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 الرابعةمقدمة النسخة 

 الرحيمالرحمـٰن الله  بسم

محمد وعلى  نبينا ،األنبياء والمرسلين والصالة والسالم على أشرف ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

في  أهل السنة والجماعة مؤلفاتعوالي الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

تيسير و وأهله، رعي لطلبة العلم وذلك مساهمة متواضعة مني في تقريب العلم الش، العقيدة والشريعة والسلوك

 .المكتبات العامة ودور النشرمن  الحصول على الكتاب من مصدره

اختيار  ، مع الوضع في االعتبارذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشرفي هذا الفهرس و 

سنة رسوله صلى الله الكتب القائمة في االستدالل على كتاب الله و أفضل طبعات الكتاب، وذلك بانتقاء 

، والمحققة على نسخ خطية، والمخرجة تخريجا علميا دقيقا، ما استطعت لحالسلف الصا وفهم ،عليه وسلم

 .إلى ذلك سبيال

 افهرسثم وعددها ثالثون، ، هالعلمية المندرجة تحت لفنونل قدمت بين يدي هذا الفهرس فهرسا كاشفاوقد 

 .الفرعيةمن المواضيع العلمية علمي كل فن   يندرج تحتما ل اموضحآخر تفصيليا 

وقصور؛ وما كان من خطأ  ،فبتوفيق الله وحده ال شريك له ؛فما كان من صواب ،: فهذا جهد المقلوبعد

 .فالدين النصيحة ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،فبقصوري وتقصيري

من أراد أن يحصل على ف ،مستمرةبصفة  الفهرسهذا ي ؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة فوللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة األصلي  الفهرسأن يرجع إلى موقع فعليه منه النسخة الحديثة 
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وعلى آله وصحبه وسلم  ،مدوصلى الله على نبينا مح ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

 .ومن تبعهم بإحسان

 ١٤٤٣عام من ، السابع عشر من شهر ربيع األولفي ، وكتبه: أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي

 .هجري

 majed.alrassi@gmail.com،  00966-505906761هاتف  ،المملكة العربية السعودية

mailto:majed.alrassi@gmail.com


رقم الصفحةالفئة
131.     تفسري

294.     عقيدة

3238.     توحيد

4287.     أصول الدين وحماسنه ومزاايه

5292.     أركان اإلسالم

6340.     علوم احلديث

7457.     حديث

8617.     أصول فقه

9671.     فقه

10775.      فرائض

11778.      سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

12812.      اعتصام ابلسنة

13817.      البدع والتحذير منها

14827.      أداين وفرق

15910.      ردود علمية

16915.      فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

17936.      احلسبة

18939.      الدعوة واملناهج الدعوية

19960.      السياسة الشرعية وآداب القضاء

20985.      اجلهاد والغزو الفكري والتغريب والتنصري والتشييع

21994.      األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

221010.      اآلداب الشرعية

231025.      إميانيات ورقائق وخطب وزهد ومنهيات وفضائل وتربية

241092.      الفنت وموقف املسلم منها

251095.      فقه النساء والعشرة الزوجية وغزو املرأة وحقوقها

261119.      فتاوى وجماميع مؤلفات

271138.      ملح العلم

281151.      التاريخ وما يُلحق به

291166.      تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

301222.      معاجم وفهارس وخمطوطات

فهرس الفئات العلمية الرئيسية



 الرئيسيةلمواضيع المندرجة تحت الفئات التفصيلي لفهرس ال

 
 

  تفسير .١

 أصول تفـسـيـر  - ٠١

 كتب التفسير بالمأثور (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)  - ٠٢

 كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ الوفاة)  - ٠٣

 كتب متأخرين في التفسير بعد المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ الوفاة)  - ٠٤

 أجزاء في التفسير - ٠٥

 سير آيات األحكام (مرتبة على تاريخ الوفاة)تف - ٠٦

 أسباب النـزول والناسخ والنسوخ (مرتبة على تاريخ الوفاة) - ٠٧

 المشكل والمتشابه والمبهم - ٠٨

 بحوث لغوية - ٠٩

 دراسات نحوية وبالغية + المتشابه اللفظي - ١٠

 فضائل القرآن وحقوقه وآداب حملته - ١١

 تدراكات وقصص أنبياء وجهود علميةبحوث قرآنية وفتاوى واس - ١٢

 علوم القرآن - ١٣

 مناهج مفسرين - ١٤

 تجويد – ١٥

 قراءات - ١٦



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 عقيدة  .٢
 بحوث في علم العقيدة .١

 الفرقة الناجية -التعريف بأهل الحديث  .٢

 كتب مسندة في بيان عقيدة السلف    .٣

 متون كتب العقائد  .٤

 صالحبيان عقيدة السلف ال .٥

 وشروحهاالعقيدة الواسطية  .٦

 األصفهانية وشروحهاعقيدة ال .٧

 االعقيدة الطحاوية وشروحه .٨

 بحوث في مسائل عقدية مفردة .٩

 منظومات في العقيدة .١٠

 كتب حديثية ومسندة في األسماء والصفات  .١١

 العقيدة التدمرية وشروحاتها -تأصيالت في عقيدة األسماء والصفات  .١٢

 العقيدة الحموية وشروحاتها -تأصيالت في عقيدة األسماء والصفات  .١٣

 بحوث عامة -تأصيالت في عقيدة األسماء والصفات  .١٤

 شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا .١٥

 إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلين باالتحاد ووحدة الوجود .١٦

 بحوث في صفات إلـٰهية معينة: الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغيرة،الحياء .١٧

 كتب اإليمان المسندة .١٨



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 ية في اإليمانبحوث تأصيل  .١٩

 نواقض اإليمان .٢٠

 والكتب اإليمان بالمالئكة -اإليمان  .٢١

 النبوات –بحوث في اإليمان بالرسل  .٢٢

 اإليمان باليوم اآلخر .٢٣

 بحوث في عقيدة القدر .٢٤

 الوالء والبراء .٢٥

 فضل الخلفاء األربعة وثبوت خالفتهم .٢٦

 وفضائلهم العقيدة في الصحابة وآل البيت .٢٧

 الشفاعة .٢٨

 الفتن وأشراط الساعة .٢٩

 اآلحادخبر  .٣٠

 بحوث في االئتالف وذم االختالف .٣١

 األوائل .٣٢

 اعتقاد األئمة األربعة .٣٣

 فتاوى في العقيدة  .٣٤

 ردود في العقيدة .٣٥

 عام –اعتقاد علماء ومفكرين  .٣٦
 عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفكره -اعتقاد علماء ومفكرين  .٣٧
 هود علماء في نشر العقيدة السلفيةج .٣٨



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 توحيد  .٣

 يخ االسالمشروح كتاب التوحيد لش  - ٠١

 كتب ورسائل في التوحيد   - ٠٢

 شبهات في التوحيد والرد عليها  - ٠٣

 نواقض وقوادح توحيد العبادة  - ٠٤

 الغـلو في أصحاب القبور  - ٠٥

 الغلو في الصالحين  - ٠٦

 التوسل  - ٠٧

 جهود علماء في تقرير توحيد العبادة وتوحيد الربوبية  - ٠٨

 أصول الدين ومحاسنه ومزاياه  .٤

 أصول الدين  - ٠١

 خصائص الشريعة ومزاياها  - ٠٢

 محاسن الدين اإلسالمي  - ٠٣



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 أركان اإلسالم .٥

 متون وشروحات ألركان اإلسالم  - ٠١

 أحكام الطهارة والمياه  - ٠٢

 سنن الفطرة  - ٠٣

 تعظيم قدر الصالة  - ٠٤

 حكم تارك الصالة  - ٠٥

 صفة صالة النبي صلى الله عليه وسلم  - ٠٦

 مسائل متنوعة في صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق بها  - ٠٧

 صالة أهل األعذار  - ٠٨

 صالة الجمعة  - ٠٩

 الوتر وصالة الليل  - ١٠

 مناهي شرعية في الصالة  - ١١

 أحكام المساجد وصالة الجماعة واألذان  - ١٢

 زكاة  - ١٣

 صفة الحج والعمرة  - ١٤

 والعمرةبحوث في مسائل معينة في الحج   - ١٥



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 علوم الحديث .٦

 علم علوم الحديث .١

 قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص .٢

 قواعد الجرح والتعديل .٣

 شروح البيقونية .٤

 شروح ألفيتي السيوطي والعراقي .٥

 شروح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر .٦

 بحوث في مقدمة ابن الصالح .٧

 يثكتب متنوعة في مصطلح الحد .٨

 فوائد وبحوث في مصطلح الحديث .٩

 فتاوى في علم المصطلح .١٠

 الطبقات .١١

 التواريخ .١٢

 عرفة الصحابةم .١٣

 ألقاب وكنى .١٤

 الثقات .١٥

 الضعفاء والوضاعين .١٦

 الكمال في أسماء الرجال ومختصراته .١٧

 التراجم والسؤاالت .١٨

 أحكام متأخرين في الجرح والتعديل .١٩



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 المراسيل .٢٠

 مون والمدلسون والمهملونالمختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبه .٢١

 دراسات على رواة معيـنـيـن .٢٢

 دراسات على رواة مسانيد معينة .٢٣

 العلل .٢٤

 الشواهد والمتابعات والفصل بين الوصل في الروايات .٢٥

 دراسات على أسانيد وروايات .٢٦

 دراسات في كتب الحديث .٢٧

 تصحيفات حديثية .٢٨

 تراجم أعالم الحديث .٢٩

 هود علماء في علم الحديثج .٣٠

 مناهج محدثين .٣١

 بات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالتاألث .٣٢



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 حديث .٧

 دراسات في السنة النبوية ومراحل تدوينها .١

 شروحات وبحوث في صحيح البخاري .٢

 شروحات وبحوث في صحيح مسلم .٣

 كتب تعنى بالصحيحين .٤

 السنن األربع .٥

 كتب اإلمام أحمد المسندة (المسند والزهد) .٦

 موطأ مالك وشروحاته .٧

 ي وكتبه المسندةمعاجم الطبران .٨

 مستدرك الحاكم .٩

 سنن البيهقي وكتبه المسندة .١٠

 عام (مرتبة على سنة الوفاة) -بقية كتب الحديث  .١١

 بقية كتب الحديث (كتب حديث موضوعية) .١٢

 مستخرجات .١٣

 مجاميع أجزاء حديثية .١٤

 أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة) .١٥

 فضائل وتواريخ مكة والمدينة والشام .١٦

 البلدانيات (مرتبة على تاريخ الوفاة) -األحاديث البلدانية  .١٧

 المصنفات واآلثار .١٨

 الزوائد .١٩



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 تخريج األحاديث والحكم عليها .٢٠

 موسوعات الحديث وأطرافه .٢١

 مجاميع أحاديث وآثار صحيحة .٢٢

 األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة .٢٣

 أحاديث جامـعة .٢٤

 ناسخ الحديث ومنسوخه .٢٥

 أسباب ورود الحديث .٢٦

 أمثال الحديث .٢٧

 مشكل الحديث .٢٨

 لحديثغريب ا .٢٩

 ردود علمية حديثية .٣٠

 األحاديث القدسية .٣١

 أحاديث موضوعية .٣٢

 شروحات حديثية .٣٣

 شروح أحاديث مفردة .٣٤



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 أصول فقه .٨

 علم أصول الفقه والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية  - ٠١

 مختصرات في أصول الفقه - ٠٢

 مطوالت في أصول الفقه - ٠٣

 ٢&  ١ج  – بحوث في مواضيع معينة في أصول الفقه - ٠٤

 واألصولية القواعد الفقهية - ٠٥

 مقاصد الشريعة - ٠٦

 الفروق الفقهية - ٠٧

 فقه .٩

 بحوث في علم الفقه، ومناهج فقهاء - ٠١

 الفقه الحنفي - ٠٢

 فقه مالكي - ٠٣

 الفقه الشافعي - ٠٤

 العمدة وشروحه -الفقه الحنبلي  – ٠٥

 شروح زاد المستقنع -الفقه الحنبلي  - ٠٦

 دراسات على كتاب عمدة الطالب -الفقه الحنبلي  - ٠٧

 دراسات على كتاب دليل الطالب -الفقه الحنبلي  - ٠٨

 في الفقه الحنبلي مطوالت - ٠٩

 كتب متنوعة في الفقه الحنبلي  - ١٠

 مسائل أحمد - ١١



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 فقه غير مذهبي - ١٢

 عام –كتب الحديث المصنفة على أبواب الفقه   - ١٣

 بلوغ المرام -كتب الحديث المصنفة على أبواب الفقه   - ١٤

 عمدة األحكام -كتب الحديث المصنفة على أبواب الفقه   - ١٥

 مسائل الخالف - ١٦

 االختيارات الفقهية - ١٧

 مسائل اإلجماع - ١٨

 تخريج أحاديث كتب الفقه - ١٩

 فقه األموال والمعامالت - ٢٠

 سفقه األطعمة واألشربة واللبا - ٢١

 أحكام الجنائز والمقابر - ٢٢

 بحوث فقهية طبية - ٢٣

 فقه السفر - ٢٤

 فقه النوازل وما استجد من المسائل - ٢٥

 بحوث فقهية في مسائل معينة - ٢٦

 ردود فقهية - ٢٧

 بحوث في فقه علماء معينين - ٢٨

 فرائض .١٠



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 سيرة النبي عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء .١١

 ياءقصص األنب - ٠١

 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - ٠٢

 بحوث في السيرة - ٠٣

 خصائص الرسول عليه السالم وحقوقه - ٠٤

 شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - ٠٥

 دالئل النبوة - ٠٦

 هدي الرسول صلى الله عليه وسلم - ٠٧

 الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته - ٠٨

 صلى الله عليه وسلم -مين لإلسالم ونبيه رؤية علماء غير مسل - ٠٩

 بحوث تاريخية تتعلق بمواقف الصحابـة - ١٠

 المغازي - ١١

 سيرة الصحابة وأمهات المؤمنين - ١٢

 خصائص األمة - ١٣



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 اعتصام بالسنة  .١٢

 االعتصام بالسنة ومنهج السلف الصالح  - ٠١

 سنن مهجورة  - ٠٢

 البدع والتحذير منها  .١٣

 وأحكامها وأسبابها تعريف البدعة  - ٠١

 عرض للبدع  - ٠٢

 التحذير من البدع  - ٠٣

 منهج أهل السنة في التعامل مع المبتدع  - ٠٤



 الرئيسيةحت الفئات لمواضيع المندرجة تافهرس 

 

 

 أديان وفرق .١٤

 مقدمات في علم الملل والنحل .١

 كتب موسعة في الفرق الضالة .٢

 ذهب أهل التأويل والرد عليهمم .٣

 الغلو في الدين .٤

 شاعرةاأل .٥

 المشبهة .٦

 المعطلة والجهمية .٧

 المعتزلة .٨

 ضةمفو  .٩

 ماتريديةال .١٠

 منهج التكفير عند أهل السنة والرد على المخالف .١١

 خوارج .١٢

 الشيعة والرافضة .١٣

 الزيدية والهدوية .١٤

 اإلسماعيلية .١٥

 الدروز والنصيرية .١٦
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(375 - 329/13وتقع يف جمموع الفتاوى )مقدمة يف أصول التفسري 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريلعبد الرمحن بن قاسم« مقدمة التفسري»شرح 

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارالبن تيمية« مقدمة يف أصول التفـسري»شرح 

مؤسسة وقف الشيخعبد الرمحن بن انصر الرباكتوضيح مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية
الرباك

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
الرايض

1332)حممد مجال الدين القامسي ( هـ911)جلالل الدين السيوطي  (أصول التفسري)شرح 
(هـ

-دار املعراج الدولية 
الرايض

تعليق وختريج
خالد بن خليل الزاهدي
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:الفئة  تفـسـيـر
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتللسيوطي (رسالة يف أصول التفسري)شرح 

اخلرب- دار ابن عفان خالد بن عثمان السبت2/1مجعا ودراسة - قواعد التفسري 

معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطيارامليسر يف أصول التفسري
جدة- للقرآن وعلومه 

معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطيارالتحرير يف أصول التفسري
جدة- للقرآن وعلومه 

راجعه
جلنة من املتخصصني

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقواعد احلسان لتفسري القرآن
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
خالد بن عثمان السبت. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

املدينة- دار امليمنة ( هـ1397)حمسن بن جعفر بو مني تسهيل املسري إىل علم التفسري دراسة وحتقيق
حممد بن سعيد بكران

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأصول يف التفسري
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(أصول يف التفسري)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

1251   من 32صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
:املوضوع  أصول تفـسـيـر
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الرايض- دار التدمرية سعد بن انصر الشثريللشيخ حممد بن عثيمني (أصول من التفسري)التحبري شرح 

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانالتحبري لقواعد التفسري

املؤلففهد بن عبد الرمحن الرومياملغين يف أصول التفسري ومناهجه

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضياملهذب يف أصول التفسري

معجم شامل ملا يهم املفسر معرفته من أصول التفسري- مفاتيح التفسري 
2/1وقواعده ومصطلحاته ومهماته 

الرايض- دار التدمرية أمحد بن سعد اخلطيب

الرايض- دار التدمرية حمسن بن حامد املطرييأتصيل وتقومي- تفسري القرآن ابلقرآن 

مقدمة أتصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري- التفسري النبوي 
2/1النبوي الصريح 

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز الباكري
الرايض

الرايض- دار التدمرية انصر بن حممد الصائغ2/1مجعا ودراسة - الرتجيح ابلسنة عند املفسرين 

الرايض- دار القاسم حسني بن علي احلريب2/1قواعد الرتجيح عند املفسرين  تقدمي
مناع بن خليل القطان
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الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميتنازع قواعد الرتجيح عند املفسرين

التحرير)قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه 
2/1 (والتنوير

الرايض- دار التدمرية عبري بنت عبد هللا النعيم تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين يف ضوء ترجيحات
1/2دراسة نظرية تطبيقية – الرازي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الرومي

لندن- جملة احلكمة عبد الرمحن بن صاحل الدهش(رسالة دكتوراة)األقوال الشاذة يف التفسري ، نشأهتا وأسباهبا وآاثرها 

الرايض- دار التدمرية عبد السالم بن صاحل اجلار هللا(دراسة نظرية تطبيقية)نقد الصحابة والتابعني للتفسري 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول2/1القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام 
اجلزائر

مركز تفسري للدراساتمساعد بن سليمان الطيارشرح مقدمة تفسري الطربي
الرايض- القرآنية 

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز حملمد)شرح مقدمة تفسري ابن عطية 
( هـ541)عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيار

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز على مقدمة تفسري ابن كثري
وتفسري سورة الفاحتة

الرايض- مدار الوطن  إعداد
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية
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الرايض- دار الصميعي هيفاء بنت مقعد العتييبدراسة نظرية تطبيقية- احلمل على الظاهر وأثره يف التفسري 

دراسة وصفية موازنة بني املؤلفات املسماة بـ- أصول التفسري يف املؤلفات 
((أصول التفسري))

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 
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(مرتبة على اتريخ الوفاة)التفسري ابملأثور  :املوضوع 

01

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتنظرات يف التفسري ابملأثور

رواية احلسن بن حممد الزعفراين عن حجاج بن حممد- تفسري القرآن 
املصيصي

ابن جريج، عبد امللك بن عبدالعزيز
( هـ150)

-دار الكمال املتحدة 
دمشق

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

الدار- دار املعرفة  ( هـ179)تفسري اإلمام مالك بن أنس 
البيضاء

مجع وحتقيق
محيد حلمر. د

ابن وهب، عبد هللا بن وهب4/1 (التفسري، علوم القرآن، الدعاء، األنساب، الصمت، اخلامت)- اجلامع 
( هـ197)املصري 

ديب- مجعية دار الرب  تعليق/حتقيق
ميكلوش موراين وحممد احملمادي

الرايض- دار التدمرية 3/1 ( هـ204)تفسري اإلمام الشافعي  مجع/دراسة/حتقيق
أمحد مصطفى الفران

-دار أجيال التوحيد ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 6/1 ( حديثا435منتخب من كتبه وفيه )تفسري القرآن 
جدة

مجع وترتيب زختريج
علي بن أمحد الرازحي

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 2/1تفسري القرآن 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
مصطفى مسلم حممد. د

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 3/1تفسري عبد الرزاق 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
حممود حممد عبده. د

الرايض- دار الصميعي 2/1مجعا ودراسة  - ( هـ224)تفسري اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم  مجع ودراسة
غزيل بنت دحيم الدوسري. د
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ويضم) (8-6سنن سعيد بن منصور )يقع ضمن )تفسري سعيد بن منصور 
(تفسري السور من سورة إبراهيم إىل آخر القرآن

الرايض- دار األلوكة ( هـ227)سعيد بن منصور  حتقيق
جلنة من احملققني

جمموع من طبقات ابن سعد ، حممد بن سعد بن منيع)تفسري ابن سعد 
(( هـ235)الزهري 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

مجع
علي بن أمحد الرازحي

الرايض- دار املؤيد 4/1يف التفسري  ( هـ241)مروايت اإلمام أمحد بن حنبل  مجع
حكمت بن بشري بن ايسني. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ249)عبد بن محيد الكشَّى قطعة من تفسري عبد بن محيد عناية
خملف بـنـيه العرف

307)إسحاق بن إبراهيم البسيت تفسري القرآن
(هـ

مصر- دار الفالح  حتقيق
صربي عبد اخلالق

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي26/1جامع البيان يف أتويل القرآن 
( هـ310)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الرايض- الرتاث الذهيب إسالم بن منصور بن عبد احلميد3/1خمتصر تفسري الطربي  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

جامع)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي 
(البيان عن أتويل آي القرآن

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

-استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف جامع البيان 
2/1عرضا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية شايع بن عبده األمسري
املدينة
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ابن املنذر، حممد بن إبراهيم(قطعة منه) 2/1كتاب تفسري القرآن 
( هـ318)النيسابوري 

املدينة النبوية- دار املآثر  تقدمي/حتقيق
عبد هللا الرتكي. د/ سعد السعد . د

تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة
15/1والتابعني 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق
سيد بن بيومي

تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة
17/1والتابعني 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
جمموعة من الباحثني

-دار الكتاب الثقايف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 6/1التفسري الكبري ، تفسري القرآن العظيم 
األردن

حتقيق
هشام البدراين

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللا5/1تفسري القرآن العزيز 
( هـ399)

-مكتبة الفاروق احلديثة 
مصر

حتقيق
حسني بن عكاشة وحممد الكنـز

الثعليب ، أمحد بن حممد النيسابوري33/1الكشف والبيان عن تفسري القرآن ، املعرف بتفسري الثعليب 
( هـ427)

جدة- دار التفسري  حتقيق
جمموعة من الباحثني

إمساعيل بن أمحد النيسابوري الضرير(أربع رسائل دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية) 10/1الكفاية يف التفسري 
( هـ430)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

ابن عباس- نقول حتوي تفسري سعيد بن جبري ) 8/1موسوعة مدرسة مكة 
(عطاء بن أيب رابح- عكرمة - طاووس بن كيسان - جماهد - 

القاهرة- دار السالم 

الرايض- دار طيبة 4/1 (الكتب الستة ومسند أمحد)جامع التفسري من كتب األحاديث  إشراف
خالد بن عبد القادر آل عقدة
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن17/1الدر املنثور من التفسري ابملأثور 
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار هجر  أشرف على حتقيقه
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

املدينة النبوية- دار املآثر حكمت بن بشري بن ايسني4/1موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور - التفسري الصحيح 

صلى هللا عليه)أكرب جامع لتفسري النيب  - 24/1موسوعة التفسري املأثور 
والصحابة والتابعني واتبعيهم، معزوا إىل مصادره األصلية (وسلم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
جدة- مبعهد الشاطيب 

بريوت- دار ابن حزم  إشراف
مساعد بن سليمان الطيار. د
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الراغب األصفهاين، احلسني بنتفسري الراغب األصفهاين
( هـ425)حممد بن املفضل 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل بن علي الشدي. د

دمشق- دار القلم ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد 2/1الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  حتقيق
صفوان داوودي. د

جامعة اإلمام حممد بن( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد 25/1التفسري البسيط 
الرايض- سعود 

حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ومعه حاشي توفيق العزيز على الوجيز يف
تفسري القرآن العزيز

مصر- دار اللؤلؤة ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد  حتقيق
شعبان بن سليم العودة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ479)علي بن فضال اجملاشعي 2/1 (نكت املعاين على آايت املثاين)النكت يف القرآن  دراسة/حتقيق
إبراهيم احلاج علي

516)البغوي، احلسني بن مسعود 8/1" معامل التـنـزيل"تفسري البغوي املسمى 
(هـ

الرايض- دار طيبة  حتقيق
سليمان احلرش/عثمان ضمريية / حممد النمر 

الرايض- دار السالم (معامل التنزيل)خمتصر تفسري البغوي املسمى  اختصار وتعليق
عبد هللا بن أمحد الزيد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليزاد املسري يف علم التفسري
( هـ597)البغدادي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

عز الدين عبد الرزاق الرسعينرموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز
( هـ661)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد بن صاحل الرباك. د
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الرايض- مكتبة الرشد ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد 15/1 (تفسري القرطيب)اجلامع ألحكام القرآن  حتقيق
عبد الرزاق املهدي

وزارة األوقاف والشؤون( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد (تفسري القرطيب)اجلامع ألحكام القرآن 
قطر- اإلسالمية 

إشراف
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي (7/1)تفسري شيخ االسالم ابن تيمية  مجع وتعليق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

اختيارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري من أول سورة املائدة إىل آخر
(مجعا ودراسة) 2/1سورة اإلسراء 

الرايض- دار التدمرية  مجع/دراسة
حممد بن عبد العزيز املسند

اختيارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري من أول سورة األنفال إىل آخر
2/1مجعا ودراسة - سورة اإلسراء 

الرايض- دار التدمرية  إعداد
حممد بن عبد العزيز املسند. د

الطائف- مكتبة املزيين حممد بن زيلعي هندياختيارات ابن تيمية يف التفسري ومنهجه يف الرتجيح

التعليقات على املسائل العقدية للشيخ: التسهيل لعلوم التنزيل، وهبامشه
عبد الرمحن بن انصر الرباك حفظه هللا

ابن جزي، حممد بن أمحد الكليب
( هـ741)األندلسي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق
علي بن محد الصاحلي

الرايض- مكتبة العبيكان 2/1 ( هـ748)تفسري اإلمام الذهيب  مجع
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

الدمام- دار ابن اجلوزي 3/1 (جمموع كالم ابن القيم يف التفسري)بدائع التفسري  مجع
يسري السيد حممد
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اختيارات ابن القيم وترجيحاته يف التفسري من أول القرآن الكرمي إىل آخر
2/1سورة اإلسراء 

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن عبد هللا بن جابر القحطاين
جامعة امللك سعود

حملى أبحكام الشيخ حممد انصر الدين األلباين) 4/1تفسري القرآن العظيم 
(على األحاديث

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

اجلبيل- دار الصديق 

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 7/1 (املعروف بتفسري ابن كثري)تفسري القرآن العظيم 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حكمت بشري ايسني. د/أبو إسحاق احلويين

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 8/1تفسري القرآن العظيم 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق وتعليق وختريج
شعيب األرانؤوط وحممد اخلن

-دار البشائر اإلسالمية حممد خري رمضان يوسفتفسري ما مل يفسره ابن كثري
بريوت

الكويت- دار غراس حممد بن محد احلمود النجدي4/1حسن التحرير يف هتذيب تفسري ابن كـثري 

الرايض- دار السالم املصباح املنري خمتصر تفسري ابن كثري اختصار
مكتب التحقيق ابلدار

الدمام- دار ابن اجلوزي حكمت بن بشري بن ايسنيفتح الكرمي ملختصر تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري

مصر- دار الوفاء ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر 3/1 (خمتصر تفسري القرآن العظيم)عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري  إعداد
أنور الباز
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-مؤسسة اجلريسي علي بن مصطفى خملوفعبارة عن نص تعليقات ابن كثري على اآلايت- خمتصر تفسري ابن كثري 
الرايض

مكرر يف ملح) 2/1فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري - الروض النضري 
(العلم

-مكتبة اإلمام الذهيب غزاي بن محدان الوهيب
الكويت

الرايض- مكتبة األديب هاين احلاجالتحبري لألوهام والتنبيهات الواردة يف تفسري احلافظ ابن كثري

 من187تعليقات مساحته على اآلايت - مسائل اإلمام عبد العزيز بن ابز 
 من سورة يونس26سورة البقرة إىل اآلية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقييد
حممد بن عبد العزيز بن سعد. د

تفسري القرآن)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن كثري 
(العظيم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات العلمية
مكة- 

الرايض- دار العاصمة 2/1تفسري ابن رجب احلنبلي  تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا

( هـ911)جالل الدين السيوطي تفسري اجلاللني
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

الرايض- دار السالم  تعليق
صفي الرمحن املباركفوري

( هـ911)جالل الدين السيوطي من سورة غافر إىل الناس- تفسري اجلاللني 
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

الرايض- مدار الوطن  تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسأنوار اهلاللني يف التعقبات على اجلاللني
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حممد بن مجيل زينو(تفسري اجلاللني)و  (قرة العينني)تنبيهات مهمة على 

جمري الدين العليمي، عبد الرمحن بن7/1فتح الرمحـٰن يف تفسري القرآن 
( هـ928)حممد املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
نور الدين طالب

1251   من 44صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01

القاهرة- دار احلديث ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 5/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق
سيد بن إبراهيم

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 10/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق وتعليق
حممد صبحي بن حسن حالق

مصر- دار الوفاء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 5/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق
عبد الرمحن عمرية. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد الرمحن اخلميسعذب الغدير يف بيان التأويالت يف كتاب فتح القدير

املدينة- دار اإلمام مسلم زيد بن علي مهارش5/1هتذيب تفسري الشوكاين 

1430)حممد بن سليمان األشقر زبدة التفسري من فتح القدير
(هـ

الثقبة- دار اهلجرة 

اآللوسي، حممود بن عبد هللا30/1روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 
( هـ1270)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ماهر حبوش

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيين2/1جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري : جمالس بن ابديس ، أو
( هـ1358)اجلزائري 

الرايض- دار ابن حزم  عناية وختريج
أبو عبد الرمحن، حممود اجلزائري

ويقع ضمن السلسلة السلفية) 4/1توفيق الرمحن يف دروس القرآن 
(للرسائل والكتب النجدية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد بن صاحل الرباك. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر4/1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرتيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن
( هـ1376)

الرايض- مكتبة الرشد 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملواهب الرابنية من اآلايت القرآنية
( هـ1376)

الدمام- رمادي للنشر  عناية
مسري املاضي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرفوائد مستنبطة من قصة يوسف
( هـ1376)

الرايض- دار القاسم  حتقيق
عبد العزيز السيد

الدالئل القرآنية يف أن العلوم واألعمال النافعة العصرية داخلة يف الدين
اإلسالمي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

حممد األمني بن حممد املختارأضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  إشراف
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

مكة- دار عامل الفوائد 4/1العذب الـنـمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  إعداد
خالد بن عثمان السبت. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتفسري القرآن الكرمي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (من أول القرآن إىل سورة النور) 4/1املعاين احلسان يف تفسري القرآن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01

هتذيب التفسري وجتريد التأويل مما أحلق به من األابطيل ورديء األقاويل
5/1

الرايض- مكتبة املعارف عبد القادر بن شيبة احلمد

مراكش- النبالء للكتاب حممد بن عبد الرمحن املغراوي40/1التدبر والبيان يف تفسري القرآن بصحيح السنن 

الظهران- الدرر السنية القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنيةالتفسري احملرر للقرآن الكرمي مراجعة
خالد بن عثمان السبت. د

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري أيسر التفاسري لكالم العلي القدير
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

للشيخ أيب بكر (أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري): نظرات يف كتاب
جابر اجلزائري

عبد العزيز بن عبد هللا الرومي
( هـ1421)

الرايض- مكتبة التوبة 

عون الرمحن يف تفسري القرآن وما فيه من اهلداايت والفوائد واألحكام
25/1

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن إبراهيم الالحم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريفضل آية الكرسي وتفسريها
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي الفتح القدسي يف آية الكرسي حتقيق
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرآية الكرسي وبراهني التوحيد

مكتبة دار املنهاج القوميتفسري سورة الفاحتة لشيخ اإلسالم اإلمام ابن قيم اجلوزية
دمشق- 

مجع
يوسف عمر مبيض

ابن خطيب الناصرية، علي بن حممدالطيبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة
( هـ843)احلليب 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
عمار سعيد متالت

-كرسي القرآن الكرمي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرمن هداايت سورة الفاحتة
جامعة امللك سعود

الرايض- دار التوحيد صاحل بن عبد العزيز آل الشيخاجلامع يف تفسري سورة الفاحتة

الرايض- مدار الوطن أمحد بن أمحد الطويل(سورة الفاحتة)أعظم ما نزل من القرآن 

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز على مقدمة تفسري ابن كثري
(تقدم يف كتب أصول التفسري)وتفسري سورة الفاحتة 

الرايض- مدار الوطن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01

-موضوعاهتا - مقاصدها - فضائلها - تفسريها )تفسري سورة الفاحتة 
(مسائلها الفقهية- بالغة آايهتا - فوائدها 

الظهران- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينتفسري سورة الفاحتة من كتب أئمة تفسري القرآن الكرمي
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

يوسف بن عبد هللا األرميوينالقول املعتمد يف تفسري قل هو هللا أحد
( هـ958)الشافعي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد خري رمضان يوسف

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب تفسري سورة الفلق حتقيق
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنتفسري سورة النصر
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن انصر الرباكتفسري جزء عم وأحكامه وفوائده فسر اآلي
عبد احملسن العسكر. د

 فائدة عقدية ووعظية وتربوية1000تفسري جزء عم واستنباط أكثر من 
وفقهية

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف

الرايض- دار احملدث مساعد بن سليمان الطيارجزء عم- منت التفسري 

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيالتفسري الَعقدي جلزء عم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01

استنبط الفوائد الشيخ عبد)تفسري جزء األحقاف وفوائده وأحكامه 
(الرمحن الرباك

مكة- املكتبة األسدية  فسر اآلي
عبد احملسن العسكر. د

عبد احملسن/ عبد الرمحن الرباكتفسري جزء الذارايت وفوائده وأحكامه
العسكر

الرايض- دار التوحيد 

الرايض- دار املنهاج عبد الرمحن بن انصر الرباكتفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه عناية
عبد احملسن العسكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيختفسري املفصل من سورة ق إىل سورة احلديد حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ومقارنتها بكائنة املسلمني مع)كشف النقاب عن معامل سورة األحزاب 
(التتار يف القرن الثامن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

تفسري سورة املسد، ويليه زايدات حملمد بن حممد ابن احملب املقدسي
( هـ788)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

مكرر يف اآلداب (قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)تفسري قوله تعاىل 
(الشرعية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  عناية
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(427 - 280/15وهو يف جمموع الفتاوى )تفسري سورة النور 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر)تفسري ابن األمري الصنعاين املسمى 
2/1 (والقرآن

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-مركز الكلمة الطيبة 
اليمن

حتقيق
هدى بنت حممد القباطي

1251   من 50صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01

جامعة اإلمام حممد بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (ويقع ضمن جمموع مؤلفاته)كتاب التفسري 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة التوبة سعود بن عبد هللا الفنيسان( حديث200)مروايت أم املؤمنني عائشة يف التفسري 

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بناآلية...(لقد من هللا على املؤمنني)جمالس يف تفسري قوله تعاىل 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

دار القبلة للثقافة
جدة- االسالمية 

حتقيق
حممد عوامة

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اىل يوم)وبل الغمامة يف تفسري 
(القيامة

مكتبة دار البيان احلديثة( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 
الطائف- 

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

-دار علماء السلف ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي (واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا)تفسري آية 
االسكندرية

مصر- دار الفرقان عبد املالك بن أمحد الرمضاينمن كل سورة فائدة

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة(مكرر يف احلديث)املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري 
( هـ276)الدينوري 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

-دار الكلم الطيب ( هـ1420)عطية حممد سامل السؤال واجلواب يف آايت الكتاب
دمشق

مصر- دار اإلمام أمحد دروس علمية شرحها مساحة الشيخ  عبد العزيز بن ابز- فوائد من التفسري  تقدمي الشيخ/مجع
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01

جمموع تفسري آايت من القرآن الكرمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
(جمموع كالمه يف التفسري يف حبوثه وحماضراته)

الرايض- مدار الوطن  إشراف/مجع
عبد العزيز السدحان/يزيد الروعان

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولقطوف التحريرات واالستنباطات من اآلايت احملكمات
اجلزائر

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن صاحل السيفاملنتقى يف تفسري القرآن الكرمي
الرايض

تقدمي
مساعد بن سليمان الطيار. د

الرايض- مكتبة العبيكان حممد صاحل املنجدتفسري الزهراوين البقرة وآل عمران

الرايض- ديوان املسلم انصر بن سليمان العمرتفسري تدبري موضوعي لسورة الكهف- إشراقات سورة الكهف 

معهد اإلمام الطربيعقيل بن سامل الشمريتدبُـّر سورة الكهف
السعودية- لعلوم القرآن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتبة غالبا على اتريخ الوفاة)تفسري آايت األحكام  :املوضوع 

01

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريالتفسري الفقهي
الرايض

204)الشافعي، حممد بن إدريس أحكام القرآن
(هـ

الرايض- آفاق املعرفة  دراسة وحتقيق
عبد هللا شرف الدين الداغستاين

القاهرة- دار الذخائر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني مجعه البيهقي من كالم اإلمام الشافعي- أحكام القرآن  حتقيق وتعليق
أيب عاصم الشوامي

مركز البحوث اإلسالمية( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد (كان مفقودا)أحكام القرآن الكرمي 
استانبول- 

حتقيق
سعد الدين أوانل. د

-دار الكتب العلمية ( هـ370)اجلصاص، أمحد بن علي بيان ألحكام القرآن على املذهب احلنفي- أحكام القرآن 
بريوت

حتقيق
عبد السالم شاهني

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللابيان ألحكام القرآن على املذهب املالكي- أحكام القرآن 
( هـ543)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

-مكتبة البيان احلديثة حممد عبد الرمحن األهدلتعقبات حديثية على ابن العريب يف أحكام القرآن
الطائف

حممد بن علي املوزعي الشافعي2/1تيسري البيان ألحكام القرآن 
( هـ825)

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
حممد أمحد اليحىي املقري

حممد بن علي املوزعي الشافعي4/1تيسري البيان ألحكام القرآن 
( هـ825)

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

عناية
عبد املعني احلرش
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتبة غالبا على اتريخ الوفاة)تفسري آايت األحكام  :املوضوع 

01

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1اإلكليل يف استنباط التـنزيل 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

دراسة/حتقيق
عامر بن علي العرايب

الرايض- دار الداعي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1فيوض العالم على تفسري آايت األحكام 

حممد صديق بن حسن القنوجي2/1نيل املرام من تفسري آايت األحكام 
( هـ1307)

الدمام- رمادي للنشر  حتقيق
يوسف البكري/ رائد بن صربي 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاإلملام ببعض آايت األحكام تفسريا واستنباطا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1أحكام من القرآن الكرمي 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة سليمان بن إبراهيم الالحمتنوير العقول واألفهام يف تفسري آايت األحكام

مكة- جامعة أم القرى نورة بنت زيد الرشودآايت األحكام على املذهب احلنبلي تقدمي
الشيخ سعد بن انصر الشثري

سرد جلميع آايت األحكام حبسب األبواب)بلوغ املرام من آايت األحكام 
(الفقهية

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن علي احلطاب

–دار املرياث النبوي صاحل بن فوزان الفوزان2/1 (سورة آل عمران والنساء)من أحكام القرآن 
اجلزائر

عناية
العياشي بن العريب براهيمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتب على اتريخ الوفاة)أسباب النـزول والناسخ والنسوخ  :املوضوع 

01

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويالناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن
( هـ224)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن صاحل املديفر. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 3/1الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك  حتقيق
سليمان إبراهيم الالحم. د

437)مكي بن أيب طالب القيسي اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه
(هـ

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
أمحد حسن فرحات

الرايض- دار امليمان ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد أسباب نزول القرآن حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالعجاب يف بيان األسباب
( هـ852)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احلكيم األنيس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنلباب النقول يف أسباب النـزول: أسباب النـزول ، املسمى
( هـ911)ابن الكمال 

حلب- دار القلم العريب 

رواية) 2/1املـحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة 
(ودراية

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن سليمان املزيين

من مسند- تيسري الباري يف فضائل وتفسري وأسباب نزول كالم الباري 
(مكرر يف كتب فضائل القرآن) 2/1اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 

الرايض- دار الصميعي  مجع
عبد هللا بن إبراهيم القرعاوي

أول موسوعة علمية حديثية حمققة يف- االستيعاب يف بيان األسباب 
3/1أسباب نزول آي القرآن الكرمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم اهلاليل وحممد آل نصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
(مرتب على اتريخ الوفاة)أسباب النـزول والناسخ والنسوخ  :املوضوع 
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صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند من أسباب النـزول
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 

01

علوم: مكرر يف كتب) (أسبابه ، أنواعه ، طرق دفعه)مشكل القرآن الكرمي 
(القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن محد املنصور

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأتويل مشكل القرآن
( هـ276)الدينوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
سعد بن جندة عمر

بيان احلق ، حممود بن أيب احلسن4/1ابهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن 
( هـ553بعد )النيسابوري 

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

إعداد
سعاد بنت صاحل اببقي

تفسري آايت أشكلت على كثري من العلماء حىت ال يوجد يف طائفة من
2/1كتب التفسري فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز بن حممد اخلليفة

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن
( هـ926)اخلزرجي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

مجعا)جهود الشيخ السعدي يف دفع توهم التعارض من خالل تفسريه 
(ودراسة

-دار كنوز أشبيليا أمساء املزيين ومنرية الرشود
الرايض

إشراف
نور مكاوي. د

حممد األمني بن حممد املختار(ويقع ضمن جمموع مؤلفاته)دفع إيهام اإلضطراب عن آايت الكتاب 
( هـ1393)الشنقيطي 

جدة- مكتبة اخلراز 

الرايض- دار الثبات عبد العزيز بن ابز وغريهشبهات وإشكاالت حول بعض األحاديث واآلايت

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد العزيز القصرياألحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكرمي
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:الفئة  تفـسـيـر
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 
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السهيلي، عبد الرمحن بن عبد هللاالتعريف واإلعالم ملا أهبم من األمساء واألعالم يف القرآن الكرمي
( هـ581)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حممد بن علي الغساين ، املعروفالتكملة واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم فيما أهبم من القرآن
( هـ636)اببن عسكر 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
أسعد حممد الطيب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمفحمات األقران يف مبهمات القرآن
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
إايد خالد الطباع

عبد هللا األدكادي الشافعي2/1موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي 
( هـ1184)

الرايض- مكتبة العبيكان 

خالد اخلنني وحمسن خرابة ومروانموسوعة األعالم املبهمة يف القرآن الكرمي
عطية

الرايض- مكتبة العبيكان 

حممد بن عبد هللا األصبهايندرة التنزيل وغرة التأويل
( هـ420) (اخلطيب اإلسكايف)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

حممود بن محزة الكرماين املقرىءالربهان يف متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان
( هـ505)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجمالس ابن اجلوزي يف املتشابه من اآلايت القرآنية
( هـ597)البغدادي 

مصر- دار أصول  حتقيق
انصر حممدي حممد جاد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(313 - 270/13يقع يف جمموع الفتاوى )اإلكليل يف املتشابه والتأويل 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 
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الرايض- دار عامل الكتب عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودياحملكم واملتشابه يف القرآن العظيم

الكويت- دار غراس ( هـ1370)حممد بن راغب الطباخ وأين هو... ذو القرنني وسد الصني من هو  تعليق/ختريج/تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
حبوث لغوية :املوضوع 

01

-دار الكتب العلمية ( هـ207)حيىي بن زايد الفراء 3/1معاين القرآن 
بريوت

عناية
إبراهيم مشس الدين

األخفش األوسط ، سعيد بن2/1معاين القرآن 
( هـ210)مسعدة 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عبد األمري حممد الورد. د

تويف بعد)حممد بن املستنري قطرب 3/1معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه 
( هـ214

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة وحتقيق
حممد لقريز. د

األخفش األوسط ، سعيد بن2/1معاين القرآن 
( هـ210)مسعدة 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
هدى قراعة

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي6/1الغريبني يف القرآن واحلديث 
( هـ224)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
440

227)الدينوري، عبد هللا بن مسلم غريب القرآن
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق وتعليق
عبد الرزاق بن حممد البكري. د

عبد هللا بن حيىي بن املبارك الزيديغريب القرآن وتفسريه
( هـ237)

القاهرة- عامل الكتب  حتقيق
حممد سليم احلاج

311)الزجاج ، إبراهيم بن السري 5/1معاين القرآن وإعرابه 
(هـ

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عبد اجلليل عبده شليب

حممد بن عبد العزيز السجستايننزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز
( هـ330)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي. د
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:الفئة  تفـسـيـر
حبوث لغوية :املوضوع 
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القاهرة- دار احلديث ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 2/1معاين القرآن  حتقيق
حيىي مراد

الراغب األصفهاين، احلسني بناملفردات يف ألفاظ القرآن
( هـ425)حممد بن املفضل 

مصر- مكتبة فياض  حتقيق وتعليق
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتـعقيـبات املفيدة على كتاب مفردات القرآن

كتاب التنبيه على األلفاظ اليت وقع يف نقلها وضبطها تصحيف وخطأ يف
تفسريها ومعانيها وحتريف يف كتاب الغريبني أليب عبيد اهلروي

-دار كنوز أشبيليا ( هـ550)حممد بن انصر السالمي 
الرايض

دراسة/حتقيق
حسني عبد العزيز ابانجه

حممود بن أيب احلسن النيسابوري2/1إجياز البيان عن معاين القرآن 
( هـ553)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

دراسة/حتقيق
حنيف بن حسن القامسي

حممود بن أيب احلسن النيسابوري(رسالة دكتوراه)إجياز البيان عن معاين القرآن 
( هـ553)

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي بن سليمان العبيد. د

حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين6/1اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث 
( هـ581)

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد الكرمي الغرابوي

حتفة األريب مبا يف القرآن: وهو نظم كتاب)ألفية العراقي يف غريب القرآن 
(( هـ745)من الغريب، أليب حيان األندلسي 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق ودراسة
إمساعيل بن إبراهيم الزكي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1تذكرة األريب يف تفسري الغريب 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
علي بن حسني البواب. د
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:الفئة  تفـسـيـر
حبوث لغوية :املوضوع 
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-دار الكتب العلمية ( هـ666)حممد بن أيب بكر الرازي تفسري غريب القرآن العظيم
بريوت

أبو حيان األندلسي، حممد بنتفسري النهر املاد من البحر احمليط
( هـ745)يوسف 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

السمني)أمحد يوسف ، املعروف بـ 4/1عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ 
( هـ756 )(احلليب

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
حممد التوجني

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريتفسري غريب القرآن
( هـ804)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
مسري طه اجملذوب

نظم يف غريب القرآن يف- أنيس الغريب وجليس األريب يف نظم الغريب 
 بيت1780

نصر هللا بن أمحد التسرتي البغدادي
( هـ812)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق وتعليق
ممدوح بن تركي القحطاين. د

شهاب الدين ، أمحد بن حممد بنالتبيان يف تفسري غريب القرآن
( هـ815) (ابن اهلائم)عماد 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ضاحي عبد الباقي حممد. د

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغامعجم غريب القرآن
( هـ879)السودوين احلنفي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد احلميد حممد الدرويش

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارالتفسري اللغوي للقرآن الكرمي

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز اخلضرييالسراج يف بيان غريب القرآن
الرايض
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:الفئة  تفـسـيـر
حبوث لغوية :املوضوع 
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غريب القرآن بني كتايب املفردات للراغب األصفهاين وعمدة احلفاظ
للسمني احلليب

-كرسي القرآن الكرمي محد بن حممد احمليميد
جامعة امللك سعود

دمشق- دار ابن كثري حممد أحمزون6/1املعاين والدالالت - املصطلحات يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميجوامع الكلم القرآنية

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميآايت ودالالت- البحر يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميوروده وأحوال نزوله- املطر يف القرآن 

-اجلامعة اإلسالمية عبد الرمحن بن حممد احلجيلياجلهود اللغوية يف القرون الثالث األوىل للهجرة وأثرها ابلقرآن الكرمي
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01

تويف بعد)حممد بن املستنري قطرب (مكرر يف حبوث لغوية) 3/1معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه 
( هـ214

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة وحتقيق
حممد لقريز. د

بريوت- عامل الكتب ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 5/1إعراب القرآن 

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين4/1درج الدرر يف تفسري اآلي والسور 
( هـ471)

بريطانيا- جملة احلكمة  حتقيق
وليد احلسني وإايد القيسي

437)مكي بن أيب طالب القيسي 2/1مشكل إعراب القرآن 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممدإعراب القرآن
( هـ535)األصبهاين 

حتقيق
فائزة بنت عمر املؤيد. د

أبو البقاء العكربي، عبد هللا بنالتبيان يف إعراب القرآن
( هـ616)احلسني البغدادي 

بريوت- دار اجليل  حتقيق
علي البجاوي وحممد النجار

ابن األخنف اليمين، أمحد بن أيب5/1البستان يف إعراب مشكالت القرآن 
( هـ717)بكر 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
أمحد حممد اجلندي. د

أبو حيان األندلسي، حممد بن9/1تفسري البحر احمليط 
( هـ745)يوسف 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيإعراب القرآن العظيم
( هـ926)اخلزرجي 

-دار النشر للجامعات 
مصر

حتقيق وتعليق
موسى علي موسى مسعود. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01

حميي الدين بن أمحد درويش9/1إعراب القرآن الكرمي وبيانه 
( هـ1403)

دمشق- دار ابن كثري 

-دار املعرفة اجلامعية حممود سليمان ايقوت10/1إعراب القرآن الكرمي 
مصر

-تصريف - إعراب )معرض اإلبريز من الكالم الوجيز عن القرآن العزيز 
5/1 (معان لكلمات وآايت- قراءات 

-دار املعراج الدولية عبد الكرمي بن حممد األسعد
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد عبد الفتاح احلموز2/1التأويل النحوي يف القرآن الكرمي 

ديب- مركز مجعة املاجد ( هـ150)مقاتل بن سليمان البلخي الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

اخلطيب اإلسكايف، حممد بن عبد هللادرة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآلايت املتشاهبات يف كتاب هللا العزيز
( هـ420)األصبهاين 

مكة- جامعة أم القرى  تعليق/حتقيق/دراسة
حممد مصطفى آيدين. د

-دار العلم للماليني ( هـ478)احلسني بن حممد الدامغاين إصالح الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز: قاموس القرآن ، أو
بريوت

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين مسألة يف لطائف القرآن674- كشف املعاين يف املتشابه من املثاين
( هـ733)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمنتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار العاصمة  تعليق/دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01

أوائل النوادر يف الوجوه واألشباه والنظائر- من ينابيع علوم القرآن 
التصاريف ليحىي بن سالم ، ما اتفق لفظه واختلف معناه للمربد ، وجوه)

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
جنف عرشي. د

الرايض- دار التدمرية أمحد الربيدي وفهد الضالع4/1موسوعة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد العال سامل مكرماملشرتك اللفظي يف احلقل القرآين

معرفة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي: االستنباط عند املفسرين، ويليه
(مكرر يف علوم القرآن)

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالربهان يف بيان القرآن
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن محد الدايلدراسة صرفية- الوصف املشتق يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار التوحيد إميان بنت عبد هللا العمودي2/1مجع ودراسة - كليات األساليب القرآنية عند املفسرين  تقدمي
إبراهيم بن سعيد الدوسري. د

-كرسي القرآن الكرمي أبو بكر بن حممد البخيتخصائص األسلوب القرآين
جامعة امللك سعود

األساليب العربية الواردة يف القرآن الكرمي وأثرها يف التفسري من خالل
(26اإلصدار )جامع البيان للطربي 

مركز تفسري للدراساتفواز بن منصر سامل الشاووش
الرايض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01

مجعا- العام املراد منه اخلصوص يف القرآن الكرمي وبيان أثره يف التفسري 
ودراسة

-كرسي القرآن الكرمي أمحد بن سعد املالكي
جامعة امللك سعود

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميالبَدهيات يف القرآن الكرمي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(497 - 400/20تقع يف جمموع الفتاوى )احلقيقة واجملاز 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

(هللا ويل الذين آمنوا: رسالة يف تفسري قوله تعاىل)فتح اجلليل للعبد الذليل 
 نوعا من البديع120ذكر فيها 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- شركة الراين  عناية
حممد رفعت زجنري. د

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميوجوه التحدي واإلعجاز يف األحرف اهلجائية املقطعة يف أوائل السور

-مكتبة دار الزمان ( هـ1079)إبراهيم بن حممد املأموين حمذوفات القرآن
املدينة

أشرف على الفريق العلمي
أمحد بن علي السديس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويفضائل القرآن
( هـ224)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدمن مصنف ابن أيب شيبة الكويف- فضائل القرآن 
( هـ235)

حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن انيف األسلمي

حممد بن أيوب بن الضريس الرازيفضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة
( هـ294)

مصر- دار اللؤلؤة  ختريج
ايسر الدسوقي اليماين

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد فضائل القرآن

بريوت- دار ابن حزم ( هـ432)جعفر بن حممد املستغفري 2/1فضائل القرآن  ختريج/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر فضائل القرآن
(هـ

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنموارد الظمآن إىل معرفة فضائل القرآن
( هـ795)أمحد 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عثمان الرشوديشرح األربعني يف فضائل القرآن تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01

املال علي القاري، علي بن سلطانمجع األربعني يف فضائل القرآن املبني
( هـ1014)حممد 

األردن- دار عمار  ختريج/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار الصميعي أبو جابراألربعون حديثا يف فضل القرآن وآدابه

الرايض- مكتبة التوبة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (ويقع يف جمموع رسائل ومؤلفات الشيخ)كتاب فضائل القرآن  حتقيق
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

اهليئة العاملية لتخفيظأمحد بن عبد العزيز احلمدانإحتاف اإلخوان بفضائل القرآن
جدة- القرآن 

الرايض- دار التدمرية عبد السالم بن صاحل اجلار هللافضائل القرآن الكرمي

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعيالتبيان فيما صح يف فضائل سور القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي منرية حممد الدوسريأمساء سور القرآن وفضائلها تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيالدرر من صحيح فضائل اآلايت والسور َعــ

من مسند– تيسري الباري يف فضائل وتفسري وأسباب نزول كالم الباري 
(تقدم يف كتب أسباب النزول) 2/1اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 

الرايض- دار الصميعي  مجع
عبد هللا بن إبراهيم القرعاوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها
بريوت

حتقيق
أبو بكر علي الصديق. د

قل هو)جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من أن 
(205 - 5/17وتقع يف جمموع الفتاوى )تعدل ثلث القرآن  (هللا أحد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم  حتقيق
عبد العزيز السيد

-دار الكتب العلمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني أخالق أهل القرآن
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد عمرو بن عبد اللطيف

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتلآلجري (أخالق محلة القرآن)شرح خمتصر 

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرحملمد بن احلسني اآلجري (أخالق محلة القرآن)التبيان شرح 

-دار الرسالة العاملية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التبيان يف آداب محلة القرآن
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد رضوان عرقسوسي

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التبيان يف آداب محلة القرآن تعليق/حتقيق
أم عبد هللا بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

مركز الدراساتدخيل بن عبد هللا الدخيلمنهجه وشروطه وأساليبه وآدابه- إقراء القرآن الكرمي 
واملعلومات القرآنية مبعهد

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية(يف آداب محلة القرآن الكرمي)حلية أهل القرآن 
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01

كتاب حملات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر
3/1يف ثواب قارىء القرآن 

حممد بن عبد الواحد الغافقي
( هـ619)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

الرايض- دار الفضيلة بدر بن انصر البدرحال السلف مع القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي حافظ بن حممد احلكميالنصيحة لكتاب هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 

01

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيالربهان يف تناسب سور القرآن
( هـ708)الغرانطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سعيد بن مجعة الفالح. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي 22/1نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنتناسق الدرر يف تناسب السور
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر حممد عطا

حبث يف العالقات بني مطالع)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع 
(سور القرآن وخواتيمها

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد احملسن العسكر. د

مراصد املطالع يف تناسب املقاطع): علم املناسبات يف السور واآلايت، يليه
للسيوطي (واملطالع

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

مكة- دار طيبة اخلضراء دالل بنت عبد اجلليل القرعاينلوامع البينات ملا يف ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن من دالالت تقدمي
عبد هللا بن عبد العزيز العواجي. د

املختارات من: اجلزء الثاين من كتاب: مناسبات ختم اآلايت، يليه
املناسبات بني اآلايت

الرايض- دار الصميعي روال حجازي/ ابتسام العمودي 

الرايض- مكتبة الرشد من فتاوى األئمة األعالم حول القرآن مجع
عبد الكرمي الدرويش

الرايض- مدار الوطن ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز سبعون فتوى يف احرتام القرآن مجع
علي بن حسني أبو لوز
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الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللا(جمموعة فتاوى)كتاب القرآن 

-دار األندلس اخلضراء حممد بن موسى الشريف2/1جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األول إىل القرن الرابع عشر 
جدة

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن حممد احلجيالنفتح اللطيف يف أحكام املصحف الشريف

حبوث فقهية يف مسائل: مكرر يف)األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي 
(معينة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالن

الكويت- ركائز للنشر عبد اجمليد بن حممد الوعالنالدالالت العقدية لآلايت الكونية

الرايض- دار التحبري خليل بن عبد الرمحن الرباك(فئة الفقه- مكرر يف كتب النوازل )النوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي  تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د

مكرر يف) 2/1مجعا ودراسة - املسائل االعتقادية املتعلقة ابلقرآن الكرمي 
(كتب العقيدة

-دار التوحيد للنشر حممد هشام بن لعل حممد طاهري
الرايض حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

مجعفتاوى وأقوال العلماء- حكم قراءة القرآن ابملقامات املوسيقية واألحلان 
سيد بن خمتار بن أبو شادي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد مروايت دعاء ختم القرآن
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القاهرة- دار احلرمني أمحد بن أمحد شرشالردود القرآن على ذوي اجلحود واإلنكار

-كرسي القرآن الكرمي وليد بن عبد احملسن العمرياملقوالت اليت أبطلها القرآن ومنهجه يف إبطاهلا
جامعة امللك سعود

تكوين للدراساتمنقذ بن حممود السقارتنزيه القرآن الكرمي عن دعاوى املبطلني
جدة- واألحباث 

-دار البشائر اإلسالمية عبد احملسن بن زبن املطرييدعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القرن الرابع عشر اهلجري والرد عليها
بريوت

هل القرآن: رد على كتاب)شبهات املشككني حول القرآن وعلومه 
2/1رسالة ماجستري ودكتوراه من جامعة األزهر  - (معصوم؟

مصر- دار التقوى حممد عبد السميع بدير السيد

-املكتب اإلسالمي منذر حممد سعيد أبو شعرمقاصد سور القرآن الكرمي
بريوت

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدمقاصد سور القرآن الكرمي

سعود بن خالد بن سعود الكبري آلأثر مقاصد القرآن يف حل مشكالت األمة ودفع معوقات هنوضها
سعود

اجلمعية العلمية السعودية
جامعة– للقرآن الكرمي 

مكرر يف)النهي الصريح عن اتباع األهواء وأهلها يف القرآن الكرمي 
((كتب يف اهلداية- إميانيات )

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري
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-دار الكتب العلمية ( هـ386)علي بن عيسى الرماين النكت يف إعجاز القرآن
بريوت

حتقيق وشرح وتنقيح وزايدة
عبد هللا عباس الندوي

الرايض- دار التوحيد ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد بيان إعجاز القرآن حتقيق ودراسة
يوسف بن عبد هللا العليوي. د

حملمد (دالئل اإلعجاز)اإجناز بوعد التعليق على : دالئل اإلعجاز، ويليه
الطاهر ابن عاشور

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين
( هـ471)

الرابط- دار األمان  دراسة وحتقيق وتعليق
إبراهيم بن أمحد الوايف. د

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجايندالئل اإلعجاز
( هـ471)

جدة- دار املدين  تعليق
حممود حممد شاكر

إعجاز القرآن الكرمي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مع املقارنة بكتاب
للباقالين (إعجاز القرآن)

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز العواجي
الرايض

تقدمي
حكمت بن بشري بن ايسني. د

-كرسي القرآن الكرمي حسن بن عواد العويفإعجاز القرآن الكرمي عند ابن القيم
جامعة امللك سعود

 -((التحرير والتنوير))إعجاز القرآن الكرمي عند ابن عاشور يف تفسريه 
عرضا ودراسة

-كرسي القرآن الكرمي حممود بن علي البعداين
جامعة امللك سعود

شرح ملقدمة ابن عاشور يف إعجاز)األزهار املتناثرة على املقدمة العاشرة 
(القرآن

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن عبد العزيز العسكر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1معرتك األقران يف إعجاز القرآن 
( هـ911)ابن الكمال 

لبنان- دار الفكر  عناية
علي حممد البجاوي
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اهليئة العاملية لإلعجازعبد هللا بن عبد العزيز املصلحمنهج التدريس اجلامعي- اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
العلمي يف القرآن والسنة

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطياراإلعجاز العلمي إىل أين؟ مقاالت تقوميية لإلعجاز العلمي

مناذج من اإلشارات القرآنية إىل علوم- حقائق علمية يف القرآن الكرمي 
األرض

بريوت- دار املعرفة زغلول راغب النجار

الرايض- دار السالم ذاكر انيكهل هناك تضاد بني القرآن والعلوم العصرية

قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم وما فيها من الدروس والفوائد
( فائدة297)والقواعد والعرب 

-دار سبيل املؤمنني حممد بن جربيل بن حسني
القاهرة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد فريدتيسري املنان يف قصص القرآن

282)احلسني بن الفضل بن عمري األمثال الكامنة يف القرآن
(هـ

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(حيوي كتاب األمثال وزايدة من كتبه املتفرقة)اجلامع يف أمثال القرآن الكرمي 
( هـ751)أيوب 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  مجع/ترتيب/حتقيق
أبو أويس الكردي

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع3/1األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان ابهلل 
املدينة
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458)عبد هللا بن احلسني بن انقيا كتاب اجلمان يف تشبيهات القرآن
(هـ

حتقيق ومراجعة
حممود حسن الشيباين. د

الرايض- دار احلضارة  فائدة من تفسري ابن القيم1000أكثر من - تدبرات ابن القيم رمحه هللا  مجع
عبد الرمحن بن حممد السبهان

-صياغة معاصرة ألكثر من عشرة آالف هداية - هداايت القرآن الكرمي 
بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين

الرايض- معامل التدبر جلنة من الباحثني

الرايض- دار احلضارة خالد بن عثمان السبتدراسة أتصيلية- اخلالصة يف تدبر القرآن الكرمي 

:مكرر يف)الكنز الثمني من تدبر العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
(اإلميانيات

جمموعة آايت لإلعالم
الرايض– القرآين 

مجع وإعداد
انصر بن علي القطامي

الرايض- معامل التدبر (إميانيات: مكرر يف)ثالثون جملسا يف التدبر  إعداد
ــر)اللجنة العلمية يف مركز  (تدبُـّ

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 5/1آايت اهلداية واالستقامة يف كتاب هللا تعاىل 

جمد الدين ، حممد بن يعقوب الفريوز6/1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز 
( هـ817)أابدي 

بريوت- املكتبة العلمية  حتقيق
حممد النجار وعبد العليم الطحاوي

فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
املستنبطة من القرآن

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د
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حممد بن علي الكرجي القصاب4/1نكت القرآن الدالة على البيان وأنواع العلوم واألحكام 
( هـ360)

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
440

الرايض- دار احلضارة بدر بن انصر البدردراسات يف القرآن وتفسريه

-دار كنوز أشبيليا عطية بن نوري الفقيه(مجعا ودراسة)أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري 
الرايض

مركز تفسري للدراساتجلنة من الباحثنيمراجعات يف اإلسرائليات
الرايض- القرآنية 

مصر- مكتبة السنة حممد بن حممد أبو شهبةاإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري

مصر- دار الغدير حممد أمحد عيسى2/1موسوعة اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري 

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق حسني أمحد(اىل سورة االسراء)املكي واملدين يف القرآن الكرمي 

بريوت- دار املعرفة ( هـ1388)حممد فؤاد عبد الباقي املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي

دمشق- دار القلم إبراهيم بن حممد اجلرمي(علوم القرآن ، التفسري ، التجويد ، القراءات)معجم علوم القرآن 
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالتبيان يف أميان القرآن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

املوصول لفظاً املفصول معىًن يف القرآن الكرمي ، من أول سورة يس إىل
آخر القرآن الكرمي

الدمام- دار ابن اجلوزي خلود شاكر العبديل تقدمي
مساعد بن سليمان الطيار. د

اإلشارة عند املفسرين واألصوليني والبالغيني- اإلشارات يف التفسري 
والنحاة

مؤسسة العلم والتأصيلخالد بن عثمان السبت

الرايض- دار الصميعي حنان بنت قاسم العنزياالحرتاس يف القرآن الكرمي تقدمي
صاحل بن حسني العايد. د

-كرسي القرآن الكرمي سلطان بن فهد الصطاميمجعا ودراسة - (هي أصل يف الباب)اآلايت اليت قال عنها املفسرون 
جامعة امللك سعود

الرايض- دار الصميعي عمر بن عبد هللا املقبلقراءة يف التاريخ واألثر- القواعد القرآنية 

الرايض- دار احلضارة عمر بن عبد هللا املقبل قاعدة قرآنية يف النفس واحلياة50- قواعد قرآنية 

داللة السياق القرآين على مسائل االعتقاد من خالل تقريرات شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

املدينة- الناشر املتميز أبصار اإلسالم بن وقار اإلسالم

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د
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مركز إجالل للدراساتفيصل بن مجيل الغزاويمفهومها وأحكامها- احملاكاة يف قراءة القرآن الكرمي 
الرايض- واالستشارات 

-كرسي القرآن الكرمي (مكرر يف كتب املواعظ)مواعظ املفسرين 
جامعة امللك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد هللا املقبل. د

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري(مكرر يف كتب اآلداب)املعاين واهلداايت - أمجع آية ملكارم األخالق 

كتب ومسائل: مكرر يف)دراسة موضوعية - اإلخالص يف القرآن الكرمي 
(متنوعة يف التوحيد

الرايض- دار التوحيد محد بن حممد الوهييب

الرايض- مدار الوطن أمحد بن أمحد الطويلحمتوايت سور القرآن الكرمي

ــ  ـــ -يف القرآن  ((قل))خطاب هللا جل جالله للنيب صلى هللا عليه وسلم ب
دراسة موضوعية

-كرسي القرآن الكرمي يوسف بن جاسر اجلاسر
جامعة امللك سعود

 موضوًعا من354مجعت يف تناوهلا ) 36/1موسوعة التفسري املوضوعي 
(املوضوعات القرآنية

مركز تفسري للدراساتجمموعة من الباحثني
الرايض- القرآنية 

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن أمحد احلميدي(مكرر يف كتب الرد على النصارى)موقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي 

املنعقدة يف جممع- ندوة طباعة القرآن الكرمي ونشره بني الواقع واملأمول 
(6/1) 1436امللك فهد ابملدينة املنورة يف صفر 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

1251   من 80صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 

01

-ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي ، تقومي للماضي وختطيط للمستقبل 
(6/1) 1423املنعقدة يف جممع امللك فهد ابملدينة املنورة يف صفر 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

دراسة- استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة املفضلة األوىل 
جامع استدراكات السلف يف التفسري: نقدية مقارنة، ويليه

-دار أجيال التوحيد انيف بن سعيد الزهراين
جدة

الرايض- دار احلضارة بدر بن انصر البدرمنهج السلف يف العناية ابلقرآن الكرمي

مؤسسة العلم والتأصيلخالد بن عثمان السبتقاعدة اجلزاء من جنس العمل وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي

املؤلفحممد بن مجيل زينوالتحذير اجلديد من خمتصرات الصابوين يف التفسري

مكة- املكتبة األسدية يعقوب بن حممد اهلوساوياستدراكات اآللوسي على الفخر الرازي يف التفسري

-استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف جامع البيان 
2/1عرضا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية شايع بن عبده األمسري
املدينة

مؤسسة الشيخ عبدالعزيزحممد بن سريع السريعجهود مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يف تفسري القرآن الكرمي
ابن ابز اخلريية

تفسري القرآن)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن كثري 
(العظيم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 

01

دراسة)أمهيتها، فوائدها، آاثرها - األلوان الوارد ذكرها يف القرآن الكرمي 
(يف التفسري املوضوعي

الرايض- دار الصميعي لؤلؤ بنت صاحل العلي

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضينقد دعوى اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي

دمشق- دار ابن كثري حممد أخمزون3/1السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي وعملها يف األمم والدول 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
علوم القرآن :املوضوع 

01

على (( هـ543)البن العريب املالكي )تسهيل البيان برتتيب أحكام القرآن 
2/1األبواب الفقهية مع هتذيب مسائله وتقريبها 

مكة- دار طيبة اخلضراء حممود حممد الكبش

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1الربهان يف علوم القرآن 
( هـ794)الشافعي 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
إبراهيم الكردي/مجال الذهيب/يوسف املرعشلي

التسهيل لعلوم)علوم القرآن عند اإلمام ابن جزي الكليب وأثرها يف تفسريه 
(التنزيل

-كرسي القرآن الكرمي طارق بن أمحد الفارس
جامعة امللك سعود

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيار( هـ741) (البن جزي)شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل 

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبت(مناهل العرفان يف علوم القرآن)هتذيب 

حممد: مؤلف الكتاب األصل) 2/1دراسة وتقومي - كتاب مناهل العرفان 
(( هـ1367)عبد الباقي الزرقاين 

اخلرب- دار ابن عفان خالد بن عثمان السبت

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناإلتقان يف علوم القرآن
( هـ911)ابن الكمال 

مؤسسة الرسالة انشرون عناية
مصطفى شيخ مصطفى

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن7/1اإلتقان يف علوم القرآن 
( هـ911)ابن الكمال 

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
مركز الدراسات القرآنية

غاية البيان يف ختريج: ، ومعه(اإلتقان يف علوم القرآن)ترتيب وهتذيب 
2/1أحاديث وآاثر وهتذيب وترتيب اإلتقان 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
علوم القرآن :املوضوع 

01

من الدراسات القرآنية (اإلتقان يف علوم القرآن)موارد السيوطي يف كتابه 
مجعا ودراسة- ومنهجه فيها 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الرومي

، جلالل الدين(إمتام الدراية لقراء النقاية)من كتاب  (علم التفسري)شرح 
السيوطي

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

حممد بن أمحد بن عقيل املكي5/1الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن 
( هـ1150)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

حتقيق
جلنة من احملققني

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثمان2/1اجلامع يف علوم القرآن 
الكويت

إمتاع ذوي العرفان مبا اشتملت عليه كتب شيخ اإلسالم، اإلمام ابن تيمية،
من علوم القرآن

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مجع وحتقيق
حممد هشام. د/الشيخ عبيد اجلابري

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدالوجيز يف علوم القرآن العزيز

من (الكتاب)شرح وحتليل لقسم - علوم القرآن عند اإلمام الشاطيب 
املوافقات

مركز تفسري للدراساتمساعد بن سليمان الطيار
الرايض- القرآنية 

-كرسي القرآن الكرمي عمر بن عبد العزيز الدهيشيعلوم القرآن يف األحاديث النبوية
جامعة امللك سعود

الرايض- دار التدمرية بريك بن سعيد القرينعلوم القرآن عند الصحابة والتابعني تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
علوم القرآن :املوضوع 

01

معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطياراحملرر يف علوم القرآن
جدة- للقرآن وعلومه 

مركز الدراسات واملعلومات القرآنيةامليسر يف علوم القرآن
مبعهد الشاطيب

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

راجعه
مساعد بن سليمان الطيار. د

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميدراسات يف علوم القرآن

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1420)مناع بن خليل القطان مباحث يف علوم القرآن

-املكتب اإلسالمي صابر حممد أبو سليمانروائع البيان يف علوم القرآن
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق اإلتقان
بريوت

عناية
عبد الفتاح بو غدة

الرايض- دار احلضارة يوسف بن عبد العزيز الشبلالدرر البهية على املنظومة الزمزمية يف علوم القرآن

املدينة- دار امليمنة ( هـ976)عبد العزيز الزمزمي املكي منظومة التفسري املشهورة مبنظومة الزمزمي تقريظ
مجاعة من مشيخة القراءات والتفسري

النظم)املنهل النمري شرح النظم احلبري يف علوم القرآن وأصول التفسري 
(للشارح

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
علوم القرآن :املوضوع 

01

املنظومة للشيخ عبد العزيز بن علي)رغبة التيسري يف شرح منظومة التفسري 
( نوعاً من أنواع علوم القرآن55وتتضمن  ( هـ976)املكي الزمزمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري

الرايض- دار عامل الكتب صابر حممد أبو سليمانأضواء البيان يف اتريخ القرآن

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميخصائص القرآن الكرمي

مركز الدراساتانيف بن سعيد الزهرايناملفهوم واملنهج- علم االستنباط من القرآن 
واملعلومات القرآنية مبعهد

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارمفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر

معرفة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي: االستنباط عند املفسرين، ويليه
(مكرر يف الدراسات النحوية والبالغية)

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

مشكل: مكرر يف كتب) (أسبابه، أنواعه، طرق دفعه)مشكل القرآن الكرمي 
(القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن محد املنصور

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد العزيز اخلضريي(رسالة ماجستري)اإلمجاع يف التـفسري 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد قشريي سهيلدراسة أتصيلية- املفسر، شروطه، آدابه، مصادره 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
علوم القرآن :املوضوع 

01

الرايض- دار الصميعي علي بن جريد العنزياملقدم واملؤخر يف القرآن الكرمي

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز بن علي احلريبحتزيب القرآن

الرايض- دار التدمرية حممد بن عبد الرمحن الشايعمعجم مصطلحات علوم القرآن

حتقيق موقف الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه من اجلمع
العثماين

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن عبد الرمحن الطاسان
جامعة امللك سعود

مركز الدراسات واملعلومات القرآنيةدليل مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

مكة- دار طيبة اخلضراء فواز بن منصر سامل الشاووشدراسة وصفية حتليلية- املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وعلوم احلديث 

مركز تفسري للدراساتفهد بن مبارك الوهيباملسائل املشرتكة بني علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها يف التفسري
الرايض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
مناهج مفسرين :املوضوع 

01

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن محد العتييبدراسة أتصيلية تطبيقية- تفسري الصحايب للنص النبوي  تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

دار وقف أصولخالد بن يوسف الواصلاترخيه وأعالمه ومصادره- تفسري السلف 
الشاطبية للنشر

قرأه وقدم له
مساعد بن سليمان الطيار. د

منهج أم املؤمنني السيدة عائشة رضي هللا عنها يف التفسري واجتهاداهتا
2/1الفقهية 

بريوت- دار اجليل حممد نور األمني نوري

السيد بن أمحد اإلمام اجلكين(اجلامع الصحيح)منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه 
الشنقيطي

مكة- دار طيبة اخلضراء 

دراسة- منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف الرتجيح بني األقوال التفسريية 
2/1نظرية تطبيقية 

مركز تفسري للدراساتحسني بن علي احلريب
الرايض- القرآنية 

دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل- االستدالل يف التفسري 
على املعاين يف النفسري

مركز تفسري للدراساتانيف بن سعيد الزهراين
الرايض- القرآنية 

مركز تفسري للدراساتعدد من الباحثنياإلمام ابن جرير الطربي وتفسريه
الرايض- القرآنية 

اإلمام املفسر ابن مردويه ومنهجه يف تفسريه مقاران مع أشهر التفاسري
املأثورة

اسطنبول- دار اللباب حممد بن عبد هللا اخلضريي

الرايض- مدار الوطن عادل بن علي الشدياالجتاهات املنحرفة يف التفسري يف العصر احلديث
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
مناهج مفسرين :املوضوع 

01

القاهرة- دار االعتصام حممد حسني الذهيباالجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكرمي

القاهرة- دار وهبة حممد حسني الذهيب3/1التفسري واملفسرون 

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدمناهج املفسرين

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضيمناهج املفسرين

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديالقول املختصر املبني يف مناهج املفسرين
الكويت

الرايض- الرتاث الذهيب فاحل عبد هللا ارتيبانأضواء على كتب املفسرين وشراح احلديث القدماء واملعاصرين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مكرر يف كتب) 4/1املفسرون بني التفسري واإلثبات يف آايت الصفات 
(العقيدة

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن عبد الرمحن املغراوي

الرايض- مكتبة العبيكان حممد بن عبد الرمحن الشايعأسباب اختالف املفسرين

الرايض- دار أشبيليا سعود بن عبد هللا الفنيسان(رسالة دكتوراه)أسبابه وآاثره - اختالف املفسرين 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
مناهج مفسرين :املوضوع 

01

مركز تفسري للدراساتحممد صاحل حممد سليماناختالف السلف يف التفسري بني الـتـنظري والتطبيق
الرايض- القرآنية 

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الرومياجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر

بريوت- مؤسسة الرسالة فهد بن عبد الرمحن الرومي2/1منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري 

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميمنهج املدرسة األندلسية يف التفسري

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميقول الصحايب يف التفسري األندلسي حىت القرن السادس

-دار كنوز أشبيليا حسني بن علي احلريبأقوال املفسرين ، توجيهاهتا ومسالك التوفيق بينها
الرايض

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن راشد الربكة(13اإلصدار )اجتاهاهتا ومناهجها - التفاسري املختصرة 
جامعة امللك سعود

-كرسي القرآن الكرمي علي بن حسان بن علي بن حسانعرض ودراسة- التفسري يف اليمن 
جامعة امللك سعود
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
جتويد :املوضوع 
01

منحة ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال يف جتويد القرآن ، للعالمة سليمان
( هـ1208كان حيا )اجلمروزي 

-دار أضواء السلف علي بن حممد الضباع
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيشرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد
( هـ926)اخلزرجي 

دمشق- دار املكتيب  حتقيق
نسيب نشاوي. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيرسالة يف جتويد القرآن
( هـ1282)

-كرسي القرآن الكرمي 
جامعة امللك سعود

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل العبيد. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
قراءات :املوضوع 

01

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن سليمان املزيينمباحث يف علم القراءات
الرايض

عبد املنعم بن عبيد هللا بن غلبون2/1كتاب اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة 
( هـ389)املقري 

جائزة األمري سلطان
الدولية يف حفظ القرآن

دراسة وحتقيق
ابسم بن محدي السيد. د

ــكات القرآن قبل)عبد هللا بن أمحد املقرىء نُــ
( هـ395

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
عدد من الباحثات

طاهر بن عبد املنعم بن غلبون2/1التذكرة يف القراءات الثمان 
( هـ399)

-الزهراء لإلعالم العريب 
القاهرة

حتقيق
عبد الفتاح حبريي. د

القاسم بن فريه بن خلف الشاطيب(حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع)املعروف بــ  (الشاطبية)منت 
( هـ590)

-مكتبة دار اهلدى 
املدينة

ضبط وتصحيح ومراجعة
حممد متيم الزعيب

الآلىلء الفريدة يف شرح»، املسمى « الشاطبية»شرح الفاسي على 
3/1« القصيدة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ652)حممد بن احلسن الفاسي  حتقيق
عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطيب
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد العمر. عبد هللا الشثري ود. د

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد الطباعشرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية دراسة وحتقيق
عمر بن سامل بن حسن

-دار الصحابة للرتاث ( هـ833)حممد بن بن حممد اجلزري 2/1النشر يف القراءات العشر 
مصر

حتقيق
مجال الدين حممد شرف

1251   من 92صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  تفـسـيـر
قراءات :املوضوع 
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مكة- دار عامل الفوائد ( هـ833)حممد بن بن حممد اجلزري منجد املقرئني ومرشد الطالبني عناية
علي بن حممد العمران. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1117)أمحد بن حممد بن البنا 3/1خمتصر إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر  حتقيق واختصار
شعبان حممد إمساعيل. د

-كرسي القرآن الكرمي أمحد بن سعد املطرييعرضا ودراسة- كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد 
جامعة امللك سعود

الرايض- دار عامل الكتب صابر حممد أبو سليمانالتيسري يف القراءات السبع املشهورة

حممد عبد هللا بن الشيخ حممداحلسبة بشرح منظومة إحتاف الُصحبة مبا خالف فيه حفصاً شعبة
الشنقيطي

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

مسالكه، أسبابه، قواعده، آاثره،- االختالف يف وقوف القرآن الكرمي 
رموزه، مع دراسة تطبيقية للرموز يف سورة البقرة

-كرسي القرآن الكرمي عادل بن عبد الرمحن السنيد
جامعة امللك سعود

560)حممد بن طيفور السجاوندي علل الوقوف
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا العبيدي. د

أبو بكر ، حممد بن القاسم بنإيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل
( هـ328)األنباري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد مهديل

-دار الكتب العلمية حممد بن عبد الكرمي األمشوينمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء
بريوت

حتقيق
شريف أبو العال العدوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 

02

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر نظرة يف اتريخ العقيدة

مصر- دار ابن رجب ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي العقيدة اإلسالمية واترخيها

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)اتريخ تدوين العقيدة السلفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الرايض- دار ابن خزمية يوسف بن علي الطريفمناهجه ومصنفاته- تدوين علم العقيدة عند أهل السنة واجلماعة 

منج أهل السنة واجلماعة يف تدوين علم العقيدة إىل هناية القرن الثالث
(رسالة دكتوراه) 2/1اهلجري 

-دار التوحيد للنشر انصر بن حيىي احلنيين
الرايض

إشراف الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

املطالب املفيدة يف مسائل العقيدة، يليه تعريف بكتب العقيدة إىل القرن
الرابع اهلجري

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان املدخل إىل دراسة العقيدة
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

-دار كنوز أشبيليا زايد بن محد العامراملدخل إىل علم العقيدة
الرايض

مقدمات منهجية ومداخل أتصيلية لدراسة علم- قانون التأسيس العقدي 
العقيدة

تكوين للدراساتسلطان بن عبد الرمحن العمريي
جدة- واألحباث 
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:الفئة  عقيدة
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 

02

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن صاحل احملمودمصدر تلقي العقيدة عند السلف الصاحل

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنمصادر االستدالل على مسائل االعتقاد

الرايض- مكتبة الرشد عثمان علي حسنرسالة ماجستري- ½ منهج االستدالل على مسائل االعتقاد 

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنقواعد االستدالل على مسائل االعتقاد

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنحكم خمالفة منهج أهل السنة يف تقرير مسائل االعتقاد

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجارأتصيل وأتسيس- القواعد العقدية 

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

رسالة)مجعا ودراسة - املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع 
(علمية

خالد اجلعيد وعلي العلياين وانصر
اجلهين

الرايض- دار الفضيلة  إشراف
عبد هللا بن حممد الدميجي. د

مكة- جامعة أم القرى عبد هللا بن عبد الرمحن احلجيمجعا ودراسة- املسائل العقدية اليت حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع  إشراف
سعود بن عبد العزيز العريفي. د
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:الفئة  عقيدة
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 
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الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلالتالزم بني العقيدة والشريعة

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن سعيد القحطاينالتالزم بني العقيدة والشريعة وآاثره

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنصلة األخالق ابلعقيدة واإلميان

، التعامل(عقيدة املقتدر ابهلل)التعليق على االعتقاد القادري )حبوث علمية 
(مع النوازل العقدية، موقف ابن معمر من دعوة ابن عبد الوهاب

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

مصر- دار ابن رجب عبد هللا شاكر اجلنيديسد الذرائع يف مسائل العقيدة تقدمي
حممد صفوت نور الدين

الكويت- الدار السلفية عبد هللا بن حممد الغنيمانثبات العقيدة االسالمية أمام التحدايت

أمحد بن حجر آل بو طاميتـنـزيه السنة والقرآن عن أن يكوان من أصول الضالل والكفران
( هـ1423)

الرايض- دار الصميعي 

تكوين للدراساتبدر بن سعيد الغامديدراسة يف املنهج واملسائل واألسباب عند أهل السنة- التوقف يف العقيدة 
جدة- واألحباث 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانكتب العقيدة ومنهجية االستفادة منها
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:الفئة  عقيدة
حبوث يف علم العقيدة :املوضوع 
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الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف(مجعا ودراسة)مسائل الفروع الواردة يف مصنفات العقيدة 

الرايض- دار الطحاوية خالد بن انصر آل حسني الغامدياآلراء األندلسية يف العقيدة

مصر- دار املودة معجم التعريفات والفوائد والتقسيمات االعتقادية يف مصنفات ابن عثيمني مجع وترتيب
أمحد سامل

معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد يف املصنفات االعتقادية
للشيخ ابن عثيمني

الرايض- دار الكيان أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

الرايض- مكتبة العبيكان عامر بن عبد هللا بن فاحلمعجم ألفاظ العقيدة تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن سعد بن حممد آل عبد اللطيفكتاب التعريفات االعتقادية

موسوعة مصطلحات العقيدة واملذاهب وامللل والنحل واأللفاظ الفكرية
3/1حبر املصطلحات األعظم - املعاصرة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن انصر الغامدي

الرايض- دار الراية حممد بن عبد الرمحن املغراوياملصادر العلمية يف الدفاع عن العقيدة السلفية

القواعد األصولية املؤثرة يف مسائل عقيدة أهل السنة واجلماعة والرد على
دراسة أتصيلية تطبيقية- املخالفني فيها 

الدمام- دار ابن اجلوزي يوسف رمسات دورانوف
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:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(229 - 5/13ويقع يف جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والبطالن 
( هـ728)

-دار أجيال التوحيد 
جدة

حتقيق ودراسة وتعليق
محد بن أمحد العصالين. د

أمحد بن حممد الدهلوي املدينتعيني الفرقة الناجية وأهنا طائفة أهل احلديث- اتريخ أهل احلديث 
( هـ1375)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
علي بن حسن احلليب

؟ شرط االنتماء سلف للبحوثلطف هللا بن عبد العظيم خوجهمن الـسُّـينِِ
مكة- والدراسات 

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم اللحيدانالقناعة بلقب السنة واجلماعة
الرايض

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولاالنتصار ألهل احلديث

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلبصائر ذوي الشرف بشرح مروايت منهج السلف

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلاملقاالت السلفية يف العقيدة والدعوة واملنهج والواقع

الرايض- دار الراية سليم بن عيد اهلاليلالقول املبني يف مجاعة املسلمني

الرايض- دار الراية سليم بن عيد اهلاليلدرء االرتياب عن حديث ما أان عليه اليوم واألصحاب

1251   من 98صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02

دراسة يف أسباب افرتاق األمة ومقومات- ما أان عليه اليوم وأصحايب 
وحدهتا الشرعية والكونية من خالل حديث االفرتاق

بريوت- دار ابن حزم أمحد سالم

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمد(أهلها- خصائصها - مفهومها )عقيدة أهل السنة واجلماعة  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمفهوم أهل السنة عند أهل السنة واجلماعة

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن عبد الرمحن الدخيلاخلصائص- املنهج - األهداف - أهل السنة واجلماعة ، النشأة 

الرايض- دار الفضيلة مفرح بن سليمان القوسي(خصائصه- قواعده - جماالته - اترخيه - تعريفه )املنهج السلفي 

التعريف أبهل السنة، مسات أهل السنة،)أصول أهل السنة هداية وأمان 
(وجوب نصب اإلمام والسمع والطاعة، الوالء والرباء وما يتعلق هبما

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي
اجلزائر

لندن- جملة البيان عبد الرمحن بن صاحل احملمودمنهج السلف يف العقيدة

مصر- دار الضياء صاحل بن عبد العزيز آل الشيخخصائص الفرقة الناجية والطائفة املنصورة

الرايض- دار الصميعي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي دراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف الطائفة املنصورة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفرقة الناجية- التعريف أبهل احلديث  :املوضوع 

02

األزهار املنثورة يف تبـيـني أن أهل احلديث هم الفرقة الناجية والطائفة
املنصورة

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثري

مفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة- قاعدة فهم السلف السلف الصاحل 
2/1الواردة عليها 

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليل

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن عبد العزيز العنقريالفرق املنهجي بني أهل السنة وأهل األهواء
الرايض

دحض الشبهات املثارة حول منهج السلف وأعالمهم- حنو السلف 
ومصنفاهتم

مكة- دار سلف  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

حملمد سعيد رمضان من" السلفية"نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب 
هفوات

الرايض- مدار الوطن صاحل بن فوزان الفوزان

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد العزيز العليجتديد الدين، مفهومه وضوابطه وآاثره
الرايض

(إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها)حديث 
(أحاديث يف الدعوة) من سلسلة 16جزء )وقفات وأتمالت - 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02

أبو عاصم، خشيش بن أصرماالستقامة يف السنة والرد على أهل البدع واألهواء
( هـ253)النسائي 

عناية وختريج
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو2/1السنة 
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  ختريج/حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

املدينة- دار النصيحة ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل كتاب السنة والرد على اجلهمية حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- دار الراية ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 7/1السنة  حتقيق
عطية بن عتيق الزهراين. د

الرايض- مدار الوطن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 6/1الشريعة  حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

مكة- املكتبة املكية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 3/1الشريعة  تقدمي/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/الوليد النصر 

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي4/1الذريعة إىل بيان مقاصد كتاب الشريعة لآلجري 

(اإلابنة الكربى)اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة 
6/1

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي
( هـ387)

الرايض- دار الراية  حتقيق
يوسف الوابل وغريه. د/ رضا معطي 

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي(اإلابنة الصغرى)الشرح واإلابنة على أصول السنة والداينة 
( هـ387)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
رضا بن نعسان معطي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02

الشرح واإلابنة عن أصول الداينة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء
املارقني، وهو املشهور ابإلابنة الصغرى

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي
( هـ387)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

الرايض- دار الكيان عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1اإلعانة على تقريب الشرح واإلابنة 

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللاكتاب أصول السنة
( هـ399)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع
9/1الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

الاللكائي ، هبة هللا بن احلسن
( هـ418)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع
9/1الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

الاللكائي ، هبة هللا بن احلسن
( هـ418)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
أمحد بن سعد الغامدي. د

الرايض- دار الفضيلة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد تعليق/ حتقيق 
عبد الرزاق عفيفي/ أمحد أيب العينني 

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبلياملختار يف أصول السنة
( هـ471)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

دليل السائرين إىل اجلنة شرح املختار يف أصول السنة، للحسن بن أمحد
( هـ471)البنا 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة 
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
حممد أبو رحيم/ حممد بن ربيع . د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب مسندة يف بيان عقيدة السلف  :املوضوع 

02

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1احلجة يف بيان احملجة يف شرح التوحيد ومذاهب أهل السنة 
( هـ535)األصبهاين 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
جمدي بن عطية محودة

جمموع فيه إثبات صفة العلو وملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد وذم
التأويل

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

اآلاثر الواردة عن السلف يف العقيدة من خالل كتب املسائل املروية عن
2/1مجعا وخترجيا ودراسة - اإلمام أمحد 

الرايض- مكتبة املعارف  إعداد
أسعد بن فتحي الزعرتي

اآلاثر الواردة عن السلف يف أبواب االعتقاد من كتاب سري أعالم النبالء
رسالة دكتوراه- 

الرايض- مدار الوطن  إعداد
مجال بن أمحد ابدي. د

البن عساكر (تـاريخ دمشق)اآلثـار املـروية عن السـلف يف العقيدة يف كتاب 
5/1

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

إعداد
توفيق بن كمال طاس

-اآلاثر املروية عن أئمة السلف يف العقيدة من خالل كتب ابن أيب الدنيا 
3/1مجعا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

مجع ودراسة
محيد بن أمحد نعيجات
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02

سرد اعتقاد ثالثني إماما من أئمة)اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث 
(السلف مع شرح مواضع منها

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميس
الكويت

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيجممل اعتقاد أئمة السلف

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري أصول السنة
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن سليمان الغفيلي. د

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري أصول السنة
(هـ

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
مشعل احلداري

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح أصول السنة أليب بكر احلميدي
الرايض- الراجحي  

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي شرح السنة
املدينة

حتقيق
مجال عزون. د

-دار إيالف الدولية علي بن عبد العزيز الشبل( هـ264)لإلمام إمساعيل بن حيىي املزين  (شرح السنة)شرح 
الكويت

إعداد وختريج
سامل بن قطوان العبدان. د

عنايةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرتعليقة على شرح السنة لإلمام املزين
خالد بن عبد هللا الكندري

مكتبة وتسجيالت الكلم( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي فتح الرب الغين بتوضيح شرح السنة للمزين
-الطيب اإلسالمية 

تعليق/ختريج
حسن بن إبراهيم دغريري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02

أبو حامت الرازي، حممد بن إدريسكتاب أصل السنة واعتقاد الدين
( هـ277)

الرايض- دار الشريف  ختريج/حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

قرة العينني بشرح)االنتصار بشرح عقيدة أئمة األمصار ، وهو املسمى 
(( هـ277)، وأبو حامت الرازي  ( هـ264)عقيدة الرازيني ، أبو زرعة الرازي 

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن موسى آل نصر َعــ

أيب حامت الرازي وأيب زرعة- قرة العينني بتوضيح معاين عقيدة الرازيني 
الرازي

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي

التعليق املتني على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لإلمامني الرازيني أيب
 هـ264 هـ وأيب زرعة الرازي 277حامت الرازي 

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

اخلراسانية يف شرح عقيدة الرازيني؛ أصل السنة واعتقاد الدين، وهو ما
أدرك عليه أبو حامت وأبو زرعة العلماء من أهل السنة يف مجيع األمصار

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
الرايض

شرح أصل السنة واعتقاد الدين لإلمامني الرازيني أيب حامت وأيب زرعة
رمحهما هللا

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

280)حرب بن إمساعيل الكرماين إمجاع السلف يف االعتقاد كما حكاه اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين
(هـ

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق وتعليق
أسعد بن فتحي الزعرتي

ابن جرير، حممد بن جرير الطربيصريح السنة
( هـ310)

الكويت- دار غراس  حتقيق
بدر بن يوسف املعتوق

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح صريح السنة لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي
الرايض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02

التبصري يف)تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على كتاب 
البن جرير الطربي (معامل الدين

الرايض- مدار الوطن  إشراف
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية

إحتاف األمة بشرح صريح السنة لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي
(حتقيق وشرح)

مصر- مكتبة فياض حممد عبد اللطيف اجلمل تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار املنهاج ( هـ329)احلسن بن علي الربهباري شرح السنة حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان(2/1) ( هـ329)إحتاف القاري ابلتعليقات على شرح السنة للربهباري  إشراف
حممد بن فهد احلصني

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي إرشاد الساري يف شرح السنة للربهباري

اجلزائر- دار احملسن ربيع بن هادي املدخلي2/1عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة لإلمام الربهباري  عناية
ليامني بن قدور اجلزائري

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالنالنبذ على شرح السنة للربهباري مراجعة/تصحيح
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيعون القاري ابلتعليق على شرح السنة للربهباري
الرايض- الراجحي  

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم اعتقاد أئمة احلديث
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- متون كتب العقائد  :املوضوع 

02

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم اعتقاد أهل السنة
(هـ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيفتح الرب العلي بشرح اعتقاد أهل السنة لإلمساعيلي
الرايض- الراجحي  

الرايض- دار العقيدة علي بن فهد أاب بطنيمتام املنة بشرح اعتقاد أهل السنة لشيخ اإلسالم أيب بكر اإلمساعيلي

الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك
ابلسنن

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد 
املدينة

حتقيق
عبد هللا البصريي

عقيدة السلف وأصحاب احلديث، أو الرسالة يف اعتقاد أهل السنة
وأصحاب احلديث واألئمة

إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين
( هـ449)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوينعقيدة السلف وأصحاب احلديث
( هـ449)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
انصر اجلديع. د

اهلادي احلثيث يف شرح عقيدة السلف وأصحاب احلديث لشيخ اإلسالم
( هـ449)أيب عثمان الصابوين 

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخليللصابوين (عقيدة السلف أصحاب احلديث)شرح 

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانللصابوين (اعتقاد أئمة احلديث)شرح 
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عبد الواحد بن علي الشريازي مثالتبصرة يف أصول الدين
( هـ486)املقدسي 

الرايض- دار املأثور  حتقيق
يوسف بن عبد هللا الصمعاين

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ486)إبراهيم بن أمحد القرشي فصل يف بيان اعتقاد أهل اإلميان
املدينة

شرح/حتقيق
زكراي بن حممد املغناوي

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن( هـ1103)كتاب االعتقاد، ويليه عقيدة الشافعي للربزجني احلسيين 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الرايض- الرتاث الذهيب عصام بن عبد هللا السناينتنقيح املداد بشرح كتاب ابن أيب يعلى يف االعتقاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسياالقتصاد يف االعتقاد
( هـ600)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلرشاد بشرح االقتصاد يف االعتقاد لإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي
الرايض- الراجحي  

الكويت- دار غراس عبد الرزاق بن عبد احملسن العبادتذكرة املؤتسي شرح عقـيدة احلافـظ عبـد الغين املقـدسي

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد
(هـ

-دار الكتب األثرية 
األردن

تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد
(هـ

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
سعد الزويهري
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عدي بن مسافر األموي اهلكارياعتقاد أهل السنة واجلماعة
( هـ1075)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق وتعليق
محدي السلفي وحتسني الدوسكي

األصل ألمحد بن محدان احلراين)خمتصر هناية املبتدئني يف أصول الدين 
( هـ695

ابن بلبان، حممد بن بدر الدين
( هـ1083)الدمشقي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/حتقيق
فخر الدين بن الزبري احملسي. د

حممد صديق بن حسن القنوجيقطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر
( هـ1307)

بريوت- عامل الكتب  تعليق/حتقيق
عاصم القريويت. د

القاهرة- دار اآلاثر عبد الكرمي بن أمحد احلجوري3/1الفقه األكرب بشرح قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر 

عقيدة التوحيد الكربى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى يف عقائد أهل السنة
واجلماعة

حممد املكي بن مصطفى بن عزوز
( هـ1334)املالكي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق وتعليق
حممد رشيد علي بو عزالة. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرخمتصر يف اعتقاد أهل السنة واجلماعة
( هـ1376)

الزلفي- دار املتعلم  شرح
عبد هللا بن حممد الطيار. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرأصول العقائد الدينية
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(للشيخ عبد الرمحن بن سعدي)شرح أصول العقائد الدينية 
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

عناية
طارق بن حممد اخلويطر. د

للشيخ عبد الرمحن بن (أصول العقائد الدينية)التعليقات التبيينية على 
سعدي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  
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الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيشرح أصول العقائد الدينية للشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالعقيدة الصحيحة وما يضادها
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلعقيدة أهل السنة واجلماعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(عقيدة أهل السنة واجلماعة)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

يقع ضمن جمموع)املعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد(لُـمعة االعتقاد)كتاب االعتقاد املشهور ابسم 
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
خالد بن حممد التميمي

عنايةصاحل بن فوزان الفوزانالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح 
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك(ملعة االعتقاد)إرشاد العباد إىل معاين  إعداد
عبد هللا بن حممد السحيم

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح 
الرايض
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد)اإلرشاد شرح 
( هـ1430)

الرايض- دار طيبة  عناية
حممد املنيع

-دار أطلس اخلضراء حممد بن فهد الفريححوى أكثر من مائيت إمجاع - (ملعة االعتقاد)إحتاف العباد بشرح 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن حممود آل خضريالبن قدامة املقدسي (ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)شرح  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(ملعة االعتقاد)التعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن صاحل احملمود(ملعة االعتقاد)تيسري 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلجممل أصول أهل السنة واجلماعة يف العقيدة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الغنيماناملنهج الصحيح

حيوي متون شاملة يف العقيدة والتوحيد وضوابط يف الفنت)زاد الداعية 
(والتكفري وغريها

-شركة دار األوفياء 
الرايض

مجع
حممد بن حسن القحطاين

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحاملوجز يف العقيدة اإلسالمية
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الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيعقيدة أهل السنة واجلماعة- هذه عقيديت 

-مكتبة اإلمام الذهيب خالد بن علي املشيقح(املختصر يف العقيدة: خالصة)منت اخلالصة يف العقيدة 
الكويت

مركز البيان للبحوثأمحد بن عبد الرمحن القاضيالعقيدة امليسرة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة
الرايض- والدراسات 

-مكتبة دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجاردروس مهمة لعامة األمة يف العقيدة
املدينة
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-اجلامعة اإلسالمية حياة بن حممد بن جربيل(2/1)مجعا ودراسة - اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة 
املدينة

ابن جرير، حممد بن جرير الطربيالتـبـصري يف معامل الدين
( هـ310)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

شرح مجلة ما حكاه عنهم أبو احلسن)اعتقاد أهل السنة أصحاب احلديث 
(األشعري وقرره يف مقاالته

أبو احلسن األشعري، علي بن
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الصميعي  شرح
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

أبو احلسن األشعري، علي بنرسالة إىل أهل الثغر
( هـ330)إمساعيل 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تقدمي/حتقيق
محاد األنصاري/ عبد هللا البنهاوي 

أبو احلسن األشعري، علي بنرسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب
( هـ330)إمساعيل 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
عبد هللا شاكر اجلنيدي. د

أبو احلسن األشعري، علي بنمقاالت اإلسالميني واختالف املصلني
( هـ330)إمساعيل 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
القسم العلمي ابلدار

أبو احلسن األشعري، علي بن2/1مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
السعيد بن صابر عبده. د

أبو احلسن األشعري، علي بن(حقق على ست نسخ خطية)اإلابنة عن أصول الداينة 
( هـ330)إمساعيل 

الرايض- دار الفضيلة  حققه وخرجه وشرح ألفاظه
صاحل بن مقبل العصيمي. د

أبو املظفر، شاهفور بن طاهرالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني
( هـ471)األسفراييين 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق وتعليق
السعيد بن صابر عبده. د
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التبصري يف معامل الدين)يف كتابه  ( هـ471)منهج أيب املظفر اإلسفراييين 
عرض ودراسة - (ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عوض الشهري

ابن الزاغوين، علي بن عبيد هللااإليضاح يف أصول الدين
( هـ527)

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
عصام السيد حممود

عبد الرمحن بن حيىي املعلميالقائد إىل تصحيح العقائد
( هـ1386)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدالتمهيد يف الكالم على التوحيد
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1358)ابن ابديس، عبد احلميد العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية تعليق
حممد الصاحل رمضان

العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألحاديث)فتح رب الربية بشرح 
، للشيخ ابن ابديس اجلزائري(النبوية

سامي بن نصر الدين القسنطيين
اجلزائري

الرايض- مكتبة الرشد 

عبد هللا بن حممد احلَـسُّو العراقيشرح الرباهني املُهدية إىل العقائد املنجية
( هـ1379)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (موسوعة يف أركان اإلميان الستة) 8/1العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة 

الدرر: وهو شرح لنظم الشارح)العقائد السلفية أبدلتها النقلية والعقلية 
2/1 (السنية يف عقد أهل السنة املرضية

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف
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عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينخمتصر شرح تسهيل العقيدة اإلسالمية
( هـ1438)

الرايض- مكتبة الرشد 

املفهوم، والفضائل، واملقتضى،- عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة 
والشروط، واألركان، والنواقض، والنواقص

سعيد بن علي بن وهف القحطاين
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار السنة صاحل بن فوزان الفوزان15/1جمموع الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان يف العقيدة 

الدمام- دار الذخائر صاحل بن فوزان الفوزاناإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحماضرات يف العقيدة والدعوة

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ19/1جمموعة العقيدة 
الرايض- 

مكة- دار سلف لطف هللا بن عبد العظيم خوجهمفاتيح العقيدة

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملختصر يف العقيدة

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاري4/1دراسات يف علم العقيدة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- بيان عقيدة السلف الصاحل  :املوضوع 

02

-مؤسسة اجلريسي سيد عبد الغينالعقيدة الصافية للفرقة الناجية
الرايض

تقدمي
علي العلياين/ الشيخ سعود الشرمي 

اليمن- دار كنوز دماج حممد بن علي الفضلي البعدايناملختار من أحاديث سيد األبرار يف املعتقد الصحيح

مستخلصا من أحاديث احلافظ أيب عيسى)عقيدة أهل السنة واجلماعة 
(الرتمذي

الرايض- مدار الوطن  مجع
طارق بن عوض هللا

الكويت- دار الظاهرية حممد بن سرار اليامياإلسعاد بشرح منت أصول االعتقاد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02

اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة، أهل))العقيدة الواسطية 
((السنة واجلماعة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

دراسة/حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشرح العقيدة الواسطية من كالم شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(193 - 160/3تقع يف جمموع الفتاوى )مناظرة حول الواسطية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

حممد بن إبراهيم آل الشيخ(تقريرات)شرح العقيدة الواسطية 
( هـ1389)

الرايض- دار القاسم  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

يقع املنت يف جمموع الفتاوى)شرح العقيدة الواسطية ويليها ملحق الواسطية 
129/3-159)

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس  عناية
علوي بن عبد القادر السقاف

عبد العزيز بن انصر الرشيدالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية
( هـ1408)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
ايسني بن علي العدين

زيد بن عبد العزيز بن فياضالروضة الندية شرح الواسطية
( هـ1416)

الرايض- مدار الوطن 

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1لفضيلة الشيخ حممد خليل هراس  (شرح العقيدة الواسطية)شرح  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب العقيدة الواسطية
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن  إشراف
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح خمتصر)مذكرة على العقيدة الواسطية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح العقيدة الواسطية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد العزيز بن حممد السلمانالكواشف اجللية عن معاين الواسطية
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

عبد العزيز بن حممد السلمانخمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

اجلزائر- املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي السبيكة الذهبية حلية العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

:فوائد جلمع من العلماء)الكنوز املكية اجلامعة لشروح العقيدة الواسطية 
2/1 (ابن ابراهيم والسعدي وابن ابز والعثيمني وهراس وابن مانع

الرايض- مدار الوطن  مجع
سعد بن شامي احلضريي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح العقيدة الواسطية

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الواسطية وشروحها :املوضوع 

02

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح العقيدة الواسطية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ2/1الآلىلء البهية يف شرح العقيدة الواسطية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريالتعليقات السنية على العقيدة الواسطية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمانالسبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيماناجللسات الطالبية لشرح العقيدة الواسطية

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلالتعليقة على العقيدة الواسطية

الدمام- دار مدارج سلطان بن عبد الرمحن العمريي2/1العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية 

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريتيسري رب الربية يف شرح العقيدة الواسطية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة األصفهانية وشروحها :املوضوع 

02

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(5وتقع يف الفتاوى الكربى ج)شرح العقيدة األصفهانية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سعيد بن نصر بن حممد

وهو شرح عقيدة خمتصرة حملمد بن حممود العجلي)شرح األصبهانية 
( هـ688– األصبهاين 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار املنهاج  حتقيق
حممد بن عودة السعوي. د

شرح وتعليق على شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية على العقيدة األصبهانية
2/1

جدة– مكتبة الشنقيطي أمحد بن عبد اللطيف بن عبد هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02

ابن أيب العز احلنفي، علي بن عليشرح العقيدة الطحاوية
( هـ792)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي2/1شرح العقيدة الطحاوية 
( هـ792)

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج/حتقيق
شعيب األرانؤوط/ عبد هللا الرتكي . د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اآلخر محاد الغنيمياملنحة اإلهلية يف هتذيب شرح الطحاوية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياملهذب يف شرح العقيدة الطحاوية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

مراجعة
أمحد الغامدي. علي فقيهي و د. د

الرايض- دار البينة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالوايف يف اختصار شرح عقيدة أيب جعفر الطحاوي اختصار
مهدي بن عماش الشمري

شرح جيمع ما تقدم من شرح ابن أيب العز احلنفي)شرح العقيدة الطحاوية 
(وغريه من أهل العلم

الكويت- دار غراس  ختريج/ زايدة / اختصار 
حممد بن محد احلمود النجدي. د

الرايض- دار ابن األثري 2/1التعليقات البازية على شرح الطحاوية  إعداد
غزاي بن محدان األسلمي

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد الرمحن اخلميس3/1التوضيحات اجللية على شرح العقيدة الطحاوية 

اجلبيل- دار الصديق حممد بن عبد الرمحن اخلميسالآلىلء البهية يف تقريب شرح العقيدة الطحاوية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02

توضيح بعض املصطلحات العلمية يف شرح العقيدة الطحاوية ومعه األسئلة
واألجوبة املرضية على شرح الطحاوية

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميس
الكويت

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن5/1الرايض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي  ختريج وإعداد
طارق بن حممد اخلويطر. د

الرايض- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف2/1حاشية على شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي 

ألف سؤال وجواب يف شرح العقيدة– تسهيل فهم شرح الطحاوية 
الطحاوية البن أيب العز احلنفي

الرايض- دار الطحاوية خالد بن انصر آل حسني الغامدي

-دار أضواء السلف ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد العقيدة الطحاوية
الرايض

تعليق/حاشية
عبد العزيز بن ابز/ حممد بن مانع 

1420)حممد انصر الدين األلباين (خمتصر)شرح وتعليق - العقيدة الطحاوية 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

الرايض- مكتبة األخيار صاحل بن عبد هللا العصيميالتنبيهات املرضية على العقيدة الطحاوية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانالتعليقات املختصرة على منت الطحاوية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ2/1شرح العقيدة الطحاوية  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة الطحاوية وشروحها :املوضوع 

02

(عقيدة أهل السنة واجلماعة)اهلداية الرابنية يف شرح العقيدة الطحاوية 
2/1

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح العقيدة الطحاوية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشرح العقيدة الطحاوية

شرح القريوانية، شرح حائية)اجملموع األصيل لتوضيح العقائد ابلتفصيل 
(ابن أيب داود، منظومة وشرحها يف األمساء والصفات

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على مواضع من شرح العقيدة الصحاوية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار أطلس اخلضراء علي بن عبد العزيز الشبلشرح العقيدة الصحاوية
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ست رسائل)جمموع فيه رسائل وقواعد لشيخ االسالم ابن تيمية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/مجع/حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

 -106/19تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف توحد امللة وتعدد الشرائع 
128)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

(يف العقيدة واجلماعة والوسطية والصحابة وذم احلزبية)الوصية الكربى 
(430 - 363/3وتقع يف اجملموع )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(يف العقيدة واجلماعة والوسطية والصحابة وذم احلزبية)الوصية الكربى 
( هـ728)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمأحكام عصاة املؤمنني
( هـ728)

-دار الكلمة الطيبة 
القاهرة

مجع
مروان كجك

مصر- دار اللؤلؤة سامح بن علي السعوديموقف ابن تيمية من دليل حدوث األجسام واألعراض عند املتكلمني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة حدوث العامل
( هـ728)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
يوسف بن حممد األوزبكي املقدسي

مركز التأصيل للدراساتحممد بن بسيس السفياينقواعد األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
جدة- والبحوث 

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي ست مسائل مهمة تتعلق مبباحث الدين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث يف مسائل عقدية مفردة :املوضوع 

02

دمشق- دار القلم (منتقى من كالم ابن القيم)فصول يف االعتقاد  إعداد
صاحل بن أمحد الشامي

من كالم ابن عثيمني)منهاج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل 
(واأللباين

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

مجع
أبو عبد هللا النعماين األثري

سليمان بن عبد الرمحن بن محدان(4سلسلة رقم )الفوائد املتعلقة ابلعقائد 
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

–دار املرياث النبوي ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري رسائل يف العقيدة
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدرسائل يف العقيدة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني كتاب التصديق ابلنظر اىل هللا تعاىل يف اآلخرة حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

بيان األدلة الظاهرة يف التصديق ابلنظر إىل هللا تعاىل يف اآلخرة، لإلمام أيب
( هـ360)بكر حممد بن احلسني اآلجري 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

األردن- مكتبة املنار ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الرؤية ختريج/حتقيق
أمحد الرفاعي وإبراهيم العلي

تقع يف جمموع الفتاوى)رسالة إىل أهل البحرين حول رؤية الكفار رهبم 
485/6 - 506)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميرؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لربه
الرايض

تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(رؤية النيب عليه الصالة والسالم ربه ليلة االسراء)الغـنـية يف مسالة الرؤية 
( هـ852)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازي التوجيريفتح اإلله بشرح آايت الرؤاي يف كتاب هللا
املدينة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(26- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1كتاب الروح 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

-دار كنوز أشبيليا علي بن سعيد العبيدي2/1املوسوعة الشاملة ملذهب الروحية احلديثة وحتضري األرواح 
الرايض

الظهران- الدرر السنية علي بن سعيد العبيديالروح يف املذاهب والدعاوى املعاصرة- موسوعة الروح 

-دار كنوز أشبيليا السيد صبحي العيسويأعمال الكافر متعدية النفع، ما هلا وأثرها يف الواقع وموقف املسلم منها
الرايض

الرايض- دار اإلفهام حممد بن إمساعيل املقدماإلحسان إىل األموات ومايصل إليهم من ثواب القرابت

اخلرب- دار ابن عفان عامر بن عبد هللا بن فاحلانتفاع األموات من سعي األحياء
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بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سندي2/1مجعا ودراسة - املسائل العقدية املتعلقة ابحلسنات والسيئات 

الرايض- مدار الوطن عبد الرزاق طاهر معاشرسالة ماجستري- اجلهل مبسائل االعتقاد وحكمه  إشراف الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشدعارض اجلهل وأثره على أحكام االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

العذر ابجلهل مع توضيح وبيان ملوقف شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد
الوهاب من العذر ابجلهل وتكفري املعني

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع

أقوال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف العذر ابجلهل، ويليه مقال يف
العذر ابجلهل

الرايض- مدار الوطن علي بن سعود العرجاين العجمي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

القاهرة- مكتبة الداير مدحت بن احلسن آل فراجالعذر ابجلهل حتت اجملهر الشرعي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-اجلامعة اإلسالمية ألطاف الرمحن بن ثناء هللا3/1املسائل العقدية املتعلقة آبدم عليه السالم 
املدينة

-الدار العاملية للنشر حلمي بن حممد الرشيدي3/1إرواء الظمآن أبخبار الشيطان 
االسكندرية

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية يف إبليس
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتفضيل صاحل الناس على سائر األجناس
( هـ728)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
أمحد بن وجيه القطوعي

مبحث يف تفضيل اخلالق على املخلوق)مباحث املفاضلة يف العقيدة 
(والتفاضل بني الصحابة واملؤمنني واملالئكة وغريذلك

اخلرب- دار ابن عفان حممد بن عبد الرمحن الشظيفي

وصف التفصيل يف كشف التفضيل، ومقدمة يف تفاضل املخلوقات
للشنقيطي صاحب أضواء البيان

مكة- املكتبة املكية ( هـ660)العز بن عبد السالم  عناية
عبد هللا نذير. د

:فتح املنان يف جمموع كالم ابن تيمية عن اجلان ملشهور بن سلمان، ويليه
3/1حتقيق الربهان يف رسالة حممد عليه السالم إىل اجلان 

ابن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن
( هـ771)

البحرين- مكتبة التوحيد 

اإليضاح والتبيني ملا صح مما مل يصح من األحاديث واآلاثر واهلواتف يف
اجلن والشياطني

بريوت- شركة الراين حممد بن عبد هللا اإلمام

-دار أضواء السلف عمر بن عبد هللا الشبلي احلنفيخمتصر آكام املرجان يف أحكام اجلان
الرايض

حتقيق
عبد العزيز بن صاحل الطواين. د

خالد الدميجي، حياة احملمادي،(رسالة جامعية) 2/1آايت العقيدة اليت قد يوهم ظاهرها التعارض 
حنان العمري

الرايض- دار الفضيلة 

-مكتبة دار املنهاج زايد بن محد العامرآايت العقيدة املتوهَّم إشكاهلا
الرايض

مذكورة) 2/1أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني 
(يف مشكل احلديث

مكتبة دار البيان احلديثةسليمان بن حممد الدبيخي
الطائف- 
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مصر- دار املودة 2/1اإلجاابت العلمية على اإلشكاالت العقدية، لإلمام ابن عثيمني  مجع/ترتيب
حمسن بن عوض القليضي

الدمام- دار ابن القيم عبد الرزاق طاهر معاشمسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة إشراف الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

كشف األستار إلبطال ادعاء فناء النار املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية
وابن القيم

الرايض- دار طيبة علي بن جابر احلريب

الصنعاين، حممد بن إمساعيلرفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار
( هـ1182)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ويتضمن شرح)اإلنكار على من مل يعتقد خلود وتـأبـيـد الكفار يف النار 
(كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة الفناء

املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميد

حترير املقال يف موازنة األعمال وحكم غري املكلفني يف العقىب واملآل، ومعه
2/1 ( هـ488)مراتب اجلزاء يوم القيامة 

608)عقيل بن عطية الطرطوشي 
(هـ

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

حتقيق
مصطفى ابجو

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- اإلملام يف مسألة تكليف الكفار بفروع اإلسالم 

حكم التحاكم إىل الطاغوت، هجر)إرشاد الطالب إىل أهم املطالب 
(املبتدع، املواالة واملعاداة، وغريها

الكويت- دار اخلزانة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  عناية/تعليق
بدر العتييب وساير احلريب

حكم التحاكم إىل الطاغوت، هجر)إرشاد الطالب إىل أهم املطالب 
(املبتدع، املواالة واملعاداة، وغريها

-دار املعراج الدولية ( هـ1349)سليمان بن سحمان 
الرايض

عناية
سعيد بن هليل العمر
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الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقوسطية أهل السنة يف حكم مرتكب الكبرية

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديموانع إنفاذ الوعيد

مكتبة دار البيان احلديثة( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أطفال الكفار يف اآلخرة
الطائف- 

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفمعناه وأقسامه- الفسق 

سيأيت يف)دروس عقدية مستفادة من احلج، ويليه احلج وهتذيب النـفوس 
(كتب احلج

القاهرة- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة عقدية ألحوال احملتضر

القدرية النفاة األوائل، املسائل العقدية املبنية على)حبوث عقدية حمكمة 
(قاعدة التحسني والتقبيح عند املتكلمني، فتح القسطنطينية

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعان

–أفضلية النيب على اخللق – األمن من مكر هللا )حبوث عقدية حمكمة 
(صخرة القدس يف ضوء العقيدة - (لو)استعماالت 

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد الرمحن اجلديع

دفع دعوى املعارض العقلي عن األحاديث املتعلقة مبسائل االعتقاد
مكرر يف كتب الرد على العقالنيني - ((دراسة ملا يف الصحيحني))

-مكتبة دار املنهاج عيسى بن حمسن النعيمي
الرايض
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-مكتبة دار املنهاج عبد احملسن بن عبد العزيز العسكر((مكرر يف كتب البالغة))- البالغة يف ضوء مذهب السلف يف االعتقاد 
الرايض

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري(رؤية منهجية)قواعد يف التعامل مع املتغريات 

دراسة علمية ملا قيل عن حال أبوي النيب صلى هللا عليه- درء احلزن 
وسلم واآلاثر املرتتبة على ذلك

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

مصر- دار األمل حممد إمساعيل املقدمفطرية الدين وبيان معىن أن كل الناس يولدون مسلمني

حسن بن حسني بن حممد بن عبدفصل اجلواب عن استحقاق املتأخر فضل الصحاب
( هـ1245)الوهاب 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

الرايض- مدار الوطن لطيفة بنت حمسن القرشي(دراسة حديثية حتليلية)اخلصال اجلالبة للربكة يف السنة النبوية 

1420)حممد انصر الدين األلباين اإلسراء واملعراج وذكر أحاديثهما، وخترجيها، وبيان صحيحها من سقيمها
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

القول على هللا بغري علم، حقوق اإلمامة،)نصيحة مهمة يف ثالث قضااي 
عبد السالم بن برجس آل عبد. يقع ضمن جمموع د )(الفرقة واالختالف

سعد بن عتيق وحممد بن: العلماء
إبراهيم وغريمها

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-العنف - اإلكراه - التسامح - السالم )قضااي يكثر حوهلا اجلدل 
(اإلرهاب- اجلهاد 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمد
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-دار التوحيد للنشر حممد هشام بن لعل حممد طاهري2/1مجعا ودراسة - املسائل االعتقادية املتعلقة ابلقرآن الكرمي 
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان2/1أضواء من فتاوى ابن تيمية يف العقيدة 

اجلمعية السعودية لعلومجمموعة من الباحثنيجملة الدراسات العقدية
املدينة- العقيدة 

-دار كنوز أشبيليا سهل بن رفاع العتييبالرؤى عند أهل السنة واجلماعة واملخالفني
الرايض

ابحثات لدراسات املرأةخلود بنت فراج الزعيب(مكرر يف الكتب املتعلقة ابلنساء)املسائل العقدية املتعلقة ابملرأة 

–دار املرياث النبوي حممد عمر الكامريويناملباحث العقدية املتعلقة مبكة املكرمة
اجلزائر

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفحبوث حمكمة يف العقيدة
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عبد هللا بن حممد األندلسينونية القحطاين
( هـ387)القحطاين 

الرايض- مكتبة السوادي  تصحيح
حممد بن أمحد السيد أمحد

–دار املرياث النبوي صاحل بن سعد السحيميالقطوف الدواين يف شرح نونية القحطاين
اجلزائر

-دار سبيل املؤمنني حسن املرداويبلوغ األماين يف ذكر الفوائد اليت تضمنتها نونية القحطاين
القاهرة

املنظومات العقدية عند أهل السنة واجلماعة حىت هناية القرن الثامن
مجعا ودراسة- اهلجري 

ــمَّان- الدار األثرية خالد بن عبد العزيز النمر َعــ

منظومات أهل السنة واجلماعة يف تقرير االعتقاد يف القرن الرابع عشر
مجعا ودراسة- اهلجري 

-دار كنوز أشبيليا مخيس بن رضا احلمد
الرايض

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح الشافية الكافية يف العقائد
4/1 (نونية اإلمام ابن قيم اجلوزية)

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

الكويت- دار اخلزانة  دراسة وحتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم اجلربين. د

تقع يف) (البن القيم)توضيح الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية 
(جمموع الشيخ عبد الرمحن السعدي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود
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احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية
(اختصار لتوضيح الكافية الشافية، ويقع يف جمموعه) (البن القيم)

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار امليمان 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالتعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم والعقيدة السفارينية
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  قيدها وزاد عليها
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مكة- دار الباز ( هـ1395)حممد بن خليل هراس 2/1شرح القصيدة النونية البن القيم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1شرح الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

التعليق املختصر على القصيدة النونية املسماة ابلكافية الشافية يف
4/1االنتصار للفرقة الناجية البن القيم 

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

مكة- دار طيبة اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري(للحفاظ)املنتخب القيم من نونية ابن القيم 

املؤلفزهري بن عمر اخلالقي( بيت خمتارة من األصل500)املختارات الوافية من الكافية الشافية  تقدمي
أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د

برواايت األئمةاآلجري وابن بطة وابن شاهني وابن- املنظومة احلائية 
شاذان والصفار والسمعاين

ابن أيب داود، عبد هللا بن سليمان
( هـ316)

الرايض- دار العقيدة  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الدرر املضية يف عقيدة"لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح 
"الفرقة املرضية

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
جلنة من احملققني
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-املكتب اإلسالمي كفاية األبرار من لوامع األنوار لإلمام الفاضل حممد بن أمحد السفاريين
بريوت

اختصار/ترتيب/هتذيب
حممد عبد الرمحن املعصومي

الكواكب الدرية لشرح الدرة املضية يف"شرح العقيدة السفارينية املسماة 
للسفاريين" عقد أهل الفرقة املرضية

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز
( هـ1385)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدللسفاريين (الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية)حاشية 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية)شرح العقيدة السفارينية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارينية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

وهو)تنبيه ذوي األلباب السليمة عن الوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة 
(مالحظات على شرح عقيدة السفاريين للشيخ حممد بن مانع

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

على لوامع األنوار (بن سحمان-بن سعدي-أاببطني)تعقبات العلماء 
البهية للسفاريين، ومعها مبحث عن موقفه من دعوة ابن عبد الوهاب

-دار إيالف الدولية سليمان بن صاحل اخلراشي
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد ختريج
حممد صبحي بن حسن حالق
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الرايض- دار التوحيد (للحكمي)هتذيب معارج القبول شرح سلم الوصول - حتقيق املأمول  هتذيب
ــي ــــنِِـ عادل بن علي الـُمـَح

مصر- مكتبة الصفوة خمتصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد اختصار
هشام بن عبد القادر آل عقدة

خمتصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف علم التوحيد
(للحكمي)

الرايض- مدار الوطن  اختصار
سعد بن حممد القحطاين

منظومة يف العقيدة واألخالق للشيخ عبد - )منهج احلق)شرح منظومة 
الرمحن بن سعدي

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضي

-مكتبة دار النصيحة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرللشيخ عبد الرمحن بن سعدي (منهج احلق)شرح 
املدينة

-مكتبة دار املنهاج عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر( هـ471)شرح املنظومة الرائية يف السنة، لإلمام سعد بن علي الزجناين 
الرايض

لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية شرح قصيدة ابن أيب داود
2/1احلائية يف عقيدة أهل اآلاثر السلفية 

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- مكتبة الرشد 

شرح املنظومة احلائية يف عقيدة أهل السنة واجلماعة لعبد هللا بن أيب داود
( هـ316ت )السجستاين 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عادل الرفاعي وعصام املري

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن انصر الرباك(شرح احلائية)توضيح املقصود يف نظم ابن أيب داود 
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الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالتحفة السنية شرح منظومة ابن أيب داود احلائية

اجلزائر- جمالس اهلدى ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي نثر الورود على حائية ابن أيب داود

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارفتح الودود بشرح منظومة ابن أيب داود

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة احلائية البن أيب داود رمحه هللا تعاىل

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرميالتحفة املكية شرح حائية ابن أيب داود االعتقادية عناية
كاملة الكواري

الكويت- دار اخلزانة يوسف بن علي الطائيحتقيق املقصود شرح حائية ابن أيب داود

أمحد بن عبد هللا املرداوي احلنبليالآللئ البهية يف شرح المية شيخ االسالم ابن تيمية
( هـ1236حيا سنة )

الرايض- دار املسلم  تعليق
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل
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الرايض- دار التدمرية يوسف بن عبد هللا الساملشرح الالمية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

النظم) 2/1فتح اخلالق شرح جممع احلقائق والرقائق يف ممادح رب اخلالئق 
( هـ840حملمد بن إبراهيم الوزير، تويف سنة 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-املكتبة اإلسالمية 
القاهرة

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الرايض- دار الشريف ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة دراسة وحتقيق وشرح
مرمي طاهر أمحد طاليب مدخلي

اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة للحكمي ، ويليها قصيدة احلافظ أيب
:طاهر السلفي ألمحد بن مشرف يف نظم عقيدة اإلمام أيب زيد ، ويليها

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز بن فيصل الراجحي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن( هـ510أيب اخلطاب، حمفوظ بن أمحد، )شرح عقيدة الكلوذاين 
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج
طارق بن حممد اخلويطر. د

أيب اخلطاب، حمفوظ بن أمحد، تويف سنة)شرح القصيدة الدالية للكلوذاين 
( هـ510

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- مكتبة الرشد هاين بن عبد هللا اجلبريشرح القصيدة الدالية يف االعتقاد أليب اخلطاب الكلوذاين رمحه هللا تعاىل

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان منظومة أيب اخلطاب احلنبلي– إمتام املنة بشرح اعتقاد أهل السنة 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

776)يوسف بن حممد السُّرََّمري هنج الرشاد يف نظم االعتقاد، ويليه نظم عقيدة أهل األثر
حمفوظ بن أمحد الَكَلوذاين/(هـ

الكويت- دار التواصل  تعليق/حتقيق
مطلق بن جاسر الفارس اجلاسر
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،(الشهب املرمية على املعطلة واجلهمية)الـمتممة العلمية يف شرح قصيدة 
ألمحد بن (لطائف املعاين يف شرح نظم مقدمة ابن أيب زيد القريواين): ويليه

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن رايض األمحد َعــ

حممد بن علي بن آدم األثيويبالدرر املضية يف نظم توحيد رب الربية: ألفية التوحيد املسماة
( هـ1442)

املؤلف

التحفة: آللئ النظم احلاوي ملسائل عظيمة وحتفة الطحاوي، املسمى
الفيفية يف اعتقاد الفرقة املرضية

-مكتبة دار احلميضي سلمان بن أمحد احلكمي الفيفي
الرايض

تشتمل على خالصة كتاب التوحيد)الكفاية يف العقيدة والفرق واملذاهب 
اهلداية إىل معاين الكفاية: ، ويليه(واحلموية والطحاوية وغريها

عبد العزيز بن علي احلريب

ألف بيت يف مدح هللا تعاىل ونبيه صلى هللا عيه وسلم)ألفية عقد اجلمان 
(والصحابة واجلنة واحلرمني وبيت املقدس

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتاز

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللااألبيات اجلامعة يف املسائل النافعة
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- مدار الوطن أمحد بن علي محود حبييب(نظم وشرح)املنة بشرح منظومة رايض اجلنة يف عقيدة أهل السنة 

نونية القحطاين، ميمية ابن)أربح البضاعة يف معتقد أهل السنة واجلماعة 
(القيم، المية ابن مشرف، عقيدة ابن شيخ احلزاميني، وغريها

-دار علم السلف 
القاهرة

مجع
علي بن سليمان آل يوسف القصيمي احلنبلي

اجلزائر- دار نور الكتاب (سبع منظومات لبعض علماء الشناقطة)سبع منظومات يف االعتقاد  عناية
حممد توفيق بن عمار الكيفاين
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الصحيح من النظم: إبطال نسبة الديوان املنسوب إىل ابن تيمية، ويليه
(عبد السالم بن برجس. يقع ضمن جمموع د)الفصيح البن تيمية 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

أمحد بن حجر آل بو طاميالآلىلء السنية يف التوحيد والنهضة واألخالق املرضية
( هـ1423)

بريوت- دار اللؤلؤة 
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الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب كتاب النعوت حتقيق
عبد العزيز الشهوان. د

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق 2/1كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  تعليق/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

للشيخ عبد (أحاديث توحيد ابن خزمية املستعذبة)األربعون املنتخبة من 
هللا بن عبد الرمحن السعد

-دار أطلس اخلضراء أمحد بن عبد الرزاق العنقري
الرايض

خمتصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل إلمام األئمة ابن
( هـ311)خزمية النيسابوي 

ليبيا- دار الصحابة  اختصار
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- دار الصميعي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الصفات تقدمي/حتقيق
الشيخ مقبل الوادعي/حممد بن حيىي الوصايب

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب الصفات، ويليه كتاب أحاديث النزول حتقيق وتعليق
نشأت بن كمال املصري

حتقيق( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر كتاب النـزول، ويليه كتاب الصفات
علي بن حممد الفقيهي. د

-الدار العاملية للنشر أمحد شحاته(للدارقطين)التعليق املأمول على كتاب النزول 
االسكندرية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(582 - 321/5ويقع يف جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  :املوضوع 

02

ابن منده، حممد بن إسحاقكتاب التوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عبد هللا احلاشدي 

-دار التوعية اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات
مصر

حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
جهاد بن السيد املرشدي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالبيان والتسديد يف شرح األربعني يف دالئل التوحيد لإلمام اهلروي رمحه هللا
الرايض- الراجحي  

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيكتاب التوحيد هلل عز وجل
( هـ600)

الرايض- دار املسلم  حتقيق
مصعب بن عطا هللا احلايك

ابن احملب املقدسي، حممد بن عبد5/1صفات رب العاملني 
( هـ712)هللا 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
عمار متالت

إفراد أحاديث أمساء هللا سبحانه وتعاىل وصفاته غري صفات األفعال يف
2/1الكتب الستة 

الرايض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- كتب حديثية ومسندة يف األمساء والصفات  :املوضوع 

02

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن حممد الفريحاألحاديث الواردة يف االسم األعظم

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(إن هللا تسعة وتسعني امسا): جزء فيه طرق حديث
( هـ430)

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

األحاديث الضعاف واملوضوعات يف األمساء والصفات، ومعه السبل
السوية يف ما ال يصح من األحاديث يف اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة التدمرية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع)التدمرية 
(128-1/3تقع ضمن جمموع الفتاوى  )(والقدر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد بن عودة السعوي

تقع) (حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني الشرع)التدمرية 
(128-1/3ضمن جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الرايض– مركز ابن تيمية تقريرات ابن تيمية يف بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية تعليق/مجع
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

مركز البيان للبحوثعبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل
الرايض- والدراسات 

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1شرح التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح العقيدة التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح العقيدة التدمرية إعداد
عبد الرمحن بن صاحل السديس

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميسشرح الرسالة التدمرية

توضيح مقاصد املصطلحات العلمية يف التدمرية ومعه األسئلة واألجوبة
املرضية على الرسالة التدمرية

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة التدمرية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

تقسيم املوضوعات)تسهيل منت الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
(مع املناقشات

املدينة- دار اإلمام مسلم فخر الدين بن الزبري احملسـي

الرايض- مكتبة الرشد فخر الدين بن الزبري احملسـيالتوضيحات األثرية على منت الرسالة التدمرية إشراف
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

1391)فاحل بن مهدي آل مهدي التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تصحيح وتعليق
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني)- شرح التدمرية 
2/1 (القدر والشرع

-دار إيالف الدولية حممد بن خليفة التميمي
الكويت

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتقريب التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح تقريب التدمرية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

نقض)األجوبة السنية على افرتاءات األشعري سعيد فودة يف كتابه 
(مكرر يف كتب الرد على األشاعرة )(التدمرية

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

مكة- دار سلف أمحد بن عبد الرمحن القاضي(نقض الرسالة التدمرية)نقد 

تدعيم ملقاصدها ونقد لالعرتاضات األشعرية املعاصرة- االنتصار للتدمرية 
عليها

تكوين للدراساتماهر أمري عبد الكرمي
جدة- واألحباث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة احلموية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

وتقع يف جمموع الفتاوى) (مقابلة على تسع نسخ)الفتوى احلموية الكربى 
5/5 - 120)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محد بن عبد احملسن التوجيري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(الفتيا احلوية الكربى)املسألة احلموية يف االستواء والصفات اخلربية 
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالفتوى احلموية الكربى
( هـ728)

-مكتبة اإلمام الوادعي 
صنعاء

حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 2/1شرح الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

الرايض- دار ابن األثري الكواكب الدرية من تعليقات مساحة الشيخ ابن ابز على الفتوى احلموية تقدمي الشيخ/إعداد
صاحل الفوزان/غزاي األسلمي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانالتعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى احلموية عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالنفحات املسكية يف التعليق على الفتوى احلموية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح الفتوى احلموية الكربى عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الفتوى احلموية الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة احلموية وشروحاهتا- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

شرح الفتوى احلموية يف تفضيل الطريقة السلفية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه هللا

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

-دار التوحيد للنشر حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتحفة السنية يف بيان مقاصد الفتوى احلموية
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتح رب الربية بتلخيص احلموية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح فتح رب الربية بتلخيص احلموية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

االنتصار للفتوى احلموية وبيان احليف يف القضية، ويليها الوصية مبؤلفات
ابن تيمية لتلميذه شهاب الدين أمحد بن مري احلنبلي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار بلنسية  تعليق/ختريج/حتقيق
فهد بن مقعد العتييب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(قطعة منه تطبع ألول مرة)جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالكالم على الصفات
( هـ463)ابن اثبت 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيمالنصيحة يف صفات الرب جل وعال
( هـ711)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

تفصيل االمجال فيما جيب هلل من صفات"الرسالة األكملية وتسمى 
(140 - 68 / 6وتقع يف جمموع الفتاوى )" الكمال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- مطبعة املدين  حتقيق
أمحد محدي إمام

حبث نظري وتطبيقي يف)الرسالة املدنية يف احلقيقة واجملاز يف الصفات 
(373 - 351/6تقع يف جمموع الفتاوى  )(األمساء والصفات

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
الوليد بن فراين. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف النـزول واملعية وإثبات الصفات، ويليه فصل يف حمنة شيخ اإلسالم
( هـ728)

-دار أعالم السنة 
الرايض

تعليق/حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(212 - 185/6تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف االسم واملسمى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

تقع يف)قاعدة يف مسائل الصفات واألفعال من حيث قدومها ووجوهبا 
(184 - 144/6جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مكة- املكتبة األسدية عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على رسائل ابن تيمية يف الصفات والقدر عناية
عبد هللا بن حممد الزهراين

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداألربعني يف صفات رب العاملني
( هـ748)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
عبد القادر حممد عطا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

-دار البشائر اإلسالمية وليد بن حممد العلي3/1جهود اإلمام ابن قيم اجلوزية يف تقرير توحيد األمساء والصفات 
بريوت

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالقواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة ابن عثيمني رمحه
هللا

-دار منار التوحيد حممد بن خليفة التميمي
املدينة

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكالتعليق على القواعد املثلى إعداد
عبد هللا بن حممد املزروع

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرميالسبك املعلى شرح القواعد املثلى يف أمساء هللا تعاىل وصفاته احلسىن

احمللى يف شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للعالمة حممد
صاحل العثيمني

بريوت- دار ابن حزم كاملة الكواري

املؤلفسامل بن سعد الطويلمنحة املوىل شرح القواعد املثلى

عجمان- مكتبة الفرقان عبيد بن عبد هللا اجلابريفتح العلي األعلى بشرح القواعد املثلى
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأمساء هللا وصفاته وموقف أهل السنة منها
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان القواعد الكلية لألمساء والصفات عند السلف
(هـ

الثقبة- دار اهلجرة 

من كالم ابن القيم والشنقيطي)القواعد الطيبات يف األمساء والصفات 
(والعثيمني

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارالقواعد والضوابط السلفية يف أمساء وصفات رب الربية تقدمي املشائخ
إبراهيم الرحيلي وسليمان الرحيلي

حممد األمني بن حممد املختارمنهج ودراسات آلايت األمساء والصفات
( هـ1393)الشنقيطي 

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
سيد بن عباس اجلليمي

جمموع)صفات هللا عز وجل يف ضوء القرآن الكرمي والرد على املخالفني 
(كالم متفرق يف الصفات

حممد األمني بن حممد املختار
( هـ1393)الشنقيطي 

بريوت- دار ابن حزم  مجع
عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه، ويليه
بعد رجوعه ملذهب السلف (األب)منتقى من كالم اجلويين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أمساء هللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميالصفات اإلهلية، تعريفها، أقسامها
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميمعتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا احلسىن

األمساء- األلوهية - توحيد الربوبية )إحتاف املريد مبعرفة التوحيد 
(كتب متنوعة يف التوحيد: مذكور يف )(والصفات

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف صفات هللا تعاىل الواردة على سبيل املقابلة
والرد على املخالفني

عز الدين بن عبد القادر مرير
الصابري

املدينة- الناشر املتميز  تقدمي
عبد القادر بن حممد عطا صويف. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(منتقى من بدائع الفوائد البن القيم)فائدة جليلة يف قواعد األمساء احلسىن 
( هـ751)أيوب 

الكويت- دار غراس  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

االحتجاج ابآلاثر السلفية على إثبات الصفات اإللـٰهية، والرد على املفوضة
واملشبهة واجلهمية

-دار األمر األول عادل بن عبد هللا آل محدان
الرايض

عقيدة الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني واألئمة املرضيني يف
صفة النزول وحديث الصورة، وحتقيق: صفات رب العاملني، ويليه جزآن

-مكتبة أهل األثر سعود العثمان
الكويت

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)التحفة املدنية يف العقيدة السلفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

ضمن اجملموعة الثالثة من) (التحفة املدنية يف العقيدة السلفية)التعليق على 
(شروح رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

مصر- دار املستقبل ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل الصفات اإلهلية بني السلف واخللف عناية وتعليق
حممد عوض وأمين العابديين
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:الفئة  عقيدة
حبوث عامة- أتصيالت يف عقيدة األمساء والصفات  :املوضوع 

02

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديحقيقة املثل األعلى وآاثره

الرايض- دار طيبة انصر بن عبد هللا القفارينواقض توحيد األمساء والصفات

-مكتبة أهل األثر عبد هللا بن عيسى األمحديالكمال اإلهلي بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم
الكويت

-مكتبة اإلمام الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمصفات هللا املنفِية ابلكتاب والسنة النبوية
الكويت

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن عبد هللا العصيمياإلنباه إىل ما ليس من أمساء هللا

اآلاثر الواردة فيها، وحكمها، والرد- اإلشارة احلسية يف ابب الصفات 
على املخالفني، وتطبيقاهتا املعاصرة

الرايض- دار التوحيد وليد بن صاحل العميسي
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:الفئة  عقيدة
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02

مركز البحوث والتواصل( هـ338)أمحد بن حممد النحاس اشتقاق أمساء هللا جل وعز
الرايض- املعريف 

حتقيق
حممد الطرباين

الظهران- الدرر السنية علوي بن عبد القادر السقافصفات هللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجدي3/1النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن 
الكويت

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديخمتصر النهج األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن
الكويت

-توزيع دار الدليقان (جمموع كالم ابن القيم يف أمساء هللا احلسىن)أمساء هللا احلسىن 
الرايض

مجع
يوسف علي بديوي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينشرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن صاحل الغصن(رسالة ماجستري)أمساء هللا احلسىن 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرفقه األمساء احلسىن

الرايض- دار القاسم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرخمتصر فقه األمساء احلسىن
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:الفئة  عقيدة
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02

العمل األسىن، نظم وشرح أمساء هللا احلسىن، ويليه أوضح املعاين شرح
(مكرر يف كتب اعتقاد األئمة األربعة)مقدمة ابن أيب زيد القريواين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

-دار الدليل األثرية عبد اهلادي حسن وهيباألمساء احلسىن والصفات العلى
السعودية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أمساء هللا احلسىن اهلادية إىل هللا واملعرفة به

–دار املرياث النبوي مجعا ودراسة- تفسري أمساء هللا احلسىن للشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
اجلزائر

إعداد
عبيد بن علي العبيد. د

الطريقة املثلى يف: شرح أمساء هللا احلسىن من كتب الشيخ السعدي، ومعه
إحصاء أمساء هللا احلسىن

األردن- دار املعايل  مجع/إعداد
حممد شومان الرملي

الرايض- دار القاسم حصة بنت عبد العزيز الصغريشرح أمساء هللا تعاىل احلسىن وصفاته الواردة يف الكتب الستة

-مكتبة اإلمام الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمأمساء هللا احلسىن، جالهلا ولطائف اقرتاهنا ومثراهتا يف ضوء الكتاب والسنة
الكويت

تقدمي
عثمان بن حممد اخلميس. د

الرايض- الرتاث الذهيب ماهر بن عبد احلميد بن مقدمالتعاليق العال يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العال

-دار أجيال التوحيد مرمي بنت عبد العايل الصاعديمعاين أمساء هللا احلسىن بني أهل السنة واملخالفني
جدة
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:الفئة  عقيدة
شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :املوضوع 

02

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجداألربعون يف عظمة رب العاملني
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:الفئة  عقيدة
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02

جمموع فيه إثبات صفة العلو وملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد وذم
(مكرر يف متون عقائد)التأويل 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها 
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  دراسة وحتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل الرباك. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدالعلو للعلي الغفار
( هـ748)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

ختريج
أشرف عبد املقصود

1420)حممد انصر الدين األلباين خمتصر العلو للعلي الغفار للذهيب
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقاعدة املراكشية
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(193 - 153/5وتقع يف جمموع الفتاوى )القاعدة املراكشية 
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
انصر الرشيد. د

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي(القاعدة املراكشية)التعليقات اإليضاحية على 
الرايض

الثقبة- دار اهلجرة أسامة بن توفيق القصاص2/1إثبات علو هللا على خلقه والرد على املخالفني  تقدمي
عبد الرمحن عبد اخلالق

مكتبة السوادي للتوزيعحممد بن أمحد سيد أمحد(من كالم ابن القيم)أدلة علو هللا تعاىل على خلقه 
جدة- 

1251   من 156صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02

1413)محود بن عبد هللا التوجيري إثبات علو هللا ومباينته خللقه والرد على من زعم أن معية هللا للخلق ذاتية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

بريوت- عامل الكتب موسى بن سليمان الدويشعلو هللا على خلقه

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماجلواب الفاصل بتمييز احلق من الباطل
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عواد بن عبد هللا املعتق. د

مكرر يف كتب الرد)اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية 
(على املعطلة واجلهمية

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

-بيت األفكار الدولية علي بن حممد الشهراينبـغية املتأسي يف إثبات الكرسي
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(583 - 545/6تقع يف جمموع الفتاوى )الرسالة العرشية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب العرش وما ورد فيه من األخبار
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن خليفة التميمي. د

ابن أيب شيبة العبسي، حممد بنكتاب العرش وما ورد فيه من األخبار
( هـ297)عثمان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1كتاب العرش 
( هـ748)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
حممد بن خليفة التميمي. د
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يف بيان حترمي التشبه)كتاب العرش، ويليه تشبه اخلسيس أبهل اخلميس 
(ابملشركني

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(خمتصر لكتاب العرش للذهيب)الكالم على مسألة االستواء على العرش 
( هـ744)املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

الرايض- دار ابن األثري عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد(دراسة حتليلية)األثر املشهور عن اإلمام مالك يف صفة االستواء 

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميمياآلاثر املروية يف صفة املعية
الرايض

ويقع ضمن جمموعة الرسائل)إبطال وحدة الوجود والرد على القائلني هبا 
(120 - 61/1)واملسائل 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

ختريج/حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

يقع ضمن جمموع الفتاوى)حقيقة مذهب االحتاديني ووحدة الوجود 
134/2 - 285)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

 -362/2يقع يف جمموع الفتاوى )الرد األقوم على ما يف فصوص احلكم 
451)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

إبراهيم بن حممد احلليب احلنفي(رد على ابن عريب يف كتابه فصوص احلكم)نعمة الذريعة يف نصرة الشريعة 
( هـ956)

الرايض- دار املسري  عناية
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

تقع يف جمموع الفتاوى) (يف نقض احللول واالحتاد)رسالة إىل نصر املنبجي 
452/2 - 479)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
إثبات العلو والعرش والكرسي والرد على القائلني ابالحتاد ووحدة الوجود :املوضوع 

02

بغـية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنـية أهل اإلحلاد من
(مكرر يف الرد على الفالسفة) (السبعينية)القائلني ابحللول واالحتاد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالوجودية

املال علي القاري، علي بن سلطانالرد على القائلني بوحدة الوجود
( هـ1014)حممد 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

رد على غالة)الصوارم احلداد القاطعة لعالئق مقاالت أرابب االحتاد 
(الصوفية كابن عريب

القاهرة- مكتبة الفرقان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  حتقيق
حممد بن ربيع بن هادي. د

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد العزيز العليعرضا ونقضا– عقيدة احللول والتناسخ 

مذكور يف كتب الرد)نقض قول الفالسفة أن هللا ال داخل العامل وال خارجه 
(على الفالسفة

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس

قيام الدالئل العقلية على إثبات الفوقية وبطالن دعوى الفالسفة واجلهمية
(حلسني فودة (حسن احملاججة)رد على كتاب )

-دار التوحيد للنشر كمال الدين املغريب
الرايض

-بيت األفكار الدولية عبد الكرمي بن صاحل احلميدإقامة احلجة والربهان على من زعم أن هللا يف كل مكان وفسر رأيه ابلقرآن
الرايض

والرد على أهل الضالل واملني (أين)تكحيل العني جبواز السؤال عن هللا بـ 
الكوثري والغماري والسقاف ومن لف لفهم: 

-دار التوحيد للنشر صادق بن سليم صادق
الرايض

تقدمي
حممد بن األمني بو خبزة احلسيين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02

املدينة- دار النصيحة ( هـ240)عبد العزيز الكناين (يطبع ألول مرة كامال)احليدة واالعتذار يف الرد على من قال خبلق القرآن  تعليق
أبو عبد الرمحن األثري

يف أن القرآن كالم)رسالة اإلمام أمحد بن حنبل إىل اخلليفة املتوكل العباسي 
(هللا

دمشق- دار النوادر ( هـ241)أمحد بن حنبل  حتقيق
علي حممد زينو

رسالة يف أن القرآن غري خملوق، ويليه رسالة اإلمام أمحد إىل املتوكل يف
مسألة القرآن

إبراهيم بن إسحاق البغدادي احلريب
( هـ285)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

رسالة السجزي إىل أهل: الرد على من أنكر احلرف والصوت، املعروف بـ 
زبيد

عبيد هللا بن سعيد بن حامت الوايلي
( هـ444)السجزي 

القاهرة- املكتبة العمرية  ضبط وتعليق
حممد حمب الدين أبو زيد

عبيد هللا بن سعيد بن حامت الوايليرسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت
( هـ444)السجزي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
حممد ابكرمي ابعبد هللا

أبو الوفاء علي بن عقيل احلنبلي(مسألة خلق القرآن- أصول الدين )جزء يف األصول 
( هـ513)

الرايض- دار السالم  حتقيق
سليمان بن عبد هللا العمري. د

الصراط املستقيم يف إثبات احلرف القدمي، ويليه مسألة احلرف والصوت يف
كالم هللا ، بدعة الكالم النفسي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وتعليق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدحكاية املناظرة يف القرآن
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدمناظرة يف القرآن العظيم
( هـ620)املقدسي 

-مكتبة ابن تيمية 
الكويت

حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 

02

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدمناظرة أهل البدع يف القرآن العظيم وكالم هللا القدمي
( هـ620)املقدسي 

مصر- مكتبة ابن عباس  تعليق/حتقيق
ربيع بن زكراي أبو هرجة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(36 - 5/12يقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف القرآن وكالم هللا 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(161 - 117/ 12يقع يف جمموع الفتاوى )القرآن العظيم كالم هللا 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(234 - 162/12يقع يف جمموع الفتاوى )املسألة املصرية يف القرآن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(257 - 246/12يقع يف جمموع الفتاوى )التبيان يف نزول القرآن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

 -323/12ويقع يف جمموع الفتاوى ) (يف كالم هللا)خمتصر الكيالنية 
501)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي الكندري املرر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(يف إثبات صفة الكالم هلل عز وجل)الرسالة البعلبكية 
( هـ728)

الرايض- دار الفيصلية  حتقيق
مرمي بنت عبد العايل الصاعدي

يهدى وال يباععبد هللا بن يوسف اجلديعالعقيدة السلفية يف كالم رب الربية وكشف أابطيل املبتدعة الردية

-مركز الفكر املعاصر انصر بن حيىي احلنييندراسة عقيدية معاصرة- مآالت القول خبلق القرآن 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 
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الرايض- دار املأثور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسحقيقة كالم رب العاملني بني علماء أصول الفقه وأصول الدين

ضياء الدين املقدسي، حممد بناختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم الرمحن
( هـ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دور علماء القريوان يف الدفاع عن مذهب اإلمام– مسألة خلق القرآن 
مالك يف هذه املسألة

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الرومي

37/ 12يقع يف جمموع الفتاوى )مسألة األحرف اليت أنزهلا هللا على آدم 
 -116)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن عبد هللا الغنيمانعلم الغيب يف العقيدة اإلسالمية
املدينة

الرايض- دار القاسم فوز بنت عبد اللطيف الكرديأصول اإلميان ابلغيب وآاثره

يقع ضمن جمموع)عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن 
(مؤلفاته

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

أقوال"القول املبني يف إثبات الصورة لرب العاملني أو نقض رسالة السقاف 
"رأيت ريب يف أحسن صورة: احلفاظ املنثورة لبيان وضع حديث

بريدة– دار األنصار سليمان بن انصر العلوان

هداية احلريان مبا ثبت يف صورة الرمحن، شرح الصدر)جمموع رسائل عقدية 
يف السؤال عن أول هذا األمر، اإلسالم واإلميان ومنزلة العمل من الدين،

-دار أطلس اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الكالم، علم الغيب، الصورة، الساق، الغرية،احلياء: حبوث يف صفات إلـٰهية معينة :املوضوع 
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الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة- صفة الغرية هلل تعاىل 

املؤلفعيد بن حممد الشمرياحلياء من صفات الرمحن ومن صفات أهل اإلميان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

يوم)املنهل الرقراق يف ختريج ما روي عن الصحابة والتابعني يف تفسري 
، وبذيله الرد املثايل على الصابوين والغزايل(يكشف عن ساق

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(582 - 321/5ويقع يف جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

مكتبة دار البيان احلديثةعبد القادر بن حممد الغامديصفة النـزول اإلهلي ورد الشبهات حوهلا
الطائف- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب اإلميان املسندة :املوضوع 

02

مصر- مكتبة العلم ( هـ329)املروزي، عبد هللا بن حممد (مكرر يف كتب الصالة)تعظيم قدر الصالة  حتقيق
كمال بن السيد سامل

الرايض- دار الصميعي أمساء بنت سليمان السويلمحملمد بن نصر املروزي (تعظيم قدر الصالة)هتذيب وتقريب كتاب 

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويكتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته
( هـ224)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

شرح كتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته، أليب عبيد القاسم بن
سالم

لطائف لنشر الكتبحممد هشام بن لعل حممد طاهري
الكويت- والرسائل 

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدكتاب اإلميان
( هـ235)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضرييشرح كتاب اإلميان للحافظ أيب بكر بن أيب شيبة

حممد بن حيىي بن أيب عمر العدينكتاب اإلميان
( هـ243)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
محد بن محدي اجلابري احلريب

كتاب اإلميان من اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري
دراسة وشرحا - ( هـ256)

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت محود البدراين
الرايض

ابن منده، حممد بن إسحاقكتاب اإلميان
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
كتب اإلميان املسندة :املوضوع 

02

أليب عبيد القاسم بن سالم وابن أيب شيبة)جمموع رسائل يف مسائل اإلميان 
(وابن أيب عمر العدين وأيب يعلى بن الفراء

مصر- دار املودة  حتقيق
طارق بن عاطف حجازي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث) (14/1)اجلامع لشعب اإلميان  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث) 9/1اجلامع لشعب اإلميان 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

القزويين ، عمر بن عبد الرمحنخمتصر شعب اإلميان للبيهقي
( هـ750)املقرىء 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

ختريج/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

-املكتب اإلسالمي خالد بن عبد الرمحن العك(مكرر يف كتب احلديث)صحيح شعب اإلميان للبيهقي 
بريوت

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (يطبع ألول مرة)شعب اإلميان 
(هـ

مصر- دار احلـقيقة  حتقيق
أمحد فريد

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ805)عمر بن رسالن البلقيـين ترمجان شعب اإلميان
املدينة

حتقيق
سعود بن عبد العزيز الدعجان. د

وهو شرح حلديث اإلميان بضع وسبعون شعبة ، من)خصال اإلميان وشعبه 
(كتاب اإلفصاح عن معاين الصحاح

سوراي- دار النهضة ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد  حتقيق
حممد علي سلوم

-دار التوحيد للنشر 3/1أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان 
الرايض

مجع
عبد العزيز بن عبد هللا املبدل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02

كتاب اإلميان الذي فرضه هللا على عباده مما ورد يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية

الرايض- دار العقيدة حممد السحيم وسامي اخلليل

الرايض- دار املسلم علي بن عبد العزيز الشبلدراسة أتصيلية- مسألة اإلميان  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبدهللا الغنيمان

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارالقواعد األصولية اليت تبىن عليها مثرة عملية: قواعد ابب االعتقاد، ويليه

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب اإلميان
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
سعود بن عبد العزيز اخللف. د

( هـ280)فوائد منتقاة من كتاب السنة من مسائل اإلمام حرب الكرماين 
(املقدمة مع مسائل اإلميان)

املدينة- مكتبة امليمنة صربي احملمودي تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيإيضاح السبيل من حديث سؤال جربيل
( هـ708)الغرانطي 

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
رضوان احلصري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((460 - 5/7)ويقع ضمن جمموع الفتاوى )اإلميان الكبري 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((460 - 5/7)ويقع ضمن جمموع الفتاوى )اإلميان 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(ملخص من كتاب اإلميان الكبري البن تيمية)مسألة اإلميان وما يتعلق هبا 
( هـ748)

مصر- دار املودة 

ويقع يف جمموع الفتاوى)شرح حديث جربيل، املعروف ابإلميان األوسط 
(461/7 - 640)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن خبيت الزهراين. د

بريوت- دار اللؤلؤة إمساعيل بن غصاب العدويلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (اإلميان األوسط)تلخيص كتاب 

خمتصر اإلميان األوسط لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ويليه مبحث متعلق
مبسألة ترك عمل اجلوارح ابلكلية

الرايض- دار الكيان ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  إعداد
أمحد بن سامل املصري

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح حديث جربيل يف تعليم الدين

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح حديث جربيل عليه السالم عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حديث جربيل عليه السالم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أصول اإلميان
الكويت

دراسة وحتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ختريج/حتقيق( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أصول اإلميان
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02

عنايةصاحل بن فوزان الفوزان(للشيخ حممد بن عبد الوهاب)شرح أصول اإلميان 
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(نبذة يف العقيدة اإلسالمية: وهو نفسه كتاب)شرح أصول اإلميان 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(للشيخ حممد بن عبد الوهاب)شرح أصول اإلميان  حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

جممع امللك فهد لطباعةمجاعة من العلماءأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة
املدينة- املصحف 

تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالتوضيح والبيان لشجرة اإلميان
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحييكواشف البيان عن مقتضيات اإلميان

املدينة- الناشر املتميز فهد الساعدي وحممد الاليفأركان اإلميان

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري(مكرر يف كتب الرد على الصوفية)آراء الصوفية يف أركان اإلميان 

مصر- دار الصفوة محود بن عبد هللا العقالء الشعييبالرباهني املتظاهرة يف حتمية اإلميان ابهلل والدار االخرة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02

البيان لرسالة نواة اإلميان للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل
الشيخ

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلميان ابهلل: سياج العقيدة

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر هللا حيدث عباده عن نفسه

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع3/1األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان ابهلل 
املدينة

الزبري بن أمحد بن سليمان الزبرييشرح اإلميان واإلسالم وتسمية الفرق والرد عليهم
( هـ318)

مصر- دار الضياء  حتقيق
حسام احلفناوي

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليتوضيح الربهان يف الفرق بني اإلسالم واإلميان
( هـ1033)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
مركز البحث العلمي مبكتبة إمام الدعوة

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(رسالة ماجستري)زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه 
الرايض

بيان حقيقة اإلميان أنه قول وعمل وبيان ما)درء الفتنة عن أهل السنة 
(يضاده من أنواع الكفر

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع2/1أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية من األفكار اهلدامة 
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث أتصيلية يف اإلميان :املوضوع 

02

مكة- دار عامل الفوائد صاحل بن فوزان الفوزانمسائل يف اإلميان

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاري(اإلميان ابملالئكة والرسل والكتب واليوم اآلخر)حماضرات يف العقيدة 

الرايض- دار املسلم حممد بن عبد هللا الوهييبنواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف

استقراء لكتب الشيخ)الـتـبـيـان يف أتصيل مسائل الكفر واإلميان 
(عبدالرمحن بن سعدي

الرايض- مكتبة الرشد فتحي بن عبد هللا املوصلي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل العبيالن

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعديقوادح اإلميان

احلكم بغري ما أنزل هللا،)جمموع احملاضرات فيما خيص الدعوة والدعاة 
يقع ضمن )(حصر الكفر ابلتكذيب، أصول الدعوة السلفية، ذم اإلرجاء

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالقوادح يف العقيدة ووسائل السالمة منها
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اإلميان ابملالئكة والكتب- اإلميان  :املوضوع 

02

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزاناإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة

-دار أضواء السلف حممد بن عبد الوهاب العقيلمعتقد فرق املسلمني واليهود والنصارى والوثنيني يف املالئكة املقربني
الرايض

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناحلبائك يف أخبار املالئك
( هـ911)ابن الكمال 

مكة- جامعة أم القرى  ختريج/حتقيق
جلنة من احملققني

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر عامل املالئكة األبرار

من مروايت- إحتاف احلبيل أبربعني حديثا عن رئيس املالئكة جربيل 
الشيخ نظام اليعقويب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج وانتخاب
حممد بن أمحد آل رحاب

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمداإلميان ابلكتب

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجاراإلميان ابلكتب بني إثبات السلف وتعطيل أهل الكالم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1النبوات 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن صاحل الطواين. د

خالصة كالمه)جدليات شيخ اإلسالم ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 
(يف مسائل عقدية شىت

مصر- دار اإلمام أمحد  مجع
( هـ1395)حممد خليل هراس 

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات
بريوت

–دار األوراق الثقافية عيسى بن عبد هللا السعديخالصات يف مباحث النبوات
جدة

منهج أهل السنة واجلماعة يف االستدالل على النبوة والرد على املخالفني
2/1

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن حممد القرشي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي احلكمة من إرسال الرسل

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر الرسل والرساالت

-دار التوحيد للنشر خالد بن حممد ابمسحاألحاديث الواردة يف نبوة آدم عليه السالم
الرايض

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيمن أحاديث األنبياء عليهم الصالة والسالم
( هـ600)

الرايض- دار العاصمة  عناية/ختريج
حممد العفيفي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازنوح عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- ديوان املسلم انصر بن سليمان العمردراسة موضوعية لسرية أبينا إبراهيم عليه السالم- إن إبراهيم كان أمة 

833)إسحاق بن إبراهيم التدمري مثري الغرام يف فضل سيدان اخلليل عليه السالم
(هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازإبراهيم عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازموسى بن عمران عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- مدار الوطن غازي بن عبد العزيز الشمريموسى عليه السالم يف السنة النبوية، دراسة موضوعية

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازعيسى ابن مرمي عليه السالم- أولوا العزم من الرسل 

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازحممد صلى هللا عليه وسلم- أولوا العزم من الرسل 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالزهر النضر يف حال اخلضر
( هـ852)

الكويت- دار غراس  حتقيق
صالح الدين مقبول أمحد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02

املدينة- دار النصيحة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي املتنبئون يف اإلسالم وخطرهم على الفكر واجملتمع

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعيبذور العداء لإلسالم يف اتريخ الرساالت

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعي(اجملاهبات اآلمثة)العداء لإلسالم يف اتريخ الرساالت 

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الرمحن بن حممد الربادعيالشبهات واالهتامات الباطلة حول الرسل عليهم السالم

مكرر يف)أبعاد التحريف العلماين ملقامات النبوة - العلمانيون والنبوة 
(كتب الرد على العلمانيني

تكوين للدراساتماجد بن حممد األمسري
جدة- واألحباث 

ــمَّان- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانآراء خاطئة ورواايت ابطلة يف سري األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم َعــ

مفهوم عصمة الرسل صلوات هللا عليهم وإثبات حاالهتا بني القول ابلتعميم
والتخصيص

اجلزائر- دار العواصم حممد علي فركوس

احتوى على أتصيالت شيخ اإلسالم ابن)القول املبني يف آايت النبيني 
(تيمية يف ابب املعجزات

الكويت- دار اخلزانة يوسف بن علي الطائي

مصر- دار الصفوة حممد انجي الدليميمجعا ودراسة- أثر األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف مباحث النبوات 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
النبوات- حبوث يف اإلميان ابلرسل  :املوضوع 

02

األصول املتفقة والصفات املشرتكة بني األنبياء عليهم الصالة والسالم يف
القرآن الكرمي وأثرمها على الفرد واجملتمع

الكويت- دار غراس عبد الرمحن بن يتيم الفضلي تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
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مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: جزء حديثي مكرر يف)كتاب البعث والنشور  حتقيق
أبو عاصم الشوامي األثري

-مكتبة دار املنهاج ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة
الرايض

حتقيق
الصادق بن حممد بن إبراهيم. د

-مكتبة دار املنهاج (التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة)املنتقى من كتاب 
الرايض

انتقاء
الصادق بن حممد بن إبراهيم

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي4/1البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة 
( هـ1188)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (القيامة الصغرى وعالمات القيامة الكربى)اليوم اآلخر 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر القيامة الكربى- اليوم اآلخر 

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللا3/1اجلنائز وأحوال املوتى وأحوال اآلخرة 

مصر- دار لـينة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي 3/1احلياة اآلخرة ما بني البعث اىل دخول اجلنة أو النار 

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار(مسائل ودالئل)اإلميان مبا بعد املوت 
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب القبور
( هـ281)القرشي 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
طارق حممد العمودي

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب القبور 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور
( هـ795)أمحد 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

ختريج
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينأحوال امليت من حني االحتضار إىل احلشر
( هـ852)

مصر- مكتبة ابن سينا  تعليق/حتقيق
يسري عبد الغين البشري

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور
( هـ911)ابن الكمال 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق وتعليق
يوسف علي بديوي

-مكتبة اإلمام البخاري أشرف بن عبد املقصودالقرب، عذاب القرب ونعيم القرب
مصر

تقدمي
ربيع بن هادي. د

-مكتبة اإلمام الوادعي حممد بن عبد الوهاب الوصايبالقرب، عذابه ونعيمه
صنعاء

الرايض- دار املنهاج حممد بن عبد هللا السحيمالعذاب األدىن، حقيقته، أنواعه، أسبابه

من)حكم أهل القبور وعذاهبم ونعيمهم، وهل ينتفعون أبعمال األحياء 
، ويليه عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القبور وما يتعلق هبا(أجوبة ابن تيمية

الرايض- دار املغين  تعليق/ختريج/حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د
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اإلمارات- دار البشري حممد بن مرعي الشباسيجامع أحاديث وآاثر عذاب القرب ونعيمه راجعه وقدم له
الشيخ مصطفى بن العدوي

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن حممد بن مصطفى ديبانمجعا ودراسة- األحاديث الواردة يف أسباب عذاب القرب والنجاة منه 

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامأحوال املؤمنني الرضية يف احلياة الربزخية

إثبات عذاب القرب وسؤال امللكني على ما وردت به الشريعة ابآلايت
املتلوة واألخبار املروية وأقاويل سلف هذه األمة مع جواز ذلك ابلعقل يف

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
حممد  بن حسني األفلحي

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني حـياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاهتم
املدينة

تعليق/حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

جدة- مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلتيسري الكرمي العلي يف وصف حوض النيب صلى هللا عليه  وسلم

مروايت الصحابة يف احلوض والكوثر وتشتمل على ثالث رسائل للحافظ
عبد القادر صويف. بقي بن خملد واحلافظ ابن بشكوال ود

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تعليق/مجع/ختريج
عبد القادر بن حممد عطا صويف. د

بزوغ اهلالل يف: متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش، ويليه خمتصره
(وللمحقق يف آخره ذيال عليه)اخلصال املوجبة للظالل 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميسطوع اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل

1251   من 178صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اإلميان ابليوم اآلخر :املوضوع 

02

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنمنهاج السالمة يف ميزان القيامة
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)صفة اجلنة وما أعد هللا ألهلها من النعيم 
(أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(تقدم يف كتب احلديث)صفة اجلنة 
( هـ430)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (جزء من كتاب البداية والنهاية)كتاب اجلنة 
(هـ

مصر- دار البصرية  تعليق/ختريج
حلمي بن حممد الرشيدي

مكة- دار طيبة اخلضراء فوزان بن سليمان الفوزانوبل الغمام يف وصف دار السالم تقدمي املشايخ
عبد هللا الغنيمان وأمحد القاضي

جدة- مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلوصف اجلنة من صحيح السنة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(10- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1حادي األرواح إىل بالد األفراح 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

الرايض- دار العاصمة سعد احلمدانبشرى احملبني أبخبار احلور العني

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب األهوال 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااألهوال
( هـ281)القرشي 

مصر- دار اليقني  تعليق/حتقيق
جمدي فتحي السيد

الرايض- مكتبة املعارف عبد امللك بن علي الكليبأهوال القيامة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)صفة النار 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

حممد صديق بن حسن القنوجييقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار
( هـ1307)

مكة- املكتبة التجارية 

حملى أبحكام العالمة األلباين رمحه)صحيح صفة النار من الكتاب واآلاثر 
(هللا

األردن- الدار العثمانية  مجع
أنس سليمان املصري

الدمام- دار ابن اجلوزي سعود بن عبد العزيز العقيلمجعا وترتيبا وحتقيقا ودراسة- آاثر اإلميان ابليوم اآلخر من تفسري الطربي 

الرايض- دار الراية بدرية بنت حممد العثمانمن بالغة القرآن الكرمي يف جمادلة منكري البعث

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديدراسة عقدية- النوم يف اآلخرة 
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ابن وهب، عبد هللا بن وهبالقدر وما ورد يف ذلك من اآلاثر
( هـ197)املصري 

جدة- دار السلطان  حتقيق
عبد العزيز بن عبد الرمحن العثيم. د

ابن وهب، عبد هللا بن وهبالقدر وما ورد يف ذلك من اآلاثر
( هـ197)املصري 

الرايض- دار العطاء  حتقيق
عمر بن سليمان احلفيان

مكرر يف كتب)خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل 
(الرد على اجلهمية

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فهد بن سليمان الفهيد

مكرر يف كتب)خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل 
(الرد على اجلهمية

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب)الرضا عن هللا بقضائه والتسليم أبمره 
(الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-دار أجيال التوحيد ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد كتاب القدر
جدة

حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 3/1كتاب القضاء والقدر  حتقيق
صالح الدين عباس شكر. د

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي اجلامع الصحيح يف القدر

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيشرح رسالة اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف اإلميان ابلقدر َعــ
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جنم الدين، سليمان بن عبد القويشرح القصيدة التائية يف القدر، لشيخ  اإلسالم ابن تيمية
( هـ716)الطويف احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
حممد نور اإلحسان بن يعقوب. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية البن تيمية
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشرح التائية لشيخ  ابن تيمية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/ختريج
طارق بن حممد اخلويطر. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقصيدة التائية يف القدر
( هـ728)

الرايض- دار ابن خزمية  شرح وحتقيق
حممد بن إبراهيم احلمد. د

تقع ضمن جمموع)أقوم ما قيل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
(158 - 81/8الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد آل عامر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(196 - 181/8تقع ضمن جمموع الفتاوى )مراتب اإلرادة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(271 - 262/8يـقع ضمن جمموع الفتاوى )القضاء والقدر 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(370 - 303/8ويـقع ضمن جمموع الفتاوى )االحتجاج ابلقدر 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عمر بن سليمان احلفيان
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أمحد الصمعاين وعلي العجالن. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زاهر بن سامل بلفقيه

اجلمعية السعودية لعلوماتمر حممد حممود متويل2/1جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان ابلقدر 
املدينة- العقيدة 

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم من األلفاظ اجململة
(مكرر يف كتب التوحيد)املتعلقة أببواب التوحيد والقضاء والقدر 

عبد السميع بن عبد األول األفغاين
الصايف

املدينة- الناشر املتميز 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف القضاء والقدر
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن صاحل احملمودالقضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة، ومذاهب الناس فيه

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضياإلميان ابلقدر

الرايض- مدار الوطن حممد بن إبراهيم احلمداإلميان ابلقضاء والقدر تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

اخلرب- دار ابن عفان القضاء والقدر تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا
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املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن عامر الرحيلياملختصر يف عقيدة أهل السنة يف القدر

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجارقواعد أهل األثر يف اإلميان ابلقدر

مصر- دار هجر أمحد بن علي بن عبد العالالتكليف يف ضوء القضاء والقدر

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليرفع الشبهة والغرر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر
( هـ1033)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
الوليد بن مسلم

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(رد على اجلربية)مسألة حمرية 
( هـ1430)

الرايض- دار ابن خزمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عيسى بن عبد هللا السعدياحملو واإلثبات يف املقادير

-دار أطلس اخلضراء خالد بن علي الغامديتوفيق رب الربية يف حل املسائل القدرية
الرايض

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن اخلوض فيه

ابن عثيمني- ابن ابز - ابن ابراهيم فتاوى تتعلق ابلقضاء والقدر
الفوزان- ابن جربين - 

مجع
دخيل هللا بن خبيت املطريف
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب التوكل على هللا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

احلث على التجارة والصناعة والعمل، واإلنكار على من يدعي التوكل يف
ترك العمل واحلجة عليهم يف ذلك

مكتب املطبوعات( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 
اإلسالمية حبلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب التوكل
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الرايض- دار امليمان  حتقيق
يوسف بن علي الطريف. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف الرد على الغزايل يف التوكل
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن عمر الدميجيالتوكل على هللا تعاىل وعالقته ابألسباب

رسالة) 2/1موقف أهل السنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني 
(علمية

الرايض- مكتبة الرشد ليلى نوري املغامسي احلريب
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 
( هـ728)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح اقتضاء الصراط املستقيم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة انصر بن عبد الكرمي العقلخمتصر اقتضاء الصراط املستـقيم

البعلي، حممد بن علي احلنبلياملنهج القومي يف اختصار اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ778)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

لشيخ اإلسالم ابن تيمية، (اقتضاء الصراط املستقيم)فوائد من شرح 
البن القيم (إعالم املوقعني عن رب العاملني)شرح : ويليه

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد  راجعها وعلق عليها
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم)خمتصر 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

يف حكم التشبه ابلكفار عموما ويف)خمتصر اقتضاء الصراط املستقيم 
(أعيادهم خصوصا

الرايض- دار املسلم وليد بن عبد العزيز منسي تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار املؤيد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 2/1مسائل اجلاهلية  شرح/حتقيق
يوسف بن حممد السعيد

شرح مسائل) 3- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(اجلاهلية

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري
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شرح مسائل اجلاهلية، وشرح الرسالة املفيدة املهمة اجللية يف أنواع التوحيد
(اجملموعة الثالثة من شروح رسائل اإلمام اجملدد)وأنواع الشرك وأنواع النفاق 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

شرح مسائل اجلاهلية لشيخ اإلسالم اجملدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب
رمحه هللا تعاىل

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان

1409)عبد هللا بن حممد الدويش (يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد هللا الدويش)زوائد مسائل اجلاهلية 
(هـ

القصيم- دار العليان 

دراسة وشرح زوائد مسائل اجلاهلية للعالمة احملدث عبد هللا بن حممد
2/1 ( هـ1409)الدويش 

الرايض- دار العاصمة هيلة ضيف هللا اليوسف

1413)محود بن عبد هللا التوجيري حتفة اإلخوان مبا جاء يف املواالة واملعادة واحلب والبغض واهلجران
(هـ

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزانالوالء والرباء

دار الغواثين للدراساتانصر بن حممد املاجددراسات موضوعية يف القرآن الكرمي- عادات أهل اجلاهلية 
إسطنبول- القرآنية 

عقيدة الوالء والرباء، وفيه الرد على القائلني بعدم مشروعية هجران أهل
البدع

اجلزائر- الدار األثرية سليم أيب إسالم بن علي الصحراوي أذن بنشره
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار طيبة حممد بن سعيد القحطاينرسالة ماجستري- الوالء والرباء يف اإلسالم  تقدمي
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
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الرايض- دار القاسم مها البنيانالوالء والرباء تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة بني حتريف الغالني وأتويل اجلاهلني
، وبراءة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من الطائفتني

-مكتبة اإلمام الذهيب عصام بن عبد هللا السناين
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار املسلم إبراهيم بن عثمان الفارسالوالء والرباء بني أهل السنة وخمالفيهم

أوثق عرى االميان- الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك )جمموع الرسائل 
(فتيا يف حكم السفر اىل بالد الشرك ورسالتان فقهيتان- 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

(الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك)إحتاف األفاضل بشرح رسالة 
للشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
حممد بن فهد احلصني

عبد هللا بن عبد اللطيف آل الشيخ(دعاء غري هللا ومواالة أهل اإلشراك)مسائل يف املنكرات والبدع 
( هـ1339ت )

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

عبد العزيز بن حممد املديهشالرباهني املعتربة يف هدم قواعد املبتدعة
( هـ1351)

املؤلف حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا املديهش

تقدم يف كتب إثبات)كتاب العرش، ويليه تشبه اخلسيس أبهل اخلميس 
(العلو

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

-مؤسسة اجلريسي انصر بن عبد الكرمي العقلأصول وضوابط يف جمانبة الكافرين
الرايض
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الرايض- دار السلف سهيل حسني عبد الغفارالسنن واآلاثر يف النهي عن التشبه ابلكفار

األردن- دار املعايل علي إبراهيم عجنيخمالفة الكفار يف السنة النبوية

-دار األندلس اخلضراء مجيل بن حبيب اللوحيقالتشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي
جدة

فتوى يف حكم اإلقامة بني ظهراين)إرشاد طالب اهلدى ملا يباعد عن الردى 
(8- عيون الرسائل واملسائل : تقع ضمن سلسلة )(الكفار

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مناقشة علمية يف مسألة اإلقامة بني ظهراين)الدفاع عن أهل السنة واالتباع 
(6- عيون الرسائل واملسائل : تقع ضمن سلسلة )(املشركني

الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق 

سلوك الطريق األمحد: أو)األجوبة السمعيات حلل األسئلة الروافيات 
عيون: تقع ضمن سلسلة) (جواب سؤال عن حكم السفر لبالد املشركني)

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن
( هـ1319)آل الشيخ 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
عادل ابدي املرشدي

رسالة تتضمن حكم السفر إىل)اجليوش الرابنية يف كشف الشبه العمرية 
(بالد الكفار مع توضيح معىن إظهار الدين

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ1349)سليمان بن سحمان اجلواب الفائض ألرابب القول الرائض
املدينة

حتقيق
فهد بن عبد اهلادي العرجاين

يقع ضمن جمموع)منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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إيضاح احملجة والسبيل وإقامة احلجة والدليل على من أجاز اإلقامة بني أهل
(12-ضمن سلسلة عيون الرسائل واملسائل )الشرك والتعطيل 

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مركز ثبات للبحوثعلي حممد ونيسحكم اإلقامة يف بالد الكفار
الرايض- والدراسات 

األردن- دار أسيد حسني بن عودة العوايشةالفصل املبني يف مسألة اهلجرة ومفارقة املشركني

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداين

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيدراسة نقدية يف ضوء العقيدة االسالمية- دعوة التقريب بني األداين 

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيدراسة نقدية يف ضوء العقيدة االسالمية- دعوة التقريب بني األداين 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة مهمة يف رمحة أهل السنة، ويليها رسالة يف الصالة خلف أهل األهواء
( هـ728)

احملقق حتقيق
خالد أبو صاحل

اليمن- دار كنوز دماج حيىي بن علي احلجوريرفع منار الدين ، وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين

صاحل بن عبد الرمحن احلصني(خصائص الشريعة ومزاايها: سيأيت يف كتب)التسامح والعدوانية يف اإلسالم 
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اللطيف بن إبراهيم احلسنيرسالة ماجستري - (حقيقته)تسامح الغرب مع املسلمني يف الوقت احلاضر 

الرايض- مدار الوطن عثمان علي حسنمواقف أهل السنة من املناهج املخالفة هلم

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد عيد اليوبيل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(أحكام الكنائس)مسألة يف الكنائس 
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

إمساعيل بن حممد األنصاريحكم بناء الكنائس واملعابد الشركية يف بالد املسلمني
( هـ1417)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار أشبيليا عبد الرمحن بن دخيل العصيميأحكام املعابد تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

سلسلة اإلصدارات العلمية- معابد الكفار وأحكامها يف بالد املسلمني 
(9)

-وقف السالم اخلريي إبراهيم بن سليمان الفهيد
الرايض

العداء- مكانته عند األمة اإلسالمية - حكمه - أساسه )التاريخ اهلجري 
(له

جامعة اإلمام حممد بنزيد بن عبد الكرمي الزيد
الرايض- سعود 

مصر- دار الرضوان عبد الرمحن بن سعد الشثريالدالئل الشرعية على حترمي موافقة اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد العزيز الراجحي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء والرباء :املوضوع 

02

شركة بيت املقدس للنشرجهاد مجيل العايشعطلة السبت شريعة يهودية منسوخة
الكويت- والتوزيع 

بيان خطر التأريخ امليالدي ، وإثبات أن عيسى عليه السالم ُوِلد صيفا ال
شتاء  ، والرد على القائلني بوالدته شتاء من املسلمني من املفسرين

الدمام- دار ابن اجلوزي عادل بن عبد العزيز اجلليفي تقدمي املشايخ
صابر طعيمه. صاحل املغامسي و د

اليهود)هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع املخالف يف السنة 
(املسلمني- النصارى - 

الرايض- دار الفضيلة فاطمة بنت سعد السلمي

الرايض- دار طيبة منصور بن حممد املقرنال حتبوهم وال تظلموهم تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نصيحة خمتصرة يف احلث على التمسك ابلدين والتحذير من املدارس
األجنبية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

مصر- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدارس العاملية األجنبية اإلستعمارية ، اترخيها وخماطرها

تقدمي املشايخعبد العزيز بن أمحد البداحاملدارس األجنبية يف اخلليج ، واقعها وآاثرها
عبدالرمحن الرباك وعبدالعزيز الراجحي

ــمَّان- الدار األثرية سعود بن ملوح العنزي(أخرجوا املشركني من جزيرة العرب)بلوغ اإلرب من فقه حديث  َعــ

الرايض- دار الراية صارم هللا بن إبراهيم الكوكباينالتنبيه على ما وجب من إخراج اليهود من جزيرة العرب حتقيق
مكتب التحقيق بدار الراية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الوالء والرباء :املوضوع 

02

أهل امللل والردة والزاندقة واترك الصالة والفرائض، من كتاب اجلامع
(وهو مسائل لإلمام أمحد) 2/1للخالل 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد  حتقيق
إبراهيم بن محد السلطان. د

الرايض- دار الصميعي مزمل فقرييأحكام وشبهات- الردة 

الرايض- دار التدمرية يوسف بن حممد القحطاينالتعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها

دراسة- موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضااي الوالء والرباء 
(مكرر يف كتب الرد على العقالنيني)عقدية 

الرايض- دار الفضيلة مضاوي بنت سليمان البسام تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

حتذير من ينتمي إىل اإلسالم عن االحتماء أبعداء امللك العالم والوقوع
فيمن أقامه هللا تعاىل للمسلمني إمام

بريوت- دار اللؤلؤة (هـ1335)علوي بن أمحد السقاف  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

بريوت- روافد سليمان بن صاحل اخلراشي!كيف تطورت العالقة بني اليهود والنصارى من عداوة اىل صداقة؟

الرايض- دار التحبري عيسى بن سليمان العيسىأحكام عالقة املسلم ابلكافر يف العبادات والعقوابت واألطعمة والقضاء
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
فضل اخللفاء األربعة وثبوت خالفتهم :املوضوع 

02

الكويت- دار غراس ( هـ620)عبد هللا بن أمحد املقدسي منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين حتقيق
فالح بن اثين السعيدي. د

الصفوري، عبد الرمحن بن عبدخمتصر احملاسن اجملتمعة يف فضائل األئمة األربعة
( هـ894)السالم 

دمشق- دار ابن كثري  مراجعة
حممود األرانؤوط

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنكتاب األربـعني يف فضائل اخللفاء الراشدين
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
طارق بن حممد الطواري. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(يف إثبات اخلالفة لألئمة)تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة 
( هـ430)

لبنان- دار اإلمام مسلم  حتقيق
إبراهيم التهامي

دمشق- دار القلم ( هـ1176)ويل هللا الدهلوي إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء حتقيق
تقي الدين الندوي

حمقق على نسختني)الروض األنيق يف إثبات إمامة أيب بكر الصديق 
(خطيتني

مصر- مكتبة فياض ( هـ359)ابن زجنويه، حممد بن حامت  دراسة/حتقيق
أمحد جالل

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم ابخلالفة 
(مكرر يف كتب الرد على الشيعة )(السنة النبوية

الرايض- دار القاسم  تلخيص وترتيب
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمفضل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه
( هـ728)

املدينة- دار النصيحة  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن حممد الفريح. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
( هـ597)البغدادي 

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
عامر حسن صربي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
فضل اخللفاء األربعة وثبوت خالفتهم :املوضوع 

02

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد3/1حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
( هـ909)اهلادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد العزيز الفريح. د

جدة- دار ماجد عسريي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

الكويت- مكتبة العال ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ختريج/حتقيق
أمحد مريين البلوشي

-دار الكتب العلمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (مكرر يف األجزاء احلديثية)هتذيب خصائص اإلمام علي 
بريوت

ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن املغازيل، علي بن حممد الواسطيمناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
( هـ483)

صنعاء- دار اآلاثر  تعليق/حتقيق
تركي بن عبد هللا الوادعي

الدر املستطاب يف موافقات عمر بن اخلطاب وأيب بكر وعلي أيب تراب
وترمجتهم مع عدة من األصحاب

حامد بن علي بن حمب الدين
( هـ1171)الدمشقي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عثمان صميدة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن علي آل الشيخ(رسالة دكتوراه) 3/1عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام 

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانعقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن عامر الرحيليحمض اإلصابة يف حترير عقيدة أهل السنة وخمالفيهم يف الصحابة

لندن- املنتدى االسالمي حممد بن عبد هللا الوهييباعتقاد أهل السنة يف الصحابة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ241)أمحد بن حنبل 2/1كتاب فضائل الصحابة  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د

الدار- دار الثقافة ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب فضائل الصحابة
البيضاء

حتقيق
فاروق محادة. د

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم يف بعض صلوات هللا عليهم
املدينة

عناية
حممد بن خليفة الرابح

األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف الكتب التسعة ومسند البزار وأيب
12/1يعلى ومعاجم الطرباين 

-اجلامعة اإلسالمية سعود بن عيد الصاعدي
املدينة

املستدرك على األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف الكتب التسعة
ومسند البزار وأيب يعلى ومعاجم الطرباين

-اجلامعة اإلسالمية سعود بن عيد الصاعدي
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

على (املطالب العالية)زوائد األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة يف 
مثلها يف الكتب التسعة ومسند البزار وأيب يعلى واملعاجم الثالثة

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

مجع ودراسة
سعود بن عيد الصاعدي. د

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي فضائل الصحابة الصحيحة على منهج احملدثني
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء 

الثقبة- دار اهلجرة مصطفى العدويالصحيح املسند من فضائل الصحابة

كتاب فضائل الصحابة والدفاع عن كرامتهم وبيان خطر مبغضيهم
والطاعنني فيهم

بريوت- دار ابن حزم عبد هللا بن عبد القادر التليدي

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة
صنعاء

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

عيسى بن مهدي الرجراجيمسألة عدالة الصحابة
( هـ1062)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن حممد أيت دخيل. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد حممود الفهداويعدالة الصحابة عند املسلمني

مكة- دار سلف ماقشات حول فقه الصحابة وعدالتهم وحجية أقواهلم- هبداهم اقتده  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن عبد اهلادي القحطاين2/1الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

761)خليل بن كيكلدي العالئي حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد سليمان األشقر. د

مكرر)املنهج يف التعامل مع رواايت ما شجر بني الصحابة رضي هللا عنهم 
(مواقف الصحابة: يف كتب

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

الرايض- دار الفضيلة سعد بن عبد هللا املاجدموقف املستشرقني من الصحابة رضي هللا عنهم

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالنهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- دار ابن العمار  حتقيق
حميي الدين جنيب

حممود شكري اآللوسي البغدادي(مكرر يف كتب الرد على الشيعة)صب العذاب على من سب األصحاب 
( هـ1342)

-دار أضواء السلف 
الرايض

منهج ابن العريب يف بيان مكانة الصحابة رضي هللا عنهم والدفاع عنهم
(رسالة جامعية)

املدينة- الناشر املتميز عزيزة بنت سعيد الصاعدي

حبث أتصيلي يف نقض الشبهات املثارة حول بعض- أولئك مربؤون 
الصحابة

وزارة األوقاف والشؤونسائد صبحي قطوم
الكويت– اإلسالمية 

املؤلفصاحل بن عبد العزيز سنديحقوق الصحابة رضي هللا عنهم على األمة

-دار البشائر اإلسالمية عبد هللا بن صاحل العبيدكتاب األربعني يف فضائل آل البيت الطاهرين
دمشق
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02

صنعاء- دار اآلاثر أم شعيب الوادعيةالصحيح املسند من فضائل أهل بيت النبوة

-مكتبة دار املنهاج عبد هللا بن صاحل العبيدكتاب األربعني يف فضائل الصحابة
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحقوق آل البيت
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر أمحد عطا

حممد بن عبد الرمحن بن قاسمآل رسول هللا وأولياؤه
( هـ1421)

الرايض- دار القاسم 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإحياء فضائل أهل البيت
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار املعارف  حتقيق
حممد زينهم. د

-دار الكتب العلمية ايسر حممد ايسني البدري احلسيينالبداعة يف علو آل البيت وأئمتهم عند أهل السنة واجلماعة
بريوت

مصر- مكتبة الرضوان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الغيب إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسحمبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة وخمالفيهم

مكرر يف كتب)فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واجلماعة 
(الرد على الشيعة

الرايض- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر
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العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

1343)حامد بن أيب بكر احملضار (يف فضائل أهل البيت)القول القيم مما يرويه ابن تيمية وابن القيم 
(ه

بريوت- مكتبة دار احلياة 

وزارة األوقاف والشؤونراشد العليمي وأمحد سيدمفاهيم حول اآلل واألصحاب رضي هللا عنهم
الكويت– اإلسالمية 

مراجعة
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويشاآلل واألصحاب رمحاء بينهم

الرتاحم بني آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وبني بقية الصحابة
(مذكور يف كتب الرد على الشيعة)رضي هللا عنهم أمجعني 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

وزارة األوقاف والشؤونالسيد بن أمحد بن إبراهيماألمساء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة رضي هللا عنهم
الكويت– اإلسالمية 

إشراف/مراجعة
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

وزارة األوقاف والشؤونأمحد اجلمل وعزة فودةذرى السحاب يف مروايت الفضائل بني اآلل واألصحاب
الكويت– اإلسالمية 

ختريج
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

كتب الرد على: مكرر يف)آل البيت عليهم السالم وحقوقهم الشرعية 
(الشيعة

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدمعامل يف الصحابة واآلل

موسوعة علمية عن حياهتا وفضلها ومكانتها العلمية- عائشة أم املؤمنني 
وعالقتها آبل البيت ورد الشبهات حوهلا

مؤسسة الدرر السنيةجمموعة من الباحثني إشراف
علوي بن عبد القادر السقاف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

مصر- دار الفرقان أبو مالك، أمحد بن علي القفيليكف األوابش املفرتين عن الطعن يف أمنا عائشة أم املؤمنني

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدكتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني
( هـ620)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
حممد بن إبراهيم الدسوقي

مكرر يف)كتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني 
(كتب األجزاء احلديثية

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد
( هـ620)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ، غزوة بدير

وزارة األوقاف والشؤونمركز البحوث مبربة اآلل واألصحابشذى اليامسني يف فضائل أمهات املؤمنني
الكويت– اإلسالمية 

إعداد
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(وأزواجه أمهاهتم)أتمالت يف قوله تعاىل 

احلاكم، حممد بن عبد هللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل فاطمة الزهراء 
( هـ405)النيسابوري 

مصر- دار الفرقان  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

لبنان- مؤسسة الوفاء ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضائل فاطمة الزهراء  حتقيق
حممد سعيد الطرحيي

مكرر يف األجزاء)فضائل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(احلديثية

الرايض- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مسندها رضي- فضائلها - فاطمة بنت النيب صلى هللا عليه وسلم، سريهتا 
7/1دراسة حديثية اترخيية موضوعية - هللا عنها 

-دار اآلل والصحب  إبراهيم بن عبد هللا املديهش
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
العقيدة يف الصحابة وآل البيت وفضائلهم :املوضوع 

02

-دار اآلل والصحب  إبراهيم بن عبد هللا املديهش(صلى هللا عليه وسلم)املختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر 
الرايض

حمب الدين الطربي، أمحد بن عبدالرايض النضرة يف مناقب العشرة
( هـ694)هللا 

الرايض- دار املؤيد  عناية
عبد اجمليد طعمه حليب

عتيق بن الفراء الغساين األندلسينزهة األبصار يف فضائل األنصار
( هـ698)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد الرزاق بن حممد مرزوق

منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه عند أهل السنة واجلماعة والرد
2/1على شبهات الطاعنني فيه 

-دار منار التوحيد أمري بن أمحد قروي
املدينة

إشراف
سليمان بن سامل السحيمي. د

الرايض- دار العاصمة سعد بن ضيدان السبيعيسل السنان يف الذب عن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدررضي هللا عنه- من أقوال املنصفني يف الصحايب اخلليفة معاوية 

-مكتبة العلوم واحلكم زكرايء بن علي القحطايندرء الغاوية عن الوقيعة يف أمري املؤمنني معاوية
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الشفاعة :املوضوع 

02

الكويت- دار األرقم ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (مجع وختريج أحاديث الشفاعة)الشفاعة 

-دار أطلس اخلضراء انصر بن عبد الرمحن اجلديعالشفاعة عند أهل السنة والرد على املخالفني فيها
الرايض

-دار التوحيد للنشر عفاف بنت محد الونيسالشفاعة عند املثبتني والنافني
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميالشفاعة وبيان الذين يشفعون كما ورد يف القرآن والسنة الصحيحة

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (منتقى من البداية والنهاية)كتاب الشفاعة 
(هـ

-دار البصرية 
االسكندرية

انتقاء ، حتقيق ، تعليق
حلمي بن حممد الرشيدي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدإثبات الشفاعة
( هـ748)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

األحاديث الواردة يف موجبات شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم وموانعها
مجعا ودراسة- 

املدينة- دار امليمنة عبد هللا بن عيد اجلربوعي

الرايض- دار املؤيد أمري فتوح عبد العليم شيشي(مصطفى حممود. رد على د)اكتساب املناعة يف إثبات الشفاعة 

عبد الكرمي بن صاحل احلميد(مصطفى حممود. رد على د)الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الشفاعة :املوضوع 

02

الرد على عبد احلميد طهماز يف دعوته اىل طلب الشفاعة والتوسل
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم بعد موته

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02

معامل ومنارات يف تنزيل نصوص الفنت واملالحم وأشراط الساعة على الوقائع
واألحداث

الظهران- الدرر السنية عبد هللا بن صاحل العجريي تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

القاهرة- مكتبة التوحيد ( هـ228)نعيم بن محاد اخلزاعي الفنت حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد3/1السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها 
( هـ444)األندلسي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
رضاء هللا بن حممد املباركفوري

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر النهاية يف الفنت واملالحم
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق/ختريج
كسرى العلي وموفق منصور

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 2/1النهاية يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 
(هـ

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

حتقيق وتعليق
حلمي بن حممد الرشيدي

مركز دراسات السنة(من الكتب الستة ومسند أمحد)موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة 
عمان- النبوية 

مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

تشتمل على إضافات)هتذيب موسوعة أحاديث الفنت وأشراط الساعة 
(وتعليقات مهمة

مركز البيان للبحوث
الرايض- والدراسات 

تعليق/ختريج/مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الثقبة- دار اهلجرة مصطفى العدويالصحيح املسند من أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة

الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب أحاديث يف الفنت واحلوادث
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب الفنت واحلوادث، لإلمام حممد بن عبد الوهاب

1413)محود بن عبد هللا التوجيري إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

املؤلفحممد إسحاق آل إبراهيمأحاديث الفنت وأشراط الساعة بني الفهم الصحيح والتأويالت تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللاكتاب الفنت واملالحم

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح كتاب الفنت من صحيح البخاري

الدمام- دار ابن اجلوزي يوسف بن عبد هللا الوابلأشراط الساعة

-الدار العاملية للنشر حممد أمحد إمساعيل املقدماملهدي وفقه أشراط الساعة
االسكندرية

حممد صديق بن حسن القنوجياإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة
( هـ1307)

دمشق- دار ابن كثري  تعليق/تعليق/ختريج
عبد القادر األرانؤوط

(اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة)املنتقى الصحيح من كتاب 
للشيخ صديق حسن خان القنوجي

الرايض- مكتبة الرشد  عناية/حاشية
عصام موسى هادي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02

الرايض- دار العقيدة يوسف بن عبد هللا الفرجييأشراط الساعة وبيان الضعيف منها

الرايض- دار طيبة فهد بن عبد العزيز الفاضلأشراط الساعة الكربى يف ضوء القرآن الكرمي تقدمي
سعود بن إبراهيم الشرمي. د

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أشراط الساعة يف الكتب السماوية السابقة يف ضوء القرآن والسنة

ابن مانع، حممد بن عبد العزيزحتديق النظر يف أخبار اإلمام املهدي املنتظر
( هـ1385)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث واآلاثر الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
2/1الفرق املختلفة 

بريوت- دار ابن حزم عبد العليم بن عبد العظيم البستوي

بريوت- دار ابن حزم عبد العليم بن عبد العظيم البستوي2/1املوسوعة يف أحاديث املهدي الضعيفة واملوضوعة 

-اجلامعة اإلسالمية عبد احملسن بن محد العباد البدرعقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر
املدينة

إقامة الربهان يف الرد على من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح
يف آخر الزمان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين قصة املسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصالة والسالم وقتله إايه
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
الفنت وأشراط الساعة :املوضوع 

02

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناإلعالم حبكم عيسى عليه السالم
( هـ911)ابن الكمال 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/ختريج/حتقيق
سعيد بن عبد الرمحن القزقي. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرفتنة الدجال وأيجوج ومأجوج
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د

مكة- املكتبة األسدية حنان بنت علي اليماينشبهات العقالنيني حول أحاديث املسيح الدجال والرد عليها

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليدراسة يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة– الدابة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
خرب اآلحاد :املوضوع 

02

1420)حممد انصر الدين األلباين وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه املخالفني
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم إعفاء اللحية وخرب اآلحاد
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنصحيتها، مفادها، العمل مبوجبها- أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي 
( هـ1430)

مكة- دار عامل الفوائد 

الكويت- الدار السلفية ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أصل االعتقاد

قدوم كتائب اجلهاد لغزو أهل الزندقة واإلحلاد القائلني بعدم األخذ حبديث
اآلحاد يف مسائل اإلعتقاد

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن انصر السرحاين2/1حديث اآلحاد وحجيته يف أتصيل االعتقاد 

-دار أضواء السلف القاضي بن املفضل بن أمحد برهون2/1خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته 
الرايض

الرايض- دار املسلم حممد بن عبد هللا الوهييبحجية اآلحاد يف العقيدة ورد شبهات املخالفني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
حبوث يف االئتالف وذم االختالف :املوضوع 

02

الرايض- دار الصميعي حافظ بن حممد احلكميدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف لزوم اجلماعة  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي األحاديث الواردة يف النهي عن االختالف والتفرق مجع  وختريج ودراسة
حافظ بن أمحد احلكمي. د

الصنعاين، حممد بن إمساعيلحديث افرتاق األمة إىل نيف وسبعني فرقة
( هـ1182)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
عبد الرمحن احملمود. د/ سعد السعدان

-اجلامعة اإلسالمية أمحد سردار حممد شيخ3/1املباحث العقدية يف حديث افرتاق األمم 
املدينة

أمحد احلكمي ، الشوكاين ، صاحلرسائل وأحباث يف حديث افرتاق األمة
املقبلي ، الصنعاين

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حيىي السرحيي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف مجع كلمة املسلمني
( هـ728)

األردن- مكتبة املنار  حتقيق
محاد سالمة

-دار إيالف الدولية حسني بن عودة العوايشةرمحه هللا (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم)الدعوة إىل االجتماع ونبذ اخلصام يف 
الكويت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصررسالة يف احلث على اجتماع كلمة املسلمني وذم التفرق واالختالف
( هـ1376)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

مصر- دار لـينة عبد هللا بن حممد الغنيمانذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنة
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حبوث يف االئتالف وذم االختالف :املوضوع 

02

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلاالفرتاق

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمناهج أهل األهواء واالفرتاق والبدع وأصوهلم ومساهتم

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلنشأهتا وأسباهبا- األهواء واالفرتاق والبدع 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلمفهومه ، أسبابه ، سبل الوقاية منه- االفرتاق 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفمقدمات يف الفرق واالفرتاق

الرايض- مدار الوطن مجال بن أمحد ابديرسالة ماجستري– وجوب لزوم اجلماعة وعدم التفرق  مراجعة
علي بن انصر الفقيهي. د

الرايض- دار املسلم ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن االئتالف واالختالف ، أسسه وضوابطه

يقع ضمن)األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم والتحذير من مفارقتهم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. جمموع مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلشاعة يف بيان من هني عن فراقه من اجلماعة
( هـ1182)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
حممد ابكرمي. د
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02

اإلمارات- مكتبة الفرقان صاحل بن فوزان الفوزاناالجتماع ونبذ الفرقة مجع
عادل بن علي الفريدان

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه اجلماعة

ــمَّان- الدار األثرية ربيع بن هادي املدخلياحلث على املودة واالئتالف والتحذير من الفرقة واالختالف َعــ

املدينة- الناشر املتميز غزيل بنت حممد الدوسريحكم لزوم اجلماعة واآلاثر املرتتبة عليها

اجلزائر- الدار األثرية صاحل بن سعد السحيميتنبيه ذوي األفهام إىل رأب الصدع والوائم على منهج السلف الكرام تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الفضيلة أمساء بنت سليمان السويلمموقف الصحابة من الفرقة والفرق إشراف/تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د
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األوائل :املوضوع 

02

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرواألوائل
( هـ287)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشركتاب األوائل
( هـ318)احلراين 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

بريوت- دار اجليل ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد كتاب األوائل حتقيق
مروان العطية وشيخ الراشد

العسكري، احلسن بن عبد هللااألوائل
( هـ382)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد الرزاق املهدي

ابن)إمساعيل بن هبة هللا املوصلي غاية الوسائل إىل معرفة األوائل
( هـ655 )(ابطيش

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

"احلديث... كان هللا ومل يكن شيء قبله "شرح حديث عمران بن حصني 
(243 - 210/18ويقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
فواز أمحد زمريل

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر بـدء اخللق
(هـ

الرايض- دار عامل الكتب 

883)تقي الدين بن زيد اجلراعي األوائل
(هـ

دمشق- دار اإلميان  حتقيق
عادل الفرجيات

( هـ911)جالل الدين السيوطي الوسائل إىل معرفة األوائل
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

لبنان- مكتبة احلياة 
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:الفئة  عقيدة
األوائل :املوضوع 

02

اجلزائر- دار البدر أبو إسالم أمحد بن عليسؤال وجواب- األوائل 

هداية احلريان مبا ثبت يف صورة الرمحن، شرح الصدر)جمموع رسائل عقدية 
يف السؤال عن أول هذا األمر، اإلسالم واإلميان ومنزلة العمل من الدين،

-دار أطلس اخلضراء منصور بن عبد العزيز السماري
الرايض

الدمام- دار ابن القيم بـدء اخلـلق واملالئكة واجلن واألنبياء تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا

قصة بدء اخللق حىت نزول آدم  إىل األرض وخلق ذريته يف)قصة اخللق 
(ضوء الكتاب والسنة

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد هللا اخلرعان
الرايض
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اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسشرحا ودراسة- الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة اإلمام أيب حنيفة النعمان

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسأصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة

150)أبو حنيفة، النعمان بن اثبت وصية اإلمام أيب حنيفة النعمان
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد عوينة

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسأصول مذهب أهل السنة واجلماعة من خالل تقريرات علماء احلنفية

املسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء احلنفية أئمة املذهب
(رسالة علمية)املتقدمني 

-جامعة امللك سعود عبد هللا بن علي الشهري
الرايض

إشراف
عبد هللا بن دجني السهلي. د

جدة- مكتبة العلم سعود بن عبد العزيز الدعجانرسالة علمية– منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة  إشراف
الشيخ محاد بن حممد األنصاري

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة إمام دار اهلجرة مالك بن أنس

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانبيان املعاين يف شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين عناية
فهد بن إبراهيم الفعيم
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اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02

املسمى مالك)قطف اجلىن الداين شرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين 
"شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب اإلمام مالك "(الصغري

الرايض- دار الفضيلة عبد احملسن بن محد العباد البدر

الكويت- ركائز للنشر وليد بن حممد العليالنمري الداين لشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

أوضح املعاين شرح: العمل األسىن نظم وشرح أمساء هللا احلسىن، ويليه
(مكرر يف كتب شرح أمساء هللا احلسىن)مقدمة ابن أيب زيد القريواين 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

بريوت- شركة الراين حممد بن سعد الشهراينالفتوحات الرابنية شرح العقيدة القريوانية تقدمي
سعد بن سعيد احلجري. د

–دار املرياث النبوي عبيد بن عبد هللا اجلابريإمداد صادق األماين بشرح مقدمة ابن أيب زيد القريواين
اجلزائر

وهو ما نقله القريواين من قول مالك،)املغربية يف شرح العقيدة القريوانية 
(واملعلوم من مذهبه وما عليه أهل السنة يف الفقه واحلديث

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
الرايض

سلسلة)الشهب املرمية على املعطلة واجلهمية : جوهرة التوحيد، ويليه
(تعريف العباد بكتب املالكية يف االعتقاد

أمحد بن علي بن مشرف األحسائي
( هـ1285)املالكي 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

عناية
حممد صغداوي ، العيد رحيان

عقيدة التوحيد الكربى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى يف عقائد أهل السنة
واجلماعة

حممد املكي بن مصطفى بن عزوز
( هـ1334)املالكي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق وتعليق
حممد رشيد علي بو عزالة. د

ابن القرطي ، حممد بن القاسمالزاهي يف أصول السنة على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا
( هـ355)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
حممد فريد بن إدريس
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ابن القرطي ، حممد بن القاسم(على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا)الزاهي يف أصول السنة 
( هـ355)

مصر- املكتبة التوفيقية  حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن عبد هللا احلماديمسائل العقيدة اليت قررها األئمة املالكية َعــ تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- جملة البيان أمحد ولد حممد ذي النورين(مكرر يف كتب التوحيد)محاية علماء املالكية جلناب التوحيد 

-دار التوحيد للنشر فاضل بن نور الدين اإلمامفتاوى علماء املالكية يف تقرير عقيدة أهل السنة واجلماعة
الرايض

الرايض- دار الفضيلة مرمي بنت عبد هللا ابقازياملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء املالكية أئمة املذهب املتقدمني

اعتقاد حممد بن إدريس الشافعي، الصراط)جمموع فيه ثالث رسائل 
(املستقيم يف إثبات احلرف القدمي البن قدامة وإثبات اليد هلل للذهيب

الرايض- مدار الوطن ( هـ486)علي بن أمحد اهلكاري  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن صاحل الرباك. د

بذل املساعي يف شرح رسالة يف اعتقاد اإلمام الشافعي لإلمام أيب احلسن
( هـ486)علي بن أمحد اهلكاري 

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن( هـ1103)كتاب االعتقاد، ويليه عقيدة الشافعي للربزجني احلسيين 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

-دار سبيل املؤمنني نعمان بن عبد الكرمي الوترعقيدة اإلمام الشافعي كما دوهنا يف كتبه أو رواها عنه تالميذه
القاهرة
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الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسعقيدة اإلمام الشافعي

-دار أضواء السلف حممد بن عبد الوهاب العقيل2/1منهج اإلمام الشافعي يف إثبات العقيدة 
الرايض

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد العزيز العنقرياعتقاد اإلمام الشافعي من نصوص كالمه وإيضاح أصحابه

تكوين للدراساتمهنا سامل سعيد مرعيمجعا ودراسة- الرسائل واملسائل العقدية املنسوبة لإلمام الشافعي رمحه هللا 
جدة- واألحباث 

الرايض- دار الفضيلة عزيزة بنت مبارك الكلبايناملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء الشافعية أئمة املذهب

الرايض- دار الصميعي ( هـ241)أمحد بن حنبل أصول السنة حتقيق وختريج
عبد الفتاح األلفي الشورى

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن(أمحد بن حنبل)شرح أصول السنة إلمام أهل السنة 
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ410برواية ابن حرب التميمي )اعتقاد اإلمام املنبل، أمحد بن حنبل  حتقيق
مصطفى حممود األزهري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02

-مكتبة دار املنهاج معتقد أهل السنة واجلماعة كما نقله اإلمام حرب بن إمساعيل الكرماين
الرايض

حتقيق وتعليق
سليمان بن حممد الدبيخي. د

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن سامل األمحريرسالة علمية- املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة 

أصول السنة لإلمام أمحد ، الواسطية ، القواعد األربع)شرح متون العقيدة 
(البن عبد الوهاب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

الرايض- دار الفضيلة محود بن إبراهيم السالمةاملسائل العقدية اليت خالف فيها بعض فقهاء احلنابلة إمام املذهب

مصر- دار العقيدة سامي بن عبد الرمحن النهايبمجعا ودراسة - (الروض املربع)املسائل العقدية يف كتاب 

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميسمجع الفنون يف شرح مجلة متون عقائد أهل السنة على املذاهب األربعة
الكويت

كتاب فيه منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد رضي هللا
عنهم أمجعني

550)حيىي بن إبراهيم السلماسي 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

أيب حنيفة ومالك والشافعي- االنتقاء يف عقائد األئمة األربعة الفقهاء 
وأمحد

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين

املدينة- الناشر املتميز سعود بن عبد العزيز اخللف2/1تقريرات األئمة األربعة وأئمة مذاهبهم لعقيدة أهل السنة واجلماعة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
اعتقاد األئمة األربعة :املوضوع 

02

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميساعتقاد األئمة األربعة

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاريأصول الدين عند األئمة األربعة واحدة

-اعتقاد اإلمام أمحد - اعتقاد اإلمام الشافعي )ثالث رسائل يف االعتقاد 
(أحكام األئمة، ما هلم وما عليهم، نقال عن اإلمام أمحد

الرايض- دار العاصمة  ختريج/حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

فصل يف: فضائل األئمة األربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة، ويليه
اشرتاط حفظ القرآن للمجتهد وفصل يف مدارك الكراهة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي

(مالك والشافعي وأيب حنيفة)االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء 
وعيون أخبارهم الشاهدة إبمامتهم وفضلهم يف آداهبم وعلمهم

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
عراقي حامد

عرض- املسائل اليت نسبها املتكلمون إىل األئمة األربعة يف أصول الدين 
ونقد

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن أمحد احلميدي

اخلرب- دار ابن عفان عبد العزيز بن عبد هللا احلميديبراءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- فتاوى يف العقيدة  :املوضوع 

02

مكتبة وتسجيالت دروسيوسف بن حسن احلمادي2/1مجعا ودراسة - فتاوى النيب صلى هللا عليه وسلم يف العقيدة 
الشارقة- الدار 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتعليق على مسائل عقدية من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
الرايض- الراجحي  

الرسائل املتبادلة بني الشيخني صِديق حسن خان وأمحد بن عيسى رمحهما
(مسائل يف العقيدة)هللا 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

-دار اإلمام البخاري الآلىل املنثورة على أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة
قطر

تعليقات املشائخ
ابن عثيمني والفوزان وصاحل آل الشيخ

 سؤال200أعالم السنة املنشورة ابعتقاد الطائفة الناجية املنصورة، أو 
(رسالة ماجستري)وجواب يف العقيدة اإلسالمية 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي  حتقيق
أمحد بن علي مدخلي

العمرة من– الشفاعة – استواء هللا على عرشه )أجوبة املسائل الثمان 
هل الوهابيون يطعون ابلنيب صلى هللا عليه وسلم– زايرة القبور – التنعيم 

الرايض- دار الراية (هـ1380)حممد سلطان املعصومي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( ه1383)حممود شلتوت الفتاوى املهمات يف العقائد والغيبيات والبدع واملنكرات عناية
علي بن حسن احلليب

عبد الرمحن بن حممد الدوسرياألجوبة املفيدة ملهمات العقيدة
( هـ1399)

الرايض- مكتبة الرشد 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف العقيدة 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
مرتبة حبسب اتريخ الوفاة- فتاوى يف العقيدة  :املوضوع 

02

جامع لشروحات أحاديث يف األمساء والصفات وبيان صحتها من)التوحيد 
(ضعفها

اخلرب- دار ابن عفان  مجع
طارق بن عوض هللا

الرايض- دار الفضيلة مجاعة من العلماءمزيل اإللباس يف األحكام على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02

(أمحد ابن تيمية وأمحد بن حجر اهليتمي)جالء العينني يف حماكمة األمحدين 
وهو مجع ألجوبة اعرتاضات للهيتمي على ابن تيمية من كالم ابن تيمية- 

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود 
(هـ

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نقض استدالالت أهل األهواء ابلنصوص
2/1الشرعية على بدعهم 

الكويت- ركائز للنشر لطفي مخيس أبو خشيم

إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد،
2/1للصنعاين  (األنوار شرح اآلاثر)ومعه 

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم 
(هـ

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن حممد اليمين

مصر- مكتبة األنصار حممد حامد حممدابن احلاج (مدخل)املنهاج لبيان الشركيات والضالالت يف 

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس(املدخل)املنخل لغربلة خرافات ابن احلاج يف 

-دار إيالف الدولية حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتنبيهات السنية على اهلفوات العقدية يف بعض الكتب العلمية
الكويت

بريوت- دار املقتبس ( هـ1396)حممد هبجة البيطار الكوثري وتعليقاته تقدمي وتعليق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان خمالفة الكوثري العتقاد السلف

أجوبة عن احلكمة يف تشريع)إقامة احلجة والدليل وإيضاح احملجة والسبيل 
عبد السالم بن برجس آل عبد. ضمن جمموع مؤلفات د )(مناسك احلج

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02

املكتب اإلسالمي إلحياء( هـ1349)سليمان بن سحمان تنزيه الشريعة عن األلفاظ الشنيعة
القاهرة- الرتاث 

الرايض- مكتبة الرشد عفاف خمتار2/1تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة 

-دار األندلس اخلضراء سعيد بن انصر الغامديالرد على منكر صفيت الوجه واليد
جدة

الدمام- دار ابن القيم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالقول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري تنبيهات على رسالتني للشيخ أيب بكر اجلزائري
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار الفضيلة عبد احملسن بن محد العباد البدراالنتصار ألهل السنة واحلديث يف رد أابطيل حسن املالكي

رد على حسن بن)قـمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة 
("قراءة يف كتب العقائد"فرحان املالكي يف كتابه 

املؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة العبيكان انصر بن عبد الكرمي العقل(رد على حسن بن فرحان املالكي)حراسة العقيدة  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مصر- دار اإلمام أمحد إبراهيم بن عامر الرحيليالرد السديد على مطاعن حسن املالكي على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
ردود يف العقيدة :املوضوع 

02

القوادح العقدية يف قصيدة الربدة،)ثالث رسائل يف الدفاع عن العقيدة 
تنبيهات على ما يف دالئل اخلريات من شطحات، الرد على الغزايل وكتابه

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن عبد هللا السلمي تقدمي
املشايخ عبد هللا بن جربين وسعد الشثري

حتفة)التنبيهات اجللية على األخطاء العقدية يف شرح كتب السنة النبوية 
(األحوذي وعون املعبود

بريوت- دار اللؤلؤة عادل بن عبد هللا آل محدان

(التعظيم واملنة يف أن والدي املصطفى يف اجلنة)حتقيق ونقد ودراسة لكتاب 
جلالل الدين السيوطي

مصر- دار املودة طارق بن عاطف بن حجازي

1442)فالح بن إمساعيل مندكار (مجع ملقوالت جمملة وبيان املآخذ العقدية عليها)التعليق العقدي 
(هـ

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

الرايض- دار احملدث سعد بن جباد العتييبعقيدة اإلمام البخاري

الرايض- مدار الوطن محدان بن حممد احلمدانعقيدة اإلمام ابن جرير الطربي

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن آدم عليعقيدته وموقفه من البدع وأهلها- اإلمام الشاطيب 

الرايض- دار املسري عبد هللا بن سليمان الغفيلي2/1ابن رجب احلنبلي وأثره يف توضيح عقيدة السلف  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان ومحاد األنصاري

الرايض- دار العاصمة علي بن عبد العزيز الشبلمنهج احلافظ ابن رجب احلنبلي يف العقيدة

رسالة)عرضا ودراسة - عقيدة اإلمام ابن عبد الرب يف التوحيد واإلميان 
(علمية

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصن

ــمَّان- الدار األثرية سليمان بن صاحل اخلراشيعقيدة اإلمام الذهيب َعــ

ومنهجه يف العقيدة، مع دراسة ( هـ507)احلافظ حممد بن طاهر املقدسي 
2/1 (وهو شرح ملنظومته يف العقيدة)كتابه احلجة على اترك احملجة 

الرايض- دار عامل الكتب عبد العزيز بن حممد السدحان حتقيق
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

الطائف- مكتبة الصديق علي بن نفيع العلياينعقيدة اإلمام ابن قتيبة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

الرايض- دار الصميعي (مكرر يف قسم الكتب املتعلقة ابلصوفية)موقف ابن عقيل من الصوفية  مجع
حممد بن أمحد اجلوير. د

–دار األوراق الثقافية أمين سعود العنقري2/1عرض ونقد - آراء أيب الوفاء ابن عقيل يف التوحيد 
جدة

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةتبيني كذب املفرتي فيما نُـــِســـب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري
( هـ571)الشافعي 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

حتقيق
بشري حممد عيون

عبد امللك بن عيسى بن درابسرسالة يف الذب عن أيب احلسن األشعري
( هـ659)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميحياته وأطواره العقدية– اإلمام األشعري 

-مكتبة العلوم واحلكم أمحد بن عطية الغامدي. د(رسالة علمية)البيهقي وموقفه من اإلهليات 
املدينة

الرايض- مدار الوطن احلسن بن عبد الرمحن العلوي(رسالة ماجستري)اإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة 

سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري البغدادي احلنبلي)منهج الطويف 
2/1عرض ونقد – يف تقرير العقيدة  (( هـ716)

-دار كنوز أشبيليا إبرهيم بن عبد هللا املعثم
الرايض

الرايض- دار التوحيد إمساعيل بن غصاب العدويسبيل السنة واألثر يف عقيدة العالمة أمحد بن حجر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا مصطفى نومسوك2/1منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة 

الثقبة- دار اهلجرة أخرت لقمانآراؤه االعتقادية وموقفه من عقيدة السلف- الشيخ صديق القنوجي 

بريوت- دار ابن حزم بلقاسم الغايلاجلانب االعتزايل عند اجلاحظ

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمانالقرطيب والتصوف

-مؤسسة اجلريسي سعيد بن مسفر القحطاين(رسالة علمية)الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية 
الرايض

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز الشايع(عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف)آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية 
الرايض

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صاحل موسى حسنيابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهور يف العقائد واألصول والعبادات

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن حممد الزهراينآراء ابن حزم االعتقادية من خالل مؤلفات ابن تيمية تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

ربع)أليب حامد الغزايل  (إحياء علوم الدين)املآخذ العقدية على كتاب 
(العبادات وربع العادات

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبيد العتييب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

ربع)أليب حامد الغزايل  (إحياء علوم الدين)املآخذ العقدية على كتاب 
(املهلكات

الرايض- دار الفضيلة فاحل بن مفلح الدوسري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب كتاب إحياء علوم الدين يف ميزان العلماء واملؤرخني

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن بن حممد دمشقيةأبو حامد الغزايل والتصوف ودراسة كتب الغزايل

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن دجني السهليدراسة نقدية- علم املكاشفة يف إحياء علوم الدين 
الرايض

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن"إحياء علوم الدين"القول املبني يف التحذير من كتاب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار املنار  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

دراسة)الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدين وعالقته ابلتصوف 
2/1 (حديثية- عقدية - فقهية 

الرايض- الناشر الدويل  مجع
عدد من الباحثات

الرايض- دار اجلواب سليمان بن صاحل اخلراشيحممد عمارة يف ميزان أهل السنة واجلماعة

مشس الدين السلفي األفغاينإمام الكوثرية ومناقضته لتوحيد األلوهية
( هـ1420)

بريوت- دار اللؤلؤة 

-دار التوحيد للنشر (من كالم أمحد بن حممد بن الصديق الغماري)صحيفة سوابق وجريدة بوائق 
الرايض

مجع
حممدبن األمني بو خبزة احلسين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

–دار األوراق الثقافية منري بن حامد البقميعرض ونقد- آراء أمحد بن الصديق الغماري العقدية 
جدة

دار الطباعة والنشرعبد هللا صابردراسة نقدية- السيد البدوي 
القاهرة- واإلسالمية 

الفاسي، حممد بن أمحد احلسينجزء فيه عقيدة ابن عريب وحياته وما قاله املؤرخون والعلماء فيه
( هـ832)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالقول املنيب عن ترمجة ابن عريب
( هـ902)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليبتسفيه الغيب يف تنزيه ابن عريب
(من علماء القرن العاشر)

القاهرة- دار املعارج  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

عرض ونقد يف ضوء عقيدة السلف– آراء أيب احلسن السبكي االعتقادية 
الصاحل

-دار كنوز أشبيليا عجالن بن حممد العجالن
الرايض

ابن عريب، عقيدته وموقف علماء املسلمني منه، من القرن السادس إىل
القرن الثالث عشر

-مكتبة أهل األثر دغش بن شبيب العجمي
الكويت

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخليمطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
املدينة

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخليأضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

-دار التوحيد للنشر عبد الكرمي بن صاحل احلميدإانرة الدرب ملا يف تفسري سيد قطب من آاثر الغرب
الرايض

ردود أهل العلم على الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد
رضا عن السلفية

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

-مكتبة اإلمام الذهيب مشاري سعيد املطريفآراء حممد رشيد رضا العقائدية يف أشراط الساعة الكربى وآاثرها الفكرية
الكويت

الرايض- دار اجلواب سليمان بن صاحل اخلراشيالقرضاوي يف امليزان

املدينة- دار اإلمام مسلم إبراهيم بن رافع الغامديرسالة دكتوراه- عقيدة الشعراوي يف تفسريه 

-دار أطلس اخلضراء (أبو عمر الباحث)طارق السيد عدانن إبراهيم يف ميزان البحث العلمي
الرايض

أئمة نسبت إليهم بدع)احملجة البيضاء يف الذب عن أئمة السنة الغراء 
(وأتويالت وهم منها براء

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحة

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت محود البدراينمنهج اإلمام النووي يف أصول الدين
الرايض

دراسة - (شرح العقائد النسفية)مواقف التفتازاين االعتقادية يف كتابه 
5/1وتعليقا على ضوء عقيدة السلف الصاحل 

حممد حممدي بن حممد مجيل
النورستاين

-دار إيالف الدولية 
الكويت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عام- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

ـــِسب إليهم من احنراف يف االعتقاد اإلسكندرية- دار اإلميان عدانن بن عبد القادربراءة السلف مما نُـ

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن صاحل اخلراشياهتامات ما تثبت

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشيمشاهري يف ميزان العلماء

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياين( هـ370) (هتذيب اللغة)عقيدة اإلمام األزهري صاحب 

الرايض- دار الكيان حممد بن سرور شعبان(رسالة علمية)الشيخ األلباين ومنهجه يف تقرير مسائل االعتقاد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجواب شبهات عنه- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

عقيدة اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وعليها أقواله وتقريراته
من جمموع مؤلفاته

مصر- مكتبة دار احلجاز زيد بن فاحل الربع الشمري مراجعة
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن فوزان الفوزانشرح عقيدة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب
الرايض

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي قطف اجلىن املستطاب شرح عقيدة اإلمام حممد بن عبد الوهاب
اجلزائر

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر (يف الصفات)الفواكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  حتقيق
عبد الرمحن بن عبد هللا الرتكي

التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق، وتذكرة أويل األلباب يف
(مكرر يف كتب التوحيد)طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار طيبة 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية وثناء
العلماء عليه

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف تقدمي/تصحيح
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

-مكتبة الغرابء األثرية صاحل بن عبد هللا العبودعقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي
املدينة

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريح(عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي)خمتصر  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ

ـــَبه إىل تكفري مصباح الظالم يف الرد على من افرتى على الشيخ اإلمام ونَــَس
أهل اإلميان واإلسالم

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجواب شبهات عنه- اعتقاد علماء ومفكرين  :املوضوع 

02

رد على رائيته يف احلط)اآلية الكربى على ضالل النبهاين يف رائيته الصغرى 
(من قدر الشيخ حممد بن عبد الوهاب

حممود شكري اآللوسي البغدادي
( هـ1342)

بريوت- دار اللؤلؤة  تعليق/حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

رد على قصيدة)تربئة الشيخني اإلمامني من تزوير أهل الكذب واملني 
(منسوبة زورا للصنعاين يذم فيها الشيخ حممد بن عبد الوهاب

مصر- دار اإلمام أمحد ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

الشيخ حممد بن عبد الوهاب، جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه
ودحض تلك املفرتايت

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف

ضوابط تكفري املعني عند شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد الوهاب
(مكرر يف البحوث املتعلقة ابلتكفري)وعلماء الدعوة اإلصالحية 

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مكرر يف البحوث)منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسالة التكفري 
(املتعلقة ابلتكفري

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن جزاع الرضيمان إشراف
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

العذر ابجلهل، مع توضيح وبيان ملوقف ابن تيمية وابن عبد الوهاب من
(تقدم يف كتب التأصيل يف مسألة التكفري)العذر ابجلهل وتكفري املعني 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع

1251   من 234صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
جهود علماء يف نشر العقيدة السلفية :املوضوع 

02

جهود الصحابة والتابعني يف تقرير العقيدة والرد على الفرق حىت هناية
(رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى)العصر األموي 

ــمَّان- الدار األثرية عطا هللا بن خبيت املعايطة َعــ

9000أكثر من )موسوعة أقوال السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية 
 قران15 عامل على مدى 1000موقف ألكثر من 

-املكتبة اإلسالمية حممد بن عبد الرمحن املغراوي
القاهرة

وجهوده يف بيان عقيدة السلف ( هـ294)اإلمام حممد بن نصر املروزي 
2/1والدفاع عنها 

الرايض- مدار الوطن موسم بن منري النفيعي تقدمي
علي بن نفيع العلياين. د

الكويت- دار فارس أمحد العوايشةرسالة دكتوراه- اإلمام ابن جرير الطربي ودفاعه عن عقيدة السلف 

-مكتبة دار املنهاج أرزقي بن حممد السعيد سعيدييف ابب أمساء هللا احلسىن ( هـ728)جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الرايض

مكرر) 2/1وأثره يف توضيح عقيدة السلف  ( هـ795)ابن رجب احلنبلي 
(عام- اعتقاد علماء ومفكرين : يف

الرايض- دار املسري عبد هللا بن سليمان الغفيلي تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان ومحاد األنصاري

، حياته وآاثره( هـ1282)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني 
الرد على الربدة: وجهوده يف نشر عقيدة السلف ، مع حتقيق رسالته 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

يف الدفاع عن الدعوة إىل ( هـ1349)جهود الشيخ سليمان بن سحمان 
دراسة دعوية- هللا نظما 

-دار كنوز أشبيليا مخيس بن رضا احلمد
الرايض

وجهوده يف توضيح العقيدة ( هـ1376)الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
(رسالة ماجستري)

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  عقيدة
جهود علماء يف نشر العقيدة السلفية :املوضوع 

02

-دار الدراسات العلمية موفق بن عبد هللا علي كدسةيف نشر العقيدة السلفية ( هـ1378)جهود الشيخ حممد حامد الفقي 
مكة

جماالته ومعامله، - ( هـ1385)اإلصالح العقدي عند البشري اإلبراهيمي 
آاثره وأبعاده

تكوين للدراساتعثمان بن عبد احلفيظ القاضي
جدة- واألحباث 

وجهوده يف تقرير عقيدة ( هـ1385)الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع 
(رسالة جامعية) ( هـ1385 - 1300)السلف 

الرايض- دار امليمان ندى محزة خياط

وجهوده يف دراسة اتريخ العقيدة والفرق ( هـ1391)املؤرخ عباس العزاوي 
(رسالة ماجستري) 2/1املعاصرة يف العراق 

-دار التوحيد للنشر أمساء بنت سامل أمحد بن عفيف
الرايض

الرايض- دار القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا الطريفالعلمية والدعوية ( هـ1393)جهود الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 

الرايض- دار القاسم عبد هللا بن عوض احلريبيف تقرير عقيدة السلف ( هـ1393)جهود الشيخ عبد الرمحن بن قاسم  إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

يف تقرير عقيدة السلف ( هـ1393)جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
2/1

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن صاحل الطواين

وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على ( هـ1410)العالمة صاحل البليهي 
(مكرر يف كتب العقيدة)املخالفني 

الرايض- دار العقيدة بندر بن حممد الرابح

يف تقرير عقيدة السلف والرد ( هـ1422)جهود الشيخ مقبل الوادعي 
على املخالفني

املدينة- الناشر املتميز جالل بن مقبل الصبيحي
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02

يف تقرير عقيدة السلف ( هـ1429)جهود الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا 
والدفاع عنها

املدينة- دار اإلمام مسلم صاحل بن عبد هللا اليافعي إشراف الشيخ
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د
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-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (املنت)كتاب التوحيد 
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

أول القرن)حامد بن حممد بن حسن فتح هللا احلميد اجمليد شرح كتاب التوحيد
(الثالث عشر

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أسامة بن عطااي العتييب. د

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنتيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار العاصمة  تعليق
الشيخ عبد العزيز الراجحي

شرح تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على
5/1العبيد 

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
( هـ1434)

الرايض- دار طيبة  عناية
خالد بن عثمان الزهراين

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنحاشية كتاب التوحيد
( هـ1233)عبد الوهاب 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

دراسة وحتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، ومعه تلخيص من
شرحه

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

من)عبد اهلادي بن حممد العجيلي (رسالة دكتوراه) 2/1حتقيق التجريد يف شرح كتاب التوحيد 
(علماء القرن الثالث عشر

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حسن بن علي العواجي. د

عثمان بن منصور النجدي احلنبلي4/1فتح احلميد يف شرح التوحيد 
( هـ1282)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
سعود العريفي وحسني السعيدي
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عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن2/1فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد 
( هـ1285)عبد الوهاب 

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

تعليق/حتقيق
أسامة بن عطااي العتييب. د

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابنفتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ3/1شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

للشيخ عبد الرمحن بن (فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد)التعليق على 
الوليد آل فراين. حسن بن حممد بن عبد الوهاب بتحقيق د

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

 -(خامتة البحر املفيد يف بيان مسائل التوحيد)قرة عيون املوحدين املسمى 
حمقق على مخس نسخ خطية

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار التوحيد  ختريج/حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابنقرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني
( هـ1285)عبد الوهاب 

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

تعليقات على- قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني 
كتاب التوحيد

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

(قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني)تعليقات على كتاب 
3/1

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق إبطال التنديد ابختصار شرح كتاب التوحيد حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع
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1343)إسحاق بن محد بن عتيق حاشية كتاب التوحيد
(هـ

الرايض- دار القاسم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقول السديد يف مقاصد التوحيد
( هـ1376)

حتقيق
أشرف عبد املقصود

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية كتاب التوحيد
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانالدر النضيد على أبواب التوحيد
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1402)عبد هللا بن محيد شرح كتاب التوحيد راجعه/تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

1409)عبد هللا بن حممد الدويش (يقع ضمن اجملموع)التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد 
(هـ

بريدة– دار العليان 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب التوحيد
( هـ1420)

بريوت- دار األماجد  إشراف
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالقول املفيد على كتاب التوحيد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار طويق الفوائد املنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عثيمني مجع
إمساعيل بن مرشود الرميح
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الشرح املوجز املمهد لتوحيد اخلالق املمجد الذي ألفه شيخ اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب

القاهرة- منارة اإلسالم ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1السبك الفريد شرح كتاب التوحيد 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الفتح والتسديد يف شرح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد
الوهاب رمحه هللا

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانامللخص يف شرح كتاب التوحيد

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن فوزان الفوزانإعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتنضيد بشرح كتاب التوحيد
الرايض- الراجحي  

-دار التوحيد للنشر صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمان2/1احملاورات لطلب األمر الرشيد يف تفهم كتاب التوحيد 

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري2/1حلية املستفيد شرح كتاب التوحيد 
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املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب التعليق الرشيد على كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحشرح ثالثة األصول، ويليه شرح كتاب التوحيد

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن عبد هللا املصلحاملزيد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن صاحل القصرياملفيد على كتاب التوحيد
الكويت

وقفات- كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا 
وأتمالت

الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغري

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا الدبيخيمنحة احلميد يف تقريب كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعليق
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن صاحل احملسنالشرح املرتب املفيد على كتاب التوحيد
الرايض

عناية
انصر بن عبد الرمحن احلمد. د

–دار األوراق الثقافية عيسى بن عبد هللا السعديمقاصد كتاب التوحيد
جدة

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز القرعاوياجلديد يف شرح كتاب التوحيد
الرايض

حتقيق
حممد بن أمحد سيد أمحد
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عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا(التوحيد)اجلامع الفريد لألسئلة واألجوبة على كتاب 
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 
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-دار الكتب العلمية ( هـ1395)حممد بن خليل هراس (مشاهري دعاهتا– األدوار اليت مرت هبا – أصوهلا )دعوة التوحيد 
بريوت

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك األكرب واألصغر
والتعطيل والبدع وغري ذلك

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان

القواعد يف توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة واجلماعة
2/1مجعا ودراسة - 

-قرطبة للنشر والتوزيع حممد بن عبد هللا ابجسري
بريوت

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتققواعد يف توحيد الربوبية واإلهلية

األمساء- األلوهية - توحيد الربوبية )إحتاف املريد مبعرفة التوحيد 
(مكرر يف األمساء والصفات )(والصفات

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 
(هـ

اخلرب- دار السنة 

الرسائل األربعون يف التوحيد ، البيان يف قواعد التوحيد واإلميان ، التمهيد
يف تقريب قواعد التوحيد

جدة- دار احملمدي محد بن أمحد العصالين مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفاملفيد يف مهمات التوحيد

قاعدة جامعة يف توحيد هللا وإخالص الوجه والعمل له عبادة واستعانة
( 36 - 20/1وتقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د

األصول الشرعية يف التوحيد والشرك والسنة والبدعة والتاريخ والصحابة
والدعوة واملنهج والكفار واجلهاد

مصر- دار الصفوة انصر بن محد احلمني
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الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريياإلملام بقواعد تقرير التوحيد أصل اإلسالم

إحتاف املستفيد بتقاسيم وتعاريف وضوابط القول املفيد للعالمة ابن عثيمني
رمحه هللا

مصر- دار اجملد  مجع وترتيب
إسالم بن شعبان دعدوشة

أول شرح مدون منذ زمن اإلمام حممد بن- شرح ثالثة األصول 
عبدالوهاب رمحه هللا

الرايض- دار القاسم  َدوَّن تقريرات الشيخ
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح ثالثة األصول وأدلتها لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح ثالثة األصول
( هـ1420)

املدينة املنورة- دار الفتح  عناية
علي املري وأمحد بن ابز

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح ثالثة األصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح ثالثة األصول عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية ثالثة األصول
( هـ1392)

الرايض- مكتبة املعارف 

عبدالرمحن بن عبداحملسن بنشرح ثالثة األصول وأدلتها لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
عبداللطيف آل الشيخ

الرايض- دار الصميعي  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانحصول املأمول يف شرح ثالثة األصول

الرايض- دار املأثور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسالتعليق املأمول على ثالثة األصول تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيمانشرح ثالثة األصول

املؤلفعبد احملسن القاسمتيسري الوصول شرح ثالثة األصول

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايفشرح األصول الثالثة وأدلتها

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن أمحد البداحشرح ثالثة األصول، ويليه شرح كتاب التوحيد

املدينة- الناشر املتميز سليمان بن سليم هللا الرحيليشرح ثالثة األصول

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن صاحل القصريإفادة املسئول عن ثالثة األصول

الرايض- دار ابن خزمية حممد الطيب األنصاري(على هيئة السؤال واجلواب)تسهيل األصول الثالثة 
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-مكتبة أهل األثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب فضل اإلسالم
الكويت

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(فضل اإلسالم)شرح  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ضمن اجملموعة الثانية من شروح رسائل الشيخ) (فضل اإلسالم)شرح 
(حممد بن عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

مكة- مكتبة األسدي حنان بنت علي اليماينللشيخ حممد بن عبد الوهاب (فـضل اإلسالم)إعـالم األانم بشرح كتاب  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول(فضل اإلسالم)شرح 
اجلزائر

القواعد األربع للشيخ حممد بن عبد الوهاب، وعليها أقواله وتقريراته من
جمموع مؤلفاته

مصر- مكتبة دار احلجاز زيد بن فاحل الربع الشمري مراجعة
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب ثالث رسائل يف التوحيد ، ويليه معىن ال إله إال هللا

عبدالرمحن بن عبداحملسن بنشرح القواعد األربع لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
عبداللطيف آل الشيخ

الرايض- دار الصميعي  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وصاحل آل الشيخ

القواعد األربع)سلسلة شرح الرسائل لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
(كشف الشبهات- األصول الثالثة - فضل اإلسالم - 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ إعداد
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية
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الرايض- دار القاسم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب ( سؤاال وجوااب يف العقيدة50)دالئل التوحيد 

األصول الثالثة،)سلسلة شرح رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(6/1..األصول الستة، فضل اإلسالم، نواقض اإلسالم، أصول اإلميان 

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان

شرح معىن الطاغوت، لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
(7- سلسلة شرح الرسائل )

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

القواعد-األصول الثالثة)شروح رسائل اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
(اجملموعة األوىل )(رسالة ألهل القصيم-نواقض اإلسالم-األربع

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- 

األصول الستة- األصول الثالثة )التعليقات البهية على الرسائل العقدية 
(نواقض اإلسالم- القواعد األربعة - 

-مكتبة دار احلديث ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
اإلمارات

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح األصول الستة عناية
أبو جعفر املدين

املؤلفعبد هللا بن صاحل العبيالنإحتاف أهل السنة العدول يف بيان الستة األصول تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

شرح مسائل) 3- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(اجلاهلية

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

القواعد األربع،) 2- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
األصول الستة، واجبنا حنو ما أمران هللا به، نواقض اإلسالم، كشف

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية
منري اجلزائري
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ثالثة األصول،) 1- سلسلة شرح الرسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(تلقني أصول الدين للعامة

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

-مكتبة الغرابء األثرية عبيد بن عبد هللا اجلابريتنبيه ذوي العقول السليمة إىل فوائد مستنبطة من الستة األصول العظيمة
املدينة

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح القواعد األربع عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالبيان واإلفادة بتوضيح األصول الثالثة

أطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم العشر، ويليه شرح القواعد األربع،
كالمها للشيخ حممد بن عبد الوهاب

مجعية إحياء الرتاثخالد بن علي املشيقح
الكويت- اإلسالمي 

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكشرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات عناية
عبد الرمحن السديس

الواجبات املتحتمات املعرفة على كل مسلم)التنبيهات املختصرة شرح 
للشيخ حممد بن عبد الوهاب (ومسلمة

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن صاحل اخلريصي

دار أضواء السلفحممد بن عمر ابزموللشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي (ثالث مسائل): شرح رسالة
القاهرة- املصرية 

الرايض- مدار الوطن ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي مذكرة التوحيد
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الرايض- دار املنهاج حممد بن سعيد رسالنشرح مذكرة التوحيد، للعالمة عبد الرزاق عفيفي

الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن عبيد العتييباملختصر املفيد يف عقيدة التوحيد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار القاسم عبد الرمحن بن انصر الرباكللحافظ ابن رجب احلنبلي« كتاب التوحيد»الفريد يف شرح  حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

-مكتبة عباد الرمحن أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي حديثا نبواي يف التوحيد50- اخلمسني يف توحيد إله العاملني 
مصر

أمحد بن علي املقريزي الشافعيجتريد التوحيد املفيد
( هـ845)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانإفادة املستفيد يف شرح جتريد التوحيد املفيد للمقريزي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيللمقريزي (جتريد التوحيد املفيد)فتح الرب احلميد بشرح 
الرايض- الراجحي  

الرايض- دار ابن خزمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد تعليق/ختريج
حممد بن علي احلليب

(الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)فتح الويل احلميد يف شرح كتاب 
للشوكاين

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان عناية وإعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الرايض- دار التدمرية مدحت بن احلسن آل فراجللشوكاين (الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد)شرح  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

مصر- دار الفرقان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رسالة يف وجوب توحيد هللا حتقيق
حممد بن ربيع بن هادي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكتاب التوحيد
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار القاسم  حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

-دار التوحيد للنشر حممد بن شامي بن مطاعن شيبةكتاب توحيد العبادة
الرايض

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد احلويلالتـوحيد املـيسر
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مكتبة الرشد عفاف بنت حسن اهلامشيكتاب التوحيد

بيان مذهب أهل السنة يف هذا)القول املفيد يف أول واجب على العبيد 
(الباب مقابل الفرق األخرى

الرايض- مدار الوطن علي بن مشبب القحطاين تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

ــمَّان- الدار األثرية عبد القادر بن حممد اجلزائريكلمة التوحيد يف القرآن اجمليد َعــ

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرأمهية توحيد العبادة
الرايض
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عبد الرمحن بن حممد بن موسى آل(للمؤلف)عنوان السعادة يف شرح كتاب توحيد العبادة 
نصر

املدينة- دار امليمنة 

املدينة- دار النصيحة عبد الرمحن بن حممد الغميسان( فائدة ألمهية التوحيد100)اجملموع املفيد يف بيان أمهية التوحيد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

-مكتبة دار املنهاج صالح بن حممد البديربلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة
الرايض

يف توحيد العبادة واالتباع واألمساء) 4/1سبيل الرشاد يف هدي خري العباد 
(والصفات معتمدا على سرد آايت وشرحها

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 
الكويت

علق عليه وخرج أحاديثه
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن محيد، عبد هللا بن حممدالتوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية
( هـ1402)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد الرمحن اخلميسسبيل اهلدى والرشاد يف بيان حقيقة توحيد رب العباد

عجمان- مكتبة الفرقان حممد بن عبد الرمحن اخلميسخمتصر سبيل اهلدى والرشاد يف بيان حقيقة توحيد رب العباد

هبجة القلوب بتوحيد عالم: هداية املريد إىل سبيل احلق والتوحيد ، يليها
(منظومة)الغيوب 

( هـ1380)أمحد بن حممد العبادي 
عبد هللا بن أمحد األهدل/ 

الرايض- مدار الوطن 

التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق ، وتذكرة أويل األلباب
عقيدة الشيح حممد بن: مكرر يف)يف طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

سليمان بن عبد هللا بن حممد بن
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار طيبة 
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النهج الرشيد على: القول السديد فيما جيب هلل على العبيد ، مع حاشيته
القول السديد

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز
( هـ1385)

الرايض- مكتبة الرشد  حاشية
حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل

مكتبة الوعي اإلسالميالبيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيد
مصر– 

مجع
عبد هللا بن علي السلطان

املدينة- الناشر املتميز حممد عبد هللا خمتار حممد2/1أتصيال ودراسة - شروط شهادة أن ال إله إال هللا 

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقشروط ال إله إال هللا

رعاية العهود والوفاء ابلعقود  ملا لال)شرح شروط ال إله إال هللا ، املسمى 
(إله إال هللا من الشروط

-دار أطلس اخلضراء خالد بن علي املرضي الغامدي
الرايض

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرمعىن ال إله إال هللا
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار االعتصام  حتقيق
علي حمي الدين علي القره داغي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانال إله إال هللا ، معناها ، مكانتها ، فضلها ، وآاثرها يف الفرد واجملتمع

دار أضواء السلفحممد بن سعيد رسالنفضلها- نواقضها  - شروطها - ال إله إال هللا ، معناها 
القاهرة- املصرية 

املدينة- دار اإلمام مسلم صاحل بن عبد العزيز سنديمعاانها، فضلها، شروطها، نواقضها- شهادة أن ال إله إال هللا 
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-الدار العاملية للنشر حممد إمساعيل املقدمالكلمة املقدسة
االسكندرية

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح شروط ال إله إال هللا ونواقض اإلسالم عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

الرايض- مدار الوطن أمحد بن شوقي عمارةوشروطها (ال إله إال هللا)فضل  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن 2/1النية وأثرها يف األحكام الشرعية 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (دراسة خمتصرة)إمنا األعمال ابلنيات : حديث

ويقع يف)إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى : شرح حديث
(284 - 244/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
حممد عزير مشس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإمنا األعمال: منتهى اآلمال يف شرح حديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد عطية

مال علي بن سلطان القاري اهلرويتطهري الطوية بتحسني النية
( هـ923)

األردن- دار عمار  ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين(قصص وأخبار من صحيح السنن واآلاثر)النية 
( هـ1438)

الرايض- دار الصميعي 
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااإلخالص والنـية
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
إايد خالد الطباع

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اإلخالص والنية 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنحتقيق كلمة اإلخالص
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكتاب اإلخالص
( هـ795)أمحد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

التعليق املمتع على القواعد األربع لشيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد
الوهاب رمحه هللا

املدينة- دار اإلمام مسلم خالد بن قاسم الردادي

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباكالبن رجب احلنبلي (كلمة اإلخالص)شرح رسالة  عناية
بدر بن سعد العسكر

الرايض- دار املسري عبد هللا بن حممد الطياراإلخالص وأثره يف قبول األعمال

عمان– املكتبة اإلسالمية حسني بن عودة العوايشةكتاب اإلخالص

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن عيسى األمحديحقيقته ونواقضه- اإلخالص 
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حبوث قرآنية: مكرر يف)دراسة موضوعية - اإلخالص يف القرآن الكرمي 
(متنوعة وفتاوى وقصص

الرايض- دار التوحيد محد بن حممد الوهييب

بلسم القلوب يف اإلخالص لعالم الغيوب- اجلامع يف اإلخالص وأحكامه 
( حديث وأثر يف اإلخالص1100يشتمل على أكثر من )

صنعاء- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحي

مجعجمموعة املناهل العذاب فيما على العبد لرب األرابب
صاحل بن حممد السعوي

فيصل بن مشعل بن سعود بن. درسائل أئمة دعوة التوحيد
عبد العزيز آل سعود

الرايض- مكتبة العبيكان 

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن2/1عيون الرسائل واألجوبة على املسائل 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني حممد بوا

الرايض- دار املأثور مدحت بن احلسن آل فراجاملختصر املفيد يف عقائد أئمة التوحيد تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الطائف- مكتبة الطرفني عبد هللا بن سعدي الغامدي(جمموعة رسائل مفيدة)عقيدة املوحدين والرد على الضالل واملبتدعني  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

حيتوي على رسائل ابن عبد الوهاب وابناءه)جمموعة التوحيد النجدية 
(وغريه من أئمة الدعوة النجدية

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسناألرجوزة املفيدة يف مسائل التوحيد
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية  تقدمي/مراجعة
إمساعيل بن سعد بن عتيق

1251   من 256صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  كتب ورسائل يف التوحيد

03

حممد بن علي بن آدم األثيويباملنة الرضية يف شرح الدرة املضية يف نظم توحيد رب الربية
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الصميعي أنور عبد هللا الفضفريالطلع النضيد نظم كتاب التوحيد مع تعليق مفيد

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابناملراسالت
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  مراجعة
إمساعيل بن سعد بن عتيق

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى يف التوحيد
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 2/1غربة اإلسالم 
(هـ

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد الكرمي بن محود التوجيري

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم من األلفاظ اجململة
(مكرر يف كتب القدر)املتعلقة أببواب التوحيد والقضاء والقدر 

عبد السميع بن عبد األول األفغاين
الصايف

املدينة- الناشر املتميز 

دراسة شرعية ملفردات ألفاظ ومسائل التوحيد مرتية على- معجم التوحيد 
3/1احلروف اهلجائية 

الرايض- دار القبس إبراهيم بن سعد أاب حسني

الرايض– مركز ابن تيمية عفاف بنت حسن اهلامشيعقيدة التوحيد وأثرها يف إتقان العمل واإلبداع فيه

-مكتبة ابن تيمية عبد هللا بن صاحل العبيالنإكرام املوحدين يف بيان حتقيق وصية رب العاملني
الشارقة
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هداية األانم إىل مفتاح دار السالم بتحقيق شهاديت اإلسالم للشيخ حافظ
 ه رمحه هللا1377بن أمحد احلكمي املتوىف سنة 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن( رسالة ومخس كتب58جمموع من )املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد 
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  مجع
إمساعيل بن محد بن عتيق

-دار التوحيد للنشر (مكرر يف كتب اإلميان)أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان 
الرايض

مجع
عبد العزيز بن عبد هللا املبدل

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق عقيدة الطائفة الناجية يف توحيد اإلهلية حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير

عبد العزيز بن حممد بن سعودحقيقة الدعوة النجدية: الرسالة الدينية يف معىن اإلهلية ، ويليها
( هـ1218)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

رفع االشتباه عن معىن العبادة واإلله ، وحتقيق معىن التوحيد والشرك ابهلل ،
«العبادة»املعروف بكتاب 

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)سؤال وجواب يف أهم املهمات 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- دار طيبة ( هـ1301)محد بن علي بن عتيق سبيل النجاة والفكاك حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

حممد صديق بن حسن القنوجيالدين اخلالص
( هـ1307)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد سامل
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«جمموع الفتاوى»وتقع ضمن )قاعدة يف زايرة بيت املقدس 
(5/27-18))

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

مصر- دار اإلمام أمحد عبد الرزاق بن عبد احملسن البدراملختصر املفيد يف بيان دالئل أقسام التوحيد

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الزهراينإبداع اخلالق يف نظام خلقه دليل على وحدانيته
الرايض

الرايض- دار املأثور عبد القادر بن حممد الغامدي(حبث حمكم من جامعة أم القرى)حكم االستعانة ابجلن يف املباحات 

رسالة الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب حول دخول مكة املكرمة
 هـ1218سنة 

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب
( هـ1242)

بريوت- دار جداول  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن حممد املطوع

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانملة إبراهيم عليه السالم
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الكويت- دار اخلزانة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

كشف الشبهات، وبذيله زوائد الكشف للشيخ سليمان بن عبدهللا، تذييل
الشيخ عبدالرمحن الدوسري، الرباهني املوضحات البن الطيب

الرايض- مدار الوطن ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  عناية
حممد بن عبد هللا اهلبدان

الرايض- دار القاسم شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ حممد بن ابراهيم مجع
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

ابن محيد، عبد هللا بن حممدشرح كشف الشبهات
( هـ1402)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

عناية
حممد بن عبد اهلبدان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح كشف الشبهات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ضمن اجملموعة الثانية من شروح رسائل حممد بن) (كشف الشبهات)شرح 
(عبد الوهاب

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب كشف الشبهات مجع
عادل بن علي الفريدان

شرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات
(كتب متنوعة يف التوحيد: مكرر يف)

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي التعليقات املباركات على كشف الشبهات 
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الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفتعليقات على كشف الشبهات

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا اهلبدانالتوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات تقدمي املشائخ
عبد هللا بن عقيل وعبد هللا السعد

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلاملقاصد الساميات يف كشف الشبهات تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كشف الشبهات َعــ ضبط نصه وبوب مسائله وعلق عليه
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن علي القصريالكلمات الواضحات شرح كشف الشبهات

كشف الشبهات البن عبد الوهاب، تعليق الشيخ علي احلمد الصاحلي،
وتذييل الشيخ عبد الرمحن الدوسري

الرايض- دار القبس 

:اإلبطال والرفض لعدوان من جترأ على كشف الشبهات ابلنقض ، ويليه 
(وهو رد على حسن بن فرحان املالكي)مالمح جهمية 

مصر- دار الصفوة عبد الكرمي بن صاحل احلميد

يقع ضمن جمموع)أتسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس
القول الفصل النفيس يف الرد على املفرتي داود بن: وقد طبع ابسم)

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د
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طبعة)منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس 
(حمققة

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة الرشد 

يقع ضمن جمموع)حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبه داود بن جرجيس 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

يقع ضمن)دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثالثة أحاديث 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. جمموع مؤلفات الشيخ د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنياالنتصار حلزب هللا املوحدين والرد على اجملادلني املشركني
( هـ1282)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الشريف ( هـ1283)حممد بن انصر احلازمي إيقاظ الوسنان على بيان اخللل الذي يف صلح اإلخوان حتقيق
الشريف علي بن عبد هللا احلازمي

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابناملورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية 

اإلمجال ابلتعليق على املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل
للشيخ عبد الرمحن بن حسن

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن(شبه يف إعراب كلمة التوحيد)فـتح املـلك الوهاب يف رد شبه املراتب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنفتح الوهاب يف رد شبه املراتب
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر
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عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنمصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

1307)زيد بن حممد آل سليمان فتح املنان يف نقض شبه احلاج دحالن
(هـ

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن زيد آل مسلم

حممد بشري السهسواين اهلنديصيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن
( هـ1326)

جدة- مكتبة العلم 

الرايض- دار احلبيب صاحل بن حممد بن عمر الشثريأتييد امللك املنان يف نقض ضالالت دحالن تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ حممد الشثري . د

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)الرد على شبهات املستغيثني بغري هللا 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

حممود شكري اآللوسي البغدادي2/1غاية األماين يف الرد على النبهاين 
( هـ1342)

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
الداين بن منري آل زهوي

حممود شكري اآللوسي البغداديفتح املنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح اإلخوان
( هـ1342)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن حممد آل عباس

(مجيل أفندي: رد على امللحد)الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق 
(يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن برجس)

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

يقع ضمن جمموع)الصواعق املرسلة الشهابية على الشبة الداحضة الشامية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د
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يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن برجس)كشف الشبهتني 
(آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-مكتبة أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان (جالء األفهام)كشف غياهب الظالم عن أوهام 
الرايض

-مكتبة أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان األسنة احلداد يف رد شبهات علوي احلداد
الرايض

1373)فوزان بن سابق بن فوزان البيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد احلاج خمتار
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رسالة يف الدفاع عن دعوة)الصيِِـب اهلطال يف كشف شبه ابن كمال 
(الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية

الرايض- دار العاصمة أمحد بن حممد الكتالين عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

حملمد بن علوي (مفاهيم جيب أن تصحح)رد على كتاب - هذه مفاهيمنا 
املالكي

الرائسة العامة إلداراتصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
الرايض- البحوث 

تقدم يف األحاديث) 2/1األحاديث املوضوعة اليت تنايف توحيد العبادة 
(الضعيفة

الرايض- مكتبة الرشد أسامة بن عطااي العتييب

رسالة خمتصرة يف الرد على)جتريد التوحيد من درن الشرك وشبه التنديد 
(أشهر الشبه يف مسائل التوسل واالستغاثة ابألنبياء والصاحلني

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت- والسنة 

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن عبد الرمحن اهلذيل3/1عرض ونقد - شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة 

1251   من 264صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  شبهات يف التوحيد والرد عليها

03

(حبوث قرآنية: تقدم يف)املقوالت اليت أبطلها القرآن ومنهجه يف إبطاهلا 
(18اإلصدار )

-كرسي القرآن الكرمي وليد بن عبد احملسن العمري
جامعة امللك سعود
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األحاديث الواردة يف حتذير النيب صلى هللا عليه وسلم أمته من الشرك وأن
التربك آباثر النيب صلى هللا عليه وسلم: بعضهم يعود إليه، ويليه

املدينة- الناشر املتميز فهد بن سعد املقرن

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد تعليق/حتقيق
محد بن أمحد العصالين. د

(مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد)فتح العلي احلميد يف شرح كتاب 
للشيخ حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار األخيار مدحت بن احلسن آل فراج

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابالكلمات النافعة يف املكفرات الواقعة
( هـ1242)

الرايض- مدار الوطن 

املناظرة العلنية)الفواكه العذاب يف الرد على من مل حيكم السنة والكتاب 
عبد السالم بن برجس آل. ضمن جمموع د )(يف مسائل من توحيد اإلهلية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء احلنفية

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء املالكية

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية

مبارك بن حممد امليلي اجلزائريرسالة الشرك ومظاهره
( هـ1364)

الرايض- دار الراية  حتقيق
أبو عبد الرمحن، حممود اجلزائري
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الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد الرمحن اخلميسبيان الشرك ووسائله عند علماء احلنابلة

أمحد بن حجر آل بو طاميتطهري اجلنان واألركان عن درن الشرك والكفران
( هـ1423)

مصر- مكتبة السنة 

الرايض- مكتبة الرشد أبو بكر حممد زكراي(رسالة علمية من اجلامعة اإلسالمية) 3/1الشرك يف القدمي واحلديث 

موافقة اإلمام حممد بن عبد الوهاب لعلماء أهل السنة واجلماعة يف رسالته
(نواقض اإلسالم)

الرايض- مكتبة الرشد ماهر بن عبد الرحيم خوجة تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

املؤلفسبل السالم شرح نواقض اإلسالم للشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا مجعه من مؤلفات الشيخ
حممد بن انصر الفهري

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاندروس يف شرح نواقض االسالم

شرح القواعد األربع واألصول الثالثة ونواقض اإلسالم وكشف الشبهات
(كتب متنوعة يف التوحيد: مكرر يف)

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن انصر الرباك

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلياإلفادة واإلعالم بفوائد رسالة نواقض اإلسالم
اجلزائر

أطايب الزهر شرح نواقض اإلسالم العشر، ويليه شرح القواعد األربع،
كالمها للشيخ حممد بن عبد الوهاب

مجعية إحياء الرتاثخالد بن علي املشيقح
الكويت- اإلسالمي 
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الرايض- دار أشبيليا سعد بن حممد القحطاينتيسري ذي اجلالل واالكرام بشرح نواقض اإلسالم تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن محد السليمحقيقته وأنواعه وأحكامه- الشرك األصغر 

الشرك األصغر واخلفي ، أخوف ما خاف النيب صلى هللا عليه وسلم على
أمته

الرايض- دار القاسم مسند بن حمسن القحطاين

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقبعض أنواع الشرك األصغر

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالرايء وأثره السيء على األمة

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن حممد السندحقيقته وخطره- الرايء 
الرايض- سعود 

عبد هللا بن عبد اللطيف آل الشيخ(دعاء غري هللا ومواالة أهل اإلشراك)مسائل يف املنكرات والبدع 
( هـ1339ت )

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاإقامة الرباهني على حكم من استغاث بغري هللا أو صدق الكهنة والعرافني
( هـ1420)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار الصميعي حممد بن سعيد صقرانحقيقة الكهنة
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بريوت- مؤسسة الرسالة إبراهيم بن سعد أاب حسنيأحكام الكهانة وسؤال العرافني تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم السحر والكهانة وما يتعلق هبما
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار السلف مجال بن فرحيان احلارثيأقوال األئمة األبرار يف احلكم على السحرة األشرار تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

–دار األوراق الثقافية أمحد بن فتحي البكرييرسالة علمية- األحكام املتعلقة ابلسحر والسحرة يف الفقه اإلسالمي 
جدة

الرايض- مكتبة املعارف عبد الباقي أمحد سالمةسحر اببل

الكويت- دار غراس سرحان بن عبد هللا التعمري احلارثيمعجم احلروز الشركية املناقضة للتوحيد والسنة النبوية تقدمي
حممد بن موسى النصر. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(يف حكم االعتقاد ابلنجوم والسحر وغريه)فوائد مهمة تتعلق ابلعقيدة 
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

ردود العلماء واملوحدين على من أجاز حل السحر عند السحرة
(ردود على فتوى العبيكان يف جواز حل السحر ابلسحر)واملشعوذين 

مصر- دار الصفوة جمموعة من العلماء إعداد
أبو عبد الواحد النجدي

-دار أضواء السلف عبد اجمليد بن سامل املشعيبالتنجيم واملنجمون وحكمهم يف اإلسالم
الرايض
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-دار أضواء السلف فهد بن ضواين السحيمي(رسالة دكتوراه)أحكام الرقى والتمائم 
الرايض

جامعة اإلمام حممد بنمحد بن عبد احملسن التوجيريدراسة عقدية- الرقى والتمائم 
الرايض- سعود 

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالتمائم يف ميزان العقيدة

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميدراسة حديثية عقدية- الشؤم يف ثالث 

الرايض- دار الصميعي انيف بن حممد العتييبرسالة يف توضيح ما جيوز وما ال جيوز من الشؤم تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

الرايض- دار بلنسية خالد بن عبد الرمحن الشايعالتشاؤم والتطري يف حياة الناس

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليالشؤم يف ثالثة ، مع بيان الطرية الشركية: معىن حديث

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي «ال عدوى وال طرية»إحتاف املهرة ابلكالم على حديث 
الرايض

حتقيق
راشد بن عامر الغفيلي

جار هللا حممد بن عبد العزيز املكيبلوغ املىن والظفر يف بيان ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
( هـ954)الشافعي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم3/1الصارم املسلول على شامت الرسول 
( هـ728)

الدمام- رمادى للنشر  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد/حممد احللواين وحممد شودري

البعلي، حممد بن علي احلنبلي(الصارم املسلول على شامت الرسول صلى هللا عليه وسلم)خمتصر 
( هـ778)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حممد القرشي(رسالة جامعية)االستهزاء ابلدين ، أحكامه وآاثره 

يقع ضمن جمموع مؤلفات)القول املبني يف حكم االستهزاء ابملؤمنني 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحناإلعالم بكفر من ابتغى غري اإلسالم
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق حجة التحريض على النهي عن الذبح عند املريض حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د
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الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حسن املـعلم(موقف العلماء منها- آاثرها - نشأهتا )الـقـبورية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماإلخنائية، ويليها رسالة خطية كتبها شيخ اإلسالم بعد فتياه يف شد الرحال
( هـ728)

-مكتبة النهج الواضح 
الكويت

عناية
فواز بن حممد العوضي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماإلخنائية أو الرد على اإلخنائي
( هـ728)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
أمحد بن مونس العنـزي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماللمعة يف األجوبة السبعة
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
سليمان بن صاحل الغصن

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح اللمعة يف األجوبة السبعة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
الرايض- الراجحي  

 -314/27ويقع يف جمموع الفتاوى )اجلواب الباهر يف زوار املقابر 
443)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار األماجد  حتقيق
إبراهيم بن خالد املخلف. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماالستغاثة يف الرد على البكري
( هـ728)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن دجني السهلي

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (أي االستغاثة يف الرد على البكري)تلخيص كتاب االستغاثة 
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
حممد بن علي عجال

جواب يف احللف بغري هللا والصالة إىل القبور، ويليه فصل يف االستغاثة
ومسائل يف الصالة إىل القبور

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي
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ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

إدارة البحوث العلمية
السعودية- واإلفتاء 

حتقيق
الشيخ إمساعيل بن محاد األنصاري

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق وتعليق
عدد من الباحثات

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالصارم املنكي يف الرد على السبكي
( هـ744)املقدسي 

بريوت- شركة الراين  تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عقيل املقطري 

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1355)حممد بن حسني الفقيه (تكملة الصارم املنكي)الكشف املبدي لتمويه أيب احلسن السبكي  دراسة/حتقيق
أبو بكر شهال. د/ صاحل احلسن . د

981)حميي الدين الربكوي احلنفي (منتقى من إغاثة اللهفان البن القيم)زايرة القبور الشرعية والبدعية 
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

أمحد بن حممد احلنفي املعروفاجملالس األربعة من جمالس األبرار
( هـ1043)ابلرومي 

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود اآلايت البينات يف عدم مساع األموات عند احلنفية السادات
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرد على فيصل مراد علي رضا فيما كتبه عن شأن األموات وأحواهلم ويليه
إبطال نسبة كتاب أحكام متين املوت إىل حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان تقريظ
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

حكم هللا الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد، ومعه ترمحة
حال حممد بن سلطان

حممد بن سلطان املعصومي احلنفي
( هـ1379)

بريوت- دار اللؤلؤة  عناية
الداين بن منري آل زهوي
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حممد بن سلطان املعصومي احلنفياملشاهدات املعصومية عند قرب خري الربية
( هـ1379)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

حممد بن سلطان املعصومي احلنفيحكم هللا الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد
( هـ1379)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

مشس الدين السلفي األفغاينجهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية
( هـ1420)

الرايض- دار الصميعي 

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليشفاء الصدور يف زايرة املشاهد والقبور
( هـ1033)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمسألة يف الذابئح على القبور وغريها
( هـ1182)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عقيل بن حممد املقطري

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانللصنعاين (تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد)سبيل الرشاد يف شرح  عناية
فهد بن إبراهيم الفعيم

-دار أطلس اخلضراء عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح كتاب تطهري االعتقاد لإلمام الصنعاين
الرايض

عناية
انصر بن وارد الذاييب

تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد للصنعاين، ويليه شرح الصدور يف حترمي
رفع القبور للشوكاين

الرايض- دار املغين  عناية
عبد احملسن بن محد العباد البدر

رسالة ماجستري من اجلامعة) 2/1معارج األلباب يف مناهج احلق والصواب 
(اإلسالمية

حسني بن مهدي النعمي الصنعاين
( هـ1187)

الرايض- دار املغين  حتقيق
حممد عبد هللا خمتار
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يقع ضمن جمموع مؤلفات)النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على القبوريني 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1225)محد بن انصر آل معمر  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-مكتبة اإلمام األلباين ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي شرح الصدور يف حترمي رفع القبور
صنعاء

حتقيق
حممد الصغري بن قائد العباديل

رجم أهل التحقيق واإلميان: ، ويليه(القول اجملدي)البيان املبدي لشناعة 
(رد على زيين دحالن وغريه)

-دار أضواء السلف ( هـ1349)سليمان بن سحمان 
الرايض

عبد الرمحن بن حيىي املعلميالبناء على القبور
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
حاكم بن عبيسان املطريي

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدحصول اخلري والسعادة مبنع البناء على القبور والزايدة عناية
سعد بن حممد القحطاين

-دار التوحيد للنشر ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل القاضي العدل يف حكم البناء على القبور
الرايض

تعليق/ختريج
صادق بن سليم بن صادق. د

يقع ضمن جمموع مؤلفات)شفاء الصدور يف الرد على اجلواب املشكور 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

حممد بن إبراهيم آل الشيخ
( هـ1389)

الرايض- دار الصميعي  ختريج
عبد السالم بن برجس. د

مصر- دار االستقامة ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل العلم املأثور يف الرد على املستنجدين ابملقبور عناية/ختريج
حممد بن عوض املصري

1413)محود بن عبد هللا التوجيري اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 
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1418)عبد الفتاح إبراهيم سالمة ال تتخذوا القبور مساجد وال جتعلوا األضرحة معابد
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

عناية
حممد بن عوض املصري

1420)حممد انصر الدين األلباين حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالة يف التربك والتوسل والقبور
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزايرة
املدينة

الكويت- دار غراس سامل بن قطوان العبدانزايرة القبور عند املسلمني تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

-دار أطلس اخلضراء حممد بن عبد الرمحن اخلميساجملموع املفيد يف نقض القبورية ونصرة التوحيد
الرايض

رد على من أجاز)جمانبة أهل الـثـبـور املصلني يف املشاهد وعند القبور 
(الصالة يف املقابر وعند القبور

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املكتب التعاوين للدعوةمحد بن إبراهيم العثماناألدلة الشرعية يف الرد على القبورية
الرايض- حبي السالم 

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- دار اللؤلؤة مجاعة من العلماءفتاوى كبار علماء األزهر حول األضرحة والقبور واملوالد والنذور هتذيب
سعد بن عبد الرمحن احلصني
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الزلفي- دار املتعلم محد بن عبد هللا احلميديمن بدع القبور تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميبدع القبور، أنواعها وأحكامها

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرالتحذير من تعظيم اآلاثر غري املشروعة

بريوت- دار األماجد منرية بنت عبد العزيز املقوشيدراسة عقدية- إحياء اآلاثر 

طبعة خرييةعبد احملسن بن محد العباد البدراإليضاح والتبيني يف حكم االستغاثة ابألموات والغائبني

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عبد هللا اإلمامحتذير املسلمني من الغلو يف قبور الصاحلني

املؤلفعبد الرمحن بن سعد الشثريالتذكرة يف أحكام املقربة العقدية والفقهية تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

املؤلفجمدي بن محدي بن أمحدالفرقان بني توحيد أهل السنة وتوحيد  القبوريني تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

لندن- املنتدى االسالمي (جمموعة حبوث علمية  )دمعة على التوحيد 
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الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع من الزايرة

كتاب رقم)القول املنصور يف التحذير من بدعة حتري الدعاء عند القبور 
(من سلسلة بدع القبور (1)

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

 ،2)كتاب رقم )حتذير املسلم الغيور من بدعيت التمسح وتقبيل القبور 
(من سلسلة بدع القبور (3

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

 ،4)كتاب رقم )رفع الستور ابلتحذير من بدعيت النذر والذبح للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور (5

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

فتح الغفور ابلتحذير من بدعة الطواف ابألضرحة والقبور، ويليه شرح
من (7 ، 6)رقم )الصدور ابلتحذير من بدعة وضع الزهور فوق القبور 

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

(8)كتاب رقم )السعي املشكور للتحذير من بدعة شد الرحال للمقبور 
(من سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

االستعاذة ابلغفور من بدعة بناء املساجد والقباب على القبور، ومعه
من (9)رقم )علي مجعة يف بناء املساجد على القبور . تعقبات على د

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

من (10)كتاب رقم )إحتاف األماجد بتحرمي دفن املوتى يف املساجد 
(سلسلة بدع القبور

-دار أضواء السلف السيد بن عبد املقصود
الرايض

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالكالم على حديث ابن عمر يف فضل زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم
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:الفئة  توحيد
:املوضوع  الغـلو يف أصحاب القبور

03

(صلى هللا عليه وسلم)بطالن قصيت األعرايب والعتيب عند قرب سيد املرسلني 
دراسة نقدية للقصتني سندا ومتنا- وبيان خمالفتهما للدين 

املدينة- منار التوحيد عبد الرمحن بن حممد العميسان تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثرييالـُمـطـِلع على علل مروايت القبورية

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم(مكرر يف كتب التوسل)هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل والزايرة 

التعريف ببطالن ما ُنسب إىل اإلمام أمحد جبواز التمسح وتقبيل القرب
الشريف

املؤلفصادق بن سليم صادق
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03

هشام بن حممد بن السائب الكليب(قصة حدوث عبادة األصنام يف عرب اجلاهلية)األصنام 
( هـ204)

اإلمارات- اجملمع الثقايف  حتقيق
أمحد حممد عبيد

حمقق على ست نسخ خطية- الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان 
(310 - 156/11ويقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  تعليق/حتقيق
عبد الرمحن بن عبدالكرمي اليحىي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1 (الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان)تعليقات على كتاب 

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان)شرح كتاب  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(362 - 311/11تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف املعجزة والكرامة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

تنبيه الرجال يف نفي القطب ابملعىن املتعارف عليه عند األكثر والغوث
الرباهني العلمية يف بيان مايف الصالة املشيشية: واألبدال، ويليه

عبد الرمحن بن حممد النتيفي
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

تعليق
عبد احلق عطية أبو هادي

تقع يف جمموع)جواب على سؤال عن حقيقة األواتد واألبدال واألقطاب 
(444 - 433/11الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ضوابط الوالية يف الشريعة اإلسالمية)أولياء هللا عقالء ليسوا جمانني 
( هـ728)

الرايض- دار طيبة  عناية
حممد شاكر الشريف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدموقف ابن تيمية من خوارق العادات واملخالفني هلا

صنع هللا بن صنع هللا احلليب املكيسيف هللا على من كذب على أولياء هللا
( هـ1120)احلنفي 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ صاحل الفوزان/ علي رضا 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف
( هـ1182)

الرايض- دار طيبة  حتقيق
حسن بن علي العواجي

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف
( هـ1182)

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد العزيز العنقريدراسة عقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة- كرامات األولياء 

املرابط بن حممد يسلم اجملتىبالواسطة بني هللا وخلقه عند أهل السنة وخمالفيهم
الشنقيطي

الرايض- دار الفضيلة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(128 - 121/1وتقع يف اجملموع )الواسطة بني احلق واخللق 
( هـ728)

اخلرب- دار ابن املبارك 

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيالرد على الربدة
( هـ1282)

القاهرة- دار اآلاثر  تعليق
أبو عبد األعلى، خالد بن حممد

الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني ، حياته وآاثره وجهوده يف
الرد على الربدة: نشر عقيدة السلف ، مع حتقيق رسالته 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

1251   من 281صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03

تقع) (رد على قصيدة الربدة يف الغلو ابلرسول صلى هللا عليه وسلم)احملجة 
(1- ضمن سلسلة عيون الرسائل واملسائل 

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية 

عبد الرمحن بن حممد النتيفيكتاب الزهرة يف رد غلو الربدة
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
تركي بن سعود الرشيدي

أصفى املوارد يف الرد على املطرين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأهل
املوالد

عبد الرمحن بن حممد النتيفي
( هـ1385)اجلعفري 

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
حممد بن سعيد اجلنديب

القاهرة- دار اليسر عطية عدالنحقيقة الرسول صلى هللا عليه وسلم بني الصوفية وأهل السنة

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدالسيف املسلول على عابد الرسول
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار الصميعي موفق بن سليمان احلريبمستغفرا (صلى هللا عليه وسلم)هني الورى عن اختاذ قرب النيب 

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس(للقسطالين)التنبيهات السنية على اهلفوات يف كتاب املواهب اللدنية 

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالن(السالم عليك أيها النيب)القول اجللي يف بيان بطالن املشروع املسمى 

الرايض- مكتبة األخيار عبد القادر بن حممد الغامدياألدلة اجللية على وجوب إزالة املكان املزعوم أبنه مولد خري الربية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  الغلو يف الصاحلني

03

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد الرمحن اجلديع(رسالة دكتوراه)التربك أنواعه وأحكامه 

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالتربك املشروع والتربك املمنوع

-دار التوحيد للرتاث حممد إمساعيل املقدم(أصول بال أصول: تقع ضمن سلسلة)دالالت خوارق العادات 
مصر

املؤلفأكرم بن مبارك عصبانللشعراين (الطبقات الكربى): رؤية شرعية يف تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

1251   من 283صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  التوسل

03

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)كتاب يف الوسيلة، املشهور بـ 
( هـ728)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
محد بن أمحد العصالين. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف الوسيلة، ومعها ملحق يف حمنة الشيخ مبصر ومالحق أخرى
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم((368 - 142/1)وتقع يف اجملموع )قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة 
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق
ربيع بن هادي. د

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة)شرح  عناية
سلمان بن جابر السويلم.د

1420)حممد انصر الدين األلباين التوسل أنواعه وأحكامه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

مكة- املكتبة املكية حممد نسيب الرفاعيالتوصل إىل حقيقة التوسل املشروع واملمنوع

الرايض- دار ابن خزمية (جمموع من كالم املشايخ العثيمني واأللباين)التوسل حكمه وأقسامه  إعداد
علي بن حسن أبو لوز

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)املشروع واملمنوع من التوسل 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

-دار أطلس اخلضراء حممد أمحد خضرالقول اجللي يف حكم التوسل ابلنيب والويل
الرايض

عناية
يوسف بن حممد السعيد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  التوسل

03

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقريفصل املقال وإرشاد الضال يف توسل اجلهال
( هـ1349)

الرايض- دار املسلم 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارشبهات وردود- حقيقة التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

اليمن- دار املنياوي سيد بن حممد منياويحتفة األبرار يف حتقيق أثر مالك الدار

مكرر يف كتب الغـلو يف)هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل والزايرة 
(أصحاب القبور

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  توحيد
:املوضوع  جهود علماء يف تقرير توحيد العبادة وتوحيد الربوبية

03

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن عبد العزيز العنقريجهود الشافعية يف تقرير توحيد العبادة وتوحيد الربوبية
الرايض

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن فهد العرفججهود املالكية يف تقرير توحيد العبادة
الرايض

الرايض- جملة البيان أمحد ولد حممد ذي النورينمحاية علماء املالكية جلناب التوحيد

1429)إبراهيم بن حممد الربيكان 2/1منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير توحيد العبادة 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن عبد هللا الغنيمان2/1جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح توحيد العبادة 
املدينة

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير توحيد الربوبية ورد القوادح فيه
2/1

-دار منار التوحيد عادل بن حجي العامري
املدينة

بريوت- دار األماجد بدر بن حممد الوهييبمنهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا يف تقرير توحيد األلوهية تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

جهود اإلمام األلباين يف تقرير توحيد العبادة، وثناؤه على دعاة ودولة
التوحيد وثناؤهم عليه ودفاعهم عنه

املدينة- منار التوحيد الوليد بن حممد سيف النصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه
:املوضوع  أصول الدين

04

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف أصول الدين
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  عناية
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

وتقع يف)معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول 
(202 - 155/19جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

مصر- املكتبة اإلسالمية (منتخب من كالم ابن تيمية رمحه هللا)الفتح املبني من قواعد امللة والدين  مجع/انتقاء
عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الزهراينابن تيمية وتقسيم الدين إىل أصول وفروع تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

الرايض- دار القاسم ( هـ1225)حسني بن غنام العقد الثمني يف شرح أحاديث أصول الدين تعليق/حتقيق
حممد بن عبد هللا اهلبدان

بريوت- دار األماجد ( هـ1237)علي بن حممد السويدي العقد الثمني يف بيان مسائل الدين حتقيق وتعليق
صاحل بن حممد العيدان. د

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيينمبادئ األصول
( هـ1358)اجلزائري 

اجلزائر- الدار األثرية  حتقيق
عمار الطاليب. د

منظومة يف العقيدة- منهج احلق : أصول عظيمة من قواعد اإلسالم، ويليه
واألخالق

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

اجلزائر- الدار األثرية  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاهبجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصول الدين وحماسنه ومزاايه
:املوضوع  أصول الدين

04

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمباحث يف أصول الدين
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيدأصول املنهج اإلسالمي
( هـ1432)

الدمام- دار الذخائر  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا الرتكي

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر حنو ثقافة إسالمية أصيلة

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري منهاج املسلم
(هـ

جدة- دار الشروق 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدنظمه- عقائده - شرائعه - اإلسالم ، حقيقته 

-دار التوحيد للنشر محود بن عبد العزيز البدر(رد على من طعن فيه)هذا هو اإلسالم 
الرايض
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04

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خصائص الشريعة اإلسالمية

حممد األمني بن حممد املختاراإلسالم دين كامل
( هـ1393)الشنقيطي 

الرايض- دار طيبة 

ابن محيد، عبد هللا بن حممدكمال الشريعة ومشوهلا لكل ما حيتاجه البشر
( هـ1402)

جدة- مكتبة العلم 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمجل رفيعة حول كمال الشريعة
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيالتسامح والعدوانية يف اإلسالم
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

الرايض- دار العاصمة زيد بن عبد الكرمي الزيدالوسطية يف اإلسالم

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عمر ابزمولأدلة الوسطية من القرآن العظيم والسسنة النبوية

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانالوسطية

الرايض- دار الراية حممد ابكرميوسطية أهل السنة بني الفرق
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الرايض- دار العقيدة محد بن عبد هللا الصقعيبمناذج تطبيقية من وسطية النيب صلى هللا عليه وسلم

الدالئل القرآنية يف أن العلوم واألعمال النافعة العصرية داخلة يف الدين
اإلسالمي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاناألمن يف حياة األمم: األمن الفكري، ويليها

منشور يف شبكةماجد من سليمان الرسيموقف اإلسالم من اإلرهاب
املعلومات

وزارة الشؤون اإلسالميةعبد هللا بن حممد العمروحقيقة اإلرهاب
السعودية- 
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الشاشي، حممد بن علي، املعروفحماسن الشريعة
( هـ365)ابلقفال 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
علي إبراهيم مصطفى

يقع ضمن جمموع مؤلفات)الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

-دار إيالف الدولية جمموعة من الباحثني12/1موسوعة حماسن اإلسالم ورد شبهات اللئام 
الكويت

إشراف
سليمان الدريع. د

-دار كنوز أشبيليا صالح بن أمحد الشامياجلمال يف منهج اإلسالم وتشريعه
الرايض

-املكتبة اإلسالمية سليم بن عيد اهلاليلمساحة اإلسالم يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الصحيحة
األردن

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحقوق دعت إليها الفطرة وقررهتا الشريعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اجلبيل- دار الصديق عبد الرمحن بن سعد احلسيينمنهج اإلسالم يف سالمة اإلنسان تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

دمشق- اليمامة عبد الستار أمحد قدورقانون حقوق احليوان يف شريعة اإلسالم
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شرح كتاب آداب املشي اىل الصالة حملمد بن عبد الوهاب، من تقريرات
الشيخ حممد بن إبراهيم

الرايض- دار القاسم  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح شروط الصالة وأركاهنا وواجباهتا للشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(آداب املشي إىل الصالة)شرح - الشرح املمتاز للشيخ عبد العزيز بن ابز 
( هـ1420)

احملقق حتقيق وعناية
سعيد بن علي بن وهف القحطاين. د

املشتمل على أحكام الصالة والزكاة)شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة 
لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا (والصيام

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- دار الفضيلة سليمان بن عجالن العجالنشرح آداب املشي إىل الصالة للشيخ حممد بن عبد الوهاب

آداب املشي: حاشية كتاب أحكام الصالة والزكاة والصيام املعروف ابسم
إىل الصالة

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح رسالة شروط الصالة وواجباهتا وأركاهنا لإلمام حممد بن عبدالوهاب
الرايض- الراجحي  

االستقصى يف شرح رسالة آداب املشي إىل الصالة للشيخ حممد بن عبد
الوهاب

دار التوحيد إلحياءعبد هللا بن عبد الرمحن السعد
مصر- الرتاث 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالدروس املهمة لعامة األمة
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 
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املدينة- دار النصيحة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح الدروس املهمة لعامة األمة للشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح الدروس املهمة لعامة األمة

شعبة توعية اجلالياتعبد العزيز بن داود الفايزاألحكام امللمة على الدروس املهمة لعهمة األمة
ابلزلفي

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

أشرف على مجعه
حممد بن شايع الشايع

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف كتب الفتاوى)فتاوى أركان اإلسالم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفقه العبادات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

سعيد بن علي بن وهف القحطاين5/1أركان اإلسالم 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملخـتصر يف العبادات

الظهران- الدرر السنية ملخص فقه العبادات إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية
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مكة- دار عامل الفوائد بعض طلبة العلماملختصر يف شرح أركان اإلسالم مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

1400موسوعة حتوي أكثر من )صحح أخطاءك يف العقائد والعبادات 
(خطأ

القاهرة- دار ابن حزم حممد أمحد زغدان
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أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويالطهور
( هـ224)

جدة- مكتبة الصحابة  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامدياحملرر يف صفة الوضوء
جدة

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(بلوغ املرام)مكرر يف شروحات  - (بلوغ املرام)شرح كتاب الطهارة من  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

1420)حممد انصر الدين األلباين (منتقى من كتاب الثمر املستطاب من فقه السنة والكتاب)كتاب الطهارة 
(هـ

الكويت- دار غراس 

سؤال)لإلمام األلباين - صفة وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم وصالته 
(وجواب

-مجعية السراج املنري 
بريوت

مجع/إعداد
عصام موسى هادي

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية عبد العزيز بن حممد العمر(كتاب الطهارة)سؤال وجواب - فقه العبادات  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد رجب كردصفة وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسائل فقهية تقدمي
الشيخ صاحل الدرويش

مكتبة التوعية اإلسالميةأبو إسحاق احلويينكشف املخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء
مصر- 
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الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد الرمحن الشريفأحكامها وأنواعها من خالل السنة املطهرة– األغسال 

اخلرب- دار ابن عفان علي بن سعيد الغامديفقه املمسوحات يف الشريعة اإلسالمية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحبوث وفتاوى يف املسح على اخلفني
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنستون سؤاال يف املسح على اخلفني
( هـ1430)

الرايض- دار أشبيليا 

الرايض- دار ابن خزمية سليمان بن عبد الرمحن العيسى خمالفة تقع يف الطهارة100اإلشارة إىل 

املؤلفعبد العزيز بن حممد السدحانمن خمالفات الطهارة والصالة مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطرييالطهارة لقراءة القرآن والطواف ابلبيت احلرام

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1423)عمر بن حممد السبيل حكم الطهارة ملس القرآن الكرمي وما يتعلق بذلك من أحكام

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن حممد املسلمتطهري النجاسات واالنتفاع هبا
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-مكتبة اإلمام الوادعي زكراي بن سامل العدينأحكام املياه
صنعاء

الدمام- دار ابن اجلوزي مازن حممد عيسىاملاء وأثره على األحكام الشرعية

الرايض- دار الفضيلة تركي بن سليمان اخلضريي2/1اآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الطهارة والصالة 
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05

مكتبة دار املطبوعاتاألمني احلاج حممد أمحدسنن الفطرة
جدة- احلديثة 

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبليبغية النساك يف أحكام السواك
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

سعيد بن علي بن وهف القحطايننور الشيب وحكم تغيريه يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميأحكامها وفوائدها كما جاءت يف األحاديث واآلاثر الصحيحة- احلجامة 

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريالدر املنتقى يف وجوب إعفاء اللحى

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحترمي حلق اللحى
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

صنعاء- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحياجلامع يف أحكام اللحية تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم إعفاء اللحية وخرب اآلحاد
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن مانع الروقي( هـ513أليب الوفاء ، ابن عقيل احلنبلي )اللباب شرح فصول اآلداب 
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أبو- دار اإلمام مالك ( هـ241)أمحد بن حنبل (رسالة يف تعظيم قدر الصالة ومكانتها)رسالة الصالة 
ظيب

تعليق
أمحد بن صاحل الزهراين. د

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالفوائد املنتقاة يف التعليق على رسالة الصالة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا
الرايض- 

رسالة إىل املسلمني عامة وإىل والة األمور خاصة يف احملافظة على الصالة
(تطبع ألول مرة)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
عمرو بن حممد آل حسني

البن قيم (حكم مساع الغناء)مستل ومهذب من كتاب )أسرار الصالة 
اجلوزية

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ هتذيب
مالك حسني شعبان حسن. د

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرتعظيم الصالة

املدينة- دار امليمنة ماهر بن ايسني الفحلشرح معاين الصالة

الرايض- دار احلضارة عادل بن عبد الشكور الزرقيذوق الصالة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناخلشوع يف الصالة
( هـ795)أمحد 

القاهرة- دار الفضيلة  حتقيق
أمحد مصطفى الطهطاوي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالذل واالنكسار للعزيز اجلبار، أو اخلشوع يف الصالة
( هـ795)أمحد 

مصر- دار املنهاج  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  تعظيم قدر الصالة

05

-مركز النخب العلمية عبد العزيز بن صاحل العقلمفاتيح اخلشوع يف الصالة
بريدة

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد الكرمي العقلسفينة النجاة لطالب اخلشوع يف الصالة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدثالثون سببا للخشوع يف الصالة

إحتاف املصلني بتتبع الفضائل واألجور من حني االستعداد للصالة إىل
الفراغ منها

بريوت- شركة الراين عادل بن عبد هللا آل محدان

اجلزائر- دار الفرقان ماجد بن سليمان الرسيالصالة... الصالة  تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي

مصر- مكتبة العلم ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر تعظيم قدر الصالة حتقيق
كمال بن السيد سامل

الرايض- دار الصميعي أمساء بنت سليمان السويلمحملمد بن نصر املروزي (تعظيم قدر الصالة)هتذيب وتقريب كتاب 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف حكم اترك الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن إبراهيم الزاحم(عرض ألقوال األئمة وبيان الراجح منها)اخلالف يف حكم اترك الصالة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

05

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ219)أبو نعيم الفضل بن دكني كتاب الصالة
املدينة

حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

مصر- دار الفالح ( هـ241)أمحد بن حنبل كتاب الرسالة يف الصالة ألهل القبلة دراسة وحتقيق
سعيد بن حممد السناري

احلاكم الكبري، حممد بن حممد(كتاب يف صفة الصالة)شعار أصحاب احلديث 
( هـ378)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

احلاكم الكبري، حممد بن حممدشعار أصحاب احلديث
( هـ378)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(ويتضمن حبثا عن حكم اترك الصالة)كتاب الصالة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدانن بن صفاخان البخاري

الرايض- دار العاصمة كتاب صفة الصالة من شرح العمدة البن قدامة والشرح البن تيمية تعليق/ختريج/حتقيق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

تعليقات على كتاب صفة الصالة من شرح العمدة لإلمام موفق الدين ابن
قدامة، بشرح ابن تيمية

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها
(األصل) 3/1

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها
(املـختصر)

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

05

1420)حممد انصر الدين األلباين خمتصر صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم)شرح كتاب 
8/1لأللباين  (كأنك تراها

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عمر ابزمول

بغية الطالب املبتدي من أدلة صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(لأللباين (صفة الصالة)مستخرج على كتاب )

ليبيا- دار الصحابة أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي

وجوب- صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم )ثالث رسائل يف الصالة 
(صفة الطهارة للمريض- صالة اجلماعة 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(للشيخ عبد العزيز بن ابز)

الرايض- مدار الوطن ظافر بن حسن آل جبعان تقريظ
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

لسماحة الشيخ عبدالعزيز (صلى هللا عليه وسلم)شرح كيفية صالة النيب 
بن ابز

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلصفة الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن حممد الطيار(رمحه هللا)شرح رسالة صفة الصالة البن عثيمني 
الكويت

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف الطهارة) 2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

05

-دار اإلمام البخاري ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
قطر

تعليق/حتقيق
أم عبد هللا بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

سعيد بن علي بن وهف القحطاين2/1صالة املؤمن 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيار(وصف مفصل مع بيان األحكام واآلداب والشروط والسنن)الصالة 

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفيصفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
الرايض

الرايض- دار التدمرية يوسف بن عبد هللا الساملدليل الصالة املختصر من نصوص اخلرب واألثر

عامة مسائل الطهارة– " صلوا كما رأيتموين أصلي"إرشاد املصلي إىل 
والصالة مقرونة ابلدليل مع بيان الراجح فيها وذكر اختيارات األئمة هلا

املدينة- دار النصيحة سليمان بن حممد النصيان تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حممد اخلليلدراسة فقهية مقارنة- صفة الصالة 

القاهرة- مكتبة الداير حممد بن عبد هللا السريعدراسة حديثية موسعة- حديث وائل بن حجر يف صفة الصالة 

صفة الصالة ابلدليل والتعليل وجمموعة أحكام منتقاة من أمهات الكتب
ينبغي لكل مصلي اإلحاطة هبا

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل اخلرمي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

05

جزء حديث أيب محيد الساعدي يف صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(أجزاء حديثية: مكرر يف)

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمول

كتاب اجلامع يف أحكام صفة الصالة من اخلروج إليها حىت االنصراف منها
4/1

املدينة- مكتبة امليمنة دبيان بن حممد الدبيان

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريصفة الصالة

أجزاء: مكرر يف)جزء حديث املسيء صالته بتجميع طرقه وزايداته 
(حديثية

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمول

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانأحاديث وآاثر يف أذكار الصالة وأدعيتها

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريالدر املرصوف يف أحكام صالة الكسوف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا

05

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف مواقيت الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مكتبة األصالة األثرية خالد بن عبد هللا الشايعاإلعالم بتخيري املصلي مبكان يديه بعد تكبرية االحرام
جدة

تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

حممد املكي بن مصطفى بن عزوزهيئة الناسك يف أن القبض يف الصالة هو مذهب اإلمام مالك
( هـ1334)املالكي 

الرايض- دار طيبة  حتقيق
نفل بن مطلق احلارثي. د

دار البحوث للدراساتأمحد حممد نور سيفموضع القدمني من املصلي يف الصالة
ديب- االسالمية 

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللفتح املعبود بصحة تقدمي الركبتني قبل اليدين يف السجود

761)خليل بن كيكلدي العالئي نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو العال، حممد بن عبد الرمحنحتقيق الكالم يف وجوب القراءة خلف اإلمام
( هـ1353)املباركفوري 

الرايض- دار القبس  تعليق/ترمجة
وصي هللا بن حممد عباس. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث)كتاب القراءة خلف اإلمام 
بريوت

ختريج
حممد السعيد زغلول

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريمنهاج النجاة يف وجوب تسوية الصفوف يف الصالة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا

05

الرايض- دار الصميعي عبد الكرمي بن حممد العمرييينأحكام الصف يف الصالة

الرايض- مكتبة املعارف سعد الدين بن حممد الكـيبأحكام احلركة يف الصالة

حممد حياة بن إبراهيم السنديفتح الغفور يف وضع األيدي على الصدور
( هـ1163)

املدينة- مكتبة ابن القيم 
املنورة

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد جزء يف كيفية النهوض يف الصالة وضعف حديث العجن

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدللخطيب البغدادي (اجلهر ابلبسملة)خمتصر كتاب 
( هـ748)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

جدة- دار املدين ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام رسالة يف الصالة، وبيان موضع تكبري االنتقال وغري ذلك

الرايض- دار طيبة سلمان بن عمر السنيديالتنوع املشروع يف صفة الصالة تقدمي
الشيخ سليمان بن عبد هللا املاجد

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنرفع اليدين يف الصالة
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

دراسة شاملة ملسائل تعديل األركان يف الصالة وتسكني)معدل الصالة 
اجلوارح فيها

حممد اآلفندي الرومي الربكلي
( هـ981)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق
( هـ1366)الشيخ عبد التواب امللتاين 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا

05

-دار كنوز أشبيليا حسني بن عبد هللا العبيدياالستخالف يف الصالة
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارمسائل وأحكام- االستخالف يف الصالة 

-دار كنوز أشبيليا زيد بن سعد الغنامالفتح يف الصالة
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناللباب فيما للصالة على الكراسي من األحكام واآلداب

يقع ضمن جمموع)حتقيق الكالم يف مشروعية اجلهر ابلذكر بعد السالم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- دار الصميعي ذكري بن حممد العمرييينأحكام الصف يف الصالة

كتاب شامل ألحاديث يف الطهارة والصالة واجلمعة)الصالة والتهجد 
(والنوافل

ابن اخلراط، عبد احلق بن عبدالرمحن
( هـ581)األشبيلي 

املنصورة- دار الوفاء  حتقيق
عادل أبو املعاطي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمأحكام سجود السهو
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  عناية
فواز أمحد زمريل

سجود السهو يف ضوء السنة املطهرة، ويشتمل على رسالة سجود السهو
البن عثيمني

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيار قرأه وعلق عليه
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا

05

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف سجود السهو
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

 -136 / 23وتقع يف جمموع الفتاوى )معانيه وأحكامه - سجود التالوة 
177)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
فواز أمحد زمريل

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولبغية املتطوع يف صالة التطوع
اجلزائر

الرايض- مكتبة السوادي عمرو عبد املنعم سليمصفة تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم من صحيح السنة

-دار أضواء السلف حسني بن حمسن احلازميصفتها وأحكامها- صالة الضحى 
الرايض

الرايض- دار الفضيلة سامي بن العريب األثريالقول الصائب يف حكم صالة الغائب تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينصالة التوبة
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 

ذكر صالة التسبيح واألحاديث اليت رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم
فيها، واختالف ألفاظ الناقلني هلا

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ عناية
فراس بن خليل مشعل

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)شرعية الصالة يف النعال 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مسائل متنوعة يف صفة الصالة ومسائل فقهية تتعلق هبا

05

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج مكرر يف الكتب املتعلقة ابحلج

الرايض- دار طيبة نفل بن مطلق احلارثيقضاء وترتيب فوائت الصلوات اخلمس وسننها الراتبة

الرايض- دار الفضيلة تركي بن سليمان اخلضريي2/1اآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الطهارة والصالة 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينمشروعيته ومواضعه وأسبابه يف ضوء الكتاب والسنة- سجود السهو 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صالة أهل األعذار

05

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد السالم بن حممد الشويعرشرح طهارة املريض وصالته تقدمي الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن عبد العزيز التميمياجلمع بني الصالتني

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)اجلمع بني الصالتني يف السفر 

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمانفقه اجلمع بني الصالتني يف احلضر بعذر املطر

اجلزائر- الدار األثرية إبراهيم بن حممد الصبيحيرسالة يف أحكام صالة املسافر- فقه الصالة للمغرتبني  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانالبدر السافر يف أحكام صالة املسافر

اجليش اجلـرار من أحاديث النيب املختار يف أن الرابعية ركعتان يف مجيع
األسفار

مصر- مكتبة الرضوان ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 

جدة- مكتبة الصحابة عبد هللا بن صاحل العبيالنالصالة يف الرحال عند تغري األحوال

حممد األمني بن حممد املختاراإلجابة الصادرة يف صحة الصالة يف الطائرة
( هـ1393)الشنقيطي 

الزلفي- دار املتعلم  عناية
عبد هللا بن حممد الطيار. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صالة اجلمعة

05

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب كتاب اجلمعة حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ابن حنبل- ابن رجب - ابن القيم (بدعه- أحكامه - وظائفه )يوم اجلمعة 
اخلرقي وغريهم- 

دمشق- دار ابن كثري  مجع
يوسف علي بديوي

مصر- دار اإلمام أمحد حيىي بن علي احلجوريأحكام اجلمعة وبدعها

–دار األوراق الثقافية الزبري بن رمضان احلسيناللمعة يف آداب وأحكام يوم اجلمعة
جدة

تقدمي
الشيخ فهد بن حيىي العماري

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف يوم اجلمعة40

األردن- دار النفائس عمر سليمان مكحلاملنتقى من األحاديث الصحيحة يف اجلمعة

الرايض- دار الراية حممد بن موسى آل نصر(مكرر يف البدع)اللمعة يف حكم االجتماع للدرس قبل صالة اجلمعة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(جواب سؤال عن حكم الصالة بعد األذان األول يوم اجلمعة)سنة اجلمعة 
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
سعد املزعل

-مكتبة األصالة األثرية سعيد عبد القادر ابشنفرنـفي البدعة عن الصالة بني األذانني
جدة

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  صالة اجلمعة

05

عبد الرمحن بن حيىي املعلميحبث حول سنة اجلمعة القبلية
( هـ1386)

دمشق- دار النوادر 

رسالة لطيفة يف حكم اإلقتداء ابملخالف وحكم األربع بعد صالة اجلمعة
(فيه رد على األحناف)وحكم ما أصاب الثوب من ماء الوضوء 

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي
( هـ792)

الثقبة- دار اهلجرة  تعليق
مسعود علم بن حممد

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنياالستعاذة ابلواحد من إقامة مجعتني يف مكان واحد
( هـ806)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
صفوان بن جالل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالقول السديد فيما إذا وافق يوم اجلمعة العيد
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناألحاديث الواردة يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

-مكتبة دار املنهاج سعود بن إبراهيم الشرميالشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  الوتر وصالة الليل

05

األردن- دار املنار ( هـ845)أمحد بن علي املقريزي حملمد بن نصر املروزي (قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر)خمتصر  حتقيق
إبراهيم العلي وحممد أبو صعليك

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن فهد الفريحمسائل صالة الليل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)التهجد وقيام الليل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليقيام الليل
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار احملدث  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااجلواب الصحيح من أحكام صالة الليل والرتاويح
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطرييإسعاف أهل العصر فيما ورد يف الوتر

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد دعاء القنوت

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانرفع العنوت عن أحكام القنوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  مناهي شرعية يف الصالة

05

الدمام- دار ابن القيم مشهور بن حسن آل سلمانالقول املبني يف أخطاء املصلني

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلماناحملكم املتني يف إختصار القول املبني يف أخطاء املصلني

فتاوى)أخطاء وتصويبات ومسائل - القول املبني يف معرفة ما يهم املصلني 
(مجع كبري من األئمة احملققني املتقدمني واملتأخرين

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن انصر املسيند مراجعة وتقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

القاهرة- دار اآلاثر أمحد خمتار رمزيحتذير الساجد من بدع وأخطاء الطهارة والصالة يف املساجد

-دار إيالف الدولية عبد الرؤوف الكمايلأحكام خمتصرة يف املنهيات الشرعية يف صفة الصالة
الكويت

فتح الوهاب بشرح حديث أنس بن مالك يف هني املصلي أن يبصق إىل
القبلة وفيه حكم البصاق يف القبلة وحكم احملراب

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوري

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللإثالج الصدور يف حكم قطع الصالة ابملرور

الرايض- مدار الوطن خالد بن أمحد اببطنيكشف الستور يف قطع املرأة للصالة ابملرور

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينحكم املرور بني يدي املصلي داخل املسجد احلرام
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05

أبو بكر بن زيد اجلراعي احلنبليحتفة الراكع والساجد أبحكام املساجد
( هـ883)

الكويت- دار غراس  عناية
فيصل بن يوسف العلي

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل الفوزانأحكام حضور املساجد

الرايض- دار الفضيلة إبراهيم بن صاحل اخلضريي2/1أحكام املساجد يف الشريعة االسالمية 

اجلزائر- القدس للكتاب مصطفى قاليهإرشاد العابد إىل أحكام املساجد تقدمي
الشيخ حممد علي فركوس

عبد الرمحن بن علي العسكردراسة فقهية تطبيقية- نوازل املساجد 
( هـ1436)

الرايض- دار التحبري 

عبد الرمحن بن علي العسكرالضوابط الشرعية لبناء املساجد
( هـ1436)

الرايض- وقفية التحبري 

عبد الرمحن بن علي العسكرأحكام املساجد
( هـ1436)

الرايض- دار الصميعي 

أربعون حديثا يف فضائل وآداب وأحكام- األربعون يف املسجد احلرام 
املسجد احلرام

مكة- دار طيبة اخلضراء حسني بن أمحد البلوشي

الرايض- مدار الوطن عبد اإلله بن سليمان الطياراجلامع ألحكام املسجد واجلامع تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05

-اجلامعة اإلسالمية عبد القادر بن حممد عطا صويفاملسائل العقدية املتعلقة ابملسجد النبوي
املدينة

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريأمهية صالة اجلماعة يف ضوء النصوص وسري الصاحلني
الرايض

حكمها وأحكامها والتنبيه على ما يقع فيها من بدع)صالة اجلماعة 
(وأخطاء

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن 

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن راضي العيدي الشمريأحكام اجلماعة يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن حممد احلجيالنمقدار العدد الذي تنعقد به صالة اجلماعة

إبراهيم بن صاحل الدمرداشيحتفة اخلالن يف أحكام األذان
( هـ تقريبا1149)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق ودراسة
عبد الرمحن بن علي العسكر

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن فراج احلازميأحكام األذان والنداء واإلقامة تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفياملسائل املهمة يف األذان واإلقامة
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريزاد املؤذن

1251   من 316صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05

القاهرة- دار اآلاثر منار بنت حسني السلفيةإحتاف األانم مبا ورد يف األذان من األحكام تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانتوجيهات لألئمة واخلطباء واملؤذنني
الرايض

إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  زكاة
05

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالتان موجزاتن يف الزكاة والصيام
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

عامة مسائل الزكاة وما استجد فيها، مقرونة ابلدليل من- إيتاء الزكاة 
الكتاب والسنة، وذكر اختيارات األئمة هلا

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النصيان

عبد العزيز بن حممد السلمانالتلخيصات جلل أحكام الزكاة
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارالزكاة وتطبيقاهتا املعاصرة

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن حممد الطياركيف تزكي أموالك
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفصول يف الصيام والرتاويح والزكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز (مكرر يف الصيام)دليل التقاة الختيارات اإلمام ابن ابز يف الزكاة والصيام  مجع
خالد بن سعود العجمي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى الزكاة
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد فتوى جامعة يف زكاة العقار
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الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن انصر السلميأثر الطوارئ على نية زكاة العقار

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن حممد الفوزاندراسة فقهية- زكاة األراضي 

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا الصواطدراسة فقهية- زكاة األسهم 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحنوازل الزكاة املستجدة

الرايض- دار العاصمة حممد بن إبراهيم السحيباينأثر الزكاة على تشغيل املوارد االقتصادية

عبد هللا بن عبد الرمحن البسامالقول اجللي يف زكاة احللي
( هـ1423)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن حممد الصبيحيفقه زكاة احللي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف زكاة احللي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللافضائل رمضان
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار السلف  ختريج/حتقيق
عبد هللا بن أمحد املنصور

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)فضائل شهر رمضان 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

(يقع ضمن جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني)فضائل شهر رمضان 
(مكرر يف كتب األجزاء احلديثية)

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحقيقة الصيام
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ األلباين وزهري الشاويش

البن تيمية، وكتاب الصيام من الفروع (حقيقة الصيام)التعليق على رسالة 
ومسائل خمتارة منه

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1كتاب الصيام من شرح العمدة 
( هـ728)

مكة- دار األنصاري  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/زائد النشريي 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنبغية اإلنسان يف وظائف رمضان
( هـ795)أمحد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

1420)حممد انصر الدين األلباين جامع األحاديث الصحيحة يف الصيام والقيام واالعتكاف
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالتان موجزاتن يف الزكاة والصيام
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 
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مصر- مكتبة دار احلجاز (مكرر يف الزكاة)دليل التقاة الختيارات اإلمام ابن ابز يف الزكاة والصيام  مجع
خالد بن سعود العجمي

منتقى من فتاوى ومقاالت لسماحة الشيخ)الـمفيد يف جمالس شهر رمضان 
(عبد العزيز بن ابز

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

انتقاء
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

وبيان ما- نفحاته - أهدافه - صوم رمضان، أحكامه الفقهية والطبية 
علق به من أوهام

1420)حممود مهدي االستانبويل 
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

مراجعة
علي بن حسن احلليب

جدة- دار املدين ( هـ1420)عطية حممد سامل مع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف رمضان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمالس شهر رمضان
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل  سؤاال يف الصيام48
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفصول يف الصيام والرتاويح والزكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالصيام وجمموعة أسئلة يف أحكامه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانهداية الراغب- الروض املربع - شرح كتاب الصيام من دليل الطالب 
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل جمالس رمضان
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- دار املسلم صاحل بن فوزان الفوزانإحتاف أهل اإلميان بدروس شهر رمضان

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقح4/1اجلامع ألحكام الصيام 

عامة مسائل الصيام وما استجد هبا مقرونة ابلدليل من- صوموا لرؤيته 
الكتاب والسنة وذكر اختيارات األئمة هلا

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النصيان

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيخمتصر يف أحكام الصيام
الرايض- الراجحي  

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلملام بشيء من أحكام الصيام
الرايض- الراجحي  

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيدروس يف رمضان
الرايض- الراجحي  

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن حممد الطيارفيض الرحيم الرمحن يف أحكام ومواعظ رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانأحكام وآداب- خمتصر أحاديث الصيام 
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ــمَّان- الدار األثرية محد بن إبراهيم العثمانأنوار البيان يف أحكام الصيام َعــ

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريآداب وأحكام- من فقه رمضان والصيام 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمددروس وعرب، تربية وأسرار- رمضان 

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلينفحات اهلدى واإلميان من جمالس القرآن، جمالس شهر رمضان

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشهر الصيام، آداب وأحكام- مقاالت رمضانية 
الكويت

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدروجاء شهر رمضان
الكويت

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارجمالس شهر رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريدروس تربوية بعد صاليت العصر والعشاء- تذكري األانم بدروس الصيام 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد العزيز العسكرتدبر وحتليل... آايت الصيام - بدائع املعاين 
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ابن ابراهيم- ااب بطني - ابن تيمية 2/1فتاوى رمضان يف الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر 
ابن عثيمني وغريهم- ابن ابز - 

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدسبعون مسألة يف الصيام

الرايض- دار أشبيليا أسامة بن أمحد اخلالويالنوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة ابلتداوي ابلصيام

1420)حممد انصر الدين األلباين إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر: تصحيح حديث
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

رمضان أوله رمحه وأوسطه مغفرة وآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
، ومعه أوضح البيان يف جرح علي بن زيد بن جدعان"عتق من النار

الرايض- دار املسري ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

مكرر يف كتب)نزهة الناظر والسامع يف طرق حديث الصائم اجملامع 
(التخريج

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
فريد بن حممد فويلة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد حممد اخلليلمفطرات الصيام املعاصرة

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدإقامة الربهان على عدم وجوب صوم يوم الثالثني من شعبان
( هـ744)املقدسي 

-دار عمر بن اخلطاب 
مصر

تعليق/ختريج/دراسة
عبد العزيز بن مربوك األمحدي. د
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الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن حممد بن مشري الغامدياألايم املنهي عن صيامها شرعا

فضله، وكيفية أدائه، ومشروعية اجلماعة فيه، ومعه حبث قيم)قيام رمضان 
(عن االعتكاف

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم 

أمحد بن علي املقريزي الشافعيحملمد بن نصر املروزي (قيام رمضان)خمتصر كتاب 
( هـ845)

األردن- مكتبة املنار  عناية
إبراهيم العلي وحممد أبو صعليك

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانقيام رمضان زمن النبوة واخلالفة الراشدة

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنخروج املعتكف من املسجد واالشرتاط فيه
الرايض

الرايض- مدار الوطن خالد بن علي املشيقحفقه االعتكاف

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمشرح الصدر بذكر ليلة القدر
( هـ826)العراقي 

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

عناية
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

-مؤسسة اجلريسي إبراهيم بن عبد هللا احلازميسطوع البدر بفضائل ليلة القدر
الرايض

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلميأخطاء شائعة واعتقادات ابطلة تتعلق بشهر رمضان وزكاة الفطر والعيدين تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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الرايض- دار املسلم عبد العزيز بن حممد السدحانخمالفات رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريحوار فقهي أصويل- بلوغ املنال يف أحكام صيام الست من شوال 
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مكرر يف األجزاء) (14- سلسلة األجزاء احلديثية )كتاب املناسك 
(احلديثية

أبو النصر، سعيد بن أيب عروبة
( هـ156)العدوي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين كتاب املناسك الكبري
(هـ

مصر- دار املودة  حتقيق
حسني بن عوامة

جدة- دار املنهاج ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف اإليضاح يف املناسك عناية
عدي بن حممد الغباري

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدجة الوداع
( هـ456)

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

حتقيق
أبو صهيب الكرمي

مناسك احلج لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين رمحه هللا
، ومعه ملحق ابختيارات شيخ اإلسالم يف املناسك( هـ728)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
أنس بن عادل اليتامى. د

 -98/26ويقع يف جمموع الفتاوى )منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
159)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  عناية
علي حممد العمران

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر حجة الوداع
(هـ

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد أبو صاحل

819)ابن مجاعة، حممد بن أيب بكر 4/1هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ صاحل اخلزمي . د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالتتبع لصفة التمتع، ومعه املمتع للمتمتع
( هـ852)

الرايض- دار الضياء  حتقيق
أبو األشبال الزهريي
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينحجة اإلسالم
( هـ852)

القاهرة- دار احلديث  مجع/حتقيق
حممد بن عبد احلكيم القاضي

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينمنسك احلج
( هـ1083)الدمشقي 

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
عبد هللا بن سليمان العتيق

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينمنسك ابن بلبان
( هـ1083)الدمشقي 

املؤلف حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

ذكرى احلج: منسك يف هدي املصطفى يف حجة الوداع ، ويليه قصيدة
ومنافعه

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

عناية/تعليق
انصر بن علي الشيخ. د

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابمنسك احلج
( هـ1242)

الرايض- دار الصميعي  عناية وتعليق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنحتفة الناسك أبحكام املناسك
( هـ1233)عبد الوهاب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

منهج السالك إىل بيت هللا املبجل يف أعمال املناسك على مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل

1335)حممد البيومي الدمنهوري 
(هـ

الرايض- دار بلنسية  حتقيق
صاحل بن غامن السدالن. د

-مكتبة دار املنهاج سعود بن إبراهيم الشرميخالص اجلمان يف هتذيب املناسك من أضواء البيان
الرايض

عبد الرمحن بن يوسف األفريقيتوضيح احلج والعمرة كما جاء يف الكتاب والسنة
( هـ1377)

احملقق ختريج/حتقيق
سعيد بن حممد موسى فالته
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الرايض- مدار الوطن عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن3/1منسك اإلمام الشنقيطي 

عبد هللا بن عبد الرمحن بن جاسرمفيد األانم ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيت هللا احلرام
( هـ1401)

طبعة خريية حتقيق وختريج وتعليق
سعود بن عبد هللا الغداين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالتحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزايرة
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

الدمام- دار ابن اجلوزي (التحقيق واإليضاح)اجلامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن ابز على منسكه  مجع
علي بن سعود العرجاين

التعليقات املالح على التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة
والزايرة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد العزيز بن ابز

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة)اإلفـصاح شرح 
(البن ابز )(والزايرة

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

الرايض- دار األفهام  إعداد
حممد بن محد املـنيع

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللادليل احلاج واملعتمر وزائر مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

مصر- مكتبة دار احلجاز هداية الناسك إىل اختيارات اإلمام ابن ابز يف املناسك مجع
خالد بن سعود العجمي

مكة- املكتبة األسدية خالد بن علي املشيقحاجلىن الداين شرح منسك األلباين
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مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآاثر السلف وسرد ما أحلق
الناس هبا من البدع

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين حجة النيب صلى هللا عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي هللا عنه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

شرح حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يف صفة حج النيب صلى هللا
عليه وسلم

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

تيسري الوصول الوصول إىل)ومن  (الفروع)منتقى من املناسك يف كتاب 
(جامع األصول

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمناسك احلج والعمرة واملشروع من الزايرة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملنهج ملريد العمرة واحلج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأخطاء يرتكبها بعض احلجاج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى فضيلة الشيخ يف احلج والعمرة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحللقاءات احلج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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تبصري الناسك أبحكام املناسك على ضوء الكتاب والسنة واملأثور عن
الصحابة

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر
الرايض

للشيخ)هداية السالك إىل فوائد ومعاين تبصري الناسك أبحكام املناسك 
2/1 (عبد احملسن بن محد العباد

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي
اجلزائر

شرح مناسك احلج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة جمردة من البدع
واخلرافات اليت ألصقت هبا وهي ليست منها

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزانبيان ما يفعله احلاج واملعتمر ، وتنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض احلجاج

الرايض- دار القاسم صاحل بن فوزان الفوزاندروس وفتاوى احلج

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانشرح حديث جابر يف صفة حجة النيب صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانمسائل يكثر السؤال عنها- من أحكام احلج والعمرة  تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانجمالس عشر ذي احلجة وأايم التشريق

حجة النيب صلى هللا عليه وسلم وأحكام احلج والعمرة، واحلج يف اإلسالم
والدايانت األخرى

الرايض- دار التوحيد أمحد عبد الغفور عطار
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مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخحماضرات يف احلج عناية/حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزاملرسالة يف صفة العمرة

الرايض- دار الصميعي فريح بن صاحل البهاللمن أحكام العمرة تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

املؤلفحممد بن عبد هللا التمبكيت اهلامشي(دراسة فقهية مقارنة)مشروعيتها وتكرارها - العمرة املكية  تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- مكتبة الرشد كيفية الزايرة الشرعية للمدينة النبوية

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (مكرر يف فئة التوحيد)تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع من الزايرة 
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(201 - 126/25تقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف اهلالل 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنرسالة يف رؤية اهلالل
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم الرشيد

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام االختالف يف رؤية هالل ذو احلجة
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين. د

ابن محيد، عبد هللا بن حممدتبيان األدلة يف إثبات األهلة
( هـ1402)

مصر- دار البخاري 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالناالستعانة ابحلساابت الفلكية يف إثبات األهلة
الرايض

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(مكرر يف فضائل األعمال)لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف 
( هـ795)أمحد 

اجلبيل- دار الصديق  عناية
عصام موسى هادي

املؤلفسعود بن عيد الصاعديامليزان ملروايت فضائل شهر شعبان وبيان ما فيه من السنن والنكران

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف شهر شعبان34

-املكتبة اإلسالمية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب أحكام العيدين يف السنة املطهرة
األردن
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جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف آداب العيد وأحكامه55

جمموعة التحف والنفائس( هـ1442)علي بن حسن احلليب أحكام الشتاء يف السنة املطهرة
الرايض- الدولية 
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دراسة سبع عشرة مسألة من- املسائل املشكلة من مناسك احلج والعمرة 
مسائل املناسك اليت حصل فيها إشكال بني املعاصرين

املؤلفإبراهيم بن حممد الصبيحي

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن سليمان آل مهنامشكل أحاديث املناسك

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن حممد احلسنالسنن يف املناسك

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنمناسك املرأة

القاهرة- دار الكتيب ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (آداب ومسائل تتعلق ابلطواف)مسألة الطائفني 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد بداية املطاف وهنايته

الرايض- دار معاذ سليمان بن فهد العيسىهناية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنأحكام طواف الوداع

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عبد هللا اهلويريينأحكام الطواف ابلبيت احلرام
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الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغريحكم وأحكام- يوم عرفة 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حتقيقات اترخيية شرعية- جبل إالل بعرفات 

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن فوزان الفوزانأحوال وأحكام- الدفع من عرفة 

أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى هبا يف عرفة وغريها
(مكرر يف كتب األذكار)

املؤلفعبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن أمحد احلميديدراسة فقهية ألحكام النيابة يف احلج والعمرة- اإلصابة يف أحكام النيابة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحخمتصر نوازل احلج

دراسة فقية- الدماء الواجبة يف احلج وأحكام النوازل الفقهية يف اهلدي 
مقارنة

-دار كنوز أشبيليا ابسم بن صاحل البيحاين
الرايض

تقريظ
خالد بن علي املشيقح. د

-دار التوحيد للنشر علي بن انصر الشلعانالنوازل يف احلج
الرايض

-مكتبة دار املنهاج خالد بن عبد هللا املصلح(احلج والعمرة)الزحام وأثره يف أحكام النسك 
الرايض
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الرايض- دار الرباء فريح بن صاحل البهاللمسألة التحلل األول يف احلـج

دراسة حديثية حلديث أم سلمة يف احلج الدال على أن التحلل برمي
اجلمرات مشروط بطواف اإلفاضة يوم النحر

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريي تقدمي
مقبل الوادعي وعبد هللا السعد

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنحكمه وآاثره- رفض اإلحرام ابلنسك 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(مكرر يف مسائل يف الصالة)أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج 

إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة يف اإلهداء وغريه ،: ثالث رسائل يف
(مكرر يف آداب طالب العلم)آداب املعلم واملتعلم ، حماسن اإلسالم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
حممد بن سليمان البسام

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر(ِافعل وال حرج)تنبيهات يف احلج على الكتابة املسماة 
الرايض

عبد الرمحن بن حيىي املعلميمقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم
( هـ1386)

الرايض- دار الراية  تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

مكتبة نزار مصطفى البازحامد أمحد طاهرفضائل ماء زمزم
مكة- 

املدينة- دار امليمنة لطيفة بنت حمسن القرشيدراسة حديثية- مروايت ماء زمزم 

1251   من 337صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة - (ماء زمزم ملا شرب له)طرق حديث 

–دار املرياث النبوي اعتماد بنت حممد اجلبالويتنبيه أويل األبصار إىل أخطاء يقع هبا كثري من احلجاج والعمار
اجلزائر

تقدمي الشيخ
عبيد بن عبد هللا اجلابري

املدينة- مركز البصائر صاحل بن عبد الرمحن الفايز(مكرر يف كتب البدع)اإلحدااثت اجلاهلية يف احلج 
النبوية

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(يف وصف حال احلجاج)امليمية 
( هـ751)أيوب 

بريوت- دار ابن حزم  شرح
سعد املزعل

مكرر) (قصيدة إميانية يف وصف مشهد احلج)التعليق على ميمية ابن القيم 
(يف اإلميانيات

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

لندن- املنتدى االسالمي فيصل بن علي البعداينأحوال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلج

الرايض- دار الصميعي حممد بن محود الفوزان2/1مظاهر اإلميان يف شعائر احلج 

فضائله ومنزلته والرتغيب فيه ودفاع عن حومة امللك- مقاالت يف احلج 
عبد العزيز اليت ترعاه

الكويت- دار اخلزانة ( هـ1356)عبد العزيز الرشيد  استخرجها واعتىن هبا
دغش بن شبيب العجمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أركان اإلسالم
:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05

تقدم يف)احلج وهتذيب النـفوس : دروس عقدية مستفادة من احلج، ويليه
(كتب العقيدة

الرايض- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"لبيك اللهم لبيك"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
علم علوم احلديث :املوضوع 

06

:السماع والقراءة واإلجازة وأمهيتها يف العصور املتقدمة واملتأخرة، ويليه
ثبت الشيخ حممد سليم توكلنا

–دار احلديث الكتانية ( هـ1323)حممد سليم توكلنا 
املغرب

حتقيق
حممد بن أمحد التمتماين

دار احملدثني للتحقيقاتملفي بن حسن الشهريالتاريخ وأمهيته يف رواية احلديث ومعرفة الرجال
القاهرة- العلمية 

اإلمام علي بن املديين)دراسة نظرية تطبيقية - أتصيل علم علل احلديث 
(منوذجا، مشتمال على اإلجازة مبروايته وآاثره

مكة- دار طيبة اخلضراء طارق بن عودة العودة

مصر- دار اإلمام أمحد وصي هللا بن حممد عباسعلم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرعلم األثبات ومعاجم الشيوخ واملشيخات وفن كتابة الرتاجم
الرايض

مذكرة يف رجال احلديث وفضل اإلسناد وعناية األمة اإلسالمية وحدها
واختصاصها به وطبقات الرجال

الكويت- دار الظاهرية جلنة من الباحثني مراجعة وهتذيب الشيخ
أمحد حممد شاكر

مكة- دار طيبة اخلضراء فواز بن منصر سامل الشاووشدراسة وصفية حتليلية- املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وعلوم احلديث 

بريوت- دار اللؤلؤة أشرف خليفة السيوطي3/1النشأة والتطور ومناهج املصنفني - السؤاالت احلديثية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد التخريج واجلرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06

بريوت- مؤسسة الرسالة بشار عواد معروف ومجاعةالتحقيق بني ضبط النص والتعليق عليه

الرايض– مركز ابن تيمية ذايب بن سعد الغامديحراسة الكتاب املعاصر من األخطاء والتغريب– صيانة الكتاب  راجعه وقدم له
زهري الشاويش

الطائف- دار الفاروق عثمان بن عبد القادر الصويفأخطار على املراجع العلمية ألئمة السلف

-دار الغرب اإلسالمي بشار عواد معروفحتقيق النصوص بني أخطاء املؤلفني وإصالح الرواة والنساخ احملققني
بريوت

املكتبة األزهرية للرتاثعبد التواب بن حسن األكرتاللغويون واحملدثون ومنهجهم يف توثيق النصوص

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرتوثيق النصوص وضبطها عند احملدثني
الرايض

بريوت- دار املقتبس إبراهيم بن عبد العزيز اليحىيقواعد حتقيق النصوص

وزارة األوقاف والشؤونعبد هللا حممد حسنجهود علماء احلديث يف توثيق النصوص وضبطها
الكويت– اإلسالمية 

كتاب تعليمي متوافق مع مفردات املقررات يف األقسام- ختريج احلديث 
 نشاطا131الشرعية وحيتوي على 

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

إشراف
مركز إحسان لدراسات السنة النبوية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد التخريج واجلرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06

الرايض- دار الصميعي سعد بن عبد هللا احلميدطرق ختريج احلديث عناية
ماهر آل مبارك

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن عبد هللا الشايعختريج احلديث

–دار األوراق الثقافية سامح عبد هللا متبويلدراسة نظرية تطبيقية- طرق التخريج وقواعده 
جدة

راجعه
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- دار طويق صاحل بن سعد اللحيدانكتب تراجم الرجال بني اجلرح والتعديل

الرايض- دار التدمرية عبد العزيز بن صاحل اللحيدانقرائن ترجيح التعديل والرتجيح

-مكتبة العلوم واحلكم سعدي بن مهدي اهلامشيشرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال
املدينة

عبد الرمحن بن حيىي املعلميعلم الرجال
( هـ1386)

الرايض- دار الراية  حتقيق
علي بن حسن احلليب

-مكتبة دار املنهاج حممد بن مطر الزهرايننشأته وتطوره من القرن األول اىل القرن التاسع- علم الرجال 
الرايض

الرايض- دار الراية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب علم الرجال وأمهيته
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد التخريج واجلرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06

الرايض- مكتبة الرشد أسعد سامل تيمعلم طبقات احملدثني أمهيته وفوائده

الرايض- دار الصميعي مرمي بنت أمحد األحيدبدراسة نظرية تطبيقية- إعالل التصريح ابلسماع يف األسانيد 

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامديظاهرة تضعيف األحاديث بني الرد والقبول
جدة

تقريظ الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

-دار أضواء السلف عبد العزيز العثيم وعطا هللا بن فيضدراسة األسانيد
الرايض

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايعدراسة األسانيد

الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللا2/1القواعد احلديثية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيبومعه تعليقات للعالمة املعلمي اليماين رمحه هللا- مقدمة اجلرح والتعديل 
( هـ327)حامت الرازي 

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت،: املنتخب من كتاب
عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي

أبو- دار اإلمام مالك عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد
ظيب

فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل- بلوغ األماين من كالم املعلمي اليماين 
وعلوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
إسالم حممود زابلة

استقراء لكتب املعلمي)فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل وعلوم احلديث 
(اليماين

-دار أضواء السلف 
الرايض

مجع وترتيب
أبو إسالم، أسامة النجار

السبكي، عبد الوهاب بن عليقاعدة يف اجلرح والتعديل وقاعدة يف املؤرخني
( هـ771)

حلب- دار الوعي  حتقيق
عبد الفتاح أبو غدة

حممد بن علي بن آدم األثيويبإيضاح السبيل يف شرح إحتاف النبيل مبهمات علم اجلرح والتعديل
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل

-دار املنهاج القومي نور الدين عرتأصول اجلرح والتعديل وعلم الرجال
دمشق

اخلرب- دار ابن عفان أمني بوالويعلم أصول اجلرح والتعديل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06

الرايض- دار طيبة فاروق محادةاملنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثماناحملرر يف اجلرح والتعديل
الكويت

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن عبد هللا الالحماجلرح والتعديل

ضوابط اجلرح والتعديل، مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس بن أيب
إسحاق السبيعي

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

بريوت- عامل الكتب حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اجلرح والتعديل

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريقواعد منهجية يف اجلرح والتعديل

املدخل إىل أصول علمي اجلرح والتعديل وعلل احلديث بشرح املروايت
عن أئمة احلديث

الرايض- دار احملدث عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويعرض ونقد- رسالة ميزان اجلرح والتعديل للقامسي 

الرايض- دار طيبة مصطفى بن إمساعيل املأريبشفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06

الرايض- دار الراية جنم عبد الرمحن خلفمعجم اجلرح والتعديل

مجع من كتب)كتاب السلسبيل يف شرح ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل 
(الذهيب

-دار اإلمام البخاري 
قطر

استخراج وتعليق
خليل بن حممد العريب

بريوت- مؤسسة الرسالة السيد عزت املرسي عبد الرمحنألفاظ اجلرح والتعديل النادرة ومصطلحات األئمة

الرايض- دار طويق صاحل بن سعد اللحيدانكتب تراجم الرجال بني اجلرح والتعديل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح البيقونية  :املوضوع 

06

عبد القادر بن جالل الدين احملليفتح القادر املعني املغيث بشرح منظومة البيقوين يف علم احلديث
( هـ1065بعد )

مصر- مكتبة دار احلجاز  ختريج/حتقيق
حممد بن إمساعيل البهوار

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1080)طه حممد البيقوين التعليقات األثرية على املنظومة البيقونية تعليق
علي بن حسن احلليب

شرح الزرقاين على املنظومة البيقونية يف املصطلح، مع حاشية الشيخ عطية
( هـ1190)األجهوري 

الزرقاين، حممد بن عبد الباقي
( هـ1122)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق وختريج
صالح حممد حممد عويضة

حممد بن حممد البديري الدمياطيصفوة امللح بشرح منظومة البيقوين يف املصطلح
( هـ1140)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

دمشق- دار سعد الدين ( هـ1354)حممد بدر الدين احلسين الدرر البهية يف شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث حتقيق
أمحد سليم احلمامي

-دار الكتاب العريب ( هـ1399)حسن حممد املشاط التقريرات السنية شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث
لبنان

حتقيق وتعليق
فواز أمحد زمريل

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

البيان املكمل يف الشاذ: الثمرات اجلنية شرح املنظومة البيقونية، ويليه
واملعلل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
سعد بن عبد هللا السعدان

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة البيقونية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح البيقونية  :املوضوع 

06

-مكتبة صنعاء األثرية أبو مالك، أمحد بن علي القفيليالثمرات اجلنية بشرح املنظومة البيقونية
صنعاء

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالدرر البيضانية على املنظومة البيقونية

الرايض- دار املغين طارق بن عوض هللاشرح املنظومة البيقونية يف علم مصطلح احلديث

-مكتبة اإلمام الوادعي تركي بن مسفر العبديينالدرر النقية يف شرح املنظومة البيقونية
صنعاء

تقدمي
الشيخ حيىي بن علي احلجوري

-دار الكتب العلمية سعيد شعيب عبد هللاالبسط املستدير يف شرح البيقونية للشيخ عبد الكرمي اخلضري
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح ألفييت السيوطي والعراقي  :املوضوع 

06

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنألفية السيوطي
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املعرفة  شرح
أمحد حممد شاكر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن4/1البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر  
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
أنيس بن أمحد األندونوسي

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1ألـفية السيوطي يف مصطلح احلديث 
( هـ911)ابن الكمال 

الدمام- دار ابن القيم  تعليق/شرح
طارق عوض هللا/حممد حميي الدين

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر يف علم"شرح ألفية السيوطي املسماة 
2/1" األثر

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ــ  العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيالتـبصرة والتذكرة يف علوم احلديث: ألـفية العـراقي املسماة بـ
( هـ806)

الرايض- دار املنهاج  دراسة/حتقيق
العريب الدائز الفرايطي

نثر ألفية العراقي يف علوم احلديث، ومعه نص األلفية، وابحلاشية تعقبات
(برهان الدين احلليب والبقاعي وزكراي األنصاري وغريهم)احلفاظ على األلفية 

الرايض- دار احملدث بدر بن حممد العماش

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيمـتـن ألـفية احلافظ العـراقي، أو التـبصرة والتذكرة
( هـ806)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني2/1شرح التبصرة والتذكرة 
( هـ806)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد اللطيف اهلميم وماهر الفحل. د

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي 2/1 (ألفية العراقي)النكت الوفية مبا يف شرح األلفية  تعليق/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح ألفييت السيوطي والعراقي  :املوضوع 

06

عبد الرمحن بن أيب بكر العيينشرح أرجوزة التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي يف علم احلديث النبوي
( هـ893)

بريوت- شركة الراين  دراسة/حتقيق
أمحد عبد اجمليد الدندراوي. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن5/1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث 
( هـ902)

الرايض- دار املنهاج  دراسة/حتقيق
عبد الكرمي اخلضري وحممد الفهيد

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنفتح املغيث شرح ألفية احلديث للعراقي
( هـ902)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
علي بن حسن احلليب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح ألفية العراقي يف علوم احلديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح الباقي بشرح ألفية العراقي
( هـ926)اخلزرجي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
حافظ ثناء هللا الزاهدي

-دار اإلمام البخاري ( هـ1290)يوسف الغزي شرح الشيخ يوسف الغزي على نظمه لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر
قطر

حتقيق وتعليق
فواز أمحد زمريل

1394)حممد إدريس الكاندهلوي منحة املغيث شرح ألفية العراقي يف احلديث
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
ساجد عبد الرمحن الصديقي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري3/1صعود املراقي إىل ألفية العراقي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناملنت- خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  إعداد
عبد هللا بن حممد بن سفيان احلكمي

كمال الدين، حممد بن حممد(أول شرح صدر له)نتيجة النظر يف خنبة الفكر 
ـــنِِـــي القسنطيين  ــُم ـ ( هـ821)الشُّ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انتصار بنت قيس القيسي. د

نسخة حمققة على)نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 
(مخس خمطوطات

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار املأثور  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر- شرح النخبة 
( هـ852)

الرايض- مدار القبس  حتقيق وتعليق
نور الدين عرت. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر
( هـ852)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وتعليق وختريج
حممد صبحي بن حسن حالق

النكت على نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر، مع
(النزهة)تضمني املوجود من حواشي اإلمام األلباين رمحه هللا على 

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

ـُمـنِِـيالعايل الرتبة يف شرح نظم النخبة أمحد بن حممد بن حممد الـشُّ
( هـ872)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق وختريج
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(نزهة النظر)حاشية ابن قطلوبغا على شرح خنبة الفكر 
( هـ879)السودوين احلنفي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
إبراهيم بن انصر الناصر. د

كمال الدين، حممد بن حممدحاشية الكمال بن أيب شريف على شرح خنبة الفكر
( هـ906)املقدسي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
إبراهيم بن انصر الناصر. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06

مال علي بن سلطان القاري اهلرويشرح شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
( هـ923)

بريوت- دار األرقم  حتقيق وتعليق
حممد وهيثم أبناء نزار متيم

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف2/1اليواقيت والدرر يف شرح خنبة ابن حجر 
( هـ1031)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
املرتضى الزين امحد. د

ضمِنه ُمصنِِفه حاشية- قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر 
3/1لربهان الدين البقاعي، وحاشية لقاسم بن قطلوبغا 

برهان الدين بن إبراهيم حممد اللقاين
( هـ1041)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة وحتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

حممد بن صادق السندي املدينهبجة النظر على شرح خنبة الفكر
( هـ1187)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

حممود شكري اآللوسي البغداديعقد الدرر يف شرح خمتصر خنبة الفكر
( هـ1342)

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/حتقيق
إسالم درابلة

إحتاف ذوي الوطر بشرح هبجة الدرر بنظم خنبة الفكر يف مصطلح علم
( هـ1413 )األثر للشيخ عبد الباسط بن حممد البورين املناسي 

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

املؤلف

-مكتبة دار املنهاج عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحتقيق الرغبة يف توضيح النخـبة
الرايض

الرايض- دار املغين طارق بن عوض هللاشرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر للحافظ ابن حجر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06

الرايض- مدار القبس نور الدين عرتنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر- شرح النخبة 

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميدشرح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر

-مكتبة دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبلللحافظ ابن حجر (خنبة الفكر)القول املختصر يف توضيح 
الرايض

اجلمل املفيدة يف شرح الفريدة، وهو نظم لنخبة الفكر ليوسف بن خليل
، مع رسالة يف أحوال النظر يف األخبار ( هـ1290)الغزي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- البن الصالح وما ُعِمل عليه  (علوم احلديث)كتاب  :املوضوع 

06

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنعلوم احلديث
( هـ643)الشهرزوري 

سوراي- دار الفكر  حتقيق وشرح
نور الدين عرت

إصالح كتاب ابن الصالح، مع دراسة عن احلافظ عالء الدين مغلطاي
2/1وجهوده يف احلديث 

-مكتبة أضواء السلف ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انصر عبد العزيز فرج أمحد. د

إصالح ابن)احملاكمات املالح بني مغلطاي وابن الصالح، وتتضمن كتاب 
للحافظ مغلطاي (الصالح

ــمَّان- الدار األثرية أمحد بن عبد الكرمي السالمي َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1النكت على مقدمة ابن الصالح 
( هـ794)الشافعي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
زين العابدين بالفريج. د

عمر بن رسالن البلقيين الشافعيحماسن االصطالح يف تضمني ابن الصالح
( هـ805)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

ملخص من كالمه وكالم زين) 2/1الشذا الفياح من علوم ابن الصالح 
(الدين العراقي

برهان الدين ، إبراهيم بن موسى
( هـ802)األبناسي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
صالح فتحي هلل

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني2/1التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح 
( هـ806)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
أسامة بن عبد هللا خياط. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت على مقدمة ابن الصالح
( هـ852)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ربيع بن هادي. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت على كتاب ابن الصالح ونكت العراقي
( هـ852)

الرايض- دار امليمان  حتقيق وختريج وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- البن الصالح وما ُعِمل عليه  (علوم احلديث)كتاب  :املوضوع 

06

، ونكت(التقييد واإليضاح)علوم احلديث البن الصالح، ونكت العراقي 
6/1 (اإلفصاح بتكميل النكت على ابن الصالح)العسقالين 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
طارق بن عوض هللا

1370)حممد راغب الطباخ احلليب املصباح حاشية العالمة الطباخ على مقدمة ابن الصالح
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

خمتصر ملقدمة ابن)إرشاد طالب احلقائق اىل معرفة سنن خري اخلالئق 
(الصالح

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
بريوت

حتقيق
نور الدين عرت. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر اختصار علوم احلديث
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق وختريج وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، البن كثري تعليق/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي حسن 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحاشية على اختصار علوم احلديث

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافوائد من شرح اختصار علوم احلديث البن كثري
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد  تقدمي الشيخ/عناية
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي السري احلثيث شرح اختصار علوم احلديث تعليق
عبد هللا بن حممد احلمادي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتعليقات املالح على هتذيب مقدمة ابن الصالح
الرايض- الراجحي  
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الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحناحملدث الفاصل بني الراوي والواعي
( هـ تقريبا260)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتمقدمة كتاب اجملروحني من احملدثني، وعليه تعليقات يسرية لإلمام الدارقطين
( هـ354)

مصر- دار االستقامة  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

املدينة- الناشر املتميز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (معرفة السنن واآلاثر)مقدمة كتاب  دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

حممد بن احلسني األزدي املوصلياملخزون يف علم احلديث
( هـ374)

اهلند- الدار العلمية  ختريج/حتقيق
حممد إقبال حممد إسحاق السلفي

احلاكم، حممد بن عبد هللااملدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

معرفة علوم احلديث وكمية أجناسه، بتعليقات احلافظني املؤمتن الساجي
والتقي ابن الصالح

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

الرايض- مكتبة املعارف  شرح/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدجزء يف علوم احلديث
( هـ444)األندلسي 

الرايض- دار طيبة  ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

رسالة اإلمام أيب بكر البيهقي إىل اإلمام أيب حممد اجلويين يف علم احلديث
وغريه

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 
دمشق

عناية
فراس بن خليل مشعل

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية 
( هـ463)ابن اثبت 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د
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اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي(حمقق على تسع نسخ خطية ومطبوعة)الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية 
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار اهلدى  تعليق/حتقيق
إبراهيم بن مصطفى الدمياطي

544)عياض بن موسى اليحصيب اإلملاع يف ضبط الرواية وتقييد السماع
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

ابن أيب الدم، إبراهيم بن عبد هللا2/1تدقيق العناية يف حتقيق الرواية 
( هـ642)اهلمداين 

املدينة- مركز البصائر 
النبوية

حتقيق
جمموعة من الباحثني

-دار الكتب العلمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير
بريوت

تعليق وشرح
صالح حممد حممد عويضة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التقريب والتيسري ألحاديث البشري النذير شرح/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

االقرتاح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعدودة
من الصحاح

ابن دقيق العيد، حممد بن علي
( هـ702)القشريي 

األردن- دار العلوم  حتقيق
قحطان عبد الرمحن الدوري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمعلم احلديث
( هـ728)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
موسى حممد علي

اإلفصاح مبراتب/رسوم التحديث يف علوم احلديث)جمموع يف علوم احلديث 
(اهلبات البينات يف املصنفات/عوايل مشيخة اجلعربي/الصحاح

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ732)إبراهيم بن عمر اجلعربي  حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكنايناملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي
( هـ733)

الكويت- دار غراس  تعليق/شرح/ختريج/حتقيق
جاسم بن حممد الفجي
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البن)القول السوي شرح املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي 
(( هـ733)مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين 

بريوت- عامل الكتب عبد احلفيظ قطاش

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ746)علي بن عبد هللا التربيزي الكايف يف علوم احلديث َعــ شرح/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( نسخ خطية3مقابلة على )املوقظة 
( هـ748)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق وتعليق
أمحد بن شهاب حامد

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( نسخ خطية3مقابلة على )املوقظة 
( هـ748)

صنعاء- دار اآلاثر  حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

مقدمتان يف فوائد علوم احلديث ومصطلحه وأصوله وبعض كتبه وتصنيفها
مقدمة جامع األصول والبدر املنري: وشروط أهلها وغري ذلك

وابن امللقن ( هـ606)ابن األثري 
( هـ804)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وتعليق وختريج
حممد بن علي الصومعي

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري2/1املقنع يف علوم احلديث 
( هـ804)الشافعي 

السعودية- دار فواز  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنينظم كتاب االقرتاح البن دقيق العيد
( هـ806)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

-مكتبة اإلمام الوادعي ( هـ816)علي بن حممد اجلرجاين املختصر يف أصول احلديث
صنعاء

حتقيق
عبد الكرمي بن أمحد احلجوري العمري

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم تنقيح األنظار يف معرفة علوم اآلاثر
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد صبحي حالق وحممد حسني
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الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1 (البن الوزير اليماين)« تنقيح األنظار»توضيح األفكار شرح 
( هـ1182)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق وتعليق
حممد حمب الدين أبو زيد

الصنعاين، حممد بن إمساعيل( هـ840)شرح املختصر يف علوم احلديث، حملمد بن بن إبراهيم الوزير 
( هـ1182)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمثرات النظر يف علم األثر
( هـ1182)

الرايض- دار العاصمة 

اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي وجهوده يف احلديث النبوي، مع حتقيق
(جهود علماء احلديث: مكرر يف)شرح عقود الدرر يف علوم األثر : كتابه

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن
( هـ842)عبد هللا القيسي 

دمشق- دار النوادر  دراسة وحتقيق
زكراي عبد العزيز اجلاسم

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن"حل عقود الدرر يف علوم األثر"عقود الدرر يف علوم األثر وشرحها املسمى 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار العباس  حتقيق
عبد هللا علي مرشد

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنعقود الدرر يف علوم األثر وشرحها
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
صبحي السامرائي ومصطفى إمساعيل

شرح التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير صلى هللا عليه وسلم
(لإلمام النووي)

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر
( هـ902)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن حممد البخاري

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وتعليق
طارق بن عوض هللا
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923)القسطالين، أمحد بن حممد مناهج اهلداية ملعامل الرواية
(هـ

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق وتعليق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

حممد بن عبد القادر الفاسيشرح منظومة ألقاب احلديث
( هـ1116)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد مظفر الشريازي

مكة- دار طيبة اخلضراء ( هـ1197)سليمان بن حيىي األهدل املنهل الروي يف اصطالح احلديث النبوي حتقيق وتعليق
انجي بن إبراهيم الدوسري

يوسف بن كساب الغزي املدينحاشية جامعة على الفريدة بعلم املصطلح
( هـ1290)

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة/حتقيق
فهد بن عامر العجمي

أبو احلسنات، حممد بن عبداحليظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجاين يف مصطلح احلديث
( هـ1304)اللكنوي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
تقي الدين الندوي. د

مصر- دار اإلمام أمحد ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري 2/1توجيه النظر إىل أصول علم األثر  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

قضاء الوطر بتلخيص كتاب توجيه النظر إىل أصول األثر للعالمة طاهر
اجلزائري الدمشقي

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

مقدمة يف مصطلح احلديث تتضمن مبحثني مهمني حول تدوين السنة
النبوية وكشف حال الوضاعني

عبد القادر بن بدران الدمشقي
( هـ1346)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
نور الدين طالب

املسلك الواضح املأمون لشرح اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون
(( هـ1377)منظومة للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي )

اخلرب- دار ابن عفان حافظ بن حممد احلكمي
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الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريللشيخ حافظ احلكمي (اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون)شرح 

مكة- املكتبة املكية ( هـ1399)حسن حممد املشاط رفع األستار عن حميا خمدرات طلعة األنوار حتقيق
حممد طاهر عبد الرمحن نور ويل. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمصطلح احلديث
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد الرمحن السعد(للذهيب)املفصل يف شرح املوقظة 

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلكفاية احلفظة شرح املقدمة املوقظة يف علم مصطلح احلديث للذهيب

الرايض- مكتبة املعارف حممود بن أمحد الطحانتيسري مصطلح احلديث

الرايض- دار الراية جنم عبد الرمحن خلفعلوم اإلسناد

الرايض- دار الوراق إبراهيم بن علي آل كليبمهمات علوم احلديث

-دار الرسالة العاملية حممد عجاج اخلطيباملختصر الوجيز يف علوم احلديث
بريوت
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جدة- دار املنارة حممد عجاج اخلطيبأصول احلديث

الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن عبد الرمحن السعد3/1كيف تكون حمداث  عناية
هيثم بن حممود

الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللااملدخل إىل علم احلديث

مصر- دار الكوثر طارق بن عوض هللاالديباجة يف علم احلديث

-دار بالل بن رابح طارق بن عوض هللا(لغة احملدث الكربى)شرح األلفية احلديثية املسماة 
القاهرة

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالتوشيح احلثيث على مذكرة علم مصطلح احلديث

عليها)النكت املالح على دليل أرابب الفالح للشيخ حافظ احلكمي 
(تعليقات الشيخ أمحد النجمي

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

-مكتبة دار املنهاج تلخيص دليل أرابب الفالح لتحقيق فن االصطالح للشيخ حافظ احلكمي
الرايض

دراسة/حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد املدخلي. د

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالتعليقات املالح على خمتصر دليل أرابب الفالح للشيخ حافظ احلكمي
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-دار اإلمام البخاري (جمموع أقوال الذهيب يف علم املصطلح)كتاب مصطلح احلديث 
قطر

مجع/دراسة
خليل بن حممد العريب

علل األخبار، قواعد)جامع علوم احلديث عند احلافظ ابن رجب احلنبلي 
4/1 (مصطلح، جرح وتعديل

مصر- دار الفالح جهاد بن السيد املرشدي

وصل البالغات األربعة يف املوطأ البن الصالح، التسوية بني حدثنا:رسائل
للفاسي (حدثنا)عند قوهلم  (قال)وأخربان للطحاوي، جواز حذف 

القاهرة- دار السالم  عناية
عبد الفتاح أبو غدة

املنظومات احلديثية وشروحها من القرن السابع اهلجري إىل القرن اخلامس
عشر وأثرها يف خدمة علوم احلديث

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن قاسم القامسي
األردن- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدرسالة يف رسوم احلديث أو جزء يف بيان املتصل واملرسل واملوقوف واملنقطع
( هـ444)األندلسي 

تونس- الدار املالكية  دراسة وحتقيق
طه بن علي بو سريح

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدبيان املسند واملرسل واملنقطع
( هـ444)األندلسي 

القاهرة- دار اآلفاق  حتقيق
عمرو بن فهمي

املدينة- دار اإلمام مسلم حممد ضياء الرمحن األعظمي4/1معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد 

الرايض- مكتبة العبيكان سليمان احلرش وحسني اجلملمعجم مصطلحات احلديث تقدمي
عبد القادر األرانؤوط

-دار الفاروق احلديثة أمين السيد عبد الفتاحاملعجم الوجيز يف اصطالحات أهل احلديث
القاهرة

زوال الرتح بشرح تعريفات العالمة حافظ بن أمحد احلكمي يف فن علم
املصطلح

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن إبراهيم اخلميسيمعجم علوم احلديث النبوي

حامد بن يوسف األسكداري احلنفيأول معجم ملصطلحات علوم احلديث- عقود الدرر يف حدود علم األثر 
( هـ1172)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق ودراسة
حسني بن عكاشة

املعجم التارخيي للمصطلحات احلديثية املعرَّفة من ابن أيب حامت الرازي
( هـ1345)إىل حممد بن جعفر الكتاين  ( هـ327)

بريوت- دار ابن حزم  إشراف
الشاهد البوشيخي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنفوائد حديثية من عدة أحاديث
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن سلمان وإايد القيسي

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد العمرانالقواعد والفوائد احلديثية من منهاج السنة النبوية

املدينة- دار امليمنة 2/1 (سري أعالم النبالء)الفوائد احلديثية لإلمام الذهيب يف كتابه  مجع وترتيب وتعليق
حممد عبد الباقي حممد. د

لبنان- دار الفكر حافظ ثناء هللا زاهديتوجيه القاري إىل الفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري

أبو العال، حممد بن عبد الرمحن(شرح مقدمة حتفة األحوذي)فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله 
( هـ1353)املباركفوري 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
عبد العليم عبد العظيم البستوي

مصر- دار اإلمام أمحد عبد هللا بن عيسى املوريمشاعر الفرح لتقريب فوائد اإلمام الوادعي يف علم الرجال واملصطلح

فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل- بلوغ األماين من كالم املعلمي اليماين 
وعلوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
إسالم حممود زابلة

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

حبوث يف علم: مكرر يف فئة الفقه)أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء 
(الفقه ، ومناهج فقهاء

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

بريوت- دار ابن حزم سعيد حممد املريإعالل احلديث الغريب ابحلديث املشهور

مصر- مكتبة اإلميان أمحد حممد علي بيوميإحتاف ذوي املقل  ببيان احلديث املعل

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن نويفع السلمي2/1احلديث املنكر 

دمشق- دار النوادر عبد السالم أبو مسحةدراسة نظرية تطبيقية يف كتاب علل احلديث البن أيب حامت– احلديث املنكر 

مجع ودراسة لألحاديث اليت- احلديث املنكر وداللته عند اإلمام الرتمذي 
(مكرر يف فوائد يف مصطلح احلديث)حكم عليها الرتمذي ابلنكارة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

دراسة أتصيلية، ويتبعها دراسة تطبيقية على األحاديث- احلديث اجليد 
مجعا- واآلاثر اليت حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه أبهنا جياد 

-دار كنوز أشبيليا هيا بنت سلمان الصباح
الرايض

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفراحلديث املقلوب سندا ومتنا

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمولشفاء القلوب يف معرفة احلديث املقلوب

دمشق- مكتبة الغزايل  عمر بن حسن عثمان فالته3/1الوضع يف احلديث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

بريوت- دار ابن حزم أمحد عمر ابمزمولاملقرتب يف بيان املضطرب

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادراألسباب املوجبة لتضعيف حديث الثقة وبيان األسانيد الصحيحة املنقطعة

الرايض- دار الصميعي فوزي بن حممد العودةحكم العمل ابحلديث الضعيف

-مكتبة دار املنهاج عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضرياحلديث الضعيف وحكم االحتجاج به
الرايض

حممد بن جعفر احلسين الكتايننظم املتناثر من احلديث املتواتر
( هـ1345)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- دار طيبة حممد بكارأسباب رد احلديث

قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ ويف زايدة الثقة عند احلافظ ابن حجر يف
(2/1)كتابه فتح الباري 

الرايض- مكتبة الرشد اندر بن السنوسي العمراين تقدمي
عاصم القريويت. أمحد معبد و د. د

القاهرة- دار احملدثني ملفي بن حسن الشهريعناية األسياد بعلو اإلسناد

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن عبد هللا الالحماالتصال واالنقطاع

1251   من 367صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(7- سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي )النهاية يف اتصال الرواية 
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

مقدمة األربعني الثالثية من مروايت الشيخ عبد هللا بن عقيل ، وتتضمن
الكالم عن أمهية اإلسناد والعلو ومسند اإلمام أمحد واألربعينيات

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

:مكرر يف فئة الفقه)أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء 
(حبوث يف علم الفقه ، ومناهج فقهاء

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل

الرايض- دار العاصمة عبد الصمد بن حممد الربادعياجلهالة عند احملدثني

الرايض- دار العقيدة صالح بن علي الزايتعند احملدثني حىت هناية القرن الرابع (جوَّدُه)إطالقات مصطلح 

وزارة األوقاف والشؤونعبد هللا حممد حسنالقرائن وأثرها يف علم احلديث
الكويت– اإلسالمية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليآفة أصحاب احلديث والرد على عبد املغيث
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار األلوكة  أشرف على حتقيقه
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د

القاهرة- دار الوسطية لأللباين رمحه هللا (السلسلة الضعيفة) فائدة حديثية منتقاة من 1700 مجع وترتيب
حسن بن مبارك املطروشي

سلسلة جامع األوهام والتصويبات اليت ذكرها األلباين رمحه هللا يف السلسلة
الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل

-دار اإلمام الربهباري 
مصر

مجع
حسن بن مبارك املطروشي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06

-املكتبة اإلسالمية الروض الداين يف الفوائد احلديثية للعالمة األلباين
األردن

مجع
عصام موسى هادي

دراسة نقدية ملفهوم السماع- التصحيح واالتباع يف اإلجازة والسماع 
الرحلة يف احلديث ،: األول: واإلجازة يف الوقت احلاضر ، ويليه تنبيهان

-دار التوحيد للنشر عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد
الرايض

سلسلة كتب احملدث محدي عبد اجمليد السلفي- السلفيات 
(الثقفيات،بغية امللتمس،جامع التحصيل،أمايل احملاملي، الرسائل)

دمشق- دار النوادر 

النقد والعلل عند)حبوث حديثية يف علوم احلديث ورجاله 
مسلم،استدراكات األشريي على االستيعاب، الطبقة التاسعة يف التقريب،

-مكتبة اإلمام البخاري عبد هللا بن حممد حسن دمفو
مصر

تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

منظومات يف السنة وكتاب يف املصطلح للكمال)جمموعة رسائل تراثية 
(الشمين وفوائد غريها

الرايض- دار العاصمة حممد زايد بن عمر التكلة

الرايض- مكتبة الرشد انفذ حسني محاد3/1قرة العيون بتوثيق األسانيد واملتون 

اسطنبول- دار اللباب رايض حسني الطائيدراسة تطبيقية - (البخاري ومسلم)التصحيح على شرط الشيخني 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- فتاوى يف علم املصطلح  :املوضوع 

06

جواب احلافظ أيب حممد عبد العظيم املنذري املصري عن أسئلة يف اجلرح
والتعديل

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

مكتب املطبوعات
اإلسالمية حبلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

ابن سيد الناس، حممد بن حممد بناألجوبة احلديثية
( هـ734)حممد 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
حممد الرواندي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن3/1األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية 
( هـ902)

الرايض- دار الراية  حتقيق
حممد إسحاق حممد إبراهيم

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالفتاوى احلديثية
( هـ902)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناألجوبة العلية عن األسئلة الدمياطية
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  عناية
مشعل بن ابين املطريي

التعليقات احلافلة على: األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة، وعليه
األجوبة الفاضلة

أبو احلسنات، حممد بن عبداحلي
( هـ1304)اللكنوي 

مكتب املطبوعات
اإلسالمية حبلب

تعليق
عبد الفتاح أبو غدة

جدة- دار اخلراز (مسائل أيب احلسن املأريب للشيخ األلباين)الدرر يف مسائل املصطلح واألثر  عناية
حممد حممد اجليالين

سؤاالت للعالمة األلباين يف شبهات حول احلديث احلسن وقواعد يف علم
احلديث واجلرح والتعديل

الرايض- دار األلوكة  مجع
أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

-دار الفاروق احلديثة أمحد سليمان أيوبمنتهى األماين بفوائد مصطلح احلديث للمحدث األلباين
القاهرة

تقدمي
مصطفى بن العدوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- فتاوى يف علم املصطلح  :املوضوع 

06

سؤاالت علي بن حسن احلليب لشيخه العالمة حممد انصر الدين األلباين
2/1

دار عبد هللا بو بكر
مكة- بركات 

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي املقرتح يف أجوبة بعض أسئلة املصطلح

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 2/1الفتاوى احلديثية  مجع/ترتيب
نور الدين بن علي السدعي

مصر- دار التقوى أبو إسحاق احلويين4/1إسعاف اللبيث بفتاوى احلديث 

قسم)إحتاف العباد بفوائد ودروس الشيخ عبد احملسن بن محد العباد 
(املصطلح

مصر- دار اإلمام أمحد  إعداد
عبد الرمحن العميسان

اإلكليل ألجوبة العالمة ربيع بن هادي املدخلي عن أسئلة املصطلح واجلرح
والتعديل

-دار سبيل املؤمنني 
القاهرة

عناية/تعليق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميدفتاوى حديثية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الطبقات  :املوضوع 

06

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1الطبقات الصغري 
( هـ230)

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد زاهد. د

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري(الطبعة األوىل كاملة) 9/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن عبد القادر عطا

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري(مع متام األجزاء الناقصة) 4/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1 (الطبقات الكربى)سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد 
( هـ230)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور

الرايض- دار طيبة ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري أيب عمران، موسى بن زكراي التسرتي: رواية- كتاب الطبقات  حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

مسلم بن احلجاج النيسابوريالطبقات
( هـ261)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
مشهور حسن سلمان

:طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث، ويليه
( هـ388)نقد طبقات األمساء املفردة للحسني بن أمحد بن بكري البغدادي 

-دار املأمون للرتاث ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
دمشق

حتقيق
عبده علي كوشك

تسمية من مل َيرِو عنه غري واحد، الطبقات، تسمية)ثالث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

األردن- مكتبة املنار ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق وتعليق
مشهور حسن وعبد الكرمي الوريكات
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الطبقات  :املوضوع 

06

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد10/1كتاب الطبقات الكبري 
( هـ365)اجلرجاين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداملعني يف طبقات احملدثني
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
السعيد بن بسيوين زغلول

الرايض- دار طويق عادل بن عبد الشكور الزرقيطبقات املكثرين من رواية احلديث تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06

عن أيب زكراي حيىي بن معني ( هـ280)اتريخ عثمان بن سعيد الدرامي 
يف جتريح الرواة وتعديلهم ( هـ233)

مكة- جامعة أم القرى ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

اتريخ حيىي بن معني برواية حممد الدوري ومعه ملحق بكالم حيىي بن معني
2/1برواية ابن طهمان 

-مركز البحث العلمي ( هـ233)حيىي بن معني 
جامعة أم القرى

حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

جامعة امللك عبد العزيز4/1حيىي ابن معني وكتابه التاريخ 
جدة- 

ترتيب/دراسة/حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

-دار الكتب العلمية ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري اتريخ خليفة بن خياط
بريوت

حتقيق
حكمت كشلي فواز. مصطفى جنيب فواز ، د. د

لبنان- دار الفكر ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري بقي بن خالد: اتريخ خليفة بن خياط العصفري، رواية حتقيق
سهيل زكار. د

أبو حفص الفالس، عمرو بن علي( هـ286)حممد بن عبد السالم اخلشين القرطيب : كتاب التاريخ، برواية
( هـ249)السقاء 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
حممد الطرباين. د

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1التاريخ الصغري 
(هـ

مكة- توزيع دار الباز  حتقيق
حممود إبراهيم زايد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 5/1التاريخ األوسط 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي الشمايل وتيسري أبو حيمد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 12/1التاريخ الكبري 
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق ودراسة
حممد بن صاحل الدابسي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06

(للبخاري)ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبري 
(مكرر يف كتب ختريج األحاديث)

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي بن عبيد

277)الفسوي ، يعقوب بن سفيان 3/1املعرفة والتاريخ 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

علم إلحياء الرتاث2/1املقتبس من كتب يعقوب بن سفيان املفقودة 
-واخلدمات الرقمية 

مجع وتنظيم وحتقيق
أكرم ضياء العمري. د

ابن أيب خيثمة، أمحد بن زهري بن4/1التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة 
( هـ279)حرب 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
صالح فتحي هلل

ابن أيب خيثمة، أمحد بن زهري بنالتاريخ الكبري
( هـ279)حرب 

الكويت- دار غراس  حتقيق
أمين بن شعبان وعادل بن سعد

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرمحن بن2/1رواية أيب امليمون بن راشد - اتريخ أيب زرعة الدمشقي 
( هـ281)عمرو 

-جممع اللغة العربية 
دمشق

دراسة/حتقيق
شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين

أسلم بن سهل الرزاز الواسطي،اتريخ واسط
( هـ292) (حبشل)املعروف بـ 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
كوركيس عواد

-دار الكتاب والسنة ( هـ301)حممد بن أمحد القاضي كتاب التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم
ابكستان

دراسة وحتقيق
حممد بن إبراهيم اللحيدان

اتريخ الرقة ومن نزهلا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعني
والفقهاء واحملدثني

حممد بن سعيد القشريي احلراين
( هـ334)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06

ابن يونس املصري، عبد الرمحن بن2/1اتريخ ابن يونس املصري 
( هـ347)أمحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مجع/حتقيق
عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. د

مصر- دار املعارف ( هـ348)النرشخي، حممد بن جعفر اتريخ خبارى تعريب وحتقيق وتعليق
أمني بدوي ونصر هللا الطرازي. د

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتاتريخ الصحابة الذين روي عنهم األخبار
( هـ354)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
بوران الضناوي

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ الضعفاء والكذابني واملرتوكني حتقيق ودراسة
حممد بن علي األزهري

-دار البشائر اإلسالمية (طبقة شيوخ احلاكم)اتريخ نيسابور 
بريوت

حتقيق ومجع ودراسة
مازن بن عبد الرمحن البريويت

-دائرة املعارف العثمانية ( هـ427)محزة بن يوسف السهمي كتاب معرفة علماء أهل جرجان: اتريخ جرجان املسمى أيضا
حيدر آابد

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا2/1ِذكر أخبار أصبهان 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي17/1 (اتريخ بغداد)اتريخ مدينة السالم 
( هـ463)ابن اثبت 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ637)حممد بن سعيد الدبيثي 5/1ذيل اتريخ مدينة السالم 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06

ابن النجار، حمب الدين حممد بنذيل اتريخ بغداد
( هـ643)حممود 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر حممد عطا

الدمام- دار ابن اجلوزي التصنيف املوضوعي لتاريخ بغداد مجع/ترتيب
حممد بن عبد هللا اهلبدان

الرايض- دار طيبة أكرم ضياء العمريموارد اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد

ابن الندمي لروائع الرتاث( هـ565)علي بن زيد البيهقي اتريخ بيهق وذكر العلماء واألئمة واألفاضل الذين نزلوا فيها أو انتقلوا إليها

اتريخ مدينة دمشق محاها هللا وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة
( هـ571)الشافعي 

-جممع اللغة العربية 
دمشق

حتقيق
سكينة الشهايب

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة80/1اتريخ دمشق 
( هـ571)الشافعي 

لبنان- دار الفكر  حتقيق
عمر بن غرامة العمروي

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة40/1اتريخ دمشق 
( هـ571)الشافعي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
علي بن عاشق اجلنويب

641)إبراهيم بن حممد الصريفيين املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد عثمان

عمَّان- دار الفتح رفيق محيد طه السامرائياتريخ سامراء والواردين عليها
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06

-دار الكتب العلمية إحسان هللا بن أمان هللااتريخ احملدثني ببلخ والواردين عليها
بريوت

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن4/1طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها 
( هـ369)حممد بن حيان 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي. د

من كتاب اتريخ ثغر عدن)املنتخب املهذب من اتريخ عدن والواردين إليها 
، مع ذكر بعض معامل عدن الدينية والتارخيية(( هـ974)للطيب ابخمرمة 

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي تقدمي
طه بن حسني هديل

مسائل يف الرجال ابتداء مبن هم العشرة املبشرين ابجلنة)اتريخ الرجال 
(فنازال

الدمام- دار ابن القيم  مجع وترتيب وتعليق
طارق عوض هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- معرفة الصحابة  :املوضوع 

06

-مكتبة دار البيان ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد 5/1معجم الصحابة 
الكويت

حتقيق
حممد األمني بن حممد اجلكين

عبد الباقي بن قانع البغدادي15/1معجم الصحابة 
( هـ351)

لبنان- دار الفكر  حتقيق
محدي الدمرداش

معهد املخطوطات العربية( هـ355)حممد بن عمر اجلعايب من حدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم هو وأبوه أو رأايه
القاهرة- 

حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

-مربة اآلل واألصحاب شريف بن صاحل التشادي املصري( هـ360)معرفة الصحابة وأخبارهم عند احلافظ أيب القاسم الطرباين 
الكويت

تقدمي
بشار عواد معروف. د

ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرا أو هنيا
من التابعني وغريهم ممن ال أخ له يوافق امسه من نقلة احلديث من مجيع

774)ابن املوصلي، حممد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
ضياء احلسن السلفي

ابن منده، حممد بن إسحاق2/1معرفة الصحابة 
( هـ395)األصبهاين 

دار الرواد حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(حمقق ألول مرة على أربع نسخ خطية) 4/1معرفة الصحابة 
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل بن يوسف العزازي

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا4/1االستيعاب يف معرفة األصحاب 
( هـ463)النمري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

االستيعاب يف معرفة األصحاب،ومعه اإلنباه يف ذكر القبائل الرواة،ومعه
وحواشي االستيعاب البن (هـ529)االستداك على االستيعاب البن حيىي 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- معرفة الصحابة  :املوضوع 

06

املستخرج من كتب الناس للتذكرة و املستطرف من أحوال الناس للمعرفة
3/1

عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن
( هـ470)منده 

مصر- دار ابن عباس  تعليق/حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

املستخرج من كتب الناس للتذكرة و املستطرف من أحوال الناس للمعرفة
( هجرية11سرية وأمساء الرواة من الصحابة اتريخ من سنة ) 3/1

عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن
( هـ470)منده 

وزارة العدل والشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو إسحاق الطليطلي ، أمحد بن، مع زايداته (رواية ابن بشكوال) (2/1)االستدراك على االستيعاب 
( هـ545)إبراهيم 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
حنان محادة

ابن األثري اجلزري، علي بن حممدأسد الغابة يف معرفة أمساء الصحابة
( هـ630)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة األعالم أويل الفضل
6/1واألحالم 

الرعيين، عيسى بن سليمان
( هـ632)األندلسي املالكي 

-مربة اآلل واألصحاب 
الكويت

حتقيق
مصطفى ابجو

ابن األثري اجلزري، علي بن حممدأسد الغابة يف معرفة أمساء الصحابة
( هـ630)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
خليل شيحا

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1جتريد أمساء الصحابة 
( هـ748)

بريوت- دار املعرفة 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين1/16اإلصابة يف متييز الصحابة 
( هـ852)

مصر- دار هجر  حتقيق
دار هجر/ عبد هللا الرتكي . د

الرايض- دار الرشيد حممد عبد القادر ابمطرفجامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم- اجلامع 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- ألقاب وكىن  :املوضوع 

06

الكويت- دار األقصى ( هـ241)أمحد بن حنبل (صاحل بن أمحد بن حنبل: رواية)األسامي والكىن  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ241)أمحد بن حنبل األسامي والكىن حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

مسلم بن احلجاج النيسابوري2/1الكىن واألمساء 
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

مسلم بن احلجاج النيسابوريالكىن واألمساء
( هـ261)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة/حتقيق
عبد الرحيم حممد القشقري

مسلم بن احلجاج النيسابورياملنفردات والوحدان
( هـ261)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

راجعه
عبد الغفار البنداري، سعيد بسيوين زغلول. د

تسمية من مل يرو عنه غري: املنفردات والوحدان ملسلم بن احلجاج، ويليه
واحد للنسائي

مسلم بن احلجاج النيسابوري
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

أبو بشر الدواليب، حممد بن أمحد3/1الكىن واألمساء 
( هـ310)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

366)حممد بن عبد هللا بن حيويه من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة
(هـ

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

حممد بن احلسني األزدي املوصليأمساء من يعرف بكنيته من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ374)

-دار اآلفاق العربية 
القاهرة

حتقيق
أنور حممود الزانيت. د
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حممد بن احلسني األزدي املوصليأمساء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ374)

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
إقبال أمحد بن حممد إسحاق

احلاكم الكبري، حممد بن حممد6/1كتاب األسامي والكىن 
( هـ378)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

إعداد
جمموعة من الباحثني

احلاكم الكبري، حممد بن حممد7/1كتاب األسامي والكىن 
( هـ378)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

عناية
إبراهيم الصبيحي/ خليل العريب 

احلاكم الكبري، حممد بن حممد5/1األسامي والكىن 
( هـ378)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(( هـ378)أليب أمحد، حممد بن حممد احلاكم )تلخيص الكىن 
( هـ600)

الرايض- دار املأثور  دراسة/حتقيق
يوسف بن حممد الدخيل. د

ابن منده، حممد بن إسحاقفتح الباب يف الكىن واأللقاب
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

ابن منده، حممد بن إسحاق4/1األسامي والكىن 
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
يوسف بن حممد الدخيل

حملمد بن رافع« من مل يذكره ابن الفرضي من األلقاب»: األلقاب، ويليه
( هـ592)القيسي 

ابن الفرضي، عبد هللا حممد بن
( هـ403)يوسف األزدي 

مصر- الفاروق احلديثة  انتخاب
( هـ584)أبو القاسم بن حبيش األندلسي 

مشتمل)،  (4/1)االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن 
( كتب يف الكىن3على 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا مرحول السواملة. د
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407)ألمحد بن عبد الرمحن الشريازي  (معرفة األلقاب)منتخب من كتاب 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ507)حممد بن طاهر املقدسي  حتقيق
جلنة من احملققني

للخطيب)جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق 
2/1 (البغدادي

ابن الفراء احلنبلي، عبيد هللا بن علي
( هـ580)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1كشف النقاب عن األمساء واأللقاب 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار السالم  حتقيق
عبد العزيز بن راجي الصاعدي. د

املقدمة ذات: أمساء من عاش مثانني سنة بعد شيخه أو بعد مساعه، ويليه
النقاب يف األلقاب

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عواد بن حسني اخللف. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدذات النقاب يف األلقاب
( هـ748)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
جلنة من احملققني

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1 (شامل لكىن النسائي واحلاكمني)املقتىن يف سرد الكىن 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين صاحل شعبان

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين3/1نزهة األلباب يف األلقاب 
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز السديري

عبد اهلادي األبياري الشافعي(يف األلقاب)كشف النقاب لرشف الرضاب 
( هـ1305)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عدانن أبو زيد

الرايض- مكتبة التوبة سعد فهمي أمحد بالل( لقبا33000يضم )السراج املنري يف ألقاب احملدثني 
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-دار أضواء السلف حيىي بن عبد هللا الشهريتسمية من لقب ابلطويل
الرايض
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املدينة- مكتبة الدار ( هـ261)أمحد بن عبد هللا العجلي 2/1معرفة الثقات، برتتيب اهليثمي والسبكي مع زايدات البن حجر 
املنورة

حتقيق
عبد العليم عبد العظيم البستوي

مصر- مكتبة السنة عطاء هللا بن عبد الغفار السنديالنقد اجللي على كتاب الثقات للعجلي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت10/1الثقات 
( هـ354)

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

مصر- دار ابن عباس ( هـ807)اهليثمي، علي بن أيب بكر 12/1ترتيب ثقات ابن حبان  عناية
شادي بن حممد آل نعمان. د

وهو تتميم للخروم الواقعة - (ترتيب ثقات ابن حبان)التتميم على كتاب 
12/1يف اجمللد الثاين من خمطوطة الكتاب 

مصر- دار ابن عباس شادي بن حممد النعمان

مصر- مكتبة السنة طارق بن حممد القناعيالبن حبان من كالم ابن حبان« الثقات»حاشية على كتاب 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ أمساء الثقات ممن نقل عنهم العلم حتقيق
حممد بن علي األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(تلخيص)معرفة التابعني من الـثـقـات البن حبان 
( هـ748)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عطاء هللا بن عبد الغفار السندي

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(ينشر ألول مرة) 9/1الثقات مما مل يقع يف الكتب الستة 
( هـ879)السودوين احلنفي 

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د
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مكة- دار عامل الفوائد هشام بن عبد العزيز احلالفاملزكون لرواة  األخبار عند اإلمام ابن أيب حامت

ــفوا يف بعض شيوخهم ــعِِـ -اجلامعة اإلسالمية صاحل بن حممد الرفاعيالثقات الذين ُضـ
املدينة

التابعون الثقات املتكلم يف مساعهم من الصحابة ممن هلم رواية يف الكتب
الستة

-مكتبة ابن القيم مبارك بن سيف اهلاجري
الكويت

إشراف
الشيخ عبد احملسن العباد

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباسال يروي إال عن ثقة: حبث من قالوا فيه

دراسات حديثية متعلقة مبن ال يروي إال عن ثقة، مع ذكر أمساء من ذُكِـر
بذلك من الرواة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي
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06

رواية آدم بن- كتاب الضعفاء واملرتوكني، املشهور ابلضعفاء الصغري 
موسى اخلواري، ويليه قطعة من رواية مسبح بن سعيد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

دراسة وحتقيق وتعليق
سامل بن صاحل العماري. د

256)البخاري، حممد بن إمساعيل الضعفاء الصغري للبخاري، ويليه الضعفاء واملرتوكني للنسائي
(هـ

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممود إبراهيم زايد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل الضعفاء الصغري للبخاري، ويليه الضعفاء واملرتوكني للنسائي
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وليد متويل حممد

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب الضعفاء واملرتوكني
بريوت- 

حتقيق
بوران الضناوي وكمال احلوت

القاهرة- دار التأصيل ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو (يوسف بن أمحد الدخيل الصيدالين: رواية) 4/1الضعفاء   حتقيق ودراسة
مركز البحوث وتقنية املعلومات

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو كتاب الضعفاء
تونس

حتقيق
بشار عواد معروف وابنه حممد. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو 4/1كتاب الضعفاء  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مصر- دار ابن عباس ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو 7/1الضعفاء  تعليق
مازن حممد السرساوي. د

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت2/1كتاب اجملروحني من احملدثني 
( هـ354)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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ابن حبان، حممد بن حبان البسيت2/1كتاب اجملروحني من احملدثني 
( هـ354)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد9/1الكامل يف ضعفاء الرجال 
( هـ365)اجلرجاين 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
حممد أنس مصطفى اخلن

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد12/1الكامل يف ضعفاء الرجال 
( هـ365)اجلرجاين 

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
مازن بن حممد السرساوي

أمحد بن علي املقريزي الشافعيخمتصر الكامل يف الضعفاء وعلل احلديث البن عدي
( هـ845)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
أمين بن عارف الدمشقي

البن عدي الذي (الكامل يف ضعفاء الرجال)الرتاجم األثنائية يف كتاب 
ذكرهم جبرح أو تعديل يف أثناء تراجم غريهم

مركز السنة والرتاث
جدة- النبوي 

مجع وترتيب
مازن بن حممد السرساوي

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر الضعفاء واملرتوكني حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر الضعفاء واملرتوكني حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاكتاب الضعفاء
( هـ430)

الدار- دار الثقافة 
البيضاء

حتقيق
فاروق محادة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06

الذخرية يف األحاديث)ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ 
وهي ترتيب أحاديث الكامل يف تراجم الضعفاء وعلل (الضعيفة واملوضوعة

ابن القيسراين، حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

الرايض- دار السلف  ختريج/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1الضعفاء واملرتوكني 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا القاضي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املغين يف الضعفاء 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حازم القاضي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداملغين يف الضعفاء
( هـ748)

إدارة إحياء الرتاث
قطر- اإلسالمي 

حتقيق
نور الدين عرت

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وأانس ثقات فيهم لني 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد سيد أمحد األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدذيل ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وأانس ثقات فيهم لني
( هـ748)

-مكتبة النهضة احلديثة 
مكة

حتقيق وتعليق
الشيخ محاد بن حممد األنصاري

دار األزهر للنشر( هـ762)مغلطاي بن قـليج 3/1 (للعقيلي)االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء 
مصر- والتوزيع 

عناية
مازن حممد السرساوي. د

من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني واجملهولني
( ترمجة ليست يف سنن الدارقطين املطبوع200فيه أكثر من )

انصر الدين بن زريق، حممد بن عبد
( هـ803)الرمحن املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حسني بن عكاشة

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالكشف احلثيث عمن رمى بوضع احلديث
( هـ841)احلليب 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06

ِذكر ُسرَّاق احلديث)البيان والتعريف بسرقة احلديث النبوي الشريف 
(النبوي

الرايض- دار التوحيد موفق بن عبد هللا بن عبد القادر
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:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الكمال يف أمساء الرجال وخمتصراته  :املوضوع 

06

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي10/1الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ600)

اهليئة العامة للعناية
الكويت- ابلسنة النبوية 

دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

املزي، يوسف بن عبد الرمحن35/1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ742)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد11/1تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ748)

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
غنيم عباس وجمدي السيد أمني

إحتاف اخلاصة: خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمسال الرجال، عليه
( هـ1191)بتصحيح اخلالصة، لعلي بن صالح الدين الكوكباين الصنعاين 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ923)أمحد بن عبد هللا اخلزرجي 
بريوت

اعتىن بنشره
عبد الفتاح أبو غدة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين16/1هتذيب التهذيب 
( هـ852)

ديب- مجعية دار الرب  حتقيق
جمموعة من الباحثني

صفي الدين أمحد بن عبد هللا3/1خالصة هتذيب الكمال 
( هـ923)اخلزرجي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جمدي بن منصور السيد شورى

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينتقريب التهذيب
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد. د/ أبو األشبال الباكستاين 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالنكت على تقريب التهذيب
( هـ1420)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
فوزان بن عبد هللا الفوزان. د

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن عوض هللا6/1تذهيب تقريب التهذيب البن حجر 
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مرتبة على اتريخ الوفاة- الكمال يف أمساء الرجال وخمتصراته  :املوضوع 

06

بشار عواد معروف وشعيبحترير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين
األرانؤوط

بريوت- مؤسسة الرسالة 

الرايض- دار امليمان ماهر بن ايسني الفحلمن األوهام (حترير التقريب)كشف اإليهام ملا تضمنه 

جمموع كالم األلباين على رجال تقريب العسقالين، ويليه تعقيب األلباين
«هتذيب العسقالين»على 

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

مصر- مكتبة العلم عطاء بن عبد اللطيف بن أمحدإمعان النظر يف تقريب احلافظ ابن حجر

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة من الباحثني

مصر- مكتبة ابن عباس 4/1حتفة اللبيب مبن تكلم فيهم احلافظ ابن حجر من الرواة خارج التقريب  مجع
نور الدين بن علي الوصايب

،(فتح الباري)جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر يف 
(تقريب التهذيب)ومقارنة كالمه مبا قاله فيهم يف 

الكويت- دار الدعوة نبيل بن منصور البصارة

من (املطبوع)الرتاجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي 
احلسن البصري إىل احلكم بن سنان

الرايض- دار احملدث جمموعة من الباحثني إشراف
علي بن عبد هللا الصياح. د
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:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

الرايض- الرتاث الذهيب سارة بنت مطر العتييبسؤاالت احملدثني وقيمتها العلمية

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة- يف الرواة جرحا وتعديال  ( هـ179)أقوال اإلمام مالك 

سلسلة السؤاالت)البن معني  ( هـ289)سؤاالت ابن حمرز البغدادي 
(13- احلديثية 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار املأمون للرتاث ( هـ233)حيىي بن معني (رواية طهمان)يف الرجال  ( هـ233)من كالم أيب زكراي حيىي بن معني 
دمشق

حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد لإلمام حيىي بن معني يف اجلرح
(9- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

سؤاالت عثمان بن طالوت البصري البن معني، وهو اتريخ هاشم بن مرثد
(8- سلسلة السؤاالت احلديثية )الطرباين عن حيىي بن معني 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال برواية أيب خالد الدقاق يزيد بن
(11- سلسلة السؤاالت احلديثية )اهليثم بن طهمان 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم
(12- سلسلة السؤاالت احلديثية )

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار الغرب اإلسالمي 5/1موسوعة أقوال حيىي بن معني يف رجال احلديث وعلله 
بريوت

مجع/حتقيق
بشار عواد وآخرون

1251   من 393صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين يف اجلرح والتعديل
(تقدم ذكر الكتاب أعاله بتحقيق األزهري)

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  دراسة وحتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

( هـ234)سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب شيبة لإلمام علي بن املديين 
(1- سلسلة السؤاالت احلديثية )

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  مجع
حممد بن علي األزهري

علي بن أيب طاهر: من سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل، رواية
(مذكور يف كتب الفقه) (أسئلة يف الفقه والرجال)أمحد القزويين 

الرايض- دار العاصمة ( هـ241)أمحد بن حنبل  حتقيق
خري هللا الشريف

سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل يف اجلرح والتعديل وعلل
احلديث ، ويليه مروايت األثرم عن اإلمام أمحد بن حنبل يف كتابه

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ241)أمحد بن حنبل  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

الرايض- دار اخلاين ( هـ241)أمحد بن حنبل 4/1كتاب العلل ومعرفة الرجال  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د

سؤاالت أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين لإلمام أمحد بن حنبل
يف جرح الرواة وتعديلهم

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ241)أمحد بن حنبل 
املدينة

حتقيق
زايد حممد منصور. د

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد (15- سلسلة السؤاالت احلديثية )سؤاالت البغوي لإلمام أمحد  حتقيق
حممد بن علي األزهري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحبر الدم فيمن تكلم فيه االمام أمحد مبدح أو ذم
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار الراية 

بريوت- عامل الكتب ¼موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله  مجع/حتقيق
السيد أبو املعاطي النوري وغريه
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مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

259)إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أحوال الرجال
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

-لإلمام أمحد بن حنبل  (التأريخ)سؤاالت أيب زرعة الدمشقي يف كتابه 
مجع ودراسة

دار أضواء السلفعبد هللا بن عبد الرحيم البخاري
القاهرة- املصرية 

الضعفاء: وهو)أليب زرعة،  ( هـ292)سعيد بن عمرو )سؤاالت الربذعي 
سلسلة السؤاالت)أسامي الضعفاء أليب زرعة : ، ومعه(والكذابني واملرتوكني

أبو زرعة الرازي، عبيد هللا بن عبد
( هـ264)الكرمي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

:جبرح أو تعديل وذلك يف كتبه ( هـ279)السلسبيل فيمن ذكرهم الرتمذي 
الشمائل احملمدية/ العلل الصغري / العلل الكبري / اجلامع 

حممد عبد هللا بن الشيخ حممد
الشنقيطي

الرايض- مؤسسة املؤمتن 

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود سليمان بن األشعث السجستاين يف
2/1معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم  

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ275)سليمان بن األشعث  حتقيق
حممد بن علي األزهري

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود، سليمان بن األشعث السجستاين
2/1يف معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم  ( هـ275)

لبنان- مؤسسة الراين ( هـ275)سليمان بن األشعث  حتقيق
عبد العليم البستوي. د

دراسة استقرائية - ( هـ277)سؤاالت الكتاين لإلمام أيب حامت الرازي 
حتليلية موازنة

الرايض- دار التوحيد خالد بن حممد ابمسح

بريوت- دار ابن العماد ( هـ301)حممد بن أمحد املقدمي كتاب التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم حتقيق
إبراهيم صاحل

يف اجلرح والتعديل ومجع أقواله يف الرجال ( هـ303)منهج اإلمام النسائي 
5/1

دار البحوث للدراساتقاسم علي سعد
ديب- االسالمية 
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ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب10/1كتاب اجلرح والتعديل 
( هـ327)حامت الرازي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

من أحوال الرجال مما (البن أيب حامت)املستخرج من كتاب اجلرح والتعديل 
ورد يف غري مظانه

مكتبة الوعي اإلسالميفاحل الشبلي
مصر– 

مراجعة
عبد هللا بن يوسف اجلديع

مصر- دار املودة شريف بن صاحل التشادي املصري2/1 ( هـ354)ري الظمآن برتاجم شيوخ ابن حبان 

سلسلة)سؤاالت أيب علي بن الصواف أليب بكر ابن أيب شيبة عن شيوخه 
(16- السؤاالت احلديثية 

ابن الصواف، حممد بن أمحد بن
( هـ359)احلسن 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوري2/1 ( هـ369)بلوغ األماين برتاجم شيوخ أيب الشيخ األصبهاين 

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي لإلمام أيب احلسن الدارقطين يف اجلرح
(5- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح
(تقدم ذكر الكتاب أعاله بتحقيق األزهري)والتعديل 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

سؤاالت أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري لإلمام أيب احلسن الدراقطين يف
(6- سلسلة السؤاالت احلديثية )اجلرح والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

سؤاالت أيب عبد هللا بن بكري البغدادي وغريه للدارقطين يف اجلرح والتعديل
(7- سلسلة السؤاالت احلديثية  )وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت الربقاين للدارقطين يف اجلرح والتعديل والعلل، ويليه مروايته عنه يف
(4- سلسلة السؤاالت احلديثية )غري كتابه السؤاالت 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين، ويليه مروايت الربقاين عن الدارقطين
يف غري كتابه السؤاالت

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع/حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

لإلمام الدارقطين يف اجلرح ( هـ412)سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي 
(3- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-مؤسسة اجلريسي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر للدارقطين ( هـ412)سؤاالت السلمي 
الرايض

حتقيق
جلنة من احملققني

بريوت- عامل الكتب 2/1موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله  مجع/ترتيب
جمموعة من الباحثني

األوسط ( هـ390)حتفة الغريب برتاجم رجال معجمي احلافظ الطرباين 
3/1والصغري ممن ليس يف التهذيب 

مصر- مكتبة ابن عباس توفيق بن عبد هللا بن مسعود

املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم مع التكميل والتوضيح للمدخل إىل
4/1الصحيح 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

عجمان- مكتبة الفرقان  حتقيق
ربيع بن هادي وبعض طلبة العلم. د

املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم وتبيني ما أشكل من أمساء رجال
2/1الصحيحني 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرجال
(2- سلسلة السؤاالت احلديثية )أليب عبد هللا احلاكم 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

مصر- الفاروق احلديثة  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

حممد بن عبد هللا النيسابوري)الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم 
2/1 ( هـ405)

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوري تقدمي
سعد بن عبد هللا احلميد. د

الرايض- دار امليمان حممود عبد الفتاح النخال( هـ453)إحتاف املرتقي برتاجم شيوخ البيهقي  تقدمي
مصطفى بن العدوي

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوريالسلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

القاهرة- املكتبة العمرية ( هـ538)الزخمشري، حممود بن عمر 2/1متشابه األسامي  حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد

أاب الكرم مخيس بن علي احلوزي ( هـ576)سؤاالت أيب طاهر السلفي 
رواية أيب الفضل جعفر بن علي اهلمداين–  ( هـ510)

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ576)مخيس بن علي احلوزي  حتقيق
حممد بن علي األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

ذيل ميزان االعتدال أليب الفضل: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ويليه
7/1العراقي 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد6/1ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
( هـ748)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
أيب الفضل الدمياطي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد(وهو ذيل على ميزان االعتدال للذهيب)نثل اهلميان يف معيار امليزان 
( هـ841)احلليب 

اليمن- دار النعمان  دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

-دار البشائر اإلسالمية قاسم علي سعد(ميزان االعتدال يف نقد الرجال)موارد احلافظ الذهيب يف كتابه 
بريوت

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حمقق على نسختني خطيتني) 11/1لسان امليزان 
( هـ852)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد بن عبد الرمحن املرعشلي

جمموع أقوال مشس الدين الذهيب يف رجال) 3/1كتاب اجلرح والتعديل 
(احلديث

مصر- الفاروق احلديثة  مجع
خليل حممد العريب

يف كتابه ( هـ974)التعريف ابلرواة الذين سكت عنهم احلافظ اهليثمي 
2/1جممع الزوائد 

-مكتبة املنار اإلسالمية مرمي بنت حسن القحطاين
الكويت

-دار اإلمام البخاري خليل بن حممد العريب( هـ974)ترمجة الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي 
قطر

معجم الرجال الذين ترجم هلم أبو إسحاق) 4/1نـثل النبال مبعجم الرجال  
(احلويين يف كتبه

القاهرة- دار احلرمني  مجع
أمحد بن عطية الوكيل

3/1مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب 
( راو31000حصر )

-مكتبة صنعاء األثرية حممد بن أمحد املصنعي
صنعاء

اجلامع يف اجلرح والتعديل ألقوال البخاري ومسلم والعجلي والرازيني وأيب
داود ويعقوب والرتمذي وأيب زرعة والنسائي والبزار والدارقطين

بريوت- عامل الكتب  إعداد
مجاعة  من الباحثني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06

مسائل األثرم ألمحد، مسائل ابن أيب)ثالث رسائل يف اجلرح والتعديل 
(شيبة، من تكلم فيه الدارقطين يف السنن من الضعفاء واملرتوكني واجملهولني

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي/حتقيق
عامر حسن صربي. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا حيايناليقني مبعرفة من رمي من احملدثني بقبول التلقني

دراسة أتصيلية لبنية تراجم الرواة ابلنظر ألحوال الراوي- الرتاجم املعلة 
ومروايته وموقف النقاد منهما

مركز إحسان لدراساتأمحد بدري البشابشة
جدة- السنة النبوية 

تقدمي
بشار عواد معروف. د

مجع لرتاجم الرجال الواردة يف كتب السؤاالت- جامع السؤاالت احلديثية 
8/1مع دجمها وترتيبها 

مصر- دار ابن عباس شادي بن حممد النعمان

1300أحكام ابن حزم على   )اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري 
(راو 

-دار أضواء السلف انصر بن محد الفهد
الرايض

الرتغيب)الرجال الذين تكلم عليهم احلافظ املنذري جرحا وتعديال يف كتابه 
(مكرر يف فتاوى ابملصطلح)والرواة املختلف فيهم  (والرتهيب

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

تعليق/مجع/ترتيب
ماجد بن أيب الليل

عبد احلميد بن عبد الرمحن(جمموع الفتاوى)الرجال الذين تكلم عنهم شيخ اإلسالم يف 
السحيباين

الرايض- مدار الوطن 

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 4/1التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل 
(هـ

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

معجم أسامي الرواة الذين ترجم هلم الشيخ األلباين يف كتبه جرحا وتعديال
4/1

بريوت- دار ابن حزم أمحد شكوكاين وصاحل اللحام
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- املراسيل  :املوضوع 

06

حمفوظ الرمحن بن زين هللا السلفياإلرسال يف مصطلح احلديث
( هـ1418)

اإلمارات- مكتبة الفرقان 

بريوت- دار ابن حزم حصة بنت عبد العزيز الصغري(رسالة جامعية) 2/1احلديث املرسل بني القبول والرد 

أبو داود، سليمان بن األشعثاملراسيل
( هـ275)السجستاين 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد هللا بن مساعد الزهراين. د

أبو داود، سليمان بن األشعثاملراسيل
( هـ275)السجستاين 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
شعيب األرانؤوط

-دار الكتب العلمية حسني بن كسروي حسن( هـ303)تقريب النائي من مراسيل النسائي 
بريوت

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيباملراسيل
( هـ327)حامت الرازي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين

761)خليل بن كيكلدي العالئي (حمقق على ثالث نسخ خطية)جامع التحصيل ألحكام املراسيل 
(هـ

الرايض- دار اإلفهام  حتقيق
عمر بن حسن فالتة. د

761)خليل بن كيكلدي العالئي جامع التحصيل يف أحكام املراسيل
(هـ

بريوت- عامل الكتب  ختريج/حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
( هـ826)العراقي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا نوراة

1251   من 401صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- املراسيل  :املوضوع 

06

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
( هـ826)العراقي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق وتعليق
رفعت فوزي عبد املطلب وغريه. د

مصر- مكتبة ابن عباس جمدي بن عطية بن محودةاإلملاع يف إثبات السماع

«جامع التحصيل»زايدات على - اإلكليل فيما زاد على كتب املراسيل 
للعراقي« حتفة املراسيل»للعالئي و 

مصر- دار ابن عباس جمدي بن عطية بن محودة

املكتب العلمي لتحقيقجمدي بن عطية بن محودةاجلامع يف املراسيل وما جيري جمراها
الرتاث

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06

-دار أضواء السلف ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه
الرايض

حتقيق
محاد األنصاري

اتريخ أمساء الضعفاء: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، ويليه
والكذابني

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار األندلس اخلضراء حممد بن موسى الشريف(سري أعالم النبالء)مستخرجا من كتابه - الرجال املختلف يف شأهنم 
جدة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 2/1اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة  حتقيق
جلنة من احملققني

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممداالغتباط مبعرفة من رمي ابالختالط
( هـ841)احلليب 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
فواز أمحد زمريل

دارسة وحتقيق وزايدات يف)هناية االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط 
(الرتاجم على كتاب االغتباط لسبط ابن العجمي

بريوت- دار املعرفة عالء الدين علي رضا

939)ابن الكيال، حممد بن أمحد الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات
(هـ

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
عبد القيوم عبد رب النيب

:منظومة عمدة احملتاط يف معرفة من رمي من الثقات ابالختالط، ويليها
عدة أويل االغتباط يف شرح عمدة احملتاط

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

بريوت- دار املعرفة عبد اجلبار سعيد(دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة)اختالط الرواة الثقات 
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مشتبه النسبة يف ضبط أمساء وأنساب الرواة املتشاهبة يف اخلط املختلفة يف
النقط

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق وتعليق
جلنة من احملققني

438)عبيد هللا بن عبد هللا اهلروي املعجم يف مشتبه أسامي احملدثني
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

438)عبيد هللا بن عبد هللا اهلروي معجم مشتبه أسامي احملدثني، ويليه كتاب الزايدات عليه
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل من بوادر التصحيف والوهم
2/1

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

حتقيق
سكينة الشهايب

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي(حبث يف املتشابه من أمساء الرواة) 2/1اتيل تلخيص املتشابه 
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن سلمان وأمحد الشقريات

خمتصر كتايب تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر
التصحيف والوهم واتيل تلخيص املتشابه كالمها للخطيب البغدادي

ابن الرتكماين، علي بن عثمان
( هـ750)املارديين 

احملقق حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

حممد بن موسى احلازمي اهلمذاين2/1 (الفيصل يف مشتبه النسبة)الفيصل يف علم احلديث 
( هـ584)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سعود بن عبد هللا املطريي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املشتبه يف الرجال، أمسائهم وأنساهبم 
( هـ748)

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
علي حممد البجاوي

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بناإلعالم مبا وقع يف مشتبه الذهيب من األوهام
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة/حتقيق
عبد رب النيب حممد
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ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن10/1توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق/حتقيق
حممد نعيم العرقسوسي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين4/1تبصري املنتبه بتحرير املشتبه 
( هـ852)

بريوت- املكتبة العلمية  حتقيق
علي البجاوي وحممد النجار

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 5/1املؤتلف واملختلف 
بريوت

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

عبد الغين ين سعيد األزدي املصري2/1املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث وأمساء آابئهم وأجدادهم 
( هـ409)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
مثىن الشمري وقيس التميمي

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن
5/1واألنساب 

475)ابن ماكوال، علي بن هبة هللا 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1املؤتنف تكملة املؤتلف واملختلف 
( هـ463)ابن اثبت 

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
أيب عاصم الشوامي

ابن نقطة، حممد بن عبد الغين6/1تكملة اإلكمال 
( هـ629)البغدادي 

-مركز الرتاث االسالمي 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد القيوم بن عبد رب النيب. د

ابن العمادية ، منصور بن سليم(2/1)ذيل تكملة اإلكمال 
( هـ673)اهلمداين اإلسكندراين 

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
عبد القيوم بن عبد رب النيب. د

الغوامض واملبهمات يف معرفة من أهبم امسه من الرجال والنساء يف متون
األحاديث النبوية

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

جدة- دار املنارة  تعليق/حتقيق
محزة أبو الفتح النعيمي. د
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الغوامض واملبهمات يف معرفة من أهبم امسه من الرجال والنساء يف متون
األحاديث النبوية

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
رائد يوسف جهاد

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياألمساء املبهمة يف األنباء احملكمة
( هـ463)ابن اثبت 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  إعداد
عز الدين علي السيد. د

ابن القيسراين، حممد بن طاهر(يف الرواة املبهمون)إيضاح اإلشكال 
( هـ507)املقدسي 

الكويت- مكتبة املعال  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة 
( هـ578)

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
حممود مغراوي. د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة 
( هـ578)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عز الدين علي وحممد كمال الدين. د

(األمساء املبهمة)اختصره من كتاب )اإلشارات إىل األمساء املبهمات 
(للبغدادي

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

686)حممد بن أمحد بن القسطالين اإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض واملبهم
(هـ

ختريج/حتقيق
حممود مغراوي. د

اختصار لكتاب ابن)اإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض واملبهم 
(بشكوال وكتاب ابن طاهر

686)حممد بن أمحد بن القسطالين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممود مغراوي. د

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم3/1املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد 
( هـ826)العراقي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
عبد الرمحن عبد احلميد الرب. د
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سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالتبيني ألمساء املدلسني
( هـ841)احلليب 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حيىي شفيق حسن

التعليق األمني على كتاب التبيني ألمساء املدلسني لربهان الدين احلليب،
سبط بن العجمي

بريوت- شركة الراين  تعليق
حممد إبراهيم داود املوصلي

-دار أضواء السلف حممد بن طلعتمعجم املدلسني
الرايض

مقابل على أربع نسخ- تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس 
خطية

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار العزة  تعليق/حتقيق
أمحد بن علي املباركي. د

الكويت- مكتبة املعال ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري إحتاف ذوي الرسوخ مبن رمي ابلتدليس من الشيوخ

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخليالنهج الرشيد يف إثبات تدليس الوليد وبراءة أئمة النقد من التقليد
اجلزائر

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي3/1املتفق واملفرتق 
( هـ463)ابن اثبت 

الطائف- دار القادري  حتقيق
حممد صادق احلامدي. د

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1املوضح ألوهام اجلمع والتفريق 
( هـ463)ابن اثبت 

دار الفكر اإلسالمي تصحيح ومراجعة
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليغنية امللتمس إيضاح امللتبس
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي بن عبد هللا الشهري. د
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تقييد املهمل ومتييز املشكل ملن ذكر امسه من األمساء والكىن واألنساب يف
3/1الصحيحني من الرواة 

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ498)احلسني بن حممد اجلياين  عناية
علي العمران وحممد مشس

، ومعه مسائل(سفيان الثوري وسفيان بن عيينة)متييز املهمل من السفيانيني 
متييز املهملني

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمن تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث
( هـ748)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمعرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد
( هـ748)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
إبراهيم إدريس

ــمَّان- الدار األثرية عبد الكرمي بن رمسي الدريينبلوغ األماين يف تراجم الرجال الذين مل يعرفهم األلباين َعــ

475)ابن ماكوال، علي بن هبة هللا «مستمر األوهام على ذوي املعرفة وأويل األفهام»هتذيب 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفر11/1أوهام احملدثني الثقات 
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أمساء من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم يف
اجلامع الصحيح

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد
( هـ365)اجلرجاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

شرح/دراسة/حتقيق
عامر حسن صربي. د

اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة: رجال صحيح البخاري املسمى
2/1والسداد 

398)الكالابذي ، أمحد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد هللا الليثي األنصاري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ474)سليمان بن خلف الباجي 3/1« اجلامع الصحيح»التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف 
بريوت

حتقيق
أبو لبابة ، الطاهر صاحل حسني. د

أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنساهبم وتواريخ وفياهتم، وأسامي من رووا
عنه وكناهم وأنساهبم

وصي الدين الصغاين، احلسن بن
( هـ650)حممد العمري 

-دار الكمال املتحدة 
دمشق

428)ابن منجويه، أمحد بن علي 2/1رجال صحيح مسلم 
(هـ

بريوت- دار املعرفة  عناية
عبد هللا الليثي األنصاري

جدة- مكتبة العلم جمدي عرفات املصريإسعاف احملتاج مبعجم شيوخ مسلم بن احلجاج

أمساء الصحابة اليت اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما
ذكر أمساء من اتفق البخاري ومسلم على تصحيح: دون صاحبه ، ويليها

الرايض- دار العاصمة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  تعليق/حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

ذكر أمساء من اتفق البخاري ومسلم على تصحيح الرواية عنه من الصحابة
فأخرجا عنه يف كتابيهما، وذكر أمساء من انفرد كل واحد إبخراج حديثه

حممد بن أمحد بن أيب الفوارس
( هـ412)

الرايض- دار العاصمة  تعليق/حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

761)خليل بن كيكلدي العالئي كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب
(هـ

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا إهدى. د
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كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب، ويليه االنتخاب يف اختصار
( هـ786)، نظم إمساعيل بن حممد بن بردس «كشف النقاب»

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد اجلواد محام

عبد الغين بن أمحد البحريينقرة العينني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني
( هـ1174)

الرايض- مكتبة التوبة 

حممد بن علي بن آدم األثيويبقرة العني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني
( هـ1442)

-دار املعراج الدولية 
الرايض

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد من الرجال سوى من ذكر يف
هتذيب الكمال

أبو احملاسن، حممد بن علي احلسيين
( هـ765)الدمشقي 

جامعة الدراسات
ابكستان- اإلسالمية 

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

احلسني بن حممد الغساين، املعروف( هـ546)تسمية شيوخ أيب داود السجستاين، وحاشيته البن الدابغ 
( هـ498)ابجلياين 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

احلسني بن حممد الغساين، املعروف2/1تسمية شيوخ أيب داود السجستاين 
( هـ498)ابجلياين 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
زايد حممد منصور

1041)إبراهيم بن إبراهيم اللقاين 2/1 (مشائل الرتمذي)هبجة احملافل وأمجل الوسائل ابلتعريف برواة الشمائل 
(هـ

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب تسمية الشيوخ
دمشق

حتقيق
قاسم علي سعد. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه
( هـ748)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1الكاشف يف معرفة رواة الكتب الستة 
( هـ748)

جدة- دار املنهاج  حتقيق/حاشية
حممد عوامة/ سبط ابن العجمي 

ذيل الكاشف أليب زرعة العراقي، ومعه حاشية: الكاشف للذهيب، ومعه
4/1الكاشف البن العجمي 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار احلبيب  حتقيق
مزيد بن عبد العزيز اجلندي

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمذيل الكاشف
( هـ826)العراقي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
بوران الضناوي

مجعا ودراسة- الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب الستة 
4/1

-اجلامعة اإلسالمية كمال قاملي اجلزائري
املدينة

مصر- دار االستقامة حممد بن سعيد رسالن(رسالة دكتوراه) - 4/1الرواة املُــَبدَّعون من رجال الكتب الستة 

الرايض- مكتبة الرشد حيىي بن عبد هللا الشهري6/1زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة 

الرايض- مكتبة الرشد حيىي بن عبد هللا الشهري(استقراء لصحيح ابن حبان)علل األخبار ومعرفة رواة اآلاثر 

حممد بن إمساعيل بن خلفون األزديأمساء شيوخ مالك بن أنس األصبحي
( هـ636)األندلسي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي املستدرك على اخلطيب والعطار: جمرد أمساء الرواة عن مالك، ويليه
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
سامل بن أمحد السلفي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنإحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-املكتبة اإلسالمية 
القاهرة

دراسة وتعليق وختريج
نشأت بن كمال املصري

تقدم ذكره يف) (اجمللد األول يف رجال كتاب الدعاء) 3/1كتاب الدعاء 
(كتب الطرباين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 
بريوت

دراسة وحتقيق وختريج
حممد سعيد البخاري

مصر- دار ابن عباس مازن حممد السرساوي2/1حتفة الغريب لرتاجم رجال معجمي احلافظ الطرباين 

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري بلغة القاصي والداين يف تراجم شيوخ الطرباين
املدينة

تراجم رجال الدارقطين يف سننه الذين مل يرتجم هلم يف التقريب وال يف رجال
احلاكم

بريوت- شركة الراين ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

الرايض- دار الكيان انيف بن صالح املنصوريالدليل املغين لشيوخ اإلمام أيب احلسن الدارقطين

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 2/1رجال احلاكم يف املستدرك 
صنعاء

رجال تفسري الطربي جرحا وتعديال من حتقيق جامع البيان عن أتويل القرآن
ألمحد وحممود شاكر

حممد صبحي بن حسن حالق
( هـ1438)

بريوت- دار ابن حزم 

التفسري)معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة 
2/1 (والتاريخ وهتذيب اآلاثر وصريح السنة

اخلرب- دار ابن عفان أكرم بن حممد زايدة الفالوجي تقدمي
علي بن حسن احلليب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد3/1للطحاوي  (معاين اآلاثر)مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال 
( هـ855)احلنفي 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
أسعد حممد الطيب

املدينة- مكتبة الدار أبو الرتاب رشد هللا السندهي(معاين اآلاثر تلخيص مغاين األخيار)كشف األستار عن رجال 
املنورة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حملمد بن احلسن الشيباين« اآلاثر»كتاب :أي)اإليثار مبعرفة رواة اآلاثر 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي الصاوي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حملمد بن احلسن الشيباين« اآلاثر»كتاب :أي)اإليثار مبعرفة رواة اآلاثر 
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

سوراي- دار الفكر مطاع الطرابيشيرواة حممد بن إسحاق بن يسار يف املغازي والسري وسائر املروايت

ابن نقطة، حممد بن عبد الغين(حمقق على ثالث نسخ خطية) 2/1التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ629)البغدادي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
شريف بن صاحل التشادي

الفاسي، حممد بن أمحد احلسين3/1ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ832)

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد صاحل بن عبد العزيز املراد

الفاسي، حممد بن أمحد احلسين2/1ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ832)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ765)حممد بن علي احلسيين 4/1التذكرة يف معرفة رجال الكتب العشرة  حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06

زوائد رجاهلم على الكتب) 2/1تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة 
(الستة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق ودراسة
أكرم هللا إمداد احلق. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغامن روى عن أبيه عن جده
( هـ879)السودوين احلنفي 

الكويت- مكتبة املعال  دراسة وحتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

وأبو ( هـ234)علي بن املديين الرواة من اإلخوة واألخوات
( هـ275)داود السجستاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

تسمية من مل َيرِو عنه غري واحد، الطبقات، تسمية)ثالث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

األردن- مكتبة املنار ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق وتعليق
مشهور حسن وعبد الكرمي الوريكات

حممد بن احلسني األزدي املوصليمن وافق امسه اسم أبيه
( هـ374)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الرايض- دار الراية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر اإلخوة واألخوات حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)ذكر من امسه شعبة 
( هـ430)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ختريج/حتقيق
طارق حممد العمودي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالسابق والالحق يف تباعد ما بني راويني عن شيخ واحد
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- دار الصميعي  تعليق/حتقيق
حممد مطر الزهراين. د

تعقب واستدراك الذهيب على أقوال العلماء يف بعض الرواة الذين ذكرهم
وموازنة ببعض كتبه (ميزان االعتدال)يف كتابه 

بريوت- دار ابن حزم  مجع ودراسة
عوض بن عتقي احلازمي. د

-دار الكتب العلمية سيد بن كسروي حسن7/1هدي القاصد إىل أصحاب احلديث الواحد 
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06

دراسات حديثية ملن ال يروي إال عن ثقة، مع ذكر أمساء من ُوِصف بذلك
من الرواة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي

-مكتبة الغرابء األثرية حممد ضياء الرمحن األعظميالصحايب اجلليل أبو هريرة رضي هللا عنه يف ضوء مروايته
املدينة

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد من امسه عطاء من رواة احلديث حتقيق
هشام بن إمساعيل السقا

مسألة االحتجاج ابلشافعي فيما أسند إليه، والرد على الطاعنني بعظم
جهلهم عليه

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن حممد اإلمساعيلي

ــحة  عمر بن رسالن البلقيين الشافعي(إثبات صحبة عبد هللا الصناحبي)الطريقة الواضحة يف متييز الـصُّـناِب
( هـ805)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

ضوابط اجلرح والتعديل، مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس بن أيب
إسحاق السبيعي

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

مركز تفسري للدراساتغامن احلمد وحيىي الشهريحفص بن سليمان القارىء بني اجلرح والتعديل
الرايض- القرآنية 

دراسة نظرية تطبيقية على مروايهتم– زهري بن حممد ورواايت الشاميني عنه 
عنه يف مستدرك احلاكم

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد هللا القناص

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكيمعرفة أصحاب شعبة بن احلجاج
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06

رمضان أوله رمحه وأوسطه مغفرة وآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
أوضح البيان يف جرح علي بن زيد بن جدعان: ، ومعه" عتق من النار

الرايض- دار املسري ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

الرايض- مكتبة التوبة فضل بن عمار العماريمحاد الرواية بني الوهم واحلقيقة

اإلمام أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن امساعيل بن محاد بن زيد األزدي
موالهم البصري مث البغدادي

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن عبد العزيز العريين

الرواة الذين أخرج هلم اإلمام البخاري يف املتابعات وأحاديثهم يف اجلامع
2/1مجع ودراسة - الصحيح 

القاهرة- دار الذخائر الدمراين عبد هللا عبد الغين سعد

وحديثه يف الكتب الستة ( هـ128)اإلمام عاصم بن أيب النجود الكويف 
2/1 (مجع ودراسة)

الرايض- مكتبة التوبة أمين بن أمحد امبايل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

، مع" شافية الغلل مبهمات علم العلل"ألفية علل احلديث املسماة 
"مزيل اخللل عن أبيات شافية العلل: "شرحها

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

القاهرة- دار السالم نور الدين عرتحملات موجزة يف أصول علل احلديث

–دار املرياث النبوي رضا بو شامةاملذكرة يف علم العلل
اجلزائر

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا علل احلديث ومعرفة الرجال
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد مصطفى األعظمي

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا علل احلديث ومعرفة الرجال يف احلديث
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مازن بن حممد السرساوي

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا (رواية اإلمام أيب الرباء)العلل ومعرفة الرجال 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا العلل
(هـ

الكويت- دار غراس  ختريج/حتقيق
حسام حممد بوقريص

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا اجلزء اخلامس من األحاديث املعللة
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
خالد بن حممد املختار البداوي

الرايض- دار القبس ( هـ241)أمحد بن حنبل (تقدم يف كتب الرتاجم) 4/1كتاب العلل ومعرفة الرجال  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

تقدم يف كتب)¼ موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله 
(العلل

بريوت- عامل الكتب  مجع/حتقيق
السيد أبو املعاطي النوري وغريه

ومعرفة الفقهاء الثقات من الضعاف مما اجتمع (علل احلديث)كتاب فيه 
عليه العلماء من أهل البصرة، برواية حممد بن عبد السالم اخلشين القرطيب

أبو حفص الفالس، عمرو بن علي
( هـ249)السقاء 

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

حتقيق وتعليق/دراسة
حممد الطرباين. د

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويمتوهنا يف التناقض ( هـ256)األحاديث اليت أعل اإلمام البخاري 

مسلم بن احلجاج النيسابوريالتمييز
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

مسلم بن احلجاج النيسابوريالتمييز
( هـ261)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد القادر مصطفى احملمدي. د

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالوجيز يف شرح كتاب التمييز لإلمام مسلم بن احلجاج
الرايض

عناية وحتقيق
خالد بن جذع آل سعدون

تقدم يف حبوث على)علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج 
(صحيح مسلم

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ327)حممد بن أمحد الشهيد  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى (مرتبة على اجلامع)علل الرتمذي الكبري  ترتيب
أبو طالب القاضي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن2/1شرح علل الرتمذي 
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار العطاء  حتقيق
نور الدين عرت. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنشرح علل الرتمذي
( هـ795)أمحد 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن2/1شرح علل الرتمذي 
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق ودراسة
مهام عبد الرحيم سعيد. د

العلل»األحاديث اليت ذكر اإلمام الرتمذي فيها اختالفا وليست يف 
2/1 (من أول اجلامع إىل آخر ابب الزكاة)- « الكبري

-دار التوحيد للنشر خالد بن حممد ابمسح
الرايض

فيها اختالفا (يف جامعه)األحاديث املعلة ابالختالف اليت ذكر الرتمذي 
2/1وليست يف العلل الكبري من ابب الفرائض إىل آخر أبواب العلم 

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايع

الرايض- دار احملدث ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى العلل الصغري حتقيق
عادل بن عبد الشكور الزرقي

للطرباين من أول الكتاب (املعجم الكبري)األحاديث املعلة ابالختالف يف 
مجعا ودراسة- إىل هناية اجلزء الثالث عشر 

-جامعة امللك سعود صاحل بن راشد القريري
الرايض

إشراف
حممد بن تركي الرتكي. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد(ومعه تتمة) ( هـ311)املنتخب من العلل للخالل 
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار الراية  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابالختالف على الرواة يف كتابه ( هـ303)األحاديث اليت أعلها النسائي 
(أصله رسالة دكتوراه) 2/1مجعا وخترجيا ودراسة  - (اجملتىب)

-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكر
األردن

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب7/1كتاب العلل 
( هـ327)حامت الرازي 

أشرف على حتقيقه
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب3/1علل احلديث 
( هـ327)حامت الرازي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت عبد املطلب وعلي عبد الباسط

 مسألة من كتاب الغزو36كتاب مناسك احلج، ومعه - علل احلديث 
2/1والسري 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق وختريج ودراسة
تركي بن فهد الغمري. د

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(النصف الثاين من اجمللد األول)تعليقة على العلل البن أيب حامت 
( هـ744)املقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
سامي بن حممد بن جاد هللا

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدشرح علل ابن أيب حامت
( هـ744)املقدسي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فهمي

عبد الرمحن بن حيىي املعلميفوائد يف كتاب العلل البن أبـي حامت
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
عبد الرزاق الرؤوف

الرايض- دار طيبة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 11/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي

حملفوظ (العلل الواردة يف األحاديث النبوية)تتمة حتقيق ) 5/1العلل 
(السلفي (الرمحن

الرايض- دار التدمرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن صاحل الدابسي

بريوت- شركة الراين ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 10/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  حتقيق
حممد بن صاحل الدابسي

الرايض- دار طيبة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 14/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  حتقيق
خالد بن إبراهيم املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد حسن دمفو4/1مروايت اإلمام الزهري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين 

أحاديث أيب إسحاق السبيعي اليت ذكر الدارقطين فيها اختالفا يف كتاب
3/1مجعا ودراسة  - ((العلل))

الرايض- دار التوحيد خالد بن حممد ابمسح

العلل واملناكري الواقعة يف صحيح ابن حبان وما انتقد عليه يف بعض مسائل
2/1االعتقاد 

مصر- دار الضياء حممد عبد املنعم بن حممد بن رشاد

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي أحاديث معلة ظاهرها الصحة

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي(إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني): علل حديث أيب قتادة

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن ايسني الفحل2/1اجلامع يف العلل والفوائد 

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري6/1املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي 
( هـ1380)الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

-دار الغرب اإلسالمي 41/1املسند املصنف املعلل 
بريوت

إعداد
مجاعة  من الباحثني

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح(جهود حمدثني: مكرر يف كتب)جهود احملدثني يف بيان علل احلديث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06

دراسة نظرية وتطبيقية يف علل- معرفة أصحاب الرواة وأثرها يف التعليل 
2/1أصحاب األعمش 

دمشق- دار النوادر عبد السالم أبو مسحة

دراسة من خالل)التحديث إبعالل احملدثني بعلة دخول حديث يف حديث 
البن أيب حامت (العلل)كتاب 

مصر- دار الفالح محد بن إبراهيم الشتوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
الشواهد واملتابعات والفصل بني الوصل يف الرواايت :املوضوع 

06

القاهرة- مكتبة ابن تيمية طارق بن عوض هللااإلرشادات يف تقوية األحاديث ابلشواهد واملتابعات

أبو ظيب- دار احملجة أبو إسحاق احلويين6/1تنبيه اهلاجد إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد 

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1الفصل للوصل املدرج يف النقل 
( هـ463)ابن اثبت 

الثقبة- دار اهلجرة  حتقيق
حممد مطر الزهراين. د

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليمالزايدات الضعيفة يف األحاديث الصحيحة

مرتبة على)تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ املدرجة والضعيفة 
(أبواب الفقه

الرايض- دار املسري خالد بن علي العنربي

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفر2/1الزايدات الشاذة يف حديث الثقات 

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن مرعي الشباسياأللفاظ الشاذة واملدرجة املنثورة داخل املتون الصحيحة املشهورة تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

األلفاظ املدرجة يف أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء
دراسة حديثية فقهية - (األئمة األربعة)

الرايض- دار امليمان عزت رويب اجلرحي

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحانمنت الزايدات الضعيفة يف املتون الصحيحة
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06

الكويت- مكتبة املعال ابسم بن فيصل اجلوابرة(رسالة ماجستري)مروايت اللعن يف السنة 

عجمان- مكتبة الفرقان عبد الرؤوف عبد املنان"كل أمر ذي ابل"أحسن املقال يف ختريج حديث 

الرايض- دار القبس خليفة بن أرمحة الكواريأان مدينة العلم وعلي ابهبا: ختريج حديث

دراسة حديثية حلديث أم سلمة يف احلج الدال على أن التحلل برمي
اجلمرات مشروط بطواف اإلفاضة يوم النحر

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريي تقدمي املشائخ
مقبل الوادعي وعبد هللا السعد

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر األحاديث اليت خولف فيها اإلمام مالك بن أنس حتقيق
رضا بن خالد اجلزائري

األحاديث اليت حسنها أبو عيسى الرتمذي وانفرد إبخراجها عن الكتب
دراسة حتليلية- الستة  

الرايض- دار الفضيلة عبد الرمحن بن صاحل حميي الدين

-اجلامعة اإلسالمية يوسف بن حممد الدخيل2/1سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي 
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويوتوقف يف تصحيحها (صحيحه)األحاديث اليت رواها اإلمام ابن خزمية يف 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن مانع الروقينفح العبري من دروس اجلامع الكبري تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06

-مكتبة صنعاء األثرية حيىي بن علي احلجوريالرايض املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة
صنعاء

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياإلصابة يف تصحيح ما ضعفه وإبراز ما جهله احلجوري من مفاريد الصحابة
اجلزائر

مفاريد)اإلصابة يف استدراك ما فات احلجوري من األحاديث يف كتابه 
(الصحابة

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي
اجلزائر

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازمي2/1املتعة يف بيان األحاديث اليت اتفق عليها السبعة 

-دار البشائر اإلسالمية عواد بن حسني اخللفمسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة
بريوت

مركز املدينة العلمي خلدمة الكتابالألىلء املضيئة فيما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة
والسنة

الرايض- دار السالم 

-دار الكتب العلمية (الكتب الستة ومسند أمحد)الثالثيات يف احلديث النبوي 
بريوت

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد الرحيم

-املكتبة اإلسالمية عصام موسى هاديجممع البحرين فيما صححه األلباين من األحاديث على شرط الشيخني
األردن

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينسلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن انفع عن ابن عمر
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06

(الكالم عليها- خترجيها - مجعها )رواايت املدلسني يف صحيح مسلم 
(رسالة جامعية)

-دار البشائر اإلسالمية عواد بن حسني اخللف
بريوت

الرايض- مكتبة الرشد نوال بنت حسن الغنام2/1استدراكات الصحابة يف الرواية 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلرسالة يف اختالف ألفاظ احلديث النبوي
( هـ1182)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

عناية
صربي مصطفى احملمودي

هذا: (املستدرك على الصحيحني)فصل رائق يتعلق بقول احلاكم يف 
ابن حجر رمحه هللا: اختصار- حديث على شرط الشيخني 

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

عناية
ايسر بن سعد العسكر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات يف كتب احلديث  :املوضوع 

06

حممد صديق بن حسن القنوجياحلطة يف ذكر الصحاح الستة
( هـ1307)

، دار(بريوت)دار اجليل 
(عمان)عمار 

حتقيق
علي بن حسن احلليب

الرايض- دار قرطبة عبد العزيز بن عبد هللا الشايعالكتب الستة وأشهر شروحها وحواشيها، وأبرز الدراسات املعاصرة عليها

تقدميحممد إسحاق آل إبراهيم(رسالة جامعية)رواايهتا ونسخها – األصول الستة 
ربيع بن هادي املدخلي. د

املؤلفعبد هللا بن صاحل الرباكاإلمام أبو داود السجستاين وكتابه السنن

القاهرة- دار البصائر نور الدين عرتالرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني

حممد بن عمر املديين األصبهاينخصائص مسند اإلمام أمحد
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

أي كتاب األحكام)بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام 
6/1 ( هـ581الشرعية الوسطى لعبد احلق األشبيلي 

ابن القطان، علي بن حممد الفاسي
( هـ628)

الرايض- دار طيبة  دراسة/حتقيق
احلسني آيث سعيد. د

-جامعة الشارقة ( هـ762)مغلطاي بن قـليج رسالة دكتوراة - 4/1 (الوهم واإليهام)منار اإلسالم برتتيب كتاب 
اإلمارات

دراسة وحتقيق
محدة أمحد املهريي. د

وأغفله، أو أمل به فما متمه« البيان»بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب 
(البن القطان« بيان الوهم»استدراك على كتاب ) 3/1وال كمله 

ابن املواق، حممد بن أيب حيىي أيب
( هـ642)بكر 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حممد خرشايف. د
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06

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(بيان الوهم واإليهام)الرد على ابن القطان يف كتابه 
( هـ748)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري

1251   من 429صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- تصحيفات حديثية  :املوضوع 

06

العسكري، احلسن بن عبد هللاأخبار املصحفني
( هـ382)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي

العسكري، احلسن بن عبد هللاتصحيفات احملدثني
( هـ382)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
حممود أمحد مرية. د

-دار الكتب العلمية ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد إصالح غلط احملدثني
بريوت

شرح/ختريج
صالح حممد حممد عويضة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد (سلسلة كتب التصحيح اللغوي)إصالح غلط احملدثني  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

، (احتجم)جمموع فيه جواب بعض اخلدم ألهل النعم عن تصحيف حديث 
:العشرة من مروايت صاحل بن اإلمام أمحد وزايداهتا، ويليه جزء فيه: ويليه

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالتطريف يف التصحيف
( هـ911)ابن الكمال 

عمان- دار الفائز  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليالتعريف لفن التصحيف
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

األخطاء اإلسنادية وتصويبها، يليه ما قيل يف اإلمام أيب هليعة املصري
( هـ174)

عبد العزيز العثيم وعطا هللا بن فيض
السندي

-دار أضواء السلف 
الرايض

-دار أضواء السلف عبد الكرمي بن أمحد الوريكاتالوهم يف رواايت خمتلفي األمصار
الرايض
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06

-دار الكتاب والسنة أبو األشبال أمحد شاغفالتعليقات املفيدة على الكتب العديدة
ابكستان

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرالبيان والتعريف بسرقة احلديث النبوي الشريف
الرايض

الرايض- دار طيبة أسطريي مجالالتصحيف وأثره يف احلديث والفقه، وجهود احملدثني يف مكافحته
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06

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتمشاهري علماء األمصار
( هـ354)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جمدي بن منصور السيد شورى

أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللااإلرشاد يف معرفة علماء احلديث
( هـ446)القزويين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس. د

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاملعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل
( هـ571)الشافعي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
سكينة الشهايب

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد4/1طبقات علماء احلديث 
( هـ744)املقدسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ابراهيم الزيبق

تذكرة احلفاظ، ومعه الذيل على تذكرة احلفاظ، لتلميذه أيب احملاسن حممد
(كتاب شامل حلفاظ اإلسالم) 5/1بن علي احلسيين 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
زكراي عمريات

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(شامل ملشايخ الذهيب وعلماء عصره)املعجم املختص ابحملدثني 
( هـ748)

الطائف- مكتبة الصديق  حتقيق
حممد احلبيب اهليلة. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(البلدان اليت استوطنها العلماء)األمصار ذوات اآلاثر 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
قاسم علي سعد

 حافظا من حفاظ950فيه أمساء ووفيات )تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ 
(6- سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي  )(السنة النبوية

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن(للذهيب« تذكرة احلفاظ» وهو ذيل )طبقات احلفاظ، 
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د
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06

القاهرة- عامل الكتب عبد العزيز عز الدين السريوانمعجم طبقات احلفاظ واملفسرين

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمولمشاهري احملدثني الذين جاوروا مبكة املكرمة عرب العصور

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن عبد هللا الزهراين15/1معجم رواة احلديث األماجد من علماء زهران وغامد 

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ4/1أعالم احلفاظ واحملدثني عرب أربعة عشر قران 
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06

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن جباش احلمريي3/1احلديث واحملدثون يف اليمن يف عصر الصحابة 

بريوت- دار ابن حزم أمني القضاة(رسالة دكتوراه)مدرسة احلديث يف البصرة حىت القرن الثالث اهلجري 

-مكتبة دار املنهاج أمحد بن علي القرين( هـ422 - 93)مدرسة احلديث يف قرطبة من الفتح إىل سقوط اخلالفة 
الرايض

املدرسة احلديثية يف مكة واملدينة وأثرها يف احلديث وعلومه، من نشأهتا حىت
2/1هناية القرن الثاين اهلجري 

-مكتبة دار املنهاج حممد الثاين بن عمر بن موسى
الرايض

تقدمي
حممد مطر الزهراين. د

مدرسة احلديث يف القريوان من الفتح اإلسالمي إىل منتصف القرن اخلامس
رسالة ماجستري - 2/1اهلجري 

الدار العاملية للكتاباحلسني بن حممد شواظ
الرايض- االسالمي 

من القرن السابع إىل منتصف القرن الرابع)املؤلفات يف نظم علوم احلديث 
(عشر

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماش
النبوية

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح(مكرر يف كتب العلل)جهود احملدثني يف بيان علل احلديث 

املنعقدة يف- ندوة عناية اململكة العربية السعودية ابلسنة والسرية النبوية 
(10/1) هـ 1425جممع امللك فهد ابملدينة املنورة يف ربيع األول 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

وجهوده يف علم احلديث، مع دراسة زايداته يف ( هـ219)اإلمام احلميدي 
2/1 (اجلمع بني الصحيحني)

-مكتبة العلوم واحلكم حيىي بن عبد هللا األسدي
املدينة
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06

ويتضمن منتقى من حديث الزهري)حمداث  ( هـ258)حممد بن حيىي الذهلي 
(له

مكة- جامعة أم القرى سليمان بن سعيد العسريي

262)املوسوعة العلمية الشاملة لإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة السدوسي 
2/1 (هـ

-دار أضواء السلف علي بن عبد هللا الصياح
الرايض

تقدمي املشايخ
عبد الرمحن الرباك وعبد هللا السعد

وجهوده يف السنة النبوية، مع حتقيق كتابه ( هـ264)أبو زرعة الرازي 
3/1وأجوبته على أسئلة الربذعي  (الضعفاء)

-اجلامعة اإلسالمية سعدي بن مهدي اهلامشي
املدينة

أبو العرب التميمي القريواين وجهوده يف خدمة احلديث النبوي أبفريقية
( هـ333 - 250)

تونس- جممع األطرش علي بن حممد بنعون

السنن الصحاح)، املسمى (السنن)وكتابه  ( هـ353)احلافظ ابن السكن 
(املأثورة

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايع

-دار األندلس اخلضراء عبد هللا بن ضيف هللا الرحيليوآاثره العلمية ( هـ385)اإلمام أيب احلسن الدارقطين 
جدة

الرايض- دار الشريف حممد أمحد رضوانوجهوده يف خدمة السنة النبوية ( هـ390)احلافظ الطرباين 

-دار القرآن الكرمي حممود بن أمحد الطحانوأثره يف علوم احلديث ( هـ463)احلافظ اخلطيب البغدادي 
بريوت

الرايض- دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبليف احلديث وعلومه ( هـ511)منهج احلافظ أيب عبد هللا بن منده 
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06

بريوت- دار ابن حزم حممد الوثيقوآاثره احلديثية ( هـ581)عبد احلق األشبيلي 

-دار البشائر اإلسالمية نور الدين بن احلميدي اإلدريسي( هـ663) (حياته وآاثره)اإلمام احلافظ أبو بكر ابن مسدي الغرانطي 
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية أمحد عبدالعريز احلدادوأثره يف احلديث وعلومه ( هـ676)اإلمام النووي 
بريوت

وجهوده يف احلديث ( هـ733)القاضي بدر الدين بن مجاعة املتوىف سنة 
وعلومه

بريوت- دار املقتبس سامي حممد يوسف إمساعيل

الرايض- دار العاصمة عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي¼شيخ اإلسالم ابن تيمية وجهوده يف احلديث وعلومه 

الرايض- دار املنهاج عبد الباري عبد احلميد البدخشيوجهوده يف احلديث وعلومه ( هـ761)احلافظ العالئي 

إصالح كتاب ابن الصالح، مع دراسة عن احلافظ عالء الدين مغلطاي
2/1وجهوده يف احلديث 

-مكتبة أضواء السلف ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انصر عبد العزيز فرج أمحد. د

-دار أضواء السلف أمحد معبد عبد الكرمي5/1وأثره يف السنة  ( هـ806)احلافظ العراقي 
الرايض

وجهوده يف احلديث النبوي ، ( هـ842)اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي 
شرح عقود الدرر يف علوم األثر: مع حتقيق كتابه

دمشق- دار النوادر  دراسة وحتقيق
زكراي عبد العزيز اجلاسم
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-دار البشائر اإلسالمية صاحل يوسف معتوقوأثره يف علم احلديث ( هـ855)بدر الدين العيين 
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية خليل إبراهيم قوتاليوأثره يف احلديث ( هـ1014)اإلمام علي القاري 
بريوت

-وجهوده يف احلديث وعلومه  ( هـ1382)احلافظ حممد عبد احلي الكتاين 
دراسة حتليلية

دار النوادر اللبنانيةحممد صاحل نوري اخلطيب احلسيين إشراف
نور الدين عرت. د

النكت اجلياد: موسوعة املعلمي اليماين وأثره يف علم احلديث املسماة
4/1املنتخبة من كالم شيخ النقاد 

الرايض- دار طيبة إبراهيم بن سعيد الصبيحي

رسالة)وأثره يف السنة ورجاهلا  ( هـ1386)الشيخ عبد الرمحن املعلمي 
(ماجستري من اجلامعة االسالمية

اخلرب- دار ابن عفان منصور بن عبد العزيز السماري

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن إبراهيم آل معدي( هـ1420)اجلهود احلديثية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن حممد العيزريجهود الشيخ األلباين يف احلديث رواية ودراية

املدينة- الناشر املتميز نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي2/1اإلمام الوادعي وجهوده يف جتديد السنة النبوية 

-دار البشائر اإلسالمية صاحل يوسف معتوق(القرن الثامن اهلجري)جهود املرأة يف رواية احلديث 
بريوت
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نشأته واترخيه، ويليه كتاب التمييز ملسلم ابن- منهج النقد عند احملدثني 
احلجاج

الرايض- مكتبة الكوثر حممد مصطفى األعظمي

دمشق- طيبة الدمشقية نور الدين عرتمناهج احملدثني العامة يف الرواية والتصنيف

املدينة- الناشر املتميز خالد بن قاسم الردادياملعني يف معرفة مناهج احملدثني

القاهرة- دار السالم رفعت فوزي عبد املطلباملدخل إىل مناهج احملدثني

آراء لبعض املعاصرين: ويليه- دراسة أتصيلية - منهج احملدثني يف النقد 
عرض ومناقشة- حول منهج احملدثني يف النقد 

-مكتبة العلوم واحلكم حافظ بن حممد احلكمي
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد مرتضى الزين أمحد(رسالة دكتوراه)مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة 

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميد(رسالة دكتوراه)مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة 

اهتمام احملدثني بنقد احلديث سندًا ومتناً، ودحض مزاعم املستشرقني
وأتباعهم

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفي

املؤلفمسفر بن غرم هللا الدميينمقاييس نقد متون السنة
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الرايض- مكتبة الرشد جنم عبد الرمحن خلفنقد املنت بني صناعة احملدثني

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عثمان الرشوديمناهج أصحاب الكتب الستة ومالك وأمحد والدارمي تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د

صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان،)حمضرات يف مناهج احملدثني 
(مستدرك احلاكم

ــمَّان- الدار األثرية ابسم بن فيصل اجلوابرة َعــ عناية
أمحد مجال أبو سيف

صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان،)حماضرات يف مناهج احملدثني 
(مستدرك احلاكم

ــمَّان- الدار األثرية ابسم بن فيصل اجلوابرة َعــ

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكيمعرفة مناهج احملدثني، مالك، أمحد، ابن، خزمية، ابن حبان، احلاكم، الطرباين

شروط األئمة، رسالة يف بيان فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلاثر
وحقيقة السنن وتصحيح الرواايت

ابن منده، حممد بن إسحاق
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- دار املسلم  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

، شروط األئمة اخلمسة حملمد( هـ507)شروط األئمة الستة حملمد املقدسي 
( ه429)، عارية الكتب ألمحد اليزدي ( هـ558)احلازمي 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد الرزاق أسوددراسة تطبيقية– شروط الراوي والرواية عند أصحاب السنن 

-دار األصول العلمية حممد بن صاحل السامرائي(الطبقات الكربى)منهجه وموارده يف كتابه  - ( هـ230)اإلمام ابن سعد 
اسطنبول

تقدمي
أكرم ضياء العمري. د
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الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي إمساعيل صباحاحلديث الصحيح ومنهج علماء املسلمني يف التصحيح

الـسَّـرب عند احملدثني وأثره يف معرفة أنواع علوم احلديث يف املنت واإلسناد
ويف احلكم على الرواة وعلى املروايت

-مكتبة دار البيان عبد الكرمي بن حممد جراد
الكويت

الرايض- الرتاث الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املريدراسة نظرية تطبيقية- فقه الراوي وأثره يف الرواية والرواة  تقدمي ومراجعة
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبل(رسالة دكتوراه)منهج احلافظ أيب عبدهللا ابن منده يف احلديث وعلومه 

رسالة ماجستري من جامعة أم)علي بن املديين ومنهجه يف نقد الرجال 
(القرى

-دار البشائر اإلسالمية إكرام هللا إمداد احلق
بريوت

دراسة)اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ومنهجه يف نقد الرجال 
3/1 ((اجلرح والتعديل)تطبيقية على كتابه 

الرايض- مكتبة الرشد آالء إبراهيم الزهارنة

تقدمي الشيخفهمي أمحد القزاز(اجلامع الصحيح)أقوال اإلمام البخاري يف علوم احلديث يف كتابه 
صبحي البدري السامرائي

-مكتبة اإلمام الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املريعبقرية اإلمام البخاري يف صحيحه حلفظ السنة وأتصيل االعتدال الفكري
الكويت

موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف السند
املعنعن بني املتعاصرين

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن منصور الدريس
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الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلماناإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح وأثره يف علم احلديث

ابن رشيد الفهري، حممد بن عمرالسنن األبني واملرد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السند املعنعن
( هـ721)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
صالح املصرايت

أبو داود، سليمان بن األشعثرسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه
( هـ275)السجستاين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن لطفي الصباغ. د

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح رسالة أيب داود

عمَّان- دار الفتح عداب حممود احلمش3/1دراسة نقدية تطبيقية - اإلمام الرتمذي ومنهجه يف كتابه اجلامع 

مجع ودراسة لألحاديث اليت- احلديث املنكر وداللته عند اإلمام الرتمذي 
(مكرر يف فوائد يف مصطلح احلديث)حكم عليها الرتمذي ابلنكارة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

بريوت- مؤسسة الرسالة نور الدين عرتاإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني

الرايض- مكتبة املعارف عمر إميان أبو بكراإلمام النسائي وكتابه اجملتىب

»منهج اإلمام أمحد يف التعليل وأثره يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه 
«العلل ومعرفة الرجال

بريوت- دار ابن حزم أبو بكر بن الطيب كايف
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-وقف السالم اخلريي بشري علي عمر2/1منهج اإلمام أمحد يف إعالل االحاديث 
الرايض

دراسة- منهج اإلمام أمحد يف بناء احلكم الفقهي على احلديث الضعيف 
(رسالة دكتوراه)أتصيلية تطبيقية 

الرايض- دار التحبري عبد الرمحن بن فؤاد العامر

-الروضة للنشر وتوزيع عبد هللا بن فوزان الفوزانشيوخه الذين جرحهم وروى عنهم- منهج اإلمام أمحد يف انتقاء الشيوخ 
مصر

القاهرة- املكتبة العمرية شريف بن صاحل التشادي املصريمنهج اإلمام أيب القاسم الطرباين يف التعليل إشراف
أمحد معبد عبد الكرمي. د

مكة- جامعة أم القرى عداب حممود احلمشرسالة علمية- اإلمام ابن حبان ومنهجه يف اجلرح والتعديل  إشراف
أمحد حممد نور سيف. د

الرايض- مكتبة الرشد زهري عثمان علي نورابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال

«التمهيد»منهج احلافظ ابن عبد الرب يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه 
2/1

بريوت- دار ابن حزم حممد عبد رب النيب

رسالة)منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه السنن وأثره يف اختالف الفقهاء 
(جامعية

القاهرة- دار احملدثني كيالين حممد خليفة تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن حممد الشرمانأليب جعفر الطحاوي (شرح اآلاثر)الصناعة احلديثية يف كتاب 
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الرايض- دار املأثور نبيلة بنت زيد اجلليبة2/1منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف نقد األحاديث 

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز شاكر الكبيسي2/1« الصحيح»اإلمام ابن خزمية ومنهجه يف كتابه 

القاهرة- دار الذخائر حممد حمب الدين أبو زيد(اتريخ بغداد)منهج اخلطيب البغدادي يف نقد احلديث من خالل كتابه 

املـجلى يف حتقيق أحاديث احمللى، ومعه الصناعة احلديثية عند ابن حزم
(مكرر يف كتب ختريج األحاديث اليت يف كتب الفقه)

-دار املأمون للرتاث علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا
دمشق

منهج النقد احلديثي عند احلافظ الناقد أيب يعلى اخلليلي من خالل كتابه
(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث)

بريوت- دار املقتبس سامي رايض بن شعالل

الكاشف عن حقائق: اإلمام شرف الدين احلسيين الطييب، ومنهجه يف كتابه
2/1 (وهو شرح مشكاة املصابيح للتربيزي)السنن 

-دار الغرب اإلسالمي فاتن حسن حلواين
بريوت

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماشأشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
النبوية

-منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إعالل متون األحاديث وتضعيفها 
4/1دراسة نظرية تطبيقية 

جامعة اإلمام حممد بنعبد املنعم بن عبد الكرمي الذكر هللا
الرايض- سعود 

بريطانيا- جملة احلكمة حممد الثاين بن عمر بن موسى2/1ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب رمحه هللا 
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دمشق- دار القلم حسن فوزياإلمام الذهيب ومنهجه يف نقد منت احلديث

-دار الغرب اإلسالمي عمر مكي صغري(اتريخ اإلسالم)النقد احلديثي عند الذهيب يف كتابه 
بريوت

إشراف
بشار عواد معروف. د

(تفسري القرآن العظيم)نقد متون األحاديث عند احلافظ ابن كثري يف كتابه 
دراسة تطبيقية- 

الرايض- الرتاث الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املري

بريوت- دار اللؤلؤة حممد محدي أبو عبدهرسالة جامعية- منهج العالمة احملدث األلباين يف تعليل احلديث  إشراف/تقدمي
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي الفتح الرابين يف الدفاع عن الشيخ حممد انصر الدين األلباين

القاهرة- دار السالم حممد أمحد عويس عبد احلكممنهج األلباين يف التخريج

التفنيد لكتاب الرتشيد، وهو تعزيز للرد على من رمى الشيخ األلباين رمحه
هللا ابلتساهل

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

أجوبة ملن طعن يف يف منهج)إحتاف النفوس املطمئنة ابلذب عن السنة 
(األلباين وغريه من العلماء الكبار

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

القاهرة- دار اآلاثر حممد بن عمر ابزمولمناقشات وردود- مصطلح منهج املتقدمني واملتأخرين 
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:السماع والقراءة واإلجازة وأمهيتها يف العصور املتقدمة واملتأخرة، ويليه
ثبت الشيخ حممد سليم توكلنا

–دار احلديث الكتانية ( هـ1323)حممد سليم توكلنا 
املغرب

حتقيق
حممد بن أمحد التمتماين

168)إبراهيم بن طهمان اخلراساين مشيخة ابن طهمان
(هـ

-جممع اللغة العربية 
دمشق

حتقيق
حممد طاهر مالك. د

الذين روى عنهم يف ( هـ211)شيوخ اإلمام عبد الرزاق الصنعاين 
(املصنَّف)

الرايض- دار الصميعي انيف بن حممد العصيمي

الذين روى عنهم ومسع منهم، ( هـ197)شيوخ عبد هللا بن وهب القرشي 
مع أخبار بن وهب وفضله  وزهده

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك
( هـ578)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ277)مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي  حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

أبو ظيب- مؤسسة بينونة شريف بن صاحل التشادي املصري( هـ369)معجم شيوخ أيب الشيخ األصبهاين  تقدمي
رفعت فوزي عبد املطلب. د

صاحب املستخرج على)املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 
رواية اإلمام أيب بكر الربقاين عنه - (صحيح البخاري

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم 
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور. د

املؤلفعمر بن عبد هللا املقبل( هـ395)معجم شيوخ احلافظ أيب عبد هللا ابن منده 

( هـ395)ثالث رسائل يف اإلجازة يف احلديث لألئمة احلفاظ ابن منده 
( هـ637)وحممد بن سعيد الدبيثي  ( هـ584)وحممد بن موسى احلازمي 

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

حتقيق
حممد بن عبد هللا املباركي
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ابن النحاس، عبد الرمحن بن عمرمشيخة ابن النحاس املصري
( هـ416)املصري 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق وختريج ودراسة
ايسر مصطفى عبد الغين الشيخ

426)احلسن بن أمحد بن شاذان مشيخة ابن شاذان الصغرى
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
عصام موسى هادي

426)احلسن بن أمحد بن شاذان مشيخة ابن شاذان الصغرى
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

ابن اآلبنوسي ، حممد بن أمحداملشيخة
( هـ457)الصرييف 

-جامعة امللك سعود 
الرايض

حتقيق
خليل حسن محادة

حممد بن عبد الواحد الدقاق(معجم شيوخ الدقاق)كتاب الرسالة 
( هـ516)األصبهاين 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

دراسة وحتقيق
مجال عزون. د

، وجملس إمالء( هـ516)معجم مشايخ حممد بن عبد الواحد بن الدقاق 
له يف رؤية هللا تبارك وتعاىل

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق
الشريف حامت العوين

ابن احلطاب الرازي ، حممد بن أمحدمشيخة أيب عبد هللا الرازي، انتقاء أمحد بن حممد السلفي األصبهاين
( هـ525)الرازي 

الثقبة- دار اهلجرة  حتقيق
الشريف حامت العوين

قاضي املارستان، حممد بن عبد(املشيخة الكربى)أحاديث الشيوخ الثقات 
( هـ535)الباقي األنصاري 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الشريف حامت العوين

544)عياض بن موسى اليحصيب الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ماهر زهري جرار
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السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنالتحبري يف املعجم الكبري
( هـ562)منصور 

-رائسة ديوان األوقاف 
بغداد

حتقيق
منرية انجي سامل

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنالتحبري يف املعجم الكبري
( هـ562)منصور 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن4/1املنتخب من معجم شيوخ السمعاين 
( هـ562)منصور 

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

مشيخة أيب بكر بن النقور،: الفوائد احلسان عن الشيوخ الثقات، أو
اإلمام أيب حممد بن األخضر: ختريج

أبو بكر بن النقور، عبد هللا بن حممد
( هـ565)

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/حتقيق
مسعد السعدين

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ574)شهدة بنت أمحد اإلبري العمدة من الفوائد واآلاثر الصحاح والغرائب يف مشيخة شهدة حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ575)فهرست ابن خري األشبيلي 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد معروف وابنه حممد. د

ـــر ــَفـ ــ أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدمعجم السَّ
( هـ576)األصبهاين 

-اجلامعة اإلسالمية 
ابكستان

حتقيق
شري حممد زمان

ـــر ــَفـ ــ أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدمعجم السَّ
( هـ576)األصبهاين 

لبنان- دار الفكر  حتقيق
عبد هللا عمر البارودي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد2/1مشيخة احملدثني البغدادية 
( هـ576)األصبهاين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
أمحد فريد
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ــزيء من فهرسة أيب حممد عبد هللا احلجري السبيت  –دار احلديث الكتانية ( هـ591)ُج
املغرب

تعليق/قرأه
عبد العزيز الساوري

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمشيخة ابن اجلوزي
( هـ597)البغدادي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد حمفوظ

632)السهروردي ، عمر بن حممد (26- يقع ضمن سلسلة األجزاء احلديثية )مشيخة السهروردي 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ثالث من كتب املشيخات احلديثية، مشيخة عمر بن حممد السهروردي
، مشيخة أيب( هـ650)، املشيخة البغدادية، أمحد بن مفرج ( هـ632)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

،( هـ641)كتاب سلوك طريق السلف يف ذكر مشايخ عبد احلق بن خلف 
:وستة أجزاء أخرى، نسخها ( هـ636)حممد بن يوسف الربزايل : ختريج

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
عبد هللا بن محزة اجلزائري

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالفتح املبني: املشيخة البلدانية املسمى
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
حممد مطيع احلافظ

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموياملشيخة البغدادية
( هـ650)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموي( هـ636)املشيخة البغدادية، ختريج زكي الدين الربزايل 
( هـ650)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
كامران سعد هللا الدلوي

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموياملشيخة البغدادية
( هـ650)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
رايض حسني الطائي

1251   من 448صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات واملسلسالت  :املوضوع 

06

ابن األابر، حممد بن عبد هللا(املعروف اببن األابر)املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف 
( هـ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

ابن األابر، حممد بن عبد هللامعجم شيوخ ابن األابر األندلسي
( هـ658)القضاعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممود الدومي

رشيد: مشيخة النعال البغدادي صائن الدين حممد بن األجنب، ختريج
( هـ643)الدين حممد بن عبد العظيم املنذري 

659)حممد بن األجنب البغدادي 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
انجي معروف. بشار عواد ود. د

696)ابن الظاهري، أمحد بن حممد احلنفي : ختريج)مشيخة ابن البخاري 
3/1( (هـ

علي بن أمحد)ابن البخاري 
( هـ690)املقدسي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عوض بن عتقي احلازمي. د

اليونيين ، علي بن حممد بن أمحدمشيخة شرف الدين اليونيين
( هـ701)

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

علي بن مسعود بن نفيس: معجم شيوخ ابن نفيس املوصلي احلنبلي
2/1 ( هـ704)املوصلي 

علم إلحياء الرتاث
-واخلدمات الرقمية 

مجع
جاسم بن حممد الكندري

، ومعه( هـ718)مشيخة أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم املقدسي احلنبلي 
عوايل أيب بكر بن عبد الدائم

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

( هـ724)جمموع فيه ذكر مشايخ اإلمام ابن العطار الدمشقي الشافع 
فتاوى البن العطار وروايته لقصيدة ابن أيب داود يف السنة

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن سليمان بن داود اجلوهري
بريوت

حتقيق ودراسة
السيد عبد هللا احلسيين

وتقع يف) (األربعني اليت رواها شيخ اإلسالم ابلسند)األربعون التيمية 
(121 - 76/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أمحد إبراهيم احلاج
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ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين( هـ739)القاسم بن يوسف الربزايل : مشيخة ابن مجاعة، ختريج
( هـ733)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وحتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

جزء فيه أربعون حديثا خمرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا

أمني الدين، حممد بن إبراهيم الواين
( هـ735)

مصر- دار ابن عباس  حتقيق
أمحد بن عطية الوكيل

حميي الدين اليونيين ، عبد القادر بنمشيخة حميي الدين اليونيين
( هـ747)علي البعلبكي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمشيخة ابن تيمية برواية اإلمام الذهيب- األربعون حديثا 
( هـ748)

بريوت- دار القلم  دراسة/حتقيق
عبد العزيز السريوان

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1معجم الشيوخ 
( هـ748)

-دار األصول العلمية 
اسطنبول

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املعجم الكبري - معجم الشيوخ 
( هـ748)

الطائف- مكتبة الصديق  حتقيق
حممد احلبيب اهليلة. د

ايسني السواس ومأمون الصاغرجي هـ750 - 550معجم السماعات الدمشقية املنتخبة من سنة 
وستيفن ليدر

املعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

القزويين ، عمر بن عبد الرمحنمشيخة القزويين
( هـ750)املقرىء 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

-مكتبة العلوم واحلكم مرزوق بن هياس الزهراين2/1 ( هـ761)معجم شيوخ احلافظ العالئي 
املدينة

1251   من 450صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات واملسلسالت  :املوضوع 

06

مشيخة املسند حممد بن إبراهيم البياين، املعروف اببن إمام الصخرة، ختريج
( هـ744)احلافظ ابن رافع السالمي 

ابن إمام الصخرة ، حممد بن إبراهيم
( هـ766)البياين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

السبكي، عبد الوهاب بن عليمعجم الشيوخ
( هـ771)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد وآخرون

صدر: مشيخة اإلمام أيب حفص، عمر بن احلسن املراغي املزي، ختريج
الدين سليمان بن يوسف الياسويف املقدسي

عمر بن احلسن املراغي املزي
( هـ778)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

واسطة العقد الثمني يف أسانيد الكتب اليت انعقد على صحتها إمجاع
املسلمني

(اخلصيب)حممد بن أمحد التلمساين 
( هـ781)

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حممد هيباوي. د

797)ابن العاقويل، حممد بن حممد (مشيخة ابن العاقويل)الدراية يف معرفة الرواية 
(هـ

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
قاسم السامرائي. د

عفيف الدين حممد بن حممد البلياينشعب األسانيد يف رواية الكتب واملسانيد
( هـ802)الكازروين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

–دار احلديث الكتانية ( هـ803)فهرسة اإلمام احلافظ أيب زكراي حيىي بن أمحد السراج الفاسي 
املغرب

حتقيق
ـــس ــيـ ـــنــ نعيمة ب

816)أبو بكر بن احلسني املراغي ( هـ823)حممد بن موسى املراكشي املكي : مشيخة أيب بكر املراغي، ختريج
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد صاحل بن عبد العزيز املراد

عمر بن: ، ختريج( هـ851)املنتقى من مشيخة العز ابن الفرات احلنفي 
( هـ885)حممد القرشي 

كمال الدين، حممد بن حممد
( هـ906)املقدسي 

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناملعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة
( هـ852)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد املياديين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ879)احملدث حممد بن إبراهيم السالمي احلنبلي - ثبت السالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني

دار الكتب والواثئق( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي (املؤلف تلميذ ابن حجر) 5/1عنوان الزمان برتاجم الشيوخ واألقران 
القاهرة– القومية 

حتقيق
حسن حبشي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمعجم شيوخ السيوطي– املنجم يف املعجم 
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

:جتريد أمساء شيوخ العالمة السيوطي ومشيخاته يف فهرس مروايته الكبري
2/1أنشاب الكثب يف أنساب الكتب 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ926)ثبت شيخ اإلسالم القاضي زكراي بن حممد األنصاري 
دمشق

حتقيق/ختريج
حممد بن إبراهيم احلسني/السخاوي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ933)حممد بن محزة احلسيين مشيخة احلسيين
دمشق

دراسة وحتقيق
شهالء بنت عبد هللا بن عبد القادر

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي5/1الفهرست األوسط من املروايت 
( هـ953)

دمشق- دار النوادر  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

1037)حممد بن سليمان الروداين صلة اخللف مبوصول السلف
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق
حممد حجي. د

1251   من 452صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  علوم احلديث
مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات واملسلسالت  :املوضوع 

06

منتخب األسانيد يف وصل)املسمى  ( هـ1077)ثبت مشس الدين البابلي 
،( هـ1080)، لعيسى بن حممد الثعاليب (املصنفات واألجزاء واملسانيد

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وعناية
حممد بن انصر العجمي

خمتصر ثبت عبد: ، ويليه( هـ1089)ثبت عبد احلي ابن العماد احلنبلي 
، اختصار أبو املواهب احلنبلي( هـ1071)الباقي البعلي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

-املكتب اإلسالمي ( هـ1104)خليل بن إبراهيم اللقاين إحتاف ذوي اإلرشاد بتحرير وجوه اإلسناد
بريوت

تعليق
علي زين العابدين احلسيين. د

1134)عبد هللا بن سامل البصري اإلمداد يف معرفة علو اإلسناد
(هـ

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
العريب الدائز الفرايطي

حممد بن أمحد بن سعيد احلنفيالفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة
( هـ1150)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية وتعليق
حممد رضا القهوجي. د

وإجازته لطائفة من أعيان علماء ( هـ1188)ثبت اإلمام السفاريين احلنبلي 
عصره

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

 من أعيان القرن الثاين600حيتوي على تراجم أكثر من )املعجم املختص 
معجم شيوخه الصغري وإجازاته، حملمد سعيد السويدي: ، ويليه(عشر

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1205)حممد مرتضى الزبيدي 
بريوت

عناية
نظام يعقويب وحممد انصر العجمي

إجازته) ( هـ1205)من نوادر إجازات العالمة حممد مرتضى الزبيدي 
(ألمحد األنطاكي، األمري الصغري، أيب الفضل الرومي

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

جدة- دار الشروق ( هـ1218)صاحل بن حممد الفالين قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر حتقيق
عامر بن حسن صربي. د
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حممد بن حممد املصري املالكيشذا األدب يف علو اإلسناد والنسب: ثبت األمري الكبري املسمى
( هـ1232) (األمري الكبري)

-دار اإلمام الرازي 
القاهرة

حتقيق
مصطفى أبو زيد

عقود الآليل يف األسانيد العوايل، وهو ختريج: ثبت ابن عابدين، املسمى
ألسانيد شيخه حممد شاكر العقاد

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر
( هـ1252)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني

حممد املكي بن مصطفى بن عزوزعمدة األثبات يف االتصال ابلفهارس واألثبات
( هـ1334)املالكي 

تونس- الدار املالكية  حتقيق
عمر بن اجليالين الشبلي التونسي

جمموع رسائل وإجازات ونظم الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى النجدي
( هـ1343)

الرايض- دار الصميعي انصر بن سعود السالمة

1358)الدر النفيس يف إجازات ومروايت اإلمام عبد احلميد بن ابديس 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم حلسن بن علجية

مصر- دار االستقامة ( هـ1370)حيىي بن حممد األهنومي إسعاف األكابر واألصاغر إبسناد أويل األثبات والدفاتر دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

نيل األماين بفهرسة مسند: منح املنة يف سلسلة بعض كتب السنة، ويليه
العصر عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاين، مع طائفة من صور بعض إجازات

عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين
( هـ1382)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية وختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

الثبت العايل الرفيع يف إسناد: الثمر الينيع يف إجازات الصنيع، ويف ضمنه
( هـ1389)أهل العلم والتوقيع، لسليمان بن عبد الرمحن الصنيع 

-مركز امللك فيصل صاحل بن سليمان احلجي
الرايض

الثبت العايل الرفيع يف إسناد أهل العلم والتوقيع، ومعه تراجم العلماء
املعاصرين

سليمان بن عبد الرمحن الصنيع
( هـ1389)النجدي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع
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الثبت الكبري يف مشيخة وأسانيد وإجازات الشيخ حسن املشاط املكي
( هـ1399)

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

دراسة/حتقيق
حممد بن عبد الكرمي. د

حممد ايسني بن حممد عيسى الفاداينأسانيد وإجازات ومسلسالت الفاداين
( هـ1410)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

1417 - 1340)هدي الساري إىل أسانيد الشيخ إمساعيل األنصاري 
(ترمجته وأسانيده إىل أئمة الدين )(هـ

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي

ثبت العالمة الشيخ أمحد بن- الآلىلء الدرية يف مجع األسانيد النجمية 
( هـ1429)حيىي النجمي 

مصر- دار اإلمام أمحد  مجع وختريج
عبد هللا بن حممد األمحري

وهو ثبت الشيخ صبحي- نعمة املنان أسانيد شيخنا أيب عبد الرمحن 
( هـ1434)السامرائي 

القاهرة- مؤسسة املختار حممد بن غازي

حتفة السامع والرائي أبسانيد الشيخ احملدث السيد صبحي البدري
( هـ1434)السامرائي 

القاهرة- دار اآلفاق بدر بن علي بن طامي العتييب

صبحي بن جاسم البدري السامرائياللمعة يف إسناد الكتب التسعة
( هـ1434)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ثبت ومروايت الشيخ عبد الرمحن بن سعد- حتفة املريد بعايل األسانيد 
، فقيه الطائف ومسندها( هـ1442)العياف الودعاين 

مكة- مكتبة الفرقان بدر بن علي بن طامي العتييب

مكة- املكتبة األسدية فوزي عبد الصمد فطاينأسانيد الفطانيني يف رحاب البلد األمني
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مصر– دار الفقيه أسامة السيد حممود األزهريأسانيد املصريني

الكنز الفريد يف ترمجة العالمة حممد مطيع احلافظ وأعماله وما له من
االتصاالت واألسانيد

-دار البشائر اإلسالمية حممد أكرم الندوي
بريوت

املدينة- دار النصيحة النهج البديع أبسانيد ومروايت الشيخ ربيع مجع وختريج
عبد هللا بن أمحد األمحري

الكوكب املعتلي يف ترمجة وثبت واختيارات العالمة السلفي والفقيه احملقق
الشافعي علي بن حيىي البهكلي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن جربيل بن حسني

-دار البشائر اإلسالمية حممد يونس اجلونفوريالفرائد يف عوايل األسانيد وعوايل الفوائد
بريوت

تعليق/ختريج
حممد أكرم الندوي. د

 كتااب من40وهي ألزيد من )الدليل إىل أوائل الشيخ عبد الوكيل 
(مسموعات مسند مكة الشيخ عبد الوكيل

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

-دارة امللك عبد العزيز هشام بن حممد السعيد7/1دراسة نظرية استقرائية - اإلجازة العلمية يف جند 
الرايض

-دار أطلس اخلضراء جمموع اإلجازات النجدية
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د
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الثقبة- دار اهلجرة حممد بن مطر الزهرايننشأته وتطوره– تدوين السنة النبوية من القرن األول اىل القرن التاسع 

-املكتب اإلسالمي حممد مصطفى األعظمي2/1دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه 
بريوت

-دار الغرب اإلسالمي ( م1956)مناظر أحسن الكيالين (عبد الرزاق اسكندر. ترمجه عن األوردية د)تدوين احلديث 
بريوت

راجعه وخرج أحاديثه
بشار عواد معروف. د

اتريخ موجز للسنة النبوية منذ العصر النبوي إىل- املدخل يف اتريخ السنة 
العصر احلديث وجهود العلماء يف خدمتها وأشهر مصنفاهتا

املؤلفهاين أمحد فقيه

لبنان- دار الفكر حممد عجاج اخلطيبالسنة النبوية ، مكانتها ، حفظها وتدوينها ، تفنيد بعض الشبهات حوهلا

مصر- املكتبة التوفيقية حممد حممد أبو زهوعناية األمة اإلسالمية ابلسنة النبوية: احلديث واحملدثون، أو تقريظ
الشيخ حسنني حممد خملوف

دمشق- دار ابن كثري حممد عبد العزيز اخلويلمفتاح السنة أو اتريخ فنون احلديث النبوي تقدمي/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/حممود األرانؤوط

-دار البشائر اإلسالمية أمحد فارس السلومحفظ هللا السنة وصور من حفظ هللا هلا ومناقشتهم فيها
بريوت

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن علي القرينإعالم األعالم أبسباب عدم مجع السنة النبوية يف عصر صدر اإلسالم
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-دار حراء للكتاب ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي منزلة السنة يف التشريع اإلسالمي
القاهرة

ختريج
عبد الرمحن الفريوائي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريعظمة السنة النبوية

-املكتب اإلسالمي ( هـ1439)حممد بن لطفي الصباغ احلديث النبوي ، مصطلحه ، بالغته ، كتبه
بريوت

بريوت- دار اجليل عبد الغين عبد اخلالقحبوث يف السنة املشرفة

-املكتب اإلسالمي مصطفى بن حسين السباعيالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي
بريوت

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة نظرية تطبيقية- احلديث املوضوعي 

تكوين للدراساتعمر بن عبد هللا املقبلدراسة أتصيلية- جوامع الكلم النبوي 
جدة- واألحباث 

األحاديث النبوية اليت اسُتِدل هبا على اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واألرض
والفلك

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن حسن احلارثي
املدينة

مكة- جامعة أم القرى حممد بن عمر ابزمولعلم شرح احلديث وروافد البحث فيه
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بريوت- دار املقتبس بسام بن خليل الصفديدراسة أتصيلية منهجية- علم شرح احلديث 

الرايض- الرتاث الذهيب فاحل عبد هللا ارتيبانأضواء على كتب املفسرين وشراح احلديث القدماء واملعاصرين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مصر- مكتبة اإلميان رضا بن زكراي محيدةرواية احلديث ابملعىن وأثرها يف احلديث والفقه واللغة والنحو والتصريف

مدخل إىل معرفة دورها العلمي وأثرها الرتبوي يف التاريخ- األمايل احلديثية 
اإلسالمي

اسطنبول- دار اللباب رايض حسني الطائي

مكة- دار طيبة اخلضراء سليمان بن صاحل الثنيانقواعد فهم السنة

-مركز تدوين للبحوث حممد بن عبد هللا القناصضوابط منهجية لالستدالل ابلسنة النبوية
القصيم
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ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد5/1شرح صحيح البخاري 
( هـ535)األصبهاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد الرحيم العزاوي. د

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور الرسول صلى هللا عليه وسلم
5/1وسنته وأايمه 

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

أشرف على حتقيقه
شعيب األرانؤوط وعادل مرشد

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنعمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع
( هـ902)

مصر- دار الغـد اجلديد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

923)القسطالين، أمحد بن حممد حتفة السامع والقاري خبتم صحيح البخاري
(هـ

روااي للدراسات والبحوث
قطر- 

حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد آل اثين

حممد انصر الدين بن سامل الطبالويبداية القاري يف ختم البخاري
( هـ966)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية وتعليق
حممد بن يوسف العسقالين

ختم صحيح البخاري للحافظ: الوجه الصبيح يف ختم الصحيح، ويليه
فؤاد السوسي:، حتقيق( هـ1134)عبد هللا بن سامل البصري 

حممد علي بن عالن الصديقي املكي
( هـ1057)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق وتعليق
نور الدين بن حممد احلميدي

كتبه سنة)إظهار بعض نفائس ادِِخاري خلتم أحاديث اإلمام البخاري 
، إحتاف القاري بتحقيق ختم البخاري وترمجة اإلمام البوين( ه1112

أمحد بن قاسم البوين اجلزائري
( هـ1139)

بريوت- دار املقتبس  عناية
حممد شايب شريف

تقدميمساعد بن حامد الزهراينبراعة اخلتم عند اإلمام البخاري يف كتابه اجلامع الصحيح
علي بن حسن احلليب

-دار الفاروق احلديثة ( ه311)عمر بن حممد البجريي 2/1املستخرج على صحيح البخاري، واملسمى ابجلامع املسند 
القاهرة

حتقيق
حممد بن علي األزهري
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أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(قطعة منه)املستخرج على صحيح البخاري 
( هـ430)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
جلنة من الباحثني

املختصر النصيح يف هتذيب الكتاب)اختصار صحيح البخاري املسمى 
4/1 (اجلامع الصحيح

املهلب بن أمحد بن أيب صفرة
( هـ435)املالكي 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
أمحد فارس السلوم. د

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينخمتصر صحيح البخاري
( هـ733)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
رايض بن منسي العيسى. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ893)الزبيدي، حممد بن أمحد التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح حتقيق
طارق بن عوض هللا

1420)حممد انصر الدين األلباين 4/1خمتصر صحيح البخاري 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريخمتصر صحيح البخاري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين15/1فتح الباري شرح صحيح البخاري 
( هـ852)

الرايض- دار السالم  تتمة/ تعليق 
علي الشبل. د/ الشيخ ابن ابز 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين26/1فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
( هـ852)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

أِشرف على حتقيقه
شعيب األرانؤوط وعادل مرشد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينهدي الساري بشرح مقدمة فتح الباري
( هـ852)

مصر- املكتبة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب
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جتريد تعليقات)النكت على صحيح البخاري، ويليه التجريد على التنقيح 
2/1 (ابن حجر على شرح البخاري للزركشي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

مصر- املكتبة اإلسالمية  حتقيق
هشام السعيدين واندر مصطفى

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(مل يكمله) 2/1النكت على صحيح البخاري 
( هـ852)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

دراسة وحتقيق
قابل سعود. د

مصر- دار اللؤلؤة 3/1البيان والتبيني بتعقبات ابن حجر على ابن التني  مجع
عماد حممد علي عيسى. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1انتقاض االعرتاض يف الرد على العيين يف شرح البخاري 
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1354)عبد الرمحن البوصريي مبتكرات الآلىلء والدرر يف احملاكمة بني العيين وابن حجر حتقيق وتعليق
رائد بن صربي بن أيب علفة

أنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث اليت ذكرها ابن حجر العسقالين
11/1يف فتح الباري 

لبنان- مؤسسة الراين نبيل بن منصور البصارة

دار أضواء السلفمجع تعقبات العالمة األلباين على فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين
القاهرة- املصرية 

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

استدراكات وتنبيهات على مواضع من)إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر 
(فتح الباري

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

عبد هللا بن حممد الدويش وعبدهللا(رسالتان)أخطاء فتح الباري يف العقيدة 
ابن سعدي الغامدي

-مكتبة أسد السنة 
القاهرة

إعداد
أيب يوسف بن حيىي املرزوقي
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الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن انصر الرباكتعليقات على املخالفات العقدية يف فتح الباري شرح صحيح البخاري

(فتح الباري)منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف العقيدة من خالل كتابه 
3/1

الرايض- مكتبة الرشد حممد إسحاق كندو

قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ يف زايدة الثقة عند احلافظ ابن حجر يف
(فتح الباري)كتابه 

الرايض- مكتبة الرشد اندر بن السنوسي العمراين تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

كتب ورسائل: يقع يف اجمللد الثامن من - (فتح الباري)الفوائد املنتقاة من 
عبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر

وفيه: مجع أقوال ابن حجر يف الفتح) - (فتح الباري)فوائد ابن حجر من 
(فوائد

الرايض- دار احلضارة  مجع وترتيب
ساير بن هليل املسباح

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(5/1)تغليق التعليق على صحيح البخاري 
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وتعليق
سعيد عبد الرمحن القزيف

الرايض- مكتبة الرشد انهد بنت عمر العتيق2/1املسائل النحوية يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر 

-دار الكتب العلمية ( هـ786)حممد بن يوسف الكرماين 25/1شرح صحيح البخاري املعروف ابلكواكب الدراري 
بريوت

عناية
حممد عثمان

مكة- جامعة أم القرى ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد (رسالة دكتوراه) 4/1أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري  حتقيق
حممد بن سعد آل سعود. د
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ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري36/1التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 
( هـ804)الشافعي 

الكويت- دار غراس  حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

دمشق- دار النوادر ( هـ827)بدر الدين الدماميين 1/10 (شرح لصحيح البخاري)مصابيح اجلامع  حتقيق
نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن10/1التوشيح شرح اجلامع الصحيح 
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

أمحد بن حممد القسطالين الشافعي16/1إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
( هـ923)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي10/1حتفة الباري بشرح صحيح البخاري 
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن دريع العازمي

السندي، حممد بن عبد اهلادي2/1صحيح البخاري حباشية السندي 
( هـ1138)

مصر- املكتبة التوفيقية  حتقيق
عماد زكي البارودي

حممد صديق بن حسن القنوجي10/1عون الباري حلل أدلة البخاري 
( هـ1307)

دمشق- دار النوادر 

حممد اخلضر اجلكين الشنقيطي14/1كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري 
( هـ1354)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

الفوائد اجملنية من التعليقات البازية على صحيح اإلمام البخاري وفتح
(سعيد بن علي بن وهف القحطاين: مجع) 2/1الباري البن حجر 

املؤلف إشراف
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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-دار الرسالة العاملية 5/1فوائد من شرح صحيح البخاري - الفوائد العلمية من الدروس البازية 
بريوت

إشراف الشيخ/ إعداد 
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان

من منت% 80مت التعليق على ) 16/1التعليق على صحيح البخاري 
(الكتاب

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي14/1منحة امللك اجلليل شرح صحيح حممد بن إمساعيل 

الرايض- دار طيبة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 2/1التلخيص شرح اجلامع الصحيح للبخاري  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

الرايض- دار الفضيلة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف شرح صحيح البخاري إىل هناية كتاب اإلميان تعليق/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(شرح إىل كتاب اجلنائز)فتح الباري 
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق عوض هللا

حممد حيىي بن حممد املختار10/1نور احلق الصبيح يف شرح بعض أحاديث اجلامع الصحيح 
( هـ1330)الشنقيطي املالكي 

الرايض- دار عامل الكتب 

اجمللد)الزند الواري والبدر الساري يف اختصار وشرح صحيح البخاري 
(األول فقط

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 
الكويت

تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن صاحل الدهش4/1األمايل على خمتصر صحيح البخاري 

1251   من 465صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
شروحات وحبوث يف صحيح البخاري :املوضوع 

07

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د

املدينة- مكتبة الدار عبد هللا بن حممد الغنيمان2/1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
املنورة

672)ابن مالك، حممد بن عبد هللا (النحوية)شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
طه حمسن. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر3/1التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح 
( هـ794)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي بن حممد احلكمي. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ638)انصر الدين ابن املنري املتواري على أبواب البخاري
بريوت

حتقيق وتعليق
علي بن حسن احلليب

مصابيح اجلامع ، وهو شرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري املشتمل على
بيان ترامجه وأبوابه وغريبه وإعرابه

دمشق- دار النوادر ( هـ827)بدر الدين الدماميين  حتقيق
نور الدين طالب ومجاعة

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينمناسبات تراجم البخاري
( هـ733)

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
حممد إسحاق السلفي

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ805)عمر بن رسالن البلقيـين مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا: تراجم البخاري املسمى حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

شرح تراجم وأبواب صحيح البخاري- لب اللباب يف الرتاجم واألبواب 
5/1

دمشق- دار النوادر ( هـ1392)عبد احلق اهلامشي  حتقيق
مجاعة من احملققني
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ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللااألجوبة املستوعبة عن املسائل املستغربة من صحيح البخاري
( هـ463)النمري 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد19/1التلقيح لفهم قارىء الصحيح 
( هـ841)احلليب 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالتوضيح ملبهمات اجلامع الصحيح
( هـ841)احلليب 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
النقاش أشرف صالح علي

كشف االلتباس عما أورده اإلمام البخاري على بعض الناس، ومعها دراسة
(وقال بعض الناس): من املسائل اليت انتقدها بقوله

عبد الغين الغنيمي امليداين الدمشقي
( هـ1298)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة
عبد اجمليد حممود عبد اجمليد. د

ابن أيب عمران، حممد بن موسىثالثيات البخاري
( هـ371)الصفار 

املؤلف حتقيق وتعليق وختريج
بندر بن انفع العبديل. د

محيد الدين السندي مث املكيكفاية القاري بشرح ثالثيات البخاري
( هـ1009)احلنفي 

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
حق النيب السندي احلنفي

السري احلثيث يف: تعليقات القاري على ثالثيات البخاري، ويف أوله
االتصال بثالثيات أمري املؤمنني يف احلديث

املال علي القاري، علي بن سلطان
( هـ1014)حممد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
حممد بن انصر العجمي

منحة الباري بشرح ثالثيات البخاري، ومعه هداية الساري مقدمة منحة
الباري

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمول

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن فارس السلوماألحاديث امللحقة ابلثالثي يف صحيح البخاري
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الرايض- مدار الوطن خالد بن هندي احلريبجملس السماع ملنت ثالثيات اإلمام البخاري

عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشيعادات اإلمام البخاري يف صحيحه
( هـ1392)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن علي الصومعياألوائل الصومعية: ، أو(صحيح البخاري)عون الباري جبمع أوائل كتب 

-دار األمة للنشر خلدون األحدبنظرات وحتقيقات يف السرية واملنهج- اإلمام البخاري وجامعه الصحيح 
الرايض

مصر- دار األنصار ماهر بن ايسني الفحلإبراز صنعة احلديث يف صحيح البخاري

على صحيح اإلمام ( هـ320)زايدات اإلمام حممد بن يوسف الفربري 
البخاري

–دار األوراق الثقافية 
جدة

إعداد
سامح عبد هللا عبد القوي متويل

1257)حممد عابد السندي احلنفي منحة الباري يف مجع رواايت صحيح البخاري
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
جلنة إبشراف نور الدين طالب

رواايت ونسخ اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل
دراسة وحتليل- البخاري 

-دار إمام الدعوة حممد بن عبد الكرمي عبيد
الرايض

 -(اجلامع الصحيح)إشارات اإلمام البخاري إىل اختالف األسانيد يف 
دراسة منهجية حتليلية

مجعية منتدى العلم النافعحممد بن كمال الرحمي
األردن- 

إشراف
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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-مكتبة صنعاء األثرية عبد الكرمي بن أمحد احلجوريتلبية األماين أبفراد اإلمام البخاري
صنعاء

إىل (...كيف بك اي ابن عمر )جزء يف بطالن نسبة احلديث املوضوع 
صحيح اإلمام البخاري

الرايض- دار التوحيد عبد الباري بن محاد األنصاري

381)عبد هللا بن أمحد السرخسي آمني- عدد مجيع حديث اجلامع الصحيح للبخاري رمحه هللا ونفعنا به 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

1413)محود بن عبد هللا التوجيري (رد على مطاعن يف صحيح البخاري)الرد القومي على اجملرم األثيم 
(هـ

بريدة– دار العليان 

تثبيت مكانة اإلمام البخاري وصحيحه من خالل رد- إعالء البخاري 
الشبهات حوهلما

مكة- دار سلف عبد القادر بن حممد جالل حترير وتقدمي
علي بن حممد العمران. د

اجلامع)األحاديث اليت صرح اإلمام البخاري بتصحيحها ومل يودعها 
مجعا وخترجيا ودراسة - (الصحيح

بريوت- دار املقتبس علي صاحل علي مصطفى

1257)حممد عابد السندي احلنفي 6/1منحة الباري يف مجع رواايت صحيح البخاري 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

منشورات البشري بنعطيةحممد العمراوي السجلماسيالقول الرجيح يف تواتر اجلامع الصحيح
املغرب- 
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، مسموعة على نور( هـ655)نسخة شرف الدين السُّلمي )صحيح مسلم 
(الدين الواين، ابن املقرىء، مشس الدين الدمياطي، ابن السماع

مسلم بن احلجاج النيسابوري
( هـ261)

بريوت- دار املقتبس  تقدمي
نظام حممد يعقويب

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد(قطعة متثل النصف الثاين من الكتاب)التحرير يف شرح مسلم 
( هـ535)األصبهاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
إبراهيم أيت ابخة

أسفار لنشر نفيس4750املفهم لصحيح مسلم
الكويت- الكتب 

حتقيق
مشهور بن مرزوق احلرازي. د

حممد بن علي بن عمر املازري3/1املعلم بفوائد مسلم 
( هـ536)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد الشاذيل

544)عياض بن موسى اليحصيب 9/1إكمال املعلم بفوائد مسلم 
(هـ

مصر- دار الوفاء  حتقيق
حيىي إمساعيل. د

حممد بن حيىي بن هشام األنصارياملفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم
( هـ646)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وليد أمحد حسني

حملى أبحكام وتعليقات) 7/1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج 
(وتعقبات الشيخ األلباين والشيخ مشهور سلمان

اجلبيل- دار الصديق ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  عناية
مازن بن عبد الرمحن البريويت

منهاج احملدثني وسبيل طالبيه احملققني شرح صحيح أيب احلسني مسلم بن
15/1احلجاج القشريي 

-دار املنهاج القومي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
دمشق

حتقيق وختريج وتعليق
مازن بن حممد السرساوي

من منتقى شرح مسلم حملمد)جزء فيه استدراكات على شرح مسلم للنووي 
( ه744ابن أمحد بن عبد اهلادي 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
مصطفى بن بلقاسم بلحاج. د

1251   من 470صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
شروحات وحبوث يف صحيح مسلم :املوضوع 

07

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 6/1املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  حتقيق
مركز الرسالة للدراسات وحتقيق الرتاث

،( هـ828)حملمد األيب  (إكمال إكمال املعلم)صحيح مسلم مع شرحه 
7/1 ( هـ895)حملمد السنوسي  (مكمل إكمال اإلكمال)وشرحه 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن6/1الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج 
( هـ911)ابن الكمال 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

السندي، حممد بن عبد اهلاديحاشية السندي على صحيح مسلم
( هـ1138)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالفوائد اجملنية من التعليقات البازية على صحيح مسلم بشرح النووي
( هـ1440)

املؤلف إشراف
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

متت التعليقات عند هناية كتاب اللباس) 10/1التعليق على صحيح مسلم 
(والزينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

حممد بن علي بن آدم األثيويب45/1البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي9/1توفيق الرب املنعم بشرح صحيح اإلمام مسلم 
الرايض- الراجحي  

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويخمتصر صحيح مسلم
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين
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املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويخمتصر صحيح مسلم
( هـ656)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عوض هللا

أمحد بن عمر األنصاري القرطيبتلخيص كتاب مسلم
( هـ656)

الرايض- دار األلوكة  إشراف وعناية
سعد بن عبد هللا احلميد. د

وهو شرح على)السراج الوهاج يف شرح مطالب صحيح مسلم بن احلجاج 
(خمتصر املنذري

حممد صديق بن حسن القنوجي
( هـ1307)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم األنصاري

أمحد بن عمر األنصاري القرطيبتلخيص صحيح مسلم
( هـ656)

القاهرة- دار السالم  حتقيق
رفعت عبد الغين وأمحد اخلويل. د

أمحد بن عمر األنصاري القرطيب7/1املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم 
( هـ656)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
عدد من احملققني

دمشق- دار النوادر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف خمتصر صحيح مسلم حتقيق
عبد احلميد وعبد العليم الدرويش

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب تغليق التعليق على صحيح مسلم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالوقوف على ما يف صحيح مسلم من املوقوف
( هـ852)

الكويت- مكتبة املعال  عناية
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

كتاب غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث
املقطوعة

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
صالح الدين حممد بالل
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أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق24/1املسند املستخرج على صحيح مسلم 
( هـ316)االسفراييين 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
جلنة من الباحثني

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا4/1املسند املستخرج على صحيح مسلم 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي

القاهرة- دار ابن عفان عبد هللا بن حممد دنفوإبراهيم بن حممد بن سفيان رواايته وزايداته وتعليقاته على صحيح مسلم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينعوايل اإلمام مسلم
( هـ852)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد اجملدوب

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ327)حممد بن أمحد الشهيد علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج حتقيق
علي بن حسن احلليب

كتاب األجوبة للشيخ أيب مسعود ملا أشكل على الدارقطين على صحيح
مسلم بن احلجاج

أبو مسعود بن حممد الدمشقي
( هـ401)

الرايض- دار الوراق  حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب

جواب أيب مسعود الدمشقي أليب احلسن الدارقطين عما بني غلط أيب
(برواية بركات اخلشوعي عن اخلطيب البغدادي)احلسني مسلم 

أبو مسعود بن حممد الدمشقي
( هـ401)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط، ومحايته من اإلسقاط والسقط
( هـ643)الشهرزوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
أمحد حاج حممد عثمان. د

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخليبني اإلمامني مسلم والدارقطين

1251   من 473صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
شروحات وحبوث يف صحيح مسلم :املوضوع 

07

أمحد بن برهان الدين سبط بنتنبيه املعلم مببهمات صحيح مسلم
( هـ884)العجمي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ــِهم يف غريب صحيح مسلم ــِجد واملُــْتـ ُــــْنـ سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدحتفة امل
( هـ841)احلليب 

ِعلم إلحياء الرتاث
مصر- واخلدمات الرقمية 

حتقيق
مصر- مؤسسة ِعلم إلحياء الرتاث 

معجم غريب احلديث)املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم 
2/1 (يف صحيح مسلم

حممد بن حيىي اخلضراوي األندلسي
( هـ646)

مصر- دار الغـد اجلديد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

احلاكم، حممد بن عبد هللا(صحيح مسلم)املدخل اىل الصحيح 
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ربيع بن هادي. د

غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما: اإلمام مسلم ومنهجه يف الصحيح، ويليه
2/1وقع يف صحيح مسلم من األحاديث املقطوعة ليحىي بن علي العطار 

الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلمان

األحاديث اليت استشهد هبا مسلم رمحه هللا تعاىل يف حبث اخلالف يف
اشرتاط العلم ابللقاء

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
حممد املوسى

املدينة- الناشر املتميز ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف مقدمة شرح صحيح مسلم حتقيق وتعليق
حممد بن علي الصومعي

حممد بن علي بن آدم األثيويب2/1قرة عني احملتاج يف شرح مقدمة صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح مقدمة صحيح مسلم
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من كالم ابن)إحتاف السامع مبنهج اإلمام مسلم يف املسند الصحيح اجلامع 
(القيم

بريوت- دار ابن حزم أبو احلارث اندر بن سعيد تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

صنعاء- دار اآلاثر ربيع بن هادي املدخليمنهج اإلمام مسلم يف ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله

-ختم النسائي : غنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج، ويليه
رواية بن األمحر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
مجال فرحات صاويل. د

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيزختم صحيح مسلم على شيح احلنابلة ومسندهم
( هـ1432)

املؤلف إعداد
جربان بن سلمان سحاري

فتح الرب العلي خبتم املسند الصحيح الشهري بصحيح مسلم على احملدث
فوائد قراءة ومساع وجرد الكتب: ربيع املدخلي، وتليه

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخلي(دفاع عن صحيح مسلم)التنكيل مبا يف توضيح املليباري من األابطيل 

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات يف شرحه لصحيح مسلم يف
أبواب االعنقادات

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي
اجلزائر

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من
التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهمات

الثقبة- دار اهلجرة مشهور بن حسن آل سلمان

كشف املعلم أبابطيل: دراسات علمية يف صحيح مسلم، وهو املسمى
كتاب تنبيه املسلم

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 
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شرحا وتعليقا- عناية العلماء بصحيح اإلمام مسلم قراءة ومساعا وحفظا 
واختصارا

نظر حممد الفاراييب
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عقود اجلمان على اللؤلؤ: اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ومعه
(زايدات وتصويبات على اللؤلؤ)واملرجان، لعبد الكرمي احلجوري 

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1388)حممد فؤاد عبد الباقي 

ابن اخلراط، عبد احلق بن عبدالرمحناجلمع بني الصحيحني
( هـ581)األشبيلي 

الرايض- دار احملقق  تقدمي/ عناية 
بكر أبو زيد. د/ حممد الغماس 

مع متييز زوائده على الصحيحني، وهبامشه- اجلمع بني الصحيحني 
4/1تعليقات ابن األثري وغريه، ومعه غريب الصحيحني للحميدي 

-دار الكمال املتحدة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي 
دمشق

دمشق- دار القلم 2/1اجلامع بني الصحيحني لإلمامني البخاري ومسلم  مجع وترتيب
صاحل بن أمحد الشامي

الرايض- دار العاصمة ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد (شرح اجلمع بني الصحيحني للحميدي) 8/1االفصاح عن معاين الصحاح  ختريج/حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

عبد هللا بن احلسن األصبهاين5/1مجع الصحيحني حبذف املعاد والطرق 
( هـ517)

دمشق- دار النوادر  إعداد
جلنة إبشراف نور الدين طالب

الدمام- دار ابن اجلوزي حيىي بن عبد العزيز اليحىي6/1اجلمع بني الصحيحني للباحثني 

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالن2/1إرشاد القاري إىل أفراد مسلم عن البخاري  مراجعة وتصحيح
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

املؤلفأمحد البيضاين وعدانن املصقريإحتاف القاري مبفاريد مسلم والبخاري
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صنعاء- دار اآلاثر ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر االلزامات والتتبع دراسة
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

مطالع األنوار على صحاح اآلاثر يف فتح ما استغلق من املوطأ والصحيحني
6/1وإيضاح مبهم لغتها واملختلف من رواهتا ومتييز مشكلها وتقييد مهملها 

ابن قرقول ، إبراهيم بن يوسف
( هـ569)الوهراين 

مصر- دار الفالح  حتقيق
جلنة من الباحثني بدار الفالح

دمشق- دار النوادر انفذ حسني محاددراسة توثيقية تطبيقية- أحاديث الصحيحني ورجاهلما 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناألربعون العالية ملسلم على البخاري يف صحيحيهما
( هـ852)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

مصر- مكتبة السنة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي تفسري غريب ما يف الصحيحني حتقيق
زبيدة بنت حممد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي4/1كشف املشكل من حديث الصحيحني 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

حبث يف املعايري اليت بىن عليها البخاري ومسلم- دفاع عن الصحيحني 
كتابيهما

مصر- كشيدة أمين عيد النجار تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي انفذ حسني محاددراسة توثيقية تطبيقية- االنتصار للصحيحني 

مجعا- شراح الصحيحني بني اإلثبات والتأويل يف أحاديث الصفات 
2/1ودراسة 

-الروضة للنشر وتوزيع عبد الرمحن بن سعد اجلهين
مصر
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أبو داود، سليمان بن األشعث7/1سنن أيب داود 
( هـ275)السجستاين 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

أبو داود، سليمان بن األشعثسنن أيب داود
( هـ275)السجستاين 

الرايض- مكتبة املعارف  حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين 10/1 (دراسة حديثية)صحيح سنن أيب داود وضعيف سنن أيب داود 
(هـ

الكويت- دار غراس 

الدمام- دار ابن اجلوزي ايسر بن حممد آل عيد18/1فضل الرحيم الودود ختريج سنن أيب داود 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد 3/1معامل السنن، شرح سنن أيب داود  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

-دار اإلمام البخاري عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح كتاب السنة من سنن اإلمام أيب داود
قطر

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم2/1التوسط احملمود يف شرح سنن أيب داود 
( هـ826)العراقي 

علم إلحياء الرتاث
-واخلدمات الرقمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

شرح لبعض أحاديث من سنن)اإلجياز يف شرح سنن أيب داود السجستاين 
(أيب داود

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حسني بن عكاشة

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد7/1شرح سنن أيب داود 
( هـ855)احلنفي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
خالد بن إبراهيم املصري
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن5/1مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود 
( هـ911)ابن الكمال 

احملقق حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

فتح الودود بشرح سنن أيب داود، ومعه منت سنن أيب داود عن نسخة
8/1احلافظ ابن حجر 

السندي، حممد بن عبد اهلادي
( هـ1138)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

إشراف
حممد عبد الرحيم سلطان العلماء. د

غاية املقصود يف حل سنن)عون املعبود شرح سنن أيب داود، وهو خمتصر 
7/1 (أيب داود

حممد أشرف الصديقي العظيم أابدي
( هـ1322قبل )

الرايض- دار السالم  عناية/ختريج
يوسف احلاج أمحد

1329)أبو الطيب العظيم آابدي 3/1غاية املقصود يف شرح سنن أيب داود 
(هـ

الرايض- دار الطحاوي 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي3/1خمتصر سنن أيب داود 
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(وهو هتذيب ملختصر املنذري على سنن أيب داود) 5/1هتذيب السنن 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

وهو هتذيب ملختصر) 3/1هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته 
(املنذري على سنن أيب داود

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي العمران ونبيل السندي

مصر- دار املداد عبيد بن عبد هللا اجلابريفتح املعبود شرح كتاب السنة من سنن أيب داود

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن7/1بذل اجملهود يف ختم سنن أيب داود 
( هـ902)

مصر- دار املعارف  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان
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حترير املقال والبيان يف الكالم: بذل اجملهود يف ختم سنن أيب داود، ويتلوه
على امليزان

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بدر بن عبد الرمحن العماش

ختم سنن أيب داود، ومعه فوائد من دروس الشيخ العباد على السنن،
ودراسة عن رابعيات أيب داود يف سننه

1134)عبد هللا بن سامل البصري 
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حممد حممدي النورستاين

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن أمحد الظفرايناجمللس الظفراين يف ختم سنن أيب داود السجستاين

-دار الرسالة العاملية ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى 6/1اجلامع الكبري 
بريوت

حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى (سنن الرتمذي)اجلامع الصحيح  حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

مكة- توزيع دار الباز ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي حتقيق
أمحد بن حممد شاكر

الرايض- دار العاصمة ( هـ734)ابن سيد الناس اليعمري 2/1النفح الشذي شرح سنن الرتمذي  تعليق/حتقيق
أمحد معبد عبد الكرمي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1قوت املغتذي على جامع الرتمذي 
( هـ911)ابن الكمال 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
توفيق حممود تكله

شفاء الغلل يف شرح كتاب: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، ومعه
10/1العلل 

أبو العال، حممد بن عبد الرمحن
( هـ1353)املباركفوري 

الرايض- دار السالم  عناية
يوسف احلاج أمحد
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حممد بن علي بن آدم األثيويب(25/1)إحتاف الطالب األحوذي بشرح جامع اإلمام الرتمذي 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد2/1املدخل إىل جامع الرتمذي 

بريوت- عامل الكتب ( هـ692)عبيد بن حممد اإلسعردي فضائل الكتاب اجلامع أليب عيسى الرتمذي حتقيق
صبحي البدري السامرائي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 12/1السنن الكربى  ختريج/حتقيق
شعيب األرانؤوط

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 3/1السنن الكربى  عناية
جاد هللا بن حسن اخلداش

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب سنن النسائي حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

حممد بن علي بن آدم األثيويب(22/1)شرح سنن النسائي املسمى ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي
6/1

-دار الراين للرتاث ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 
القاهرة

-ختم النسائي : غنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج، ويليه
رواية بن األمحر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
مجال فرحات صاويل. د
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-دار الرسالة العاملية ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد 5/1السنن 
بريوت

حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد سنن ابن ماجه حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

اجلبيل- دار الصديق ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد (مضبوط على ست نسخ خطية)السنن  تعليق/حتقيق
عصام موسى هادي

حممد بن علي بن آدم األثيويب4/1 (شرح املقدمة فقط)مشارق األنوار الوهاجة شرح سنن ابن ماجه 
( هـ1442)

الرايض- دار املغين 

مصر- دار ابن عباس ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 4/1اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم، شرح سنن ابن ماجه اإلمام  تعليق/ختريج/حتقيق
أمحد بن إبراهيم أيب العينني

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد5/1احلواشي على سنن ابن ماجه 
( هـ841)احلليب 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فاضل بن خلف احلمادة الرقي. د

السندي، حممد بن عبد اهلاديكفاية احلاجة على سنن ابن ماجه
( هـ1138)

بريوت- دار اجليل 

-مكتبة قدوسة الهور ( هـ1429)حممد علي جامباز 10/1إجناز احلاجة شرح سنن ابن ماجه 
ابكستان

أحاديث السنن األربعة املوضوعة حبكم العالمة الرابين حممد انصر الدين
األلباين

القاهرة- دار ابن عفان حممد شومان الرملي
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www.almoqneعبد هللا بن حممد احلوايلطبعاته وما حلقه من أعمال- مسند أمحد رضي هللا عنه 
a.com

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ241)أمحد بن حنبل 52/1مسند اإلمام أمحد  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

100حمقق على سبع نسخ خطية بزايدة ) ، 15/1مسند اإلمام أمحد 
(حديث

جدة- دار املنهاج ( هـ241)أمحد بن حنبل  إشراف
أمحد معبد عبد الكرمي. د

مصر- دار املعارف ( هـ241)أمحد بن حنبل (إىل مسند أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه)مسند اإلمام أمحد  حكم على أحاديثه
أمحد حممد شاكر

لبنان- دار الفكر ( هـ241)أمحد بن حنبل (الطبعة امليمنية) 6/1مسند اإلمام أمحد 

الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، مع شرحه بلوغ
24/1األماين من أسرار الفتح الرابين 

1377)أمحد بن عبد الرمحن البنا 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

املنهج األسعد يف ترتيب أحاديث مسند اإلمام أمحد ، معه الفتح الرابين
4/1للساعايت وشرح احلافظ أمحد شاكر 

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن انصر رمحاين

حمذوف األسانيد واألحاديث املكررة) 4/1تقريب املسند لإلمام أمحد 
(ومرتب على األبواب

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي

ترتيب أحاديث املسند على األبواب)املـحصل ملسند اإلمام أمحد بن حنبل 
25/1 (الفقهية

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن عبد هللا القرعاوي
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-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكرمجعا وخترجيا ودراسة- ما زاد عبد هللا بن أمحد من املتون على مسند أبيه 
القاهرة

السندي، حممد بن عبد اهلادي5/1حاشية السندي على مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
( هـ1138)

الرايض- دار املأثور  حتقيق وتعليق
طارق عوض هللا

السندي، حممد بن عبد اهلادي12/1حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
( هـ1138)

دمشق- دار النوادر  ختريج/حتقيق
نور الدين طالب

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي(2/1)نفثات صدر املُـْكـَبد وقرة عني األرمد بشرح ثالثيات مسند أمحد 
( هـ1188)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
عبد القادر األرانؤوط

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدترتيب أمساء الصحابة الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسند
( هـ620)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكرمجعا وخترجيا ودراسة- الوجادات يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 
القاهرة

-دار البشائر اإلسالمية الوجادات يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل
بريوت

ترتيب وختريج وتعليق
عامر بن حسن صربي. د

833)ابن اجلزري، حممد بن حممد املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(مكرر يف مناهج حمدثني)القول املسدد يف الذب عن املسند ألمحد 
( هـ852)

-مربة اآلل واألصحاب 
الكويت

حتقيق وتعليق
أسامة الشنطي وعمرو بسيوين
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الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد والرد على من طعن يف صحة نسبته
إليه

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

لبنان- مؤسسة الراين 

مصر- دار ابن رجب ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف كتب الزهد) 2/1كتاب الزهد  إشراف/حتقيق
مصطفى العدوي/حيىي األزهري
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عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 5/1 (ابلرواايت الثمانـية)املـوطأ  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ديب- مجعية دار الرب ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي (( هـ221)برواية عبد هللا بن مسلمة القعنيب )املوطأ  حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 3/1رواية حيىي بن عبد هللا بن بكري املصري - املوطأ 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد األزهري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي  هـ244رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلسي - املوطأ 
بريوت

حتقيق وتعليق وختريج
بشار عواد معروف. د

وعبد الرمحن بن القاسم ( هـ197)رواية عبد هللا بن وهب - املوطأ 
( هـ320)حممد بن عمري الدمشقي : ، مجع( هـ191)

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد األزهري

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 2/1 (( هـ242)برواية أيب مصعب الزهري املدين )املوطأ  حتقيق
بشار عواد وحممود خليل. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي قطعة منه برواية ابن زايد- موطأ اإلمام مالك 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد الشاذيل النيفر

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي ( هـ240رواية سويد بن سعيد احلداثين )املوطأ 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا10/1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 
( هـ463)النمري 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

1251   من 487صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
موطأ مالك وشروحاته :املوضوع 

07

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد يف حديث رسول هللا صلى هللا
17/1عليه وسلم 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
بشار عواد وآخرون

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، مرتبا على األبواب الفقهية
18/1للموطأ 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
أسامة بن إبراهيم

فتح اجمليد يف: فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب ، ومعه
اختصار أحاديث التمهيد

جمموعة التحف والنفائسحممد بن عبد الرمحن املغراوي
الرايض- الدولية 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه
19/1املوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
أسامة بن إبراهيم

مكة- دار الباز ( هـ474)سليمان بن خلف الباجي 9/1املنتقى شرح موطأ مالك  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

هشام بن أمحد الوقشي األندلسيالتعليق على املوطأ يف تفسري لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه
( هـ486)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري5/1أوضح املسالك بشرح موطأ مالك 
( هـ543)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

الزرقاين، حممد بن عبد الباقي4/1أنوار كواكب أهنج املسالك بشرح موطأ مالك 
( هـ1122)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
طه عبد الرؤوف سعد

احلاكم الكبري، حممد بن حممدعوايل اإلمام مالك
( هـ378)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد الشاذيل
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761)خليل بن كيكلدي العالئي بغية امللتمس يف سباعيات اإلمام مالك بن أنس
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليلصحيح املوطأ لإلمام مالك بن أنس

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليلضعيف املوطأ لإلمام مالك بن أنس

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولمبتكرات اإلمام مالك- ختم املوطأ 
اجلزائر

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعرالتتبع ألوهام حيىي بن حيىي الليثي يف روايته ملوطأ اإلمام مالك
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بريوت- شركة الراين ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 18/1 ( هـ1431طبعة مزيدة ومنقحة )املعجم الكبري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

الرايض- دار الصميعي ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (13قطعة من ج )املعجم الكبري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

-مؤسسة اجلريسي ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (3/1) (21 ، وقطعة من ج 14 ، 13)املعجم الكبري 
الرايض

إشراف
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد ( ، يتضمن مسند النعمان بن بشري21قطعة من ج )املعجم الكبري  حتقيق
خملوف العرف

الرايض- دار الراية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (قطعة من مسانيد من امسه عبد هللا)املعجم الكبري  حتقيق
طارق بن عوض هللا

-دار الكتب العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (ملحق ابملعجم الكبري)األحاديث الطوال 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرايض- دار الراية عدانن عرعورفهرس املعجم الكبري

القاهرة- دار احلديث ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 10/1املعجم األوسط  حتقيق
السيد أمحد إمساعيل/أمين شعبان

-دار الكلمة الطيبة ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 10/1املعجم األوسط 
القاهرة

حتقيق
طارق عوض هللا وعبد احملسن احلسيين
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بتحقيق (املعجم األوسط)التنبيهات على السقط والتصحيفات يف كتاب 
قسم التحقيق بدار احلرمني

عبد هللا بن صاحل العنزي

بريوت- شركة الراين ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 2/1الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين  حتقيق
حممد املياديين

-دار الرسالة العاملية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (عليه أحكام الشيخ األلباين) 4/1املعجم الصغري 
بريوت

حتقيق وختريج وتعليق
العراقي عماد الدخيل الفهداوي

بريوت- دار املقتبس ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد نسخة احلافظ العراقي- املعجم الصغري 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد حملى أبحكام األلباين– املعجم الصغري  حتقيق وتعليق
توفيق بن عبد هللا الزنتاين

إشرافجمموعة من الباحثنيسبيل احلسنيني إىل صحاح وحسان زوائد املعجمني األوسط والصغري
حممد بن أمحد احلكمي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 4/1مسند الشاميني  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 3/1كتاب الدعاء  حتقيق وختريج ودراسة
حممد سعيد البخاري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مذكور يف كتب اآلداب الشرعية)مكارم األخالق 
بريوت

حتقيق
أيب بسطام حممد بن مصطفى
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بريوت- دار اجليل ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد كتاب األوائل حتقيق
مروان العطية وشيخ الراشد

الرايض- دار الكيان انيف بن صالح املنصوريإرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين
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احلاكم، حممد بن عبد هللا9/1املستدرك على الصحيحني 
( هـ405)النيسابوري 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
جلنة من الباحثني

املستدرك اجلامع الصحيح واملشهور ابملستدرك على الصحيحني، وهبامشه
8/1تعليقات الذهيب وابن حجر وابن امللقن وغريهم 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

احلاكم، حممد بن عبد هللا9/1املستدرك على الصحيحني 
( هـ405)النيسابوري 

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

املستدرك على الصحيحني، مع تضمينات اإلمام الذهيب يف التلخيص
وامليزان والعراقي يف أماليه واملناوي يف فيض القدير وغريهم

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

تتبع أوهام احلاكم اليت سكت"املستدرك على الصحيحني للحاكم، وبذيله 
5/1" عليها الذهيب

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

القاهرة- دار احلرمني  تذييل
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

املستدرك على الصحيحني، ومعه تلخيص الذهيب، والدرك بتلخيص
املستدرك، وأحكام األئمة على أسانيده، وزوائد املستدرك على الكتب

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد السالم بن حممد علوش

عبد الغين بن سعيد األزدي املصرياألوهام اليت يف مدخل أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري
( هـ409)

املدينة- دار اإلمام مسلم  تعليق/ختريج
مشهور حسن سلمان

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني(أمايل احلافظ العراقي)املستخرج على املستدرك للحاكم 
( هـ806)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
حممد عبد املنعم رشاد

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري7/1خمتصر استدراك  احلافظ الذهيب على مستدرك أيب عبد هللا احلاكم 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا اللحيدان وسعد آل محيد
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فيه- مستدرك أيب إسحاق احلويين على أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري 
4/1أكثر من مائة نوع من األوهام، وبلغت االستدراكات سبعمائة 

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاق احلويين صنعه
أمحد بن عطية الوكيل

فصل املقال يف: املعلم مبا استدركه احلاكم وهو يف البخاري ومسلم، ومعه
حديث األبدال

الرايض- مكتبة الرشد عبد السالم بن حممد علوش

-دار الكتب العلمية عزيز رشيد حممد الدايينتصحيح أحاديث املستدرك بني احلاكم النيسابوري واحلافظ الذهيب
بريوت

مراجعة
بشار عواد معروف. د

دمشق- دار النوادر حممد بن حممود بن إبراهيم عطيهوهو يف أحدمها أو روايه (ومل خيرجاه)االنتباه ملا قال احلاكم 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن مراد السلفيتعليقات على ما صححه احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب
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-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 11/1السنن الكربى، وبذيله تعقبات ابن الرتكماين 
بريوت

حتقيق
حممد بن عبد القادر عطا

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 10/1كتاب السنن الكربى  حتقيق
عبد السالم بن حممد علوش

مصر- دار هجر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 23/1السنن الكبري  حتقيق
دار هجر/ عبد هللا الرتكي . د

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن فارس السلومحتفة املتقي خبتم السنن الكبري لإلمام البيهقي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد10/1املهذب يف اختصار السنن الكبري للبيهقي 
( هـ748)

الرايض- مدار الوطن  إشراف/ حتقيق 
ايسر إبراهيم/ دار املشكاة 

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظمي9/1املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى للبيهقي 

الرايض- دار الفضيلة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد تعليق/ حتقيق 
عبد الرزاق عفيفي/ أمحد أيب العينني 

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عبد هللا احلاشدي 

-دار التوعية اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات
مصر

حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد
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الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 3/1كتاب القضاء والقدر  حتقيق
صالح الدين عباس شكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان ابليوم اآلخر)كتاب البعث والنشور  حتقيق
أبو عاصم الشوامي األثري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان املسندة) 14/1اجلامع لشعب اإلميان  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان املسندة) 9/1اجلامع لشعب اإلميان 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

-املكتب اإلسالمي خالد بن عبد الرمحن العك(حبوث يف اإلميان: مذكور يف كتب العقيدة)صحيح شعب اإلميان 
بريوت

القاهرة- دار احلديث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  حتقيق
سيد بن إبراهيم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

مكة- بيع دار الباز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 15/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 6/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن
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-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب القراءة خلف اإلمام
بريوت

ختريج
حممد السعيد زغلول

مركز املخطوطات( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب األذكار) 2/1الدعوات الكبري 
-والرتاث والواثئق 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (اآلداب الشرعية: كتاب مسند مكرر يف)اآلداب 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

أروقة للدراسات والنشر( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب الزهد)كتاب الزهد الكبري 
األردن- 

حتقيق وتعليق
تقي الدين الندوي. د

-دار البصرية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب الزهد الكبري
االسكندرية

حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)فضائل األوقات 
بريوت

الرايض- دار املنهاج ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل علم السنن  حتقيق
حممد عوامة

-دار أضواء السلف ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل السنن الكربى 
الرايض

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د
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150)أبو حنيفة، النعمان بن اثبت أيب نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد هللا: مسند اإلمام أيب حنيفة، رواية
(هـ

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللامسند اإلمام أيب حنيفة
( هـ430)

مكة- املكتبة األسدية  حتقيق
خالد بن عواد العواد

181)عبد هللا بن املبارك املروزي مسند اإلمام عبد هللا بن املبارك
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

181)عبد هللا بن املبارك املروزي مسند اإلمام احملدث عبد هللا بن املبارك املروذي
(هـ

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
انصر بن حممد حممد معشي

181)عبد هللا بن املبارك املروزي كتاب اجلهاد
(هـ

-دار املطبوعات احلديثة 
جدة

تعليق/حتقيق
نزيه محاد. د

181)عبد هللا بن املبارك املروزي (مذكور يف كتب الزهد) 2/1الزهد والرقائق 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أمحد فريد

ابن وهب، عبد هللا بن وهب2/1موطأ ابن وهب الصغري 
( هـ197)املصري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق ودراسة
حممد األمني بن احلسني الشنقيطي

ابن وهب، عبد هللا بن وهباملسند
( هـ197)املصري 

دار التوحيد إلحياء
مصر- الرتاث 

حتقيق
حميي الدين مجال البكاري

ابن وهب، عبد هللا بن وهباملوطأ
( هـ197)املصري 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
هشام بن إمساعيل الصيين. د
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مسند اإلمام الشافعي، برتتيب األمري أيب سعيد سنجر بن عبد هللا الناصري
4/1 ( هـ745)

204)الشافعي، حممد بن إدريس 
(هـ

الكويت- دار غراس  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

شفاء العي بتخريج وحتقيق مسند اإلمام الشافعي برتتيب العالمة السندي
2/1

جدة- توزيع مكتبة العلم جمدي بن حممد املصري تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

عبد الكرمي بن حممد القزويين4/1شرح مسند الشافعي 
( هـ623)الشافعي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
وائل حممد بكر زهران

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن5/1الشايف يف شرح مسند الشافعي 
( هـ606)األثري اجلزري 

مصر- دار الكلمة  حتقيق
عامر بن عبد الباسط اجلزار

سليمان بن داود بن اجلارود4/1مسند أيب داود الطيالسي 
( هـ204)الطيالسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
حممد بن عبد احملسن الرتكي. د

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 2/1املسند 
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق ودراسة
مركز البحوث وتقنية املعلومات

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 3/1مسند  احلميدي 
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق
حسني سليم أسد وابنه مرهف

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 2/1املسند 
(هـ

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ترتيب: ترتيب أحاديث وآاثر املسند لإلمام أيب بكر احلميدي ، ويليه
أحاديث معرفة علوم احلديث أليب عبد هللا احلاكم

الرايض- دار العاصمة حممد بن إبراهيم اللحيدان
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الرايض- دار الصميعي ( هـ227)سعيد بن منصور 5/1سنن سعيد بن منصور  حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

-دار الكتب العلمية ( هـ227)سعيد بن منصور 2/1سنن سعيد بن منصور 
بريوت

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد2/1مسند ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(مكرر يف كتب اآلداب الشرعية)كتاب األدب 
( هـ235)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد رضا القهوجي. د

238)إسحاق بن إبراهيم املروزي 4/1مسند إسحاق بن راهويه 
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

238)إسحاق بن إبراهيم املروزي 5/1مسند إسحاق بن راهويه 
(هـ

-مكتبة دار اإلميان 
املدينة النبوية

حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي. د

الشركة املتحدة للتوزيع( هـ240)خليفة بن خياط العصفري مسند خليفة بن خياط
بريوت- 

مجع
أكرم ضياء العمري. د

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ249)عبد بن محيد الكشَّى 3/1املنتخب من مسند عبد بن محيد  حتقيق
أمحد بن إبراهيم أيب العينني

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1كتاب األدب املفرد 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي
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صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ويليه ضعيف األدب املفرد لإلمام
البخاري

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

اجلبيل- دار الصديق  حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

لإلمام حممد) (األدب املفرد لإلمام البخاري)املقصد األرشد إىل صحيح 
(انصر الدين األلباين رمحه هللا

اجلبيل- دار الصديق عصام موسى هادي

األردن- دار املعايل فضل هللا اجليالين3/1فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد  حتقيق
يوسف البكري

-املكتبة اإلسالمية حسني بن عودة العوايشة(بتخريج األلباين) 3/1شرح صحيح األدب املفرد  
القاهرة

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 3/1عون األحد الصمد شرح األدب املفرد 
اجلزائر

شرح األدب املفرد ألمري املؤمنني يف احلديث اإلمام حممد بن إمساعيل
البخاري

-الدار العاملية للنشر حممد بن سعيد رسالن
االسكندرية

256)البخاري، حممد بن إمساعيل األدب املفرد
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

علق على أحاديثه الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن2/1سنن الدارمي 
( هـ265)

دمشق- دار القلم  حتقيق
مصطفى ديب البغا. د

الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن4/1مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي 
( هـ265)

الرايض- دار املغين  دراسة
حسني سليم أسد الداراين
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الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحنمسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي
( هـ265)

دمشق- دار ابن كثري  خرجه وشرح بعض غريبه
حممد صبحي بن حسن حالق

فتح املنان شرح وحتقيق كتاب الدارمي أيب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن
10/1املسمى ابملسند اجلامع  

-دار البشائر اإلسالمية السيد أبو عاصم نبيل الغمري
بريوت

العرف الوردي بشرح وحتقيق مقدمة سنن أيب حممد عبد هللا بن عبدالرمحن
الدارمي السمرقندي

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوري

احلارث بن حممد بن أيب أسامة5/1مسند احلارث بن حممد بن أيب أسامة 
( هـ282)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

تعليق وختريج
مسعود أمحد األعظمي. د

احلكيم)حممد بن علي بن احلسن 7/1 (النسخة الكاملة)نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول 
( هـ285 )(الرتمذي

دمشق- دار النوادر  حتقيق
توفيق حممود تكله

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو 18/1البحر الزخار املعروف مبسند البزار 
املدينة

حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو (جزء من البحر الزخار املعروف مبسند البزار)مسند سعد بن أيب وقاص  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-دار الكتب العلمية ( هـ307)حممد بن هارون الروايين 2/1مسند الروايين 
بريوت

ختريج
صالح حممد حممد عويضة

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علي(16/1)مسند أيب يعلى 
( هـ307)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني سليم أسد الداراين
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مرتبة) 3/1املقصد األعلى يف تقريب أحاديث احلافظ أيب يعلى املوصلي 
(على أبواب الفقه

عبده بن علي كوشك الداراين
( هـ1436)

بريوت- دار ابن حزم 

، برواية أيب عمرو حممد بن أمحد بن(املسند الصغري)مسند اإلمام أيب يعلى 
3/1محدان احلريي 

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علي
( هـ307)

القاهرة- دار التأصيل  دراسة/حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن عليمعجم أيب يعلى
( هـ307)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
حسني سليم أسد الداراين

مكرر يف كتب) ( هـ307)غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود 
(احلديث املصنفة على الفقه

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويين
لبنان

خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم
6/1 (صحيح ابن خزمية)

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق 
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

السراج، حممد بن إسحاق الثقفي( هـ533ختريج زاهر بن طاهر الشحامي ) 4/1حديث السراج 
( هـ313)

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
حسني بن عكاشة

السراج، حممد بن إسحاق الثقفيمسند السراج
( هـ313)

-إدارة العلوم األثرية 
ابكستان

حتقيق
إرشاد احلق األثري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ318)حيىي بن حممد بن صاعد مسند عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

ديب- مكتبة احلرمني ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد 10/1مسند اإلمام الطحاوي  حتقيق
لطيف الرمحن البهرائجي القامسي
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احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيبالدعاء
( هـ330)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ335)الشاشي، اهليثم بن كليب 2/1املسند 
املدينة

ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

340)ابن األعرايب، أمحد بن حممد 3/1كتاب املعجم 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين

340)ابن األعرايب ، أمحد بن حممد معجم ابن األعرايب
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين

340)ابن األعرايب ، أمحد بن حممد معجم ابن األعرايب
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممود نصار والسيد يوسف أمحد

أمحد بن سلمان النجاد البغداديمسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
( هـ348)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ739)علي بن بلبان الفاسي 18/1صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  حتقيق
شعيب األرانؤوط

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ739)علي بن بلبان الفاسي 2/1 ( هـ354)اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  حتقيق
شعيب األرانؤوط

1420)حممد انصر الدين األلباين 13/1 ( هـ354)التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان 
(هـ

جدة- دار ابوزير 
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بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 6/1سنن الدارقطين ، وبذيله التعليق املغين على الدارقطين  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

بريوت- دار املقتبس ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر نسخة القاضي أيب علي الصديف- السنن 

1329)أبو الطيب العظيم آابدي 2/1سنن الدارقطين، وبذيله التعليق املغين على الدارقطين 
(هـ

بريوت- عامل الكتب 

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ682)عبد هللا بن حيىي الغساين ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين عناية
أشرف بن عبد املقصود

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن5/1كتاب العظمة 
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
رضاء هللا املباركفوري

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنكتاب العظمة
( هـ369)حممد بن حيان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد فارس

عبد الرمحن بن عبد هللا اجلوهريمسند املوطأ
( هـ381)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
لطفي الصغري وطه بو سريح

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيممعجم ابن املقرىء
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عادل بن سعد

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيماملعجم يف احلديث ويف الشيوخ الذين أخذ عنهم املصنف
( هـ381)األصبهاين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مسعد السعدين وحممد حسن إمساعيل

1251   من 505صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)عام - بقية كتب احلديث  :املوضوع 

07

الدار العاملية للكتابصربي حممد عبد اجمليداملنحة اإلهلية يف ترتيب معجم ابن املقري على األبواب الفقهية
الرايض- االسالمي 

السنن الواردة يف رواية احلافظ أيب نعيم - ( هـ430)سنن األصفهاين 
3/1 (صاحب احللية)

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
عبد السالم بن حممد علوش

ابن حجر/ نور الدين اهليثمي 3/1تقريب البغية برتتيب أحاديث احللية 
العسقالين

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ454)حممد بن سالمة القضاعي 2/1مسند الشهاب القضاعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري2/1فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 
( هـ1380)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

1370)حممد بن حممد احلجوجي منحة الوهاب يف ختريج أحاديث الشهاب
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
هشام بن حممد حيجر

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف4/1إمعان الطالب بشرح ترتيب الشهاب 
( هـ1031)

بريوت- شركة الراين  ختريج/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عبد الرحيم العامري

516)البغوي، احلسني بن مسعود 16/1شرح السنة 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش وشعيب األرانؤوط

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةمعجم الشيوخ
( هـ571)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
وفاء تقي الدين. د
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عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيكتاب الرتغيب يف الدعاء واحلث عليه
( هـ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بن(األحاديث املختارة) 9/1صحاح األحاديث فيما اتفق عليه أهل احلديث 
( هـ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
محزة أمحد الزين. د
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مصر- دار لـينة ( هـ195)حممد بن فضيل الضيب (مذكور يف كتب األذكار)كتاب الدعاء  حتقيق
أمحد البزرة

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي(مذكور يف كتب األذكار)فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ282)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

-دار الكلم الطيب ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (مذكور يف األذكار)عمل اليوم والليلة 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

البن السين" عمل اليوم والليلة"عجالة الراغب املتمين بتخريج كتاب 
(مذكور يف األذكار) 2/1 ( هـ364)

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الدايت
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد املنعم زكراي

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو2/1كتاب اجلهاد، ومعه السبيل اهلاد إىل ختريج أحاديث اجلهاد 
( هـ287)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تعليق/حتقيق
مساعد بن سليمان الراشد احلميد

مذكور يف كتب اآلداب) 4/1مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها 
(الشرعية

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

مركز جممع البحرين
القاهرة- للتحقيق 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري2/1إعتالل القلوب 
( هـ327)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
محدي الدمرداش

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاصفة اجلنة
( هـ430)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا
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ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات اجلنة
( هـ564)األصبهاين 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
أمحد بن علي الدمياطي

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي كتاب الفكاهة واملزاح حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

4/1اجلمع والتوضيح ملروايت اإلمام البخاري يف غري اجلامع الصحيح 
(مرتب على أبواب الفقه)

الرايض- مدار الوطن طارق بن عوض هللا

احلسن بن علي بن نصر الطوسي2/1 (مستخرج الطوسي على سنن الرتمذي)خمتصر األحكام 
( هـ312)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
أنيس بن أمحد األندونوسي
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، رافع( هـ370)للحسن العسكري )جمموع فيه ثالثة من األجزاء احلديثية 
(، مصافحات مسلم والنسائي( هـ405)بن ُعصم العصيمي 

الكويت- دار غراس  حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

مصر- الفاروق احلديثة جمموع فيه ستة أجزاء حديثية حتقيق
خالد حممد عثمان

مكتبة األصالة والرتاثجمموع فيه مخسة أجزاء حديثية
الشارقة- 

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

فضل اجملالس والبقاع للختلي، جملس البن دوست،: جمموع فيه األجزاء
مشيخة املوصل لليلداين، وجزء البن غريون، وثالثيات ابن ماجه للذهيب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
نور الدين بن حممد احلميدي

بريوت- دار ابن حزم 2/1جمموعة أجزاء حديثية  حتقيق
مشهور حسن سلمان

كتاب األوائل البن أيب عاصم،) (4/1) 4- مجهرة النوادر املسندة 
األوائل للطرباين، املكافأة وحسن العقىب البن الداية، األربعون يف ردع

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
عدد من احملققني

-دار البشائر اإلسالمية (8 - 1)سلسلة األجزاء املنسوخة 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوشزوائد األجزاء املنثورة على الكتب الستة املشهورة
بريوت

الرايض- مكتبة العبيكان ( جزءا حديثيا اندرا19حيتوي على )مجهرة األجزاء احلديثية  عناية وختريج
حممد زايد بن عمر تكلة
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زوائد األمايل والفوائد واملعاجم) 8/1اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء 
(واملشيخات على الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد

-دار أضواء السلف 
الرايض

مجع
نبيل سعد الدين جرار

الذهلي،مسويه،املطرز،ابن خملد،ابن)جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية 
السماك واخللدي،املؤمل، العيسوي،ابن النحاس،مكي بن أيب طالب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو طاهر السلفي، أبو منصور اخلوجاين،)جمموع فيه ستة أجزاء حديثية 
(سراج السنة، ابن ديزيل، ابن بالل، أبو القاسم احلريف

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري

القاهرة- دار احلديث (أقدم املخطوطات احلديثية)أحاديث الشيوخ الكبار  حتقيق ودراسة
محزة أمحد الزين. د

-دار البشائر اإلسالمية 2/1األجزاء البقاعية 
بريوت

حتقيق
قاسم بن حممد البقاعي

جملس أيب احلسن السقا، جملس أيب احلسن األسنواري، حديث أيب الطاهر
الزايدي، جملس ابن الغوري، سلسالت ابن انقة

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

األجزاء غري املطبوعة من اجملموع األول إىل اخلامس- اجملاميع العمرية 
(خمطوطات حديثية)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ـــدِِثت- مسند غزة  وهو مجع للرواايت اليت ُصِرِح من خالل إسنادها أهنا ُحـ
بغزة

بريوت- دار املقتبس  ختريج/دراسة
حميي الدين سامي ُكـالب

هشام أبو الوليد، أبو أمحد احلاكم، زاهر أبو: عوايل مالك بن أنس، رواايت
4/1...القاسم، سليم الرازي، ابن احلاجب، اخلطيب، الشحامي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد احلاج الناصر
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كتاب وصف الفردوس لعبد امللك السلمي) 3- مجهرة النوادر املسندة 
، خصائص علي بن أيب طالب ووفاة النيب، للنسائي، املنتقى من( هـ853)

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
عدد من الباحثني
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:طبع ضمن جمموع)أحاديث يزيد بن أيب حبيب، رواية الليث بن سعد 
(أحاديث الشيوخ الكبار

يزيد بن أيب حبيب األزدي املصري
( هـ128)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ132)مهام بن منبه صحيفة مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي هللا عنه حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ132)مهام بن منبه (صحيفة مهام بن منبه)الصحيفة الصحيحة 
بريوت

تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

مجع احلافظ أيب نعيم، أمحد- جزء فيه منتخب من حديث يونس بن عبيد 
بن عبد هللا األصبهاين

بريوت- دار املقتبس ( هـ140)يونس بن عبيد  حتقيق
عبد هللا غايل السهلي. د

سلسلة األجزاء)من حديث أيب عبيدة جماعة بن الزبري العتكي البصري 
(20- والكتب احلديثية 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ146)جماعة بن الزبري العتكي 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

ابن جريج، عبد امللك بن عبدالعزيز( هـ334)جزء ابن جريج، رواية عبد امللك بن حبر بن شاذان 
( هـ150)

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم الرشيد

أبو النصر، سعيد بن أيب عروبة(14- سلسلة األجزاء احلديثية )كتاب املناسك 
( هـ156)العدوي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

حممد بن يوسف الفراييب: من حديث اإلمام سفيان بن سعيد الثوري، رواية
(31- سلسلة األجزاء احلديثية )والسري بن حيىي 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ161)سفيان بن سعيد الثوري 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

عبد هللا بن حممد البغوي: اجلزء الثاين من حديث محاد بن سلمة، رواية
(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية ) هـ 317

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ167)محاد بن سلمة البصري 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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الليث بن سعد بن عبد الرمحنعشرة أحاديث من اجلزء املنتقى األول والثاين من حديث الليث
( هـ175)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جملس من أمايل الليث بن سعد)جزء فيه جملس من فوائد الليث بن سعد 
(وحديث مثامة بن أاثل احلنفي

الليث بن سعد بن عبد الرمحن
( هـ175)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
حممد بن رزق بن الطرهوين

إمساعيل بن جعفر األنصاري الزرقيعن إمساعيل بن جعفر املدين ( هـ244)حديث علي بن حجر السعدي 
( هـ180)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عمر بن رفود السفياين

منشور يف شبكة( هـ183)إبراهيم بن سعد الزهري جزء من نسخة إبراهيم بن سعد
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الكويت- الدار السلفية ( هـ197)وكيع بن اجلراح الرواسي نسخة وكيع عن األعمش حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

198)سفيان بن عيينة بن ميمون جزء حديث سفيان بن عيينة
(هـ

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

198)سفيان بن عيينة بن ميمون رواية علي بن حرب الطائي- اجلزء األول من حديث سفيان بن عيينة 
(هـ

الرايض- دار امليمان  تعليق/ختريج/حتقيق
مفلح بن سليمان بن فالح

198)سفيان بن عيينة بن ميمون حديث اإلمام سفيان بن عيينة برواية اإلمام الشافعي
(هـ

بريوت- دار املقتبس  مجع/ترتيب/ختريج
رفعت فوزي عبد املطلب. د

198)سفيان بن عيينة بن ميمون ( هـ270)زكراي بن حيىي املروزي : جزء سفيان بن عيينة، برواية
(هـ

اخلرج- مكتبة املنار  حتقيق
أمحد بن عبد الرمحن الصواين
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، طبع( هـ265)علي بن حرب الطائي : حديث سفيان بن عيينة، رواية
(أحاديث الشيوخ الكبار): ضمن جمموع

198)سفيان بن عيينة بن ميمون 
(هـ

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

مجهرة: طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه أحاديث أيب عمرو بكر بن بكار 
(األجزاء احلديثية

بكر بن بكار القيسي البصري
( هـ207)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

-دار علوم احلديث ( هـ209)احلسن بن موسى األشيب جزء فيه أحاديث احلسن بن موسى األشيب
اإلمارات

حتقيق
خالد بن قاسم الردادي

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (وهو األمايل يف آاثر الصحابة)أمايل عبد الرزاق، 
(هـ

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب مسهر وغريه
( هـ218)الغساين 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب ُمسهر
( هـ218)الغساين 

الرايض- دار طيبة  حتقيق
حممد مطيع احلافظ. د

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب مسهر وغريه
( هـ218)الغساين 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

عفان بن مسلم الباهلي الصفار(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن جمموع)أحاديث عفان بن مسلم 
( هـ219بعد )

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

220)آدم بن أيب إايس العسقالين (مكرر يف كتب العلم)كتاب العلم واحللم 
(هـ

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د
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منشور يف شبكة( هـ222)عبد هللا بن صاحل املصري نسخة أيب صاحل وغريه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو اجلهم، العالء بن موسى الباهليجزء أيب اجلهم العالء بن موسى الباهلي
( هـ228)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

عبد هللا بن حممد: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية
( هـ317)البغوي 

مكة- مكتبة دار الباز ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري 
املكرمة

حتقيق
عامر أمحد حيدر

عبد هللا بن حممد: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية
( هـ317)البغوي 

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري  حتقيق
عبد املهدي بن عبد القادر

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري عبد هللا بن حممد البغوي: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

منشور يف شبكة( هـ230)يعلى بن عباد نسخة يعلى بن عباد، رواية احلارث عنه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

العدد- جملة األمحدية ( هـ232)الشاشي، عيسى بن سامل ( هـ317)عبد هللا بن حممد البغوي : حديث عيسى بن سامل الشاشي، رواية
11

حتقيق
عبد العزيز شاكر الكبيسي

رواية أيب القاسم عبد هللا بن حممد البغوي- نسخة عبد هللا بن عون اخلراز 
( هـ317)

الرايض- دار الصميعي ( هـ232)عبد هللا بن عون اخلراز  حتقيق ودراسة
عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد. د

برواية أيب بكر، أمحد بن (الفوائد)اجلزء الثاين من أحاديث حيىي بن معني 
( هـ275)حممد املروزي 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
خالد السبيت
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234)ابن املديين، علي بن عبد هللا حديث علي بن املديين
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حسام كمال توفيق

(مسندا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني)كتاب القضاء 
(15- سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ235)سريج بن يونس البغدادي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

عبد هللا بن حممد البغوي: حديث مصعب بن عبد هللا الزبريي، رواية
( هـ317)

236)مصعب بن عبد هللا الزبريي 
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

عبد هللا بن حممد البغوي: حديث مصعب بن عبد هللا الزبريي، رواية
( هـ317)

236)مصعب بن عبد هللا الزبريي 
(هـ

األردن- الدار العثمانية  حتقيق
صاحل اللحام

قطعة من مسند إسحاق بن)جزء فيه حديث إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
(راهويه، تنشر ألول مرة

الرايض- دار العاصمة ( هـ238)إسحاق بن راهويه  حتقيق
حممد بن إبراهيم السريع

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ238)إسحاق بن راهويه حديث عبد هللا بن عباس من مسند إسحاق بن راهويه َعــ تعليق/ختريج
عمر بن بسام بن الصادق

طالوت بن عباد البصري الصرييفنسخة طالوت، وهي يف أحاديث طالوت بن عباد البصري الصرييف
( هـ238)

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ241)أمحد بن حنبل (رواية عبد هللا بن أمحد بن حنبل)جزء فيه مسند أهل البيت 
بريوت- 

حتقيق
عبد هللا الليثي األنصاري

بريوت- دار ابن حزم ( هـ242)حممد بن أسلم الطوسي (وهو اثين األربعينات يف احلديث النبوي)كتاب األربعني  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي
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هشام بن عمار بن نصري السلميحديث هشام بن عمار
( هـ245)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد هللا بن وكيل الشيخ

حممد بن سليمان املصيصي املعروفجزء فيه حديث املصيصي لوين
( هـ246) (لوين)بـ 

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

، ويليه فوائد ابن ماسي، عبد( هـ215)حديث حممد عبد هللا األنصاري 
( هـ369)هللا بن إبراهيم 

-دار أضواء السلف ( هـ215)حممد عبد هللا األنصاري 
الرايض

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

حممد بن سليمان املصيصي املعروفجزء فيه من حديث لوين
( هـ246) (لوين)بـ 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
غنيم بن عباس بن غنيم

ومعه من حديث موسى بن عامر املري ( هـ254)جزء املؤمل بن إهاب 
( هـ334)أمحد بن عبد هللا السلمي : ، رواية( هـ255)

مصر- دار البخاري ( هـ254)املؤمل بن إهاب  حتقيق
عماد بن فروة

بريوت- عامل الكتب ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي األخبار املوفقيات حتقيق
سامي مكي العاين

أبو سعيد األشج، عبد هللا بن سعيدجزء فيه من حديث أيب سعيد األشج
( هـ257)األشج الكندي 

الرايض- دار املغين  حتقيق
إمساعيل بن حممد سيد علي اجلزائري

مع الكالم على ( هـ257)اجلزء فيه من حديث احلسن بن عرفة العبدي 
حديثه مث منتقى عواليه للذهيب والكالم على أحاديثه البن انصر الدين

–دار احلديث الكتانية ( هـ257)احلسن بن عرفة العبدي 
املغرب

حتقيق
نظام حممد يعقويب

الكويت- دار األقصى ( هـ257)احلسن بن عرفة العبدي (رواية ابن تيمية وانتقاء الذهيب)جزء احلسن بن عرفة العبدي  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د
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جزء فيه عوايل منتقاة من جزء أيب مسعود أمحد بن الفرات، انتقاء مشس
الدين الذهيب

أمحد بن الفرات الضيب الرازي
( هـ258)

اإلمارات- دار الراين  حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الشمراين

ويتضمن منتقى من حديث الزهري)حمداث  ( هـ258)حممد بن حيىي الذهلي 
(له

مكة- جامعة أم القرى سليمان بن سعيد العسريي

يقع ضمن)للذهلي  ( هـ124)منتخب من حديث ابن شهاب الزهري 
(2- جمموع األجزاء احلديثية 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ258)الذهلي، حممد بن حيىي 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

، ويليه جزء أمحد بن( هـ262)جزء حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين 
( هـ272)عصام 

حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين
( هـ262)

الرايض- دار العاصمة  ختريج/حتقيق
مفيد خالد عيد

سعدان بن نصر بن منصور املخرميجزء سعدان
( هـ265)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

وزكراي بن حيىي املروزي ( هـ265)جزء عبد هللا بن حممد بن أيوب املخرمي 
(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية ) ( هـ270)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ265)عبد هللا بن حممد املخرمي 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

267)محاد بن إسحاق بن إمساعيل تركة النيب صلى هللا عليه وسلم والسبل اليت وجهها فيه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة/حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

عباس بن عبد هللا الباكسائي الرتقفيجزء الرتقفي يف احلديث
( هـ267)

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

ختريج/حتقيق
أمين جاسم الدوري. د

مسويه، إمساعيل بن عبد هللا(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )فوائد مسويه 
( هـ267)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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( هـ270)احلسن بن علي بن عفان األمايل والقراءة
( هـ277)وحممد بن علي بن عفان 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

منشور يف شبكة( هـ271)حممد بن سنان القزاز جزء من أحاديث القزاز عن شيوخه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء فيه مسند أيب أمية الطرسوسي، روى فيه أحاديث عن أيب هريرة رضي
هللا عنه

الطرسوسي، حممد بن إبراهيم بن
( هـ273)مسلم 

دمشق- دار املعراج  حتقيق وختريج وتعليق
حسني سليم أسد وابنه مرهف

أمحد بن حممد بن احلجاج املروذيأخبار الشيوخ وأخالقهم
( هـ275)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج/حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاريمسند عابس الغفاري ومجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم
( هـ276)

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
غالب بن حممد احلامضي. د

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرمحن بنالفوائد املعللة، اجلزء األول والثاين من حديثه
( هـ281)عمرو 

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

حتقيق
رجب بن عبد املقصود

ابن ديزيل اهلمداين، إبراهيم بنحديث ابن ديزيل
( هـ281)احلسني بن علي 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
عبد هللا بن حممد البخاري

احلارث بن حممد بن أيب أسامةعوايل احلارث بن أيب أسامة، رواية أيب نعيم األصبهاين
( هـ282)

الرايض- مطابع التقنية  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا اخلليل

جزءان من مسند أيب هريرة، وجزء من حديث أيب بكر املروزي حملمد
( هـ292)وأمحد املروزي  ( هـ273)الطرطوسي 

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

دراسة وحتقيق وتعليق
حممد بن عبد هللا السريع
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أحاديث من املسند الصحيح، ألمحد: مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، ويليه
( هـ325)بن حممد الشرقي النيسابوري 

إبراهيم بن حرب العسكري
( هـ282بعد )السمسار 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو حنيفة، أمحد بن داود الدينورياألخبار الطوال
( هـ282)

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
عبد املنعم عامر

احلارث بن حممد بن أيب أسامةمسند املشايخ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ282)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق وختريج
إيهاب وحممود أبناء إمساعيل حممد

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي( هـ131)جزء فيه من أحاديث اإلمام أيوب السختياين 
( هـ282)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن عبد العزيز العريين. د

اجلزء اخلامس من مسند حديث مالك بن أنس، برواية حممد بن عبدهللا بن
( هـ337)احلسان بن أيب املنظور األندلسي 

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي
( هـ282)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ميكلوش موراين

283)اخلتلي، إسحاق بن إبراهيم كتاب الديباج
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

جزء فيه ستة جمالس من أمايل أيب بكر حممد بن سليمان بن احلارث
يقع ضمن مجهرة األجزاء) (أمايل الباغندي الكبري)الباغندي الواسطي 

الباغندي الكبري، حممد بن سليمان
( هـ283)بن احلارث 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

الباغندي الكبري، حممد بن سليمانأمايل الباغندي الكبري
( هـ283)بن احلارث 

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
أشرف صالح علي

جدة- دار ماجد عسريي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل (مكرر يف فضائل الصحابة)فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين
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مصر- دار املعارف ( هـ291)أمحد بن حيىي بن زيد جمالس ثعلب حتقيق
عبد السالم حممد هارون

مركز إحسان لدراسات( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو حديث احلجامة للصائم، ويليه جزء من أمايل البزار
جدة- السنة النبوية 

دراسة وحتقيق وتعليق
حممد بن عبد هللا السريع

الكويت- دار غراس ( هـ294)موسى بن هارون احلمال (الفوائد)احلافظ موسى بن هارون احلمال وكتابه  دراسة/حتقيق
نور الدين بن عبد السالم مسعي

ابن الضريس، حممد بن أيوب الرازيجزء ابن الضريس حممد بن أيوب الرازي
( هـ294)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
سنان حكمت التكرييت

املدينة النبوية- دار املآثر ( هـ298)الشيباين، حيىي بن أمحد ( هـ233)جزء فيه أحاديث ابن معني  حتقيق
عبد هللا حممد حسن دمفو. د

بومباي- الدار السلفية ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد فوائد الفراييب، طبع مع كتاب الصيام له حتقيق
عبد الوكيل الندوي

:جزء فيه من روى عن النيب من الصحابة يف الكبائر للربدجيي، ويليه
( هـ643)الزايدات على الكبائر لضياء الدين املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
الرايض

حتقيق
حممد بن تركي الرتكي. د

مكتبة األسد الغالب علي( هـ303)احلسن بن سفيان الشيباين كتاب األربعني حديثا (1)دفع البالء بتحقيق الكتب املسندة واألجزاء 
القاهرة- رضي هللا عنه 

ختريج/حتقيق
حممد شعبان حممد إبراهيم

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب جزء فيه جملسان من إمالء النسائي ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين
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-دار الكتب العلمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (عقيدة- تقدم يف فضائل اخللفاء )هتذيب خصائص اإلمام علي 
بريوت

ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ303)احلسن بن سفيان النسوي األربعني، وهو اثلث األربعينيات يف احلديث الشريف
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

اجلزء الرابع من حديث شعبة بن احلجاج وسفيان بن سعيد)اإلغراب 
الثوري مما أغرب بعضهم على بعض

املدينة النبوية- دار املآثر ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق
حممد الثاين بن عمر بن موسى

دمشق- دار القلم ( هـ304)ميوت بن املزرع العبدي األمايل حتقيق
إبراهيم صاحل

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن عليعن شيوخه ( هـ252)حديث حممد بن بشار بندار 
( هـ307)

العدد- جملة األمحدية 
18

حتقيق
عبد الرحيم بن حيىي احلمود. د

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علياملفاريد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ307)

الكويت- دار األقصى  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

القدس- مطبعة مسودي ( هـ311)احلسن بن أمحد البالسي جزء ابن فيل حتقيق
موسى إمساعيل البسيط. د

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق فوائد الفوائد
(هـ

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

الباغندي الصغري، حممد بن حممدمسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
( هـ312)األزدي 

-مؤسسة علوم القرآن 
دمشق

حتقيق
حممد عوامة
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الباغندي الصغري، حممد بن حممدمسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
( هـ312)األزدي 

جدة- دار املنهاج 

الباغندي الصغري، حممد بن حممداجلزء فيه األول مما رواه األكابر عن األصاغر من احملدثني من األفراد
( هـ312)األزدي 

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
خالد بن حممد ابمسح

السراج، حممد بن إسحاق الثقفيالبيتوتة
( هـ313)

-دار الراين للرتاث 
القاهرة

حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

حممد بن سليمان الربعي الدمشقي)أخبار وحكاايت عن أيب بكر الربعي 
(( هـ374)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ315)حممد بن الفيض الغساين 
بريوت

حتقيق
إبراهيم صاحل

اجلزء من الفوائد املنتقاة العوايل احلسان من حديث أيب بكر عبد هللا بن أيب
داود السجستاين

ابن أيب داود، عبد هللا بن سليمان
( هـ316)

-مكتبة أهل احلديث 
البحرين

:طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه من حديث أيب القاسم بدر بن اهليثم القاضي 
(مجهرة األجزاء احلديثية

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ317)بدر بن اهليثم اللخمي  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

جزء فيه ثالثة وثالثون حديثا من حديث أيب القاسم عبد هللا بن حممد
البغوي، ختريج أيب طالب حممد بن علي العشاري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد  حتقيق
حممد ايسني حممد إدريس

( هـ393)حديث البغوي، رواية املخلص، أيب طاهر حممد بن عبد الرمحن 
(4- يقع ضمن جمامع األجزاء احلديثية )

-دار أضواء السلف ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشر( هـ378)أحاديث أيب عروبة احلراين، برواية أيب أمحد احلاكم 
( هـ318)احلراين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د
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علي بن احلسني بن بندار)حديث أيب عروبة احلراين، رواية ابن بندار 
(( هـ385)

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشر
( هـ318)احلراين 

العدد- جملة الشريعة 
42

حتقيق
عبد الرزاق بن خليفة الشاجيي

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشرجزء أيب عروبة، برواية األنطاكي
( هـ318)احلراين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

393)أيب طاهر، حممد بن عبد الرمحن )حديث ابن صاعد، رواية املخلص 
(4- طبع ضمن جماميع األجزاء احلديثية  )(هـ

-دار أضواء السلف ( هـ318)ابن صاعد، حيىي بن حممد 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن دريد، حممد بن احلسن األزدي(نوادر الرسائل: طبع ضمن جمموع أجزاء حديثية )الفوائد واألخبار 
( هـ321)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن دريد، حممد بن احلسن األزديكتاب الفوائد واألخبار
( هـ321)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

املنتقى من الفوائد احلسان يف)املنتقى من فوائد أيب حامد احلضرمي 
( هـ742)، انتقاء يوسف بن عبد الرمحن املزي (احلديث

أبو حامد احلضرمي، حممد بن هارون
( هـ321)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
سامي بن أنور خليل

جزء فيه نسخة أيب العباس طاهر بن حممد بن احلكم التميمي الدمشقي عن
ثالثون حديثا- أيب الوليد هشام بن عمار السلمي الدمشقي 

الرايض- دار طيبة ( هـ322)طاهر بن حممد بن احلكم  تعليق/ختريج/حتقيق
اندر بن عمر بلطه جي

فوائد أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري، فوائد منتقاة من رواية أمحد بن
الصلت وعبيد هللا الفرضي، جزء بتخريج عثمان بن بلبان

أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري
( هـ322)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ323)علي بن حممد احلمريي جزء علي بن حممد احلمريي دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن سليمان البعيمي. د
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الشهري بـ)إبراهيم بن حممد العتكي (اجملموعة األوىل- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )مسألة سبحان 
( هـ323 )((نفطويه)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

اهلامشيات، وهو اجلزء األول من أمايل أيب إسحاق اهلامشي إبراهيم بن عبد
الصمد

أبو إسحاق اهلامشي، إبراهيم بن عبد
( هـ325)الصمد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

أبو إسحاق اهلامشي، إبراهيم بن عبدأمايل أيب إسحاق
( هـ325)الصمد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

ابن األنباري، حممد بن القاسم بنجملس من أمايل ابن األنباري
( هـ328)بشار 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

احلامض، عبد هللا بن حممد املروزي(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء أيب القاسم احلامض 
( هـ329)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

احلامض، عبد هللا بن حممد املروزيجزء أيب القاسم احلامض، عبد هللا بن حممد بن إسحاق
( هـ329)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد زكي عبد الدامي

منتقى من اجلزء األول والثالث من حديث أيب القاسم عبد هللا بن حممد
( هـ329)املروزي عن شيوخه 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ329)املروزي، عبد هللا بن حممد  حتقيق
حممد زكي عبد الدامي

أيب:     ، رواية( هـ330)جزء فيه أحاديث أيب حامد بن بالل النيسابوري 
عبد هللا بن منده

أبو حامد بن بالل النيسابوري
( هـ330)

القاهرة- دار احملدثني  حتقيق
بالل فيصل البغدادي

عن ( هـ379)جزء اإلمام الرافقي، ويليه حديث حممد بن املظفر البغدادي 
( هـ306)حاجب بن مالك الضرير 

حممد بن أمحد الرافقي احلنفي
( هـ330)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي الوراق
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416)عبد الرمحن بن حممد )أمايل احملاملي، رواية ابن مهدي الفارسي 
، ويليها رواية ابن الصلت القرشي((هـ

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيب
( هـ330)

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
محدي بن عبد اجمليد السلفي

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيب، رواية عبد هللا بن عبيد هللا بن حيىي البيع(احملامليات)أمايل احملاملي 
( هـ330)

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

حتقيق
إبراهيم إبراهيم القيسي. د

وحديث طاهر بن خالد ( هـ254)من حديث حممد بن عثمان بن كرامة 
سلسلة) ( هـ257)، من حديث احلسن بن عرفة ( هـ263)بن نزار األيلي 

ابن خملد العطار، حممد بن خملد
( هـ331)الدوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن خملد العطار، حممد بن خملدفوائد حممد بن خملد
( هـ331)الدوري 

مصر- مطبعة الفتح  حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

ابن خملد العطار، حممد بن خملدما رواه األكابر عن مالك بن أنس
( هـ331)الدوري 

بريوت- شركة الراين  تعليق/حتقيق
عواد اخللف

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)أمحد بن حممد املديين نضر هللا امرءا مسع مقاليت فأداها ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-دار الكتب العلمية ( هـ335)الصويل، حممد بن حيىي جزء من أحاديث أيب بكر الصويل عن شيوخه
بريوت

حتقيق
خالف حممود عبد السميع

ابن القاص، أمحد بن أيب أمحد(اي أاب عمري، ما فعل النغري؟: أي حديث)جزء فيه فوائد حديث أيب عمري 
( هـ335)الطربي البغدادي 

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
صابر أمحد البطاوي

يقع ضمن جماميع األجزاء)جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي 
(1- احلديثية 

ابن البخرتي، حممد بن عمرو الرزاز
( هـ339)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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جدة- دار اخلراز ( هـ340)عمر بن احلسن األشناين (1- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )جزء القاضي األشناين  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

-فضائل أيب بكر الصديق - الفوائد )من حديث خيثمة األطرابلسي 
(الرقائق واحلكاايت- فضائل الصحابة 

خيثمة بن سليمان األطرابلسي
( هـ343)

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

جمموع يف عشرة أجزاء حديثية، ويتلوها وفيات بعض شيوخه، من روايته
أيضا

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

-دار مكة العاملية 
بريطانيا

حتقيق وختريج
عمرو شريف احلويين

، وهو التاسع من فوائد ابن( هـ273)جزء حنبل بن إسحاق الشيباين 
(9- يقع ضمن سلسلة األجزاء احلديثية )السماك 

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

، وهو التاسع من فوائد ابن( هـ273)جزء حنبل بن إسحاق الشيباين 
(9)السماك، سلسلة األجزاء احلديثية 

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
هشام بن حممد

( هـ419)حديث ابن السماك واخللدي، رواية حممد بن خملد البزاز عنهما 
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )

344)ابن السماك، عثمان الدقاق 
( هـ348)وجعفر اخللدي  (هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

345)عثمان بن أمحد السمرقندي من الفوائد املنتقاة احلسان العوايل
(هـ

جدة- مكتبة اخلراز  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

اجلزء فيه الفوائد املنتقاة احلسان العوايل من حديث أيب عمرو عثمان بن
أيب طاهر، حممد بن علي: عن شيوخه، رواية ( هـ345)أمحد السمرقندي 

345)عثمان بن أمحد السمرقندي 
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد بن عبد الكرمي. د

( هـ346)جمموع فيه مصنفات األصم حممد بن يعقوب النيسابوري 
(3- األجزاء احلديثية ) ( هـ341)وإمساعيل بن حممد الصفار 

أبو العباس األصم، حممد بن يعقوب
( هـ346)النيسابوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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طبع)أحاديث من حديث أيب احلسن أمحد بن سليمان بن حذمل رمحه هللا 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع

ابن حذمل، أمحد بن سليمان بن
( هـ347)أيوب 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

ابن حذمل، أمحد بن سليمان بنجزء من حديث األوزاعي البن حذمل
( هـ347)أيوب 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
مسعد السعدين وشريف بن أيب العالء العدوي

كتاب أطراف الغرائب واألفراد مذيال بثالثة أجزاء من كتاب األفراد
2/1 (83، 3، 2)للدارقطين 

أمحد بن سلمان النجاد البغدادي
( هـ348)

الرايض- دار التدمرية  حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

فوائد أيب حممد الفاكهي عن أيب حيىي بن أيب مسرة عن شيوخه، املسمى
حبديث أيب حممد عبد هللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي

353)الفاكهي، عبد هللا بن حممد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا الغباين

طبع ضمن)حديث اهلميان من حديث أيب جعفر حممد بن جرير الطربي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ353)معلى بن سعيد التنوخي  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعي(الغيالنيات)كتاب الفوائد 
( هـ354)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حلمي كامل أسعد عبد اهلادي

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعيالغيالنيات
( هـ354)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
مرزوق بن هياس الزهراين

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعيالغيالنيات
( هـ354)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
فاروق بن عبد العليم بن مرسي

اجلزء فيه من حديث حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار عن
شيوخه

ابن مقسم العطار، حممد بن احلسن
( هـ354)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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جعفر)، فوائد اخللدي ( هـ356) (حامد اهلروي)فوائد أيب علي الرفاء 
( هـ345( )مكرم القاضي)، فوائد مكرم البزاز ( هـ348 )(البغدادي

أبو علي الرفاء، حامد اهلروي
( هـ356)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

مؤسسة الرسالة انشرون( هـ356)القايل، إمساعيل بن القاسم 2/1كتاب األمايل، متبوعا بكتايب ذيل األمايل وصلة ذيله  حتقيق
علي بن حممد زينو

الرايض- دار السالم ( هـ357)محزة بن حممد الكناين (جمموعة أحاديث منها هذا احلديث)جزء البطاقة  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن الصواف، حممد بن أمحد بن(انتقاء الدارقطين)فوائد أيب علي الصواف 
( هـ359)احلسن 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )الثمانون لآلجري 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جدة- دار اخلراز ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (اجملموعة الثانية- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )أدب النفوس  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني ذم اللواط حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

معجم شيوخ احلافظ أيب: اجلزء فيه مثانون حديثا عن مثانني شيخا، ويليه
(أتليف احملقق)بكر اآلجري 

بريوت- شركة الراين ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

-املكتب اإلسالمي ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني األربعني
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب
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كتاب األربعني حديثا، ويليه األربعني من مسانيد املشايخ العشرين عن
األصحاب األربعني

عبدهللا بن عمر/ ( هـ360)اآلجري 
( هـ600)القشريي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-مكتبة العمرين العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مكرر يف فضائل األعمال)فضل عشر ذي احلجة 
اإلمارات

حتقيق
عمار بن سعيد اجلزائري

-سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )الزايدات يف كتاب اجلود والسخاء 
22)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد من امسه عطاء من رواة احلديث حتقيق
هشام بن إمساعيل السقا

أبو أمحد البزاز البخاري، حممد بن(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء أيب أمحد البخاري 
( هـ360)عبد هللا 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

العدد- جملة الشريعة ( هـ361)الدراج، عثمان بن عمر اجلزء فيه من حديث أيب عمرو، عثمان بن عمر الدراج
47

حتقيق
عبد هللا مرحول السواملة

املزكيات، وهي الفوائد املنتخبة الغرائب العوايل من حديث أيب إسحاق
علي بن عمر الدارقطين: املزكي، انتقاء وختريج

إبراهيم بن حممد املزكي النيسابوري
( هـ362)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

عن (( هـ394)عبد هللا بن حممد )جزء من أحاديث أيب عمر السلمي 
شيوخه

إمساعيل بن جنيد السلمي
( هـ365)النيسابوري 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء من حديث أيب الطاهر، حممد بن أمحد بن عبد هللا الذهلي، انتقاء
احلافظ الدارقطين

دار اخللفاء للكتاب( هـ367)الذهلي، حممد بن أمحد 
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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وهو اخلامس من الفوائد املنتقاة)جزء األلف دينار ويسمى ابلقطيعيات، 
(واألفراد والغرائب احلسان

الكويت- دار النفائس ( هـ368)أمحد بن جعفر القطيعي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنذكر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضا: عوايل أيب الشيخ األصبهاين، ومعه
( هـ369)حممد بن حيان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنالفوائد
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنجزء فيه أحاديث أيب الزبري عن غري جابر
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

صاحب املستخرج على)املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 
رواية اإلمام أيب بكر الربقاين عنه - (صحيح البخاري

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم 
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور. د

-دار إيالف الدولية ( هـ375)األهبري، حممد بن عبد هللا (جزء فيه من الفوائد الغرائب احلسان)حديث أيب بكر األهبري 
الكويت

حتقيق
حسام حممد بوقريص

جزء فيه أحاديث من حديث أيب حفص عمر بن حممد بن علي الزايت
( هـ375)

مكتبة أوالد الشيخ( هـ375)عمر بن حممد الزايت 
مصر- للرتاث 

حتقيق
خالد بن حممد املصري

ابن الغطريف، حممد بن أمحدجزء ابن الغطريف
( هـ377)اجلرجاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن الغطريف، حممد بن أمحداألحاديث املنتقاة من جزء الغطريفي
( هـ377)اجلرجاين 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد العوين وفيصل السويلم
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احلاكم الكبري، حممد بن حممداجلزء العاشر واحلادي عشر- ما اتصل إلينا من فوائد أيب أمحد احلاكم 
( هـ378)

بريوت- دار ابن حزم  ختريج/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزاز( هـ160)حديث شعبة بن احلجاج 
( هـ379)

األردن- الدار العثمانية  حتقيق
صاحل اللحام

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزاز(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن جمموع)حديث شعبة البن املظفر 
( هـ379)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزازغرائب حديث مالك
( هـ379)

الرايض- دار السلف  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

380)حممد بن إبراهيم الكالابذي 2/1 (معاين األخبار)حبر الفوائد املشهور بـ 
(هـ

القاهرة- دار السالم  حتقيق
وجيه كمال الدين زكي

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم( هـ169)جزء فيه أحاديث انفع بن أيب نعيم 
( هـ381)األصبهاين 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

تعليق/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه أحاديث األربعني 
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

يقع ضمن)من حديث أيب بكر حممد بن إبراهيم ابن املقرىء عن شيوخه 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيماملنتخب من غرائب أحاديث مالك
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري
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حديث الزهري أيب الفضل عبيد هللا بن عبد الرمحن، رواية احلسن بن علي
2/1 ( هـ454)اجلوهري 

الزهري، عبيد هللا بن عبد الرمحن
( هـ381)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حسن بن حممد البلوط

-دار أضواء السلف ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد جزء فيه من حديث أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني عن شيوخه
الرايض

حتقيق
هشام بن حممد

جزء فيه من حديث الشيخ أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني الواعظ
(جمموع فيه منه مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)رمحه هللا 

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد جمموع فيه من مصنفات احلافظ أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)اجلزء اخلامس من األفراد،  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

لبنان- مؤسسة الوفاء ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (تقدم يف كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزهراء  حتقيق
حممد سعيد الطرحيي

جمموع فيه: يقع ضمن)فضائل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(تقدم يف كتب فضائل الصحابة )(منه مصنفات ابن شاهني

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

(جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)فضائل شهر رمضان 
(مكرر يف كتب رمضان)

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر أحاديث األجزاء العشرة األوىل من كتاب األفراد، برتتيب اهليثمي مجع وحتقيق
حممد بن عبد هللا السريع. د
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األجزاء الثاين والثالث والرابع والسادس والثالث والثامنون من كتاب
األفراد للدارقطين

الرايض- دار التدمرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  تعليق
جابر بن عبد هللا السريع

كتاب فيه أربعون حديثا من مسند بريد بن عبد هللا بن أيب بردة عن جده
عن أيب موسى األشعري

مكة- جامعة أم القرى ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن عبد الكرمي عبيد

385بعد )علي بن معروف البزاز (4- طبع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )حديث علي بن معروف البزاز 
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

علي بن عمر السكري احلريب(فوائد احلريب)الفوائد املنتقاة عن الشيوخ العوايل للحريب 
( هـ386)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
تيسري بن سعد أبو حيمد

يقع ضمن)حديث أيب احلسن السكري، علي بن عمر بن حممد احلريب 
(4- جمامع األجزاء احلديثية 

علي بن عمر السكري احلريب
( هـ386)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن مسعون، حممد بن أمحد البغدادي(19- سلسلة األجزاء احلديثية )أمايل ابن مسعون الواعظ 
( هـ387)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربيسبعون حديثا يف اجلهاد: كتاب اجلهاد، أو
( هـ387)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

ابن أخي ميمي، حممد بن عبد هللافوائد ابن أخي ميمي الدقاق
( هـ390)البغدادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

فوائد املؤمل بن أمحد الشيباين، وهو اجلزء السادس، انتقاء خلف الواسطي
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ391)املؤمل بن أمحد الشيباين 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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اجلزء فيه الثاين من حديث الوزير أيب القاسم عيسى بن علي اجلراح
(13 - 7يشتمل على اجملالس من )

مصر- دار التقوى ( هـ391)عيسى بن علي اجلراح  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

أبو طاهر املخلص، حممد بنجزء فيه سبعة جمالس من أمايل أيب طاهر املخلص
( هـ393)عبدالرمحن 

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
غالب بن حممد احلامضي. د

أبو طاهر املخلص، حممد بنجزء فيه سبعة جمالس من أمايل أيب طاهر املخلص
( هـ393)عبدالرمحن 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

أبو طاهر املخلص، حممد بن(تقع ضمن سلسلة جمامع األجزاء احلديثية) 4/1املخلصيات 
( هـ393)عبدالرمحن 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن) (انتقاء ضياء الدين املقدسي)منتقى حديث أيب نعيم األزهري 
(اجملموعة الثانية- جمموعة أجزاء حديثية 

أبو نعيم األزهري، أمحد بن حممد
( هـ394)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن منده، حممد بن إسحاق( هـ162)مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد 
( هـ395)األصبهاين 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ابن منده، حممد بن إسحاق(4- يقع ضمن سلسلة النوادر احلديثية )كتاب األمايل احلديثية 
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

ختريج/حتقيق
حممود بن إمساعيل بن حممد

-جزء فيه من حديث أيب احلسني عبد الوهاب بن احلسن الكاليب 
املعروف أبخي تبوك عن شيوخه

عبد الوهاب بن احلسن الكاليب
( هـ396)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

طبع ضمن)من حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد اهلامشي 
(مجهرة األجزاء احلديثية

ابن زنبور، حممد بن عمر الوراق
( هـ396)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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اجلزء األول من الفوائد املنتقاة واحلكاايت املنتخبة، انتقاء ابن فورك، ومعه
جملس من أمايل أيب مسلم الكاتب عن شيوخه

أبو مسلم، حممد بن أمحد البغدادي
( هـ399)الكاتب 

الدمام- دار الذخائر  حتقيق
صالح الدين الشامي

عفيف بن حممد اخلطيب البوشنجيجزء فيه املنظوم واملنثور من احلديث النبوي
(قبل القرن اخلامس)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد صباح منصور

املنتقى من املعجم وحديث السكن بن مجيع: معجم الشيوخ، وبذيله
( هـ437)

ابن مجيع الصيداوي، حممد بن أمحد
( هـ402)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

الفوائد واألخبار واحلكاايت عن الشافعي وحامت األصم ومعروف الكرخي
(17- يقع ضمن سلسلة اجلزاء احلديثية )وغريهم 

ابن محكان، احلسن بن احلسني
( هـ405)اهلمذاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

احلاكم، حممد بن عبد هللا(تقدم يف كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزهراء 
( هـ405)النيسابوري 

مصر- دار الفرقان  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

ابن ثراثل، أمحد بن عبد العزيزجزء ابن ثراثل
( هـ408)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريالرابعي يف احلديث
( هـ409)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريجزء فيه رابعيات الصحابة- كتاب الرابعي 
( هـ409)

مصر- دار الضياء  تعليق/ختريج/حتقيق
أشرف بن صاحل العشري

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريفوائد حديث احلافظ عبد الغين بن سعيد األزدي عن شيوخه
( هـ409)

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي
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ابن مردويه، أمحد بن موسىثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه
( هـ410)األصبهاين 

-دار علوم احلديث 
اإلمارات

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ412)املاليين، أمحد بن حممد (4- سلسلة األجزاء احلديثية )األربعني يف شيوخ الصوفية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ414)متام بن حممد الرازي الفوائد حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

-دار البشائر اإلسالمية جاسم بن سليمان الدوسري4/1الروض البسام بتخريج وترتيب فوائد متام 
بريوت

الكويت- دار غراس حممد صباح منظوراإلعالم بنقد كتاب الروض البسام بتخريج وترتيب فوائد متام

-دار الصحابة للرتاث ( هـ414)متام بن حممد الرازي مسند املقلني من األمراء والسالطني
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

الكويت- الدار السلفية ( هـ414)متام بن حممد الرازي مسند املقلني من األمراء والسالطني حتقيق
صبحي البدري السامرائي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ414)متام بن حممد الرازي إسالم زيد بن حارثة وغريه من أحاديث الشيوخ
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد صباح منصور

فنون العجائب يف أخبار املاضني من بين إسرائيل وغريهم من العباد
والزاهدين

النقاش، حممد بن علي األصبهاين
( هـ414)

القاهرة- مكتبة القرآن  دراسة/حتقيق
طارق الطنطاوي
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النقاش، حممد بن علي األصبهاين(اجملموعة األوىل- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )فنون العجائب 
( هـ414)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

النقاش، حممد بن علي األصبهاينفوائد العراقيني
( هـ414)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ414)هالل بن حممد احلفار ( هـ414)جزء هالل بن حممد احلفار  َعــ حتقيق
أمحد مجال أمحد أبو سيف

( هـ414)جزء فيه من أحاديث أيب عبد هللا احلسني بن احلسن الغضائري 
عن شيوخه

414)احلسني بن احلسن الغضائري 
(هـ

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
محزة اجلزائري

منشور يف شبكة( هـ415)ابن بشران، علي بن حممد فوائد أيب احلسني بن بشران
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

طبع ضمن جمموع كتاب)جزء فيه جملسان من أمايل أيب احلسني بن بشران 
(سلوك طريق السلف وستة أجزاء أخرى

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ415)ابن بشران، علي بن حممد  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

يقع ضمن) ( هـ491)فوائد العيسوي، ختريج أيب الفوارس طراد بن حممد 
(2- جمموع األجزاء احلديثية 

415)العيسوي، علي بن عبد هللا 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن جمموع)أمايل ابن النحاس، وهو اجمللس التاسع من أماليه 
(2- األجزاء احلديثية 

ابن النحاس، عبد الرمحن بن عمر
( هـ416)املصري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع)جمموع فيه مصنفات أيب احلسن ابن احلمامي وأجزاء حديثية أخرى 
(4- ضمن جماميع األجزاء احلديثية 

ابن احلمامي، علي بن أمحد
( هـ419)البغدادي املقرىء 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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ابن خملد البزاز، حممد بن حممدأمايل ابن البخرتي والنجاد واخللدي
( هـ419)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

-يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )حديث ابن خملد البزاز عن شيوخه 
2)

ابن خملد البزاز، حممد بن حممد
( هـ419)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بن(( هـ489)القاسم بن الفضل الثقفي : رواية)فوائد أيب القاسم احلريف 
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ مجع/حتقيق
محزة اجلزائري

حممد بن عبد: اجلزء األول من الفوائد الصحاح والغرائب واألفراد، رواية
(طبع ضمن جمموع أيب القاسم احلريف)السالم األنصاري 

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بن
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بنأمايل عبد الرمحن بن عبيد هللا احلريف البغدادي
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بنفوائد أيب القاسم عبد الرمحن بن عبيد هللا احلريف
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

-يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )فضائل الرمي يف سبيل هللا تعاىل 
(اجملموعة األوىل

إسحاق بن أيب إسحاق القراب
( هـ429)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

يقع ضمن جمموعة أجزاء) (إن هللا تسعة وتسعني امسا): طرق حديث
(تقدم يف كتب األمساء والصفات )(اجملموعة الثانية- حديثية 

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاثالثة جمالس من أمايل احلافظ أيب نعيم األصبهاين
( هـ430)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وختريج
قاسم بن حممد قاسم ضاهر
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أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاجملس من أمايل األصبهاين
( هـ430)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
ساعد بن عمر بن غازي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا( هـ129)مسانيد أيب حيىي فراس بن حيىي املكتب الكويف 
( هـ430)

-مطابع ابن تيمية 
القاهرة

ختريج
حممد بن حسن املصري

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاتسمية ما انتهى الينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاتسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أيب نعيم الفضل بن دكني عاليا
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللااألربعني الصوفية
( هـ430)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاذكر من امسه شعبة
( هـ430)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ختريج/حتقيق
طارق حممد العمودي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(رايضة األبدان)جزء من كتاب 
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  ختريج
حممود بن حممد احلداد

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(زر غبا تزدد حبا)اجلزء فيه طرق قوله صلى هللا عليه وسلم 
( هـ430)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية
طارق بن أمحد اخلطايب البيضاوي

عن شيخه أيب علي الصواف (األصبهاين)جزء فيه من اإلمام أيب نعيم 
(( هـ359)حممد بن أمحد بن احلسن )

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن عبد العزيز العريين. د
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ابن بشران، عبد امللك بن حممدأمايل ابن بشران
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

434)أبو ذر اهلروي، عبد بن أمحد أحاديث من مسموعات أيب ذر اهلروي
(هـ

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

، ويليه جزء( هـ434)جزء من فوائد حديث أيب ذر عبد بن أمحد اهلروي 
(( هـ507)حممد بن أمحد )من فوائد أيب بكر الشاشي 

434)أبو ذر اهلروي، عبد بن أمحد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  ختريج
مسري بن حسني ولد سعدي

-دار الفكر العريب ( هـ436)علي بن الطاهر احلسني أمايل الشريف املرتضى
القاهرة

حتقيق
حممد أيب الفضل إبراهيم

ِذكُر من مل يكن عنده إال حديث واحد، ومن مل حيدث عن شيخه: اجلزء فيه
إال حبديث واحد

اخلالل، احلسن بن حممد بن احلسن
( هـ439)

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

اخلالل، احلسن بن حممد بن احلسنأمايل اخلالل
( هـ439)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

حممد بن: الفوائد املنتقاة والغرائب احلسان عن الشيوخ الكوفيني، رواية
( هـ445)علي العلوي 

-دار الكتاب العريب ( هـ441)حممد بن علي الصوري 
لبنان

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

443)احلسن بن علي الشاموخي أحاديث الشاموخي
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللاجزء أيب يعلى
( هـ446)القزويين 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين
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أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللافوائد أيب يعلى اخلليلي
( هـ446)القزويين 

جدة- دار ماجد عسريي  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

حممد بن علي: الفوائد العوايل املؤرخة من الصحاح والغرائب، ختريج
( هـ441)الصوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ447)علي بن احملسن التنوخي  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

حممد بن عبد اجلبار السمعاين4/1جمموع غرائب أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ450)

اندي مكة الثقايف األديب حتقيق
حممد بن مساعد آل سعود

ابن عمشليق، أمحد بن عليجزء ابن عمشليق
( هـ450تقريبا )اجلعفري 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد بن حممد األنصاري

يقع ضمن)حديث أمحد بن عبد هللا اجلويباري يف مسائل عبد هللا بن سالم 
(اجملموعة الثانية- جمموعة أجزاء حديثية 

جدة- دار اخلراز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار الكتاب العريب ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني األربعون الصغرى
لبنان

حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني حـياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاهتم
املدينة

تعليق/حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنجزء فيه ستة جمالس من أمايل القاضي أيب يعلى الفراء
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

اجلزء اخلامس منه، انتقاء- الفوائد الصحاح العوايل واألفراد واحلكاايت 
( هـ457)وختريج احلافظ عبد العزيز بن حممد النخشيب 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم
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اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليجزء فيه طريق حديث ابن عمر يف ترائي اهلالل
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار الضياء  حتقيق
هشام بن حممد

األمايل جبامع دمشق للخطيب البغدادي، ويليه جزء فيه تسمية ما ورد به
اخلطيب دمشق من الكتب من روايته حملمد بن أمحد املالكي األندلسي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليمنتخب الفوائد الصحاح العوايل على أيب حممد بن أمحد السراج القاري
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

465)ابن املسلمة، حممد بن أمحد أمايل ابن املسلمة
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن املهتدي ابهلل، حممد بن عليمشيخة أيب احلسني ابن املهتدي ابهلل: الفوائد املخرجة من األصول املسماة
( هـ465)

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
عمرو عبد العظيم احلويين

466)عبد العزيز الكتاين الدمشقي مسلسل العيدين
( هـ463)واخلطيب البغدادي  (هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جمدي فتحي السيد

الرايض- دار الراية ( هـ468)يوسف بن أمحد اهلمذاين (ختريج اخلطيب البغدادي) (الفوائد املنتخبة الصحاح الغرائب)املهروانيات  حتقيق
خليل بن حممد العريب

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ468)يوسف بن أمحد اهلمذاين (ختريج اخلطيب البغدادي) 3/1الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب 
املدينة

دراسة/حتقيق
سعود بن عيد اجلربوعي

ابن منده، عبد الوهاب بن حممدفوائد ابن منده
( هـ475)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين
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بـيـبـي بنت عبد الصمد اهلرمثيةجزء بـيـبـي بنت عبد الصمد اهلروية اهلرثـمية
( هـ477)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

حممد بن أمحد القرشي: ترتيب - 2/1 (أمايل الشجري)األمايل اخلميسية 
( هـ623)

-دار الكتب العلمية ( هـ479)الشجري، حيىي بن احلسني 
بريوت

حتقيِق
حممد حسن إمساعيل

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(تقدم يف كتب العقيدة املسندة)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
جهاد بن السيد املرشدي

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(تقدم يف كتب العقيدة املسندة)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

جدة- مكتبة العلم ( هـ485)احلسن بن علي الطوسي جزء فيه جملسان من أمايل نظام امللك حتقيق
أبو إسحاق احلويين

منشور يف شبكة( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي التذكرة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

القاسم بن الفضل الثقفي األصبهاين(الثقفيات)الفوائد العوايل املنتقاة املعروفة بــ 
( هـ489)

دمشق- دار النوادر  دراسة/حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

القاسم بن الفضل الثقفي األصبهايناألربعني
( هـ489)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

ابن البطر، نصر بن أمحد البزاز(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء ابن البطر 
( هـ494)القارىء 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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عن (( هـ576)أيب طاهر، أمحد بن حممد األصبهاين )من حديث السلفي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع)احلاكم أيب احلسني الثقفي الكويف 

497)أمحد بن حممد الثقفي الكويف 
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أيب)جزء فيه أحاديث أيب حممد، عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان 
( هـ369الشيخ األصبهاين 

498)ابن مردويه، أمحد بن حممد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أيب القاسم الطرباين من حديثه ألهل
البصرة

498)ابن مردويه، أمحد بن حممد 
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الطيوري، املبارك بن عبد اجلبارالطيورايت
( هـ500)الصرييف 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
مأمون الصاغرجي وحممد اجلادر

الطيوري، املبارك بن عبد اجلبار( هـ576)الطيورايت، انتخاب أمحد بن حممد السلفي األصبهاين 
( هـ500)الصرييف 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
دمسان معايل وعباس احلسن

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ503)املطرز، القاسم بن زكراي (2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )فوائد قاسم املطرز 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الرايض- مدار الوطن ( هـ503)املطرز، القاسم بن زكراي فوائد أيب بكر القاسم املطرز وأماليه القدمية الغرائب احلسان حتقيق
انصر بن حممد املنيع

أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
5/1للدارقطين 

ابن القيسراين، حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممود حممد نصار

عبد هللا بن عمر بن أيب نصراألربعني القشريية
( هـ508)القشريي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر
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أبو الغنائم النرسي الكويف، حممد ابنفوائد الكوفيني أليب الغنائم النرسي
( هـ510)علي 

األردن- دار الضياء  حتقيق
عبد الرمحن حممد شريف

حممد بن أمحد اجلركاين األصبهاينجزء اجلركاين
( هـ514)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد العزيز مبارك احلنوط

وحممود بن حممد املزامحي ( هـ525بعد )حديث مكي بن أيب طالب 
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية ) ( هـ525)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ525بعد )مكي بن أيب طالب 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

إمساعيل بن أمحد السمرقنديجزء ابن السمرقندي
( هـ536)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد خالد كالب

إمساعيل بن أمحد السمرقنديما قرب سنده من حديث لإلمام أيب القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي
( هـ536)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
عطاء هللا بن عبد الغفار السندي

أبو الربكات، إمساعيل بن أمحدجزء فيه أربعون حديثا من الصحاح العوايل
( هـ541)النيسابوري 

املدينة- دار اخلضريي  تعليق/ختريج
مفلح الرشيدي، بدر املطريف

542)ابن اجلاليب، حممد بن علي جزء ابن اجلاليب
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري

ابن الشجري، هبة هللا بن علي بنما مل ينشر من األمايل الشجرية
( هـ542)محزة 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

ابن الشجري، هبة هللا بن علي بن3/1أمايل ابن الشجري 
( هـ542)محزة 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  دراسة/حتقيق
حممود حممد الطناحي
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أبو الفتوح، حممد بن حممد الطائيكتاب األربعني يف إرشاد السائرين اىل منازل املتقني، أو األربعني الطائية
( هـ555)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

أبو الفتوح، حممد بن حممد الطائياألربعني الطائية
( هـ555)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد الستار أبو غدة

مجهرة: طبع ضمن جمموع)فوائد من حديث ابن الباغبان األصبهاين 
(األجزاء احلديثية

ابن الباغبان، حممد بن أمحد بن
( هـ559)حممد 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

مسعود بن احلسن الثقفي األصبهاينعروس األجزاء
( هـ562)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

مكرر يف)كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة 
(اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي  حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي األربعني حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )جملس ابن فاخر األصبهاين 
( هـ564)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاألربعون يف احلث على اجلهاد
( هـ571)الشافعي 

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

األربعون حديثاً من املساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ختريج احلافظ ابن
(حممد بن الفضل)عساكر لشيخه الفراوي 

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة
( هـ571)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
طه بن علي بو سريح
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ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةجزء فيه حديث من حديث أهل حردان
( هـ571)الشافعي 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جملسان من جمالس احلافظ ابن عساكر يف مسجد دمشق، األول يف ذم من
يف ذم قرانء السوء: ال يعمل بعلمه، الثاين

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة
( هـ571)الشافعي 

لبنان- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاألربعون األبدال العوايل املسموعة ابجلامع األموي بدمشق
( هـ571)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

عبد هللا بن عبد الرمحن العثماين(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)حديث العثماين الديباجي 
( هـ572)الديباجي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد(السلماسيات)اجملالس اخلمسة 
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداملنتقى من السفينة البغدادية
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدالوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز
( هـ576)األصبهاين 

-مكتبة دار اإلميان 
املدينة النبوية

حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدالوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز
( هـ576)األصبهاين 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد خري البقاعي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد(مجهرة األجزاء احلديثية: يقع ضمن جمموع)حديث املصافحة 
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدكالم احلافظ السلفي على األربعني الودعانية
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

علة احلديث املسلسل يف/جمموع فيه األحاديث العيدية املسلسلة للسلفي
مسلسل العيدين ليحىي الصرييف احلراين/يوم العيدين لعبد هللا القاضي

عبد هللا/( هـ576)أمحد السلفي 
حيىي الصرييف/( هـ489)القاضي 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
أمحد معبد. د/ حممد الرتكي . د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1الفوائد املنتخبة واحلكاايت املستغربة 
( هـ578)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن عبد الرمحن شاكر

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1الفوائد املنتخبة واحلكاايت املستغربة 
( هـ578)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

ذكر ابن منده ومن أدركهم من أصحابه احلسني بن عبد امللك اخلالل
حتفة أهل احلديث يف إيصال إجازة القدمي ابحلديث البن: ، ويليه( هـ532)

حممد بن عمر املديين األصبهاين
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

يقع ضمن جمموعة أجزاء)ذكر ابن أيب الدنيا وما وقع عاليا من حديثه 
(اجملموعة األوىل- حديثية 

جدة- دار اخلراز ( هـ581)حممد بن أيب بكر املديين  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

سباعيات أيب: ، وهي( هـ510)أحاديث حممد بن هشام بن مالس النمريي 
املعايل الفراوي

أبو املعايل الفراوي، عبد املنعم بن
( هـ587)عبد هللا 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حيىي بن عبد هللا البكري الشهري

أبو اخلري، أمحد بن إمساعيل القزويينصحيفة جويرية عن انفع عن عبد هللا
( هـ590)

احملقق دراسة/حتقيق
إكرام هللا إمداد احلق عبد الرمحن. د

عبد الرزاق بن عبد القادر الكياليناألربعني الكيالنية
( هـ603)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش
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اجلزء فيه أحاديث عن تسعة عشر شيخا من أصحاب أيب حفص عمر بن
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)حممد بن طربزد 

ابن طربزد، عمر بن حممد بن معمر
( هـ607)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

علي بن املفضل املقدسيكتاب األربعني املرتبة على طبقات األربعني
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حممد سامل بن حممد العبادي

علي بن املفضل املقدسياألربعني يف فضل الدعاء والداعني
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

كتاب األربعني عن املشايخ األربعني عن األربعني صحابيا وصحابية رضي
(7- سلسلة األجزاء احلديثية )هللا عنهم 

املؤيد بن حممد الطوسي النيسابوري
( هـ617)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

618)حممد بن عبد الرمحن املقرىء كتاب األربعني يف اجلهاد واجملاهدين
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممداألربعني األبدال العوايل
( هـ620)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدكتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني
( هـ620)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ، غزوة بدير

جزء فيه حديثان من إمالء أيب إسحاق الغساين إبراهيم بن خلف بن
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)منصور الغساين السنهوري 

 هـ620)إبراهيم بن خلف الغساين 
(تقريبا

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أبو املنجي، عبد هللا بن عمر ابنجزء فيه منتقى من ذم الكالم للهروي
( هـ635)الليت البغدادي 

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب
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ضياء الدين املقدسي، حممد بنحديث أيب نصر العكربي وغريه
( هـ643)عبدالواحد 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
فواز أمحد زمريل

لعبد هللا بن (( هـ216)عبد امللك بن قريب )املنتقى من أخبار األصمعي 
( هـ329)أمحد الربعي 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

دمشق- دار طالس  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

لعبد هللا بن (( هـ216)عبد امللك بن قريب )املنتقى من أخبار األصمعي 
( هـ329)أمحد الربعي 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

-البينة للطباعة والنشر 
دمشق

حتقيق
عز الدين التنوخي

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالرواة عن مسلم بن احلجاج
( هـ643)عبدالواحد 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
عبد هللا الكندري وهادي املري

ضياء الدين املقدسي، حممد بن4/1 (مرو)املنتقى من مسموعات الضياء املقدسي بـ 
( هـ643)عبدالواحد 

الكويت- دار غراس  ختريج
عمر بن بسام بن الصادق

من حديث عبد هللا بن يزيد املقرئ مما وافق رواية اإلمام أمحد يف املسند،
األربعني عن املشايخ األربعني للمؤيد الطوسي النيسابوري، سلسلة: ويليه

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بنمن عوايل الضياء املقدسي، خترجيه من املوافقات يف مشايخ أمحد بن حنبل
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد مطيع احلافظ

يقع ضمن) ( هـ385)منتقى حديث أيب احلسن أمحد بن إبراهيم العبدويي 
(2- جمموعة أجزاء حديثية 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن املقري النجار، علي بن احلسنيفوائد ابن املقري علي بن أيب عبيد هللا احلسني بن علي البغدادي
( هـ643)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنالثالث من أمايل ابن الصالح
( هـ643)الشهرزوري 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
رايض حسني الطائي

648)يوسف بن خليل الدمشقي جزء عوايل اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه
(هـ

دمشق- دار الفرفور  حتقيق
خالد العواد

احلسن بن حممد بن حممد البكري(األربعني من أربعني عن أربعني)كتاب األربعني حديثا 
( هـ656)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد حمفوظ

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي نزهة الناظر يف ذكر من حدث عن أيب القاسم البغوي من احلفاظ واألكابر
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جز فيه أحاديث عوال وغريها من مسموعات حممد بن عبد املنعم بن عمار
( هـ671)بن هامل احلراين 

671)حممد بن عبد املنعم احلراين 
(هـ

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

جزء يف أحاديث عوال من مسموعات حممد بن عبد املنعم بن عمار بن
هامل

ابن هامل، حممد بن عبد املنعم بن
( هـ671)عمار 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
إبراهيم بن شريف امليلي

لؤلؤ بن أمحد بن عبد هللا الضريرجزء لؤلؤ
( هـ672)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

دراسة/حتقيق
جمدي فتحي السيد

علي بن بلبان املشرف الناصريجزء فيه مخسة أحاديث عن األئمة اخلمسة
( هـ684)

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي

لبنان- مؤسسة الراين ( هـ694)أمحد بن عبد هللا الطربي التساعيات املنتقاة الصحاح املوافقات للشيوخ الثقات عناية
مصعب بن أنس اللهو
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أبو العالء، حممود بن أيب بكر( هـ696)املنتخب من حديث شيوخ بغداد، مجال الدين ابن الظاهري 
( هـ700)الفرضي البخاري 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
رايض حسني الطائي

ابن دقيق العيد، حممد بن علياألربعون التساعية اإلسناد
( هـ702)القشريي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حسني سلمان مهدي

طبع) ( هـ703)حديث التقي ابن اجملد حممد بن حممد بن عيسى البعلبكي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع

حممد بن حممد بن عيسى البعلبكي
( هـ703)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

 هـ،370جزء احلسن بن رشيق العسكري : جزء فيه ثالثة أجزاء حديثية
 هـ، مصافحات اإلمام مسلم والنسائي405رافع بن عصم العصمي 

عبد املؤمن بن خلف الدمياطي
( هـ705)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

حممد بن علي بن قطرال املراكشيجزء من عوايل املروايت
( هـ710)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نور الدين بن حممد احلميدي

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم تساعيات احلافظ ابن العطار الدمشقي
(هـ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

وتقع يف) (األربعني اليت رواها شيخ اإلسالم ابلسند)األربعون التيمية 
(121 - 76/18جمموع فتاوى ابن تيمية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أمحد إبراهيم احلاج

جزء فيه أربعون حديثا خمرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا

أمني الدين، حممد بن إبراهيم الواين
( هـ735)

مصر- دار ابن عباس  حتقيق
أمحد بن عطية الوكيل

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين(أو أربعون حديثا تساعية)األحاديث التساعية 
( هـ733)

القاهرة- دار البيان  حتقيق
عبد اجلواد خلف
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مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدالدينار من حديث املشايخ الكبار
( هـ748)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

جزء فيه ثالثون حديثا منتقاة من املعجم الصغري، ويليه جزء فيه األربعون
، انتقاء وختريج الذهيب(للطرباين)البلدانية املخرجة من املعجم الصغري 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب األفراد والغرائب
( هـ748)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

استخرج نصوصه وعلق عليه
خليل بن حممد العريب

سفينة منتخبات من مروايت اإلمام احلافظ مشس الدين- السفينة النفيسة 
الذهيب

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
رايض حسني الطائي. د

عبد الرمحن بن يوسف املزياألحاديث الصحاح الغرائب
( هـ749)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  دراسة/حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب. د

عبد الرمحن بن يوسف املزياألحاديث الصحاح الغرائب
( هـ749)الشافعي 

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي

معجم شيوخ أيب احلسن- الرتاجم اجلليلة اجللية واألشياخ العالية العلية 
ابن) ( هـ749)، ختريج أمحد بن أيبك اجلسامي ( هـ751)السبكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
زاهر بن سامل بلفقيه. د

وابن ( هـ761)مسلسالت ابن كيكلدي : مسلسالت الكازروين، ومعه
( هـ906)وحممد بن أيب شريف املقدسي  ( هـ833)اجلزري 

758)الكازروين، حممد بن مسعود 
(هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

ست القضاة، مرمي بنت عبدالرمحنمسند أمة هللا مرمي بنت عبد الرمحن احلنبلية
( هـ758)احلنبلية 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم
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761)خليل بن كيكلدي العالئي جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أيب مسعود أمحد بن الفرات
(هـ

اإلمارات- دار الراين  حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الشمراين

761)خليل بن كيكلدي العالئي (35- سلسلة دفائن اخلزائن )األجزاء العشرة على الطريقة املبتكرة 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
يوسف األوزبكي وحممد ُكالب

761)خليل بن كيكلدي العالئي 3/1األمايل األربعني يف أعمال املتقني 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

761)خليل بن كيكلدي العالئي إاثرة الفوائد اجملموعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
مرزوق بن هياس الزهراين

املسلسالت املقدمة يف اجملالس املبتكرة، رسالة)جمموع مسلسالت 
املسلسالت، لب األخبار املأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، األنوار

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد أيوب الفياض

طبع ضمن)جزء فيه من حديث تقي الدين البعلي الشاحن ابن اجملد 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ768)ابن اجملد، حممد بن حممد  ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

املئة العوايل، وهو نظم الآلىلء ابملئة العوايل، ختريج احلافظ ابن حجر
العسقالين

-دار الكتب العلمية ( هـ800)التنوخي، إبراهيم بن أمحد 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيكتاب األربعني العشارية
( هـ806)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

جزء فيه مخسة أحاديث من حديث حافظ العصر أيب الفضل عبد الرحيم
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)بن احلسني العراقي 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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األربعني من عوايل اجمليزين أليب بكر املراغي، ختريج احلافظ ابن حجر
العسقالين

816)أبو بكر بن احلسني املراغي 
(هـ

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيممنتقى من حديث العراقي أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم
( هـ826)العراقي 

جملة احلكمة، العدد
اخلامس

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

ملخص من مسند يوسف بن يعقوب بن شيبة بن الصلت من مسند عمر
بن اخلطاب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ835)أمحد بن أيب بكر الطرباين  تقدمي/حتقيق
أمحد معبد/علي الصياح. د

840)البوصريي، أمحد بن أيب بكر جمموع فيه عدة أجزاء للبوصريي
(هـ

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
فيصل بن إبراهيم السويدي. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن(طبع ضمن جمموع فيه رسائل البن انصر الدين الدمشقي)األحاديث الستة 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

القاهرة- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنجزء يف فضل يوم عرفة
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل بن سعد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناإلمتاع ابألربعني املتباينة السماع، ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقالين
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن حممد حسن إمساعيل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناألمايل املطلقة
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

طبع ضمن سلسلة لقاء العشر)األحاديث العشرة العشارية االختيارية 
(50- األواخر 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
فراس حممد وليد ويس
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناإلمتاع ابألربعني املتباينة ابلسماع
( هـ852)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
صالح الدين مقبول أمحد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(أو األمايل احللبية)األمايل السفرية 
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(األئمة من قريش): لذة العيش يف طرق حديث
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ليحمل هذا)إرشاد الفحول إىل حترير النقول يف تصحيح حديث العدول 
(العلم من كل خلف عدوله

اإلمارات- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليل

جزء فيه أحاديث أيب داود الطيالسي، رواية حممد بن أسد املديين
( هـ293)األصبهاين 

سليمان بن داود بن اجلارود
( هـ204)الطيالسي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغاعوايل الليث بن سعد
( هـ879)السودوين احلنفي 

جدة- مكتبة دار الوفاء  حتقيق
عبد الكرمي بكر املوصلي النعيمي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ879)يوسف بن شاهني العشرة العشارية اإلسناد املنتخبة من بقية األسياد
بريوت

عناية
حممد بن أمحد آل رحاب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن(( هـ412)حملمد بن احلسني السلمي )ختريج األربعني السلمية 
( هـ902)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة
( هـ902)

عمَّان- دار الفتح  حتقيق
كمال عبد الفتاح فتوح
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سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبداهلادي)التخريج الصغري والتحبري الكبري 
 -3)

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدالعشرة من مروايت صاحل بن أمحد وزايداهتا
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداألربعون املختارة من حديث اإلمام أيب حنيفة
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار الفرفور  حتقيق
خالد العواد

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(احتجم)جمموع فيه جواب بعض اخلدم ألهل النعم عن تصحيف حديث 
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدإرشاد الفىت إىل أحاديث الشتا: جزء ختريج حديث الشتاء، ويليه
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالفانيد يف حالوة األسانيد
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنطلب العلم فريضة على كل مسلم: جزء فيه طرق حديث
( هـ911)ابن الكمال 

األردن- دار عمار  تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلياألربعني يف فضل الرمحة والرامحني
( هـ953)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

األحاديث املئة البن طولون، وهو األحاديث املئة املشتملة على مئة نسبة
إىل الصنائع

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي
( هـ953)

مصر- دار الطالئع  حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

1251   من 559صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07

إبراهيم بن علي الدرعي السباعيالشموس املشرقة أبسانيد املغاربة واملشارقة، ومعه أربعة مالحق
( هـ1138)املغريب 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد ُحـُحود التمسماين. د

ابن عقيلة، حممد بن أمحد احلنفياملواهب اجلزيلة يف مروايت الشريف حممد عقيلة
( هـ1150)املكي 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

عقد اجلوهر الثمني يف أربعني حديثا من: األربعون العجلونية املسماة
أسانيد العجلوين لكتب األربعني، وجمموع: أحاديث سيد املرسلني، ويليه

1162)إمساعيل بن حممد العجلوين 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد وائل احلنبلي

مسلسالت: عيون املوارد السلسلة من عيون األسانيد املسلسلة، ومعه
( هـ1277)وإبراهيم البيجوري الشامي  ( هـ1183)السَّقاط املغريب 

حممد ابن الطيب الفاسي املالكي
( هـ1170)املدين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

حامد بن يوسف األسكداري احلنفيطنني اجمللجالت بتبيني املسلسالت
( هـ1172)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا عبد العزيز أمني

،( هـ1175)األوائل السنبلية وذيلها للشيخ حممد سعيد سنبل املكي 
العجالة املكية يف أسانيد الشيخ حممد سنبل حملمد الفاداين: ويليها

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1175)حممد سعيد سنبل املكي 
بريوت

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

إدريس بن حممد احلسيين العراقيجمموع حديثي فيه رسائل احلافظ أيب العالء
( هـ1184)الفاسي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
محيد بن بو شعيب العقرة. د

حممد مرتضى بن حممد الزبيدياألمايل
( هـ1205)

احملقق حتقيق
علي العمران. تركي آل سعود و د. د

حممد حمسن بن حيىي البكري التيمي( هـ1296الدهلوي، تويف عام )اليانع اجلين من أسانيد الشيخ عبد الغين 
( هـ1280حيا يف )الرتهيت 

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

دراسة/حتقيق
ويل الدين تقي الدين الندوي. د
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التحفة الوضوية يف األسانيد العالية املرضية املتصلة بصفوة األمة املرحومة
احملمدية

عثمان بن منصور النجدي احلنبلي
( هـ1282)

بريوت- دار جداول  إعداد
راشد بن حممد بن عساكر

حممد بن حممد السنباوي املكيمسلسل عاشوراء
( هـ1248) (األمري الصغري)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
مجعة بن هاشم األشرم

املسلسالت املقدمة يف اجملالس املبتكرة، رسالة)جمموع مسلسالت 
املسلسالت، لب األخبار املأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، األنوار

حممد بن جعفر احلسين الكتاين
( هـ1345)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/ختريج
بدر بن عبد اإلله العمراين الطنجي

حممد ايسني بن حممد عيسى الفادايناألربعون حديثا من أربعني كتااب عن أربعني شيخا
( هـ1410)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

أمحد بن حممد سردار احلليبأربعون حديثا نبواي أبسانيدها من أربعني كتااب
( هـ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العريب 

أمحد بن حممد سردار احلليبأربعون حديثا نبواي أبسانيدها من أربعني كتااب
( هـ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العريب 

احلوالة، مسح الوجه ابليدين، زايرة النساء للقبور،)األجزاء احلديثية 
(حديث العجن، مروايت دعاء ختم القرآن

-دار الكتب العلمية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 
بريوت

األربعون يف فضل املساجد وعمارهتا مما رواه شيخ احلنابلة عبد هللا بن عقيل
أبسانيده عن شيوخه

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد بن انصر العجمي

النوافح املسكية من األربعني املكية، من مروايت شيخ احلنابلة عبد هللا بن
عبد العزيز بن عقيل

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة
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الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولجزء حديث املسيء صالته بتجميع طرقه وزايداته

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولجزء حديث أيب محيد الساعدي يف صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

من مروايت- إحتاف احلبيل أبربعني حديثا عن رئيس املالئكة جربيل 
الشيخ نظام اليعقويب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج وانتخاب
حممد بن أمحد آل رحاب

جمموع حيتوي على سبعة أجزاء حديثية من رواية- األجزاء النسائية 
الشيخات احملداثت

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
قاسم ضاهر وأيب حممد البقاعي
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املفضل بن حممد اجلندي املكيفضائل املدينة: فضائل مكة املكرمة شرفها هللا تعاىل، ويليه
( هـ308)

ديب- مجعية دار الرب  حتقيق
عبد هللا بن حممد احلمادي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد هللا الغبان2/1مجعا ودراسة - فضائل مكة الواردة يف السنة 

مكة- مكتبة األسدي ( هـ250)حممد بن عبد هللا األزرقي 2/1أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر  دراسة/حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

353)الفاكهي ، حممد بن إسحاق 6/1أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه 
(هـ

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

الفاسي، حممد بن أمحد احلسينالعقد الثمني يف اتريخ البلد األمني
( هـ832)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد حامد الفقي

النجم عمر بن فهد حممد بن حممدالدر الكمني بذيل العقد الثمني يف اتريخ البلد األمني
( هـ885)

بريوت- دار خضر  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

ابن الضياء، حممد بن أمحد املكياتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف
( هـ854)احلنفي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين األزهري/ عالء األزهري 

النجم عمر بن فهد حممد بن حممد5/1إحتاف الورى أبخبار أم القرى 
( هـ885)

-مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى

حتقيق
فهيم حممد شلتوت

علي بن اتج الدين بن تقي الدين6/1منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم 
( هـ1125)السنجاري 

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
مجيل عبد هللا املصري. د
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ذكر أحداث إىل النصف الثاين) 7/1إفادة األانم بذكر أخبار البلد احلرام 
(من القرن الثالث عشر

مكة- مكتبة األسدي ( هـ1365)عبد هللا حممد غازي 

1400)حممد طاهر الكردي املكي 3/1التاريخ القومي ملكة وبيت هللا الكرمي 
(هـ

بريوت- دار خضر 

-دارة امللك عبد العزيز أمحد السباعي2/1دراسات يف السياسة والعلم واإلجتماع والعمران - اتريخ مكة 
الرايض

التاريخ واملؤرخون يف مكة املكرمة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الرابع
عشر

مركز اتريخ مكة املكرمةحممد احلبيب اهليلة
مكة- 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريتعريفه، أمساؤه، فضائله، خصائصه، أحكامه- البلد احلرام 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريتعريفها، أمساؤها، بناؤها، فضائلها، خصائصها، أحكامها- الكعبة املشرفة 

-دارة امللك عبد العزيز حسني ابسالمةاتريخ الكعبة املعظمة، عمارهتا وكسوهتا وسدانتها
الرايض

تعليق
يوسف الثقفي. د

موسوعة علمية تشتمل على دراسة حديثية عقدية اترخيية- احلجر األسود 
فقهية

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الرايض- دار الراية جمدي بن فتحي السيدأسرار وفضائل احلجر األسود
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الرايض- دار املأثور يوسف بن عبد هللا الصمعايناترخيه وأحكامه وما ورد فيه من آاثر- مقام إبراهيم عليه السالم 

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد خصائص جزيرة العرب

199)ابن زابلة ، حممد بن احلسن اتريخ املدينة
(هـ

مركز حبوث ودراسات
املدينة املنورة

دراسة/حتقيق
صالح عبد العزيز بن سالمة

الكلمات املفيدة على أخبار: ، ويليه(4/1)كتاب أخبار املدينة النبوية 
املدينة

عمر بن شبة النمريي البصري
( هـ262)

الرايض- دار العاصمة  تعليق/حتقيق
( هـ1408)عبد هللا بن حممد الدويش 

التحفة اللطيفة والنبذة املنيفة من اتريخ وأحكام املسجد احلرام واملدينة
الشريفة

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن شامي احلضريي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن10/1التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة 
( هـ902)

مركز حبوث ودراسات
املدينة املنورة

السمهودي، علي بن عبد هللا4/1وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 
( هـ911)احلسيين 

-مكتبة دار الزمان 
املدينة

حتقيق
حممد نظام الدين الفتيح

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحيالدرة الثمينة يف أخبار املدينة
( هـ972)

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي(الدرة الثمينة يف أخبار املدينة)اتريخ املدينة النبوية املسمى 
( هـ972)

املدينة- دار الزمان  ختريج/حتقيق
عبد الرزاق املهدي
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-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرفضل املدينة وآداب سكناها وزايرهتا
الرايض

املدينة- دار اخلضريي صاحل بن حامد الرفاعياألحاديث الواردة يف فضائل املدينة

املؤلفعبد الباسط بدر3/1التاريخ الشامل للمدينة املنورة 

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي عظمة احلرمني الشريفني يف قلوب املسلمني يف ضوء الرواايت الصحيحة
(هـ

مكة- املكتبة األسدية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليفضائل القدس
( هـ597)البغدادي 

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق وتعليق
عمرو عبد العظيم نيازي شريف

ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق أليب احلسن علي بن حممد الربَـعي
البن تيمية (مناقب الشام وأهله)، ومعه ( هـ444)املالكي 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق أليب احلسن علي بن حممد الربَـعي
( هـ444)املالكي 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدفضائل الشام
( هـ744)املقدسي 

دمشق- دار لؤي 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنفضائل الشام
( هـ795)أمحد 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/ سامي حممد 
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مركز بيت املقدسموسوعة بيت املقدس وبالد الشام احلديثية
الكويت- للدراسات 

إعداد
جمموعة من الباحثني

الكويت- اجلديد النافع جهاد مجيل العايشالوايف يف شرح األحاديث األربعني الفلسطينية

761)وابن كيكلدي  ( هـ729)البن الفركاح )جمموع فيه فضائل الشام 
وابن البيطار(  هـ1004)وابن غامن املقدسي (  هـ953)وابن طولون  (هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

ديب- مركز مجعة املاجد سعيد بن عبد الرمحن القزقيبيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف

1251   من 567صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
(مرتبة على اتريخ الوفاة)البلدانيات - األحاديث البلدانية  :املوضوع 

07

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة(األربعني البلدانية)أربعون حديثا ألربعني شيخا من أربعني بلدة 
( هـ571)الشافعي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

أربعون حديثا عن أربعني شيخا من أربعني مدينة- األربعني البلدانية 
ألربعني من الصحابة

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة
( هـ571)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج/حتقيق
عبدو احلاج حممد احلريري

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

-مكتبة دار البريويت 
دمشق

حتقيق
عبد هللا رابح

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
مصطفى عاشور

جزء فيه ثالثون حديثا منتقاة من املعجم الصغري، ويليه جزء فيه األربعون
، انتقاء وختريج الذهيب(للطرباين)البلدانية املخرجة من املعجم الصغري 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم

انتخاب- لشمس الدين الذهيب  (فضائل البلدان)املنتخب من كتاب 
وزايدة

أمحد بن أيبك احلسامي ابن
( هـ749)الدمياطي 

الرايض- آفاق املعرفة  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالـبلدانيات
( هـ902)

الرايض- دار العطاء  حتقيق
حسام بن حممد القطان

الرايض- مكتبة الرشد سعود بن عبد هللا الفنيسان(أربعون حديثا من أربعني كتااب)األربعون البلدانية يف األحاديث النجدية 
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الرايض- دار األلوكة السيد مراد سالمةاألربعون البلدانية
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211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 11/1املصنف، ومعه كتاب اجلامع لإلمام معمر بن راشد األزدي 
(هـ

توزيع املكتب اإلسالمي
بريوت- 

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدمصنف ابن أيب شيبة
( هـ235)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد22/1املصنف 
( هـ235)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
سعد بن انصر الشثري. د

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد16/1مصنف ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد اللحيدان/ محد اجلمعة 

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد9/1الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر 
( هـ235)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
حممد بن عبد السالم بن شاهني

ابن أيب شيبة العبسي، حممد بن26/1املصنف 
( هـ297)عثمان 

-مؤسسة علوم القرآن 
دمشق

حتقيق وختريج
حممد عوامة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(اجلزء املفقود)مصنف ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- دار عامل الكتب  عناية
عمر العمري

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو6/1اآلحاد واملثاين 
( هـ287)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
6/1األخبار 

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي
( هـ310)

جدة- دار املدين  حتقيق
حممود حممد شاكر
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ابن جرير، حممد بن جرير الطربي(اجلزء املفقود)هتذيب اآلاثر 
( هـ310)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامريفضيلة الشكر هلل على نعمته وما جيب من الشكر للمنعم عليه
( هـ327)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

مكرر يف كتب ملح العلم) - 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم 
(واإلميانيات

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري، أمحد بن مروان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف كتب اإلميانيات) - (12/1)حلية األولياء وطبقات األصفياء 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرايض- دار العاصمة ( هـ622)عمر بدر املوصلي الوقوف على املوقوف حتقيق
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أيب بكر الصديق
( أثر500أكثر من )

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
(أكثر من ألف أثر)رضي هللا عنه 

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد

وعليه تعليقات)مسند الفاروق عمر بن اخلطاب وأقواله على أبواب العلم 
(البن حجر رمحه هللا

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

مصر- دار الفالح  تقدمي/حتقيق
عاصم القريويت/ إمام بن علي 

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفان
( أثر600أكثر من )

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد
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جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أيب طالب
( أثر صحيح900أكثر من )وابنه احلسني بن علي رضي هللا عنهما 

الرايض- دار الفضيلة  إعداد
عاطف بن عبد الوهاب محاد

مروايت اخللفاء الراشدين األربعة يف كتب السنة الستة وسنن الدارمي
3/1 (مجعا وخترجيا ودراسة)وموطأ مالك 

الرايض- مكتبة الرشد  مجع/ختريج/دراسة
عبد الرمحن بن حسن أبو كرادي. د

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للصحايب اجلليل عمرو بن العاص
( أثر صحيح من إسالمه إىل وفاته200أكثر من )القرشي رضي هللا عنه 

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد
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جامع لزوائد مسند أمحد وأيب يعلى) 23/1جممع الزوائد ومنبع الفوائد 
(والبزار ومعاجم الطرباين على الكتب الستة

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر
( هـ807)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
حسني سليم أسد الداراين

لبنان- دار الفكر عبد هللا حممد الدرويشللهيثمي" جممع الزوائد ومنبع الفوائد"بغية الرائد يف حتقيق 

-مؤسسة إقرأ اخلريية 4/1للهيثمي « جممع الزوائد ومنبع الفوائد»ختريج أحاديث 
القاهرة

ختريج
مجاعة من احملققني

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1094)حممد بن سليمان املغريب 4/1مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد  حتقيق
سليمان بن جديع

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر4/1 (األوسط والصغري)جممع البحرين يف زوائد املعجمني 
( هـ807)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر(األوسط والصغري) 9/1جممع البحرين يف زوائد املعجمني 
( هـ807)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد القدوس نذير

سبيل احلسنيني إىل صحاح وحسان زوائد املعجمني األوسط والصغري
(مكرر يف كتب الطرباين)

إشرافجمموعة من الباحثني
حممد بن أمحد احلكمي

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكراملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي
( هـ807)

تـهامـة حتقيق
انيف بن هاشم الدعيس. د

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكراملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي
( هـ807)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن
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نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر2/1غاية املقصد يف زوائد مسند اإلمام أمحد 
( هـ807)

-مكتبة بيت السالم 
الهور

حتقيق
إرشاد احلق األثري

-دار البشائر اإلسالمية عامر حسن صربيزوائد عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف املسند
بريوت

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر4/1كشف األستار عن زوائد البزار 
( هـ807)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينخمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد
( هـ852)

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
صربي بن عبد اخلالق أبو ذر

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر(الزوائد على الصحيحني) 2/1موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان 
( هـ807)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط وحممد رضوان

صحيح وضعيف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ، مضموما إليه الزوائد
3/1على املوارد 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوش2/1تشنيف اآلذان بسماع الزائد على الستة عند ابن حبان 
بريوت

282)احلارث بن حممد البغدادي )بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث 
2/1( (هـ

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر
( هـ807)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
حسني أمحد صاحل الباكري. د

840)أمحد بن أيب بكر البوصريي 10/1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عادل بن سعد والسيد بن حممود
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املستزاد من إحتاف): املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، وبذيله
10/1للبوصريي  (اخلرية

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-توزيع املكتبة املكية 
مكة

ختريج/حتقيق
أمين أبو مياين وأشرف صالح علي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين5/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين5/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
غنيم عباس وايسر إبراهيم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين10/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  تنسيق/حتقيق
سعد بن انصر الشثري وآخرون. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين19/1إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة 
( هـ852)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
زهري بن انصر الناصر وآخرون. د

الرايض- جملة البيان مسفر بن غرم هللا الدميينزايدات أيب احلسن القطان على ابن ماجه

840)أمحد بن أيب بكر البوصريي (الزوائد على الكتب اخلمسة) 2/1مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة/حتقيق
عوض بن أمحد الشهري. د

الرايض- دار النفائس صاحل بن أمحد الشامي7/1زوائد السنن على الصحيحني 

بريوت- دار ابن حزم حممد بن حممود اإلسكندريزوائد األدب املفرد على الصحيحني
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وعليه تعليقات اإلمامني، زوائد السنن الكربى للبيهقي على الكتب الستة 
(3/1)الذهيب وابن الرتكماين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

مجع وترتيب
صاحل بن أمحد الشامي

-املكتب اإلسالمي صالح بن أمحد الشامي3/1زوائد ابن خزمية وابن حبان واملستدرك على الكتب التسعة 
بريوت

دمشق- دار القلم خلدون األحدب10/1زوائد اتريخ بغداد على الكتب الستة 
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي بن عبيد(للبخاري)ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبري 

-اجلامعة اإلسالمية يوسف بن حممد الدخيلسؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث جامع الرتمذي
املدينة

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ682)عبد هللا بن حيىي الغساين ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين عناية
أشرف بن عبد املقصود

وهو التخريج الكبري ألحاديث وآاثر- إخبار األحياء أبخبار اإلحياء 
(املغين عن محل األسفار)للغزايل وأصل كتاب  (إحياء علوم الدين)كتاب 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق ودراسة
هشام أنوري وليامني قدوري

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني3/1املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار 
( هـ806)

الرايض- دار طربية  عناية
أشرف عبد املقصود

االعتبار يف محل األسفار، ويليه اإلخبار مبا: املوضوعات يف اإلحياء أو
(علي رضا: التتمة للمحقق)فات من أحاديث االعتبار 

حممد أمني بن علي السويدي
( هـ1246)العراقي 

-دار الكتاب والسنة 
مصر

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا املدين

762)الزيلعي ، عبد هللا بن يوسف 4/1ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري 
(هـ

الرايض- دار ابن خزمية  عناية
سلطان بن فهد الطبيشي

:، ويليه كتاب (للزخمشري)الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف 
حملمد بن (شرح شواهد الكشاف)تنزيل اآلايت على الشواهد من األبيات 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

مكرر يف) (إن أوىل الناس يب أكثرهم صالة)جزء فيه الكالم على حديث 
(فصل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم: كتب األذكار

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة الناظر والسامع يف طرق حديث الصائم اجملامع
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
فريد بن حممد فويلة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين3/1نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار 
( هـ852)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة البن حجر ، وحباشيته
للعالئي ، واألجوبة على (النقد الصريح ملا انتقد من أحاديث املصابيح)

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي بن حسن 

لندن- جملة احلكمة 6/1موسوعة احلافظ ابن حجر العسقالين احلديثية  إشراف
وليد بن أمحد الزبريي

صدر الدين ، حممد بن إبراهيم5/1كشف املناهج والتناقيح بتخريج أحاديث املصابيح 
( هـ802)السلمي املناوي 

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 

تقدمي
الشيخ صاحل بن حممد اللحيدان

إحتاف األخيار»والكالم على رواته ، وبذيله « املتبايعني ابخليار»حديث 
««املتبايعني ابخليار»بطرق حديث 

حممد بن عبد العظيم بن عبد القوي
( هـ665)املنذري 

دمشق- دار النوادر  ختريج
رايض حسني الطائي

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويينلعمر بن بدر املوصلي (املغين عن احلفظ والكتاب)جنة املراتب بنقد 
لبنان

عجالة اإلمالء املتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ املنذري من
5/1« الرتغيب والرتهيب»الوهم وغريه يف كتابه 

امللقب)إبراهيم بن حممد الدمشقي 
( هـ900 )(ابلناجي

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق ودراسة
حممد القناص. إبراهيم الريس و د. د

-دار أطلس اخلضراء انصر بن سعود السالمةاألحاديث واآلاثر اليت حكم عليها اإلمام النووي يف كتبه
الرايض
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الرايض- دار طويق خالد بن حممد األنصاري(زاد املعاد)إحتاف العباد ابألحاديث اليت حكم عليها ابن القيم يف 

الدمام- دار ابن اجلوزي 5/1مجهرة األحكام احلديثية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية  مجع
خالد بن حممد آل عثمان األنصاري

على األحاديث)كشف الغطاء عن أحكام الذهيب يف سري أعالم النبالء 
(والقصص واألنباء

-دار أضواء السلف حيىي البكري الشهري
الرايض

بريوت- دار ابن حزم مروان كجك6/1ختريج أحاديث جمموع فتاوى ابن تيمية 

الرايض- مكتبة الرشد ( حديث670أكثر من )الطراز لألحاديث اليت حكم عليها الشيخ ابن ابز  مجع
ماجد بن حممد العسكر

الدمام- دار ابن اجلوزي حسن بن حممد الوائلي6/1 (ويف الباب)نزهة األلباب يف قول الرتمذي 

-األحاديث اليت ذكر األئمة أهنا أصح ما يف الباب حىت هناية القرن الرابع 
( حديث80)مجعا ودراسة ومقارنة 

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن حممد السعوي
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي8/1جامع املسانيد 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

املزي، يوسف بن عبد الرمحن13/1حتفة األشراف مبعرفة األطراف 
( هـ742)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم2/1اإلطراف أبوهام األطراف 
( هـ826)العراقي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
حممد بن محيد العويف

الرايض- مدار الوطن أبو األشبال أمحد شاغفاملستدرك على حتفة األشراف

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت الظراف على األطراف
( هـ852)

يتضمن مسند أمحد) 38/1جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم َسنن 
(والكتب الستة ومعجم الطرباين الكبري ومسند البزار وأيب يعلى

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

لبنان- دار الفكر 

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشامي14/1جامع األصول التسعة من السنة املطهرة 
بريوت

3921، يضم  (جامع األصول التسعة)خالصة كتاب )معامل السنة النبوية 
3/1 (حديثا

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي

-دار البشائر اإلسالمية مسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة
بريوت

مجع وتصنيف
عواد بن حسني اخللف. د
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1420)حممد انصر الدين األلباين 7/1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

جمردة عن التخريج مرتبة على األبواب)سلسلة األحاديث الصحيحة 
للعالمة األلباين (الفقهية

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- مكتبة املعارف حممد حسن الشيختراجع العالمة األلباين فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا

التنبيهات املليحة على ما تراجع عنه العالمة احملدث األلباين من األحاديث
الضعيفة أو الصحيحة

الدمام- دار الراوي  مجع/ترتيب
عبد الباسط بن يوسف الغريب

مصر- دار ابن رجب حممد بن كمال السيوطياإلعالم آبخر أحكام األلباين اإلمام

مجع األحاديث الضعيفة) 3/1السلسبيل يف استبدال الصحيح ابلعليل 
(اليت هلا بديل من األحاديث اليت صححها األلباين رمحه هللا

الرايض- مكتبة املعارف بسام بن حيىي الطناين

1420)حممد انصر الدين األلباين صحيح اجلامع الصغري وزايدته
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

اجلبيل- دار الصديق (2/1)السراج املـنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري لأللباين  تعليق/ترتيب
عصام موسى هادي

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاق احلويين2/1املنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة 
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القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني

وهو ترتيب كتاب الصحيح)اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني 
(املسند على األبواب الفقهية

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي 12/1اجلامع الكامل يف احلديث الصحيح الشامل 
(هـ

الرايض- دار السالم 

نِة النَّبويَِّة) 3/1معامل السنة النبوية  دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي(ُخالصٍة ألربعة َعشَر ِكتااًب ِمن كُتِب السُّ

لبنان- دار الفاروق الداين بن منري آل زهويسلسلة اآلاثر الصحيحة، أو الصحيح املسند من أقوال الصحابة والتابعني مراجعة
عبد هللا بن صاحل العبيالن
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أبو جعفر العقيلي، حممد بن عمرواملسند الضعيف
( هـ322)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
كامل عويضة

نسخة مقابلة على مثان) 4/1كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعات 
(نسخ خطية

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن شكري. د

النكت: ، أو ( هـ598)تعقبات السيوطي على موضوعات ابن اجلوزي 
البديعات على املوضوعات

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار مكة املكرمة  حتقيق
عبد هللا شعبان. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1ذيل الآلىلء املصنوعة : الزايدات على املوضوعات ، ويسمى
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
رامز خالد حاج حسن

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدترتيب املوضوعات البن اجلوزي
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
كمال بن بسيوين زغلول

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليالعلل املتناهية يف األحاديث الواهية
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
خليل حميي الدين امليس

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدتلخيص العلل املتناهية البن اجلوزي
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ايسر بن إبراهيم بن حممد

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدتلخيص العلل املتناهية البن اجلوزي
( هـ748)

اإلمارات- مكتبة الفرقان  حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي

ابن القيسراين، حممد بن طاهرتذكرة احلفاظ، أطراف كتاب اجملروحني البن حبان
( هـ507)املقدسي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان البسيت ومعه نقوالت من
كتاب الضعفاء للساجي

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 
مكة- 

حتقيق
خليل حممد العريب

احلسني بن إبراهيم اجلوزقاين اهلمداين2/1األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري 
( هـ543)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدأحاديث خمتارة من موضوعات اجلوزقاين وابن اجلوزي
( هـ748)

املدينة- مكتبة الدار 
املنورة

تعليق/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

احلسن بن حممد القرشي الصغاينموضوعات الصغاين
( هـ650)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

تعليق/ختريج/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

نقد املنقول واحملك املميز بني: املنار املنيف يف الصحيح من الضعيف، أو
(ضوابط احلديث املوضوع مع األمثلة)املردود واملقبول 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بناملنار املنيف يف الصحيح والضعيف
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حيىي بن عبد هللا الثمايل

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرالتذكرة يف األحاديث املشتهرة: الآلىلء املنثورة يف األحاديث املشهورة، أو
( هـ794)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

 -5/1املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة 
رسالة جامعية

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

املدينة- دار امليمنة  حتقيق
سفيان بن فؤاد ابسويدان

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1الآلىلء املصنوعة من األحاديث املوضوعة 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/ختريج
صالح حممد حممد عويضة
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة
( هـ911)ابن الكمال 

توزيع املكتب اإلسالمي
بريوت- 

حتقيق
خليل حميي الدين امليس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنحتذير اخلواص من أكاذيب القصاص
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

ابن)عبد الرمحن بن علي الشيباين متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث
( هـ944 )(الديبع

-دار الكتاب العريب 
لبنان

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي2/1الشذرة يف األحاديث املشتهرة 
( هـ953)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن بسيوين زغلول

-دار الكتب العلمية ( هـ963)علي بن حممد الكناين 2/1تـنـزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث املوضوعة 
بريوت

عناية
عبد الوهاب عبد اللطيف وغريه

دار إحياء الرتاث العريب( هـ986)حممد بن طاهر الَفـتَّـين قانون املوضوعات والضعفاء: تذكرة املوضوعات ويف ذيلها
بريوت- 

املال علي القاري، علي بن سلطاناألسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى
( هـ1014)حممد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليالفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة
( هـ1033)

الرايض- دار الوراق  حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

جنم الدين حممد بن حممد الغزي2/1إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن 
( هـ1061)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خليل بن حممد العريب
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خمتصر املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة
للسخاوي

حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي
( هـ1122)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

1162)إمساعيل بن حممد العجلوين 2/1كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما ورد على ألسنة كثري من الناس 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
أمحد القالش

حممد بن حممد احلسيين الطرابلسي2/1الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع والواهي 
( هـ1177)

بريدة– دار العليان  حتقيق
حممد بن حممود بكار

-املكتب اإلسالمي ( هـ1232)حممد األمري الكبري النخبة البهية يف األحاديث املكذوبة على خري الربية
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الفوائد اجملموعة من األحاديث املوضوعة
بريوت

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

حممد بن البشري ظافر األزهريتـحذيـر املسلمني من األحاديث املوضوعة على سيد املرسلني
( هـ1311)

دمشق- دار ابن كثري  تعليق
حميي الدين ديب مستو. د

الرايض- دار الصميعي سليم بن عيد اهلاليلاألحاديث اليت ال أصل هلا

الرايض- دار الراية أمحد بن عبد الكرمي العامري الغزياجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث قرأه
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

مرتبة على)تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ املدرجة والضعيفة 
(أبواب الفقه

الرايض- دار املسري خالد بن علي العنربي
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-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحانمنت الزايدات الضعيفة يف املتون الصحيحة
الرايض

طنطا- مكتبة الضياء عمرو عبد املنعم سليمصون الشرع احلنيف ببيان املوضوع والضعيف

القاهرة- دار ابن عفان حممد شومان الرملي(حكم العالمة األلباين)أحاديث السنن األربعة املوضوعة 

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد ال يصح فيه حديث: التحديث مبا قيل

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم(التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث)حتصيل ما فات 

الرايض- مكتبة الرشد أسامة بن عطااي العتييب2/1األحاديث املوضوعة اليت تنايف توحيد العبادة 

إسعاف األخيار مبا اشتهر ومل يصح من األحاديث واآلاثر والقصص
2/1واألشعار 

مكة- مكتبة األسدي حممد بن عبد هللا ابموسى

-دار الصحابة للرتاث أبو إسحاق احلويينالنافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة
مصر

مكتبة التوعية اإلسالميةحممد عمرو عبد اللطيفتكميل النفع مبا مل يثبت به وقف وال رفع
مصر- 
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الكالم على حديث ابن عمر يف فضل زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم
(مكرر يف كتب الغلو يف القبور)

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

-مكتبة العلوم واحلكم حممود بن حممد املالحاألحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه
مصر

األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت حكم عليها الشيخ عبد العزيز بن ابز
(29-1جمموع فتاوى ومقاالت من )رمحه هللا يف 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمني

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالتحفة الكرمية يف بيان كثري من األحاديث املوضوعة والسقيمة
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

مكتبة التوعية اإلسالميةعاطف بن حسن الفاروقيأحاديث ضعاف وعليها العمل بال خالف
مصر- 

تقدمي
طارق بن عوض هللا

الرايض- مكتبة املعارف علي حسن احلليب ومجاعة15/1موسوعة األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة 

1420)حممد انصر الدين األلباين 14/1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 
(هـ

مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع

جمردة من التخريج) 4/1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين 
(مرتبة على األبواب الفقهية

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

1420)حممد انصر الدين األلباين 3/1ضعيف اجلامع الصغري وزايدته 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

1251   من 588صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة :املوضوع 

07

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن أيب داود
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن الرتمذي
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن النسائي
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن ابن ماجه
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف الرتغيب والرتهيب
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

509)شهردار بن شريويه الديلمي 8/1مسند الفردوس 
(هـ

احملقق حتقيق
عمرو شوقي وعمرو احلويين

فردوس األخبار مبأثور اخلطاب املخرج على كتاب الشهاب ومعه تسديد
5/1القوس البن حجر 

509)شهردار بن شريويه الديلمي 
(هـ

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
فواز زمريل ومعتصم البغدادي
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مصر- دار املنهاج ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (األربعني النووية)كتاب األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام  حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ699)أمحد بن فرح األشبيلي شرح األربعني النووية
تونس

حتقيق
يوسف جنم عبود. د

جنم الدين سليمان بن عبد القويكتاب التعيني يف شرح األربعني
( هـ716)الطويف 

مكة- املكتبة املكية  حتقيق
أمحد حاج حممد عثمان

ابن امللقن، عمر بن علي األنصارياملعني على تفهم األربعني
( هـ804)الشافعي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

دراسة/حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

819)ابن مجاعة، حممد بن أيب بكر التبيني يف شرح األربعني
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

تعليق/حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

ابن امللقن، عمر بن علي األنصارياملعني على تفهم األربعني
( هـ804)الشافعي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
عبد العال مسعد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينوتصحيح خطأ نسبته إىل ابن دقيق العيد- شرح األربعني النووية 
( هـ852)

الرايض- دار الثراي  حتقيق
حممد عبد احلكيم القاضي

مال علي بن سلطان القاري اهلروي(وهو شرح األربعني النووية)املبني املعني لفهم األربعني، 
( هـ923)

اسطنبول- دار اللباب  تعليق/حتقيق

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدالفتح املبني بشرح األربعني
( هـ974)

مصر- مكتبة فياض  حتقيق
عادل بن أمحد إبراهيم
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إبراهيم بن مرعي الشربخيينالفتوحات الوهبية بشرح األربعني حديثا النووية
( هـ1106)

الرايض- دار الصميعي  تعليق/حتقيق
أمحد احلداد

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل شرح أحاديث من األربعني النووية حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح األربعني النووية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

–دار املرياث النبوي ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي التحفة النجمية يف شرح األربعني النووية
اجلزائر

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزاناملنحة الرابنية يف شرح األربعني النووية عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح األربعني النووية حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح األربعني النووية املختصر
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريالرايض الزكية يف شرح األربعني النووية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم
( هـ795)أمحد 

-مكتبة دار الفجر 
القاهرة

تعليق وحتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

1251   من 591صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
أحاديث جامـعة :املوضوع 

07

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنجامع العلوم واحلكم
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
طارق بن عوض هللا

الدمام- دار ابن اجلوزي خمتصر جامع العلوم واحلكم لإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي تعليق/اختصار
حممد بن سليمان املهنا

إيقاظ اهلمم املنتقى من جوامع الكلم يف شرح مخسني حديثا من جوامع
الكلم البن رجب

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل

الرايض- مدار الوطن هشام بن حممد سعيد الزبرغشخمتصر جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم

فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب
رمحهما هللا

اخلرب- دار ابن عفان عبد احملسن بن محد العباد البدر

شرح األحاديث: التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديثا النووية ، ومعها
اليت زادها ابن رجب احلنبلي

إمساعيل بن حممد األنصاري
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزاملاآلالء الرابنية يف شرح األربعني النووية، مع شرح زوائد ابن رجب رمحه هللا

الفوائد: الفوائد املستنبطة من األربعني النووية وتتمتها الرجبية، ويليها
املستنبطة من كتاب الرقاق والتوحيد من خمتصر البخاري للزبيدي

-دار التوحيد للنشر عبد الرمحن بن انصر الرباك
الرايض

إعداد
عبد احملسن العسكر. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني
بريوت

ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/مجاعة من العلماء
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الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني حتقيق وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د

اجلبيل- دار الصديق ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (عليه أحكام األلباين)رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني  حتقيق
عصام موسى هادي

الكويت- دار غراس سليم بن عيد اهلاليلصحيح رايض الصاحلني من حديث سيد املرسلني تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا4/1شرح رايض الصاحلني 
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

مجعه واعتىن به
صالح الدين بن عثمان بن أمحد

ابن عثيمني، حممد بن صاحل6/1شرح رايض الصاحلني 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل3/1هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني 

الدمام- دار ابن اجلوزي هيثم بن جواد احلدادخمتصر رايض الصاحلني

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيقطوف من رايض الصاحلني
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزان(مع الشرح)الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع 
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ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

-مكتبة السندس 
الكويت

ختريج
بدر بن عبد هللا البدر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
اندر بن سعيد التعمري

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
سعد الدين بن حممد الكيب. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريإرشاد األخيار إىل شرح جوامع األخبار

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألحاديث املختارة يف األصول واألحكام واآلداب وغريها
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة أهل العلم واإلميان مبختارات من األحاديث الصحيحة واحلسان
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

-املكتب اإلسالمي ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني األربعون حديثاً اليت حث النيب صلى هللا وسلم على حفظها
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب

حممد حياة بن إبراهيم السنديشرح األربعني حديثا من جوامع الكلم لعلي بن سلطان القاري
( هـ1163)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

مصر- دار اللؤلؤة ايسر بن الدسوقي اليماين( هـ535) (قوام السنة)أليب القاسم األصبهاين  (الرتغيب والرتهيب)خمتصر 
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املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي6/1الرتغيب والرتهيب 
( هـ656)

مصر- دار اإلمام أمحد  ضبط أحاديثه وعلق عليه
حممد خليل هراس. د

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي4/1الرتغيب والرتهيب 
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  خرج أحاديثه وعلق عليه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين 5/1صحيح الرتغيب والرتهيب وضعيفه 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينخمتصر الرتغيب والرتهيب
( هـ852)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي وغريه

خمتصر الرتغيب والرتهيب يف احلديث النبوي الشريف للحافظ عبدالعظيم
املنذري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حققه وأمت اختصاره
سائد بكداش. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ741)حممد بن عبد هللا التربيزي 3/1مشكاة املصابيح 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

للتربيزي، وعليه أحكام الشيخ حممد انصر (مشكاة املصابيح)صحيح 
الدين األلباين

اجلبيل- دار الصديق عصام موسى هادي

1251   من 595صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
انسخ احلديث ومنسوخه :املوضوع 

07

أبو بكر االثرم، أمحد بن حممدانسخ احلديث ومنسوخه
( هـ273)

املؤلف حتقيق
عبد هللا بن محد املنصور

األردن- مكتبة املنار ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد انسخ احلديث ومنسوخه حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

حممد بن موسى احلازمي اهلمذايناالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر
( هـ584)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
زكراي عمريات

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث
( هـ597)البغدادي 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإعالم العامل بعد رسوخه بناسخ احلديث ومنسوخه
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أمحد بن عبد هللا الزهراين. د

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ631)أمحد بن حممد الرازي الناسخ واملنسوخ من األحاديث حتقيق
نشأت بن كمال املصري

حممد أمحد املوصلي، املعروف بـصفوة الراسخ يف علم املنسوخ والناسخ
( هـ656) (شعلة)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد إبراهيم عبد الرمحن فارس

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ732)اجلعربي، إبراهيم بن عمر (رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية)رسوخ األخبار يف منسوخ األخبار 
بريوت- 

حتقيق
حسن األهدل. د
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناللمع يف أسباب احلديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
غياث عبد اللطيف دحدوح

ابن محزة احلسيين، إبراهيم بن حممد3/1البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف 
( هـ1120)

بريوت- املكتبة العلمية 

الرامهرمزي، احلسن بن عبدالرمحنأمثال احلديث
( هـ360)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد األعظمي. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية أبو أويس الكرديضعيف األمثال النبوية: الصحيح من األمثال النبوية، وبذيله تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنكتاب األمثال يف احلديث النبوي
( هـ369)حممد بن حيان 

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد
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-مركز تدوين للبحوث حممد بن عبد هللا القناصدراسة أتصيلية- خمتلف احلديث ومشكله 
القصيم

مصر- مكتبة اإلميان رضا بن زكراي محيدةقواعد احملدثني يف دفع التعارض الظاهري بني األحاديث

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول2/1املطالع واألصول يف فهم أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 
اجلزائر

الرايض- دار املنهاج عبد هللا بن صاحل الفوزان(رسالة دكتوراه) 2/1 (مجعا ودراسة)خمتلف احلديث عند اإلمام أمحد 

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأتويل خمتلف احلديث
( هـ276)الدينوري 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد 16/1مشكل اآلاثر  حتقيق
شعيب األرانؤوط

الرايض- دار بلنسية خالد الرابط10/1 (للطحاوي)حتفة األخيار برتتيب شرح مشكل اآلاثر 

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن جابر احلمادي2/1عرضا ودراسة - خمتلف احلديث عند اإلمام ابن عبد الرب 
الرايض

حممود بن طاهر بن املظفراملغيث من خمتلف احلديث
( هـ600تويف بعد )السنجاري 

الرايض- دار الصميعي  دراسة/حتقيق
حممد بن دليم القحطاين
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أبو البقاء العكربي، عبد هللا بناحتاف احلثيث إبعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث
( هـ616)احلسني البغدادي 

-دار أصداء اجملتمع 
بريدة

عناية
وحيد عبد السالم ابيل

بريوت- دار ابن حزم حممد انصريمنهج احلافظ ابن حجر يف أتويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث

الرايض- دار الثبات عبد العزيز بن ابز وغريه(تقدم يف فئة التفسري)شبهات وإشكاالت حول بعض األحاديث واآلايت 

تصحيح األخطاء واألوهام الواقعة يف فهم أحاديث النيب عليه الصالة
والسالم

الدمام- رمادي للنشر رائد صربي ابن أيب علقة

تقدم يف) 2/1أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني 
(حبوث متنوعة يف العقيدة

مكتبة دار البيان احلديثةسليمان بن حممد الدبيخي
الطائف- 

مكرر- متعلق ابالختالط )إشكال وجوابه يف حديث أم حرام بنت ملحان 
(يف كتب النساء

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

1251   من 599صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
غريب احلديث :املوضوع 

07

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويغريب احلديث
( هـ224)

اهليئة العامة للمطابع
القاهرة- األمريية 

حتقيق
حسني حممد حممد شرف. د

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة3/1غريب احلديث 
( هـ276)الدينوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد هللا اجلبوري. د

285)احلريب، إبراهيم بن إسحاق غريب احلديث
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق ودراسة
سليمان بن إبراهيم العايد. د

302)القاسم بن اثبت السرقسطي 5/1الدالئل يف غريب احلديث 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا القناص. د

أبو عبيد، أمحد بن حممد اهلروي(تفسري- تقدم يف حبوث لغوية ) 6/1الغريبني يف القرآن واحلديث 
( هـ401)

مكة- دار الباز  حتقيق
أمحد فريد املزيدي

مصر- مكتبة السنة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي تفسري غريب ما يف الصحيحني حتقيق
زبيدة بنت حممد. د

عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي6/1معجم جامع لغريب احلديث واألثر - جممع الغرائب ومنبع الرغائب 
( هـ529)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

حتقيق وختريج
ماهر أديب حبوش- حممد بركات 

بريوت- دار املعرفة ( هـ538)الزخمشري، حممود بن عمر الفائق يف غريب احلديث حتقيق
علي البجاوي وحممد أبو الفضل

مشارق األنوار على صحاح اآلاثر، ومعه تعقبات ابن قرقول يف املطالع
3/1

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

-دار الكمال املتحدة 
دمشق
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544)عياض بن موسى اليحصيب 3/1مشارق األنوار على صحاح اآلاثر 
(هـ

دمشق- دار القلم  ختريج/حتقيق
صاحل بن أمحد الشامي

:تقدم يف قسم التفسري) 6/1اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث 
(حبوث لغوية

حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين
( هـ581)

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد الكرمي الغرابوي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليغريب احلديث
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

أبو السعادات، املبارك بن حممد بنالنهاية يف غريب احلديث
( هـ606)األثري اجلزري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
طاهر الزاوي

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عمر السحيباينالتأويل يف غريب احلديث من خالل كتاب النهاية البن األثري

ويشتمل على غريب احلديث البن األثري) 5/1اجلامع يف غريب احلديث 
(واحلاشية عليه أليب عبيد وابن قـتـيـبة وتعقبات الزخمشري واخلطايب وغريهم

الرايض- مكتبة الرشد  مجع
عبد السالم بن حممد علوش

الكويت- دار اخلري طارق بن عوض هللااملعجم املفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة
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القول املفيد يف الذب عن جامع املسانيد، ومعه تصويبات وتنبيهات على
التمام احلسن أليب عبد هللا عبد السالم علوش

املدينة- دار اخلضريي زهري بن انصر الناصر

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي2/1التنكيل ملا ورد يف هتذيب الكوثري من األابطيل 
( هـ1386)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق وختريج
حممد انصر الدين األلباين وغريه

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب كشف املتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة

النصيحة ابلتحذير من ختريب ابن عبد املنان لكتب األئمة الرجيحة ، ومن
تضعيفه ملئات األحاديث الصحيحة

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

املنصورة- دار الوفاء عبد العظيم الديباملستشرقون والرتاث

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (1)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- املستشرقون والسنة 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- خَلق هللا الرتبة : أضواء على حديث
(4)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- شبهات حول أحاديث الرجم وردها 
(5)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (6)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- أحاديث اخلتان حجيتها وفقهها 
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دفاع عن: سلسلة- دفاع عن حديث فضائل أيب سفيان رضي هللا عنه 
(7)احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (8)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- حديث السحر يف امليزان 

ردود أهل العلم على الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد
رضا عن السلفية

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

دفاع: سلسلة- حديث حد الردة يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية 
(9)عن احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

:سلسلة- أحاديث حد السرقة يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية 
(10)دفاع عن احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- شبهات حول حديث اجلساسة وردها 
(11)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (13)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- حديث بدء الوحي يف امليزان 

تعقبات حديثية على الشيخ)اإلعالم يف إيضاح ما خفي على الشيخ اإلمام 
(األلباين

مصر- مكتبة السنة فهد بن عبد هللا السنيد

رد على)اإلمجال يف الرد على من طعن يف أحاديث صيام ست من شوال 
(الشيخ عدانن عبد القادر

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن زايد العتييب
بريوت
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أحاديثه تزيد على أربعمائة حديث، وهو أول مصنف)األحاديث اإلهليات 
(يف األحاديث القدسية

علم إلحياء الرتاث( هـ533)زاهر بن طاهر الشحامي 
-واخلدمات الرقمية 

حتقيق
حممود خريي أبو مشة

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ533)زاهر بن طاهر الشحامي 2/1 (أول مصنف يف األحاديث القدسية)األحاديث اإلهليات  حتقيق
سامي بن عبد اللطيف األسعد

القاهرة- دار احلديث عصام الدين الصبابطي(موسوعة) 3/1جامع األحاديث القدسية 

-مكتبة العلوم واحلكم عمر علي عبد هللا2/1 (مجعا ودراسة)األحاديث القدسية 
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة- األحاديث القدسية يف الكتب الستة 

مال علي بن سلطان القاري اهلروياألحاديث القدسية األربعينية
( هـ923)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز خمتار إبراهيم األمني

تقدم يف - (مع الشرح)الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع 
أحاديث جامعة: فئة

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزان

1251   من 604صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07

الرايض- مكتبة الرشد حممد سامل بن أمحد اجلكينأربعون حديثا من أصح الصحيح يف حق احلق سبحانه وحق اخللق
2285

-مكتبة عباد الرمحن أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي حديثا نبواي يف التوحيد50- اخلمسني يف توحيد إله العاملني 
مصر

مجعية احملافظة علىعبد اجلبار أمحد سعيداألربعون القرآنية
األردن- القرآن الكرمي 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناألربعون حديثا يف قواعد من األحكام الشرعية وفضائل األعمال والزهد
( هـ911)ابن الكمال 

جدة- دار املنارة  حتقيق
ابحث بن أمحد اخلزرجي األنصاري

مكرر يف كتب السياسة الشرعية،)األربعون السنية يف األحاديث القضائية 
(صنف القضاء

مكة- دار طيبة اخلضراء مشعل بن عواض السلمي تقريظ
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد(تقدم يف األجزاء احلديثية)األربعون حديثا يف اجلهاد 
( هـ620)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن أمحد السويداألربعون التعليمية من حديث معلم البشرية صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الدعوة والدعاة

الكويت- دار غراس فيصل بن إبراهيم السويدي(أربعون حديثا للدعاة وطلبة العلم)األربعون الدعوية  تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د
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-دار أطلس اخلضراء مشعل بن انصر الغيثاألربعون يف تعظيم الدماء
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

اجلزائر- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانأربعون حديثا يف الرتبية واملنهج تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف خصلتني

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف ثالث خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف مخس خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف ست خصال

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الشخصية اإلسالمية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

-مؤسسة اجلريسي فايز فطيس عبد الرمحناألربعون حديثا يف حق وفضل وبر الوالدين
الرايض
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بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسفاألربعون حديثا يف الرقة والبكاء

-دار أضواء السلف عطا هللا بن عبد الغفار السندياألربعون يف الشفقة والرمحة
الرايض

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويأربعون حديثا يف اصطناع املعروف
( هـ656)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

تعليق/شرح
( هـ803)حممد بن إبراهيم السلمي 

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجورياألربعون لتنبيه األانم إىل فضل االجتماع على الطعام

املؤلفهاين بن صالح العزايلموسوعة صحيح أحاديث الطب النبوي العالجي تقدمي املشائخ
مشهور آل سلمان ومصطفى بن العدوي

الرايض- دار القاسم أمحد بن حممد زبيلةأحاديث الطب النبوي يف الكتب الستة

عبد اللطيف بن يوسف البغداديكتاب األربعني الطبية املستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها
( هـ629)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
عبد هللا كنون. د

املؤلف( هـ432)جعفر بن حممد املستغفري طب النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

الرايض- مدار الوطن لطيفة بنت حمسن القرشي(دراسة حتليلية حديثية)األمور املباركة يف السنة النبوية 

1251   من 607صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  حديث
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07

الدمام- دار ابن اجلوزي انتصار بنت إبراهيم العمردراسة حديثية موضوعية- أحاديث العني 

يبحث يف صحة احلديث من النواحي)اإلصابة يف صحة حديث الذاببة 
(الفقهية والطبية واحلديثية

دار القبلة للثقافةخليل إبراهيم مال ماطر
جدة- االسالمية 

-دار إيالف الدولية فاضل بن خلف احلمادةأربعون حديثا يف عدة املسلم يف البالء والبالء
الكويت

الرايض- دار طيبة حممد خري رمضان يوسف(أربعون حديثا يف فضائل الرايضة)األربعون الرايضية 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فريح البهاللدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف اللعب والرايضة 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن(1- سلسلة السيوطيات )أحاديث الشتاء 
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
عبد اجلواد محام. د

اسطنبول- دار اللباب احلسني زروقشرح أربعني حديثا نبواي يف األدب نثره وشعره- شرح األربعني األدبية 

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا السليمأحاديث نبوية يف الواجبات الوظيفية- األربعون اإلدارية 

فصول نبوية يف األمانة والنزاهة- املبادىء اإلدارية يف األحاديث النبوية 
واألخالق الوظيفية وتطبيقاهتا يف أنظمة اململكة العربية السعودية

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا السليم
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-سؤاالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها للنيب صلى هللا عليه وسلم 
دراسة موضوعية

عمَّان- دار الفتح أنسام مجال حسن النجار

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر قصص الغيب يف صحيح احلديث النبوي
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عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة(تقدم يف كتب التفسري)املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري 
( هـ276)الدينوري 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

أبو السعادات، املبارك بن حممد بنمنال الطالب يف شرح طوال الغرائب
( هـ606)األثري اجلزري 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
حممود حممد الطناحي

الكاشف عن حقائق"شرح الطـيـبـي على مشكاة املصابيح املسمى 
13/1مصدرا مبقدمة يف علوم احلديث ومصطلحه "- السنن

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ743)الطـيـبـي، احلسني بن حممد 
مكة- 

حتقيق
عبد احلميد هنداوي. د

املال علي القاري، علي بن سلطان11/1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1014)حممد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
مجال عيتاين

املباركفوري، عبيد هللا بن حممد4/1مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1414)

-املكتبة السلفية 
ابكستان

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف6/1فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير 
( هـ1031)

بريوت- دار املعرفة 

الرايض- دار العقيدة خالد بن أمحد اخلوالين11/1للمناوي  (فيض القدير)إرشاد البصري إىل ترتيب 

أي تيسري الوصول ألحاديث جامع)التحبري إليضاح معاين التيسري 
7/1 (وهو اختصار الزبيدي جلامع البن األثري- األصول 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق
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الصنعاين، حممد بن إمساعيل11/1« اجلامع الصغري»التنوير شرح 
( هـ1182)

الرايض- دار السالم  حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

( هـ656)فتح القريب اجمليب على الرتغيب والرتهيب لإلمام املنذري 
15/1

الرايض- دار التدمرية ( هـ870)حسن بن علي الفيومي  دراسة وحتقيق وختريج
حممد إسحاق آل إبراهيم. د
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ويقع يف)إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى : شرح حديث
(284 - 244/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
حممد عزير مشس

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (دراسة خمتصرة)إمنا األعمال ابلنيات : حديث

وتقع يف جمموع)اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنُحـبب من دنياكم إيل: اإليضاح املرشد من الغي يف الكالم على حديث
( هـ902)

املؤلف حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"لن ينجي أحدا منكم بعمله: شرح حديث"احملجة يف سري الدجلة  
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حيىي خمتار غزاوي

من سلك طريقا: شرح حديث- ورثة األنبياء شرح حديث أيب الدرداء 
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)يبتغي به علما 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)ما ذئبان جائعان : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)لبيك اللهم لبيك : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع رسائل ابن)شرح حديث عمار بن ايسر رضي هللا عنه 
(رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)مثل اإلسالم : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

بعثت ابلسيف: احلكم اجلديرة ابإلذاعة من قول النيب صلى هللا عليه وسلم
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)بني يدي الساعة 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

إذا كنز الناس الذهب: جزء من الكالم على حديث شداد بن أوس
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)والفضة 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)البشارة العظمى للمؤمن أبن حظه من النار احلمى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع رسائل)يتبع امليت ثالث : جزء من الكالم على حديث
(ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)إن أغبط أوليائي : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع)نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس 
(ضمن جمموع رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)غاية النفع يف شرح حديث متثيل املؤمن خبامة الزرع 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين
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اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأتمالت يف مماثلة املؤمن للنخلة

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (من عادى يل وليا: شرح حديث)قطر الويل على حديث الويل 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

-دار األندلس اخلضراء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي "احلديث... اي عبادي إين حرمت الظلم "نـثر اجلوهر على حديث أيب ذر 
جدة

دراسة/حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي

دراسة إلطالة عمر- الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت : حديث
اإلنسان

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- حديث بعث معاذ رضي هللا عنه إىل اليمن 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- احفظ هللا حيفظك : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- من رأى منكم منكرا : حديث

مجعا- األحاديث الواردة يف النهي عن الغضب ويف عالجه وفضل كظمه 
التبسم يف السنة: األشفية يف السنة النبوية، ويليه: ودراسة، ويليه

املدينة- الناشر املتميز حسني بن غازي التوجيري

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- ال تغضب : حديث
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الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- املؤمن القوي خرٌي وأحب إىل هللا : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- حديث بدء الوحي 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- عجبا ألمر املؤمن : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- ابدروا ابألعمال ستا : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقاية وعالجا- حديث اإلحسان وأثره النفسي 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية- َمـثَـُل ما بعثين هللا من اهلدى والعلم : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- إن هللا رفيق حيب الرفق : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة ملصدرية التلقي يف هذا الدين- تركت فيكم أمرين : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان : حديث
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الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري(قل آمنت ابهلل مث استقم): حديث

تقع يف اجمللد الثاين)رواية ودراية - دراسة حديث نضر هللا امرأ مسع مقاليت 
كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد البدر: من جمموع

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حديث جربيل عليه السالم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح حديث جربيل يف تعليم الدين

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح حديث سيد االستغفار

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح حديث جربيل عليه السالم عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

كان النيب: حديث ابن عباس)املقالة املفيدة شرح حديث جامع يف العقيدة 
(...صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال 

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

-مكتبة اإلمام البخاري ( هـ1237)عبد العزيز الدهلوي سعادة الدارين يف شرح حديث الثقلني
مصر

ترمجة وتعليق
( هـ1344)حممود شكري األلوسي 

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية فقهية- حديث عائشة وقصة فدك 
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منهجية اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف الفقه وأصوله، يليه منهج
البحث يف أصول الفقه

األردن- دار املعايل أمين صاحل علي

شرح على رسالة يف أصول الفقه- املرتقى الذلول إىل نفائس علم األصول 
البن سعدي ومعه مقدمة يف اتريخ علم األصول لعبد الرزاق عفيفي

-املكتبة اإلسالمية عبد السالم بن حممد بن عبدالكرمي
األردن

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليمدخل للفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية- املقدمات للبيت الفقهي 
اجلزائر

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالنشأة والتطور- أصول الفقه 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينمعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة

-دار األندلس اخلضراء صفوان الداوديأصول الفقه قبل عصر التدوين
جدة

رسالة يف حدود األلفاظ- احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة 
( حدا ومصطلحا164)واملصطلحات املتداولة بني األصوليني والفقهاء 

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي
( هـ926)اخلزرجي 

بريوت- دار اللؤلؤة  عناية
حممود صاحل إبراهيم

الرايض- دار الزاحم حممود حامد عثمانالقاموس املبني يف اصطالحات األصوليني

-الروضة للنشر وتوزيع خالد رمضان حسن(كتاب يبحث يف ألفاظ ومصطلحات علم أصول الفقه)معجم أصول الفقه 
مصر
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وزارة األوقاف والشؤوناملوسوعة األصولية
الكويت– اإلسالمية 

األردن- دار املعايل مركز الفتح للبحوث والدراساتفهرس حتليلي خلمسني مرجعا من مراجع أصول الفقه- الفهرس األصويل 

شرعيتها- تطورها - نشأهتا - تعريفها )املدخل اىل القواعد الفقهية الكلية 
(تصنيفها- 

األردن- دار عمار إبراهيم بن حممد احلريري

مفهومها، نشألتها، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها،- القواعد الفقهية 
مهمتها، تطبيقاهتا

دمشق- دار القلم علي أمحد الندوي

(التطور- الدليلية - املصادر - املقومات - املبادىء )القواعد الفقهية 
دراسة نظرية حتليلية أتصيلية اترخيية- 

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني

بريوت- دار ابن حزم حممد الروكيرسالة دكتوراه- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء 

الرايض- مكتبة الرشد نور الدين بن خمتار اخلادميعلم القواعد الشرعية

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياملعاييـر اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية

–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديالفرق بني القاعدة األصولية والفقهية
اجلزائر
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املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز عمر اخلطيبالقواعد الكلية والضوابط الفقهية وتطبيقاهتا القدمية واملعاصرة

-تطورها - نشأهتا - شروطها - مقوماهتا )الفروق الفقهية واألصولية 
(دراسة نظرية وصفية تطبيقية

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزايناملدخل إىل الفروق األصولية واملصطلحات والتقاسيم

الرايض- مكتبة العبيكان نور الدين بن خمتار اخلادميعلم املقاصد الشرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي أبو القاسم بن أمحد مشمليدراسة حتليلية- مقاصد الشريعة من التدوين إىل التقعيد 
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204)الشافعي، حممد بن إدريس الرسالة
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق/تعليق
أبو األشبال أمحد سامل املصري/ أمحد شاكر 

204)الشافعي، حممد بن إدريس 3/1الرسالة 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
علي بن حممد بن ونيس. د

204)الشافعي، حممد بن إدريس نسخة تلميذه الربيع بن سليمان املرادي البصري- الرسالة 
(هـ

بريوت- دار املقتبس 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح الرسالة لإلمام الشافعي رمحه هللا
الرايض

روافده ورحالته العلمية، - (الرسالة)رحليت مع اإلمام الشافعي وكتابه 
أسانيده وشيوخه، عالقته مبعاصريه، موقفه من املعتزلة، وغريها

الكويت- ركائز للنشر فهد بن سعد الزايدي اجلهين تقدمي
يعقوب الباحسني. د

ابن القصار)علي بن عمر البغدادي (رسالة دكتوراه)مقدمة يف أصول الفقه 
( هـ397 )(املالكي

الرايض- دار املعلمة  حتقيق
مصصطفى خمدوم. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري( هـ428)شرح رسالة يف أصول الفقه للحسن بن شهاب العكربي 
الرايض

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدالنـبذ يف أصول الفقه
( هـ456)

مكتبة دار اإلمام الذهيب
الكويت- 

دراسة/حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ474)سليمان بن خلف الباجي اإلشارة يف أصول الفقه
مكة- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض
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شرح اإلمام جالل الدين احمللي على الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني
( هـ478)اجلويين 

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد
( هـ864)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
علي ونيس. د

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحدشرح الورقات يف أصول الفقه
( هـ864)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حسام الدين موسى عفان

الرايض- دار التحبري صاحل بن عبد هللا بن محيدحاشية ابن محيد على شرح احمللي ملنت الورقات

ابن)احلسني بن أمحد الكيالين (رسالة علمية)التحقيقات يف شرح الورقات 
( هـ889 )(قاوان

األردن- دار النفائس  حتقيق
الشريف سعد بن عبد هللا بن حسني

بعد)حيىي بن موسى العمريطي تسهيل الطرقات يف نظم الورقات
( هـ989

الكويت- دار الظاهرية  دراسة/حتقيق
مصطفى بن كرامة هللا خمدوم. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح التعبريات الواضحات عن شرح الورقات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح نظم الورقات يف أصول الفقه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحتبري الصفحات بشرح الورقات

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل الفوزانشرح الورقات يف أصول الفقه تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د
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التحقيقات والتنقيحات السلفيات على منت الورقات، مع التنبيهات على
املسائل املهمات

أبو- دار اإلمام مالك مشهور بن حسن آل سلمان
ظيب

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز بن حممد العويدكشف اجملمالت بشرح الورقات

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحشذرات يف شرح الورقات

شرح الورقات يف أصول الفقه، مع التنبيه على املسائل الكالمية اليت
تضمنها منت الورقات

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

ومعه ختريج أحاديث (كنز الوصول إىل معرفة األصول)أصول الربذوي 
أصول الربذوي لقاسم بن قطلوبغا

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ482)علي بن حممد الربذوي 
بريوت

587)حيىي بن حبش السهروردي الـتنقيحات يف أصول الفقه
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عياض بن انمي السلمي. د

حممد بن إبراهيم اجلاجرمي الشافعيالرسالة يف أصول الفقه واللغة
( هـ613)

مكة- املكتبة األسدية  دراسة/حتقيق
عبد الرمحن بن حممد القرين. د

ابن احلاجب، عثمان بن عمررسالة دكتوراه - (منتهى السؤال واألمل يف علَمْي األصول واجلدل)خمتصر 
( هـ646)املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق وتعليق
نذير محادو. د

إرشاد: حتفة الطالب بنظم أصول ابن احلاجب، ويليها شرحها املسمى
2/1الراغب 

824)عبد الرمحن بن عمر البلقيين 
(هـ

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ صنعه
مشهور بن حسن آل سلمان
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ابن دقيق العيد، حممد بن عليعنوان األصول يف أصول الفقه، ومعه سبيل الوصول إىل عنوان األصول
( هـ702)القشريي 

الكويت- دار الضياء  شرح/دراسة/حتقيق
عبد القادر دمهان. مصطفى حممود و د

خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول)قواعد األصول ومعاقد الفصول 
( هـ1332)، ومعه حاشية حملمد مجال الدين القامسي (واجلدل

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي
( هـ739)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان. د/أنس الشامي. د

خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول)قواعد األصول ومعاقد الفصول 
(واجلدل

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي
( هـ739)احلنبلي 

مكة- جامعة أم القرى  تعليق/حتقيق
علي عباس احلكمي. د

لعبد املؤمن بن عبد احلق (قواعد األصول ومعاقد الفصول)شرح كتاب 
البغدادي احلنبلي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح قواعد األصول ومعاقد الفصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

لعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي (قواعد األصول)تـيسري الوصول إىل 
احلنبلي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

لعبد املؤمن بن عبد (قواعد األصول ومعاقد الفصول)إحتاف العقول بشرح 
2/1احلق البغدادي احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة حممد بن سعد أمحد بيومي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ773)احلسن بن أمحد املقدسي التذكرة يف أصول الفقه
شهاب هللا جنغ هبادر

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري( هـ803)شرح املختصر يف أصول الفقه البن اللحام 
الرايض
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املرداوي، علي بن سليمان احلنبليالتحبري شرح التحرير
( هـ885)

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة/حتقيق
جلنة من الباحثني

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا
عنه

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الكويت- اجلديد النافع  حتقيق
عبد الرمحن بن محود املطريي. د

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا
عنه

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الكويت- دار الضياء  حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

املختصر املبتكر شرح: شرح الكوكب املنري املسمى خمتصر التحرير، أو
4/1املختصر يف أصول الفقه 

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
نزيه محاد. حممد الزحيلي و د. د

1189)البعلي، أمحد بن عبد هللا الذخر احلرير بشرح خمتصر التحرير
(هـ

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
وائل حممد بكر زهران

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح خمتصر التحرير
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر(خمتصر التحرير: وهو خمتصر لكتاب)صفوة أصول الفقه 
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

خمتصر)وهو خمتصر لكتاب البلبل - بلغة الوصول إىل علم األصول 
للطويف (الروضة

أمحد بن إبراهيم الكناين احلنبلي
( هـ876)

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
حممد بن طارق الفوزان

ابن اللحام، علي بن حممد البعلياملختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ803)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د
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كتاب مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول على قاعدة مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1004)حممد بن عبد هللا الغزي الوصول إىل قواعد األصول حتقيق
أمحد العنقري

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيخمتصر  يف علم أصول الفقه
( هـ1282)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

الفتح املأمول شرح مبادىء األصول، ومعه أجوبة على إشكاالت
حممد علي فركوس: واعرتاضات، أتليف

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيين
( هـ1358)اجلزائري 

أبو ظيب- مؤسسة بينونة 

شرح رسالة لطيفة يف أصول الفقه للشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر
السعدي رمحه هللا

الرايض- دار الفضيلة سعد بن انصر الشثري

للشيخ عبد الرمحن بن)تسهيل الوصول إىل الرسالة املختصرة يف األصول 
(( هـ1376)سعدي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

وسيلة احلصول إىل مهمات))اجلهد املبذول يف تنوير العقول بشرح منظومة 
( هـ1377)للشيخ حافظ احلكمي ( (األصول

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانجتريد رؤوس مسائل التمهيد: خمتصر كتاب التمهيد يف أصول الفقه املسمى
( هـ1397)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق وتعليق
سعد بن عبد هللا السعدان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمنظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

1251   من 625صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية
مرتبة على اتريخ الوفاة- خمتصرات يف أصول الفقه  :املوضوع 

08

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحالعقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ ابن عثيمني يف أصول الفقه وقواعده

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايفالبن عثيمني (منظومة القواعد واألصول)تيسري الوصول إىل 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاألصول من علم األصول
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(األصول من علم األصول)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

شرح كتاب)تقريب احلصول عل لطائف األصول من علم األصول 
(األصول من علم األصول البن عثيمني

الدمام- دار ابن اجلوزي غازي بن مرشد العتييب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح األصول يف علم األصول البن عثيمني
الرايض

1430)حممد بن سليمان األشقر الواضح يف أصول الفقه للمبتدئني
(هـ

األردن- دار النفائس 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر نظرات يف أصول الفقه

الرايض- مكتبة الرشد عياض بن انمي السلميأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله
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بريوت- دار ابن حزم حافظ ثناء هللا زاهديتيسري األصول

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحييوسائل الوصول إىل مسائل األصول

مدارج الوصول لالستفادة من بغية املأمول من علم األصول للشيخ أمحد
بن حممد األمني بن أمحد املختار الشنقيطي

الدمام- دار ابن اجلوزي  هتذيب وتعليق
خلضر بن أمحد بشريي اجلزائري

الرايض- دار التحبري زيد بن علي مهارش(من إصدارات اجلمعية الفقهية السعودية)املختصر يف أصول الفقه 
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أبو بكر الباقالين، حممد بن الطيب3/1" الصغري"التقريب واإلرشاد 
( هـ402)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد احلميد أبو زنيد

اإلرشاد إىل)املقدمة األصولية لكتاب - األصول اليت عليها مدار الفقه 
(سبيل الرشاد

حممد بن أمحد اهلامشي احلنبلي
( هـ428)البغدادي 

الكويت- ركائز للنشر  أفرد املقدمة وشرحها
عبد العزيز بن حممد العويد. د

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحداإلحكام يف أصول األحكام
( هـ456)

القاهرة- دار احلديث  تعليق/حتقيق
حممود حامد عثمان. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن5/1العدة يف أصول الفقه 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

املؤلف حتقيق وتعليق وختريج
أمحد بن علي املباركي. د

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن2/1شرح اللمع 
( هـ476)علي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن2/1شرح اللمع يف أصول الفقه 
( هـ476)علي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي العمرييين. د

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللاكتاب التلخيص يف أصول الفقه
( هـ478)

مكة- دار الباز  حتقيق
النيبلي والعمري

أبو املظفر، منصور من حممد5/1 (أجل كتاب يف أصول الفقه للشافعية)قواطع األدلة يف أصول الفقه 
( هـ489)السمعاين 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد هللا بن حافظ بن أمحد احلكمي. د

ال زال خمطوطاطارق بن احلميدي العتييب(قواطع األدلة يف أصول الفقة للمظفر السمعاين)تقريب القواطع 
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أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد2/1املستصفى من علم األصول 
( هـ505)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي5/1الواضح يف أصول الفقه 
( هـ513)احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

فخر الدين الرازي خطيب الري،6/1احملصول يف علم أصول الفقه 
( هـ606)حممد بن عمر 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
طه العلواين. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد3/1روضة الناظر وجنة املناظر 
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الكرمي بن علي النملة. د

ـــنَّـــة املناظر  عبد القادر بن بدران الدمشقي2/1نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وُج
( هـ1346)

بريوت- دار احلديث 

حممد األمني بن حممد املختارمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامة
( هـ1393)الشنقيطي 

مصر- دار اليقني  تعليق
سامي العريب

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةإحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر البن قدامة

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحيي2/1فتح الويل الناصر بشرح روضة الناظر 

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صدقي بن أمحد البورنو2/1كتاب كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر 
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مشس الدين، حممد بن أيب الفتح2/1تلخيص روضة الناظر وجنة املناظر 
( هـ709)البعلي احلنبلي 

الرايض- دار التدمرية  حتقيق وتعليق
أمحد بن حممد السراج. د

الرايض- دار طيبة حممود بن حممد الكبشالروض الزاهر بتقريب روضة الناظر وجنة املناظر

مركز البحث العلمي مبكتبة إمامتلخيص روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه
الدعوة

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

جنم الدين، سليمان بن عبد القوي2/1شرح خمتصر الروضة 
( هـ716)الطويف احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

شرح خمتصر روضة الناظر لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي
2/1 ( هـ716)الطويف 

الرايض- دار التدمرية سعد بن انصر الشثري تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

الرايض- دار التحبري حممد مصطفى حممد رمضاندراسة وتقوميا- استدراكات الشنقيطي يف مذكرته على ابن قدامة يف روضته 

(روضة الناظر)مسائل أصولية مل ترد يف - الزوائد على روضة الناظر 
مستقاة من التوصيفات األكادميية للكليات الشرعية

الرايض- إثراء املتون شركة إثراء املتون

الرايض- دار الصميعي ( هـ631)اآلمدي ، علي بن حممد 2/1اإلحكام يف أصول األحكام  تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

بريوت- دار الرايحني ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس تنقيح الفصول يف علم األصول حتقيق
حممد حسن عبد الفتاح املالكي
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حلولو أمحد بن عبد الرمحن الزليطي3/1 (تنقيح الفصول)التوضيح يف شرح التنقيح 
( ه898)املالكي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
جلنة من الباحثني

مكة- جامعة أم القرى ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 3/1 (تنقيح الفصول يف علم األصول)شرح  دراسة وحتقيق
جلنة من الباحثني

أسفار لنشر نفيس( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس تنقيح الفصول يف علم األصول
الكويت- الكتب 

حتقيق
سعد بن عدانن احلضاري

بريوت- دار ابن حزم ( هـ711)حممد بن يوسف اجلزري للبيضاوي (منهاج الوصول إىل علم األصول)شرح - معراج املنهاج  حتقيق
شعبان حممد إمساعيل. د

حممد بن أسعد اليمين املشهور2/1شرح منهاج الوصول إىل علم األصول 
( هـ732)ابلتسرتي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
إبراهيم بن صمايل السلمي. د

زوائد األصول على منهاج الوصول»شرح كتاب )الفوائد شرح الزوائد 
4/1 (لعبد الرحيم بن احلسن األسنوي« للبيضاوي

802)إبراهيم بن موسى األبناسي 
(هـ

الرايض- دار التدمرية  حتقيق ودراسة
عبد العزيز بن حممد العويد. د

، ومعه(النجم الوهاج يف نظم املنهاج)ألفية احلافظ العراقي يف أصول الفقه 
للبيضاوي (منهاج الوصول إىل علم األصول): أصله

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى

منهاج الوصول إىل علم)شرح النجم الوهاج يف نظم املنهاج، ومعه أصله 
للبيضاوي (األصول

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمالتحرير ملا يف منهاج األصول من املنقول أو املعقول
( هـ826)العراقي 

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
عبد هللا رمضان موسى
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منهاج الوصول إىل علم: أي) 2/1 ( هـ685)شرح املنهاج للبيضاوي 
(األصول

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملة

مع التنبيه على املسائل- شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي 
الكالمية اليت تضمنها منت املنهاج

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجار

ابن جزي، حممد بن أمحد الكليبتقريب الوصول إىل علم األصول
( هـ741)األندلسي 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
حممد علي فركوس

الرايض- دار الفضيلة 2/1 (أمحد وعبد احلليم وعبد السالم)املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية  تعليق/حتقيق
أمحد بن إبراهيم الذروي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن7/1إعالم املوقعني عن رب العاملني 
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن6/1إعالم املوقعني عن رب العاملني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  إعداد
حممد اإلصالحي، حممد عزير مشس

الدمام- دار ابن اجلوزي البن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني عن رب العاملني)هتذيب  انتقاء/هتذيب
عابد بن عبد هللا الثبييت

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(إعالم املوقعني عن رب العاملني)خمتارات من 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اجلزائر- دار ابن ابديس عبد اجمليد مجعة اجلزائري2/1مجعا ودراسة - اختيارات ابن القيم األصولية  إشراف وتقدمي
حممد علي فركوس
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الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر5/1البحر احمليط 
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار الكتيب  حتقيق
جلنة من علماء األزهر

السبكي، عبد الوهاب بن عليمجع اجلوامع يف علم أصول الفقه
( هـ771)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
عقيلة حسني

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع للسبكي 
( هـ794)الشافعي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  دراسة وتعليق
عبد هللا شرف الدين األنصاري

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمالغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، لتاج الدين ابن السبكي
( هـ826)العراقي 

-مكتبة الفاروق احلديثة 
مصر

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد(مجع اجلوامع)البدر الطالع يف حل 
( هـ864)الشافعي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  شرح وحتقيق
مرتضى علي الداغستاين

، حاشية على (الدرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع)اجلزء الثالث من كتاب 
½شرح احمللي جلمع اجلوامع 

كمال الدين، حممد بن حممد
( هـ906)املقدسي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
مشعل بن ممدوح آل علي. د

حاشية شيخ اإلسالم زكراي األنصاري على شرح اإلمام احمللي على مجع
4/1اجلوامع 

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/دراسة/حتقيق
عبد احلفيظ طاهر اجلزائري

شهاب الدين، أمحد بن إمساعيل5/1الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع 
( هـ893)الكوراين الشافعي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
سعيد بن غالب اجمليدي. د

حلولو أمحد بن عبد الرمحن الزليطي2/1الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه لتاج الدين السبكي 
( ه898)املالكي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الكرمي بن علي النملة. د
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1 (الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع)شرح 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- دار السالم  حتقيق
حممد بن إبراهيم احلفناوي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1 (الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع)شرح 
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار ابن عباس  حتقيق وتعليق
حممود عبد املنعم ومنتصر عبد الشايف

حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب2/1البدر الطالع يف حل ألفاظ مجع اجلوامع 
( هـ977)

القاهرة- دار الرسالة  دراسة وحتقيق
سيد بن شلتوت الشافعي

مكة- دار طيبة اخلضراء جلنة من الباحثني4/1تشجريات وتدريبات   - (مجع اجلوامع)احلقيبة التعليمية ملنت 

اجلليس الصاحل: الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع للسيوطي، ومعه شرحه
النافع بتوضيح معاين الكوكب الساطع للمؤلف

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

لإلمام ابن عاصم الغرانطي (مرتقى الوصول إىل علم األصول)شرح نظم 
( هـ829)املالكي 

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـي َعــ تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسي4/1أصول الفقه 
( هـ863)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
فهد بن حممد السدحان. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدقواعد أصول الفقه اليت يُعلم منها حاله
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار إحياء  حتقيق
حممد بن مهدي العجمي

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدكتاب أصول الفقه
( هـ909)اهلادي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

تعليق
هاين بن عبد هللا اجلبري
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يف أصول الفقه (سلم الوصول إىل علم األصول)املأمول يف شرح منظومة 
( هـ959)للعالمة إبراهيم احلكمي 

الرايض- دار التدمرية سليمان بن خالد احلريب

عبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي(ألفية يف أصول الفقه)مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود 
( هـ1230)

جدة- دار املنارة 

عبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي2/1نشر البنود على مراقي السعود 
( هـ1230)

الكويت- دار الضياء  تقدمي وحتقيق
التيجاين بن أمحدي والتاه بن حممدن

حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكينمراقي السعود إىل مراقي السعود
( هـ1325)

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق ودراسة
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي

حممد حيىي بن حممد املختارفتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود
( هـ1330)الشنقيطي املالكي 

الكويت- دار الضياء  دراسة وحتقيق
أمني ولد البشري. د

حممد األمني بن حممد املختارنثر الورود على مراقي السعود
( هـ1393)الشنقيطي 

جدة- دار املنارة  إكمال/حتقيق
حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. د

حممد األمني بن حممد املختار2/1نثر الورود على مراقي السعود 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

مجع من إمالء الشيخ حممد األمني)مدارج الصعود إىل مراقي السعود 
(الشنقيطي وتكميل من املؤلف

أمحد بن حممد األمني بن أمحد
الشنقيطي

الرايض- مكتبة الرشد 

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول
بريوت

عناية
أمحد عبد السالم
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دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

أمحد بن حممد حممد بن علي الوزيراملصفى يف أصول الفقه
( هـ1372)

لبنان- دار الفكر 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملةاجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقها على املذهب الراجح

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة6/1املهذب يف علم أصول الفقه املقارن 

حممد بن علي بن آدم األثيويبالتحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهل السنة السنية
( هـ1442)

الرايض- مكتبة الرشد 

املنحة املرضية يف شرح التحفة املرضية يف نظم املسائل األصولية على
3/1طريقة أهل السنة السنية 

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الرايض- مكتبة الرشد 
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الرايض- دار املسلم سعد بن انصر الشثري2/1التفريق بني األصول والفروع  تقدمي
الشيخ انصر بن عبد العزيز الشثري

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثرياألصول والفروع، حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالتخريج عند الفقهاء واألصوليني

الدمام- دار ابن اجلوزي عثمان بن حممد شوشاندراسة اترخيية ومنهجية وتطبيقية- ختريج الفروع على األصول 

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ656)حممود بن أمحد الزجناين ختريج الفروع على األصول حتقيق وتعليق
حممد أديب أبو صاحل. د

عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي3/1التمهيد يف ختريج الفروع على األصول 
( هـ772)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حققه وعلق عليه وخرج نصه
حممد حسن هيتو. د

زينة العرائس من الطرف والنفائس يف ختريج الفروع الفقهية على القواعد
النحوية

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
رضوان خمتار غربية. د

حقيقتهما وطرق استفادهتما وأحكامهما- القطع والظن عند األصوليني 
(رسالة دكتوراه)

الرايض- دار العاصمة سعد بن انصر الشثري

الرايض- مكتبة املعارف عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعةاملانع عند األصوليني
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الرايض- دار املسلم سعد بن انصر الشثرياملصلحة عند احلنابلة

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن معمر السنوسيمراعاة اخلالف
801

الرايض- دار التحبري أسامة بن حممد الشيبانحقيقته وحكمه- االحتجاج ابخلالف 

األردن- دار النفائس منيب بن حممود شاكرالعمل ابالحتياط يف الفقه اإلسالمي

الرايض- مدار الوطن حممد بن سليمان املنيعيضابطه وتطبيقاته يف فقه العبادات– البطالن 

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيرفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية

مركز البيان للبحوثصاحل بن عبد هللا بن محيدضوابطه وتطبيقاته- رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية 
الرايض- والدراسات 

الرايض- مكتبة الرشد مسلم بن حممد الدوسريعموم البلوى
801

مكة- املكتبة املكية عادل بن عبد القادر قوته2/1حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة - العرف  تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د
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بريوت- دار ابن حزم شكري حسني البوسنوي(رسالة جامعية)تعارض ما خيل ابلفهم وأثره يف األحكام الفقهية 

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز آل سليمان2/1تعارض داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه والقواعد الفقهية 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد سعود بن فرحان العنزيدفع ما يوهم التعارض بني قول الرسول صلى هللا عليه وسلم وفعله وتقريره

الرايض- دار الراية حممد عبدهللا حممد الشنقيطي(دراسة مقارنة بني املذاهب األربعة)تعارض البينات يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملةدراسة نظرية تطبيقية- خمالفة الصحايب للحديث النبوي 

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا املطريفحكم االحتجاج خبرب الواحد إذا عمل الصحايب خبالفه

رسالة)دراسة أصولية تطبيقية - قول الصحايب فيما ال جمال للرأي فيه 
(ماجستري

الرايض- الرتاث الذهيب ايمسني بنت حممد منصور

املدينة- دار اخلضريي حممد بن مطر الزهراينما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعاهلم

بريوت- مؤسسة الرسالة أبو اليسر البزدويمعرفة احلجج الشرعية تقدمي/حتقيق
يعقوب الباحسني/عبد القادر اخلطيب
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الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةالواجب املوسع عند األصوليني

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةأقل اجلمع عند األصوليني وأثر االختالف فيه

-دار املعراج الدولية أكرم روزيقاناالستثناء عند األصوليني
الرايض

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعةالسبب عند األصوليني

الرايض- دار أشبيليا مصطفى كرامة هللا خمدوم(رسالة دكتوراه من اجلامعة االسالمية)قواعد الوسائل يف الشريعة االسالمية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف االستحسان
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
حممد عزير مشس

-مكتبة دار احلميضي سلمان بن حممد احلكمي الفيفيمرآة اجلنان يف إيضاح اإلستحسان
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياالستحسان ، حقيقته ، أنواعه ، حجيته ، تطبيقاته املعاصرة

مكة- دار طيبة اخلضراء سعد بن مقبل العنزيدراسة أصولية- داللة السياق وأثرها يف تفسري النص الشرعي 
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األردن- دار املعايل أمين علي صاحلأثر تعليل النص على داللته أو العلة والنص

من بواكري نقد املنطق والفلسفة، وجتريد- عيار النظر يف علم اجلدل 
قواعد املناظرة

عبد القاهر بن طاهر البغدادي
( هـ429)

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق ودراسة
أمحد حممد عرويب

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي(صناعة اجلدل على طريقة الفقهاء)كتاب اجلدل 
( هـ513)احلنبلي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي العمرييين. د

حممد بن إبراهيم بن عبد الواحدكتاب اجلدل
( هـ676)املقدسي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي(يف اجلدل األصويل الفقهي)اإليضاح لقوانني اإلصطالح 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة العبيكان  عناية
فهد بن حممد السدحان. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريعلم اجلدل واملناظرة
الرايض

مكة- املكتبة املكية ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 2/1العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم  حتقيق
أمحد اخلتم عبد هللا. د

بريوت- دار ابن حزم عبد السالم أمحد راجح(مفهوم املخالفة)دليل املخالفة 

بريوت- دار ابن حزم نور الدين بن خمتار اخلادميحقيقتها وضوابطها- املصلحة املرسلة 
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عبد/ عبد الرزاق الشايـجـي حجية خرب اآلحاد فيما تعم به البلوى
الرؤوف الكمايل

بريوت- دار ابن حزم 

دار البحوث للدراساتحسان حممد فلمبانخرب الواحد إذا خالف عمل أهل املدينة
ديب- االسالمية 

قاعدة يف تفضيل مذهب أهل املدينة: صحة أصول مذهب أهل املدينة، أو
(396 - 294/20وتقع يف جمموع الفتاوى )

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

دمشق- دار القلم  حتقيق
سفيان السماحي

دار البحوث للدراساتأمحد حممد نور سيفعمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني
ديب- االسالمية 

جدة- مكتبة كنوز املعرفة بدرية البهكليالنسيان وأثره يف الطهارة والصالة

القواعد واملسائل احلديثية املختلف فيها بني احملدثني وبعض األصوليني وأثر
(رسالة جامعية)ذلك يف قبول األحاديث أو ردها 

الرايض- مكتبة الرشد أمرية بنت علي الصاعدي

اختالف العلماء يف االحتجاج ابحلديث املرسل وأثر ذلك يف استنباط
األحكام

الرايض- مكتبة الرشد حممود حامد عثمان

لبنان- دار الفكر حافظ ثناء هللا زاهديتوجيه القاري إىل الفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيأدلة القواعد األصولية من السنة النبوية َعــ
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الثقبة- دار اهلجرة عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسساللة الفوائد األصولية من تفسري أضواء البيان

استقراء ودراسات- الوجيز يف الفروق األصولية املتعلقة ابلكتاب العزيز 
أصولية مقارِنة

مكة- جامعة أم القرى عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

جنم الدين، سليمان بن عبد القوي3/1اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية 
( هـ716)الطويف احلنبلي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
وائل حممد بكر زهران

األردن- دار النفائس يوسف بن أمحد البدويأحكام االشتباه الشرعية إشراف
عمر بن سليمان األشقر. د

بريوت- مؤسسة الرسالة عيسى زكي شقرهاإلكراه وأثره يف التصرفات

القاهرة- دار اليسر ثروت السيد عبد العاطي رحيمدراسة مقارنة- القضااي املشرتكة بني النحاة واألصوليني 

التحسني والتقبيح العقليان وأثرمها يف مسائل أصول الفقه ، مع مناقشة
3/1علمية ألصول املدرسة العقلية 

-دار كنوز أشبيليا عايض بن عبد هللا الشهراين
الرايض

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن الرشيداحلاجة وأثرها يف األحكام

اإلسكندرية- دار القمة عارف أمحد احلجري(رسالة ماجستري)اخلطأ والنسيان يف العبادات 
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الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينسنة الرتك وداللتها على األحكام الشرعية

الرايض- جملة البيان حيىي بن إبراهيم خليلمفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة الواردة عليها- السنة الرتكية  تقدمي املشايخ
عبد الرمحن الرباك وسعد الشثري

املدينة- الناشر املتميز حيىي بن إبراهيم خليلمفهومها، حجيتها، أثرها، األسئلة الواردة عليها- خمتصر السنة الرتكية 

الرايض- معامل اهلدى حيىي بن إبراهيم خليلالقول الفصل يف أن الرتك فعل

السنة الرتكية دليل خاص مقدم)أثر السنة الرتكية على التخصيص والنسخ 
(على كل عام

املدينة- الناشر املتميز حيىي بن إبراهيم خليل

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن سعد الضوحيي((روضة الناظر)مقدمة كتاب )شرح املقدمة املنطقية يف الروضة املقدسية 

الرايض- مكتبة الرشد علي بن سعد الضوحييدراسات وحتقيقات يف أصول الفقه

الرايض- دار التدمرية رويب عزت اجلرحيالضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص الكتاب والسنة

-اجلامعة اإلسالمية محد بن محدي الصاعدياملطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء
املدينة
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-دار كنوز أشبيليا علي بن عبد العزيز العمريييناملصطلح عند األصوليني
الرايض

-دار امللتقى العلمي إميان بنت سامل قبوساالستدراك األصويل أتصيال وتطبيقا
مكة

تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- الرتاث الذهيب هبة حممد خالد منصوراإلنكار عند األصوليني وعالقته ابألدلة الشرعية

الرايض- مكتبة الرشد حممد العروسي عبد القادراملسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين

عرض ونقد على ضوء- مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه 
2/1الكتاب والسنة 

ــمَّان- الدار األثرية خالد عبد اللطيف حممد نور َعــ

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي2/1القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهية 
اجلزائر
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اخلرب- دار ابن عفان أمحد موايف2/1جزاؤه ، ضوابطه، عالقاته، أنواعه، الضرر يف الفقه اإلسالمي، تعريفه

الرايض- دار أشبيليا حممد أبو ساقالتعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد العزيز آل منصورأصول الفقه وابن تيمية عناية
عبد اجمليد بن صاحل آل منصور. د

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن بن عبد هللا األمريحصول املأمول من كالم شيخ االسالم ابن تيمية يف علم األصول

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف األحكام اليت ختتلف ابلسفر واإلقامة
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تقدمي/حتقيق
مشهور حسن سلمان/ فراس بن خليل مشعل 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتيسري العبادات ألرابب الضرورات
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
سعود بن عيد احلريب

-االستحسان - القياس )أدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا 
(االستصحاب- االستصالح 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة

الرايض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العمريييناالستدالل عند األصوليني
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الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيطرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةاخلالف اللفظي عند األصوليني

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريصيغته وداللته عند األصوليني- األمر 

1430)حممد بن سليمان األشقر 2/1أفعال الرسول وداللتها على األحكام الشرعية 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة 

بريوت- دار ابن حزم نور الدين بن خمتار اخلادميالدليل عند الظاهرية

((األم)دراسة أتصيلية تطبيقية على كتاب )القياس عند اإلمام الشافعي 
2/1

-دار كنوز أشبيليا فهد بن سعد الزايدي اجلهين
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(585 - 504/20تقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف معىن القياس 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاالقتباس ملعرفة احلق من أنواع القياس
( هـ1182)

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
عبد هللا بن حممد احلاشدي

أبو حامد الغزايل، حممد بن حممدأساس القياس
( هـ505)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
فهد بن حممد السدحان. د
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األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر القياس بني مؤيديه ومعارضيه

بريوت- املكتبة العصرية (ابن احلنبلي)عبد الرمحن األنصاري كتاب أقيسة النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم

الرايض- دار العاصمة عبد الكرمي بن علي النملةإثبات العقوابت ابلقياس

الرايض- مكتبة الرشد ميادة حممد احلسنالتعليل ابلشبه وأثره يف القياس عند األصوليني

الدمام- دار ابن اجلوزي غازي بن مرشد العتييبمن كتاب روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة- اإليناس بتيسري القياس 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن يوسف الوابلدراسة أتصيلية تطبيقية- ختصيص العام ابلقياس  تقدمي
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن فوزان الفوزاناالجتهاد
الرايض

األردن- دار النفائس وميض بن رمزي العمرياملنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد تقدمي
عمر بن سليمان األشقر. د

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن حممد العنقريدراسة أصولية– نقض االجتهاد 
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التحدث بنعمة هللا، ويليه تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه التعريف
آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

األردن- دار النفائس عالء الدين حسني رحالمعامل وضوابط االجتهاد عند شيخ االسالم ابن تيمية

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريالقواعد واألصول الفقهية املتعلقة ابملسلم غري اجملتهد

الرايض- دار التدمرية وليد بن فهد الودعان2/1 (مجعا وتوثيقا ودراسة)االجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطيب 

الرايض- دار الفضيلة رئيسة بنت أمحد العمريمنهج الصحابة يف االجتهاد

الرايض– مركز ابن تيمية عياض بن انمي السلميحترير املقال فيما تصح نسبته للمجتهد من األقوال

-دار كنوز أشبيليا رمي بنت مسفر الشردان2/1االجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية رمحه هللا 
الرايض

دراسة)االجتهاد األصويل عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
(يف املنهج األصويل لالجتهاد ابلرأي

-مربة اآلل واألصحاب حممد فؤاد طاهر
الكويت

الرايض- دار التحبري صاحل بن عبد هللا بن محيداالجتهاد اجلماعي
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الصنعاين، حممد بن إمساعيلإرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد
( هـ1182)

الكويت- الدار السلفية  ختريج وتعليق
صالح الدين مقبول أمحد

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباسالتقليد وأحكامه يف ضوء الكتاب والسنة واآلاثر السلفية

بريوت- دار ابن حزم عمر بن عبد هللا كاملالرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

الرايض- دار الفضيلة إبراهيم بن مهنا املهناسد الذرائع عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمزالق األصوليني وبيان القدر احملتاج إليه من علم األصول
( هـ1182)

الكويت- دار غراس  حتقيق وتعليق
حممد صباح منصور

الرايض- مكتبة الرشد حممد سامل ولد حممد أمحدالـنفي واإلثـبات عند األصولـيني

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صاحل يعقوباإلابحـة عند األصوليني

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني(بعض أحكامه- حجيته - شروطه - أركانه - حقيقته )اإلمجاع 

االعرتاضات الواردة على اإلستدالل ابلدليل)قوادح االستدالل ابإلمجاع 
(من اإلمجاع واجلواب عنها

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض
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الدمام- دار ابن اجلوزي هشام بن حممد السعيدأتصيال وتطبيقا- اإلمجاع يف القواعد الفقهية 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد العزيز النملة2/1اآلراء الشاذة يف أصول الفقه 

الرايض- دار التدمرية وليد بن علي احلسني2/1اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي 

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن2/1القرائن عند األصوليني 
الرايض- سعود 

مؤسسة الرسالة انشرونحممد اخليميالقرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن(مكرر يف قسم القضاء) 2/1القضاء ابلقرائن املعاصرة 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن سعد اخلشالنحقيقته ومناهج العلماء فيه– اختالف التنوع 

حممد األمني بن حممد املختاراملصاحل املرسلة
( هـ1393)الشنقيطي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن حممد القرين(دراسة أصولية تطبيقية)تعارض احلاظر واملبيح 
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الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن حممد العويداتفاق اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم وأثره يف األحكام

تتضمن دراسة أتصيلية ملرتبة العفو عند ابن)العفو عند األصوليني والفقهاء 
(تيمية والشاطيب

دمشق- دار النوادر يوسف صالح الدين طالب

الرايض- دار الصميعي فهد بن عبد الرمحن البطي2/1مجعا وتوثيقا وأتصيال وخترجيا - رواايت اإلمام أمحد األصولية 

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراجقواعد البدل وتطبيقاهتا الفقهية

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد اجلمعة2/1أحكام البدل يف الفقه اإلسالمي 

القواعد األصولية املتعلقة ابألدلة يف العبادات واملعامالت من كتاب
5/1البن قدامة  (املغين)

الرايض- مكتبة الرشد جربيل بن حممد البصيلي

الظهران- الدرر السنية انصر بن علي العلي الغامديالقواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

االقتضاء واإلمياء واإلشارة- الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني 
ومفهوم املوافقة املخالفة

الرايض- دار التدمرية حممد بن سليمان العريين

-دار كنوز أشبيليا ماجد بن عبد هللا اجلويراستدالل األصوليني ابللغة العربية
الرايض

تقدمي
الشيخ سعد بن انصر الشثري

1251   من 652صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية
2- حبوث يف مواضيع معينة يف أصول الفقه  :املوضوع 

08

الرايض- دار التحبري أمحد بن حممد العنقريدراسة وتطبيقا- تعليل األحكام الشرعية 

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن انصر السلميتعليل األحكام بفساد الزمان وتطبيقاته الفقهية يف غري القضاء

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريالنظرايت الفقهية
الرايض

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالتعريفات األصولية يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
اجلزائر

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني2/1دالالت األلفاظ يف مباحث األصوليني 

اختالف األصوليني) 3/1دراسات أتصيلية ملسائل أصولية وقواعد فقهية 
يف تعريف احلكم الشرعي ورتبة العفو والتحسني والتقبيح والعام املخصوص

املدينة- الناشر املتميز ترحيب بن ربيعان الدوسري

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليقواعد تعارض املصاحل واملفاسد
اجلزائر

الرايض- دار التحبري عبد العزيز بن حممد العويدأتصيل وتطبيق- املدونة يف التعارض والرتجيح 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسالتعارض والرتجيح بني املصاحل واملفاسد وموقف األصوليني منه
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دراسة من خالل- مراعاة جلب املصاحل ودفع املفاسد يف السنة 
(فتح الباري)االستنباط يف 

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد هللا القناص

الرايض- دار التوحيد عبد السالم بن إبراهيم احلصنيمجعا ودراسة- التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية 

دمشق- دار النوادر عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسدراسة أتصيلية تطبيقية- التكييف األصويل وأثره يف النوازل املعاصرة 

جامعة اإلمام حممد بنأمحد بن علي سري املباركيالعرف وأثره يف الشريعة والقانون
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا الودعاين(رسالة دكتوراه)دراسة نظرية تطبيقية - أسباب اختالف األصوليني 

دراسة أتصيلية مع التطبيق على مسائل- بناء األصول على األصول 
1//2األدلة املتفق عليها 

-دار كنوز أشبيليا وليد بن فهد الودعان
الرايض

اجلمعية الفقهية السعوديةحممد بن سليمان العريينالداللة التبعية يف أصول الفقه
الرايض- 

–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديماهية العلة الشرعية وحكم ختصيصها عند األصوليني
اجلزائر

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالتعليل ابلعلة القاصرة بني التأثر والتأثري
اجلزائر
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–دار املرياث النبوي محد بن محدي الصاعديالنكرة وعمومها عند األصوليني وموقف القرايف من ذلك
اجلزائر

املدينة- الناشر املتميز وليد بن إبراهيم العجاجي2/1دراسة نظرية تطبيقية - الكثرة والقلة وأثرمها يف املسائل األصولية 

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليلأتصيال وتطبيقا- ترك النقل يقتضي نقل الرتك : قاعدة

الرايض- دار التدمرية صاحل بن سليمان اليوسفدراسة أتصيلية وتطبيقية- قاعدة التابع اتبع 

اسطنبول- دار اللباب عمار أمحد الصياصنةدراسة أتصيلية تطبيقية- املرفوع حكما 

-دار كنوز أشبيليا حممد بن حسني اجليزاين(مكرر يف كتب الرتاجم)شجرة األصوليني 
الرايض

مكة- دار طيبة اخلضراء حممود حممد الكبشمعامل أصول الفقه عند اإلمام البخاري من خالل جامعه الصحيح

1300العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول والقواعد الفقهية من عام 
(مكرر يف كتب الرتاجم) هـ 1375– 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

رسالة)دراسة أصولية مقارنة  - املنهج األصويل عند الشيخ األلباين 
2/1 (ماجستري

مصر- دار اللؤلؤة إبراهيم وفيق شعالن
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الرايض- آفاق املعرفة حممد بن إبراهيم الرتكياملنهج الداليل األصويل وأثره يف حفظ الشريعة

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن حممد الشهري2/1مجعا ودراسة - مشكالت أصول الفقه 

معامل يف أصول االفرتاق بني- أصول الفقه بني فقهاء احلديث وأهل الرأي 
املدرستني

الرايض- دار التحبري حممد بن سليمان العريين

-دار إيالف الدولية عبد العزيز بن حممد العويدمعامل يف املنهج- أصول الفقه عند الصحابة رضي هللا عنهم 
الكويت
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عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيقواعد األحكام يف إصالح األانم: القواعد الكربى، أو
( هـ660)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيالقواعد الكربى
( هـ660)

دمشق- دار القلم  حتقيق
نزيه محاد وعثمان ضمرييه

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز العجالنالقواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ684)القرايف، أمحد بن إدريس 14/1الذخرية 
بريوت

حتقيق
حممد حجي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم"القواعد الكلية"القواعد النورانية الفقهية ابمسها الصحيح 
( هـ728)

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
حميسن عبد الرمحن احمليسن

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على القواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

القواعد األصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من جمموع فتاوى
3/1شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار التدمرية  مجع/شرح
سعود بن عبد هللا الغداين. د

القواعد األصولية عند ابن تيمية وتطبيقاهتا يف املعامالت التقليدية
3/1واالقتصادايت املعاصرة 

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا السلمي
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مستقرأ من كالم)القواعد الفقهية اخلمس الكربى والقواعد املندرجة حتتها 
(ابن تيمية يف الفتاوى

الدمام- دار ابن اجلوزي إمساعيل علوان

مكتبة دار البيان احلديثةحممد بن عبد هللا الصواط2/1القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة 
الطائف- 

تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

القاهرة- دار التأصيل عبد السالم بن إبراهيم احلصني2/1القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية 

-القواعد الفقهية يف املعامالت املالية عند احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا 
مجعا ودراسة

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن آل الشيخ

-مركز إحياء الرتاث ( هـ758)عبد هللا بن حممد املقري 2/1القواعد 
جامعة أم القرى

دراسة/حتقيق
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

تقرير القواعد وحترير الفوائد، ومعه حاشية لتلميذه أمحد بن نصر هللا
3/1وغريها من حواشي علماء املذهب  ( هـ844)البغدادي  

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
خالد املشيقح وغريه. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن4/1القواعد الفقهية : تقرير القواعد وحترير الفوائد، أو
( هـ795)أمحد 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
حاشية ابن عثيمني/مشهور بن سلمان

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحتـفة أهل الطلب يف جتريد أصول قواعد ابن رجب
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(خمتصر قواعد ابن رجب)نيل اإلرب من قواعد ابن رجب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

1251   من 658صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أصول فقه وقواعد فقهية
مرتبة على اتريخ الوفاة- القواعد الفقهية واألصولية  :املوضوع 

08

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن أمحد اخلوالينللعالمة حممد الصاحل العثيمني (نيل اإلرب من قواعد ابن رجب)شرح 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1شرح قواعد ابن رجب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مما أماله العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن بن (قواعد ابن رجب)شرح 
على تلميذه صباح منصور- رمحه هللا - غداين 

ابن غداين، عبد هللا بن عبد الرمحن
( هـ1431)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي2/1القواعد 
( هـ803)احلنبلي 

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
انصر الغامدي. عائض الشهراين، د. د

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عدانن العيدانجتريد قواعد ابن اللحام تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز بن عدانن العيدانجتريد القواعد والفوائد األصولية، أليب احلسن عالء الدين ابن اللحام البعلي تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

تقي الدين احِلصين، حممد بن عبد4/1كتاب القواعد 
( هـ829)املؤمن 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جربيل البصيلي. عبد الرمحن الشعالن و د. د

دمشق- دار القلم ( هـ1420)مصطفى أمحد الزرقا ( هـ1357)شرح القواعد الفقهية ألمحد بن حممد الزرقا 

مكرر)منظومة القواعد الفقهية : روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد، ويليه
(يف الكتب املتعلقة بزاد املستقنع

-مكتبة اإلمام الذهيب ( هـ1363)سليمان بن عطية املزيين 
الكويت

حتقيق
انصر بن اهلاب املطريي
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اجلزائر- دار احملسن سعد بن انصر الشثريشرح املنظومة السعدية يف القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرمحن بن سعدي

الرايض- مدار الوطن عبد احملسن بن عبد هللا الزاملشرح القواعد السعدية

التعليقات األثرية على منظومة العالمة السعدي يف القواعد الفقهية،
والتخرجيات واألمثلة من املستجدات والنوازل والقضااي العصرية

-دار إيالف الدولية مشهور بن حسن آل سلمان
الكويت

الرايض- مكتبة املعارف سعد الدين بن حممد الكـيبشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرمحن السعدي

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوبللشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا (منظومة القواعد الفقهية)شرح 

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينللشيخ عبد الرمحن بن سعدي (منظومة القواعد الفقهية)الدرر البهية شرح 
الرايض

الرايض- دار أشبيليا مصطفى بن كرامة هللا خمدوم( هـ1376)روضة الفوائد شرح منظومة القواعد البن سعدي 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)التعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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للعالمة عبد الرمحن بن (القواعد واألصول اجلامعة)البحوث النافعة على 
2/1انصر السعدي 

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن أمحد اخلوالين

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن انصر القعيميالقواعد الفقهية السعدية املنثورة واملنظومة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليق خمتصر على بعض القواعد الفقهية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(تقدمت يف أصول الفقه)منظومة يف أصول الفقه والقواعد الفقهية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

تقدم يف كتب)البن عثيمني  (منظومة القواعد واألصول)تيسري الوصول إىل 
(األصول

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف

القواعد الفقهية املستنبطة من املدونة الكربى ملالك بن أنس األصبحي
2/1

بريوت- دار ابن حزم أمحد زقور

قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف
(صادر عن جممع الفقه)للقاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي 

دمشق- دار القلم حممد الروكي

عبد الوهاب بن أمحد خليل بن عبدالقواعد والضوابط الفقهية يف كتاب األم لإلمام الشافعي
احلميد

الرايض- دار التدمرية 

الدمام- دار ابن القيم احليالين املريين(املوافقات)القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابه 
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الرايض- دار اإلفهام حممد مصطفى الزحيليالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذهب الشافعي

الدمام- دار ابن القيم عبد اجمليد مجعة اجلزائريللعالمة ابن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني)القواعد الفقهية املستخرجة من  تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد هللا الصواطالقواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات
الرايض

تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- دار املؤيد حممد صدقي بن أمحد البورنو(ألول مرة يف اتريخ الفقه اإلسالمي) 12/1موسوعة القواعد الفقهية 

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد صدقي بن أمحد البورنو(خمتصر)الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية 

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياملفصل يف القواعد الفقهية تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

عبد احلميد بن خليوي الرفاعيشرح منظومة الآلىلء البهية يف القواعد الفقهية
اجلهين

املدينة- دار النصيحة 

الرايض- دار التدمرية أنور بن عبد هللا الفضفريشرح املنظومة الفضفرية يف القواعد الفقهية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

اجلمعية الفقهية السعوديةمسلم بن حممد الدوسرياملمتع يف القواعد الفقهية
الرايض- 
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القواعد الفقهية الست الكربى ومجلة من القواعد الفقهية)القواعد الفقهية 
(مقرر أكادميي على طريقة السؤال واجلواب- والقضائية الصغرى 

الرايض- دار الصميعي يزيد بن عبد الرمحن الفياض

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن صاحل منكابواملختصر يف القواعد األصولية وتطبيقاهتا
الرايض

الرايض- دار املأثور أمني بن علي الصبحيالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراحالقواعد الفقهية املتعلقة أبحكام التداوي وتطبيقاهتا الطبية املعاصرة

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة
2/1

الرايض- دار التوحيد حسني بن عبد العزيز آل الشيخ

موسوعة القواعد والضوابط املالية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقة
االسالمي

دار عامل املعرفةعلي أمحد الندوي تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

الرايض- دار التدمرية أمحد بن عبد الرمحن الرشيددراسة نظرية تطبيقية- األصل والظاهر يف القواعد الفقهية 

-مكتبة دار املنهاج حممد بن حسني اجليزاينالقواعد الفقهية واألصولية املؤثرة يف حتديد حرم املدينة
الرايض

مؤسسة الرسالة انشرونهاين كمال حممد جعفردراسة أتصيلية تطبيقية- القواعد األصولية املؤثرة يف حقوق اإلنسان 
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مكرر يف كتب السياسة) (التصرف على الرعية منوط ابملصلحة)قاعدة 
(الشرعية

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي(امليسور ال يسقط ابملعسور)قاعدة 

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامديما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

مجعا- املظنة تنزل منزلة املئنة : الفروع الفقهية املندرجة حتت قاعدة
2/1ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية دايرا سياك
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياألمور مبقاصدها: قاعدة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنياليقني ال يزول ابلشك: قاعدة

الرايض- مكتبة الرشد يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيالعادة حمكمة: قاعدة

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين"األصل يف العبادات املنع: "دارسة وحتقيق يف قاعدة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنعند ابن رجب" ال ضرر وال ضرار"القاعدة الذهبية يف املعامالت اإلسالمية 
( هـ795)أمحد 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
إيهاب محدي غيث
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-مكتبة العلوم واحلكم عبد هللا اهلاليلمقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية - (ال ضرر وال ضرار)قاعدة 
املدينة

جدة- دار اجملتمع وجنات عبد الرحيم ميمينقاعدة الذرائع وأحكام النساء املتعلقة هبا

تطبيقات فقهية)الطهارة والصالة والصوم - التيسري يف العبادات البدنية 
املشقة جتلب التيسري: لقاعدة

الدمام- دار ابن اجلوزي عدانن بن حممد الدقيالن

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي2/1القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهية 
اجلزائر

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري2/1قواعد ابن امللقن، أو أألشباه والنظائر يف قواعد الفقه 
( هـ804)الشافعي 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

أمحد بن حممد مكي احلموي احلنفي(البن جنيم)غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر 
( هـ1098)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

خمتصر نظمي لألشباه والنظائر- كفاية الطالب يف القواعد الفقهية 
للسيوطي

أمحد أيب الفضل بن عبد الشكور
( هـ1409)السنوري الشافعي 

مصر- دار ابن عباس  عناية
فرمان هدايت اإلندونيسي
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–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولمدخل لعلم مقاصد الشريعة- نظام الشريعة 
اجلزائر

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيخمتصر الفوائد يف أحكام املقاصد، املعروف ابلقواعد الصغرى
( هـ660)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
صاحل بن عبد العزيز املنصور

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن6/1املوافقات يف أصول الشريعة 
( هـ790)موسى األندلسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

1328)ماء العينني بن حممد فاضل (خمتصر املوافقات للشاطيب) 2/1املرافق على املوافق 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارهتذيب كتاب املوافقات مع التعليق عليه

بريوت- دار اجليل ( هـ1176)شاه ويل هللا الدهلوي 2/1حجة هللا البالغة  حتقيق
السيد سابق

األردن- دار النفائس ( هـ1393)حممد الطاهر بن عاشور 3/1مقاصد الشريعة االسالمية  حتقيق
حممد احلبيب بن اخلوجة

الرايض- الرتاث الذهيب تقريب وترتيب كتاب مقاصد الشريعة االسالمية للطاهر ابن عاشور تقريب وترتيب
فيصل بن أمحد اللميع. د

مؤسسة الرسالة انشرونزايد حممد امحيدانمقاصد الشريعة اإلسالمية
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عثيمنيمقاصد اإلسالم

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليالطريق القاصد إىل مبادىء علم املقاصد
اجلزائر

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجارمقاصد الشريعة على ضوء اعتقاد أئمة السلف

الرايض- دار التدمرية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسنيإرشاد القاصد إىل معرفة املقاصد

األردن- دار النفائس نعمان جغيماحملرر يف مقاصد الشريعة اإلسالمية

دراسة أتصيلية تطبيقية على بعض املسائل- مكمالت املقاصد الشرعية 
الفقهية املعاصرة

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن حممد بن حسني رفيع

-دار كنوز أشبيليا حممد بن مقبل املقبلمقاصد الشريعة عند اإلمام أمحد وأثرها يف املعامالت املالية
الرايض

تقدمي
عبدالرمحن بن عبد العزيز السديس. د

الرايض- دار الصميعي يوسف بن أمحد البدويمقاصد الشريعة عند ابن تيمية

بريوت- مؤسسة الرسالة مسيح عبد الوهاب اجلنديمقاصد الشريعة عند ابن قيم اجلوزية
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الرايض- دار املسري مساعد بن عبد هللا السلمانالبن القيم (إعالم املوقعني)أسرار الشريعة من  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالرمحن البسام

-مقاصد الشريعة عند العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي رمحه هللا 
دراسة أتصيلية تطبيقية

الرايض- دار التوحيد مجيل يوسف زريوا

املقاصد الشرعية عند العالمة الشيخ حممد األمني بن حممد املختار
مجعا ودراسة- الشنقيطي 

املدينة- دار امليمنة يوسف بن مطر احملمدي

مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على ضرورة العرض ووسائلها من
خالل حماربة الشائعات

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

الرايض- دار عامل الكتب حسن بن أمحد الغزايل(رسالة جامعية)إنشاء االلتزام يف حقوق العباد 

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النجران2/1مقاصد العبادات وأثرها الفقهي 

مؤسسة الرسالة انشرونحسام حممد حممد عوضدراسة أتصيلية تطبيقية- أثر املقاصد الشرعية يف تقليل اخلالف 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن عبد اجمليد مكيدراسة تطبيقية- مقاصد الشريعة وأثرها يف االجتهاد وترجيح األحكام 
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معظم الدين أيب عبد هللا السامرائيكتاب الفروق على مذهب اإلمام أمحد
( هـ616)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن إبراهيم اليحىي

، ومعه إدرار( هـ684)الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق للقرايف 
هتذيب الفروق: الشروق على أنواء الفروق البن الشاط ، وابحلاشية

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دراسة
الشيخ حممد علي املالكي

عبد الرحيم بن عبد هللا الزريراينإيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل
( هـ741)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق ودراسة
( هـ1423)عمر بن حممد السبيل 

الرايض- مكتبة الرشد 3/1الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية  مجع/دراسة
سيد حبيب بن أمحد املدين. د

تقدم يف)القواعد واألصول اجلامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
(القواعد الفقهية

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانتعليقة على القواعد واألصول اجلامعة البن سعدي

الدمام- دار ابن القيم علي بن إمساعيل القاضي( هـ751)الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم اجلوزية 

األردن- دار املعايل الفروق عند ابن القيم مجع
حممد شومان الرملي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اللطيف بن أمحد احلمد(رسالة دكتوراه ابجلامعة اإلسالمية)الفروق يف أصول الفقه 
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الرايض- دار امليمان هشام بن حممد السعيدمجعا وتوثيقا ودراسة- الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني 

الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف الرجعة واإليالء والظهار والعدد
2/1دراسة مقارنة - والرضاع والنفقات واحلضانة 

-اجلامعة اإلسالمية عبد املنعم خليفة أمحد بالل
املدينة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الساعديالفروق الفقهية بني هبيمة األنعام

دراسة ألكثر من مخسني انزلة طبية- الفروق الفقهية يف النوازل الطبية 
مدعمة بقرارات اجملامع الفقهية

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن قاسم إمساعيل دراج

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن راشد الرحيلي2/1الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت 

املدينة- الناشر املتميز مجعا ودراسة- الفروق الفقهية يف نوازل العبادات 

1251   من 670صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
حبوث يف علم الفقه، ومناهج فقهاء :املوضوع 

09

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن عبد هللا بن محيدصناعة الفقه
الرايض

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليمدخل للفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية- املقدمات للبيت الفقهي 
اجلزائر

وعلي بن ( هـ1420)حممد إبراهيم احلنابلة- الشافعية - املالكية - املذهب عند احلنفية 
( هـ1419)حممد اهلندي 

الطائف- مكتبة الصديق  عناية
تركي حممد النصر

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمولخصوصية التناول يف العلوم: مقدمات يف الفقه اإلسالمي، ويليه

عبد القادر بن بدران الدمشقياملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ1346)

بريوت- مؤسسة الرسالة  تصحيح وتعليق وتقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيلأصول املذهب احلنبلي
( هـ1432)

اجلمعية الفقهية السعودية
الرايض- 

عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر. د

حبث - (كتبه- مصطلحاته - نشأته )حماضرات عن املذهب احلنبلي 
ُمـَحـكَّـم

تقدمي املشايخ( هـ1439)فهد بن صقر الروقي 
عبد هللا املطلق وصاحل بن محيد

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن حممد احلجيالناملذهب احلنبلي، وجهود اململكة العربية السعودية يف خدمته والعناية به

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيدراسة أصولية مقارنة- أصول مذهب اإلمام أمحد 
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اجلمعية الفقهية السعوديةإبراهيم بن عبد هللا اإلبراهيماملدخل إىل أصول الفقه احلنبلي
الرايض- 

حياته وآاثره - ((زاد املستفنع))اإلمام الفقيه موسى احلجاوي وكتابه 
وعقيدته ، ودراسة املسائل الفقهية اليت خالف فيها الراجح يف املذهب

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

الرايض- دار الصميعي صاحل بن حممد آل الشيخاملنهج الفقهي ألئمة الدعوة السلفية يف جند

املذهب احلنفي، أصله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته
2/1

الرايض- مكتبة الرشد أمحد حممد النقيب

مصر- دار اللؤلؤة أشرف خليفة السيوطيمصطلحاته، علماؤه، مدارسه- معجم الفقه املالكي 

مركز مناء للبحوثمجعان بن حممد الشهري(أطروحة دكتوراه)أسسه وآلياته وتطبيقاته - منهج ابن حزم املعريف 
بريوت- والدراسات 

القاهرة- دار اإلحسان حممود عيدان وأمحد علواننشأهتا وأصوهلا ورجاهلا- الظاهرية 

االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهية، ويليها رسالة يف جتريد أقوال
اإلمام داود الظاهري من كتب احلنابلة املشهورة للشيخ حممد بن حسن

بريوت- دار اللؤلؤة عبد السالم بن حممد الشويعر حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

فوائد: مكرر يف فئة املصطلح)أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء 
(وحبوث يف علم احلديث

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل
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:مكرر يف فئة املصطلح)أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء 
(فوائد وحبوث يف علم احلديث

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل

األلفاظ املدرجة يف أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء
دراسة حديثية فقهية - (األئمة األربعة)

الرايض- دار امليمان عزت رويب اجلرحي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ370)حممد بن أمحد األزهري الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي
بريوت

دراسة وحتقيق
عبد املنعم طوعي بشنايت. د

بريوت- دار النفائس ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (مصطلحات فقهية يف أهم كتب الشافعية)هتذيب األمساء واللغات  حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

دمشق- دار الفيحاء ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف هتذيب األمساء واللغات حتقيق
عبده علي كوشك

حامد. حممد رواس قلعة جي و د(اجنليزي- عريب )معجم لغة الفقهاء 
صادق

األردن- دار النفائس 

الكويت- دار فارس عمر مصطفى أمحدمعجم تراث الفقه الشافعي

-دار امللتقى العلمي جممول بنت أمحد اجلدعايناالستدراك الفقهي أتصيال وتطبيقا
مكة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الساملأتصيال وتطبيقا- القول الغلط يف الفقه اإلسالمي  تقدمي
أمحد بن حممد اخلليل. د
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الرايض- وقفية التحبري عبد هللا بن سعد الرشيداملدخل لدراسة النوازل الفقهية

الرايض- إثراء املتون عبد العزيز بن إبراهيم الشبلمقدمات فقه النوازل

الرايض- دار الصميعي ( هـ1439)فهد بن صقر الروقي اختالف الفقهاء إشراف الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن بن غداين

الرايض- مكتبة الرشد هشام بن عبد امللك آل الشيخأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر اتريخ الفقه اإلسالمي

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعاناملدخل للفقه اإلسالمي

مركز مناء للبحوثهيثم بن فهد الرومي(قراءة يف علم اتريخ الفقه والتشريع واملداخل الفقهية)فقه اتريخ الفقه 
بريوت- والدراسات 

«الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي»رسالة يف تقرير ونقض كتاب 
( هـ1376)حملمد بن حسن احلجوري 

احملقق( هـ1355)حممد بن حسني الفقيه  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيخالصة اتريخ التشريع ومراحله الفقهية
الرايض
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دمشق- دار النوادر ( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين (من أوائل ما ألف يف أدلة املذهب احلنفي) 2/1كتاب اآلاثر  حتقيق
خالد العواد

-دار الكتب العلمية ( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين 2/1كتاب اآلاثر 
بريوت

حتقيق
أبو الوفاء األفغاين

وزارة األوقاف والشؤون( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين 12/1األصل 
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
حممد بوينوكالن. د

القاهرة- عامل الكتب ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد شرح معاين اآلاثر حتقيق
حممد النجار وحممد جاد احلق

سليمان- عبد الرمحن دمشقية فهارس شرح معاين اآلاثر
احلرش

الرايض- دار طيبة 

الدمام- دار ابن القيم ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ370)اجلصاص، أمحد بن علي 1/8يف الفقه احلنفي  ( هـ321)شرح خمتصر الطحاوي 
بريوت

حتقيق
عصمت هللا عناية هللا حممد. د

القاهرة- دار السالم ( هـ428)القدوري، أمحد بن حممد 12/1 (التجريد)املوسوعة الفقهية املقارنة  دراسة/حتقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية 

483)السرخسي، حممد بن أمحد 30/1املبسوط 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي
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587)أبو بكر بن مسعود الكاساين 10/1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

الفتاوى البزازية أو اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة
2/1النعمان 

حممد حممد بن شهاب الكردي
( هـ827) (البزازي)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
سامل موسى البدري

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد19/1خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر 
( هـ855)احلنفي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
ايسر بن إبراهيم بن حممد

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد21/1خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر 
( هـ855)احلنفي 

الرايض- دار املنهاج  حتقيق
السيد أرشد املدين

:، وهبامشه( هـ428) (القدوري)خمتصر القدوري، أمحد حممد البغدادي 
الرتجيح والتصحيح على القدوري

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا
( هـ879)السودوين احلنفي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عبد هللا نذير وأمحد مزي. د

يف الفقه ( هـ428)شرح ملختصر القدوري - اللباب يف شرح الكتاب 
6/1احلنفي 

عبد الغين الغنيمي امليداين الدمشقي
( هـ1298)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
سائد بكداش. د

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغاالتصحيح والرتجيح على القدوري
( هـ879)السودوين احلنفي 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق ودراسة
شوكت كراسنيش األلباين. د

ويليه (حاشية ابن عابدين)رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار 
11/1تكملته قرة عيون األخيار حملمد عالء الدين أفندي 

1252)حممد أمني بن عمر عابدين 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد صبحي حالق وعامر حسني

اجلمع بني اآلاثر مما اتفق على روايته أبو يوسف القاضي وحممد بن احلسن
الشيباين عن أيب حنيفة

حممد أيوب الرشيدي
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دمشق- دار القلم حممد قاسم املظفر فوزي3/1أدلة احلنفية من األحاديث النبوية على املسائل الفقهية  عناية وختريج
حممد رمحة هللا الندوي
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بريوت- دار صادر ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 6/1املدونة  رواية
( هـ240) (سحنون)عبد السالم بن سعيد التنوخي 

ابن أيب زيد القريواين، عبد هللا15/1النوادر والزايدات على ما يف املدونة من زايدات 
( هـ386) (مالك الصغري)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد األمني بو خبزة- عبد الفتاح احللو 

عبد الوهاب بن علي الثعليبشرح خمتصر املدونة البن أيب زيد القريواين- املمهد 
( هـ422)البغدادي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد اجمليد خالوي. د

البن)البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة 
وضمنه املستخرجة من األمسعة املعروفة ابلعتبية (رشد

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ255)حممد العتيب القرطيب 
بريوت

إعداد
حممد حجي وآخرون. د

الدمام- دار ابن القيم ( هـ256)فتاوى بن سحنون، حممد بن عبد السالم التنوخي القريواين  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

536)التلقني يف الفقة املالكي، ومعه تعليقات من شرح التلقني للمازري 
، وحتصيل ثلج اليقني للسجلماسي( هـ662)هـ، وروضة املستبني البن بزيزة 

عبد الوهاب بن علي الثعليب
( هـ422)البغدادي 

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالكايف يف الفقه على مذهب أهل املدينة
( هـ463)النمري 

دمشق- دار ابن كثري  ختريج وضبط
حمفوظ بن حممد العيود اجلزائري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ536)حممد بن علي املازري 8/1شرح التلقني 
بريوت

حتقيق
حممد املختار السالمي

( هـ478)علي بن حممد اللخمي 14/1التبصرة 
(عامل أفريقية)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة/حتقيق
عبد الكرمي جنيب. د
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أمحد بن حممد القلشاين املغريب8/1حترير املقالة يف شرح الرسالة 
( هـ863)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وختريج وتعليق
أبو الفضل الدمياطي أمحد بن علي

كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القريواين، مع حاشية العدوي
3/1 ( هـ1189)للشيخ علي الصعيدي العدوي 

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ939)علي بن خلف املنويف 
مصر

ضبط وختريج
حممد حممد اثمر

حممد بن إبراهيم بن خليل التتائي(البن أيب زيد القريواين)تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة 
( هـ942)

حتقيق ودراسة
حممد عايش. د

شرح على املذاهب)الفتح الرابين على نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين 
(األربعة

بريوت- دار ابن حزم حممد أمحد الداه الشنقيطي

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللامنتخب األحكام
( هـ399)

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

حتقيق
حممد محاد. د

520)فتاوى ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي 
3/1 (هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
املختار بن الطاهر التليلي. د

ابن رشد القرطيب، حممد بن أمحدبداية اجملتهد وهناية املقتصد
( هـ595)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
ماجد احلموي

ابن رشد القرطيب، حممد بن أمحد4/1بداية اجملتهد وهناية املقتصد 
( هـ595)

الرايض- دار املغين  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري6/1بداية اجملتهد البن رشد : اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، ومعه
( هـ1380)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب 
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-مكتبة دار املنهاج صاحل بن علي الشمرايناألقوال الشاذة يف بداية اجملتهد البن رشد
الرايض

بريوت- دار ابن حزم حممد بن محود الوائليبغية املقتصد شرح بداية اجملتهد

السبيل املرشد إىل بداية اجملتهد: شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد وهبامشه
4/1وهناية املقتصد 

الرايض- دار الصميعي  شرح وحتقيق وختريج
عبد هللا العبادي. د

إبراهيم بن أيب زكراي التلمسايناللمع يف الفقه على مذهب اإلمام مالك
( هـ636)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد شايب شريف

-دار الكتب العلمية 3/1من تفسريه  ( هـ671)جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب 
بريوت

مجع
فريد بن عبد العزيز اجلندي

749)حممد بن عبد السالم اهلواري 15/1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
أمينة بنت مسعود الربيكي

شفاء الغليل يف حل مقفل خليل حملمد بن أمحد: خمتصر خليل، ومعه
(هـ919)العثماين املكناسي 

القاهرة- دار احلديث ( هـ767)خليل بن إسحاق اجلندي  حتقيق
أمحد حممود العتموين

خمتصر الشيخ»، ومعه « خمتصر الشيخ خليل»مواهب اجلليل يف شرح 
7/1 ( هـ776)للشيخ خليل بن إسحاق اجلندي املالكي « خليل

احلطاب، حممد بن حممد املغريب
( هـ954)

موريتانيا- دار الرضوان 
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204)الشافعي، حممد بن إدريس 11/1األم 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

بريوت- دار املعرفة ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي (مطبوع ملحقا ابألم للشافعي)خمتصر املزين 

الدمام- دار مدارج ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي 3/1املختصر من علم الشافعي ومن معىن قوله  تصحيح وتعليق
عبد هللا شرف الدين الداغستاين

عبد هللا بن حممد بن زايد النيسابوري(زايدات يف الطرق لتقوية أحاديث املذهب)الزايدات على كتاب املزين 
( هـ324)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
خالد بن هايف املطريي. د

القفال، عبد هللا بن أمحد املروزيفتاوى القفال
( هـ417)

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

-دار الكتب العلمية ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد 20/1احلاوي الكبري 
بريوت

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن6/1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 
( هـ476)علي 

دمشق- دار القلم  حتقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح
حممد الزحيلي. د

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا12/1هناية املطلب يف دراية املذهب 
( هـ478)

جدة- دار املنهاج  حتقيق
عبد العظيم حممود الديب. د

جدة- دار املنهاج ( هـ558)حيىي بن أيب اخلري العمراين 14/1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 
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623)الرافعي، عبد العزيز بن حممد 14/1 (املعروف ابلشرح الكبري)العزيز يف شرح الوجيز 
(هـ

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن4/1 (أليب حامد الغزايل)شرح مشكل الوسيط 
( هـ643)الشهرزوري 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة وحتقيق
عبد املنعم خليفة أمحد بالل. د

عبد الغفار بن عبد الكرمي القزوييناحلاوي الصغري
( هـ665)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
صاحل بن حممد اليابس. د

نسخة اإلمام تقي الدين السبكي- اجملموع شرح املهذب للشريازي 
املسموعة من نسخة اإلمام النووي

بريوت- دار املقتبس ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 

جدة- مكتبة اإلرشاد ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 16/1اجملموع شرح املهذب للشريازي  تكميل/تعليق/حتقيق
حممد جنيب املطيعي

-املكتب اإلسالمي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 12/1 (خمتصر فتح العزيز للرافعي)روضة الطالبني وعمدة املفتني 
بريوت

إشراف
زهري الشاويش

روضة الطالبني للنووي، ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي،
8/1ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي 

-دار الكتب العلمية جالل الدين السيوطي/ النووي
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 3/1 (اختصار احملرر للرافعي)منهاج الطالبني وعمدة املفتني 
بريوت

حتقيق
أمحد احلداد. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر2/1الديـباج يف توضيح املنهاج 
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
حيىي مراد
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ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري16/1عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج 
( هـ804)الشافعي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد الرابط وجمموعة ابحثني

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد2/1كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني 
( هـ864)الشافعي 

جدة- دار املنهاج  عناية
حممود صاحل أمحد حسن احلديدي

ابن أيب شهبة، حممد بن أيب بكر6/1بداية احملتاج يف شرح املنهاج 
( هـ874)الدمشقي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

الشافعي)أمحد بن محزة الرملي 8/1هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 
( هـ1004 )(الصغري

لبنان- دار الفكر 

بعد)حممد الزهري الغمراوي السراج الوهاج على منت املنهاج
( هـ1337

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عبد الغين مستو

منهج الطالب لزكراي األنصاري وهو)حاشية اجلمل على شرح املنهج 
8/1 (خمتصر منهاج الطالبني للنووي

سليمان بن عمر العجيلي، املعروف
( هـ1204)ابجلمل 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
عبد الرزاق املهدي

(التنبيه)بيان الراجح من خالفيات املذهب من خالل )تصحيح التنبيه، 
3/1(  هـ772)، ويليه تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه لإلسنوي (للشريازي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حممد عقلة اإلبراهيم

النكت»، املسمى « احلاوي»و « املنهاج»و « التنبيه»حترير الفتاوي على 
4/1« على املختصرات الثالث

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم
( هـ826)العراقي 

جدة- دار املنهاج  حتقيق
عبد الرمحن فهمي الزواوي

أحاديث رؤوس)خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم 
(العبادات

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حسني بن إمساعيل اجلمل
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-مكتبة دار الفجر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التحقيق يف فقه اإلمام الشافعي
القاهرة

حققه وعلق عليه وذكر أدلته
قاسم حممد آغا النوري

البيضاوي، عبد هللا بن عمر12/1حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي 
( هـ685)الشريازي الشافعي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

زين العرب، علي بن عبيد هللا10/1شرح املصابيح لإلمام البغوي 
( هـ758)املصري 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

الكويت- دار الضياء ( هـ783)األذرعي، أمحد بن محدان فتاوى األذرَعي حتقيق ودراسة
أمحد إبراهيم احملمد

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيتقريب األسانيد وترتيب املسانيد
( هـ806)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق
حممد بركات

للحافظ (تقريب األسانيد وترتيب املسانيد)التقريب يف ختريج أحاديث 
العراقي

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

الرايض- دار املؤيد  ختريج
خالد بن ضيف هللا الشالحي

تقريب األسانيد: وهو شرح املنت املسمى)طرح التثريب يف شرح التقريب 
7/1  (وترتيب املسانيد لزين الدين العراقي

وابنه ( هـ806)أبو الفضل العراقي 
( هـ826)أبو زرعة 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد سيد بن عبد الفتاح درويش

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيحتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب
( هـ926)اخلزرجي 

مصر- دار العال  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

أمحد بن عمر املذحجي الزبيدي4/1العباب احمليط مبعظم نصوص الشافعي واألصحاب 
( هـ930) (املزجد)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
خالد العجالن. سعيد العمري و د. د
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ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد4/1الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي 
( هـ974)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد اللطيف عبد الرمحن

دمشق- دار القلم حممد مصطفى الزحيلي5/1املعتمد يف الفقه الشافعي 

املسائل الفقهية اليت انفرد هبا اإلمام الشافعي من دون إخوانه من األئمة
البن كثري رمحه هللا (مناقب الشافعي)أحد أبواب كتاب )

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة وحتقيق
إبراهيم بن علي صندقجي. د
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هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بنالعدة شرح العمدة
( هـ624)إبراهيم 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرزاق املهدي

هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بن2/1العدة شرح العمدة 
( هـ624)إبراهيم 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم 5/1العدة يف شرح العمدة 
(هـ

مصر- دار الفالح  حتقيق
عدد من الباحثني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم5/1شرح العمدة 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدد من احملققني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ليس يف اجملموع) (جزء الصالة)شرح العمدة 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1شرح عمدة الفقه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين3/1شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة 
( هـ1438)

الرايض- مكتبة الرشد 

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1حل العقدة يف شرح العمدة 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطياروبل الغمامة يف شرح عمدة الفقه البن قدامة
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الكويت- ركائز للنشر التجريد ألحاديث العمدة يف الفقه للشيخ أيب حممد املوفق ابن قدامة ختريج
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

1251   من 687صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح زاد املستقنع - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09

شرف الدين أبو النجا، موسى بن(املنت)زاد املستقنع يف اختصار املقنع 
( هـ968)أمحد 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عبد الرمحن بن علي العسكر

1051)منصور بن يونس البهويت الروض املربع شرح زاد املستقنع
(هـ

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مجاعة من احملققني

حباشية الشيخ حممد بن عثيمني وتعليقات)الروض املربع شرح زاد املستقنع 
(الشيخ عبد الرمحن بن سعدي

1051)منصور بن يونس البهويت 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
عبد القدوس نذير

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني2/1حاشية العالمة أاب بطني على الروض املربع 
( هـ1282)

-دار أضواء السلف 
الرايض

الروض املربع شرح زاد املستقنع، حباشية البن سعدي وابن عثيمني، وتعليق
2/1البن ابز، وخترجيات األلباين رمحهم هللا 

1051)منصور بن يونس البهويت 
(هـ

القاهرة- دار اآلاثر  عناية
حممد بن عيادي خاطر

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك10/1املرتع املشبع يف مواضع من الروض املربع 
( هـ1376)

الرايض- دار الدرر  عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

عبد الرمحن بن حممد بن قاسمحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع
( هـ1393)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1التعليق على الروض املربع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

شرح الروض املربع وتنزيل األحكام على قواعدها)تيسري مسائل الفقه 
5/1 (األصولية

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة

1251   من 688صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح زاد املستقنع - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09

ابن عثيمني، حممد بن صاحل15/1الشرح املمتع على زاد املستقنع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن يوسف احلايفاالختيارات والرتجيحات للشيخ حممد بن عثيمني يف كتابه الشرح املمتع
الكويت

الرايض- دار الصميعي البن عثيمني رمحه هللا (الشرح املمتع)التقاسيم الفقهية يف كتاب  مجع وإعداد
متعب بن عبد هللا القحطاين

الرايض- دار التوحيد صاحل بن فوزان الفوزان3/1اإلمداد بتيسري شرح الزاد بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيلحتقيق املراد يف شرح منت الزاد
( هـ1432)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوب3/1التعليق املقنع على زاد املستقنع 

الدمام- دار ابن اجلوزي تركي بن سعود الذاييبالـُمطِلع على ألفاظ الروض املربع

نيل املراد بنظم منت الزاد، وتتمته للشيخ عبد الرمحن بن عبد العزيز بن
سحمان

راجعه وأشرف على إخراجه( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق 
إمساعيل بن سعد بن عتيق

مكرر)منظومة القواعد الفقهية : روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد، ويليه
(يف كتب القواعد الفقهية

-مكتبة اإلمام الذهيب ( هـ1363)سليمان بن عطية املزيين 
الكويت

حتقيق
انصر بن اهلاب املطريي
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1051)منصور بن يونس البهويت عمدة الطالب لنيل املآرب
(هـ

الرايض- دار طويق  حتقيق
أمحد بن صاحل الطواين

1051)منصور بن يونس البهويت عمدة الطالب لنيل املآرب
(هـ

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
مطلق بن جاسر اجلاسر. د

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، مع حاشية فتح موىل املواهب على
3/1هداية الراغب ألمحد بن حممد املرداوي وابنه أمحد 

عثمان بن أمحد النجدي احلنبلي
( هـ1097)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

نيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب، ومعه االختيارات اجللية يف
4/1املسائل اخلالفية 

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 
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مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليحترير الدليل: دليل الطالب لنيل املطالب، ومعه حاشيته
( هـ1033)

الرايض- إثراء املتون  حققه ومجع حواشيه
سلطان بن عبد الرمحن العيد

1094)إبراهيم بن أيب بكر العويف مسلك الراغب لشرح دليل الطالب
(هـ

الكويت- دار غراس  حتقيق
تركي حممد النصر

على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي- نيل املآرب بشرح دليل الطالب 
2/1هللا عنه 

1135)عبد القادر بن عمر التغليب 
(هـ

األردن- دار النفائس  حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1140)املرداوي، أمحد بن حممد 3/1« دليل الطالب لنيل املطالب»فتح وهاب املآرب على 
الرايض

حتقيق
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

عبد الغين بن ايسني اللبدي احلنبلي(شرح دليل الطالب)حاشية اللبدي على نيل املآرب 
( هـ1319)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

شرح دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف– منار السبيل يف شرح الدليل 
(3/1)الكرمي احلنبلي 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1353)إبراهيم بن ضواين  ختريج/حتقيق
حممد عيد عباسي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشفاء العليل شرح منار السبيل البن ضواين
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة3/1فتح اجلليل بيان مسائل منار السبيل 

1420)حممد انصر الدين األلباين 9/1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالتكميل ملا فات خترجيه يف إرواء الغليل

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزوق الطريفي2/1التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل 

الرايض– مركز ابن تيمية متعب بن سعد السلمي(منار السبيل)اإلكليل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف كتاب  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

مستدرك)، وهو رد على كتاب (إرواء الغليل)رد اجلميل يف الذب عن 
للشيخ أمحد بن حممد اخلليل( (التعليل على إرواء الغليل

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالن

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العيننيإقامة الدليل على علو مرتية إرواء الغليل، والرد على مستدرك التعليل

إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب لكرمي احلنبلي
( هـ1033)

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

دمشق- دار النوادر  مجع وترتيب
وليد بن عبد هللا املنيع

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة2/1إرشاد الصاحب إىل بيان مسائل دليل الطالب 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالن8/1السلسبيل يف شرح الدليل 
الرايض

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

-اهلبة واهلدية - الراب )جمموعة الرسائل الفقهية من شرح منار السبيل 
(احليض واالستحاضة- النذر - اليمني - األكل - الوليمة - النظر 

الرايض- دار املسلم خالد بن علي املشيقح
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عبد العزيز بن جعفر البغدادي3/1زاد املسافر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه 
( هـ363) (غالم اخلالل)

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد16/1املغين 
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا الرتكي وحممد احللو. د

على) ( هـ682)املغين وبذيله الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة 
(األحاديث أحكام األلباين

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

القاهرة- دار احلديث 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد18/1املغين 
( هـ620)املقدسي 

دار كنوز اإلسالم حتقيق وختريج
عدد من الباحثني

الرايض- دار الفضيلة 2/1املقين يف اختصار املغين  تعليق/اختصار
محد بن عبد العزيز احلماد

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحداملقنع
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
حممود األرانؤوط وايسني اخلطيب

هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بن3/1من أثناء كتاب الطهارة إىل أثناء كتاب البيوع - شرح املقنع 
( هـ624)إبراهيم 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق ودراسة
نصف بن عيسى العصفور. د

املقنع ملوفق الدين ابن قدامة، ومعه الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة
32/1، ومعه اإلنصاف للمرداوي ( هـ682)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
عبد هللا الرتكي وحممد احللو. د

الرايض- دار الكيان ( هـ769)يوسف بن حممد املرداوي 2/1 (االنتصار يف أحاديث األحكام)كفاية املستفنع ألدلة املقنع  حتقيق
حسني بن عكاشة
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زين الدين، املنجي التنوخي احلنبلي6/1املمتع يف شرح املقنع 
( هـ695)

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

املرداوي، علي بن سليمان احلنبليعمدة الطالب ومقنع الراغب، املعروف ابلتنقيح املشبع يف حترير املقنع
( هـ885)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
حممد حسن وأمحد فريد

مكة- املكتبة املكية ( هـ1006)أمحد حممد الشويكي (رسالة دكتوراه) 3/1التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح  حتقيق
انصر بن عبد هللا امليمان

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات، مع حاشية املنتهى
5/1لعثمان النجدي 

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

1051)منصور بن يونس البهويت 7/1 (دقائق أويل النهى لشرح املنتهى)شرح منتهى اإلرادات 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى
6/1ملرعي الكرمي وحاشيته جتريد زوائد الغاية شرح حسن الشطي 

مصطفى بن سعد السيوطي
( هـ1243)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحاشية على املنتهى وشرحه
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
سامي بن حممد الصقري. د

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقري((املنتهى)وهو خمتصر من )خمتصر يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، 
( هـ1349)

الكويت- ركائز للنشر  عناية
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي12/1معونة أويل النهى شرح املنتهى 
( هـ972)

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د
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الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالناملسائل اليت اختلف فيها اإلقناع واملنتهى

1051)منصور بن يونس البهويت 3/1إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى، حاشية على منتهى اإلرادات 
(هـ

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
حممد بن أمحد العباد

1051)منصور بن يونس البهويت 15/1كشاف القناع عن اإلقناع 
(هـ

دار النوادر املصرية حتقيق وختريج
جلنة متخصصة يف وزارة العدل

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي4/1اإلقناع لطالب االنتفاع 
( هـ968)احلنبلي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

1051)منصور بن يونس البهويت 6/1كشاف القناع عن منت اإلقناع للحجاوي 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد عدانن درويش

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي2/1غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى 
( هـ1033)

الكويت- دار غراس  عناية
ايسر املزروعي ورائد الرومي

بغية أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مع التكملة إلمساعيل بن عبدالكرمي
8/1 ( هـ1202)اجلرَّاعي احلنبلي 

ابن العماد، عبد احلي بن أمحد
( هـ1089)العكري احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد هللا الطخيس وكرمي اللمعي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالكايف يف فقه اإلمام أمحد
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل8/1التعليق على الكايف يف فقه اإلمام أمحد 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن2/1شرح خمتصر اخلرقي 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا،7/1شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 
( هـ772)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
الشيخ عبد هللا بن جربين

أمحد بن محدان احلراين احلنبلياملعتمد يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد رضي هللا عنه
( هـ695)

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

،( هـ885)الفروع، وبذيله تصحيح الفروع لعلي بن سليمان املرداوي 
11/1 ( هـ861)وحاشية ابن قندس، أيب بكر بن إبراهيم 

طبعة خريية( هـ763)حممد بن مفلح املقدسي  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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دمشق- دار النوادر ( هـ334)اخلِـــرقي، عمر بن احلسني (أول منت يف الفقه احلنبلي)املختصر يف الفقه احلنبلي  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

395)أمحد بن فارس الرازي املكي حلية الفقهاء
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

حممد بن أمحد اهلامشي احلنبليكتاب اإلرشاد اىل سبيل الرشاد
( هـ428)البغدادي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنرؤوس املسائل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

اجلامع الصغري يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل رضي
هللا عنه

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

كتاب اخلصال والعقود واألحوال واحلدود على مذهب اإلمام أمحد بن
حنبل

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبلي
( هـ471)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

أبو اخلطاب الكلوذاين، حمفوظ بناهلداية
( هـ510)أمحد 

الكويت- دار غراس  حتقيق
عبد اللطيف اهلميم وماهر الفحل. د

على مذهب اإلمام أمحد بن (الفصول يف الفقه)كفاية املفيت، املسمى 
3/1حممد بن حنبل 

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي
( هـ513)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
انصر بن سعود السالمة. د

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بنجزء فيه املسائل اليت حلف عليها اإلمام أمحد
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد
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كتاب التمام ملا صح يف الروايتني والثالث واألربع عن اإلمام، واملختار من
2/1الوجهني عن أصحابه العرانني الكرام 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق املشائخ
عبد هللا الطيار وعبد العزيز املد هللا

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياملذهب األمحد يف مذهب أمحد
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

616)حممد بن عبد هللا السامري 4/1املستوعب 
(هـ

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

دراسة وحتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

حممد بن أيب القاسم حممد بن اخلضربلغة الساغب وبغية الراغب يف الفقه احلنبلي
( هـ622)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

حاشية ابن قندس على احملرر، أليب بكر بن إبراهيم: احملرر يف الفقه، ومعه
2/1 ( هـ861)بن قندس احلنبلي 

مكة- املكتبة األسدية  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللااحملرر يف الفقه
( هـ652)ابن تيمية 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد العزيز الطويل وأمحد اجلماز

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي5/1شرح احملرر 
( هـ739)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
انصر بن سعود السالمة. د

 هـ745)أمحد بن حممد األدمي املنور يف راجح احملرر
(تقريبا

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسيالنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين بن تيمية
( هـ863)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 
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من)خمتصر ابن متيم على مذهب اإلمام الرابين أمحد بن حنبل الشيباين 
3/1 (الطهارة إىل الزكاة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ675)حممد بن متيم احلراين 

عبد املؤمن بن عبد احلق البغداديإدراك الغاية يف اختصار اهلداية على مذهب اإلمام أمحد
( هـ739)احلنبلي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

حممد بن علي أسباسالر البعليالتسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد
( هـ778)احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق املشائخ
عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن

حممد بن علي أسباسالر البعلي(خمتصر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)التسهيل يف الفقه 
( هـ778)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق وتعليق
ايسر بن عبد العزيز الثمريي

فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
5/1 (للبعلي)

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

القرن)ابن عبدوس احلنبلي املناظر التذكرة يف الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل
(الثامن تقديرا

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي(املختصر يف أصول الفقه)اإلحكام يف اختصار أصول األحكام 
( هـ803)احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
علي بن حسني آل عبد اإلله

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدكتاب فروع الفقه
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار ابن األثري  حتقيق وتعليق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

غاية املرام شرح مغين ذوي األفهام جلمال الدين يوسف بن عبد اهلادي
7/1 ( هـ909)احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد احملسن بن انصر العبيكان ختريج
جلنة إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط
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جمموع فيه أربع رسائل للشيخ موسى بن - ( هـ968)مؤلفات احلجاوي 
أمحد احلجاوي الدمشقي احلنبلي

الكويت- ركائز للنشر  عناية/حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

1051)منصور بن يونس البهويت 2/1املـنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد 
(هـ

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة/حتقيق
عبد هللا بن حممد املطلق. د

أمحد بن عبد املنعم الدمنهوري2/1الفتح الرابين مبفردات ابن حنبل الشيباين 
( هـ1192)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن

767)إبراهيم بن حممد قيم اجلوزية كتاب فيما انفرد به اإلمام أمحد عن الشافعي
(هـ

لبنان- مؤسسة الراين  حتقيق
ايسر بن كمال

اجلمعية الفقهية السعوديةأمحد بن حممد اخلضريي(رسالة ماجستري)عرضا ودراسة - املفردات يف مذهب احلنابلة 
الرايض- 

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الرايض- الرتاث الذهيب  حتقيق
عبد هللا حممد عبيد

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
أمحد بن جنيب السويلم. د

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينخمتصر اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب وزايدات
( هـ1083)الدمشقي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
حممد بن انصر العجمي
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ابن بلبان، حممد بن بدر الدين(قوبل على أربع نسخ خبط املؤلف)أخصر املختصرات 
( هـ1083)الدمشقي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان وأنس الشامي

أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ومعه
حاشية اإلمام عبد القادر بن بدران

ابن بلبان، حممد بن بدر الدين
( هـ1083)الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

عثمان بن عبد هللا بن جامع احلنبلي4/1الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات 
( هـ1240)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن حممد البشر. د

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن4/1الدرر املبتكرات يف شرح أخصر املختصرات 
( هـ1430)

إعداد
حممد بن أمان اجلربيت

حملمد بن بدر الدين بن« أخصر املختصرات»إيضاح العبارات يف شرح 
3/1 ( هـ1083)بلبان الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان عناية
سامل بن جابر السويلم

احلواشي السابغات على أخصر املختصرات حملمد بن بدر الدين بن بلبان
( هـ1083)

أسفار لنشر نفيسأمحد بن انصر القعيمي
الكويت- الكتب 

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز العيدان وأنس الشامي3/1الدالئل واإلشارات على أخصر املختصرات البن بلبان احلنبلي 

عبد الرمحن بن عبد هللا البعليبداية العابد وكفاية الزاهد
( هـ1192)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان. أنس اليتامى و د. د

عبد الرمحن بن عبد هللا البعليبلوغ القاصد جل املقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
( هـ1192)احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي
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عبد القادر بن بدران الدمشقياملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد
( هـ1346)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري2/1يف الفقه احلنبلي  ( هـ1349)شرح خمتصر خوقري 
الرايض

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدخل املفصل لفقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب

1430)حممد بن سليمان األشقر 2/1اجمللى يف الفقه احلنبلي 
(هـ

دمشق- دار القلم 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانامللخص الفقهي

مكة- دار طيبة اخلضراء تسع منظومات يف العلوم الفقهية- اجلمع البهي ملنظومات الفقه احلنبلي  إشراف
عامر بن حممد فداء

-دار أطلس اخلضراء علي أبو احلسن وعمر األمحدامللتقط يف دفع ما ذُكر عن اإلمام أمحد رمحه هللا من الكذب والغلط
الرايض
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مصر- دار الفالح (1- مدونة احلنابلة ) 22/1اجلامع لعلوم اإلمام أمحد  ترتيب ومجع
خالد الرابط وسيد عزت عبيد وغريمها

-دار كنوز أشبيليا حيىي بن علي العمري2/1مجعا ودراسة - مسائل اإلمام أمحد اليت رواها اجلماعة 
الرايض

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن سامل األمحريرسالة علمية- املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة 

230)إمساعيل بن سعيد الشالنجي مسائل اإلمام أمحد بن حنبل
(هـ

الرايض- دار العاصمة  استخراج وتوثيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

»من )كتاب األشربة من مسائل أمحد، ومعه كتاب الرتجل وكتاب الوقوف 
(أليب بكر اخلالل« اجلامع

-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

مصر- دار الضياء ( هـ241)أمحد بن حنبل كتاب األشربة الصغري حتقيق
نشأت بن كمال املصري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ241)أمحد بن حنبل األشربة حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ248)مهنا بن حيىي الشامي 2/1مسائل اإلمام أمحد الفقهية   مجع/دراسة
إمساعيل غازي مرحبا

251)إسحاق بن منصور الكوسج 10/1مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة
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كتاب املسائل عن إمامي أهل احلديث أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
3/1

251)إسحاق بن منصور الكوسج 
(هـ

الرايض- دار التدمرية  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

-سلسلة السؤاالت احلديثية )مسائل اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حنبل 
21)

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبل
( هـ265)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلمسائل اإلمام أمحد
( هـ265)

الرايض- مدار الوطن  إشراف
طارق بن عوض هللا

أبو داود، سليمان بن األشعثمسائل اإلمام أمحد
( هـ275)السجستاين 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابن هاىنء، إسحاق بن إبراهيممسائل أمحد
( هـ275)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

280)حرب بن إمساعيل الكرماين مسائل اإلمام أمحد
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
انصر بن سعود السالمة

280)حرب بن إمساعيل الكرماين مسائل أمحد
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
فايز بن أمحد بن حامد حابس

مسائل حرب بن إمساعيل الكرماين عن اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه
(أجزاء من كتاب الطهارة واحليض والصالة والرضاع)

280)حرب بن إمساعيل الكرماين 
(هـ

الرايض- دار ابن األثري  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

284)حممد بن ماهان النيسابوري مسائل اإلمام أمحد بن حنبل من رواية حممد بن ماهان النيسابوري
(هـ

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د
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القاهرة- دار التأصيل ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل مسائل اإلمام أمحد بن حنبل عناية
أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

-املكتب اإلسالمي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل مسائل أمحد بن حنبل
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

علي بن أيب طاهر أمحد القزويين(أسئلة يف الفقه والرجال)من سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل، 
( هـ290بعد )

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
خري هللا الشريف

أهل امللل والردة والزاندقة واترك الصالة والفرائض ، من كتاب اجلامع
(وهو مسائل لإلمام أمحد) 2/1

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد  حتقيق
إبراهيم بن محد السلطان. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد جزء فيه مسائل عن أيب عبد هللا أمحد بن حنبل حتقيق
حممود بن حممد احلداد

الفضل بن أيب حرب اجلرجاينمسائل اإلمام أمحد
( هـ488)

الرايض- الرتاث الذهيب  مجع وترتيب وتعليق
حممد بن أمحد العباد

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بناملسائل اليت حلف عليها أمحد بن حنبل
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

مستقرأ من فتاوى)املقصد األمحد يف بيان غلط من غلط على اإلمام أمحد 
(ابن تيمية

الرايض- دار العاصمة  مجع
مراد شكري

مجعا ودراسة- اآلايت القرآنية اليت أجاب هبا اإلمام أمحد يف مسائله 
(استنباطات اإلمام أمحد من اآلايت يف كتب املسائل)

مكة- دار طيبة اخلضراء يوسف بن أمحد بن حممد خليفة

1251   من 705صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
مسائل أمحد :املوضوع 

09

الكويت- دار غراس فايز بن أمحد حابسأسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد

1251   من 706صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
فقه غري مذهيب :املوضوع 

09

ابن املنذر، حممد بن إبراهيماإلشراف على مذاهب العلماء
( هـ318)النيسابوري 

دار املدينة حتقيق
صغري أمحد بن حممد حنيف. د

ابن املنذر ، حممد بن إبراهيم(مييل اىل املذهب الشافعي) 2/1اإلقناع 
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين. د

ابن املنذر ، حممد بن إبراهيم(15/1)األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف 
( هـ318)النيسابوري 

مصر- دار الفالح  حتقيق
مجاعة من احملققني

1419)حممد املنتصر ابهلل الكتاين 4/1معجم فقه السلف، عرتة وصحابة واتبعني 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
خالد بن إبراهيم عيتاين

جدة- دار اخلراز زكراي بن غالم قادر3/1ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه 

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد19/1احمللى ابآلاثر يف شرح اجمللى ابالختصار 
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
جلنة من الباحثني بدار الفالح

ابن دقيق العيد، حممد بن عليحتفة اللبيب يف شرح التقريب
( هـ702)القشريي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

الرايض- دار الوراق (موسوعة األعمال الكاملة لإلمام ابن قيم اجلوزية) 7/1جامع الفقه  إعداد
يسرى السيد امحد

منحة الغفار عشية)، ومعه  (األزهار)ضوء النهار املشرق على صفحات 
7/1للصنعاين  (ضوء النهار

انشرون- اجليل اجلديد ( هـ1084)احلسن بن أمحد اجلالل 
صنعاء- 

حتقيق
حممد صبحي حالق
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الرايض- دار العاصمة ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (املنت)الدرر البهية  ختريج
عبد هللا العبيد

صنعاء– دار اهلجرة ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الدراري املضية شرح الدرر البهية ختريج/حتقيق
حممد صبحي حالق

حممد صبحي بن حسن حالق(للشوكاين)األدلة الرضية ملنت الدرر البهية يف املسائل الفقهية 
( هـ1438)

الثقبة- دار اهلجرة 

حممد صديق بن حسن القنوجيالروضة الندية شرح الدرر البهية
( هـ1307)

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

1420)حممد انصر الدين األلباين 3/1التعليقات الرضية على الروضة الندية 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج
علي بن حسن احلليب

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي شرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية لإلمام حممد بن علي الشوكاين
اجلزائر

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالنالنكت العلمية على الروضة الندية

جدة- مكتبة العلم ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1وبل الغمام على شفاء األوام  ختريج/حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرمنهج السالكني وتوضيح الفقه ابلدين
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
حممد بن عبد العزيز اخلضريي
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1إهباج املؤمنني بشرح منهج السالكني 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريسلوة السائلني شرح منهج السالكني

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومان3/1غاية املقتصدين شرح منهج السالكني 

األفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية للشيخ
8/1احلكمي 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

ويسمى إبرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل)اإلرشاد إىل معرفة األحكام 
(الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار الذخائر  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالرمحن البسام

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين12/1 (اجلامع ملسائل الفقه القدمية واملعاصرة)تسهيل الفقه 
( هـ1438)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة اإلمام الذهيب خالد بن علي املشيقحمنت اخلالصة يف الفقه
الكويت

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن إبراهيم الزاحم(منت خمتصر مفيد شامل جلميع أبواب الفقه)الكفاية 

موسوعة فقهية حديثية تتناول أحكام الفقه- الفقه امليسر يف فقه العبادات 
األسالمي للمختصني وغريهم

عبد هللا املطلق وعبدهللا: املشايخ
الطيار وحممد املوسى

الرايض- مدار الوطن 
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-دار إيالف الدولية حسني بن عودة العوايشة10/1املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة 
الكويت

–دار املرياث النبوي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية
اجلزائر

حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن موسى املباركي

1251   من 710صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
مرتبة على سنة الوفاة- عام - كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09

204)الشافعي، حممد بن إدريس 2/1السنن 
(هـ

دار القبلة للثقافة
جدة- االسالمية 

ختريج/حتقيق
خليل ابراهيم مال خاطر. د

307)عبد هللا بن علي بن اجلارود املُنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
(هـ

مصر- دار التقوى 

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويين( هـ307)غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود 
لبنان

أبو القاسم، متام بن حممد الرازي2/1الفوائد 
( هـ414)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مكة- بيع دار الباز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 15/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 6/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

وهو استدراك من البيهقي على نفسه)بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
(يف كتبه معرفة السنن واآلاثر

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
الشريف انيف الدعيس. د

عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي2/1األحكام الشرعية الكربى 
( هـ581) (ابن اخلراط)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني بن عكاشة

عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي4/1كتاب األحكام الوسطى من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ581) (ابن اخلراط)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي
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عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي2/1" الصحيحة"األحكام الشرعية الصغرى 
( هـ581) (ابن اخلراط)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
أم حممد بنت أمحد اهلليس

ضياء الدين املقدسي، حممد بن6/1السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم 
( هـ643)عبدالواحد 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
حسني بن عكاشة

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللا4/1املنتقى من أخبار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
( هـ652)ابن تيمية 

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج
خالد بن ضيف هللا الشالحي

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللااملـنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم
( هـ652)ابن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عوض هللا

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 6/1نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار  حتقيق وتعليق
طارق بن عوض هللا

كتاب الطهارة- شرح منتقى األخبار لعبد السالم ابن تيمية احلراين 
والصالة

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة وتقدمي
علي بن عبد العزيز الشبل. د

املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم)شرح 
5/1 (األركان اخلمسة)

-مكتبة اإلمام الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان
الكويت

عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

الرايض- دار املأثور صاحل بن فوزان الفوزاناالختصار يف التعليق على منتقى األخبار تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

مت) 5/1التعليق على املنتقى من أخبار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(التعليق عند هناية كتاب احلدود

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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ابن دقيق العيد، حممد بن علي4/1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام 
( هـ702)القشريي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ735)عبد الكرمي بن منري احلليب كتاب االهتمام بتلخيص كتاب اإلملام
بريوت- 

ختريج/عناية
حسني اجلمل/حسام رايض

ابن دقيق العيد، حممد بن علي5/1شرح اإلملام أبحاديث األحكام 
( هـ702)القشريي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد خلوف العبد هللا

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد2/1احملرر يف احلديث 
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار القبس  شرح/ختريج/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

بريوت- مؤسسة الرسالة خالد بن ضيف هللا الشالحيالدرر يف ختريج أحاديث احملرر البن عبد اهلادي

البن عبد)احملرر يف احلديث : التخريج احملرب احلثيث ألحاديث كتاب
3/1 (اهلادي

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

يوسف بن ماجد بن أيب اجملد2/1 ((الـمحرر))املقرر على أبواب 
( هـ783)املقدسي 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

ختريج/حتقيق
حسني بن إمساعيل اجلمل

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 3/1التبيان امليسر ألحاديث احملرر يف احلديث 
اجلزائر

الشرح امليسر لكتاب احملرر، حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي
( هـ744)

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن علي القرين
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان4/1روضة األفهام يف شرح زوائد احملرر على بلوغ املرام 

كتاب جيمع أحاديث بلوغ املرام وعمدة)التمام يف أحاديث األحكام 
(األحكام واحملرر مع ترتيبها وهتذيبها

الرايض- دار العقيدة  مجعه
خالد بن عبد العزيز الباتلي

–املساجد – الصالة – كتاب األحكام الكبري الشامل لكتب األذان 
(3/1)استقبال القبلة 

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 2/1إرشاد الفقيه اىل معرفة أدلة التنبيه 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
هبجة أبو الطيب

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح العالم بشرح اإلعالم أبحاديث األحكام
( هـ926)اخلزرجي 

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
فادي املغريب

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدأصول األحكام
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد5/1شرح أصول األحكام 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

شفاء العليل يف ختريج أحاديث مفتاح التفقه والتأصيل يف شرح خمتصر
(أحاديث العبادات األربع)هدي اخلليل يف العقائد وعبادة اجلليل 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل  ختريج
عبد القادر منري

1420)حممد انصر الدين األلباين 4/1الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب 
(هـ

الكويت- دار غراس 
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
خالد بن ضيف هللا الشالحي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

اجلبيل- دار الصديق  حتقيق
عصام موسى هادي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

مجعية إحياء الرتاثحممد انظر بن حممد طاهر4/1موسوعة آاثر الصحب الكرام على كتاب بلوغ املرام 
الكويت- اإلسالمي 

مراجعة وتقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل العبيالن

مصر- دار الوفاء ( هـ1116)احلسني بن حممد املغريب 5/1البدر التمام شرح بلوغ املرام  حتقيق
حممد شحود خرفان. د

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام 
( هـ1182)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الصنعاين، حممد بن إمساعيلسبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام، وعليه أحكام الشيخ األلباين
( هـ1182)

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

إعداد
عصام موسى هادي

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1سبل السالم شرح بلوغ املرام 
( هـ1182)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

منظومة بلوغ املرام من أدلة األحكام، ويليها تتمتها للحسني بن عبدالقادر
( هـ1198)الصنعاين 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

مكة- مكتبة األسدي 
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب اجلامع من بلوغ املرام
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د

حاشية مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على بلوغ املرام من
2/1أدلة األحكام 

-دار االمتياز للنشر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

تعليقات الشيخ عبد العزيز بن ابز على)الفوائد العلمية من الدروس البازية 
(بلوغ املرام

مصر- مكتبة دار احلجاز  مجعها
عبد العزيز بن حممد الوهييب

ابن عثيمني، حممد بن صاحل15/1فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرع بلوغ املرام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1الشرح املختصر على بلوغ املرام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

إعدادصاحل بن فوزان الفوزان7/1تـسهيل اإللـمام بـفقه األحاديث من بلوغ املرام 
سليمان بن عبد هللا السليمان

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان11/1منحة العالم يف شرح بلوغ املرام 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1اإلفهام يف شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام 

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام7/1توضيح األحكام من بلوغ املرام 
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 
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وهو استدراكات على) (توضيح األحكام من بلوغ املرام)نيل املرام بتحقيق 
(شرح الشيخ عبد هللا البسام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري3/1شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام 
الرايض

الرايض- دار املنهاج عبد الرمحن بن انصر الرباكاجلامع لفوائد بلوغ املرام عناية
عبد احملسن العسكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي
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عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيعمدة األحكام الكربى
( هـ600)

الرايض- دار الثبات  ختريج/حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيعمدة األحكام الكربى
( هـ600)

مصر- دار الفرقان  حتقيق وختريج وتعليق
أم أسامة بنت علي العباسي

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمان4/1شرح عمدة األحكام الكربى 

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالعمدة يف األحكام
( هـ600)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

ابن دقيق العيد، حممد بن عليإحكام األحكام شرح عمدة األحكام
( هـ702)القشريي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
مصطفى شيخ ومدثر سندس

ابن دقيق العيد، حممد بن علي2/1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 
( هـ702)القشريي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
أمحد حممد شاكر

علي بن داود بن العطار الشافعي3/1العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام 
( هـ724)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

اتج الدين)عمر بن علي املالكي 6/1رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام 
( هـ731 )(الفاكهاين

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرالنكت على العمدة يف األحكام
( هـ794)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
نظر حممد الفاراييب
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ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري11/1اإلعالم بفوائد عمدة األحكام 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ عبد العزيز املشيقح 

مأخوذ من فتح الباري البن حجر)فتح السالم شرح عمدة األحكام 
7/1 (( هـ852)

بريوت- دار األماجد  مجعه وهذبه
عبد السالم بن حممد العامر

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1العدة على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد 
( هـ1182)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: شرح العمدة يف األحكام املسمى
7/1 (للصنعاين)، ومعه العدة على شرح العمدة (البن دقيق العيد)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
حممد خلوف العبد هللا

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي8/1كشف اللثام شرح عمدة األحكام 
( هـ1188)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر(إمالءات الشيخ السعدي) 3/1شرح عمدة األحكام 
( هـ1376)

دمشق- دار النوادر  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مجعها وخلصها الشيخ عبدهللا بن حممد)التعليقات على عمدة األحكام 
(العوهلي رمحه هللا

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن سامل األهدل

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك2/1أقوال العلماء األعالم على أحاديث عمدة األحكام 
( هـ1376)

الرايض- دار اإلفهام 

إمساعيل بن حممد األنصارياإلملام بشرح عمدة األحكام
( هـ1417)

-دار اإلمام البخاري 
قطر
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح عمدة األحكام
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

عناية
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااإلفهام يف شرح عمدة األحكام
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

إعداد
سعيد بن علي بن وهف القحطاين

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح خمتصر)تنبيه األفهام شرح عمدة األحكام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح موسع) 2/1شرح عمدة األحكام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد هللا بن عبد الرمحن البسامتيسري العالم شرح عمدة األحكام
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى فقهية على كتاب عمدة األحكام
( هـ1430)

الرايض- دار الراية 

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي أتسيس األحكام على ما صح عن خري األانم بشرح أحاديث عمدة األحكام

شرح عمدة األحكام من كالم خري األانم مما اتفق عليه الشيخان، للحافظ
2/1عبد الغين املقدسي رمحه هللا 

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

مؤسسة وقف الشيخعبد الرمحن بن انصر الرباكالعدة يف فوائد أحاديث العمدة
عبد الرمحن بن انصر

1251   من 720صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
عمدة األحكام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري2/1شرح عمدة األحكام 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان4/1مورد األفهام يف شرح عمدة األحكام 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيتيسري ذي اإلنعام بشرح عمدة األحكام
الرايض- الراجحي  

جدة- دار البشري زايد بن حسن الوصايب العمري5/1مسك اخلتام شرح عمدة األحكام  تقدمي
الشيخ حيىي بن علي احلجوري

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوب2/1اإلحكام شرح عمدة األحكام 
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لعبد (اإلشراف على مسائل اخلالف)االحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف 
4/1 ( هـ224)الوهاب بن علي البغدادي املالكي 

دار البحوث للدراساتبدوي عبد الصمد الطاهر صاحل
ديب- االسالمية 

-دار أضواء السلف ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر اختالف الفقهاء
الرايض

دراسة/حتقيق
حممد طاهر حكيم. د

بريوت- عامل الكتب ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر اختالف العلماء حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

اختالف: اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم، املشهور بـ 
2/1الفقهاء 

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي
( هـ310)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
أويس بن منصور. د

يطبع ألول) 5/1 ( هـ321)خمتصر اختالف العلماء أليب جعفر الطحاوي 
(مرة

أبو بكر، أمحد بن علي اجلصاص
( هـ370)الرازي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا نذير. د

ابن القصار)علي بن عمر البغدادي 6/1عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار 
( هـ397 )(املالكي

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
أمحد بن عبد السالم مغراوي. د

عبد الوهاب بن علي بن نصر6/1اإلشراف على نكت مسائل اخلالف 
( هـ422)البغدادي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

احلسني بن حممد العكربي احلنبلي6/1رؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء 
(من علماء القرن اخلامس)

الرايض- دار أشبيليا  دراسة/حتقيق
انصر السالمة. د- خالد اخلشالن . د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن2/1التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق
مسفر بن سعد اجلروي. د
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وزارة األوقاف والشؤون( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 8/1اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه 
قطر- اإلسالمية 

حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

أبو املظفر، منصور من حممد4/1االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة 
( هـ489)السمعاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن4/1التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد بن فهد الفريح. د

ــ  حمفوظ بن أمحد الكلوذاين البغدادي2/1 ((رؤوس املسائل))اخلالف الصغري يف الفقه املسمى ب
( هـ510)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

مصر- دار العال ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد 2/1إمجاع األئمة األربعة واختالفهم  حتقيق
حممد بن حسني األزهري

-دار الكتب العلمية ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد 2/1اختالف األئمة العلماء 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة ، ونبذ مذهبية انفعة ويليه كتاب املنرب
5/1يف الفرائض 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ592)حممد بن علي الدهان  عناية/حتقيق
صاحل بن انصر اخلزمي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي8/1تنقيح التحقيق لشمس الدين الذهيب : التحقيق، وهبامشه
( هـ597)البغدادي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسن عباس قطب

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1التحقيق يف أحاديث اخلالف 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد فارس/ مسعد السعدين 
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التحقيق يف مسائل اخلالف البن اجلوزي، ومعه تنقيح التحقيق للذهيب
12/1

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجزء من الكتاب ينشر للمرة األوىل- التحقيق يف أحاديث اخلالف 
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- دار الرايض  حتقيق
أمحد حممد شاكر

سبط ابن اجلوزي، يوسف بن(رسالة دكتوراه)إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف 
( هـ654)قزاوغلي 

حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز العجالن. د

أمحد بن فرح اللخمي الشافعي(رسالة دكتوراه) 5/1خمتصر خالفيات البيهقي 
( هـ699)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ذايب عبد الكرمي. د

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، وهو تلخيص لكتاب التحقيق يف
1/2مسائل اخلالف البن اجلوزي 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد
( هـ744)املقدسي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مصطفى أبو الغيط عبد احلي

وهو التعليق الكبري يف اخلالف أليب)تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
3/1 (يعلى الفراء والتحقيق البن اجلوزي 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد
( هـ744)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين صاحل شعبان

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد5/1تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
( هـ744)املقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد العزيز بن انصر/ سامي بن جاد هللا 

التنقيح لكتاب التحقيق ألحاديث التعليق يف املسائل الفقهية املختلف
فيها بني املذاهب أبدلتها الشرعية

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
رضوان جامع رضوان

املرداوي، علي بن سليمان احلنبلي12/1اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 
( هـ885)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد حامد الفقي
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ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدقرة العني فيما حصل من االتفاق واالختالف بني املذهبني احلنبلي والشافعي
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملناظرات الفقهية
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية وتعليق
أشرف بن عبد املقصود

املؤلف3/1اإلجياز يف بعض ما اختلف فيه األلباين وابن عثيمني وابن ابز  مجع
سعد بن عبد هللا الربيك. د
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الرايض- دار طيبة علي بن سعيد الغامدي4/1اختيارات ابن قدامة الفقهية يف أشهر املسائل اخلالفية 

تقع ضمن سلسلة آاثر شيخ االسالم)اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية  
(ط جممع الفقه

مكة- دار عامل الفوائد ابن القيم وابن عبد اهلادي حتقيق
سامي بن حممد بن جاد هللا

برهان الدين، إبراهيم بن حممد بناملسائل الفقهية من اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ767)قيم اجلوزية 

مصر- دار الصفا  شرح وحتقيق
أمحد موايف. د

مكة- دار عامل الفوائد 2/1االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية لدى تالميذه  مجع وإعداد
سامي بن حممد بن جاد هللا

يقع ضمن الفتاوى)األخبار العلمية من االختيارات الفقهية البن تيمية 
(4الكربى ج 

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي
( هـ803)احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد بن حسن اخلليل

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن تركي الرتكي10/1اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد موايف3/1تيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية من أول كتاب الطهارة إىل آخر
12/1أحكام سجود السهو 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة ومقارنة
عايض بن فدغوش احلارثي. د

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامدي4/1الشذرات الفقهية يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
جدة
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليقات على االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اسطنبول- دار اللباب االختيارات الفقهية البن حجر العسقالين يف فتح الباري دراسة/حتقيق
بسام صهيوين. د

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن حممد العيزرياختيارات اإلمام الصنعاين الفقهية

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن حممد العيزرياالختيارات العلمية يف املسائل الفقهية للشوكاين

حاشية واستدراك على  شرح خمتصر)املختارات اجللية من املسائل الفقهية 
(املقنع

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  عناية
ماهر بن عبد العزيز الشبل

-دار كنوز أشبيليا مها بنت عبد هللا السيارياختيارات الشيخ عبد الرمحن السعدي يف قضااي فقهية معاصرة
الرايض

-اختيارات الشيخ عبد الرمحن السعدي يف املسائل الفقهية املستجدة 
مجعا ودراسة

الرايض- دار امليمان عبد الرمحن بن خالد السعدي

اختيارات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وآراؤه الفقهية يف
2/1 (من كتاب العتق إىل آخر كتاب اإلقرار)قضااي معاصرة 

الرايض- دار املأثور  مجع وترتيب وتعليق
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف غري العبادات من
مجعا ودراسة - (أضواء البيان)خالل 

-اجلامعة اإلسالمية صفي هللا بن حممد وكيل األفغاين
املدينة
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االختيارات الفقهية يف مسائل العبادات واملعامالت من فتاوى مساحة
(معترب من رائسة اإلفتاء)الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 

الرايض- مدار الوطن  اختيار
خالد بن سعود العجمي

آراء اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا الفقهية من أول كتاب الطهارة إىل
2/1مجعا ودراسة - صالة التطوع 

الرايض- دار التدمرية ايسني بن سعيد احلاشدي

مصر- دار ابن رجب حممود أمحد راشدتوجيه الساري لالختيارات الفقهية للشيخ األلباين

دراسة– قسم املعامالت وبقية أبواب الفقه )آراء الشيخ األلباين الفقهية 
2/1 (فقهية مقارنة

الرايض- دار التدمرية  مجع/دراسة
خالد بن راشد املشعان. د

الرايض- دار التدمرية الشريف مساعد بن حممد احلسين2/1 (دراسة فقهية مقارنة)آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات 
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ابن املنذر، حممد بن إبراهيماإلمجاع
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- دار روائع األثري  ختريج/حتقيق
صغري أمحد بن حممد حنيف. د

ابن املنذر، حممد بن إبراهيماملسائل الفقهية املتفق عليها عند أكثر العلماء- اإلمجاع  
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- دار العاصمة  دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

نقد: مراتب اإلمجاع البن حزم يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، ويليه
مراتب اإلمجاع البن تيمية

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللااإلمجاع
( هـ463)النمري 

الرايض- دار القاسم  ترتيب
فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن مبارك البوصي2/1إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات 

مجعا- اإلمجاعات الفقهية اليت حكاها اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا 
ودراسة

-دار أطلس اخلضراء حممد بن فهد الفريح
الرايض

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة

مصر- دار العال ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد (مسائل اخلالف: تقدم يف كتب) 2/1إمجاع األئمة األربعة واختالفهم  حتقيق
حممد بن حسني األزهري

ابن القطان، علي بن حممد الفاسي4/1اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 
( هـ628)

دمشق- دار القلم  حتقيق
فاروق محادة. د
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الرايض- دار الفضيلة علي بن أمحد العمريياملسائل الفقهية اليت حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع

مكتبة دار البيان احلديثةموسوعة اإلمجاع لشيخ االسالم ابن تيمية
الطائف- 

مجع
عبد هللا بن مبارك البوصي

الرايض- مكتبة الرشد موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية مجع وترتيب
عبد هللا بن مبارك آل سيف

الرايض- دار الفضيلة أسامة بن سعيد القحطاين(1) - (مسائل اإلمجاع يف الطهارة)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

مجعا - (يف الزكاة والصيام واملناسك)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
ودراسة

الرايض- دار الفضيلة محد بن فهد العيد

مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(2 - )(املالية

الرايض- دار الفضيلة علي بن عبد العزيز اخلضري

مسائل اإلمجاع يف أبواب التربعات)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(8)والفرائض 

الرايض- دار الفضيلة عزيز بن فرحان العنزي

مسائل اإلمجاع يف حد الزان وحد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(9 )(القذف وحد املسكر والتعزير

الرايض- دار الفضيلة حممد بن معيض الشهراين

مسائل اإلمجاع يف أبواب حد السرقة)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(10 )(وقطاع الطريق والبغي والردة

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن سعد احملارب

1251   من 730صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
مسائل اإلمجاع :املوضوع 

09

 -(مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(3)

الرايض- دار الفضيلة ظافر بن حسن العمري

مسائل اإلمجاع يف األحكام)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(5 - )(السلطانية

الرايض- دار الفضيلة فهد بن صاحل اللحيدان

 -(مسائل اإلمجاع يف أبواب اجلهاد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(4)

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن عبيد احلريب

الرايض- دار الفضيلة فيصل بن حممد الوعالن(6) (مسائل اإلمجاع يف أبواب اجلهاد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

مسائل اإلمجاع يف القضاء)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(7 )(والشهادات واإلقرار

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن انعم العمري

سوراي- دار الفكر سعدي أبو حبيب3/1موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

-الزكاة - الصوم - اجلنائز - الصالة - الطهارة )إمجاعات العبادات 
(احلج

الظهران- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

مجعا- األحكام الفقهية اليت اتفق عليها اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم 
2/1ودراسة 

املدينة- الناشر املتميز ايسني بن سعيد احلاشدي
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ختريج أحاديث اهلداية: التنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة املسمى
واخلالصة

ابن الرتكماين، علي بن عثمان
( هـ750)املارديين 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
حممد بن سيد بن عبد الفتاح درويش

ابن الرتكماين، علي بن عثمانالتنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة
( هـ750)املارديين 

جامعة العلوم اإلسالمية
األردن- 

حتقيق
جلنة من الباحثني

بغية األملعي يف ختريج: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية، مع حاشيته
5/1الزيلعي 

مجال الدين الزيلعي، عبد هللا بن
( هـ762)يوسف 

لبنان- مؤسسة الراين  حتقيق
حممد عوامة

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي5/1التنبيه على مشكالت اهلداية 
( هـ792)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد احلكيم بن حممد شاكر

عبد القادر بن حممد بن أيب الوفاء3/1 (ختريج أحاديث معاين اآلاثر)احلاوي يف بيان آاثر الطحاوي 
( هـ775)القرشي احلنفي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري28/1البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري للرافعي 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
جلنة من احملققني

خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري
2/1لإلمام أيب القاسم الرافعي 

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري
( هـ804)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

املعروف ابلشرح الكبري أليب (العزيز يف شرح الوجيز)ختريج أحاديث كتاب 
3/1 ( هـ623)القاسم الرافعي الشافعي 

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممد
( هـ767)

اسطنبول- دار السمان  حتقيق وتعليق
أنس بن حممد تدمري

التلخيص)التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز، املشهور بـ 
7/1 (احلبري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
أشرف عبد املقصود
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–دار املرياث النبوي منحة القدير يف مجع تعقبات األلباين على التلخيص احلبري
اجلزائر

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(أي بداية اجملتهد وهناية املقتصد) 2/1الدراية يف ختريج أحاديث البداية 
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد هللا هاشم اليماين املدين

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالكالم على أحاديث خمتصر ابن احلاجب
( هـ744)املقدسي 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن علي الغامدي. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (رسالة ماجستري)حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد الغين بن محيد الكبيسي. د

املنهاج للبيضاوي واملختصر)املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر 
(البن احلاجب

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر
( هـ794)الشافعي 

الكويت- دار األرقم  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

خمتصر ابن احلاجب يف)موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر 
2/1 (أصول الفقه

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري(أي املنهاج للبيضاوي)تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج 
( هـ804)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق وتعليق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسيختريج أحاديث كتاب الفروع
( هـ863)

الرايض- مكتبة الرشد  إعداد
خالد بن عيسى القريويت

تقدم يف شروح منار) 9/1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
(السبيل

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(تقدم يف شروح منار السبيل)التكميل ملا فات خترجيه يف إرواء الغليل 

تقدم)التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل 
(يف شروح منار السبيل

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

مكة- املكتبة األسدية سليمان بن عبد هللا اخلربوش(إرواء الغليل)احلصيل من األحاديث واآلاثر اليت مل خترج يف كتاب 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبيان املمتع يف ختريج أحاديث الروض املربع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد هللا بن حممد احلمادياملستغين يف ختريج أحاديث املغين البن قدامة

مصر- دار اللؤلؤة حممد بن طه5/1نيل األماين بتخريج أحاديث املغين البن قدامة املقدسي 

-دار املنهاج القومي خالد بن ضيف هللا الشالحي6/1الوايف يف ختريج أحاديث الكايف لإلمام عبد هللا بن قدامة املقدسي 
دمشق

-دار املنهاج القومي خالد بن ضيف هللا الشالحي5/1 (العدة يف شرح العمدة)املنحة يف ختريح أحاديث وآاثر 
دمشق

-دار املأمون للرتاث علي رضا بن عبد هللا بن علي رضااملـجلى يف حتقيق أحاديث احمللى، ومعه الصناعة احلديثية عند ابن حزم
دمشق
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تنقيح الكالم يف األحاديث الضعيفة يف مسائل األحكام وبيان عللها وكالم
احملدثني عليها

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر
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الرايض- وقفية التحبري خالد بن عبد العزيز آل سليمانالعلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيمكتاب اخلراج
( هـ182)األنصاري 

دار كنوز املعرفة العلمية
األردن- 

حتقيق
حممد املناصري. د

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي2/1كتاب األموال 
( هـ224)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
سيد بن رجب

-مركز امللك فيصل ( هـ251)محيد بن زجنويه األموال
الرايض

حتقيق
شاكر ذيب فياض اخلوالدة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاإصالح املال
( هـ281)القرشي 

املنصورة- دار الوفاء  حتقيق
مصطفى مفلح القضاة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)إصالح املال 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

القاهرة- دار السالم ( هـ402)أمحد بن نصر الداودي األموال حتقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد كتاب النفقات تعليق/دراسة/حتقيق
عامر الزيباري. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنرسالة ماجستري- االستخراج يف أحكام اخلراج  
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جندي حممود شالش
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناالستخراج يف أحكام اخلراج
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
أمحد بن محيد/ حممد الناصر 

الرايض- دار الكوثر موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي حممد اخلليل(وحباشيته تعليقات الشيخ ابن ابز)اجلامع ألحاديث البيوع 

قدوة احلكام واملصلحني عمر بن عبد العزيز جمددا ومصلحا، أو
التصحيحات املالية لعمر بن عبد العزيز وأثرها يف بيت املال ويف األمة

الرايض- مكتبة املعارف حممد صدقي بن أمحد البورنو

-اهليئة العامة لألوقاف دبيان بن حممد الدبيان20/1أصالة ومعاصرة - املعامالت املالية 
الرايض

تقدمي الشيخ
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الدمام- دار ابن القيم (13– جامع املسائل احلديثية )البيوع واملعامالت املالية  مجع وترتيب وتعليق
طارق عوض هللا

موسوعة القواعد والضوابط املالية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقة
االسالمي

دار عامل املعرفةعلي أمحد الندوي تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينتيسري فقه املعامالت
( هـ1438)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

الرايض- دار الصميعي سعد بن تركي اخلثالنفقه املعامالت املالية املعاصرة
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بنك البالديوسف بن عبد هللا الشبيلي2/1أحباث يف قضااي مالية معاصرة 

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحأصول يف املعامالت املالية املعاصرة

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملختصر يف املعامالت

صالح. عبد هللا املصلح و د. دما ال يسع التاجر جهله
الصاوي

الرايض- دار املسلم 

-دار أضواء السلف مجاعة من العلماءفتاوى البيوع يف اإلسالم
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود

الرايض- مكتبة الصفدي صاحل بن فوزان الفوزانالبيوع احملرمة

الرايض- دار أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمن فقه األموال

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمن فقه املعامالت
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارتوظيف األموال بني املشروع واملمنوع
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األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خيار الشرط يف البيوع وتطبيقاته يف معامالت املصارف االسالمية

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن حممد املطلقبيع املزاد

بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية وعقد السلم وعقد االستصناع
وإمكانية استفادة البنوك اإلسالمية منهما

1430)حممد بن سليمان األشقر 
(هـ

األردن- دار النفائس 

الرايض- دار املسري عبد هللا بن حممد الطيار(رسالة ماجستري)خيارا اجمللس والعيب يف الفقه اإلسالمي 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمموعة أسئلة يف بيع وشراء الذهب
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

دراسة- أحكام التعامل ابلذهب يف أسواق السلع الدولية واألسواق املالية 
فقهية

الرايض- دار امليمان عبد هللا بن يوسف الشبيلي

1405)عمر بن عبد العزيز املرتك الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلطريق التخلص منه يف املصارف- الراب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املؤيد فضل إهلي ظهريالتدابري الواقيه من الراب
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الرايض- مدار الوطن حممد بن راشد الغفيلينتف املعارف يف الرد على من أجاز راب املصارف قرأ من أصله
الشيخ حممد بن عثيمني

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارالبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية- بطاقة التخفيض 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد بطاقة اإلئتمان

جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة يف
اململكة العربية السعودية

املؤلفعبد هللا بن عبد احملسن الطريقي

الرايض- دار املؤيد عبد هللا بن عبد العزيز املصلحقيود امللكية اخلاصة تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

األدلة والدالئل واألحكام واملسائل- املختصر يف أدلة وأحكام األوقاف 
والوقائع والنوازل

الرايض- دار العقيدة عبد العزيز بن سعد الدغيثر

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 2/1الوقوف من مسائل أمحد بن حنبل الشيباين  حتقيق
عبد هللا بن أمحد الزيد. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(35-5/4تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف الوقـف 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت
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-مؤسسة اجلريسي ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أحكام الوقف والوصية
الرايض

وزارة األوقاف والشؤون( هـ1354)حممد خبيت املطيعي نظام الوقف واالستدالل عليه
الكويت– اإلسالمية 

عناية
حممود حممد الكبش

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالناألصول الشرعية إلثبات األوقاف
الرايض

الرايض- دار الصميعي سلطان بن انصر الناصردراسة فقهية أتصيلية- نوازل الوقف 

مؤسسة ساعي لتطويرعبد هللا بن عوض العليايندراسة أتصيلية مقارنة- مسؤولية انظر الوقف 
الرايض- األوقاف 

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن عبد الرمحن األطرمالوصية
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(49 - 38 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف الوصااي 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعانالتصرف االنفرادي وأثره يف بناء العقود وااللتزامات يف الفقه االسالمي

الرايض- دار املؤيد صاحل بن عثمان اهلليلحقيقته وأحكامه- بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي 
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الرايض- دار معاذ سليمان بن فهد العيسىالتصاحل بني املتداعيني يف األموال

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينويليه األجل يف القرض (القرض التعاوين)مجعية املوظفني 
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 

الرايض- دار عامل الكتب ماجد أبو رخيةحكم التعزير أبخد املال يف اإلسالم

الرايض- دار العاصمة صاحل بن إبراهيم العمرالنقود اإلئتمانية وأثرها يف اإلقتصاد اإلسالمي

الرايض- دار أشبيليا طارق بن حممد اخلويطر2/1املال املأخوذ ظلما وما جيب فيه يف الفقه والنظام  تقدمي املشائخ
عبد هللا بن غصون/عبد هللا البسام/عبد هللا بن جربين

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد نزع ملكيته للمصلحة العامة- املثامنة يف العقار  

جامعة اإلمام حممد بنمبارك بن حممد الدعيلج(رسالة دكتوراه)الرهن يف الفقه االسالمي 
الرايض- سعود 

مناقشة
عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(302 - 263/30تقع يف جمموع الفتاوى )مسألة وضع اجلوائح 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار عامل الكتب سليمان بن إبراهيم الثنياناجلوائح وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(350 - 337/30تقع يف جمموع الفتاوى )املظامل املشرتكة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملداينة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرمن فقه آية الدين
الرايض

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن عبد هللا القصريأحكام الِدين
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنالزمن يف الديون وأحكامه الفقهية
الرايض

مصر- دار ابن رجب سيد بن رجبأحكام الديون مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

تقع يف الفتاوى)مسائل يف اهلبة والصدقات والعطااي واهلدايت وغريها 
(180 - 167 / 4الكربى ج 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانالتحفة املرضية يف أحكام اهلبة واهلدية

الرايض- مدار الوطن هشام حممد آل برغشبيع ما ليس عندك ، صوره وتطبيقاته
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بريطانيا- جملة احلكمة عبد العزيز بن حممد احلجيالن2/1تصرفات األمني يف العقود املالية 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صاحل يعقوبحكم انتفاع املرهتن ابلرهن

األردن- دار النفائس عباس بن أمحد البازأحكام املال احلرام وضوابط اإلنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمي إشراف
عمر بن سليمان األشقر. د

الرايض- دار املسري عبد هللا بن محد اخلويطررسالة ماجستري - (دراسة مقارنة)املضاربة يف الشريعة االسالمية  تقدمي
املشايخ البسام وابن جربين واجلاليل

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنرسالة دكتوراه - (الكفالة)نظرية الضمان الشخصي 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا املصلح(رسالة جامعية)احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماملسابقة يف اخليل واإلبل واملناضلة ورمي النشاب وحنوه وما يتبع ذلك
( هـ728)

الرايض- دار التحبري  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن جابر احلمادي. د

املصارعة-املسابقة – السبق )املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية 
(اإلصابة– املناضلة – السباحة – 

الرايض- دار العاصمة سعد بن انصر الشثري

الرايض- مكتبة املعارف نعمان عبد الرزاق السامرائيمرض املوت وأثره يف املعامالت
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الرايض- مكتبة الرشد حممد طاهر الرزقي(مكرر) 2/1عامل الزمن يف العبادات واملعامالت 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا املصلحالتضخم النقدي يف الفقه االسالمي

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنالوجيز يف عقود االستيثاق واالرتفاق
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن حممد احلجيالن(حبوث حمكمة)حبوث فهية متنوعة يف العقود 

-دار كنوز أشبيليا أمحد مسري قرينعقود اإلذعان يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الرايض- دار الصميعي ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي بورصة األوراق املالية والضرائب

عقد اإلجيار املنتهي ابلتملك، حكم مقاطعة)أحباث يف االقتصاد اإلسالمي 
(بضائع احملاربني، بيع املراحبة، نزع القاضي ملكية املدينني

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن سعد الشويعر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(37 - 35 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف اللقـطة 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

القاهرة- دار ابن حزم الصايف بن عبد السالماجلامع ألحكام اللقطة مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمفصل فيمن أوقع العقود احملرمة مث اتب
( هـ728)

-دار أصداء اجملتمع 
بريدة

حتقيق
صاحل بن حممد السلطان. د

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي توزيع الثروات يف اإلسالم

1420)حممد انصر الدين األلباين للقرضاوي (مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم)ختريج أحاديث 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعانأحكام الشفعة يف الفقه االسالمي

الرايض- دار التدمرية حسني بن معلوي الشهراينالتفريق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل األطرم. د

الرايض- دار أشبيليا عبد الكرمي بن حممد السماعيلالعموالت املصرفية وأحكامها الفقهية

نصوص اقتصادية خمتارة من كالم شيخ)مبادىء االقتصاد اإلسالمي 
(اإلسالم ابن تيمية

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

ترتيب/إعداد
عبد العظيم اإلصالحي. د

إحتاف األخيار»والكالم على رواته ، وبذيله « املتبايعني ابخليار»حديث 
««املتبايعني ابخليار»بطرق حديث 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

دمشق- دار النوادر  ختريج
رايض حسني الطائي

حيىي بن عمر الكناين األندلسيأحكام السوق
( هـ289)

مركز البحوث اإلسالمية
استانبول- 

حتقيق
إمساعيل خالدي. د
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مصرف الراجحيسعد بن تركي اخلثالنأحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا عبد الرمحن بن عثمان اجللعوداإلجارة جبزء من العمل
الرايض

املؤلفسعد بن انصر الشثريالعقود املضافة إىل مثلها

-دار كنوز أشبيليا عادل شاهني حممد شاهنيرسالة دكتوراه- عقد التوريد، حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد املطلق

الرايض- مدار الوطن حممد بن أمحد علي واصلأحكام املقاصة يف الفقه االسالمي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن إبراهيم املوسىحبث مقارن بني الشريعة والقانون- الشروط العقدية يف الشريعة اإلسالمية 

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن عبد العزيز الفليقةصيغ العقود يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقحقواعد العقد

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارمسائل يف بيع الصابون
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-دار كنوز أشبيليا سليمان بن أمحد امللحمالقمار حقيقته وأحكامه
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(الشيوعية واإلحلاد: مكرر يف كتب الِفرق)األدلة على بطالن اإلشرتاكية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار كنوز أشبيليا مساعد بن عبد هللا احلقيلدراسة أتصيلية تطبيقية- ربح ما مل ُيضمن 
الرايض

الرايض- دار العاصمة محود بن أمحد الرحيليالرأمسالية وموقف اإلسالم منها

-دار كنوز أشبيليا فضل الرحيم حممد عثمان2/1أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية 
الرايض

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد العزيز اليمينالشرط اجلزائي وأثره يف العقود احلاضرة
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام األسهم اجلائزة واحملظورة
الرايض
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الرايض- مكتبة الرشد ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف مسائل أمحد)األشربة  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

مصر- دار الضياء ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف مسائل أمحد)كتاب األشربة الصغري  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

»من )كتاب األشربة من مسائل أمحد، ومعه كتاب الرتجل وكتاب الوقوف 
(مكرر يف مسائل أمحد )(أليب بكر اخلالل« اجلامع

-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةكتاب األشربة
( هـ276)الدينوري 

-البينة للطباعة والنشر 
دمشق

حتقيق
حممد كرد علي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(281 - 257 / 4)تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف األشـربة 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزاناألطعمة وأحكام الصيد والذابئح

الظهران- الدرر السنية فقه األطعمة واألشربة والتذكية والصيد والعقيقة واألضحية إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأحكام األضحية والذكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتلخيص أحكام األضحية والذكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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-دار كنوز أشبيليا بدرية بنت مشعل احلارثي2/1النوازل يف األطعمة 
الرايض

زين العابدين بن الشيخ بن أزوين(رسالة جامعية)النوازل يف األشربة 
اإلدريسي الشنقيطي

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

إشراف
سعد بن تركي اخلثالن. د

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (عقيقة– ذكاة – أضحية )ثالث شعائر 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدبيان اإللباس يف فنون اللباس
( هـ748)

الكويت- دار غراس  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي2/1لباس الرجل، أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي 

الظهران- الدرر السنية فقه اللباس والزينة إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام اخلواتـيم وما يتعلق هبا
( هـ795)أمحد 

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

ختريج/حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام اخلواتـيم وما يتعلق هبا
( هـ795)أمحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/تصحيح
عبد هللا القاضي

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(تقدم يف كتب أركان اإلسالم)أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج 
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1420)حممد انصر الدين األلباين أحكام اجلنائز وبدعها
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين تلخيص أحكام اجلنائز
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

الظهران- الدرر السنية فقه اجلنائز إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارأحكام اجلنائز

مفهوم واغتنام ومواعظ وآداب وحقوق وصرب واحتساب- أحكام اجلنائز 
وفضائل وأحكام، يف ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن علي بن وهف القحطاين
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانخمتصر أحكام اجلنائز

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن سعد الشثريالتذكرة يف أحكام املقربة العقدية والفقهية مراجعة وتقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن عمر السحيباينأحكام املقابر يف الشريعة اإلسالمية

مكرر يف فقه) 2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
(الطهارة والصالة

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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ابن عثيمني، حممد بن صاحل سؤاال يف أحكام اجلنائز70
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- دار ابن حزم (جمموعة رسائل البن تيمية)أحكام ما بعد املوت  حتقيق
فواز أمحد زمريل

فتوى جامعة يف آداب العزاء الشرعية والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس
فيه

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلحكمها، حكمتها، وقتها، مدهتا، صيغتها: التعزية

جامعة اإلمام حممد بنأمل بنت إبراهيم الدابسيالتعزية وأحكامها
الرايض- سعود 

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحأحكام اإلحداد تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطريياإلمداد أبحكام اإلحداد

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلمي(فتاواه – بدعه – أحكامه – أقسامه )اإلحداد  تقريظ
الشيخ عبد هللا بن جربين

القاهرة- مكتبة ابن تيمية أبو أويس الكرديالنعي وما يتعلق به، وحكم النعي يف املساجد تقدمي
مصطفى بن العدوي
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-املكتبة اإلسالمية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب املوت عظاته وأحكامه
األردن

-دار البيان احلديثة عبد الرمحن بن غرمان العمريأحكام الشهيد يف الفقه اإلسالمي
القاهرة

-دار إيالف الدولية مشهور بن حسن آل سلمانالقول املبني يف منكرات اجلنائز واملآمت ودور دفن املوتى والتأبني
الكويت

عبد الرمحن بن علي العسكر( انزلة25)النوازل املتعلقة ابجلنائز يف املسجد احلرام واملسجد النبوي 
( هـ1436)

املدينة- دار النصيحة 

شرح الصدور بـبـيـان بدع اجلنائز والقبور، ويليه فتاوى أهل العلم يف أحكام
اجلنائز والقبور

-مكتبة الصحابة عبد هللا بن حممد احلمادي
الشارقة

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب الطب على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين
( هـ458)احلسني احلنبلي 

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

-ابن ابز - من فتاوى ابن إبراهيم )الفقه املتعلق ابلطب وأحكام املرضى 
(هيئة كبار العلماء- اللجنة الدائمة 

الرايض- دار املؤيد  إشراف
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مناقشة طبية قام هبا- الفتاوى الشرعية على املشكل يف املسائل الطبية 
خنبة من األطباء مع مساحة اإلمام

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- دار ابن األثري 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالفتاوى الشرعية يف املسائل الطبية
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي  عناية
إبراهيم الشثري

مقارنة)النوازل الطبية عند احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا 
مجع ومناقشة - (ابلفتاوى والقرارات والتوصيات اجلماعية

الرايض- مكتبة املعارف  مجع/مناقشة
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

جدة- مكتبة الصحابة حممد بن حممد املختار الشنقيطيأحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها

الرايض- دار الزاحم نور الدين بن خمتار اخلادمياالستنساخ يف ضوء األصول والقواعد واملقاصد الشرعية

-دار كنوز أشبيليا عبد اإلله بن مزروع املزروعدراسة فقهية- أحكام اخلالاي اجلذعية 
الرايض

-مكتبة دار املنهاج حسن بن أمحد الفكيأحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

تقدمي
حممد بن انصر السحيباين. د
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-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن إبراهيم اخلضريي2/1أحكام األشعة واستخداماهتا يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام زراعة الشعر وإزالته
الرايض

الرايض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرمحن املهيزعأحكام املريض النفسي يف الفقه اإلسالمي

دمشق- دار ابن كثري أنس بن عوف عباس بن عوفدراسة مقارنة- األحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها 

هند بنت عبد العزيز بن عبد هللا بندراسة فقهية- التخدير 
ابز

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- دار امليمان عبد اجمليد بن عبد هللا  اليحىيأحكام التشخيص الطيب

رسالة جامعية من جامعة)دراسة فقهية - أثر األجهزة الطبية يف العبادات 
(اإلمام حممد بن سعود

الرايض- دار الصميعي إميان بنت سالمة الطويرش

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن ابلقاسم الشمرايناألحكام املتعلقة ابلتحاليل الطبية والفحوصات املعملية يف الفقه اإلسالمية

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايعآراء ابن تيمية حول اإلعاقة
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الرايض- دار بلنسية عبد اإلله بن عثمان الشايعآراء ابن القيم حول اإلعاقة

الرايض- دار الصميعي (للشيخني ابن ابز وابن عثيمني)اللؤلؤ الثمني يف فتاوى املعوقني  إعداد
عبد اإلله بن عثمان الشايع

-دار كنوز أشبيليا حممد بن هائل املدحجيرسالة دكتوراه - 3/1أحكام النوازل يف اإلجناب 
الرايض

األردن- دار النفائس أمحد الصويعي شليبكأحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي

-دار األصول العلمية األمني احلاج حممد أمحدأحكام السقط
اسطنبول

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن عبد هللا اليحىيجتميد النطف يف الفقه اإلسالمي

بريطانيا- جملة احلكمة إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيمرسالة ماجستري- أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن عبد العزيز الشويرخ2/1 (أطفال األانبيب)أحكام التلقيح غري الطبيعي 
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالندراسة فقهية مقارنة ابلطب- أكثر مدة احلمل 
الرايض

1251   من 756صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
حبوث فقهية طبية :املوضوع 

09

-دار كنوز أشبيليا أمساء بنت عبد الرمحن الرشيداألحكام الفقهية ألمراض النساء والوالدة
الرايض

-دار كنوز أشبيليا هيلة بنت عبد الرمحن اليابس2/1حقيقتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي - األمراض الوراثية 
الرايض

دراسة فقهية للقرارات الطبية- أحكام قرارات العالجات املساندة للحياة 
2/1املصريية حول اإلنعاش والعناية املركزة 

الكويت- ركائز للنشر طارق بن طالل عنقادي

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت علي السهلي(مكرر يف كتب القضاء الشرعي)إثبات النسب أو نفيه ابلقرائن الطبية 
الرايض

الرايض- دار التحبري مساعد بن عبد الرمحن القحطايندراسة فقهية مقارنة- العقد الطيب وآاثره 

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن فهد املعيقليأثر مقاصد الشريعة يف ضبط أخالقيات املهنة الطبية- أخالقيات الطب 
بريوت

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن عبد هللا اليحىياإللزام بنتائج الفحص الطيب قبل الزواج

الكويت- ركائز للنشر عادل بن سعد احلارثي(دراسة فقهية مقارنة)حقيقتها وأحكامها - احلوائل الطبية املستجدة 

الرايض- دار الصميعي أمحد بن مبارك اهلمامياألحكام الفقهية املتعلقة مبرض السكري يف العبادات تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن فتوى171- املفيد يف تقريب أحكام املسافر 
( هـ1430)

مكة- دار عامل الفوائد  مجع
حممد بن عبد الرمحن العريفي

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوريضياء السالكني يف أحكام وآداب املسافرين

ابن عثيمني، حممد بن صاحلإعالم املسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما خيص املالحني اجلويني
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلإقامة املسافر وسفر املقيم

الرايض- دار طيبة سليمان بن عبد هللا املاجدحد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

الرايض- دار طيبة ربيع بن حممد السعوديزاد املسافرين إىل غري بالد املسلمني
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حيوي ثالثة أحباث أتصيلية يف فقه النوازل مع امللخص- أصول النوازل 
( وثيقة723)العلمي لواثئق النوازل 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين

حيوي كافة القرارات الصادرة عن اجملامع الفقهية يف النوازل- واثئق النوازل 
4/1 هجري 1437املعاصرة حىت عام 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين4/1فقه النوازل 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن بكر بن عبد هللا أبو زيد2/1فقه القضااي املعاصرة يف العبادات - موسوعة فقه النوازل 

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن حممد القرشي(مكرر يف كتب القضاء)دراسة أتصيلية تطبيقية - النوازل القضائية 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 2/1فقه النوازل 

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن عبد هللا بن محيد2/1اجلامع يف فقه النوازل 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحبوث فقهية يف قضااي عصرية

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحنوازل الزكاة املستجدة
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الرايض- دار أشبيليا أسامة بن أمحد اخلالويالنوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة ابلتداوي ابلصيام

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحخمتصر نوازل احلج

الرايض- دار التوحيد علي بن انصر الشلعانالنوازل يف احلج

دراسة فقية- الدماء الواجبة يف احلج وأحكام النوازل الفقهية يف اهلدي 
مقارنة

-دار كنوز أشبيليا ابسم بن صاحل البيحاين
الرايض

تقريظ
خالد بن علي املشيقح. د

عبد الرمحن بن علي العسكردراسة فقهية تطبيقية- نوازل املساجد 
( هـ1436)

الرايض- دار التحبري 

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن عدانن ابدريقمجعا ودراسة- النوازل املتعلقة ابملفيت واملستفيت 

هشام بن عبد هللا األزدي املالكي2/1املفيد للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام 
( هـ606)القرطيب 

سراييفو- مركز جنيبويه 
(البوسنة واهلرسك)

حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د

الرايض- دار املأثور أمني بن علي الصبحيالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراحالقواعد الفقهية املتعلقة أبحكام التداوي وتطبيقاهتا الطبية املعاصرة
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دراسة ألكثر من مخسني انزلة طبية- الفروق الفقهية يف النوازل الطبية 
مدعمة بقرارات اجملامع الفقهية

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن قاسم إمساعيل دراج

مقارنة)النوازل الطبية عند احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا 
مجع ومناقشة - (ابلفتاوى والقرارات والتوصيات اجلماعية

الرايض- مكتبة املعارف  مجع/مناقشة
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

-دار كنوز أشبيليا حممد بن هائل املدحجيرسالة دكتوراه - 3/1أحكام النوازل يف اإلجناب 
الرايض

عبد الكرمي بن حممد الالحمنوازل احليض والنفاس
( هـ1438)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- دار التحبري انيف بن دعيج الدعيجالنوازل الفقهية املتعلقة مبكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات

الرايض- دار الصميعي سلطان بن انصر الناصردراسة فقهية أتصيلية- نوازل الوقف 

-دار كنوز أشبيليا بدرية بنت مشعل احلارثي2/1النوازل يف األطعمة 
الرايض

زين العابدين بن الشيخ بن أزوين(رسالة جامعية)النوازل يف األشربة 
اإلدريسي الشنقيطي

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

إشراف
سعد بن تركي اخلثالن. د

الرايض- دار التحبري خليل بن عبد الرمحن الرباكالنوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د
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الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمدنوازل الضيافة

الرايض- دار التحبري لبىن بنت عبد العزيز الراشدالنوازل يف زينة املرأة تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د
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بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد فتوى جامعة يف التنبيه على العبادات

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن عثمان اهلليلالنيابة يف العبادات

الرايض- مكتبة الرشد حممد طاهر الرزقي(تقدم يف فقه األموال) 2/1عامل الزمن يف العبادات واملعامالت 

الرايض- دار املسلم خالد بن علي املشيقح2/1معرفة أوقات العبادات 

مجعا- املسائل الفقهية اليت ُحِكي فيها رجوع الصحابة رضي هللا عنهم 
(رسالة دكتوراه) 2/1ودراسة 

الدمام- دار ابن القيم خالد بن أمحد اببطني

بريوت- دار ابن حزم عبد السالم بن حممد علوشكتاب االنتهاء ملعرفة األحاديث اليت مل يفـت هبا الفقهاء

الرايض- دار أشبيليا عبد هللا بن حممد املطلقأحباث فقهية مقارنة

 مسألة فقهية مما يكثر احلوار فيه بني الناس40– حماورات فقهية معاصرة 
2/1

املؤلفصاحل بن سليمان الراجحي

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللجمموع الرسائل املفيدة
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(دراسة مقارنة)أحكام وخصائص احلرمني املكي واملدين يف الفقه اإلسالمي 
½

بريوت- شركة الراين علي أمحد القاعدي

املؤلفيوسف بن مطر احملمدياألحكام الفقهية املتعلقة ابملدينة النبوية

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن حممد الصقريأحكام احلرم املكي

املدينة- دار اإلمام مسلم مخس رسائل يف احلرمني الشريفني واملسجد األقصى حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار القبس علي احلمد احملمد الصاحليتنبيهات حول املقام ومىن واقرتاحات تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقح2/1اجلامع ألحكام األميان والنذور 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن علي املشيقحدراسة فقهية مقارنة- أحكام اليمني ابهلل عز وجل 

الرايض- مكتبة الرشد راشد بن فهد آل حفيظاألميان اليت ال كفارة هلا

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل الدماء يف االسالم
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حممد بن إبراهيم آل الشيخرسالة يف دية النفس وغريها
( هـ1389)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرمحن بن حممد املزي. د

جامعة اإلمام حممد بنإبراهيم بن حممد الفايز2/1البناء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
الرايض- سعود 

رسالة ماجستري أشرف عليها الشيخ صاحل)  2/1اإلعالن أبحكام البنيان 
(الفوزان

ابن الرامي البناء، حممد بن إبراهيم
(منتصف القرن الثامن)اللخمي 

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد الرمحن بن صاحل األطرم. د

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا آل سعيددراسة فقهية مقارنة- أحكام اهلدم والنقض يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريالطرق الشرعية إلنشاء املباين احلكومية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(108 - 96 / 4تقع يف الفتاوى الكربى البن تيمية ج)مسائل يف الوالء 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة املعارف عبد الباقي أمحد سالمةاإلسالم والرق

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس إيقاف النبيل على حكم التمثيل تقدمي
الشيخ حممد بن عثيمني

-مؤسسة اجلريسي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حقيقته ، اترخيه ، حكمه- التمثيل 
الرايض
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مصر- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريحاخلالصة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/ مسي جاد هللا 

أبو احملاسن، حممد بن علي احلسيينكتاب اإلملام آبداب دخول احلمام
( هـ765)الدمشقي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن شكري بن علي بواي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى يف الصيد والرحالت الربية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف اإلجازات والرحالت23

دار املتعلم للنشرعبد هللا بن حممد الطيارتوجيه وتنبيه إىل هواة الصيد وحمبيه
الزلفي– والتوزيع 

بريوت- مؤسسة الرسالة إميان بنت حممد املهدي األطروينالرتويح عن النفس وحكمه يف الفقه اإلسالمي

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن حممد اجلرفايلاألحكام الفقهية املتعلقة ابملطارات

الرايض- دار طيبة هيلة بنت عبد الرمحن اليابسرسالة علمية– أحكام اخلدمة يف الفقه اإلسالمي 
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-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عمر ابزمولأحكام اخلدم يف الشريعة اإلسالمية
بريوت

الرايض- مدار الوطن وفاء بنت عبد العزيز السويلمأحكام األم يف الفقه اإلسالمي

بريوت- مؤسسة الرسالة سعد بن عبد العزيز احلقباين2/1أحكام املسنني يف الفقه اإلسالمي 

-اجلامعة اإلسالمية بو بكر ابه3/1مجعا ودراسة - ما خيتلف فيه احلكم ابلقلة والكثرة يف العبادات 
املدينة

رسالة - 2/1اإلحكام فيما خيتلف فيه الرجال والنساء من األحكام 
جامعية

اخلرب- دار ابن عفان أمحد بن عبد هللا العمري

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد السالم اخلرشيفقه الفقراء واملساكني يف الكتاب والسنة

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عمر ابزمولأحكام الفقري واملسكني يف القرآن العظيم والسنة املطهرة
بريوت

بريوت- شركة الراين حممد بلو بن حممد اخلياطأحكام املسألة واالستجداء يف الفقه االسالمي

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام األوالد الناجتني عن الزىن
الرايض
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دار الفضيلة للنشر( هـ1423)عمر بن حممد السبيل (دراسة فقهية مقارنة)أحكام الطفل اللقيط 
والتوزيع

عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد بنرسالة يف أحكام الطفل املميز يف النكاح
( هـ1274)عبد الوهاب 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
خالد بن سعد اخلشالن. د

دمشق- دار النوادر عبد املنعم فارس سقاأحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي

-دار البيان احلديثة حممد عبد الرمحن األهدلإنباء اخلالن أبحكام العميان
القاهرة

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلاإلعالن املشروع واملمنوع يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشيأحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس- شعر الرأس 

مكتبة دار البيان احلديثةفواز بن خلف الثـبـيـتـيالضرب بني املشروع واملمنوع
الطائف- 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحناألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية والرتبوية
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم  مجع
عبد العزيز املسيند

الرايض- دار طيبة حممد أمحد علي واصلأحكام التصوير يف الفقه االسالمي إشراف
صاحل الالحم. د
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي العيسى. د2\1التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 

-دار األندلس اخلضراء عبد الرمحن بن فايعأحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي
جدة

-دار أصداء اجملتمع صاحل بن حممد السلطانالطيب وأثره يف األحكام
بريدة

الرايض- مكتبة املعارف مساعد بن قاسم الفاحلأحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن وائل التوجيريدراسة فقهية مقارنة- حق االرتفاق 

دمشق- دار النوادر صفاء موزةدراسة مقارنة- محاية البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالمية 

الرايض- دار امليمان أمحد بن حممد بن عتيقاألحكام الفقهية املتعلقة ابلتدخني

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد علي واصلرسالة علمية– أحكام الرتمجة يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار التدمرية صاحل بن علي العقلالتهمة وأثرها يف األحكام الفقهية
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-دار كنوز أشبيليا ايسني بن كرامة هللا خمدوم2/1أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

تقدمي
صاحل بن عثمان اهلليل

الرايض- دار طويق خالد بن سعد السرهيد(رسالة جامعية)حتديده واألحكام الفقهية املتعلقة به - الصاع النبوي 

ـــَمر يف ضوء الكتاب والسنة ـ مكة- املكتبة األسدية حنان بنت علي اليماينأحكام السَّ

الرايض- مكتبة الرشد حممد عبد الرحيم ولد العريبأحكام الزايرة يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا انصر بن حممد املنيعتصرفات السكران يف الفقه اإلسالمي
الرايض

-دار كنوز أشبيليا عمر بن عبد هللا بن طالبأحكام األمساء والكىن واأللقاب
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالن(مكرر يف فتاوى قرآنية)األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي 

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنأحكام التكبري

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينسجود الشكر
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 
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الرايض- دار أشبيليا خالد بن سعد اخلشالن2/1التداخل بني األحكام يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار التحبري علي بن رميح الرميحياآلراء الفقهية املعاصرة احملكوم عليها ابلشذوذ يف العبادات تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن حيىي عطيف2/1آاثر اخلوف يف األحكام الفقهية 

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربيإبطال احليل
( هـ387)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق وتعليق
سليمان بن عبد هللا العمري. د

حممود بن احلسن الطربي القزويينكتاب احليل
( هـ440)

مصر- دار العال  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

القاهرة- دار السالم علي عبد الرحيم عامردراسة مقارنة- أحكام االشتباه يف النسب يف الفقه اإلسالمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد آل عتيقمن أحكان النفط الفقهية

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن سودان املويهيأحكام الـسَّـرت يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقحاملختصر يف األنكحة واألطعمة واألميان والنذور
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الرايض- دار الصميعي عزيز بن فرحان العنزيأحكام الـِحرفة وآاثرها يف الفقه اإلسالمي

الرايض- وقفية التحبري حممد بن جرب األلفيجراسة مقارنة- احلق يف الفقه اإلسالمي 

املدينة- دار النصيحة عبد العزيز بن حممد الربيشالتيامن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادراإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة
( هـ794)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
سعيد األفغاين

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادراإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 3/1السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  ختريج/حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

1420)حممد انصر الدين األلباين متام املنة يف التعليق على فقه السنة للسيد سابق
(هـ

الرايض- دار الراية 

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزان(للقرضاوي)اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام 
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لبنان- دار الفكر حممد رواس قلعة جيموسوعة فقه أيب بكر الصديق

عجمان- مكتبة الفرقان حممد مسيعي الدستاينانفرادات ابن عباس عن مجهور الصحابة يف األحكام الفقهية

-دار أضواء السلف املهدي الوايف2/1فقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإلمام مالك 
الرايض

مكة- جامعة أم القرى عبد هللا بن صاحل الرسيىنفقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإلمام مالك

-دار البشائر اإلسالمية قيس بن عبد الغفور اخلفاجياإلمام اآلجري وآراؤه الفقهية
بريوت

األردن- دار عمار مجال حممد تقي رسول ابجالنإسحاق بن راهويه وأثره يف الفقه اإلسالمي

أول تدوين لفقه اإلمام مقاران بفقه غريه من- فقه اإلمام سعيد بن املسيب 
4/1العلماء 

بريوت- شركة الراين هاشم مجيل عبد هللا

الرايض- مكتبة العبيكان سعود بن صاحل العطيشانمنهج ابن تيمية يف الفقه

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1431)حممد سيد حاج انفرادات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية عن األئمة األربعة

1251   من 773صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه
حبوث يف فقه علماء معينني :املوضوع 

09

الكويت- دار اخلزانة صاحل بن حممد احلسنفقه الشيخ حممد بن عبد الوهاب

القاهرة- دار الرايض عبد الرمحن بن عبد العزيز العقلالتقريب لفقه العالمة الشيخ أمحد حممد شاكر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر4/1فقه الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  عناية
عبد هللا الطيار و سليمان أاب اخليل. د

منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يف القضااي الفقهية املستجدة
مع التطبيق على أبرز العبادات

الدمام- دار ابن اجلوزي شايف بن مذكر السبيعي تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان
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حمفوظ بن أمحد الكلوذاين البغداديكتاب التهذيب يف الفرائض
( هـ510)احلنبلي 

جدة- دار اخلراز  دراسة/حتقيق
راشد بن حممد اهلزاع. د

شرح املنظومة الرحبية حملمد بن علي)هتذيب األحاديث يف علم املواريث 
(( هـ577)الرحيب 

إبراهيم بن أيب القاسم احلكمي
( هـ959)

احملقق حتقيق
حممد بن حمسن الديباجي

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية الرحبية يف علم الفرائض
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1426)رشيد بن حممد القيسي اهلدية شرح الرحبية يف علم املواريث عناية
سعد بن عبد هللا السعدان

بدر الدين حممد بن حممد املارديين2/1شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة 
( هـ912)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد بن سليمان العريين. د

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي2/1هناية اهلداية إىل حترير الكفاية يف علم الفرائض 
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- دار ابن خزمية  حتقيق
عبد الرزاق أمحد حسن. د

شرح القصيدة الالمية يف الفرائض احلنبلية، لنصر هللا البغدادي، ويف أوهلا
جمموع نفيس حيوي مخس منظومات يف الفرائض

عثمان بن حممد بن قايد النجدي
( هـ1097)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
فيصل يوسف العلي

صاحل بن حسن األزهري البهويت6/1عمدة كل فارض يف علم الوصااي والفرائض 
( هـ1121)احلنبلي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
طارق بن سعيد احلميد

حملمد بن حجازي الربهاين)شرح منظومة القالئد الربهانية يف علم الفرائض 
( هـ1205

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالنقوش الذهبية على القالئد الربهانية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج وتعليق
طارق بن حممد اخلويطر. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالفوائد اجللية يف املباحث الفرضية
( هـ1420)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

التعليقات املرضية على الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية للشيخ
-اختيارات شيخ اإلسالم يف الفرائض – : عبدالعزيز بن ابز، ملحق به

جدة– مكتبة الشنقيطي هشام بن إبراهيم أبو شام

خمتصر يف علم الفرائض للشيخ حافظ)الشعاع الفائض شرح النور الفائض 
(( هـ1377)احلكمي 

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن أمحد ظفراين

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتسهيل الفرائض
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتلخيص فقه الفرائض
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد الكرمي بن حممد الالحمكتاب الفرائض
( هـ1438)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزانرسالة ماجستري- التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية 

صنعاء- دار اآلاثر زايد بن حسن الوصايب العمرياجلامع يف أحاديث وآاثر الفرائض حتقيق
الشيخ حيىي بن علي احلجوري
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الرايض- دار التدمرية سعد بن تركي اخلثالنتسهيل حساب الفرائض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(60 - 50 / 4)تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف الفرائـض 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامديالتخارج بني الورثة، أحكامه وصوره يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا فهد بن عبد هللا آل طالباملسائل الفقهية امللقبة يف غري الفرائض مع تطبيقات معاصرة
الرايض

الرايض- دار التدمرية عبد هللا دهيكل السلميآايت املواريث ودالاللتها التشريعية
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ابن جرير، حممد بن جرير الطربيقصص األنبياء
( هـ310)

الدار املصرية اللبنانية حتقيق
مجال بدران

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر قصص األنبياء
(هـ

عمان- دار النبالء  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينحتفة النبالء من قصص األنبياء البن كثري
( هـ852)

–مكتبة الصحابة 
بيع دار ابن/ الشارقة 

عناية
غنيم بن عباس بن غنيم

الرايض- مدار الوطن صالح فتحي هلل(لإلمام ابن كثري)الصحيح املنتقى من سري األنبياء  إشراف
طارق بن عوض هللا

فصول يف ذكر ما قصه هللا علينا يف كتابه من أخبار- قصص األنبياء 
األنبياء مع أقوامهم

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر صحيح القصص النبوي

ذكر قصص األنبياء الواردة يف) (50 - 1من )صحيح القصص النبوي 
(السنة النبوية

مصر- مكتبة الصحابة أبو إسحاق احلويين

الرايض- مكتبة الرشد عبد الفتاح عبد العزيز رسالنحماضرات يف اتريخ األنبياء عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم

قصص ا
القصص احلق- ألنبياء 

الرايض- مكتبة املعارف عبد القادر بن شيبة احلمد

1251   من 778صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
:املوضوع  قصص األنبياء

11

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسقراءة أتصيلية يف سري وقصص األنبياء عليهم السالم- فبهداهم اقتده 
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ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بنسرية ابن إسحاق املسماة بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازي
( هـ151)يسار 

الرايض- دار طيبة  تعليق/حتقيق
حممد محيد هللا

ـري  دمشق- دار القلم ( هـ188)الفزاري، إبراهيم بن حممد 2/1كتاب الـسِِ دراسة وحتقيق
فاروق محادة. د

ابن هشام، عبد امللك بن هشام3/1السرية النبوية 
( هـ218)احلمريي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طه عبد الرؤوف سعد

ابن هشام، عبد امللك بن هشام4/1السرية النبوية  
( هـ218)احلمريي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

ابن هشام، عبد امللك بن هشام2/1السرية النبوية 
( هـ218)احلمريي 

بريوت- دار اخلري  حتقيق
عدد من احملققني

1408)عبد السالم حممد هارون هتذيب سرية ابن هشام
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة 

230)منتقى من طبقات ابن سعد )سنن النيب صلى هللا عليه وسلم وأايمه 
((هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

انتقاء
عبد السالم بن حممد علوش

395)أمحد بن فارس الرازي املكي سرية النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أبول أمحد ايسني اجلزائري. د

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدجوامع السرية النبوية
( هـ456)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

1251   من 780صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالدرر يف اختصار املغازي والسري
( هـ463)النمري 

مصر- دار املعارف  حتقيق
شوقي ضيف. د

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1كتاب املبعث واملغازي 
( هـ535)األصبهاين 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خليل الرابح

السهيلي، عبد الرمحن بن عبد هللا7/1البن هشام  (السرية النبوية)الروض األنف يف شرح 
( هـ581)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق وتعليق وشرح
عبد الرمحن الوكيل

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدللسهيلي (الروض األنف الباسم يف السرية النبوية الشريفة)خمتصر كتاب 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد العزيز حرفوش. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيسرية النيب صلى هللا عليه وسلم وسرية العشرة أصحابه
( هـ600)

اسطنبول- دار السمان  حتقيق وتعليق
أنس بن حممد تدمري

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالدرة املضيئة يف السرية النبوية
( هـ600)

الرايض- دار طويق 

عبد الكرمي بن عبد النور احلليب3/1املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ عبد الغين 
( هـ735)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أمحد آل عباس

رسالة)املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ عبد الغين 
(جامعة أم القرى- ماجستري 

عبد الكرمي بن عبد النور احلليب
( هـ735)

مكة- جامعة أم القرى  دراسة وحتقيق
صاحلة بنت رشيد القثامي

الرايض- دار بلنسية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف هتذيب السرية النبوية حتقيق
خالد بن عبد الرمحن الشايع

1251   من 781صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11

مصر- دار املودة ( هـ694)أمحد بن عبد هللا الطربي خالصة سري سيد البشر حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيم2/1خمتصر السرية النبوية 
( هـ711)

-شركة دار مدى 
الكويت

عناية
وليد العلي والشيخ فيصل العلي. د

ابن سيد الناس، حممد بن حممد بن2/1عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري 
( هـ734)حممد 

دمشق- دار ابن كثري  تعليق/ختريج/حتقيق
حممد العيد وحميي الدين مستو. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(سري أعالم النبالء)تقع يف آخر كتابه - السرية النبوية 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممداملختصر الصغري يف سرية البشري النذير
( هـ767)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر الفصول يف سرية الرسول
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
ابسم اجلوابرة و مسري الزهريي. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر الفصول يف اختصار سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد احلميد حممد الدرويش

أمحد بن أيب عثمان الشماخيالسري
( هـ792)

لبنان- املدار اإلسالمي  حتقيق
حممد حسن. د

ابن أيب العز احلنفي، علي بن عليصلى هللا عليه وسلم- األرجوزة امِلئية يف ذكر حال أشرف الربية 
( هـ792)

مكة- دار طيبة اخلضراء  شرحها
أمحد بن غامن األسدي
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وهي) (صلى هللا عليه وسلم)األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية 
، وهي املنسوبة خطأ البن أيب العز احلنفي( بيت100عصارة للسرية يف 

815)ابن الشحنة ، حممد بن حممد 
(هـ

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
حممد بن أمحد آل رحاب

الكلمات الرضية على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية البن أيب
( هـ792)العز احلنفي 

مكتبة وتسجيالت دروسعزيز بن فرحان العنزي
الشارقة- الدار 

الروضة الندية يف شرح األرجوزة املئية يف ذكر حال أشرف الربية البن أيب
العز احلنفي، ويليها شرح منظومة ابن الشحنة احلليب احلنفي يف السرية

بريوت- دار ابن حزم كاملة الكواري

شرح األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية، للعالمة ابن أيب العز
( هـ792)احلنفي 

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنينظم الدرر السنية يف السري الزكية
( هـ806)

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
طارق بن سعيد آل عبد احلميد

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدالسرية النبوية
( هـ808)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج
أمحد البزرة

الفاسي، حممد بن أمحد احلسيناجلواهر السنية يف السرية النبوية
( هـ832)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق ودراسة
ضيف هللا بن حيىي الزهراين. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن8/1جامع اآلاثر يف السري ومولد املختار 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار الفالح  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنجملس يف ختم السرية النبوية
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل
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ــة على ألفـية السرية النـبوية للعراقي ــيَّـــ ـــ ـــِن ـ املناوي، حممد بن عبد الرؤوفالعـجالة السَّ
( هـ1031)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
عمر بن أمحد آل محد

خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومعه تعليقات الشيخ حممد
حامد الفقي

القاهرة- دار الوسطية ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  حتقيق
حممد بن عوض املصري

ومعها تعليق الشيخ حممد حامد)خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم 
(الفقي

مصر- دار املداد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  عناية
حممد بن عوض املصري

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

حملمد بن عفيفي الباجوري)التعليق على نور اليقني يف سرية سيد املرسلني 
( هـ1345

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

للشيخ حافظ)نثر اجلواهر املضية على كتاب أمايل يف السرية النبوية 
( هـ1377احلكمي 

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعي

ما صح من سرية رسول هللا وذكر أايمه وغزواته- صحيح السرية النبوية 
(توقف عند فصل االسراء)وسراايه والوفود إليه للحافظ ابن كثري 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

1427)صفي الرمحن املباركفوري الرحيق املختوم
(هـ

الرايض- دار السالم 

الرايض- دار التدمرية حممود بن حممد املالحالتعليق على الرحيق املختوم
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1427)صفي الرمحن املباركفوري (خمتصر للرحيق املختوم)روضة األنوار يف سرية النيب املختار 
(هـ

الرايض- دار السالم 

قصص وأخبار: القسم األول - (دروس وعرب)صحيح السرية النبوية 
العهد املكي

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين
( هـ1438)

الرايض- مدار الوطن 

األردن- دار النفائس إبراهيم بن حممد العليصحيح السرية النبوية تقدمي
عمر بن سليمان األشقر. د

حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد الرواايت- السرية النبوية الصحيحة 
السرية النبوية

-مكتبة العلوم واحلكم أكرم ضياء العمري
املدينة

مكة- جامعة أم القرى جمموعة من الباحثني(صلى هللا عليه وسلم)صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البشر 

-مركز امللك فيصل مهدي رزق هللا أمحدالسرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية
الرايض

-دار إمام الدعوة مهدي رزق هللا أمحدصفوة السرية النبوية يف سرية خري الربية صلى هللا عليه وسلم
الرايض

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي4/1اللؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون 

الدمام- دار ابن اجلوزي موسى بن راشد العازمياملختصر يف السرية النبوية
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-شركة دار رسالة البيان سليمان بن محد العودةدراسة علمية ووقفات تربوية- املختصر من صحيح السرية النبوية 
الرايض

الرايض- دار التدمرية زيد بن عبد الكرمي الزيدفقه السرية

بريوت- دار ابن حزم أكرم ضياء العمريمن فقه السرية النبوية

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفيالصادق األمـني

-رابطة العامل اإلسالمي جمموعة من الباحثنياملوسوعة امليسرة يف التعريف بنيب الرمحة صلى هللا عليه وسلم
مكة
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النظائر يف- املدخل إىل علم السرية النبوية على صاحبها الصالة والسالم 
(األوائل- ما مل يصح فيه حديث-ما ليس له أصل-املتواتر)السرية النبوية 

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن غامن األسدي

أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيلشرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم
( هـ665)املقدسي 

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

-شركة مكتبة البخاري ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب شرح ستة مواضع من السرية النبوية
الكويت

الرايض- دار طيبة أمحد فريدوقفات تربوية مع السرية النبوية

الدمام- مكتبة املتنيب فخر الدين بن الزبري احملسـي(العهد املكي)السرية النبوية يف ضوء اهلداايت القرآنية 

التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة، ويليه جزء فيه حديث حليمة السعدية
( هـ443)حملمد بن علي البصري 

الرايض- دار التوحيد ( هـ762)مغلطاي بن قـليج  دراسة/حتقيق
حممد بن حممد علوان

الرايض- دار طيبة سليمان بن محد العودة(فقه املروايت)اهلجرة األوىل يف اإلسالم 

الرايض- مكتبة التوبة علي الشيخ أمحد أبو بكرمعامل اهلجرتني اىل أرض احلبشة

تـهامـةأبو تراب الظاهريسرااي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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الدمام- دار ابن اجلوزي بريك حممد العمريالسرااي والبعوث النبوية حول املدينة ومكة

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليإعالم السائلني عن كتب سيد املرسلني، صلى هللا عليه وسلم
( هـ953)

-مؤسسة أيب عبيدة 
القاهرة

حتقيق
حممود األرانؤوط

الرايض- دار العقيدة حممد بن عبد العزيز الفهاددراسة حديثية موضوعية- سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم  تقريظ
عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد. د

-شركة مكتبة البخاري عبد املنعم اهلامشيحماوالت اغتيال النيب صلى هللا عليه وسلم
الكويت

الرايض- مدار الوطن خالد أبو صاحلقاصمة الظهر، مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته وأثر ذلك على األمة

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلميوفاة سيد البشر صلى هللا عليه وسلم وما فيها من الدروس والعظات والعرب

مكرر يف األجزاء)تركة النيب صلى هللا عليه وسلم والسبل اليت وجهها فيه 
(احلديثية

267)محاد بن إسحاق بن إمساعيل 
(هـ

دراسة/حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

1420)حممد انصر الدين األلباين نصب اجملانـيق لنسف قصة الغرانيق
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشاميالغرانيق قصة دخيلة على السرية النبوية
بريوت
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الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا العوشنما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية

-مكتبة عباد الرمحن حممد بن علي آل جماهدهؤالء دعا هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم
مصر

دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف
"فقه السرية"كتابه 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

القاهرة- دار احلرمني قاسم بن أمحد اليمايناملواهب يف الرد على من قال إبسالم أيب طالب تقدمي الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي آل غضيةمعجم ما خيص آل البيت النبوي

(نيب الرمحة حممد صلى هللا عليه وسلم)األحباث العلمية للمؤمتر الدويل 
9/1

اجلمعية السعودية للسنة
(سنن)وعلومها 
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مقابلة على نسخة)الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(عليها مساعات كثرية

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

مكتبة نظام يعقويب
البحرين- اخلاصة 

مقابلة على مخس)الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(خطية

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
حممد العالوي

املال علي القاري، علي بن سلطان2/1شرح الشفا للقاضي عياض 
( هـ1014)حممد 

مكة- دار الباز 

544)للقاضي عياض بن موسى  (الشفا بتعريف حقوق املصطفى)خمتصر 
(هـ

اختصار
أمحد بن عثمان املزيد. د

لإلمام (الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم)املهذب من 
القاضي عياض بن موسى اليحصيب

دمشق- دار القلم صالح بن أمحد الشامي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي4/1الوفا بفضائل املصطفى 
( هـ597)البغدادي 

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
عامر حسن صربي. د

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميهنج الوصول إىل حقيقة حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميمي2/1حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته يف ضوء الكتاب والسنة 
الرايض

لندن- املنتدى االسالمي (سبع مقاالت)حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم بني اإلجالل واإلخالل  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانمن حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

والذب عنها يف ضوء مؤلفات (صلى هللا عليه وسلم)حقوق املصطفى 
اإلمام ابن تيمية رمحه هللا

الدمام- دار ابن اجلوزي أمساء بنت حممد توفيق

هناية السول يف خصائص الرسول البن دحية الكليب، ويليه فضل الصالة
على النيب عليه الصالة والسالم البن أيب عاصم وألبن إسحاق األزدي

ابن دحية الكليب، عمر بن احلسن
( هـ633)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

ابن دحية الكليب، عمر بن احلسنهناية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ633)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريغاية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ804)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وختريج
عبد هللا حبر الدين عبد هللا

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريغاية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ804)الشافعي 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عادل بن سعد

حممد بن حممد اخليضري الشافعياللفظ املكرم خبصائص النيب صلى هللا عليه وسلم
( هـ894)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممود أمحد عبد احملسن. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن8/1البشرى ابلنسخة املسندة من اخلصائص الكربى 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل بن هاشم العمري

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إمساعيل املأريبكشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألمة تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
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-مكتبة دار املنهاج الصادق بن حممد بن إبراهيمخصائص املصطفى صلى هللا عليه وسلم بني الغلو واجلفاء
الرايض

خصائص سيد العاملني وما له من املناقب العجائب على مجيع األنبياء
عليهم السالم

لطائف لنشر الكتب( هـ776)يوسف بن حممد السُّرََّمري 
الكويت- والرسائل 

حتقيق
خالد بن منصور املطلق

خصائص أمته- خصائص األنبياء - خصائص النيب )اجلامع يف اخلصائص 
(خصائص ال تثبت- 

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي

-املكتب اإلسالمي وليد األعظمياملعجزات احملمدية
بريوت

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيبداية السول يف تفضيل الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ660)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرحيم بن إبراهيم اهلاشمعظيم قدر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وحقه على اإلنـس واجلن

الرايض- مدار الوطن خالد أبو صاحلمن أسرار عظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم

1434)حممد بن عبد هللا السبيل دعوة املصطفى ودالئل نبوته ووجوب حمبته ونصرته
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الدمام- دار الذخائر عبد الرمحن بن عبد اجلبار هوساويمنهج القرآن يف تثبيت النيب صلى هللا عليه وسلم وتكرميه
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-دار البشائر اإلسالمية ايسر بن حسني العزاويدراسة حتليلية- آايت األدب مع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
بريوت

الرايض- دار العاصمة أمحد بن غامن األسدياإلمتاع مبا تعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من إمجاع
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–دار املرياث النبوي خالد بن قاسم الردادياملدخل إىل علم الشمائل النبوية
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى مشائل النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

1420)حممد انصر الدين األلباين للرتمذي (الشمائل احملمدية)خمتصر 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

خمتصر مشائل)شرح - املعسول يف مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم 
(النيب صلى هللا عليه وسلم

مركز إحسان لدراساتحسن بن عبد احلميد خباري
جدة- السنة النبوية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح مشائل النيب صلى هللا عليه سلم أليب عيسى، حممد بن عيسى الرتمذي

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدشرح الشمائل احملمدية

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدأحوال املصطفى

الشاشي، حممد بن علي، املعروفكتاب مشائل النبوة
( هـ365)ابلقفال 

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أمحد آل عباس

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار التوحيد  ختريج/دراسة/حتقيق
حسني سليم أسد وابنه مرهف
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أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار املسلم  حتقيق
صاحل بن حممد الونيان. د

حممد بن عبد هللا السجستاينَخـلق النيب صلى هللا عليه وسلم وُخـلُـقه
( ه450بعد )الكاتب 

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

ضبط وتعليق
طارق طاطمي. د

516)البغوي، احلسني بن مسعود 2/1األنوار يف مشائل النيب املخـتار 
(هـ

دمشق- دار املكتيب  حتقيق
إبراهيم اليعقويب

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليهذا هو حممد، صلى هللا عليه وسلم
( هـ597)البغدادي 

دمشق- دار سعد الدين  حتقيق
حممد عبد الرحيم

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  ختريج
عبد القادر األرانؤوط

املال علي القاري، علي بن سلطان3/1مجع الوسائل يف شرح الشمائل 
( هـ1014)حممد 

الدمام- دار ابن القيم  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسان الدمياطي

دار الوسيلةجمموعة من الباحثني12/1موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  إشراف
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

مركز دراسات السنة( يف السلسلة3رقم ) 2/1موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة 
عمان- النبوية 

مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الرايض- جملة البيان موسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية الشريفة مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د
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القاهرة- دار احلرمني أم عبد هللا الوادعيةالصحيح املسند من الشمائل احملمدية تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفراآلايت البينات يف ذكر أعضاء الرسول وما فيها من معجزات

-دار الغرب اإلسالمي أمحد بن عبد العزيز احلداد3/1أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة 
بريوت

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرمن أخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم

1427)صفي الرمحن املباركفوري 3/1وإنك لعلى خلق عظيم 
(هـ

-كندة لإلعالم والنشر 
القاهرة

الرايض- دار التوحيد إميان بنت عبد هللا العموديتفسري موضوعي- صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي 

-مركز تدوين للبحوث خالد بن حممد البداحالرمحة يف سرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم
القصيم

مصر- دار املنهاج عراقي أمحدمعامل الرمحة يف أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم

لندن- جملة البيان عبد احملسن بن زبن املطريياألدلة اجللية على صدق خري الربية صلى هللا عليه وسلم
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-دار البشائر اإلسالمية حممد علي اهلامشيشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته يف القرآن الكرمي
بريوت

مصر- دار العال عادل شوشةمن يف الدنيا مثل حممد صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن اجلوزي عز الدين حسني حسن دايبعن نفسه يف الكتب الستة (صلى هللا عليه وسلم)حديث الرسول 

التبسم والدعابة يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا
عنهم

مكة- دار طيبة اخلضراء عابد بن عبد هللا البالدي

األردن- دار املعايل حممد األطرش2/1النيب صلى هللا عليه وسلم  يف ِشعر صدر اإلسالم 

قاعدة تتضمن ذكر مالبس النيب صلى هللا عليه وسلم وسالحه ودوابه
(القرمانية)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن حممد احلميدي
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أعالم رسول هللا املنزلة على رسله صلى هللا عليهم وسلم يف التوراة واإلجنيل
والزبور والقرآن وغري ذلك ودالئل نبوته من الرباهني النرية والدالئل

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة
( هـ276)الدينوري 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق ودراسة
حممد بن دليم القحطاين

الرايض- دار طيبة ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد دالئل النبوة حتقيق
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

415)عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين 2/1تثبيت دالئل النبوة 
(هـ

القاهرة- دار املصطفى  حتقيق
عبد الكرمي عثمان. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللادالئل النبوة
( هـ430)

األردن- دار النفائس  حتقيق
حممد قلعه جي وعبد الرب عباس. د

دمشق- دار النوادر ( هـ432)حعفر بن حممد املستغفري 2/1دالئل النبوة ، ومعه رسالة يف احلديث تنسب إليه  ختريج/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

-دار الكتاب العريب ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد أعالم النبوة
لبنان

تعليق/حتقيق
حممد املعتصم ابهلل البغدادي

القاهرة- دار احلديث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  حتقيق
سيد بن إبراهيم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممددالئل النبوة
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وختريج
مساعد بن سليمان الراشد احلميد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
دالئل النبوة :املوضوع 

11

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: وهو جزء من كتابه)دالئل النبوة 
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  عناية
محدان بن حممد احلمدان. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند من دالئل النبوة

جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفر( داللة1400اشتمل على أكثر من )دالئل النبوة  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

مصر- دار اإلسالم منقذ بن حممود السقاردالئل النبوة

أيف النبوءة شك؟ األدلة العقلية النقلية على نبوءة حممد صلى هللا عليه
وسلم

الرايض- مركز دالئل سامية بنت ايسني البدري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن5/1زاد املعاد يف هدي خري العباد 
( هـ751)أيوب 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد القادر وشعيب األرانؤوط

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن7/1زاد املعاد يف هدي خري العباد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
جلنة من احملققني

تعليقات مساحته على)البن قيم اجلوزية  (زاد املعاد)التعليقات البازية على 
(اجلزء األول

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

إعداد
تيسري بن سعد أبو حيمد. د

الرايض- دار السالم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب خمتصر زاد املعاد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على فصول من زاد املعاد يف هدي خري العباد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلخمتارات من زاد املعاد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- دار ابن حزم خري الدين وانلياألكمل من هدي النيب املرسل صلى هللا عليه وسلم

(مستل من الطبقات البن سعد)سنن النيب صلى هللا عليه وسلم وأايمه 
2/1

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوش
بريوت

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدكيف عاملهم حممد صلى هللا عليه وسلم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11

السيد إبراهيم متويل األزهريهدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف معاملة أزواج بناته رضي هللا تعاىل عنهن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ونصرته :املوضوع 

11

جواب ثالث شبهات أاثرها بعض املبتدعة يف)تنبيه الغيب إىل مقدار النيب 
(حق النيب صلى هللا عليه وسلم

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللا
( هـ543)

بريوت- دار الرايحني  دراسة وحتقيق
إبراهيم حممد وبلوش

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(مكرر يف نواقض التوحيد) 3/1الصارم املسلول على شامت الرسول 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد/حممد احللواين وحممد شودري

البعلي، حممد بن علي احلنبليخمتصر الصارم املسلول على شامت الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ778)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

السبكي، علي بن عبد الكايفالسيف املسلول على من سب الرسول
( هـ756)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

منشور يف شبكةعويد بن عياد الكحيلي املطريفالسيف املسلول يف الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
املعلومات

عرض ونقد- مناهج املستشرقني ومواقفهم من النيب صلى هللا عليه وسلم 
2/1يف ضوء العقيدة اإلسالمية 

مركز التأصيل للدراساترايض بن محد العمري
جدة- والبحوث 

أجوبة شبهات حول األنبياء والقرآن والسنة النبوية،)إن شانئك هو األبرت 
(والرد على الغرب فيها

القاهرة- دار ابن اهليثم حممد عبد احلليم عبد الفتاح

-مكتبة دار املنهاج سليمان العريب بن صفيةاالنتصار للنيب املختار حممد صلى هللا عليه وسلم
الرايض

مؤسسة سليمان بن عبدسعد بن شامي احلضريياالنتصار للنيب املختار حممد صلى هللا عليه وسلم
العزيز الراجحي اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ونصرته :املوضوع 

11

من جهود مساحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف الدفاع عن النيب صلى هللا عليه
وسلم

-مكتبة اإلمام الذهيب عبد العزيز بن حممد السدحان
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

 وسيلة علمية وعملية لنصرة نبينا املصطفى صلى هللا عليه70أكثر من 
وسلم

مجعية إحياء الرتاثحممد بن محد احلمود النجدي
الكويت- اإلسالمي 

مصر- دار األمل مصطفى حلميرؤية علماء غربيني منصفني لإلسالم ونبيه صلى هللا عليه وسلم

القاهرة- دار السالم حممد عمارةشهادة غربية- أسباب انتشار اإلسالم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
حبوث اترخيية تتعلق مبواقف الصحابـة :املوضوع 

11

العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى هللا
عليه وسلم

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللا
( هـ543)

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق وتعليق
أبو مسلم املسعودي

الرايض- دار طيبة حممد أخمزونحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من رواايت اإلمام الطربي واحملدثني

اخلرب- دار ابن عفان حسني بن عودة العوايشةمن مواقف الصحابة رضي هللا عنهم

تقدم)املنهج يف التعامل مع رواايت ما شجر بني الصحابة رضي هللا عنهم 
(العقيدة يف الصحابة: يف كتب

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

ــمَّان- الدار األثرية ذايب بن سعد الغامديتسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة َعــ مراجعة وتقريظ املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا بن عقيل

–دار املرياث النبوي منتهى املرام مبؤلفات ومقاالت الشيخ ربيع يف الذب عن الصحابة الكرام
اجلزائر

مجع وإعداد
أمحد بن حيىي الزهراين

السقيفة، استشهاد)اإلنصاف فيما وقع يف العهد الراشدي من اخلالف 
(1- سلسلة تقريب التاريخ اإلسالمي  )(عثمان، معركة اجلمل، اخل

الرايض- دار امليمان حامد حممد اخلليفة

القاهرة- دار السالم وفاء حممد. مجال عبد اهلادي و د. داستخالف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه

الرايض- دار طيبة مهدي رزق هللا أمحدالثابتون على اإلسالم أايم فتنة الردة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
حبوث اترخيية تتعلق مبواقف الصحابـة :املوضوع 

11

-دار األندلس اخلضراء خالد بن حممد الغيثاستشهاد عثمان ووقعة اجلمل يف مروايت سيف بن عمر يف اتريخ الطربي
جدة

حقيقة اخلالف بني أمري املؤمنني علي وعائشة والزبري وطلحة عام اجلمل
(دراسة على ضوء الرواايت الصحيحة)

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

-اجلامعة اإلسالمية حممد بن عبد هللا الغبان(رسالة علمية) 2/1فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه وأرضاه 
املدينة

تقدمي
صاحل العبود. د

الرايض- مكتبة التوبة أم مالك اخلالديالربهان اجللي يف دفاع ابن تيمية عن خالفة علي

الرايض- دار طيبة سليمان بن محد العودةعبد هللا بن سبأ ودوره يف أحداث الفتنة يف صدر االسالم

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب مقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

يقع ضمن موسوعة)كتاب مقتل اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
(اإلمام ابن أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار األندلس اخلضراء خالد بن حممد الغيث(رسالة جامعية)مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي 
جدة

1251   من 805صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
املغازي :املوضوع 

11

:رواية ابن أخيه- مغازي سيدان حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة

منشورات البشري بنعطية( هـ141)موسى بن عقبة املدين 
املغرب- 

حتقيق
حممد الطرباين

املنتخب من مغازي: ، ويليه(النسخة املستخرجة)املغازي ملوسى بن عقبة 
موسى بن عقبة البن قاضي شهبة

-مكتبة دار املنهاج ( هـ141)موسى بن عقبة املدين 
الرايض

مجع ودراسة وختريج
حممد بن احلسني ابقشيش

ابن قاضي شهبة، يوسف بن حممد( هـ141)أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة 
( هـ789)بن عمر 

بريوت- شركة الراين  تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار الكتب العلمية ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 2/1كتاب املغازي 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

بريوت- عامل الكتب ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 3/1كتاب املغازي  حتقيق
مارسدن جونس. د

بريوت- دار اجليل ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر فتوح الشام

-اجلامعة اإلسالمية عبد العزيز بن سليمان السلومي2/1منهجه ومصادره  - (املغازي)الواقدي وكتابه 
املدينة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدكتاب املغازي
( هـ235)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم العمري. د

مكتب الرتبية العريبرواية ابن األسود- مغازي رسول هللا لعروة بن الزبري 
لدول اخلليج

مجع
حممد بن مصطفى األعظمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
املغازي :املوضوع 

11

-دار أسامة للنشر ( هـ1418)حممود حممد شاكر موسوعة غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم
األردن

الرايض- دار الفضيلة حممد بن أمحد ابمشيل2/1موسوعة الغزوات الكربى 

سرية اخللفاء الراشدين) 4/1أشهر مشاهري اإلسالم يف احلروب والسياسة 
(ومن اشتهر يف دولتهم

لبنان- دار الرائد العريب رفيق العظم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء
سرية الصحابة وأمهات املؤمنني :املوضوع 

11

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميسرية العتيق أيب بكر الصديق رضي هللا عنه

دراسة حمققة لسرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي- السرية العمرية 
هللا عنه

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياتريخ عمر بن اخلطاب
( هـ597)البغدادي 

دمشق- مكتبة اإلحسان 

دمشق- دار النوادر ثالث رسائل يف موافقات عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حتقيق
عبد اجلواد محام

دراسة: خمتصر)شهيد احملراب الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
(نقدية يف املروايت يف شخصية عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

وزارة األوقاف والشؤونعبد السالم بن حمسن آل عيسى
الكويت– اإلسالمية 

-املكتب اإلسالمي علي الطنطاوي وانجي الطنطاويأخبار عمر وأخبار عبد هللا بن عمر
بريوت

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميالسرية العثمانية

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميسرية أيب تراب

وزارة األوقاف والشؤونعلي حممد حممدالكوكب الدري يف سرية أيب السبطني علي رضي هللا عنه
الكويت– اإلسالمية 
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أول موسوعة علمية موثقة عن رحيانيت رسول- موسوعة احلسن واحلسني 
هللا صلى هللا عليه وسلم

بريوت- شركة الراين السيد حسن احلسيين

تقدم يف)أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، مناقبه وأخالقه 
(كتب الرد على الشيعة والرافضة

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

-مربة اآلل واألصحاب حارث بن سليماندراسة حديثية اترخيية هادفة- أبو هريرة رضي هللا عنه  
الكويت

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدمـحض اخلالص يف مناقب سعد بن أيب وقاص
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتحصيل والبيان يف سياق قصة السيد سلمان
( هـ902)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تقدمي/حتقيق
مشهور حسن/أمحد الشقريات

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحمض املرام يف فضائل الزبري بن العوام
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحمض الفرحة بفضائل طلحة
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

وزارة األوقاف والشؤونمركز البحوث مبربة اآلل واألصحابمتام اآلالء يف سرية سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه
الكويت– اإلسالمية 

سريته ورد ما أثري)العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى هللا عليه وسلم 
(حوله من إشكاالت وشبهات

-مربة اآلل واألصحاب أمحد سيد أمحد علي
الكويت
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عرض لسريته ورد- بذل اإلخالص يف سرية عمرو بن العاص رضي هللا عنه 
الشبهات املثارة حوله

-مربة اآلل واألصحاب وليد حممد سامل عبد احلق
الكويت

وزارة األوقاف والشؤونأمحد سيد أمحد عليقبسات وحملات- العشرة املبشرون ابجلنة 
الكويت– اإلسالمية 

لبنان- مؤسسة الراين 7/1موسوعة حياة الصحابة من كتب الرتاث  إعداد
حممد سعيد مبيض

بريوت- دار ابن حزم أسعد حممد الطيبكرامات الصحابة

صفة)الوصف اجللي يف صفة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
(أجسامهم

-مكتبة أهل األثر وليد بن عبد هللا املعتوق
الكويت

تقدمي
الشيخ حاي احلاي

حممد بن عبد هللا املقدسي الصاحليتسمية من شهد بدرا وِذكر االختالف فيهم على احلروف
( هـ788)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
فريد بن فريد اخلاجة

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدهناية املرام يف معرفة من مساه خري األانم عليه أفضل الصالة والسالم
( هـ909)اهلادي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

-املكتبة اإلسالمية فيصل بن عبده احلاشديصحيح السنة برتاجم نساء نيب هذه األمة
القاهرة

خمتصر من)الدر الثمني من سرية السيدة عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها 
(سرية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها- كتاب السيد سليمان الندوي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

اختصار
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب
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سرية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب
(رسالة علمية)

-مربة اآلل واألصحاب اجلوهرة بنت صاحل الطريفي
الكويت

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

سريهتا كربانمج تربوي للفتاة املعاصرة خطوة خبطوة من- عائشة أم املؤمنني 
والدهتا إىل وفاهتا

الرايض- دار امليمان إبراهيم بن عبد هللا الدويش

وزارة األوقاف والشؤونحممد سامل اخلضرالسرية العطرة ألم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها- إين رزقت حبها 
الكويت– اإلسالمية 

عرف الزرنب يف بيان شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب صلى
هللا عليه وسلم

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

الشمائل النبوية: السرية الذاتية للعرتة النبوية، أليب السعادات، ويليه
واخلصائص املصطفوية أليب عيسى الرتمذي

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن
( هـ606)األثري اجلزري 

سوراي- مكتبة دار البيان  حتقيق وتعليق
بشري حممد عيون

الدواليب، حممد بن أمحد بن محادالذرية النبوية الطاهرة
( هـ310)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
سعد املبارك احلسن

املؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحيلذة العيش يف فضائل قريش

الكويت- دار النفائس حاي بن سامل احلايالقول األمحد يف خصائص أمة حممد صلى هللا عليه وسلم

مكرر)كشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألمة 
(يف خصائص املصطفى

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إمساعيل املأريب تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
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الرايض- مدار الوطن ( هـ231)أمحد بن نصر اخلزاعي كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

أبو املظفر، منصور من حممدفصول من كتاب االنتصار ألصحاب احلديث
( هـ489)السمعاين 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق/مجع
حممد بن حسني اجليزاين. د

أبو الفتح، نصر بن إبراهيم املقدسي2/1خمتصر احلـجة على اترك احملجة 
( هـ490)

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/دراسة/حتقيق
حممد إبراهيم حممد هارون. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بناتباع السنن واجتناب البدع
( هـ643)عبدالواحد 

دمشق- دار ابن كثري  دراسة/حتقيق
حممود األرانؤوط وحممد القهوجي

أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيلخمتصر املؤمل يف الرد إىل األمر األول
( هـ665)املقدسي 

الكويت- دار غراس  تعليق/ختريج
صالح الدين مقبول أمحد

وتقع يف)الرسالة السنية يف اتباع الرسول بصحيح املنقول وصريح املعقول 
(453 - 430/10جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدجزء يف التمسك ابلسنن
( هـ748)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مجال عزون. د

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن2/1االعتصام 
( هـ790)موسى األندلسي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الثقبة- دار اهلجرة علوي بن عبد القادر السقاف(للشاطيب)خمتصر االعتصام 
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الرايض- مكتبة الرشد انصر بن محد الفهد(مكرر يف مقاصد الشريعة)اإلعالم مبخالفات املوافقات واالعتصام 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناألمر ابالتباع والنهي عن االبتداع
( هـ911)ابن الكمال 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مشهور حسن سلمان

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمفتاح اجلنة يف االعتصام ابلسنة
( هـ911)ابن الكمال 

الكويت- دار النفائس  ختريج
بدر بن عبد هللا البدر

حممد سعيد سفر املدين احلنفيرسالة اهلدى يف اتباع النيب املقتدى
( هـ1194)األثري 

مكة- دار سلف  تقريظ
علي بن حممد العمران. د

اجلزائر- جمالس اهلدى حممد بن هادي بن مدخلياإلقناع مبا جاء عن أئمة الدعوة من األقوال يف االتباع

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي وجوب التمسك ابلكتاب والسنة ختريج
مصطفى بن أبو النصر الشليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1404)صاحل بن حسني العراقي عليه الصالة والسالم- لفت النظر إىل األخذ ابلكتاب وسنة سيد البشر  تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(وجوب تطبيق السنة)فوائد مهمة تتعلق ابلعقيدة 
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتمسك ابلسنة النبوية وآاثره
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مكتبة وتسجيالت دروسطارق بن أمحد احلماديطريق اجلنة خبمسني حديثا يف التمسك ابلسنة
الشارقة- الدار 

حكم التقليد والتمذهب ،: سبيل اجلنة ابلتمسك ابلقرآن والسنة، ويليه
حكم التعصب فيهما

أمحد بن حجر آل بو طامي
( هـ1423)

املؤلف

يقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ عبد السالم بن)االهتمام ابلسنن النبوية 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمنهاج املسلم بني العلم والعمل
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرائسة العامة إلداراتعبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخحقيقة شهادة أن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الرايض- البحوث 

دمشق- دار النوادر خالد بن سعود العجميإيقاظ اهلمة التباع نيب األمة مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار املنهاج ربيع بن هادي املدخليمذكرة احلديث النبوي يف العقيدة واالتباع

جدة- مكتبة الضياء عبد الرؤوف حممد عثمانحمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم بني االتباع واالبتداع
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الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدراحلـث على اتـباع السنة والتحذير من البدع وأهلها

–دار املرياث النبوي عبيد بن عبد هللا اجلابريإنعام الباري بشرح كتاب االعتصام من صحيح البخاري
اجلزائر

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباساالتباع وأصول فقه السلف

الرايض- دار السلف مجال بن فرحيان احلارثيمل الدر املنثور من القول املأثور تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاالتباع للسلف الصاحل اعتقادا ومنهجا وفقها

بريوت- دار األماجد حممد بن خليفة التميميحث األتباع على جتريد االتباع عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطياركل خري يف اتباع من سلف ، وكل شر يف ابتداع من خلف

الرايض- دار قراءات حممد بن عبد هللا اللعبونتعظيم الصحابة للسنة النبوية
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الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريهجر السنة النبوية بني القدماء واملعاصرين

الرايض- دار الراية عبد الرمحن آل حممدالآللئ املنثورة يف بيان بعض السنن املهجورة

الرايض- مكتبة الرشد هيفاء بنت عبد هللا الرشيدالوصية ببعض السنن شبه املنسية تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

عرض لسنن وهدي النيب صلى هللا- املنح العلية يف بيان السنن اليومية 
عليه وسلم من استيقاظه إىل منامه

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن محود الفريح تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخأحاديث اثبتة حنن غافلون عنها
الرايض
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عبد الواحد بن حممد املقدسيجزء فيه امتحان السـين من الـبدعي
( هـ486)

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

دراسة/حتقيق
فهد بن سعد املقرن. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة عظيمة انفعة يف العبادات والفرق بني شرعيتها وبدعيتها
( هـ728)

الدار العاملية للكتاب
الرايض- االسالمي 

حتقيق
سليمان احلرش وحسني اجلمل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالطرق الشرعية والطرق البدعية
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
يوسف العتيق

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد العزيز احللييبأصول احلكم على املبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف أن كل دليل عقلي حيتج به مبتدع ففيه دليل على بطالن قوله
( هـ728)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عمر القيام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( ه1383)حممود شلتوت البدعة أسباهبا ومضارها حتقيق
علي بن حسن احلليب

مصر- مكتبة السنة ( ه1383)حممود شلتوت أسباب البدع ومضارها

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1361)علي حمفوظ اإلبداع يف مضار االبتداع حتقيق
سعيد بن نصر بن حممد
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الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاينقواعد معرفة البدع

الرايض- مكتبة الرشد سعيد بن انصر الغامديرسالة ماجستري- ½ حقيقة البدعة وأحكامها 

الرايض- دار الراية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب علم أصول البدع

-اجلامعة اإلسالمية علي بن حممد الفقيهيالبدعة، ضوابطها وأثرها السيء يف األمة
املدينة

-مكتبة دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين وكل بدعة ضاللة
الرايض

تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالنخطره، أسبابه، آاثره، عالجه- االبتداع يف الدين 

املدينة- مكتبة اخلضريي عبد القيوم بن حممد السحيبايناللمع يف الرد على حمسين البدع
املنورة

الرايض- مكتبة املعارف رامز خالد حاج حسن3/1األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت يستدل هبا على بدع يف العبادات 
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الرايض- دار العاصمة جمموعة من العلماء2/1رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي 

-دار إيالف الدولية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي جواب سؤال ورد على اإلمام- رسالة يف حكم املولد 
الكويت

حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

رد على كاتب يدافع عن إقامة الوالئم يف العزاء)الرد على الكاتب املفتون 
(وعن إقامة احلفالت ابملولد النبوي

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

مصر- دار اللواء 

إمساعيل بن حممد األنصاريالقول الفصل يف حكم االحتفال مبولد خري الرسل صلى هللا عليه وسلم
( هـ1417)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

االحتفال بليلة اإلسراء- حكم املولد )أربع رسائل يف التحذير من البدع 
(تنبيه على كذب الوصية- وليلة النصف من شعبان 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري اإلنصاف فيما قيل يف املولد من الغلو واالجحاف
(هـ

مصر- دار البخاري 

الرائسة العامة إلداراتعبد هللا بن سليمان بن منيع(حول بطالن بدعة املولد)حوار مع املالكي يف رد منكراته وضالالته 
الرايض- البحوث 

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

املدينة- الناشر املتميز حمسن بن عوض القليصيفتح العزيز القوي بكشف شبهات احملتفلني ابملولد النبوي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد بدع القراء القدمية واملعاصرة
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الرايض- دار القاسم مجاعة من العلماءبدع الناس يف القرآن إعداد
علي بن حسني أبو لوز

الرايض- دار املنهاج أمحد بن عبد هللا آل عبد الكرميالبدع العملية املتعلقة ابلقرآن الكرمي

أبو الطيب حممد عطاء هللا حنيفردع األانم من حمداثت عاشر احملرم احلرام
( هـ1409)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أبو سيف حممد بن علي

حتذير األمة اإلسالمية من احملداثت اليت دعت إليها ندوة األهلة الكويتية
(مكرر يف أحكام الشهور)

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

633)ابن دحيه ، عمر بن حسن مكرر يف أحكام الشهور)أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف رجب 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

رسالة فيما قرره الثقات األثبات يف ليلة النصف من: الصراط املستقيم
شعبان

الرابنيون للطباعة والنشرمجاعة من علماء األزهر
مصر- 

ختريج
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

البحرين- مكتبة التوحيد مشهور بن حسن آل سلمانحسن البيان فيما ورد يف ليلة النصف من شعبان

املؤلفسعود بن عيد الصاعديامليزان ملروايت فضائل شهر شعبان وبيان ما فيه من السنن والنكران

ذكر أحاديث رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذكر ليلة النصف من
شعبان وفضلها

637)ابن الدبيثي ، حممد بن سعيد 
(هـ

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

1251   من 820صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  البدع والتحذير منها
:املوضوع  عرض للبدع

13

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد العزيز التوجيريالبدع احلولية

مكة- مكتبة األسدي حنان بنت علي اليمايناملناسبات املومسية بني الفضائل والبدع واألحكام

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن مقبل العصيميبدع هناية العام وبدايته

الرايض- دار القاسم أمحد بن عبد هللا السلميبدع وأخطاء تتعلق ابألايم والشهور تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن سليمان املهنااألعياد احملدثة وموقف اإلسالم منها
الرايض

مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبد السالم وابن الصالح
حول صالة الرغائب املبتدعة

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1332)حممد مجال الدين القامسي إصالح املساجد من البدع والعوائد
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الرايض- دار الرضوان السيد بن عبد املقصود عبد الرحيمحتذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة املساجد تقدمي
عبد القادر األرانؤوط

الرايض- دار الراية حممد بن موسى آل نصر(مكرر يف صالة اجلمعة)اللمعة يف حكم االجتماع للدرس قبل صالة اجلمعة 
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املدينة- مركز البصائر صاحل بن عبد الرمحن الفايز(مكرر يف كتب احلج)اإلحدااثت اجلاهلية يف احلج 
النبوية

الرايض- مكتبة املعارف رامز خالد حاج حسناإلعالم بعبادات مل تثبت عن املصطفى عليه الصالة والسالم

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد الرمحن اخلميسالذكر اجلماعي بني االتباع واالبتداع ، ويليه فتاوى مجاعة من أهل العلم

الرايض- دار القبس نشرات كاذبة مجع
شخبوط بن صاحل املري

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد بن إمساعيل املقدم(مكرر)تبصري أويل األلباب ببدعة تقسيم الدين إىل قشر ولباب 

الرايض- دار العاصمة رائد بن صربي بن أيب علفةحيتوي على ما وقع للمصنف مما قيل إنه بدعة- معجم البدع 

-دار اإلمام البخاري (مستخرج من كتب اإلمام العالمة األلباين رمحه هللا)قاموس البدع 
قطر

انتقاء
مشهور حسن وأمحد الشوكاين

موسوعة شاملة للبدع واحملداثت- موسوعة البدع واملخالفات الشرعية 
–واملناهي واملخالفات وأخطاء يف العقائد والعبادات واملعامالت واآلداب 

القاهرة- دار ابن حزم  مجع وترتيب
أمحد الشايف ومصطفى آدم

ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز البدع واحملداثت وما ال أصل له
اللجنة الدائمة- الفوزان - 

الرايض- دار ابن خزمية  مجع
محود املطر
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السنن واملبتدعات املتعلقة ابألذكار والصلوات، ومعه رسالة يف األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر

من علماء)حممد بن أمحد الشقريي 
(القرن الرابع عشر

مصر- دار الشريعة  تعليق
الشيخ حممد بن حامد الفقي

طنطا- مكتبة الضياء  عمرو عبد املنعم سليمالسنن واملبتدعات يف العبادات

البدع واملخالفات لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم وما ال أصل له يف الشرع
4/1لإلمام ابن عثيمني 

بريوت- دار اللؤلؤة  مجع وترتيب
حمسن بن عوض القليضي
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القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ287)حممد بن وضاح القرطيب البدع والنهي عنها حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

–دار املرياث النبوي ( هـ287)حممد بن وضاح القرطيب كتاب البدع
اجلزائر

تعليق/ختريج/حتقيق
حممد بن عوض املصري

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبليكتاب الرد على املبتدعة
( هـ471)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
عبد املنعم عبد الغفور حيدر. د

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد (حمقق على أربع نسخ)كتاب احلوادث والبدع 
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد كتاب احلوادث والبدع
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

أبو شامة املقدسي، عبد الرمحن بنالباعث على إنكار البدع واحلوادث
( هـ665)إمساعيل 

الرايض- دار الراية  حتقيق
مشهور حسن سلمان

ـــتْــوِة، وهي احلجة: اللمع يف احلوادث والبدع، ويف آخره رسالة يف الــَف
والربهان على فتيان هذا الزمان

إدريس بن بيدكني الرتكماين احلنفي
( هـ710كان حيا سنة )

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
دار الكوثر للرتاث

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن
االبتداع الشائع يف القرى واألمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية

الشهري)صاحل بن حممد نوح العمري 
( هـ1218 )(ابلفالين

-دار إيالف الدولية 
الكويت

تعليق وختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن
االبتداع الشائع يف القرى واألمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية

الشهري)صاحل بن حممد نوح العمري 
( هـ1218 )(ابلفالين

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري
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رسالة علمية- جهود علماء الشافعية يف إنكار البدع يف العبادات األربع 
من اجلامعة اإلسالمية

-اجلامعة اإلسالمية حممد نور اإلحسان علي يعقوب
املدينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاإلبداع يف كمال الشرع وذم االبتداع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

أمحد بن حجر آل بو طاميحتذير املسلمني عن االبتداع والبدع يف الدين
( هـ1423)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق
خليل بن حممد العريب
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الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد هجر املبتدع

إضاءة الشموع يف بيان اهلجر املشروع: اهلجر يف الكتاب والسنة ، أو
واملمنوع

الدمام- دار ابن القيم مشهور بن حسن آل سلمان

عجمان- مكتبة الفرقان عصام بن عبد هللا السناينبراءة علماء األمة من تزكية أهل البدع واملذمة راجعه املشايخ/قرأه
حممد العثيمني وصاحل الفوزان

الرايض- دار ابن خزمية عبد الرمحن بن يوسف الرمحةوصااي األئمة يف التحذير من أهل البدع مراجعة
صاحل بن غامن السدالن. د

-مكتبة الغرابء األثرية إبراهيم بن عامر الرحيلي2/1موقف أهل السنة واجلماعة من البدع 
املدينة

جدة- مكتبة األصالة خالد بن ضحوي العنـزيإمجاع العلماء على اهلجر والتحذير من أهل األهواء تقدمي
عبيد بن عبد هللا اجلابري

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلدراسات يف األهواء والبدع وموقف السلف منها

بريوت- دار اللؤلؤة فهد بن سعد املقرنمنهج شيخ اإلسالم يف بيان البدع والرد عليها
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الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاريمقدمة يف امللل والنحل

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد هللا جودعلم امللل ومناهج العلماء فيه إشراف
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

-مكتبة أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمقدمات يف علم املقاالت
الرايض
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املدينة- الناشر املتميز ( هـ377)حممد بن أمحد امللطي التنبيه والرد على أصحاب األهواء والبدع حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

عبد القاهر بن طاهر البغداديالفرق بني الفرق
( هـ429)

بريوت- دار املعرفة  عناية
الشيخ ابراهيم رمضان

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد3/1الفصل يف امللل والنحل 
( هـ456)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق ودراسة
حممد الشهري. حممد الداود و د. د

الشهرستاين، حممد بن عبد الكرميامللل والنحل
( هـ548)

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق
كسرى صاحل العلي

الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي خمطوطة15حمقق على - امللل والنحل 
( هـ548)

الرايض- دار الفضيلة  دراسة وحتقيق
حممد بن حشمت العباسي اهلامشي

كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم عليه السالم، ومعه بيان مذاهب الفرق
الضالة

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

الرايض- دار التوحيد جمموعة من الباحثني6/1موسوعة العقيدة واألداين والفرق واملذاهب املعاصرة  إشراف
سعود بن سلمان بن حممد آل سعود. د

الندوة العاملية للشباباملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة
الرايض- اإلسالمي 

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريمقاالت الفرق
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الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريدراسات يف األداين

الرايض- دار الصميعي انصر القفاري. انصر العقل و د. داملوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة

مصر- دار لـينة ( هـ1438)غالب بن علي العواجي 2/1فرق معاصرة تنتسب اىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها 

مصر- دار البخاري عبد هللا بن أسعد اليافعيذكر مذاهب الفرق الثنتني وسبعني املخالفة للسنة واملبتدعني

املدينة- الناشر املتميز حممد الفاضل بن علي الاليفاتريخ األداين

رموز األداين والثقافات الوافدة، أصوهلا ومعانيها وموقف- أسرار الرموز 
اإلسالم منها

الرايض- دار الصميعي مستورة بنت حزام املالكي

الرايض- دار السلف صاحل بن فوزان الفوزانحملة عن الفرق الضالة

الرايض- دار التدمرية عبد القادر بن حممد عطا صويفمقدمات يف الفرق واالفرتاق

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلأصول الفرق
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1416)زيد بن عبد العزيز فياض الفرق الضالة واحنرافاهتا
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

الرايض- مكتبة املعارف صابر عبد الرمحن طعيمة(الشيعة، النصريية، الباطنية، الصوفية، اخلوارج)دراسات يف الفرق 

الشيعة اإلثين عشرية،)دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية 
(اجلارودية، االمساعيلية، النصريية، الدروز، البابية، البهائية، القاداينية

-دار أضواء السلف عبد القادر بن حممد عطا صويف
الرايض

الرافضة، القدرية، اخلوارج، اجلهمية،)موقف ابن عباس من الفرق ومقاالهتا 
(املرجئة

الرايض- دار الفضيلة عبد الرمحن بن حممد الفوزان

بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيبالشعوبية والزندقة وآاثرها يف ظهور املعتقدات والفرق املنحرفة

الرايض- دار املنتقى سليمان بن صاحل اخلراشي(كتب الرد على الشيعة: مكرر يف)الشعوبية عند الشيعة الفرس 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد كبري شودريفرق اهلند املنتسبة لإلسالم يف القرن العاشر اهلجري وآاثرها يف العقيدة

االحنرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر وآاثرمها
2/1يف حياة األمة 

مكة- دار طيبة علي بن خبيت الزهراين

-الفالسفة - النصارى - اليهود )قواعد ابن تيمية يف الرد على املخالفني 
(الفرق اإلسالمية

الرايض- دار الفضيلة محدي بن محيد القريقري
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-دار األصول العلمية عبد الكرمي بليلقواعد نقد العقائد عند ابن تيمية
اسطنبول

املدينة- الناشر املتميز عزيزة بنت سعيد الصاعديمجعا ودراسة- مناظرات أهل السنة واجلماعة ألصحاب الفرق الضالة 

الدمام- دار ابن اجلوزي مناظرات أئمة السلف مجع
سليم بن عيد اهلاليل
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن(مذكور يف كتب األمساء والصفات) 2/1إبطال التأويالت ألخبار الصفات 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

الكويت- دار غراس  حتقيق
حممد بن محد احلمود النجدي. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنإبطال التأويالت ألخبار الصفات
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
جرير بن العريب اجلزائري

جمموع فيه إثبات صفة العلو وملعة اإلعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد وذم
(مكرر يف متون عقائد)التأويل 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدذم التأويل
( هـ620)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

عبد الرمحن بن حيىي املعلميرسالة يف حقيقة التأويل
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
جرير بن العريب اجلزائري

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى تشنيف األمساع يف الرد على من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع
(هـ

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم اجلربين

األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم
2/1شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

-مكتبة الغرابء األثرية عبد القادر بن حممد عطا صويف
املدينة

األصول اليت بىن عليها املبتدعة )إجابة ذوي اهليئات إىل اختصار كتاب 
(مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

عز الدين بن عبد القادر مرير
الصابري

املدينة- دار اإلمام مسلم 

دفع إيهام التشبيه عن آايت الصفات، ونقد كتاب أتويل األحاديث املومهة
للتشبيه املنسوب للحافظ السيوطي

الرايض- دار بلنسية حممد بن عبد هللا السمهري
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-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمواقف الطوائف من توحيد األمساء والصفات
الرايض

املؤلفدخيل هللا بن حممود األزوريرسالة جامعية- التأويل يف الصفات اإلهلية وموقف السلف منه 

قلب األدلة على الطوائف املضلة يف توحيد الربوبية واألمساء والصفات
2/1

الرايض- مكتبة الرشد متيم بن عبد العزيز القاضي

اخلرب- دار ابن عفان حممد أمحد لوحجناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خطورته وأثره- التأويل  

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل

مركز البيان للبحوثفهد بن صاحل العجالنمعركة النص مع التحريف املعاصر لألحكام واملفاهيم الشرعية
الرايض- والدراسات 

اخلوارج- الشيعة )التأويل وعالقته ابإلميان والكفر عند الفرق اإلسالمية 
(املاتريدية- األشاعرة - املعتزلة - 

الرايض- دار الفضيلة هيا بنت إمساعيل آل الشيخ
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الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلحقيقة الغلو يف الدين تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

حقيقتها وأسباهبا وعالجها، وجهود- ظاهرة الغلو واإلرهاب الديين 
اململكة يف مكافحتها

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبل

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الرمحن بن معال اللوحيق(رسالة ماجستري) 3/1– الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن حممد اهلريفجذور الغلو راجعه
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مركز احملتسب لطف هللا بن عبد العظيم خوجهكليات لدرء التطرف من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

الرايض- دار الصميعي عبود بن علي بن درعظاهرة الغلو يف الدين
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املدينة- دار اإلمام مسلم خالد بن عبد اللطيف أبو نور2/1منهج أهل السنة ومنهج األشاعرة يف توحيد هللا تعاىل 

تركيا- مكتبة الغرابء سفر بن عبد الرمحن احلوايل(تعقب ملقاالت الصابوين)منهج األشاعرة يف العقيدة 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 

جناية أهل البدعة حبكاية ما أصاهبم من الفتنة، ردا على- قصة األشاعرة 
(شكاية أهل السنة حبكاية ما انهلم من الفتنة)قصة القشريي 

مصر- مكتبة دار احلجاز عمار خنفر

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم(أهل السنة األشاعرة)نقد لكتاب - األشاعرة يف ميزان أهل السنة 
الكويت- والسنة 

لربهان الدين (جوهرة التوحيد)دراسة نقدية ملنظومة - عقيدة األشاعرة 
اللقاين على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعان

عرض ودراسة يف- اختالفات األشاعرة يف مسائل التوحيد واإلميان والقدر 
ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

–دار املرياث النبوي بو فلجة بن بلقاسم بن عباس
اجلزائر

-دار التوحيد للنشر أمحد بن الصديق الغماري احلسين(مكرر يف قسم الفالسفة وأهل الكالم)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(وهو رد على األشاعرة يف مسألة الكالم النفسي) 3/1التسعينية 
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
حممد العجالن. د
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الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن صاحل احملمود3/1موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداجتماع اجليوش والدساكر على ابن عساكر
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

آراء الكالبية العقدية وأثرها يف األشعرية يف ضوء عقيدة أهل السنة
واجلماعة

الرايض- مكتبة الرشد هدى بنت انصر الشاليل

جمموعة التحف والنفائسعلي بن عبد العزيز الشبل"الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة " ابن احلنبلي وكتابه 
الرايض- الدولية 

الفصل يف امللل"موقف ابن حزم من املذهب األشعري كما يف كتابه 
"والنحل

الرايض- دار الصميعي عبد الرمحن بن حممد دمشقية

الرايض- دار بلنسية توفيق علوان(مناهل العرفان)نقض عقائد األشاعرة من كتاب 

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميس(مكرر يف املاتريدية)املاتريدية ربـيـبة الكالبية : حوار مع أشعري، ويليه

الرايض- دار العاصمة حممد براء ايسنيمقاالت يف تناقضات األشعرية

التعليقات السنية على مقدمة ابن عاشر االعتقادية األشعرية، وهو تعليق
(أم الرباهني)على العقيدة السنوسية الصغرى 

-مكتبة دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار
املدينة
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نقض)األجوبة السنية على افرتاءات األشعري سعيد فودة يف كتابه 
(مكرر يف شروح التدمرية - )(التدمرية

املدينة- دار النصيحة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

مكرر يف كتب الرد على)االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة 
(اجلهمية

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة
( هـ276)الدينوري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمري3/1مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها 
الرايض

مكرر يف كتب الرد) (املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 
(على األشاعرة

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل

أتويل األحاديث: دفع إيهام التشبيه عن آايت الصفات، ونقد كتاب
مكرر يف كتب الرد على)املومهة للتشبيه املنسوب للحافظ السيوطي 

الرايض- دار بلنسية حممد بن عبد هللا السمهري
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الرد على الزاندقة واجلهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأتولته على
ومعه تقريرات من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية- غري أتويله 

-دار اإلمام البخاري ( هـ241)أمحد بن حنبل 
قطر

حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

الصوارم الوادقة ببيان الرد على اجلهمية والزاندقة فيما شكت فيه من
متشابه القرآن وأتولته على غري أتويله لإلمام أمحد بن حنبل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فهد بن سليمان الفهيد

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةاالختالف يف اللفظ: الرد على اجلهمية، املسمى
( هـ276)الدينوري 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

حتقيق وتعليق
علي بن أمحد الرازحي

نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا من
التوحيد

املدينة- دار النصيحة ( هـ280)عثمان بن سعيد الدارمي  تعليق/ختريج/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ280)عثمان بن سعيد الدارمي الرد على اجلهمية حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

ابن منده، حممد بن إسحاقالرد على اجلهمية
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
علي بن حممد فقيهي. د

مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من
½آي التنزيل 

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي
( هـ708)الغرانطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم10/1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية 
( هـ728)

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 
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بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية أو نقص أتسيس اجلهمية
2/1 (أتسيس التقديس للرازي)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم  تكميل وتعليق
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(تتمة بيان تلبيس اجلهمية)نقض أساس التقديس 
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد هللا بن سلمان الفيفيلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (بيان تلبيس اجلهمية)خمتصر 

يقع)احلجج العقلية والنقلية فيما ينايف اإلسالم من بدع اجلهمية والصوفية 
(361 - 286/2يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

وتقع يف جمموع) (وهي عقيدة حممد بن التومرت اجلهمي)سؤال يف املرشدة 
(491 - 476/11الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

أجوبة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن الشبهات التفصيلية للمعطلة
يف الصفات الذاتية

الكويت- دار اخلزانة فرياندا أنديرجا بن عابدين إشراف
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حسني بن عكاشة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي بن حممد الدخيل هللا. د

774)ابن املوصلي، حممد بن حممد 4/1خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن قيم اجلوزية 
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق ختريج
احلسن بن عبد الرمحن العلوي. د
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(مكرر يف كتب العلو)اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  إعداد/حتقيق
عواد بن عبد هللا املعتق. د

املشايخ إبراهيم وعبد هللا آل الشيخإمجاع أهل السنة النبوية على تكفري املعطلة واجلهمية
ابن سحمان/ 

املؤلف حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

عبد هللا بن أمحد الرواف النجديإن العامل هو هللا: فتوى يف اجلهمية احللولية القائلني
( هـ1359)

صنعاء- دار اآلاثر  حتقيق
حممد بن فرج العمودي

-دار أضواء السلف ايسر قاضي2/1مقاالت اجلهم بن صفوان وأثرها يف الفرق اإلسالمية 
الرايض

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميميمقالة التعطيل واجلعد بن درهم
الرايض

-مكتبة دار املنهاج أرزقي بن حممد سعيداينالنفي يف ابب صفات هللا عز وجل بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة
الرايض

تقدمي
حممد بن خليفة التميمي. د

»نبذة لطيفة يف رد بعض تشغيبات املعطلة على اإلمام ابن خزمية وكتابه 
«التوحيد

املؤلفصادق بن سليم صادق

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيإثراء املقال يف شرح رد اإلمام على اجلهمي الضال
الرايض

الصواعق املرسلة على كتاب اتريخ اجلهمية واملعتزلة جلمال الدين القامسي
نقد- 

عبد احلميد بن خليوي الرفاعي
اجلهين

الرايض- مكتبة الرشد 
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-دار التوحيد للنشر ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر أخبار عمرو بن عبيد بن ابب املعتزيل
الرايض

حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

لندن- دار الوراق ( هـ840)أمحد بن حيىي بن املرتضى ابب ذكر املعتزلة وطبقاهتم حتقيق
توما آرنلد

بريوت- شركة الراين ( هـ840)أمحد بن حيىي بن املرتضى طبقات املعتزلة حتقيق
سوسنة ديفلد

جمموعة مقاالت قدمية للشيخ عبد القادر بن- كبار املعتزلة وضالهلم 
حبيب هللا السندي

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

عناية وزايدة
سليمان بن صاحل اخلراشي

-دار أضواء السلف ( هـ558)حيىي بن أيب اخلري العمراين 3/1االنتصار على املعتزلة القدرية األشرار 
الرايض

إشراف/حتقيق
الشيخ عبد احملسن العباد/ سعود اخللف . د

الرايض- مكتبة الرشد عواد بن عبد هللا املعتقاملعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها

الرايض- مكتبة الرشد علي بن سعد الضوحييآراء املعتزلة األصولية

مكرر يف كتب الرد) 2/1صعقة الزلزال لنسف أابطيل الرفض واالعتزال 
(على الرافضة

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء ما ورد يف كتاب
2/1 ( هـ683)االنتصاف البن املنري 

حائل- دار األندلس صاخل بن غرم هللا الغامدي
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الثقبة- دار اهلجرة رضا بن نعسان معطيعالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار العاصمة أمحد بن عبد الرمحن القاضيرسالة ماجستري– مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات 

املؤلفجمدي بن محدي بن امحدنقض التفويض املبتدع وبيان العالقة بينه وبني التجهم تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم اللحيدانتربئة السلف من تفويض اخللف
الرايض

القول التمام)مقالة التفويض بني السلف واملتكلمني، وفيه رد على كتاب 
(إبثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام

تكوين للدراساتحممد بن حممود آل خضري
جدة- واألحباث 

عداء املاتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من توحيد األمساء- املاتريدية 
3/1والصفات 

مشس الدين السلفي األفغاين
( هـ1420)

الطائف- مكتبة الصديق 

الرايض- دار العاصمة أمحد بن عوض هللا احلريبدراسة وتقوميا- املاتريدية 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(تقدم يف األشاعرة) (املاتريدية- األشاعرة - املشبهة )الفرق الكالمية 

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عبد الرمحن اخلميس(تقدم يف األشاعرة)حوار مع أشعري ويليه املاتريدية ربـيـبة الكالبية 
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-دار أضواء السلف عبد اجمليد بن سامل املشعيب½منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري 
الرايض

العذر ابجلهل مع توضيح وبيان ملوقف شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبد
اعتقاد علماء غري: مكرر يف)الوهاب من العذر ابجلهل وتكفري املعني 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية شريف حممد فؤاد هزاع

مكرر يف اعتقاد)منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسالة التكفري 
(علماء غري األئمة األربعة

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن جزاع الرضيمان إشراف
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيتكفري املعني
( هـ1282)

احملقق حتقيق
راشد بن عامر الغفيلي

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بنأصول وضوابط يف التكفري
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

مصر- دار اإلمام أمحد  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

رسالة حتتوي على قواعد مهمة يف التكفري)اإلحتاف يف الرد على الصحاف 
(والتوحيد ومسائل أخرى

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

1290)احلسن بن أمحد الضمدي رسالة يف التحذير من التكفري
(هـ

الرايض- دار الصميعي  عناية وحتقيق
حممد بن حمسن الديباجي. د

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسنتكفري املعني، والفرق بني قيام احلجة ووفهم احلجة
( هـ1319)آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحوار حول مسألة الكفر والتكفري
( هـ1420)

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت
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عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينضوابط تكفري املعني
( هـ1438)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد العزيز الراجحي

1420)حممد انصر الدين األلباين فتنة التكفري
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تقدمي املشائخ
عبد العزيز بن ابز وحممد العثيمني

مصر- دار اإلمام أمحد إبراهيم بن عامر الرحيليالتـكفري وضوابطه

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبلحقيقته الشرعية وضوابطه املهمة- الكفر  مراجعة
عدد من كبار علماء اململكة

الرايض- مكتبة الرشد علي بن حممد العطيف(رسالة علمية) 3/1التكفري، مفهومه وأسبابه وضوابطه وأحكامه 

الرايض- دار احلضارة نوال بنت عبد العزيز العيدضوابط التكفري يف ضوء السنة النبوية

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أسباب ذلك وعالجه- مظاهر األخطاء يف التكفري والتفسيق 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينقضية التكفري بني أهل السنة وأهل الضالل
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

عبد احلميد أمحد مرشددراسة نقدية- التكفري ابلتأويل بني الشيعة الزيدية وأهل السنة واجلماعة 
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ثالث رسائل يف ألفاظ الكفر لبدر الرشيد احلنفي)اجلامع يف ألفاظ الكفر 
واإلعالم بقواطع اإلسالم للهيتمي (ولقاسم اخلاين وأليب املعايل احلنفي

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

الدمام- دار ابن القيم علوي بن عبد القادر السقافالتوسط واالعتقاد يف أن الكفر يكون ابلقول أو الفعل أو االعتقاد تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

استقراء لكتب الشيخ بن)الـتـبـيـان يف أتصيل مسائل الكفر واإلميان 
(مكرر يف كتب التأصيل لنواقض اإلميان عند أهل السنة )(سعدي

الرايض- مكتبة الرشد فتحي بن عبد هللا املوصلي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل العبيالن

ومن مل حيكم مبا"القول املأمون يف ختريج ما ورد عن ابن عباس يف تفسري 
"أنزل هللا فأولئك هم الكافرون

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمول(مكرر يف كتب اجلهاد)احملكم واملتشابه يف التكفري واجلهاد 

صاحل بن فوزان الفوزانالتكفري بني اإلفراط  والتفريط

الرايض- الرتاث الذهيب عصام بن عبد هللا السناينشروط وضوابط وتنبيهات- التحرير يف بيان أحكام التكفري  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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آراء الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه يف عرضها
(اخلوارج والشيعة)

الرايض- مدار الوطن حممد بن انصر السحيباين

الرايض- دار القاسم انصر بن عبد الكرمي العقلاخلوارج

املدينة- دار املنار ( هـ1438)غالب بن علي العواجي اترخيهم وآراؤهم اإلعتقادية وموقف اإلسالم منها– اخلوارج 

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسمحقيقة اخلوارج يف الشرع وعرب التاريخ
الكويت- والسنة 

تكوين للدراساتعبد هللا بن صاحل العجرييتنقيب عن مفهوم اخلوارج بني النص والتاريخ- املنشقون 
جدة- واألحباث 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة– األحاديث املسندة الواردة يف اخلوارج وصفاهتم 

املدينة- دار امليمنة مجعان بن أمحد الزهرايناألحاديث الواردة يف حترمي دماء املسلمني واملعاهدين

الرايض- دار الصميعي ابتهاج بنت عبد هللا الشعالنمجعا ودراسة- أقوال أئمة أهل السنة يف احلكم على اخلوارج 

الكويت- دار غراس تقريرات أئمة الدعوة يف خمالفة مذهب اخلوارج وإبطاله مجع ودراسة
حممد هشام طاهري. د
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عثمان بن عبد العزيز بن منصورمنهج املعارج ألخبار اخلوارج ابإلشراف على اإلسراف من دينهم املارج
( هـ1282)

الرايض- مكتبة الرشد  قدم له وترجم ملؤلفه
سليمان بن صاحل اخلراشي

مكتبة األصالة والرتاثعبد التواب حممد عثمانأثر آراء اخلوارج يف الفكر اإلسالمي املعاصر
الشارقة- 

-دار تيسري السنة حممود بن إمام آل موايفالشهب احلارقة على اخلوارج املارقة
القاهرة

مفهومه، أشكاله وصوره، أسبابه، آاثره، حكمه، عالجه،– اإلرهاب 
وموقف والة األمر ابململكة وعلماء املسلمني منه

املؤلفعبد احلليم بالل وعبد هللا البكري تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد املطلقاإلرهاب وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

مصر- دار الفرقان حممد بن سعد الشويعراإلرهاب، دوافعه وعالجه

املؤلفرضوان بن ايسني الشهابإحتاف ذوي األلباب حبقيقة اإلرهاب تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-مكتبة اإلمام الذهيب فيحان بن سرور اجلرمانتنظيم القاعدة ما له وما عليه
الكويت

تقدمي املشائخ
عبد هللا الغنيمان وصاحل السحيمي

دراسة حلقيقة اإلسالم ورمحته ووسطيته- إسالم الرمحة وظاهرة اإلرهاب 
واإلرهاب واجلهاد والتكفري واخلالفة واحلكم

-دار البشائر اإلسالمية علي حميي الدين القره داغي
بريوت

1251   من 847صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
خوارج :املوضوع 

14

معجم املصطلحات الشرعية والفكرية املوصولة مبباحث التطرف واإلرهاب
مجعا ودراسة- 

اململكة- وزارة الدفاع 
العربية السعودية

إعداد
قسم البحوث بوزارة الدفاع ابلسعودية

مكرر) (الشيعة، النصريية، الباطنية، الصوفية، اخلوارج)دراسات يف الفرق 
(كتب موسعة: يف

الرايض- مكتبة املعارف صابر عبد الرمحن طعيمة

الكويت- دار غراس فهيد بن قاسم اللحيداناإلجلام ملستحل العهود والذمام تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

يقع ضمن)مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل أتثر مبذهب اخلوارج 
(عبد السالم بن برجس. جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

اململكة- وزارة الدفاع أمحد بن محد جيالننقض استدالالت أهل الغلو والتطرف بنصوص السنة والسرية النبوية
العربية السعودية

 شبهة يف75كشف أكثر من - طليعة احلوار الدارج بني السنة واخلوارج 
اخلالفة والتكفري واجلهاد

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاين

عجمان- مكتبة الفرقان عبد املالك بن أمحد الرمضاينفتاوى العلماء األكابر فيما أهدر من دماء يف اجلزائر قرأه
الشيخ حممد بن عثيمني

يف مسألة الرؤية)الرد القومي البالغ على كتاب اخلليلي املسمى ابحلق الدامغ 
(وخلق القرآن وختليد عصاة املؤمنني

املدينة النبوية- دار املآثر علي بن حممد الفقيهي
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840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم 9/1العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم (خمتصر من األول) 2/1الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم 
(هـ

مكة- دار عامل الفوائد  تقدمي/عناية
بكر أبو زيد. د/ علي العمران 

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ403)الباقالين، حممد بن الطيب كشف األسرار وهتك األستار دراسة وحتقيق
إبراهيم البيحي وأمحد الدميجي

الرايض- دار الفضيلة سليمان بن عبد هللا السلومينقد- حتليل - دراسة - أصول اإلمساعيلية 

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن أمحد اجلويراألصول، املعتقدات، املظاهر الدينية واالجتماعية– اإلمساعيلية املعاصرة 

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري اإلمساعيلية
ابكستان

األردن- دار عمار رمحة هللا قمر اهلدى األثريالبوهرة، اترخيها وعقائدها

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(أسئلة عن معتقد اإلمساعيلية)األجوبة املفيدة عن بعض مسائل العقيدة  
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

1251   من 849صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14

مكرر يف)أصول الداينة اليهودية وفروعها ودورها يف تكوين عقائد الرافضة 
(اليهودية: قسم

الرايض- دار املنتقى سعد املبارك احلسن حممد تقدمي
عبد الرمحن حممد دمشقية. د

-مكتبة الغرابء األثرية عبد هللا اجلميليبذل اجملهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود
املدينة

أمحد بن سعد بن محدان الغامدينشأته ومراحل تكوينه- التشيع 
( هـ1434)

مصر- دار ابن رجب 

أمحد بن سعد بن محدان الغامديحوارات عقلية مع الطائفة اإلثين عشرية يف املصادر
( هـ1434)

املؤلف

شبكة أنصار أهل البيتطه بن حامد الدليميأسطورة املذهب اجلعفري
www.ansar.org

رسالة علمية من جامعة أم)عرض ونقد - أسطورة الكليين وكتابه  الكايف 
(القرى

الرايض- دار العقيدة حممد بن عبد هللا العمري

دراسة - (الكايف)الكليين وتقريره عقيدة الشيعة اإلمامية من خالل كتابه 
نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

مركز العصر للدراساتحممد بن عبد هللا العمري
االسرتاتيجية واملستقبلية

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري فرق واتريخ- الشيعة والتشيع 
ابكستان

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري الشيعة والقرآن
ابكستان
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تقدميحممد حممد إبراهيم العسالالشيعة االثىن عشرية ومنهجهم يف تفسري القرآن الكرمي
أمحد بن سعد الغامدي. د

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري الشيعة وأهل البيت
ابكستان

اخللفاء الراشدين للنشرمصطفى حلميعقائد الشيعة يف ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ
اإلسكندرية- والتوزيع 

تقدمي
أمحد بن حممد املقدم

-مكتبة عباد الرمحن عبد هللا احلريبجممل عقائد الشيعة يف ميزان أهل السنة واجلماعة
مصر

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرمحن بن سعد الشثريسؤال وجواب- عقائد الشيعة اإلثين عشرية  تقدمي
جمموعة مشائخ

املؤلفعبد هللا بن حممد السلفيمن عقائد الشيعة تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

القاهرة- دار اآلاثر محود بن انيف الدبوس4/1عقائد الشيعة وحقائقهم املغيبة 

الرايض- دار العقيدة ( هـ1397)محد بن مطلق الغفيلي تنزيه جناب الشريعة عن متويه مذاهب الشيعة دراسة وحتقيق
خليل بن شليل املطريي. د

خمتصر التحفة االثين عشرية لشاة عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي
( هـ1239)

حممود شكري اآللوسي البغدادي
( هـ1342)

القاهرة- املطبعة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب
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اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية
ويليها مؤمتر النجف الذي انتهى خبضوع جمتهدي الشيعة إلمامة أيب بكر

مصر- دار االستقامة ( هـ1389)حمب الدين اخلطيب  عناية
حممد بن عوض املصري

الرايض- دار الفضيلة علي أمحد السالوسموسوعة شاملة - 2/1مع االثين عشرية يف األصول والفروع 

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد هللا القفاري3/1عرض ونقد - أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية 

مركز البيان للبحوثانصر بن عبد هللا القفارياملذهب والواقع- الشيعة 
الرايض- والدراسات 

رسالة اىل ملك قربص– رسالة إىل الشيعة )وحتتوي على - قواعد األداين 
(رسالة للملك للحث على حرب التتار – 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

القاهرة- دار الرايض  عناية
إبراهيم بن حممد اجلمل

املؤلفطه بن حامد الدليميعقيدة دينية أم عقدة نفسية– التشيع 

مصر- مكتبة دار احلجاز حممد بن عواد العنزيخالصة الكالم يف حقيقة الرافضة اللئام

املؤلفحممد البنداريمظاهر الدس الرافضي يف العقيدة اإلسالمية والرتبية النبوية

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية تطبيقية- حديث  عائشة رضي هللا عنها وقصد َفَدك 
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن اخلميسحمبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة وخمالفيهم

الفروقات املفحمة: زواج املتعة عند الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية، ويليه
بني الزواج الصحيح واملتعة احملرمة

عثمان بن حممد اخلميس

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن حممد اخلميسشبهات شيعية والرد عليها

-دار اآلل والصحب  عثمان بن حممد اخلميساألحاديث الواردة يف شأن السبطني، احلسن واحلسني
الرايض

ما بني وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل مقتل احلسني)حقبة من التاريخ 
(مكرر يف حبوث اترخيية )( هـ61سنة

الدمام- دار ابن اجلوزي عثمان بن حممد اخلميس

مصر- مكتبة الرضوان عثمان بن حممد اخلميسماذا تعرف عن دين الشيعة ؟

-مكتبة اإلمام البخاري عثمان بن حممد اخلميسمن القلب إىل الفلب
مصر

-مكتبة اإلمام الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية نقدية- كتاب املراجعات لعبد احلسني شرف الدين املوسوي 
الكويت

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد القادر بن حممد عطا صويفدراسة منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية
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املدينة- دار اإلمام مسلم حممد بن حامد آل عجالنبراءة أئمة البيت من عقيدة االثين عشرية يف اإلمامة والصحابة

منهاج االعتدال: منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية، وهو
يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

:وهو)املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال 
(منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

مصر- املكتبة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب

ملخص منهاج السنة أليب العباس ابن تيمية، ويليه فتاوى للشيخ
عبدالرمحن بن حسن

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

صنعاء- دار الصديق عبد هللا بن حممد الغنيمانخمتصر منهاج السنة النبوية يف الرد على الشيعة والقدرية البن تيمية

آراء الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه يف عرضها
(اخلوارج والشيعة)

الرايض- مدار الوطن حممد بن انصر السحيباين

حممد يعقوب الفريوزأابدي الشافعيالرد على الرافضة، أو القطاب املشتهر على رقاب ابن املطهر
( هـ817)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

تعليق/ختريج
عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاكتاب اإلمامة والرد على الرافضة
( هـ430)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن حممد الفقيهي. د

-دار أضواء السلف ( هـ888)أبو حامد، حممد املقدسي رسالة يف الرد على الرافضة
الرايض

حتقيق
سعد عبد الغفار علي
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نصري الدين حممد، الشهري خبواجهالسيوف املشرقة وخمتصر الصواقع احملرقة
نصر هللا اهلندي املكي

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق/اختصار
جمدي اخلليفة/حممود شكري األلوسي

املال علي القاري، علي بن سلطانشم العوارض يف ذم الروافض
( هـ1014)حممد 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ ختريج/تقدمي
مشهور حسن سلمان

حممد حياة بن إبراهيم السنديركضة يف ظهر الرافضة
( هـ1163)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وختريج
حسن بن داود بو قليل

تقع ضمن جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن)رسالة يف الرد على الرافضة 
(عبد الوهاب

-مركز البحث العلمي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
جامعة أم القرى

حتقيق
انصر سعد الرشيد. د

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب رسالة يف الرد على الرافضة حتقيق
عبد الرزاق بن صاحل النهمي

أجوبة على اعرتاضات الزيدية: األجوبة السنية يف رد شبه الزيدية، ويليه
( هـ1083)حملمد بن بدر الدين ابن بلبان احلنبلي 

1071)عبد الباقي املواهيب احلنبلي 
(هـ

احملقق حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابجواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية
( هـ1242)

-دار اآلفاق اجلديدة 
بريوت

الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته يف تقرير العقيدة، مع دراسة وإخراج
"احلجج الواضحة اإلسالمية يف رد شبهات الرافضة واإلمامية"كتابه 

الرايض- مكتبة الرشد حممد محود الفوزان

-مكتبة اإلمام البخاري ( هـ1365)ملوسى جار هللا  (الوشيعة يف نقد عقائد الشيعة)هتذيب 
مصر

هتذيب وتعليق
انصر بن عبد هللا القفاري. د
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الرايض- دار املنتقى ( هـ1423)حممد مال هللا اخلالدي جمموع مؤلفات الشيخ حممد مال هللا يف الرد على الشيعة اإلمامية

اخلرب- دار ابن عفان عبد هللا بن عبد الرحيم البخاريجهود أيب الثـناء األلوسي يف الرد على الرافضة

جهود علماء أهل السنة يف العراق يف الرد على الرافضة خالل العهد
( هـ1344 - 901)العثماين 

الرايض- دار التوحيد أمساء بنت سامل أمحد بن عفيف

الرايض- دار الكيان عادل بن حممد البجريي الشميليجهود الشوكاين يف الرد على الرافضة

مركز البيان للبحوثخالد بن عبد احملسن التوجيريالربقعي وجهوده يف الرد على الرافضة
الرايض- والدراسات 

بطالن عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفرتايهتم على اإلسالم من
مراجعهم االساسية

مكة- املكتبة اإلمدادية حممد عبد الستار التونسي

مكرر يف كتب الرد) 2/1صعقة الزلزال لنسف أابطيل الرفض واالعتزال 
(على املعتزلة

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

آل ايسر للنشر والتوزيععزيزة بنت علي األشولالتناقضات العقدية يف مذهب الشيعة اإلثين عشرية
مصر- 

تقدمي
انصر بن عبد هللا القفاري. د

الكايف- احلديث املفرتى على أهل النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
للكليين أمنوذجا

الرايض- دار الفضيلة خالد بن أمحد الزهراين
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لبنان- دار البيارق آية هللا العظمى أبو الفضل الربقعي(نقض كتاب أصول الكايف)كسر الصنم  حتقيق
عمر أبو عمر

-دار اآلل والصحب  ( هـ1389)حممود املالح تشريح شرح هنج البالغة
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

رسالة يف الرد على حممد حسني كاشف الغطاء على أهل)نقد عني امليزان 
(احلديث

-دار اآلل والصحب  ( هـ1396)حممد هبجة البيطار 
الرايض

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(489 - 450/27يقع يف جمموع الفتاوى )رأس احلسني 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

احلسني بن علي بن أيب طالب، وسيأيت ذكر)جني كربالء عليه السالم 
(الكتاب يف كتب سري األعالم

الكويت- دار ابن األثري عبد العزيز بن أمحد العمري

املؤلفأبو حممد احلسيينأوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من األصحاب

حممود شكري اآللوسي البغدادي(العقيدة يف الصحابة: مكرر يف)صب العذاب على من سب األصحاب 
( هـ1342)

-دار أضواء السلف 
الرايض

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد املرسلني للحسيين ومعها
إرشاد ذوي الفطن إلبعاد غالة الروافض من اليمن

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

مركز التأصيل للدراساتانصر بن عبد هللا القفاريموقف الشيعة املعاصرين من القرآن الكرمي
جدة- والبحوث 
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موقف الشيعة اإلثين عشرية من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
3/1

-دار أضواء السلف عبد القادر بن حممد عطا صويف
الرايض

قراءة يف أحاديث احلوض وداللتها على ردة)أتمالت يف أحاديث احلوض 
(الصحابة كما تقوله اإلمامية

املؤلفعبد هللا بن عبشان الغامدي تقدمي
صاحل بن عبد هللا الدرويش

الرايض- دار العقيدة هناء عصام حممد الربشالصحابة رضي هللا عنهم بني صحيح البخاري والكايف للكليين

مناظرة بني شيعي ادعى أفضلية علي على أيب بكر انتهت أبوبة)املناظرة 
(الشيعي

الرايض- مدار الوطن جعفر بن حممد الصادق حتقيق
علي بن عبد العزيز الشبل. د

األردن- دار املعايل هشام الركايبجامع األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

الرايض- دار املسلم حممد انفعحبث متعلق ابلعالقة الودية بني اخللفاء الثالثة وعلي- رمحاء بينهم  تعريب
لقمان حكيم

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويشاإلمام جعفر الصادق

ملخص من منهاج)أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم ابخلالفة 
(العقيدة يف الصحابة: مكرر يف )(السنة النبوية

الرايض- دار القاسم  تلخيص وترتيب
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنإلقام احلجر ملن زكى ساب أيب بكر وعمر
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار اللواء  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم
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املؤلفطه بن حامد الدليميإمامة الصديق رضي هللا عنه وأرضاه

سيأيت يف)أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، مناقبه وأخالقه 
(كتب سري الصحابة

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه عند أهل السنة واجلماعة والرد
(مذكور يف كتب العقيدة) 2/1على شبهات الطاعنني فيه 

-دار منار التوحيد أمري بن أمحد قروي
املدينة

مذكور يف)سل السنان يف الذب عن معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه 
(كتب العقيدة

الرايض- دار العاصمة سعد بن ضيدان السبيعي تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

تـنزيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان من الظلم والفسق يف مطالبته بدم
عثمان

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

عمان- دار النبالء 

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدالصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة
( هـ974)

أشرف على حتقيقه
مصطفى بن العدوي

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد2/1الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزاندقة 
( هـ974)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد الرمحن الرتكي وكامل اخلراط

خمتصر تطهري اجلنان واللسان عن اخلوض والتفوه بثلب معاوية بن سفيان
رضي هللا عنه البن حجر اهليـتمي

الرايض- دار علوم السنة سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- دار العقيدة حممد بن متعب البشريدراسة عقدية- أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه بني أهل السنة والرافضة 
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الرايض- دار طيبة حممد بن كمال السيوطيدرء االنتقاص عن عمرو بن العاص

-مكتبة الغرابء األثرية عبد القادر عطا صويفدفع الكذب املبني املفرتى من الرافضة على أمهات املؤمنني
املدينة

املؤلفحممد نسيب الرفاعينوال املىن يف إثبات عصمة أمهات املؤمنني وازواج األنبياء من الزىن

تتضمن احلديث عن نشأة) (1)املقدمة - براءة آل البيت من رواايت 
(التشيع

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي2- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابخلالق عز وجل 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي3- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلقرآن الكرمي 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي4- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي5- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابلصحابة وقبائل العرب 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي6- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة بعبادة هللا ومقدساته 
( هـ1434)

املؤلف
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أمحد بن سعد بن محدان الغامدي7- براءة آل البيت من رواايت قطع الصلة ابألمة اإلسالمية 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي8- براءة آل البيت من رواايت انتقاص األنبياء واملالئكة 
( هـ1434)

املؤلف

أمحد بن سعد بن محدان الغامدي9- براءة آل البيت من رواايت انتقاص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  
( هـ1434)

املؤلف

-دار اآلل والصحب  عبد األحد بن عبد القدوس النذيرصدق احملبة بني آل البيت والصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد ماجد بن عبد الرمحن الطويلالصحابة وآل البيت واإلمامة والوالية والرد على املخالفني يف ذلك تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازأعداء آل البيت تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش(حقوق الصحابة: مكرر يف)آل البيت عليهم السالم وحقوقهم الشرعية 

موقف أهل السنة والشيعة– آل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وأولياءه 
(ملخص من منهاج السنة النبوية)من عقائدهم وفضلهم وفقههم وفقهائهم 

حممد بن عبد الرمحن بن قاسم
( هـ1421)

الرايض– دار القبلتني 

مكرر يف كتب)فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واجلماعة 
(العقيدة يف الصحابة

الرايض- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر
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مصر- مكتبة الرضوان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي إرشاد الغيب إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

-مربة اآلل واألصحاب ( هـ445)إمساعيل بن علي السمان جزء منه- املوافقة بني أهل البيت والصحابة 
الكويت

حتقيق وتعليق
فريد بن فريد اخلاجة

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرأغلو يف القرابة وجفاء يف األنبياء والصحابة ؟

الرتاحم بني آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وبني بقية الصحابة
(العقيدة يف الصحابة: مذكور يف)رضي هللا عنهم أمجعني 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الدرويش

املؤلفعلي بن حممد القضييبرحبت الصحابة ومل أخسر آل البيت

موقف الشيعة اإلثين عشرية من األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي
وأمحد بن حنبل رضي هللا عنهم

املؤلفخالد بن أمحد الزهراين

موقف األئمة األربعة وأعالم مذهبهم من الرافضة، وموقف الرافضة منهم
2/1

-دار أضواء السلف عبد الرزاق عبد اجمليد األرو
الرايض

مكرر)جذورها، واقعها، أثرها على األمة – العالقة بني الصوفية واإلمامية 
(يف كتب الرد على الصوفية

الرايض- جملة البيان زايد بن عبد هللا احلمام

مكرر يف كتب الرد على)موقف الشيعة اإلمامية االثين عشرية من الصوفية 
(الصوفية

-www.ddعبد هللا بن حممد
sunnah.net
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الرايض- دار العقيدة بدر بن انصر العوادالتحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية

1442)فالح بن إمساعيل مندكار رسالة دكتوراه- العالقة بني التشيع والتصوف 
(هـ

بريوت- دار األماجد  إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

البدعة املالية عند الشيعة اإلمامية احدى العوامل املهمة يف بقاء خالفهم
مع األمة

الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن عبد هللا القفاري

املؤلفطه بن حامد الدليميآية التطهري وعالقتها بعصمة األئمة

املؤلفعبد اهلادي احلسيينآية التطهري وعالقتها بعصمة األئمة

بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيبعقيدة العصمة بني اإلمام والفقيه

دار احملدثني للتحقيقاتهجاد بن مساعد التيمياأللوهية والعبودية يف معتقد الرافضة
القاهرة- العلمية 

-مكتبة اإلمام البخاري حسن عوض أمحد حسنعرض ونقد- املرأة عند الشيعة اإلمامية 
مصر

دار الرضا للنشر والتوزيععبد الرمحن بن عبد هللا آل عليالدعوى واحلقيقة- الرباءة من املشركني عند الشيعة اإلمامية يف احلج 
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-مكتبة جزيرة الورد طه بن حامد الدليميهذه اخلرافة- املهدي املنتظر 
القاهرة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا القفارياخلمس عند الشيعة اإلمامية وجذوره العقدية

املؤلف( هـ1395)موسى املوسوي الشيعة والتصحيح

حممود شكري اآللوسي البغداديغرائب فقهية عند الشيعة اإلمامية
( هـ1342)

مصر- مكتبة الرضوان  حتقيق
جميد اخلليفة. د

دراسة حتليلية نقدية- اخلميين وآراؤه االعتقادية وآاثره يف الفكر اإلسالمي 
3/1

مركز العصر للدراساتعبد هللا بن ضيف هللا آل دوفان
االسرتاتيجية واملستقبلية

1416)زيد بن عبد العزيز فياض اخلميين، ضالالته واحنرافاته
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

اليمن- دار احلديث حممد بن عبد هللا اإلمامرافضة اليمن على مر الزمن

-مكتبة دار املنهاج بدر بن انصر العواددراسة اترخيية عقدية– النصب والنواصب 
الرايض

الرايض- دار املنتقى سليمان بن صاحل اخلراشي(كتب موسعة يف الفرق الضالة: مكرر يف)الشعوبية عند الشيعة الفرس 
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املؤلفعادل علي عبد هللاحمركات السياسة الفارسية يف منطقة اخلليج العريب

اإلسكندرية- دار اإلميان حممود حممد عبد الرمحنخياانت الشيعة وأثرها يف هزائم األمة اإلسالمية

توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبد هللا بن سبأ بني أقالم أهل السنة
والشيعة وغريهم

القاهرة- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحي تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي

ابن ابراهيم، ابن ابز، عفيفي، ابن)فتاوى العلماء يف الشيعة الروافض 
(قعود، ابن عثيمني، ابن غداين، الفوزان

-دار الكتاب والسنة 
مصر

إعداد
القسم العلمي ابلدار

الرايض- دار طيبة انصر بن عبد هللا القفاريرسالة ماجستري- مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة 

القاهرة– دار الشقيقة إبراهيم بن سليمان اجلبهانتبديد الظالم وتنبيه النيام إىل خطر التشيع على املسلمني واإلسالم

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ1412)أبو الفضل الربقعي (مذكرات حياة عامل دين مصلح يف إيران)أايم من حيايت - سوانح األايم 

مكتبة التوعية اإلسالمية( هـ1395)موسى املوسوي اي شيعة العامل استيقظوا
مصر- 

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري هذه نصيحيت إىل كل شيعي
(هـ

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

1251   من 865صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الشيعة والرافضة :املوضوع 

14

أمحد بن سعد بن محدان الغامديحوار هادىء مع الدكتور القزويين الشيعي اإلثين عشري
( هـ1434)

املؤلف

مركز جسور لألحباثخالد بن حممد بديويأعالم التصحيح واالعتدال يف صفوف الشيعة اإلمامية يف القرن األخري
والدراسات

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ1363)شريعت سنكلجي (2)سلسلة عرفت احلقيقة – توحيد العبادة  عناية وحتقيق
خالد بن حممد البديوي

-دار سبيل املؤمنني ربيع بن هادي املدخلينصيحة وحتذير ألهل مصر حكومة وشعبا من الرافضة
القاهرة

إعداد
أبو عبد األعلى، خالد بن حممد

الطائف- دار الطرفني حممد حممود عجاجتساؤالت مرشدة لعقالء الشيعة

مصر- دار الرمحة سليمان بن صاحل اخلراشيأسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق

آل ايسر للنشر والتوزيعحامد اإلدريسي((إين لكم انصح أمني))الناصح األمني لشيعة علي أمري املؤمنني 
مصر- 

تقدمي
صاحل بن عبد هللا الدرويش

مصر- دار املنار ( هـ1345)حممد رشيد رضا السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة

بني)الرد الكايف على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وايف يف كتابه 
(الشيعة وأهل السنة

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري 
ابكستان
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–دار األوراق الثقافية خالد بن فواز احلارثيعرض ونقد- فرقة الشيخية 
جدة

الرايض- دار العقيدة ماجد بن علي احلكميحقيقة احلركة احلوثية وعالقتها ابإلثين عشرية املعاصرة

املؤلفعبد هللا بن سليمان الشايعدراسة نقدية- التفريق بني التشيع العريب والفارسي 
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بريوت- عامل الكتب حممد أمحد اخلطيب(عرض ونقد)عقيدة الدروز 

حل الرموز يف عقائد الدروز ، ويليه فتاوى العلماء يف الدروز وأضراهبم
( هـ1334)للشيخ حممد رضا الزعيم 

املدينة- دار النصيحة ( هـ1347)حممد سليم اآلمدي  دراسة/حتقيق
محد بن صاحل احلميده

1416)زيد بن عبد العزيز فياض حقيقة الدروز
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(160 - 145/35يقع يف جمموع الفتاوى )فتوى يف النصريية 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مركز الدراساتماذا تعرف عن الطائفة النصريية العلوية
مصر- والبحوث العلمية 

إعداد
جمموعة من الباحثني

القاهرة- املطبعة السلفية سليمان احلليباترخيها وعقائدها- طائفة النصريية 

املؤلفمشاعل بنت سلطان اجلريدالنصريية املسماة ابلعلوية، من طائفة منبوذة إىل أقلية حاكمة
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موسوعة أهل السنة يف نقد أصول فرقة األحباش ومن وافقهم على أصوهلم
2/1

الذهبية لإلنتاج اإلعالميعبد الرمحن بن حممد دمشقية
مصر- والتوزيع 

مكة- دار عامل الفوائد سعد بن علي الشهراين2/1آاثرها - عقائدها - فرقة األحباش، نشأهتا 

تركيا- مكتبة الغرابء عبد الرمحن بن حممد دمشقيةاحلبشي شذوذه وأخطاؤه

رسالة صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث- ضالل مجاعة األحباش 
العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 
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دراسة يف البنية والداللة)ألفاظه ومزاايه وعيوبه - العقل يف القرآن الكرمي 
(والسياق

األردن- دار النفائس حقي إمساعيل حممود السامرائي

ــمَّان- الدار األثرية حممد بن موسى آل نصرالعقل ومنزلته يف اإلسالم َعــ

املدينة- الناشر املتميز حممد بن سفر النفيعيإعمال العقل بني الغلو واإلمهال

-دار أضواء السلف جابر بن إدريس بن علي أمري3/1منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل 
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمدرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول
( هـ728)

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم6/1درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول 
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

الرايض- دار طيبة اندر بن عمر بلطه جيالبن تيمية (درء تعارض العقل والنقل)هتذيب كتاب 

الرايض- دار الفضيلة انصر بن عبد الكرمي العقلاالجتاهات العقالنية احلديثة

سلسلة مركز)أصول الفكر العصراين املعاصر - التطرف املسكوت عنه 
(3الفكر املعاصر رقم 

-دار التوحيد للنشر انصر بن حيىي احلنيين
الرايض
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-مركز الفكر املعاصر سعد بن جباد العتييبموقف االجتاه العقالين اإلسالمي املعاصر من النص الشرعي
الرايض

مركز إحسان لدراساتمكانته ومعامله- تعظيم النص الشرعي 
جدة- السنة النبوية 

دفع دعوى املعارض العقلي عن األحاديث املتعلقة مبسائل االعتقاد
مكرر يف كتب العقيدة - ((دراسة ملا يف الصحيحني))

-مكتبة دار املنهاج عيسى بن حمسن النعيمي
الرايض

دراسة- موقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضااي الوالء والرباء 
عقدية

الرايض- دار الفضيلة مضاوي بنت سليمان البسام تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- مؤسسة الرسالة فهد بن عبد الرمحن الرومي(مكرر يف مناهج مفسرين) 2/1منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري 

الرايض- مكتبة الرشد األمني الصادق األمنيرسالة ماجستري- موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية 

دراسة- موقف املدرسة العقلية احلديثة من احلديث النبوي الشريف 
تطبيقية على تفسري املنار

-املكتب اإلسالمي شفيق بن عبد بن عبد هللا شقري
بريوت

القاهرة- دار العفاين سيد بن حسني العفاينرايض اجلنة يف الرد على املدرسة العقلية ومنكري السنة

الرايض- مكتبة الكوثر حممد حامد النصرالعصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب
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-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب العقالنيون أفراخ املعتزلة العصريون
املدينة

السعودية- دار الوحيني سليمان بن صاحل اخلراشيشبهات عصرانية مع أجوبتها

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيعرض ونقد- العصرانيون ومفهوم جتديد الدين 
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مصر- دار املنهاج ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد الغنية عن الكالم وأهله

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن5/1ذم الكالم وأهله 
( هـ481)حممد األنصاري 

-دار أجيال التوحيد 
جدة

دراسة/حتقيق
أمحد بن علي القفيلي

انتخاب اإلمام أيب الفضل املقرىء من رد أيب)أحاديث يف ذم الكالم وأهله 
(عبد الرمحن السلمي

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر اجلديع. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدحترمي النظر إىل كتب الكالم
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
عبد الرمحن بن حممد دمشقية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(81-9/5يقع ضمن جمموع الفتاوى )كتاب املنطق 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

نصيحة أهل اإلميان يف الرد على: واملسمى أيضا)الرد على املنطـقـيـيـن 
(منطق اليوانن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عبد الصمد شرف الدين

ويقع األصل يف جمموع الفتاوى)خمتصر الرد على املنـطـقـيـني البن تيمية 
82/9 - 254)

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ملخص نصيحة أهل اإلميان يف الرد على)جهد القرحية يف جتريد النصيحة 
(منطق اليوانن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل الباطل 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي العمران وحممد مشس
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(نقض املنطق: املطبوع ابسم)االنتصار ألهل األثر 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

مركز البيان للبحوثلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (نقض املنطق)التعليق على كتاب 
الرايض- والدراسات 

مجع
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نقده ملسالك املتكلمني– ابعث النهضة اإلسالمية ابن تيمية السلفي 
والفالسفة يف اإلهليات

-دار الكتب العلمية ( هـ1395)حممد بن خليل هراس 
بريوت

تكوين للدراساتسعود بن عبد العزيز العريفيدراسة وتقريب- النقد التيمي للمنطق 
جدة- واألحباث 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنصون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم
( هـ911)ابن الكمال 

جممع البحوث اإلسالمية
القاهرة- 

حتقيق
علي سامي النجار

-دار التوحيد للنشر (مكرر يف قسم األشاعرة والفالسفة)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

مصر- مكتبة دار احلجاز عمار خنفرهتافت املتكلمني

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيإحتاف احملقق مبواقف اإلسالميني من علم املنطق َعــ تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار امليمان ايسر بن عبد الرمحن اليحىيدعاوى اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين
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مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلميحقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني
جدة- والبحوث 

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة

عرض ونقد يف ضوء منهج– موقف املستشرقني من علم الكالم واألشاعرة 
أهل السنة واجلماعة

الرايض- مكتبة الرشد هدى بنت انصر الشاليل

دراسة - (شرح العقائد النسفية)مواقف التفتازاين االعتقادية يف كتابه 
5/1وتعليقا على ضوء عقيدة السلف الصاحل 

حممد حممدي بن حممد مجيل
النورستاين

-دار إيالف الدولية 
الكويت
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الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهلياترخيه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي- املنطق اليوانين 

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهليالبدائل اإلسالمية للحدود املنطقية

-دار الدراسات العلمية أمحد السيد علي رمضانعرض ونقد- الفلسفة اليواننية 
مكة

-دار الدراسات العلمية أمحد السيد علي رمضاندراسة حتليلية يف ضوء اإلسالم- املسائل العقدية عند الفالسفة 
مكة

بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من
(مكرر يف كتب إثبات العلو)القائلني ابحللول واالحتاد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
موسى بن سليمان الدويش. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة يف توحيد الفالسفة
( هـ728)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

رد على الفالسفة الذين يقولون أن معجزات األنبياء قوى)كتاب الصفدية 
(نفسية ويقولون بقدم العامل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ِقَدم العامل وتسلسل احلوادث بني شيخ اإلسالم ابن تيمية والفالسفة، مع
بيان من أخطأ يف املسألة من السابقني واملعاصرين

-دار أجيال التوحيد كاملة الكواري
جدة

تقدمي
سفر بن عبد الرمحن احلوايل. د

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها
(رسالة دكتوراه)

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن غرم هللا الغامدي
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-دار التوحيد للنشر (مكرر يف قسم األشاعرة واملتكلمني)ذم األشاعرة واملتكلمني والفالسفة 
الرايض

مجع
صادق بن سليم بن صادق. د

مذكور يف)نقض قول من تبع الفالسفة أن هللا ال داخل العامل وال خارجه 
(كتب تقرير العلو

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميس

و (درء التعارض)أهم مصطلحات الفالسفة املذكورة يف )املعجم الوجيز 
(وغريها (منهاج السنة)

مصر- دار منابر الفكر سفر بن عبد الرمحن احلوايل

الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقلنشأهتا وأصوهلا وموقف السلف منها- القدرية واملرجئة 
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ذم ما عليه مدعو التصوف من الرقص والغناء والتواجد وضرب الدف
ومساع املزامري ورفع األصوات املنكرة مبا يسمونه ذكرا وهتليال

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري املنشأ واملصدر- التصوف 
ابكستان

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري دراسات يف التصوف
ابكستان

مكة- دار سلف لطف هللا بن عبد العظيم خوجهدراسة وصفية- تعريف التصوف 

الرايض- دار عامل الكتب صابر عبد الرمحن طعيمةالصوفية معتقدا ومسلكا

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول الدين والعبادة

-دار أضواء السلف حممد بن ربيع بن هاديحقيقة الصوفية يف ضوء الكتاب والسنة
الرايض

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن دجني السهلي(نشأهتا وعقائدها وآاثرها)الطرق الصوفية 

الكويت- دار غراس فهد بن سليمان الفهيدنشأة البدع الصوفية
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الرايض- دار الراية هارون بن بشري صديقيمصادر التلقي عند الصوفية تقدمي
انصر بن عبد الكرمي العقل. د

-دار التوحيد للنشر صادق بن سليم صادقعرضا ونقدا- املصادر العامة للتلقي عند الصوفية 
الرايض

الثقبة- دار اهلجرة حممد أمحد لوح2/1تقديس األشخاص يف الفكر الصويف 

مظاهر االحنرافات العقائدية عند الصوفية وأثرها السيئ  على األمة
3/1اإلسالمية 

الرايض- مكتبة الرشد إدريس حممود إدريس

مصر- دار االستقامة ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل رحليت من الظلمات إىل النور مجعها ورتبها
حممد بن عوض املصري

مصر- دار االستقامة ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل خطاب مفتوح إىل شيخ مشايخ الطرق الصوفية- صوفيات  عناية وتعليق
حممد بن عوض املصري

-دار سبيل املؤمنني ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل مفرتايت وأساطري: ويليها- مفرتايت وضالالت بصورة عبادات 
القاهرة

عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مصر- دار املستقبل ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل أساطري صوفية مجع وترتيب وتعليق
حممد بن عوض املصري

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية عناية وتعليق
حممد بن عوض املصري
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حتذير: تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب، ويليه كتاب: مصرع التصوف أو
العباد من أهل العناد ببدعة االحتاد

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي  عناية/حتقيق وتعليق الشيخ
حممد عوض/عبد الرمحن الوكيل

-مكتبة ابن تيمية ( هـ1442)عبد الرمحن عبد اخلالق فضائح الفكر الصويف
الكويت

حوار مع الدكتور القاري)كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحال محلته 
(وأنصاره

-مكتبة اإلمام مسلم ربيع بن هادي املدخلي
الكويت

-مكتبة اإلمام البخاري السيد بن عبد املقصود عبد الرحيم3/1 رسالة 14حتتوي على  - (من بدع الصوفية)موسوعة 
مصر

حسن عبد الرمحن السين البحريياحلماسة السنية يف الرد على بعض الصوفية
احلنفي

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

إعصار التوحيد حيطم وثن الصوفية، ويليها فتاوى للشيخ ابن ابز واللجنة
الدائمة يف الرد على الصوفية

الرايض- دار القاسم 

إبراهيم بن)ست منظومات يف الرد على الصويف يوسف النبهاين، للعلماء 
(عيسى، بن سحمان، حممد هبجت البيطار، وغريهم

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ مجع
سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- دار طويق حممد بن أمحد اجلويرالتوثيق والتحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية

الرايض- دار الصميعي (أي أيب الوفاء بن عقيل)موقف ابن عقيل من الصوفية  مجع
حممد بن أمحد اجلوير. د
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن أمحد اجلويرجهود علماء السلف يف القرن السادس اهلجري يف الرد على الصوفية

عبد العزيز حممد القريواين املالكيالفتوى املالكية يف أفعال الصوفية
( هـ750)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  مجع وحتقيق
علي الكندري املرر

 قوال ألربعة وثالثني إماما150أكثر من - أقوال أئمة املالكية يف الصوفية 
مالكيا

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عثمان بن يوسف

-مكتبة اإلمام الوادعي عبد اخلالق بن حممد الوصايبخمالفة الصوفية لإلمام الشافعي
صنعاء

الدمام- دار ابن اجلوزي طارق السيد مصطفى البكريابن تيمية وموقفه من الرتاث الصويف

الرايض- دار املنهاج حممد بن عبد الرمحن العريفي2/1موقف ابن تيمية من الصوفية 

املؤلفحممد بن عبد هللا القونوياترخيها وفتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية فيها- الصوفية القلندرية 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية تعليق/تقدمي
عبد الرمحن دمشقية

يقع)احلجج العقلية والنقلية فيما ينايف االسالم من بدع اجلهمية والصوفية 
(361 - 286/2يف  جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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:الفئة  أداين وفرق
الصوفية :املوضوع 
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(24 - 5/11تقع يف جمموع الفتاوى )الصوفية والفقراء 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(269 - 230/13يقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف علم الظاهر والباطن 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالرد على الشاذيل يف حزبيه، وما صنفه يف آداب الطريق
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن انصر العتييب(رسالة دكتوراه) 4/1عرض ونقد - الطريقة الشاذلية  إشراف الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالرسالة السنية إىل الطائفة العدوية املشهورة ابلوصية الكربى
( هـ728)

الكويت- ركائز للنشر  إعداد وحتقيق
نصف بن عيسى العصفور. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن محد الزبيديآراء العدوية واملرازقة وموقف ابن تيمية منها تقدمي
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري عقائد واتريخ– الربيلوية 
ابكستان

بريوت- عامل الكتب عبد الرمحن بن حممد دمشقيةالصاعقة احملرقة على املتصوفة الرافعية املتزندقة

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرمحن بن حممد دمشقيةالطريقة الرفاعية
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:الفئة  أداين وفرق
الصوفية :املوضوع 
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حبث وايف يف رد عدوان الصوفية ومدعي - (أصول بال أصول)سلسلة 
املهدية على مصادر التلقي واملرجعية الشرعية

-دار التوحيد للرتاث حممد بن إمساعيل املقدم
مصر

دراسة وافية لتارخيها)املهدية يف اإلسالم منذ أقدم العصور حىت اليوم 
(العقدي والسياسي واألديب

-دار الكتاب العريب سعد حممد حسني
لبنان

-مكتبة دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين واهنارت الطرقية
الرايض

حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن بن حممد دمشقيةأبو حامد الغزايل والتصوف ودراسة كتب الغزايل

اهلندوسية والبوذية واجلينية والسيخية وعالقة- فصول يف أداين اهلند 
التصوف هبا

مصر- دار البخاري حممد ضياء الرمحن األعظمي

-دار أضواء السلف عبد هللا مصطفى نومسوكاترخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا- البوذية 
الرايض

مكرر)جذورها، واقعها، أثرها على األمة – العالقة بني الصوفية واإلمامية 
(يف كتب الرد على الشيعة

الرايض- جملة البيان زايد بن عبد هللا احلمام

مكرر يف كتب الرد على)موقف الشيعة اإلمامية االثين عشرية من الصوفية 
(الشيعة

-www.ddعبد هللا بن حممد
sunnah.net

الرايض- دار العقيدة بدر بن انصر العوادالتحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية
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:الفئة  أداين وفرق
الصوفية :املوضوع 
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1442)فالح بن إمساعيل مندكار رسالة دكتوراه- العالقة بني التشيع والتصوف 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

إشراف
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

مع مقدمة عن الدعوة إىل وحدة- وحدة األداين يف عقائد الصوفية 
األداين يف الدايانت الوضعية والكتابية والفرق الباطنية

الرايض- مكتبة الرشد سعيد حممد حسني معلوي

الرايض- دار الصميعي حيىي بن إبراهيم خليلالصوفية املعاصرة والسنة الرتكية

الرايض- دار الصميعي حممد بن أمحد اجلويرالرد املنيف على رفع دعوى التكاليف

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري(مكرر يف أركان اإلميان)آراء الصوفية يف أركان اإلميان 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1421)حممد املنتصر الريسوين ال ِحلق للذكر البدعي يف اإلسالم حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

الرايض- دار التوحيد أمني بن أمحد السعديحملات عن التصوف يف حضرموت

-دار التوحيد للنشر أمني بن أمحد السعديالصوفية يف حضرموت، نشأهتا، أصوهلا، آاثرها
الرايض

موقع الصوفيةالسيد حسن احلسيينمناقشة لفكر احلبيب اجلفري- النصيحة 
www.alsoufia.c
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الصوفية :املوضوع 
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املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداح(رسالة دكتوراه)دراسة حتليلة نقدية - حركة التصوف يف اخلليج العريب 

دراسة يف وجود- التصوف والطرق الصوفية يف العصر العثماين املتأخر 
الطرق وانتشارها ونفوذها الديين واالجتماعي والسياسي

بريوت- مكتبة بيسان علي علي أبو شامي

املركز العريب للدراساتمسراء بنت أمني عبد هللا قرطاشمجاعة النورسية يف تركيا وأثرها العقدي والفكري
القاهرة- اإلنسانية 

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن حممد دمشقيةحقائق خطرية عن الطريقة النقشبندية

-دار الكتاب والسنة سيد طالب الرمحن الشاهعقائد علماء الديوبندية
ابكستان

الرايض- دار الصميعي سيد طالب الرمحن الشاهتعريفها وعقائدها- الديوبندية 
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-إدارة ترمجان السنة ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري عرض ونقد– البابية 
ابكستان

-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري نقد وحتليل– البهائية 
ابكستان

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن صاحل احلمويالبهائية

املؤلفدخيل هللا بن حممود األزوريالبهائية وموقف اإلسالم منها

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالبهائية

أمحد بن حجر آل بو طاميالبابية والبهائية وأهدافهما يف دعوى النبوة والرد عليهما
( هـ1423)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

-دار الكتب العلمية حممد حسن حممد حسن إمساعيل(اترخيا وعقيدة)البابية والبهائية 
بريوت

القاهرة- دار البصائر مصطفى عمرانهتافت البابية والبهائية يف ضوء العقل والنقل
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التيجانية :املوضوع 
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الرايض- دار طيبة علي حممد الدخيل هللاالتيجانية

الرايض- دار العاصمة علي حممد الدخيل هللاخمتصر التيجانية

األردن- مكتبة األقصى ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل اهلدية اهلادية إىل الطريقة التيجانية
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اإلرجاء :املوضوع 
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الرايض- مدار الوطن انصر بن عبد الكرمي العقل(تقدم يف القدرية)نشأهتا وأصوهلا وموقف السلف منها - القدرية واملرجئة 

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثرييبراءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد القريندراسة حتليلة نقدية- أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان 

املؤلفعصام بن عبد هللا السناينأقوال ذوي العرفان يف أن أعمال اجلوارح داخلة يف مسمى اإلميان مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريحقيقة اإلميان وبدع اإلرجاء يف القدمي واحلديث

مبحث يف بيان- حتفة احملب أبن جنس األعمال من لوازم إميان القلب 
منزلة العمل الظاهر من اإلميان

-دار التوحيد للنشر مجال بن إبراهيم أبو سريع
الرايض

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويحالفروق بني عقيدة السلف وعقيدة املرجئة يف اإلميان تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار الكيان علي بن عبد العزيز املوسىإحتاف النبالء برد شبهات من وقع يف اإلرجاء تقدمي
الرايض- الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

.يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات د)ذم اإلرجاء والتحذير من املرجئة 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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-دار التوحيد للنشر عبد هللا بن حممد السندعرض ونقد– آراء املرجئة يف مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الرايض

مكة- دار عامل الفوائد حممد بن سامل الدوسريرفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة تقدمي املشايخ
الفوزان والراجحي وسعد بن محيد

عدة فتاوى صادرة من- التحذير من اإلرجاء وبعض الكتب الداعية إليه 
جلنة اإلفتاء ابلسعودية

مكة- دار عامل الفوائد 
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-إدارة ترمجان اإلسالم ( هـ1407)إحسان إهلي ظهري دراسات وحتليل– القاداينية 
ابكستان

عبد- حممد الفقي - حممد اخلضر القاداينية
حممد هراس- الرمحن الوكيل 

مصر- دار االستقامة  عناية
حممد بن عوض املصري

أمحد بن حجر آل بو طاميالقاداينية ودعايتها الضالة والرد عليها
( هـ1423)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

بريوت- مؤسسة الرسالة مصباح الدين زاهديالقاداينية وخطرها على اإلسالم

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدالقاداينية

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن صاحل احلمويالقاداينية

/املودودي / حممد اخلضر حسني دحض مفرتايت القاداينية يف ضوء الكتاب والسنة
الندوي

الرايض– دار القبلتني  مجع
سعد املرهفي. د

مكة- املكتبة اإلمدادية ( هـ1425)منظور أمحد شنيويت األصول الذهبية يف الرد على القاداينية تقدمي
الشيخ حممد بن عبد هللا السبيل

أمحد بن سعد بن محدان الغامديعقيدة ختم النبوة ابلنبوة احملمدية
( هـ1434)

الرايض- دار طيبة 
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(األمحدية)القاداينية  :املوضوع 
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الرايض- دار العقيدة مشعل بن سليمان البجيدي(عرضا ودراسة)يف البالد العربية  (القاداينية)اجلماعة األمحدية 
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املدينة- دار امليمنة عبد هللا بن عبد العزيز الفاحلمسالك منهجية للذب عن السنة النبوية

الرايض- دار العاصمة ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر السنة ختريج/حتقيق
عبد هللا بن حممد البصريي. د

الكويت- دار غراس ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر السنة حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

1420)حممد انصر الدين األلباين منـزلة السنة يف اإلسالم وبيان أنه ال يستغىن عنها ابلقرآن
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب العمل بسنة الرسول وكفر من أنكرها
( هـ1420)

الدمام- دار الذخائر 

-وقف السالم اخلريي صاحل بن فوزان الفوزانمكانة السنة يف اإلسالم
الرايض

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفيمكانة السنة يف التشريع اإلسالمي ودحض مزاعم املنكرين وامللحدين

مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي وأثرها على األحكام، والرد العلمي على
منكري السنة النبوية الشريفة

-دار البشائر اإلسالمية سها سليم مكداش
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الرد على الطاعنني يف السنة النبوية من القرآنيني وحنوهم :املوضوع 

14

-اجلامعة اإلسالمية عمر بن مصلح احلسيينمكانة السنة النبوية
املدينة

-دار املعراج الدولية صاحل بن سليمان البقعاويالتالزم بني الكتاب والسنة من خالل الكتب الستة
الرايض

تكوين للدراساتأمحد بن يوسف السيدتثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين
جدة- واألحباث 

بريوت- عامل الكتب صالح الدين مقبول أمحدزوابع يف وجه السنة قدميا وحديثا

الرد على: دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، ويليه
من ينكر حجية السنة

عبد الغين/ حممد أبو شهبة 
عبداخلالق

بريوت- دار اجليل 

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي شبهات حول السنة، ورسالة احلكم بغري ما أنزل هللا

مصر- دار اليقني عماد السيد الشربـيـنـي2/1مناقشتها والرد عليها - السنة النبوية يف كتاابت أعداء االسالم 

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 2/1الرد القومي على اجملرم األثيم 
(هـ

-مكتبة دار العليان 
بريدة

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد براءة أهل السنة
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الطائف- مكتبة الصديق خادم حسني إهليالقرآنيون وشبهاهتم حول السنة

بريوت- دار املقتبس رفعت فوزي عبد املطلبشبهات حول السنة املشرفة

من الزلل والتضليل« أضواء على السنة»األنوار الكاشفة ملا يف كتاب 
رد على أيب رية املصري يف مسائل شىت– واجملازفة 

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

بريوت- عامل الكتب 

1392)حممد بن عبد الرزاق محزة ظلمات أيب رية أمام أضواء السنة احملمدية
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد عوض وحممد خوجة

نقد مفصل ومؤصل- الكاشف عن أساليب الطعن يف صحيح البخاري 
لشبهات منكري السنة

-مكتبة مؤسسة املختار أسامة بن مصطفى الرتيكي
القاهرة

تكوين للدراساتحممد بن فريد زريوحاملعارضات الفكرية املعاصرة ألحاديث الصحيحني
جدة- واألحباث 

الرايض- دار التوحيد سعد بن فالح العريفي2/1الزاندقة، عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة املسلمني منهم 
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صنعاء- دار اآلاثر ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد صفة النفاق وذم املنافقني حتقيق
عبد الرقيب اإليب

صفة النفاق ونعت املنافقني من السنن املأثورة عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنصفات املنافقني
( هـ751)أيوب 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشري عيون

-دار ومكتبة احلامد حممد بن موسى آل نصراملنافقون يف الكتاب والسنة
عمان

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن عبد هللا احلميدياملنافقون يف القرآن الكرمي
الرايض

الرايض- دار التدمرية حممد بن سريع السريعالنفاق واملنافقون يف ضوء سورة التوبة

الدمام- دار ابن اجلوزي عابد بن حممد السفياينموقف املنافقني من احملكمات وكيفية التعامل معهم يف العهد النبوي

رسالة ماجستري- سياسة النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعامله مع املنافقني 
يف السياسة الشرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد الداوود
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املؤلفعبد الوهاب بن صاحل الشايعمدخل لنشأهتا ومراحل تطورها عرب التاريخ- اتريخ النصرانية 

وزارة الشؤون اإلسالميةخمتصر إظهار احلق
السعودية- 

حتقيق واختصار
حممد ملكاوي. د

الرايض- دار العاصمة حممد بن عبد هللا السحيماألصل والواقع- النصرانية 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن غالب العواجيدراسة عقدية اترخيية- النصرانية 

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو2/1دراسة ونقدا - مصادر النصرانية 
الرايض

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار السالم ساجد مريدراسة وحتليل - (النصرانية)املسيحية 

-دار أضواء السلف سعود بن عبد العزيز اخللفاليهودية والنصرانية- دراسات يف األداين 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اليهودية والنصرانية وأداين اهلند، والبشارات يف كتب اهلندوس

الرباهني اإلجنيلية على أن عيسى عليه السالم داخل يف العبودية وال حظ له
يف األلوهية

مصر- دار املداد ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل  تعليق الشيخ
ربيع بن هادي املدخلي. د
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املؤلفشاكر توفيق العاروريدعوة نيب هللا عيسى عليه السالم إىل التوحيد وفق التوراة واإلجنيل

 دليال على وجود النيب99 )البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب 
(املبشر به يف التوراة واإلجنيل 

بريوت- دار ابن حزم صالح الراشد

تكوين للدراساتسامي عامريالبشارة بنيب اإلسالم يف كتب اليهود والنصارى
جدة- واألحباث 

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن عبد هللا الغنامعليهما الصالة والسالم- حممد بشارة عيسى 

املؤلفصابر عبد الرمحن طعيمة(أتمالت يف كتب األانجيل)قراءة يف الكتاب املقدس 

-دار أضواء السلف مصباح أبو بكر واقيزبدة القول الصحيح يف أخبار سيدان املسيح عليه السالم
الرايض

إشكاليات- استعادة النص األصلي لإلجنيل يف ضوء قواعد النقد األدىن 
التاريخ واملنهج

-مركز الفكر الغريب سامي عماري
الرايض

اجلمعية السعودية لعلومبسمة أمحد جستنيه(أسبابه ونتائجه)حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ 
املدينة- العقيدة 

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللاشفاء الغليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديل
( هـ478)

روااي للدراسات والبحوث
قطر- 

حتقيق
أمحد بن حممد آل اثين
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اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين
اإلسالم وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم

تونس- دار املالكية ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد  تقدمي/حتقيق
مسري قدوري. د

اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين
اإلسالم وإثبات نبوة نبينا حممد عليه الصالة والسالم

-دار الرتاث العريب ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد 
القاهرة

حتقيق وتعليق
أمحد حجازي. د

688)أبو البقاء صاحل بن احلسني رسالة علمية - 2/1ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل 
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممود عبد الرمحن. د

سليمان بن عبد القوي الطويف2/1االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النصرانية 
( هـ716)احلنبلي 

الرايض- مكتبة العبيكان  دراسة/حتقيق
سامل بن حممد القرين. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم3/1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
عبد الكرمي العسكر- علي حسن 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم5/1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
( هـ728)

مركز التأصيل للدراسات
جدة- والبحوث 

حتقيق
جلنة من احملققني

-مكتبة النهج الواضح ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب يطبع ألول مرة- خمتصر اجلواب الصحيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
الكويت

حتقيق
مشاري بن محود احلرفة

لشيخ اإلسالم ابن تيمية (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)جتريد 
جتريد مما ليس له عالقة مبوضوع النصارى- رمحه هللا 

أمحد بن عبد هللا العماري الزهراين
( هـ1440)

مكة- دار طيبة اخلضراء 

وتقع) (خطاب من ابن تيمية اىل سراجوس ملك قربص)الرسالة القربصية 
(630 - 601/28يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  عناية/تعليق
عالء الدين دمج
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-آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى 
16)

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

الدمام- دار ابن القيم حممود النجرييجهود اإلمام ابن القيم يف نقد اليهودية والنصرانية

وهي مشتملة على الدعاوى اليت يدعي هبا- الرسالة اإلحدى عشرية 
املسلمون على النصارى

كان حيا سنة)يوسف شاتيله 
( هـ1277

املدينة- دار اإلمام مسلم  دراسة وحتقيق
محد صاحل سامل احلميدة. د

حممد رمحة هللا بن خليل الرمحنإظهار احلق
( هـ1308)اهلندي 

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد ملكاوي. د

هذا الكتاب يعترب من - 5/1اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح 
املوسوعات يف الرد على النصارى

1317)اآللوسي، نعمان بن حممود 
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
جلنة من الباحثني

الرايض- مكتبة الرشد سارة بنت حامد العباديموقف اليهود والنصارى من املسيح عليه السالم وإبطال شبهاهتم حوله

الطائف- دار الطرفني منال بنت محزة بنونةعرض ونقد- عقيدة اليهود والنصارى يف مرمي عليها السالم 

حماضرات تبحث يف األدوار اليت مرَّت عليها عقائد)حماضرات يف النصرانية 
(النصارى

-دار الفكر العريب ( هـ1394)حممد بن أمحد أبو زهرة 
القاهرة

املؤلفأنور بن صربي السعدونكشف احلقائق واألابطيل من العهد القدمي واألانجيل
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى وأحكام يف النيب عيسى عليه السالم
( هـ1430)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
علي العماري

الرايض- مدار الوطن محود بن إبراهيم السالمةألوهية املسيح ومعجزاته أمنوذجا- استدالالت النصارى ابلقرآن الكرمي 

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن أمحد احلميديموقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامديحقيقة أخالق النصارى
جدة

-مركز الفكر الغريب حممد بن إبراهيم السالمةدراسة عقدية- النصارى األقباط 
الرايض

-مركز الفكر الغريب عبد هللا بن علي الشهريعرض ودراسة يف ضوء العقيدة اإلسالمية- الروم األرثوذكس 
الرايض

دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية- األسفار املقدسة قبل اإلسالم 
واملسيحية

بريوت- عامل الكتب صابر عبد الرمحن طعيمة

دراسة يف جذور االحنرافات العقدية)مدخل إىل اليهودية والنصرانية 
(ومآالهتا

حسني)عبد البديع حممد عبد هللا 
(العريين

الدمام- مكتبة املتنيب 

–الصابئون – النصرانية – اليهودية )موجز األداين يف القرآن الكرمي 
(اإلسالم– املشركون – الدهريون – اجملوس 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبدالكرمي زيدان
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األردن- دار املعايل أمحد حممد زايدحقيقة العالقات اليهودية النصرانية وأثرها على العامل اإلسالمي

تقدم يف)أصول الداينة اليهودية وفروعها ودورها يف تكوين عقائد الرافضة 
(كتب الرد على الرافضة

الرايض- دار املنتقى سعد املبارك احلسن حممد تقدمي
عبد الرمحن حممد دمشقية. د

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن انصر القشريي2/1اليهود يف السنة املطهرة 

جدة- مكتبة كنوز املعرفة حممود مزروعةخفاايه- تعاليمه - التلمود، اترخيه 

-دار الرسالة العاملية لؤي حامت العايندراسة مقارنة- االختالفات والتناقضات اجللية يف العقيدة اليهودية 
بريوت

مجعية إحياء الرتاثحممد بن محد احلمود النجديصفات اليهود يف الكتاب والسنة والتحذير من مشاهبتهم
الكويت- اإلسالمي 

الرايض- مدار الوطن غازي بن عبد العزيز الشمري(مكرر يف النبوات)موسى يف السنة النبوية، دراسة موضوعية 

مكة- املكتبة األسدية عبد الشكور بن حممد أمان العروسيبنو إسرائيل وموقفهم من الذات اإلهلية واألنبياء

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن عبد العزيز اليحىيفرق ومواقف- املتدينون اليهود يف فلسطني 
الرايض
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دمشق- دار القلم حممد علي دولةكالم يف اليهود

الرايض- دار التوحيد عفاف بنت حسن اهلامشيدراسة عقدية يف ضوء الكتاب والسنة- مجعية شهود يهوه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين(قصص وأخبار من صحيح السنن واآلاثر)اليهود 
( هـ1438)

املؤلف

1429)عبد الوهاب حممد املسريي 8/1موسوعة اليهود واليهودية والصهاينة 
(هـ

القاهرة- دار الشروق 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر قصص التوراة واإلجنيل يف ضوء القرآن والسنة

مركز تفسري للدراساتأمحد صالح البهنسيالقرآن الكرمي وعلومه يف املوسوعات اليهودية
الرايض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الشيوعية واإلحلاد :املوضوع 

14

مصر- دار األمل وحيد الدين خانمدخل علمي إىل اإلميان- اإلسالم يتحدى 

تكوين للدراساتأبو زيد بن حممد مكي(قضية اإلحلاد- توحيد الربوبية - أدلة وجود هللا )دالئل الربوبية 
جدة- واألحباث 

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن عبد هللا الغنيماننواقض توحيد الربوبية ومظاهرها

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين
( هـ1376)

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

للشيخ (أصول الدين والرد على امللحدين): نقاش مع ملحد، ومعه رسالة
عبد الرمحن السعدي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالرباهني العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
ابسل بن سعود الرشود

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرتـنزيه الدين ومحلته ورجاله مما افرتاه القصيمي يف أغالله
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد الرمحن بن يوسف الرمحة

طبعة خريية( هـ1395)حممد بن خليل هراس اإلحلاد سرطان خبيث تعليق وعناية
حممد بن عوض املصري

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد هللا بن عبد الرمحن السعدحتدي أهل اإلحلاد والطغيان ابلسنة قرينة القرآن

1251   من 903صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الشيوعية واإلحلاد :املوضوع 

14

الرايض- مركز دالئل عبد الرمحن بن غالب العواجياترخيه وأبرز نظرايته وآاثره وسبل مواجهته- اإلحلاد احلديث 

املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز بن أمحد البداحاإلحلاد املعاصر يف العامل العريب

تكوين للدراساتعبدهللا بن صاحل العجريي(مدخل لفهم اإلحلاد اجلديد)ميليشيا اإلحلاد 
جدة- واألحباث 

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديوسائله وخطره وسبل مواجهته- اإلحلاد 

الرايض- مركز دالئل فارس النعيمي فرصة للملحدين واملتشككني واملؤمنني44

ـــالد اإلحلاد  مكة- دار سلف ردود ومناقشات لبعض شبهات مالحدة العصر- ِج حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

-مؤسسة اجلريسي رشيد بن خلف القليبحوار امللحدين وشبهات الربوبيني
الرايض

تكوين للدراساتسامي عامريالرد على أبرز شبهات املالحدة- مشكلة الشر ووجود هللا 
جدة- واألحباث 

إذا كان لكل خملوق خالق، فمن إذن)فمن خلق هللا؟ نقد الشبهة اإلحلادية 
يف ضوءالتحقيق الفلسفي والنقد الكومسولوجي (خلق هللا؟

تكوين للدراساتسامي عامري
جدة- واألحباث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الشيوعية واإلحلاد :املوضوع 

14

تكوين للدراساتسلطان بن عبد الرمحن العمريي2/1ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب احلديث 
جدة- واألحباث 

نظرة شرعية يف كتاابت ورواايت تركي احلمد، مع ملحق حيوي بياانت
الشيخ العالمة عبد احملسن العباد يف بيان حال تركي احلمد

املؤلفسليمان بن صاحل اخلراشي

وهي تفاصيل املعركة الفكرية بني امللحد إمساعيل- انتحار إمساعيل أدهم 
وأمحد أبو شادية صاحب رسالة (ملاذا أان ملحد؟)أدهم صاحب رسالة 

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف كتب فقه األموال)األدلة على بطالن االشرتاكية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- عامل الكتب أمري عبد العزيزالنظم املاركسية يف ميزان اإلسالم

عبد الرمحن حسن حبنكة امليدايندراسة واعية للشيوعية وجذورها وأفكارها- الكيد األمحر 
( هـ1425)

دمشق- دار القلم 

الرايض- مكتبة احلرمني صاحل بن سعد اللحيداننقد أصول الشيوعية

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدالشيوعية

الدمام- دار ابن اجلوزي الفصول املفيدة يف تقوية العقيدة والرد على مالحدة الشيوعية العنيدة مجع وترتيب
أمحد بن منصور املنصور
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الرأمسالية :املوضوع 

14

الرايض- دار العاصمة محود بن أمحد الرحيليالرأمسالية وموقف اإلسالم منها

مكرر يف- اترخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا واهلندوسية - البوذية 
كتب الرد على الصوفية

-دار أضواء السلف عبد هللا مصطفى نومسوك
الرايض

فصول يف أداين اهلند اهلندوسية والبوذية واجلينية والسيخية وعالقة
مكرر يف كتب الرد على الصوفية- التصوف هبا 

مصر- دار البخاري حممد ضياء الرمحن األعظمي

–دار األوراق الثقافية أبو بكر حممد زكراي3/1اهلندوسية وأتثر بعض الفرق اإلسالمية هبا 
جدة

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اليهودية والنصرانية وأداين اهلند، والبشارات يف كتب اهلندوس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
العلمانية واحلداثة :املوضوع 

14

الثقبة- دار اهلجرة سفر بن عبد الرمحن احلوايلالعلمانية

اجلزائر- دار املوقع حممد علي فركوسحقيقتها وخطرها- العلمانية 

الفتاوى اجللية لبيان: العلمانية وضاللة فصل الدين عن السياسة، ويليه
حكم الشرع يف العلمانية

مصر- دار االستقامة ( هـ1377)حممد اخلضر حسني  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد شاكر الشريفحتطيم الصنم العلماين

تكوين للدراساتسامي عامريكشف املصطلح وفضح الداللة- العلمانية طاعون العصر 
جدة- واألحباث 

تكوين للدراساتماجد بن حممد األمسريأبعاد التحريف العلماين ملقامات النبوة- العلمانيون والنبوة 
جدة- واألحباث 

مصر- دار هجر عوض بن حممد القريناحلداثة يف ميزان اإلسالم تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

مكة- دار سلف إبراهيم حممد- عمار أعظم كشف أساليب وتفنيد شبهات- تقنيات احلداثيني  حترير وإشراف
حممد السعيدي. علي العمران و د. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
الليربالية-  :املوضوع 

14

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلميحقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها
جدة- والبحوث 

الرايض- مدار الوطن أمحد بن حممد اللهيبأصول الليربالية وموقف اإلسالم منها

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد العزيز بن مرزوق الطريفيالعقيدة الليربالية يف رصف العقل ووصف النقل

دار األوائل للطباعةخليفة بن بطاح اخلزيالليرباليون اجلدد
القاهرة- والنشر 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياحلرية الدينية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

-مكتبة أهل األثر وحيد أبو العنني أبو العننيحرية االعتقاد الديين يف اليهودية والنصرانية واإلسالم
الكويت

مكة- دار سلف ردود علمية على بعض األطروحات الليربالية واملتأثرة هبا- دون املنحدر  حترير وإشراف
علي العمران. د/حممد السعيدي. د

طه. ، د(ال إكراه يف الدين)قراءة نقدية يف كتاب - الردة بني احلد واحلرية 
العلواين

الرايض- دار التدمرية صاحل بن علي العمرييين قدم له وأضاف إليه الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

–دار األوراق الثقافية صاحل بن عبد هللا آل داودالطاعنون يف احلدود الشرعية ونقض شبهاهتم
جدة

تقدمي الشيخ
انصر بن عبد الكرمي العقل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
املاسونية :املوضوع 

14

بريوت- دار اجليل صابر عبد الرمحن طعيمةاملاسونية ذلك العامل اجملهول

القاهرة- دار االعتصام خضر محدهذه هي املاسونية فاقتلعوا جذورها

الرايض- مكتبة التوبة علي بن عبد العزيز العمريييناإلسالم والتفرقة العنصرية

مصر- دار اللؤلؤة فهد بن عايد اجلهينحماذير عقدية متعلقة ابلنعرات والعصبية القبلية

يقع ضمن جمموع مؤلفات)األحاديث النبوية يف ذم العنصرية اجلاهلية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتنوير الغبش يف فضل السودان واحلبش
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  أداين وفرق
القومية العربية وما تفرع منها :املوضوع 

14

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللانقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار طيبة صاحل بن عبد هللا العبودفكرة القومية العربية على ضوء اإلسالم

اجلمعيات القومية العربية وموقفها من اإلسالم واملسلمني يف القرن الرابع
عشر اهلجري

مركز البيان للبحوثخالد بن إبراهيم الدبيان
الرايض- والدراسات 

الرايض- مدار الوطن سعيد بن انصر الغامدياترخيه وعقائده– حزب البعث 

مناقشة علمية ألهم مبادىء احلزب ورد علمي مفصل– حزب التحرير 
حول خرب الواحد

تركيا– مكتبة الغرابء عبد الرمحن بن حممد دمشقية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  ردود علمية
:املوضوع  ردود علمية

15

املدينة- الناشر املتميز هيثم بن قاسم احلمريمجع ودراسة- املناظرات العقدية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفمناظرات ابن تيمية ألهل امللل والنحل

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حمسن الغامديمجعا ودراسة وحتليال- مناظرات ابن تيمية العقدية 

جمموع)اإلعالم بذكر املصنفات اليت حذر منها شيخ اإلسالم يف كتابه 
(الفتاوى

الدمام- رمادى للنشر رائد صربي ابن أيب علقة

نصيحة األغبياء ببطالن: الكيمياء القدمية ومواقف العلماء منها، ومعها
الكيمياء

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

احملقق دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

1340)املصنفات اليت تكلم عليها اإلمام احلافظ الذهيب نقدا وثناء 
(مصنفا

بريوت- شركة الراين إبراهيم بن منصور اهلامشي

املدينة- الناشر املتميز سليمان بن صاحل اخلراشيكتب نقدها العلماء

من بداية)جهود علماء الدعوة السلفية يف جند يف الرد على املخالفني 
(القرن الثالث عشر إىل منتصف القرن الرابع عشر اهلجري

عبد اهلادي بن عبد اللطيف الصاحل
اخلليف

املؤلف إشراف
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

، ويليه رد على«الدرر السنية يف األجوبة النجدية»ثناء العلماء على كتاب 
حسن بن فرحان املالكي

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشي تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  ردود علمية
:املوضوع  ردود علمية
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مناصحة الشيخني حممد بن عبد اللطيف وحممد بن إبراهيم أليب الوفاء
(إصالح األخوان على يد السلطان)األمرتسري، ومعها وثيقة 

عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بناإلحتاف يف الرد على الصحاف
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

أمحد بن حجر آل بو طامينقض كالم املفرتين على احلنابلة السلفيني
( هـ1423)

الرايض- دار الصميعي 

الشيخ سليمان بن عبد الرمحن بن(تعقبات يف العقيدة والفقه)مالحظايت حال مطالعايت 
( هـ1397)محدان 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

تعليق/حتقيق
سعد بن عبد هللا السعدان

تعليقات الشيخ العالمة سليمان بن سحمان على بعض تعليقات الشيخ
رشيد رضا على كتب أئمة الدعوة

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشي

مصر- دار االستقامة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس الردود العلمية يف املسائل العقيدة والفقهية مجع وتعليق
مركز الرتاث جبماعة أنصار السنة

منتقى من فتاوى اللجنة، ابن ابز، ابن عثيمني،)فتاوى حول بعض الكتب 
(عبد الرزاق عفيفي، الفوزان

الرايض- دار الثبات 

جمموع مقاالت)الدرر البازية يف الرد على االحنرافات العقدية والشرعية 
(للشيخ ابن ابز يف الرد على فرق خمتلفة

الرايض- مكتبة الرشد  مجع
أبو العال بن راشد بن أيب العال الراشد

تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ حممد بن علي الصابوين يف صفات هللا
عز وجل

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف 
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عقيدة ابن)رد على كتابه - تنبيهات على رسالة حممد عزيزة يف الصفات 
اجلامع للبحوث والرسائل: ، وتقع يف(كثري يف آايت الصفات

-دار كنوز أشبيليا عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزان5/1البيان ألخطاء بعض الكتاب 

كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد)وهو اجمللد السابع من )الردود 
(البدر

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر
الرايض

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد الردود

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التحذير من خمتصرات الصابوين

املؤلفحممد بن مجيل زينوالتحذير اجلديد من خمتصرات الصابوين يف التفسري

وهو استدراك على أكثر من)املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل 
(، ويقع يف جمموع الشيخ"يف ظالل القرآن" خطأ يف كتاب 190

1409)عبد هللا بن حممد الدويش 
(هـ

بريدة- مكتبة العليان 

عجمان- مكتبة الفرقان ربيع بن هادي املدخلينظرات يف كتاب التصوير الفين يف القرآن الكرمي لسيد قطب

حوار مع- مجاعة واحدة ال مجاعات، وصراط واحد ال عشرات 
عبدالرمحن عبد اخلالق

-مكتبة الغرابء األثرية ربيع بن هادي املدخلي
املدينة

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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عبد الكرمي بن صاحل احلميد(الفن: رد على كتابه)احلق الدامغ للدعاوي يف دحض مزاعم القرضاوي 

صنعاء- دار اآلاثر أمحد بن حممد العديينرفع اللثام عما خالف فيه القرضاوي شريعة اإلسالم تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

الرايض- دار الصميعي سليمان بن صاحل اخلراشيتعليقات العالمة حممد بن مانع على مقاالت الكوثري وبعض كتبه

1420)حممد انصر الدين األلباين كشف النقاب عما يف كالم الكوثري من األابطيل واإلفرتاءات
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تقدميحممد بن مجيل زينوحتذير اإلخوان من إحنرافات عبد الرحيم الطحان
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرد على الرفاعي والبوطي يف كذهبما على أهل السنة ودعوهتما إىل البدع
والضالل

الكويت- دار ابن األثري عبد احملسن بن محد العباد البدر

املدينة النبوية- دار املآثر ممدوح احلريبالسيف البتار يف حنر الشيطان نزار ومن وراءه من املرتدين الفجار تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- دار الفضيلة مجاعة من العلماءمزيل اإللباس يف األحكام على الناس عناية
السعيد بن صابر عبده. د

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسفتح املعبود يف بيان اهلفوات يف كتاب بذل اجملهود
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املؤلفعبد العزيز بن حممد السدحان3/1 (أحاديث- رجال - أخبار - كتب )حتت اجملهر 

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن صاحل اخلراشيإهتامات ال تثبت

الرايض- دار علوم السنة سليمان بن صاحل اخلراشينظرات شرعية يف ديوان املتنيب

املؤلفسليمان بن صاحل اخلراشينظرة شرعية يف كتاابت ورواايت تركي احلمد

الرايض- دار الصميعي خالد بن عبد هللا القاسم2/1 (االستشراقية)مفرتايت وأخطاء دائرة املعارف اإلسالمية 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدبدعة إعادة فهم النص تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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(160حيتوي على )- اجلامع الصحيح ألحاديث العلم من الكتب الستة 
حديثا صحيحا مما رواه األئمة الستة يف كتبهم

اسطنبول- دار اللباب ماهر مروان مهرات

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن أمحد السويداألربعون التعليمية من حديث معلم البشرية صلى هللا عليه وسلم

مصر- دار اليقني عبد الرمحن بن عبد احلميد الرب(أو التحمل واألداء)مناهج وآداب الصحابة يف التعلم والتعليم 

204)الشافعي، حممد بن إدريس مجاع العلم
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد أمحد عبد العزيز

204)الشافعي، حممد بن إدريس مجاع العلم
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  تعليق/حتقيق
أمحد حممد شاكر

220)آدم بن أيب إايس العسقالين (مكرر يف كتب األجزاء احلديثية)كتاب العلم واحللم 
(هـ

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو خيثمة النسائي، زهري بن حربكتاب العلم
( هـ234)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج/حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ256)حممد بن سحنون كتاب آداب املعلمني حتقيق
عادل بن عبد هللا آل محدان

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني فرض طلب العلم حتقيق وتعليق
علي بن أمحد الرازحي
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علي بن حممد القابسي املالكيالرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني
( هـ403)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

املدينة- الناشر املتميز ( ه429)أمحد بن حممد اليزدي عارية الكتب حتقيق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار املنهاج ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل علم السنن  حتقيق
حممد عوامة

-دار أضواء السلف ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل السنن الكربى 
الرايض

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليشرف أصحاب احلديث ونصيحة أصحاب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليشرف أصحاب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

بريوت- دار اللؤلؤة  ختريج/حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
نضال بن عبد الكرمي الربازي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين
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اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار اللؤلؤة  ضبط وتعليق وختريج
أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليتقييد العلم
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالرحلة يف طلب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

،( هـ400)أيب هالل العسكري )اجلامع يف احلث على حفظ العلم 
597)، ابن اجلوزي ( هـ571)، ابن عساكر ( هـ463)اخلطيب البغدادي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا2/1جامع بيان العلم وفضله 
( هـ463)النمري 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا2/1جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله 
( هـ463)النمري 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1كتاب الفقيه واملتفقه 
( هـ463)ابن اثبت 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عادل بن يوسف العزازي

منتقى من كتاب الفقيه واملتفقه)ما حيتاجه الفقيه واملتفقه واملفيت واملستفيت 
(للبغدادي

مصر- دار االستقامة  انتقاء
حممد بن علي الصومعي

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنأدب اإلمالء واالستمالء
( هـ562)منصور 

املدينة- مكتبة احملمودية  حتقيق
أمحد حممد عبد الرمحن
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليفيما خيص املتعلم والعامل - (صيد اخلاطر)النفح العاطر من 
( هـ597)البغدادي 

اسطنبول- دار اللباب  انتقاء وترتيب
حممد بركات

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقول املبني يف ما جيب على املكلف علمه ومعىن اليقني
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

مصر- املكتبة اإلسالمية صاحل بن عبد العزيز آل الشيخكيف تقرأ كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية عناية
أبو طلحة املصري

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينتذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل والتعلم
( هـ733)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن مهدي العجمي

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممدتذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم
( هـ767)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد بركات

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدبيان زغل العلم
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
(أبو الفضل القونوي)حممد بن عبد هللا أمحد 

كلمات/جزء يف التمسك ابلسنن/جمموع فيه وصية الذهيب حملمد السالمي
نصيحة ابن دقيق العيد يف القضاء/يف العلم واالتباع

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

مستخرجة من كالم)كلمات يف العلم وأدب الطلب واالتباع وذم االبتداع 
(الذهيب

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مجال عزون. د

-دار اإلمام البخاري (منتقى من كتب الذهيب)طلب العلم، فوائد ونصائح وحكم 
قطر

انتقاء/ترتيب
خليل حممد العريب
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املغرب- مكتبة اهلداية (من درر كالم ابن القيم)العلم، فضله وشرفه  تنسيق وضبط وتعليق
علي بن حسن احلليب

-املكتب اإلسالمي (جمموع كالم ابن القيم من كتبه)فضل العلم والعلماء 
بريوت

مجع
صاحل بن أمحد الشامي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنفضل علم السلف على اخللف
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن سيف العجمي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(إمنا خيشى هللا من عباده العلماء)الكالم على قوله تعاىل 
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنبيان فضل علم السلف على علم اخللف
( هـ795)أمحد 

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن عوض املصري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدهتذيب النفس للعلم وابلعلم
( هـ909)اهلادي 

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
أمحد فتحي البشري

984)عبد الوهاب بن حممد العزي الدر النضيد يف آداب املفيد واملستفيد
(هـ

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليمسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب
( هـ1033)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبليالتحقيق يف بطالن التلفيق
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل
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وصيته لكميل بن زايد)القول العلي لشرح أثر اإلمام علي رضي هللا عنه 
(النخعي

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

-دار املعراج الدولية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب
الرايض

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

املدينة- الناشر املتميز ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب حتقيق وختريج وتعليق
أمحد بن سعيد األهجري

1332)حممد مجال الدين القامسي آداب العامل واملتعلم واملفيت واملستفيت
(هـ

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد يوسف اجلوراين. د

حممد بدر الدين النعساين احلليب(يُـعىن بطرق تعليم املواد الشرعية)التعليم واإلرشاد 
( هـ1362)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

عناية
الداين بن منري آل زهوي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملعني على حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  عناية
علي بن حسن احلليب

إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة يف اإلهداء وغريه،: ثالث رسائل يف
(تقدم يف كتب احلج)آداب املعلم واملتعلم، حماسن اإلسالم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 
حممد بن سليمان البسام

عبد الرمحن بن حيىي املعلميصفة االرتباط بني العلماء يف القدمي
( هـ1386)

سلف للبحوث
مكة- والدراسات 

تعليق
علي بن حممد العمران. د
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الكويت- دار القلم ( هـ1407)حممد رشاد سامل املدخل إىل الثقافة اإلسالمية

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1417)عبد الفتاح أبو غدة صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل
بريوت

عناية
سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالعلم وأخالق أهله
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلكتاب العلم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

وهي مقدمة نفيسة يف آداب طلب العلم - (اجملموع شرح املهذب)مقدمة 
(وقواعد التفقه

أروقة للدراسات والنشر( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
األردن- 

حتقيق
حممد بن علي احمليميد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على مقدمة اجملموع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

انتقاها الشيخ حممد مجال الدين)شرح رسالة آداب الدارس واملدرس 
(القامسي من اجملموع للنووي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

مصر- دار الضياء حممد بن أمحد املصنعيللوادعي (نصيحيت لطلبة العلم)إحتاف الطالب األملعي بشرح 

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ عبد السالم بن)عوائق الطلب 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حلية طالب العلم

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حلية طالب العلم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح حلية طالب العلم، للعالمة بكر أبو زيد
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني الغولشرح وتتميم - (رمحه هللا)فك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أيب زيد 

الرايض- مدار الوطن طه بن حسني ابفضلخمتصر حلية طالب العلم أجازه وصححه
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

-آداب طالب احلديث - حلية طالب العلم - التعامل )اجملموعة العلمية 
(تغريب األلقاب العلمية- الرقابة على الرتاث 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

–دار املرياث النبوي حممد بن غالب العمريإحتاف األصحاب أبدب التعامل مع الكتاب
اجلزائر

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التعامل وأثره على الفكر والكتاب

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا العيسىمشكلة التعامل وآاثرها العلمية والثقافية
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الرايض- مكتبة الرشد كتاب آداب طالب احلديث من اجلامع للخطيب عناية
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدمآداب طالب احلديث

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانمعامل يف طريق طلب العلم تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللاكتاب العلم

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانطرق تعلم العلم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

ابن سحنون: لبعض علماء املالكية وهم)اجلامع يف كتب آداب املعلمني 
(وابن أيب زيد والقابسي وابن احلاج واملغراوي

–دار األوراق الثقافية 
جدة

مجع وتعليق
عادل بن عبد هللا احلمدان

إسعاف ذوي: منت أرجوزة عدة الطلب بنظم منهج التلقي واألدب، ومعه
اإلرب بكشف اللثام عن عدة الطلب

الرايض- روائع املتون عبد هللا بن حممد سفيان احلكمي تقدمي املشايخ
عبد هللا بن عقيل، صاحل بن محيد

الدمام- دار ابن اجلوزي لوامع احللل يف مبادىء العلم والعمل راجعه
مجع من العلماء

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرأهـية العناية ابلتفـسري واحلديث والفـقه
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-دار أطلس اخلضراء صاحل بن سعد القحطاينخطة علمية مؤصلة لتكوين العلماء- مدارج الطلب 
الرايض

تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وعبد العزيز الراجحي

–دار األوراق الثقافية سامح عبد هللا متبويلمعامل إرشادية وبرامج عملية- تكوين الـَمـلَـكة احلديثية 
جدة

راجعه
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- دار احلضارة عبد هللا بن حممد آل خننيدراسة يف تكوين الفقيه ورسوخه- املهارة الفقهية 

سلسلة من التوجيهات األثرية والوصااي السنية– مرحبا اي طالب العلم 
لطالب العلوم الشرعية

دار أضواء السلفربيع بن هادي املدخلي
القاهرة- املصرية 

صفحات مضيئة من أحوال وأقوال الفقهاء- العلماء وعلم ال أدري 
واألدابء والشعراء على مر العصور يف هذا الباب

-دار البشائر اإلسالمية عبد الرمحن بن يوسف الفرحان
بريوت

قصة واقعية يف حالة من ادعى حالة - (من تزبب قبل أن يتحصرم)حكاية 
أو صفة قبل أن يتهيأ هلا

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن جناء الرحيلي تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار إيالف الدولية حاي بن سامل احلاياللمع يف ذم املسائل اليت مل تقع
الكويت

مكة- دار عامل الفوائد عبد هللا بن حممد القرينمصادرها واترخيها- املعرفة يف اإلسالم 

حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته- البحث العلمي 
2/1ومناقشته 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة
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املدينة- الناشر املتميز علي بن عتيق احلريبأسس مناهج البحث العلمي وحتقيق النصوص يف العلوم اإلسالمية والعربية

الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمداخلالصة يف البحث العلمي وحتقيق املخطوطات

ضمائم يف شؤون القراءة وأنواعها والكتب وتبارحيها)- وارق ... اقرأ 
(واملكتبات وما آلت إليه

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمران

-مكتبة اإلمام األزهري علي بن حممد العمرانحبوث ومقاالت يف العلم والرتاث
القاهرة

نتف من مهوم طالب العلم والثقافة واألدب وعلو)- سلوة الطالب 
(النفس وكماهلا

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمران

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد العمراناملشوق إىل القراءة وطلب العلم

املؤلفصاحل بن عبد هللا العصيمي2/1مقررات برانمج مهمات العلم 

الشؤون التعليمية يف مجعية التحفيظمنهج يعىن ابلتأصيل العلمي يف علوم الشريعة اإلسالمية- سبيل الراسخني 
بربيدة

اجلمعية اخلريية لتحفيظ
بريدة- القرآن 

تقريظ املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا اجلربين

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليكيفية التأصيل يف طلب العلم
اجلزائر
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جمموع حيوي كل ما حيتاجه املتفقه املبتدىء على مذهب- بناء الفقيه 
اإلمام املبجل أمحد بن حنبل

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن مربوك الرشيدي تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

حديث عبد هللا بن مسعود- خطوات الدرس الناجح يف السنة النبوية 
أمنوذجا (خط النيب صلى هللا عليه وسلم خطا مربعا)

الرايض- دار الصميعي آسية بنت حممد الصقعيب
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتعظيم الفتيا
( هـ597)البغدادي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن(املشهور أبدب املفيت واملستفيت)كتاب الفتوى واختالف القولني والوجهني 
( هـ643)الشهرزوري 

الدمام- دار ابن القيم  دراسة/حتقيق
مصطفى حممود األزهري

أمحد بن محدان احلراين احلنبليصفة الفتوى واملفيت واملستفيت
( هـ695)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

تقع يف جمموع الفتاوى)قاعدة يف تصويب اجملتهدين وختطـئـتهم وأتثـيـمهم 
203/19 - 227)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنأدب الفتيا
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد عماري وحممد الرواشدة

1332)حممد مجال الدين القامسي (فضل العلم وآدابه: مكرر يف)آداب العامل واملتعلم واملفيت واملستفيت 
(هـ

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد يوسف اجلوراين. د

1413)محود بن عبد هللا التوجيري تغليظ املالم على املتسرعني يف الفتيا وتغيري األحكام
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنحقيقة الفتوى وشروط املفيت
( هـ1430)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

إعداد
قسم البحث العلمي

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي(مكرر يف التقليد)التقليد واإلفتاء واالستفتاء، أحكامها، شروطها، أدلتها 
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الرايض- دار العاصمة أمحد بن سليمان العريينالنهج األقوى يف أركان الفتوى تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مقدماهتا، آداهبا، إعداد احلكم الكلي هلا،- الفتوى يف الشريعة اإلسالمية 
2/1وقائعها، أصوهلا، إصدارها، آاثرها 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد هللا بن حممد آل خنني

اجلمعية الفقهية السعوديةعبد هللا بن حممد آل خننيالوجيز يف الفتوى وضوابطها
الرايض- 

اجلمعية الفقهية السعوديةعبد هللا بن حممد آل خننيضوابط وحماذير- التيسري الفقهي 
الرايض- 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد سعد بن أمحد اليويبضوابط تيسري الفتوى والرد على املتساهلني فيها

وزارة الشؤون اإلسالميةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخالفتوى بني مطابقة الشرع ومسايرة األهواء
السعودية- 

الرايض- دار العزة أمحد بن علي سري املباركيالقول الشاذ وأثره يف الفتيا تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- دار املنهاج صاحل بن علي الشمراينإرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

مصر- دار البصرية عبد هللا بن حممد الطياراحلجر يف الفتوى الستصالح األداين أوىل من احلجر الستصالح األبدان
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الرايض- دار التحبري مجيل بن عبد احملسن اخللفمشروعيته وأسبابه وأثره- رجوع املفيت عن فتواه 

دمشق- دار النوادر عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسبديع الطراز يف معامل منهج الفتوى عند اإلمام ابن ابز

الرايض- مدار الوطن عمر بن عبد هللا املقبلدراسة يف التاريخ واملنهج- الفتوى احلديثية 

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن عدانن ابدريقمجعا ودراسة- النوازل املتعلقة ابملفيت واملستفيت 

-دار البشائر اإلسالمية املهدي حممد احلرازيحال املستفيت وأثره على الفتوى
بريوت

الرايض- دار احلضارة حممد بن حممد احلسامالفراسة وأثرها يف القضاء والتحقيق اجلنائي والفتوى تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- دار الصميعي عبد الكرمي بن محود التوجيريحكمه وتطبيقاته- خمالفة املشهور يف البلد إفتاء وعمال 
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بريوت- دار اللؤلؤة حممد عيد عباسيبدعة التعصب املذهيب وآاثرها اخلطرية يف مجود الفكر واحنطاط املسلمني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالدرة البهية يف التقليد واملذهبية
( هـ728)

احملقق تعليق
حممد شاكر الشريف

-املكتب اإلسالمي (البن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني)ُمستلة من )رسالة التقليد 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد عفيفي

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي(وهو رد على أحد املتعصبني للمذهب احلنفي)االتباع 
( هـ792)

بريوت- عامل الكتب  تعليق/حتقيق
حممد عطا هللا وعاصم القريويت

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالرد على من اتبع غري املذاهب األربعة
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

علي بن أيب بكر بن اجلمال اخلزرجيفتح اجمليد يف أحكام التقليد
( هـ1072)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن حممد العويد. د

علي بن أيب بكر بن اجلمال اخلزرجيفتح اجمليد يف أحكام التقليد
( هـ1072)الشافعي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق وتعليق
أمحد بن حممد السراج. د

حممد حياة بن إبراهيم السنديحتفة األانم يف العمل حبديث النيب عليه الصالة والسالم
( هـ1163)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
طه بن علي بو سريح

الصنعاين، حممد بن إمساعيل(مكرر يف كتب أصول الفقه)إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد 
( هـ1182)

الكويت- الدار السلفية  ختريج وتعليق
صالح الدين مقبول أمحد
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ويقع ضمن جمموع الرسائل- القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد 
السلفية له

الرايض- دار النفائس ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  تعليق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

احملقق(هـ1380)حممد سلطان املعصومي الربهان الساطع يف تربئة املتبوع من التابع عناية
عبد امللك شاكر

حممد األمني بن حممد املختار(يقع ضمن جمموع مؤلفاته)القول السديد يف كشف حقيقة التقليد 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد 

الرايض- مدار الوطن سعد بن انصر الشثريالتقليد وأحكامه

أدب: مكرر يف)التقليد واإلفتاء واالستفتاء، أحكامها، شروطها، أدلتها 
(املفيت واملستفيت

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد هللا األثرياجلوهر الفريد يف هني األئمة األربعة عن التقليد تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريالنصر احلثيث لبيان أن األئمة األربعة من أهل احلديث

الدمام- دار ابن القيم سليم بن عيد اهلاليلالتعظيم واملنة يف االنتصار للسنة

-دار النهج الواضح ربيع بن هادي املدخليالتعصب الذميم وآاثره
الكويت
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جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفر(قصص عن السلف الصاحل يف رجوعهم إىل احلق)الرجوع إىل احلق 
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ذكر مسائل)خالف األمة يف العبادات ومذهب أهل السنة واجلماعة 
(376 - 356 / 22)خمتلف فيها، وتقع يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الطائف- دار الفاروق  عناية
عثمان بن مجعة ضمريية

ومعه تعليق ابن القيم على قطعة من- رفع املالم عن األئمة األعالم 
الكتاب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

 -231/20وتقع يف جمموع الفتاوى )رفع املالم عن األئمة األعالم 
290)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

ملع حافلة بذكر الفقه والتفقه: اإليقاف على سبب االختالف، ويليه
والفقهاء يف الصحابة والتابعني حلافظ احلكمي

حممد حياة بن إبراهيم السندي
( هـ1163)

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

بريوت- دار النفائس ( هـ1176)ويل هللا الدهلوي اإليقاف على أسباب االختالف

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاخلالف بني العلماء، أسبابه وموقفنا منه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيأسباب اختالف الفقهاء

الدمام- دار ابن اجلوزي حسن بن حامد العصيمياخلالف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه تقدمي
الشيخ أمحد بن عبد هللا بن محيد

صنعاء- دار اآلاثر حممد بن عبد هللا اإلماماإلابنة عن كيفية التعامل مع اخلالف بني أهل السنة واجلماعة مراجعة
ربيع بن هادي. د
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أمحد بن سعد بن محدان الغامديالضوابط الفقهية للتعامل مع املخالف يف املسائل األصلية والفرعية
( هـ1434)

مصر- دار ابن رجب 

حممود بن عبد اهلادي دسوقياحلكمة يف دعوة املخالف عند الشيخ ابن ابز رمحه هللا
العزاوي

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

الشيخ محد بن عتيق)األدب العلمي لعلماء الدعوة يف الرد على املخالف 
(والنواب الصديق حسن خان رمحهما هللا أمنوذجا

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبل

مؤسسة الرسالة انشرونحسام حممد حممد عوضدراسة أتصيلية تطبيقية- أثر املقاصد الشرعية يف تقليل اخلالف 

األضواء األثرية يف بيان إنكار السلف بعضهم على بعض يف املسائل
اخلالفية الفقهية

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثري

رد على من زعم أن اختالف األمة)إمتام املنة والنعمة يف ذم اختالف األمة 
(رمحة

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار الرباء  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د
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صاحل بن فوزان الفوزانوجوب التثبت يف األخبار واحرتام العلماء وبيان مكانتهم يف األمة

الرايض- دار النجاح صاحل بن فوزان الفوزانما جيب يف التعامل مع العلماء مجع
عادل بن علي الفريدان

الرايض- دار الوراق عبد الرمحن بن معال اللوحيققواعد يف التعامل مع العلماء تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحانمنزلة العلماء

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني أخالق العلماء
مصر

تعليق
ممدوح حسن حممد

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدماإلعالم مبعرفة أهل العلم واإلسالم

مصر- دار العقيدة حممد أمحد إمساعيل املقدمحرمة أهل العلم

مصر- مكتبة دار احلجاز سعد بن شامي احلضرييفضل العلماء ومكانتهم يف الشريعة وحقوقهم على األمة

سلسلة)صب اخلمول على من وصل أذاه إىل الصاحلني من أولياء هللا 
(2- جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب
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-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل (برواية أمحد بن حممد اخلالل)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
بريوت

حتقيق
مشهور سلمان و هشام السقا

الرايض- دار الصميعي ( هـ241)أمحد بن حنبل (برواية أمحد بن حممد اخلالل)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  تعليق/تصحيح
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

الرايض- مركز احملتسب صادق بن حممد اهلاديمن قواعد وتقريرات اإلمام أمحد بن حنبل يف احلسبة

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
(أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بناألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عمر أبو اجملد بن حسني النعيمي. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسياألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
( هـ600)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(120-60/28)وتقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف احلسبة 
( هـ728)

مكة- جامعة أم القرى  دراسة وحتقيق
فؤاد بن سعود العمري

 -121/28)يقع يف جمموع الفتاوى )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
178))

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

لسماحة (وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)تعليق على رسالة 
الشيخ  عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن أمحد املسعود2/1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

-مؤسسة اجلريسي عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالقول البـني األظهر يف الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
الرايض

الرايض- دار أشبيليا محد بن انصر العمارحقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته

مقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب
والسنة

الرايض- دار بلنسية خالد بن عبد الرمحن الشايع

وزارة األوقاف والشؤونوليد بن عبد هللا املنيساحلسبة على املدن والعمران
الكويت– اإلسالمية 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمع رجال احلسبة، توجيهات وفتاوى
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيفقه االحتساب على غري املسلمني

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقياإلنكار يف مسائل اخلالف
الرايض

الرايض- دار احلضارة فضل إهلي ظهريشبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
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-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياحلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين
الرايض

حممود بن عبد اهلادي دسوقيفقهها وتطبيقاهتا- احلسبة يف عصر النبوة 
العزاوي

الرايض- دار املأثور 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد احلميد بن عبد هللا العويففتح الويل يف تصويبات النيب صلى هللا عليه وسلم

دمشق- دار القلم زلفى بنت أمحد اخلراطدراسة حتليلية- األمر ابملعروف والنهي املنكر يف آاثر التابعني رمحهم هللا 

الرايض- دار أشبيليا اجلوهرة بنت حممد العمرايناالحتساب على النساء يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين

مسؤولية النساء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء النصوص
وسري الصاحلات

الرايض- دار احلضارة فضل إهلي ظهري

الرايض- وقفية التحبري اجلوهرة العمراين وحصة الزيدفقه الدعوة واالحتساب

الرايض- مدار الوطن مرفت كامل أسرةاحتساب الشيخ حممد بن عبد الوهاب

جهود وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة واالحتساب
(مكرر يف كتب الدعوة) ( فتوى300)

الرايض- دار الفضيلة مىن بنت عبد الرمحن آل الشيخ
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منشور يف شبكة
املعلومات

-إدارة ترمجان اإلسالم فضل إهلي ظهريالنيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم معلما
ابكستان

الرايض- دار الصميعي سند بن اليف الشاماينالتعليم يف املدينة املنورة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم

-دار التوحيد للنشر علي بن أمحد األمحددعوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرحلة االستخفاء يف العهد املكي
الرايض

الرايض- وقفية التحبري اجلوهرة العمراين وحصة الزيدفقه الدعوة واالحتساب

الرايض- مدار الوطن اجلوهرة بنت حممد العمرايندعوة النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء

-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العماردراسة أتصيلية- نصوص الدعوة يف السنة النبوية 
الرايض

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الدعوة والدعاة

-مكتبة دار املنهاج حممد بن سعد الشهرايندراسة أتصيلية- علم الدعوة إىل هللا تعاىل 
الرايض
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الرايض- دار السالم عبد هللا بن حممد املعتازمنهج أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل هللا تعاىل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخليمنهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا فيه احلكمة والعقل
اجلزائر

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف الدعوة إىل هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريقواعد منهجية يف الدعوة إىل هللا

ــمَّان- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانوقفات منهجية تربوية دعوية من حياة الصحابة رضي هللا عنهم َعــ

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فوزان الفوزانجمموعة رسائل دعوية ومنهجية

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلمنهج علماء السلف يف تقرير العقيدة والدفاع عنها تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

إيضاح احملجة يف بيان سبيل السلف يف أخذ الدين وفهمه والعمل به
والدعوة إليه

املربة اخلريية لعلوم القرآنفيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت- والسنة 

عبد السالم بن برجس آل. يقع ضمن جمموع د)أصول الدعوة السلفية 
(عبد الكرمي

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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-مكتبة دار املنهاج أبو يزيد سليمان العريب بن صفيةمنهج السلف يف الوعظ
الرايض

الرائسة العامة إلدارات( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي أضواء على طريق الدعوة إىل اإلسالم
الرايض- البحوث 

حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

-دار كنوز أشبيليا فاطمة بنت عوضة الشهرايندراسة أتصيلية- فقه أركان الدعوة من خالل القواعد الفقهية 
الرايض

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب أعمال القلوب وكتب الرتبية)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن

(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)منهج دعوة النصارى يف كتاب 
دراسة حتليلية- لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار التوحيد البـندري بنت حممد العجالن

الدمام- دار ابن اجلوزي عابد بن عبد هللا الثبييتقواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية تقدمي
أمحد بن عبد هللا بن محيد. د

-دار البشائر اإلسالمية فيصل بن قزاز اجلاسمأصول الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا
بريوت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاست رسائل يف الدعوة إىل هللا تعاىل
( هـ1420)

مصر- دار االستقامة 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 
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sam@mylovefسيمون ألفريدو كارابللوحيب العظيم للمسيح عيسى عليه السالم قادين إىل اإلسالم
or jesus.com

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديالدعوة إىل التوحيد

1420)حممد انصر الدين األلباين التوحيد أوال اي دعاة االسالم
(هـ

الرايض- دار الفضيلة 

مكة- املكتبة األسدية حكم خروج املرأة للدعوة إعداد
سكينة بنت الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليهما
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

جمموع من كتب فضيلة الشيخ عبدالرمحن)جمتىن الفوائد الدعوية والرتبوية 
(بن سعدي

الرايض- مدار الوطن  مجع
حممد بن عبد هللا الوائلي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينرسالة ماجستري- احلكمة يف الدعوة إىل هللا 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

القاهرة- دار االعتصام فضل إهلي ظهريمن صفات الداعية؛ اللني والرفق

مكة- جامعة أم القرى نورة بنت عبد اللطيف حسني فرجرسالة ماجستري- الرفق وأثره يف الدعوة إىل هللا 
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الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدررفقا أهل السنة أبهل السنة

 من سلسلة15جزء )وقفات وأتمالت - حديث بول األعرايب يف املسجد 
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

الرايض- دار املسلم محود بن جابر احلارثياملوضوع، الوسيلة، األسلوب- دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم لألعراب 

الرايض- دار التدمرية صاحل بن مقبل العصيمياملنهج يف التعامل مع املنتكسني

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالفرق بني النصيحة والتعيري
( هـ795)أمحد 

األردن- دار عمار  تعليق
علي بن حسن احلليب

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياحلرص على هداية الناس يف ضوء النصوص وسري الصاحلني
الرايض

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريمراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة وسري الصاحلني
الرايض

املدينة- دار النصيحة محود بن أمحد الرحيليأصناف املدعوين وكيفية دعوهتم

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاالعتدال يف الدعوة
( هـ1421)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلزاد الداعية إىل هللا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف تعاون الدعاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

يقع ضمن جمموع مؤلفات)احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

 فكرة ووسيلة وأسلوب يف الدعوة إىل هللا1000أكثر من - كلنا دعاة 
جتارب العلماء والدعاة قدميا وحديثا- تعاىل 

مصر- دار الكوثر عبد هللا بن أمحد آل عالف الغامدي

-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العمارأساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة
الرايض

دراسة أتصيلية على ضوء- كف املخطىء عن الدعوة إىل الشعر النبطي 
الكتاب والسنة

-دار البيان احلديثة ذايب بن سعد الغامدي
القاهرة

تقريظ الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

حممد األمني بن حممد املختارآداب البحث واملناظرة
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
سعود بن عبد العزيز العريفي

الرايض- مكتبة الرشد عثمان علي حسن2/1منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد 

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانأصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة
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املدينة- دار اإلمام مسلم أمحد سردار حممد شيخ3/1منهج أهل السنة يف نقض شبه أهل األهواء والبدعة 

توزيع دار ابن اجلوزيخالد بن أمحد الزهرايندعوة أهل البدع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

تكوين للدراساتسليمان بن عبد هللا املاجدمنهجية التعامل مع املخالفني
جدة- واألحباث 

انيف بن ممدوح بن عبد العزيز آلمنهج مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز يف الرد على املخالفني
سعود

الرايض- مكتبة العبيكان  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وعبد احملسن العباد

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليلمنهج العالمة ابن ابز يف بيان احلق للمخطئني

-دار األندلس اخلضراء عبد الرمحن أمحد علوش مدخليفقه التعامل مع األخطاء على ضوء منهج السلف
جدة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدكيفية التعامل مع أخطاء اآلخرين

الرايض- دار ابن خزمية مجاعة من العلماءفتاوى وأحكام اىل الداخلني يف اإلسالم عناية
علي بن حسني أبو لوز

الرايض- دار التحبري انيف بن دعيج الدعيجالنوازل الفقهية املتعلقة مبكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات
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-مكتبة املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي(إنك أتيت قوما من أهل كتاب)نثر الدرر وإهداء اللباب بشرح حديث معاذ 
اجلزائر

وزارة األوقاف والشؤونوحدة البحث العلمي إبدارة اإلفتاءامللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد
الكويت– اإلسالمية 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن حممد املطلقكيف ندعو غري املسلمني إىل اإلسالم تعليق
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي مشاكل الدعوة والدعاة يف العصر احلديث
املدينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالصحوة اإلسالمية، ضوابط وتوجيهات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مدار الوطن املشايخ ابن ابز وابن عثيمنياألقليات املسلمة

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياألقلية املسلمة يف مواجهة فوبيا اإلسالم
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

ابن عثيمني، حممد بن صاحللقاءات وفتاوى األقليات املسلمة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأدب الكاتب
( هـ276)الدينوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق وتعليق
حممد الدايل
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جهود وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة واالحتساب
(مكرر يف احلسبة) ( فتوى300)

دار الفضيلة للنشرمىن بنت عبد الرمحن آل الشيخ
والتوزيع

تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه: التحدث بنعمة هللا، ويليه
التعريف آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

الرايض- دار بلنسية سارة الباز(دراسة دعوية)املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار 

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن إبراهيم الفعيمالقيادة يف املنشآت اخلريية وشواهد من السرية

الرايض- آفاق املعرفة سلطان بن غويزي املقاطيدراسة اترخيية- العمل اخلريي وأثره يف العصر النبوي 

-مكتبة العمرين العلمية عبد املالك بن أمحد الرمضاينست درر من أصول أهل األثر
اإلمارات

الرايض- دار التوحيد البـندري بنت حممد العجالنمنهج اختيار الدعاة إىل هللا يف الكتاب والسنة تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

أمحد بن سليمان أيوب وخنبة من(أكرب عمل موسوعي عن العمل التطوعي) 5/1موسوعة التطوع 
الباحثني

مصر- دار العلم  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

-دار إيالف الدولية إبراهيم بن عبد الغفوررسالة دكتوراه- دعوة اهلندوس إىل اإلسالم 
الكويت
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قصصي مع امللحدين واملشككني واملوسوسني مع بيان طرق إقناعهم
وهدايتهم

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيار

عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم( هـ1351 - 1240)التطبيقات الدعوية يف الرحالت العلمية لعلماء جند 
عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم

اجلمعية السعودية
للمدارس الدعوية

الرايض- مدار القبس عبد هللا بن حممد الغامديمفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجيته- التعريف ابإلسالم 
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أثر الصحابة يف احلياة العلمية واالجتماعية يف العراق يف عصر اخللفاء
الراشدين رضي هللا عنهم

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد العجالن

منهج أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللا
ودالالته الدعوية

الرايض- الرتاث الذهيب منصور بن حممد الزير تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

دور أمهات املؤمنني يف جمتمع املدينة املنورة يف عصر اخللفاء الراشدين
( هـ40 - 11)

-دار كنوز أشبيليا ندى بنت حممد النخيالن
الرايض

منهج القصاص يف الدعوة إىل هللا من عصر اخللفاء الراشدين إىل هناية
العصر العباسي، وأوجه االستفادة من الدراسة يف الوقت احلاضر

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن إبراهيم الطويل

الرايض- دار العاصمة علي بن أمحد بن مشاعل2/1الدعوة اىل هللا يف العصر العباسي األول 

الرايض- املؤمتن للتوزيع أمحد حممد عقيليدور التجارة يف نشر الدعوة اإلسالمية يف أفريقيا- أمة التجارة 

وزارة األوقاف والشؤونزلفى بنت أمحد اخلراطالدعوة اإلسالمية يف عهد الدولة األيوبية
قطر- اإلسالمية 

مصر- مكتبة فياض السيد علي السيد حسناملستشرقون املنصفون وأثرهم يف الدعوة اإلسالمية

جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف اخلارج من خالل
½اجلامعة اإلسالمية 

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن صاحل العبود
املدينة
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-دار كنوز أشبيليا محد بن انصر العماراملالمح العامة للسياسة الدعوية للمملكة العربية السعودية
الرايض

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن انصر الشثري2/1الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز 

الرايض- دار امليمان سعد بن حممد آل عبد اللطيفالعلم وطالبة مبدينة الرايض يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري

-دارة امللك عبد العزيز إبراهيم بن عبد هللا السماريسياسة امللك فيصل الدعوية
الرايض

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل جتربة ذاتية- الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة 

املؤلفحممد بن عبد هللا املشوححوارات لقاءات- يف موكب الدعوة 

دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، عوائق- اتريخ السلفية يف العراق 
انتشارها، ثناء العلماء عليها

مكة- دار سلف سعيد بن حازم السويدي

أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية وعالقتهم ابململكة العربية السعودية
مزودة ابلواثئق والرسائل التارخيية- وغريها من الدول العربية 

صالح الدين مقبول أمحد وعارف
احملمدي

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي املشائخ
عبد هللا بن عقيل وحممد العبودي

ديوان الشناقطةمرمي بنت عبد هللا بن ابب الدينالثقافة الشنقيطية يف الغرب اإلفريقي حىت بداايت القرن العشرين
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مركز مناء للبحوثطه حممد جنااالجتاه السلفي عند الشافعية حىت القرن السادس اهلجري
بريوت- والدراسات 

يبحث يف) هـ 1335 - 656اتريخ العقيدة اإلسالمية يف العراق من سنة 
(عقائد السلف وعقائد املتكلمني

الرايض- دار التوحيد ( هـ1391)عباس العزاوي  عناية
عمر بن أمحد آل عباس
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مسائل االعتقاد عند علماء جند قبل الدعوة اإلصالحية خالل القرون
العاشر واحلادي عشر والثاين عشر

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

رسالة يف حكاية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد ابن
عبد الوهاب رمحه هللا

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب
( هـ1242)

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن(حقائق اترخيية عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب)املقامات 
( هـ1285)عبد الوهاب 

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن حممد املطوع. د

إسحاق بن عبد الرمحن بن حسننبذة نفيسة عن حقيقة دعوة اإلمام املصلح حممد بن عبد الوهاب
( هـ1319)آل الشيخ 

الكويت- دار غراس  تقدمي
حممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريالدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية

الدعوة اإلصالحية يف بالد جند على يد الشيخ حممد بن عبد الوهاب،
وأعالمها من بعده

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد املطوع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مصر- دار هجر عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيحملات عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

-دار إيالف الدولية سليمان بن صاحل اخلراشيهكذا حتدث الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
الكويت

مقاالت علمية عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية والدولة
السعودية

بريوت- دار اللؤلؤة سليمان بن صاحل اخلراشي
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سليمان بن صاحل اخلراشي وخالد بنحقائق علمية وشهادات منصفة- دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
أمحد الزهراين

مكة- دار سلف 

الرايض- دار السنة ( هـ1378)حممد حامد الفقي أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

أثر دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف العامل اإلسالمي وثناء علماء
الشرق والغرب

القاهرة- دار اجلزيرة أمحد بن عبد العزيز احلصني

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانأمهية دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

-األمن الفكري وآاثره يف دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا 
دراسة عقدية

الرايض- دار الفضيلة عايد بن مسفر العقيلي

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديرمحه هللا تعاىل- مسات دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

الرايض- دار املأثور أمساء بنت عبد العزيز الداودجوانب الوسطية يف دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا

اإلعالم ببطالن نسبة مجاعات الغلو والتكفري لدعوة اإلمام حممد بن عبد
الوهاب

الرايض- دار التوحيد فيصل بن قزاز اجلاسم

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحةاملستطاب يف أسباب جناح دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
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اخلرب- دار السنة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس رد على مقال للدكتور حممد البهي يف نقد الوهابية- احلركة الوهابية  حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

الرايض- دار احلبيب حممد بن سعد الشويعرتصحيح خطأ اترخيي حول الوهابية

الرايض- دار الفضيلة انصر بن عبد الكرمي العقلإسالمية ال وهابية

-دار التوحيد للرتاث حممد بن إمساعيل املقدمخواطر حول الوهابية
مصر

دار العلمحسن معلم داود حاج حممدلقب الوهابية وأثره يف الصد عن الدعوة السلفية

أكذوبة مذكرات اجلاسوس مهفر، وبيان حقيقة من كذهبا لتشويه دعوة
الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا والدولة السعودية األوىل

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي
الرايض

ــمَّان- الدار األثرية مالك بن حسني بن شعبانيف امليزان (مهفر)مذكرات  َعــ

من ( هـ1280)خمتارات من قصائد الشيخ عمران بن علي آل رضوان 
علماء القرن الثالث عشر يف الرد على خصوم دعوة الشيخ حممد بن عبد

املؤلفعبد السالم بن عبد هللا السليمان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد على من أراد تشويه دعوة)الدر املنثور يف الرد على عثمان بن منصور 
(11- تقع ضمن سلسلة الرسائل   )(الشيخ ابن عبد الوهاب

عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن
( هـ1285)عبد الوهاب 

الرايض- مكتبة اهلداية  تقدمي/مراجعة
إمساعيل بن محد بن عتيق
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رد على- حتذير أهل اإلميان عما تضمنته رسالة ابن فريوز من البهتان 
حممد بن فريوز أحد املناوئني للدعوة زمن اإلمام حممد بن عبد الوهاب

1340)عبد هللا بن سعد آل حممود 
(هـ تقريبا

الكويت- دار اخلزانة  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

انصر الدين)حممد بن علي بن تركي (املنحة)و  (النفحة)النفخة على 
( هـ1380 )(احلجازي

الرايض- مدار الوطن  هناية
عبد العزيز آل عبد اللطيف. د

نظرة يف: لعبد القادر بن بدران، ويليه (املنحة)و  (النفحة)النفخة على 
( هـ1396)حملمد هبجة البيطار  (النفحة الزكية يف الرد على الوهابية)

مكة- دار سلف  عناية
خالد بن أمحد الزهراين. د

رد على افرتاءات على أتباع دعوة الشيخ حممد بن)الرد على جريدة القبلة 
(عبد السالم بن برجس. يقع ضمن جمموع مؤلفات د )(عبد الوهاب

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

رد على من طعن يف دعوة الشيخ)القول األسد يف الرد على اخلصم األلد 
(حممد بن عبد الوهاب

الرايض- دار التدمرية ( هـ1353)حممد بن عثمان الشاوي  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

رد على شبهات أثريت يف وجه)اجلواب الفائق يف الرد على مبدل احلقائق 
(دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- دار العقيدة أمحد بن عبد العزيز التوجيريمجهرة مقاالت علماء العامل اإلسالمي عن الدعوة اإلصالحية

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عمر الدميجيمواقف املستشرقني من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصالحية

الرايض- دار طيبة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفرسالة دكتوراه- دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
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عرضا- الدعاوى املعاصرة املناوئة لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
(بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب إىل العصر احلاضر)ونقدا 

-دار إيالف الدولية عبد اجمليد بن حممد الوعالن
الكويت

الفروق بني منهج أئمة الدعوة اإلصالحية يف اململكة العربية السعودية
ومنهج خمالفيهم من عباد القبور واملبتدعة

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويح تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

:ويليه- حقيقة الصراع يف اتريخ دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
مسألة مظاهرة املشركني على املسلمني بني اإلفراط والتفريط

-مكتبة أهل األثر فيصل بن قزاز اجلاسم
الكويت

-مكتبة اإلمام النسائي يونس بن حممد الصباحيالدرر البحرينية يف الذب عن أئمة الدعوة النجدية
البحرين

نظمت عام)دالية الشوكاين إىل اإلمام سعود بن عبد العزيز وعلماء الدرعية 
( هـ1220

املؤلف( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  حتقيق
عبد هللا بن حممد أبو داهش. د

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن إبراهيم الفعيم(الدرر السنية يف األجوبة النجدية)دفاعا عن  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

أحباث ومقاالت عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب- مشرفيات 
وعلمائها

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانحاجة األمة إىل املنهج السلفي إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

جدة- مكتبة الصحابة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب الدعوة إىل هللا بني التجمع احلزيب والتعاون الشرعي

الرايض- دار الصميعي سيد طالب الرمحن الشاهعقائدها، تعريفها- مجاعة التبليغ  تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

1413)محود بن عبد هللا التوجيري يقع يف جمموع مؤلفاته- الرد البليغ على مجاعة التبليغ 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

–دار األوراق الثقافية حممد جنيد عبد اجمليد(رسالة ماجستري)دراسة وتقومي - مجاعة التبليغ يف اهلند 
جدة

ــمَّان- الدار األثرية مشهور بن حسن آل سلمانعواصم وقواصم، سوابق وبوائق- اإلمام األلباين ومجاعة التبليغ  َعــ

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن مبارك القحطايناملوجز البليغ يف التحذير من فرقة التبليغ تقريظ الشيخ
حممد بن مسلم آل عثيمني

وتوضيح ما عليه مجاعة التبليغ من تصوف (حتقيق املقال)نقض كتاب 
وضالل

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الكوثر أمحد سالمنظرات يف منهج اإلخوان املسلمني
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مصر- دار االستقامة مجاعة من العلماءأقول ومواقف- حملات عن مجاعة اإلخوان املسلمني  تعليق
عادل السيد

بريوت- دار ابن حزم أمحد سالم(حملمد سرور) (منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا)نظرات يف كتاب 

نتعاون)الصوارف عن احلق، ويليه دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون 
تقدم يف كتب )(فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

ــمَّان- الدار األثرية محد بن إبراهيم العثمان َعــ

املؤلفحممد بن سيف العجميجلاسم بن مهلهل الياسني (للدعاة فقط)وقفات مع كتاب 

حقيقة الدعوة إىل هللا وما اختصت به جزيرة العرب وتقومي مناهج الدعوات
اإلسالمية الوافدة إليها

الرايض- دار السالم سعد بن عبد الرمحن احلصني تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالناحلركات اإلسالمية املعاصرة بني عجز الرأي واإلعراض عن األثر مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مناهج الدعوة والتيارات الدينية والفكرية يف العامل العريب واإلسالمي قدميا
وحديثا

الرايض- دار احلضارة عبد الرحيم بن حممد املغذوي

-دار أضواء السلف حممد بن انصر العريينكشف الستار عما حتمله بعض الدعوات من أخطار
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية من العقائد
واألعمال

–دار املرياث النبوي ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
اجلزائر

تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- دار السلف األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة للشيخ صاحل الفوزان مجع وتعليق
مجال بن فرحيان احلارثي

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية

-وقف السالم اخلريي صاحل بن فوزان الفوزانفقه الواقع وجتديد اخلطاب الديين
الرايض

حوار مع املشايخ ابن ابز- مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري 
والفوزان والسدالن

املؤلف إعداد وحوار
عبد هللا بن حممد الرفاعي

1420)حممد انصر الدين األلباين سؤال وجواب حول فقه الواقع
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حكم االنتماء اىل األحزاب واجلماعات اإلسالمية

املؤلفمهذب حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب اإلسالمية للشيخ بكر أبو زيد هتذيب
عبد هللا بن عبد الرمحن التميمي. د
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660)إمساعيل بن إبراهيم اخلطيب حتذير أهل األميان عن احلكم بغري ما أنزل الرمحن
(هـ

جدة- مكتبة الصحابة  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

حممد بن إبراهيم آل الشيخحتكيم القوانني
( هـ1389)

الرايض- دار املسلم 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاوجوب حتكيم شريعة هللا
( هـ1420)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة اإلمام الذهيب الفتاوى البازية يف حتكيم القوانني الوضعية
الكويت

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر الكتاب والسنة جيب أن يكوان مصدر القوانني

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر حكم اجلاهلية

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن بن عبد العزيز السديساحلاكمية يف تفسري أضواء البيان

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي (تقدم يف كتب الفرق)شبهات حول السنة، ورسالة احلكم بغري ما أنزل هللا 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانوجوب التحاكم إىل ما أنزل هللا وحترمي التحاكم إىل غريه
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مصر- دار االستقامة تفصيل العالمة الفوزان يف حكم من حكم بغري ما أنزل الرمحن أقره/مجعه
الشيخ صاحل الفوزان/وليد اخلالدي

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن وجوب تطبيق الشريعة يف كل عصر

-مؤسسة اجلريسي ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أسباب احلكم بغري ما أنزل هللا
الرايض

الرايض- دار طيبة عبد الرمحن احملمودأحواله وأحكامه- احلكم بغري ما أنزل هللا 

مؤسسة آل عبد اللطيف( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر الشريعة اإلهلية ال القوانني اجلاهلية
الرايض- 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية

مناقشة أتصيلية ملسألة احلكم بغري ما أنزل هللا،- احلكم بغري ما أنزل هللا 
التحرير يف مسائل التكفري: ويليه

مجعية إحياء الرتاثبندر بن انيف العتييب
الكويت- اإلسالمي 

تقدمي
الشيخ حممد بن حسن آل الشيخ

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجاراألصول اجلامعة اليت ترجع إليها مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا

الرايض- مكتبة العبيكان إبراهيم بن مبارك اجلويرآثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حل املشكالت اإلجتماعية
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الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن انصر اخلزميأثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع وقوع اجلرمية عناية
خالد بن علي املشيقح. د

املؤلفعبد احلق الرتكماين(تعريف مبصطلح الدستور)هل أاتك نبأ الدستور؟ 
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رواية حممد بن وضاح القرطيب عن عبد امللك بن حبيب- كتاب السري 
2/1املصيصي عنه 

دمشق- دار القلم ( هـ186)أبو إسحاق الَفــزاري  دراسة وحتقيق
فاروق محادة. د

عبد امللك بن حممد الثعاليبآداب امللوك
( هـ429)النيسابوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق
عبد اجلليل العطية. د

بريوت- دار املقتبس ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد األحكام السلطانية والوالايت الدينية حتقيق ودراسة
أمحد العقيل وزاكي كوجك

ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب األحكام السلطانية والوالايت
( هـ450)الدينية أليب احلسن املاوردي 

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن برجس آل عبد الكرمي

الرايض- مدار الوطن ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد درر السلوك يف سياسة امللوك حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بناألحكام السلطانية
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حامد الفقي

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد سراج امللوك
(هـ

الرايض- دار املنهاج 

ابن الفراء احلنبلي، عبيد هللا بن عليرسل امللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة
( هـ580)

-دار الكتاب اجلديد 
بريوت

حتقيق
صالح الدين املنجد

وتقع يف جمموع الفتاوى)السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية 
244/28 - 397)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن تيمية (السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية)التـعليق على 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

األردن- دار الفرقان مجيلة عبد القادر الرفاعيالسياسة الشرعية عند اإلمام ابن القيم رمحه هللا

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن حممد احلجيليعلم السياسة الشرعية عند اإلمام ابن القيم اجلوزية

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم
( هـ733)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن صاحل العبيد. د

36/35تقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف مواضع األئمة يف جمامع األمة 
 -46)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- مدار الوطن ( هـ774)حممد بن حممد املوصلي حسن السلوك احلافظ دولة امللوك حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

سلسلة جمموعة)إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة 
(5– مؤلفات ابن عبد اهلادي 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد2/1إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة 
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار القلم  دراسة وحتقيق
حممد بن أمحد الصياد. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدإيضاح طرق اإلستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري
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ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيمالسياسة الشرعية
( هـ970)احلنفي 

الرايض- دار املسلم  تعليق/حتقيق
عبد هللا احلديثي. د

حممد صديق بن حسن القنوجيإكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة
( هـ1307)

الرايض- مكتبة التوبة 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالسياسة الشرعية
( هـ1376)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار األلوكة سعد بن مطر العتييبأضواء على السياسة الشرعية

دراسة أتصيلية- املدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة املرعية 
تطبيقية على األنظمة السعودية

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي

-مكتبة اإلمام الذهيب انصر عبد الرزاق العبيداناإلمامة العظمى
الكويت

تقدمي املشايخ
حممد النجدي، وخالد املشيقح، وعثمان اخلميس

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقياإلمامة يف اإلسالم
الرايض

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيأهلية الوالايت السلطانية يف الفقه االسالمي
الرايض

جامعة اإلمام حممد بنسليمان بن حممد بن غامن السدالناإلمامة وحقوق والة األمر
الرايض- سعود 
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الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيأهل احلل والعقد، صفاهتم وأعماهلم

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن عمر ابزمولاجلماعة واإلمامة

ـــ ـــ ومعارضته حلكم ((دميوقراطية الشعب)): حكم الشعب، أو ما يسمى ب
الشرع

املدينة- دار النصيحة علي بن فهد أاب بطني تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

األردن- دار املعايل عثمان مجعة ضمريية2/1أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيالعالقات الدولية
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

-مركز امللك فيصل عبد الرمحن بن إبراهيم احلميضيأصول احلكم ونظام الوالية يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن سهل بن ماضي العتييبدراسة أتصيلية مقارنة- النظام العام للدولة املسلمة 
الرايض

تقدمي
عبد هللا بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ. د

الرايض- مدار الوطن سليمان بن قاسم العيدالنظام السياسي يف اإلسالم

مكة- املكتبة األسدية فهد بن صاحل العجالناحملرر يف السياسة الشرعية
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الرايض- مدار الوطن فريق علمي من جامعة سعودالنظام السياسي يف اإلسالم

الرايض- دار الصميعي وفاء غنيمي حممد غنيميدراسة فقهية مقارنة- مسئولية الراعي يف الفقه اإلسالمي 

دمشق- دار القلم حممد زكراي الندافاألخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة

دار الفضيلة للنشرسعد بن مطر العتييب2/1فقه املتغريات يف عالقة الدولة املسلمة بغري املسلمني 
والتوزيع

الرايض- دار أشبيليا عبد العزيز بن إبراهيم العمريالوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين

حممد عبد احلي الكتاين الفاسي(الرتاتيب اإلدارية)نظام احلكومات النبوية املسمى 
( هـ1382)

بريوت- دار االرقم  حتقيق
عبد هللا اخلالدي. د

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا العمرياسرتاتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين

النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز، وتطبيقاته يف
اإلدارة وخباصة اإلدارة الرتبوية

مكة- جامعة أم القرى حممد بن مشبب القحطاين

جائزة األمري سلطانعبد هللا حممد الرشيدالقيادة العسكرية يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم
الدولية يف حفظ القرآن
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الرايض- دار املسلم ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (املساواة- العدل - الشورى )أسس احلكم يف الشريعة االسالمية 

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي (رد على الدميوقراطـيـني)حقيقة الشورى يف اإلسالم 

الرايض- مدار الوطن حممد شاكر الشريفحقيقة الدميوقراطية

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي حقيقة الدميوقراطية وأهنا ليست من اإلسالم

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه الشورى

الرايض- دار طيبة علي بن سعد الغامديفقه الشورى

-دار كنوز أشبيليا مي بنت حممد الروميالشورى يف اإلسالم
الرايض

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرالعدل يف شريعة اإلسالم وليس يف الدميوقراطية املزعومة

حكمها- وقفات مع القائلني هبا - مفهوم الدميوقراطية )فتنة الدميوقراطية 
(املصاحل املتومهة فيها- 

مصر- دار املودة أمحد بن الكوري الشنقيطي
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ــمَّان- الدار األثرية فهد حممد هاروندراسة حتليلية مقارنة- الدميوقراطية بني الدين والعلمانية  َعــ
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قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة، وتطبيقاهتا الفقهية
والقانونية

الرايض- مكتبة الرشد حممد حممود أمحد طالفحة

-دار كنوز أشبيليا محود بن حممد الغشيمي2/1سلطة ويل األمر يف األحكام االجتهادية 
الرايض

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي(التصرف على الرعية منوط ابملصلحة)قاعدة 

1427)صفي الرمحن املباركفوري األحزاب السياسية يف اإلسالم
(هـ

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

مدارك النظر يف السياسة الشرعية بني التطبيقات الشرعية واالنفعاالت
احلماسية

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاين تقدمي املشايخ
حممد األلباين وعبد احملسن العباد

-اجلامعة اإلسالمية ألبان بن حمفوظ اإلدريسياملوارد املالية للدولة اإلسالمية يف العصر األموي
املدينة

الكويت- دار غراس أمحد عبد هللا العمرييدراسة فقهية معاصرة- الدولة املدنية 

(دراسة شرعية علمية واثئقية)موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب 
2/1

املؤلفسليمان بن عبد هللا أاب اخليل

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني خواطر حول الوطن واملواطنة
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد 
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عبد هللا بن سليمان بن بليهد(اإلمامة العظمى)الرد على مدعي اخلالفة 
( هـ1359)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

اجتهاد عمر بن اخلطاب يف أرض السواد وصلته ابلسياسة االقتصادية
الشرعية

ــمَّان- الدار األثرية عبد هللا الكيالين َعــ

-مكتبة اإلمام البخاري كرم حلمي فرحاتاتريخ املخابرات اإلسالمية عرب العصور
مصر

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا األمسريدراسة توثيقية مبنظور معاصر- الفكر االستخباري اإلسالمي 

تقدم يف)صد عدوان امللحدين، وحكم االستعانة على قتاهلم بغري املسلمني 
(حبوث فقهية: قسم

-مؤسسة اجلريسي ربيع بن هادي املدخلي
الرايض

رسالة ماجستري- سياسة النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعامله مع املنافقني 
يف السياسة الشرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد الداوود

-دار كنوز أشبيليا فهد بن صاحل العجالناالنتخاابت وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
الرايض
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-دار املعراج الدولية صاحل بن سليمان البقعاويأحاديث األمراء املسندة
الرايض

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينطريقة السلف يف نصح السالطني وذوي الشرف

:فضيلة العادلني من الوالة ومن أنعم النظر من العمال والسعاة، وبذيله
ختريج أحاديث العادلني للسخاوي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة هللا ورسوله ووالة األمر
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(فتوى يف الطاعة والبيعة)نصيحة ذهبية إىل اجلماعات اإلسالمية 
( هـ728)

الرايض- دار الراية  تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

اخلطوط العريضة ألصول اعتقاد أهل السنة أهل السنة واجلماعة يف مسائل
السمع والطاعة

املؤلفعبد الرمحن بن يوسف الرمحة تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

يقع ضمن جمموع مؤلفات)معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)عقيدة أهل اإلسالم فيما جيب لإلمام 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

يقع ضمن جمموع مؤلفات)قطع املراء يف حكم الدخول على األمراء 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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حملمد بن (رفع األساطني عن حكم االتصال ابلسالطني)التعليق على رسالة 
علي الشوكاين

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانوجوب لزوم اجلماعة والسمع والطاعة لويل األمر إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمفهوم البيعة وأحكام اخلروج على والة األمر
الرايض

الرايض- مكتبة التوبة فوزي بن عبد الرمحن األثريالورد املقطوف يف وجوب طاعة والة األمر ابملعروف تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مكتبة وتسجيالت الغرابءفوزي بن عبد الرمحن األثريضياء الوسام يف وجوب الدعاء للحكام
البحرين- 

الكويت- دار اخلزانة دغش بن شبيب العجميهيبة ويل األمر واجب شرعي وضرورة دنيوية تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرحقوق والة األمر
الرايض

-الزهراء لإلعالم العريب عبد الرمحن بن عبد هللا الرتكيطاعة ويل األمر يف األسالم
القاهرة

1434)حممد بن عبد هللا السبيل األدلة الشرعية يف بيان حق الراعي والرعية
(هـ

الرايض- دار السلف 
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رسالة يف وجوب السمع والطاعة لويل أمر املسلمني وإن جار ما مل أيمر
مبعصية

عبد هللا بن عبد الرمحن بن جاسر
( هـ1401)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن فهد الفريح. د

الفروق بني منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج خمالفيم يف نصح السلطان يف
ضوء الكتاب والسنة

الرايض- مدار الوطن صاحل بن حممد السويح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي الذهب املسبوك يف وعظ امللوك حتقيق
أبو عبد الرمحن الظاهري وعبد احلليم عويس

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (تقدم يف كتب الوصااي)نصائح العلماء للسالطني واألمراء 
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

ملحق فيه فتاوى وبياانت: املظاهرات يف ميزان الشريعة اإلسالمية، يليه
كبار العلماء يف حكم املظاهرات واإلعتصامات واإلضراابت

-مكتبة أهل األثر عبد الرمحن بن سعد الشثري
الكويت

الرايض- دار الصميعي حممد بن انصر العريينحتذير الشباب من فتنة اخلروج واملظاهرات واالرهاب تقدمي
صاحل اللحيدان وصاحل الفوزان

مكرر يف كتب)رؤية شرعية - املظاهرات واالعتصامات واالضطراابت 
(الفنت

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد الرمحن اخلميس

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينحكم املظاهرات

الرايض- دار السنة عبد العزيز بن حممد السعيدالنقض على جمِوزي املظاهرات واالعتصامات
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منهج أهل السنة واجلماعة يف مناصحة اخلارجني على األئمة واحلكام مع
بيان جهود اململكة العربية السعودية

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن سعد الزهراين

الرائسة العامة إلداراتأمحد بن محد الونيساإلنكار العلين على والة األمور وأثره يف اخلروج عليهم
الرايض- البحوث 
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(مسندا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني)كتاب القضاء 
(مكرر يف األجزاء احلديثية) (15- سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ235)سريج بن يونس البغدادي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

مكة- دار طيبة اخلضراء مشعل بن عواض السلمياألربعون السنية يف األحاديث القضائية تقريظ
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

حممد بن الفرج القرطيب املالكيأقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ497)

مصر- دار البخاري 

-دار البشائر اإلسالمية حممد أنس سرمييندراسة موضوعية حتليلية- العقوابت اليت استقلت بتشريعها السنة النبوية 
بريوت

الرايض- دار السالم نور حممد بن حميي الدين2/1مجعا ودراسة - أقضية اخللفاء الراشدين 

-مركز امللك فيصل ماجد بن حممد احلسنسياسة عمر بن عبد العزيز القضائية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية
الرايض

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ488)حممد بن أمحد اهلروي 2/1اإلشراف على غوامض احلكومات 
املدينة

دراسة/حتقيق
أمحد بن صاحل الرفاعي

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن حممد القرشيدراسة أتصيلية تطبيقية- النوازل القضائية 

هشام بن عبد هللا األزدي املالكي2/1املفيد للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام 
( هـ606)القرطيب 

سراييفو- مركز جنيبويه 
(البوسنة واهلرسك)

حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د
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مفيد القضاة يف أصول احملاكمات على مذهب اإلمام أمحد املبجل أمحد بن
حنبل رمحه هللا

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد الكرمي بن بدران

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو(بقية كتب احلديث: تقدم يف)كتاب الدايت 
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد املنعم زكراي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحبث خمتصر يف بيان الدايت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الكرمي زيدانالقصاص والدايت يف الشريعة اإلسالمية

دار– دار الوراق عبد الرمحن بن عبد هللا الدابسي4/1اختيارات شيخ اإلسالم يف احلدود 
املؤلف، الرايض

 /4تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف اجلراح والدايت والقود وغريه 
181 - 192)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالطرق احلكمية ملعرفة السياسة الشرعية
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1الطرق احلكمية ملعرفة السياسة الشرعية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
انيف بن أمحد احلمد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن القيم (الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية)خمتارات من 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد احلدود والتعزيرات عند ابن القيم

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن حممد السبيل(الطرق احلكمية)القضاء ابلقرائن عند ابن قيم اجلوزية من كتابه 

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن سليمان العجالن(تقدم ذكر الكتاب يف قسم األصول) 2/1القضاء ابلقرائن املعاصرة 
الرايض- سعود 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية

الرايض- دار احلضارة حممد بن حممد احلسامالفراسة وأثرها يف القضاء والتحقيق اجلنائي والفتوى تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد هللا بن محيد

إبراهيم بن حممد بن فرحون املالكي3/1تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام 
( هـ799)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدمزيل املالم عن حكام األانم: ابن خلدون ورسالته للقضاة املسمى
( هـ808)

الرايض- دار العاصمة  دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

كلمات/جزء يف التمسك ابلسنن/جمموع فيه وصية الذهيب حملمد السالمي
نصيحة ابن دقيق العيد يف القضاء/يف العلم واالتباع

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

932)حممد بن إبراهيم السمديسي (يف علم القضاء)فتح الـُمدبِِر للعاجز املقصر 
(هـ

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
عبد هللا بن سعد الطخيس
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أبو القاسم بن حممد مرزوق عظوممتطلبات الشهادة على املشهود عليه
( هـ1009حيا سنة )القريواين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد الطاهر الرزقي. د

غامن بن حممد البغدادي احلنفيملجأ القضاة عند تعارض البينات
( هـ1020)

الرايض- دار اإلداوة  حتقيق
عبد هللا بن سعد الطخيس

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليدليل احلكام يف الوصول إىل دار السالم
( هـ1033)

الرايض- دار التحبري  حتقيق وتعليق
الشيخ عبد هللا بن خنني

1377)عبد هللا بن مطلق الفهيد مزيل الداء عن أصول القضاء
(هـ

الرايض- دار التوحيد  تقريظ املشايخ
حممد بن إبراهيم وعبدالرمحن سعدي

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللارسالة إىل القضاة
( هـ1414)

الرايض- دار طيبة 

مصر- دار لـينة فيحان بن شايل املطرييمدى صالحية الشهادة يف إثبات األحكام

دار العلوم للطباعةنعمان عبد الرزاق السامرائي(رسالة علمية)دراسة مقارنة - أحكام املرتد يف الشريعة اإلسالمية  
الرايض- والنشر 

-دار التوحيد للنشر إهلام عبد هللا ابجنيدتوبة املرتد بني القبول والرد
الرايض

الرايض- دار احلضارة عبد هللا بن حممد آل خننيحاشية على الروض املربع من كتاب القضاء إىل آخر كتاب اإلقرار
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الرايض- مدار الوطن إبراهيم اجلندان وعمر حمموددراسة فقهية مقارنة- األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية 

-دار كنوز أشبيليا روكو (عبد الرمحن)أدفني 2/1أحكام تقاضي املسلمني يف غري الداير اإلسالمية 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد حسن بن صاحل العونالسرت وأثره يف الوقاية من اجلرمية

الرايض- دار الصميعي عبد الفتاح حممود إدريسأحكام التعزير يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار التدمرية خالد بن مفلح آل حامداالجتماع املباشر واملتسبب يف اجلناايت واحلدود والتعازير

دمشق- دار النوادر حممد راشد العمردراسة مقارنة- أحكام السجناء وحقوقهم يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- مكتبة التوبة سعيد بن مسفر الوادعيأثر الشبهات يف درء احلدود

الرايض- مكتبة الرشد إميان بنت سعد الطويرقي2/1أحكام االعتداء على األطفال يف الفقه اإلسالمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد هللا السحيماستقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي
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جامعة اإلمام حممد بنأمل بنت إبراهيم الدابسي(دراسة فقهية)مسؤولية الشخصية االعتبارية 
الرايض- سعود 

تكوين للدراساتفهد بن صاحل العجالناملفهوم واحلدود والضماانت الشرعية- التأول يف إابحة الدماء 
جدة- واألحباث 

مقارنة بنظام السجن والتوقيف- السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية 
2/1يف اململكة 

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن عبد هللا اجلريوي

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل احلديثيالتداوي يف استيفاء العقوابت البدنية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن انصر اخلزميعقوبة الزىن وشروط تنفيذها عناية
خالد بن علي املشيقح. د

الرايض- دار املسلم طارق بن حممد اخلويطرعقوبة التجسس يف الشريعة االسالمية تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- دار بلنسية عبد هللا بن رجبالشرح املنيف حلديث العسيف

حبث يف التشريع اجلنائي اإلسالمي املقارن– التشريع اجلنائي اإلسالمي 
ابلقوانني الوضعية

الرايض- دار طويق عبد هللا بن سامل احلميد

الرايض- دار العاصمة زيد بن عبد الكرمي الزيدالعفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي
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-دار كنوز أشبيليا منرية بنت علي السهليإثبات النسب أو نفيه ابلقرائن الطبية
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مداوي آل جابراحلكم إبثبات النسب أو نفيه ابلبصمة الوراثية وتطبيقاته القضائية تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار التحبري عبد هللا بن علي الركبانالقصاص يف النفس

مصر- دار لـينة فيحان بن شايل املطرييالقصاص يف النفس يف الشريعة اإلسالمية

الرايض- دار التحبري عبد هللا بن سعد الرشيداملسئولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار طيبة مسفر بن غرم هللا الدمييناجلناية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد أحكام اجلناية على النفس

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا الالحماجلناية على ما دون النفس

–دار األوراق الثقافية أمحد بن فتحي البكريياألحكام املتعلقة ابلسحر والسحرة يف الفقه اإلسالمي
جدة
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الرايض- دار العاصمة عبد الرمحن بن جزاع الراشداجلناية ابلسحر، حكمها وعقوبتها وطرق إثباهتا

الدمام- دار ابن اجلوزي عمر بن عبد هللا املشاري السعدوندراسة أتصيلية مقارنة- القتل الرحيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  تقدمي
صاحل بن محيد وصاحل آل الشيخ. د

1419)صاحل بن علي بن غصون قتل الغيلة
(هـ

الرايض- دار أشبيليا 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد العزيز الفايزتقنني األحكام القضائية تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد الرمحن احلصني

الرايض- دار الصميعي عبد الرمحن بن سعد الشثريحكم تقنني الشريعة اإلسالمية تقدمي املشايخ
الفوزان والراجحي والعجالن

الرايض- دار الفضيلة أمحد بن عبد الكرمي البدرايندراسة فقهية مقارنة- اختالف األحكام القضائية 

القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف اململكة
2/1

الرايض- دار التوحيد حسني بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- دار التحبري أمحد بن حممد اخلضرييدراسة فقهية- التقاضي عند األقليات املسلمة 

دراسة أتصيلية وتطبيقية يف العصر- أثر القضاء يف الدعوة إىل هللا تعاىل 
العباسي

الرايض- دار طيبة صاحل بن عبد هللا اهلذلول
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-مكتبة دار البيان حممد الزحيلي وعبد احلق محيشمعجم مصطلحات القضاء الشرعي
دمشق

أهل امللل والرد والزاندقة واترك الصالة والفرائض من كتاب اجلامع للخالل
(وهو مسائل لإلمام أمحد) 2/1

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد  حتقيق
إبراهيم بن محد السلطان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1أحكام أهل الذمة 
( هـ751)أيوب 

الرايض- املؤمتن للتوزيع  حتقيق وتعليق
يوسف البكري وشاكر العاروري

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1أحكام أهل الذمة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
نبيل بن نصار السندي

املؤلفعلي بن عبد الرمحن الطيارحقوق غري املسلمني يف الدول اإلسالمية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد الكرمي زيدانأحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن حسني العايدحقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم
الرايض

الرايض- دار امليمان انصر حممدي حممد جادالتعامل مع غري املسلمني يف العهد النبوي

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن إبراهيم الطريقيدراسة فقهية- أصول معاملتهم واستعماهلم - التعامل مع غري املسلمني 
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ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرانتصار احلق
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة 

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيمقاالت وأحباث
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

صاحل بن عبد الرمحن احلصنياألقلية املسلمة يف مواجهة فوبيا اإلسالم
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1416)حممد هبجة األثري االجتاهات احلديثة يف اإلسالم عناية
الداين بن منري آل زهوي

-دار اآلل والصحب  سليمان بن صاحل اخلراشي(ردود فكرية)ثقافة التلبيس 
الرايض

مركز التأصيل للدراساتعبد الرحيم بن صمايل السلمياالنفتاح الفكري
جدة- والبحوث 

الرايض- دار العقيدة انصر بن عبد هللا القفاريدراسات يف املذاهب والتيارات الفكرية املعاصرة

الرايض- مكتبة الرشد آمال بنت عبد العزيز العمرودراسة أتصيلية نقدية- مذاهب فكرية معاصرة 

املكتبة العصرية الذهبية( هـ1438)غالب بن علي العواجي املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها
جدة- 
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مركز التأصيل للدراساتحسن بن حممد األمسريالتحوالت الفكرية
جدة- والبحوث 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن موسى الكحيلينشاط املذاهب الفكرية املعاصرة على اإلنرتنت

لندن- جملة البيان عبد هللا بن حممد السلوميالقطاع اخلريي ودعاوى اإلرهاب تقدمي فضيلة الشيخ
صاحل بن عبد الرمحن احلصني

املدينة- الناشر املتميز عبد العزيز بن أمحد البداحصناعة الوعي حنو التحصني الفكري والعقدي

جهود العلماء والباحثني يف اململكة العربية السعودية يف مواجهة التيارات
( هـ1433 - 1400يف الفرتة من )الفكرية املعاصرة 

الرايض- دار العقيدة محد بن عبد هللا الصقعيب
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-دار الكتب العلمية حممد شاهجات الندويدراسة علمية- أحكامها وآداهبا يف ضوء القانون والشريعة - السياحة 
بريوت

الرايض- دار احلبيب حممد بن انصر الشثريالتنصري يف البالد اإلسالمية

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيالتنصري يف دول اخلليج

الرايض- مدار الوطن حممد بن موسى اجملمميالتنصري عرب اخلدمات التفاعلية لشبكة املعلومات العاملية

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحاترخيه وآاثره- االبتعاث 

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحجهود مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف مواجهة التغريب

:مكرر يف فقه النساء )تغريب املرأة أمنوذجا - حركة التغريب يف السعودية 
(غزو املرأة

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداح

مكرر)الرايضة والكشافة للبنات يف املدارس واجلامعات، حكمهما وآاثرمها 
(غزو املرأة: يف فقه النساء

مصر- دار الفالح عبد الرمحن بن سعد الشثري مراجعة املشايخ
الرباك والراجحي وابن جربين
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مصر- دار هنضة مصر حممد الغزايلدفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين(االستعمار- االستشراق - التبشري )أجنحة املكر الثالثة وخوافيها 
( هـ1425)

دمشق- دار القلم 

مكة- املكتبة األسدية عبد هللا بن عبد الرمحن الوهييبمقدمات أولية- االستشراق اجلديد 

مركز البيان للبحوثانصر بن عبد هللا القفاريالغزو الباطين لألمة اإلسالمية
الرايض- والدراسات 

 -1391من )دراسة حتليلية نقدية - حركة التشيع يف اخلليج العريب 
( هـ1431

املركز العريب للدراساتعبد العزيز بن أمحد البداح
القاهرة- اإلنسانية 

مركز الرسالة للدراساتأمري سعيددراسة عقدية اترخيية دميوغرافية اسرتاتيجية- خريطة الشيعة يف العامل 
-والبحوث اإلنسانية 

-مكتبة اإلمام البخاري عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعيعودة الصفويني
مصر
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181)عبد هللا بن املبارك املروزي (بقية كتب احلديث: تقدم يف)كتاب اجلهاد 
(هـ

-دار املطبوعات احلديثة 
جدة

تعليق/حتقيق
نزيه محاد. د

تقدم) 2/1السبيل اهلاد إىل ختريج أحاديث اجلهاد : كتاب اجلهاد، ومعه
(يف كتب احلديث

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو
( هـ287)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
مساعد بن سليمان الراشد احلميد

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربي(تقدم يف األجزاء احلديثية)سبعون حديثا يف اجلهاد : كتاب اجلهاد، أو
( هـ387)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر مجل من آدابه
2/1ولواحق أحكامه 

ابن)حممد بن عيسى القرطيب 
( هـ505 )(املُناصف

بريوت- شركة الراين  ختريج/حتقيق
مشهور بن حسن وحممد بن زكراي

618)حممد بن عبد الرمحن املقرىء (تقدم يف األجزاء احلديثية)كتاب األربعني يف اجلهاد واجملاهدين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد(تقدم يف األجزاء احلديثية)األربعون حديثا يف اجلهاد 
( هـ620)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماجلهاد
( هـ728)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية عند مدامهة التتار لداير املسلمني
( هـ728)

مصر- مكتبة الرضوان  عناية
حممد اخلليفة. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليممسألة يف املرابطة ابلثغور أفضل من اجملاورة مبكة شرفها هللا تعاىل
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف االنغماس يف العدو وهل يباح
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

–قاعدة خمتصرة يف قتال الكفار ومهادنتهم وحترمي قتلهم جملرد كفرهم 
قاعدة تبني القيم السامية للحضارة اإلسالمية يف احلرب والقتال

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

احملقق حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا الزير. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر االجتهاد يف طلب اجلهاد
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا عبد الرحيم عسيالن

بعثت ابلسيف: احلكم اجلديرة ابإلذاعة من قول النيب صلى هللا عليه وسلم
بني يدي الساعة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

تعريف للجهاد وبيان حكمه وخصائص)النظم القرآين يف آايت اجلهاد 
(اللفظ القرآين فيه من حيث الرتكيب وطرق التعبري واألسرار البالغية

الرايض- مكتبة التوبة انصر بن عبد الرمحن اخلنني

-مكتبة دار النصيحة عبد السالم بن سامل السحيمياجلهاد يف اإلسالم، مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
املدينة

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانضوابطه وأحكامه- اجلهاد 
الرايض

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي رسالة اإلرشاد إىل بيان احلق يف حكم اجلهاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثماناجلهاد أنواعه وأحكامه، واحلد الفاصل بينه وبني الفوضى
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن سعد السحيمي
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الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن العبادالقطوف اجلياد من حكم وأحكام اجلهاد

-دار إيالف الدولية حممد بن محد احلمود النجديتعريفه وأحكامه وضوابطه- اجلهاد يف سبيل هللا 
الكويت

-مكتبة أنوار التوحيد مرعي بن عبد هللا الشهري2/1أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل هللا عز وجل يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن علي الشمراينأخالقيات احلرب يف السرية النبوية

القاهرة- دار السالم منري حممد روضبانأخالقيات احلرب يف السرية النبوية

الرايض- دار املأثور حسن بن البشري الطيلوشأخالق احلرب يف السرية النبوية

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن عبد هللا الغنامحبث يف أخالقيات احلرب يف السنة النبوية- هتف املراحم ابملالحم  تقدمي
انصر بن عبد هللا القفاري. د

رد على من أساء)األسس الشرعية واألخالقية للحرب يف السرية النبوية 
(لرسول البشرية

ــمَّان- الدار األثرية عطا هللا بن خبيت املعايطة َعــ

الرايض- دار الصميعي صاحل بن سعد اللحيداناجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاع
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الرايض- دار طيبة علي بن نفيع العلياينأمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف الضالة فيه

مركز الدراسات العلميةلطف هللا بن عبد العظيم خوجهسرب النصوص لبيان منزلة السلم يف اإلسالم- أصالة السلم 
مكة- 

الرايض- دار املأثور عبري بنت حممد اجلفريالقيم الرتبوية ملفهوم الصلح يف القرآن الكرمي تقدمي
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

الرايض- دار الصميعي حممد بن مرعي الشباسيجامع أحاديث وآاثر الشهداء مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

بغية طالب: منظومة إحتاف أهل السعادة مبعرفة أسباب الشهادة، ويليها
السيادة يف شرح إحتاف أهل السعادة مبعرفة أسباب الشهادة

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة دار املنهاج سليمان بن حممد الدبيخي(فالن شهيد؟: هل يقال)الشهادة ملعني ابلشهادة 
الرايض

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد العزيز السويد(دراسة أتصيلية عقدية)القتال يف الفتنة 

مجعية إحياء الرتاثفيصل بن قزاز اجلاسمكشف الشبهات يف مسائل العهد واجلهاد
الكويت- اإلسالمي 

تقدمي
صاحل بن غامن السدالن. د

املؤلفعبد هللا بن سعد ابحسنيمفاهيم خاطئة عن اجلهاد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- دار الصميعي راشد بن عثمان الزهراين(رسالة دكتوراه)الغالة أمنوذجا - االحنرافات املعاصرة يف مسائل اجلهاد 

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمول(مكرر يف كتب الرد على منهج التكفري)احملكم واملتشابه يف التكفري واجلهاد 

-مكتبة العلوم واحلكم سعد بن خلف القثامي2/1دراسة نقدية -  هـ 40راثء الشهداء يف عصر صدر اإلسالم إىل سنة 
املدينة

مركز السلف الصاحلسليم بن عيد اهلاليلرؤية اسرتاتيحية- بذل اجملهود يف مروايت قتال اليهود 
للدراسات االسرتاتيجية

-الذخائر لنشر الرتاث حممد بن حممد األسطلدراسة فقهية مقارنة- الرابط وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
عمَّان

فضله وأحكامه وأشهر قادته املسلمني يف القرن اهلجري- غزو البحار 
األول

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن صاحل القحطاين
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مصر- دار اهلدى ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف األذكار حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

923)القسطالين، أمحد بن حممد (اختصار كتاب األذكار للنووي)االستذكار أبحاديث كتاب األذكار 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق وختريج
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

نيل األوطار بتخريج أحاديث كتاب األذكار، وبيان صحيحه من ضعيفه
2/1

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

حممد علي بن حممد عالن الشافعي4/1الفتوحات الرابنية على األذكار النووية 
( هـ1057)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد املنعم خليل إبراهيم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالكلم الطيب
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج/حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

بدر الدين العيين، حممود بن أمحدالعـلم اهلـيب بشرح الكلم الطيب البن تيمية
( هـ855)احلنفي 

مكتبة أوالد الشيخ
مصر- للرتاث 

تعليق/ختريج/حتقيق
سعيد بن حممد السناري

الرايض- مدار الوطن عبد اإلله بن سليمان الطيارالنفح الطيب شرح صحيح الكلم الطيب

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالوابل الصيب
( هـ751)أيوب 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(هو نفسه الوابل الصيب)الكلم الطيب والعمل الصاحل 
( هـ751)أيوب 

-مكتبة العلوم واحلكم 
مصر

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالوابل الصيب ورافع الكلم الطيب
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالبن القيم (الوابل الصيب من الكلم الطيب)صحيح 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجواب يف صيغ احلمد
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن إبراهيم السعران

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(احلمد هلل محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده)فتيا يف صيغة احلمد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

حممد بن عبد القادر الفاسي2/1حتفة املخلصني بشرح عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني 
( هـ1116)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز. د

-مكتبة دار الرتاث ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني
القاهرة

امللك عبد العزيز ين عبد الرمحن آلالورد املصطفى املختار من كالم سيد األبرار
( هـ1373)سعود 

الرايض- دار القاسم 

حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة من
األدعية واألذكار

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- دار ابن األثري 

الرايض- دار املؤيد (استقراء لكتب األلباين)جامع صحيح األذكار  مجع
حممد بن حسن الشيخ
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منتقى)الصحيح املستخرج يف أحاديث األدعية واألذكار وفضائل القرآن 
(من مؤلفات الشيخ حممد انصر الدين األلباين

دار عبد هللا بو بكر
مكة- بركات 

مجع وتعليق
علي بن حسن احلليب

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف األذكار
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالدعاء من الكتاب والسنة
( هـ1440)

املكتب التعاوين لتوعية
الربوة- اجلاليات 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينحصن املسلم من أذكار اليوم والليلة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

سعيد بن علي بن وهف القحطاين(حصن املسلم من أذكار اليوم والليلة)إحتاف املسلم بشرح 
( هـ1440)

وقف هلل تعاىل

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالنبذ املستطابة يف الدعوات املستجابة

أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة ُيدعى هبا يف عرفة وغريها
(مكرر يف كتب احلج)

املؤلفعبد احملسن بن محد العباد البدر

1439)صاحل بن طه عبد الواحد اجلامع يف الدعاء النافع
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

راجعه
مشهور آل سلمان وعلي احلليب

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالدعوات واألذكار املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم والليلة عناية
عبد العزيز بن انصر اخلباين
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الدعوات واألذكار املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم والليلة
(النسخة املختصرة)

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعد اختصار وعناية
حسين بن أمحد اجلهين

جممع امللك فهد لطباعةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدركتاب الذكر والدعاء يف الكتاب والسنة
املدينة- املصحف 

اجلامع لعمل اليوم والليلة من أقوال وأفعال خري الربية صلى هللا عليه وسلم
(ذكر فيه الصحيح والصعيف)

عبدالرمحن بن عبداحملسن بن
عبداللطيف آل الشيخ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجداألربعون يف االستعاذات النبوية

-دار إيالف الدولية فاضل بن خلف احلمادةأربعون حديثا يف عدة املسلم يف البالء والوابء
الكويت

املدينة- دار امليمنة بدر بن حممد صاحل األمحدي3/1األحاديث املروية يف االستعاذات النبوية 
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مصر- دار لـينة ( هـ195)حممد بن فضيل الضيب (كتب حديث متنوعة: تقدم يف)كتاب الدعاء  حتقيق
أمحد البزرة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالذكر
( هـ281)القرشي 

مجع وحتقيق
حممد خري رمضان يوسف

-دار الكلم الطيب ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (كتب حديث متنوعة: تقدم يف)عمل اليوم والليلة 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيبالـدعاء
( هـ330)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (كتب الطرباين:تقدم يف) 3/1كتاب الدعاء  حتقيق
حممد سعيد البخاري

تقدم)عجالة الراغب املتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السين 
(كتب حديث متنوعة: يف

364) (ابن السين)أمحد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

مركز املخطوطات( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: تقدم يف) 2/1الدعوات الكبري 
-والرتاث والواثئق 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(كتب حديث متنوعة: تقدم يف)كتاب الرتغيب يف الدعاء واحلث عليه 
( هـ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالنصيحة يف األدعية الصحيحة
( هـ600)

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري
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الدمام- دار ابن اجلوزي مصطفى العدويالصحيح املسند من أذكار اليوم والليلة
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب جمايب الدعوة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
زايد محدان

الرايض- دار القاسم عادل حمـيـي الدين نصارمستجابو الدعاء

دمشق- دار النوادر ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد شأن الدعاء حتقيق
أمحد يوسف الدقاق

علي بن املفضل املقدسي(مكرر يف األجزاء احلديثية)األربعني يف فضل الدعاء والداعني 
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات، وبيان اقرتان التهليل ابلتكبري
والتسبيح ابلتحميد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم"اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا: "شرح حديث أيب بكر الصديق
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ال إله إال أنت): دعوة أخي ذي النون: تفريج الكروب، شرح حديث
، ما دعا هبا مكروب إال فرج هللا كربته(سبحانك إين كنت من الظاملني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  عناية
فواز أمحد زمريل

املسائل): حبث علمي بعنوان- تيسري الرب يف دراسة حديث الكرب 
، ملحق به مجع لصيغ أدعية الكرب(العقدية املتعلقة حبديث الكرب

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين

تقدم يف كتب ختريج) 2/1نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار 
(األحاديث

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

ختريج
حممد علي مسك
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ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدآداب الدعاء، املسمى أدب املرتعى يف علم الدعا
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد خلوف العبد هللا

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلينتائج األفكار يف شرح حديث سيد االستغفار
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح دعاء القنوت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد تصحيح الدعاء

الرايض- دار الصميعي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد جزء يف مسح الوجه ابليدين بعد رفعهما للدعاء

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد السبحة اترخيها وحكمها

الرايض- مكتبة الرشد جيالن خضر العروسي2/1الدعاء ومنـزلـتـه من العقيدة اإلسالمية 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدأخطاء تقع فيه- أحكامه - الدعاء ، مفهومه  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- مدار الوطن عبد هللا اخلضريالدعاء
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-مكتبة دار املنهاج عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرفقه األدعية واألذكار
الرايض

سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا- فضائل الكلمات األربع 
أكرب

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
الكويت

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(ال حول وال قوة إال ابهلل)فضل 
( هـ909)اهلادي 

-الروضة للنشر وتوزيع 
مصر

حتقيق
وائل حممود سعد

الرايض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرمحن املهيزع2/1الدعاء وأحكامه الفقهية 

ــــر ــْكر يف أحكام الذِِْك الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن مانع الروقينتاج الِفــ

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادرأحكام األذكار

الرايض- دار الفضيلة أمل حممد الصغري(تقدم يف حبوث فقهية)أحكام الذكر يف الدين اإلسالمي 

-الدار العاملية للنشر ايسر حممد أسعدجامع أحكام الدعاء
االسكندرية

تقدمي
أمحد فريد

-دار كنوز أشبيليا سعود بن حممد العقيليصور وضوابط ومناذج من الدعاء الصحيح- االعتداء يف الدعاء 
الرايض
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كتب حديث: تقدم يف)فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
(متنوعة

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي
( هـ282)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم
( هـ287)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

395)أمحد بن فارس الرازي املكي صلى هللا عليه وسلم- فضل الصالة على رسول هللا 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجالء األفهام يف فضل الصالة على سيد األانم
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

خمتصر جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم البن قيم
اجلوزية

-دار كنوز أشبيليا خالد بن مطلق املطلق
الرايض

تقريظ
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

جمموع من كالم)فضل الصالة على خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم 
(اإلمام ابن القيم

دمشق- دار القلم  إعداد
صاحل بن أمحد الشامي

تقدم يف) (إن أوىل الناس يب أكثرهم صالة)جزء فيه الكالم على حديث 
(كتب ختريج احلديث النبوي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالقول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع
( هـ902)

جدة- دار املنهاج  حتقيق
حممد عوامة
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فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء
مما ألف فيها

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدر

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميفتح الرحيم يف الصالة والسالم على النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
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األردن- دار املعايل أمحد حسني الساملالشفاء واملرض يف القرآن الكرمي

ضياء الدين املقدسي، حممد بنكتاب األمراض والكفارات والطب والرقيات
( هـ643)عبدالواحد 

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحترمي أقسام املعزمني ابلعزائم املعجمة وصرع الصحيح
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة وحكم التفرغ هلا واختاذها حرفة

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد السدحانقواعد الرقية الشرعية

الكويت- دار ابن األثري خليل بن إبراهيم أمنيالرقية والرقاة بني املشروع واملمنوع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املؤلفمطاعن بن شامي بن مطاعن شيبةوصييت للراقي واملسرتقي تقدمي
الشيخ عبد العزيز الراجحي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالذكر والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة
( هـ1440)

الرايض- مكتبة الرشد 

األردن- دار املعايل أسامة بن ايسني املعاين6/1حنو موسوعة شرعية يف علم الرقى  تقدمي
إبراهيم الربيكان. د
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الرايض- دار علوم السنة ماهر آل مباركفتح املغيث يف السحر واحلسد ومس إبليس تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن عبد هللا الطيار وسامي املباركفتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

القاهرة- مكتبة التابعني وحيد بن عبد السالم ابيلوقاية اإلنسان من اجلن والشيطان تقريظ
أبو بكر بن جابر اجلزائري

-مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلالصارم البتار يف التحدي للسحرة األشرار
الشارقة

فتاوى وشهادات أطباء، ردود- برهان الشرع يف إثبات املس والصرع 
على املنكرين واملشعوذين

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

ابن عثيمني- ابن ابز - ابن ابراهيم فتاوى العلماء يف عالج السحر واملس واجلان
الفوزان- ابن جربين - 

الرايض- دار القاسم  إعداد
نبيل حممود

املشايخ ابن ابز وابن عثيمني وابنالفتاوى الذهبية يف الرقى الشرعية
جربين

الرايض- مدار الوطن 
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتلبيس إبليس
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار املغين  عناية
عبد الرزاق املهدي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي3/1تلبيس إبليس 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
أمحد بن عثمان املزيد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتلبيس إبليس
( هـ597)البغدادي 

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

حتقيق
حلمي بن حممد الرشيدي

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب البن اجلوزي (تلبيس إبليس)املنتقى النفيس من 

عز الدين ، عبد السالم بن أمحدتفليس إبليس
( هـ678)املقدسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي حسن 

-آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان 
25)

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب البن القيم (إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان)موارد األمان املنتقى من 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدذم الوسواس وأهله
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار اللؤلؤة  عناية
أسامة بن إمساعيل آل عكاشة
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-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رفع البأس عن حديث النفس واهلم والوسواس
املدينة

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلحجة إبليس

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلمقامع الشيطان يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن سليمان العتيقحتفة املؤمنني يف ذم الوسواس وعالج املوسوسني

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن ساير العوادرؤية شرعية وطبية ودراسة ميدانية- الوسوسة 

-دار إيالف الدولية فؤاد بن سراج عبد الغفارمن منظور إسالمي (األسباب، اآلاثر، العالج)- الوسوسة 
الكويت

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدعالج اهلموم

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليحديث عبد هللا بن مسعود يف دفع اهلم واحلزن

حديث أنس بن- الوقاية من الضغوط واألمراض النفسية يف السنة النبوية 
مالك يف التعوذ من اهلم واحلزن أمنوذجا

الرايض- دار الصميعي راشد بن سعيد الظهوري
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ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالوسائل املفيدة للحياة السعيدة
( هـ1376)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالدين الصحيح حيل مجيع املشاكل
( هـ1376)

الرايض- دار الشريف 
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بريوت- دار ابن حزم ( هـ142)ابن املقفع، عبد هللا األدب الصغري حتقيق
أمحد زكي ابشا

بريوت- دار ابن حزم ( هـ142)ابن املقفع، عبد هللا األدب الكبري حتقيق
أمحد زكي ابشا

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدم ذكره يف)كتاب األدب 
( هـ235)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد رضا القهوجي. د

246)املروزي، احلسني بن احلسن كتاب الرب والصلة
(هـ

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
حممد سعيد البخاري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي كتاب الفكاهة واملزاح حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااإلشراف يف منازل األشراف
( هـ281)القرشي 

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مكارم األخالق 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اإلخوان 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللامكارم األخالق
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار صادر  تعليق/حتقيق
ايسني حممد السواس
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اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري(كتب حديث متنوعة: تقدم يف) 2/1مكارم األخالق ومعاليها 
( هـ327)

مركز جممع البحرين
القاهرة- للتحقيق 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

كتب حديث: تقدم يف) 4/1مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها 
(متنوعة

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامريمساوىء األخالق ومذمومها
( هـ327)

مكتبة السوادي للتوزيع
جدة- 

حتقيق وتعليق
مصطفى بن أبو النصر الشليب

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد مكارم األخالق
بريوت

حتقيق
أيب بسطام حممد بن مصطفى

أبو عبد الرمحن السلمي، حممد بنآداب الصحبة
( هـ412)احلسني 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

تعليق/حتقيق
جمدي فتحي السيد

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد آداب الدين والدنيا حتقيق
علي عبد املقصود رضوان

-مكتبة اإلمام الذهيب (للماوردي)خمتصر أدب الدنيا والدين 
الكويت

تعليق/اختصار
خالد بن مجعة اخلراز

حممد)شرح كتاب الشهاب يف احلكم واملواعظ واآلداب لإلمام القضاعي 
(شرح قرابة ألف حديث نبوي )(( هـ454)بن سالمة 

عبد القادر بن بدران الدمشقي
( هـ1346)

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

رسالة يف مداواة النفوس وهتذيب األخالق،: كتاب األخالق والسري، أو
والزهد يف الرذائل

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
إيفا رايض
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ابن حزم األندلسي، علي بن أمحداألخالق والسري يف مداواة النفوس
( هـ456)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدمداواة النفوس وهتذيب األخالق
( هـ456)

دمشق- دار القلم  تعليق/حتقيق
حممد مطر الكعيب. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدم ذكره يف)اآلداب 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاكتاب اجلامع لألخالق واآلداب والسلوك
( هـ463)النمري 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

عبد الكرمي بن هوازن القشرييكتاب األربعني يف تصحيح املعاملة
( هـ465)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

ختريج/حتقيق
حممد السيد الربسيجي

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغداديفصول اآلداب ومكارم األخالق املشروعة
( هـ513)احلنبلي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد السالم بن سامل السحيمي. د

أليب (فصول اآلداب ومكارم األخالق املشروعة)الفوائد اجملموعة يف شرح 
الوفاء بن عقيل

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

سالم بن عبد هللا الباهلي األشبيليالذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق
( هـ544)

مصر- مكتبة فياض 

حممد بن يوسف احلسين السمرقنديرايضة األخالق
( هـ556)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
مسيح إبراهيم صاحل
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بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف مخس خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف خصلتني

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف ثالث خصال

رقي: ، ويليه(صلى هللا عليه وسلم)حتفة األربعني يف أخالق النيب األمني 
اإلنسان أبربعينية الرفق واإلحسان

مكة- املكتبة األسدية طارق بن حممد سردار علي

الرايض- دار طويق أمحد معاذ حقياألربعون حديثا يف األخالق مع شرحها

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الشخصية اإلسالمية

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليكتاب الرب والصلة
( هـ597)البغدادي 

مصر- مكتبة السنة  تعليق/حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويأربعون حديثا يف اصطناع املعروف
( هـ656)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

تعليق/شرح
( هـ803)حممد بن إبراهيم السلمي 
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بريوت- دار اخلري (جمموع من كالم ابن تيمية)مكارم األخالق  مجع
عبد هللا بدران وحممد احلاجي

-دار كنوز أشبيليا مصطفى بن كرامة هللا خمدوميف احلكم واألخالق ( هـ749)العطر الوردي شرح المية ابن الوردي 
الرايض

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسياآلداب الشرعية
( هـ863)

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج
شعيب األرانؤوط

اجلود، البخل، قضاء احلوائج،)اجلواهر اجملموعة والنوادر املسموعة 
(اصطناع املعروف وشكره، الصدقة، واطعام الطعام

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

حملمد بن عبد القوي بن بدران املرداوي)شرح منظومة اآلداب الشرعية، 
(احلنبلي

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي
( هـ968)احلنبلي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي(شرح منظومة اآلداب حملمد بن عبد القوي)فتح الوهاب شرح اآلداب 
( هـ968)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

حملمد بن عبد القوي بن بدران)غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب 
6/1 (املرداوي احلنبلي

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عابد بن عبد هللا الثبييت. د

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فوزان الفوزانإحتاف الطالب بشرح منظومة اآلداب لشرف الدين حممد بن عبدالقوي عناية
حممد بن حسني القحطاين

1332)حممد مجال الدين القامسي جوامع اآلداب يف أخالق األجناب
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي
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شرح املنظومة امليمية يف الوصااي واآلداب العلمية للشيخ حافظ بن أمحد
احلكمي رمحه هللا تعاىل

–دار املرياث النبوي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
اجلزائر

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة امليمية يف اآلداب الشرعية للعالمة حافظ احلكمي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاأخالق املؤمنني واملؤمنات
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمكارم األخالق
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

جدة- دار ماجد عسريي مصطفى العدوي4/1فقه األخالق واملعامالت مع املؤمنني 

-دار اخللفاء الراشدين رضا بن عبد احلميد فتح هللا8/1أدب السلف يف التعامل مع الناس 
مصر

اإلسكندرية- دار اإلميان فيصل بن عبده احلاشديآداب التعامل مع الناس

املؤلفحسني بن علي القحطايناثنتان وسبعون صفة من صفات املؤمنني يف الكتاب والسنة- خلق املؤمن 

مؤسسة الرسالة انشرونهاين كمال حممد جعفردراسة أتصيلية تطبيقية- القواعد األصولية املؤثرة يف حقوق اإلنسان 
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موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم ومساهتا يف اململكة العربية السعودية
8/1

بريوت- مؤسسة الرسالة عدانن بن حممد الوزان

دراسة مقارِنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن- حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
اإلسالمي حلقوق اإلنسان

دمشق- دار ابن كثري حممد مصطفى الزحيلي

دراسة- حقوق الطفل يف املواثيق الدولية واإلقليمية ويف النظام السعودي 
فقهية مقارنة

-دار كنوز أشبيليا جوهرة بنت عبد هللا العجالن
الرايض

-مكتبة أهل األثر خالد بن مجعة اخلرازموسوعة األخالق
الكويت

مؤسسة الدرر السنية6/1موسوعة األخالق  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

اجمللس األعلى للشئونموسوعة األخالق
مصر- اإلسالمية 

تقدمي
حممد عبد الفضيل القوصي. د

-دار األندلس اخلضراء 4/1 (موسوعة األعمال الكاملة لإلمام ابن قيم اجلوزية)جامع اآلداب 
جدة

مجع
يسري السيد حممد

-روابط األخوة اإلسالمية على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف األمة 
رسالة ماجستري

بريوت- دار اللؤلؤة صادق بن حممد صاحل البيضاين

مصر- دار الضياء صاحل بن عبد العزيز آل الشيخحقوق األخوة
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الرايض- دار أشبيليا فاحل بن حممد الصغريدروس يف احلقوق الواجبة على املسلم

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنصلة األخالق ابلعقيدة واإلميان

األحاديث الضعاف واملوضوعات يف األمساء والصفات، ومعه السبل
(مكرر)السوية يف ما ال يصح من األحاديث يف اآلداب الشرعية 

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري(تقدم يف حبوث قرآنية)املعاين واهلداايت - أمجع آية ملكارم األخالق 

اخلرب- دار ابن عفان سليم بن عيد اهلاليلمنهج األنبياء يف تزكية النفوس

1251   من 1018صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  اآلداب الشرعية
آداب خاصة :املوضوع 

22

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد إمساعيل املقدمفـقه احلـياء

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلاحلياء يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الصحيحة

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)اإلعالم ببعض أحكام السالم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلالتهنئة يف اإلسالم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنوصول األماين أبصول التهاين
( هـ911)ابن الكمال 

طنطا- مكتبة الصحابة 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد أدب اهلاتف

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد إمساعيل املقدم(حبث جامع يف أحكام وآداب االستئذان)األدب الضائع 

بريوت- شركة الراين عمرو عبد املنعم سليمأحكام القبل واملعانقة واملصافحة والقيام

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاقرى الضيف
( هـ281)القرشي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/حتقيق
عبد هللا بن محد املنصور
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)قرى الضيف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الكتب العلمية ( هـ285)إبراهيم بن إسحاق احلريب إكرام الضيف
بريوت

حتقيق
عبد الغفار بن سليمان البنداري. د

-الدار العاملية للنشر دعاء بنت حممد فرحاتآداب وأحكام- الضيافة 
االسكندرية

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمدنوازل الضيافة

أدب اجملالس ومحد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم اإلعراب وغري
ذلك

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسري حليب

-دار األندلس اخلضراء مصطفى العدويأدب التخاطب
جدة

256)البخاري، حممد بن إمساعيل بر الوالدين
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية/ختريج
بسام بن عبد الكرمي احلمزاوي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليبر الوالدين
( هـ597)البغدادي 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياالحتساب على الوالدين
الرايض
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-مؤسسة اجلريسي فايز فطيس عبد الرمحناألربعون حديثا يف حق وفضل وبر الوالدين
الرايض

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدأحكام بر الوالدين

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد الطيارأربعون عاما يف صحبة والديت- أفول مشس 

طبعة خرييةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرحقوق كبار السن يف اإلسالم

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدأسىن املطالب يف صلة األرحام واألقارب
( هـ974)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
أكرم بن حممد الفالوجي

-مكتبة دار املنهاج فهد بن سريع النغيمشيضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة– صلة الرحم 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل الفوزان

-دار البشائر اإلسالمية حممد حممود الطرايرةصلة األرحام واألحكام اخلاصة هبا يف الفقه اإلسالمي
بريوت

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف صلة الرحم والتعامل مع األقارب40

الرايض- دار التدمرية زيد بن عبد الكرمي الزيدما حقوقهم- ما منزلتهم - األقارب من هم 
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بريوت- دار ابن حزم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب حقوق اجلار يف صحيح السنن واآلاثر

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجورياألربعون لتنبيه األانم إىل فضل االجتماع على الطعام

الرايض- دار الصميعي سعد بن عبد هللا احلميدآداب الغذاء يف اإلسالم

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اصطناع املعروف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاقضاء احلوائج
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)قضاء احلوائج 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

الرايض- دار الراية مجال حممد إمساعيللفت األنظار اىل حقيقة اإليثار

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مذكور يف األجزاء احلديثية)الزايدات يف كتاب اجلود والسخاء 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب القناعة والتعفف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)التواضع واخلمول 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مداراة الناس 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللامداراة الناس
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

-دار أضواء السلف عطا هللا بن عبد الغفار السندياألربعون يف الشفقة والرمحة
الرايض

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنجزء حترير اجلواب عن مسألة ضرب الدواب
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
هادي بن حممد املري

الرايض- مكتبة الرشد مذكر عارفدراسة موضوعية- الصدق يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحانال أبس، طهور إن شاء هللا تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتماس السعد يف الوفاء ابلوعد
( هـ902)

الرايض- مكتبة العبيكان  تعليق/حتقيق
عبد هللا عبد الواحد اخلميس. د

الرايض- دار بلنسية فهد بن مقعد النفيعي العتييبمروايت املزاح واملداعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة تقدمي
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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-دار عمر بن اخلطاب حممد بن عبد الوهاب الوصايبالتسامح والصفح والعفو وكظم الغيظ
مصر

تقدم يف أجزاء يف) (قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)تفسري قوله تعاىل 
(التفسري

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  عناية
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

الرايض- دار العاصمة ( هـ1433)يوسف بن حممد املطلق مصلحة الكتمان

لبنان- مؤسسة الراين عمر شاكر الكبيسيأحكام الكتمان يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد علي واصلإفشاء األسرار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاتذكري القوم آبداب النوم
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدمراعاة املشاعر

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدتطييب اخلواطر

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينحسن الظن ابلناس
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املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينأنواعه وأحكامه- الظن 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدذوق اهلدية

-اجلامعة اإلسالمية حممد يعقوب الدهلوياألجري اخلاص، حقوقه وواجباته
املدينة

اخلرب- دار ابن عفان مشهور بن حسن آل سلماناملروءة وخوارمها

الكويت- دار الظاهرية حممد بن سرار الياميمعامل يف السلوك- مالك الشيمة 

الرايض- آفاق املعرفة مهنا بن خالد الضالعفقهاء احلنابلة أمنوذجا- الفقهاء واآلداب الشرعية 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدمروءات معاصرة
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الرايض- مدار الوطن سعيد بن مسفر القحطاينمثراهتا- معوقاهتا - اهلداية، أسباهبا 

ــمَّان- الدار األثرية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرعشر قواعد يف االستقامة َعــ

الرايض- دار القاسم البـندري بنت حممد العجالنالثـبات على الدين تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

1439)صاحل بن طه عبد الواحد وسائل الثبات على الدين يف زمن الفنت
(هـ

تركيا- مكتبة الغرابء 

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدوسائل الثبات على دين هللا

نتعاون)الصوارف عن احلق، ويليه دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون 
(فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمان

-دار كنوز أشبيليا سارة بنت عبد الرمحن الفارسالتدابري الواقية من انتكاسة املسلم
الرايض

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد هللا الدويشاحلور بعد الكور

تقدم يف حبوث)النهي الصريح عن اتباع األهواء وأهلها يف القرآن الكرمي 
(قرآنية

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري
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تكوين للدراساتعبد هللا العجريي وفهد العجالنمعاجلة ألبرز املقوالت املؤسسة لإلحنراف الفكري املعاصر- زخرف القول 
جدة- واألحباث 

1251   من 1027صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالعبودية
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج/حتقيق
انصر الدين األلباين/زهري الشاويش

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(236 - 149/10ويقع يف جمموع الفتاوى )العبودية 
( هـ728)

الرايض- دار املغين  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانشرح رسالة العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح رسالة العبودية البن تيمية
الرايض- الراجحي  

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماالستقامة
( هـ728)

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ذكر)لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (االستقامة)منهاج الكرامة يف شرح كتاب 
(تقريرات الشيخ عبد العزيز بن ابز على الكتاب

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

تقدمي الشيخ/إعداد
عبد هللا بن عقيل/غزاي األسلمي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(90 - 5/10وتقع يف جمموع الفتاوى )التحفة العراقية يف األعمال القلبية 
( هـ728)

-دار املعراج الدولية 
الرايض

حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش

ــــستعمل فيما خلق له ــِلق لــيُـــعلم به احلق ويُـ ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف القلب وأنه ُخـ
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
سليم بن عيد اهلاليل

الكويت- دار اخلزانة غرمند عمر مهميت2/1مجعا ودراسة - أعمال القلوب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية  إشراف
حممد بن خليفة التميمي. د
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الرايض- دار العاصمة أعمال القلوب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع
سليمان بن صاحل الغصن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف احملبة
( هـ728)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق ودراسة
مشاري بن محود احلرفة

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عيد اجلربوعي3/1مجعا ودراسة - األحاديث الواردة يف احملبة يف الكتب التسعة 
املدينة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن( نسخة خطية11مقابل على ) 6/1مدراج السالكني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
جلنة من احملققني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن6/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدد من احملققني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

الدمام- دار ابن اجلوزي تقريب مدارج السالكني لإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه هللا تعاىل إعداد
جمموعة من الباحثني

الرايض- دار احلضارة جمموعة من الباحثنيخالصة أعمال القلوب من مدارج السالكني البن القيم- اإلكسري 
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الرايض- مدار الوطن شبيل بن أيب الغيث إبراهيمالفتح املبني بنظم هتذيب مدارج السالكني تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(نسخة كاملة تنشر ألول مرة)الرسالة التبوكية 
( هـ751)أيوب 

جدة- مكتبة اخلراز  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(زاد املهاجر إىل ربه)الرسالة التبوكية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(13- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1طريق اهلجرتني وابب السعادتني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب الدعوة وكتب الرتبية)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأعمال القلوب
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عثمان السبت2/1أعمال القلوب 

-دار أصداء اجملتمع حممد بن إبراهيم التوجيري3/1موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة 
بريدة

-دار الفجر للرتاث حممد صاحل املنجدسلسلة أعمال القلوب
القاهرة
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املؤلفعقيل بن سامل الشمريقواعد يف أعمال القلوب

الدمام- دار ابن القيم سلمان بن زيد اليماينالقلب ووظائفه يف الكتاب والسنة

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن صاحل الكنهلعمل القلب، الفريضة الغائبة
الرايض

1332)حممد مجال الدين القامسي (موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين)هتذيب 
(هـ

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
حممد عباسي/ حممد اإلستانبويل 

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي(إحياء علوم الدين)املهذب من 

الرايض- دار طيبة فوز بنت عبد اللطيف الكرديحتقيق العبودية مبعرفة األمساء والصفات

وزارة الشؤون اإلسالميةأمحد بن عبد الرمحن الصوايناالفتقار إىل هللا تعاىل لب العبودية
السعودية- 

–دار األوراق الثقافية سهل بن سعود العتييب(إغاظة الكفار)عبودية املراغمة - العبادة الغائبة 
جدة

تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

عبد السالم بن. يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ د)التمين 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النجران2/1قواعد وتطبيقات - املفاضلة يف العبادات 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
الصرب واالبتالء وكشف الكرب :املوضوع 

23

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الصرب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

حممد بن أمحد بن متيم التميميكتاب احملن
( هـ333)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حيىي وهيب اجلبوري. د

الرايض- دار القاسم إبراهيم الغامديفوائد وشواهد من حمنة اإلمام أمحد

املمتحنون من علماء اإلسالم من عصر التابعني إىل هناية القرن الرابع عشر
(دروس وعرب)اهلجري 

الرايض- دار القاسم سليمان بن حممد العثيم

-دار إيالف الدولية عيسى بن مال هللا فرجعلماء ثبتوا عند البالء ومل خيرجوا على األمراء
الكويت

صورة من اخلالف)أسباهبا ومالبساهتا ونتائجها - حمنة ابن أيب العز احلنفي 
(بني األشعرية والسلفية، ويتضمن رد احلافظ العراقي عليه

املدينة- دار اإلمام مسلم مشهور بن حسن آل سلمان

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامهبجة الناظرين يف صرب املرسلني والنبيني والصديقني

تقع يف)مسألة يف اهلجر اجلميل والصفح اجلميل وأقسام التقوى والصرب 
(677 - 666/10جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنعدة الصابرين وذخرية الشاكرين
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
الصرب واالبتالء وكشف الكرب :املوضوع 

23

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(15- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )عدة الصابرين وذخرية الشاكرين 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنبرد األكباد عند فقد األوالد
( هـ842)عبد هللا القيسي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
مشهور حسن سلمان

مكرر يف)منحة ذي اجلالل يف فضل من احتسب املفقود من األطفال 
(حبوث الصرب

-مكتبة اإلمام الوادعي أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي
صنعاء

الرايض- دار الراية ابسم بن فيصل اجلوابرةتفريج الكرب

الدمام- دار ابن القيم حممد شومان الرمليكشف الكرب وإزالة اهلم والغم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
الشكر :املوضوع 

23

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الشكر هلل عز وجل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
السعيد بن بسيوين زغلول

مكرر يف)فضيلة الشكر هلل على نعمته وما جيب من الشكر للمنعم عليه 
(كتب املصنفات واآلاثر

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

تقع يف)تلخيص مناظرة يف احلمد والشكر بني ابن تيمية وابن املرحل 
(155 - 135/11جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

التحدث بنعمة هللا، ويليه تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه التعريف
آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانشكر النعم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
الـتوبة :املوضوع 
23

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب التوبة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (شروطها- فضلها - حقيقتها - معناها )التوبة اىل هللا 

الرايض- دار الصميعي جوهرة بنت مسعود املقاطيالتوبة وما يتعلق هبا من حقوق هللا وحقوق العباد

-دار األندلس اخلضراء آمال بنت صاحل نصريالتوبة يف ضوء القرآن الكرمي
جدة

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدكتاب التوابني
( هـ620)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمكتاب التوبة
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحلث على التوبة
( هـ795)أمحد 

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدأريد أن أتوب ولكن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه املفاضلة بني الطاعات

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)فضائل األوقات 
بريوت

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(كتاب مسند، تقدم يف كتب احلديث)موجبات اجلنة 
( هـ564)األصبهاين 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

حتقيق
انصر بن أمحد الدمياطي

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات اجلنة
( هـ564)األصبهاين 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
أمحد بن علي الدمياطي

املدينة- دار امليمنة قاسم بن محد الطواشيتنبيه ذوي اهلمم العالية إىل أبواب اجلنة الثمانية

عبد هللا بن الصديق احلسيينمتام املنة ببيان اخلصال املوجبة للجنة
اإلدريسي

بريوت- عامل الكتب 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليحفظ العمر، ويليه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
( هـ597)البغدادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
بسام عبد الوهاب اجلايب

ضياء الدين املقدسي، حممد بنفضائل األعمال
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
غسان عيسى حممد هرماس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23

ضياء الدين املقدسي، حممد بنفضائل األعمال
( هـ643)عبدالواحد 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

املؤلفعبد هللا بن صاحل العبيالناجلامع يف فضائل األعمال من الكتاب والسنة واآلاثر

اخلرب- دار ابن عفان علي بن حممد املغريب2/1الصحيح املسند من فضائل األعمال واألوقات واألمكنة  تقدمي
مصطفى بن العدوي

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرللحافظ املنذري (كفاية املتعبد وحتفة املتزهد)شرح 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويكفاية املتعبد وحتفة املتزهد
( هـ656)

مصر- دار املستقبل  حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري

-دار الرسالة العاملية الطيب فؤادأحاديث أحب األعمال إىل هللا من أصح كتابني بعد كتاب هللا
بريوت

-دار الرسالة العاملية عرفان بن سليم العشاحسونةجامع الفضائل من صحيح السرائر واألقوال واألفعال
بريوت

فيصل بن عبد العزيز آل مباركجتارة املؤمنني يف املراحبة مع رب العاملني
( هـ1376)

الرايض- دار اإلفهام 

الرايض- مدار الوطن حممد بن إبراهيم النعيمأعمال أكثر منها النيب صلى هللا عليه وسلم أو أكثر منها
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23

املدينة- دار الزمان سامي حممدالعمل الصاحل خري الزاد وخري رفيق ليوم املعاد

-الذخائر لنشر الرتاث حممد خالد كالبدراسة موضوعية- مضاعفة احلسنات يف السنة النبوية 
عمَّان

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحلث على اغتنام األوقات ابألعمال الصاحلات
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار ابن خزمية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنلطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف
( هـ795)أمحد 

اجلبيل- دار الصديق  عناية
عصام موسى هادي

سلسلة جمموعة مؤلفات ابن)معارف اإلنعام وفضل الشهور واألايم 
(1- عبداهلادي 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتني
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألسباب واألعمال اليت يضاعف هبا الثواب
( هـ1376)

اجلزائر- دار الفرقان  شرح
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألسباب واألعمال اليت يضاعف هبا الثواب
( هـ1376)

الرايض- دار ابن خزمية  شرح
حممد بن إبراهيم احلمد. د

الدمام- دار ابن اجلوزي سعود بن يوسف اخلماسحصول األجر يف أحكام وفضل العمل يف أايم العشر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23

-مكتبة العمرين العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضل عشر ذي احلجة 
اإلمارات

حتقيق
عمار بن سعيد اجلزائري

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)جزء يف فضل يوم عرفة 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل بن سعد

الرايض- دار العقيدة صاحل بن عبد الرمحن اخلضريياألحاديث املائة يف اإلنفاق والصدقة

الرايض- دار ابن خزمية رقية بنت حممد احملارباإلابنة عن أسباب اإلعانة على صالة الفجر وقيام الليل

الرايض- دار الصميعي آسية بنت حممد الصقعيبرابعيات نبوية

مسائل يف إهداء: رسالة يف إهداء الثواب للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومعها
القرابت لألموات، ورسالة يف قوله وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

-دار أضواء السلف لطفي الصغريمجع جهود احلفاظ النقلة بتواتر رواايت زايدة العمر ابلرب والصلة
الرايض

ابن محيد، عبد هللا بن حممدحكم القراءة لألموات، هل يصل ثواهبا إليهم
( هـ1402)

مكة- املكتبة اإلمدادية  عناية
عبد احلفيظ ملك املكي

روااي للدراسات والبحوث( هـ785)حممد بن حممد املنبجي كتاب الطاعون وأحكامه
قطر- 

حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد آل اثين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبذل املاعون يف فضل الطاعون
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد عصام الكاتب

مكة- دار طيبة اخلضراء محيدان بن عجيل اجلهيناألربعون يف الطاعون تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

مكرر يف)منحة ذي اجلالل يف فضل من احتسب املفقود من األطفال 
(حبوث الصرب

-مكتبة اإلمام الوادعي أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي
صنعاء
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
أسباب املغفرة :املوضوع 

23

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)املرض والكفارات 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(جامع العلوم واحلكم)منتقى من )أسباب املغفرة 
( هـ795)أمحد 

عناية
أشرف بن عبد املقصود

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينمعرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة
( هـ852)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق
علي بن جاد هللا

مكة- املكتبة املكية ( هـ944)ابن الربيع الشيباين غاية املطلوب وأعظم املنة فيما يغفر هللا به الذنوب ويوجب اجلنة حتقيق
رضا السنوسي. د

سعيد بن علي بن وهف القحطاينمكفرات الذنوب واخلطااي وأسباب املغفرة من الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

جدة- مكتبة العلم سيد حسن العفاينالبحار الزاخرة يف أسباب املغفرة حتقيق
حممد صفوت نور الدين

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاالتذكرة أبسباب املغفرة
( هـ1414)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن اجلامعاملنجد يف أبواب األجر وكفارات اخلطااي

اخللفاء الراشدين للنشرحممد بن إمساعيل املقدمفقه االستغفار
اإلسكندرية- والتوزيع 
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181)عبد هللا بن املبارك املروزي (كتب حديث متنوعة:تقدم ذكره يف ) 2/1الزهد والرقائق 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أمحد فريد

181)عبد هللا بن املبارك املروزي الزهد والرقائق
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

تلميذ)املعاىف بن عمران املوصلي كتاب الزهد
( هـ185 )(سفيان الثوري

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ197)وكيع بن اجلراح الرواسي 2/1كتاب الزهد  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

212) (أسد السنة)أسد بن موسى كتاب الزهد
(هـ

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

حتقيق
أبو إسحاق احلويين

مصر- دار ابن رجب ( هـ241)أمحد بن حنبل (تقدم يف كتب اإلمام أمحد احلديثية)كتاب الزهد  إشراف/حتقيق
مصطفى العدوي/حيىي األزهري

الرايض- دار األفهام ( هـ243)هناد بن السري 2/1كتاب الزهد  ختريج/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

مصر- دار البصرية ( هـ243)هناد بن السري الزهد حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

أبو داود، سليمان بن األشعثكتاب الزهد
( هـ275)السجستاين 

مصر- دار الضياء  حتقيق
مصطفى حممود حسني
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أبو داود، سليمان بن األشعثكتاب الزهد
( هـ275)السجستاين 

-مؤسسة أيب عبيدة 
القاهرة

حتقيق
ايسر بن ابراهيم وغنيم بن عباس

كتاب الزهد، ويليه حكاايت يف الزهد عن الشافعي وحامت األصم ومعروف
( هـ405)الكرخي للحسن بن احلسني اهلمذاين 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ277)حممد بن إدريس الرازي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الزهد
( هـ287)

-دار الراين للرتاث 
القاهرة

حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

مؤسسة الكتب الثقافيةعبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائيصحيح كتاب الزهد أليب بكر أمحد بن أيب عاصم
بريوت- 

عناية
أشرف بن عبد املقصود

-دار الكتب العلمية ( هـ348)جعفر بن حممد اخللدي الفوائد يف الزهد
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

اخللدي، جعفر بن حممد البغداديالفوائد والزهد والرقائق واملراثي
( هـ348)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

أروقة للدراسات والنشر( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)كتاب الزهد الكبري 
األردن- 

حتقيق وتعليق
تقي الدين الندوي. د

-دار البصرية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب الزهد الكبري
االسكندرية

حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

طرق حديث عبد هللا بن عمر: املنتخب من كتاب الزهد والرقائق، ويليه
عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ترائي اهلالل

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق/دراسة
عامر بن حسن صربي. د
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مصر- مكتبة الصحابة ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد الزهد حتقيق
جمدي فتحي السيد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالزهد والورع والعبادة
( هـ728)

األردن- دار املنار  عناية
محاد سالمة

تقع يف جمموع الفتاوى) (فيه بيان حلقيقة الزهد)مسألة يف الفقر والتصوف 
25/11 - 36)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

-الدار العاملية للنشر حممد بن العفيفيفقه الزهد
االسكندرية

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياجملموع الرائق من الوصااي والزهد والرقائق

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالعزلة واالنفراد
( هـ281)القرشي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العزلة واإلنفراد 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الدعوة اإلسالمية ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد العزلة
مصر

حتقيق
سعد املساعد وأبو أمحد الشرباوي

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد العزلة واخللطة حتقيق
عبد الغفار بن سليمان البنداري. د
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار املؤيد  عناية
بشري عيون

الرايض- دار التدمرية مفرح بن سليمان القوسيقيم السلوك مع هللا عند ابن قيم اجلوزية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنذم اجلاه واملال، أو شرح حديث ما ذئبان جائعان
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنختريج األربعني السلمية يف التصوف
( هـ902)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب

السر املكتوم يف الفرق بني املالني احملمود واملذموم،ويليه جواب يف اجلمع
دعاؤه ألنس بكثرة املال ودعاؤه بذلك على من مل يؤمن به: بني حديثني

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

تعليق/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاذكر املوت
( هـ281)القرشي 

عجمان- مكتبة الفرقان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب ذكر املوت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب املـتـمـنـيـن
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)العمر والشيب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب العمر والشيب
( هـ281)القرشي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الوجل والتوثيق ابلعمل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالوجل والتوثق ابلعمل
( هـ281)القرشي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب قصر األمل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب ذم الدنيا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب احملتضرين 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)كتاب االعتبار وأعقاب السرور واألحزان 
(أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الرقة والبكاء 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسفاألربعون حديثا يف الرقة والبكاء

الرايض- دار ابن خزمية رقية بنت حممد احملاربالبكاء يف الكتاب والسنة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"يتبع امليت ثالث"جزء فيه كالم على حديث 
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار طيبة  تعليق/حتقيق
الوليد بن فراين/ سعد احلمدان 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنحتذير أهل اآلخرة من دار الدنيا الداثرة
( هـ911)ابن الكمال 

-دار املعراج الدولية 
الرايض

حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش

املنظومة)الدرة الفاخرة يف التعليق على منظومة السري إىل الدار اآلخرة 
(للشيخ عبد الرمحن بن سعدي

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

مصر- دار املنهاج ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي القصيدة اهلائية شرح
الشيخ زيد بن حممد بن هادي
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وزارة األوقاف والشؤون( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي القصيدة اهلائية يف الزهد والرتغيب والرتهيب
الكويت– اإلسالمية 

شرح الشيخ
الشيخ عبد الرزاق البدر

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميكتاب الرقاق

جدة- مكتبة الصحابة أمحد فريدالبحر الرائق من الزهد والرقائق

الرايض- دار العاصمة فرحان بن محد القحطاينالتذكرة ابآلخرة

الرايض- مدار الوطن سعد بن سعيد احلجرياألعمال ابخلواتيم

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن حممد املطلقوسائلها وعالماهتا والتحذير من سوء اخلامتة- حسن اخلامتة 
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238)عبد امللك بن حبيب املالكي كتاب الورع
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
يونس بقيان

، ومعه زوائد الورع( هـ275)رواية أمحد بن حممد املروذي - كتاب الورع 
( هـ309)رواية تلميذه أمحد بن حممد الوراق - 

حتقيق( هـ241)أمحد بن حنبل 
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

الرايض- دار الصميعي ( هـ275)املروذي، أمحد بن حممد (عن اإلمام أمحد)كتاب الورع  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

–دار احلديث الكتانية ( هـ275)املروذي، أمحد بن حممد عن نسخة مسندة مرتبة حتوي زايدات كثرية- جزء من كتاب الورع 
املغرب

حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالورع
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
بسام عبد الوهاب اجلايب

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الورع 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

مصر- دار ابن رجب ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد كتاب الورع عن اإلمام أمحد حتقيق
نشأت بن كمال املصري

علي بن إمساعيل الصنهاجي األبياريالورع
( هـ616)املالكي 

-دار الكلم الطيب 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

-مكتبة دار القدس ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي كشف الشبهات عن املشتبهات
صنعاء

ختريج/حتقيق
عقيل بن حممد املقطري
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مصر- دار احلمى ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي تـنـبـيه األعالم على تفسري املشتبهات بني احلالل واحلرام عناية
أبو األشبال الزهريي

اجملمعة– مكتب الدعوة  راشد آل عبد الكرميالدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الرايض- دار الشريف عوض علي عبد هللا2/1إحتاف اهل االميان ابلدروس اليومية من العام  تقدمي
الشيخ عبود بن درع
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1420)حممد انصر الدين األلباين خطبة احلاجة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمشرح خطبة احلاجة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

عناية
سليم بن عيد اهلاليل

ط- وتقع يف جمموع مؤلفاته )اخلطب املنربية لشيخ الدعوة اإلسالمية 
(جامعة اإلمام

-املكتب اإلسالمي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

حممد صديق بن حسن القنوجياملوعظة احلسنة مبا خيطب يف شهور السنة
( هـ1307)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرجمموع خطب الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
( هـ1376)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
وليد بن حممد العلي. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل6/1الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مكتبة دار القدس ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الفواكه اجلنية يف اخلطب واحملاضرات السنية
صنعاء

-املكتبة اإلسالمية ( هـ1439)صاحل طه عبد الواحد 3/1العقيدة أوال لو كانوا يعلمون 
األردن

سعيد بن علي بن وهف القحطاينخمتارة من خطب ابن وهف- جمموع اخلطب املنربية 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

1251   من 1052صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية
خطـب :املوضوع 

23

شاملة جلميع أبواب التوحيد للشيخ حممد بن عبد)خطب التوحيد املنربية 
(الوهاب

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسماخلطب املنربية لكتاب األربعني النووية وتتمتها

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزان4/1اخلطب املنربية يف املناسبات العصرية 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحاناخلطب املنربية

الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغريصدى املنرب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا بن محيد4/1توجيهات وذكرى - من خطب املسجد احلرام 

الرايض- مدار الوطن سعود بن إبراهيم الشرمي5/1خطب ومواعظ من املسجد احلرام - وميض من احلرم 

املؤلفعبد احملسن بن حممد القاسم4/1اخلطب املنربية 

الرايض- دار التدمرية هشام بن عبد امللك آل الشيخ3/1جمموعة خمتارة من خطب اجلمعة  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر3/1الدرر البهية يف اخلطب املنربية  اعتىن هبا وعلق عليها
منري اجلزائري

طبعة خرييةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرخطب ومواعظ من حجة الوداع

(سري أعالم النبالء)روائع القصص واألمثال مأخوذة من - منجد اخلطيب 
2/1 (رايض الصاحلني)ومرتبة على 

بريوت- دار ابن حزم أمحد بن صقر السويدي

الرايض- دار العقيدة صاحل بن عبد الرمحن العبد املنعم2/1ديوان اخلطيب 

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف4/1اخلطب املنربية 

الرايض- دار الصميعي عمر بن عبد هللا املقبل( خطبة خمتارة100)إشارات السعد إىل هداايت أما بعد 

الرائسة العامة إلداراتعبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخالدر املنري من خطب اجلامع الكبري
الرايض- البحوث 

مجع وإعداد
انصر بن عبد هللا اهلداين
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اخلرب- دار ابن املبارك حسني بن عودة العوايشة(فوائد وعرب من وصية النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته)وصية مودع 

وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم أليب ذر الغفاري مع شيء من)اي أاب ذر 
(فوائدها

الرايض- مدار الوطن  إعداد
خالد أبو صاحل

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابننور االقتباس يف مشكاة وصية النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

الرايض- دار الصميعي سليم بن عيد اهلاليلاإلسعاد بذكر وصااي أمري املؤمنني

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلمن وصااي السلف

مكة- املكتبة األسدية عبد العزيز بن عبد هللا املقبلمجعا وتوثيقا- وصااي اآلابء لألوالد يف النثر العريب حىت هناية القرن الرابع 

-مكتب إتقان للتحقيق عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرمن وصااي السلف للشباب
الكويت

204)الشافعي، حممد بن إدريس وصية اإلمام الشافعي على فراش املوت
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
سعد الدين حممد الكيب

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللاوصااي العلماء عند حضور املوت
( هـ379)

الرايض- مدار الوطن 
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إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوينوصية اإلمام الصابوين
( هـ449)

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
أبو عبد هللا الغيثي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالوصية
( هـ620)املقدسي 

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

مفتاح طريق األولياء وأهل الكمال من العلماء، ويليه نبذة لطيفة ونصيحة
شريفة حلسن بن أمحد سبط الدسوقي الدمشقي

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيم
( هـ711)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

 -653/10وصية بتقوى هللا، وتقع يف جمموع الفتاوى )الوصية الصغرى 
665)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة دار احلميضي 
الرايض

عناية
صربي بن شاهني

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانشرح الوصية الصغرى لشيخ االسالم ابن تيمية

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الوصية الصغرى

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدشرح الوصية الصغرى لشيخ االسالم ابن تيمية

أمحد بن حممد عز الدين بن عبدالنصيحة مبا أبدته القرحية
( هـ931)السالم 

الرايض- دار الراية 

نصيحة خمتصرة يف احلث على التمسك ابلدين والتحذير من املدارس
(تقدم يف كتب الوالء والرباء)األجنبية 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  اعتىن بنشرها
عبد السالم بن برجس. د
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:أبيات للشيخ حافظ احلكمي ضمن منظومته)الوصية بكتاب هللا عز وجل 
(امليمية يف الوصااي واآلداب العلمية

املركز اخلريي لتعلم
املدينة- القرآن 

شرح
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

وصية العالمة احملدث الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي لتلميذه األستاذ
حممد بن أمحد املعلمي

بريوت- دار ابن حزم  عناية
عبد الرمحن بن عبد القادر املعلمي

زوبعة يف قارورة، ومعها نصيحة الشيخ حممد بن سامل البيحاين إىل مجيع
أهايل ايفع

-دار التوحيد للنشر ( هـ1391)حممد بن سامل البيحاين 
الرايض

حتقيق
أمني بن أمحد السعدي

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)الرسائل احلسان يف نصائح اإلخوان 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

ابن محيد، عبد هللا بن حممد
( هـ1402)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (مكرر يف كتب حقوق والة األمر)نصائح العلماء للسالطني واألمراء 
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

الرايض- دار التوحيد من عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز إىل من يراه من املسلمني مجع
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانوصااي للمبتعثني

الدمام- دار ابن اجلوزي حافظ بن حممد احلكميالنصيحة لكتاب هللا

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانوصااي يف االعتقاد والعبادات والرتبية واألخالق- أوصيك 
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الرايض- مكتبة الرشد إحتاف األمة خبطاابت أئمة آل سعود العامة إىل عموم األمة ترتيب
انصر بن سعود السالمة. د
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)العقوابت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن(مكرر يف كتب احلديث)التوبيخ والتنبيه 
( هـ369)حممد بن حيان 

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

تعليق/حتقيق
أيب األشبال حسن بن أمني

حممد بن حيىي بن احلسن النيسابوريقوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة
( هـ427)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وختريج
أمحد بن فارس السلوم. د

-مكتبة دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبلمواعظ الصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشاميمواعظ الصحابة رضي هللا عنهم
بريوت

-كرسي القرآن الكرمي (مكرر يف حبوث قرآنية)مواعظ املفسرين 
جامعة امللك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد هللا املقبل. د

-مكتبة العلوم واحلكم ( قصة هادفة567)املوسوعة الذهبية من القصص الواقعية 
مصر

مجع
حممد أمحد اهلاليل

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن سعد الشويعرحكاايت من الواقع

الرايض- دار الصميعي حممد بن مجيل زينوكيف اهتديت إىل التوحيد واىل الطريق املستقيم
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الرايض- دار القاسم عبد املنعم اجلداوياعرتافات كنت قبوراي

الرايض- دار الصميعي نوال بنت عبد هللاقرانء السوء دمروا حيايت

بريوت- دار وحي القلم حممود شيت خطابعدالة السماء

بريوت- دار ابن حزم يوسف بن علي بديويعظماء على فراش املوت

بريوت- دار املقتبس مشهور بن حسن آل سلمانآاثر الذنوب على األفراد والشعوب
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(مع التتمة) 10/1موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا 
( هـ281)القرشي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فاضل بن خلف احلمادة الرقي. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا8/1موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)حسن الظن ابهلل 
( هـ281)القرشي 

دار الثقة للنشر والتوزيع
مكة- 

حتقيق
عبد احلميد شانوحه

جامعة اإلمام حممد بنفهد بن سليمان الفهيدإحسان الظن ابهلل والتحذير من اليأس والقنوط
الرايض- سعود 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

ختريج/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/ ايسني السواس 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اليقني 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)احللم 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)األولياء 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
السعيد بن بسيوين زغلول
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اهلواتف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب املتمنيني 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب املنامات 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اهلم واحلزن 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اجلوع 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مكائد الشيطان 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب من عاش بعد املوت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد حسام بيضون

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العقل وفضله 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الكتب العلمية علي أمحد الطهطاويشرح كتاب العقول لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا
بريوت
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب كالم الليايل واألايم 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب)كتاب املطر والرعد والربق والريح 
(الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري، أمحد بن مروان 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتروضة العقالء
( هـ354)

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

دراسة وحتقيق
حممد عايش. د

عليه تعليقات الشيخ حممد)روضة العقالء وما حيتاج إليه امللوك والنبالء 
(حامد الفقي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت
( هـ354)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتروضة العقالء ونزهة الفضالء
( هـ354)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

حملمد بن حبان البسيت« روضة العقالء ونزهة الفضالء»املنتقى من كتاب 
( هـ354)

مصر- دار االستقامة  انتقاء
حممد بن علي الصومعي

دار اخللفاء للكتاب( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني الغرابء
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مكرر يف كتب املصنفات) - (12/1)حلية األولياء وطبقات األصفياء 
(واآلاثر

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا اهلبدانالتهذيب املوضوعي حللية األولياء

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي(وهو خمتصر حللية األولياء)صفة الصفوة 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
حممد عبد القادر عطا

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادرمن أخبار السلف الصاحل

أبو حامد الغزايل، حممد بن حممداحلكمة يف خملوقات هللا عز وجل
( هـ505)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت عبد املطلب وعلي عبد الباسط. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي3/1منهاج القاصدين ومفيد الصادقني 
( هـ597)البغدادي 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
كامل حممد اخلراط

أمحد بن عبد الرمحن بن قدامةخمتصر منهاج القاصدين
( هـ620)املقدسي 

مصر- مكتبة دار احلجاز  ختريج وتعليق
طارق بن عبد الواحد بن علي

أمحد بن عبد الرمحن بن قدامةخمتصر منهاج القاصدين
( هـ620)املقدسي 

دمشق- العلم احلديث  حتقيق
يوسف بن حممود احلاج أمحد

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالتحف ابملأثور عن السلف

وتقع يف جمموع الفتاوى)رسائل ابن تيمية إىل أصحابه وهو يف السجن 
(30/28 - 59)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتزكية النفس
( هـ728)

الرايض- دار املسلم  حتقيق
حممد بن سعيد القحطاين. د

وتقع يف جمموع)اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي "احلديث... اي عبادي إين حرمت الظلم "نـثر اجلوهر على حديث أيب ذر  دراسة/حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنرسالة ابن القيم إىل أحد أخوانه
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
بكر أبو زيد. د/ عبد هللا املديفر 

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديالبن القيم (روضة احملبني ونزهة املشتاقني)احلـب يف امليزان، أو مهذب 
الكويت

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنروضة احملبني ونزهة املشتاقني
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

مكرر) (قصيدة إميانية يف وصف مشهد احلج)التعليق على ميمية ابن القيم 
(يف كتب احلج

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الصميعي حممد بن محود الفوزان2/1مظاهر اإلميان يف شعائر احلج 

-املكتب اإلسالمي (جمموع كالم ابن القيم يف التفكر)قل انظروا 
بريوت

مجع
صاحل بن أمحد الشامي
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الرايض- دار طيبة عبد العزيز مصطفىشرح األسباب العشرة املوجبة حملبة هللا كما عدها اإلمام ابن القيم

من كالم شيخ (اجلزاء من جنس العمل)بلوغ األمل يف تقرير قاعدة 
اإلسالم وتلميذه اهلمام

األعمال الكاملةحممد شومان الرملي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامهللا يعاملك كما تعامل عباده

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"شرح حديث لن ينجي أحدا منكم بعمله"احملجة يف سري الدجلة  
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حيىي خمتار غزاوي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحملجة يف سري الدجلة
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد القادر مصطفى احملمدي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (من عادى يل وليا: شرح حديث)قطر الويل على حديث الويل 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري نداءات الرمحن ألهل اإلميان
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلحالوة اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة

مكتبة دار القلم والكتابعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأسباب زايدة اإلميان ونقصانه
الرايض- 
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الرايض- دار احلضارة (حبوث قرآنية: تقدم يف)ثالثون جملسا يف التدبر  إعداد
ــر)اللجنة العلمية يف مركز  (تدبُـّ

مكرر يف كتب)الكنز الثمني من تدبر العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
(حبوث قرآنية: التفسري، قسم

جمموعة آايت لإلعالم
الرايض– القرآين 

مجع وإعداد
انصر بن علي القطامي

-صياغة معاصرة ألكثر من عشرة آالف هداية - هداايت القرآن الكرمي 
(مكرر يف حبوث قرآنية)بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين 

الرايض- معامل التدبر جلنة من الباحثني

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 5/1آايت اهلداية واالستقامة يف كتاب هللا تعاىل 

-بيت األفكار الدولية عبد هللا بن حسني املغريبآايت اخلشوع يف القرآن وأثرها يف الرتبية
الرايض

تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفوائد التقوى من القرآن الكرمي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخلقاءات وجلسات حتقيق وعناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة لبناء النفس اإلنسانية، مستقاة من الكتاب والسنة- حياة السعداء 

 من سلسلة7جزء )وقفات وأتمالت  - (عجبا ألمر املؤمن): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري
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 من سلسلة9جزء )وقفات وأتمالت  - (ابدروا ابألعمال ستا): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

 من10جزء )وقفات وأتمالت  - (قل آمنت ابهلل مث استقم): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)سلسلة 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأتمالت يف مماثلة املؤمن للنخلة

املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميدإحسان سلوك العبد اململوك إىل ملك امللوك

دار اليمان للنشر والتوزيععصام عبد ربه مشاحيتأسباب الرزق يف ضوء الكتاب والسنة تقدمي
حممد عيد عباسي

-دار البصرية حلمي بن حممد الرشيديكتاب الرزق والسعي يف طلب املعاش
االسكندرية

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللااإلخبار أبسباب نزول األمطار
( هـ1414)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

لبنان- مؤسسة الراين فضل إهلي ظهريمفاتيح الرزق يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريمفهوم الغذاء احلالل يف اإلسالم
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-مكتبة أنوار التوحيد عمر بن متعب العفيصانالربكة يف ضوء الكتاب والسنة
الرايض

الرايض- دار األلوكة بندر بن عبد اهلادي الثمايل حديثا مجعت أصنافا مما وقعت فيه الربكة أو كانت سببا هلا44- املباركات 

املؤلفأمني بن عبد هللا الشقاويالربكة، كيف حيصل املسلم عليها يف ماله ووقته وسائر أموره

قصص واقعية على ضوء هذا– من ترك شي هلل عوضه هللا خريا منه 
احلديث الشريف لألنبياء والرسل، للصحابة والتابعني، املتقدمني واملتأخرين

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

1251   من 1069صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري(تقدم يف كتب احلديث) 2/1إعتالل القلوب 
( هـ327)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
محدي الدمرداش

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليذم اهلوى
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار اجليل  حتقيق
عصام احلرستاين وحممد الزغلي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليذم اهلوى
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

الرايض- مدار الوطن املنتقى من ذم اهلوى للشيخ اإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي اختصار
خالد أبو صاحل

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنخطره، مظاهره، عالجه- اتباع اهلوى 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيماناهلوى وأثره يف اخلالف

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(137 - 91/10وتقع يف جمموع الفتاوى )أمراض القلوب وشفاؤها 
( هـ728)

الرايض- دار السالم 

مصر- مكتبة فياض أمين املزينموسوعة أمراض القلوب

مركز الراسخون للتأصيلمها بنت حممد العنزيصالح القلوب وفسادها يف املنظور القرآين وآاثرمها على الفرد واجملتمع
الكويت- الشرعي 
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(17- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )الداء والدواء 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بناجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، أو الداء والدواء
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنذم قسوة القلب
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

شرح منظومة يف عالمات صحة القلب للشيخ سليمان بن سحمان
( هـ1349)النجدي 

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدحقيقته، خطره، أسبابه، عالجه- العشق 

–دار األوراق الثقافية ميادة بنت عبد اللطيف كردياالغرتار ابلطاعة
جدة
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الكويت- اجلديد النافع متعب بن زبن املطرييبرانمج تربوي تعليمي- األربعون الرتبوية من األحاديث النبوية 

تربية النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه رضوان هللا عليهم يف ضوء
(رسالة جامعية)الكتاب والسنة 

األردن- دار املعايل خالد بن عبد هللا القرشي

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن صاحل العبيالنجمموعة الرسائل املنهجية من احملاضرات العلمية
الكويت

مجع وترتيب وإشراف
أيب فيصل حممد احلسني

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالناإلصالح يف بيان منهج السلف يف الرتبية واإلصالح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

التعريف ابملسئولية، خصائصها، أقسامها، أمهيتها، أسباب- من املسئول؟ 
اإلخالل هبا، األسباب املعينة على القيام هبا، خطورة تدافع املسئولية

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الرايض- دار املأثور ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن صفات املؤمنني يف القرآن الكرمي

الراغب األصفهاين، احلسني بنالذريعة إىل مكارم الشريعة
( هـ425)حممد بن املفضل 

القاهرة- دار السالم  ختريج
أبو اليزيد أبو زيد العجمي. د

ــمَّان- الدار األثرية خطاب بن يعقوب السعدياألساليب الرتبوية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية َعــ

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب الدعوة وكتب أعمال القلوب)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا الرشوديالفكر الرتبوي عند الشيخ عبد الرمحن بن سعدي

ــمَّان- الدار األثرية إايد حممد الشاميآراء اإلمام األلباين الرتبوية َعــ تعليق/تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

دمشق- دار القلم حممد بن فريج العمرييالشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد رمحه هللا تعاىل وآراؤه الرتبوية واالجتماعية

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياللباب من جمموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن حممد السدحانمعامل يف طريق اإلصالح

مصر- مكتبة دار احلجاز منار بن أمحد العدينمفهومه وأنواعه وأسبابه واآلاثر املرتتبة عليه- التغيري  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

مصر- مكتبة ابن عباس الوليد بن حممد سيف النصراإلصالح والتغيري يف ضوء الكتاب والسنة

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازي التوجيرياإليضاح ملا ورد يف الكتاب والسنة بشأن اإلصالح
املدينة

ال عالج ألدواء املسلمني إال أن يكونوا- حاجة األمة إىل اإلصالح 
مسلمني

-أمحد شاكر - حممد الفقي 
األلباين- عبدالرزاق عفيفي 

مصر- دار االستقامة  مجع وعناية
حممد بن عوض املصري
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل من منهج الرتبية اإلسالمية
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولجمموعة الرسائل املنهجية يف النصح واإلرشاد والتوعية
اجلزائر

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"مثل اإلسالم"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

الكويت- دار ابن األثري ( هـ1395)حممد بن خليل هراس غربة اإلسالم

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدمعوقاهتا ومقوماهتا- اهلمة العالية  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدركيف يؤدي املوظف األمانة

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحاالحنراف يف األمة، آاثره، أسبابه، سبل مواجهته

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجد(إايك والتلون: قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه)املتقلبون 

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارعبارات أثرت علي وغريت يف حيايت
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الرايض- دار الصميعي اندر بن هبار العتييباملخالفات العقدية لدى العمالة املنزلية وآاثرها على األسرة السعودية
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العيال 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا2/1كتاب العيال 
( هـ281)القرشي 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

جدة- دار ماجد عسريي مصطفى العدويفقه تربية األبناء وطائفة من نصائح األطباء

مصر- دار عباد الرمحن حممود بن إمام آل موايف2/1تذكري اآلابء ابلسنن املهجورة يف تربية األبناء 

مركز البيان للبحوثحممد بن عبد هللا الدويشالرتبية النبوية
الرايض- والدراسات 

:كيف رابهم النيب األمني صلى هللا عليه وسلم؟ ويليه- أطفال املسلمني 
منهج تعليمي لطلبة العلم

-دار إيالف الدولية مجال عبد الرمحن
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي مسند بن حمسن القحطايناملنهج النبوي يف التعامل مع األطفال

عمَّان- دار الفتح رفيق محيد طه السامرائيمنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف تربية الصغار

-دار أضواء السلف وصية أيب الوليد الباجي لولديه- النصيحة الولديه 
الرايض

حتقيق
عبد اللطيف بن حممد اجليالين
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املتوىف سنة)اهلبة اللدنية يف التعليق على الوصية الولدية أليب الوليد الباجي 
( هـ474

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنلفتة الكبد إىل نصيحة الولد
( هـ795)أمحد 

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

شرح وحتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمن مشكالت الشباب
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانمن مشكالت الشباب وكيف عاجلها اإلسالم

الرايض- مدار الوطن سليمان بن قاسم العيدسبل وقاية األوالد من االحنراف من منظور إسالمي

األردن- دار املعايل أمحد حسني الساملاحلقوق املشرتكة بني اآلابء واألبناء يف القرآن الكرمي

الدمام- دار الراوي أمحد حسني عليحقوق الوالدين على أوالدهم واألوالد على والديهم

-املكتب اإلسالمي ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي نظام األسرة يف اإلسالم
بريوت

املدينة- دار امليمنة فايز بن حسني الصالححقوق وواجبات- األسرة املسلمة 
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمموعة أسئلة هتم األسرة املسلمة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ألفية يف تعليم األطفال العقيدة والتوحيد- االستدالل على كنز األطفال 
والفقه والسرية واآلداب واملعامالت وغريها على طريقة السؤال واجلواب

مكة- املكتبة األسدية فيصل بن مسفر الوادعي

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم احلمدالتقصري يف تربية األوالد
الرايض

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنحتفة املودود أبحكام املولود
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد (آداب وسنن ومناهي)تسمية املولود 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف أحكام املولود43
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الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد السدحانشؤم املعصية وأثره يف حياة األمة من الكتاب والسنة

موسوعة املناهي الشرعية يف صحيح السنة النبوية مرتبة على األبواب
4/1الفقهية 

اخلرب- دار ابن عفان سليم بن عيد اهلاليل

 هني900أكثر من )موسوعة النواهي الشرعية يف ضوء مصادرها الشرعية 
(شرعي

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

مجع/ترتيب
حممد أمحد الكوت

الدرر البهية يف بيان املناهي الشرعية من نصوص الكتاب والسنة النبوية،
(من فتاوى ابن عثيمني رمحه هللا)مرتبة على األبواب الفقهية 

مصر- مكتبة الطربي  ترتيب
قسم التحقيق ابلدار

الرايض- دار الصميعي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخاملنظار يف بيان كثري من األخطاء الشائعة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالتنبيهات اجللية على كثري من املنهيات الشرعية للعلم واحلذر

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدحمرمات استهان هبا الناس تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

:جزء فيه من روى عن النيب من الصحابة يف الكبائر للربدجيي، ويليه
( هـ643)الزايدات على الكبائر لضياء الدين املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
الرايض

حتقيق
حممد بن تركي الرتكي. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب الكبائر
( هـ748)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
حممد بن عوض املصري
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مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب الكبائر
( هـ748)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

–دار املرياث النبوي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كتاب الكبائر
اجلزائر

حتقيق
حممد بن عوض املصري

القرن الثالث)الداعي عقيل بن عمر شرح كتاب الكبائر للشيخ حممد بن عبد الوهاب
(عشر

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب الكبائر للشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر أليب النجا موسى بن أمحد احلجاوي
( هـ968)

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم البغي 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب ذم البـغي
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار الراية  تعليق/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيحترمي القتل وتعظيمه
( هـ600)

الرايض- دار املسلم  ختريج
انصر الرحيان

الرايض- مكتبة الرشد كتاب األربعني يف حرمة دماء املسلمني انتقاء/ختريج
أيب سهل البجائي
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-دار أطلس اخلضراء مشعل بن انصر الغيثاألربعون يف تعظيم الدماء
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

الرايض- دار أشبيليا زاهد بن حممد الشهريمتام املنة فيمن ورد لعنهم يف السنة

-دار البشائر اإلسالمية سليمان الدحدوحمائة ممن لعنهم هللا ورسوله
بريوت

دراسات على رواايت- تقدم يف كتب احلديث )مروايت اللعن يف السنة 
(معينة

الكويت- مكتبة املعال ابسم بن فيصل اجلوابرة

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالسنن واملبتدعات
( هـ643)عبدالواحد 

مصر- مكتبة األنصار  حتقيق
انصر بن النجار الدمياطي

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم املسكر 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب ذم املسكر
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار الراية  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد العزيز آل منصورموقف اإلسالم من اخلمر عناية
عبد اجمليد بن صاحل آل منصور

سعيد بن علي بن وهف القحطاينأضراره وآاثره يف ضوء الكتاب والسنة- الراب 
( هـ1440)

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالعادة السيئة

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي االستمناء
(هـ

مصر- دار املعايل  حتقيق
عمرو شوقي وعمرو احلويين

الرايض- دار الصميعي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي بلوغ املىن يف حكم االستمىن ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار أضواء السلف حممد فائق اجلوهريالعادة السرية عند الرجل واملرأة
الرايض

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (مكرر يف األجزاء احلديثية)ذم اللواط  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي ذم املسألة

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)حترمي اخلضاب ابلسواد 

حترمي النرد والشطرنج واملالهي، ويليه حبث خاص يف األغاين واملعازف
(مكرر يف كتب حترمي الغناء)وآالت املالهي للمحقق 

الرائسة العامة إلدارات( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنعمدة احملتج يف حكم الشطرنج
( هـ902)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نذير كعكة/ أسامة احلريري 
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بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمان(الشدة)حكم الشرع يف لعب الورق 

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينذم الكسل

اإلسبال لغري اخليالء، وبعض األحكام من أقوال السلف واألئمة الفضالء
يف ضوء الكتاب والسنة الغراء

-مكتبة ابن تيمية الوليد بن حممد سيف النصر
الشارقة

تقدمي
الشيخ أمحد بن حجر آل بو طامي

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد بن عبد هللا آل عبد الكرميدراسة أتصيلية- املخالفات الشرعية املتعلقة ابلرؤى واألحالم  تقدمي الشيخ
عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

دار اخللفاء للكتابسعد املزعلتبصري أويل األلباب مبا جاء يف جر الثياب
الكويت- اإلسالمي 

الرايض- دار طويق فريد بن مصطفى السلماناخليانة، أسباهبا وأنواعها كما بينها القرآن الكرمي

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت - (ال حسد إال يف اثنتني)حديث 

خطرها ومنهج الدعوة يف- األعراف واألحكام القبلية املخالفة لإلسالم 
(أمنية- اترخيية - دعوية - دراسة عقدية )إبطاهلا 

الرايض- دار الصميعي سامل بن سيف آل جربوع

-مؤسسة اجلريسي علي بن عائض آل فردانعادات القبائل وما فيها من املخالفات
الرايض
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اسطنبول- دار اللباب طه حممد فارسأسس معاجلة الفساد املايل واإلداري يف ضوء السنة النبوية
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الصمت وآداب اللسان 
( هـ281)القرشي 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب الصمت وآداب اللسان
( هـ281)القرشي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم الكذب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الغيبة والنميمة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-ابن تيمية - النووي - الغزايل احذر البضاعة الذميمة؛ الغيبة والنميمة
ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز 

الرايض- دار طويق  إعداد
محود املطر

-دار الكلم الطيب ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة
دمشق

حتقيق
بديع السيد اللحام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد معجم املناهي اللفظية

الرايض- دار طيبة سليمان بن صاحل اخلراشياملستدرك على معجم املناهي اللفظية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملناهي اللفظية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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سعيد بن علي بن وهف القحطاينآفات اللسان يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن سعيد القحطاينعادات وألفاظ ختالف دين هللا احلق

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز بن علي احلريبتصويب وتغليط أللفاظ ومجل شائعة- حلن القول 

الدمام- مكتبة املتنيب منرية بنت عايض العتييباملخالفات العقدية يف احلكم واألمثال النجدية

الرايض- مدار الوطن نظرات يف بعض احلكم واألمثال الشعبية مراجعة الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

بريوت- دار األماجد مهند بن إبراهيم بن عمراناألخطاء العقدية يف العادات واألمثال الليبية

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن صاحل الغصنأحكام لعن الكافرين وعصاة املسلمني
الرايض

الرايض- دار ابن خزمية عبد هللا بن صاحل القصريشهادة الزور وخطرها

-اجلامعة اإلسالمية عبد الرحيم بن حممد املغذوياإلشاعة وآاثرها يف اجملتمع
املدينة
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املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميداألدب بني زخارف القول وعبودية ذي اجلالل

-مكتبة دار املنهاج عبد احملسن بن عبد العزيز العسكرشعر الغزل ونظرة سواء
الرايض

الطائف- مكتبة املزيين ذايب بن سعد الغامديأخطاء شرعية وأغالط شعرية- شاعر املليون  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم املالهي 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
يسري عبد الغين عبد هللا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاذم املالهي
( هـ281)القرشي 

جدة- توزيع مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

حترمي النرد والشطرنج واملالهي، ويليه حبث خاص يف األغاين واملعازف
وآالت املالهي للمحقق

الرائسة العامة إلدارات( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي السماع
(هـ

احملقق حتقيق
حممد إسحاق حممد إبراهيم

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي الغناء والسماع: رسالة يف حترمي اجلنب الرومي، وكتاب
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

يف ذم الغناء ودحض ما- املعيار يف الرد على املتمسكني بغري األخبار 
عليه جهلة الصوفية من الرقص ومصاحبة املردان

هبة هللا بن نصر احلراين احلنبلي
( هـ580)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مجال عزون. د

حممود بن أيب القاسم بن بدران2/1النهي عن الرقص والسماع 
( هـ665)الدشيت احلنفي 

-وقف السالم اخلريي 
الرايض

دراسة/حتقيق
علي مصري سيمجان فوترا

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(608 - 557/11ويقع ضمن جمموع الفتاوى )حكم السماع والرقص 
( هـ728)

األردن- مكتبة املنار  حتقيق
محاد سالمة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالكالم على مسألة السماع
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
راشد بن عبد العزيز احلمد
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(27- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )الكالم على مسألة السماع 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابننزهة األمساع يف مسألة السماع
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار طيبة  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدكف الرعاع من حمرمات اللهو والسماع
( هـ974)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

1413)محود بن عبد هللا التوجيري فصل اخلطاب يف الرد على أيب تراب
(هـ

الكويت- دار األرقم  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

إمساعيل بن حممد األنصاري(رد على ابن حزم)تنبيه الالهي على حترمي املالهي 
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي 

حترمي آالت الطرب أو الرد ابلوحيني وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه
املبيحني للمعازف والغنا وعلى الصوفيني الذين اختذوه قربة ودينا

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الدمام- مكتبة الدليل 

اجلبيل- دار الصديق (الرد على ابن حزم)خمتصر حترمي آالت الطرب للشيخ األلباين 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااألدلة من الكتاب والسنة حترم األغاين واملالهي وحتذر منها
( هـ1420)

حكم اإلسالم يف املوسيقى: تنزيه الشريعة عن إابحة األغاين اخلليعة، ويليه
والغناء أليب بكر اجلزائري

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
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سعيد بن علي بن وهف القحطاينالغناء واملعازف يف ضوء الكتاب والسنة وآاثر الصحابة رضي هللا عنهم
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاإلمتاع يف حكم املعازف والغناء واإليقاع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد على كتاب أحكام الغناء)الريح القاصف على أهل الغناء واملعازف 
(واملعازف لسامل علي الثقفي

الطائف- مكتبة املزيين ذايب بن سعد الغامدي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد علمي مؤصل على- إحتاف القاري ابلرد على مبيح املوسيقى واألغاين 
اجلديع

-دار التوحيد للنشر النميلي بن حممد الصبار
الرايض

الرايض- مكتبة املؤيد عبد هللا رمضان بن موسىالرد على القرضاوي واجلديع

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالتليد والطارف يف الرد على من أجاز املعازف

مصر- مكتبة دار احلجاز حممد بن عواد العنزيتشنيف األمساع أبن املعازف والغناء حرام ابإلمجاع تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

املدينة- الناشر املتميز أبو إسحاق الزنتايننقد كتاب إبطال دعوى اإلمجاع على حترمي مطلق السماع للشوكاين تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

رد على أكثر من عشرين)الرد على شبهات من أابح املوسيقى واألغنيات 
(شبهة

-دار التوحيد للرتاث حممد أنور مرسال
مصر
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بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديكشف الغطاء عن أخطاء مبيح الغناء

املواعظ احلسنة احلسينية يف مستعمل شرب التنت وشجرته اخلبيثة وآلته
القبيحة

عماد الدين حيىي بن أمحد بن حمسن
( هـ875)الصنعاين 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد هللا بن حممد الطيار. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الطياراملخدرات يف الفقه اإلسالمي

حتقيق الربهان يف شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن، وبذيله التعليقات
احلسان وفيها ثبت أبمساء الرسائل املؤلفة يف الدخان

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي
( هـ1033)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحكم شرب الدخان
( هـ1376)

-مركز بن صاحل الثقايف 
عنيزة

حممد بن إبراهيم آل الشيخفتوى يف حكم شرب الدخان
( هـ1389)

الرايض- دار القاسم 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمادته وحكمه يف اإلسالم- التدخني 
( هـ1430)

الرايض- دار طيبة 

الرايض- دار بلنسية إبراهيم عباسكشف الشبهات عن أضرار القات
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أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)جزء من كتاب رايضة األبدان 
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  ختريج
حممود بن حممد احلداد

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالفروسية احملمدية
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي
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-مكتبة دار املنهاج عبد الواحد بن إدريس اإلدريسيدراسة يف ضوء نصوص الوحي واملعطيات التارخيية لسلف األمة- فقه الفنت 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن منران احلارثيالضوابط احلديثية لفهم أحاديث الفنت وبياهنا

الرايض- دار القبس مصطفى بن أمحد عسرييسياسة اإلسالم يف التعامل مع الفنت املعاصرة تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

منظومة معامل يف أوقات الفنت: معـامل يف أوقات الفنت والنـوازل، ويليها
والنوازل، لعبد هللا بن جربيل بن محدعايت

القاهرة- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحان تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن إبراهيم احلمدمعامل يف التعامل مع الفنت

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريعالماهتا، أسباهبا، طرق الوقاية منها- الفنت 

مجعية مركز اإلمام األلباينمشهور بن حسن آل سلمانمنهج السلف يف التعامل مع الفنت
عمان- 

،(مطرف بن عبد هللا الشخري منوذجا)من سري علماء السلف عند الفنت 
وفيه بيان املنهج السليم يف التعامل مع الفنت يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن علي الصياح

الرايض- دار احلضارة نوال بنت عبد العزيز العيدموقف املؤمن من الفنت يف ضوء حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما
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ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبليالرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت
( هـ471)

مصر- دار االستقامة  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالبن البناء (الرسالة املغنية يف السكوت ولزوم البيوت)شرح  عناية
منري اجلزائري

ابن عثيمني، حممد بن صاحلموقف املسلم من الفنت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الصميعي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالضوابط الشرعية ملوقف املسلم يف الفنت

الرايض- دار العقيدة طالب بن حممد اهلماميفتح ذي الفضل والـِمـنن يف معرفة موقف املسلم من الفنت تقدمي املشايخ
ابن محيد والطيار واملشيقح

املدينة- الناشر املتميز حسني بن حمسن احلازميموقف املسلم من الفنت يف ضوء الكتاب والسنة

-دار الكتاب والسنة حممد بن عبد الوهاب العقيلالفتنة وموقف املسلم منها
ابكستان

ــمَّان- الدار األثرية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرآاثر الفنت َعــ

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن سعد أاب حسنيفقه إمام املسجد يف التوقي من الفتنة
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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املؤلفجمموعة من العلماءالفتاوى الشرعية يف القضااي العصرية مجع
حممد بن فهد احلصني

-دار كنوز أشبيليا (تقدمي املشايخ الفوزان واجلربين)مسائل وفتاوى يف قضااي مـهمة 
الرايض

إعداد
طارق بن حممد اخلويطر. د

فتاوى األئمة النجدية حول قضااي األمة املصريية من الشيخ حممد بن عبد
6/1الوهاب إىل الشيخ عبد العزيز بن ابز 

الرايض- مكتبة الرشد مدحت بن احلسن آل فراج تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

وتربئة دعوة وأتباع حممد بن عبدالوهاب)فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة 
(من هتمة التطرف واإلرهاب

املؤلفجمموعة من العلماء تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

دراسة أتصيلية لظاهرة إسقاط: العراق يف أحاديث وآاثر الفنت، ويف آخره
الفنت على الوقائع

اإلمارات- مكتبة الفرقان مشهور بن حسن آل سلمان

ــمَّان- الدار األثرية مشهور بن حسن آل سلمان(العراق يف أحاديث وآاثر الفنت)التهذيب احلسن لكتاب  َعــ

الكويت- دار غراس فهد بن سليمان الفهيدلسلمان العودة (أسئلة الثورة)اجلناية على اإلسالم يف كتاب  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

كتاب يبحث فيما وقع من ثورات وإهراق- الفنت وسبيل النجاة منها 
دماء يف بعض الدول العربية

أبو- دار اإلمام مالك حسني بن عودة العوايشة
ظيب

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف شبهة للخوارج املعاصرين13وفيه رد على - أصول يف زمن الفنت 
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ليبيا- دار الصحابة أم أسامة بنت علي العباسيةاألربعون يف احلجاب الشرعي

مكة- املكتبة األسدية حنان بنت علي اليمايناحلكمة من مشروعيته- معناه، أدلة فرضه - احلجاب 

تكوين للدراساتسامي عامرياحلجاب شريعة هللا يف اإلسالم واليهودية والنصرانية
جدة- واألحباث 

-دار أضواء السلف حممد فؤاد الربازي(2)احلجاب يف اإلسالم ومقاصد الشرع منه 
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحجاب املرأة ولباسها يف الصالة
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

مبحث متعلق ابلرسالة للعالمة: األدلة اجللية يف حترمي نظر األجنبية، ويليه
الشنقيطي

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم السفور واحلجاب ونكاح الشغار
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافتاوى ومقاالت يف حراسة احلجاب
( هـ1420)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ إعداد
مؤسسة عبد العزيز بن ابز اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة احلجاب
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد (غزو املرأة: مكرر يف كتب)حراسة الفضيلة 

الدمام- دار ابن اجلوزي للشيخ بكر أبو زيد (حراسة الفضيلة)خمتصر  اختصار
سعد بن عدانن احلضاري

الدمام- دار ابن اجلوزي فريح بن صاحل البهاللاالستيعاب فيما قيـل يف احلجاب

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل الفوزانلباس املرأة املسلمة

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن عبد الرمحن السعداألساس يف بيان حاالت املرأة يف اللباس

طهارة القلوب يف مسألة)كشف الوجه بني املبيحني واملانعني، املسمى بـ 
(ضرب اخلمار على اجليوب

الرايض- مدار الوطن حممد بن خالد احلميد تقدمي وتقريظ الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدم3/1عودة احلجاب 

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدمدفع الصائل على مشروعية احلجاب الكامل

-دار أضواء السلف حممد فؤاد الربازيحجاب املرأة املسلمة بني انتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني
الرايض
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25

القاهرة- مكتبة ابن تيمية طارق بن عوض هللاالنقد البناء حلديث أمساء يف كشف الوجه والكفني للنساء

-دار أهل احلديث صاحل بن عبد هللا العصيميكشف النقاب عن ضعف حديث عائشة يف احلجاب
الرايض

مصر- دار املنار عبد القادر بن حبيب هللا السنديتكحيل العينني يف طرق حديث أمساء يف كشف الوجه واليدين

دار الفتح للدراساتخالد بن علي العنربيفتح الغفور بتضعيف حديث السفور
الشارقة- والنشر 

املدينة- دار النصيحة عقيل بن أمحد العقيليسلم األماين يف إجابة من يقول ابحلجاب بقول األلباين

استنارة بفقه والدي- األفضلية لسرت املرأة وجهها وكفيها ال لكشفهما 
العالمة حممد انصر الدين األلباين مع متعلقات أخرى ابحلجاب

حسانة بنت حممد انصر الدين
األلباين

لبنان- مؤسسة الراين 
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الرايض- مكتبة التوبة حممد بن أمحد السلفي احلدائي"الرتغيب والرتهيب"سلسلة األحاديث الصحيحة اخلاصة ابملرأة 

الكويت– مكتبة الرتاث خالد سيد علياحملرمات على النساء

مصر- مؤسسة قرطبة عمرو عبد املنعم سليمثالثون هنيا شرعيا للنساء

الرايض- دار القاسم سبعون خمالفة للنساء تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن عبد اللطيف بن هاجس الغامدي خمالفة تقع فيها الكثري من النساء أبدلتها الشرعية100- خمالفات نسائية 

القاهرة- دار احلرمني أم عبد هللا الوادعيةنصيحيت للنساء تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدمأدلة حترمي مصافحة املرأة األجنبية

مصر- مكتبة دار احلجاز حممد بن عواد العنزيالدر املنثور يف حترمي التربج والسفور

1413)محود بن عبد هللا التوجيري الصارم املشهور على أهل التربج والسفور
(هـ

القصيم- دار العليان 

1251   من 1099صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  فقه النساء والعشرة الزوجية وغزو املرأة وحقوقها
منهيات نسائية :املوضوع 

25

مصر- دار املستقبل نعمت صدقيالتربج تقدمي املشايخ
حممد الفقي وعبد الرمحن الوكيل

-مكتبة ذات النطاقني رقية بنت حممد احملاربالنص بتحرمي النمص
الرايض

مؤسسة الدرر السنيةيوسف بن عبد هللا األمحد(حبث فقهي)صوت املرأة  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد جزء يف زايرة النساء للقبور

.رايض بن حممد املسيمري و د. داالختالط بني اجلنسني، أحكامه وآاثره
حممد بن عبد هللا اهلبدان

شبكة نور اإلسالم

الرايض- دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفياالختالط

صنعاء- دار اآلاثر حممد بن عبد هللا اإلماماالختالط أصل الشر يف دمار األمم واألسر

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداححترمي االختالط والرد على من أابحه تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مؤسسة خالد بن الوليدعلي بن فهد أاب بطنيأدلة حترمي االختالط، وكشف شبه دعاته
الرايض- 

تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الدمام- دار ابن اجلوزي مفرح بن سليمان القوسيشبهات وردود- موقف اإلسالم من االختالط 

الرايض- دار املنهاج خالد بن عثمان السبتاالختالط بني اجلنسني يف امليزان

مناقشة ألمحد)تنزيه الشريعة اإلسالمية ومحلتها من فتنة االختالط 
(الغامدي

-مكتبة املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي
اجلزائر

مفهومه وأنواعه وأقسامه وأحكامه- االختالط بني الرجال والنساء 
وأضراره يف ضوء الكتاب والسنة وآاثر الصحابة رضي هللا عنهم

سعيد بن علي بن وهف القحطاين
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن حممد العبيكيمراتبه وحدوده وضوابطه... االختالط 

مكرر- متعلق ابالختالط )إشكال وجوابه يف حديث أم حرام بنت ملحان 
(يف كتب مشكل احلديث

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد
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جدة- دار املدين ( هـ241)أمحد بن حنبل أحكام النساء حتقيق
عبد القادر أمحد عطا

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ241)أمحد بن حنبل رواية أيب بكر اخلالل- أحكام النساء  حتقيق
أبو عمرو األثري

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليالنساء وما يتعلق هبن
( هـ597)البغدادي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن- ابن محيد - حممد بن إبراهيم فتاوى املرأة
ابز وغريهم

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود

القاهرة- دار الرايض (مستخلص من الفتاوى الكربى)فتاوى النساء من كالم ابن تيمية  مجع
إبراهيم بن حممد اجلمل

الرايض- مدار الوطن ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز فتاوى املرأة مجع
حممد بن عبد العزيز املسند

بريوت- دار ابن حزم 3/1الـتحفة البازية يف الفتاوى النـسائية  مجع
خالد بن حسني آل عبد الرمحن

مصر- دار الضياء جامع مسائل النساء من فتاوى الشيخ حممد بن انصر الدين األلباين انتقاء/ترتيب
عمرو عبد املنعم سليم

-مكتبة صنعاء األثرية فتاوى املرأة املسلمة لإلمام الوادعي
صنعاء

مجع
حممد بن أمحد املصنعي
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالنخبة من الفتاوى النسائية
( هـ1430)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

مصر- مكتبة السنة مصطفى العدوي5/1جامع أحكام النساء 

-دار كنوز أشبيليا فاحل بن حممد الصغريمن أسئلة النساء للنيب صلى هللا عليه وسلم
الرايض

ابن- ابن محيد - حممد بن إبراهيم فتاوى زينة املرأة والتجميل
ابز وغريهم

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

-مكتبة اإلمام الوادعي أم سلمة العباسيةالفتوى يف زينة بنت حوى
صنعاء

الرايض- دار التحبري لبىن بنت عبد العزيز الراشدالنوازل يف زينة املرأة تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د

الرايض- دار الفضيلة إزدهار بنت حممود املدينأحكام جتميل النساء يف الشريعة االسالمية

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي القول اجللي يف ِحل لبس النساء للحلي حتقيق
علي بن أمحد الرازحي
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املدينة- الناشر املتميز توفيق بن حممد البعدايناجلامع ملسائل النكاح والعشرة بني الزوجني وتعدد الزوجات تقدمي
الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليفقه النكاح والعشرة بني الزوجني
اجلزائر

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنتنوير الفكرة حبديث هبز بن حكيم يف حسن العشرة
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
مصلح بن جزاء احلارثي. د

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن فقه الزواج يف ضوء الكتاب والسنة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن الشروط يف النكاح

حممد صديق بن حسن القنوجيحسن األسوة مبا ثبت من هللا ورسوله يف النسوة
( هـ1307)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
مصطفى اخلن. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالزواج وجمموعة أسئلة يف أحكامه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافتاوى ونصائح وتوجيهات وتعليقات يف النكاح وأحكامه- دليل الزوجني 
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية
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الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل التنم(أحكام اخلطيبني واخلطاابت)األحكام الفقهية املتعلقة ابخلطابة الزوجية 

-املظاهر )عقبات الزواج وأخطارها الكربى يف حياة أمتنا اإلسالمية 
(العالج- األسباب 

مصر- مكتبة دار احلجاز طارق بن عبد الواحد بن علي

الرايض- دار عامل الكتب أمري عبد العزيز½األنكحة الفاسدة واملنهي عنها يف الشريعة 

الرايض- دار الشريف منصور الفيفيمن أخطاء الزواج يف الرضاع واملرضعة تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

،95 - 60 / 4تقع يف الفتاوى الكربى البن تيمية ج)مسائل يف النـكاح 
127 - 138)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

هيئة كبار العلماء ابململكة العربيةحتديد املهور
السعودية

-توزيع املكتبة األثرية 
املدينة

املؤلفيوسف بن جابر احملمديحترمي املتعة يف الكتاب والسنة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد السميع األنسياألساليب النبوية يف معاجلة املشكالت الزوجية

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن رشيد الرشيدمنهج اإلسالم يف معاجلة اخلالفات الزوجية
الرايض
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ابن- ابن محيد - حممد بن إبراهيم (فتاوى)عشرة النساء وحل اخلالفات الزوجية 
اجلربين- العثيمني - ابز 

الرايض- دار القاسم 

اجلمعية العلمية السعوديةإبراهيم بن علي احلسنالقواعد الذهبية للعالقات الزوجية يف ضوء القرآن الكرمي
جامعة– للقرآن الكرمي 

الرايض- مجعية قضاء عبد اجمليد بن عبد العزيز الدهيشيالضوابط الفقهية يف العالقات الزوجية

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطرييإحتاف اخلالن حبقوق الزوجني يف اإلسالم

 -160 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج )مسائل يف النفقات على الزوج 
166)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

580)حممد بن عبد الكرمي القزويين درة الضرع حلديث أم زرع
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنريع الفرع يف شرح حديث أم زرع
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي الوراق

544)عياض بن موسى اليحصيب بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد
(هـ

الدمام- دار الذخائر  حتقيق
أمين بن حامد الدسوقي

1420)حممد انصر الدين األلباين آداب الزفاف يف السنة املطهرة
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافتاوى ورسائل يف األفراح
( هـ1420)

الرايض- دار طيبة 

الرايض- دار ابن األثري أمحد بن عبد الرزاق العنقريكتاب األربعني على خطى أمهات املؤمنني تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن فرحان الزهراينأحكام الكتابية يف الفقه اإلسالمي

تكوين للدراساتإميان الطويرش ومها املانعأصوله وأبعاده- اخلطاب الفقهي املتعلق ابملرأة 
جدة- واألحباث 

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن عبد هللا احلسيينمن أجل فهم أعمق للشريك- الفروق بني الرجل واملرأة 
الرايض

-مكتبة اإلمام البخاري حسن عوض أمحد حسن(مكرر يف قسم الرد على الشيعة)عرض ونقد - املرأة عند الشيعة اإلمامية 
مصر

رد على من حجر الفاطميات)االنتصار للفاطميات واإلفادة يف الكفاءة 
(على اهلامشيني

صنعاء- دار اآلاثر عادل بن معوض الوادعي تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
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-املكتب اإلسالمي ( هـ1345)حممد رشيد رضا حقوق النساء يف اإلسالم وحقهن من اإلصالح احملمدي العام
بريوت

تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

أبو احلسن، علي احلسين الندويمكانة املرأة يف اإلسالم
( هـ1420)

دمشق- دار ابن كثري  إعداد
سيد عبد املاجد الغوري

الرايض- دار املنهاج ربيع بن هادي املدخلياحلقوق والواجبات على الرجال والنساء يف اإلسالم تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الدمام- دار ابن اجلوزي سعاد بنت حممد صبحي داخلمظاهر تكرمي املرأة يف الشريعة اإلسالمية

حبث فائز جبائزة األمري انيف بن عبد)حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية 
(العزيز العاملية للسنة النبوية

الرايض- دار احلضارة نوال بنت عبد العزيز العيد

سلسلة التعامل اجملتىب من سرية)تعامله صلى هللا عليه وسلم مع النساء 
(3- املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني 

تقدميحممد بن عبد الرمحن الزير
سعد بن تركي اخلثالن. د

تكرمي اإلسالم للمرأة، موعظة النساء، صفات)رسائل هتم املرأة املسلمة 
(الزوجة الصاحلة

طبعة خرييةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

الرايض- دار الفضيلة حممد بن يعقوب الدهلوي(رسالة جامعية)حقوق املرأة الزوجية والتنازل عنها 

الرايض- دار العاصمة زيد بن عبد الكرمي الزيدكيف أنصف اإلسالم املرأة
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الرايض- دار احلضارة فضل إهلي ظهريعظيم منزلة البنت

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسري(وليس الذكر األنثى)التمايز العادل بني الرجل واملرأة يف اإلسالم 

-مكتبة اإلمام الوادعي أم أسامة بنت علي العباسيةصفات املرأة املسلمة يف ضوء الكتاب والسنة
صنعاء

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن حممد املطلقشهادة املرأة يف الفقه االسالمي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلدور املرأة يف إصالح اجملتمع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مدارات لألحباث والنشرأمساء سيداملرأة ونقل املعرفة الدينية يف اإلسالم
القاهرة- 

نقله إىل العربية
أمحد العدوي. د

اختصاصات املرأة الفقهية وأثرها فيما يناط هبا من- تسوية املرأة ابلرجل 
األعمال العامة

مكة- دار سلف لطف هللا بن عبد العظيم خوجه

ابحثات لدراسات املرأةخلود بنت فراج الزعيب(مكرر يف كتب العقيدة)املسائل العقدية املتعلقة ابملرأة 
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الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن حممد الطيارالعدل يف التعدد

الرايض- دار العقيدة خالد بن إبراهيم الصقعيبأحكام وتوجيهات يف تعدد الزوجات

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحأحكام القْسم بني الزوجات

الرايض- دار القاسم أمحد بن عبد العزيز احلصنيتعدد زوجات الرسول

-دار كنوز أشبيليا إبراهيم بن عبد العزيز اليحىيالطريقة املثلى إليصال خرب زواجك إىل زوجتك األوىل
الرايض

تقدمي الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

 سؤاال حول ما جيب وما ال جيب88- سؤاالت فقهية يف تعدد الزوجات 
على الزوج يف تعدد الزوجات

الرايض- دار احلضارة حممد بن سعد الشهراين
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الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن محد اجلاليلشبهات يف طريق املرأة املسلمة

مصر- دار البخاري أمحد بن عبد العزيز احلصنياملرأة املسلمة أمام التحدايت

-دار أضواء السلف حممد فؤاد الربازي(5)مؤامرات على احلجاب 
الرايض

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد (رسائل يف احلجاب: تقدم يف كتب)حراسة الفضيلة 

الرايض- مكتبة الرشد صابر عبد الرمحن طعيمةاملرأة املسلمة بني غرائز البشر وهداية اإلسالم

-دار إيالف الدولية صالح الدين مقبول أمحداملرأة بني هداية اإلسالم وغواية اإلعالم
الكويت

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدماحلجاب ملاذا

كشف الوعثاء بزجر اخلبثاء، الداعني إىل مساواة النساء ابلرجال، وإلغاء
(سرد فوارق األحكام بني اجلنسني)فوارق األنثى 

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوري

-دار أطلس اخلضراء (توجيهات وردود حول املرأة ودعاوى التحرير)الشيخ ابن ابز وقضااي املرأة 
الرايض

مجع/إعداد
أمحد بن عبد هللا الناصر
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الطائف- مكتبة املورد ذايب بن سعد الغامديقيادة املرأة للسيارة بني احلق والباطل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرملاذا ال تقود املرأة السيارة يف اململكة العربية السعودية

مصر- مكتبة الرضوان عبد الرمحن بن سعد الشثريحكم قيادة املرأة للسيارة تقدمي املشايخ
الفوزان والرباك واجلربين والراجحي

حممود مهدي اإلستانبويل ومصطفىنساء حول الرسول والرد على مفرتايت املستشرقني
أبو النصر الشليب

الرايض- مكتبة السوادي 

الرايض- مدار الوطن خالد أبو صاحلخدعوها بقوهلم حسناء

الدمام- مكتبة األصمعي أمحد بن فتحي البكرييسالح املتنقبات يف التصدي ألصحاب الشبهات

مكرر)الرايضة والكشافة للبنات يف املدارس واجلامعات، حكمهما وآاثرمها 
(التغريب: يف كتب اجلهاد والغزو الفكري

مصر- دار الفالح عبد الرمحن بن سعد الشثري مراجعة املشايخ
الرباك والراجحي وابن جربين

مكرر يف كتب اجلهاد)تغريب املرأة أمنوذجا - حركة التغريب يف السعودية 
(التغريب: والغزو الفكري 

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداح

مؤسسة الدرر السنيةعادل بن حسن احلمدأمنوذجا« حترير املرأة يف عصر الرسالة»كتاب - حترير املرأة عند العصرانيني 
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دراسة نقدية - (سيداو)اتفاقة القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة 
يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

الرايض- دار التوحيد عارف بن عوض الركايب

الدمام- مكتبة املتنيب غازي بن سعد املغلوثالنسوية
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الرايض- دار الفضيلة عوض بن حسني الشهريمفاسده، أنواعه، ألفاظه، أحكامه- الطالق 

 -5/33تقع يف جمموع الفتاوى )البغدادية فيما حيل من الطالق وحيرم 
43)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(126 - 109 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف الطالق 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مدار الوطن فتاوى الطالق الصادرة عن مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز إعداد
عبد هللا الطيار و حممد املوسى. د

عبد الرمحن بن حيىي املعلمياحلكم املشروع يف الطالق املمنوع
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
حاكم بن عبيسان املطريي

الرايض- دار معاذ سليمان بن فهد العيسىالفيض يف حتقيق حكم الطالق يف احليض

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان
( هـ751)أيوب 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حاشية
حممد بن مانع النجدي/مجال الدين القامسي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحملة املختطف يف الفرق بني الطالق واحللف
( هـ728)

الرايض- دار الراية  حتقيق
عبد العزيز اجلزائري
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1الرد على السبكي يف مسألة تعليق الطالق 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن حممد املزروع

مصر- دار البصرية عبد هللا بن حممد الطيارحدود سلطة ويل األمر فيما أيمر به وهنى عنه يف قضااي النكاح وفرقه

مكتبة دار البيان احلديثةأمحد بن موسى السهلي. دالزواج بنية الطالق، حقيقته وحكمه وآاثره
الطائف- 

تقدمي املشايخ
صاحل اللحيدان وصاحل الفوزان

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(3ويقع يف الفتاوى الكربى ج )بيان الدليل على بطالن التحليل 
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
أمحد بن حممد اخلليل

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمبيان الدليل على بطالن التحليل
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق وختريج
محدي بن عبد اجمليد السلفي

تقع)شفاء العليل يف إختصار إبطال التحليل لشيخ االسالم ابن تيمية 
(ضمن سلسلة آاثر شيخ اإلسالم، ط جممع الفقه

البعلي، حممد بن علي احلنبلي
( هـ778)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

هيئة كبار العلماء ابململكة العربيةالنشوز واخللع
السعودية

-توزيع دار ابن رجب 
املدينة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(160 - 140 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف اخلـلع 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

-املكتب اإلسالمي ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل أحكام اخللع يف اإلسالم
بريوت
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الرايض- دار ابن فرحون عبد هللا بن حممد آل خننياخللع بطلب الزوجة لعدم الوائم مع زوجها

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحأحكام الظهار

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماحلضانة- رسالة يف تسليم البنت إىل األب أو األم 
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وتعليق
سعد الدين بن حممد الكيب. د
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الرايض- دار املغين عبد الرمحن بن سعد الشثرياملرأة والوالايت السيادية تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

األردن- دار النفائس حممد طعمه وسليمان القضاةالوالية العامة للمرأة يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار بلنسية حافظ أنوروالية املرأة يف الفقه االسالمي إشراف
صاحل بن غامن السدالن. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالتربج وخطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان العمل
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار العاصمة عبد الرب نواب الدينعمل املرأة وموقف اإلسالم منه

الثقبة- دار اهلجرة سامل الساملعمل املرأة تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

الرايض- دار الصميعي عدانن حسن ابحارثضوابط تشغيل النساء

الرايض- دار الفضيلة لطيفة بنت حمسن القرشيجهاد املرأة وهجرهتا يف السنة
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تتضمن أهم املسائل اليت حتتاجها- املقدمة النسائية من األحاديث النبوية 
املسلمة يف أبواب الطهارة والصالة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن انصر القعيمي ختريج
عبد هللا بن حممد السحيم

املؤلفدبيان حممد الدبيان3/1دراسة حديثية فقهية مقارنة - احليض والنفاس رواية ودراية 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيار(النفاس- االستحاضة - احليض )األحكام الشرعية للدماء الطبيعية 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلستون سؤاال عن أحكام احليض والنفاس
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف الدماء الطبيعية عند النساء
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار ابن خزمية رقية بنت حممد احملاربأحكام ومسائل- الطهارة عند املرأة 

عبد الكرمي بن حممد الالحمنوازل احليض والنفاس
( هـ1438)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيأحكام مباشرة النساء يف فرتة الدماء
الرايض

-دار كنوز أشبيليا هتاين بنت عبد هللا اخلنييندراسة فقهية- دفع احليض واستجالبه واضطراابته 
الرايض
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25

ابن القطان، علي بن حممد الفاسيإحكام النظر يف أحكام النظر حباسة البصر
( هـ628)

دمشق- دار القلم  حتقيق
إدريس الصمدي

-دار املعراج الدولية ( هـ530)أبو بكر حممد العامري أحكام النظر إىل احملرمات
الرايض

حتقيق
إبراهيم عبد احلميد

حبوث فقهية يف: مكرر يف قسم)أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر 
(مسائل معينة

الرايض- مكتبة املعارف مساعد بن قاسم الفاحل

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيالنظر وأحكامه يف الفقه اإلسالمي
الرايض

جدة- دار ماجد عسريي مصطفى أبو الغيط عبد احليفقه النظر تقدمي
مصطفى بن العدوي

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلدليل الطالب يف حكم نظر اخلاطب

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا اهلبدانوقـرن يف بيوتكن

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقياخللوة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
الرايض
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(37-1)جمموع الفتاوى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(5-1)املستدرك على جمموع الفتاوى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم6/1الفتاوى الكربى 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1جامع الرسائل واملسائل 
( هـ728)

جدة- دار املدين  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي) ، تطبع ألول مرة 9/1- جامع املسائل 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1الفتاوى العراقية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد هللا عبد الصمد املفيت

تطبع)اجملموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ االسالم ابن تيمية 
2/1 (ألول مرة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  مجع/حتقيق
هشام بن إمساعيل الصيين. د

القواعد النورانية يف اختصار الدرر املضية املشهور مبختصر الفتاوى
2/1املصرية البن تيمية 

البعلي، حممد بن علي احلنبلي
( هـ778)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان وأنس اليتامى

تتضمن ست رسائل يف أصول الفقه)اجملموعة األوىل - جامع الفصول 
(والعقيدة وغريها

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وحتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب
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املسائل واألجوبة البن تيمية، وفيها جواب سؤال أهل الرحبة، ومعه
اختيارات وترمجة للذهيب

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسني بن عكاشة

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف(دراسة عقدية)رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية 

مناظرات ابن تيمية ألهل امللل–  مقاال عن ابن تيمية وتراثه 30)تيميات 
(دراسة عقدية– رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية – والنحل 

-شركة رسالة دار البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن انصر الطيار5/1تقريب فتاوى ورسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي 5/1التهذيب والتذهيب جملموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية  هتذيب
عاصم بن حممد اللحيدان. د

بريوت- دار ابن حزم مروان كجك6/1ختريج أحاديث جمموع فتاوى ابن تيمية 

-دار الكتب العلمية جمدي بن منصور الشورىاحلاوي يف ختريج أحاديث جمموع الفتاوي
بريوت
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الرايض- مكتبة املعارف اللجنة الدائمة لإلفتاء26/1فتاوى اللجنة الدائمة  مجع
أمحد بن عبد الرزاق الدويش

الرايض- دار التوحيد 2/1اجلامع من إصدارات الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  إعداد
وليد أبو غازي وخالد العرفج

هيئة كبار العلماء ابململكة العربية7/1أحباث هيئة كبار العلماء 
السعودية

الرايض- دار زمزم 

لبنان- مؤسسة الراين ملخصات أحباث هيئة كبار العلماء مجع
سليمان بن صاحل اخلراشي

-جممع الفقه اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي4/1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
مكة
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن( هـ458)جمموع رسائل اإلمام القاضي أيب يعلى ابن الفراء 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجمموع رسائل ابن اجلوزي يف اخلطب واملواعظ واحلكاايت والفوائد العامة
( هـ597)البغدادي 

بريطانيا- جملة احلكمة  حتقيق وتعليق
وليد احلسني وهالل انجي

فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه، ومعه
أدب املفيت واملستفيت

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن
( هـ643)الشهرزوري 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

الدمام- دار ابن القيم ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف فتاوى النووي حتقيق
مصطفى حممود األزهري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف من فتاوى اإلمام النووي، املسماة ابملسائل املنثورة
دمشق

حتقيق/ترتيب
حممد احلجار/عالء الدين بن العطار

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدجمموع رسائل احلافظ ابن عبد اهلادي
( هـ744)املقدسي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسني بن عكاشة

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(رسائل كاملة يف مواضيع متنوعة)ري الفسائل يف جمموع الرسائل 
( هـ744)املقدسي 

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

عناية
رائد يوسف الرومي

761)خليل بن كيكلدي العالئي 2/1جمموع رسائل احلافظ العالئي 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وائل حممد بكر زهران

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بنفتاوى اإلمام الشاطيب
( هـ790)موسى األندلسي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد أبو االجفان. د
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن5/1جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي 
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

( هـ911)جالل الدين السيوطي 30/1جمموع رسائل العالمة السيوطي 
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
جمموعة من الباحثني

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد14/1موسوعة العالمة ابن خلدون 
( هـ808)

دار الكتاب املصري، دار
الكتاب اللبناين

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن( رسالة13حيوي )جمموع فيه رسائل للحافظ انصر الدين الدمشقي 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جمموع مؤلفات الشيخ العالمة الفقيه أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي
( هـ948)النجدي احلنبلي 

أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي
( هـ948)النجدي احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وحتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

1099)جمموع فتاوى الشيخ الفقيه القاضي عبد هللا بن حممد بن دهالن 
(هـ

عبد هللا بن حممد بن هدالن
( هـ1099)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د

حيوي مثانني رسالة - ( هـ1014)جمموع رسائل العالمة املال علي القاري 
يف خمتلف الفنون

املال علي القاري، علي بن سلطان
( هـ1014)حممد 

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
مجاعة  من الباحثني

حيوي - 10/1 ( هـ1033)جمموع رسائل العالمة مرعي الكرمي احلنبلي 
 رسالة54

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي
( هـ1033)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
مجاعة  من الباحثني

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاجملموع من رسائل الصنعاين
( هـ1182)

مكتبة أوالد الشيخ
مصر- للرتاث 

ختريج
إمساعيل بن إبراهيم آل أضامي
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الصنعاين، حممد بن إمساعيلجمموع الرسائل الفقهية
( هـ1182)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري

الصنعاين، حممد بن إمساعيلجمموع فيه فتاوى ورسائل العالمة حممد بن إمساعيل الصنعاين
( هـ1182)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد صباح منصور

الصنعاين، حممد بن إمساعيل7/1عون القدير من فتاوى ورسائل ابن األمري 
( هـ1182)

دمشق- دار ابن كثري  مجع وترتيب وحتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلياألجوبة النجدية عن األسئلة النجدية
( هـ1188)

عمَّان- دار الفتح  حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

العقيدة واآلداب، الفقه،)جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
خمتصر سرية الرسول، التفسري وخمتصر زاد املعاد، الرسائل الشخصية،

جامعة اإلمام حممد بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
الرايض- سعود 

جمموعة رسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب طبعت عام- اجلواهر املضية 
 هـ أبمر من امللك عبد العزيز آل سعود1349

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

مسائل الشيخ سليمان بن علي بن مشرف جده الشيخ حممد بن
عبدالوهاب رمحهم هللا

سليمان بن علي بن مشرف
( هـ1079)

الرايض- مكتبة املعارف  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن إمساعيل

الرايض- دار القاسم أئمة الدعوة النجدية16/1الدرر السنية من الفتاوى النجدية  مجع
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

الرايض- دار األخيار أئمة الدعوة النجدية5/1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لعلماء جند األعالم 
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دار املعمر للطباعة( هـ1225)محد بن انصر آل معمر جمموعة املسائل والرسائل والفتاوى
والنشر والتوزيع

اليمن- مكتبة اجليل ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 12/1الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

وهو جمموع حيتوي على شرح)الرسائل السلفية يف إحياء سنة خري الربية 
–رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة – الصدور يف حترمي رفع القبور 

الرايض– دار النفائس ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  تعليق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

الرايض- دار العقيدة سلطان الفايزفقه مفيت الداير النجدية الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيرسائل وفتاوى الشيخ عبد هللا عبد الرمحن أاب بطني
( هـ1282)

الرايض- دار الشريف  مجع
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

مفيت)جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العالمة عبد هللا عبد الرمحن أاببطني 
(البالد النجدية

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تقدمي/حتقيق
الشيخ صاحل الفوزان/خالد السكران

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ1306)حممد البشري اإلبراهيمي 5/1آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 
تونس

مجع/إعداد
أمحد طالب اإلبراهيمي. د

دليل"فتاوى اإلمام الشريف صديق بن حسن القنوجي البخاري، املسمى 
"الطالب على أرجح املطالب

حممد صديق بن حسن القنوجي
( هـ1307)

الرايض- دار الداعي  عناية/ترمجة
حممد لقمان السلفي. د/ ليث آل حممد 

اجملموع ملؤلفات الشيخ الفقيه القاضي العالمة أمحد بن إبراهيم العيسى
( هـ1329)احلنبلي 

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د
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الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق ( هـ1349)اجملموع املفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن محد بن عتيق  مجع
إمساعيل بن سعد بن عتيق

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقريجمموعة الرسائل العقدية
( هـ1349)

الرايض- دار الفضيلة  دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ1358)ابن ابديس، عبد احلميد 4/1آاثر ابن ابديس 
تونس

إعداد
عمار الطاليب. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر27/1جمموع مؤلفات الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي 
( هـ1376)

الرايض- دار امليمان  إشراف
أربعة من أبناء الشيخ

وهي الرسائل الشخصية املرسلة من)األجوبة النافعة عن املسائل الواقعة 
ينشر ألول )(الشيخ عبد الرمحن بن سعدي اىل تلميذه عبد هللا بن عقيل

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألجوبة السعدية عن املسائل القصيمية
( هـ1376)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مراسالت بني ابن سعدي وبعض)األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية 
(علماء الكويت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مركز البحوث
والدراسات الكويتية

دراسة/حتقيق
وليد بن عبد هللا امليس

 رسالة يف العقيدة31- جمموع ابن سعدي يف العقيدة واملنهج والدعوة 
وأصول الدين واملنهج والشبهات والردود والدعوة وحماسن اإلسالم

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مصر- دار االستقامة 

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر (جمموع مقاالت وأحباث)كلمة احلق  تقدمي
عبد السالم حممد هارون
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القاهرة- دار التأصيل ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر مجهرة حبوث ومقاالت الشيخ أمحد حممد شاكر إعداد
أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

جامع)جمموع الرسائل واملنظومات العلمية للعالمة حافظ بن أمحد احلكمي 
(الثين عشر رسالة تطبع ألول مرة

مصر- دار االستقامة ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

شيخ) ( هـ1377)موسوعة األعمال الكاملة لإلمام حممد اخلضر حسني 
15/1 (اجلامع األزهر وعالمة بالد املغرب

دمشق- دار النوادر ( هـ1377)حممد اخلضر حسني  مجع
علي الرضا احلسيين

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز( هـ1385)املنتقى من أعمال الشيخ حممد ابن مانع رمحه هللا 
( هـ1385)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي25/1آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي 
( هـ1386)

مكة- دار عامل الفوائد  إعداد
مجاعة  من الباحثني

عبد العزيز بن حممد الشثري( هـ1387)رسائل الشيخ عبد العزيز بن حممد أبو حبيب الشثري 
( هـ1387)

الرايض- دار احلبيب  إعداد
حممد بن انصر الشثري. د

حممد بن إبراهيم آل الشيخ13/1جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 
( هـ1389)

مجع وترتيب وحتقيق
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

عبد هللا بن إبراهيم القرعاويجمموع األجوبة املفيدة
( هـ1389)

مجع
عمر بن إبراهيم التوجيري

جمموع مؤلفات الشيخ فاحل بن مهدي بن سعد آل مهدي النجدي احلنبلي
( هـ1391)

1391)فاحل بن مهدي آل مهدي 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د
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حممد األمني بن حممد املختار11/1آاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  إشراف
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

مكة- دار عامل الفوائد زاهر بن حممد الشهري2/1الفهارس الشاملة آلاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 

الرايض- دار طيبة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس حممد خليل هراس. فتاوى األستاذ العالمة د مجع
عبد الكرمي بن عبد اجمليد درويش

ابن محيد، عبد هللا بن حممدفتاوى مساحة الشيخ عبد هللا بن محيد
( هـ1402)

الرايض- دار القاسم  عناية
عمر بن حممد القاسم

ابن محيد، عبد هللا بن حممدالفتاوى والدروس يف املسجد احلرام
( هـ1402)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
إبراهيم بن علي احلمدان

ابن محيد، عبد هللا بن حممدجمموع مقاالت مساحة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد
( هـ1402)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1403)حممد بن علي احلركان ( هـ1403)جمموع مقاالت معايل الشيخ حممد بن علي احلركان 
الرايض

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د

رسائل العالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل املغريب للعلماء والوجهاء
4/1

الكويت- دار لطائف ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل  مجع
مشهور بن حسن آل سلمان

املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء) 7/1جمموع الشيخ عبد هللا الدويش 
الظالل، التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد، التنبيه على أخطاء ابن

1409)عبد هللا بن حممد الدويش 
(هـ

القصيم- دار العليان 
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اجملموعة األوىل- جمموع مؤلفات ورسائل العالمة محود التوجيري رمحه هللا 
(حتتوي على أربعة عشر مؤلفا)

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

عناية
القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة

دار الفضيلة للنشر( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي 2/1 ( هـ1415)فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي 
والتوزيع

إعداد
وليد منسي والسعيد بن صابر

الطائف- مكتبة املورد ( هـ1415)ترمجة وجامع فتاوى العالمة اإلمام عبد الرزاق بن عفيفي  مجع
حممود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الرايض- مدار الوطن ( هـ1415)حوار علمي مع مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  إعداد
السعيد بن صابر عبده. د

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري ( رسائل10)رسائل فقهية 

1419)صاحل بن علي بن غصون 9/1مثر الغصون من فتاوى الشيخ صاحل بن علي بن غصون 
(هـ

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا30/1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف  مجع
حممد بن سعد الشويعر. د

مجعية إحياء الرتاثكـنز اإلفادات يف فهرسة جمموع فتاوى ومقاالت
الكويت- اإلسالمي 

إشراف
حممد بن محد احلمود النجدي. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللادروس وفتاوى يف املسجد احلرام
( هـ1420)

مجعه
صالح الدين بن عثمان بن أمحد
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافتاوى وتنبيهات ونصائح
( هـ1420)

بريوت- دار اجليل 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا4/1فتاوى نور على الدرب 
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن  مجع
عبد هللا الطيار وحممد املوسى. د

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على جمموعة من
3/1الكتب يف فنون خمتلفة 

الرايض- دار الدرر  عناية تلميذه
عبد العزيز بن عبد هللا بن قاسم

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(تقدم ذكره يف أركان اإلسالم)أركان اإلسالم 
( هـ1420)

الرايض- دار الداعي  إعداد
لقمان السلفي. د

تقدم ذكره يف أركان)حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم 
(اإلسالم

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

-دار الفائزين للنشر 
الرايض

مجع
حممد بن شايع الشايع

الدمام- دار ابن اجلوزي مسائل اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا قيدها
حممد بن عبد العزيز بن سعد. د

تقييدسؤاالت ابن وهف لشيخ اإلسالم اإلمام اجملدد عبد العزيز بن ابز
سعيد بن علي بن وهف القحطاين. د

-مكتبة اإلمام ابن القيم مسائل أيب عمر السدحان لإلمام ابن ابز رمحه هللا
الرايض

تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وعبد هللا اجلربين

الرايض- دار ابن خزمية الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابن ابز والعلماء إعداد
حممد املوسى وحممد احلمد
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الرايض- دار التدمرية (رمحه هللا تعاىل)مسائل اإلمام ابن ابز  تقييد
حممد بن عبد هللا بن مانع

رسائل مساحة الشيخ عبد العزيز بن- الرسائل البازية إىل الداير احلضرمية 
(ابز إىل حضرموت

الرايض- دار الوفاق  مجع وإعداد
حممد بن سعيد بكران

مصر- دار ابن عباس 18/1جامع تراث األلباين يف الفقه  صنعه
شادي بن حممد آل نعمان. د

مصر- دار البخاري نظري رمضان حجي(فهرس املسائل اليت انقشها األلباين)إرشاد القاصي والداين إىل فقه األلباين 

1420)حممد انصر الدين األلباين األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين الفتاوى الكويتية والفتاوى األسرتالية
(هـ

الرايض- دار الضياء  مجع
عمرو عبد املنعم سليم

سكينة بنت الشيخ حممد انصرسألت أيب العامل اإلمام حممدا نصر الدين بن نوح األلباين رمحه هللا تعاىل
الدين األلباين

لبنان- مؤسسة الراين 

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 9/1جمموعة مؤلفات الشيخ عطية حممد سامل 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل30/1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
( هـ1421)

الرايض- دار الثراي 
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ابن عثيمني، حممد بن صاحل10/1لقاء الباب املفتوح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل12/1فتاوى نور على الدرب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل18/1دروس وفتاوى من احلرمني الشريفني 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل4/1اللقاءات الشهرية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى سؤال على اهلاتف 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى على الطريق يف مسائل متنوعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(تقدم يف أركان اإلسالم)فتاوى أركان اإلسالم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاللقاءات الرمضانية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأجوبة خمتصرة يف مسائل متنوعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1الدروس الفقهية من احملاضرات اجلامعية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيار2/1 (ابن ابز وابن عثيمني)لقاءايت مع الشيخني 

مجع( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي جمموع فتاوى الوادعي
صادق بن حممد البيضاين

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي حتفة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريب

خطب وحماضرات ومواعظ اإلمام اجملدد مقبل بن هادي- اجلامع الكبري 
2/1الوادعي اليماين 

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

ختريج/مجع
أيب عبد هللا املصنعي

جمموع مؤلفات وحتقيقات فضيلة الشيخ الدكتور عبد السالم بن برجس آل
7/1 ( هـ1425)عبد الكرمي رمحه هللا 

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

1426)عبد هللا بن حسن بن قعود جمموع رسائل ومقاالت
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء 

1429)جمموع مقاالت الشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد القضاعي 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 
الرايض

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د

القاهرة- دار ابن حزم ( رسالة15)جمموعة رسائل فضيلة الشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد 
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الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن سعد الطخيسرمحه هللا- سؤااليت لفضيلة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 3/1فتح الرب الودود يف الفتاوى والرسائل والردود 

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيدرر وفوائد من دروس وفوائد الشيخني الوادعي والنجمي

مثرات التدوين من فتاوى مساحة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين
2/1

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج وتعليق
طارق بن حممد اخلويطر. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام 11/1جمموع مؤلفات وحتقيقات فضيلة الشيخ حممد بن سليمان آل بسام 

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز2/1فتاوى ابن عقيل 
( هـ1432)

القاهرة- دار التأصيل 

جمموع كتب ورسائل ومقاالت الشيخ عبد هللا بن خلف السبت رمحه هللا
4/1 ( هـ1433 - 1366)

1433)عبد هللا بن خلف السبت 
(هـ

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

صاحل بن عبد الرمحن احلصني2/1األعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصني 
( هـ1434)

منتدى العالقات العربية
نشر مكتبة- والدولية 

مجع/إعداد
رائد السمهوري

اجملموعة الكاملة ملؤلفات مساحة الشيخ العالمة حممد بن عبد هللا السبيل
رمحه هللا

1434)حممد بن عبد هللا السبيل 
(هـ

-مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل حبوث ورسائل شرعية
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد 

العقد املنضد اجلديد يف اإلجابة عن مسائل يف الفقه واملناهج والتوحيد
( سؤال وجواب2000أكثر من ) 5/1

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

1442)حممد بن إمساعيل العمراين 3/1نيل األماين بفتاوى القاضي حممد بن إمساعيل العمراين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  مجع/ترتيب/ختريج
عبد هللا بن قاسم ذيبان

-مكتبة الغرابء األثرية صاحل بن فوزان الفوزاناملنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان
املدينة

مجع
عادل بن علي الفريدان

الرايض- دار الصميعي صاحل بن فوزان الفوزانمسائل علمية وفتاوى شرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانلقاء مع أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

ألقاها يف مشعر مىن مرتبة- دروس وفتاوى لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان 
على أبواب العلم

الرايض- دار التوحيد صاحل بن فوزان الفوزان إعداد
إبراهيم بن علي احلمدان

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر6/1كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر22/1اجلامع للمؤلفات والرسائل 
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املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد22/1اجلامع للبحوث والرسائل 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد الطيار27/1عبد هللا بن حممد الطيار . جمموع مؤلفات ورسائل وحبوث األستاذ د

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعدجامع الرسائل واملقدمات

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ19/1جمموعة العقيدة 
الرايض- 

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ7/1جمموعة الفقه واحلديث والتفسري 
الرايض- 

عقدية، تراجم، تفسري، العلم وآداب املتعلم،)سلسلة احملاضرات العلمية 
7/1 (منهجية، فقهية، سياسية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخلي15/1جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن هادي 

الكويت- دار اخلزانة وصي هللا بن حممد عباسجمموعة حبوث علمية

مصر- دار التقوى أبو إسحاق احلويين(إقامة الدالئل على عموم املسائل)فتاوى أيب إسحاق احلويين، املسمى 
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الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن سليمان بن منيع3/1جمموع فتاوى وحبوث الشيخ عبد هللا بن منيع  

ابن ابز،)فتاوى علماء البلد احلرام - الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية 
(ابن عثيمني، الفوزان، ابن جربين، اللجنة الدائمة

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

إعداد
خالد بن عبد الرمحن اجلريسي. د

1251   من 1138صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة  ملح العلم
مرتبة على اتريخ وفاة املؤلف- ملح العلم  :املوضوع 

27

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة(4/1)عيون األخبار 
( هـ276)الدينوري 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
منذر حممد سعيد أبو شغر

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاحلم معاوية
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالنيل والفرات
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

تشتمل على طائفة من الغرر والقصص) (أو األمايل اليزيدية)أمايل اليزيدي 
(واألخبار

اليزيدي، حممد بن بن العباس بن
( هـ310)املبارك 

بريوت- عامل الكتب 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري، أمحد بن مروان 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب زيد القريواين، عبد هللاكتاب اجلامع يف السنن واآلداب واحلكم واملغازي والتاريخ وغري ذلك
( هـ386) (مالك الصغري)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حممد بن عبد هللا األصبهاين(مسائل متفرقة يف العلم)اجملالس 
( هـ420) (اخلطيب اإلسكايف)

األردن- دار عمار  حتقيق
غامن قدوري احلمد. د

املنثور من احلكاايت والسؤاالت من خالل خمطوط منتخب منه ونصوص
عنه يف كتب الرتاجم

ابن القيسراين، حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياألذكياء
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
حممد عبد الرمحن عوض
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليروضة الناقل ونزهة العاقل
( هـ597)البغدادي 

دائرة الشئون اإلسالمية
ديب- والعمل اخلريي 

عناية
عبد احلكيم األنيس. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليصيد اخلاطر
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
طارق بن عوض هللا

الدمام- دار ابن اجلوزي البن اجلوزي (صيد اخلاطر)أعذب اخلواطر، خمتصر  اختصار
حممد بن صاحل فرحان

ضياء الدين املقدسي، حممد بنأحاديث وحكاايت وأشعار
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق وختريج وتعليق
اندر بن عمر بلطه جي

-الدار العاملية للنشر الفوائد السنية من جمموع فتاوى ابن تيمية
االسكندرية

تعليق/مجع
خالد بن مجعة اخلراز

 نص منتقى من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد700- اخلالصة التيمية 
خالصة فكره وآرائه يف الدين واحلياة- بن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  اختيار ومجع وترتيب
إبراهيم بن عبد الرمحن الرتكي

الثقبة- دار اهلجرة علوي بن عبد القادر السقافاملنتخب من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية

الرايض- دار التدمرية ( فائدة منتقاة يف فنون متنوعة350)الدرر البهية من فتاوى ابن تيمية  عناية/مجع/ترتيب
حممد بن عبد الرمحن العريفي. د

الرايض- دار القاسم درر من كالم شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى واملستدرك عليه انتقاء
عبد امللك القاسم
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنمفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم والرايدة
( هـ751)أيوب 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب (مرتبة مبوبة)فوائد الفوائد البن القيم 

آاثر اإلمام ابن قيم) 3/1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة 
(24- اجلوزية 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالفوائد
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالفوائد
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1بدائع الفوائد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

القاهرة- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليل(البن القيم)تنقيح اإلفادة من مفتاح دار السعادة 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملنتقى من فرائد الفوائد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار التوحيد للنشر سؤاالت ابن القيم لشيخ االسالم ابن تيمية ومساعاته منه
الرايض

انتقاء/حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي
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الرايض- دار القاسم إبراهيم الغامديما رواه ابن القيم عن شيخ اإلسالم

اآللوسي، حممود بن عبد هللانصوص أدبية يف الوصااي والوعظ والتاريخ والقصص- مقامات اآللوسي 
( هـ1270)

عمَّان- دار النور  عناية
ذاكر احلنفي

فوائد)طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد والضوابط واألصول 
(منتقاة من كتب ابن تيمية وابن القيم

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن 

حصول املأمول برتتيب طريق الوصول إىل العلم املأمول مبعرفة القواعد
والضوابط واألصول

بريوت- دار ابن حزم  ترتيب
اندر بن سعيد التعمري

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالرايض الناضرة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الزاخرة
( هـ1376)

الدمام- رمادى للنشر  عناية
عبد الرمحن آل حممد

فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
(تقدم يف كتب التفسري)املستنبطة من القرآن 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرجمموع الفوائد واقتناص األوابد
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية/تقدمي
سعد الصميل/ الشيخ عبد هللا البسام 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرنور البصائر واأللباب يف أحكام العبادات واملعامالت واحلقوق واآلداب
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد بن عثمان السبت. د

الرايض- وقفية التحبري بسام بن سليمان اليوسفللشيخ ابن سعدي (نور البصائر واأللباب)حلية الذخائر واآلداب بشرح 
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نور البصائر واأللباب يف أحكام العبادات واملعامالت واحلقوق)شرح 
، للشيخ عبد الرمحن بن سعدي(واآلداب

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري
الرايض

(ترتيب فوائدها ترتيبا موضوعيا)حتفة العلماء برتتيب سري أعالم النبالء 
(تقدم يف كتب السري)

اإلسكندرية- دار اإلميان أم صفية/ أمحد بن سليمان  تقدمي
حممد صفوت نور الدين

جدة- دار املنهاج 3/1الفوائد الغراء من هتذيب سري أعالم النبالء  مجع/ترتيب
الشريف فهد بن أمحد املهديل

فوائد وحكم وقصص وآداب- إمتاع النواظر مبا مجُِع من ظهور الدفاتر 
للذهيب« سري أعالم النبالء»وأخالق من 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

(سري أعالم النبالء)روائع القصص واألمثال مأخوذة من - منجد اخلطيب 
2/1 (رايض الصاحلني)ومرتبة على 

بريوت- دار ابن حزم أمحد بن صقر السويدي

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خمتارات من سري أعالم النبالء واتريخ اإلسالم

الرايض- دار الثراي ماجد بن حممد العسكراجلواهر من سري أعالم النبالء

مع تراجم اجلزء املفقود من- جامع أخبار النساء من سري أعالم النبالء 
السري

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن حسني بن حسني تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

( هـ764لصالح الدين الصفدي )األخبار العليات من الوايف ابلوفيات 
2/1

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

انتقاء
حممد بن موسى الشريف
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مكة- دار طيبة اخلضراء طارق بن حممد اخلويطرالبن خلكان (وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان)فوائد من كتاب  تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

صنعاء- دار اآلاثر ايسر العدين(البداية والنهاية)اهلداية يف ترتيب فوائد 

تقدم يف كتب) 2/1فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري - الروض النضري 
(التفسري

-مكتبة اإلمام الذهيب غزاي بن محدان الوهيب
الكويت

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بناإلفادات واإلنشادات
( هـ790)موسى األندلسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  دراسه وحتقيق
حممد أبو األجفان. د

اإلسكندرية- دار اإلميان فيصل بن عبده احلاشديالكنز املدفون يف مقدمة ابن خلدون

شهاب الدين، حممد بن أمحداملستطرف يف كل فن مستظرف
( هـ850)األبشيهي 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممد خري طعمه احلليب

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناملنتخب
( هـ852)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
حممد بن رديد املسعودي. د

1268)حممد بن إبراهيم بن سيف نظم الدرر واجلواهر يف النواهي واألوامر
(هـ

الزلفي- دار املتعلم  شرح
عبد هللا بن حممد الطيار. د

حممد صديق بن حسن القنوجيأجبد العلوم
( هـ1307)

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد بن رايض األمحد
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حممد صديق بن حسن القنوجيرحلة الصديق إىل البيت العتيق
( هـ1307)

الدمام- دار ابن القيم 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري 2/1تذكرة طاهر اجلزائري  حتقيقتحقيق
حممد خري رمضان يوسف

الرايض- مدار القبس أمحد بن براك اهليفي فائدة من تفسري أضواء البيان للعالمة حممد األمني الشنقيطي1000 تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

الشيخ الطاهر بن عاشور)املؤنس مبباحثة شيخ شيوخنا عالمة تونس 
(( هـ1393)

مركز إحياء للبحوثانجي بن راشد العريب
والدراسات

الطائف- مكتبة املعارف ( هـ1396)خري الدين الزركلي ما رأيت وما مسعت تعليق
عبد الرزاق كمال

عبد الرمحن بن حممد الدوسريللحق واحلقيقة من كالم خري اخلليقة
( هـ1399)

جدة- دار احملمدي  حتقيق وتعليق
مصطفى أبو النصر الشليب

كالم منوع يف العقيدة وذكر بعض البدع والتحذير)السيف القاطع للنزاع 
(منها

حممد املرزوق بن عبد املؤمن الفاليت
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي  تعليق/تصحيح
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحديث الصباح من الدروس واحملاضرات والتعليقات
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية/مجع
صالح الدين بن عثمان بن أمحد

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحديث املساء من الدروس واحملاضرات والتعليقات
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية/مجع
صالح الدين بن عثمان بن أمحد
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالفوائد املتنوعة يف العقائد والتفسري واحلديث والتاريخ وغري ذلك
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

فوائد وجمالس علمية من جمالس اإلمام عبد العزيز ابن ابز)مثرات اجملالس 
(رمحه هللا

املؤلفوليد بن عبد الرمحن احلمدان

جامع فوائد يف التفسري واحلديث)الفوائد العلمية من الدروس البازية 
(واملصطلح والتوحيد

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار طيبة الفوائد اجللية من دروس الشيخ ابن ابز العلمية مجع
علي مفرح الزهراين

الكويت- دار ابن األثري األربعون البازية يف العقيدة والعبادة والسلوك

الرايض- مكتبة املعارف عبد اللطيف بن حممد بن أيب ربيع2/1نظم الفرائد مما يف سلسليت األلباين من الفوائد 

مصر- مكتبة األنصار حممد حامد عبد الوهابفرائد الشوارد ملا يف كتب األلباين من فوائد

-دار أطلس اخلضراء مقاالت األلباين
الرايض

مجع
نور الدين طالب

القاهرة- دار اآلاثر الدرر الغوايل من كالم العالمة حممد انصر الدين األلباين مجع وترتيب
القسم العلمي ابلدار
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ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز(حكم ونوادر وألغاز وأقاويل)كشكول ابن عقيل 
( هـ1432)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر

اجلامع للرحلة إىل ابن عقيل، املشتمل على اإلكليل والتكميل والتحجيل
 هـ1431 - 1423للفرتة 

-دار البشائر اإلسالمية وليد بن عبد هللا املنيس
بريوت

جمموع فيه من آاثر مساحة الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العقيل يف
الذكرايت والتاريخ والرتاجم

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

بريوت- دار ابن حزم  مجع/إعداد
حممد زايد بن عمر تكلة

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا احلميديإطاللة على الذكرايت

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزاندروس من القرآن الكرمي والسنة املطهرة

حممد بن علي بن آدم األثيويبالفوائد السمية يف قواعد وضوابط علمية
( هـ1442)

دار الرضا للنشر والتوزيع

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيتقييد الشوارد من القواعد والفوائد

الرايض- دار الصميعي سعد بن تركي اخلثالن(يف فنون شىت)لطائف الفوائد 

مقاالت السري والرتاجم واملناقب ومقدمات الكتب والتقاريظ هلا للعالمة
تقي الدين اهلاليل رمحه هللا

بريوت- دار املقتبس ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان
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، ويليها رحلة تقي الدين( هـ1383حمرم )رحليت من الرابط إىل برلني 
للشيخ مشهور حسن آل سلمان ( هـ1384)اهلاليل إىل مشال النرويج 

بريوت- دار املقتبس ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل 

مجهرة مقاالت وحبوث مؤرخ القدس العالمة املؤرخ األديب اآلاثري عبد هللا
3/1خملص 

-مركز امللك فيصل ( هـ1367)عبد هللا خملص 
الرايض

مجع وعناية
حممد خالد كالب

جمموعة مقاالت كتبها الشيخ عبد الوهاب بن)استفدت من هؤالء املؤلفني 
(( هـ1381)عبد اجلبار الدهلوي 

عبد الوهاب بن عبد اجلبار الدهلوي
( هـ1381)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد اإلله بن عثمان الشايع

(راية اإلسالم)اجملموع املنتخب من مقاالت علماء اململكة وغريهم يف جملة 
2/1

مكة- املكتبة األسدية انصر بن سعود السالمة

1383 - 1343)مقاالت كبار العلماء يف الصحف السعودية القدمية 
(3/1( )اجملموعة األوىل )(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع
أمحد اجلماز، عبد العزيز الطويل

-دار التوحيد للنشر عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(أبيات جامعة)أبيات مجع الشتات 
الرايض

-دار سبيل املؤمنني ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل جمموع مقاالت العالمة عبد الرمحن الوكيل
القاهرة

مجع وترييب وعناية
شعبان عبد اجمليد، حممد بن عوض املصري

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ1418)مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر 

الرايض- دار احلضارة علي بن حممد العمرانيف حمراب القراءة أبقالم كبار الكتاب
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الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمرانمقاالت كبار الكتاب عن القراءة والكتاب

حتقيق كتاب ذم ذي-حتقيق كتاب التوبة البن عساكر)- أوراق منثورة 
(ملحوظات على كتاب الوقوف على املوقوف-الوجهني واللسانني له

الكويت- دار غراس مشعل بن حممد احلداري

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمرانأعالم عاصرهتم وذكرايت ومراجعات- مآثر ودفاتر 

الرايض- دار املغين عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر(خطب ونصائح، كلمات ومقاالت)الفوائد املنـثورة 

الرايض- مدار القبس سعيد بن سعد آل محادمواقف هلم من خالل كتبهم- حكاايت العلماء 

الرايض- دار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانحكم وأحكام، سنن وآداب، فرائد وفوائد- الدليل العلمي 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول خرب ومعلومة100- خرب الكتاب 
اجلزائر

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولفوائد علمية وآداب شرعية- الكشكول 
اجلزائر

الرايض- دار التدمرية هشام بن عبد امللك آل الشيخجمموعة من الرتاجم والسري والفوائد- ملح العلم 
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الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمد(اجملموعات األوىل والثانية والثالثة)املنتقى من بطون الكتب 

فرائد ملتقطة وفوائد متنوعة من بطون كتب السلف- كناشة البريويت 
املتفننة

-دار البشائر اإلسالمية مازن بن عبد الرمحن البريويت
بريوت

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيقمن بطون الكتب

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيققصص ال تثبت

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسمرفقاء السمر

اجلزائر- دار الفرقان منري اجلزائريصيد الفوائد من كتب األماجد

املؤلفحممد بن انصر العريينالصيد املنتقى إلحتاف أهل التقى

الدمام- دار ابن اجلوزي حامت بن علي الشهريالدر النفيس يف متعة اجلليس

الرايض- دار العاصمة 10/1 (أي جملة املنار للشيخ حممد رشيد رضا)املختار من املنار  إعداد وتعليق
عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ
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القاهرة- دار الذخائر 3/1حبوث ونصوص حمققة مهداة للشيخ أيب إسحاق احلويين  عناية
عمرو عبد العظيم احلويين
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مع دراسة لتطور التدوين ومناهج املؤرخني- منهج كتابة التاريخ اإلسالمي 
حىت هناية القرن الثالث اهلجري

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن صامل السلمي

سري امللوك منذ بدأ اخلليقة إىل مقتل يزدجرد بن هبرام اجور آخر ملوك
 م438العجم سنة 

عبد امللك بن قريب األصمعي
( هـ216)

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 

حتقيق
خالد أمحد املال السويدي. د

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةاملعارف
( هـ276)الدينوري 

مصر- دار املعارف  حتقيق
ثروت عكاشة

ابن جرير، حممد بن جرير الطربياتريخ األمم وامللوك
( هـ310)

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي13/1اتريخ الطربي - الصحيح والضعيف واملسكوت عنه 
( هـ310)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
حممد بن طاهر الربزحبي

دمشق- دار ابن كثري 10/1 (قصص األنبياء واتريخ ما قبل البعثة)صحيح اتريخ الطربي  حتقيق
حممد بن طاهر الربزحبي

اجمللس األعلى للشئون( هـ334)يزيد بن حممد األزدي اتريخ املوصل
مصر- اإلسالمية 

حتقيق
علي حبيبة. د

بريوت- دار صادر ( هـ340)أمحد بن سهل البلخي كتاب البدء والتاريخ تقدمي
مسري مشس. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي18/1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد ومصطفى أبناء عبد القادر عطا
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- مكتبة اآلداب 

ابن األثري اجلزري، علي بن حممد11/1الكامل يف التاريخ 
( هـ630)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مراجعة
حممد يوسف الدقاق

ابن العدمي، عمر بن أمحد بن أيب10/1بغية الطلب يف اتريخ حلب 
( هـ660)جرادة 

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
املهدي عيد الرواضيه

قطب الدين، موسى بن حممد( هـ711 - 697)ذيل مرآة الزمان 
( هـ726)اليونيين 

اإلمارات- اجملمع الثقايف  حتقيق
محزة عباس. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد52/1اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد17/1اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 
( هـ748)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

-دار الغرب اإلسالمي بشار عواد معروف(اتريخ اإلسالم)الذهيب ومنهجه يف كتاب 
بريوت

اتريخ ا)الذهيب ومنهجه يف )نكت على كتاب - النكت الذهبية 
((إلسالم

-مكتبة اإلمام البخاري حسني بن عكاشة
مصر

تقدمي
بشار عواد معروف. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدذيل اتريخ االسالم
( هـ748)

الرايض- دار املغين  عناية
مازن بن سامل ابوزير
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مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1دول اإلسالم 
( هـ748)

بريوت- دار صادر  حتقيق
حسن إمساعيل مروة

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( هجري700انتهى إىل عام )العرب يف خرب من غرب 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( هجري740 - 701من عام ) 4/1ذيول العرب يف خرب من غرب 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

تذييل الذيل، لعبد الغين بن عبد الواحد: الذيل على ذيل العرب، ويليه
( هـ833)املرشدي 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

القاهرة- دار الذخائر  تعليق
أمحد عبد الستار

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 21/1البداية والنهاية 
(هـ

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 20/1البداية والنهاية 
(هـ

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
بشار عواد وعبد القادر األرانؤوط. د

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدمقدمة ابن خلدون
( هـ808)

دمشق- دار يعرب  حتقيق وتعليق وختريج
عبد هللا بن حممد الدرويش

خمتصر مقدمة ابن خلدون، مع احملافظة على مجيع األفكار احلضارية
( شرح وتعليق700ويتضمن أكثر من )واالجتماعية واالفتصادية والرتبوية 

الرايض- دار قرطبة  تعليق/اختصار
عبد احملسن بن أمحد العصيمي. د

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم)اتريخ ابن خلدون 
(17/1والرببر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب 

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد
( هـ808)

–دار القريوان للنشر 
تونس

حتقيق
إحسان الثامدي واملهدي عيد
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ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن)اتريخ ابن خلدون املسمى 
عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد
( هـ808)

لبنان- دار الفكر  حتقيق
خليل شحاط

اهليئة املصرية العامة(اتريخ ابن خلدون)املسمى  (ديوان املبتدأ واخلرب)خمتصر كتاب 
للرتاث

اختصار
إميان فؤاد اجلويلي. د

815)ابن الشحنة ، حممد بن حممد (كتاب اتريخ ووفيات)روض املناظر يف علم األوائل واألواخر 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد حممد مهنا

ابن خطيب الناصرية، علي بن حممدالدر املنتخب يف تكملة اتريخ حلب
( هـ843)احلليب 

مكة- جامعة أم القرى  دراسة/حتقيق
صاحل بن خمضور العطاوي السلمي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن7/1وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم 
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن(مكرر يف كتب الرتاجم) 2/1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

وهو كتاب جامع لتاريخ األنبياء واتريخ- التاريخ املعترب يف أنباء من غرب 
3/1اإلسالم وأئمته العظام 

جمري الدين العليمي، عبد الرمحن بن
( هـ928)حممد املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
جلنة إبشراف نور الدين طالب

 هـ إىل سنة1من سنة ) 11/1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
( هـ1000

ابن العماد، عبد احلي بن أمحد
( هـ1089)العكري احلنبلي 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
عبد القادر األرانؤوط وحممد األرانؤوط

بريوت- دار صادر ( هـ1335)عبد الرزاق البيطار حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر حتقيق
حممد هبجة البيطار
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حممود شكري اآللوسي البغدادي(فيه بيان اتريخ العرب يف اجلاهلية)بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب 
( هـ1342)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

شرح وتصحيح وضبط
حممد هبجة األثري
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وهو جملد مستقل يقع ضمن سري أعالم النبالء، ج)سري اخللفاء الراشدين 
28)

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناتريخ اخللفاء
( هـ911)ابن الكمال 

جدة- دار أمحد الغامدي  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-املكتب اإلسالمي ( هـ1418)حممود حممد شاكر 4/1اتريخ اخللفاء 
بريوت

ابن)عبد امللك بن حممد التونوري 3/1االكتفاء يف أخبار اخللفاء 
(الكردبوس

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
صاحل بن عبد هللا الغامدي

دراسة جديدة تتضمن حتقيقا ملواقف الصحابة- اتريخ اخللفاء الراشدين 
وفق منهج احملدثني

الرايض- دار الفضيلة حممد بن إبراهيم أاب اخليل

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحداخللفاء الراشدون واألئمة أمراء املؤمنني وأمساء الوالة وذكر ُمددهم
( هـ456)

بريوت- دار اجليل 

الرايض- دار القاسم سعد بن موسى املوسىالنصوص التارخيية يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل عن فرتة اخللفاء الراشدين

الثقبة- دار اهلجرة حيىي بن إبراهيم اليحىياخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري، مجعا وتوثيقا تقدمي
أكرم ضياء العمري. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 1خالفة أبو بكر ج- البداية والنهاية 
(هـ

الرايض- مدار الوطن  عناية
حممد الصملي. د
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774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 2خالفة عمر ج - البداية والنهاية 
(هـ

الرايض- مدار الوطن  عناية
حممد الصملي. د

الرايض- مدار الوطن حممد بن صامل السلميخالفة عثمان بن عفان

-دار الكتب العلمية حممد رضارابع اخللفاء الراشدين- اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه 
بريوت

تصحيح
(من علماء األزهر)أمحد سعد علي 

الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثسلسلة أطلس اتريخ اخللفاء الراشدين
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القصيدة والشرح)شرح القصيدة الالمية يف أتريخ خلفاء الدولة اإلسالمية 
2/1 (للمؤلف

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي
( هـ792)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق ودراسة
أشرف عبد املقصود

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالشماريخ يف علم التاريخ
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

الطائف- مكتبة الصديق حممد بن صامل السلميمنهج نقد الرواايت التارخيية

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد العزيز حممد نور ويلأثر التشيع على الرواايت التارخيية يف القرن األول اهلجري

الرايض- دار العاصمة حيىي بن إبراهيم اليحىيرسالة ماجستري– مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي 

تقدم يف كتب الرد على)خياانت الشيعة وأثرها يف هزائم األمة اإلسالمية 
(الرافضة

اإلسكندرية- دار اإلميان حممود حممد عبد الرمحن

ما بني وفاة النيب عليه الصالة والسالم إىل مقتل احلسني)حـقبة من التاريخ 
(مكرر يف قسم الكتب املتعلقة ابلشيعة )( هـ61سنة 

-مكتبة اإلمام البخاري عثمان بن حممد اخلميس
مصر

مصر- مكتبة مدبويل أمحس حسن صبحيالدعوى الفاطمية

بريوت- مؤسسة الرسالة مصطفى اخلطيبمعجم املصطلحات واأللقاب التارخيية
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من عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل)الفتوح اإلسالمية عرب العصور 
(أواخر العصر العثماين 

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن إبراهيم العمري
الرايض

الصراع العقائدي يف األندلس خالل مثانية قرون بني املسلمني والنصارى
 هـ897 هـ إىل سقوط غرانطة 92من الفتح اإلسالمي 

الرايض- مكتبة الكوثر خالد بن انصر الغامدي

جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى خالل عصري املرابطني
( ه640-  هـ 483)واملوحدين 

-دار أصداء اجملتمع حممد بن إبراهيم أاب اخليل
بريدة

حسني ابسم النعيمي وحسني بن6/1استدراكات على اتريخ الرتاث العريب يف السرية والتاريخ 
حممد النعيمي

الدمام- دار ابن اجلوزي 

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل التأريخ
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
فرانز روزنثال

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ
( هـ902)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

بريوت- عامل الكتب ( هـ245)حممد حبيب البغدادي املنمق يف أخبار قريش حتقيق
خورشيد أمحد فاروق

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممداشتمل على معارف وتراجم وسري مهمة - 4/1ملخص يف التأريخ 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

رسالة دكتوراه من)دراسة اترخيية عقدية - تعدد اخللفاء يف الزمن الواحد 
(جامعة امللك سعود

الرايض- دار قرطبة عبد هللا بن سعد أاب حسني
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الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثموسوعة األطالس اجلغرافية التارخيية

أخبارهم وأنساهبم ومنازهلم وأعالمهم والكالم على بعض- أخبار غسان 
الطوائف املنسوبة هلم

املدينة- دار النصيحة أمحد بن سليمان الرتابين
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تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الوهاب- واثئق جند 
واستقرار أول دولة آلل سعود يف جند واحلجاز

-دار احملجة البيضاء علي موجاين
بريوت

تعريب
عقيل خورشا

روضة األفكار واألفهام ملراتد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم
2/1

شركة مطبعة ومطبعة( هـ1225)حسني بن غنام 
مصطفى الباين احلليب

مكة- دار سلف عصر حممد النصرقراءة يف إشكالية التأريخ واخلطاب- اتريخ ابن غنام والدعوة النجدية 

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1277)حممد بن عمر الفاخري اتريخ الفاخري
الرايض

تعليق/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن يوسف الشبل. د

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1286)ضاري بن فهيد الرشيد نبذة اترخيية عن جند
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن صاحل العثيمني. د

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر 2/1عنوان اجملد يف اتريخ جند 
(هـ

الرايض- دار احلبيب  حتقيق
حممد بن انصر الشثري. د

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر عنوان اجملد يف اتريخ جند
(هـ

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

حتقيق
عبد الرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر سوابق عنوان اجملد يف اتريخ جند
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد املنيف

إبراهيم فصيح احليدري البغداديعنوان اجملد يف تبيان أحوال بغداد والبصرة وجند
( هـ1299)

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 
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حممود شكري اآللوسي البغداديويف آخره تتمة ونقد للشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا– اتريخ جند 
( هـ1342)

األردن- دار املعايل  حتقيق
حممد هبجة األثري

اتريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بعض األعيان وأنساهبم وبناء
( هـ1340 هـ إىل 700من )بعض البلدان 

إبراهيم بن صاحل بن عيسى
( هـ1343)

الرايض- دار اليمامة  عناية
عبد هللا بن حممد املنيف

إبراهيم بن صاحل بن عيسىاتريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند
( هـ1343)

الرايض- دار الثلوثية  حتقيق
خالد الوزان وعبد هللا البسيمي

إبراهيم بن صاحل بن عيسى( ه1341 - 850من عام ) 3/1اتريخ ابن عيسى 
( هـ1343)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وحتقيق
أمحد بن عبد العزيز البسام. د

عقد الدرر فيما وقع يف جند من احلوادث يف آخر القرن الثالث عشر وأول
الرابع عشر

إبراهيم بن صاحل بن عيسى
( هـ1343)

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1346)عبد هللا بن حممد البسام حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز والعراق
الرايض

حتقيق
عارف أمحد عبد الغين

حممد بن عثمان بن صاحل القاضياملوسوعة يف اتريخ جند وحوادثها ووفيات أعياهنا
( هـ1346)

بريوت- دار اجليل ( م1940)أمني الرحياين اتريخ جند احلديث

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ1374)خالد بن حممد الفرج وهو شرح قصيدة اتريخ جند البائية- اخلرب والعيان يف اتريخ جند  دراسة/حتقيق
عبد الرمجن بن عبد هللا الشقري
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-دار العلم للماليني ( هـ1396)خري الدين الزركلي 4/1شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز 
بريوت

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام10/1خزانة التواريخ النجدية 
( هـ1423)

تذكرة أويل النهى والعرفان أبايم هللا الواحد الداين وذكر حوادث الزمان
8/1

إبراهيم بن عبيد آل عبد احملسن
( هـ1425)

الرايض- مكتبة الرشد 

الرايض- دار اخلضرمة ( هـ1432)عبد هللا بن مخيس 7/1 (مغاين الداير وما هلا من أخبار وآاثر)اتريخ اليمامة 

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني 2/1اتريخ اململكة العربية السعودية 
(هـ

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني مراجعات يف مصادر التاريخ السعودي
(هـ

مطبوعات مكتبة امللك
الرايض- فهد الوطنية 

1349)اتريخ جند من خالل مؤلفات الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا 
(هـ

الدار العربية للموسوعاتسليمان بن صاحل اخلراشي
لبنان- 

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر، ويليه ثالث مالحق أليب عبد الرمحن ابن
عقيل

-دارة امللك عبد العزيز شبيب الدوسري
الرايض

تقدمي
حممد احلميد وعبد الرمحن الرويشد

معهد البحوثعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم( هـ1233-  هـ 1158)الدولة السعودية األوىل 
-والدراسات العربية 
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-دارة امللك عبد العزيز عبد الرمحن بن علي العرييناإلمام حممد بن سعود وجهوده يف أتسيس الدولة السعودية األوىل 
الرايض

بريوت- دار جداول أخبار جند من جملة لغة العرب البغدادية من اجمللد األول إىل التاسع استدراك/تعليق/حتقيق
قاسم بن خلف الرويس

عبد هللا بن إبراهيم املربز ومحد ابناتريخ البلدان النجدية يف املصادر التارخيية
انصر الوهييب

دار الفيصل الثقافية

الدار العربية للموسوعاتألويس موسيلآل سعود، دراسة يف اتريخ الدولة السعودية
لبنان- 

ترمجة
سعيد بن فايز السعيد. د

بريوت- دار النفائس منري العجالين4/1اتريخ البالد العربية السعودية األوىل 

أول مذكرات يومية يف حروب امللك عبد العزيز لتوحيد- يوميات الدبدبة 
اململكة العربية السعودية

بريوت- دار جداول يوسف ايسني تعليق/إعداد
قاسم بن خلف الرويس

يف جملة الشرق األدىن ألمني سعد)أخبار مملكة احلجاز وجند وملحقاهتا 
2/1 ( م1929 - 1927الصادرة يف 

الرايض- دار الصميعي  دراسة وتوثيق
عبد الكرمي بن إبراهيم النعيمي. د

بريوت- دار جداول عبد العزيز بن حممد العيسى هـ1346 هـ إىل 1343أرشيف مملكة احلجاز وسلطنة جند وملحقاهتا من 
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بريوت- عامل الكتب علي بن عبد هللا الدفاع. داملوجز يف الرتاث العلمي اإلسالمي

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دروائع احلضارة العربية واإلسالمية يف العلوم

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دأثر علماء العرب واملسلمني يف تطوير علم الفلك

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. درواد علم الطب يف احلضارة اإلسالمية

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دإسهام علماء العرب واملسلمني يف علم النبات

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دالعلوم البحتة يف احلضارة العربية

مؤسسة إقرأ للنشرراغب السرجاينإسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية- ماذا قدم املسلمون للعامل 
القاهرة- والتوزيع 
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أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلسرية اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ265)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد الزغلي

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلسرية اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ265)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمناقب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ597)البغدادي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

حممد بن حممد بن أيب بكر السعدياجلوهر احملصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ900)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

-مركز امللك فيصل ( هـ273)رواية ابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل - كتاب احملنة 
الرايض

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

،( هـ290)رواية أيب الفضل صاحل بن أمحد بن حنبل - كتاب احملنة 
القرن اخلامس)امتحان اإلمام أمحد، إلبراهيم بن أمحد القرشي : وبذيله

املؤلف حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيحمنة اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل
( هـ600)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناحملنة وأثرها يف منهج اإلمام أمحد النقدي

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فريح البهاللمع اإلمام أمحد
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مصر- دار الرتاث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1مناقب الشافعي  حتقيق
أمحد صقر

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيبآداب الشافعي ومناقبه
( هـ327)حامت الرازي 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني جزء فيه حكاايت عن الشافعي وغريه
بريوت

حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

حممد بن احلسني األبري السجستاينمناقب اإلمام الشافعي
( هـ363)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
مجال عزون. د

-دار البشائر اإلسالمية (منتقى من اتريخ اإلسالم للذهيب)مناقب اإلمام الشافعي وطبقات أصحابه 
دمشق

انتقاء
أمحد بن حممد بن عمر، املعروف اببن قاضي شهبة

مركز البيان للبحوثمشاري بن سعد الشثرياملدد واملداد- عبقرية اإلمام الشافعي 
الرايض- والدراسات 

الصيمري ، حسني بن علي احلنفيأخبار أيب حنيفة وأصحابه
( هـ436)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
أبو الوفاء األفغاين

حممود شكري اآللوسي البغداديجتريد السنان يف الذب عن أيب حنيفة النعمان عليه الرمحة والرضوان
( هـ1342)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

كان حيا سنة)علي بن احلسن البزار قطعة من مناقب مالك بن أنس
( هـ440

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد علوان. د
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تنوير بصائر املقلدين يف)خمتصر - إحتاف املهتدين  مبناقب أئمة الدين 
للشيخ مرعي احلنبلي (مناقب األئمة اجملتهدين

الكويت- دار الضياء ( هـ1011)أمحد الدمنهوري  دراسة/حتقيق
عبد القادر دمهان ومصطفى سليخ

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدمناقب األئمة األربعة رضي هللا عنهم
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش
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نزهة األفكار إىل معرفة السادة األخيار من السادة: طبقات الفقهاء
الصحابة والتابعني واألولياء واألخيار

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن
( هـ476)علي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن زجنويه، محيد بن خملد بن قتيبةطبقات الفقهاء واحملدثني
( هـ251)النسائي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
رضوان احلصري. د

حممد بن عبد الرمحن العثماين2/1طبقات الفقهاء الكربى 
( هـ800حنو )القرشي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(علماء األحناف)اتج الرتاجم 
( هـ879)السودوين احلنفي 

دمشق- دار القلم  حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

انتقاء- متعة األذهان من التمتع ابإلقران بني تراجم الشيوخ واألقران 
2/1 ( هـ1003)األديب أمحد بن حممد بن املال احلصفكي الشافعي 

( هـ953)حممد بن طولون احلنفي 
( هـ909)وابن املربد احلنبلي 

بريوت- دار صادر  حتقيق
خليل الشيباين املوصلي

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي4/1الغرف العلية يف طبقات متأخري احلنفية 
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة 

التعليقات السنية على الفوائد: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، وعليه
طرب األماثل برتاجم األفاضل: البهية، ويليه

أبو احلسنات، حممد بن عبداحلي
( هـ1304)اللكنوي 

فلسطني- دار األرقم  عناية
أمحد الزعيب

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم احلنفية من أهل البيت
الكويت

طبقات علماء أفريقية وكتاب طبقات علماء تونس، ومعه كتاب طبقات
( هـ361)علماء أفريقية حملمد بن احلارث اخلشين 

أبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم
( هـ333)

-دار الكتاب اللبناين 
بريوت
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ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالتعريف أبصحاب مالك
( هـ463)النمري 

مصر- مكتبة األنصار  حتقيق
أمحد املزيدي

544)عياض بن موسى اليحصيب (3/1)ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك 
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، ومعه ملحق
ترتيب املدارك من خمتصر حممد بن محادة األندلسي

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
جمموعة من الباحثني

الديباج املذهب يف تراجم: أي)كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج 
(املالكية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1063)أمحد ابب التنبكيت  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ1360)حممد بن حممد خملوف شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
مصر

حتقيق
علي عمر. د

-دار الكتب العلمية ( هـ1360)حممد بن حممد خملوف شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
بريوت

تعليق
عبد اجمليد خيايل

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم املالكية من أهل البيت
الكويت

هتذيب واستدراك النووي، نقحه أبو احلجاج)طبقات الفقهاء الشافعية، 
2/1 (املزي

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن
( هـ643)الشهرزوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف طبقات الفقهاء الشافعية
مصر

حتقيق
علي عمر. د

1251   من 1171صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم
طبقات علماء املذاهب :املوضوع 

29

أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن10/1طبقات الشافعية الكربى 
( هـ771)عبد الكايف 

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

السبكي، عبد الوهاب بن علي2/1طبقات الشافعية الصغرى 
( هـ771)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

السبكي، عبد الوهاب بن علي6/1طبقات الشافعية الكربى 
( هـ771)

مصر- دار هجر  حتقيق
حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

عبد الرحيم بن احلسن اإلسنويطبقات الشافعية
( هـ772)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 3/1طبقات الفقهاء الشافعيني 
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد زينهم. أمحد عمر ، د. د

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد2/1طبقات الشافعية 
( هـ851)الدمشقي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق وتعليق
احلافظ عبد العليم خان. د

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد2/1طبقات الشافعية 
( هـ851)الدمشقي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

حممد بن أمحد الغزي الشافعيهبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني
( هـ864)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

عليها حواشي نفيسة للحافظ ابن) 3/1اللمع األملعية ألعيان الشافعية 
(حجر

القاهرة- دار الذخائر ( هـ893)الزبيدي، حممد بن أمحد  دراسة وحتقيق
كرمي بن حممد زكي
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أبو بكر بن هداية هللا احلسيينطبقات الشافعية
( هـ1014)

-دار اآلفاق اجلديدة 
بريوت

حتقيق وتعليق
عادل نوهنض

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن3/1طبقات احلنابلة 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن2/1طبقات الفقهاء احلنابلة 
( هـ526)احلسني 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

(املستدرك من الطبقات)اجلزء الثاين من طبقات أصحاب أمحد، وبذيله 
909)للمحقق، ومعه قطعة من العطاء املعجل يف طبقات ابن عبد اهلادي 

-مركز امللك فيصل ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 
الرايض

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

املنتقى من طبقات أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل أليب بكر اخلالل أمحد
( هـ311)بن حممد بن هارون 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن
( هـ526)احلسني 

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ763)حممد بن مفلح املقدسي 3/1املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن5/1الذيل على طبقات احلنابلة 
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد
( هـ909)اهلادي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

جمري الدين العليمي، عبد الرمحن بنالدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
( هـ928)حممد املقدسي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د
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1295)حممد بن عبد هللا بن محيد 3/1السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بكر أبو زيد وعبد الرمحن العثيمني

السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة وكتاب علماء جند: الذيل على كتايب
خالل مثانية قرون، ويليه مستدرك على السحب الوابلة للشيخ إبراهيم بن

الرايض- دار ابن األثري خالد بن علي احليان

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانهداية األريب األجمد ملعرفة أصحاب الرواية عن أمحد
( هـ1397)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانتراجم ملتأخري احلنابلة
( هـ1397)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

صاحل بن عبد العزيز العثيمني4/1تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة 
( هـ1410

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 1420 اىل وفيات عام 241علماء احلنابلة من اإلمام أمحد املتوىف سنة 

يضم هذا الكتاب أكثر من سبعة آالف- احلنابلة خالل ثالثة عشر قران 
14/1ترمجة حمققة وموثقة 

املؤلفعبد هللا بن حممد الطريقي

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم احلنابلة من أهل البيت
الكويت

جامع الفقه احلنبلي، ترمجة موسعة أليب بكر اخلالل- أبو بكر اخلالل 
سلسلة) هـ  ، مع بيان أثره يف تدوين املذهب احلنبلي 311املتوىف سنة 

القاهرة- دار اآلفاق هشام يسري العريب
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دمشق- دار القلم عبد العزيز بن عبد هللا العمار( هـ510)إمام احلنابلة وفقيههم - أبو اخلطاب الكلوذاين 

حياته - ((زاد املستفنع))وكتابه  ( هـ968)اإلمام الفقيه موسى احلجاوي 
وآاثره وعقيدته، ودراسة املسائل الفقهية اليت خالف فيها الراجح يف

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

بريوت- شركة الراين مازن بن عبد الرمحن البريويت(رجال املذهب الظاهري خالل سبعة قرون)طبقات أهل الظاهر 

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعراملتفق واملفرتق من كىن الفقهاء
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بريوت- دار اجليل 20/1موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب واملسلمني 

 ترمجة من آدم عليه50000)موسوعة األعالم يف اتريخ العرب واإلسالم 
( م1900السالم إىل عام 

بريوت- مؤسسة الرسالة أمحد بن عبد الرزاق احللفي

تقدم يف قسم أعالم) 4/1أعالم احلفاظ واحملدثني عرب أربعة عشر قران 
(احلديث

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللا2/1اتريخ مولد العلماء ووفياهتم 
( هـ379)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

أي كتاب وفيات النقلة حملمد بن عبد هللا) 4/1التكملة لوفيات النقلة 
(338، مجع فيه الوفيات من اهلجرة إىل عام ( هـ379)احلافظ 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

عبد العزيز بن أمحد الكتاينذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم
( هـ466)الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

هبة هللا بن أمحد بن األكفاينذيل ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم
( هـ524)الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد4/1سري السلف الصاحلني 
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
كرم حلمي. د

552)احلسني بن نصر بن مخيس 2/1مناقب األبرار وحماسن األخيار 
(هـ

مركز زايد للرتاث
ديب- والتاريخ 

حتقيق
حممد أديب اجلادر
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عبد الرحيم بن أيب الوفاء احلاجيكتاب وفيات مجاعة من احملدثني
( هـ566)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياحلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ
( هـ597)البغدادي 

-مؤسسة شباب اجلامعة 
االسكندرية

حتقيق وتعليق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

قطر- دار الثقافة 4/1موسوعة حياة التابعني واتبعيهم  إعداد
حممد سعيد مبيض

حيتوي على تراجم وأخبار وأقوال ومناقب- املختار من مناقب األخيار 
3/1 من أخيار الصحابة والتابعني واتبعي التابعني 585أكثر من 

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن
( هـ606)األثري اجلزري 

مكة- املكتبة األسدية 

وهو معجم البلدان لياقوت) 2/1 (معجم البلدان)إحتاف اخلالن مبعارف 
( هـ626احلموي 

الرايض- دار الصميعي حممد العمري تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

681)ابن خلكان، أمحد بن حممد 8/1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 
(ه

بريوت- دار صادر  عناية
وداد القاضي وعز الدين امحد موسى

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر3/1عقود اجلمان على وفيات األعيان 
( هـ794)الشافعي 

جدة- دار املنهاج  عناية
إبراهيم صاحل

ابن القاضي املكناسي، أمحد بن3/1درة احلجال يف أمساء الرجال : ذيل وفيات األعيان املسمى
( هـ1025)حممد 

مصر- دار الرتاث  حتقيق
حممد األمحدي أبو النور

ابن القاضي املكناسي، أمحد بندرة احلجال يف غرة أمساء الرجال: ذيل وفيات األعيان املسمى
( هـ1025)حممد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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الكويت- دار غراس ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل ( هـ718 - 709وفيات ما بني السنوات )الوفيات  حتقيق
عبد هللا الكندري

بريوت- دار ابن حزم ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل 6/1املقتفي لتاريخ أيب شامة  حتقيق وتعليق
بشار عواد وغريه. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد28/1سري أعالم النبالء 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد3/1هتذيب سري أعالم النبالء للذهيب 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد4/1اإلشارة إىل وفيات األعيان املنتقى من اتريخ اإلسالم 
( هـ748)

بريوت- دار ابن األثري  حتقيق
إبراهيم صاحل

قراء احلديث، معرفة القرون، من كان)رسائل وفصول - شذور الذهب 
(فرد زمانه، فصل يف حكم الغناء، مسألة يف السماع، وصية لبعض أصحابه

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- آفاق املعرفة  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدرسالة يف أعالم القرون: من كان فردا يف زمانه، ويليها
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
سرور بن عبد هللا الشنربي

صالح الدين خليل بن إيـبك29/1الوايف ابلوفيات 
( هـ764)الصفدي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى

بريوت- دار صادر ( هـ764)حممد بن شاكر الكتيب (5/1)فوات الوفيات والذيل عليها  حتقيق
إحسان عباس. د
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين7/1 (احتوى على تراجم ساقطة من مطبوعة الوايف)جتريد الوايف ابلوفيات 
( هـ852)

بريوت- شركة الراين  دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

يضم الرتاجم الساقطة من مطبوعيت الوايف،)زبدة جتريد الوايف ابلوفيات 
(ومعه مخسة نصوص يف سرية الصالح الصفدي

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

مجع وحتقيق
حممد عايش

 علم من أعالم القرنني السابع2019)أعيان العصر وأعوان النصر 
4/1 (والثامن

صالح الدين خليل بن إيـبك
( هـ764)الصفدي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
مجاعة  من الباحثني

ابن رافع السالمي، حممد بن هجرس2/1الوفيات 
( هـ774)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
صاحل مهدي عباس. د

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيالوفيات
( هـ806)

القاهرة- دار الذخائر  قرأه وعلق عليه
أمحد عبد الستار

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريطبقات األولياء
( هـ804)الشافعي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
نور الدين شريبة

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن2/1طبقات األولياء املكرمني رضي هللا عنهم أمجعني 
( هـ902)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
حممد أديب اجلادر

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنبديعة البيان عن موت األعيان
( هـ842)عبد هللا القيسي 

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
أكرم البوشي

حيوي تراجم رجال ما بعد وفاة الذهيب) ( هـ851)اتريخ ابن قاضي شهبة 
4/1 (وابن كثري

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد
( هـ851)الدمشقي 

املعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

حتقيق
عدانن درويش
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ضبطه وصححه
عبد الوارث حممد علي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1إنباء الغمر أبنباء العمر 
( هـ852)

اجمللس األعلى للشئون
مصر- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
حسن حبشي. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالضوء الالمع ألهل القرن التاسع
( هـ902)

-دار الكتاب اإلسالمي 
القاهرة

(الضوء الالمع)خمتصر كتاب )القبس احلاوي لغرر ضوء السخاوي 
(للسخاوي

936)عمر بن أمحد الشماع احلليب 
(هـ

بريوت- دار صادر  حتقيق وتعليق
حسن مروة وخلدون حسن

عبد الباسط بن خليل امللطي2/1اجملمع املفنن ابملعجم املعنون 
( هـ920)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

934)ابن احلمصي، أمحد بن حممد 3/1حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران 
(هـ

املكتبة العصرية الذهبية
جدة- 

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

الطيب بن عبد هللا ابخمرمه احلضرمي6/1قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 
( هـ947)

جدة- دار املنهاج 

جنم الدين حممد بن حممد الغزي2/1الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة 
( هـ1061)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر: ذيل التمتع ابإلقران، املسمى
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي
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ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي( هـ920 - 664)قضاة احلنابلة يف مدينة دمشق من سنة 
( هـ953)

بريوت- دار املقتبس 

الرايض- دار الصميعي انيف بن عبد الرمحن العنزي(سري أعالم النبالء)القضاة من كتاب 

اجلامع يف تراجم أعالم الدمشقيني ووالهتم وقضاهتم، من القرن األول إىل
5/1القرن العاشر 

الرايض- دار طيبة حممد مطيع احلافظ

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا6/1سلم الوصول إىل طبقات الفحول 
( هـ1067)

مركز األحباث للتاريخ
إستانبول- والفتوى 

حممد أمني بن فضل هللا احمليب احلنفي4/1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر 
( هـ1111)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن حممد حسن إمساعيل

حممد بن عبد الرمحن بن الغزي4/1أمساء كتب األعالم : ديوان اإلسالم، وحباشيته
( هـ1167)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

العبجي، حممد بن سعد احلسييناألعيان اخليار يف أسالف الرجال
( هـ1174)

القاهرة- دار السالم  حتقيق
بالل حممد أبو حوية

دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

سوراي- دار الفكر ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حتقيق
حسني بن عبد هللا العمري. د
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 من أعيان القرن الثاين600حيتوي على تراجم أكثر من )املعجم املختص 
معجم شيوخه الصغري وإجازاته، حملمد سعيد السويدي: ، ويليه(عشر

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1205)حممد مرتضى الزبيدي 
بريوت

عناية
نظام يعقويب وحممد انصر العجمي

بريوت- دار صادر ( هـ1206)حممد خليل املرادي ِسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر حتقيق
أكرم حسن احلليب

احلسن بن أمحد عاكش الضمدي2/1عقود الدرر تراجم علماء القرن الثالث عشر 
( هـ1290)

مكتبة جامعة الشارقة حتقيق
إمساعيل بن حممد البشري. د

نزهة الفكر فيما مضى من احلوادث والعرب يف تراجم رجال القرن الثاين
(قطعة منه)عشر والثالث عشر 

حممد بن أمحد اخلضراوي املكي
( هـ1327)اهلامشي 

وزارة الثقافة وإحياء
سوراي- الرتاث العريب 

حتقيق
حممد املصري

أبو الفيض، عبد الستار بن عبد3/1فيض امللك الوهاب املتعايل أبنباء القرن الثالث عشر والتوايل 
( هـ1355)الوهاب احلنفي 

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

املؤلف( هـ1427)أمحد بن حممد الشعفي آلىلء الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث عشر

عقد اجلوهر يف: نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، وبذيله
علماء الربع األول من القرن اخلامس عشر

بريوت- دار املعرفة يوسف املرعشلي

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن حممد بن انصر السيف5/1املبتدأ واخلرب لعلماء يف القرن الرابع عشر وبعض تالميذهم 

-دار العلم للماليني ( هـ1396)خري الدين الزركلي 8/1كتاب األعالم 
بريوت
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بريوت- دار صادر نزار أابظة وحممد املاحل2/1 (ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي)إمتام األعالم 

،(تنبيهات جديدة على مواضع من الكتاب)مع الزركلي يف كتابه األعالم 
ألمحد العالونة (النظرات)ويليه األوهام الواقعة يف 

-دار التوحيد للنشر العريب الدائز الفرايطي
الرايض

-دار البشائر اإلسالمية أمحد إبراهيم العالونةتوشيح كتاب األعالم للزركلي
بريوت

-دارة امللك عبد العزيز أمحد إبراهيم العالونةدراسة وتوثيق - ( هـ1395)خري الدين الزركلي 
الرايض

الرايض- دار الرفاعي عبد العزيز بن أمحد الرفاعيفوات األعالم مع االستدراكات واإلسهام يف إمتام األعالم

1415 - 1396من ) 3/1تتمة األعالم ويليه املستدرك على األعالم 
(هجري

بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسف

-دار البشائر اإلسالمية أمحد إبراهيم العالونةفائت األعالم: مراجعات وتصحيحات، ويليه- األعالم 
بريوت

بريوت- دار ابن حزم حممد بن عبد هللا الرشيداإلعالم بتصحيح كتاب األعالم

-دار الغرب اإلسالمي عبد السالم بن عبد القادر بن سواده2/1إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع 
بريوت

تنسيق
حممد اليعالوي
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-دار الغرب اإلسالمي 10/1موسوعة أعالم املغرب 
بريوت

حتقيق وتنسيق
حممد حجي

ابن القاضي املكناسي، أمحد بنجذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس
( هـ1025)حممد 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز

ابن زيدان، عبد الرمحن بن حممدإحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس
( هـ1365)السجلماسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

-دار الغرب اإلسالمي حممد حمفوظ5/1تراجم املؤلفني التونسيني 
بريوت

جهودهم العلمية من القرن اخلامس)أعالم الشناقطة يف احلجاز واملشرق 
(إىل القرن اخلامس عشر اهلجريني

-دار النشر الدويل حبيد  بن الشيخ يرابن اإلدريسي
الرايض

دار الفتح للدراساتجالل حممد محادة2/1تراجم أعيان األسر العلمية يف مصر خالل القرن الرابع عشر اهلجري 
الشارقة- والنشر 

 -15)العلماء الذين ماتوا شبااب - العلماء الذين مل يتجاوزوا سن األُشد 
( سنة40

الرايض- دار احلضارة علي بن حممد العمران

إحتاف ذوي البصائر برتاجم العلماء األفارقة األكابر ودورهم يف بالد
احلرمني وبالد املشرق اإلسالمي

محزة بن حامد القرعاين األفريقي
املالكي

الطائف- دار الطرفني  تقدمي
الشيخ املرابط بن حمفوظ الشنقيطي

مصر- دار املنهاج ربيع بن هادي املدخليتذكري الناهبني بسري أسالفهم حفاظ احلديث السابقني والالحقني
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العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر أهل اليمن، وهو طراز أعالم الزمن
5/1يف طبقات أهل اليمن 

انشرون- اجليل اجلديد ( هـ812)علي بن احلسن اخلزرجي 
صنعاء- 

حتقيق
مجاعة  من الباحثني

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد الرمحن املسند(أبرز مائة اتبعي)إرث التابعني - خري خلف خلري سلف 

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر من هجرة سيد
2/1البشر صلى هللا عليه وسلم 

حممد بن حممد الصنعاين املعروف بـ
( هـ1381) (زابرة)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ482)ابراهيم بن سعيد احلبال كتاب وفيات قوم من املصريني ونفر سواهم
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينرفع اإلصر عن قضاة مصر
( هـ852)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينرفع اإلصر عن قضاة مصر
( هـ852)

القاهرة- املطبعة األمريية  حتقيق
حامد عبد اجمليد وغريه. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنأو بغية العلماء والرواة (رفع اإلصر عن قضاة مصر)الذيل على 
( هـ902)

الدار املصرية للتأليف
القاهرة- والرتمجة 

حتقيق
جودة هالل وحممد حممود صبح. د

أبو احملاسن، يوسف بن تغري بردي17/1النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة 
( هـ874)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
حممد حسني مشس الدين

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د
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مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلينزهة الناظرين يف اتريخ من ويل مصر من اخللفاء والسالطني
( هـ1033)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

ذخرية األعالم بتواريخ اخللفاء األعالم وأمراء مصر احلكام وقضاة قضائها
2/1يف األحكام 

أمحد بن سعد الدين الغمري
( هـ1050)العثماين 

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

-مكتبة اإلسكندرية أسامة األزهريمجهرة أعالم األزهر الشريف يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر اهلجريني
اإلسكندرية

بريوت- دار ابن حزم طاهر مال عبد هللا البحركي3/1حياة األجماد من العلماء األكراد 

نزهة اخلواطر وهبجة)اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم، املسمى 
(من القرن األول إىل القرن العاشر )3/1 (املسامع والنواظر

الشريف عبد احلي بن فخر الدين
( هـ1341)احلسيين 

بريوت- دار ابن حزم 

الرايض- دار الثلوثية صاحل بن سليمان العمري2/1علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم 

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعانمنبع الكرم والشمائل يف ذكر أخبار وآاثر من عاش من أهل العلم يف حائل

-مكتبة اإلمام مسلم دغش بن شبيب العجميأمراء وعلماء من الكويت على عقيدة السلف
الكويت

بريوت- مؤسسة الرسالة مركز البحث يف مؤسسة الرسالةتراجم أعالم النساء إشراف
رضوان دعبول
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بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة5/1أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم 

بريوت- مؤسسة الرسالة الروضة الغناء يف أعالم النساء إعداد
جمموعة من الباحثني

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1417)عبد الفتاح أبو غدة العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج
بريوت

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايعخمتصر كتاب َنكت اهلميان يف ُنكت الُعميان، للصفدي تقدمي الشيخ
عبد العزيز بن حممد السدحان

أبو عبد الرمحن السلمي، حممد بنطبقات الصوفية
( هـ412)احلسني 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
نور الدين شريبة

بريوت- دار اجليل حميي الدين الطعميطبقات الشاذلية الكربى

-دار البشائر اإلسالمية أمحد العالونهالعلماء العرب املعاصرون ومآل مكتباهتم
بريوت

-دار األندلس اخلضراء املختار املصون من أعالم القرون
جدة

اختيار
حممد بن عقيل املوسى

كشف اللثام عمن ذكرهم األلباين رمحه هللا يف السلسلة الضعيفة من
املعاصرين األعالم

-دار اإلمام الربهباري حسن بن مبارك املطروشي
مصر
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الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدتراجم لتسعة من األعالم

الرايض- دار التحبري جلنة من الباحثني( أمنوذجا24)روائع املبادرات النسائية يف التاريخ اإلسالمي  إشراف
حممد أمحد. مربوك الدعدر و د. د

دمشق- دار نينوى مروان العطية( هـ1205)للمرتضى الزبيدي  (اتج العروس)معجم أعالم 

إثبات أن جل العلماء)عروبة العلماء املنسوبني إىل البلدان األعجمية 
3/1 (املنسوبني إىل البلدان األعجمية من العرب

مركز البحوث والتواصل( هـ1397)انجي معروف 
الرايض- املعريف 

عناية وتقدمي
بشار عواد معروف. د

من عهد الصحابة إىل)اجلامعون بني العلوم الشرعية والعلوم التجريبية 
(1066القرن الرابع عشر وعددهم 

جائزة ديب الدولية للقرآنعواد اخللف وقاسم علي
الكرمي
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الوزير بن املغريب بن أيب القاسماإليناس يف علم األنساب
( هـ418)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

موقع)خري جليس إبراهيم بن منصور اهلامشيرسائل يف أصول وقواعد علم النسب
(إلكرتوين

هشام بن حممد بن السائب الكليب2/1مجهرة النسب 
( هـ204)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

236)املصعب بن عبد هللا الزبريي نسب قريش
(هـ

مصر- دار املعارف 
ليفى بروفيال. د

البالذري ، أمحد بن حيىي بن جابر26/1أنساب األشراف، ومعه املستدرك على أنساب األشراف 
( هـ279)

-مكتبة اليقظة العربية 
دمشق

حتقيق
حممد الفردوس العظم

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ488)أمحد بن عبد الويل تذكرة األلباب أبصول األنساب
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ابن القيسراين، حممد بن طاهراألنساب املتفقة يف اخلط، املتماثلة يف النقط والضبط
( هـ507)املقدسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق وتعليق
مجاعة من احملققني

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن13/1األنساب 
( هـ562)منصور 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

تعليق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

ابن األثري اجلزري، علي بن حممد2/1اللباب يف هتذيب األنساب 
( هـ630)

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

حتقيق
عبد اللطيف حسن عبد الرمحن
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنلب اللباب يف حترير األنساب
( هـ911)ابن الكمال 

لبنان- دار الفكر 

أمحد بن أمحد العجمي الوفائيذيل لب اللباب يف حترير األنساب
( هـ1086)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

إمساعيل بن احلسني املروزي احلسيينحتقيق كتاب الفخري يف النسب
( هـ614كان حيا سنة )

-دارة جنيبويه املعرفية 
موريتانيا

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالتبيني يف أنساب القرشيني
( هـ620)املقدسي 

اجملمع العلمي العراقي حتقيق وتعليق
حممد بن انيف الدليمي

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي «مجهرة النسب»املقتضب من كتاب 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ابن الدهشة األندلسي، حممود بن2/1حتفة ذوي اإلرب يف مشكل األمساء والنسب 
من علماء القرن)أمحد الشافعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد بن يوسف القاضي

حسني بن عبد هللا احلسيينأنساب الطالبني
( هـ1043)السمرقندي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
عبد الكرمي إبراهيم اجلنايب. د

ابن عنبه األصغر، أمحد بن عليعمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب
( هـ828)الداودي احلسين 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
مجاعة من احملققني

وزارة األوقاف والشؤونالسيد بن أمحد بن إبراهيمالدرة اللطيفة يف األنساب الشريفة
الكويت– اإلسالمية 
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بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة3/1معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة 

-دار الفكر العريب حممد سليمان الطيبحبوث ميدانية واترخيية- موسوعة القبائل العربية 
القاهرة

-النادي األديب الثقايف 3/1العرب البائدة، العاربة، املستعربة 
الطائف

مجع وحتقيق ودراسة
انيف حممد سعيد العصيمي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد طبقات النسابني

، ويليه(طبقات النسابني)اإليضاح والتبيني لألوهام الواردة يف كتاب 
مستدرك بعض من فاته من النسابني

-دار احلنان للنشر حممد بن عبد هللا الرشيد
دمشق
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الطائف- دار الطرفني حممد بن بكر آل عابدنشأته وتطوره- علم طبقات املفسرين 

مركز تفسري للدراساتعبد الرمحن بن عادل املشدمجعا ودراسة وصفية- املفسرون من الصحابة 
الرايض- القرآنية 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنطبقات املفسرين
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة وهبة  حتقيق
علي حممد عمر. د

أتريخ ملن فسر القرآن كله أو بعضه)نيل السائرين يف طبقات املفسرين 
( هـ1365حىت سنة 

تويف بعد)حممد طاهر البنجبريي 
( هـ1365

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق  وتعليق
حممود جرية هللا

القاهرة- عامل الكتب عبد العزيز عز الدين السريوان(مكرر يف تراجم أعالم احلديث)معجم طبقات احلفاظ واملفسرين 

الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثأطلس أعالم املفسرين

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد. شعيب األرانؤوط ود

املدينة- دار الزمان إلياس بن أمحد الربماوي5/1إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري 

عبد الواحد بن علي أبو الطيبمراتب النحويني
( هـ351)اللغوي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم
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الفريوز أابدي، حممد بن يعقوبالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة
( هـ817)

مجعية إحياء الرتاث
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
حممد املصري

لندن- جملة احلكمة وليد أمحد احلسني الزبريي ومجاعة3/1املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة 

-دار كنوز أشبيليا حممد بن حسني اجليزاين(مكرر يف كتب أصول الفقه)شجرة األصوليني 
الرايض

1300العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول والقواعد الفقهية من عام 
(مكرر يف كتب أصول الفقه) هـ 1375– 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعراملتفق واملفرتق من كىن الفقهاء

القاهرة- شركة القدس ( هـ231)حممد بن سالم الـُجمحي 2/1طبقات فحول الشعراء  قرأه وشرحه
حممود حممد شاكر

-مكتبة لبنان انشرون ليلى حممد احليايلمعجم الشعراء اإلسالميني
لبنان

كمال الدين، عبد الرمحن بن حممدنزهة األِلباء يف طبقات األدابء
( هـ577)األنباري 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي 7/1معجم األدابء 
بريوت

حتقيق
إحسان عباس
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ1372)حممد كرد علي (ترمجة لعشرة من أمراء البيان)أمراء البيان 
مصر

بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة4/1معجم املؤلفني 

بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالةاملستدرك على معجم املؤلفني

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد احلبشيتنبيه احملققني على األخطاء الواقعة يف معجم املؤلفني

موسوعة شاملة)عقود اجلوهر يف تراجم من هلم مخسون تصنيفا فمائة وأكثر 
(لألعالم املكثرين من التصنيف وبيان أمساء مصنفاهتم

بريوت- دار املقتبس حممد مجيل العظم

ابن أيب أصيبعة، أمحد بن القاسم3/1عيون األنباء يف طبقات األطباء 
( هـ668)

اهليئة املصرية العامة
للرتاث

دراسة/حتقيق
عامر النجار. د

-دار الكتب العلمية ( ه646)علي بن يوسف القفطي (تراجم أطباء وفالسفة)إخبار العلماء أبخبار احلكماء 
بريوت

حتقيق
إبراهيم مشس الدين
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حممد بن احلارث اجلشين القرطيبقضاة قرطبة
( هـ361)

الرايض- دار الصميعي  دراسة/حتقيق
ايسر سالمة أبو طعمة

اتريخ العلماء والرواة الذين محلوا العلم) 2/1اتريخ علماء األندلس 
(ابألندلس

ابن الفرضي، عبد هللا حممد بن
( هـ403)يوسف األزدي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

رايض النفوس يف طبقات علماء القريوان وأفريقيا وزهادهم ونساكهم وسري
1/2من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم 

بعد)عبد هللا بن حممد املالكي 
( هـ453

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشري البكوش وحممد العروسي

ابن القاضي املكناسي، أمحد بنجذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس
( هـ1025)حممد 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز

-تراجم أندلسية )« عيون اإلمامة ونواظر السياسة»قطعة من كتاب 
(حمدثني وساسة

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ516)أبو طالب املرواين 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد معروف وصالح حممد جرار. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ578)أبو القاسم بن بشكوال 2/1الصلة يف اتريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدابئهم 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

ابن األابر، حممد بن عبد هللا4/1التكملة لكتاب الصلة 
( هـ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

حممد بن حممد األوسي املراكشي6/1الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
( هـ703)

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

تعليق/حتقيق
بشار عواد وغريه. د

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيصلة الصلة
( هـ708)الغرانطي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جالل األسيوطي
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اختصار كتاب التكملة لكتاب الصلة حملمد)املستملح من كتاب التكملة 
(تراجم أندلسية) ( هـ658)بن عبد هللا القضاعي ابن األابر 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

من أعيان األندلس واملغرب من املائة)احللة السرياء يف تراجم الشعراء 
(األوىل إىل املائة السابعة

ابن األابر، حممد بن عبد هللا
( هـ658)القضاعي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
علي إبراهيم حممود

636)حممد بن علي بن عسكر أعالم مالقة
، أبو بكر بن مخيس(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
عبد هللا املرابط الرتغي

لسان الدين ابن اخلطيب، حممد بن(تراجم أندلسية) 4/1اإلحاطة يف أخبار غرانطة 
( هـ776)عبد هللا السلماين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
يوسف علي طويل. د

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدالتعريف اببن خلدون ورحلته غراب وشرقا
( هـ808)

القاهرة- دار الذخائر  عناية
حممد بن اتويت الطنجي
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ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالعقود الدرية يف ذكر بعض مناقب شيخ االسالم ابن تيمية
( هـ744)املقدسي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

مجع كالم الذهيب فيه من الدرة اليتيمية له،)ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية 
(ومعه مجع تراجم الذهيب له وراثءه وسؤاالته ومساعاته

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
خالد بن سليمان الربعي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ749)عمر بن علي البزار كتاب األعالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

احلمية اإلسالمية يف االنتصار ملذهب ابن تيمية، ويليها قصيدة يف الرد على
التقي السبكي والدفاع عن ابن تيمية

وحممد ( هــ776)يوسف العبادي 
بن يوسف اليافعي

الكويت- دار غراس  تعليق
صالح الدين مقبول أمحد

:مضموما إليه)اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون 
(تكملة اجلامع

مكة- دار عامل الفوائد  مجع وحتقيق
علي بن حممد العمران. د

حبوث الندوة العاملية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وأعماله اخلالدة املنعقدة
 هـ يف اجلامعة السلفية ابهلند1408عام 

الرايض- دار الصميعي  إشراف
مقتدى حسن األزهري. د

الكواكب الدرية ملرعي احلنبلي، حياة ابن)ثالثة كتب يف ترمجة ابن تيمية 
(تيمية حملمد البيطار، ابعث النهضة اإلسالمية حملمد خليل هراس

-دار اإلمام البخاري 
قطر

عناية
القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة

مؤسسة الوقف اإلسالميعثمان بن حممد األخضر شوشاندليل الرسائل اجلامعية يف علوم شيخ اإلسالم ابن تيمية
هولندا- 

املوارد العلمية لشيخ االسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة أهل السنة والرد
3/1مسائل أصول اإلميان – على املخالفني 

الرايض- مكتبة الرشد هيا بنت صاحل اخلميس
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موافقة شيخ اإلسالم ابن تيمية لسلف األمة وأئمتها يف تقرير القواعد
عرضا ودراسة- املتعلقة بباب األمساء واألحكام 

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجار

موافقة شيخ اإلسالم ابن تيمية ألئمة السلف يف تقرير القواعد والضوابط
3/1عرض ودراسة - املتعلقة بباب األمساء والصفات 

بريوت- دار اللؤلؤة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

مركز البيان للبحوثبدر بن سعيد الغامديمسرد الدراسات عن ابن تيمية وعلومه، مع لطائف يف سريته
الرايض- والدراسات 

بريوت- دار اللؤلؤة عن شيخه ابن تيمية (الفروع)املسائل العقدية اليت نقلها ابن مفلح يف  مجع وتوثيق وتعليق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

الرايض- مدار الوطن سليمان بن صاحل اخلراشيشيخ اإلسالم ابن تيمية مل يكن انصبيا

األردن- الدار العثمانية مراد شكريدفع الشبه احلبشية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنالرد الوافر على من زعم أبن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

كافر، (أن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم)الرد الوافر على من زعم 
الشهب العلية يف الرد على من كفَّر ابن تيمية: ومعه

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار األمل  حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد األزهري

الرايض- مكتبة الرشد خالد عبد القادرابن تيمية، رد شبهات وكشف مفرتايت
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الغصنعرض ونقد- دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار العاصمة رمضان بن عبد الكرمي املصري(الكاشف الصغري)فتح العلي الكبري يف الرد على صاحب  تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدأضواء على سريته ومنهجه- شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عبقرية شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا من خالل دراسة دقيقة جملموع
الفتاوى

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيار

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1914)شبلي النعماين اإلمام ابن تيمية احلراين جمددا لقرنه
بريوت

ترمجه من األردية واعتىن به
حممد أكرم الندوي. د

-دار الفكر العريب ( هـ1394)حممد بن أمحد أبو زهرة حياته وعصره، آراؤه وفقهه- ابن تيمية 
القاهرة

–دار املرياث النبوي ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل حملات من اترخيه وفكره ونضاله مع الفالسفة- ابن تيمية 
اجلزائر

ضبط نصه
حممد بن عوض املصري

املدينة- دار اإلمام مسلم محزة بن ماجد احملايلنبذة تعريفية تقريبية لدراسة األغاليط يف املراسم السلطانية

األغاليط يف املراسيم السلطانية الصادرة يف حق ابن تيمية، ومعه دراسة
2/1لتفنيد شبهة التجسيم عنه وحكاية املناظرة يف الواسطية 

املدينة- دار اإلمام مسلم مشهور بن حسن آل سلمان
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الرايض- مركز دالئل راشد آل عبد الكرميحوارات فكرية- مع ابن تيمية 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حياته، آاثره، موارده– ابن قيم اجلوزية 

يشتمل على إضافات- الفوائد البهية يف سرية اإلمام ابن قيم اجلوزية 
وتنبيهات على ما ألف يف ابن القيم من كتب ودراسات

الرايض- الرتاث الذهيب نور الدين عبد السالم مسعي

:خالل ستة قرون، ويليه ( هـ752)اجلامع لسرية اإلمام ابن قيم اجلوزية 
حممد: ، إعداد(نسخها اخلطية وطبعاهتا)مؤلفات اإلمام ابن قيم اجلوزية 

-دار عطاءات العلم علي بن حممد العمران
الرايض

مؤرخ اإلسالم، انقد احملدثني، إمام املعدلني واجملرحني- احلافظ الذهيب 
( هـ748)

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ

مركز املخطوطاتحممد إبراهيم الشيباين2/1وآاثره وثناء العلماء عليه  ( هـ1420)حياة األلباين 
-والرتاث والواثئق 

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحاناإلمام األلباين، دروس ومواقف وعرب
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

سوانح عطرة من سرية انصر السنة والسنة املطهرة األمام اجملدد حممد انصر
الدين األلباين وآاثره العلمية

بريوت- دار اللؤلؤة عاصم بن عبد هللا القريويت

حوار علمي- مع حمدث العصر اإلمام الشيخ حممد انصر الدين األلباين 
حول منهجه رمحه هللا

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 
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1420)حممد انصر الدين األلباين خالصة أخبار الرحلة األلبانية إىل الداير املصرية
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

عناية
حسام بن حممد سيف

معامل مدرسته التجديدية- اإلمام احملدث حممد انصر الدين األلباين 
أحباث علمية حمكمة- ومنهجه وآاثره العلمية وجهوده الدعوية والرتبوية 

مجعية مركز اإلمام األلباين للدراسات
واألحباث

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ

كشف اللثام عن أحد حمدثي الشام احملدث الشيخ عبد القادر األرانؤوط
( هـ1437)

-دار املأمون للرتاث حممود حممد مجيل الكسر
دمشق

دمشق- دار النوادر حممد بن انصر العجميكيف أحببته ( هـ1438)العالمة الشيخ شعيب األرانؤوط 
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عبد هللا بن عبد الرمحن البسام7/1علماء جند خالل مثانية قرون 
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان  تقدمي وتعليق
محد بن حممد اجلاسر: املؤرخ

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن رشيد العنزي(علماء جند خالل مثانية قرون)الدر املكنون من 
الرايض

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبدمشاهري علماء جند وغريهم
هللا آل الشيخ

الرايض- املؤمتن للتوزيع 

حممد بن عثمان بن صاحل القاضي3/1روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني 
( هـ1346)

الرايض- دار الثلوثية 

ذرية شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا- علماء آل الشيخ 
( عاملا82) هـ 1430املتوفون حىت هناية عام 

املؤلفأمحد بن عبد الرمحن العوين

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبدعلماء الدعوة
( هـ1386)هللا آل الشيخ 

الرايض- دار الثلوثية  تعليق/حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

عبد هللا بن حممد)- الرتاجم املختارة لإلمام عبد هللا وأبناءه وبعض أحفاده 
(بن عبد الوهاب

عبد هللا بن عبد اللطيف بن حممد
آل الشيخ

الرايض- دار القاسم 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانمن أعالم اجملددين

الرايض- مدار الوطن إبراهيم بن عثمان الفارسأشهر أئمة الدعوة خالل قرنني
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املؤلفعبد العزيز بن صاحل العسكر(1419 - 1395)تراجم لبعض أعالم املسلمني  - من أعالمنا 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة اإلخوان برتاجم بعض األعيان
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

-دار أطلس اخلضراء إمساعيل بن سعد بن عتيقأعالم وعلماء عايشتهم
الرايض

-دارة امللك عبد العزيز دالل بنت خملد احلريبنساء شهريات من جند
الرايض

-دار كنوز أشبيليا طارق بن حممد اخلويطرالدرر البهية يف سري بعض العلماء املعاصرين يف اململكة العربية السعودية
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

علماء جند الذين رحلوا إىل اهلند لالستزادة من- النجديون يف اهلند 
احلديث النبوي

الرايض- دار الثلوثية إبراهيم بن عبد هللا املديهش

الرايض- دار القبس عبد الرمحن بن يوسف الرمحةمن طرائف العلماء املعاصرين
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عالمة جند وشامتها، حياته- الشيخ العالمة حممد بن أمحد بن إمساعيل 
( هـ1059 - 973)وآاثره 

املؤلفإبراهيم بن حممد آل إمساعيل

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1179)حممد بن سعود 

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية 

املؤلفمؤلف جمهولكيف كان ظهور شيخ اإلسالم حممد عبد الوهاب دراسة وحتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل العثيمني. د

-حممد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد يف العصر احلديث 
(ارتسامات مستلهمة من سريته اإلسالمية واإلصالحية

اخلرب- دار السنة ( هـ1416)حممد هبجة األثري  حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ابين دولة ومنشئ أمة

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني حياته وفكره- الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(هـ

دار العلوم للطباعة
الرايض- والنشر 

الرايض- دار الثلوثية حسني خلف الشيخ خزعلحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
أمحد بن عبد العزيز التوجيري
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املؤلفسليمان بن عبد الرمحن احلقيلحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

-رابطة األدب احلديث عبد هللا بن سعد الرويشدحقيقة دعوة اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية
القاهرة

-دار التوحيد للنشر طرفة بنت عبد العزيز آل الشيخحياته وآاثر دعوته- اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
الرايض

حممد بن عبد العزيز بن عبدالرمحنفتح اجمليد التواب يف سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب
آل الشيخ

الرايض- دار التوحيد 

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيسرية اإلمام حممد بن عبد الوهاب والرد على الشبهات حول دعوته املباركة

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1225)محد بن معمر 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراينحياته وآاثره - ( هـ1233)اإلمام سليمان بن عبد هللا آل الشيخ  تقدمي الشيخ
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1242)عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب 

، حياته وآاثره( هـ1282)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني 
تقدم)الرد على الربدة : وجهوده يف نشر عقيدة السلف، مع حتقيق رسالته

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- مكتبة الرشد خالد عبد العزيز الغنيم( هـ1285)اجملدد الثاين عبد الرمحن بن حسن 

سريته- الشيخ اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ 
( هـ1293 – 1225)ورسائله 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

سرية اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ وجهوده
العلمية والدعوية

املؤلفرايض بن عبد احملسن بن سعد

–حياته وآاثره  - ( هـ1307)الشيخ العالمة زيد بن حممد آل سليمان 
واثئق ورسائل تنشر ألول مرة

عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم
عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

سريته- الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ 
( هـ1339 – 1265)ورسائله 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

، حياته( هـ1349)ابن سحمان، سليمان بن مصلح العسريي النجدي 
وبقية شعره (عقود اجلوهر املنضدة احلسان)ديوانه : وعلمه، ويليه

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ابن عقيل الظاهري وحممد العقيل

الرايض- دار العقيدة قبالن بن صاحل القبالنحياته وآاثره العلمية - ( هـ1353)الشيخ إبراهيم بن حممد بن ضواين  تقدمي
صاحل بن حسني العايد. د

مفيت جند– الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ 
( هـ1367 – 1273)وقاضي قضاة الوشم وعسري والرايض 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

السجل العلمي ملؤمتر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي
4/1آاثره العلمية والدعوية  - ( هـ1376)

جامعة القصيم
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الرايض- مكتبة الرشد عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد(رسالة دكتوراه)الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيزالشيخ عبد الرمحن السعدي كما عرفته
( هـ1432)

الرايض- مدار الوطن  عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد هللا بن حممد الرمياناجلهود الدعوية والعلمية للشيخ عبد الرمحن السعدي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

املؤلفأمحد القرعاويحياة الشيخ عبد الرمحن السعدي يف سطور تقدمي
الشيخ حممد بن عثيمني

مركز صاحل بن صاحلمجعه إبراهيم وعبد احلليم أبو سلميةقائمة بيليوجرافية- الشيخ عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي 
عنيزة- االجتماعي 

تقدمي/مراجعة
عبد العزيز بن صاحل الشبل. د

الرايض- دار الصميعي سرية العالمة الشيخ عبد الرمحن الناصر السعدي رمحه هللا تعاىل تقدمي/عناية
حممد حامد الفقي/عبد اإلله الشايع

حممد بن عبد الرمحن السعديمواقف اجتماعية من حياة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي
ومساعد بن عبد هللا السعدي

الرايض- دار امليمان 

حياته ومنهجه يف تقرير العقيدة ونشرها- الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي 
(رسالة ماجستري) ( هـ1376)يف منطقة اجلنوب 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن علي مدخلي

سريته، - ( هـ1385)العالمة الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع 
جهوده، فكره اإلداري والرتبوي

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايع
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الرايض- دار العاصمة حممد بن انصر الشثري( هـ1387)إحتاف اللبيب يف سرية الشيخ عبد العزيز أبو حبيب 

اجلامع لسرية اإلمام املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ خالل أربعني
( هـ1389)عاما 

الدمام- دار ابن اجلوزي  مجع/ترتيب
عبد الرمحن بن يوسف الرمحة

1389)العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الداير السعودية 
أبقالم بعض تالمذته ومعاصريه (هـ

-مكتبة اإلمام الشافعي 
الرايض

مجع/ترتيب
حممد بن عبد هللا آل الرشيد

الرايض- دار الصميعي إمساعيل بن سعد بن عتيقالشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، حياته وآاثره

الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته يف النهضة العلمية
واألدبية يف البالد السعودية

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل
بريوت

الرايض- دار الرباء انصر بن محد احلمنيسرية مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير السعودية

اإلمام عبد هللا بن حممد القرعاوي- املسرية لداعية جنوب اجلزيرة 
، حياته ودعوته وقصص وخمطوطات تنشر ألول مرة( هـ1389)

-مكتبة دار املنهاج بندر بن فهد األيداء
الرايض

السمط احلاوي  ألسلوب الشيخ الداعية عبد هللا القرعاوي يف نشر التعليم
جبنوب اململكة

املؤلف( هـ1440)علي بن قاسم الفيفي 

املستوطن حيدر آابد ( هـ1393)العالمة عبد العزيز بن حممد السماعيل 
سريته وجهوده العلمية والدعوية ويتضمن حتقيق بعض رسائله- السند 

دار النفائسوليد بن علي آل عبد املنعم
واملخطوطات بربيدة
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الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم( هـ1393)الشـيخ عبد الرمحن بن قاسـم 

الرايض- دار ابن األثري سليمان بن انصر الطيار( هـ1399)سرية الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حممد الدوسري 

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيصفحات مضيئة من حياة الداعية الشيخ عبد الرمحن بن حممد الدوسري

مساحة العالمة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد يف عيون حمبيه وتالمذته
( هـ1402)وبعض رسائله وآاثره العلمية 

دار أجبد للدراساتصالح بن إبراهيم الزامل
والنشر

تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

1329)اتج القضاة يف عصره، مساحة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد 
( هـ1402- 

الرايض- دار القاسم سليمان بن حممد العثيم

عبد هللا بن حممد بن محيد، حياته العلمية وجهوده الدعوية وآاثره احلميدة
2/1ومراسالته 

الرايض- دار الصميعي حممد بن أمحد سيد أمحد إشراف/تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

-اجلامعة اإلسالمية حممد بن حسني الشيعاينجهود الشيخ عبد هللا بن محيد يف الدعوة إىل هللا تعاىل
املدينة

الرايض- الدار الثلوثية حممد بن انصر العبودي2/1الشيخ العالمة عبد هللا بن حممد بن محيد كما عرفته 

- هـ 1373)سريته وأخباره وجهوده العلمية - احملدث عبد هللا الدويش 
( هـ1408

دار النفائسنواف بن عبيد الرعوجي
واملخطوطات بربيدة
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مكرر)العالمة صاحل البليهي وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على املخالفني 
(يف كتب العقيدة

الرايض- دار العقيدة بندر بن حممد الرابح

- هـ 1331)الشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية 
( هـ1410

الرايض- دار املسلم حممد الثويين تقدمي
حممد بن انصر العبودي

– هـ 1334محود بن عبد هللا التوجيري )وفاء العقود يف سرية الشيخ محود 
( هـ1413

الرايض- دار املغين عبد العزيز بن حممد السدحان تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- مدار الوطن مناحي بن حممد العجميحياته وجهوده العلمية والدعوية - ( هـ1414)الشيخ عبد هللا  اجلار هللا  تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

سرية عطرة)الشيخ عبد العزيز بن صاحل، إمام وخطيب املسجد النبوي 
( هـ1415 )(ومسرية خري مباركة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا الصاحل

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا بن عثمان الصاحلالشيخ عبد العزيز بن صاحل رمحه هللا، سرية عطرة ومسرية خرية مباركة تقدمي
مسو األمري انيف بن عبد العزيز

إمام املسجد النبوي كما– معايل الشيخ عبد العزيز بن صاحل آل صاحل 
عرفته

الرايض- الدار الثلوثية حممد بن انصر العبودي

مقتطفات من سريته ومكانته العلمية- عبد العزيز بن ابز، عامل فقدته األمة 
( هـ1420)

بريوت- دار األماجد حممد بن سعد الشويعر

مصر- دار املنهاج عبد العزيز بن حممد السدحاندروس ومواقف وعرب- اإلمام ابن ابز  تقدمي
عبد احملسن بن محد العباد البدر
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جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا، برواية الشيخ حممد
(مدير مكتبه)املوسى 

الرايض- دار ابن خزمية  إعداد
حممد بن إبراهيم احلمد. د

الثقبة- دار اهلجرة عبد الرمحن بن يوسف الرمحةاإلجياز يف ترمجة اإلمام عبد العزيز بن ابز تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

الرايض- دار طيبة صاحل اهلوميلاإلجياز يف سرية ومؤلفات ابن ابز

-دار األندلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد األهدلرحليت مع الشيخ ابن ابز
جدة

الكويت- مكتبة الرشد أمحد بن عبد هللا الفريحالشيخ ابن ابز ومواقفه الثابتة

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن صاحل احملمود(الشيخ بن ابز)راثء األانم لفقيد اإلسالم 

ترمجة مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز وترمجة احملدث عبد احلق
( هـ1392)بن عبد الواحد اهلامشي 

-دار أصالة احلاضر عبد العزيز بن قاسم وحممد التكلة
الرايض

نظرات يف اجلهود العلمية والدعوية  لسماحة الشيخ- قدوة حيتذى هبا 
عبد العزيز بن ابز

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

إعداد
قسم البحث العلمي

الرايض- دار الثلوثية حممد بن انصر العبوديمساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز كما عرفته
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-إمام العصر مساحة الشيخ اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 
رمحه هللا

-مؤسسة اجلريسي انصر بن مسفر الزهراين
الرايض

الرايض- دار العاصمة محد بن إبراهيم الشتوياإلبريزية يف التسعني البازية

الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن مسفر الزهراين( هـ1421)ابن عثيمني، اإلمام الزاهد 

دمشق- دار القلم إبراهيم العلي وإبراهيم عبد اجمليدوالشيخ الزاهد الورع- العامل القدوة املريب - حممد صاحل العثيمني 

الرايض- مكتبة الرشد مرزوق عبد ربه عبد العالحياة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني العلمية والعملية وسريته اخلريية

ترمجة شاملة حلياة)الدر الثمني يف ترمجة فقيد األمة العالمة ابن عثيمني 
(الشيخ من النشأة إىل الوفاة

-دار البصرية عصام بن عبد املنعم املري
االسكندرية

املؤلفتركي بن عبد هللا امليمانالثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

العلمية والعملية (رمحه هللا)اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
وما قيل فيه من املراثي

بريطانيا- جملة احلكمة وليد بن أمحد احلسني

، حياته( هـ1421)العامل العابد الشيخ حممد بن عبد الر محن بن قاسم 
وسريته ومؤلفاته

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم
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املؤلفسلمان بن مساعد املشعل( هـ1423)الغيث اجمللل يف ترمجة الشيخ عمر بن حممد السبيل  تقدمي املشايخ
صاحل بن محيد وصالح بدير

 -1336)خادم القرآن الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا آل فراين رمحه هللا 
( هـ1424

الرايض- دار امليمان أبناء الشيخ عبد الرمحن آل فراين

الرايض- دار التوحيد صاحل بن عبد هللا آل داود( هـ1429 - 1365)سرية الشيخ بكر أبو زيد وأخباره 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمراننثار السرية ومثار الصحبة مع العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد

مؤسسة ابن جربين اخلرييةعبد الرمحن بن عبد هللا بن جربين( هـ1430) (سرية الشيخ عبد هللا بن جربين)أعجوبة العصر 
الرايض- 

حملات من سرية الشيخ اإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن- أيب كما عرفته 
اجلربين رمحه هللا

املؤلفهيا بنت عبد هللا اجلربين

املؤلفمتعب بن سعد السلميخمتصر رايض احملبني يف سرية الشيخ ابن جربين

، سريته الذاتية( هـ1432)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل 
5/1وأهم مراسالته 

الرايض- دار الصميعي بالل بن حممود اجلزائري

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاندرة زمانه وفريد عصره ( هـ1434)الشيخ صاحل احلصني رمحه هللا 
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املؤلفسلطان بن عمر احلصنييف الدعوة إىل هللا ( هـ1434)جهود الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصني 

إمام - ( هـ1434)اإلعالم بسرية الشيخ اإلمام حممد بن عبد هللا السبيل 
وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اجملمع الفقهي

الرايض- مدار الوطن عبد اجمليد بن حممد السبيل

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن سعيد القحطاين( هـ1440 - 1372)إشباع الشغف يف سرية ابن وهف  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار الثلوثية حممد بن عبد هللا املشوحدراسات ومقاالت عن معايل الشيخ حممد بن انصر العبودي

الرايض- دار الثلوثية حممد بن عبد هللا املشوحجهوده- إسهاماته - حممد بن انصر العبودي، حياته : عميد الرحالني

حياته العلمية،- الشيخ العالمة واألديب الرحالة حممد بن انصر العبودي 
2/1جهوده الدعوية، رحالته العاملية، آاثره احلميدة 

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن أمحد السيد أمحد
بريوت

تقدمي املشايخ
صاحل بن محيد وعبد هللا بن عقيل
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القرن)املدرسون يف املسجد احلرام من القرن األول حىت العصر احلاضر 
4/1 (اخلامس عشر

الرايض- مكتبة الرشد منصور بن حممد النقيب

تراجم ألئمة احلرمني الشريفني وخطبائها منذ عهد- اتريخ أمة يف سري أئمة 
5/1 هـ 1432النبوة إىل سنة 

مركز اتريخ مكة املكرمةصاحل بن عبد هللا بن محيد
مكة- 

مكة- مكتبة األسدي عبد الرمحن بن حممد احلذيفيالغيث اهلاتن من تراجم أئمة املسجد احلرام يف القرن اهلجري الثامن

مكة- مكتبة األسدي عبد الرمحن بن حممد احلذيفيالسفر اجلامع ألئمة خطباء املسجد احلرام يف القرن التاسع

مؤسسة الفرقان للرتاثعبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي2/1أعالم املكيني من القرن التاسع إىل القرن الرابع عشر اهلجري 
لندن- اإلسالمي 

 -648)مناهل العلم ابلبلد احلرام وأعالم املكيات خالل العصر اململوكي 
( هـ923

اندي مكة الثقايف األديبفوزي حممد عبده الساعايت

قضاة مكة املكرمة من القرن األول اهلجري حىت العصر احلاضر، مع
2/1إكمال له 

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي إكمال
عبد الرمحن احلذيفي ومنصور النقيب

دمشق- دار سعد الدين عارف أمحد عبد الغيناتريخ أمراء مكة املكرمة

1131)سرية أمري احلرمني الشريف عبد الكرمي بن حممد بن يعلى الربكايت 
وبنيه وأحفاده من األمراء واألعيان (هـ

الشريف انصر بن علي الكرميي
والشريف إبراهيم بن منصور األمري

بريوت- شركة الراين 
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دمشق- دار سعد الدين عارف أمحد عبد الغيناتريخ أمراء املدينة املنورة

علماء من القرن الثالث)سلم الوصول إىل تراجم علماء مدينة الرسول 
(عشر وما بعده

محزة بن حامد القرعاين األفريقي
املالكي

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

تقريظ
الشيخ أمحد بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي

رئيس علماء- اإلمام الفقيه احملدث الشيخ حممد عابد السندي األنصاري 
( هـ1257 - 1190)املدينة يف عصره 

-دار البشائر اإلسالمية سائد بكداش
بريوت

نظم الدرر يف اختصار نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل أهل مكة من
القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر، مع ذيله نثر الدرر يف تذييل نظم الدرر

عبد هللا بن حممد الغازي املكي
( هـ1365)

مكة- املكتبة األسدية  دراسة وحتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

من كبار علماء - ( هـ1392)الشيخ العالمة احملدث عبد الرزاق محزة 
احلرمني الشريفني

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن أمحد سيد أمحد
بريوت
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-مركز امللك فيصل مؤلف من القرن الثالث اهلجريسرية عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه
الرايض

حتقيق
حممد الطرباين

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللا( هـ159)أخبار ابن أيب ذئب 
( هـ379)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

جزء فيه ذكر أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين رمحه هللا
وبعض مناقبه ومولده ووفاته وعدد تصانيفه ( هـ390)

ابن منده، حيىي بن عبد الوهاب بن
( هـ511)حممد 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

رسالة احلافظ حممد بن عبد الواحد الدقاق األصبهاين يف وصف حاله وأمره
وشيوخه وأهل عصره

حممد بن عبد الواحد الدقاق
( هـ516)األصبهاين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

طبع ضمن جمموعة أجزاء حديثية، وطبع يف) ( هـ281)ذكر ابن أيب الدنيا 
(آخر املعجم الكبري بتحقيق محدي السلفي

حممد بن عمر املديين األصبهاين
( هـ581)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

حممد بن عمر املديين األصبهاين( هـ395)ذكر اإلمام أيب عبد هللا بن منده 
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدجزء فيه ترمجة البخاري
( هـ748)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينهداية الساري لسرية البخاري
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حسني سلمان مهدي

-دار إيالف الدولية مبوبة مرتبة- البن حجر  (هدي الساري)سرية اإلمام البخاري من 
الكويت

عناية
مساعد بن حامد الزهراين

1251   من 1217صفحة  www.saaid.net/kutob الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك: المصدر



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم
أجزاء- تراجم حمدثني وفقهاء  :املوضوع 

29

1162)إمساعيل بن حممد العجلوين الفوائد الدراري يف ترمجة اإلمام البخاري
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ1342)عبد السالم املباركفوري 2/1سيد الفقهاء وإمام احملدثني - سرية اإلمام البخاري  ترمجة
عبد العليم البستوي. د

القاهرة- دار اإلصباح أمحد بن عطية الوكيلاإلمام البخاري إىل من جيهله ويطعن يف صحيحه

جامعة اإلمام حممد بنعلي بن عبد العزيز الشبل( هـ310)اإلمام أبو جعفر بن جرير الطربي 
الرايض- سعود 

شهاب الدين، أمحد بن حممد املقري5/1 ( هـ544)أزهار الرايض يف أخبار عياض  
( هـ1041)التلمساين 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

من كتابه ( هـ562)سرية اإلمام أيب سعد السمعاين التميمي املروزي 
(األنساب)

مكتبة نظام يعقويب
البحرين- اخلاصة 

استخلصها وحققها
حيىي بن حممود بن جنيد

البلقيين، عبد الرمحن بن عمر( هـ805سراج الدين، عمر بن رسالن، املتوىف عام )ترمجة البلقيين 
( هـ824)

دار النوادر اللبنانية حتقيق
نور حممود أمحد احليله

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن3/1 ( هـ852)اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
إبراهيم عبد اجمليد

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنإرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم برتمجة السخاوي
( هـ902)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
سعد بن فجحان الدوسري. د
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وجهوده يف، عصره وحياته وآاثره، ( هـ911)جالل الدين السيوطي 
الدرس اللغوي

-املكتب اإلسالمي طاهر سليمان محوده
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية العريب الدائز الفرايطي( هـ1134)اإلمام عبد هللا بن سامل البصري املكي 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد الرمحن طيب بعكر( هـ1182)مصلح اليمن حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين 

عصره وجمتمعه وحياته العلمية) ( هـ1270)ذكرى أيب الثناء األلوسي 
(واألدبية والتارخيية والسياسية ومؤلفاته

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1391)عباس العزاوي  عناية
الداين بن منري آل زهوي

وتراجم ( هـ1270)يتضمن سرية اإلمام اآللوسي الكبري - أعالم العراق 
نوابغ اآللوسيني وأتبني العلماء واألدابء

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1416)حممد هبجة األثري  عناية
الداين بن منري آل زهوي

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1306)حممد البشري اإلبراهيمي سريته بقلمه- من أان؟ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا  حتقيق
رابح بن خواي. د

حياته - ( هـ1335)أديب علماء دمشق الشيخ عبد الرزاق البيطار 
وإجازاته

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن انصر العجمي
بريوت

العالمة احملدث أمحد بن حممد شاكر وجهوده يف الدعوة واإلصالح خالل
( هـ1377 - 1309)القرن املاضي 

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر (( هـ1377)يوميات العالمة أمحد حممد شاكر )يوميات عامل 
بريوت

حققها وشرحها وصورها
أشرف بن عبد املقصود
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-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر ( هـ1368عام )رحليت إىل احلجاز وجند - أايم يف اجلزيرة 
بريوت

حتقيق وتعليق
أشرف عبد املقصود

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن غامن األسديحياته وآاثره - ( هـ1386)اإلمام عبد الرمحن بن حيىي املعلمي 

-دار التوحيد للنشر أمني بن أمحد السعديمن املواقف والعرب ( هـ1391)نفائس الدرر مبا يف سرية العالمة البيحاين 
الرايض

ــم  دراسة حتليلية لسرية الشيخ حممد حممد األمني الشنقيطي- صناعة العاِل
( هـ1393)رمحه هللا 

بريوت- دار ابن حزم يوسف مازي

املستوطن حيدر آابد ( هـ1393)العالمة عبد العزيز بن حممد السماعيل 
سريته وجهوده العلمية والدعوية ويتضمن حتقيق بعض رسائله- السند 

دار النفائسوليد بن علي آل عبد املنعم
واملخطوطات بربيدة

( هـ1402)احملدث الكبري والداعية اجلليل الشيخ حممد زكراي الكاندهلوي 
حياته وجهوده العلمية والتعريف أبهم مؤلفاته- 

-دار البشائر اإلسالمية حممد رمحة هللا حممد انظم الندوي
بريوت

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل منحة الكبري املتعايل إىل شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل
الكويت

ضبط وتعليق واستدراك
مشهور بن حسن آل سلمان

-املكتب اإلسالمي حممد بن أمحد سيد أمحد( هـ1415)الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
بريوت

1417)عامل الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ حممد بن سليمان آل جراح 
سريته ومراسالته وآاثره العلمية -(هـ

مركز البحوثوليد بن عبد هللا املنيس
والدراسات الكويتية
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اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري وسريته
( هـ1418) 2/1وأقواله ورحالته 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد األول بن محاد األنصاري

اإلهباج برتمجة العالمة احملدث أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي
ودار احلديث بدماج ( هـ1422)

صنعاء- دار شرقني محيد بن قائد العتمي

-مكتبة صنعاء األثرية عدانن بن حسني املصقرينبذة خمتصرة عن جهود اإلمام الوادعي وطالبه الربرة
صنعاء

قضاء الوطر يف ترمجة عالمة قطر رئيس القضاة أمحد بن حجر البوطامي
( هـ1423)البنعلي 

بريوت- دار اللؤلؤة إمساعيل بن غصاب العدوي

-املكتب اإلسالمي حممد بن انصر العجميوخزانته الشاويشية ( هـ1434)العامل املؤرخ الشيخ زهري الشاويش 
بريوت

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عزي بن علوان الوصايب( هـ1436)اخلرب الوايف يف ترمجة العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب 

1442)إضاءات من حياة الشيخ احملدث حممد بن علي بن آدم اإلتيويب 
(من خالل صحبته ثالثني عاما )(هـ

سلف للبحوثسامل بن صاحل العماري
مكة- والدراسات 

الفصول املضية من سرية الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي وجهوده
العلمية والدعوية

–دار املرياث النبوي خالد بن ضحوي العنـزي
اجلزائر

الكنز الفريد يف ترمجة العالمة حممد مطيع احلافظ وأعماله وما له من
االتصاالت واألسانيد

-دار البشائر اإلسالمية حممد أكرم الندوي
بريوت
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النجم البادي يف ترمجة العالمة احملدث السلفي حيىي بن عثمان املدرس
عظيم آابدي، املدرس ابملسجد احلرام، ومعه إرشاد الساري مبعرفة من تدبج

–دار األوراق الثقافية أمحد بن عمر ابزمول
جدة

الرايض- دار عامل الكتب فهد بن عبد العزيز السنيديرمحه هللا، رحلة يف أعماق القارة املنسية ( هـ1434)يف صحبة السميط 

الكويت- مكتبة آفاق عبد العزيز بن سعود العويدأسطورة العمل اإلغاثي- عبد الرمحن السميط 

املؤلفنورية بنت محود السميطأخي احلبيب عبد الرمحن السميط، ومضات من سريته ودعوته

املؤلفموسى بن عبد العزيز املوسىأبو املساكني- عبد العزيز بن عبد هللا املوسى 

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانصاحلون عرفتهم

الرايض- دار العقيدة عبد السالم بن صاحل العيرييأخبار األخيار من العلماء والدعاة والعباد والتجار
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الرايض- دار الراية حممد بن عبد الرمحن املغراوياملصادر العلمية يف الدفاع عن العقيدة السلفية

املنهج والتعريف أبهم مؤلفات العقيدة- اتريخ التدوين يف أصول الدين 
املطبوعة من البداية إىل القرن الرابع عشر

املدينة- دار النصيحة طارق بن سعيد القحطاين

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايع(كتب العقيدة: اجملموعة األوىل)كتب أثىن عليها العلماء 

الرايض- مدار الوطن سليمان بن حممد بن عبد هللا(تقدم يف العقيدة)مذكرة ببعض كتب أهل السنة واجلماعة يف العقيدة  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن ظافر القشرييكشاف املسائل الفقهية والعقدية يف تفسري أضواء البيان

جهود) هـ 1430دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حىت عام 
(األمة خالل مخسة عشر قران

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
جدة- مبعهد الشاطيب 

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية(مكرر يف كتب علوم القرآن)دليل مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة 
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

موضوعات الرسائل العلمية املسجلة يف قسم التفسري وعلوم القرآن يف كلية
 هـ1431القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية منذ إنشائها إىل عام 

املدينة- دار امليمنة  إعداد
أمني بن عائش املزيين. د

أم عبد هللا بنت حمروس وحممد محزةكتب السنة: فهرس الفهارس
سعد

الرايض- دار طيبة 
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-إدارة ترمجان السنة مفتاح كنوز السنة
ابكستان

نقلها إىل العربية
حممد فؤاد عبد الباقي

حممد بن خري بن عمر األشبيلي(فهرس لكتب احلديث)فهرس ابن خري األشبيلي 
( هـ575)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف

الرايض- دار األلوكة حممد خري رمضان يوسفالدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف

املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الشريف، وهو تكملة ومستدرك على
3/1دليل مؤلفات احلديث الشريف  

الرايض- مكتبة الرشد حممد خري رمضان يوسف

بريوت- دار ابن حزم حميي الدين عطية وآخرون2/1دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة القدمية واحلديثة 

املنظومات احلديثية وشروحها من القرن السابع اهلجري إىل القرن اخلامس
عشر وأثرها يف خدمة علوم احلديث

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن قاسم القامسي
األردن- 

من القرن السابع إىل منتصف القرن الرابع)املؤلفات يف نظم علوم احلديث 
(عشر

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماش
النبوية

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيق(تقدم يف األجزاء احلديثية)التعريف مبا أفرد من األحاديث ابلتصنيف  تقدمي
ابسم اجلوابرة وعلي بن حسن. د

دليل الرسائل العلمية املناقشة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من
جامعة أم القرى - 1438 إىل 1392عام 

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
أشرف بن حممود الكناين. د
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 هـ1401من عام )دليل الرسائل العلمية يف قسم الدراسات اإلسالمية 
( هـ1439حىت هناية عام 

-جامعة امللك سعود 
الرايض

معجم شامل ألمساء الكتب املشروحة يف الرتاث- جامع الشروح واحلواشي 
2/1اإلسالمي وبيان شروحها 

جدة- دار املنهاج عبد هللا بن حممد احلبشي

 هـ للمؤلفني الذين1425ما طبع حىت سنة )موسوعة املطبوعات العربية 
( هـ إال أن يكونوا من املشاهري1200ماتوا قبل 

-بيت األفكار الدولية حسان عبد املنان
الرايض

بريوت- دار صادر يوسف إليان سركيسجامع التصانيف احلديثة اليت طبعت يف البالد الشرقية والغربية واألمريكية

مؤسسة الفرقان للرتاث( هـ377)الندمي، حممد بن إسحاق 3/1الفهرست 
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
أمين فؤاد سيد. د

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا2/1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
( هـ1067)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
2/1

إمساعيل ابشا بن حممد أمني
( هـ1339)البغدادي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي(كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون)ذيل 
( هـ1363)

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

حتقيق
فيصل يوسف العلي

مؤسسة الدرر السنية( كتاب2000حتوي فهرسة أمساء قرابة )خزانة الكتب  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية
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الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمالدليل إىل املتون العلمية

كتاب يعىن بتصنيف وتنظيم الكتب الشرعية- ترتيب الكتب على الكتب 
والعربية يف املكتبات

الرايض- دار الدرر عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

الرايض- دار الدرر عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمدليل غري املختصني إىل بعض الكتب الشرعية والعربية

إمساعيل ابشا بن حممد أمني2/1هدية العارفني، أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني 
( هـ1339)البغدادي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

املعروف اببن)علي بن أجنب الدر الثمني يف أمساء املصنفني
( هـ674 )(الساعي

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

تعليق/حتقيق
أمحد شوقي وحممد سعيد

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانكشف النقاب عن مؤلفات األصحاب
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي 

املؤلفعبد هللا بن حممد الطريقي(8/1) هـ 1420 إىل 241معجم مصنفات احلنابلة من وفيات 

عمان- دار املبادرة مدين بن مجال الصاحلمعجم التعريفات العلمية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية
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الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلماناإلشارات إىل أمساء الرسائل املودعة يف بطون اجمللدات واجملالت

مؤسسة الفرقان للرتاث8/1فهرس جماميع املكتبات اخلاصة بدار الكتب املصرية 
لندن- اإلسالمي 

دمشق- دار ابن كثري حممد بن موسى الشريفمعجم املصطلحات والرتاكيب واألمثال املتداولة

الرايض- دار الثلوثية حممد بن انصر العبوديمعجم الداينة والتدين

مركز التاريخ العريب3/1معجم مصطلحات األداين 
مصر- للنشر 

إشراف
أمحد الشرقاوي وهبة النادي

الرايض- دار القبس عبد العزيز بن عبد هللا الشايع(أماين العلماء يف التأليف والتصنيف)األماين العلمية  تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

فهرس مصنفات اإلمام أيب عبد هللا، حممد بن إمساعيل البخاري، املنشورة
فيما عدا الصحيح

الرايض- دار العاصمة أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدخل إىل آاثر شيخ االسالم ابن تيمية وما حلقها من أعمال

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التقريب لعلوم ابن القيم
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مكة- دار عامل الفوائد جلنة من الباحثني2/1الفهارس العلمية آلاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية 

بريوت- دار الرايحني ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي مصنفات شيخ اإلسالم ابن حجر عناية
حمفوظ أمحد السهليت

عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد هــ1329مؤلفات إمام الدعوة السلفية وأبناؤه وأحفاده حىت 
الرمحن آل الشيخ

الرايض- مكتبة الرشد 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن حممد األنصاريالتقريب لعلوم وفقه اإلمام حممد بن عبد الوهاب وذكر موارده

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن حممد العسكرالبنية والغاية والفائدة املرجعية- فهارس مكتبات العلماء يف جند  تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

مكة- دار عامل الفوائد زاهر بن حممد الشهري2/1الفهارس الشاملة آلاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن الشمراينثبت مؤلفات احملدث الكبري اإلمام حممد بن انصر الدين األلباين

الرايض- دار املؤيد حممد بن حسن الشيخ( كتاب100فهرس ملا يقارب )التقريب لعلوم األلباين 

(فهرس املسائل اليت انقشها األلباين)إرشاد القاصي والداين إىل فقه األلباين 
(تقدم يف فتاوى لعلماء شىت)

مصر- دار البخاري نظري رمضان حجي
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جامع األحاديث واآلاثر اليت خرجها وحكم عليها الشيخ األلباين يف مجيع
كتبه

-املكتبة اإلسالمية أمحد بن حممد آل عبد اللطيف
األردن

اجلامع املفهرس لألحاديث النبوية واآلاثر السلفية اليت حكم عليها الشيخ
2/1مقبل الوادعي 

-مكتبة العلوم واحلكم خالد بن حممد الذماري
مصر

-املكتب اإلسالمي منذر حممد سعيد أبو شعر( هـ1418)معجم حممود حممد شاكر 
بريوت

-دار الكتب العلمية حيىي مرادمعجم أمساء املستشرقني
بريوت

الرايض- دار الثلوثية حممد بن سعود احلمدمعجم كتب السري الذاتية يف العصر احلديث

دار الفتح للدراساتحممد بن عبد هللا آل رشيد( نسابة2110)معجم النسابني من القرن األول اهلجري إىل العصر احلاضر 
الشارقة- والنشر 

بريوت- دار صادر ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي 7/1معجم البلدان 

عبد هللا بن عبد العزيز البكريمعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع
( هـ487)األندلسي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
مصطفى السقا

مكة- دار مكة عاتق بن غيث البالدي5/1معجم معامل احلجاز 
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-مكتبة دار البيان حممد الزحيلي وعبد احلق محيشمعجم مصطلحات القضاء الشرعي
دمشق

معجم يف العربية ومفردات العقيدة والقرآن الكرمي- معجم لغة الشريعة 
4/1وعلومه واحلديث الشريف ومصطلحه والفقه وأصوله 

-دار البشائر اإلسالمية سعدي أبو حبيب
بريوت

www.almoqneعبد هللا بن حممد الشمراينجتريد السرقات العلمية واألدبية يف الرتاث العريب واإلسالمي
a.com
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منشورات مكتبة األسدفهرس املخطوطات العربية احملفوظة
دمشق- 

1420)حممد انصر الدين األلباين فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

-سقيفة الصفا العلمية حممد السيد الدغيم3/1فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية يف املكتبة السليمانية 
جدة

تقدمي مدير املكتبة السليمانية
أمري أشكل موحدة

بريوت- دار مكتبة احلياة خمطوطات جزائرية يف مكتبات اسطنبول مجع وترتيب
حممد بن عبد الكرمي. د

دار الكتب والواثئق4/1فهرس املخطوطات العربية بدار الكتب املصرية 
القاهرة– القومية 

-سقيفة الصفا العلمية فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الشريف
جدة

الرايض- دار أشبيليا انصر بن سعود السالمةمعجم مؤلفات ابن عبد اهلادي املخطوطة مبكتبات العامل

الفهرس الوصفي للنسخ اخلطية ملؤلفات اإلمام احملدث يوسف ابن
عبداهلادي املعروف اببن املربد احملفوظة بدار الكتب املصرية

أبو املنذر األزهري، صاحل بن حممد
بن عبد الفتاح

الكويت- دار غراس 

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلاألثبات يف خمطوطات األئمة ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب
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الرائسة العامة لشؤونجلنة من الباحثني12/1فهرس خمطوطات مكتبة احلرم املكي الشريف 
املسجد احلرام واملسجد

تقدمي الشيخ
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

مؤسسة الفرقان للرتاث(موريتانيا)فهرس خمطوطات نعمه ووالته 
لندن- اإلسالمي 

فهرسة
أمحد ولد حممد حيىي

مكتبة أكادميية شبلي- وضع املخطوطات العربية يف املكتبات اهلندية 
النعماين منوذجا

علم إلحياء الرتاثصاحب عامل األعظمي الندوي
-واخلدمات الرقمية 

-وزارة التعليم العايل عبد الصمد بن عبد القدوس النذيرفهرس خمطوطات خزانة جامع بومباي
امللحقية الثقافية

ألمحد بن« أبيات االستشهاد»يقع ضمن كتاب ) 2/1نوادر املخطوطات 
(( هـ395)فارس اللغوي 

1408)عبد السالم حممد هارون 
(هـ

بريوت- دار اجليل 

صناعة املخطوطات يف جند ما بني منتصفي القرنني العاشر حىت الرابع عشر
اهلجريني

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن حممد املنيف
األردن- 

مناذج جملموعة من نوادر املخطوطات- نوادر املخطوطات السعودية 
احملفوظة بدارة امللك عبد العزيز

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

فهارس املخطوطات األصلية احملفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

-مركز امللك فيصل عمار سعيد متالت
الرايض

تقدمي
سعود بن صاحل السرحان.د

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ2/1الفهرس املُصِور ملخطوطات ومصِورات مكتبة الرايض السعودية العامة 
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-دارة امللك عبد العزيز حسان بن إبراهيم الرديعانفهرس املخطوطات األصلية يف مدينة حائل
الرايض

مجع وعناية( هـ1421)محد بن حممد اجلاسر خمطوطات جديرة ابلدراسة والنشر
فهد بن حممد الدبوس

-املكتب اإلسالمي ( هـ1439)حممد بن لطفي الصباغ خمطوطات إسالمية بني يدي اليهود
بريوت

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد معرفة النسخ والصحف احلديثية

مكتبة نظام يعقويبحممد خري رمضان يوسففوائد حاضرة من طرر املخطوطات والكتب النادرة
البحرين- اخلاصة 
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