغيث في السحر كالحسد كمس إبليس
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

سعيد بن علي بن كىف القحطانيالذكر كالدعاء كالعبلج بالرقى من الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

الرياض- مكتبة الرشد 

الضياء المقدسي، محمد بنكتاب األمراض كالكفارات كالطب كالرقيات
( ىػ643)عبدالواحد 

الخبر- دار ابن عفاف  تخريج/تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل الطيار كسامي المبارؾفتح الحق المبين في عبلج الصرع كالسحر كالعين تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
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القاىرة- مكتبة التابعين كحيد بن عبد السبلـ باليكقاية اإلنساف من الجن كالشيطاف تقريظ
أبو بكر بن جابر الجزائرم

-مكتبة الصحابة كحيد بن عبد السبلـ باليالصاـر البتار في التحدم للسحرة األشرار
الشارقة

فتاكل كشهادات أطباء، ردكد- برىاف الشرع في إثبات المس كالصرع 
على المنكرين كالمشعوذين

بيركت- دار ابن حـز علي بن حسن الحلبي

ابن- ابن باز - ابن ابراىيم فتاكل العلماء في عبلج السحر كالمس كالجاف
الفوزاف- ابن جبرين - عثيمين 

الرياض- دار القاسم  إعداد
نبيل محمود

المشايخ ابن باز كابن عثيمين كابنالفتاكل الذىبية في الرقى الشرعية
جبرين

الرياض- مدار الوطن 

المؤلفمطاعن بن شامي بن مطاعن شيبةكصيتي للراقي كالمسترقي تقديم
الشيخ عبد العزيز الراجحي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمتحريم أقساـ المعزمين بالعزائم المعجمة كصرع الصحيح
( ىػ728)

المحقق تحقيق
فواز بن محمد العوضي
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ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن2/1إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف 
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تخريج/تحقيق
الشيخ األلباني/ علي حسن 

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبيموارد األماف المنتقى من إغاثة اللهفاف في مصايد الشيطاف البن القيم

عز الدين ، عبد السبلـ بن أحمدتفليس إبليس
( ىػ678)المقدسي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتلبيس إبليس
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- دار المغني  عناية
عبد الرزاؽ المهدم

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي3/1تلبيس إبليس 
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مدار الوطن  دراسة/تحقيق
أحمد بن عثماف المزيد

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبيالبن الجوزم (تلبيس إبليس)المنتقى النفيس من 

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليحجة إبليس

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليمقامع الشيطاف في ضوء الكتاب كالسنة

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن سليماف العتيقتحفة المؤمنين في ذـ الوسواس كعبلج الموسوسين
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1250)الشوكاني، محمد بن علي رفع البأس عن حديث النفس كالهم كالوسواس
(ىػ

-مكتبة الغرباء األثرية 
المدينة

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدذـ الوسواس كأىلو
( ىػ620)المقدسي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  عناية
بشير عيوف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحمن بن ساير العوادرؤية شرعية كطبية كدراسة ميدانية- الوسوسة 

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدعبلج الهمـو

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالوسائل المفيدة للحياة السعيدة
( ىػ1376)

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرالدين الصحيح يحل جميع المشاكل
( ىػ1376)

الرياض- دار الشريف 

-آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية ) 2/1إغاثة اللهفاف في مصايد الشيطاف 
25)

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد عزير شمس

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد العزيز العليحديث عبد اهلل بن مسعود في دفع الهم كالحزف

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتلبيس إبليس
( ىػ597)البغدادم 

-الدار العالمية للنشر 
االسكندرية

تحقيق
حلمي بن محمد الرشيدم
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محمد بن مفلح الحنبلي المقدسياآلداب الشرعية
( ىػ863)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تخريج
شعيب األرناؤكط

بيركت- دار الخير (مجموع من كبلـ ابن تيمية)مكاـر األخبلؽ  جمع
عبد اهلل بدراف كمحمد الحاجي

450)الماكردم، علي بن محمد آداب الدين كالدنيا
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
علي عبد المقصود رضواف

-مكتبة اإلماـ الذىبي (للماكردم)مختصر أدب الدنيا كالدين 
الكويت

تعليق/اختصار
خالد بن جمعة الخراز

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللأخبلؽ المؤمنين كالمؤمنات
( ىػ1420)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- دار طويق أحمد معاذ حقياألربعوف حديثا في األخبلؽ مع شرحها

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا، كل حديث في خصلتين
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا، كل حديث في ثبلث خصاؿ
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

563)أحمد بن المقرب الكرخي كتاب فيو أربعوف حديثا عن أربعين شيخا في أربعين معنى كفضيلة
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي
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الدماـ- دار ابن القيم علي بن حسن الحلبياألربعوف حديثا في الشخصية اإلسبلمية

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللكتاب الجامع لؤلخبلؽ كاآلداب كالسلوؾ
( ىػ463)النمرم 

الرياض- دار الشريف  تحقيق
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ142)ابن المقفع، عبد اهلل األدب الصغير تحقيق
أحمد زكي باشا

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ142)ابن المقفع، عبد اهلل األدب الكبير تحقيق
أحمد زكي باشا

الخبر- دار ابن عفاف سليم بن عيد الهبلليمنهج األنبياء في تزكية النفوس

الجود، البخل، قضاء الحوائج،)الجواىر المجموعة كالنوادر المسموعة 
(اصطناع المعركؼ كشكره، الصدقة، كاطعاـ الطعاـ

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ902)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خير رمضاف

-دار ماجد عسيرم مصطفى العدكم4/1فقو األخبلؽ كالمعامبلت مع المؤمنين 
جدة

الرياض- دار العاصمة سليماف بن صالح الغصنصلة األخبلؽ بالعقيدة كاإليماف

المركزم، الحسين بن الحسنكتاب البر كالصلة
( ىػ246)

الرياض- مدار الوطن  دراسة/تحقيق
محمد سعيد البخارم
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ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليكتاب البر كالصلة
( ىػ597)البغدادم 

مصر- مكتبة السنة  تعليق/تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللاإلشراؼ في منازؿ األشراؼ
( ىػ281)القرشي 

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق/تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد(كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدـ ذكره في)كتاب األدب 
( ىػ235)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد رضا القهوجي. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدـ ذكره في)اآلداب 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

360)الطبراني، سليماف بن أحمد مكاـر األخبلؽ
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
أبي بسطاـ محمد بن مصطفى

الخرائطي، محمد بن جعفر(كتب حديث متنوعة: تقدـ في) 2/1مكاـر األخبلؽ كمعاليها 
( ىػ327)الشامرم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد اهلل بن بجاش الحميرم. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحمكاـر األخبلؽ
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

شرح كتاب الشهاب في الحكم كالمواعظ كاآلداب لئلماـ القضاعي
(شرح قرابة ألف حديث نبوم) (( ىػ454)محمد بن سبلمة )

عبد القادر بن بدراف الدمشقي
( ىػ1346)

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

محمد جماؿ الدين القاسميتهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علـو الدين
( ىػ1332)

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
محمد عباسي/ محمد اإلستانبولي 
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أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادمفصوؿ اآلداب كمكاـر األخبلؽ المشركعة
( ىػ513)الحنبلي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرياض

تحقيق
عبد السبلـ بن سالم السحيمي. د

-دار الخلفاء الراشدين رضا بن عبد الحميد فتح اهلل8/1أدب السلف في التعامل مع الناس 
مصر

-دار اإليماف فيصل بن عبده الحاشدمآداب التعامل مع الناس
اإلسكندرية

-دار كنوز أشبيليا مصطفى بن كرامة اهلل مخدـكفي الحكم كاألخبلؽ ( ىػ749)العطر الوردم شرح المية ابن الوردم 
الرياض

رسالة في مداكاة النفوس كتهذيب األخبلؽ،: كتاب األخبلؽ كالسير، أك
كالزىد في الرذائل

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمد
( ىػ456)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
إيفا رياض

لمحمد بن عبد القوم بن بدراف)شرح منظومة اآلداب الشرعية، 
(المرداكم الحنبلي

أبو النجا، موسى بن أحمد
( ىػ968)الحجاكم الحنبلي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نور الدين طالب

األحاديث الضعاؼ كالموضوعات في األسماء كالصفات، كمعو السبل
(مكرر)السوية في ما ال يصح من األحاديث في اآلداب الشرعية 

بيركت- دار ابن حـز زكريا بن غبلـ قادر

محمد بن يوسف الحسنيرياضة األخبلؽ
( ىػ556)السمرقندم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
سميح إبراىيم صالح

دراسة مقارِنة مع اإلعبلف العالمي- حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ 
كاإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف

دمشق- دار ابن كثير محمد مصطفى الزحيلي
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الخرائطي، محمد بن جعفرمساكلء األخبلؽ كمذمومها
( ىػ327)الشامرم 

مكتبة السوادم للتوزيع
جدة- 

تحقيق كتعليق
مصطفى بن أبو النصر الشلبي

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقومأربعوف حديثا في اصطناع المعركؼ
( ىػ656)

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
المغرب- اإلسبلمية 

تعليق/شرح
( ىػ803)محمد بن إبراىيم السلمي 

1439)صالح بن غانم السدالف أربعوف حديثا، كل حديث في خمس خصاؿ
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

مصر- دار الضياء صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخحقوؽ األخوة

الرياض- مكتبة الرشد صالح بن فوزاف الفوزافإتحاؼ الطبلب بشرح منظومة اآلداب لشرؼ الدين محمد بن عبدالقوم عناية
محمد بن حسين القحطاني

أبو النجا، موسى بن أحمد(شرح منظومة اآلداب لمحمد بن عبد القوم)فتح الوىاب شرح اآلداب 
( ىػ968)الحجاكم الحنبلي 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تعليق/تحقيق
عبد السبلـ بن محمد الشويعر. د

الرياض- دار أشبيليا فالح بن محمد الصغيردركس في الحقوؽ الواجبة على المسلم

موسوعة حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ كسماتها في المملكة العربية
8/1السعودية 

بيركت- مؤسسة الرسالة عدناف بن محمد الوزاف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)مكاـر األخبلؽ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب اإلخواف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

-مكتبة أىل األثر خالد بن جمعة الخرازموسوعة األخبلؽ
الكويت

مؤسسة الدرر السنية6/1موسوعة األخبلؽ  إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدمداكاة النفوس كتهذيب األخبلؽ
( ىػ456)

دمشق- دار القلم  تعليق/تحقيق
محمد مطر الكعبي. د

ابن حـز األندلسي، علي بن أحمداألخبلؽ كالسير في مداكاة النفوس
( ىػ456)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

محمد جماؿ الدين القاسميجوامع اآلداب في أخبلؽ األنجاب
( ىػ1332)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

كتب حديث: تقدـ في) 4/1مكاـر األخبلؽ كمعاليها كمحمود طرائقها 
(متنوعة

الخرائطي، محمد بن جعفر
( ىػ327)الشامرم 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

(فصوؿ اآلداب كمكاـر األخبلؽ المشركعة)الفوائد المجموعة في شرح 
ألبي الوفاء بن عقيل

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزاف

عبد الكريم بن ىوازف القشيرمكتاب األربعين في تصحيح المعاملة
( ىػ465)

الشارقة- دار الفتح  تخريج/تحقيق
محمد السيد البرسيجي
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المجلس األعلى للشئوفموسوعة األخبلؽ
مصر- اإلسبلمية 

تقديم
محمد عبد الفضيل القوصي. د

-حقوؽ الطفل في المواثيق الدكلية كاإلقليمية كفي النظاـ السعودم 
دراسة فقهية مقارنة

-دار كنوز أشبيليا جوىرة بنت عبد اهلل العجبلف
الرياض

تقدـ في بحوث)المعاني كالهدايات - أجمع آية لمكاـر األخبلؽ 
(قرآنية

المؤلفعبد اهلل بن عبد الرحمن الشثرم

سبلـ بن عبد اهلل الباىلي األشبيليالذخائر كاألعبلؽ في آداب النفوس كمكاـر األخبلؽ
( ىػ544)

مصر- مكتبة فياض 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللمكاـر األخبلؽ
( ىػ281)القرشي 

بيركت- دار صادر  تعليق/تحقيق
ياسين محمد السواس

أبو عبد الرحمن السلمي، محمدآداب الصحبة
( ىػ412)بن الحسين 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تعليق/تحقيق
مجدم فتحي السيد

لمحمد بن عبد القوم بن بدراف)غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب 
6/1 (المرداكم الحنبلي

السفاريني، محمد بن أحمد
( ىػ1188)الحنبلي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

دراسة/تحقيق
عابد بن عبد اهلل الثبيتي. د

دار األندلس الخضراء4/1 (موسوعة األعماؿ الكاملة لئلماـ ابن قيم الجوزية)جامع اآلداب 
جدة- 

جمع
يسرم السيد محمد
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يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات)اإلعبلـ ببعض أحكاـ السبلـ 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. الشيخ د

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الرياض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفالحالتهنئة في اإلسبلـ

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنكصوؿ األماني بأصوؿ التهاني
( ىػ911)ابن الكماؿ 

طنطا- مكتبة الصحابة 

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد أدب الهاتف
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

بيركت- شركة الرياف عمرك عبد المنعم سليمأحكاـ القبل كالمعانقة كالمصافحة كالقياـ

دار األندلس الخضراءمصطفى العدكمأدب التخاطب
جدة- 

-مؤسسة الجريسي فضل إلهي ظهيراالحتساب على الوالدين
الرياض

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليبر الوالدين
( ىػ597)البغدادم 

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

بيركت- دار ابن حـز علي بن حسن الحلبيحقوؽ الجار في صحيح السنن كاآلثار
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ابن حجر الهيتمي، أحمد بنأسنى المطالب في صلة األرحاـ كاألقارب
( ىػ974)محمد 

عماف- الدار األثرية  تحقيق
أكـر بن محمد الفالوجي

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليالحياء في ضوء القرآف الكريم كالسنة الصحيحة

-دار طيبة الخضراء محمد إسماعيل المقدـفػقو الحػياء
مكة

الرياض- دار الراية جماؿ محمد إسماعيللفت األنظار الى حقيقة اإليثار

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنجزء تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدكاب
( ىػ902)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
ىادم بن محمد المرم

-دار طيبة الخضراء محمد إسماعيل المقدـ(بحث جامع في أحكاـ كآداب االستئذاف)األدب الضائع 
مكة

صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورماألربعوف لتنبيو األناـ إلى فضل االجتماع على الطعاـ

الرياض- دار الصميعي سعد بن عبد اهلل الحميدآداب الغذاء في اإلسبلـ

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللقضاء الحوائج
( ىػ281)القرشي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خير رمضاف
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-دار أضواء السلف عطا اهلل بن عبد الغفار السندماألربعوف في الشفقة كالرحمة
الرياض

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللقرل الضيف
( ىػ281)القرشي 

-دار أضواء السلف 
الرياض

تخريج/تحقيق
عبد اهلل بن حمد المنصور

285)إبراىيم بن إسحاؽ الحربي إكراـ الضيف
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد الغفار بن سليماف البندارم. د

الرياض- مكتبة الرشد مذكر عارؼدراسة موضوعية- الصدؽ في القرآف الكريم 

الرياض- دار العاصمة عبد العزيز بن محمد السدحافال بأس، طهور إف شاء اهلل تقديم
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالتماس السعد في الوفاء بالوعد
( ىػ902)

الرياض- مكتبة العبيكاف  تعليق/تحقيق
عبد اهلل عبد الواحد الخميس. د

الرياض- دار بلنسية فهد بن مقعد النفيعي العتيبيمركيات المزاح كالمداعبة عن النبي صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة تقديم
باسم بن فيصل الجوابرة. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللمداراة الناس
( ىػ281)القرشي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خير رمضاف

-دار عمر بن الخطاب محمد بن عبد الوىاب الوصابيالتسامح كالصفح كالعفو ككظم الغيظ
مصر
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تقدـ في أجزاء في) (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارىم)تفسير قولو تعالى 
(التفسير

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مصر- دار اإلماـ أحمد  عناية
عبد المجيد جمعة الجزائرم

1433)يوسف بن محمد المطلق مصلحة الكتماف
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللتذكير القـو بآداب النـو

-مؤسسة الجريسي فايز فطيس عبد الرحمناألربعوف حديثا في حق كفضل كبر الوالدين
الرياض

مجموعة زاد للنشرمحمد صالح المنجدمراعاة المشاعر

مجموعة زاد للنشرمحمد صالح المنجدتطييب الخواطر

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن محمد الطيارأربعوف عاما في صحبة كالدتي- أفوؿ شمس 

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (مذكور في األجزاء الحديثية)الزيادات في كتاب الجود كالسخاء 
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب القناعة كالتعفف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)التواضع كالخموؿ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)قضاء الحوائج 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)قرل الضيف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)اصطناع المعركؼ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)مداراة الناس 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

-دار اإلماـ مسلم عبد المالك بن أحمد الرمضانيحسن الظن بالناس
المدينة

الرياض- دار طيبة محمد بن أحمد علي كاصلإفشاء األسرار كأحكامو في الفقو اإلسبلمي

-دار البشائر اإلسبلمية محمد محمود الطرايرةصلة األرحاـ كاألحكاـ الخاصة بها في الفقو اإلسبلمي
بيركت

-مكتبة دار المنهاج فهد بن سريع النغيمشيضوابط فقهية كتطبيقات معاصرة– صلة الرحم 
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزاف
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أدب المجالس كحمد اللساف كفضل البياف كذـ العي كتعليم اإلعراب
كغير ذلك

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل
( ىػ463)النمرم 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
سمير حلبي

-الدار العالمية للنشر دعاء بنت محمد فرحاتآداب كأحكاـ- الضيافة 
االسكندرية

تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

البخارم، محمد بن إسماعيلبر الوالدين
( ىػ256)

–دار الحديث الكتانية 
المغرب

عناية/تخريج
بساـ بن عبد الكريم الحمزاكم

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدمركءات معاصرة

الرياض- دار التدمرية زيد بن عبد الكريم الزيدما حقوقهم- ما منزلتهم - األقارب من ىم 

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن إبراىيم الحمدذكؽ الهدية

-الجامعة اإلسبلمية محمد يعقوب الدىلوماألجير الخاص، حقوقو ككاجباتو
المدينة

الخبر- دار ابن عفاف مشهور بن حسن آؿ سلمافالمركءة كخوارمها
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الرياض- مدار الوطن سعيد بن مسفر القحطانيثمراتها- معوقاتها - الهداية، أسبابها 

عماف- الدار األثرية عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرعشر قواعد في االستقامة

الرياض- دار القاسم البػندرم بنت محمد العجبلفالثػبات على الدين تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدكسائل الثبات على دين اهلل

الرياض- مدار الوطن محمد بن عبد اهلل الدكيشالحور بعد الكور

نتعاكف)الصوارؼ عن الحق، كيليو دراسة نقدية لقاعدة المعذرة كالتعاكف 
(فيما اتفقنا عليو ، كيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو

مصر- دار الفرقاف حمد بن إبراىيم العثماف

تقدـ في)النهي الصريح عن اتباع األىواء كأىلها في القرآف الكريم 
(بحوث قرآنية

المؤلفعبد اهلل بن عبد الرحمن الشثرم
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(236 - 149/10كيقع في مجموع الفتاكل )العبودية 
( ىػ728)

الرياض- دار المغني  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

الرياض- دار الفضيلة عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيشرح كتاب العبودية البن تيمية

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن4/1مدارج السالكين بين منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعين 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار طيبة  تحقيق
عبد العزيز بن ناصر الجليل

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن3/1مدارج السالكين بين منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعين 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(نسخة كاملة تنشر ألكؿ مرة)الرسالة التبوكية 
( ىػ751)أيوب 

جدة- مكتبة الخراز  تخريج/تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

-آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية ) 2/1طريق الهجرتين كباب السعادتين 
13)

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد أجمل اإلصبلحي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليماالستقامة
( ىػ728)

جامعة اإلماـ محمد بن
الرياض- سعود 

تحقيق
محمد رشاد سالم. د

ذكر)لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  (االستقامة)منهاج الكرامة في شرح كتاب 
(تقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز على الكتاب

-مكتبة اإلماـ الذىبي 
الكويت

إعداد
غزام بن حمداف األسلمي

-دار الفجر للتراث محمد صالح المنجدسلسلة أعماؿ القلوب
القاىرة
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ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن( نسخة خطية11مقابل على ) 6/1مدراج السالكين 
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار الصميعي  دراسة كتحقيق
لجنة من المحققين

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالعبودية
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج/تحقيق
ناصر الدين األلباني/زىير الشاكيش

-دار كنوز أشبيليا عبد اهلل بن صالح الكنهلعمل القلب، الفريضة الغائبة
الرياض

المجموع القيم من كبلـ ابن القيم في الدعوة كالتربية كأعماؿ القلوب
(مكرر في كتب الدعوة ككتب التربية) 2/1

الرياض- دار طيبة  جمع
منصور بن محمد المقرف

الدماـ- دار ابن القيم سلماف بن زيد اليمانيالقلب ككظائفو في الكتاب كالسنة

-دار أصداء المجتمع محمد بن إبراىيم التويجرم3/1موسوعة فقو القلوب في ضوء القرآف كالسنة 
بريدة

كزارة الشؤكف اإلسبلميةأحمد بن عبد الرحمن الصويافاالفتقار إلى اهلل تعالى لب العبودية
السعودية- 

الرياض- دار طيبة فوز بنت عبد اللطيف الكردمتحقيق العبودية بمعرفة األسماء كالصفات

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافشرح رسالة العبودية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم
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–دار األكراؽ الثقافية سهل بن سعود العتيبي(إغاظة الكفار)عبودية المراغمة - العبادة الغائبة 
جدة

تقديم
الشيخ عبد الرحمن البراؾ

الرياض- مدار الوطن شبيل بن أبي الغيث إبراىيمالفتح المبين بنظم تهذيب مدارج السالكين تقديم
الشيخ عبد الرحمن البراؾ

عبد السبلـ بن. يقع ضمن مجموع مؤلفات كتحقيقات الشيخ د)التمني 
(برجس آؿ عبد الكريم

الرياض- دار العاصمة ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الرياض- دار التدمرية سليماف بن محمد النجراف2/1قواعد كتطبيقات - المفاضلة في العبادات 

 -5/10كتقع في مجموع الفتاكل )التحفة العراقية في األعماؿ القلبية 
90)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار المعراج الدكلية 
الرياض

تحقيق
سليماف بن مسلم الحرش

الرياض- دار العاصمة أعماؿ القلوب عند شيخ االسبلـ ابن تيمية جمع
سليماف بن صالح الغصن

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمرسالة في القلب كأنو ُخػػػِلق لػػيُػػػعلم بو الحق كيُػػػػػستعمل فيما خلق لو
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
سليم بن عيد الهبللي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمقاعدة في المحبة
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
فواز أحمد زمرلي

-الجامعة اإلسبلمية عبد اهلل بن عيد الجربوعي3/1جمعا كدراسة - األحاديث الواردة في المحبة في الكتب التسعة 
المدينة
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الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن عثماف السبت2/1أعماؿ القلوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم تقريب مدارج السالكين لئلماـ ابن قيم الجوزية رحمو اهلل تعالى إعداد
مجموعة من الباحثين
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ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنعدة الصابرين كذخيرة الشاكرين
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(15- آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية )عدة الصابرين كذخيرة الشاكرين 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
إسماعيل بن غازم مرحبا. د

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدبرد األكباد عند فقد األكالد
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

الخبر- دار ابن عفاف  عناية
مشهور حسن سلماف

الرياض- دار الراية باسم بن فيصل الجوابرةتفريج الكرب

الدماـ- دار ابن القيم محمد شوماف الرمليكشف الكرب كإزالة الهم كالغم

الرياض- دار القاسم إبراىيم الغامدمفوائد كشواىد من محنة اإلماـ أحمد

تقع)مسألة في الهجر الجميل كالصفح الجميل كأقساـ التقول كالصبر 
(677 - 666/10في مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

محمد بن أحمد بن تميم التميميكتاب المحن
( ىػ333)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
يحيى كىيب الجبورم. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الصبر 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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الممتحنوف من علماء اإلسبلـ من عصر التابعين إلى نهاية القرف الرابع
(دركس كعبر)عشر الهجرم 

الرياض- دار القاسم سليماف بن محمد العثيم

المدينة- الناشر المتميز محمد بن عبد اهلل اإلماـبهجة الناظرين في صبر المرسلين كالنبيين كالصديقين

مكرر في)منحة ذم الجبلؿ في فضل من احتسب المفقود من األطفاؿ 
(بحوث الصبر

-مكتبة اإلماـ الوادعي أبو مالك، أحمد بن علي القفيلي
صنعاء

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافشكر النعم إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

تقع في)تلخيص مناظرة في الحمد كالشكر بين ابن تيمية كابن المرحل 
(155 - 135/11مجموع الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

مكرر في)فضيلة الشكر هلل على نعمتو كما يجب من الشكر للمنعم عليو 
(كتب المصنفات كاآلثار

الخرائطي، محمد بن جعفر
( ىػ327)الشامرم 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الشكر هلل عز كجل 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
السعيد بن بسيوني زغلوؿ

التحدث بنعمة اهلل، كيليو تقرير االستناد في تيسير االجتهاد، كيليو
التعريف بآداب التأليف

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن
( ىػ911)ابن الكماؿ 

مكتبة الوعي اإلسبلمي
مصر– 

تعليق/تخريج/تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي
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1439)صالح بن غانم السدالف (شركطها- فضلها - حقيقتها - معناىا )التوبة الى اهلل 
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

دار األندلس الخضراءآماؿ بنت صالح نصيرالتوبة في ضوء القرآف الكريم
جدة- 

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدكتاب التوابين
( ىػ620)المقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد القادر األرناؤكط

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمكتاب التوبة
( ىػ728)

بيركت- دار ابن حـز 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالحث على التوبة
( ىػ795)ابن أحمد 

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدأريد أف أتوب كلكن

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب التوبة 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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الخبر- دار ابن عفاف علي بن محمد المغربي2/1الصحيح المسند من فضائل األعماؿ كاألكقات كاألمكنة  تقديم
مصطفى العدكم

عبد اهلل بن الصديق الحسينيتماـ المنة ببياف الخصاؿ الموجبة للجنة
اإلدريسي

بيركت- عالم الكتب 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالحث على اغتناـ األكقات باألعماؿ الصالحات
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار ابن خزيمة 

-دار أضواء السلف لطفي الصغيرجمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر ركايات زيادة العمر بالبر كالصلة
الرياض

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتنبيو النائم الغمر على مواسم العمر
( ىػ597)البغدادم 

بيركت- دار ابن حـز  عناية
بساـ عبد الوىاب الجابي

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنمطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (تقدـ في كتب الحديث)فضائل األكقات 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الضياء المقدسي، محمد بنفضائل األعماؿ
( ىػ643)عبدالواحد 

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

الدماـ- دار ابن الجوزم سعود بن يوسف الخماسحصوؿ األجر في أحكاـ كفضل العمل في أياـ العشر
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ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(كتاب مسند، تقدـ في كتب الحديث)موجبات الجنة 
( ىػ564)األصبهاني 

-مكتبة عباد الرحمن 
مصر

تحقيق
ناصر بن أحمد الدمياطي

مسائل في: رسالة في إىداء الثواب للنبي صلى اهلل عليو كسلم، كمعها
إىداء القربات لؤلموات، كرسالة في قولو كأف ليس لئلنساف إال ما سعى

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار أضواء السلف 
الرياض

تعليق/تحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود

ابن حجر، أحمد بن عليبذؿ الماعوف في فضل الطاعوف
( ىػ852)العسقبلني 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
أحمد عصاـ الكاتب

مكرر في)منحة ذم الجبلؿ في فضل من احتسب المفقود من األطفاؿ 
(بحوث الصبر

-مكتبة اإلماـ الوادعي أبو مالك، أحمد بن علي القفيلي
صنعاء

فيصل بن عبد العزيز آؿ مبارؾتجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين
( ىػ1376)

الرياض- دار اإلفهاـ 

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدحكم القراءة لؤلموات، ىل يصل ثوابها إليهم
( ىػ1402)

مكة- المكتبة اإلمدادية  عناية
عبد الحفيظ ملك المكي

360)الطبراني، سليماف بن أحمد (مكرر في األجزاء الحديثية)فضل عشر ذم الحجة 
(ىػ

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

تحقيق
عمار بن سعيد الجزائرم

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد(مكرر في األجزاء الحديثية)جزء في فضل يـو عرفة 
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عادؿ بن سعد

سلسلة مجموعة مؤلفات ابن)معارؼ اإلنعاـ كفضل الشهور كاألياـ 
(1- عبدالهادم 

ابن المبرد، يوسف بن حسن بن
( ىػ909)عبد الهادم 

دمشق- دار النوادر  عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب
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ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنلطائف المعارؼ فيما لمواسم العاـ من الوظائف
( ىػ795)ابن أحمد 

الجبيل- دار الصديق  عناية
عصاـ موسى ىادم

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات الجنة
( ىػ564)األصبهاني 

دمشق- دار التوفيق  تحقيق
أحمد بن علي الدمياطي

المدينة- دار الزماف سامي محمدالعمل الصالح خير الزاد كخير رفيق ليـو المعاد

المؤلفعبد اهلل بن صالح العبيبلفالجامع في فضائل األعماؿ من الكتاب كالسنة كاآلثار

المدينة- دار الميمنة قاسم بن حمد الطواشيتنبيو ذكم الهمم العالية إلى أبواب الجنة الثمانية

بيركت- الرسالة العالمية عرفاف بن سليم العشاحسونةجامع الفضائل من صحيح السرائر كاألقواؿ كاألفعاؿ

المدينة- دار العقيدة صالح بن عبد الرحمن الخضيرماألحاديث المائة في اإلنفاؽ كالصدقة

الرياض- دار ابن خزيمة رقية بنت محمد المحارباإلبانة عن أسباب اإلعانة على صبلة الفجر كقياـ الليل

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقومكفاية المتعبد كتحفة المتزىد
( ىػ656)

مصر- دار المستقبل  تحقيق كتعليق
محمد بن عوض المصرم
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ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليحفظ العمر، كيليو تنبيو النائم الغمر على مواسم العمر
( ىػ597)البغدادم 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

الضياء المقدسي، محمد بنفضائل األعماؿ
( ىػ643)عبدالواحد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
غساف عيسى محمد ىرماس

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصراألسباب كاألعماؿ التي يضاعف بها الثواب
( ىػ1376)

الرياض- دار ابن خزيمة  شرح
محمد بن إبراىيم الحمد
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جدة- مكتبة العلم سيد حسن العفانيالبحار الزاخرة في أسباب المغفرة تحقيق
محمد صفوت نور الدين

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللالتذكرة بأسباب المغفرة
الرياض

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن(جامع العلـو كالحكم)منتقى من )أسباب المغفرة 
( ىػ795)ابن أحمد 

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

مكة- المكتبة المكية ( ىػ944)ابن الربيع الشيباني غاية المطلوب كأعظم المنة فيما يغفر اهلل بو الذنوب كيوجب الجنة تحقيق
رضا السنوسي. د

الرياض- مدار الوطن عبد الرحمن الجامعالمنجد في أبواب األجر ككفارات الخطايا

ابن حجر، أحمد بن عليمعرفة الخصاؿ المكفرة للذنوب المقدمة كالمؤخرة
( ىػ852)العسقبلني 

-مكتبة العلـو كالحكم 
المدينة

تعليق/تحقيق
محمد بن محمد المصطفى األنصارم

سعيد بن علي بن كىف القحطانيمكفرات الذنوب كالخطايا كأسباب المغفرة من الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)المرض كالكفارات 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

الخلفاء الراشدين للنشرمحمد بن إسماعيل المقدـفقو االستغفار
اإلسكندرية- كالتوزيع 
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ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنكشف الكربة في كصف حاؿ أىل الغربة
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار المؤيد  عناية
بشير عيوف

388)الخطابي، حمد بن محمد العزلة
(ىػ

-دار الدعوة اإلسبلمية 
مصر

تحقيق
سعد المساعد كأبو أحمد الشبراكم

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللالعزلة كاالنفراد
( ىػ281)القرشي 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
مشهور بن سلماف

أبو داكد، سليماف بن األشعثكتاب الزىد
( ىػ275)السجستاني 

مصر- دار الضياء  تحقيق
مصطفى محمود حسين

أبو داكد، سليماف بن األشعثكتاب الزىد
( ىػ275)السجستاني 

-مؤسسة أبي عبيدة 
القاىرة

تحقيق
ياسر بن ابراىيم كغنيم بن عباس

عبد اهلل بن المبارؾ المركزم(كتب حديث متنوعة:تقدـ ذكره في ) 2/1الزىد كالرقائق 
( ىػ181)

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
أحمد فريد

عبد اهلل بن المبارؾ المركزمالزىد كالرقائق
( ىػ181)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

عبد الرحمن بن عبد الجبارصحيح كتاب الزىد ألبي بكر أحمد بن أبي عاصم
الفريوائي

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرككتاب الزىد
( ىػ287)

-دار الرياف للتراث 
القاىرة

تحقيق
عبد العلي عبد الحميد حامد. د
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212) (أسد السنة)أسد بن موسى كتاب الزىد
(ىػ

مكتبة الوعي اإلسبلمي
مصر– 

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

458)البيهقي، أحمد بن الحسين (تقدـ في كتب الحديث)كتاب الزىد الكبير 
(ىػ

أركقة للدراسات كالنشر
األردف- 

تحقيق كتعليق
تقي الدين الندكم. د

458)البيهقي، أحمد بن الحسين كتاب الزىد الكبير
(ىػ

-دار البصيرة 
االسكندرية

تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

مصر- دار البصيرة ( ىػ243)ىناد بن السرم الزىد تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

مصر- دار ابن رجب ( ىػ241)أحمد بن حنبل (تقدـ في كتب اإلماـ أحمد الحديثية)كتاب الزىد  إشراؼ/تحقيق
مصطفى العدكم/يحيى األزىرم

كتاب الزىد، كيليو حكايات في الزىد عن الشافعي كحاتم األصم
( ىػ405)كمعركؼ الكرخي للحسن بن الحسين الهمذاني 

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ277)محمد بن إدريس الرازم 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

الرياض- دار الصميعي ( ىػ197)ككيع بن الجراح الركاسي 2/1كتاب الزىد  تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د

تلميذ)المعافى بن عمراف الموصلي كتاب الزىد
( ىػ185 )(سفياف الثورم

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

-دار الكتب العلمية ( ىػ348)جعفر بن محمد الخلدم الفوائد في الزىد
بيركت

تحقيق
أحمد فريد المزيدم
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تقع في مجموع) (فيو بياف لحقيقة الزىد)مسألة في الفقر كالتصوؼ 
(36 - 25/11الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالزىد كالورع كالعبادة
( ىػ728)

األردف- دار المنار  عناية
حماد سبلمة

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنذـ الجاه كالماؿ، أك شرح حديث ما ذئباف جائعاف
( ىػ795)ابن أحمد 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

388)الخطابي، حمد بن محمد العزلة كالخلطة
(ىػ

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
عبد الغفار بن سليماف البندارم. د

671)القرطبي، محمد بن أحمد الزىد
(ىػ

مصر- مكتبة الصحابة  تحقيق
مجدم فتحي السيد

،كيليو جواب في السر المكتـو في الفرؽ بين المالين المحمود كالمذمـو
دعاؤه ألنس بكثرة الماؿ كدعاؤه بذلك على من لم: الجمع بين حديثين

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن
( ىػ902)

أبو- دار اإلماـ مالك 
ظبي

تعليق/تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنتخريج األربعين السلمية في التصوؼ
( ىػ902)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب العزلة كاإلنفراد 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

دار الخلفاء للكتاب( ىػ243)ىناد بن السرم 2/1كتاب الزىد 
الكويت- اإلسبلمي 

تخريج/تحقيق
عبد الرحمن الفريوائي. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
كتب في الزىد كالسلوؾ كالعزلة كالبكاء :الموضوع 

23

-الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخليالمجموع الرائق من الوصايا كالزىد كالرقائق
الجزائر

-الدار العالمية للنشر محمد بن العفيفيفقو الزىد
االسكندرية

تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

الرياض- دار التدمرية مفرح بن سليماف القوسيقيم السلوؾ مع اهلل عند ابن قيم الجوزية

الخلدم، جعفر بن محمدالفوائد كالزىد كالرقائق كالمراثي
( ىػ348)البغدادم 

-دار الصحابة للتراث 
مصر

تحقيق
مجدم فتحي السيد

طرؽ حديث عبد اهلل بن عمر: المنتخب من كتاب الزىد كالرقائق، كيليو
عن النبي صلى اهلل عليو كسلم في ترائي الهبلؿ

الخطيب البغدادم، أحمد بن علي
( ىػ463)ابن ثابت 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق/دراسة
عامر بن حسن صبرم. د
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
رقائق :الموضوع 
23

المنظومة)الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الدار اآلخرة 
(للشيخ عبد الرحمن بن سعدم

الخبر- دار ابن عفاف علي بن حسن الحلبي

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنتحذير أىل اآلخرة من دار الدنيا الداثرة
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار المعراج الدكلية 
الرياض

تحقيق
سليماف بن مسلم الحرش

الرياض- مدار الوطن سعد بن سعيد الحجرماألعماؿ بالخواتيم

الرياض- دار طيبة عبد اهلل بن محمد المطلقكسائلها كعبلماتها كالتحذير من سوء الخاتمة- حسن الخاتمة 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللذكر الموت
( ىػ281)القرشي 

عجماف- مكتبة الفرقاف  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب المػتػمػنػيػن
( ىػ281)القرشي 

بيركت- دار ابن حـز  تعليق/تحقيق
محمد خير رمضاف يوسف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب العمر كالشيب
( ىػ281)القرشي 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللالوجل كالتوثق بالعمل
( ىػ281)القرشي 

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

1377)حافظ بن أحمد الحكمي القصيدة الهائية
(ىػ

مصر- دار المنهاج  شرح
الشيخ زيد بن محمد بن ىادم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
رقائق :الموضوع 
23

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"يتبع الميت ثبلث"جزء فيو كبلـ على حديث 
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار طيبة  تعليق/تحقيق
الوليد بن فرياف/ سعد الحمداف 

بيركت- دار ابن حـز محمد خير رمضاف يوسفاألربعوف حديثا في الرقة كالبكاء

جدة- مكتبة الصحابة أحمد فريدالبحر الرائق من الزىد كالرقائق

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازميكتاب الرقاؽ

الرياض- دار ابن خزيمة رقية بنت محمد المحاربالبكاء في الكتاب كالسنة

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الرقة كالبكاء 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب قصر األمل 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب ذـ الدنيا 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب ذكر الموت 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
رقائق :الموضوع 
23

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب المحتضرين 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن)كتاب االعتبار كأعقاب السركر كاألحزاف 
(أبي الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الوجل كالتوثيق بالعمل 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)العمر كالشيب 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

الرياض- دار العاصمة فرحاف بن حمد القحطانيالتذكرة باآلخرة

1377)حافظ بن أحمد الحكمي القصيدة الهائية في الزىد كالترغيب كالترىيب
(ىػ

كزارة األكقاؼ كالشؤكف
الكويت– اإلسبلمية 

شرح الشيخ
الشيخ عبد الرزاؽ البدر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
كتب في الورع :الموضوع 

23

علي بن إسماعيل الصنهاجيالورع
( ىػ616)األبيارم المالكي 

-دار الكلم الطيب 
دمشق

تحقيق
فاركؽ حمادة. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللالورع
( ىػ281)القرشي 

بيركت- دار ابن حـز  عناية
بساـ عبد الوىاب الجابي

الرياض- دار الصميعي ( ىػ275)أبو بكر المركذم (عن اإلماـ أحمد)كتاب الورع  تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

-دار الكتب العلمية ( ىػ241)أحمد بن حنبل كتاب الورع
بيركت

تحقيق
زينب إبراىيم القاركط

مصر- دار ابن رجب ( ىػ311)الخبلؿ، أحمد بن محمد كتاب الورع عن اإلماـ أحمد تحقيق
نشأت بن كماؿ المصرم

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الورع 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

1250)الشوكاني، محمد بن علي كشف الشبهات عن المشتبهات
(ىػ

-مكتبة دار القدس 
صنعاء

تخريج/تحقيق
عقيل بن محمد المقطرم

1250)الشوكاني، محمد بن علي تػنػبػيو األعبلـ على تفسير المشتبهات بين الحبلؿ كالحراـ
(ىػ

مصر- دار الحمى  عناية
أبو األشباؿ الزىيرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
دركس يومية :الموضوع 

23

الرياض- دار الشريف عوض علي عبد اهلل2/1إتحاؼ اىل االيماف بالدركس اليومية من العاـ  تقديم
الشيخ عبود بن درع

–مكتب الدعوة  راشد آؿ عبد الكريمالدركس اليومية من السنن كاألحكاـ الشرعية
المجمعة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
عاـ-  إيمانيات  :الموضوع 

23

الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليحبلكة اإليماف في ضوء الكتاب كالسنة

مكتبة دار القلمعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرأسباب زيادة اإليماف كنقصانو
الرياض- كالكتاب 

كتقع في مجموع الفتاكل)رسائل ابن تيمية إلى أصحابو كىو في السجن 
(30/28 - 59)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

-المكتب اإلسبلمي (مجموع كبلـ ابن القيم في التفكر)قل انظركا 
بيركت

جمع
صالح بن أحمد الشامي

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"شرح حديث لن ينجي أحدا منكم بعملو"المحجة في سير الدلجة  
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
يحيى مختار غزاكم

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنالمحجة في سير الدلجة
( ىػ795)ابن أحمد 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
عبد القادر مصطفى المحمدم. د

...يا عبادم إني حرمت الظلم "نػثر الجوىر على حديث أبي ذر 
"الحديث

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  دراسة/تحقيق
أحمد بن محمد المصلحي

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)حسن الظن باهلل 
( ىػ281)القرشي 

دار الثقة للنشر كالتوزيع
مكة- 

تحقيق
عبد الحميد شانوحو

من كبلـ شيخ (الجزاء من جنس العمل)بلوغ األمل في تقرير قاعدة 
اإلسبلـ كتلميذه الهماـ

األعماؿ الكاملةمحمد شوماف الرملي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
عاـ-  إيمانيات  :الموضوع 

23

1250)الشوكاني، محمد بن علي (من عادل لي كليا: شرح حديث)قطر الولي على حديث الولي 
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
السيد يوسف أحمد

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنركضة المحبين كنزىة المشتاقين
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد عزير شمس

البن (ركضة المحبين كنزىة المشتاقين)الحػب في الميزاف، أك مهذب 
القيم

-مكتبة اإلماـ الذىبي محمد بن حمد الحمود النجدم
الكويت

الرياض- دار طيبة عبد العزيز مصطفىشرح األسباب العشرة الموجبة لمحبة اهلل كما عدىا اإلماـ ابن القيم

دار اليماف للنشر كالتوزيععصاـ عبد ربو مشاحيتأسباب الرزؽ في ضوء الكتاب كالسنة تقديم
محمد عيد عباسي

-دار البصيرة حلمي بن محمد الرشيدمكتاب الرزؽ كالسعي في طلب المعاش
االسكندرية

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن جار اهلل الجار اهللاإلخبار بأسباب نزكؿ األمطار
الرياض

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرممفهـو الغذاء الحبلؿ في اإلسبلـ

-مكتبة العلـو كالحكم أبو بكر بن جابر الجزائرمنداءات الرحمن ألىل اإليماف
المدينة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
عاـ-  إيمانيات  :الموضوع 

23

 من سلسلة7جزء )كقفات كتأمبلت  - (عجبا ألمر المؤمن): حديث
((أحاديث في الدعوة كالتوجيو)

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير

 من سلسلة9جزء )كقفات كتأمبلت  - (بادركا باألعماؿ ستا): حديث
((أحاديث في الدعوة كالتوجيو)

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير

 من10جزء )كقفات كتأمبلت  - (قل آمنت باهلل ثم استقم): حديث
((أحاديث في الدعوة كالتوجيو)سلسلة 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغير

المؤلفأمين بن عبد اهلل الشقاكمالبركة، كيف يحصل المسلم عليها في مالو ككقتو كسائر أموره

الخبر- دار ابن عفاف عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرتأمبلت في مماثلة المؤمن للنخلة

لمحمد بن حباف« ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء»المنتقى من كتاب 
( ىػ354)البستي 

مصر- دار االستقامة  انتقاء
محمد بن علي الصومعي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمتزكية النفس
( ىػ728)

الرياض- دار المسلم  تحقيق
محمد بن سعيد القحطاني. د

المؤلفعبد الكريم بن صالح الحميدإحساف سلوؾ العبد المملوؾ إلى ملك الملوؾ

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( ىػ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تخريج/تحقيق
عبد القادر األرناؤكط/ ياسين السواس 
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-بيت األفكار الدكلية عبد اهلل بن حسين المغربيآيات الخشوع في القرآف كأثرىا في التربية
الرياض

تقديم
الشيخ سعود بن إبراىيم الشريم

قصص كاقعية على ضوء ىذا– من ترؾ شي هلل عوضو اهلل خيرا منو 
الحديث الشريف لؤلنبياء كالرسل، للصحابة كالتابعين، المتقدمين

الرياض- دار الشريف إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

جامعة اإلماـ محمد بنفهد بن سليماف الفهيدإحساف الظن باهلل كالتحذير من اليأس كالقنوط
الرياض- سعود 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنرسالة ابن القيم إلى أحد أخوانو
( ىػ751)أيوب 

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تحقيق
بكر أبو زيد. د/ عبد اهلل المديفر 

(قصيدة إيمانية في كصف مشهد الحج)التعليق على ميمية ابن القيم 
مكرر في كتب الحج)

ابن عثيمين، محمد بن صالح
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

360)اآلجرم، محمد بن الحسين الغرباء
(ىػ

دار الخلفاء للكتاب
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

أحمد بن عبد الرحمن بن قدامةمختصر منهاج القاصدين
( ىػ682)المقدسي 

دمشق- العلم الحديث  تحقيق
يوسف بن محمود الحاج أحمد

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي3/1منهاج القاصدين كمفيد الصادقين 
( ىػ597)البغدادم 

دمشق- دار التوفيق  تحقيق
كامل محمد الخراط

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب اليقين 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الحلم 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)األكلياء 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
السعيد بن بسيوني زغلوؿ

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الهواتف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب المتمنيين 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب المنامات 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب الهم كالحزف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الجوع 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)مكائد الشيطاف 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب من عاش بعد الموت 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد حساـ بيضوف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب العقل كفضلو 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب كبلـ الليالي كاألياـ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي)كتاب المطر كالرعد كالبرؽ كالريح 
(الدنيا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

-دار الكتب العلمية علي أحمد الطهطاكمشرح كتاب العقوؿ لئلماـ الحافظ ابن أبي الدنيا
بيركت

ابن حباف، محمد بن حباف البستيركضة العقبلء كنزىة الفضبلء
( ىػ354)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
طارؽ بن عبد الواحد بن علي

ابن عثيمين، محمد بن صالحفوائد التقول من القرآف الكريم
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخلقاءات كجلسات
مصر

تحقيق كعناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمدالحكمة في مخلوقات اهلل عز كجل
( ىػ505)

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
رفعت عبد المطلب كعلي عبد الباسط. د
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الرياض- مكتبة الرشد زكريا بن غبلـ قادرمن أخبار السلف الصالح

الرياض- دار الحضارة (بحوث قرآنية: تقدـ في)ثبلثوف مجلسا في التدبر  إعداد
(تدبُّػػػر)اللجنة العلمية في مركز 

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيردراسة لبناء النفس اإلنسانية، مستقاة من الكتاب كالسنة- حياة السعداء 

مكرر في كتب)الكنز الثمين من تدبر العبلمة محمد بن صالح العثيمين 
(بحوث قرآنية: التفسير، قسم

مجموعة آيات لئلعبلـ
الرياض– القرآني 

جمع كإعداد
ناصر بن علي القطامي

المدينة- الناشر المتميز محمد بن عبد اهلل اإلماـاهلل يعاملك كما تعامل عباده

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(مع التتمة) 10/1موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا 
( ىػ281)القرشي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
فاضل بن خلف الحمادة الرقي. د

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل8/1موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

الخرائطي، محمد بن جعفركتاب فضيلة الشكر هلل على نعمتو كما يجب من الشكر للمنعم عليو
( ىػ327)الشامرم 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
محمد مطيع الحافظ

333)الدينورم، أحمد بن مركاف 10/1المجالسة كجواىر أىل العلم 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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مكرر في كتب المصنفات) - (12/1)حلية األكلياء كطبقات األصفياء 
(كاآلثار

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن
( ىػ430)عبداهلل 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد اهلل الهبدافالتهذيب الموضوعي لحلية األكلياء

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي(كىو مختصر لحلية األكلياء)صفة الصفوة 
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
محمد عبد القادر عطا

لبناف- مؤسسة الرياف فضل إلهي ظهيرمفاتيح الرزؽ في ضوء الكتاب كالسنة

كتقع في مجموع)يا عبادم إني حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاكل 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة
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ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(137 - 91/10كتقع في مجموع الفتاكل )أمراض القلوب كشفاؤىا 
( ىػ728)

الرياض- دار السبلـ 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(17- آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية )الداء كالدكاء 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد أجمل اإلصبلحي

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليذـ الهول
( ىػ597)البغدادم 

بيركت- دار الجيل  تحقيق
عصاـ الحرستاني كمحمد الزغلي

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليذـ الهول
( ىػ597)البغدادم 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

الرياض- مدار الوطن المنتقى من ذـ الهول للشيخ اإلماـ أبي الفرج ابن الجوزم اختصار
خالد أبو صالح

الرياض- دار العاصمة سليماف بن صالح الغصنخطره، مظاىره، عبلجو- اتباع الهول 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنذـ قسوة القلب
( ىػ795)ابن أحمد 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدحقيقتو، خطره، أسبابو، عبلجو- العشق 

–دار األكراؽ الثقافية ميادة بنت عبد اللطيف كردماالغترار بالطاعة
جدة
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الخرائطي، محمد بن جعفر(تقدـ في كتب الحديث) 2/1إعتبلؿ القلوب 
( ىػ327)الشامرم 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

تحقيق
حمدم الدمرداش

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالجواب الكافي لمن سأؿ عن الدكاء الشافي، أك الداء كالدكاء
( ىػ751)أيوب 

الدماـ- دار ابن الجوزم  تخريج/تحقيق
علي بن حسن الحلبي

مصر- مكتبة فياض أيمن المزينموسوعة أمراض القلوب

مجموعة زاد للنشر
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653/10كصية بتقول اهلل، كتقع في مجموع الفتاكل )الوصية الصغرل 
 -665)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-مكتبة دار الحميضي 
الرياض

عناية
صبرم بن شاىين

الرياض- دار ابن خزيمة الوصية الصغرل لشيخ االسبلـ ابن تيمية شرح
محمد إبراىيم الحمد

كصايا النبي صلى اهلل عليو كسلم ألبي ذر الغفارم مع شيء من)يا أبا ذر 
(فوائدىا

الرياض- مدار الوطن  إعداد
خالد أبو صالح

الخبر- دار ابن المبارؾ حسين بن عودة العوايشة(فوائد كعبر من كصية النبي صلى اهلل عليو كسلم ألمتو)كصية مودع 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمننور االقتباس في مشكاة كصية النبي صلى اهلل عليو كسلم البن عباس
( ىػ795)ابن أحمد 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

204)الشافعي، محمد بن إدريس كصية اإلماـ الشافعي على فراش الموت
(ىػ

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
سعد الدين محمد الكبي

الرياض- دار الصميعي سليم بن عيد الهبللياإلسعاد بذكر كصايا أمير المؤمنين

ابن زبر الربعي، محمد بن عبد اهللكصايا العلماء عند حضور الموت
( ىػ379)

الرياض- مدار الوطن 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونيكصية اإلماـ الصابوني
( ىػ449)

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
أبو عبد اهلل الغيثي
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الدماـ- دار ابن الجوزم سليم بن عيد الهبلليمن كصايا السلف

أحمد بن محمد عز الدين بن عبدالنصيحة بما أبدتو القريحة
( ىػ931)السبلـ 

الرياض- دار الراية 

نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين كالتحذير من المدارس
(تقدـ في كتب الوالء كالبراء)األجنبية 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- دار العاصمة  اعتنى بنشرىا
عبد السبلـ بن برجس. د

ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمدالوصية
( ىػ620)المقدسي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
محمد خير رمضاف

الدماـ- دار ابن الجوزم حافظ بن محمد الحكميالنصيحة لكتاب اهلل

الرياض- مكتبة الرشد إتحاؼ األمة بخطابات أئمة آؿ سعود العامة إلى عمـو األمة ترتيب
ناصر بن سعود السبلمة. د

يقع ضمن مجموع مؤلفات)الرسائل الحساف في نصائح اإلخواف 
(عبد السبلـ بن برجس آؿ عبد الكريم. كتحقيقات الشيخ د

ابن حميد، عبد اهلل بن محمد
( ىػ1402)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
عبد السبلـ بن برجس. د

الرياض- دار التوحيد من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إلى من يراه من المسلمين جمع
عبد الجبار بن عبد العظيم آؿ ماجد

أبيات للشيخ حافظ الحكمي ضمن)الوصية بكتاب اهلل عز كجل 
(الميمية في الوصايا كاآلداب العلمية: منظومتو

المركز الخيرم لتعلم
المدينة- القرآف 

شرح
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر
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كصية العبلمة المحدث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي لتلميذه
األستاذ محمد بن أحمد المعلمي

بيركت- دار ابن حـز  عناية
عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي

زكبعة في قاركرة، كمعها نصيحة الشيخ محمد بن سالم البيحاني إلى
جميع أىالي يافع

1391)محمد بن سالم البيحاني 
(ىػ

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
أمين بن أحمد السعدم

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (مكرر في كتب حقوؽ كالة األمر)نصائح العلماء للسبلطين كاألمراء 
(ىػ

الرياض- دار األلوكة 

-مكتب إتقاف للتحقيق عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرمن كصايا السلف للشباب
الكويت

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافكصايا للمبتعثين
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الرياض- دار الصميعي محمد بن جميل زينوكيف اىتديت إلى التوحيد كالى الطريق المستقيم

الرياض- دار القاسم عبد المنعم الجداكماعترافات كنت قبوريا

الرياض- دار الصميعي نواؿ بنت عبد اهللقرناء السوء دمركا حياتي

بيركت- دار كحي القلم محمود شيت خطابعدالة السماء

بيركت- دار ابن حـز يوسف بن علي بديومعظماء على فراش الموت

-مكتبة المعارؼ محمد بن سعد الشويعرحكايات من الواقع
الرياض

-مجموعة زاد للنشر محمد صالح المنجد(سيل جدة)الفقو كاالعتبار في فاجعة السيل الجرار 
جدة

محمد بن يحيى بن الحسنقوارع القرآف كما يستحب أف ال يخل بقراءتو كل يـو كليلة
( ىػ427)النيسابورم 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتخريج
أحمد بن فارس السلـو. د

-مكتبة العلـو كالحكم ( قصة ىادفة567)الموسوعة الذىبية من القصص الواقعية 
مصر

جمع
محمد أحمد الهبللي
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)العقوبات 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

-كرسي القرآف الكريم (مكرر في بحوث قرآنية)مواعظ المفسرين 
جامعة الملك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد اهلل المقبل. د

أبو الشيخ األصبهاني، عبد اهلل بن(مكرر في كتب الحديث)التوبيخ كالتنبيو 
( ىػ369)محمد بن حياف 

مكتبة التوعية اإلسبلمية
مصر- 

تعليق/تحقيق
أبي األشباؿ حسن بن أمين

-المكتب اإلسبلمي صالح بن أحمد الشاميمواعظ الصحابة رضي اهلل عنهم
بيركت

-مكتبة دار المنهاج عمر بن عبد اهلل المقبلمواعظ الصحابة رضي اهلل عنهم
الرياض
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ط- كتقع في مجموع مؤلفاتو )الخطب المنبرية لشيخ الدعوة اإلسبلمية 
(جامعة اإلماـ

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

ابن عثيمين، محمد بن صالح6/1الضياء البلمع من الخطب الجوامع 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-مكتبة المعارؼ صالح بن فوزاف الفوزاف4/1الخطب المنبرية في المناسبات العصرية 
الرياض

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرمجموع خطب الشيخ عبد الرحمن بن سعدم
( ىػ1376)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

عناية
كليد بن محمد العلي. د

الرياض- دار العاصمة عبد العزيز بن محمد السدحافالخطب المنبرية

محمد ناصر الدين األلبانيخطبة الحاجة التي كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم يعلمها أصحابو
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمشرح خطبة الحاجة التي كاف النبي صلى اهلل عليو كسلم يعلمها أصحابو
( ىػ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

عناية
سليم بن عيد الهبللي

-المكتبة اإلسبلمية ( ىػ1439)صالح طو عبد الواحد 3/1العقيدة أكال لو كانوا يعلموف 
األردف

شاملة لجميع أبواب التوحيد للشيخ محمد بن)خطب التوحيد المنبرية 
(عبد الوىاب

الرياض- دار القاسم عبد الملك بن محمد بن قاسم
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محمد صديق بن حسن القنوجيالموعظة الحسنة بما يخطب في شهور السنة
( ىػ1307)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

الرياض- مكتبة التوبة فالح بن محمد الصغيرصدل المنبر

طبعة خيريةعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرخطب كمواعظ من حجة الوداع

الرياض- دار التدمرية ىشاـ بن عبد الملك آؿ الشيخ3/1مجموعة مختارة من خطب الجمعة  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

الجزائر- دار الفرقاف عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر3/1الدرر البهية في الخطب المنبرية  اعتنى بها كعلق عليها
منير الجزائرم

1422)مقبل بن ىادم الوادعي الفواكو الجنية في الخطب كالمحاضرات السنية
(ىػ

-مكتبة دار القدس 
صنعاء

الرياض- مدار الوطن سعود بن إبراىيم الشريم5/1خطب كمواعظ من المسجد الحراـ - كميض من الحـر 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد اهلل بن حميد4/1توجيهات كذكرل - من خطب المسجد الحراـ 

المؤلفعبد المحسن بن محمد القاسم4/1الخطب المنبرية 
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:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
خطػب :الموضوع 

23

سير أعبلـ)ركائع القصص كاألمثاؿ مأخوذة من - منجد الخطيب 
2/1( رياض الصالحين)كمرتبة على  (النببلء

بيركت- دار ابن حـز أحمد بن صقر السويدم
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الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن محمد السدحافمعالم في طريق اإلصبلح

الرياض- دار القاسم محمد بن إبراىيم الحمدمعوقاتها كمقوماتها- الهمة العالية  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الكويت- دار ابن األثير ( ىػ1395)محمد خليل ىراس غربة اإلسبلـ

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن"مثل اإلسبلـ"شرح حديث 
( ىػ795)ابن أحمد 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

الرياض- دار الصميعي محمد بن جميل زينو(مجلد )مجموعة رسائل التوجيهات اإلسبلمية 

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدركيف يؤدم الموظف األمانة

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد العزيز بن عبد اهلل الرشودمالفكر التربوم عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدم

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجد(إياؾ كالتلوف: قاؿ حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو)المتقلبوف 

تربية النبي صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو رضواف اهلل عليهم في ضوء
(رسالة جامعية)الكتاب كالسنة 

األردف- دار المعالي خالد بن عبد اهلل القرشي
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الكويت- غراس عبد اهلل بن صالح العبيبلفاإلصبلح في بياف منهج السلف في التربية كاإلصبلح تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

عماف- الدار األثرية إياد محمد الشاميآراء اإلماـ األلباني التربوية تعليق/تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رحمو اهلل تعالى كآراؤه التربوية
كاالجتماعية

دمشق- دار القلم محمد بن فريج العميرم

-الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلياللباب من مجموع نصائح كتوجيهات الشيخ ربيع للشباب
الجزائر

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداحاالنحراؼ في األمة، آثاره، أسبابو، سبل مواجهتو

1434)محمد بن عبد اهلل السبيل من منهج التربية اإلسبلمية
(ىػ

الرياض- دار الصميعي 

1439)صالح بن غانم السدالف صفات المؤمنين في القرآف الكريم
(ىػ

الرياض- دار المأثور 

المجموع القيم من كبلـ ابن القيم في الدعوة كالتربية كأعماؿ القلوب
(مكرر في كتب الدعوة ككتب أعماؿ القلوب) 2/1

الرياض- دار طيبة  جمع
منصور بن محمد المقرف

الراغب األصفهاني، الحسين بنالذريعة إلى مكاـر الشريعة
( ىػ425)محمد بن المفضل 

القاىرة- دار السبلـ  تخريج
أبو اليزيد أبو زيد العجمي. د
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ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل2/1كتاب العياؿ 
( ىػ281)القرشي 

الدماـ- دار ابن القيم  تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

الرياض- دار العاصمة صالح بن فوزاف الفوزافمن مشكبلت الشباب ككيف عالجها اإلسبلـ

-مؤسسة الجريسي محمد بن إبراىيم الحمدالتقصير في تربية األكالد
الرياض

-دار ماجد عسيرم مصطفى العدكمفقو تربية األبناء كطائفة من نصائح األطباء
جدة

األردف- دار المعالي أحمد حسين السالمالحقوؽ المشتركة بين اآلباء كاألبناء في القرآف الكريم

الدماـ- دار الراكم أحمد حسين عليحقوؽ الوالدين على أكالدىم كاألكالد على كالديهم

عماف- دار الفتح رفيق حميد طو السامرائيمنهج النبي صلى اهلل عليو كسلم في تربية الصغار

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد (آداب كسنن كمناىي)تسمية المولود 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنتحفة المودكد بأحكاـ المولود
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عثماف بن جمعة ضميرية
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ابن عثيمين، محمد بن صالحمن مشكبلت الشباب
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1416)محمد بن أماف الجامي نظاـ األسرة في اإلسبلـ
بيركت

مصر- دار عباد الرحمن محمود بن إماـ آؿ موافي2/1تذكير اآلباء بالسنن المهجورة في تربية األبناء 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)كتاب العياؿ 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

مركز البياف للبحوثمحمد بن عبد اهلل الدكيشالتربية النبوية
الرياض- كالدراسات 

ابن عثيمين، محمد بن صالحمجموعة أسئلة تهم األسرة المسلمة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- مدار الوطن سليماف بن قاسم العيدسبل كقاية األكالد من االنحراؼ من منظور إسبلمي

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمنلفتة الكبد إلى نصيحة الولد
( ىػ795)ابن أحمد 

-مكتبة اإلماـ البخارم 
مصر

شرح كتحقيق
أشرؼ بن عبد المقصود

-دار أضواء السلف كصية أبي الوليد الباجي لولديو- النصيحة الولديو 
الرياض

تحقيق
عبد اللطيف بن محمد الجيبلني
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المتوفى)الهبة اللدنية في التعليق على الوصية الولدية ألبي الوليد الباجي 
( ىػ474سنة 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
الرياض- الراجحي  
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موسوعة المناىي الشرعية في صحيح السنة النبوية مرتبة على األبواب
4/1الفقهية 

الخبر- دار ابن عفاف سليم بن عيد الهبللي

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدالتنبيهات الجلية على كثير من المنهيات الشرعية للعلم كالحذر

الرياض- دار الصميعي صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالمنظار في بياف كثير من األخطاء الشائعة

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدمحرمات استهاف بها الناس تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

الدرر البهية في بياف المناىي الشرعية من نصوص الكتاب كالسنة
(من فتاكل ابن عثيمين رحمو اهلل)النبوية، مرتبة على األبواب الفقهية 

مصر- مكتبة الطبرم  ترتيب
قسم التحقيق بالدار

اإلسباؿ لغير الخيبلء، كبعض األحكاـ من أقواؿ السلف كاألئمة الفضبلء
في ضوء الكتاب كالسنة الغراء

-مكتبة ابن تيمية الوليد بن محمد سيف النصر
الشارقة

تقديم
الشيخ أحمد بن حجر آؿ بو طامي

دار الخلفاء للكتابسعد المزعلتبصير أكلي األلباب بما جاء في جر الثياب
الكويت- اإلسبلمي 

دراسات على- تقدـ في كتب الحديث )مركيات اللعن في السنة 
(ركايات معينة

الكويت- مكتبة المعبل باسم بن فيصل الجوابرة

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن محمد السدحافشـؤ المعصية كأثره في حياة األمة من الكتاب كالسنة
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شمس الدين الذىبي، محمد بنكتاب الكبائر
( ىػ748)أحمد 

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق
سمير بن أمين الزىيرم

:جزء فيو من ركل عن النبي من الصحابة في الكبائر للبرديجي، كيليو
( ىػ643)الزيادات على الكبائر لضياء الدين المقدسي 

301)أحمد بن ىاركف البرديجي 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

تحقيق
محمد بن تركي التركي. د

الرياض- دار أشبيليا زاىد بن محمد الشهرمتماـ المنة فيمن كرد لعنهم في السنة

-دار البشائر اإلسبلمية سليماف الدحدكحمائة ممن لعنهم اهلل كرسولو
بيركت

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيتحريم القتل كتعظيمو
( ىػ600)

الرياض- دار المسلم  تخريج
ناصر الرحياف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب ذـ البػغي
( ىػ281)القرشي 

الرياض- دار الراية  تعليق/تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

الرياض- مكتبة الرشد كتاب األربعين في حرمة دماء المسلمين انتقاء/تخريج
أبي سهل البجائي

بيركت- دار ابن حـز مشهور بن حسن آؿ سلماف(الشدة)حكم الشرع في لعب الورؽ 

الرياض- دار طويق فريد بن مصطفى السلمافالخيانة، أسبابها كأنواعها كما بينها القرآف الكريم
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1422)مقبل بن ىادم الوادعي (يقع ضمن مجموعة رسائل علمية)تحريم الخضاب بالسواد 
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

الضياء المقدسي، محمد بنالسنن كالمبتدعات
( ىػ643)عبدالواحد 

مصر- مكتبة األنصار  تحقيق
ناصر بن النجار الدمياطي

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدالعادة السيئة

-دار أضواء السلف محمد فائق الجوىرمالعادة السرية عند الرجل كالمرأة
الرياض

1250)الشوكاني، محمد بن علي بلوغ المنى في حكم االستمنى
(ىػ

الرياض- دار الصميعي  تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

1422)مقبل بن ىادم الوادعي ذـ المسألة
(ىػ

القاىرة- دار الحرمين 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن عبد العزيز آؿ منصورموقف اإلسبلـ من الخمر عناية
عبد المجيد بن صالح آؿ منصور

سعيد بن علي بن كىف القحطانيأضراره كآثاره في ضوء الكتاب كالسنة- الربا 
( ىػ1440)

الرياض- مكتبة الرشد  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار ابن األثير فالح بن محمد الصغيركقفات كتأمبلت - (ال حسد إال في اثنتين)حديث 
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360)اآلجرم، محمد بن الحسين (مكرر في األجزاء الحديثية)ذـ اللواط 
(ىػ

القاىرة- مكتبة القرآف  تحقيق
مجدم السيد إبراىيم

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)ذـ البغي 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)ذـ المسكر 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب ذـ المسكر
( ىػ281)القرشي 

الرياض- دار الراية  تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

900أكثر من )موسوعة النواىي الشرعية في ضوء مصادرىا الشرعية 
(نهي شرعي

-الدار العالمية للنشر 
االسكندرية

جمع/ترتيب
محمد أحمد الكوت

-دار أطلس الخضراء مشعل بن ناصر الغيثاألربعوف في تعظيم الدماء
الرياض

تقديم
عبد اهلل بن محمد الغنيماف. د

شمس الدين الذىبي، محمد بنكتاب الكبائر
( ىػ748)أحمد 

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

تحقيق
محمد بن عوض المصرم

–دار الميراث النبوم ( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب كتاب الكبائر
الجزائر

تحقيق
محمد بن عوض المصرم

-مؤسسة الجريسي علي بن عائض آؿ فردافعادات القبائل كما فيها من المخالفات
الرياض
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السخاكم، محمد بن عبد الرحمنعمدة المحتج في حكم الشطرنج
( ىػ902)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نذير كعكة/ أسامة الحريرم 

تحريم النرد كالشطرنج كالمبلىي، كيليو بحث خاص في األغاني
(مكرر في كتب تحريم الغناء)كالمعازؼ كآالت المبلىي للمحقق 

360)اآلجرم، محمد بن الحسين 
(ىػ

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

تحقيق
محمد سعيد عمر إدريس
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1250)الشوكاني، محمد بن علي رفع الريبة عما يجوز كما ال يجوز من الغيبة
(ىػ

-دار الكلم الطيب 
دمشق

تحقيق
بديع السيد اللحاـ

-ابن تيمية - النوكم - الغزالي احذر البضاعة الذميمة؛ الغيبة كالنميمة
ابن جبرين- ابن عثيمين - ابن باز 

الرياض- دار طويق  إعداد
حمود المطر

الرياض- دار ابن خزيمة عبد اهلل بن صالح القصيرشهادة الزكر كخطرىا

-الجامعة اإلسبلمية عبد الرحيم بن محمد المغذكماإلشاعة كآثارىا في المجتمع
المدينة

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد معجم المناىي اللفظية
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم 

الرياض- دار طيبة سليماف بن صالح الخراشيالمستدرؾ على معجم المناىي اللفظية

الرياض- مدار الوطن نظرات في بعض الحكم كاألمثاؿ الشعبية مراجعة
الشيخ عبد الرحمن البراؾ

سعيد بن علي بن كىف القحطانيآفات اللساف في ضوء الكتاب كالسنة
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

-دار كنوز أشبيليا سليماف بن صالح الغصنأحكاـ لعن الكافرين كعصاة المسلمين
الرياض
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الطائف- مكتبة المزيني ذياب بن سعد الغامدمأخطاء شرعية كأغبلط شعرية- شاعر المليوف  تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

عبد المحسن بن عبد العزيزشعر الغزؿ كنظرة سواء
العسكر

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

الدماـ- دار ابن الجوزم محمد بن سعيد القحطانيعادات كألفاظ تخالف دين اهلل الحق

بيركت- دار ابن حـز عبد العزيز بن علي الحربيتصويب كتغليط أللفاظ كجمل شائعة- لحن القوؿ 

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الغيبة كالنميمة 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)ذـ الكذب 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)الصمت كآداب اللساف 
( ىػ281)القرشي 

مؤسسة الكتب الثقافية
بيركت- 

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللكتاب الصمت كآداب اللساف
( ىػ281)القرشي 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
نجم عبد الرحمن خلف. د

ابن عثيمين، محمد بن صالحالمناىي اللفظية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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المؤلفعبد الكريم بن صالح الحميداألدب بين زخارؼ القوؿ كعبودية ذم الجبلؿ

1080   من 941صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
غناء- منهيات شرعية  :الموضوع 

23

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللذـ المبلىي
( ىػ281)القرشي 

جدة- توزيع مكتبة العلم  تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

تحريم النرد كالشطرنج كالمبلىي، كيليو بحث خاص في األغاني
كالمعازؼ كآالت المبلىي للمحقق

360)اآلجرم، محمد بن الحسين 
(ىػ

الرئاسة العامة إلدارات
الرياض- البحوث 

تحقيق
محمد سعيد عمر إدريس

حكم اإلسبلـ في: تنزيو الشريعة عن إباحة األغاني الخليعة، كيليو
الموسيقى كالغناء ألبي بكر الجزائرم

1430)أحمد بن يحيى النجمي 
(ىػ

مصر- دار المنهاج 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(608 - 557/11كيقع ضمن مجموع الفتاكل )حكم السماع كالرقص 
( ىػ728)

األردف- مكتبة المنار  تحقيق
حماد سبلمة

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالكبلـ على مسألة السماع
( ىػ751)أيوب 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
راشد بن عبد العزيز الحمد

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمننزىة األسماع في مسألة السماع
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- دار طيبة  تحقيق
الوليد بن عبد الرحمن آؿ فرياف. د

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللاألدلة من الكتاب كالسنة تحـر األغاني كالمبلىي كتحذر منها
( ىػ1420)

تحريم آالت الطرب أك الرد بالوحيين كأقواؿ أئمتنا على ابن حـز كمقلديو
المبيحين للمعازؼ كالغنا كعلى الصوفيين الذين اتخذكه قربة كدينا

محمد ناصر الدين األلباني
( ىػ1420)

الدماـ- مكتبة الدليل 

الجبيل- دار الصديق (الرد على ابن حـز)مختصر تحريم آالت الطرب للشيخ األلباني 
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رد على كتاب أحكاـ الغناء)الريح القاصف على أىل الغناء كالمعازؼ 
(كالمعازؼ لسالم علي الثقفي

الطائف- مكتبة المزيني ذياب بن سعد الغامدم تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة المؤيد عبد اهلل رمضاف بن موسىالرد على القرضاكم كالجديع

رد علمي مؤصل- إتحاؼ القارم بالرد على مبيح الموسيقى كاألغاني 
على الجديع

-دار التوحيد للنشر النميلي بن محمد الصبار
الرياض

حمود بن عبد اهلل التويجرمفصل الخطاب في الرد على أبي تراب
( ىػ1413)

الكويت- دار األرقم  تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

في ذـ الغناء كدحض ما- المعيار في الرد على المتمسكين بغير األخبار 
عليو جهلة الصوفية من الرقص كمصاحبة المرداف

ىبة اهلل بن نصر الحراني الحنبلي
( ىػ580)

عماف- الدار األثرية  تعليق
جماؿ عزكف. د

إسماعيل بن محمد األنصارم(رد على ابن حـز)تنبيو البلىي على تحريم المبلىي 
( ىػ1417)

الرياض- دار الصميعي 

محمود بن أبي القاسم بن بدراف2/1النهي عن الرقص كالسماع 
( ىػ665)الدشتي الحنفي 

-كقف السبلـ الخيرم 
الرياض

دراسة/تحقيق
علي مصرم سيمجاف فوترا

الطرطوشي، محمد بن الوليدتحريم الغناء كالسماع: رسالة في تحريم الجبن الركمي، ككتاب
( ىػ520)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
عبد المجيد التركي

رد على أكثر من)الرد على شبهات من أباح الموسيقى كاألغنيات 
(عشرين شبهة

-دار التوحيد للتراث محمد أنور مرساؿ
مصر
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
غناء- منهيات شرعية  :الموضوع 

23

ابن حجر الهيتمي، أحمد بنكف الرعاع من محرمات اللهو كالسماع
( ىػ974)محمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن(27- آثار اإلماـ ابن قيم الجوزية )الكبلـ على مسألة السماع 
( ىػ751)أيوب 

مكة- عالم الفوائد  تحقيق
محمد عزير شمس

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهلل(يقع ضمن موسوعة اإلماـ ابن أبي الدنيا)ذـ المبلىي 
( ىػ281)القرشي 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
يسرم عبد الغني عبد اهلل

الرياض- دار المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن السعدالتليد كالطارؼ في الرد على من أجاز المعازؼ

المدينة- الناشر المتميز أبو إسحاؽ الزنتانينقد كتاب إبطاؿ دعول اإلجماع على تحريم مطلق السماع للشوكاني تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

الرياض- دار الصميعي محمد بن فهد الفريحاإلمتاع في حكم المعازؼ كالغناء كاإليقاع تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

سعيد بن علي بن كىف القحطانيالغناء كالمعازؼ في ضوء الكتاب كالسنة كآثار الصحابة رضي اهلل عنهم
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن(مكرر في األجزاء الحديثية)جزء من كتاب رياضة األبداف 
( ىػ430)عبداهلل 

الرياض- دار العاصمة  تخريج
محمود بن محمد الحداد

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالفركسية المحمدية
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
زائد بن أحمد النشيرم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إيمانيات كرقائق كزىد كخطب كمنهيات كفضائل كتربية
رسائل في حكم تعاطي الدخاف كالػُمػَخػدِّرات- منهيات شرعية  :الموضوع 

23

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخفتول في حكم شرب الدخاف
( ىػ1389)

الرياض- دار القاسم 

الرياض- دار بلنسية إبراىيم عباسكشف الشبهات عن أضرار القات

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنمادتو كحكمو في اإلسبلـ- التدخين 
( ىػ1430)

الرياض- دار طيبة 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرحكم شرب الدخاف
( ىػ1376)

مركز بن صالح الثقافي
عنيزة- 

المواعظ الحسنة الحسينية في مستعمل شرب التتن كشجرتو الخبيثة
كآلتو القبيحة

عماد الدين يحيى بن أحمد بن
( ىػ875)محسن الصنعاني 

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
عبد اهلل بن محمد الطيار. د

تحقيق البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف، كبذيلو
التعليقات الحساف كفيها ثبت بأسماء الرسائل المؤلفة في الدخاف

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي
( ىػ1023)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن محمد الطيارالمخدرات في الفقو اإلسبلمي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  الفتن كموقف المسلم منها
الفتن :الموضوع 
24

دراسة في ضوء نصوص الوحي كالمعطيات التاريخية لسلف- فقو الفتن 
األمة

-مكتبة دار المنهاج عبد الواحد بن إدريس اإلدريسي
الرياض

الرياض- دار القبس مصطفى بن أحمد عسيرمسياسة اإلسبلـ في التعامل مع الفتن المعاصرة تقديم
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

منظومة معالم في أكقات الفتن: معػالم في أكقات الفتن كالنػوازؿ، كيليها
كالنوازؿ، لعبد اهلل بن جبريل بن حمدعاتي

القاىرة- الدار األثرية عبد العزيز بن محمد السدحاف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- مكتبة الرشد محمد بن إبراىيم الحمدمعالم في التعامل مع الفتن

،(مطرؼ بن عبد اهلل الشخير نموذجا)من سير علماء السلف عند الفتن 
كفيو بياف المنهج السليم في التعامل مع الفتن في ضوء الكتاب كالسنة

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن علي الصياح

موقف المؤمن من الفتن في ضوء حديث عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل
عنهما

الرياض- دار الحضارة نواؿ بنت عبد العزيز العيد

ابن البنا، الحسن بن عبد اهللالرسالة المغنية في السكوت كلزـك البيوت
( ىػ471)الحنبلي 

مصر- دار االستقامة  عناية كتخريج
محمد بن عوض المصرم

ابن عثيمين، محمد بن صالحموقف المسلم من الفتن
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار الصميعي صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخالضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  الفتن كموقف المسلم منها
الفتن :الموضوع 
24

-دار أضواء السلف حسين بن محسن الحازميموقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب كالسنة
الرياض

-دار الكتاب كالسنة محمد بن عبد الوىاب العقيلالفتنة كموقف المسلم منها
باكستاف

عماف- الدار األثرية عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرآثار الفتن

-دار إيبلؼ الدكلية عبد اهلل بن سعد أبا حسينفقو إماـ المسجد في التوقي من الفتنة
الكويت

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

المؤلفمجموعة من العلماءالفتاكل الشرعية في القضايا العصرية جمع
محمد بن فهد الحصين

-دار كنوز أشبيليا (تقديم المشايخ الفوزاف كالجبرين)مسائل كفتاكل في قضايا مػهمة 
الرياض

إعداد
طارؽ بن محمد الخويطر. د

فتاكل األئمة النجدية حوؿ قضايا األمة المصيرية من محمد بن
6/1عبدالوىاب إلى الشيخ بن باز 

الرياض- مكتبة الرشد  تعليق
مدحت بن الحسن آؿ فراج

كتبرئة دعوة كأتباع محمد بن)فتاكل األئمة في النوازؿ المدلهمة 
(عبدالوىاب من تهمة التطرؼ كاإلرىاب

المؤلفمجموعة من العلماء تقديم المشايخ
عبد العزيز آؿ الشيخ كصالح الفوزاف

دراسة تأصيلية لظاىرة: العراؽ في أحاديث كآثار الفتن، كفي آخره
إسقاط الفتن على الوقائع

-مكتبة الفرقاف مشهور بن حسن آؿ سلماف
اإلمارات
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  الفتن كموقف المسلم منها
الفتن :الموضوع 
24

عماف- الدار األثرية مشهور بن حسن آؿ سلماف(العراؽ في أحاديث كآثار الفتن)التهذيب الحسن لكتاب 

الكويت- غراس فهد بن سليماف الفهيدلسلماف العودة (أسئلة الثورة)الجناية على اإلسبلـ في كتاب  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

كتاب يبحث فيما كقع من ثورات كإىراؽ- الفتن كسبيل النجاة منها 
دماء في بعض الدكؿ العربية

أبو- دار اإلماـ مالك حسين  بن عودة العوايشة
ظبي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
:الموضوع  رسائل في الحجاب

25

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمحجاب المرأة كلباسها في الصبلة
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحكم السفور كالحجاب كنكاح الشغار
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة الحجاب
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن صالح الفوزافلباس المرأة المسلمة

-دار أضواء السلف محمد فؤاد البرازم(2)الحجاب في اإلسبلـ كمقاصد الشرع منو 
الرياض

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـ3/1عودة الحجاب 

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـدفع الصائل على مشركعية الحجاب الكامل

طهارة القلوب في)كشف الوجو بين المبيحين كالمانعين، المسمى بػ 
(مسألة ضرب الخمار على الجيوب

الرياض- مدار الوطن محمد بن خالد الحميد تقديم كتقريظ الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ

الرياض- دار ابن خزيمة فريح بن صالح البهبلؿاالستيعاب فيما قيػل في الحجاب

1080   من 949صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
:الموضوع  رسائل في الحجاب

25

-مكتبة ابن تيمية طارؽ بن عوض اهللالنقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجو كالكفين للنساء
القاىرة

حمود بن عبد اهلل التويجرمالصاـر المشهور على أىل التبرج كالسفور
( ىػ1413)

القصيم- دار العلياف 

-دار أىل الحديث صالح بن عبد اهلل العصيميكشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب
الرياض

مصر- دار المنار عبد القادر بن حبيب اهلل السندمتكحيل العينين في طرؽ حديث أسماء في كشف الوجو كاليدين

الشارقة- دار الفتح خالد بن علي العنبرمفتح الغفور بتضعيف حديث السفور

مبحث متعلق بالرسالة: األدلة الجلية في تحريم نظر األجنبية، كيليو
للعبلمة الشنقيطي

الصنعاني، محمد بن إسماعيل
( ىػ1182)

مصر- دار االستقامة  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

المدينة- دار النصيحة عقيل بن أحمد العقيليسلم األماني في إجابة من يقوؿ بالحجاب بقوؿ األلباني

الرياض– مركز ابن تيمية عبد اهلل بن عبد الرحمن السعداألساس في بياف حاالت المرأة في اللباس

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللفتاكل كمقاالت في حراسة الحجاب
( ىػ1420)

عماف- الدار األثرية  إعداد
مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية

1080   من 950صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
:الموضوع  رسائل في الحجاب

25

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد (غزك المرأة: مكرر في كتب)حراسة الفضيلة 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

اختصارللشيخ بكر أبو زيد (حراسة الفضيلة)مختصر 
سعد بن عدناف الحضارم

ليبيا- دار الصحابة أـ أسامة بنت علي العباسيةاألربعوف في الحجاب الشرعي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
منهيات نسائية :الموضوع 

25

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـأدلة تحريم مصافحة المرأة األجنبية

-مكتبة ذات النطاقين رقية بنت محمد المحاربالنص بتحريم النمص
الرياض

الرياض- مكتبة التوبة محمد بن أحمد السلفي الحدائي"الترغيب كالترىيب"سلسلة األحاديث الصحيحة الخاصة بالمرأة 

الكويت– مكتبة التراث خالد سيد عليالمحرمات على النساء

مصر- مؤسسة قرطبة عمرك عبد المنعم سليمثبلثوف نهيا شرعيا للنساء

الرياض- دار القاسم سبعوف مخالفة للنساء تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد جزء في زيارة النساء للقبور
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- دار المنهاج عبد العزيز بن مرزكؽ الطريفياالختبلط

-متعلق باالختبلط )إشكاؿ كجوابو في حديث أـ حراـ بنت ملحاف 
(مكرر في كتب مشكل الحديث

الرياض- دار المحدث علي بن عبد اهلل الصياح تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
منهيات نسائية :الموضوع 

25

رياض بن محمد المسيمرم ك. داالختبلط بين الجنسين، أحكامو كآثاره
محمد بن عبد اهلل الهبداف. د

شبكة نور اإلسبلـ

صنعاء- دار اآلثار محمد بن عبد اهلل اإلماـاالختبلط أصل الشر في دمار األمم كاألسر

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداحتحريم االختبلط كالرد على من أباحو تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

مؤسسة خالد بن الوليدعلي بن فهد أبا بطينأدلة تحريم االختبلط، ككشف شبو دعاتو
الرياض- 

تقريظ
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

مؤسسة الدرر السنيةيوسف بن عبد اهلل األحمد(بحث فقهي)صوت المرأة  تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الدماـ- دار ابن الجوزم مفرح بن سليماف القوسيشبهات كردكد- موقف اإلسبلـ من االختبلط 

الرياض- دار المنهاج خالد بن عثماف السبتاالختبلط بين الجنسين في الميزاف

مناقشة ألحمد)تنزيو الشريعة اإلسبلمية كحملتها من فتنة االختبلط 
(الغامدم

-مكتبة الميراث النبوم ربيع بن ىادم المدخلي
الجزائر

مفهومو كأنواعو كأقسامو كأحكامو- االختبلط بين الرجاؿ كالنساء 
كأضراره في ضوء الكتاب كالسنة كآثار الصحابة رضي اهلل عنهم

سعيد بن علي بن كىف القحطاني
( ىػ1440)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
منهيات نسائية :الموضوع 

25

المؤلفعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدرموعظة النساء

المدينة- دار العقيدة إبراىيم بن محمد العبيكيمراتبو كحدكده كضوابطو... االختبلط 

القاىرة- دار الحرمين أـ عبد اهلل الوادعيةنصيحتي للنساء تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

 مخالفة تقع فيها الكثير من النساء بأدلتها100- مخالفات نسائية 
الشرعية

الرياض- مدار الوطن عبد اللطيف بن ىاجس الغامدم
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
فتاكل نسائية عامة :الموضوع 

25

-دار كنوز أشبيليا فالح بن محمد الصغيرمن أسئلة النساء للنبي صلى اهلل عليو كسلم
الرياض

-ابن حميد - محمد بن إبراىيم فتاكل المرأة
ابن باز كغيرىم

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ عبد المقصود

الرياض- مدار الوطن ابن جبرين- ابن عثيمين - ابن باز فتاكل المرأة جمع
محمد بن عبد العزيز المسند

جدة- دار المدني ( ىػ241)أحمد بن حنبل أحكاـ النساء تحقيق
عبد القادر أحمد عطا

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليأحكاـ النساء
( ىػ597)البغدادم 

-مكتبة ابن تيمية 
القاىرة

تحقيق
عمرك عبد المنعم سليم

مصر- الفاركؽ الحديثة ( ىػ241)أحمد بن حنبل ركاية أبي بكر الخبلؿ- أحكاـ النساء  تحقيق
أبو عمرك األثرم

-ابن حميد - محمد بن إبراىيم فتاكل زينة المرأة كالتجميل
ابن باز كغيرىم

-دار أضواء السلف 
الرياض

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

الرياض- دار الفضيلة إزدىار بنت محمود المدنيأحكاـ تجميل النساء في الشريعة االسبلمية

1250)الشوكاني، محمد بن علي القوؿ الجلي في ِحل لبس النساء للحلي
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار  تحقيق
علي بن أحمد الرازحي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
فتاكل نسائية عامة :الموضوع 

25

-مكتبة اإلماـ الوادعي أـ سلمة العباسيةالفتول في زينة بنت حول
صنعاء

القاىرة- دار الرياض (مستخلص من الفتاكل الكبرل)فتاكل النساء من كبلـ ابن تيمية  جمع
إبراىيم بن محمد الجمل

بيركت- دار ابن حـز 3/1الػتحفة الػبازية في الفتاكل النػسائية  جمع
خالد بن حسين آؿ عبد الرحمن

مصر- مكتبة السنة مصطفى العدكم5/1جامع أحكاـ النساء 

-مكتبة صنعاء األثرية فتاكل المرأة المسلمة لئلماـ الوادعي
صنعاء

جمع
محمد بن أحمد المصنعي

مصر- دار الضياء جامع مسائل النساء من فتاكل الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني انتقاء/ترتيب
عمرك عبد المنعم سليم

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمنالنخبة من الفتاكل النسائية
( ىػ1430)

مؤسسة ابن جبرين
الرياض- الخيرية 

1080   من 956صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
النكاح كعشرة النساء :الموضوع 

25

ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربيةتحديد المهور
السعودية

-توزيع المكتبة األثرية 
المدينة

1439)صالح بن غانم السدالف فقو الزكاج في ضوء الكتاب كالسنة
(ىػ

الرياض- دار بلنسية 

1439)صالح بن غانم السدالف الشركط في النكاح
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 

ابن عثيمين، محمد بن صالحالزكاج كمجموعة أسئلة في أحكامو
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار العاصمة فيحاف بن شالي المطيرمإتحاؼ الخبلف بحقوؽ الزكجين في اإلسبلـ

-ابن حميد - محمد بن إبراىيم (فتاكل)عشرة النساء كحل الخبلفات الزكجية 
الجبرين- العثيمين - ابن باز 

الرياض- دار القاسم 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد السميع األنسياألساليب النبوية في معالجة المشكبلت الزكجية

-دار عالم الكتب أمير عبد العزيز½األنكحة الفاسدة كالمنهي عنها في الشريعة 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيآداب الزفاؼ في السنة المطهرة
( ىػ1420)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
النكاح كعشرة النساء :الموضوع 

25

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللفتاكل كرسائل في األفراح
( ىػ1420)

دار طيبة للنشر كالتوزيع

المؤلفيوسف بن جابر المحمدمتحريم المتعة في الكتاب كالسنة

محمد صديق بن حسن القنوجيحسن األسوة بما ثبت من اهلل كرسولو في النسوة
( ىػ1307)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
مصطفى الخن. د

 -160 / 4تقع في الفتاكل الكبرل ج )مسائل في النفقات على الزكج 
166)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

 -60 / 4تقع في الفتاكل الكبرل البن تيمية ج)مسائل في النػكاح 
95 ،127 - 138)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

محمد بن عبد الكريم القزكينيدرة الضرع لحديث أـ زرع
( ىػ580)

بيركت- دار ابن حـز  عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الرياض- دار الشريف منصور الفيفيمن أخطاء الزكاج في الرضاع كالمرضعة تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

مكرر في قسم الرد على)عرض كنقد - المرأة عند الشيعة اإلمامية 
(الشيعة

-مكتبة اإلماـ البخارم حسن عوض أحمد حسن
مصر

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدريع الفرع في شرح حديث أـ زرع
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
عبداهلل بن عبدالعزيز الشبراكم الوراؽ
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
النكاح كعشرة النساء :الموضوع 

25

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدتنوير الفكرة بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

تحقيق
مصلح بن جزاء الحارثي. د

رد على من حجر الفاطميات)االنتصار للفاطميات كاإلفادة في الكفاءة 
(على الهاشميين

صنعاء- دار اآلثار عادؿ بن معوض الوادعي تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

الجمعية العلميةإبراىيم بن علي الحسنالقواعد الذىبية للعبلقات الزكجية في ضوء القرآف الكريم
السعودية للقرآف الكريم

الرياض- دار ابن األثير أحمد بن عبد الرزاؽ العنقرمكتاب األربعين على خطى أمهات المؤمنين تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللفتاكل كنصائح كتوجيهات كتعليقات في النكاح كأحكامو- دليل الزكجين 
( ىػ1420)

مؤسسة الشيخ
عبدالعزيز بن باز الخيرية

544)عياض بن موسى اليحصبي بغية الرائد لما تضمنو حديث أـ زرع من الفوائد
(ىػ

الدماـ- دار الذخائر  تحقيق
أيمن بن حامد الدسوقي

الرياض- مكتبة الرشد إبراىيم بن فرحاف الزىرانيأحكاـ الكتابية في الفقو اإلسبلمي

تكوين للدراساتإيماف الطويرش كمها المانعأصولو كأبعاده- الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة 
جدة- كاألبحاث 
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
حقوؽ المرأة كمكانتها في اإلسبلـ :الموضوع 

25

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1345)محمد رشيد رضا حقوؽ النساء في اإلسبلـ كحقهن من اإلصبلح المحمدم العاـ
بيركت

تعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

الرياض- دار المنهاج ربيع بن ىادم المدخليالحقوؽ كالواجبات على الرجاؿ كالنساء في اإلسبلـ تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

بحث فائز بجائزة األمير نايف بن)حقوؽ المرأة في ضوء السنة النبوية 
(عبد العزيز العالمية للسنة النبوية

الرياض- دار الحضارة نواؿ بنت عبد العزيز العيد

الرياض- دار الفضيلة محمد بن يعقوب الدىلوم(رسالة جامعية)حقوؽ المرأة الزكجية كالتنازؿ عنها 

الرياض- دار العاصمة زيد بن عبد الكريم الزيدكيف أنصف اإلسبلـ المرأة

الرياض- دار الحضارة فضل إلهي ظهيرعظيم منزلة البنت

الدماـ- دار ابن الجوزم محمود بن أحمد الدكسرم(كليس الذكر األنثى)التمايز العادؿ بين الرجل كالمرأة في اإلسبلـ 

-مكتبة اإلماـ الوادعي أـ أسامة بنت علي العباسيةصفات المرأة المسلمة في ضوء الكتاب كالسنة
صنعاء

الرياض- دار المسلم عبد اهلل بن محمد المطلقشهادة المرأة في الفقو االسبلمي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
حقوؽ المرأة كمكانتها في اإلسبلـ :الموضوع 

25

ابن عثيمين، محمد بن صالحدكر المرأة في إصبلح المجتمع
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- دار العاصمة عبد اهلل بن محمد الطيارالعدؿ في التعدد

الرياض- دار القاسم أحمد بن عبد العزيز الحصينتعدد زكجات الرسوؿ

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحأحكاـ القْسم بين الزكجات

-دار كنوز أشبيليا إبراىيم بن عبد العزيز اليحيىالطريقة المثلى إليصاؿ خبر زكاجك إلى زكجتك األكلى
الرياض

تقديم الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
غزك المرأة :الموضوع 

25

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن حمد الجبلليشبهات في طريق المرأة المسلمة

مصر- دار البخارم أحمد بن عبد العزيز الحصينالمرأة المسلمة أماـ التحديات

-دار أضواء السلف محمد فؤاد البرازم(5)مؤامرات على الحجاب 
الرياض

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد (رسائل في الحجاب: تقدـ في كتب)حراسة الفضيلة 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

الرياض- مكتبة الرشد صابر عبد الرحمن طعيمةالمرأة المسلمة بين غرائز البشر كىداية اإلسبلـ

الرياض- دار طيبة محمد أحمد إسماعيل المقدـالحجاب لماذا

كشف الوعثاء بزجر الخبثاء، الداعين إلى مساكاة النساء بالرجاؿ، كإلغاء
(سرد فوارؽ األحكاـ بين الجنسين)فوارؽ األنثى 

صنعاء- دار اآلثار يحيى بن علي الحجورم

توجيهات كردكد حوؿ المرأة كدعاكل)الشيخ ابن باز كقضايا المرأة 
(التحرير

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع/إعداد
أحمد بن عبد اهلل الناصر

الطائف- مكتبة المورد ذياب بن سعد الغامدمقيادة المرأة للسيارة بين الحق كالباطل تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

1080   من 962صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
غزك المرأة :الموضوع 

25

الرياض- دار المغني عبد المحسن بن حمد العباد البدرلماذا ال تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية

محمود مهدم اإلستانبولينساء حوؿ الرسوؿ كالرد على مفتريات المستشرقين
كمصطفى أبو النصر الشلبي

-مكتبة السوادم 
الرياض

الرياض- مدار الوطن خالد أبو صالحخدعوىا بقولهم حسناء

الدماـ- مكتبة األصمعي أحمد بن فتحي البكيرمسبلح المتنقبات في التصدم ألصحاب الشبهات

الرياضة كالكشافة للبنات في المدارس كالجامعات ، حكمهما كآثارىما
(التغريب: مكرر في كتب الجهاد كالغزك الفكرم )

مصر- دار الفبلح عبد الرحمن بن سعد الشثرم مراجعة
المشايخ ابن جبرين كالبراؾ كالراجحي

مكرر في كتب)تغريب المرأة أنموذجا - حركة التغريب في السعودية 
(التغريب: الجهاد كالغزك الفكرم 

المؤلفعبد العزيز بن أحمد البداح

مصر- مكتبة الرضواف عبد الرحمن بن سعد الشثرمحكم قيادة المرأة للسيارة تقديم المشايخ
الفوزاف كالبراؾ كالجبرين كالراجحي

«تحرير المرأة في عصر الرسالة»كتاب - تحرير المرأة عند العصرانيين 
أنموذجا

مؤسسة الدرر السنيةعادؿ بن حسن الحمد

دراسة - (سيداك)اتفاقة القضاء على جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة 
نقدية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسبلمية

الرياض- دار التوحيد عارؼ بن عوض الركابي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
أحكاـ الطبلؽ كالخلع كالظهار كالحضانة :الموضوع 

25

الرياض- دار الفضيلة عوض بن حسين الشهرمالطبلؽ، مفاسده، أنواعو، ألفاظو، أحكامو

الرياض- مدار الوطن فتاكل الطبلؽ الصادرة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد
عبد اهلل الطيار ك محمد الموسى. د

عبد الرحمن بن يحيى المعلميالحكم المشركع في الطبلؽ الممنوع
( ىػ1386)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

عناية
حاكم بن عبيساف المطيرم

الرياض- دار معاذ سليماف بن فهد العيسىالفيض في تحقيق حكم الطبلؽ في الحيض

مكتبة دار البياف الحديثةأحمد بن موسى السهلي. دالزكاج بنية الطبلؽ، حقيقتو كحكمو كآثاره
الطائف- 

تقديم المشايخ
صالح اللحيداف كصالح الفوزاف

5/33تقع في مجموع الفتاكل )البغدادية فيما يحل من الطبلؽ كيحـر 
 -43)

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(126 - 109 / 4تقع في الفتاكل الكبرل ج)مسائل في الطبلؽ 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنإغاثة اللهفاف في حكم طبلؽ الغضباف
( ىػ751)أيوب 

بيركت- مؤسسة الرسالة  حاشية
محمد بن مانع النجدم/جماؿ الدين القاسمي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(3كيقع في الفتاكل الكبرل ج )بياف الدليل على بطبلف التحليل 
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم  تحقيق
أحمد بن محمد الخليل
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
أحكاـ الطبلؽ كالخلع كالظهار كالحضانة :الموضوع 

25

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمبياف الدليل على بطبلف التحليل
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق كتخريج
حمدم بن عبد المجيد السلفي

تقع)شفاء العليل في إختصار إبطاؿ التحليل لشيخ االسبلـ ابن تيمية 
(ضمن سلسلة آثار شيخ اإلسبلـ، ط مجمع الفقو

البعلي، محمد بن علي الحنبلي
( ىػ778)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربيةالنشوز كالخلع
السعودية

-توزيع دار ابن رجب 
المدينة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(160 - 140 / 4تقع في الفتاكل الكبرل ج)مسائل في الخػلع 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1407)تقي الدين الهبللي أحكاـ الخلع في اإلسبلـ
بيركت

الرياض- دار ابن فرحوف عبد اهلل بن محمد آؿ خنينالخلع بطلب الزكجة لعدـ الوئاـ مع زكجها

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليمالحضانة- رسالة في تسليم البنت إلى األب أك األـ 
( ىػ728)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

تحقيق كتعليق
سعد الدين بن محمد الكبي. د

مصر- دار البصيرة عبد اهلل بن محمد الطيارحدكد سلطة كلي األمر فيما يأمر بو كنهى عنو في قضايا النكاح كفرقو

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن علي المشيقحأحكاـ الظهار
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
أحكاـ الطبلؽ كالخلع كالظهار كالحضانة :الموضوع 

25

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليملمحة المختطف في الفرؽ بين الطبلؽ كالحلف
( ىػ728)

الرياض- دار الراية  تحقيق
عبد العزيز الجزائرم

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1الرد على السبكي في مسألة تعليق الطبلؽ 
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد اهلل بن محمد المزركع
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
حكم كالية المرأة كضوابط عملها :الموضوع 

25

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالتبرج كخطر مشاركة المرأة للرجل في ميداف العمل
( ىػ1420)

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

األردف- دار النفائس محمد طعمو كسليماف القضاةالوالية العامة للمرأة في الفقو اإلسبلمي

الرياض- دار بلنسية حافظ أنوركالية المرأة في الفقو االسبلمي إشراؼ
صالح بن غانم السدالف. د

الرياض- دار العاصمة عبد الرب نواب الدينعمل المرأة كموقف اإلسبلـ منو

الثقبة- دار الهجرة سالم السالمعمل المرأة تقديم
الشيخ عبد العزيز السدحاف

الرياض- دار المغني عبد الرحمن بن سعد الشثرمالمرأة كالواليات السيادية تقديم
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

الرياض- دار الفضيلة لطيفة بنت محسن القرشيجهاد المرأة كىجرتها في السنة

الرياض- دار الصميعي عدناف حسن باحارثضوابط تشغيل النساء
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
أحكاـ الطهارة للنساء :الموضوع 

25

المؤلفدبياف محمد الدبياف3/1دراسة حديثية فقهية مقارنة - الحيض كالنفاس ركاية كدراية 

ابن عثيمين، محمد بن صالحستوف سؤاال عن أحكاـ الحيض كالنفاس
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الطيار(النفاس- االستحاضة - الحيض )األحكاـ الشرعية للدماء الطبيعية 

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيأحكاـ مباشرة النساء في فترة الدماء
الرياض

الرياض- دار ابن خزيمة رقية بنت محمد المحاربأحكاـ كمسائل- الطهارة عند المرأة 

عبد الكريم بن محمد البلحمنوازؿ الحيض كالنفاس
( ىػ1438)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

ابن عثيمين، محمد بن صالحرسالة في الدماء الطبيعية عند النساء
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقو النساء كالعشرة الزكجية كغزك المرأة كحقوقها
أحكاـ النظر كالخلوة كالقرار في البيوت :الموضوع 

25

ابن القطاف، علي بن محمد الفاسيالنظر في أحكاـ النظر بحاسة البصر
( ىػ628)

دمشق- دار القلم  تحقيق
إدريس الصمدم

بحوث فقهية: مكرر في قسم)أحكاـ العورة كالنظر بدليل النص كالنظر 
(في مسائل معينة

-مكتبة المعارؼ مساعد بن قاسم الفالح
الرياض

-دار المعراج الدكلية ( ىػ530)أبو بكر محمد العامرم أحكاـ النظر إلى المحرمات
الرياض

تحقيق
إبراىيم عبد الحميد

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيالنظر كأحكامو في الفقو اإلسبلمي
الرياض

الرياض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفالحدليل الطالب في حكم نظر الخاطب

-دار ماجد عسيرم مصطفى أبو الغيط عبد الحيفقو النظر
جدة

تقديم
مصطفى العدكم

الرياض- دار طيبة محمد بن عبد اهلل الهبدافكقػرف في بيوتكن

-مؤسسة الجريسي عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقيالخلوة كأحكامها في الفقو اإلسبلمي
الرياض
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  فتاكل ابن تيمية

26

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(37-1)مجموع الفتاكل 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم(5-1)المستدرؾ على مجموع الفتاكل 
( ىػ728)

الرياض- دار القاسم 

بيركت- دار ابن حـز مركاف كجك6/1تخريج أحاديث مجموع فتاكل ابن تيمية 

-دار الكتب العلمية مجدم بن منصور الشورلالحاكم في تخريج أحاديث مجموع الفتاكم
بيركت

تطبع)المجموعة العلية من كتب كرسائل كفتاكل شيخ االسبلـ ابن تيمية 
2/1 (ألكؿ مرة

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

الدماـ- دار ابن الجوزم  جمع/تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل الصيني. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1جامع الرسائل كالمسائل 
( ىػ728)

جدة- دار المدني  تحقيق
محمد رشاد سالم. د

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم6/1الفتاكل الكبرل 
( ىػ728)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

مطبوعات مجمع الفقو) ، تطبع ألكؿ مرة 9/1- جامع المسائل 
(اإلسبلمي

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
( ىػ728)

مكة- دار عالم الفوائد 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم2/1الفتاكل العراقية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
( ىػ728)

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل عبد الصمد المفتي
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  فتاكل ابن تيمية

26

المسائل كاألجوبة البن تيمية، كفيها جواب سؤاؿ أىل الرحبة، كمعو
اختيارات كترجمة للذىبي

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
حسين بن عكاشة

عبد العزيز بن محمد آؿ(دراسة عقدية)رسائل كمسائل منسوبة البن تيمية 
عبداللطيف

لندف- مجلة البياف 

البعلي، محمد بن علي الحنبليمختصر الفتاكل المصرية البن تيمية
( ىػ778)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

أشرؼ على تحقيقو
عبد المجيد سليم

مناظرات ابن تيمية ألىل–  مقاال عن ابن تيمية كتراثو 30)تيميات 
(دراسة عقدية– رسائل كمسائل منسوبة البن تيمية – الملل كالنحل 

عبد العزيز بن محمد آؿ
عبداللطيف

-شركة رسالة دار البياف 
الرياض

-مكتبة المعارؼ اللجنة الدائمة لئلفتاء26/1فتاكل اللجنة الدائمة 
الرياض

جمع
أحمد بن عبد الرزاؽ الدكيش

ىيئة كبار العلماء بالمملكة العربية7/1أبحاث ىيئة كبار العلماء 
السعودية

الرياض- دار زمـز 

دمشق- دار القلم مجمع الفقو اإلسبلمي2/1قرارات كتوصيات مجمع الفقو االسبلمي 

لبناف- مؤسسة الرياف ملخصات أبحاث ىيئة كبار العلماء جمع
سليماف بن صالح الخراشي

الرياض- دار التوحيد 2/1الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء  إعداد
كليد أبو غازم كخالد العرفج
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  كتب فتاكل لعلماء شتى

26

محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ13/1مجموع فتاكل الشيخ محمد بن إبراىيم 
( ىػ1389)

جمع كترتيب كتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل(تقدـ ذكره في أركاف اإلسبلـ)أركاف اإلسبلـ 
( ىػ1420)

الرياض- دار الداعي  إعداد
لقماف السلفي. د

تقدـ ذكره في أركاف)تحفة اإلخواف بأجوبة مهمة تتعلق بأركاف اإلسبلـ 
(اإلسبلـ

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل
( ىػ1420)

-دار الفائزين للنشر 
الرياض

جمع
محمد بن شايع الشايع

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل30/1مجموع فتاكل كمقاالت متنوعة 
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

جمع
محمد بن سعد الشويعر. د

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللفتاكل كتنبيهات كنصائح
( ىػ1420)

بيركت- دار الجيل 

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل4/1فتاكل نور على الدرب 
( ىػ1420)

الرياض- مدار الوطن  جمع
عبد اهلل الطيار كمحمد الموسى. د

الرياض- دار طيبة الفوائد الجلية من دركس الشيخ ابن باز العلمية جمع
علي مفرح الزىراني

الرياض- دار ابن خزيمة الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز كالعلماء إعداد
محمد الموسى كمحمد الحمد

الرياض- دار التدمرية (رحمو اهلل تعالى)مسائل اإلماـ ابن باز  تقييد
محمد بن عبد اهلل بن مانع
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  كتب فتاكل لعلماء شتى

26

مكتبة اإلماـ ابن القيممسائل أبي عمر السدحاف لئلماـ ابن باز رحمو اهلل
الرياض- 

تقديم المشائخ
صالح الفوزاف كعبد اهلل الجبرين

ابن عثيمين، محمد بن صالح30/1مجموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
( ىػ1421)

الرياض- دار الثريا 

ابن عثيمين، محمد بن صالح10/1لقاء الباب المفتوح 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحفتاكل على الطريق في مسائل متنوعة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالح(تقدـ في أركاف اإلسبلـ)فتاكل أركاف اإلسبلـ 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

الرياض- مكتبة الرشد عبد اهلل بن محمد الطيار2/1 (ابن باز كابن عثيمين)لقاءاتي مع الشيخين 

ابن عثيمين، محمد بن صالح12/1فتاكل نور على الدرب 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز2/1فتاكل ابن عقيل 
( ىػ1432)

القاىرة- دار التأصيل 

دليل"فتاكل اإلماـ الشريف صديق بن حسن القنوجي البخارم، المسمى 
"الطالب على أرجح المطالب

محمد صديق بن حسن القنوجي
( ىػ1307)

الرياض- دار الداعي  عناية/ترجمة
محمد لقماف السلفي. د/ ليث آؿ محمد 
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كىي الرسائل الشخصية المرسلة من)األجوبة النافعة عن المسائل الواقعة 
ينشر ألكؿ )(الشيخ عبد الرحمن بن سعدم الى تلميذه عبد اهلل بن عقيل

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم 

عبد اهلل بن إبراىيم القرعاكممجموع األجوبة المفيدة
( ىػ1389)

جمع
عمر بن إبراىيم التويجرم

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين( ىػ1282)رسائل كفتاكل الشيخ عبد اهلل عبد الرحمن أبا بطين 
( ىػ1282)

الرياض- دار الشريف  جمع
إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

المجموع المفيد من رسائل كفتاكل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق
( ىػ1349)

الرياض- مكتبة الهداية ( ىػ1349)سعد بن حمد بن عتيق  جمع
إسماعيل بن سعد بن عتيق

-مكتبة الغرباء األثرية صالح بن فوزاف الفوزافالمنتقى من فتاكل الشيخ صالح الفوزاف
المدينة

جمع
عادؿ بن علي الفريداف

مسائل الشيخ سليماف بن علي بن مشرؼ جده الشيخ محمد بن
عبدالوىاب رحمهم اهلل

سليماف بن علي بن مشرؼ
( ىػ1079)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

جمع
محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل

1225)حمد بن ناصر آؿ معمر مجموعة المسائل كالرسائل كالفتاكل
(ىػ

دار المعمر للطباعة
كالنشر كالتوزيع

1250)الشوكاني، محمد بن علي 12/1الفتح الرباني من فتاكل اإلماـ الشوكاني 
(ىػ

اليمن- مكتبة الجيل  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

الصنعاني، محمد بن إسماعيلالمجموع من رسائل الصنعاني
( ىػ1182)

مكتبة أكالد الشيخ
مصر- للتراث 

تخريج
إسماعيل بن إبراىيم آؿ أضامي
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الصنعاني، محمد بن إسماعيلمجموع الرسائل الفقهية
( ىػ1182)

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
خالد بن محمد المصرم

الصنعاني، محمد بن إسماعيلمجموع فيو فتاكل كرسائل العبلمة محمد بن إسماعيل الصنعاني
( ىػ1182)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
محمد صباح منصور

فهرس المسائل التي ناقشها)إرشاد القاصي كالداني إلى فقو األلباني 
(األلباني

مصر- دار البخارم نظير رمضاف حجي

محمد ناصر الدين األلبانياألجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

محمد ناصر الدين األلبانيالفتاكل الكويتية كالفتاكل األسترالية
( ىػ1420)

الرياض- دار الضياء  جمع
عمرك عبد المنعم سليم

1422)مقبل بن ىادم الوادعي مجموع فتاكل الوادعي
(ىػ

جمع
صادؽ بن محمد البيضاني

1422)مقبل بن ىادم الوادعي تحفة المجيب على أسئلة الحاضر كالغريب
(ىػ

صنعاء- دار اآلثار 

مصر- دار اإلماـ أحمد محمد بن علي الصومعيدرر كفوائد من دركس كفوائد الشيخين الوادعي كالنجمي

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصراألجوبة السعدية عن المسائل القصيمية
( ىػ1376)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل
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مراسبلت بين ابن سعدم كبعض)األجوبة السعدية عن المسائل الكويتية 
(علماء الكويت

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

مركز البحوث
كالدراسات الكويتية

دراسة/تحقيق
كليد بن عبد اهلل الميس

عبد اهلل بن حسن بن قعودمجموع رسائل كمقاالت
( ىػ1426)

-دار طيبة الخضراء 
مكة

محمد األمين بن محمد المختار11/1آثار الشيخ العبلمة محمد األمين الشنقيطي 
( ىػ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عالم الفوائد  إشراؼ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

بيركت- دار ابن حـز محمد بن إسماعيل العمراني3/1نيل األماني بفتاكل القاضي محمد بن إسماعيل العمراني  جمع/ترتيب/تخريج
عبد اهلل بن قاسم ذيباف

مصر- دار اإلماـ أحمد ربيع بن ىادم المدخلي15/1مجموع كتب كرسائل كفتاكل فضيلة الشيخ العبلمة ربيع بن ىادم 

القاىرة- دار التأصيل ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر جمهرة بحوث كمقاالت الشيخ أحمد محمد شاكر إعداد
أبو األشباؿ أحمد بن سالم المصرم

الرياض- دار طيبة ( ىػ1395)محمد خليل ىراس محمد خليل ىراس. فتاكل األستاذ العبلمة د جمع
عبد الكريم بن عبد المجيد دركيش

1430)أحمد بن يحيى النجمي 3/1فتح الرب الودكد في الفتاكل كالرسائل كالردكد 
(ىػ

الرياض- دار المنهاج 

الرياض- مدار الوطن ( ىػ1415)حوار علمي مع سماحة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي  إعداد
السعيد بن صابر عبده
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دار الفضيلة للنشر( ىػ1415)عبد الرزاؽ بن عفيفي 2/1 ( ىػ1415)فتاكل كرسائل سماحة الشيخ عبد الرزاؽ بن عفيفي 
كالتوزيع

إعداد
كليد منسي كالسعيد بن صابر

الطائف- مكتبة المورد ( ىػ1415)ترجمة كجامع فتاكل العبلمة اإلماـ عبد الرزاؽ بن عفيفي  جمع
محمود بن الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

أبو إسحاؽ الشاطبي، إبراىيم بنفتاكل اإلماـ الشاطبي
( ىػ790)موسى األندلسي 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
محمد أبو االجفاف. د

الرياض- دار العاصمة عبد اهلل بن سليماف بن منيع3/1مجموع فتاكل كبحوث الشيخ عبد اهلل بن منيع  

مصر- دار التقول أبو إسحاؽ الحويني(إقامة الدالئل على عمـو المسائل)فتاكل أبي إسحاؽ الحويني، المسمى 

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدفتاكل سماحة الشيخ عبد اهلل بن حميد
( ىػ1402)

الرياض- دار القاسم  عناية
عمر بن محمد القاسم

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدالفتاكل كالدركس في المسجد الحراـ
( ىػ1402)

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

عناية
إبراىيم بن علي الحمداف

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ من فتاكل اإلماـ النوكم، المسماة بالمسائل المنثورة
دمشق

تحقيق/ترتيب
محمد الحجار/عبلء الدين بن العطار

الرياض- دار الصميعي صالح بن فوزاف الفوزافمسائل علمية كفتاكل شرعية
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حماد بن محمد األنصارم( رسائل10)رسائل فقهية 
( ىػ1418)

عجماف- مكتبة الفرقاف 

ثمرات التدكين من فتاكل سماحة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن
2/1الجبرين 

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن
( ىػ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

تخريج كتعليق
طارؽ بن محمد الخويطر. د

عبد اهلل بن محمد الطيار. مجموع مؤلفات كرسائل كبحوث األستاذ د
27/1

الرياض- دار التدمرية عبد اهلل بن محمد الطيار

فتاكل كمسائل ابن الصبلح في التفسير كالحديث كاألصوؿ كالفقو، كمعو
أدب المفتي كالمستفتي

ابن الصبلح، عثماف بن عبدالرحمن
( ىػ643)الشهرزكرم 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
عبد المعطي أمين قلعو جي. د

تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز على مجموعة من
3/1الكتب في فنوف مختلفة 

الرياض- دار الدرر  عناية تلميذه
عبد العزيز بن عبد اهلل بن قاسم

مكة- دار عالم الفوائد زاىر بن محمد الشهرم2/1الفهارس الشاملة آلثار الشيخ العبلمة محمد األمين الشنقيطي 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافلقاء مع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسبلمية إعداد
فهد بن إبراىيم الفعيم

تقييدسؤاالت ابن كىف لشيخ اإلسبلـ اإلماـ المجدد عبد العزيز بن باز
سعيد بن علي بن كىف القحطاني. د

ألقاىا في مشعر منى- دركس كفتاكل لفضيلة الشيخ صالح الفوزاف 
مرتبة على أبواب العلم

الرياض- دار التوحيد صالح بن فوزاف الفوزاف إعداد
إبراىيم بن علي الحمداف
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الدماـ- دار ابن القيم ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ فتاكل النوكم تحقيق
مصطفى محمود األزىرم

1419)صالح بن علي بن غصوف 9/1ثمر الغصوف من فتاكل الشيخ صالح بن علي بن غصوف 
(ىػ

-دار كنوز أشبيليا 
الرياض

اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدم في المسائل الفقهية المستجدة
جمعا كدراسة- 

الرياض- دار الميماف عبد الرحمن بن خالد السعدم

صالح بن عبد الرحمن الحصين2/1األعماؿ الكاملة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
( ىػ1434)

منتدل العبلقات العربية
نشر مكتبة- كالدكلية 

جمع/إعداد
رائد السمهورم

خطب كمحاضرات كمواعظ اإلماـ المجدد مقبل بن- الجامع الكبير 
2/1ىادم الوادعي اليماني 

1422)مقبل بن ىادم الوادعي 
(ىػ

-مكتبة صنعاء األثرية 
صنعاء

تخريج/جمع
أبي عبد اهلل المصنعي

مصر- دار ابن عباس 18/1جامع تراث األلباني في الفقو  صنعو
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

مجموع فتاكل الشيخ الفقيو القاضي عبد اهلل بن محمد بن دىبلف
( ىػ1099)

عبد اهلل بن محمد بن ىدالف
( ىػ1099)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

إعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

مجموع مؤلفات الشيخ فالح بن مهدم بن سعد آؿ مهدم النجدم
( ىػ1391)الحنبلي 

1391)فالح بن مهدم آؿ مهدم 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

إعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

الرياض- دار اإلداكة عبد اهلل بن سعد الطخيسرحمو اهلل- سؤاالتي لفضيلة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
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مكتب الدعوة بسلطانةصالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ19/1مجموعة العقيدة 
الرياض- 

مكتب الدعوة بسلطانةصالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ7/1مجموعة الفقو كالحديث كالتفسير 
الرياض- 

المجموعة- مجموع مؤلفات كرسائل العبلمة حمود التويجرم رحمو اهلل 
(تحتوم على أربعة عشر مؤلفا)األكلى 

حمود بن عبد اهلل التويجرم
( ىػ1413)

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

عناية
القسم العلمي بمؤسسة منار التوحيد كالسنة

ابن عثيمين، محمد بن صالح4/1اللقاءات الشهرية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

المجموعة الكاملة لمؤلفات سماحة الشيخ العبلمة محمد بن عبد اهلل
السبيل رحمو اهلل

1434)محمد بن عبد اهلل السبيل 
(ىػ

-مركز البحث العلمي 
جامعة أـ القرل

ابن عثيمين، محمد بن صالح18/1دركس كفتاكل من الحرمين الشريفين 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن حميد، عبد اهلل بن محمدمجموع مقاالت سماحة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن حميد
( ىػ1402)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

إعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

ابن عثيمين، محمد بن صالح2/1فتاكل سؤاؿ على الهاتف 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالح3/1الدركس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

1080   من 980صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  كتب فتاكل لعلماء شتى

26

المورد الزالؿ في التنبيو على) 7/1مجموع الشيخ عبد اهلل الدكيش 
أخطاء الظبلؿ، التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، التنبيو على

عبد اهلل بن محمد الدكيش
( ىػ1409)

القصيم- دار العلياف 

العقيدة كاآلداب،)مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
الفقو، مختصر سيرة الرسوؿ، التفسير كمختصر زاد المعاد، الرسائل

جامعة اإلماـ محمد بن( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب 
الرياض- سعود 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر27/1مجموع مؤلفات الشيخ العبلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدم 
( ىػ1376)

الرياض- دار الميماف 

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن5/1مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
( ىػ795)ابن أحمد 

مصر- الفاركؽ الحديثة  دراسة/تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

الرياض- دار القاسم أئمة الدعوة النجدية16/1الدرر السنية من الفتاكل النجدية  جمع
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

الرياض- دار األخيار أئمة الدعوة النجدية5/1مجموعة الرسائل كالمسائل النجدية لعلماء نجد األعبلـ 

كىو مجموع يحتوم على)الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية 
رفع الريبة عما يجوز كما ال يجوز– شرح الصدكر في تحريم رفع القبور 

1250)الشوكاني، محمد بن علي 
(ىػ

الرياض– دار النفائس  تعليق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

المدينة- دار الجوىرة ( ىػ1420)عطية محمد سالم 9/1مجموعة مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم 

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدمجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادم
( ىػ744)المقدسي 

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
حسين بن عكاشة
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-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العبادالجامع للبحوث كالرسائل
الرياض

الرياض- دار التوحيد عبد المحسن بن حمد العباد البدر6/1كتب كرسائل عبد المحسن بن حمد العباد 

761)العبلئي، خليل بن كيكلدم 2/1مجموع رسائل الحافظ العبلئي 
(ىػ

مصر- الفاركؽ الحديثة  تحقيق
كائل محمد بكر زىراف

جامع فوائد في التفسير كالحديث)الفوائد العلمية من الدركس البازية 
(كالمصطلح كالتوحيد

بيركت- الرسالة العالمية  تقديم/مراجعة
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمد14/1موسوعة العبلمة ابن خلدكف 
( ىػ808)

دار الكتاب المصرم،
دار الكتاب اللبناني

الذكريات(مجموع آثار سماحة الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل 
الذكريات)مجموعة آثار سماحة الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل 

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز
( ىػ1432)

بيركت- دار ابن حـز  إعداد
محمد زياد بن عمر تكلة

عبد العزيز بن محمد الشثرم( ىػ1387)رسائل الشيخ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الشثرم 
( ىػ1387)

الرياض- دار الحبيب  إعداد
محمد بن ناصر الشثرم. د

مجموع الرسائل كالمنظومات العلمية للعبلمة حافظ بن أحمد الحكمي
(جامع الثني عشر رسالة تطبع ألكؿ مرة)

1377)حافظ بن أحمد الحكمي 
(ىػ

مصر- دار االستقامة  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

( ىػ1377)موسوعة األعماؿ الكاملة لئلماـ محمد الخضر حسين 
15/1 (شيخ الجامع األزىر كعبلمة ببلد المغرب)

دمشق- دار النوادر ( ىػ1377)محمد الخضر حسين  جمع
علي الرضا الحسيني

1080   من 982صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فتاكل كمجاميع مؤلفات
:الموضوع  كتب فتاكل لعلماء شتى

26

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد( رسالة13يحوم )مجموع فيو رسائل للحافظ ناصر الدين الدمشقي 
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

1306)محمد البشير اإلبراىيمي 5/1آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي 
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

جمع/إعداد
أحمد طالب اإلبراىيمي. د

1358)ابن باديس، عبد الحميد 4/1آثار ابن باديس 
(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

إعداد
عمار الطالبي. د

1434)محمد بن عبد اهلل السبيل بحوث كرسائل شرعية
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد 

أبو بكر بن محمد بن عارؼ خوقيرمجموعة الرسائل العقدية
( ىػ1349)

الرياض- دار الفضيلة  دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن عمر الدميجي. د

عقدية، تراجم، تفسير، العلم كآداب)سلسلة المحاضرات العلمية 
7/1 (المتعلم، منهجية، فقهية، سياسية

-مكتبة دار الحجاز صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ
مصر

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

مجموع مؤلفات كتحقيقات فضيلة الشيخ الدكتور عبد السبلـ بن برجس
7/1 ( ىػ1425)آؿ عبد الكريم رحمو اهلل 

الرياض- دار الصميعي ( ىػ1425)عبد السبلـ بن برجس 

الكويت- دار الخزانة كصي اهلل بن محمد عباسمجموعة بحوث علمية

رسائل العبلمة السلفي محمد تقي الدين الهبللي المغربي للعلماء
4/1كالوجهاء 

1407)محمد تقي الدين الهبللي 
(ىػ

الكويت- دار لطائف  جمع
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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مصر- مكتبة السنة ( ىػ1377)أحمد بن محمد شاكر (مجموع مقاالت كأبحاث)كلمة الحق  تقديم
عبد السبلـ محمد ىاركف

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمد(رسائل كاملة في مواضيع متنوعة)رم الفسائل في مجموع الرسائل 
( ىػ744)المقدسي 

لطائف لنشر الكتب
الكويت- كالرسائل 

عناية
رائد يوسف الركمي

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي25/1آثار الشيخ العبلمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
( ىػ1386)

مكة- دار عالم الفوائد  إعداد
جماعة  من الباحثين

مجموع مؤلفات الشيخ العبلمة الفقيو أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي
( ىػ948)النجدم الحنبلي 

أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي
( ىػ948)النجدم الحنبلي 

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع كتحقيق
ناصر بن سعود السبلمة. د

مجموع مقاالت الشيخ العبلمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد القضاعي
( ىػ1429)

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع كإعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

المجموع لمؤلفات الشيخ الفقيو القاضي العبلمة أحمد بن إبراىيم
( ىػ1329)العيسى الحنبلي 

أحمد بن إبراىيم بن عيسى
( ىػ1329)

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع كإعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

1403)محمد بن علي الحركاف ( ىػ1403)مجموع مقاالت معالي الشيخ محمد بن علي الحركاف 
(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع كإعداد
ناصر بن سعود السبلمة. د

العقد المنضد الجديد في اإلجابة عن مسائل في الفقو كالمناىج
( سؤاؿ كجواب2000أكثر من ) 5/1كالتوحيد 

1435)زيد بن محمد بن ىادم 
(ىػ

–دار الميراث النبوم 
الجزائر

الصنعاني، محمد بن إسماعيل7/1عوف القدير من فتاكل كرسائل ابن األمير 
( ىػ1182)

دمشق- دار ابن كثير  جمع كترتيب كتحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ
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ابن عثيمين، محمد بن صالحاللقاءات الرمضانية
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن عثيمين، محمد بن صالحأجوبة مختصرة في مسائل متنوعة
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

جمعية إحياء التراثكػنز اإلفادات في فهرسة مجموع فتاكل كمقاالت
الكويت- اإلسبلمي 

إشراؼ
محمد بن حمد الحمود النجدم. د

ابن)فتاكل علماء البلد الحراـ - الفتاكل الشرعية في المسائل العصرية 
(باز، ابن عثيمين، الفوزاف، ابن جبرين، اللجنة الدائمة

-مؤسسة الجريسي 
الرياض

إعداد
خالد بن عبد الرحمن الجريسي. د

الرياض- دار القاسم حوار من القلب مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد
نبيل بن محمد محمود
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ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالفوائد
( ىػ751)أيوب 

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنالفوائد
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
محمد عزير شمس

الدماـ- دار ابن الجوزم علي بن حسن الحلبي(مرتبة مبوبة)فوائد الفوائد البن القيم 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن2/1بدائع الفوائد 
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

الثقبة- دار الهجرة علوم بن عبد القادر السقاؼالمنتخب من كتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

الرياض- دار القاسم درر من كبلـ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل كالمستدرؾ عليو انتقاء
عبد الملك القاسم

الرياض- دار التدمرية ( فائدة منتقاة في فنوف متنوعة350)الدرر البهية من فتاكل ابن تيمية  عناية/جمع/ترتيب
محمد بن عبد الرحمن العريفي. د

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بنمفتاح دار السعادة كمنشور كالية أىل العلم كالريادة
( ىػ751)أيوب 

الخبر- دار ابن عفاف  تحقيق
علي بن حسن الحلبي

القاىرة- مكتبة الفرقاف سليم بن عيد الهبللي(البن القيم)تنقيح اإلفادة من مفتاح دار السعادة 
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طريق الوصوؿ إلى العلم المأموؿ بمعرفة القواعد كالضوابط كاألصوؿ
(فوائد منتقاة من كتب ابن تيمية كابن القيم)

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن 

حصوؿ المأموؿ بترتيب طريق الوصوؿ إلى العلم المأموؿ بمعرفة القواعد
كالضوابط كاألصوؿ

بيركت- دار ابن حـز  ترتيب
نادر بن سعيد التعمرم

الرياض الناضرة كالحدائق النيرة الزاىرة في العقائد كالفنوف المتنوعة
الزاخرة

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- رمادل للنشر  عناية
عبد الرحمن آؿ محمد

فتح الرحيم الملك العبلـ في علم العقائد كالتوحيد كاألخبلؽ كاألحكاـ
(تقدـ في كتب التفسير)المستنبطة من القرآف 

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصر
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرنور البصائر كاأللباب في أحكاـ العبادات كالمعامبلت كالحقوؽ كاآلداب
( ىػ1376)

الرياض- مدار الوطن  تحقيق
خالد بن عثماف السبت. د

ابن سعدم، عبد الرحمن بن ناصرمجموع الفوائد كاقتناص األكابد
( ىػ1376)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية/تقديم
سعد الصميل/ الشيخ عبد اهلل البساـ 

-دار التوحيد للنشر سؤاالت ابن القيم لشيخ االسبلـ ابن تيمية كسماعاتو منو
الرياض

انتقاء/تحقيق
عبد الرحمن بن أحمد الجميزم

صنعاء- دار اآلثار ياسر العدني(البداية كالنهاية)الهداية في ترتيب فوائد 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافدركس من القرآف الكريم كالسنة المطهرة
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الرياض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحيتقييد الشوارد من القواعد كالفوائد

عبد الرحمن بن محمد الدكسرمللحق كالحقيقة من كبلـ خير الخليقة
( ىػ1399)

جدة- دار المحمدم  تحقيق كتعليق
مصطفى أبو النصر الشلبي

مجموع فيو من آثار سماحة الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل في
الذكريات كالتاريخ كالتراجم

بيركت- دار ابن حـز  جمع/إعداد
محمد زياد بن عمر تكلة

الدماـ- دار ابن الجوزم البن الجوزم (صيد الخاطر)أعذب الخواطر، مختصر  اختصار
محمد بن صالح فرحاف

عبد اللطيف بن محمد بن أحمد2/1نظم الفرائد مما في سلسلتي األلباني من الفوائد 
بن أبي ربيع

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

مصر- مكتبة األنصار محمد حامد عبد الوىابفرائد الشوارد لما في كتب األلباني من فوائد

-دار أطلس الخضراء مقاالت األلباني
الرياض

جمع
نور الدين طالب

الرياض- دار المغني عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر(خطب كنصائح، كلمات كمقاالت)الفوائد المنػثورة 

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر(أبيات جامعة)أبيات جمع الشتات 
الرياض
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ابن أبي زيد القيركاني، عبد اهللكتاب الجامع في السنن كاآلداب كالحكم كالمغازم كالتاريخ كغير ذلك
( ىػ386) (مالك الصغير)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

دار الرضا للنشر كالتوزيعمحمد بن علي بن آدـ األثيوبيالفوائد السمية في قواعد كضوابط علمية

(ترتيب فوائدىا ترتيبا موضوعيا)تحفة العلماء بترتيب سير أعبلـ النببلء 
(تقدـ في كتب السير)

-دار اإليماف أـ صفية/ أحمد بن سليماف 
اإلسكندرية

تقديم
محمد صفوت نور الدين

جدة- دار المنهاج 3/1الفوائد الغراء من تهذيب سير أعبلـ النببلء  جمع/ترتيب
الشريف فهد بن أحمد المهدلي

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيز(حكم كنوادر كألغاز كأقاكيل)كشكوؿ ابن عقيل 
( ىػ1432)

الدماـ- دار ابن الجوزم  عناية
عبد الرحمن بن علي العسكر

ابن حجر، أحمد بن عليالمنتخب
( ىػ852)العسقبلني 

-دار عالم الكتب 
الرياض

تحقيق
محمد بن رديد المسعودم. د

الرياض- دار الصميعي يوسف بن محمد العتيقمن بطوف الكتب

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمد(المجموعات األكلى كالثانية كالثالثة)المنتقى من بطوف الكتب 

الكويت- دار ابن األثير األربعوف البازية في العقيدة كالعبادة كالسلوؾ
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كبلـ منوع في العقيدة كذكر بعض البدع كالتحذير)السيف القاطع للنزاع 
(منها

محمد المرزكؽ بن عبد المؤمن
( ىػ1417)الفبلتي 

الرياض- دار الصميعي  تعليق/تصحيح
الشيخ إسماعيل بن محمد األنصارم

المؤلفمحمد بن ناصر العرينيالصيد المنتقى إلتحاؼ أىل التقى

محمد صديق بن حسن القنوجيرحلة الصديق إلى البيت العتيق
( ىػ1307)

الدماـ- دار ابن القيم 

مجموعة مقاالت كتبها الشيخ عبد الوىاب)استفدت من ىؤالء المؤلفين 
(( ىػ1381)بن عبد الجبار الدىلوم 

عبد الوىاب بن عبد الجبار
( ىػ1381)الدىلوم 

الرياض- دار الصميعي  عناية
عبد اإللو بن عثماف الشايع

محمد بن إبراىيم بن سيفنظم الدرر كالجواىر في النواىي كاألكامر
( ىػ1268)

الزلفي- دار المتعلم  شرح
عبد اهلل بن محمد الطيار. د

1383 - 1343)مقاالت كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة 
(3/1( )المجموعة األكلى )(ىػ

-دار أطلس الخضراء 
الرياض

جمع
أحمد الجماز، عبد العزيز الطويل

الرياض- دار القبس عبد العزيز بن محمد السدحافحكم كأحكاـ، سنن كآداب، فرائد كفوائد- الدليل العلمي 

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة(4/1)عيوف األخبار 
( ىػ276)الدينورم 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
منذر محمد سعيد أبو شغر

الرياض- دار الصميعي يوسف بن محمد العتيققصص ال تثبت
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الرياض- دار العاصمة 10/1 (أم مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا)المختار من المنار  إعداد كتعليق
عبد العزيز بن محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ

-دار سبيل المؤمنين ( ىػ1390)عبد الرحمن الوكيل مجموع مقاالت العبلمة عبد الرحمن الوكيل
القاىرة

جمع كترييب كعناية
شعباف عبد المجيد، محمد بن عوض المصرم

المنثور من الحكايات كالسؤاالت من خبلؿ مخطوط منتخب منو
كنصوص عنو في كتب التراجم

ابن القيسراني، محمد بن طاىر
( ىػ507)المقدسي 

-مكتبة دار المنهاج 
الرياض

تعليق
جماؿ عزكف. د

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علياألذكياء
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتاب العربي 
لبناف

تحقيق
محمد عبد الرحمن عوض

الجامع للرحلة إلى ابن عقيل، المشتمل على اإلكليل كالتكميل
 ىػ1431 - 1423كالتحجيل للفترة 

-دار البشائر اإلسبلمية كليد بن عبد اهلل المنيس
بيركت

الرياض- دار القاسم عبد الملك بن محمد بن قاسمرفقاء السمر

فوائد كحكم كقصص كآداب- إمتاع النواظر بما ُجِمع من ظهور الدفاتر 
للذىبي« سير أعبلـ النببلء»كأخبلؽ من 

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

أبو إسحاؽ الشاطبي، إبراىيم بناإلفادات كاإلنشادات
( ىػ790)موسى األندلسي 

بيركت- مؤسسة الرسالة  دراسو كتحقيق
محمد أبو األجفاف. د

آثار اإلماـ ابن) 3/1مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة 
(24- قيم الجوزية 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن
( ىػ751)أيوب 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
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( ىػ764لصبلح الدين الصفدم )األخبار العليات من الوافي بالوفيات 
2/1

دار األندلس الخضراء
جدة- 

انتقاء
محمد بن موسى الشريف

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللحلم معاكية
( ىػ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

ابن أبي الدنيا، أبي بكر عبد اهللالنيل كالفرات
( ىػ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

تشتمل على طائفة من الغرر) (أك األمالي اليزيدية)أمالي اليزيدم 
(كالقصص كاألخبار

اليزيدم، محمد بن بن العباس بن
( ىػ310)المبارؾ 

بيركت- عالم الكتب 

محمد صديق بن حسن القنوجيأبجد العلـو
( ىػ1307)

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد بن رياض األحمد

420)محمد بن عبد اهلل الخطيب (مسائل متفرقة في العلم)المجالس 
(ىػ

األردف- دار عمار  تحقيق
غانم قدكرم الحمد. د

شهاب الدين، محمد بن أحمدالمستطرؼ في كل فن مستظرؼ
( ىػ850)األبشيهي 

بيركت- دار المعرفة  تحقيق
محمد خير طعمو الحلبي

-مكتبة الخانجي ( ىػ1418)جمهرة مقاالت األستاذ محمود محمد شاكر 
القاىرة

1338)طاىر بن صالح الجزائرم 2/1تذكرة طاىر الجزائرم 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيقتحقيق
محمد خير رمضاف يوسف
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الدماـ- دار ابن الجوزم حاتم بن علي الشهرمالدر النفيس في متعة الجليس

-مكتبة المعارؼ ( ىػ1396)خير الدين الزركلي ما رأيت كما سمعت
الطائف

تعليق
عبد الرزاؽ كماؿ

نور البصائر كاأللباب في أحكاـ العبادات كالمعامبلت كالحقوؽ)شرح 
، للشيخ عبد الرحمن بن سعدم(كاآلداب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم
الرياض

-الدار العالمية للنشر الفوائد السنية من مجموع فتاكل ابن تيمية
االسكندرية

تعليق/جمع
خالد بن جمعة الخراز

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحديث المساء من الدركس كالمحاضرات كالتعليقات
( ىػ1420)

الرياض- دار التوحيد  عناية/جمع
صبلح الدين بن عثماف بن أحمد

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللحديث الصباح من الدركس كالمحاضرات كالتعليقات
( ىػ1420)

الرياض- دار التوحيد  عناية/جمع
صبلح الدين بن عثماف بن أحمد

-دار اإليماف فيصل بن عبده الحاشدمالكنز المدفوف في مقدمة ابن خلدكف
اإلسكندرية

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللالفوائد المتنوعة في العقائد كالتفسير كالحديث كالتاريخ كغير ذلك
( ىػ1420)

-دار أصالة الحاضر 
الرياض

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

الرياض- دار الصميعي سعد بن تركي الخثبلف(في فنوف شتى)لطائف الفوائد 
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ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليركضة الناقل كنزىة العاقل
( ىػ597)البغدادم 

دائرة الشئوف اإلسبلمية
دبي- كالعمل الخيرم 

عناية
عبد الحكيم األنيس. د

تقدـ في كتب) 2/1فوائد من تفسير اإلماـ ابن كثير - الركض النضير 
(التفسير

-مكتبة اإلماـ الذىبي غزام بن حمداف الوىبي
الكويت

الرياض- دار القاسم إبراىيم الغامدمما ركاه ابن القيم عن شيخ اإلسبلـ

فرائد ملتقطة كفوائد متنوعة من بطوف كتب السلف- كناشة البيركتي 
المتفننة

-دار البشائر اإلسبلمية مازف بن عبد الرحمن البيركتي
بيركت

ابن عثيمين، محمد بن صالحالمنتقى من فرائد الفوائد
( ىػ1421)

مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليصيد الخاطر
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عبد القادر أحمد عطا

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿفوائد علمية كآداب شرعية- الكشكوؿ 
الجزائر

–دار الميراث النبوم محمد بن عمر بازموؿ خبر كمعلومة100- خبر الكتاب 
الجزائر

333)الدينورم، أحمد بن مركاف 10/1المجالسة كجواىر أىل العلم 
(ىػ

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
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سير أعبلـ)ركائع القصص كاألمثاؿ مأخوذة من - منجد الخطيب 
2/1( رياض الصالحين)كمرتبة على  (النببلء

بيركت- دار ابن حـز أحمد بن صقر السويدم

1433)عمر بن سليماف األشقر مختارات من سير أعبلـ النببلء كتاريخ اإلسبلـ
(ىػ

األردف- دار النفائس 

مع تراجم الجزء المفقود من- جامع أخبار النساء من سير أعبلـ النببلء 
السير

الرياض- مكتبة الرشد خالد بن حسين بن حسين تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

الرياض- دار الثريا ماجد بن محمد العسكرالجواىر من سير أعبلـ النببلء
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774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر البداية كالنهاية
(ىػ

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 20/1البداية كالنهاية 
(ىػ

دمشق- دار ابن كثير 

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1دكؿ اإلسبلـ 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- دار صادر  تحقيق
حسن إسماعيل مركة

ابن األثير الجزرم، علي بن محمد( ىجرم528ما قبل الهجرة  )الكامل 
( ىػ630)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

مراجعة
محمد يوسف الدقاؽ

شمس الدين الذىبي، محمد بنذيل تاريخ االسبلـ
( ىػ748)أحمد 

الرياض- دار المغني  عناية
مازف بن سالم باكزير

شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1العبر في خبر من غبر 
( ىػ748)أحمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد السعيد زغلوؿ

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن علي18/1المنتظم في تاريخ الملوؾ كاألمم 
( ىػ597)البغدادم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد كمصطفى أبناء عبد القادر عطا

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرمتاريخ األمم كالملوؾ
( ىػ310)

-بيت األفكار الدكلية 
الرياض

السخاكم، محمد بن عبد الرحمن7/1كجيز الكبلـ في الذيل على دكؿ اإلسبلـ 
( ىػ902)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد معركؼ. د
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ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمدمقدمة ابن خلدكف
( ىػ808)

دمشق- دار يعرب  تحقيق كتعليق كتخريج
عبد اهلل بن محمد الدركيش

كتاب العبر كديواف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب)تاريخ ابن خلدكف 
(17/1كالعجم كالبربر ، كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكبر 

ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمد
( ىػ808)

–دار القيركاف للنشر 
تونس

تحقيق
إحساف الثامدم كالمهدم عيد

نزىة الفكر فيما مضى من الحوادث كالعبر في تراجم رجاؿ القرف الثاني
(قطعة منو)عشر كالثالث عشر 

محمد بن أحمد الخضراكم المكي
( ىػ1327)الهاشمي 

كزارة الثقافة كإحياء
سوريا- التراث العربي 

تحقيق
محمد المصرم

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليتلقيح فهـو أىل األثر في عيوف التاريخ كالسير
( ىػ597)البغدادم 

القاىرة- مكتبة اآلداب 

ابن جرير، محمد بن جرير الطبرم13/1تاريخ الطبرم - الصحيح كالضعيف كالمسكوت عنو 
( ىػ310)

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
محمد بن طاىر البرزبحي

دمشق- دار ابن كثير 10/1 (قصص األنبياء كتاريخ ما قبل البعثة)صحيح تاريخ الطبرم  تحقيق
محمد بن طاىر البرزبحي

ديواف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب)تاريخ ابن خلدكف المسمى 
كالبربر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكبر

ابن خلدكف، عبد الرحمن بن محمد
( ىػ808)

لبناف- دار الفكر  تحقيق
خليل شحاط

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن(مكرر في كتب التراجم) 2/1حسن المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
علي محمد عمر. د

كىو كتاب جامع لتاريخ األنبياء- التاريخ المعتبر في أنباء من غبر 
3/1كتاريخ اإلسبلـ كأئمتو العظاـ 

مجير الدين العليمي، عبد الرحمن
( ىػ928)بن محمد المقدسي 

دمشق- دار النوادر  تحقيق
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب
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قطب الدين، موسى بن محمد( ىػ711 - 697)ذيل مرآة الزماف 
( ىػ726)اليونيني 

-المجمع الثقافي 
اإلمارات

تحقيق
حمزة عباس. د

ابن الشحنة ، محمد بن محمد(كتاب تاريخ ككفيات)ركض المناظر في علم األكائل كاألكاخر 
( ىػ815)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد محمد مهنا

شمس الدين الذىبي، محمد بن52/1تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط

شمس الدين الذىبي، محمد بن17/1تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ 
( ىػ748)أحمد 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

الهيئة المصرية العامة(تاريخ ابن خلدكف)المسمى  (ديواف المبتدأ كالخبر)مختصر كتاب 
للتراث

اختصار
إيماف فؤاد الجويلي. د

المجلس األعلى للشئوف( ىػ334)يزيد بن محمد األزدم تاريخ الموصل
مصر- اإلسبلمية 

تحقيق
علي حبيبة. د

عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبةالمعارؼ
( ىػ276)الدينورم 

مصر- دار المعارؼ  تحقيق
ثركت عكاشة

مكة- جامعة أـ القرل ( ىػ843)ابن خطيب الناصرية الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب دراسة/تحقيق
صالح بن مخضور العطاكم السلمي

ابن العديم، عمر بن أحمد بن أبيبغية الطلب في تاريخ حلب
( ىػ660)جرادة 

لبناف- دار الفكر  تحقيق
سهيل زكار. د
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مختصر مقدمة ابن خلدكف، مع المحافظة على جميع األفكار الحضارية
( شرح كتعليق700كيتضمن أكثر من )كاالجتماعية كاالفتصادية كالتربوية 

-قرطبة للنشر كالتوزيع 
الرياض

تعليق/اختصار
عبد المحسن بن أحمد العصيمي. د

بيركت- دار صادر ( ىػ1335)عبد الرزاؽ البيطار حلية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر تحقيق
محمد بهجة البيطار
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-المكتب اإلسبلمي ( ىػ1418)محمود محمد شاكر 4/1تاريخ الخلفاء 
بيركت

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنتاريخ الخلفاء
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-دار أحمد الغامدم 
جدة

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

كىو مجلد مستقل يقع ضمن سير أعبلـ النببلء،)سير الخلفاء الراشدين 
(28ج 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد معركؼ

الثقبة- دار الهجرة يحيى بن إبراىيم اليحيىالخبلفة الراشدة كالدكلة األموية من فتح البارم، جمعا كتوثيقا تقديم
أكـر العمرم. د

الرياض- مدار الوطن محمد بن صامل السلميخبلفة عثماف بن عفاف

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 1خبلفة أبو بكر ج- البداية كالنهاية 
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  عناية
محمد الصملي. د

774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 2خبلفة عمر ج - البداية كالنهاية 
(ىػ

الرياض- مدار الوطن  عناية
محمد الصملي. د

-دار الكتب العلمية محمد رضارابع الخلفاء الراشدين- اإلماـ علي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو 
بيركت

تصحيح
(من علماء األزىر)أحمد سعد علي 

عبد الملك بن محمد التونورم3/1االكتفاء في أخبار الخلفاء 
(ابن الكردبوس)

-الجامعة اإلسبلمية 
المدينة

تحقيق
صالح بن عبد اهلل الغامدم
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ابن حـز األندلسي، علي بن أحمدالخلفاء الراشدكف كاألئمة أمراء المؤمنين كأسماء الوالة كذكر ُمددىم
( ىػ456)

بيركت- دار الجيل 

النصوص التاريخية في مسند اإلماـ أحمد بن حنبل عن فترة الخلفاء
الراشدين

الرياض- دار القاسم سعد بن موسى الموسى
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المدينة- دار الخضيرم عبد العزيز نور كليأثر التشيع على الركايات التاريخية في القرف األكؿ

تقدـ في كتب الرد على)خيانات الشيعة كأثرىا في ىزائم األمة اإلسبلمية 
(الرافضة

-دار اإليماف محمود محمد عبد الرحمن
اإلسكندرية

ما بين كفاة النبي عليو الصبلة كالسبلـ إلى مقتل)حػقبة من التاريخ 
(مكرر في قسم الكتب المتعلقة بالشيعة )( ىػ61الحسين سنة 

-مكتبة اإلماـ البخارم عثماف بن محمد الخميس
مصر

مصر- مكتبة مدبولي أحمس حسن صبحيالدعول الفاطمية

الطائف- مكتبة الصديق محمد بن صامل السلميمنهج نقد الركايات التاريخية

ابن الضياء، محمد بن أحمدتاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة الشريفة كالقبر الشريف
( ىػ854)المكي الحنفي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
أيمن األزىرم/ عبلء األزىرم 

بيركت- مؤسسة الرسالة مصطفى الخطيبمعجم المصطلحات كاأللقاب التاريخية

من عصر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم)الفتوح اإلسبلمية عبر العصور 
(إلى أكاخر العصر العثماني 

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن إبراىيم العمرم
الرياض

الصراع العقائدم في األندلس خبلؿ ثمانية قركف بين المسلمين
 ىػ897 ىػ إلى سقوط غرناطة 92كالنصارل من الفتح اإلسبلمي 

الرياض- مكتبة الكوثر خالد بن ناصر الغامدم
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الرياض- دار العاصمة يحيى بن إبراىيم اليحيىرسالة ماجستير– مركيات أبي مخنف في تاريخ الطبرم 

حسين باسم النعيمي كحسين بن6/1استدراكات على تاريخ التراث العربي في السيرة كالتاريخ 
محمد النعيمي

الدماـ- دار ابن الجوزم 

السخاكم، محمد بن عبد الرحمناإلعبلف بالتوبيخ لمن ذـ أىل التأريخ
( ىػ902)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
فرانز ركزنثاؿ

بيركت- عالم الكتب ( ىػ245)محمد حبيب البغدادم المنمق في أخبار قريش تحقيق
خورشيد أحمد فاركؽ

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمداشتمل على معارؼ كتراجم كسير مهمة - 4/1ملخص في التأريخ 
( ىػ1392)

الرياض- دار القاسم 

السخاكم، محمد بن عبد الرحمناإلعبلف بالتوبيخ لمن ذـ ذـ أىل التوريخ
( ىػ902)

الرياض- دار الصميعي  تحقيق
سالم بن غتر الظفيرم

رسالة دكتوراة)دراسة تاريخية عقدية - تعدد الخلفاء في الزمن الواحد 
(من جامعة الملك سعود

-قرطبة للنشر كالتوزيع عبد اهلل بن سعد أبا حسين
الرياض

دارة الملك عبد العزيزحسين باسبلمةتاريخ الكعبة المعظمة، عمارتها ككسوتها كسدانتها
الرياض- 

تعليق
يوسف الثقفي. د
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عثماف بن عبد اهلل بن بشر2/1عنواف المجد في تاريخ نجد 
( ىػ1290)

الرياض- دار الحبيب  تحقيق
محمد بن ناصر الشثرم. د

عثماف بن عبد اهلل بن بشرعنواف المجد في تاريخ نجد
( ىػ1290)

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

تحقيق
عبد الرحمن بن عبداللطيف آؿ الشيخ

محمود شكرم اآللوسي البغدادمكفي آخره تتمة كنقد للشيخ سليماف بن سحماف رحمو اهلل– تاريخ نجد 
( ىػ1342)

األردف- دار المعالي  تحقيق
محمد بهجة األثرم

عثماف بن عبد اهلل بن بشرسوابق عنواف المجد في تاريخ نجد
( ىػ1290)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تعليق/تحقيق
عبد اهلل بن محمد المنيف

ركضة األفكار كاألفهاـ لمرتاد حاؿ اإلماـ كتعداد غزكات ذكم اإلسبلـ
2/1

شركة مطبعة كمطبعة( ىػ1225)حسين بن غناـ 
مصطفى الباني الحلبي

الرياض- دار الخضرمة ( ىػ1432)عبد اهلل بن خميس 7/1 (مغاني الديار كما لها من أخبار كآثار)تاريخ اليمامة 

بيركت- دار الجيل ( ـ1940)أمين الريحاني تاريخ نجد الحديث

-دار العلم للمبليين ( ىػ1396)خير الدين الزركلي 4/1شبو الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 
بيركت

عبد اهلل بن صالح العثيمين2/1تاريخ المملكة العربية السعودية 
( ىػ1436)

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 
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الدار العربيةألويس موسيلآؿ سعود، دراسة في تاريخ الدكلة السعودية
لبناف- للموسوعات 

ترجمة
سعيد بن فايز السعيد. د

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر، كيليو ثبلث مبلحق ألبي عبد الرحمن
ابن عقيل

دارة الملك عبد العزيزشبيب الدكسرم
الرياض- 

تقديم
محمد الحميد كعبد الرحمن الركيشد

إبراىيم فصيح الحيدرم البغدادمعنواف المجد في تبياف أحواؿ بغداد كالبصرة كنجد
( ىػ1299)

الدار العربية
لبناف- للموسوعات 

تذكرة أكلي النهى كالعرفاف بأياـ اهلل الواحد الدياف كذكر حوادث الزماف
8/1

إبراىيم بن عبيد آؿ عبد المحسن
( ىػ1425)

الرياض- مكتبة الرشد 

محمد بن عثماف بن صالح القاضيالموسوعة في تاريخ نجد كحوادثها ككفيات أعيانها
( ىػ1346)

عقد الدرر فيما كقع في نجد من الحوادث في آخر القرف الثالث عشر
كأكؿ الرابع عشر

إبراىيم بن صالح بن عيسى
( ىػ1343)

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

دارة الملك عبد العزيز( ىػ1286)ضارم بن فهيد الرشيد نبذة تاريخية عن نجد
الرياض- 

تحقيق
عبد اهلل بن صالح العثيمين. د

تاريخ نجد من خبلؿ مؤلفات الشيخ سليماف بن سحماف رحمو اهلل
( ىػ1349)

الدار العربيةسليماف بن صالح الخراشي
لبناف- للموسوعات 

دارة الملك عبد العزيزعبد الرحمن بن علي العرينياإلماـ محمد بن سعود كجهوده في تأسيس الدكلة السعودية األكلى 
الرياض- 
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عبد اهلل بن صالح العثيمينمراجعات في مصادر التاريخ السعودم
( ىػ1436)

مطبوعات مكتبة الملك
الرياض- فهد الوطنية 

عبد اهلل بن إبراىيم المبرز كحمدتاريخ البلداف النجدية في المصادر التاريخية
ابن ناصر الوىيبي

دار الفيصل الثقافية

الرياض- مكتبة العبيكاف ( ىػ1374)خالد بن محمد الفرج كىو شرح قصيدة تاريخ نجد البائية- الخبر كالعياف في تاريخ نجد  دراسة/تحقيق
عبد الرجمن بن عبد اهلل الشقير

1277)محمد بن عمر الفاخرم تاريخ الفاخرم
(ىػ

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

تعليق/دراسة/تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الشبل. د

بيركت- دار النفائس منير العجبلني4/1تاريخ الببلد العربية السعودية األكلى 

بيركت- دار جداكؿ أخبار نجد من مجلة لغة العرب البغدادية من المجلد األكؿ إلى التاسع استدراؾ/تعليق/تحقيق
قاسم بن خلف الركيس

أكؿ مذكرات يومية في حركب الملك عبد العزيز- يوميات الدبدبة 
لتوحيد المملكة العربية السعودية

بيركت- دار جداكؿ يوسف ياسين تعليق/إعداد
قاسم بن خلف الركيس

 ىػ إلى1343أرشيف مملكة الحجاز كسلطنة نجد كملحقاتها من 
 ىػ1346

بيركت- دار جداكؿ عبد العزيز بن محمد العيسى

عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـ10/1خزانة التواريخ النجدية 
( ىػ1423)
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بيركت- عالم الكتب علي بن عبد اهلل الدفاع. دالموجز في التراث العلمي اإلسبلمي

بيركت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد اهلل الدفاع. دركائع الحضارة العربية كاإلسبلمية في العلـو

بيركت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد اهلل الدفاع. دأثر علماء العرب كالمسلمين في تطوير علم الفلك

بيركت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد اهلل الدفاع. دركاد علم الطب في الحضارة اإلسبلمية

بيركت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد اهلل الدفاع. دإسهاـ علماء العرب كالمسلمين في علم النبات

بيركت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد اهلل الدفاع. دالعلـو البحتة في الحضارة العربية

مؤسسة إقرأ للنشرراغب السرجانيإسهامات المسلمين في الحضارة اإلنسانية- ماذا قدـ المسلموف للعالم 
القاىرة- كالتوزيع 
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ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليمناقب اإلماـ أحمد بن حنبل
( ىػ597)البغدادم 

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

محمد بن محمد بن أبي بكرالجوىر المحصل في مناقب اإلماـ أحمد بن حنبل
السعدم

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيمحنة اإلماـ أحمد بن محمد بن حنبل
( ىػ600)

مصر- دار ىجر  تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الفوزافالمحنة كأثرىا في منهج اإلماـ أحمد النقدم

أبو الفضل، صالح بن أحمد بنسيرة اإلماـ أحمد بن حنبل
( ىػ265)حنبل 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
محمد الزغلي

458)البيهقي، أحمد بن الحسين 2/1مناقب الشافعي 
(ىػ

مصر- دار التراث  تحقيق
أحمد صقر

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبيآداب الشافعي كمناقبو
( ىػ327)حاتم الرازم 

المدينة- الناشر المتميز  تحقيق
محمد بن علي الصومعي

360)اآلجرم، محمد بن الحسين جزء فيو حكايات عن الشافعي كغيره
(ىػ

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير

محمد بن الحسين األبرممناقب اإلماـ الشافعي
( ىػ363)السجستاني 

عماف- الدار األثرية  دراسة/تحقيق
جماؿ عزكف. د
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منتقى من تاريخ اإلسبلـ)مناقب اإلماـ الشافعي كطبقات أصحابو 
(للذىبي

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

انتقاء
أحمد بن محمد بن عمر ، المعركؼ بابن قاضي شهبة

الصيمرم ، حسين بن علي الحنفيأخبار أبي حنيفة كأصحابو
( ىػ436)

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
أبو الوفاء األفغاني

تنوير بصائر المقلدين)مختصر - إتحاؼ المهتدين  بمناقب أئمة الدين 
للشيخ مرعي الحنبلي (في مناقب األئمة المجتهدين

الكويت- دار الضياء ( ىػ1011)أحمد الدمنهورم  دراسة/تحقيق
عبد القادر دىماف كمصطفى سليخ

الرياض- مكتبة الرشد صالح بن فريح البهبلؿمع اإلماـ أحمد

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدمناقب األئمة األربعة رضي اهلل عنهم
( ىػ744)المقدسي 

الرياض- دار المؤيد  تحقيق
سليماف بن مسلم الحرش

محمود شكرم اآللوسي البغدادمتجريد السناف في الذب عن أبي حنيفة النعماف عليو الرحمة كالرضواف
( ىػ1342)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

:ركاية أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، كبذيلو- كتاب المحنة 
(القرف الخامس الهجرم)امتحاف اإلماـ أحمد، إلبراىيم بن أحمد القرشي 

المؤلف تحقيق
أبي جنة الحنبلي

أبو الفضل، صالح بن أحمد بنسيرة اإلماـ أحمد بن حنبل
( ىػ265)حنبل 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
فؤاد بن عبد المنعم أحمد. د

-مركز الملك فيصل ( ىػ273)ركاية ابن عمو خليل بن إسحاؽ بن حنبل - كتاب المحنة 
الرياض

تحقيق
أبي جنة الحنبلي
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نزىة األفكار إلى معرفة السادة األخيار من السادة: طبقات الفقهاء
الصحابة كالتابعين كاألكلياء كاألخيار

أبو إسحاؽ الشيرازم، إبراىيم بن
( ىػ476)علي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي محمد عمر. د

ابن زنجويو، حميد بن مخلد بنطبقات الفقهاء كالمحدثين
( ىػ251)قتيبة النسائي 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
رضواف الحصرم. د

محمد بن عبد الرحمن العثماني2/1طبقات الفقهاء الكبرل 
( ىػ800نحو )القرشي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
محيي الدين علي نجيب

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(علماء األحناؼ)تاج التراجم 
( ىػ879)السودكني الحنفي 

دمشق- دار القلم  تحقيق
محمد خير رمضاف يوسف

953)محمد بن طولوف الحنفي 2/1متعة األذىاف من التمتع باألقراف بين تراجم الشيوخ كاألقراف 
( ىػ909)كابن المبرد الحنبلي  (ىػ

بيركت- دار صادر  تحقيق
خليل الشيباني الموصلي

-مبرة اآلؿ كاألصحاب رزؽ محمد عبد العليمأعبلـ الحنفية من أىل البيت
الكويت

طبقات علماء أفريقية ككتاب طبقات علماء تونس، كمعو كتاب طبقات
( ىػ361)علماء أفريقية لمحمد بن الحارث الخشني 

أبو العرب، محمد بن أحمد بن
( ىػ333)تميم 

-دار الكتاب اللبناني 
بيركت

ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللالتعريف بأصحاب مالك
( ىػ463)النمرم 

مصر- مكتبة األنصار  تحقيق
أحمد المزيدم

544)عياض بن موسى اليحصبي (3/1)ترتيب المدارؾ كتقريب المسالك لمعرفة أعبلـ مذىب مالك 
(ىػ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي عمر. د
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ترتيب المدارؾ كتقريب المسالك لمعرفة أعبلـ مذىب مالك، كمعو
ملحق ترتيب المدارؾ من مختصر محمد بن حمادة األندلسي

544)عياض بن موسى اليحصبي 
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
مجموعة من الباحثين

الديباج المذىب في: أم)كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج 
(تراجم المالكية

بيركت- دار ابن حـز ( ىػ1063)أحمد باب التنبكتي  تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

1360)محمد بن محمد مخلوؼ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
(ىػ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي عمر. د

1360)محمد بن محمد مخلوؼ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
(ىػ

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
عبد المجيد خيالي

-مبرة اآلؿ كاألصحاب رزؽ محمد عبد العليمأعبلـ المالكية من أىل البيت
الكويت

-مكتبة الثقافة الدينية ( ىػ676)النوكم، يحيى بن شرؼ طبقات الفقهاء الشافعية
مصر

تحقيق
علي عمر. د

أبو نصر، عبد الوىاب بن علي بن10/1طبقات الشافعية الكبرل 
( ىػ771)عبد الكافي 

دار إحياء الكتب العربية
سوريا- 

تحقيق
محمود الطناحي كعبد الفتاح الحلو

السبكي، عبد الوىاب بن علي6/1طبقات الشافعية الكبرل 
( ىػ771)

بيركت- دار المعرفة 

-دار الكتب العلمية ( ىػ772)عبد الرحيم األسنوم طبقات الشافعية
بيركت

تحقيق
كماؿ بن يوسف الحوت
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774)ابن كثير، إسماعيل بن عمر 3/1طبقات الفقهاء الشافعيين 
(ىػ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
محمد زينهم. أحمد عمر ، د. د

ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن2/1طبقات الشافعية 
( ىػ851)أحمد الدمشقي 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق كتعليق
الحافظ عبد العليم خاف. د

ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن2/1طبقات الشافعية 
( ىػ851)أحمد الدمشقي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي محمد عمر. د

محمد بن أحمد الغزم الشافعيبهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين
( ىػ864)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

أبو بكر بن ىداية اهلل الحسينيطبقات الشافعية
( ىػ1014)

-دار اآلفاؽ الجديدة 
بيركت

تحقيق كتعليق
عادؿ نونهض

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن3/1طبقات الحنابلة 
( ىػ526)الحسين 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عبد الرحمن العثيمين. د

ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن2/1طبقات الفقهاء الحنابلة 
( ىػ526)الحسين 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي محمد عمر. د

763)محمد بن مفلح المقدسي 3/1المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد 
(ىػ

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
عبد الرحمن العثيمين. د

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن5/1الذيل على طبقات الحنابلة 
( ىػ795)ابن أحمد 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عبد الرحمن العثيمين. د
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ابن المبرد، يوسف بن حسن بنالجوىر المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد
( ىػ909)عبد الهادم 

الرياض- مكتبة العبيكاف  تحقيق
عبد الرحمن العثيمين. د

مجير الدين العليمي، عبد الرحمنالدر المنضد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد
( ىػ928)بن محمد المقدسي 

الرياض- مكتبة التوبة  تحقيق
عبد الرحمن العثيمين. د

محمد بن عبد اهلل بن حميد3/1السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
( ىػ1295)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بكر أبو زيد كعبد الرحمن العثيمين

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ككتاب علماء: الذيل على كتابي
نجد خبلؿ ثمانية قركف، كيليو مستدرؾ على السحب الوابلة للشيخ

الرياض- دار ابن األثير خالد بن علي الحياف

سليماف بن عبد الرحمن بن حمدافىداية األريب األمجد لمعرفة أصحاب الركاية عن أحمد
( ىػ1397)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

سليماف بن عبد الرحمن بن حمدافتراجم لمتأخرم الحنابلة
( ىػ1397)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

صالح بن عبد العزيز العثيمين4/1تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة 
( ىػ1410

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

 الى كفيات عاـ241علماء الحنابلة من اإلماـ أحمد المتوفى سنة 
1420

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
(ىػ

الدماـ- دار ابن الجوزم 

يضم ىذا الكتاب أكثر من سبعة آالؼ- الحنابلة خبلؿ ثبلثة عشر قرنا 
14/1ترجمة محققة كموثقة 

المؤلفعبد اهلل بن محمد الطريقي
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-مبرة اآلؿ كاألصحاب رزؽ محمد عبد العليمأعبلـ الحنابلة من أىل البيت
الكويت

جامع الفقو الحنبلي، ترجمة موسعة ألبي بكر الخبلؿ- أبو بكر الخبلؿ 
 ىػ  ، مع بياف أثره في تدكين المذىب الحنبلي311المتوفى سنة 

القاىرة- دار اآلفاؽ ىشاـ يسرم العربي

حياتو كآثاره - ((زاد المستفنع))اإلماـ الفقيو موسى الحجاكم ككتابو 
كعقيدتو، كدراسة المسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح في المذىب

الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الشمراني

بيركت- شركة الرياف مازف بن عبد الرحمن البيركتي(رجاؿ المذىب الظاىرم خبلؿ سبعة قركف)طبقات أىل الظاىر 

السبكي، عبد الوىاب بن علي2/1طبقات الشافعية الصغرل 
( ىػ771)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق كتعليق
محيي الدين علي نجيب
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بيركت- دار الجيل 20/1موسوعة أعبلـ العلماء كاألدباء العرب كالمسلمين 

 ترجمة من آدـ50000)موسوعة األعبلـ في تاريخ العرب كاإلسبلـ 
( ـ1900عليو السبلـ إلى عاـ 

بيركت- مؤسسة الرسالة أحمد بن عبد الرزاؽ الحلفي

تقدـ في قسم) 4/1أعبلـ الحفاظ كالمحدثين عبر أربعة عشر قرنا 
(أعبلـ الحديث

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ

قطر- دار الثقافة 4/1موسوعة حياة التابعين كتابعيهم  إعداد
محمد سعيد مبيض

ابن زبر الربعي، محمد بن عبد اهلل2/1تاريخ مولد العلماء ككفياتهم 
( ىػ379)

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن أحمد الحمد. د

أم كتاب كفيات النقلة لمحمد بن عبد اهلل) 4/1التكملة لوفيات النقلة 
(338، جمع فيو الوفيات من الهجرة إلى عاـ ( ىػ379)الحافظ 

المنذرم، عبد العظيم بن عبدالقوم
( ىػ656)

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

عبد العزيز بن أحمد الكتانيذيل تاريخ مولد العلماء ككفياتهم
( ىػ466)الدمشقي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن أحمد الحمد. د

ىبة اهلل بن أحمد بن األكفانيذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ككفياتهم
( ىػ524)الدمشقي 

الرياض- دار العاصمة  تحقيق
عبد اهلل بن أحمد الحمد. د

ِقواـ السنة، إسماعيل بن محمد4/1سير السلف الصالحين 
( ىػ535)األصبهاني 

الرياض- دار الراية  تحقيق
كـر حلمي. د
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552)الحسين بن نصر بن خميس 2/1مناقب األبرار كمحاسن األخيار 
(ىػ

مركز زايد للتراث
دبي- كالتاريخ 

تحقيق
محمد أديب الجادر

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليالحث على حفظ العلم كذكر كبار الحفاظ
( ىػ597)البغدادم 

مؤسسة شباب الجامعة
االسكندرية- 

تحقيق كتعليق
فؤاد عبد المنعم أحمد. د

يحتوم على تراجم كأخبار كأقواؿ كمناقب- المختار من مناقب األخيار 
3/1 من أخيار الصحابة كالتابعين كتابعي التابعين 585أكثر من 

أبو السعادات، المبارؾ بن محمد
( ىػ606)بن األثير الجزرم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

كىو معجم البلداف) 2/1 (معجم البلداف)إتحاؼ الخبلف بمعارؼ 
( ىػ626لياقوت الحموم 

الرياض- دار الصميعي محمد العمرم تقديم
بكر بن عبد اهلل أبو زيد. د

ابن خلكاف، أحمد بن محمد8/1كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 
( ق681)

بيركت- دار صادر  عناية
كداد القاضي كعز الدين احمد موسى

ابن القاضي المكناسي، أحمد بن3/1درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ : ذيل كفيات األعياف المسمى
( ىػ1025)محمد 

مصر- دار التراث  تحقيق
محمد األحمدم أبو النور

ابن القاضي المكناسي، أحمد بندرة الحجاؿ في غرة أسماء الرجاؿ: ذيل كفيات األعياف المسمى
( ىػ1025)محمد 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

739)القاسم بن محمد البرزالي ( ىػ718 - 709كفيات ما بين السنوات )الوفيات 
(ىػ

الكويت- غراس  تحقيق
عبد اهلل الكندرم

شمس الدين الذىبي، محمد بن28/1سير أعبلـ النببلء 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
شعيب األرناؤكط
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شمس الدين الذىبي، محمد بن3/1تهذيب سير أعبلـ النببلء للذىبي 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة 

شمس الدين الذىبي، محمد بن4/1اإلشارة إلى كفيات األعياف المنتقى من تاريخ اإلسبلـ 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- دار ابن األثير  تحقيق
إبراىيم صالح

صبلح الدين خليل بن إيػبك29/1الوافي بالوفيات 
( ىػ764)الصفدم 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

تحقيق
أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى

بيركت- دار صادر ( ىػ764)محمد بن شاكر الكتبي (5/1)فوات الوفيات كالذيل عليها  تحقيق
إحساف عباس. د

(احتول على تراجم ساقطة من مطبوعة الوافي)تجريد الوافي بالوفيات 
7/1

ابن حجر، أحمد بن علي
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- شركة الرياف  دراسة/تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د

يضم التراجم الساقطة من مطبوعتي الوافي،)زبدة تجريد الوافي بالوفيات 
(كمعو خمسة نصوص في سيرة الصبلح الصفدم

أركقة للدراسات كالنشر
األردف- 

جمع كتحقيق
محمد عايش

 علم من أعبلـ القرنين السابع2019)أعياف العصر كأعواف النصر 
4/1 (كالثامن

صبلح الدين خليل بن إيػبك
( ىػ764)الصفدم 

سوريا- دار الفكر  تحقيق
جماعة  من الباحثين

ابن رافع السبلمي، محمد بن2/1الوفيات 
( ىػ774)ىجرس 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
صالح مهدم عباس. د

العراقي، عبد الرحيم بن الحسينالوفيات
( ىػ806)

القاىرة- دار الذخائر  قرأه كعلق عليو
أحمد عبد الستار
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ابن الملقن، عمر بن عليطبقات األكلياء
( ىػ804)األنصارم الشافعي 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
نور الدين شريبة

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدبديعة البياف عن موت األعياف
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

الكويت- دار ابن األثير  تحقيق
أكـر البوشي

يحوم تراجم رجاؿ ما بعد كفاة) ( ىػ851)تاريخ ابن قاضي شهبة 
4/1 (الذىبي كابن كثير

ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن
( ىػ851)أحمد الدمشقي 

المعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

تحقيق
عدناف دركيش

ابن حجر، أحمد بن علي2/1الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة 
( ىػ852)العسقبلني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

ضبطو كصححو
عبد الوارث محمد علي

ابن حجر، أحمد بن علي2/1إنباء الغمر بأنباء العمر 
( ىػ852)العسقبلني 

المجلس األعلى للشئوف
مصر- اإلسبلمية 

تحقيق كتعليق
حسن حبشي. د

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنالضوء البلمع ألىل القرف التاسع
( ىػ902)

-دار الكتاب اإلسبلمي 
القاىرة

عبد الباسط بن خليل الملطي2/1المجمع المفنن بالمعجم المعنوف 
( ىػ920)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

ابن الحمصي، أحمد بن محمد3/1حوادث الزماف ككفيات الشيوخ كاألقراف 
( ىػ934)

المكتبة العصرية الذىبية
جدة- 

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

الطيب بن عبد اهلل بامخرمو6/1قبلدة النحر في كفيات أعياف الدىر 
( ىػ947)الحضرمي 

جدة- دار المنهاج 

1080   من 1018صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعبلـ ككفياتهم كأنسابهم كطبقاتهم
كتب تراجم األعبلـ ككفياتهم :الموضوع 

29

نجم الدين محمد بن محمد الغزم2/1الكواكب السائرة بأعياف المئة العاشرة 
( ىػ1061)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
خليل المنصور

الجامع في تراجم أعبلـ الدمشقيين ككالتهم كقضاتهم، من القرف األكؿ
5/1إلى القرف العاشر 

الرياض- دار طيبة محمد مطيع الحافظ

محمد أمين بن فضل اهلل المحبي4/1خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر 
( ىػ1111)الحنفي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
محمد حسن محمد حسن إسماعيل

محمد بن عبد الرحمن بن الغزم4/1أسماء كتب األعبلـ : ديواف اإلسبلـ، كبحاشيتو
( ىػ1167)

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
سيد كسركم حسن

العبجي، محمد بن سعد الحسينياألعياف الخيار في أسبلؼ الرجاؿ
( ىػ1174)

القاىرة- دار السبلـ  تحقيق
ببلؿ محمد أبو حوية

1250)الشوكاني، محمد بن علي 2/1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع 
(ىػ

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

 من أعياف القرف600يحتوم على تراجم أكثر من )المعجم المختص 
معجم شيوخو الصغير كإجازاتو، لمحمد سعيد: ، كيليو(الثاني عشر

-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ1205)محمد مرتضى الزبيدم 
بيركت

عناية
نظاـ يعقوبي كمحمد ناصر العجمي

الحسن بن أحمد عاكش الضمدم2/1عقود الدرر تراجم علماء القرف الثالث عشر 
( ىػ1290)

مكتبة جامعة الشارقة تحقيق
إسماعيل بن محمد البشرم. د

أبو الفيض، عبد الستار بن عبد3/1فيض الملك الوىاب المتعالي بأنباء القرف الثالث عشر كالتوالي 
( ىػ1355)الوىاب الحنفي 

مكة- مكتبة األسدم  تحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د
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عقد الجوىر: نثر الجواىر كالدرر في علماء القرف الرابع عشر، كبذيلو
في علماء الربع األكؿ من القرف الخامس عشر

بيركت- دار المعرفة يوسف المرعشلي

الرياض- دار العاصمة إبراىيم بن محمد بن ناصر السيف5/1المبتدأ كالخبر لعلماء في القرف الرابع عشر كبعض تبلميذىم 

-دار العلم للمبليين ( ىػ1396)خير الدين الزركلي 8/1كتاب األعبلـ 
بيركت

بيركت- دار صادر نزار أباظة كمحمد المالح2/1 (ذيل لكتاب األعبلـ لخير الدين الزركلي)إتماـ األعبلـ 

،(تنبيهات جديدة على مواضع من الكتاب)مع الزركلي في كتابو األعبلـ 
ألحمد العبلكنة (النظرات)كيليو األكىاـ الواقعة في 

-دار التوحيد للنشر العربي الدائز الفرياطي
الرياض

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد إبراىيم العبلكنةتوشيح كتاب األعبلـ للزركلي
بيركت

الرياض- دار الرفاعي عبد العزيز بن أحمد الرفاعيفوات األعبلـ مع االستدراكات كاإلسهاـ في إتماـ األعبلـ

1415 - 1396من ) 3/1تتمة األعبلـ كيليو المستدرؾ على األعبلـ 
(ىجرم

بيركت- دار ابن حـز محمد خير رمضاف يوسف

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد إبراىيم العبلكنةفائت األعبلـ: مراجعات كتصحيحات، كيليو- األعبلـ 
بيركت
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بيركت- دار ابن حـز محمد بن عبد اهلل الرشيداإلعبلـ بتصحيح كتاب األعبلـ

عبد السبلـ بن عبد القادر بن2/1إتحاؼ المطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع 
سواده

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تنسيق
محمد اليعبلكم

-دار الغرب اإلسبلمي 10/1موسوعة أعبلـ المغرب 
بيركت

تحقيق كتنسيق
محمد حجي

ابن القاضي المكناسي، أحمد بنجذكة االقتباس فيمن حل من األعبلـ مدينة فاس
( ىػ1025)محمد 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق كتعليق
محمد بن عزكز

ابن زيداف، عبد الرحمن بن محمدإتحاؼ أعبلـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس
( ىػ1365)السجلماسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي عمر. د

جهودىم العلمية من القرف)أعبلـ الشناقطة في الحجاز كالمشرؽ 
(الخامس إلى القرف الخامس عشر الهجريين

-دار النشر الدكلي بحيد  بن الشيخ يرباف اإلدريسي
الرياض

إتحاؼ ذكم البصائر بتراجم العلماء األفارقة األكابر كدكرىم في ببلد
الحرمين كببلد المشرؽ اإلسبلمي

حمزة بن حامد القرعاني األفريقي
المالكي

الطائف- دار الطرفين  تقديم
الشيخ المرابط بن محفوظ الشنقيطي

العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أىل اليمن، كىو طراز أعبلـ
5/1الزمن في طبقات أىل اليمن 

812)علي بن الحسن الخزرجي 
(ىػ

-الجيل الجديد 
صنعاء- ناشركف 

تحقيق
جماعة  من الباحثين

نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن في القرف الثالث عشر من ىجرة سيد
2/1البشر صلى اهلل عليو كسلم 

محمد بن محمد الصنعاني
( ىػ1381) (زبارة)المعركؼ بػ 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض
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-دار البشائر اإلسبلمية ( ىػ482)ابراىيم بن سعيد الحباؿ كتاب كفيات قـو من المصريين كنفر سواىم
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح

ابن حجر، أحمد بن عليرفع اإلصر عن قضاة مصر
( ىػ852)العسقبلني 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
علي محمد عمر. د

ابن حجر، أحمد بن عليرفع اإلصر عن قضاة مصر
( ىػ852)العسقبلني 

-المطبعة األميرية 
القاىرة

تحقيق
حامد عبد المجيد كغيره. د

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنأك بغية العلماء كالركاة (رفع اإلصر عن قضاة مصر)الذيل على 
( ىػ902)

الدار المصرية للتأليف
القاىرة- كالترجمة 

تحقيق
جودة ىبلؿ كمحمد محمود صبح. د

أبو المحاسن، يوسف بن تغرم17/1النجـو الزاىرة في ملوؾ مصر كالقاىرة 
( ىػ874)بردم 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تعليق
محمد حسين شمس الدين

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن2/1حسن المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
علي محمد عمر. د

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلينزىة الناظرين في تاريخ من كلي مصر من الخلفاء كالسبلطين
( ىػ1023)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
عبد اهلل بن محمد الكندرم

بيركت- دار ابن حـز طاىر مبل عبد اهلل البحركي3/1حياة األمجاد من العلماء األكراد 

نزىة الخواطر كبهجة)اإلعبلـ بمن في تاريخ الهند من األعبلـ، المسمى 
(من القرف األكؿ إلى القرف العاشر )3/1 (المسامع كالنواظر

الشريف عبد الحي بن فخر الدين
( ىػ1341)الحسيني 

بيركت- دار ابن حـز 
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الرياض- دار الثلوثية صالح بن سليماف العمرم2/1علماء آؿ سليم كتبلمذتهم كعلماء القصيم 

منبع الكـر كالشمائل في ذكر أخبار كآثار من عاش من أىل العلم في
حائل

الرياض- دار التوحيد حساف بن إبراىيم الرديعاف

-مكتبة اإلماـ مسلم دغش بن شبيب العجميأمراء كعلماء من الكويت على عقيدة السلف
الكويت

بيركت- مؤسسة الرسالة مركز البحث في مؤسسة الرسالةتراجم أعبلـ النساء إشراؼ
رضواف دعبوؿ

بيركت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة5/1أعبلـ النساء في عالمي العرب كاإلسبلـ 

بيركت- مؤسسة الرسالة الركضة الغناء في أعبلـ النساء إعداد
مجموعة من الباحثين

الرياض- مكتبة الرشد ( ىػ1417)عبد الفتاح أبو غدة العلماء العزاب

الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن محمد السدحافمختصر كتاب نكت الهمياف في نكت العمياف، للصفدم

أبو عبد الرحمن السلمي، محمدطبقات الصوفية
( ىػ412)بن الحسين 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
نور الدين شريبة

1080   من 1023صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعبلـ ككفياتهم كأنسابهم كطبقاتهم
كتب تراجم األعبلـ ككفياتهم :الموضوع 

29

بيركت- دار الجيل محيي الدين الطعميطبقات الشاذلية الكبرل

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد العبلكنوالعلماء العرب المعاصركف كمآؿ مكتباتهم
بيركت

دار األندلس الخضراءالمختار المصوف من أعبلـ القركف
جدة- 

اختيار
محمد بن عقيل الموسى

الرياض- دار ابن خزيمة محمد بن إبراىيم الحمدتراجم لتسعة من األعبلـ

أبو السعادات، المبارؾ بن محمد6/1المختار من مناقب األخيار 
( ىػ606)بن األثير الجزرم 

مركز زايد للتراث
دبي- كالتاريخ 

عبد الرحيم بن أبي الوفاء الحاجيكتاب كفيات جماعة من المحدثين
( ىػ566)األصبهاني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
دمشق

تحقيق
إبراىيم صالح
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ىشاـ بن محمد بن السائب الكلبي2/1جمهرة النسب 
( ىػ204)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي عمر. د

الببلذرم ، أحمد بن يحيى بن جابر26/1أنساب األشراؼ، كمعو المستدرؾ على أنساب األشراؼ 
( ىػ279)

-مكتبة اليقظة العربية 
دمشق

تحقيق
محمد الفردكس العظم

الوزير بن المغربي بن أبي القاسماإليناس في علم األنساب
( ىػ418)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

-مكتبة الثقافة الدينية ( ىػ488)أحمد بن عبد الولي تذكرة األلباب بأصوؿ األنساب
مصر

تحقيق
علي عمر. د

ابن القيسراني، محمد بن طاىراألنساب المتفقة في الخط، المتماثلة في النقط كالضبط
( ىػ507)المقدسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق كتعليق
جماعة من المحققين

السمعاني، عبد الكريم بن محمد13/1األنساب 
( ىػ562)بن منصور 

-دار الفاركؽ الحديثة 
القاىرة

تعليق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

ابن األثير الجزرم، علي بن محمد2/1اللباب في تهذيب األنساب 
( ىػ630)

مكة- مكتبة دار الباز 
المكرمة

تحقيق
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنلب اللباب في تحرير األنساب
( ىػ911)ابن الكماؿ 

لبناف- دار الفكر 

أحمد بن أحمد العجمي الوفائيذيل لب اللباب في تحرير األنساب
( ىػ1086)

مصر- مكتبة ابن عباس  تحقيق
شادم بن محمد آؿ نعماف. د
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-مكتبة الثقافة الدينية ( ىػ626)ياقوت الحموم الركمي «جمهرة النسب»المقتضب من كتاب 
مصر

تحقيق
علي عمر. د

ابن الدىشة األندلسي، محمود بن2/1تحفة ذكم اإلرب في مشكل األسماء كالنسب 
من علماء القرف)أحمد الشافعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
محمد بن يوسف القاضي

حسين بن عبد اهلل الحسينيأنساب الطالبين
( ىػ1043)السمرقندم 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
عبد الكريم إبراىيم الجنابي. د

ابن عنبو األصغر، أحمد بن عليعمدة الطالب في أنساب آؿ أبي طالب
( ىػ828)الداكدم الحسني 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
جماعة من المحققين

كزارة األكقاؼ كالشؤكفالسيد بن أحمد بن إبراىيمالدرة اللطيفة في األنساب الشريفة
الكويت– اإلسبلمية 

بيركت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة3/1معجم قبائل العرب القديمة كالحديثة 

-دار الفكر العربي محمد سليماف الطيببحوث ميدانية كتاريخية- موسوعة القبائل العربية 
القاىرة

-النادم األدبي الثقافي 3/1العرب البائدة، العاربة، المستعربة 
الطائف

جمع كتحقيق كدراسة
نايف محمد سعيد العصيمي

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد طبقات النسابين
(ىػ

بيركت- مؤسسة الرسالة 
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، كيليو(طبقات النسابين)اإليضاح كالتبيين لؤلكىاـ الواردة في كتاب 
مستدرؾ بعض من فاتو من النسابين

-دار الحناف للنشر محمد بن عبد اهلل الرشيد
دمشق
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شمس الدين الذىبي، محمد بن2/1معرفة القراء الكبار 
( ىػ748)أحمد 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
بشار عواد. شعيب األرناؤكط كد

الطائف- دار الطرفين محمد بن بكر آؿ عابدنشأتو كتطوره- علم طبقات المفسرين 

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمنطبقات المفسرين
( ىػ911)ابن الكماؿ 

القاىرة- مكتبة كىبة  تحقيق
علي محمد عمر. د

المدينة- دار الزماف إلياس بن أحمد البرماكم5/1إمتاع الفضبلء بتراجم القراء فيما بعد القرف الثامن الهجرم 

لندف- مجلة الحكمة كليد أحمد الحسين الزبيرم كجماعة3/1الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير كاإلقراء كالنحو كاللغة 

جامعة اإلماـ محمد بنعلي بن عبد العزيز الشبلاإلماـ أبو جعفر بن جرير الطبرم
الرياض- سعود 

دراسة تحليلية لسيرة الشيخ محمد محمد األمين- صناعة العالِػػم 
الشنقيطي رحمو اهلل

بيركت- دار ابن حـز يوسف مازم

تأريخ لمن فسر القرآف كلو أك بعضو)نيل السائرين في طبقات المفسرين 
( ىػ1365حتى سنة 

توفي بعد)محمد طاىر البنجبيرم 
( ىػ1365

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق  كتعليق
محمود جيرة اهلل

القاىرة- عالم الكتب عبد العزيز عز الدين السيركاف(مكرر في تراجم أعبلـ الحديث)معجم طبقات الحفاظ كالمفسرين 
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231)محمد بن سبلـ الػُجمحي 2/1طبقات فحوؿ الشعراء 
(ىػ

القاىرة- شركة القدس  قرأه كشرحو
محمود محمد شاكر

كماؿ الدين، عبد الرحمن بننزىة األِلباء في طبقات األدباء
( ىػ577)محمد األنبارم 

-المكتبة العصرية 
بيركت

تحقيق
محمد أبو الفضل إبراىيم

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ626)ياقوت الحموم الركمي 7/1معجم األدباء 
بيركت

تحقيق
إحساف عباس

جبلؿ الدين السيوطي، عبدالرحمن2/1بغية الوعاة في طبقات اللغويين كالنحاة 
( ىػ911)ابن الكماؿ 

-مكتبة الخانجي 
القاىرة

تحقيق
علي محمد عمر. د

-مكتبة الثقافة الدينية ( ىػ1372)محمد كرد علي (ترجمة لعشرة من أمراء البياف)أمراء البياف 
مصر

بيركت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة4/1معجم المؤلفين 

بيركت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالةالمستدرؾ على معجم المؤلفين

الرياض- دار الصميعي عبد اهلل بن محمد الحبشيتنبيو المحققين على األخطاء الواقعة في معجم المؤلفين

موسوعة)عقود الجوىر في تراجم من لهم خمسوف تصنيفا فمائة كأكثر 
(شاملة لؤلعبلـ المكثرين من التصنيف كبياف أسماء مصنفاتهم

بيركت- دار المقتبس محمد جميل العظم
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ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم3/1عيوف األنباء في طبقات األطباء 
( ىػ668)

الهيئة المصرية العامة
للتراث

دراسة/تحقيق
عامر النجار. د

-دار كنوز أشبيليا محمد بن حسين الجيزاني(مكرر في كتب أصوؿ الفقو)شجرة األصوليين 
الرياض

العلماء الذين لهم إسهاـ في علم األصوؿ كالقواعد الفقهية من عاـ
(مكرر في كتب أصوؿ الفقو) ىػ 1375 – 1300

الرياض- دار أشبيليا سعد بن ناصر الشثرم

الفيركز أبادم، محمد بن يعقوبالبلغة في تراجم أئمة النحو كاللغة
( ىػ817)

جمعية إحياء التراث
الكويت- اإلسبلمي 

تحقيق
محمد المصرم
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محمد بن الحارث الجشنيقضاة قرطبة
( ىػ361)القرطبي 

الرياض- دار الصميعي  دراسة/تحقيق
ياسر سبلمة أبو طعمة

تاريخ العلماء كالركاة الذين حملوا العلم) 2/1تاريخ علماء األندلس 
(باألندلس

ابن الفرضي، عبد اهلل محمد بن
( ىػ403)يوسف األزدم 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

رياض النفوس في طبقات علماء القيركاف كأفريقيا كزىادىم كنساكهم
1/2كسير من أخبارىم كفضائلهم كأكصافهم 

بعد)عبد اهلل بن محمد المالكي 
( ىػ453

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشير البكوش كمحمد العركسي

ابن القاضي المكناسي، أحمد بنجذكة االقتباس فيمن حل من األعبلـ مدينة فاس
( ىػ1025)محمد 

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق كتعليق
محمد بن عزكز

-تراجم أندلسية )« عيوف اإلمامة كنواظر السياسة»قطعة من كتاب 
(محدثين كساسة

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ516)أبو طالب المركاني 
بيركت

تحقيق كتعليق
بشار عواد معركؼ كصبلح محمد جرار. د

الصلة في تاريخ أئمة األندلس كعلمائهم كمحدثيهم كفقهائهم كأدبائهم
2/1

-دار الغرب اإلسبلمي ( ىػ578)أبو القاسم بن بشكواؿ 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

ابن األبار، محمد بن عبد اهلل4/1التكملة لكتاب الصلة 
( ىػ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

محمد بن محمد األكسي المراكشي6/1الذيل كالتكملة لكتابي الموصوؿ كالصلة 
( ىػ703)

-دار الغرب اإلسبلمي 
تونس

تعليق/تحقيق
بشار عواد كغيره. د

أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفيصلة الصلة
( ىػ708)الغرناطي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
جبلؿ األسيوطي
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اختصار كتاب التكملة لكتاب الصلة)المستملح من كتاب التكملة 
(تراجم أندلسية) ( ىػ658)لمحمد بن عبد اهلل القضاعي ابن األبار 

شمس الدين الذىبي، محمد بن
( ىػ748)أحمد 

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ. د

636)محمد بن علي بن عسكر أعبلـ مالقة
، أبو بكر بن خميس(ىػ

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تخريج كتعليق
عبد اهلل المرابط الترغي

لساف الدين ابن الخطيب، محمد(تراجم أندلسية) 4/1اإلحاطة في أخبار غرناطة 
( ىػ776)بن عبد اهلل السلماني 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

تحقيق
يوسف علي طويل. د

من أعياف األندلس كالمغرب من المائة)الحلة السيراء في تراجم الشعراء 
(األكلى إلى المائة السابعة

ابن األبار، محمد بن عبد اهلل
( ىػ658)القضاعي 

-دار الكتب العلمية 
بيركت

عناية
علي إبراىيم محمود
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مكة- دار عالم الفوائد الجامع لسيرة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية خبلؿ سبعة قركف جمع كتحقيق
علي بن محمد العمراف. د

مكة- دار عالم الفوائد تكملة الجامع لسيرة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية خبلؿ سبعة قركف تحقيق
علي العمراف كمحمد شمس

الرياض- دار الصميعي ( ىػ749)عمر بن علي البزار كتاب األعبلـ العلية في مناقب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية تحقيق
الشيخ إسماعيل بن محمد األنصارم

بحوث الندكة العالمية عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كأعمالو الخالدة
 ىػ في الجامعة السلفية بالهند1408المنعقدة عاـ 

الرياض- دار الصميعي  إشراؼ
مقتدل حسن األزىرم. د

الحمية اإلسبلمية في االنتصار لمذىب ابن تيمية، كيليها قصيدة في الرد
على التقي السبكي كالدفاع عن ابن تيمية

كمحمد ( ىػػ776)يوسف العبادم 
بن يوسف اليافعي

الكويت- غراس  تعليق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

الرياض- مدار الوطن سليماف بن صالح الخراشيشيخ اإلسبلـ ابن تيمية لم يكن ناصبيا

األردف- الدار العثمانية مراد شكرمدفع الشبو الحبشية عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

ابن ناصر الدين الدمشقي، محمدالرد الوافر على من زعم بأف من سمى ابن تيمية شيخ اإلسبلـ كافر
( ىػ842)بن عبد اهلل القيسي 

-المكتب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
زىير الشاكيش

ابن عبد الهادم، محمد بن أحمدالعقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ االسبلـ ابن تيمية
( ىػ744)المقدسي 

مكة- دار عالم الفوائد  تحقيق
علي بن محمد العمراف. د

1080   من 1033صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعبلـ ككفياتهم كأنسابهم كطبقاتهم
كتب في ترجمة كعقيدة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :الموضوع 

29

الرياض- مكتبة الرشد خالد عبد القادرابن تيمية، رد شبهات ككشف مفتريات

الموارد العلمية لشيخ االسبلـ ابن تيمية في تقرير عقيدة أىل السنة كالرد
3/1مسائل أصوؿ اإليماف – على المخالفين 

الرياض- مكتبة الرشد ىيا بنت صالح الخميس

الرياض- دار العاصمة رمضاف بن عبد الكريم المصرم(الكاشف الصغير)فتح العلي الكبير في الرد على صاحب  تقديم
عبد الرحمن بن صالح المحمود. د

مركز البياف للبحوثبدر بن سعيد الغامدممسرد الدراسات عن ابن تيمية كعلومو، مع لطائف في سيرتو
الرياض- كالدراسات 

الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي، حياة)ثبلثة كتب في ترجمة ابن تيمية 
(ابن تيمية لمحمد البيطار، باعث النهضة اإلسبلمية لمحمد خليل ىراس

-دار اإلماـ البخارم 
قطر

عناية
القسم العلمي بمؤسسة منار التوحيد كالسنة

بيركت- دار اللؤلؤة عن شيخو ابن تيمية (الفركع)المسائل العقدية التي نقلها ابن مفلح في  جمع كتوثيق كتعليق
صالح بن عبد العزيز سندم. د

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد اهلل بن صالح الغصنعرض كنقد- دعاكل المناكئين لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

مؤسسة الوقفعثماف بن محمد األخضر شوشافدليل الرسائل الجامعية في علـو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ىولندا- اإلسبلمي 
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عبد اهلل بن عبد الرحمن البساـ7/1علماء نجد خبلؿ ستة قركف 
( ىػ1423)

الرياض- دار الميماف  تقديم كتعليق
حمد بن محمد الجاسر: المؤرخ

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بنمشاىير علماء نجد كغيرىم
عبد اهلل آؿ الشيخ

-المؤتمن للتوزيع 
الرياض

الرياض- مدار الوطن إبراىيم بن عثماف الفارسأشهر أئمة الدعوة خبلؿ قرنين

المؤلفعبد العزيز بن صالح العسكر(1419 - 1395)تراجم لبعض أعبلـ المسلمين  - من أعبلمنا 

الدماـ- دار ابن الجوزم صالح بن فوزاف الفوزافمن أعبلـ المجددين

عبد اهلل بن)- التراجم المختارة لئلماـ عبد اهلل كأبناءه كبعض أحفاده 
(محمد بن عبد الوىاب

عبد اهلل بن عبد اللطيف بن محمد
آؿ الشيخ

الرياض- دار القاسم 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بنعلماء الدعوة
( ىػ1386)عبد اهلل آؿ الشيخ 

الرياض- دار الثلوثية  تعليق/تحقيق
أحمد بن عبد العزيز التويجرم

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللتحفة اإلخواف بتراجم بعض األعياف
( ىػ1420)

-دار أصالة الحاضر 
الرياض

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

محمد بن عثماف بن صالح القاضي3/1ركضة الناظرين عن مآثر علماء نجد كحوادث السنين 
( ىػ1346)

الرياض- دار الثلوثية 
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ذرية شيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل- علماء آؿ الشيخ 
( عالما82) ىػ 1430المتوفوف حتى نهاية عاـ 

المؤلفأحمد بن عبد الرحمن العوين

الدرر البهية في سير بعض العلماء المعاصرين في المملكة العربية
السعودية

-دار كنوز أشبيليا طارؽ بن محمد الخويطر
الرياض

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الرياض- دار القبس عبد الرحمن بن يوسف الرحمةمن طرائف العلماء المعاصرين

دارة الملك عبد العزيزدالؿ بنت مخلد الحربينساء شهيرات من نجد
الرياض- 
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الرياض- مدار الوطن عبد اهلل بن محمد الشمرانيحياتو كآثاره - ( ىػ1233)اإلماـ سليماف بن عبد اهلل آؿ الشيخ  تقديم الشيخ
صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

الرياض- مكتبة الرشد خالد عبد العزيز الغنيم( ىػ1285)المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن 

الشيخ العبلمة عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين، حياتو كآثاره كجهوده في
تقدـ في فئة)الرد على البردة : نشر عقيدة السلف، مع تحقيق رسالتو

الرياض- دار الصميعي علي بن محمد العجبلف تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

، حياتو( ىػ1349)ابن سحماف، سليماف بن مصلح العسيرم النجدم 
كبقية شعره (عقود الجوىر المنضدة الحساف)ديوانو : كعلمو، كيليو

الرياض- مكتبة الرشد  تحقيق
أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاىرم كمحمد العقيل

الرياض- مكتبة الرشد عبد الرزاؽ بن عبد المحسن العباد(رسالة دكتوراة) ( ىػ1376)الشيخ عبد الرحمن بن سعدم 

محمد بن عبد الرحمن السعدممواقف اجتماعية من حياة الشيخ العبلمة عبد الرحمن بن ناصر السعدم
كمساعد بن عبد اهلل السعدم

الرياض- دار الميماف 

حياتو كمنهجو في تقرير العقيدة- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(رسالة ماجستير) ( ىػ1376)كنشرىا في منطقة الجنوب 

الرياض- مكتبة الرشد أحمد بن علي مدخلي

الرياض- دار العاصمة محمد بن ناصر الشثرم( ىػ1387)إتحاؼ اللبيب في سيرة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب 

الجامع لسيرة اإلماـ المفتي الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ خبلؿ
( ىػ1389)أربعين عاما 

الدماـ- دار ابن الجوزم  جمع/ترتيب
عبد الرحمن بن يوسف الرحمة
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الرياض- دار الصميعي إسماعيل بن سعد بن عتيقالشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ، حياتو كآثاره

الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ كأثر مدرستو في النهضة العلمية
كاألدبية في الببلد السعودية

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن عبد الرحمن آؿ إسماعيل
بيركت

الرياض- دار البراء ناصر بن حمد الحمينسيرة سماحة الشيخ محمد بن إبراىيم مفتي الديار السعودية

الرياض- دار القاسم عبد الملك بن محمد بن قاسم( ىػ1393)الشػيخ عبد الرحمن بن قاسػم 

سماحة العبلمة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن حميد في عيوف محبيو
( ىػ1402)كتبلمذتو كبعض رسائلو كآثاره العلمية 

دار أبجد للدراساتصبلح بن إبراىيم الزامل
كالنشر

تقديم/مراجعة
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

-المكتب اإلسبلمي محمد بن أحمد سيد أحمد( ىػ1415)الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي 
بيركت

الكويت- مكتبة الرشد محمد بن سعد الشويعر( ىػ1420)عبد العزيز بن باز، عالم فقدتو األمة 

مصر- دار المنهاج عبد العزيز بن محمد السدحافدركس كمواقف كعبر- اإلماـ ابن باز  تقديم
عبد المحسن بن حمد العباد البدر

جوانب من سيرة اإلماـ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل، بركاية الشيخ محمد
(مدير مكتبو)الموسى 

الرياض- دار ابن خزيمة  إعداد
محمد بن إبراىيم الحمد
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الثقبة- دار الهجرة عبد الرحمن بن يوسف الرحمةاإليجاز في ترجمة اإلماـ عبد العزيز بن باز تقديم
الشيخ عبد اهلل بن منيع

الرياض- دار طيبة صالح الهويملاإليجاز في سيرة كمؤلفات ابن باز

دار األندلس الخضراءعبد اهلل بن أحمد األىدؿرحلتي مع الشيخ ابن باز
جدة- 

الكويت- مكتبة الرشد أحمد بن عبد اهلل الفريحالشيخ ابن باز كمواقفو الثابتة

الرياض- دار العاصمة حمد الشتوماإلبريزية في التسعين البازية

الرياض- دار الصميعي إبراىيم بن صالح المحمود(الشيخ بن باز)رثاء األناـ لفقيد اإلسبلـ 

الرياض- دار القاسم عبد الملك بن محمد بن قاسم( ىػ1421)العالم العابد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

الدماـ- دار ابن الجوزم ناصر بن مسفر الزىرانيابن عثيمين، اإلماـ الزاىد

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن( ىػ1206)محمد بن عبد الوىاب 
( ىػ1293)حسن آؿ الشيخ 

الرياض- مكتبة الهداية 
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الرياض- مكتبة الهداية إسماعيل بن سعد بن عتيق( ىػ1179)محمد بن سعود 

الرياض- مكتبة الهداية إسماعيل بن سعد بن عتيق( ىػ1242)عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب 

الرياض- مكتبة الهداية إسماعيل بن سعد بن عتيق( ىػ1225)حمد بن معمر 

اإلماـ عبد اهلل بن محمد القرعاكم- المسيرة لداعية جنوب الجزيرة 
، حياتو كدعوتو كقصص كمخطوطات تنشر ألكؿ مرة( ىػ1389)

-مكتبة دار المنهاج بندر بن فهد األيداء
الرياض

-الجامعة اإلسبلمية محمد بن حسين الشيعانيجهود الشيخ عبد اهلل بن حميد في الدعوة إلى اهلل تعالى
المدينة

دمشق- دار القلم إبراىيم العلي كإبراىيم عبد المجيدكالشيخ الزاىد الورع- العالم القدكة المربي - محمد صالح العثيمين 

الرياض- مكتبة الرشد مرزكؽ عبد ربو عبد العاؿحياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلمية كالعملية كسيرتو الخيرية

–حياتو كآثاره  - ( ىػ1307)الشيخ العبلمة زيد بن محمد آؿ سليماف 
كثائق كرسائل تنشر ألكؿ مرة

عبد اهلل بن زيد بن مسلم آؿ مسلم
عبد اهلل بن زيد بن مسلم آؿ مسلم

-دار التوحيد للنشر 
الرياض

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد العزيزالشيخ عبد الرحمن السعدم كما عرفتو
( ىػ1432)

الرياض- مدار الوطن  عناية
عبد الرحمن بن علي العسكر

1080   من 1040صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعبلـ ككفياتهم كأنسابهم كطبقاتهم
أجزاء- سير علماء نجد  :الموضوع 

29

-دار طيبة الخضراء عبد اهلل بن محمد الرميافالجهود الدعوية كالعلمية للشيخ عبد الرحمن السعدم
مكة

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

المؤلفأحمد القرعاكمحياة الشيخ عبد الرحمن السعدم في سطور تقديم
الشيخ محمد بن عثيمين

- ىػ 1331)الشيخ صالح بن إبراىيم البليهي كجهوده العلمية كالدعوية 
( ىػ1410

الرياض- دار المسلم محمد الثويني تقديم
محمد بن ناصر العبودم

1334حمود بن عبد اهلل التويجرم )كفاء العقود في سيرة الشيخ حمود 
( ىػ1413– ىػ 

الرياض- دار المغني عبد العزيز بن محمد السدحاف تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

ترجمة شاملة)الدر الثمين في ترجمة فقيد األمة العبلمة ابن عثيمين 
(لحياة الشيخ من النشأة إلى الوفاة

-دار البصيرة عصاـ بن عبد المنعم المرم
االسكندرية

،( ىػ1421)العالم العابد الشيخ محمد بن عبد الر حمن بن قاسم 
حياتو كسيرتو كمؤلفاتو

الرياض- دار القاسم عبد الملك بن محمد بن قاسم

سيرة عطرة)الشيخ عبد العزيز بن صالح، إماـ كخطيب المسجد النبوم 
( ىػ1415 )(كمسيرة خير مباركة

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد اهلل الصالح

العبلمة الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ مفتي الديار السعودية
بأقبلـ بعض تبلمذتو كمعاصريو ( ىػ1389)

-مكتبة اإلماـ الشافعي 
الرياض

جمع/ترتيب
محمد بن عبد اهلل آؿ الرشيد

، سيرتو( ىػ1432)الشيخ العبلمة عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل 
5/1الذاتية كأىم مراسبلتو 

الرياض- دار الصميعي ببلؿ بن محمود الجزائرم
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جمعو إبراىيم كعبد الحليم أبوقائمة بيليوجرافية- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم 
سلمية

مركز صالح بن صالح
عنيزة- االجتماعي 

تقديم/مراجعة
عبد العزيز بن صالح الشبل. د

مؤسسة ابن جبرينعبد الرحمن بن عبد اهلل بن جبرين(سيرة الشيخ عبد اهلل بن جبرين)أعجوبة العصر 
الرياض- الخيرية 

ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز كترجمة المحدث
( ىػ1392)عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي 

-دار أصالة الحاضر عبد العزيز بن قاسم كمحمد التكلة
الرياض

سيرتو- الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آؿ الشيخ 
( ىػ1339 – 1265)كرسائلو 

عبد المحسن بن عبد العزيز آؿ
الشيخ

المؤلف

مفتي نجد– الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آؿ الشيخ 
( ىػ1367 – 1273)كقاضي قضاة الوشم كعسير كالرياض 

عبد المحسن بن عبد العزيز آؿ
الشيخ

المؤلف

سيرتو- الشيخ اإلماـ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آؿ الشيخ 
( ىػ1293 – 1225)كرسائلو 

عبد المحسن بن عبد العزيز آؿ
الشيخ

المؤلف

الرياض- دار الصميعي محمد بن فهد الفريحالشيخ صالح الحصين رحمو اهلل نادرة زمانو كفريد عصره

خادـ القرآف الشيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل آؿ فرياف رحمو اهلل
( ىػ1424 - 1336)

الرياض- دار الميماف أبناء الشيخ عبد الرحمن آؿ فرياف

نظرات في الجهود العلمية كالدعوية  لسماحة- قدكة يحتذل بها 
الشيخ عبد العزيز بن باز

ابن جبرين، عبد اهلل بن عبدالرحمن
( ىػ1430)

مؤسسة ابن جبرين
الرياض- الخيرية 

إعداد
قسم البحث العلمي
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المؤلفسلطاف بن عمر الحصينجهود الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين في الدعوة إلى اهلل

لمحات من سيرة الشيخ اإلماـ عبد اهلل بن عبد الرحمن- أبي كما عرفتو 
الجبرين رحمو اهلل

المؤلفىيا بنت عبد اهلل الجبرين

الرياض- دار ابن األثير سليماف بن ناصر الطيار( ىػ1399)سيرة الشيخ العبلمة عبد الرحمن بن محمد الدكسرم 

إماـ كخطيب- اإلعبلـ بسيرة الشيخ اإلماـ محمد بن عبد اهلل السبيل 
المسجد الحراـ كعضو ىيئة كبار العلماء كعضو المجمع الفقهي

الرياض- مدار الوطن عبد المجيد بن محمد السبيل

-دار التوحيد للنشر طرفة بنت عبد العزيز آؿ الشيخحياتو كآثار دعوتو- اإلماـ الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
الرياض

الرياض- دار الصميعي سيرة العبلمة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدم رحمو اهلل تعالى تقديم/عناية
محمد حامد الفقي/عبد اإللو الشايع

محمد بن عبد العزيز بنفتح المجيد التواب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوىاب
عبدالرحمن آؿ الشيخ

الرياض- دار التوحيد 

الرياض- دار التوحيد صالح بن عبد اهلل آؿ داكد( ىػ1429 - 1365)سيرة الشيخ بكر أبو زيد كأخباره 

تاج القضاة في عصره، سماحة الشيخ عبد اهلل بن محمد بن حميد
( ىػ1402 - 1329)

الرياض- دار القاسم سليماف بن محمد العثيم
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عبد اهلل بن محمد بن حميد، حياتو العلمية كجهوده الدعوية كآثاره
2/1الحميدة كمراسبلتو 

الرياض- دار الصميعي محمد بن أحمد سيد أحمد إشراؼ/تقديم/مراجعة
الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد

سيرة اإلماـ محمد بن عبد الوىاب كالرد على الشبهات حوؿ دعوتو
المباركة

مصر- مكتبة اإليماف أحمد بن عبد العزيز الحصين

مصر- مكتبة اإليماف أحمد بن عبد العزيز الحصينصفحات مضيئة من حياة الداعية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدكسرم

الرياض- دار الصميعي علي بن محمد العمرافنثار السيرة كثمار الصحبة مع العبلمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد

الرياض- دار الثلوثية محمد بن ناصر العبودمسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز كما عرفتو

الرياض- مدار الوطن مناحي بن محمد العجميحياتو كجهوده العلمية كالدعوية - ( ىػ1414)الشيخ عبد اهلل  الجار اهلل  تقديم
عبد العزيز بن محمد السدحاف. د

المؤلفمتعب بن سعد السلمي( ىػ1430)مختصر رياض المحبين في سيرة الشيخ ابن جبرين 

المؤلفسلماف بن مساعد المشعل( ىػ1423)الغيث المجلل في ترجمة الشيخ عمر بن محمد السبيل  تقديم المشايخ
صالح بن حميد كصبلح بدير

الرياض- مكتبة الرشد ناصر بن عبد اهلل بن عثماف الصالحالشيخ عبد العزيز بن صالح رحمو اهلل، سيرة عطرة كمسيرة خيرة مباركة تقديم
سمو األمير نايف بن عبد العزيز
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إماـ المسجد النبوم كما– معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح آؿ صالح 
عرفتو

الرياض- الدار الثلوثية محمد بن ناصر العبودم

الرياض- دار الثلوثية محمد بن عبد اهلل المشوحدراسات كمقاالت عن معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودم

الرياض- دار الثلوثية محمد بن عبد اهلل المشوحجهوده- إسهاماتو - محمد بن ناصر العبودم، حياتو : عميد الرحالين

حياتو- الشيخ العبلمة كاألديب الرحالة محمد بن ناصر العبودم 
2/1العلمية، جهوده الدعوية، رحبلتو العالمية، آثاره الحميدة 

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن أحمد السيد أحمد
بيركت

تقديم المشايخ
صالح بن حميد كعبد اهلل بن عقيل

-دار أطلس الخضراء إسماعيل بن سعد بن عتيقأعبلـ كعلماء عايشتهم
الرياض

الرياض- الدار الثلوثية محمد بن ناصر العبودم2/1الشيخ العبلمة عبد اهلل بن محمد بن حميد كما عرفتو 

سيرتو، - ( ىػ1385)العبلمة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع 
جهوده، فكره اإلدارم كالتربوم

الرياض- دار الصميعي عبد اإللو بن عثماف الشايع

السمط الحاكم  ألسلوب الشيخ الداعية عبد اهلل القرعاكم في نشر
التعليم بجنوب المملكة

المؤلف( ىػ1440)علي بن قاسم الفيفي 

-إماـ العصر سماحة الشيخ اإلماـ العبلمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
رحمو اهلل

-مؤسسة الجريسي ناصر بن مسفر الزىراني
الرياض
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نظم الدرر في اختصار نشر النور كالزىر في تراجم أفاضل أىل مكة من
القرف العاشر إلى القرف الرابع عشر، مع ذيلو نثر الدرر في تذييل نظم

عبد اهلل بن محمد الغازم المكي
( ىػ1365)

مكة- المكتبة األسدية  دراسة كتحقيق
عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش. د

المدرسوف في المسجد الحراـ من القرف األكؿ حتى العصر الحاضر
4/1 (القرف الخامس عشر)

الرياض- مكتبة الرشد منصور بن محمد النقيب

تراجم ألئمة الحرمين الشريفين كخطبائها منذ- تاريخ أمة في سير أئمة 
5/1 ىػ 1432عهد النبوة إلى سنة 

مركز تاريخ مكة المكرمةصالح بن عبد اهلل بن حميد
مكة- 

مكة- مكتبة األسدم عبد الرحمن بن محمد الحذيفيالغيث الهاتن من تراجم أئمة المسجد الحراـ في القرف الهجرم الثامن

مكة- مكتبة األسدم عبد الرحمن بن محمد الحذيفيالسفر الجامع ألئمة خطباء المسجد الحراـ في القرف التاسع

مؤسسة الفرقاف للتراثعبد اهلل بن عبد الرحمن المعلمي2/1أعبلـ المكيين من القرف التاسع إلى القرف الرابع عشر الهجرم 
لندف- اإلسبلمي 

مناىل العلم بالبلد الحراـ كأعبلـ المكيات خبلؿ العصر المملوكي
( ىػ923 - 648)

نادم مكة الثقافي األدبيفوزم محمد عبده الساعاتي

قضاة مكة المكرمة من القرف األكؿ الهجرم حتى العصر الحاضر، مع
2/1إكماؿ لو 

المؤلفعبد اهلل بن عبد الرحمن المعلمي إكماؿ
عبد الرحمن الحذيفي كمنصور النقيب

دمشق- دار سعد الدين عارؼ أحمد عبد الغنيتاريخ أمراء مكة المكرمة
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سيرة أمير الحرمين الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى البركاتي
كبنيو كأحفاده من األمراء كاألعياف ( ىػ1131)

الشريف ناصر بن علي الكريمي
كالشريف إبراىيم بن منصور األمير

بيركت- شركة الرياف 

دمشق- دار سعد الدين عارؼ أحمد عبد الغنيتاريخ أمراء المدينة المنورة

علماء من القرف الثالث)سلم الوصوؿ إلى تراجم علماء مدينة الرسوؿ 
(عشر كما بعده

حمزة بن حامد القرعاني األفريقي
المالكي

-دار المأموف للتراث 
دمشق

تقريظ
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد األمين الشنقيطي

أحمد ياسين الخيارم الحسينيتاريخ معالم المدينة المنورة قديما كحديثا
( ىػ1380)المدني 

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 
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السخاكم، محمد بن عبد الرحمن3/1الجواىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابن حجر 
( ىػ902)

بيركت- دار ابن حـز  تحقيق
إبراىيم عبد المجيد

الرياض- مكتبة التوبة عبد الرحمن طيب بعكرمصلح اليمن محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني

اإلبهاج بترجمة العبلمة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن ىادم
الوادعي كدار الحديث بدماج

صنعاء- دار شرقين حميد بن قائد العتمي

-مكتبة صنعاء األثرية عدناف بن حسين المصقرمنبذة مختصرة عن جهود اإلماـ الوادعي كطبلبو البررة
صنعاء

كشف اللثاـ عن أحد محدثي الشاـ المحدث الشيخ عبد القادر
األرناؤكط

-دار المأموف للتراث مجمود محمد جميل الكسر
دمشق

-المكتب اإلسبلمي طاىر سليماف حمودهكجهوده في الدرس اللغوم، عصره كحياتو كآثاره، جبلؿ الدين السيوطي
بيركت

مركز المخطوطاتمحمد إبراىيم الشيباني2/1حياة األلباني كآثاره كثناء العلماء عليو 
-كالتراث كالوثائق 

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن محمد السدحافاإلماـ األلباني، دركس كمواقف كعبر
الرياض

تقديم
الشيخ عبد اهلل بن عبدالعزيز بن عقيل

العبلمة المحدث أحمد بن محمد شاكر كجهوده في الدعوة كاإلصبلح
( ىػ1377 - 1309)خبلؿ القرف الماضي 

الرياض- مكتبة الرشد أبو العبل بن راشد الراشد تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف
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1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد حياتو، آثاره، موارده– ابن قيم الجوزية 
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

دارة الملك عبد العزيزأحمد إبراىيم العبلكنةدراسة كتوثيق- خير الدين الزركلي 
الرياض- 

السخاكم، محمد بن عبد الرحمنإرشاد الغاكم بل إسعاد الطالب كالراكم لئلعبلـ بترجمة السخاكم
( ىػ902)

-مكتبة أىل األثر 
الكويت

تحقيق
سعد بن فجحاف الدكسرم. د

سوانح عطرة من سيرة ناصر السنة كالسنة المطهرة األماـ المجدد محمد
ناصر الدين األلباني كآثاره العلمية

بيركت- دار اللؤلؤة عاصم بن عبد اهلل القريوتي

-دار عالم الكتب فهد بن عبد العزيز السنيدمفي صحبة السميط رحمو اهلل، رحلة في أعماؽ القارة المنسية
الرياض

بيركت- دار صادر ( ىػ1372)محمد كرد علي المعاصركف تعليق
محمد المصرم

المؤلفموسى بن عبد العزيز الموسىأبو المساكين- عبد العزيز بن عبد اهلل الموسى 

النجم البادم في ترجمة العبلمة المحدث السلفي يحيى بن عثماف
المدرس عظيم آبادم، المدرس بالمسجد الحراـ، كمعو إرشاد السارم

–دار األكراؽ الثقافية أحمد بن عمر بازموؿ
جدة

الكويت- مكتبة آفاؽ عبد العزيز بن سعود العويدأسطورة العمل اإلغاثي- عبد الرحمن السميط 
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المؤلفنورية بنت حمود السميطأخي الحبيب عبد الرحمن السميط، كمضات من سيرتو كدعوتو

-العبلمة عبد العزيز بن محمد السماعيل المستوطن حيدر آباد السند 
سيرتو كجهوده العلمية كالدعوية كيتضمن تحقيق بعض رسائلو

دار النفائسكليد بن علي آؿ عبد المنعم
كالمخطوطات ببريدة

1407)محمد تقي الدين الهبللي منحة الكبير المتعالي إلى شعر كأخبار محمد تقي الدين الهبللي
(ىػ

-دار إيبلؼ الدكلية 
الكويت

ضبط كتعليق كاستدراؾ
مشهور بن حسن آؿ سلماف

المجموع في ترجمة العبلمة المحدث الشيخ حماد بن محمد األنصارم
2/1كسيرتو كأقوالو كرحبلتو 

المؤلفعبد األكؿ بن حماد األنصارم

البلقيني، عبد الرحمن بن عمر( ىػ805سراج الدين، عمر بن رسبلف، المتوفى عاـ )ترجمة البلقيني 
( ىػ824)

دار النوادر اللبنانية تحقيق
نور محمود أحمد الحيلو

-دار التوحيد للنشر أمين بن أحمد السعدمنفائس الدرر بما في سيرة العبلمة البيحاني من المواقف كالعبر
الرياض

شمس الدين الذىبي، محمد بنجزء فيو ترجمة البخارم
( ىػ748)أحمد 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير

1342)عبد السبلـ المباركفورم 4/1سيرة اإلماـ البخارم 
(ىػ

مكة- دار عالم الفوائد  ترجمة
عبد العليم البستوم. د

إسماعيل بن محمد العجلونيالفوائد الدرارم في ترجمة اإلماـ البخارم
( ىػ1162)

دمشق- دار النوادر  تحقيق
نور الدين طالب
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ابن حجر، أحمد بن عليىداية السارم لسيرة البخارم
( ىػ852)العسقبلني 

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
حسين سلماف مهدم

جزء فيو ذكر أبي القاسم سليماف بن أحمد بن أيوب الطبراني رحمو اهلل
كبعض مناقبو كمولده ككفاتو كعدد تصانيفو

ابن منده، يحيى بن عبد الوىاب
( ىػ511)بن محمد 

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير

محمد بن عمر المديني األصبهانيذكر اإلماـ أبي عبد اهلل بن منده
( ىػ581)

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

تحقيق
عامر بن حسن صبرم. د

طبع ضمن مجموعة أجزاء حديثية، كطبع في آخر)ذكر ابن أبي الدنيا 
(المعجم الكبير بتحقيق حمدم السلفي

محمد بن عمر المديني األصبهاني
( ىػ581)

جدة- دار الخراز  تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

المحدث الكبير كالداعية الجليل الشيخ محمد زكريا الكاندىلوم
حياتو كجهوده العلمية كالتعريف بأىم مؤلفاتو - ( ىػ1402)

محمد رحمة اهلل محمد ناظم
الندكم

-دار البشائر اإلسبلمية 
بيركت

مكتبة نظاـ يعقوبي(األنساب)سيرة اإلماـ أبي سعد السمعاني التميمي المركزم من كتابو 
البحرين- الخاصة 

استخلصها كحققها
يحيى بن محمود بن جنيد

-دار البشائر اإلسبلمية محمد بن ناصر العجميحياتو كإجازاتو- أديب علماء دمشق الشيخ عبد الرزاؽ البيطار 
بيركت

-دار البشائر اإلسبلمية العربي الدائز الفرياطي( ىػ1134)اإلماـ عبد اهلل بن سالم البصرم المكي 
بيركت

دمشق- دار النوادر محمد بن ناصر العجميالعبلمة الشيخ شعيب األرناؤكط كيف أحببتو

1080   من 1051صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعبلـ ككفياتهم كأنسابهم كطبقاتهم
أجزاء- تراجم علماء كدعاة كمحسنين كساسة  :الموضوع 

29

مصر- دار المنهاج ربيع بن ىادم المدخليتذكير النابهين بسير أسبلفهم حفاظ الحديث السابقين كالبلحقين

-دار البشائر اإلسبلمية أحمد مختار رمزمسير أعبلـ المحدثين
بيركت

ابن الجوزم، عبد الرحمن بن عليالخليفة الزاىد- سيرة كمناقب عمر بن عبد العزيز 
( ىػ597)البغدادم 

دمشق- دار ابن كثير  تحقيق
نعيم زرزكر

-مكتبة المعارؼ محمد صدقي بن أحمد البورنوقدكة الحكاـ كالمصلحين عمر بن عبد العزيز، مجددا كمصلحا
الرياض

الرياض- مكتبة التوبة صالح بن علي الربعحياتو كجهاده- عقبة بن نافع الفهرم 

الحسين بن علي بن أبي طالب، كقد تقدـ في)نجي كرببلء عليو السبلـ 
(الكتب المتعلقة بالشيعة

المؤلفعبد العزيز بن أحمد العمير

الرياض- دار أمية ىزاع بن عيد الشمرمكجو حضارم في تاريخ اإلسبلـ- الحجاج بن يوسف الثقفي 

الرياض- دار الحضارة بندر بن فهد األيداءقصص من حياة الحجاج بن يوسف الثقفي

شهاب الدين، أحمد بن محمد5/1أزىار الرياض في أخبار عياض 
( ىػ1041)المقرم التلمساني 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

تحقيق
علي عمر. د
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الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند(أبرز مائة تابعي)إرث التابعين - خير خلف لخير سلف 

ابن زبر الربعي، محمد بن عبد اهلل( ىػ159)أخبار ابن أبي ذئب 
( ىػ379)

بيركت- شركة الرياف  تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير

-مكتبة الخانجي ( ىػ632)بهاء الدين بن شداد سيرة صبلح الدين: النوادر السلطانية كالمحاسن اليوسفية، أك
القاىرة

تحقيق
جماؿ الدين الشياؿ

ػػػػػاجاه  الحجاج بن يوسف الثقفي صاحب المجد التليد كالتاريخ- كاحجَّ
المجيد رضي اهلل عنو

المؤلفحمود بن حمد الحربي

من أخبار الملك عبد العزيز في مذكرات الراكم كالمؤرخ محمد بن علي
( ىػ1399 – 1303)العبيد آؿ حميد 

المؤلف إعداد
فائز بن موسى البدراني الحربي

-دار العلم للمبليين ( ىػ1396)خير الدين الزركلي الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز
بيركت

جمهرة أقواؿ مستشرقين)رحلة في ديواف الملك عبد العزيز آؿ سعود 
(رحاالت في الملك عبد العزيز

-الدار السعودية للنشر أحمد محمد محمود
جدة

-مؤسسة الجريسي خالد عبد الرحمن الجريسيطيب اهلل ثراه– أخبلؽ الملك عبد العزيز آؿ سعود 
الرياض

دارة الملك عبد العزيزسلماف بن عبد العزيز آؿ سعودمبلمح إنسانية من سيرة الملك عبد العزيز
الرياض- 
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المستشاركف العرب في السياسة الخارجية السعودية خبلؿ حكم الملك
( ىػ1953 – 1915)عبد العزيز بن سعود 

لندف- دار الحكمة صبرم فالح الحمدم

مركز صالح بن صالحنورة بنت صالح الشمبلفاألميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل
عنيزة- االجتماعي 

دارة الملك عبد العزيز5/1بحوث كدراسات - الملك سعود بن عبد العزيز آؿ سعود 
الرياض- 
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بيركت- دار ابن حـز محيي الدين عطية كآخركف2/1دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة كالحديثة 

المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف، كىو تكملة كمستدرؾ
3/1على دليل مؤلفات الحديث الشريف  

الرياض- مكتبة الرشد محمد خير رمضاف يوسف

الرياض- دار الصميعي يوسف بن محمد العتيق(تقدـ في األجزاء الحديثية)التعريف بما أفرد من األحاديث بالتصنيف  تقديم
باسم الجوابرة كعلي بن حسن. د

أـ عبد اهلل بنت محركس كمحمدكتب السنة: فهرس الفهارس
حمزة سعد

الرياض- دار طيبة 

-إدارة ترجماف السنة مفتاح كنوز السنة
باكستاف

نقلها إلى العربية
محمد فؤاد عبد الباقي

 ىػ للمؤلفين الذين1425ما طبع حتى سنة )موسوعة المطبوعات العربية 
( ىػ إال أف يكونوا من المشاىير1200ماتوا قبل 

-بيت األفكار الدكلية حساف عبد المناف
الرياض

فهرس مصنفات اإلماـ أبي عبد اهلل، محمد بن إسماعيل البخارم،
المنشورة فيما عدا الصحيح

الرياض- دار العاصمة أـ عبد اهلل بنت محركس العسلي

الرياض- دار أشبيليا ناصر بن سعود السبلمةمعجم مؤلفات ابن عبد الهادم المخطوطة بمكتبات العالم

الدماـ- دار ابن الجوزم عبد الرحمن الشمرانيثبت مؤلفات المحدث الكبير اإلماـ محمد بن ناصر الدين األلباني
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فهرس المسائل التي ناقشها)إرشاد القاصي كالداني إلى فقو األلباني 
(تقدـ في فتاكل لعلماء شتى )(األلباني

مصر- دار البخارم نظير رمضاف حجي

جامع األحاديث كاآلثار التي خرجها كحكم عليها الشيخ األلباني في
جميع كتبو

-المكتبة اإلسبلمية أحمد بن محمد آؿ عبد اللطيف
األردف

الرياض- دار المؤيد محمد بن حسن الشيخ( كتاب100فهرس لما يقارب )التقريب لعلـو األلباني 

الجامع المفهرس لؤلحاديث النبوية كاآلثار السلفية التي حكم عليها
2/1الشيخ مقبل الوادعي 

-مكتبة العلـو كالحكم خالد بن محمد الذمارم
مصر

الرياض- مدار الوطن سليماف بن محمد بن عبد اهلل(تقدـ في العقيدة)مذكرة ببعض كتب أىل السنة كالجماعة في العقيدة  تقديم
الشيخ عبد اهلل بن جبرين

الرياض- مدار الوطن محمد صالح المنجدالدليل إلى مراجع الموضوعات اإلسبلمية

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد التقريب لعلـو ابن القيم
(ىػ

الرياض- دار العاصمة 

بيركت- دار صادر ( ىػ626)ياقوت الحموم الركمي 7/1معجم البلداف 

الرياض- دار الراية محمد بن عبد الرحمن المغراكمالمصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية
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ابن حجر، أحمد بن عليالمعجم المفهرس أك تجريد أسانيد الكتب المشهورة كاألجزاء المنثورة
( ىػ852)العسقبلني 

بيركت- مؤسسة الرسالة  تحقيق
محمد المياديني

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد المدخل إلى آثار شيخ االسبلـ ابن تيمية كما لحقها من أعماؿ
(ىػ

مكة- دار عالم الفوائد 

الدماـ- دار ابن الجوزم خالد بن محمد األنصارمالتقريب لعلـو كفقو اإلماـ محمد بن عبد الوىاب كذكر موارده

سليماف بن عبد الرحمن بن حمدافكشف النقاب عن مؤلفات األصحاب
( ىػ1397)

الرياض- دار الصميعي 

الرياض- دار الصميعي مشهور بن حسن آؿ سلمافاإلشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطوف المجلدات كالمجبلت

المعركؼ بابن)علي بن أنجب الدر الثمين في أسماء المصنفين
( ىػ674 )(الساعي

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تعليق/تحقيق
أحمد شوقي كمحمد سعيد

مؤسسة الدرر السنية( كتاب2000تحوم فهرسة أسماء قرابة )خزانة الكتب  إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

محمد بن خير بن عمر األشبيلي(فهرس لكتب الحديث)فهرس ابن خير األشبيلي 
( ىػ575)

-دار الغرب اإلسبلمي 
بيركت

تحقيق
بشار عواد معركؼ

الرياض- دار الصميعي عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسمالدليل إلى المتوف العلمية

1080   من 1057صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  معاجم كفهارس كمخطوطات
معاجم كفهارس :الموضوع 

30

دمشق- دار ابن كثير محمد موسى الشريفمعجم المصطلحات كالتراكيب كاألمثاؿ المتداكلة

الرياض- دار المسلم عبد الرحمن بن ظافر القشيرمكشاؼ المسائل الفقهية كالعقدية في تفسير أضواء البياف

مكة- دار مكة عاتق بن غيث الببلدم5/1معجم معالم الحجاز 

المؤلفعبد اهلل بن محمد الطريقي(8/1) ىػ 1420 إلى 241معجم مصنفات الحنابلة من كفيات 

جهود) ىػ 1430دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية حتى عاـ 
(األمة خبلؿ خمسة عشر قرنا

مركز الدراسات كالمعلومات
جدة- القرآنية بمعهد الشاطبي 

مركز الدراسات بمعهد
جدة- الشاطبي 

-دار الكتب العلمية يحيى مرادمعجم أسماء المستشرقين
بيركت

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل2/1كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف 
( ىػ1067)

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

إيضاح المكنوف في الذيل على كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف
2/1

إسماعيل باشا بن محمد أمين
( ىػ1339)البغدادم 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 

إسماعيل باشا بن محمد أمين2/1ىدية العارفين، أسماء المؤلفين كآثار المصنفين 
( ىػ1339)البغدادم 

دار إحياء التراث العربي
بيركت- 
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الرياض- دار الثلوثية محمد بن ناصر العبودممعجم الديانة كالتدين

مؤسسة الفرقاف للتراث8/1فهرس مجاميع المكتبات الخاصة بدار الكتب المصرية 
لندف- اإلسبلمي 

موضوعات الرسائل العلمية المسجلة في قسم التفسير كعلـو القرآف في
 ىػ1431كلية القرآف الكريم في الجامعة اإلسبلمية منذ إنشائها إلى عاـ 

المدينة- دار الميمنة  إعداد
أمين بن عائش المزيني. د

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد ىػػ1329مؤلفات إماـ الدعوة السلفية كأبناؤه كأحفاده حتى 
الرحمن آؿ الشيخ

الرياض- مكتبة الرشد 

مكة- دار عالم الفوائد زاىر بن محمد الشهرم2/1الفهارس الشاملة آلثار الشيخ العبلمة محمد األمين الشنقيطي 

عبد اهلل بن عبد العزيز البكرممعجم ما استعجم من أسماء الببلد كالمواضع
( ىػ487)األندلسي 

بيركت- عالم الكتب  تحقيق
مصطفى السقا

مكتبة نظاـ يعقوبيمحمد خير رمضاف يوسففوائد حاضرة من طرر المخطوطات كالكتب النادرة
البحرين- الخاصة 

دليل الرسائل العلمية المناقشة بكلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية من
1392عاـ 

مكة- جامعة أـ القرل 
أشرؼ بن محمود الكناني. د

معجم شامل ألسماء الكتب المشركحة في- جامع الشركح كالحواشي 
2/1التراث اإلسبلمي كبياف شركحها 

جدة- دار المنهاج عبد اهلل بن محمد الحبشي
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الرياض- دار األلوكة محمد خير رمضاف يوسفالدليل الجديد لمؤلفات الحديث الشريف

المنظومات الحديثية كشركحها من القرف السابع الهجرم إلى القرف
الخامس عشر كأثرىا في خدمة علـو الحديث

أركقة للدراسات كالنشرعبد اهلل بن قاسم القاسمي
األردف- 

من القرف السابع إلى منتصف القرف)المؤلفات في نظم علـو الحديث 
(الرابع عشر

المدينة- مركز البصائر بدر بن محمد العماش
النبوية

-المكتب اإلسبلمي منذر محمد سعيد أبو شغر( ىػ1418)معجم محمود محمد شاكر 
بيركت

377)النديم، محمد بن إسحاؽ 3/1الفهرست 
(ىػ

مؤسسة الفرقاف للتراث
لندف- اإلسبلمي 

تحقيق
أيمن فؤاد سيد. د

الرياض- دار القبس عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع(أماني العلماء في التأليف كالتصنيف)األماني العلمية  تقديم
عبد العزيز بن محمد السدحاف. د

الرياض- دار الصميعي عبد اإللو بن عثماف الشايع(كتب العقيدة: المجموعة األكلى)كتب أثنى عليها العلماء 
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الرياض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلاألثبات في مخطوطات األئمة ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب

دارة الملك عبد العزيزحساف بن إبراىيم الرديعاففهرس المخطوطات األصلية في مدينة حائل
الرياض- 

ألحمد« أبيات االستشهاد»يقع ضمن كتاب ) 2/1نوادر المخطوطات 
(( ىػ395)بن فارس اللغوم 

1408)عبد السبلـ محمد ىاركف 
(ىػ

بيركت- دار الجيل 

-دار مكتبة الحياة مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطنبوؿ
بيركت

جمع كترتيب
محمد بن عبد الكريم. د

مؤسسة الفرقاف للتراث(موريتانيا)فهرس مخطوطات نعمو ككالتو 
لندف- اإلسبلمي 

فهرسة
أحمد كلد محمد يحيى

نماذج لمجموعة من نوادر المخطوطات- نوادر المخطوطات السعودية 
المحفوظة بدارة الملك عبد العزيز

دارة الملك عبد العزيز
الرياض- 

محمد ناصر الدين األلبانيفهرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية
( ىػ1420)

-مكتبة المعارؼ 
الرياض

عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الكتب كالوثائق4/1فهرس المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية 
القاىرة– القومية 

الفهرس الُمصّور لمخطوطات كمصّورات مكتبة الرياض السعودية العامة
2/1

عبد المحسن بن عبد العزيز آؿ
الشيخ

المؤلف

1080   من 1061صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

:الفئة  معاجم كفهارس كمخطوطات
مخطوطات :الموضوع 

30

-مكتبة اإلماـ األزىرم علي بن محمد العمرافبحوث كمقاالت في العلم كالتراث
القاىرة

الفهرس الوصفي للنسخ الخطية لمؤلفات اإلماـ المحدث يوسف ابن
عبد الهادم المعركؼ بابن المبرد المحفوظة بدار الكتب المصرية

أبو المنذر األزىرم، صالح بن
محمد بن عبد الفتاح

الكويت- غراس 

منشورات مكتبة األسدفهرس المخطوطات العربية المحفوظة
دمشق- 

-سقيفة الصفا العلمية محمد السيد الدغيم3/1فهرس المخطوطات العربية كالتركية كالفارسية في المكتبة السليمانية 
جدة

تقديم مدير المكتبة السليمانية
أمير أشكل موحدة

-كزارة التعليم العالي عبد الصمد بن عبد القدكس النذيرفهرس مخطوطات خزانة جامع بومبام
الملحقية الثقافية

-سقيفة الصفا العلمية فهرس مخطوطات مكتبة األزىر الشريف
جدة

الرياض- دار المأثور جماعة من الباحثينالجزء األكؿ- فهرس مخطوطات مكتبة الحـر المكي الشريف  تقديم الشيخ
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. د

1429)بكر بن عبد اهلل أبو زيد معرفة النسخ كالصحف الحديثية
(ىػ

الرياض- دار الراية 

صناعة المخطوطات في نجد ما بين منتصفي القرنين العاشر حتى الرابع
عشر الهجريين

أركقة للدراسات كالنشرعبد اهلل بن محمد المنيف
األردف- 
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