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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة
 

 العليم احلليم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله وأصحابه أمجعني.احلمد هلل 
من تراثنا    ،من الكتب والرسائل العلمية  ، جديد  ( عنوان1000)يتضمن هذا املسرد املوضوعي  

مما مل يرد يف املسرد م(،  1921هـ،  1340عام )مما صن ِّف قدميًا حىت اإلسالمي اجلليل، 
  ( عنوان، 1500أكثر من ) علىاحتوى و تراثنا اإلسالمي العظيم(، األول، الذي كان عنوانه ) 

،  فهرسة الكتبجله املكتبات يف تعاملها مع  اختالف التحقيق عنواًًن جديًدا، كما تعااعتبار  مع  
وسرت على الطريقة نفسها يف التقسيم   ا.واعتبار اجملاميع والذيول واملالحق عنواًًن واحدً 

 املوضوعي. 
، هـ( 1439 – 1435بني األعوام ) واملسرد السابق خيص ما نشر أو نوقش من رسائل ما

 (. هـ 1440 – 1436ديد خيص ما بني األعوام )وهذا اجل
التأريخ اهلجري للنشر فيه شك، ورمبا امليالدي أيًضا، يف سنة قبلهما  مرة أخرى إىل أن وأشري 

ويكون اهلجري منه موزًعا على  فقد يقال )صدر حديثًا( لعام سابق أو عامني، أو بعدمها، 
وال أرى الكتاب، وال يسجل على الغالف. أو أنقلهما هكذا وأرى    عامني ميالديني، وهكذا.

 الصحة يف العنوان واملؤلف.  فًا يف موضع آخر. واملهماختال
وعلومنا  ، وحضارتنا اإلسالمية العظيمة ، الزاخر العلمي  لرتاثنالديننا أواًل، و وهذا العمل خدمة 

نشأ عليها أواًل، وله حق علينا يف خدمته  وثقافتنا اليت ن ، ومصادرًن املعرفية املعتربة ،الشرعية
 لطلبة العلم يف الوقوف عليها.نظيم ملصادر املعلومات، وتسهيل  هارس ت، والفوإبرازه هلذا اجليل

 هلذه اخلدمة اجلليلة، والشكر له وحده.  واحلمد هلل الذي يسَّر هذا األمر، وجعلين أهاًل 
 

 حممد خري يوسف
 هـ  1440ربيع اآلخر 
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 املعارف العامة

 

السانه الوصايب الشافعي )ت  بن أمحد بن عبد هللا /اإلعالن بنعم هللا الواهب الكرمي املنان 
هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -؛ حتقيق الوليد بن عبدالرمحن الربيعي.هـ(1118بعد 
 ص.600

 ()يف الفقه والعروض والنحو والتصريف واملنطق وجتويد القرآن

 
هـ(؛ حتقيق  1176حسني بن حيدر التربيزي )ت بعد  /الكنوز ونفائس التقريرجامع 

 ص. 294هـ،  1437عم ان: دار النور املبني،  -م العيساوي.عبداحلميد هاش
 وهو شرح على منت آداب البحث واملناظرة، املشهور ابلرسالة الولدية، لساجقلي زاده. 

 
ــاجقلي حم  /الرســـالة الولدية د ب ال ال وا واملنا رة ــي، امللقب بسـ مد بن أيب بكر املرعشـ

هــــــــ،  1439ريوت: دار الكتب العلمية، ب  -هــــــــ(؛ حتقيق سامل قدوري محد. 1150زاده )ت 
 ص. 64
 

ــنفاف وم لفي ا :فائدة اإلخوان وعائدة األعيان ــالة د ء امل املاـ ــف  رسـ منتخ ة من "كشـ
ــ(؛ حتقيق رأفي لؤي آل  1309املوصلي )ت   بن جرجيس عبد هللا بن مصطفىالظنون"/   هـــ

 .ص 192هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -فرج.
 

هــــــــــ(؛ حتقيق  1194حسن ابشا زاده )ت   / ال للكلن ويشرح رسالة اآل فتح الوهال د 
 ص. 136هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد فريد املزيدي.

 (البحث واملناظرة آداب  علميف )
 

وء امل ما صنفوه من الكتب/   خ ار العلمامل املانفني من القدمامل واحملدثنيءد  الف رست
بريوت:    -؛ حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشلي.هـ(  380حاق الندمي )ت  أليب الفرج حممد بن إس

 ص. 824م،  2016هـ،   1437دار النفائس، 
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القاهرة: كشيدة   -هـ(.  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  نُقاية العلوم/  

 هـ. 1439للنشر، 
 علًما( 14)فيه خالصة 

 
 الفلسفة وما إلي ا

 

هـ(؛ حتقيق حممد  749حممد بن إبراهيم بن األكفاين )ت  /علم الفراسةءساس الرائسة د 
 ص.  192هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ايسر بن حممد مجيل زكور. 

 يليه للمؤلف نفسه: النظر والتحقيق يف تقليب الرقيق.
 

هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -هـ(. 110حممد بن سريين )ت  /تفسري األحالم
 ص. 488م،  2016

 
حممد    /غزايللإلمام ءيب حامد ال  "هتافت احلكمامل د ر  مذاهب ءهل األهوامل"تلخيص كتال  

بريوت: دار الكتب   حممد عبد القادر شاهنياعتىن به  هـ(؛ 1149)ت  األسكداري أمني
 ص.  104هـ, 1439العلمية، 

 
اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  ة  هـ(؛ بعناي  505حممد بن حممد الغزايل )ت  هتافت الفالسفة/  

 ص. 560هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -.للدراسات والتحقيق العلمي
 

)ت    بن كمونة  عز الدولة سعد بن منصور  /قاحلكمة اجلديدة د املنط:  جامع برامل الفالسفة
 ص.  320هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أيب هاشم األثري. 683

 
حتقيق مشتاق   / ة اجلوري على الرسالة الشمسية د القواعد املنطقية للقزويين الكاتيبشيحا

 هـ. 1438كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -صاحل املشاعلي.
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أمحد بن حممد بن خضر )ت   /حاشية قول ءمحد على الفوائد الفنارية شرح الرسالة األثريية

 هـ. 1439قيق الكتاب، إستانبول: دار حت -ري.حتقيق أيب جعفر الظاه هـ(؛ 785
 وعليها: حاشية العمادي وقره خليل.
 ويتلوها: جهة الوحدة بشرح الشرواين.

 
احلاشية الكربى على مقوالف ال ليدي وحاشيتاه الكربى والاغرى على شرح مقوالف 

 -ليل.هـ(؛ اعتىن به خليل إبراهيم خ  1250حسن بن حممد العطار الشافعي )ت    /السجاعي
 ص. 416هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
أليب احلسن حممد بن يوسف العامري النيسابوري   /السرية اإلنسانيةالسعا ة واإلسعا  د 

هـ،  1439بريوت: دار املدار اإلسالمي،  -هـ(؛ حتقيق أمحد عبداحلليم عطية. 381)ت 
 ص. 456

 )يف الفلسفة(
 

شهاب الدين أمحد بن عبدالفتاح امللوي  / رق د علم املنطقالشرح الك ري على السلم املنو 
 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،  - تىن به حامت بن يوسف املالكي.هـ(؛ اع 1181)ت 
 

هـ(؛ حتقيق  631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت  /غاية األمل د علم اجلدل
 ص.  336، م 2016هـ،  1437دمشق: مؤسسة الرسالة،  -عبدالواحد جهداين.

 
اللجنة العلمية مبركز دار  هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت القسطاس املستقيم/ 

 ص.  192272هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي
 )يف املنطق(
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ية مبركز  اللجنة العلمهـ(؛ بعناية    505حممد بن حممد الغزايل )ت  حمك النظر )د فن املنطق(/  
 ص.  272هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.ت والتحقيق العلمياملنهاج للدراسا دار
 

هـ(؛ حتقيق مبارك بن  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /مسألة د توحيد الفالسفة
 هـ. 1439عم ان: دار الفتح،  -راشد اخلثالن.

 
اللجنة العلمية مبركز  هـ(؛ بعناية    505  حممد بن حممد الغزايل )ت معيار العلم )د فن املنطق(/  

 ص.  496هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي
 

 هــــــــــــــــ(؛ 1222حممود بن حسـن املغنيسـي )ت   /مغين الطالل: شـرح إيسـاغوجي د املنطق
 هـ. 1439الصباح، دمشق: دار نور  -حتقيق أيب جعفر الظاهري.

 هـ(. 1318ب/ حممد فوزي بن أمحد األدرين )ت ب شرح مغين الطاليليه: سيف الغال  
 هـ. 1439دمشق: دار التقوى: دار الفيحاء،  -وبتحقيق عبدالرزاق شحود النجم.

 يليه: رسالة اآلداب يف علم آداب البحث واملناظرة/ حممد حميي الدين عبداحلميد.
ــام بن  بوعي.وبتحقيق عصــ ــي م،  2016هـــــــــــــــــــ،  1437املبني، عم ان: دار النور   -مهذَّب الســ

 ص. 212
 

الكويي:   -بعناية آصف عبدالقادر جيالين. /نتيجة امل تم بتوضيح السلم وإيضاح امل  م
 هـ. 1439دار الضياء، 

 حاشية مستفادة من شروح وحواشي السلم املنورق كقد ورة والبناين وامللوي والصبان والباجوري. 
والشكر/ أمحد عبداملنعم ام يف البسملة واحلمدلة واملدح  : كشف اللثام عن خمد ِّرات األفهوآبخره

 هـ(. 1192بن يوسف الدمنهوري )ت  
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هـ(؛   1110عبدالسالم بن الطيب القادري )ت    /النسيم املع َّق د توجيه اخلالف د املنطق
مركز روافد للدراسات واألحباث يف حضارة املغرب وتراث  :]الرابط[ -حتقيق عزيز أبو شرع.

 ص. 174م،  2018، هـ 1439، طاملتوس
 

 الدين اإلسالمي
 

 متفرقاف د اإلسالم

 

ترمجة وحتقيق ودراسة شعبان  هـ(؛    736ركن الدين عالء الدولة السمناين )ت  ب ال السفرة/  
 ص.  115م،  2016هـ،  1437القاهرة: اهليئة العامة املصرية للكتاب،   -ربيع طرطور.

 
حتقيق وتعليق   هـ(؛ 1332)ت  مجال الدين القامسي   /ستفيت ال العامل واملتعلم واملفيت واملب 

وقفية الذخائر،  ،إســـــــــتانبول: دار اللباب   -.تقدمي شـــــــــعيب األرنؤوط ؛حممد يوســـــــــف اجلوراين
 هـ. 1439

 
اللجنة العلمية حتقيق ؛ هـ( 505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  / إحيامل علوم الدين

 10هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -.يق العلميمبركز دار املنهاج للدراسات والتحق
 . ص( 6688مج )

 مج. 5هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  :طبعة أخرى
ــفار يف األســــفار يف يفريج ما يف اإلحياء من األخباوبذيله:   ر/ عبدالرحيم املغين عن محل األســ
 العراقي.
ــل اإلحيــــاء/ عبــــدالقــــادر العـيـــ 5مج ــائــ اإلمالء يف دروس ابعلوي. : تعريف األحيــــاء بفضــــــــــــــــ

 عوارف املعارف/ شهاب الدين عمر السهروردي. للغزايل. /اإلحياء إشكاالت 
 

هـ(؛ حتقيق إايد خالد   281أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت اإلخالص والنية/ 
 ص. 104م،  2016هـ،  1437دمشق: مكتبة دار الدقاق،  -الطباع.



9 
 

 
بعناية اللجنة العلمية مبركز دار  هـ(؛  450مد املاوردي )ت بن حمعلي ء ل الدنيا والدين/ 

 هـ. 1440جدة: دار املنهاج،  -.2ط -.ياملنهاج للدراسات والتحقيق العلم
 2018هـ؟،    1440دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.6ط  -وبتحقيق ايسني حممد السواس.

 ص.  568م، 
 

ق أمحد بن سعيد  هـ(؛ حتقي  1205ين )ت  حممد بن علي الشوكا  /ء ل الطلب ومنت ى األرل
 هـ. 1439الرايض: الناشر املتميز،  -األهجري.

 
هـ(؛ بعناية   1028زين الدين أمحد بن حممد املليباري )ت إرشا  الع ا  إىل س يل الرشا / 

 ص. 704هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -قصي حممد نورس احلالق. 
 

محص: دار   -هـ(. 110البصري )ت  إلمام احلسناملنسوب ل /االستغفار املنقذ من النار
 ص.  96م،  2016هـ،  1437اإلرشاد، 

 
هــــــــ(؛ اعتىن به  1332حممد مجال الدين القامسي )ت إصالح املساجد من ال دع والعوائد/ 

 ص. 296هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -علي أمحد عبدالعال الطهطاوي.

 
(؛ اعتىن به ضياء الدين إبراهيم هـ 505لغزايل )ت حممد بن حممد ا /ءصناف املغرورين

 ص. 79م، 2016هـ،  1437لقدس للنشر، القاهرة: شركة ا -عبداللطيف.
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  األمر ابالت اع والن ي عن االبتداع/  
 ص.  128ـ، ه 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا.هـ(؛ 
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الكعبة بعد فاجعة سقوط معظم ]يوميات بناء : اإلن امل العميم ب نامل ال يت احلرام الفخيم
 هـ(. 1057هـ[/ حممد بن علن الصديقي املكي )ت  1039جدرها سنة 
إبراهيم بن  /حياته وآاثره وجهوده يف خدمة البلد احلرام :لعالمة ابن عالن املكي طبع آبخر: ا

 م. 2016هـ،  1437ة، طنجة: دار احلديث الكتاني -مري.منصور اهلامشي األ
 

اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت  / ءي ا الولد
 ص. 96هـ،  1438جدة: دار املنهاج،  -.2ط-.للدراسات والتحقيق العلمي

 
بريوت؟: دار احملرر   -هـ(. 597أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت حبر الدموع/ 

 هـ. 1438األديب، 
 

اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت  /اهلدايةبداية 
 ص.  240هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -.2ط-.للدراسات والتحقيق العلمي

 

حممــد  /الزاللاملـامل ملـه األحوال وامتـداح من ن ع من بني ءا تقل ـاف ذكر د  الاملقـ بـديع 
 .حتقيق عبد القادر ابجي هـ(؛ 837)ت بعد  الشرانبن إبراهيم 

 هـ(. 1439)شوال  102نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

حتقيق أمحـد فرـيد  هـــــــــــــــــــــــــــــ(؛ 520أليب بكر حممـد بن الولـيد الطرطوشــــــــــــــي )ت برُّ الواـلدين/ 
 ص. 112، هـ 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -املزيدي.

 
اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  هـ(؛ بعناية    676حيىي بن شرف النووي )ت    / بستان العارفني

 ص.  256هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.3ط -.للدراسات والتحقيق العلمي
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  -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا القونوي. 748حممد بن أمحد الذهيب )ت بيان زغل العلم/ 
 هـ. 1439يمنة، : دار املدمشق

 
هـ(؛ حتقيق  761عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت  /حتايل األنس لزائر القدس
م،   2016هـ،  1437القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -إميان حسني السيد حسني.

 ص. 312
 

مجاعة الكناين    بدر الدين حممد بن إبراهيم بن  /تذكرة السامع واملتكلم د ب ال العامل واملتعلم
هـ،  1437دمشق: دار الدقاق،  -يق حممد منري بن عبدالفتاح احلايك.هـ(؛ حتق 733)ت 

 ص. 184م،  2016
 ص.  216م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -وبتحقيق حممد بركات.

 
هـ(؛ حتقيق  458أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي )ت  / تفضيل الفقر على الغىن
 هـ. 1439مصطفى بن حممد القباين،  

 
املنصورة: دار   -.2ط -حتقيق حممد صاحل فرحات.ثالثة كتب د احلا على طلب العلم/ 

 هـ. 1440الفاروق، 
 وهي:

 هـ(.  400أليب هالل العسكري )ت احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه/ 
 هـ(.  597احلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ/ البن اجلوزي )ت 

 هـ(. 591تعليم املتعلم طريق التعلم/ برهان الدين الزرنوجي )ت  
 

يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب    /جامع بيان ءخذ العلم وفضله وما ين غي د روايته ومحله
الدوحة: دار اإلمام  -حتقيق حممد بن عوض بن عبدالغين املصري.هـ(؛  463القرطيب )ت 
 .مح 2م،  2016هـ،  21437البخاري، 
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ــقي عبدهللا بن بنحممد  /زمل د القرب الذي عند ابل جريون بدمشـــقج ــر الدين الدمشــ  ًنصــ

 ص. 34، هـ(؛ حتقيق عبدهللا احلسيين 842)ت 
 هـ. 10/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 )يف بدع القبور( 
 

سدي  أليب بكر أمحد بن املعلَّى بن يزيد األ /جزمل فيه خرب املسجد اجلامع بدمشق وبنائه
ب.هـ(؛ حتقيق حممد    286الدمشقي )ت    1439دار البشائر اإلسالمية،  بريوت:    -خالد كال 

 (.225)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 72هـ، 
 

  - هـ(؛ حتقيق سعيد بن أمحد البالنبوري. 1176شاه ويل هللا الدهلوي )ت حجة هللا ال الغة/ 
 ص(.  1340مج ) 3م،  2017هـ،  1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.3ط
 

  - حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.مخس رسائل د احلرمني الشريفني واملسجد األقاى/  
 هـ. 1439اإلمام مسلم، املدينة املنورة: دار 

 
شهاب الدين   /الدر املنضو  د الاالة و السالم على صاحب املقام احملمو  صلى هللا عليه و سلم

ــ(؛ حتقيق  974)ت   جر اهليتميأمحد بن حممد بن ح  -.2ط -.حممد شـادي عربش، بومجعة مكريهـــــــــــــ
 ص. 352هـ،  1439جدة: دار املنهاج، 

 
القاهرة:  -؟(.13أو  9عثمان بن حسن اخلويري )ق /  رة الناصوني د الوعظ واإلرشا

 ص. 315هـ،  1437دار الصابوين، 
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على النيب املختار صلى هللا عليه   الئل اخلرياف وشوارق األنوار د ذكر الاالة والسالم
ــليمان اجلزويل )ت وســلم/    1348؛ بشـــرح عبداجمليد الشـــرنويب )ت هــــــــــــــــــ( 870حممد بن سـ

 هـ. 1438كشيدة للنشر، القاهرة:   -.هـ(
 دالئل اخلريات يف ذكر الصــالة على النيب املختار صــلى هللا عليه وســلم:طبعة أخرى، بعنوان:  

 ص. 248هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

يليها: قصيدة الربدة؛ منت اهلمزية يف مدح خري الربية صلى هللا عليه وسلم/ كالمها أليب عبدهللا 
 حممد البوصريي.شرف الدين 

 يليهما: الدعاء الناصري/ حممد بن ًنصر الدرعي.
 يليه: الصالة املشيشية/ عبدالسالم بن مشيش احلسين.

 بن حممد التوزري التلمساين. يليها: املنفرجة/ أليب الفضل يوسف
 يليها: سورة النجم.  

 
وليد بن حممد   حممد بن أمحد السفاريين )ت هـ(؛ حتقيق /الذخائر لشرح منظومة الك ائر

 ص.  600هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.2ط -العلي.
 

ون على  الرسالة اإلحدى عشرية، وهي مشتملة على الدعاوى اليت يدَّعي هبا املسلم
املدينة   -هـ(؛ دراسة وحتقيق محد صاحل احلميدة. 1277يوسف شاتيله )ت بعد  /الناارى

 هـ. 1439املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 

رسـالة األلفة بني املسـلمني، وفي ا ءمر اإلسـالم ابلتوحد واالئتالف وحظره التنازع والتفرق 
(؛ اعتىن هبا عبدالفتاح أبو غدة هـــــــــــــ  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت   /عند االختالف

ــ(. 1417)ت  حلب: مكتب املطبوعات اإلســـــــالمية؛ بريوت: دار البشـــــــائر  -.3ط  -هـــــــــــــــــــ
 هـ. 1439اإلسالمية، 

يليها: رســـــــــالة يف اإلمامة: يف جواز االقتداء ابملخالف يف الفروع/ علي بن حزم الظاهري )ت 
 هـ(. 456
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هـ(؛ حتقيق   1280دراسي )ت ن حممد غوث املصبغة هللا ب /رسالة د تعليم النسامل الكتابة

عشر األواخر )لقاء ال  -ص.  94هـ،    1439دار البشائر اإلسالمية،  بريوت:    -عبدهللا احلسيين.
 (.336ابملسجد احلرام، 

 
حممد بن عبداللطيف بن فرشـتة بن ملك الكرماين  /روضـة املتقني د ماـنوعاف رل العاملني

 ص. 560هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.هـ(؛ اعتىن به سليم حممد 854)ت 

 
 ؛هـ( 1170)ت  أليب عبد هللا حممد بن الطيب الشرقي الفاسي /شرح حزل اإلمام النووي 

)رسالة  هـ  1438، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةتطوان:   -.عبد الكرمي بومركود حتقيق
 . دكتوراه(

 

 ية واألزهار الور ية املنفتوة مبعاين شرح قايدة عنوان احلكم، املسمى النفوة اجلو 
هـ(؛ حتقيق حممد أبو   1033دالرمحن ابمجال احلضرمي )ت عبدهللا بن عب /ظومة ال ستيةاملن

 ص.  344م،  2018، هـ؟ 1440، عم ان: دار الفتح -.بكر ابذيب
 

 665صفي الدين أبو العباس أمحد بن علوان احلسين اليمين )ت    /صلواف على خري الربايف
دمشق: دار احلاوي،   -(؛ مجع وترتيب حممد علي البكاري، أربطة الشيخ أمحد بن علوان.هـ

 ص.  240م،  2016هـ،  1437
 

  1439بريوت: دار ابن حزم،  -.7ط -هــــــــــــــ(. 597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت صيد اخلاطر/  
 ص. 493هـ، 
 

اعتىن هبا فواز بن حممد هـ(؛  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  / فال د تزكية النفس
 هـ. 1439الواضح، كتبة النهج الكويي: م -العوضي.
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ط  -هـ(؛ حتقيق أمحد راتب عرموش. 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت الفوائد/ 
 ص.   240م،    2018هـ،    1440بريوت: دار النفائس،    -، جديدة ومنقحة ومصححة.10

م،  2016هـ،  1437كتبة دار البيان، دمشق: م -.3ط -وبتحقيق بشري حممد عيون.
 ص.336

 
القواعد الكلية د مجلة من الفنون العلمية )املنطق، علم اخلالف، ءصول الفقه، ءصول 

هـ(؛ حتقيق منصور كوشينكاغ،   688مشس الدين حممد بن حممود األصفهاين )ت  /الدين(
 هـ. 1438المية، حنو إستانبول: وقف الداينة الرتكي، مركز البحوث اإلس -بالل اتشقني.

 
اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج هـ(؛ بعناية    505حممد بن حممد الغزايل )ت  كيميامل السعا ة/  

 ص. 128هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -.للدراسات والتحقيق العلمي
 

 هـ. 1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.(20لقامل العشر األواخر ابملسجد احلرام )
 : ققة، وهي كما ظهرت على الغالفل حمرسائ
 فوائد املنتقاة عن الشيوخ الثقات/ أليب بكر النجار. ال

 جزء فيه خرب املسجد اجلامع بدمشق/ أليب بكر األسدي.
 كتاب السرائر/ للعسكري.

 جزء فيه األحاديث العوايل/ للفريوزاابدي. 
 إجازة أمحد بن حممد األنطاكي.من نوادر إجازات العالمة الزبيدي: القول احملرر الزاكي يف 

 جازة الزبيدي لألمري الصغري.يليها: إ
 ويليها: إجازة الزبيدي أليب الفضل الرومي.

 مطالب املصلي/ للكيداين.
 جزء يف التسميع والتحميد/ البن تيمية. 

 إسعاف أهل العبادة/ أليب بكر األحسائي. 
 النكي على اإليضاح/ للعراقي.
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 للشباسي.  األسنة القاطعة املانعة/
 الكتابة/ للمدراسي.تعليم النساء 

 منتخب الدراري يف ختم صحيح البخاري/ للقلعي.
 خمتصر الشمائل احملمدية/ للشرقاوي.

 رسالة يف مراتب الرواة وطبقاهتم/ للبديري. 
 االزدايد السين على اليانع اجلين/ حملمد شفيع. 

 
اإلمام الذهيب، كويي: مكتبة ال -مجع وإعداد هايف بن مطلق الزعيب. /املتون العشرة

 هـ.1439
 

حتقيق مصطفى بن حممد هـ(/  458جمموع رسائل اإلمام القاضي ءيب يعلى ابن الفرامل )ف 
 هـ؟ 1439دمشق: دار املنهاج القومي،  -صالح الدين القباين.

 
حتقيق محزة البكري وآخرين؛  هـ/  940جمموع رسائل العالمة ابن كمال ابشا، املتوىف سنة 

 1439إستانبول: دار اللباب،    - .حممد خليوف العبد هللا  شرف على حتقيقها وقدَّم هلا ا وأمجعه
 مج.  8هـ، 

 ( رسالة. 114حيتوي على )
 

 -قيق حممد بركات وآخرين.حتهـ(/    1033جمموع رسائل العالمة مرعي الكرمي احلن لي )ف  
 مج. 10هـ،  1440إستانبول: دار اللباب، 

 يف خمتلف الفنون(.  رسالة  50)حيوي أكثر من 
 

خمتار إحيامل علوم الدين، املسمى ءيًضا املرشد األمني إىل موعظة امل منني من إحيامل علوم  
هـ(؛ ضبطه وعلق عليه حممد عبدالعزيز  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /الدين
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  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ط، جديدة مصححة ومنقحة وحمققة. -عبداخلالق.
 ص.  304هـ، 

 
ــديق د شــــــــرح   ــعو  التاــــــ ــلم التوفيق إىل حم ة هللا على التوقيق"مرقاة صــــــ لع د هللا   "ســــــ

بريوت: دار الكـتب العلمـية،  -هـــــــــــــــــــــــــــــ(. 1316ووي اجلـاوي )ت حممـد بن عمر ن /ابعلوي
 ص. 224 هـ، 1439

 
 هـ(؛ حتقيق كامل حممد 963حممد بن علي اخلر ويب )ت  /معامل الدين د زمن الغابرين

 ص.  304هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -عويضة.
 

 772الدين علي بن يوسف الزرندي )ت  نور    / مقامة املرور بني العَلمني إىل مفاخرة احلرمني
 هـ.  1440دمشق: دار املنهاج القومي،    -هـ(؛ قدم هلا وشرحها مشهور بن حسن آل سلمان.

 يليها: تقريظ مجاعة من األدابء والعلماء. 
 
إستانبول: دار السم ان،   -.خلدون خالد عاريفضبطه وعلق عليه  / ظوماف ءم اف املتوننم

 هـ. 1440
، هي: جوهرة التوحيد، املنظومة الرحبية، السل م املنورق،  علومعدة وي سبع منظومات يف حت

 رقات.املنظومة البيقونية، املقدمة اجلزرية، الدرة البهية نظم اآلجرومية، تسهيل الطرقات نظم الو 
 

حممد بن حممد الكشناوي )ت   /منظومة صرف العنان عن طريق النريان إىل طريق اجلنان
م،  2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة وهبة،  -هـ(؛ حتقيق آدم عبدهللا اإللوري. 1154
 ص.64
 

هـ(؛  940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت  /املنرية د املواعظ والعقائد
 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -لبكري.حتقيق محزة ا
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؛ هـ(  747)ت  اليمين  الرد اد  د بن أيب بكر  شهاب الدين أمح  /موج اف الرمحة وعزائم املغفرة

جدة: دار املنهاج،   -.ركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمياللجنة العلمية مبحتقيق 
 مج. 4م،  2020هـ،  1441

 
بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  هـ(؛ 505ت د الغزايل )حممد بن حممميزان العمل/ 

 ص. 336هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.للدراسات والتحقيق العلمي
 هـ. 1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -وبعناية ضياء الدين إبراهيم عبداللطيف.

 
ن السعيد العلوي احلسين دي بامله /نزهة األرواح النورانية د الاالة على الذاف احملمدية

الدار البيضاء: دار   -.قدم له وحققه صاحل بن إبراهيم أيي اباب التمكرويت (؛هـ1301 )ت 
 هـ. 1439اإلرشاد احلديثة، 

 
: من  اف ابن حجر لفاظ من  اف على االستعدا  ليوم املعا ءناائح الع ا  د بيان 

ط،    -به مرعي حسن الرشيد.(؛ عين  هـ  1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت    /العسقالين
 ص.  208م،  2016هـ،  1437دمشق: دار نور الصباح،   -جديدة مصححة منقحة.

ص. )يليه للمؤلف نفسه:   208هـ،  1440طبعة أخرى: بريوت: دار الكتب العلمية، 
  النقايةالفتوحات املدنية يف الشعب اإلميانية، وهو شرح على شعب اإلميان، املأخوذة من كتايب  

 ي والفتوحات املكية البن عريب(. للسيوط
 

هـ(؛ حتقيق   792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت النعم السوابغ د شرح النوابغ/ 
 هـ. 1440إستانبول: دار اللباب،  -محزة البكري.

 شرح فيه "الكلم النوابغ" للزخمشري.
 وابغ.يليه للمحقق: توابع الكلم النوابغ وتوايل النعم الس 
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هـ(؛ حتقيق حممد عبده؛ مراجعة وتدقيق حممد   40علي بن أيب طالب )ت  /هنج ال الغة
 م. 2016هـ،  1437بريوت: دار الكتاب العريب/  -إبراهيم زهوة.

 
 782)ت  مجال الدين حممد بن عبد الرمحن احلبيشي الوصايب /النورين د إصالح الدارين
 ص. 160هـ،  1439ج، جدة: دار املنها  -.2ط - هـ(؛ حتقيق قصي حالق.

 
هـ(؛    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  وصول األماين أبصول الت اين/  
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار الذخائر،  -حتقيق علي عبداملقصود رضوان.

 
 علوم القربن 

 

يق أسامة هـ(؛ دراسة وحتق 1088حيىي بن عمر منقاري زاده )ت  /السماع االت ِّ اع د مسألة 
 بن عبدالوهاب احلياين. 

  - 339هـ، ص ص  1436نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، ذواحلجة 
420.) 

 )وهو يف حكم االستماع لقراءة القرآن الكرمي داخل الصالة وخارجها( 
 

الفاسي   حممد بن عبدالسالم  /داين مبواذي حرز األماين ووجه الت اينإحتاف األخ األو  املت
 .هـ( 1214)ت 

 حتقيقه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض. 
 

هـ(؛ ضبطه    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اإلتقان د علوم القربن/  
 ص.  624هـ،    1439العلمية،  بريوت: دار الكتب    -وصححه وخرج آايته حممد سامل هاشم.

 
 -هـ(. 911الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت لدين عبدجالل ا / إمتام الدراية لقر امل النقاية
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر، 
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 علًما.  14نُقاية العلوم، للمؤلف نفسه، فيه خالصة 
 

قيق عبدالعزيز حممد دراسة وحت /ءجوبة اإلمام ابن اجلزري على املسائل التربيزية د القراملاف
)أصله رسالة   192هـ،  1437النشر، بريوت: مؤسسة الضحى للطباعة و  -متيم الزعيب.
 ماجستري(.

 )وهو حتقيق خمطوط وليس مجًعا( 

 
أليب الطيب  /د ال املاف والتاملاف والثاملاف والنواف والياملاف ةاختالف القرامل الس ع

 -هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي بن مصطفى مدجل. 389احلليب )ت عبداملنعم بن عبيدهللا بن غلبون 
 ص.  344م،  2017هـ؟،  1438ثري، دمشق؛ بريوت: دار ابن ك

 هـ بتحقيق سر  اخلتم احلسن عمر( 1416)وصدر عام 
 

  - هـ(؛ حتقيق مصطفى الزكاف. 430أمحد بن عمار املهدوي )ت بعد  /ءصول القراملاف
  هـ. 1440إستانبول: دار اللباب، 

 .("م التنزيلالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلو "وقد جعله يف ذيل كتابه يف التفسري )
 

أليب الربيع جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف الصرصري اإلكسري د قواعد التفسري/ 
الكويي: شركة وعي الدولية: مكتبة   -هـ(؛ حتقيق إايد بن عبداللطيف القيسي. 716)ت 

 هـ. 1440، أهل األثر
 

  608سني العراقي )ت ن/ نظمها زين الدين عبدالرحيم بن احلءلفية العراقي د غريب القرب 
 هـ. 1439جدة: دار األوراق،  -يل بن إبراهيم الزكي.هـ(؛ حتقيق إمساع

 وهو نظم كتاب "حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب" أليب حيان األندلسي. 
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نظم أيب عبدهللا حممد بن    / غريب القربن والوجوه والنظائر القربنيةءلفية الغريب: ءرجوزة د  
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين  1212ي التوايت، املعروف اببن العاملِّ )ت احممد الزجَلو 
 هـ؟ 1440اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث،  -مسكني. 

 وهو حممد بن حممد الزجالوي... كما يف مصدر آخر. 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالقادر  1212ابن العامل حممد الزجلوي التوايت )ت ب القربن/ ءلفية غري
 هـ. 1437ان: دار املعتز، عم   -.بقادر
 

هـ(؛    1267حممد بن حممود العن ايب )ت    / إمعان ال يان د مسألة اإلجارة على تعليم القربن
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية   -عبدهللا بن عز الدين مسكني. حتقيق مجال بن حممود جاروش، 

 هـ؟ 1440للرتاث، 
 املؤلف كان مفيت اجلزائر. 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد حسن أبو   470)ت  أمحد بن أيب عمر األندرايب  /راملافاإليضاح د الق

 ه. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -اجلود.

 
أليب حفص سراج الدين عمر بن قاسم األنصاري    / ال دور الزاهرة د القراملاف العشر املتواترة

هـ،  1437ري، دمشق؛ بريوت: دار ابن كث -هـ(؛ حتقيق أمحد عيسى املعصراوي. 938)ت 
 ص(.  1680مج ) 4م،  2016

 
أليب عبدهللا    /وهي قراملة يعقول احلضرمي   ،املة اثمنةقر   وإضافة  ،ال ديع د القراملاف الس ع 

الرايض: جامعة امللك   -نورة حممد املسلم. حتقيق ودراسةهـ(؛  370ت )احلسني بن خالويه 
 هـ )ماجستري(. 1437سعود، 

 



22 
 

أليب زيد عبدالرمحن بن حممد القصري، املعروف   /ل العقدبذل العلم والو   د شرح تفاي
 هـ. 1437الرابط: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق عيسى الفارسي. 964ابخلب از )ت 

 هـ( 919  ، ت البن غازي  ،تفصيل عقد الدرر يف طرق ًنفعيف القراءات:  شرح منظومة)
 

هـ(؛ حتقيق مصطفى  794ي )ت بدر الدين حممد بن هبادر الزركش الربهان د علوم القربن/ 
 ص(.  928مج ) 1جـ يف  4هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -لقادر عطا.عبدا
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة يوسف    388أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب )ت    /بيان إعجاز القربن 
 هـ. )طبعة جديدة(.   1439الرايض: دار التوحيد،  -بن عبدهللا العليوي.

 
مد شادي  حمبعناية  هـ(؛ 767حيىي بن شرف النووي )ت  /محلة القربند ب ال الت يان 

 ص.  272هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -.مصطفى عربش

 
هـ(؛ إعداد يوسف بن عبداجلليل   1208سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد    /حتفة األطفال

 ص. 11هـ،  1439بن صاحل، اتريخ املقدمة 
 للدكتور أمين رشدي سويد.  الصوتية للمنظومة ط، موافقة للقراءة

 هـ. 1/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ي الدين حممد بن سليمان  يحم /مسائل ال سملة واالستعاذةالتذكرة ألويل األل ال د 
 هـ. 1440، دار الظاهريةالكويي:  -.حتقيق هاين الربعي هـ(؛  879)ت  الكافيجي

 
عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت فنان/ املشت ه: خمتار فنون األ تذكرة املنت ه د عيون 

 هـ. 1439السعودية، حنو  -هـ(؛ حتقيق حممد بن صاحل الرباك. 597
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أليب هالل احلسن بن عبدهللا العسكري   /تاويح الوجوه والنظائر من كتال هللا ت ارك وتعاىل
 1437الدولية للقرآن الكرمي، ديب: جائزة ديب  -هـ(؛ حتقيق حامت صاحل الضامن. 395)ت 
 مج.  2م،  2016هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق  940كمال ابشا )ت   مشس الدين أمحد بن سليمان بن /تفسري ابن كمال ابشا
 هـ. 1439إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -ماهر أديب حبوش.

 
 هـ(؛ حتقيق عادل أمحد  745أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت    /تفسري ال ور احمليط
 مج. 9هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداملوجود وآخرين.

 
ًنصر الدين عبدهللا بن عمر   /املسمى ءنوار التنزيل وءسرار التأويل ،تفسري ال يضاوي
 مج. 2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(.  685البيضاوي )ت 

ص )هبامش   1136هـ،  1438، بريوت: دار املعرفة -وبتحقيق حممد حميي الدين األصفر.
 القرآن الكرمي(.

 
السراج املنري د اإلعانة على معرفة بعض كالم ربنا  تفسري اخلطيب الشربيين، املسمى 

هـ(؛ خرج آايته وأحاديثه وعلق  977حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب )ت  /احلكيم اخل ري 
 مج.  4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حواشيه إبراهيم مشس الدين.

 
هـ(؛ حتقيق سامي بن حممد   795عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  /تفسري الفاحتة
؟: مركز ثبي للبحوث  -، مصححة ومزيدة تتضمن قطعة جديدة.2ط -بن جاد هللا.
 هـ. 1439والدراسات، 
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  / تفسري القربن العظيم مسنًدا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم والاوابة والتابعني
هـ،   1439اجلوزي،  الرايض؛ الدمام: دار ابن    -هـ(.  327عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي )ت  

 مج. 16
 )طبعة حمققة( 

 
البن أيبك العمادي )أيب   /تفسري القربن العظيم )ملخص تفسري مدارك التنزيل للنسفي(

 هـ(. 893بكر بن أمحد( )ت 
 هـ...  1438حتقيقه، أو قسم منه، يف جامعة طنطا، 

 
أليب علي عمر بن حممد    /التمييز ملا ءو عه الزخمشري من االعتزال د تفسري الكتال العزيز

 هـ(.  717السكوين املغريب )ت 
 هـ...  1439حتقيقه، أو قسم منه، يف جامعة املنيا مبصر، 

 
فسري ابن  ، املعروف بتتن يه األف ام إىل تدبر الكتال احلكيم وتعرف اآلايف والن أ العظيم

 -.دالكرميفاحل حسين عبهـ(؛ حتقيق  536عبدالسالم بن عبدالرمحن بن برجان )ت  /برجان
 مج. 5هـ،  1437عم ان: دار النور املبني، 

 
ــاف د حل  قانون اجلمع واإلر اف ــيح واالنكشـــــــ أليب العباس أمحد بن املكي بن   /التوضـــــــ

، معهد حممد فاس: جامعة القرويني -هــــــــ(؛ حتقيق وتعليق املهدي مدعن. 1331يرماق )ت 
 نيل اإلجازة(.هـ )حبث  1439السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 

 
هـ(؛ عين بتصحيحه   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت    /التيسري د القراملاف الس ع 

 ص.  192هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -أوتو يرتزل.
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  1014)ف القاري  ن حممد اهلرويسلطابن  وهي حاشية املال علي: اجلمالني للجاللني
بريوت: دار الكتب العلمية،   -بعناية حممد عبدالقادر شاهني. / اجلاللنيعلى تفسري هـ( 

 ص(.  1088مج ) 1جـ يف  2هـ،  1438

 
اللجنة العلمية مبركز  هـ(؛ حتقيق  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /جواهر القربن

 ص.  480هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -.قيق العلميدار املنهاج للدراسات والتح
 

هـ(؛ حتقيق  542)ت الباقويل أليب احلسن علي بن احلسني  /جواهر القربن ونتائج الانعة
 مج.  4هـ،  1440دمشق: دار القلم،  -حممد أمحد الدايل.

 .املنشور خطأ بعنوان )إعراب القرآن( املنسوب للزجاجوهو 
 

شهاب   /على تفسري ال يضاوي ضي وكفاية الراضيعناية القا، املسماة حاشية الش ال
هـ(؛ ضبطه وخرج آايته وأحاديثه عبدالرزاق   1069الدين أمحد بن حممد اخلفاجي )ت 

 مج.  9هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -املهدي.

 
هـــــــــــــــــ(؛ ضــبطه  1241أمحد بن حممد الصــاوي )ت   /حاشــية الاــاوي على تفســري اجلاللني

 مج. 4هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -مد عبدالسالم شاهني.وصححه حم
 

عم ان:   -حتقيق هباء اخلاليلة. /حاشية القازااب ي على تفسري ال يضاوي لسورة الفاحتة
 هـ؟ 1439األصلني للدراسات والنشر، 

 هـ( 1163أبو النافع أمحد بن حممد بن إسحاق القازاابدي الرومي احلنفي )ت 
 

هـ(؛ حتقيق حممد  420عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة )ت بعد أليب زرعة راملاف/ حجة الق
 ص.  608هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.
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هـ(؛   590نظم القاسم بن فرييه الشاطيب )ت  حرز األماين ووجه الت اين د القراملاف الس ع/  
 ص.  168م،  2016هـ،  1437حتقيق علي بن سعد الغامدي، 

 
عبداهلادي بن رضوان جنا   /نظم مشرتك القربن )ضابط مشرتكاف القربن( حسن ال يان د 
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.  1305األبياري )ت 

 هـ. 1440للرتاث، 
ف يف نظم ما يف الصحيحني من املؤتلِّف واملختلِّف.   يليه له: ُرضاب املرتشِّ

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  868هاشم بن حممد املغريب )ت  /اختالف املقارئرئ د القاحان 

 هـ؟ 1439حبيب هللا صاحل السلمي،  
 

هـ(؛ دراسة   572علي بن عساكر بن املرحب البطائحي )ت اخلالفياف د علم القراملاف/ 
 (. ـ )دكتوراهه  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -وحتقيق حسام بن عبدالرؤوف حافظ.

 
 (.هـ1050ت حنو )حممد بن أمحد العويف  /الدر النثري د قراملة ابن كثري 

 هـ...  1440حتقيقه ودراسته جملموعة من الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛   916أليب احلسن علي بن ًنصر احلجازي )ت  / الدرر املضيَّة د حل  رموز الشاط ية
 هـ. 1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عبدالعزيز بن احلسني الشنقيطي.ق دراسة وحتقي

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  631حممد بن جرب العناين )ت بعد الدرة د تفسري القربن العظيم/ 

 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالرمحن بن علي الرفاعي.
 حتقيق جزء منه؟
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هـ(؛ اعتىن به   926زكراي األنصاري )ت  /ة د شرح املقدمة د علم التجويد احملكم الدقائق
 هـ. 1439إستانبول: دار السمان،  -حممد غياث الصباغ.

 
أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن هبة هللا الفزراين الضرير )ت  /رسالة د أتويل بيتني مشكلتني

 هـ. 1438اء، ان: دار غيدعم   -اجلباوي.هـ(؛ حتقيق بيان حممد فتاح  603

 
 مكي بن أيب طالب القيسي )ت هـ(؛ حتقيق غامن قدوري احلمد. رسالة د رسم املاوف/  

  -غامن قدوري احلمد.  /يب طالب القيسي يف رسم املصحفأجهود االمام مكي بن  طبع أبخر:  
 م. 2016هـ،  1437عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 

 
يب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبلي  أل  / الشاط ية  من طريق راملة حفصقاعدة ق  رسالة د 
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، حنو   -عبدهللا إبراهيم املغالج. حتقيق ؛(هـ 1126)ت 

 هـ؟ 1438
 

ت  عماد الدين علي بن عماد الدين اإلسرتاابدي ) / رسم كلماف القربن على ترتيب السور
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -بن علي اجلدعاين. راسة وحتقيق داخلهـ(؛ د 995بعد 

 هـ )دكتوراه(.  1439
 

هـ(؛   437مكي بن أيب طالب القيسي )ت  /الرعاية لتجويد القراملة وحتقيق لفظ التالوة
 ص.288م،    2018هـ،    1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -حتقيق أمحد حسن فرحات.

 
هـ(؛ حتقيق مها عبدالعزيز  995أمحد بن أمحد السنباطي )ت  /احلمدلةشرح ال سملة و 

 ص.  336هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -احلب ار.
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اببن البارزي )ت  املعروف  هبة هللا بن عبد الرحيم احلموي،    /شرح السُّرعة د قراملاف السَّ عة
 1439مية،  ة املنورة: اجلامعة اإلسال املدين  -عبد العظيم الديب.عمرو   هـ(؛ دراسة وحتقيق  738

 هـ )دكتوراه(. 
 

شرح صدر الغاية وبخرها وما ُيشكُِّل من املسائلِّ د ءثنائ ا، املسمى شرح غاية ابن م ران/  
إستانبول؛ بريوت:   -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد.  470أليب عبدهللا أمحد بن أيب عمر األندرايب )ت  

 ص. 305هـ،  1439ين، دار الغواث
 

طاهر بن عرب األصبهاين )ت بعد   /يدة الطاهرة د القراملاف العشر الزاهرةالقاشرح 
هـ  1439هـ(؛ دراسة وحتقيق آمنة بني مجعة قحاف. مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  857

 )دكتوراه(. 
 

حتقيق عمر هـ(؛  953حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت  / الطارئ على زلة القارئ
 هـ. 1439دار ابن حزم،   بريوت: -يوسف محدان.

 هـ(. 1231يليه: زلة القارئ/ أمحد بن حممد الطهطاوي )ت 
 

حممد بن حممد هاليل األبياري )ت    /الطوالع النفيسة الظاهرة بشرح ض ط الوجوه املتعسرة
اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:  -.عبد العزيز بن ابتل الرشيدي ؛ دراسة وحتقيقهـ( 1343
 اجستري(.هـ )م 1440

 )يف القراءات(
 

أليب العباس حممد بن يعقوب املعد ل البصري  / عد  بي القربن على مذهب ءهل ال ارة
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق احلسن بن إبراهيم رفاعي. 330)ت 

 هـ )دكتوراه(.  1439
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يق أمحد  هـ(؛ تعل  381بن مهران )ت أليب بكر أمحد بن احلسني الغاية د القراملاف العشر/ 
 ص.  144هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -فريد املزيدي.

 هـ(. 285يليه: ما اتفق لفظه واختلف معناه/ أليب العباس حممد بن يزيد بن املربد )ت 
 هـ(. 561القراءات/ عبدالعزيز بن علي بن الطحان )ت ويليه: املقدمة يف أصول 

 
هـ(؛ دراسة   381أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصفهاين )ت  /غرائب القراملاف

 هـ )دكتوراه(.  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -وحتقيق براء بن هاشم األهدل.
 

هـ(؛   1307)ت  وجي  نَّ القِّ   صديق بن حسنيب الطيب حممد  أل  /فتح ال يان د مقاصد القربن
  مج. 7هـ،  1438ت: دار الكتب العلمية، بريو  -وضع حواشيه إبراهيم مشس الدين.

 
  / فتح اخل ري مبا ال بد  من حفظه د علم التفسري: مجع تفسري ابن ع اس رضي هللا عن ما 

الكويي: مجعية   - هـ(؛ حتقيق عبداحملسن بن زبن املطريي. 1176شاه ويل هللا الدهلوي )ت 
 هـ؟ 1439آايت اخلريية، 

 
حممد بن علي الشوكاين )ت ية والدراية من علم التفسري/ فتح القدير اجلامع بني فين الروا

مج  5هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -.12ط -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن عمرية. 1250
 ص(.  3808)
 

ــري اجلاللني للدقائق ا ــيح تفســـ اجلمل )ت ســـــــليمان بن عمر  /خلفيةالفتوحاف اإلهلية بتوضـــ
بريوت: دار الكتب العلمية،  -س الدين.هــ(؛ ضبطه وصححه وخرج آايته إبراهيم مش 1204
 .مج 8هـ،  1439

 
فخر الدين أبو احلسن طاهر بن عرب األصفهاين )ت  القايدة الطاهرة د القراملاف العشر/  

 ص.  208هـ،  1439املنهاج، جدة: دار  -هـ(؛ حتقيق يوسف عواد الدليمي. 886
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عبدالرمحن بن يوسف    /الطغيانالقول املاان عن ال  تان د غرق فرعون وما كان عليه من  

 هـ.1439عم ان: دار غيداء،    -هـ(؛ حتقيق حممد هادي شهاب.  1084)ت بعد   األجهوري

 
قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد، من كتب تفسري مشكل القربن فيه فوائد، د  

ديع واأل ل/  التوفيق بني ما  اهره التدافع وعوائد، من احلكاايف والوقائع وزوائد، من ال 
 -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد بن فارس السلوم. 1111عبدامللك بن حسني العصامي )ت 

 مج. 3هـ،  1440، بريوت: دار ابن حزم
 

  725يوسف بن أيب بكر اخلالطي )ت  / كشف املعاين د شرح حرز األماين ووجه الت اين
هـ  1439اإلمام،  الرايض: جامعة -هـ(؛ دراسة وحتقيق منرية بني عبدهللا الشربين.

 )ماجستري(. 
 

هـ(؛  569أليب العالء احلسن بن حممد العطار )ت  /الكشف وال يان عن ماملاف القربن
 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،   -حتقيق أمحد رجب أبو سامل.

 
هـ(؛ حتقيق سامل   1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /كفاية املستفيد د علم التجويد

 ص.  80هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -قدوري محد.
 

 1319حممد املفضل بن عزوز )ت  /الكواكب الدرية د بعض ما يتعلق أبلفاظ التسمية 
 ص.  128هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -اهلامشي برعدي احلوات.هـ(؛ حتقيق 

 
العشرة، املش ورة   حملاف األنوار ونفواف األزهار د القراملاف األربعة املزيدة على

 -سامل ابحارث.هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن  1050حممد بن أمحد العويف )ت  /ابألماار
 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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هـ(؛ حتقيق   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت احملكم د علم نقط املااحف/ 

 ص.  480هـ،  1438دار الغواثين، دمشق:  -غامن قدوري احلمد.
 

هـ(؛ ضبطه   1316اجلاوي )ت حممد عمر نووي  / مراح ل يد لكشف معىن القربن اجمليد
هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه ووضع حواشيه حممد أمني الضناوي.

 مج.2
 

بن   مشس الدين حممد بن حممد /على قارئ القربن ءن يعلمهمنظومة املقدمة فيما جيب 
 ص.   40هـ،    1438جدة: دار املنهاج،    -عين به أمين رشدي سويد.  هـ(؛  833اجلزري )ت  

 
  ؛هـ( 824جالل الدين عبد الرمحن بن عمر البلقيين )ت  /مواقع العلوم د مواقع النجوم

الكويي:    -؛ قرأه وراجعه وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان.دراسة و حتقيق نبيل صابري 
 (.هـ1437 ،جامعة اجلزائر ،ماجستريأصله رسالة ) هـ 1439غراس للنشر، 

 آخرين، وهو يف علوم القرآن.وسبق صدوره بتحقيقني 
 

جنم   /مواهب الكرمي املنان د الكالم على ءوائل سورة الدخان وفضائل الناف من شع ان
القاهرة: كشيدة  -هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم حامد. 981الدين حممد بن أمحد الغيطي )ت 

 ص.  104هـ،  1437للنشر، 
 

 هـ(.  1238ر الدين األركاين )ت حممد غوث بن ًنصنثر املرجان د رسم نظم القربن/ 
 هـ...  1440حتقيقه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
هـ(؛ خرج آايته   883أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت النشر د القراملاف العشر/ 

 ص(.  736مج ) 1جـ يف  2هـ،   1437دار الكتب العلمية، بريوت:  -زكراي عمريات.
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 ص(.  2912مج ) 5هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -أبو اجلود.وبتحقيق خالد حسن 
 

هـ(؛ حتقيق أمين  833مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت  /نشر القراملاف العشر
 مج. 5هـ،  1439بريوت؛ إسطنبول: دار الغواثين،   -رشدي سويد.

 
األنصاري النشار )ت  لسراج الدين أيب حفص عمر بن قاسم  /الوجوه النرية د قراملة العشر

 هـ(. 938
 هـ... 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 

 
 

 علوم احلديا 

 

ا  بنوا ر ماـــــطلح احلديا النفيسإحتاف الكي ِّس   إحتاف الظريف بشـــــرح ، ويســـــمى ءيضـــــً
ــ(؛ حتقيق  1127)ت  بن سامل السمالوي ملعطيعبد ا  /قواعد ماطلح احلديا الشريف هــ

بريوت: دار الكتب العلمية؛ كركوك: مكتبة أمني،  -محزة عبدهللا حممد، نصــرت هاشــم حممد.
 .ص 80هـ،  1439

 
هـ(؛ حتقيق 1031حممد عبدالرؤوف املناوي )ت اإلحتافاف السنية ابألحا يا القدسية/ 
 هـ. 1438رة: كشيدة للنشر، القاه -وتقدمي حممد عبداللطيف حممد الطيب.

 
هـــــــــــــــــ( لتلميذه مجال الدين   902 –  831إجازة خبط احلافظ مشس الدين الســــــخاوي )

 ص. 34هـ،  1439حتقيق عبدهللا احلسيين، اتريخ املقدمة القراتوي/ 
 هـ. 23/12/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 هـ(. 899عبيد هللا بن علي القراتوي )ت بعد 
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ــ( لتلميذه حممد الشرقي الد ِّالئي اجملاطي   1063اسي )ف ال وعناين الفإجازة الشريف   هـــ
الرابط: الرابطة احملمدية   -تقدمي وحتقيق عبداهلادي محيتو.د القراملاف الس ع وبعض املتون/  

 هـ. 1438للعلماء، 
 

هـ(؛   908عثمان بن حممد الد ِّمَيي )ت األحا يا األربعون من  عواف سيد املرسلني/ 
 طارق زوكاغ. حتقيق 

 هـ(. 1439)شوال  102نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

هــــ(؛ حتقيق  533أليب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي )ت  /األحا يا الس اعياف األلف
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -سامي بن عبداللطيف األسعد.

 
القاهرة:  -؟.هــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق 600)ت  عبدالواحد اجلم اعيلي املقدســـــيعبدالغين بن    /ءحا يا الشــــعر

 ص. 129م،  2016هـ،  1437مؤسسة تبوك للنشر، 
 

 -حتقيق مصطفى ديب البغا. هـ(؛ 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت األ ل املفر / 
 ص.  488م،  2016هـ،  1437دمشق: دار املصطفى، 

 
حيىي بن  /ذكاروشعار األخيار د تلخيص الدعواف واألاملسمى حلية األبرار األذكار، 

 1439القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ حتقيق حافظ عاشور حافظ. 676شرف النووي )ت 
 ص. 592هـ؟، 

عبد اللطيف عبد  ،صالح الدين احلمصي حتقيقاألذكار من كالم سيد األبرار/ وبعنوان: 
 ص.736هـ،  1438املنهاج، جدة: دار  -.8ط -.حممد زايد شعبان  ،اللطيف

 

هـ(؛ حتقيق قصي احلالق، أنور الشيخي  676حيىي بن شرف النووي )ت ية/ األربعون النوو 
 ص.  176هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -الداغستاين.
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هـــــــــــــــــــــــــــــ(؛ روايــة أيب الطيــب  381أليب بكر حممــد بن إبراهيم بن املقرئ )ت األربعني/ ... 

 هـ؟ 1439و مشة؛ حتقيق عمر أعمريي، حممد إفرخاس، حن عبدالرزاق بن عمر بن موسى بن
 

مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت   /األربعينياف د احلديا الن وي الشريف 
م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  - هـ(؛ حتقيق ماهر أديب حبوش. 940
 ص.224

 
بعناية هــــــــــــــ(؛  923أمحد بن حممد القسطالين )ت   /إرشا  الساري لشرح صويح ال خاري

 مج. 10هـ،  1439ريوت: دار الغواثين، إستانبول؛ ب -الناصر. حممد زهري ًنصر
 

وءسامي من رووا عن م وكناهم   ءسامي شيوخ ال خاري وكناهم وءنساهبم وتواريخ وفياهتم
حتقيق حسنني سلمان  هـ(؛  650رضي  الدين احلسن بن حممد الصغ اين )ت وءنساهبم/ 
 ص. 304هـ،  1437دمشق: دار الكمال املتحدة،  -مهدي.

 
ــار وعلمامل األقطار ــتذكار ملذاهب فق امل األماــ ــمنه املوطأ من معاين الرءي  االســ فيما تضــ

ــرح ذلك كله ابإلجياز واال ــارواآلاثر وشــ )ت النمري  بن عبدالرب  يوســـــف بن عبد هللا    /ختاــ
 هـ(. 463
 هـ.. 1439وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته 

 
هـــــــــــــــــ(؛  1014علي بن ســلطان حممد القاري )ت  /األخ ار املوضــوعة األســرار املرفوعة د 

 ص.  384هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن به حممود أمني السيد.
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ــانيد   ــايخ ورفع األســـ ــد حللية املشـــ ــ ل املقاصـــ ــيخنا الوالدءســـ أليب   /الواقعة د مروايف شـــ
ــ( 1113 ت ) عبدهللا حممد الطيب بن حممد بن عبد القادر الفاسي  -.حتقيق رشيد قباظ  ؛هـــ

 هـ )دكتوراه(. 1437كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:  
 

 838جالل الدين حممد بن عبدهللا القايين )ت    /إشراقاف األصول د علم حديا الرسول
هـ  1439الكويي: جامعة الكويي: كلية الشريعة،  -.يوسف عبدالرحيم املهيينحتقيق هـ(؛ 

 )ماجستري(. 
 هـ(. 1440حمرم  15) 3وبتحقيق عمرو عبدالعظيم احلويين، نشر يف )جملة الرتاث النبوي( ع

  ، والتعديل من عند حممد خري، ترجيًحا[أيب حممد جالل بن حممد]ابسم: 
 

 /االصطالح وما ءضيف إىل ذلك من األحا يا املعدو ة من الاواحاالقرتاح د بيان 
 -محن الدوري.هـ(؛ حتقيق قحطان عبدالر  702عيد )ت تقي الدين حممد بن علي بن دقيق ال

 ص. 768م، 2018هـ، 1440، كتاب ًنشرونبريوت:   -ط، مزيدة ومنقحة.
 

حممد بن أمحد  هاب الدين نظم ش /ول د نظم علوم حديا الرسول ملسو هيلع هللا ىلصءقاى األمل والسُّ 
طيبة  مكة املكرمة: دار  -؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب.(693 اخلويي الشافعي )ت 

 هـ. 1439اخلضراء، 
 .( بيي1610نظم فيه كتاب شيخه ابن الصالح يف علوم احلديث، يف )

 
ن ومجل من فضائل علم احلديا وءهله ونكت م اإلملاع إىل ءصول الرواية وتقييد السماع 

دراسة وحتقيق حممد هـ(؛    544القاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت    / ب ال محلته ونقلته
 )ماجستري(. هـ 1439،  اجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة -.جماهد حمم ايهم
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أليب الفضل حممد بن حممد بن    /األمايل احمل ية ابملدرسة امل يدية: وهي س عون جملًسا حديثيًّا
الرايض: جامعة امللك سعود،   -هـ(؛ حتقيق حسن حممد عبه جي.  890الشحنة )الصغري( )ت  

 هـ.  1439
 

 -هـ(. 1323علي بن حممد الببالوي )ت  /سالة املسلسل األمرييةاألنوار احلسينية على ر 
 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر، 

 ري يف احلديث املسلسل بعاشوراء( )شرح على رسالة األمري الكب 

 
 409عبدالغين بن سعيد األزدي )ت  األوهام اليت د مدخل ءيب ع دهللا احلاكم النيسابوري/  

 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -ل سلمان.هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آ
 

إبراهيم بن الزبري الثقفي أليب جعفر أمحد بن  /إيضاح الس يل من حديا س ال جربيل
 هـ. 1439الرايض: دار التوحيد،  -هـ(؛ حتقيق رضوان احَلْصري. 708الغرًنطي )ت 

 
لي عبدالكرمي بن عبدالنور بن   عأليبال در املنري الساري د الكالم على صويح ال خاري/ 

 هـ(.   735منري احلنفي احلليب )ت 
 هـ...  1440البحوث والدراسات العربية ابلقاهرة، حتقيقه ودراسته أو جزء منه يف معهد 

 
ــ(؛ حتقيق عبدالعزيز حلمي مكي. 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت   /بر  الوالدين  -هـــــــــــــــــ

 هـ؟ 1440ر الذخائر، القاهرة: دا -ط، مصححة حمررة مضبوطة.
 ملحق به: األحاديث اليت رواها اإلمام البخاري يف بر  الوالدين خارج جزئه.

 
زكراي بن حممد األنصاري )ت بغية األام د فتح العالم بشر اإلعالم أبحا يا األحكام/ 

 هـ؟ 1439دمشق: دار الفيحاء: دار التقوى،  -هـ(؛ حتقيق قاسم حممد آغا النوري. 926
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هـ(؛   544عياض بن موسى اليحصيب )ت    / ائد ملا تضمنه حديا ءم زرع من الفوائدالر   بغية
 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،   -حتقيق أمين حامد الدسوقي.

 
هـــــــــــــــــــ(؛ بعناية  852أمحد بن علي بن حجر العســــقالين )ت  /بلوغ املرام من ء لة األحكام

 هـ؟ 1439بريدة: املركز،  -مركز املؤصل.
 ان:  معه ملحق

 عبداهلادي.زايدات احملرر يف احلديث البن 
 زايدات عمدة األحكام لعبدالغين املقدسي.

 
 1353عبـدالرمحن بن عبـدالرحيم املبـاركفوري )ت  /الرتمـذيحتفـة األحوذي بشـــــــــــرح جـامع 

هــــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -خالد عبدالغين حمفوظ.  اوصححه  اضبطههــــــــ(؛ 
 .مج 11

ــح املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي وة األبواب إىل حة ومنقحة ومعز طبعة جديدة مصـــــــــ
 وحتفة األشراف...

 
ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي )ت حتفة التوايل د ذكر رواة املراسيل/ 

بريوت:    -حتقيق ًنفذ حسني محاد، رفعي فوزي عبداملطلب، علي عبدالباسط مزيد.  هـ(؛  826
 هـ. 1440س، دار املقتب

 
من كالم أيب  /ي م األسانيد من رواة احلديا وتسمية الفق امل احملد ثنيتسمية من تدور عل

 هـ(. 234احلسن علي بن املديين )ت 
رسالة يف تسمية فقهاء األمصار/ أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب طبع آبخر:  

 هـ؟ 1439البيان،  الرايض: دار رسالة  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن حممد العوض. 463)ت 
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 -هـ(.  762عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت    /التلويح إىل شرح اجلامع الاويح 
 هـ؟ 1439دمشق: دار الكمال املتحدة، 

 هـ... 1439وحتقيقه أو جزء منه يف جامعة امللك سعود ابلرايض،  
 

 -هـ(. 804 )ت بن علي بن امللقن سراج الدين عمر  /التلويح إىل معرفة رجال الاويح 
 هـ؟ 1439دمشق: دار الكمال املتحدة، 

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي مت يد الفرش د اخلاال املوج ة لظل العرش/  

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 911)ت 
 هـ.1439

 املوجبة للظالل/ للمؤلف نفسه. يف اخلصال يليه خمتصره: بزوغ اهلالل  
 ويف آخره: ذيل فيه خصال فاتي املصنف. 

 
حممد بن عمر نووي اجلاوي   /تنقيح القول احلثيا بشرح ل ال احلديا لإلمام السيوطي

 هـ. 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ط، مشكولة. -هـ(. 1316)ت 
 
حاديثه  أحقق نصوصه وخرج  هـ(؛    676)ت  حيىي بن شرف النووي    /ذيب األ امل واللغافهت

 مج. 4هـ،    1440دمشق: دار الفيحاء: دار املناهل،    -.2ط  -.وعلق عليه عبده علي كوشك 
 

أليب نصر علي بن هبة هللا بن   /هتذيب مستمر األوهام على ذوي املعرفة وءويل األف ام
: جامعة أم  مكة املكرمة - شعبان.هـ(؛ دراسة وحتقيق حسان بن حسني 457ماكوال )ت 

 هـ )دكتوراه(.  1439القرى، 
 

علي بن أمحد الصعيدي  / ثالثة شروح حلديا "من بىن هلل مسجًدا بىن هللا له بيًتا د اجلنة"
هـ(، حممد بن   12هـ(، حممد بن علي بن عبداللطيف الطحالوي )ق  1189العدوي )ت 
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بريوت: دار   -لعسكر.يق عبدالرمحن بن علي اهـ(؛ حتق 1232اإلمام األمري السنباوي )ت 
 هـ. 1440طبة، قر 
 

ــار /، وهو ســــــنن الرتمذياجلامع الاــــــويح  بريوت: دار الكتب   -.حتقيق حممود حممد نصــــــ
 .مج 5هـ،  1438العلمية، 

 
عبدالرمحن بن أمحد بن   /جامع العلوم واحلكم د شــــــــرح مخســــــــني حديثًا من جوامع الكلم

ــ(؛ حتقيق ماهر ايسـني الفحل 795رجب احلنبلي )ت  وق، املنصـورة، مصـر: دار الفار  -.هـــــــــــــ
 مج. 2هـ؟،  1439

 
ــ(؛  463أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت اجلامع ألخالق الراوي وب ال السامع/  هـــــــــ

 ص. 440هـ،  1437حتقيق صالح بن حممد بن عويضة، 
 

ق أسامة عز الدين، هـ(؛ حتقي 311أليب حفص عمر بن حممد بن جبري )ت  /اجلامع املسند
 هـ. 1437كمال املتحدة، دمشق: دار ال -.3ط -سليمان. عبدالرمحن

 )ويسمى مستخرج ابن جبري(

 

اجلامع املسند الاويح املختار من ءمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وءايمه/ 
الرايض؛ الدمام:   -هـ(؛ اعتىن به ماهر ايسني الفحل. 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت 

 هـ؟ 1440دار ابن اجلوزي، 
 

عبدالقادر هـ(؛ حتقيق مصطفى  327عبدالرمحن بن حممد بن أيب حامت )ت  /اجلرح والتعديل
 مج. 10هـ, 1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -عطا.
 



40 
 

هــــ(؛ حتقيق عبدهللا  330أبو احلسن حممد بن أمحد الرافقي احلنفي )ت   /جزمل اإلمام الرافقي
 هـ؟ 1439سالة، القاهرة: دار الر  -بن عبدالعزيز الشرباوي.

هــــــــــــــــــــــــ( عن أيب  379البغدادي )ت يليه: حديث ابن املظفر/ أبو احلســـــــــني حممد بن املظفر 
 هـ(. 306العباس حاجب بن مالك الفرغاين الضرير )ت 

 
عبد هللا حممد بن   وأب  مشس الدين /"ءرحم ءميت أبميت ءبو بكر "جزمل د ختريج حديا 

بريوت: دار الكتب    -تدمري.قيق أنس حممد  هـ(؛ حت  744)ت    املقدسي عبد اهلادي  بن أمحد
 ص.  104هـ،  1438العلمية، 

 . جزء يف املراسيلللمؤلف نفسه:يليه 
 

يفريج جمد الدين حممد بن يعقوب  /جزمل فيه األحا يا العوايل الثمانياف والتساعياف
ئر اإلسالمية،  دار البشابريوت:  -هـ(؛ حتقيق حممد أكرم الندوي. 817الفريوزاابدي )ت 

 (.227)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 38هـ،  1439
 

مسنود،  -.جزمل فـيه الثالثـياف الواقعـة لإلمـام ءيب حممـد عـ د بن محـيد د منتخـب مســــــــــــنده
 هـ. 143مصر: مكتبة ابن عباس، ؟

 معه: مجع الشتات بتخريج الثالثيات/ عبدالسالم إمام.
 

للقاضي عز الدين عبدالعزيز بن حممد بن   /الحعلوم احلديا البن الااجلواهر الاواح د  
 هـ(؛    767مجاعة الكناين )ت 

 هـ...  1440حتقيقه ودراسته، أو جزء منه، يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

هـــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق اللجنة  1331حممد بن عبدهللا اجلرداين )ت   اجلواهر الل ل ية د شـــــرح األربعني النووية/
 ص.640هـ، 1439جدة: دار املنهاج،  -.3ط -اج للدراسات والبحث العلمي.العلمية مبركز دار املنه
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هـ(؛ حتقيق حممد بن  292أليب بكر أمحد بن عمرو البزار )ت  /حديا احلجامة للاائم
 هـ. 1439، السنة النبوية  مركز إحسان لدراسات جدة:  -عبدهللا السريع.

 يليه: جزء من أمايل البزار.
 

تقي الدين حممد بن لن وية واألخ ار املروية/ ال  ية من األحا يا ا الدرر السنية واجلواهر
عم ان: مكتبة اخلاجني،   -هـ(؛ حتقيق علي حممد زينو. 871حممد بن فهد املكي )ت 

 هـ.1439
 

هـ(؛   1057حممد علي بن حممد عالن الصديقي )ت    /الااحلني  ليل الفاحلني لطرق رايض  
 مج.  4هـ،  1434بريوت: دار الكتب العلمية،  -ات.علق عليه وخرج أحاديثه زكراي عمري 

 وضع أبعاله: رايض الصاحلني/ حيىي بن شرف النووي. 
 مج. 5هـ،  1439دمشق: دار الفيحاء: دار املنهل،  -تحقيق ضرار شاكر حيىي.وب
 

إجازاف احلديا د القدمي واحلديا، وهو ث ت اإلمام احملد ِّث الشيخ ع داحلق بن ذكر 
اعتىن به وعلق عليه أبو الربكات حق النيب   /هـ(  1052 –  958هلوي )سيف الدين الد

 هـ؟ 1439عم ان: دار الفتح،  -السندي.
 

ــ(؛  1220)ت  مشس الدين حممد بن بدير املقدســـي  /رســالة د مراتب الرواة وط قاهتم هـــــــــــــــ
 48هـــــــــــــــــ،  1439دار البشــائر اإلســالمية، بريوت:   -.حتقيق حســام الدين بن موســى عفانة

 (.339قاء العشر األواخر ابملسجد احلرام، )ل -ص.
ــاخيه  ــيخ حممد البديري الذي تلقى به صــــــــــحيح البخاري عن مشــــــــ ــند الشــــــــ يليها: نظم يف ســــــــ

 الفضالء وفسره بعد النظم.
 

حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  هـ(؛ 676شرف النووي )ت  حيىي بنرايض الااحلني/ 
 .ص 656، هـ1439ة: دار املنهاج،  جد   -.8ط -للدراسات والبحث العلمي.
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  1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -طبعة أخرى: صححها وضبطها حممد سليمان األعرج. 
 ص. 400هـ،  2018هـ، 

 
 -هــــــــــــــ(؛ وضع حواشيه حممد عبدالسالم شاهني. 241أمحد بن حممد بن حنبل )ت   /الزهد

 ص. 328هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

 .هـ( 974أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي )ت  /ائراقرتاف الك الزواجر عن 
 هـ.. 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 هـ. 1438القدس للنشر، وبدون حتقيق: القاهرة: شركة 
 

 1070لي بن أمحد بن حممد العزيزي البوالقي )ت ع /السراج املنري بشرح اجلامع الاغري 
جدة: دار املنهاج،    -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ حتقيق  (ـه

 ص(.  2400مج ) 3هـ،  1439
 .حاشية حممد احلفينهبامشه: 

 
 - هـ(؛ قدم هلا وعرف هبا نظام حممد صاحل يعقويب.  385بن عمر الدارقطين )ت  علي    /السنن

 مصورة(.  هـ )خمطوطة 1439بريوت: دار املقتبس، 
هـ؛   511نسخة القاضي أيب علي الصديف؛ خبط تلميذه أيب بكر بن أيب ليلى األندلسي سنة 

ن السنباطي، وحمب  وقد مُسعي على األئمة األعالم: شهاب الدين ابن العطار، وفخر الدي
 الدين األمناطي... اخل.  

 
جدة: دار   -. لكرميإشراف أمحد معبد عبدا ؛عية املكنز اإلسالميحتقيق مج /سنن ابن ماجه

 ص(.  1320مج ) 3هـ،  1438املنهاج، 
  2016هـ،    1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    - وبتحقيق حممد صبحي بن حسن حالق.

 ص.  920م، 
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 مج.  5هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد نصار.وبتحقيق حممود 
 

هـ،  1438الكتب العلمية، بريوت: دار  -ضبطه حممد عبدالعزيز اخلالدي. سنن ءيب  او / 
 ص. 880

هـ،  1437دمشق: دار الفيحاء،  -طبعة أخرى: خرج أحاديثه أبو طاهر زبري علي زئي.
 ص.  1248م،  2016

 ص. 1152هـ،  1437اجلبيل، السعودية: دار الصد يق،  -هادي.وبتحقيق عصام موسى 
 

ــنن الرتمذي، وهو اجلامع الاـــويح  بريوت:  -وظ.ضــــبطه وصــــححه خالد عبدالغين حمف /سـ
 ص. 936هـ،  1438دار الكتب العلمية، 

 
تقي الدين حممد بن علي بن   / شرح األربعني حديثا النووية د األحا يا الاويوة الن وية

 ص.  120هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.هـ( 702العيد )ت دقيق 
 

لق عليه فايز به وع اعتىن ؛هـ( 1176ويل هللا الدهلوي )ت شرح تراجم ءبوال ال خاري/ 
 هـ. 1439القاهرة؟: دار التقوى: دار الدقائق،  -مصطفى اصطبلة.

 
هـ(؛ حتقيق  728أمحد بن عبدالسالم بن تيمية )ت  /شرح حديا "إمنا األعمال ابلنياف"

 هـ؟ 1440الكويي: دار اخلزانة،  -حممد عزير مشس.
 

ميتلَئ شعًرا" من كتال "زا   ن ءْن خرٌي مشرح حديا "ألْن ميتلَئ جوُف رجٍل قيًوا يَرِّيهِّ 
حممد حبيب هللا بن سيدي أمحد، املشهور مبا أيىب   املسلم فيما اتفق عليه ال خاري ومسلم"/

املنامة: مكتبة نظام  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدالعزيز احلداد. 1363اجلكين الشنقيطي )ت 
 هـ. 1439يعقويب اخلاصة، 

 



44 
 

 )ت  لوحشـــــيا املعروف اببن ،ليشـــــيىي التجييب األقعبد هللا بن حي /شــــرح شــــ ال القضــــاعي
جـــ. )أصله  2هـــ،  1439الرابط: وزارة األوقاف،   -.دراسة وحتقيق يونس بوعالم  ؛هـــ( 502

 دكتوراه(.
 

بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر  /صـويح ال خاري، املسـمى ابلتنقيح شـرح اجلامع الاـويحشـرح 
، القاهرة: اهليئة املصـرية العامة للكتاب -وان جامع رضـوان.هـــــــــــــــ(؛ ضـبط وحتقيق رضـ  794الزركشـي )ت 

 ص. 720م،  2016هـ،  1437
 

تقي   / سيد األام، املسمى إحكام األحكام د شرح ءحا يا شرح العمدة د األحكام
  إستانبول:   -هـ(؛ حتقيق حممد خلوف العبدهللا.   702الدين حممد بن علي بن دقيق العيد )ت  

 مج.  8، هـ 1440دار اللباب، 
 هـ(. 1182)ت  حممد بن إمساعيل األمري الصنعاينوحباشيته: العدة على شرح العمدة/ 

 
هـ(؛  1232األمري الكبري )ت حممد بن حممد  /الشرح املليح على مقدمة غرامي صويح 

 ص.  128هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممود عيدان الدليمي.

 
 .على األربعني النوويةهـ[  1031]ت  شرح املناوي

 هـ.. 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛ حتقيق   463اخلطيب البغدادي )ت أليب بكر أمحد بن علي شرف ءصوال احلديا/ 
 هـ. 1439بريوت: دار اللؤلؤة،  -ي.ر الداين بن منري آل زه

 
سـة مركز البحوث وتقنية املعلومات ق ودراحتقي  /صـويح اإلمام مسـلم، وهو املسـند الاـويح 

 هـ. 1439القاهرة: دار التأصيل،  -بدار التأصيل.
 صغري(.ج، حجم  30)نسخة كاملة يف جملد واحد(، )و
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 مج. 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -.صويح ال خاري

 طبعة جديدة ابلشكل الكامل، مرقمة الكتب واألبواب واألحاديث.
 ص. 1456هـ،  1440ا: ضبط النص حممود حممد نصار، للدار نفسه وطبعة جديدة

 .مج 5م،  2016هـ،  1437دمشق: دار املصطفى،  -وبتحقيق مصطفى ديب البغا.
وبعنوان: صحيح اإلمام البخاري، وهو اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  

القاهرة:    -نية.ة على النسخة السلطاطبعة مراجعة مصحح  -.صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
 ج )حجم صغري(.  30هـ، 1438دار التأصيل، مركز البحوث وتقنية املعلومات، 

 
ط، جديدة مقابلة وخمرجة على كتب    -حتقيق ويفريج أمحد زهوة، أمحد عناية. صويح مسلم/  

 ص.   13744م،  2016هـ،  1437بريوت: دار الكتاب العريب،  -السنة... .
 

ــ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -.لنوويم بشــرح اصــويح مســل ــ يف  19هـــــــــــــــ جـــــــــــــــ
 مج.10

ــبط نص احلـــديـــث ورقمـــي كتبـــه  وأبوابـــه وأحـــاديثـــه على الطبعـــة اليت حققهـــا حممـــد فؤاد ضــــــــــــ
 عبدالباقي.
حتقيق  /املســمى: املنهاج شــرح اجلامع الصــحيح،  النوويصــحيح مســلم بشــرح اإلمام وبعنوان:  

 م. 2016هـ،  1437دمشق: دار املصطفى،  -.امصطفى ديب البغ
 

 -هـ(.  1305عبداهلادي جنا األبياري )ت  صويح املعاين د شرح منظومة الفاضل ال ي اين/  
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر، 

 احلديث. معل  يف ملقدمة القسطالين  شرح نظم البيباين
 

هـ(؛ حتقيق الداين بن منري آل 751حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )ت  /الطب الن وي
 ص.  368م،  2011هـ،  1432دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.4ط -زهوي.

http://daralsalam.com/ar/Books/GetBook?id=46692&subj1=1400
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الرايض: مركز   -هـ(؛ درسه وحققه حممد الطرباين. 251محيد بن زجنويه )ت الط قاف/ 

 هـ. 1439البحوث والتواصل املعريف، 
 

 893لعماد الدين أيب زكراي حيىي بن أيب بكر العامري )ت  /الُعَد  فيما ال َيستغين عند ءحد
جدة: دار املنهاج،    -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميهـ(؛ حتقيق  
 ص. 160هـ،  1439

 )يف األذكار(
 

ــلطان. 281دنيا )ت أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب ال /العزلة هرة: القا -هـــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد ســــــــــ
 ص. 60م،  2015هـ،  1437مؤسسة تبوك للنشر، 

 
هـ(؛ ضبطه    855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت    /عمدة القاري شرح صويح ال خاري
 مج. 25هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه عبدهللا حممود حممد عمر.

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث حاديث حسب ترقيم  لكتب واألبواب واألطبعة جديدة مرقمة ا
 النبوي الشريف. 

 
 )ت يب الطيـــب حممـــد مشس احلق العظيم آابدي أل /عون املع و  شـــــــــــرح ســـــــــــنن ءيب  او 

 -ط، جديدة منقحة ومصححة. -(؛ ضبطه وصححه عبدهللا حممود حممد عمر.هــــــــــــــ 1339
 مج. 15هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 ية.ومعه شرح اإلمام ابن قيم اجلوز 

 
أليب العبـاس حمـب اـلدين أمحـد بن عبـدهللا الطربي )ت  /غـاـية اإلحكـام د ءحـا ـيا األحكـام

 هـ(.  694
 هـ.. 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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)ت  لرمحن السخاوي حممد بن عبدا /الغاية د شرح اهلداية د علم الرواية البن اجلزري

 هـ؟1440املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم،  -حتقيق عبداملنعم إبراهيم.هـ(؛ 902
 

أمحد بن علي بن حجر   / الغرائب امللتقطة من مسند الفر وس، املسمى زهر الفر وس
هـ،  1439ديب: مجعية دار الرب،  -هـ(؛ حتقيق جمموعة من الباحثني. 852العسقالين )ت 

 مج.8

 
 -هـــــــــــــــ(. 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  /ال خاريفتح ال اري شرح صويح 

 مج. 14هـ،  1439دمشق: دار الفيحاء، 
ي بن عل وإضــــافة تعليقات  ،األنصــــاريةو الســــلفية و البوالقية   :مقابلة على طبعات  ،طبعة منقحة

 .فؤاد عبد الباقيلم كتبها وأبواهبا وأحاديثها يرقتو ، عبد العزيز الشبل
 

حسن بن علي الفيومي )ت  /اجمليب على الرتغيب والرتهيب لإلمام املنذريفتح القريب 
)ذكر   مج.  15  هـ؟،  1439السعودية؟،    - هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم.  870

 هـ(. 1439أنه يصدر قريًبا، يف رجب  
 هـ.. 1438، 1437وحقق من قبل طلبة ماجستري يف جامعة جنران، 

 
هـ(؛  974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت  /ربعنيح األ ني بشر الفتح امل

 1437جدة: دار املنهاج،    -.4ط  -حتقيق أمحد جاسم احملمد، قصي احلالق، أنور الشيخي.
 ص.  688هـ، 
 

املنصورة، مصر: دار  -هــــــــــ(؛ حتقيق عبدهللا السيسي. 228نعيم بن محاد املروزي )ت الفنت/  
 هـ؟ 1439اللؤلؤة، 
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 -هـ(. 1106إبراهيم بن مرعي الشرباخييت )ت الفتوحاف الوه ية بشرح األربعني النووية/ 
 هـ. 1440القاهرة: كشيدة للنشر، 

 
هـ(؛ حتقيق احلسني أيي  628أليب احلسن علي بن حممد بن القطان )ت  / فضائل عاشورامل

ضااي اهلجرة  هية وقمراكش: جامعة القاضي عياض، خمترب الدراسات والبحوث الفق -سعيد.
 هـ. 1439واألقليات، 

 
 -دراسة وحتقيق حممد السعديني. /هـ( 1163ف رس ءمحد بن عاشر احلاد السالوي )ف 

 هـ؟ 1439الرابط؛ سال؛ القنيطرة: اجملالس العلمية، 
 

 1175  –  1113أليب العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل )  /الف رسة الكربى، ومع ا العجالة
 هـ. 1439الدار البيضاء: دار اإلرشاد احلديثة،  -حممد صغريي الفياليل. هـ(؛ حتقيق

 
أليب احلسني  / الفوائد املخرجة من األصول، املسماة مشيخة ءيب احلسني ابن امل تدي ابهلل

القاهرة:   -حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويين. هـ(؛  465حممد بن علي ابن املهتدي ابهلل )ت 
 ه؟ 1439دار الذخائر، 

 
 /من حديا هالل بن العالمل ال اهلي وغريه: الفوائد املنتقاة عن الشـــــــــيوخ الثقاف العوايل

ــ(؛ حتقيق نظام حممد صاحل  348أليب بكر أمحد بن سليمان بن احلسن النجاد عنهم )ت  هـــــــ
ــائر اإلســــالمية،  بريوت:   -يعقويب. ــر األواخر   -ص. 63هـــــــــــــــــــ،   1439دار البشــ )لقاء العشــ

 (.324ابملسجد احلرام، 
 

العباسي    الرمحنعبدالرحيم بن عبد  أليب الفتح  /صويح ال خاري فيض ال اري د شرح غريب
 . هـ( 963)ت 

 هـ... 1440دراسة وحتقيق يف جامعة أم القرى، 
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 543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    / نسءمام مالك بن  شرح موطأ اإل  الق س د 

 م.  2016هـ،    1437القدس للنشر،    رة: شركة القاه  - .جاد  ي حممدحتقيق: ًنصر حممدهـ(؛  
 

أليب زيد عبدالرمحن بن القاضي املكناسي )ت  /القول الش ري د حتقيق اإل غام الك ري 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالرحيم بن احلسني اإلمساعيلي. 1082

هـ( ص   1439)مجادى اآلخرة  25نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 
265 – 306. 
 

ــيبة )ت   /آلاثرالكتال املاــنَّف د األحا يا وا  235أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شـ
بريوت: دار   -هـــــــــــــــــ(؛ ضـــبطه وصـــححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد عبدالســـالم شـــاهني.

 مج. 9هـ،  1438الكتب العلمية، 
 

ــنة كشــــف اخلفامل ومزيل اإلل اس   ــت ر من األحا يا على ءلســ إمساعيل بن   /الناسعما اشــ
 -هــ(؛ ضبطه وصححه ووضع حواشيه حممد عبدالعزيز اخلالدي. 1162)ت   حممد العجلوين

 ص(. 816مج ) 1جـ يف  2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 795عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت كشف الكربة د وصف حال ءهل الغربة/ 

 ص.   64 هـ، 1437، كيا: املكتبة اهلامشيةتر  -هـ(؛ حتقيق مصطفى شيخ مصطفى.
 

هــــــــــــــــــ(؛ حتقيق  975علي بن حســــام الدين املتقي اهلندي )ت   /كنز العمال د ســـنن األقوال واألفعال
 مج. 18هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممود عمر الدمياطي.
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حممد ن حممد بن قطب الدي  /اللوامل املعَلم مبواطن الاــالة على النيب صــلى هللا عليه وســلم
إستانبول:  -هـ(؛ دراسة وحتقيق نور الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي. 894اخليضري )ت 

 هـ. 1439دار اللباب: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية، 
 حقق عن نسختني خطيتني مقروءتني على املؤلف.

 
 هـ(؛ حتقيق 1014وي )ت علي بن سلطان حممد القاري اهلر  /امل ني املعني لف م األربعني 

  1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -معروف حممد إمساعيل البيايت، عطا هللا مدب الزوبعي.
 ص(.  768مج ) 1جـ يف  2هـ، 

  -وبعنوان: املبني املعني لفهم األربعني: وهو شرح األربعني النووية/ حتقيق محزة البكري.
 ص. 896هـ،  1440إستانبول: دار اللباب، 

 
ــ(؛  705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت عمل الاــــــا /  الرابح د ثوال ال تجرامل هــــــــــــــــــــ

ــ,  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود. هـ
 ص. 616
 

املنامة:   -حتقيق وتعليق نور الدين حممد احلميدي اإلدريسي. /جمموع فيه األجزامل احلديثية
 هـ. 1439يب اخلاصة، مكتبة نظام يعقو 

 ويتضمن:
 هـ(. 382فضل اجملالس والبقاع/ أليب القاسم اخلُتيلي )ت 
 هـ(.  407جملس يف احلديث/ البن دوسي العالف )ت 

 هـ(. 655مشيخة املوصل/ لليلداين الدمشقي )ت 
 هـ(. 731جزء فيه أحاديث مسلسلة وحكاايت/ رواية ابن غريون البجائي )ت 

 هـ(. 749هـ(؛ مجع ابن طولوبغا )ت  748رواية الذهيب )ت ثالثيات ابن ماجه/  
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)ف إجازاف خبط العالمة مشس الدين حممـد بن عـ د الرمحن الســـــــــــخـاوي   (3)جمموع فـيه  
 ص. 19عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب، هـ(/  902

 هـ. 7/2/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )كلها إجازات منه(

 
الــدين حممــد بن ع ــد الرمحن الســـــــــــخــاوي العالمــة مشس إجــازاف خبط  (6)جمموع فيــه 

 ص. 56عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب، هـ(/  902 – 831الشافعي )املاري 
 هـ. 4/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 )كلها إجازات منه(
 

هـ(؛ حتقيق    360الرامهرمزي )ت  احلسن بن عبدالرمحن    / احملد ث الفاصل بني الراوي والواعي
 هـ )ماجستري(. 1440املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة -راسة حممد مصطفى مرزوق.ود
 

خمتاــر صــويح ال خاري، املســمى التجريد الاــريح ألحا يا اجلامع الاــويح، املشــ ور مبختاــر  
ن احلمصي، حممد شادي  هـــــــــــ(؛ عين به صالح الدي 893أمحد بن أمحد الشرجي الزبيدي )ت   /الزبيدي

 ص.672، هـ1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -مصطفى عربش.
 

ــ(؛ حتقيق  يس حمروس  261ي )ت  ري مســـلم بن احلجاج القشـــ خمتاـــر كتال التمييز/  هــــــــــــــــ
 ص. 104هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزاوي، زكراي شعبان الكبيسي.

 
 1014علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /املاابيح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة 

 مج.   11م،    2016هـ،    1437بريوت: دار الفكر،    -.هـ(؛ حتقيق صدقي حممد مجيل العطار
 

 430)ت  نُعيم أمحد بن عبدهللا بن أمحد األصبهاينأليب  /املستخرج على اجلامع الاويح 
 هـ. 1437، دار الكمال املتحدة دمشق: -.2ط -هـ(؛ حتقيق حممد عيد منصور.
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هـ(؛ حتقيق عادل    405مد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري )ت  حماملستدرك على الاويوني/  

 مج.  9هـ،   1440دمشق: دار الرسالة العاملية،  -مرشد وآخرين.
 

 -قيق مركز البحوث وتقنية املعلومات.هـ[؛ حت  238إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ]ت    /املسند
 ص(.  2216مج ) 4م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار التأصيل، 

 
 650احلسن بن حممد الصاغاين )ت  األنوار الن وية من صواح األخ ار املاطفوية/  رق  مشا

 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق توفيق حممود تكلة.

 
الستضاملة ءويل العلم والاالح د اجلمع بني صويوي ال خاري ومسلم  ما اح الاواح 
ق حسام هـ(؛ حتقي 683يم بن البارزي )ت جنم الدين عبدالرحيم بن إبراه /رضي هللا عن ما
 هـ. 1440دمشق: دار املنهاج القومي،  -صالح الضرغامي.

 
القاري اهلروي )ت علي بن سلطان حممد  /على شرح خن ة الفكر ماطلواف ءهل األثر

 1437،  تركيا: املكتبة اهلامشية  -هـ(؛ اعتىن به مركز اهلامشية للدراسات وحتقيق الرتاث.  1014
 ص.  776هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة مركز البحوث  211أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين )ت   /املانف
  -ها على سبع نسخ خطية.، مزيدة موثقة أعيد حتقيق2ط -وتقنية املعلومات بدار التأصيل.

 ص(.  6670مج ) 12م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار التأصيل، 

 
مجال الدين حممد بن أيب  /الاويوني من األسامياملطلب السامي د ض ط ما َءشكل د 

هـ، حنو   1439جدة: دار املنهاج،    -هـ(؛ حتقيق أمحد عمر األهدل.  989بكر األشخر )ت  
 ص. 208
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هـ(؛ حققه وخرج أحاديثه حسني سليم  307أمحد بن علي بن املثىن التميمي )ت  /املعجم
 هـ. 1439اث، الرايض: مكتبة الرشد؛ دمشق: دار املأمون للرت  -أسد.

 
هـ(؛ قدم هلا وعرف هبا   360أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين )ت  /املعجم الاغري 

 هـ )خمطوطة مصورة(.  1439 بريوت: دار املقتبس، -نظام حممد صاحل يعقويب.
هـ؛ وعليها مساعات وخطوط األئمة: علي   624نسخة احلافظ العراقي، منسوخة حبلب سنة 

 بكي، وعلي بن عثمان املارديين، ويوسف بن أمحد األنصاري... اخل.  بن عبدالكايف الس 
 

ــنة ــت رة على األلســـــــ ــنة د بيان كثري من األحا يا املشـــــــ ــد احلســـــــ مشس الدين حممد بن  /املقاصـــــــ
  هـــــــــــــــــــــــــ(؛ دراســــــــــة وحتقيق عبداملعطي بن عبدالرزاق البكور 902الســــــــــخاوي )ت عبدالرمحن 
 مج )أصله رسائل جامعية(. 5هـ،  1440الرايض: دار امليمنة،   -وآخرين.

 
تقدمي وتعليق هـ(؛    1052عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي )ت    /مقدمة د ءصول احلديا
دمشق؛ بريوت: دار ابن   -.2ط -عبداملاجد الغوري.؛ اعتىن هبا سيد سلمان احلسين الندوي

 ص.  120م،  2017هـ،  1438كثري، 
 

حممـد  هـــــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق 281أيب اـلدنـيا )ت  أليب بكر عـبدهللا بن حممـد بن /مكـارم األخالق 
 ص. 340هـ،  1434بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالقادر أمحد عطا.

هـ(؛ كتب هوامشه  360بن أمحد الطرباين )ت مكارم األخالق/ أليب القاسم سليمان : يليه
 أمحد مشس الدين.

 
ـ(؛ حتقيق نبيل بن صالح ه  923أمحد بن حممد القسطالين )ت    /مناهج اهلداية ملعامل الرواية

 هـ. 1440أبو ظيب: بينونة للنشر،  -آل سليم.
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ــويح ال خاري أليب الفضـــــــل اتج الدين حممد بن عبداحملســـــــن   /منتخب الدراري د ختم صـــ
ــائر بريوت:   -هـــــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي. 1149القلعي )ت  دار البشــــــــــــ
 (.337اخر ابملسجد احلرام، )لقاء العشر األو  -ص. 65هـ،  1439اإلسالمية، 

 
الدين عبدالسالم بن جمد    / املنتقى د ءحا يا األحكام عن خري األام صلى هللا عليه وسلم

بريوت:  -هـ(؛ ضبطه وصححه عبداللطيف حسن عبدالرمحن. 652عبدهللا بن تيمية )ت 
 ص. 664هـ، 1424دار الكتب العلمية، 

 
هـ(؛ حتقيق   971م بن احلنبلي )ت  مد بن إبراهيرضي الدين حم   /منح النغ ة على شرح النخ ة

 هـ. 1440دمشق: دار الرسالة العاملية،   -سيد بن حممد حافظ.
 )شرح على خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر(

 
مشس الدين حممد بن حممد بن رضوان   /منظومة لوامع األنوار د معرفة ءلفاظ النيب املختار

اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،   -ثمان موسى.هـ(؛ حتقيق أمحد ع 774املوصلي )ت 
 ماجستري(. ص ) 489م،  2016هـ،  1437

 
هـ(؛ حتقيق   1197سليمان بن حيىي األهدل )ت    /الروي د اصطالح احلديا الن وي املن ل  

 هـ. 1438مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -ًنجي بن إبراهيم الدوسري. 
 

مجـال اـلدين حممـد بن أمحـد بن عقيـلة  /حممـد عقيـلةاملواهـب اجلزيـلة د مروايف الشـــــــــــريف 
ــ(؛ حتقيق عبدهللا بن  1150املكي )ت  القاهرة: دار الرســــــــالة،  -عبدالعزيز الشــــــــرباوي.هــــــــــــــــــــ
 هـ؟ 1439

 هـ. 1436وسبق حتقيقه يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 
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ىي بن حيىي هـ(؛ برواية أيب مصعب الزهري، مقارنة برواية حي 179مالك بن أنس )ت  /املوطأ
هرة: دار التأصيل،  القا -ر التأصيل.الليثي؛ حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات بدا

 .1552م،  2016هـ،  1437

 
"/ بدر الدين حممود بن  شرح معاين اآلاثر" د تنقيح م اين األخ ار د شرح خنب األفكار 

 23هـ،  1439دار املنهاج،  ة:جد -هـ(؛ حتقيق السيد أرشد املدين. 855أمحد العيين )ت 
 ص(.  12952مج )

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين   / األثرءهل  نزهة النظر د توضيح خن ة الفكر د ماطلح  

هـ؟،   1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.3ط -حممد مرايب. هـ(؛ حتقيق 852)ت 
 ص. 336م،  2017

 
رواية أيب القاســـم عبدهللا بن حممد   /هـــــــــــــ   232نســخة ع دهللا بن عون اخلر از، املتوىف ســنة 

الرايض: دار الصـــــــميعي،  -هــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالكرمي الزيد. 317البغوي )ت  
 هـ. 1439

 
 السرية والشمائل والاوابة

أليب الثناء شهاب الدين حممود اآللوسي )ت األجوبة العراقية على األسئلة الالهورية/ 
 هـ.  1439بريوت: دار اللؤلؤة،  -منري آل زهوي.هـ(؛ حتقيق الداين بن  1270

 وهو دفاع عن الصحابة رضي هللا عنهم ضد كالم الشيعة فيهم. 
 

أليب الوليد حمب الدين حممد بن  /ءرجوزة السرية الن وية الشريفة )سري احلور إىل القاور(
كرمة:  مكة امل - هـ(؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب. 815حممد بن الشحنة احلليب )ت 

 هـ. 1439دار طيبة اخلضراء، 
 ( بيًتا على عدد سين النيب صلى هللا عليه وسلم.63نظم يف )
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حممد بن علي  /إرشا  الغيب إىل مذهب ءهل ال يت د صوب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 هـ. 1439هـ(؛ حتقيق علي بن أمحد الرازحي،  1250الشوكاين )ت 
 

عبدالعزيز بن عبدالسالم عز الدين  /ى هللا عليه وسلمبداية السول د تفضيل الرسول صل
هـ،  1437جدة: الدار،  -هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج. 660السلمي )ت 

 ص.  96
 

 -هـ(؛ حتقيق رضوان بن صاحل احلصري.  488حممد بن فتوح احلميدي )ت  بلغة املستعجل/  
 ص.  96هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ودفع الضري عن ابن خري/ أليب  معه: رسالة القاضي عياض  

 هـ(. 1036العباس السوداين التنبكيت )ت 
 )يف السرية النبوية( 

 
ري واملعجزاف والشَّمائل/ هبجة احملافل وبغية األماثل  زكراي   وعماد الدين أبد تلخيص الس ِّ
جدة: دار املنهاج،   -.3ط -الشيخي.هـ(؛ عين به أنور   893ت )  حيىي بن أيب بكر العامري

 ص. 720هـ،  1439
 

 1033مرعي بن يوسف الكرمي )ت    / تلخيص ءوصاف املاطفى وذكر من بعده من اخللفا
 ص.  192هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق علي عبدهللا النمراوي.

 
، والتن جزمل فيه التوذير من ترك الواضوة وقولِّ  يُه على غلط   ما مل يقل السَلُف التقيُّ
  / : َكتَب د يوم احلدي ية النيبُّ األمي  هـ(؛ حتقيق   574عبدهللا بن مفوَّز املعافري ) ت  الكاتبِّ

 هـ. 1439الكويي: جملة الوعي اإلسالمي،  -محد سعيد حنشي.
 ديبية( بة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم احل)رد على الباجي يف موضوع كتا
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صلى هللا عليه وسلم وعلى بله  حدائق األنوار ومطالع األسرار د سرية النيب املختار

هـ(؛ حتقيق حممد غسان  930) حممد بن عمر حَبرق احلضرمي /وصو ه املاطفني األخيار
 ص.  640هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.3ط -عزقول.

 
حتقيق شريف بن   هــ(؛ 310د الدواليب )ت أليب بشر حممد بن أمح  /الذرية الطاهرة املط رة 

 هـ. 1439الكويي: مربة اآلل واألصحاب،  -صاحل التشادي.
 

اخلالئق ءيب القاسم املاطفى سيد ءهل الادق الروض واحلدائق د هتذيب سرية خري 
بريوت: دار   -هـ(؛ ]حتقيق حسن خليل إبراهيم[. 741علي بن حممد اخلازن )ت  / والوفا

 مج.  4هـ،  1437الكتب العلمية، 
 

السلك املثىن النظام مبا للاوابة الكرام على مجيع م الرضوان والسالم من الكراماف 
 -هـ(؛ حتقيق حسن العش اب. 670بن القطان )ت حنو حسن بن علي  /واملكرماف العظام

 م. 2016هـ،  1437الرابط: وزارة األوقاف، 
 
علي  /لمألمني املأمون صلى هللا عليه وساملسمى إنسان العيون د سرية ا ،السرية احلل ية 

للدراسات والتحقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج  هـ(؛ حتقيق    1044بن إبراهيم احلليب )ت  
 ص(.  2600مج ) 4هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.العلمي

 
ة،  بريوت: دار الكتب العلمي -هـ(. 213عبدامللك بن هشام املعافري )ت السرية الن وية/ 

 ص. 592هـ،  1438
جاء أدًنه: "اعتمدًن يف هذه الطبعة على الطبعة اليت حققها مصطفى السقا، إبراهيم األبياري،  

 عبداحلفيظ شليب". 
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هـ(؛ تقدمي ومراجعة   1171عبدهللا بن حممد الشرباوي )ت  / شرح الادر أبخ ار غزوة بدر
 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر،  -عطية مصطفى.

 
 هـ(.  544القاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت  /املاطفىقوق تعريف حالشفا ب

 هـ 1439حتقيقه ودراسته ويفرجيه يف قسم الدراسات العليا جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة، 
-  ... 
 

هـ(؛ حتقيق ماهر  279حممد بن عيسى الرتمذي )ت  / مشائل النيب صلى هللا عليه وسلم
الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،   -عواد معروف.عه بشار ايسني الفحل؛ أشرف عليه وراج

 هـ. 1439
 ص. 160م،    2017هـ،    1438القاهرة: شركة القدس للنشر،    -الشمائل احملمدية. وبعنوان:  

صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،   -وابلعنوان األخري أيًضا: حتقيق ًنجي إبراهيم السويد.
 هـ.1437

 ص. 240م،    2016هـ،    1437اجلبيل، السعودية،    - .ديهاوكذلك، بتحقيق عصام موسى  
 

 هـ.1440بريوت: دار اللؤلؤة،    -.هـ(  1331أمحد بن األمني الشنقيطي )ت    /ط ارة العرل
 )دفاع عن أنساب العرب، وخاصة نسب الرسول عليه الصالة والسالم(.

 
  / يه وسلم عل َعرف الزَّرنب د بيان شأن السيدة زينب بنت خري العرل والعجم صلى هللا 

 -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن إبراهيم الدخيل.  1188مشس الدين حممد بن أمحد السفاريين )ت  
 هـ. 1439الرايض: دار الصميعي، 

 
 -.2ط -هـ(. 1299حممد بن أمحد ُعليش )ت  / القول املنجي على "مولد" الربزجني

 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر، 
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جالل الدين  /يب، املعروف ابخلاائص الكربىاحل  خاائصكفاية الطالب الل يب د 
 مج. 2هـ،  1438هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 
سامي بن  هـ(؛ حتقيق  590)ت  الطالقاين يب اخلري أمحد بن إمساعيلأل /جمموع د الا رين
 ص. 824هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -.عبد اللطيف األسعد

   وهو كتاابن:
 قربة الدارين يف مناقب ذي النورين عثمان عليه رضوان الرمحن.

 األربعني املنتقى من مناقب علي املرتضى عليه رضوان العلي  األعلى.

 
اإلسكندرية: الدار   -هـ(. 1206حممد بن عبدالوهاب التميمي )ت  /خمتار السرية الن وية

 جـ. 2م،  2016هـ،  1437العاملية للنشر، 
 

: وهو اختاار للشمائل احملمدية للوافظ ءيب عيسى الرتمذي/ ئل احملمديةخمتار الشما
بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين. 1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت 

 (. 338)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،   -ص. 95هـ،  1439البشائر اإلسالمية، 
 

 -هـ(. 1303حسن العدوي احلمزاوي )ت  /ضالشفا للقاضي عيااملد  الفي اض بنور 
 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر، 

يليه: مناهل الصفا يف يفريج أحاديث الشفا/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي 
 هـ(. 911)ت 
 

 هـ(؛  728)ت    أمحد بن عبداحلليم بن تيمية   /ا ءشجع من ءيب بكر مسألة فيمن قال: إن عليًّ 
 هـ. 1439ي، ن الغامددهللا بن عبشااعتىن هبا عب

 ي وابن تيميةشجاعة أيب بكر وعلي رضي هللا عنهما بني احلل   :يليه
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ــامت  /... املعمَّرين من العرل وطرف من ءخ ـــارهم ومــا قــالوه د منت ى ءعمـــارهم أليب حـ
يه مع ما أضـيف هــــــــــــــــ(؛ عين بتصـحيحه وتعليق حواشـ  537سـهل بن حممد السـجسـتاين )ت 

ــه من الز  ــاجنيإليـ ــد األمني اخلـ ــنقيطي. ايدات حممـ ــد األمني الشــــــــــــ ــه على أمحـ  -الكتيب؛ بقراءتـ
 هـ. 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة

 
 هـ(.841برهان الدين إبراهيم بن خليل سبط ابن العجمي )ت    /املقتفى د ض ط ءلفاظ الشفا

 هـ..  1439املنورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
 

  - هـ(؛ حتقيق طارق طاطمي. 435علي املطوعي اجملاور )ت بعد د بن حمم /من صرب  فر
 ص.  544هـ،  1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، 

 يف السرية النبوية وأتريخ العهد املكي خاصة. 
 

 -حتقيق حممد سيد أمحد األزهري.  /من نوا ر التأليف د السرية الن وية: موالد النق ا  احلف اظ
 هـ. 1440قق، القاهرة: احمل
 وهي: 

 هـ(. 774مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ البن كثري )ت  
 هـ(. 833التعريف ابملولد الشريف/ مشس الدين ابن اجلزري )ت 

ين ابن املورد الصادي يف مولد اهلادي، واللفظ الرائق يف مولد سيد اخلالئق/ كالمها لشمس الد
 هـ(.  842ًنصر الدمشقي )ت 

 
شهاب الدين أمحد بن   /اهلمزية، املسمى ءفضل القرى لقرامل ءم القرىية د شرح  املنح املك

جدة: دار املنهاج،    -.4ط  - هـ(؛ حتقيق أمحد جاسم احملمد.  974حممد بن حجر اهليتمي )ت  
 ص. 704هـ،  1437

 )يف السرية النبوية( 
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 732)ت ربي عجلبرهان الدين إبراهيم بن عمر ا / عليه الســــــالمموعد الكرام د مولد النيب
 هـ. 1439عم ان: دار األثرية،  -آل شحالتوغ. حتقيق شوكي بن رفقي هـ(؛
 

جعفر بن حسن الربزجني )ت   /مولد الربزجني، املسمى عقد اجلوهر د مولد النيب األزهر
 ص.  54هـ،  1438القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1177

 
حممد بن حممد بن سيد   / عليه وسلمنور العيون د تلخيص سرية األمني املأمون صلى هللا

جدة: دار املنهاج،    -.7ط  -هـ(؛ عين به حممد حسان عزقول، حممد األبرش.  734الناس )ت  
 ص. 160هـ،  1437

 
 العقيدة والفرق 

 

القاهرة: مكتبة   -هـ(. 769حممد بن عبدهللا الشبلي )ت بكام املرجان د ءحكام اجلان/ 
 ص.  240هـ،  1437الصفا، 

 
هـ(؛ علق عليه   324أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت ل الداينة/ عن ءصو  اإلابنة

 ص. 96هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدهللا حممود عمر.
 

  / املعروف ابإلابنة الكربىشريعة الفرقة الناجية وجمان ة الفرق املذمومة، وهو اإلابنة عن 
  -.2ط -.حتقيق عادل بن عبدهللا آل محدان  هـ(؛ 387)ت  عبيدهللا بن حممد العكربي 

 هـ. 1439، اللؤلؤةبريوت: دار 
 

هـ(؛ قرأه وعلق   729عالء الدين علي بن إمساعيل القونوي )ت    /االبت اج د انتخال املن اج
 مج. 2م،  2018هـ،  1439سالمية، بريوت: دار البشائر اإل -عليه حممد الرفاعي.

 )يف العقائد(
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اللجنة العلمية  هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت  /ءصول الدين... األربعني د 
هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط -.مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 ص.544
 هـ؟ 1439املقطم، القاهرة: دار  -وبتحقيق جناح عوض صيام.

 
امللك بن عبدهللا اجلويين )ت  رمني عبدإمام احلاإلرشا  إىل قواطع األ لة د ءصول االعتقا /  

 ص.  176هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق زكراي عمريات. 478
هـ،  1437عم ان: دار النور املبني،  - وبتحقيق حممد يوسف إدريس، هباء أمحد اخلاليلة.

 ص. 448م،  2016
 

  هـ(؛ حتقيق أمين الشوا، يوسف   751ت  حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ) ء امل هللا احلسىن/  
 ص.  312م،  2016هـ،  1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.7ط -بديوي.

 
هـ(؛  458أمحد بن احلسني البيهقي )ت  /ء امل هللا وصفاته، املعروف ابأل امل والافاف

والبحث  اجليزة: مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق والنشر -حتقيق حممد حمب الدين أبو زيد.
 مج.  3هـ؟،  1440العلمي، 

  1430)بتصفح الكتاب يف طبعته األوىل وجد أنه بدون اتريخ نشر، لكن له تقدمة بتأريخ 
 ه، ولعل هذه طبعة جديدة(. 

 
هـ(؛ ضبطه وصححه أمحد  790)ت  يبالشاط يب إسحاق إبراهيم بن موسىألاالعتاام/ 
 ص.  528 هـ، 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالشايف.

 
 727عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار )ت االعتقا  اخلالص من الشــــــــــك واالنتقا /  

 هـ. 1439الدوحة: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق سعد الزويهري.
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ــ(؛ 458ي )ت  يب بكر أمحد بن احلســني البيهقأل  /الرشـا العتقا  واهلداية إىل سـ يل  ا  هــــــــــــــ

 هـ. 1439، دار التقوى دمشق:  -ي.أنس حممد عدًنن الشرفاو  بعناية
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراين الشهرزوري )ت    /إفاضة العالم بتوقيق مسألة الكالم
 هـ. 1439الذخائر، القاهرة: دار  -هـ(؛ حتقيق هشام اجلوجري. 1101

 
هاج،  جدة: دار املن  -هـ(.  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  االقتاا  د االعتقا /  

 ص. 352هـ،  1437
 )حمقق على  س نسخ خطية(

 
اللجنة العلمية هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت إجلام العوام عن علم الكالم/ 

 ص. 192هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.للدراسات والتحقيق العلميمبركز دار املنهاج 
 ص.  192هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -تحقيق مشهد العالف.وب
 

 1096أمحد بن عبدالرزاق املغريب الرشيدي )ت  /اإلملام مبسائل اإلعالم بقواطع اإلسالم
 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،  -هـ(؛ حتقيق عبدالنصري أمحد املليباري.

 
هـ(؛ حتقيق  975صالح بن صديق النمازي )ت األنوار الساطعة د شرح الفريدة اجلامعة/ 

 م. 2016هـ،  1437عم ان: دار دجلة،  -مود.علي مهدي حم
 ( يف نظم العقيدة النافعة لفريدة اجلامعة)ا
 

حممد بن   من ءصول التوحيد/ احلقإيثار احلق على اخللق د ر  اخلالفاف إىل املذهب 
الرايض: دار   -.حتقيق عبدهللا بن حممد اليمينهـ(؛  840إبراهيم بن املرتضى اليماين )ت 

 ص(.  1200مج ) 2 م، 2016 ـ،ه 1437، الصميعي
 هـ(. 1182ومعه: األنوار شرح اإليثار/ حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت 
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بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين   /التعطيلإيضاح الدليل د قطع حجج ءهل 

م،   2016هـ،  1437القاهرة: دار السالم،  - هـ(؛ حتقيق وهيب سليمان غاوجي. 733)ت 
 ص. 240

 
هـ(؛ حتقيق طارق بن عاطف   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت اإلميان الك ري/ 

 ص(.  1184مج ) 2م،  2016هـ،  1437الرايض: مكتبة املعارف،  -حجازي.
 

هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  بشرى الكئيب بلقامل احل يب/  
 2016هـ،    1438القاهرة: شركة القدس للنشر،    -ي.اعتىن به بيك نظر حممد شكور أوزبيك

 ص.  77م، 
 ص. 88هـ،  1436القاهرة: دار املقطم،  -وبتحقيق جناح عوض صيام.

من كتابه يف أحوال الربزخ، وهو يف بشرى ما يلقاه املؤمن عند موته ويف قربه من التكرمي  )خلصه  
 والرتحيب(

 
عبدهللا بن سعد آل حممود )ت    /وز من ال  تان حتذير ءهل اإلميان عما تضمنته رسالة ابن فري 

 هـ. 1438الكويي: دار اخلزانة،   -هـ(؛ حتقيق سليمان بن صاحل اخلراشي. 1340حنو 
 
 1295حممد النشار الشربيين الصغري )ت    / توفة السنية على الرسالة ال اجورية د التوحيدال

 ص.  192هـ،  1439ة، بريوت: دار الكتب العلمي -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.
 

هـ(؛ حتقيق   597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  /تذكرة ءويل ال اائر د معرفة الك ائر 
 ص. 400هـ, 1439بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،  -.3ط -طالب عواد.
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هـ(؛ حتقيق  791سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت التعليقاف على شرح العقائد/ 
 هـ. 1438بريوت: دار الرايحني؛ كركوك: دار أمري،  -ز الكماخي.عبدهللا هيدجومن

 
أمحد بن زيين   عليه وسلم/ صلى هللا تقريب األصول لتس يل الوصول ملعرفة هللا والرسول

اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق حتقيق  -هـ(.  1304دحالن )ت 
 .ص 800هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.العلمي

 
هـ(؛ عرَّبه عبدالوحيد بن حممد أبو    1246حممد إمساعيل الشهيد الدهلوي )ت    / تقوية اإلميان

 -هـ(؛ حققه وعلق عليه عبداألحد أحسن مجيل آل عبدالرمحن. 1418القاسم الرمحاين )ت 
 هـ. 1439الرايض: دار العقيدة، 

 
 460الســــاملي )ت بعد  أبو شــــكور حممد بن عبد الســــيد الكشــــيالتم يد د بيان التوحيد/ 

 1438أنقرة: وقف الداينة الرتكي؛ بريوت: توزيع دار ابن حزم،   -مر تركمان.هــــــــــ(؛ حتقيق ع
 ص. 480هـ، 
 

القاهرة: دار السلف   -هـ(. 1206حممد بن عبدالوهاب التميمي )ت  /التوحيد ومسائله
 ص.  176م،  2016هـ،  1437الصاحل، 

 
ستاين ) جزمل فيه قايدة اإلمام ءيب بكر بن ء جِّ هـ( د السنَّة،    316  -هـ    230يب  او  الس ِّ

هـ(؛ حتقيق   724إبراهيم بن العطَّار )ت  رواية عالء الدين علي بن    / الش رية ابملنظومة احلائيَّة
 ص.  60عبد هللا احلسيين، 

 وهو جزء من خامتة كتابه: "االعتقاد اخلالص من الشك ِّ واالنتقاد".

 حقق على ثالث نسخ خطيَّة. 
 هـ( 1/11/1439يف شبكة األلوكة بتاريخ  شر)ن
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احلسن خان بن حممد صديق  أليب اخلري نور    /اجلوائز والاالف من مجع األسامي والافاف
الدوحة: دار اإلمام   -هـ(؛ علق عليه حممد بن عبدالفتاح إمساعيل.  1336وجي )ت  نَّ حسن القِّ 
 مج.  2هـ،  1439البخاري، 

 
حتقيق  / الدين الغيطي الدر ير على قاة املعراج لنجم حاشية ءيب الربكاف سيدي ءمحد 

 ص. 208هـ،  1437العلمية، بريوت: دار الكتب  -أمحد حممد حممود.
 

 -هـ(.  1322حسن بن عبدالقادر اجلوري )ت    /حاشية اجلوري على شرح العقائد للتفتازاين
 ص. 288هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية، 
 ئد.شية اخليايل على شرح العقايليه: حاشية اجلوري على حا

 
هـ(؛ اعتىن   1230سوقي )ت  حممد بن أمحد الد  /وشرح ا  حاشية الدسوقي على ءم الرباهني
 ص.  328هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هبا عبداللطيف حسن عبدالرمحن.

 
املدينة    -اين.اعتىن به سليم بن سامل اللقمحائية ابن ءيب  او  د معتقد ءهل السنة واجلماعة/  

 هـ. 1439املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 

هـ(؛   911الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل    /حسن املقاد د عمل املولد
 هـ. 1439مصر: احملقق،  -حتقيق علي عبداملقصود رضوان.

 
بن أيب جالل الدين عبدالرمحن  اخلرب الدال على وجو  القطب واألوات  والنج امل واألبدال/  

هـ(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان. )انتهى من حتقيقه يف حمرم  911 بكر السيوطي )ت 
 هـ(.  1440
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  -هـ(؛ شرحه حممد فاضل جيالين. 561عبدالقادر اجليالين )ت  /خلق ب م عليه السالم
 .ص 408م،  2016هـ،  1437مركز اجليالين للبحوث العلمية،  -إستانبول.

 
هـ(؛ حتقيق  981حممد بن بري علي الربكوي )ت  /ناشفة بطالن امللودي امغة امل تدعني وك

 هـ. 1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -عبدالرحيم السايح، توفيق علي وهبة.
هـ  1431م(، وقد طبع الكتاب عام  2017سنة النشر من نشرة اإليداع املصرية )يناير 

 م. 2010
 

 حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  /ز  احلنفياحلافظ العراقي على ابن ءيب العر   
 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -طبع ضمن: حمنة ابن أيب العز احلنفي .

 )يف العقيدة(
 

هـ(؛ عليها تدليل أيب عمرو عثمان    403أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت    / رسالة احلرة
 465ت القاسم عبدالكرمي بن قاسم القشريي )هـ(؛ تنكيي أيب  444سعيد الداين )ت بن 

 هـ. 1439الشارقة: املركز العريب للكتاب،  -هـ(؛ اعتىن هبا أبو بكر بن عبدهللا سعداوي.
 

)ت  الســــــــــندي حممد عابد بن أمحد علي  /رســـــــالة د ث وف كراماف األوليامل وجواز التق يل
 ص.128ـ، ه 1438، كتاب بريوت:   -هـ(؛ اعتىن به وقار أمحد جالت. 1257

 
 1320عبداحلميد بن عمر النعيمي اخلربويت )ت    /السمط الع قري د شرح العقد اجلوهري

 م. 2017ه؟،  1438عم ان: األصلني للدراسات والنشر/  -هـ(.
 

ة: دار األندلس اجلديدة،  القاهر  -هـ(. 1286حممد فاضل ولد مامني )ت  /سيف اجملا ل
 ص.  159م،  2016هـ،  1437

  ومسائل تتعلق بذلك(إله إال هللا )يف معىن ال
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تقي الدين علي بن   صــــــلى هللا عليه وســــــلم/الرســــــول   الســــــيف املســــــلول على من ســــــبَّ 

ــ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 756)ت  عبدالكايف السبكي بريوت: دار الكتب العلمية،   -هــ
 ص. 320هـ،  1439
 عليه وســلم أو أحد أصــحابه ى هللاصــل  تنبيه الوالة واحلكام على أحكام شــامت خري األًنم  :يليه

 هـ(. 1252الكرام/ حممد أمني بن عابدين )ت 

 
 1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت    /املسماة بيان السنة واجلماعة  ،شرح العقيدة الطواوية

 ص.160هـ،    1438دمشق: دار الفكر،    -حممد رايض املاحل.هـ(؛ حتقيق حممد مطيع احلافظ،  
 

هـ(؛ حتقيق حممد يوسف   895حممد بن يوسف السنوسي )ت ى/ شرح العقيدة الوسط
 م. 2017ه؟،  1438عم ان: األصلني للدراسات والنشر/  -إدريس.

 
بة مصر: مكت  -هـ(؛ حتقيق عادل أمحد إبراهيم.  360حممد بن احلسني اآلجري )ت    /الشريعة
 مج.  2م،  2016هـ،  1437غرًنطة، 

 )يف أصول الدين(
 

هـ(؛ حققه   774ين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )ت اء عماد الدأليب الفد /العقائد
 هـ. 1439عم ان: دار الفتح،  -وشرحه ضياء حممد املشهداين.

 الشك واالنتقاد. جاء أدًنه: املنسوب خطأ إىل ابن العطار بعنوان: االعتقاد اخلالص من 
 

بعناية   (؛هـ 685ت بعد يوسف بن حيىي السلمي املقدسي )عقد الدرر د ءخ ار املنتظر/ 
هـ،   1438جدة: دار املنهاج،    -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 ص. 352
 )يعين املهدي عليه السالم( 
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 1168حممد الكفوي احلاج محيد مصطفى )ت  /املتناهيعقد الآليل د علمه تعاىل بغري 
 هـ؟ 1439األصلني للدراسات والنشر،  عم ان: -هـ(؛ حتقيق فراس يوسف سلوادي.

 
املسماة إبضاملة الدجن ة د عقائد ءهل   ريةاملنظومة املقَّ   على  شرح  :الفتوحاف اإلهلية الوه ية

جلياليت؛ ضبط ومراجعة جاد هللا   هـ(؛ تعليق عماد 1299)ت  عليش املالكيحممد  /السنة
 ص.  700هـ،  1440عم ان: دار النور املبني،  -بسام صاحل.

 
حتقيق حممد   هـ(؛  456)  يب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهريأل  /الفال د امللل والنول

 مج. 3هـ،  1440الرايض: دار الفضيلة،  -.وداحممد بن فهد الد ،بن عوض الشهري
 

القاهرة: مكتبة الصفا،   -هـ(. 204حممد بن إدريس الشافعي )ت   / األكرب د التوحيدالفقه 
 ص.  64م،  2016هـ،  1437

 
اللجنة  هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت فيال التفرقة بني اإلسالم والزندقة/ 

  128هـ،    1438جدة: دار املنهاج،    -.العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي
 ص. 

 )يف العقيدة، مسألة التكفري(
 

ـ(؛ حتقيق ودراسة مشاري بن محود  ه 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت قاعدة د احمل ة/ 
 هـ )ماجستري(. 1439بريدة: جامعة القصيم،  -زمي.العا
 

  / التوحيد( )التعليق على كتال قرة عيون املوحدين د حتقيق  عوة األن يامل واملرسلني
حتقيق دغش بن شبيب  -هـ(. 1285)ت  عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب 

 هـ. 1440انة، الكويي: دار اخلز  -العجمي.
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قايدة ءيب جعفر ءمحد بن ءيب األسو  الضيب األص  اين د بيان مذهب ءهل السنة 

؟:  -سلطان بن راشد الغنيم.حتقيق هـ(/  4 – 3واجلماعة والر  على ءهل ال دعة )القرن 
 هـ. 1440الرايض، 

 
 للدراسات  ؛ اعتىن به مركز اهلامشيةهـ(1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت َقطر الغيا/ 

 ص. 96هـ،  1437تركيا: املركز،  -الرتاث. وحتقيق
 )يف العقيدة(

 
بكر الشافعي طيب بن أيب  /كشف العيان ابلدليل والربهان عن عقيدة ءهل احلق واإلميان

 هـ. 1439عم ان: األصلني للدراسات والنشر،  -هـ(؛ حتقيق زكراي جبلي. 1135)ت 
 

احلسني   /السنةر  على ابن عريب وتقرير قواعد ءهل  كشف الغطامل عن حقائق التوحيد د ال
 1437عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق خالد احممد املؤل ِّف.  855بن عبدالرمحن األهدل )ت  

 ص(.  960مج ) 2م،  2016هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   638حممد بن علي بن عريب الطائي )ت كشف املعىن عن ء امل هللا احلسىن/ 
هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -لعزيز سلطان املنصوب.أبرار أمحد شاهي، عبدا

 ص. 191م،  2016
 

الكشف والت يني د ءن ع اراف حممد بن عمر د تكفري ءكثر طل ة عاره وغريهم خارقة  
  - هـ(؛ حتقيق مجال زركي.  1090مبارك بن حممد العنربي السجلماسي )ت  إلمجاع املسلمني/  

 ص.  238هـ،  1438للعلماء، الرابط: الرابطة احملمدية 
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هـ(؛   682أيب بكر األرموي )ت  سراج الدين حممود بنل ال األربعني د ءصول الدين/ 
هـ،  1437عم ان: األصلني للدراسات والنشر،  -حتقيق حممد يوسف إدريس، هباء اخلاليلة.

 ص. 488
 

صطفى احلليب م بن م إبراهياللمعة د حتقيق م احا الوجو  واحلدوث والقدر وءفعال الع ا /  
 ص.  84م،  2016هـ،  1437مصر: مكتبة متون للنشر،  -هـ(. 1190املذاري )ت 

 
ــرح معاين العقيدة الربهانية أليب احلســــــــن علي بن عبدالرمحن اليفرين  /امل احا العقلية د شــــ

 3هـــ،  1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -هـــ(؛ حتقيق مجال عالل البخيت. 734)ت 
 ص(. 1552)مج 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن  446أليب علي احلسن بن علي األهوازي )ت  /مثالب ابن ءيب بشر
 هـ؟ 1439القاهرة: دار الذخائر،  -عبداحلميد العويطي.

يليه: كشف الغطا عن حمض اخلطا؛ مجع اجليوش والدساكر على ابن عساكر/ مجال الدين  
 هـ(. 909ت  يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي احلنبلي )

 )يف العقيدة وعلم الكالم(
 

ريدة ال  ية للدر ير: وهي حواشي الس اعي والااوي  جمموع احلواشي السنية على شرح اخل
اعتىن هبا حممد   /وخبيت، مع تقريراف الشيخ إبراهيم بايلة املالكي على حاشية الااوي

 جـ.  2، هـ 1439القاهرة: دار اإلحسان،  -.2ط -نصار، حممود مرسي األزهري.
 )يف العقيدة(

 
 هـ. 1439الرايض: دار التوحيد،  -السكران.حتقيق خالد بن حممد اجملموع العقدي/ 

 يتضمن سبع رسائل يف العقيدة:  
 أصول السنة عن اإلمام أمحد/ عبدوس العطار. 



72 
 

 االعتقاد/ موفق الدين بن قدامة.
 نصيحة اإلخوان/ عماد الدين الواسطي.

 أاببطني. احلجة والربهان/ عبدهللا
 عبدالوهاب[.الرد ابحلجة/ عبدالرمحن بن حسن ]بن حممد بن 

 نبذة مفيدة/ عبداللطيف بن عبدالرمحن.
 حتفة اإلخوان/ حممد بن عبدالعزيز بن مانع.

 
الرابط:   -هـ(؛ حتقيق إكرام بولعيش. 759أليب عبدهللا املقَّري التلمساين )ت  /احملاضراف

 ص. 328هـ،  1438الرابطة احملمدية للعلماء، 
 )يف العقيدة، أبسلوب أديب(. 

 
أمحد بن تركي املنشـليلي )ت   /املعروف بشـرح اجلزائرية ،املن ج السـديدخمتاـر السـنوسـي:  

 ص. 192هــ،  1439: دار الكتب العلمية ، بريوت  -هـ(؛ حتقيق عماد اجللياليت. 979
 

أمحد بن عبدالسالم   /الكربى(  املسألة احلموية د االستوامل والافاف اخلربية )الفتيا احلموية
 هـ؟1440الكويي: دار اخلزانة،    -هـ(؛ حتقيق دغش بن شبيب العجمي.  728تيمية )ت  بن  
 

هـ(؛ حتقيق  1050صدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي )مال صدرا( )ت  /املظاهر اإلهلية
 هـ. 1439دار الوراق،  -جالل الدين األشياين.

 لف من الشيعةفلسفة وعقيدة وتصوف، واملؤ 
 

 319أليب القاسم عبدهللا بن أمحد البلخي )ت  /ون املسائل واجلواابفاملقاالف؛ ومعه عي
 هـ.  1439عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق حسني خانصو، راجح كردي، عبداحلميد كردي.

 )يف الفرق اإلسالمية( 
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؛ هـ(  505د الغزايل )ت  أليب حامد حممد بن حمماملقاد األسىن د شرح ء امل هللا احلسىن/  
جدة: دار املنهاج،   -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميحتقيق 
 ص. 400هـ،  1439

 
)ت الكتاين  يب العباس أمحد بن جعفرأل /مناهل االختااص بشرح نظم كلمة اإلخالص

 ص.  216هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ن.يونس بقيا هـ(؛ حتقيق 1340
 .يب احملاسن يوسف بن عبد هللا الورايغليألنظم كلمة اإلخالص 

 
من ج املعارج ألخ ار اخلوارج ابإلشراف على اإلسراف من  ين م املارج، وموسوًما إن  

عثمان بن عبدالعزيز بن منصور )ت  /شئت ابلسرية اخلارجية احملتوية على كل غايلة وبلية
 هـ. 1439ض: مكتبة الرشد، الراي -سليم. هـ(؛ عين به نبيل صالح 1282

 
حممد بن أيب بكر املرعشي، املشهور  نشر الطوالع: شرح طوالع األنوار للقاضي ال يضاوي/ 

 344م،    2016هـ،    1438القاهرة: شركة القدس للنشر،    -هـ(.  1145بساجقلي زاده )ت  
 ص. 

 )يف علم الكالم(
 

املر ية من ءقوال ءهل ال دع من الفرق ئح الناائح املنجية من الفضائح املخزية والق ا
هـ(؛  456علي بن أمحد بن حزم الظاهري )ت  /األربع: املعتزلة واملرجئة واخلوارج والشيع

 هـ. 1439تطوان: مكتبة سلمى الثقافية،   -حتقيق الزبري دحان.
 

ن أليب العباس أمحد بن علي بن عبد الرمح /نظم الفرائد وم دي الفوائد حملاـــــــــل املقاصـــــــــد
جامعة عبد املالك طنجة:    -.دراســـــة وحتقيق مجال زركي  ؛هـــــــــــــــــــ( 995 )ت  املنجور الفاســـــي

 .)رسالة دكتوراه(هـ  1438، كلية أصول الدين  ،السعدي
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 هـ( 899 ت  ،بن زكري التلمساين، المما به تعترب العقائد حمصل املقاصد)
 

هـ(؛ دراسة    894)ت    عبدهللا بن فارس التازي املالكي  / الطرائفالنكت واللطائف د نقض  
 هـ )دكتوراه(.  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -ن رميزان السبيعي.وحتقيق حممد ب

)رد على كتاب ملؤلف شيعي: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف/ علي بن موسى بن طاوس  
 احللي، وامسه على الكتاب عبداحملمود(

 
هـ(؛  548لشهرستاين )ت د بن عبدالكرمي األيب الفتح حمم /ة اإلقدام د علم الكالمهناي

 ص  872م،    2018هـ،    1439القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    -حتقيق عامر النجار.
 

أليب إسحاق إبراهيم السرقسطي األندلسي )ت بعد  / اهل ة والعطا د شرح العقيدة الوسطى
 هـ.  1438: كشيدة للنشر،  القاهرة  -قدمي وتعليق مجال فاروق الدقاق.هـ(؛ إعداد وت  1088

 
 الفقه

هـــ(؛ حتقيق عبدهللا بن  1206حممد بن عبدالوهاب التميمي )ت   /ب ال املشي إىل الاالة
 هـ. 1439الكويي: دار الظاهرية،  -حممد السحيم.

 احلنابلة.يتضمن مسائل من أبواب الصالة والصيام والزكاة على مذهب 
 

سليمان بن عبدهللا  هـ(؛ حتقيق  387العكربي )ت عبيدهللا بن حممد بن بطة  / إبطال احليل
 هـ. 1439مكة املكرمة: دار عامل الفوائد،  -.3ط -العمري.

 
 1338حممد بن حممد بن إمساعيل األنصاري الربديسي )ت اإلحتاف د ءحكام األوقاف/ 

 ص.  78م،  2016هـ،  1437اهلداية، القاهرة: دار  -هـ(؛ حتقيق؟.
 تًيا للداير املصرية( )انتهى منه حال كونه مف
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بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي )ت   /يرا  ما استدركته عائشة على الاوابةجابة إلاإل
م،   2016هـ،  1437بريوت: دار النفائس،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشلي. 794
 ص. 248

 
اهيم بن ق إبر حتقي هـ(؛ 1156 )ت أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطي  /األجوبة الفق ية

 هـ. 1438الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة؛ الكويي: دار الضياء،   -.الشيخ راشد املرخيي
 

هـ(؛  982جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي )ت  /األجوبة املفيدة على األسئلة العديدة
 ص.  112هـ،  1439بريوت: كتاب،  -مان.حتقيق بشري بر 

 أجاب عنها. يليه: ملحق أبسئلة رفعي للشيخ ف
 

هـ(؛ حتقيق  458أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي )ت  /األحكام السلطانية
 هـ؟ 1439جدة: دار األوراق،  -عبدالرمحن بن مستور املالكي وآخرين.

 
هـــــــــــــــــ(؛ حتقيق  702عمران موســى بن أيب علي الزًنيت )ت أليب   /اإلحكام ملســائل األحكام

 هـ )أصله رسالة علمية(. 1439ار الكلمة، القاهرة: د -أمحد إيد موسى.
 

هـ(؛ علق عليه  683)ت  بن مودود املوصلي عبد هللا بن حممود /االختيار لتعليل املختار
جـ    5هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -وخرج أحاديثه عبداللطيف حممد عبدالرمحن.

 ص(.  864مج ) 1يف 

 
قيق حممد بن ًنصر  هـ(؛ حت 1083لباين )ت حممد بن بدر الدين البءخار املختاراف/ 

 هـ.  1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   - ط، جديدة. -العجمي.
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هـ(؛ حتقيق جهاد بن السيد   261أليب بكر أمحد بن عمرو اخلصاف )ت  /ء ل القاضي
 هـ. 1440اإلمارات: دار البشري،  -املرشدي.

 
أكمل الدين حممد بن حممد   /ءيب حنيفة اإلرشا  د الع ا اف على مذهب اإلمام األعظم

هـ،  1438احملقق، مصر:  -هـ(؛ ]حتقيق[ مصطفى أمحد إبراهيم محاد. 786البابريت )ت 
 ص. 250م،  2017

 
  -هـ(؛ حتقيق فهد بن حممد السدحان. 505حممد بن حممد الغزايل )ت ءساس القياس/ 

 هـ. 1440الرايض: مكتبة العبيكان،  
 )أصول فقه(

 
هــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق علي  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /اتهاــــــوم وم مءســــــرار ال

 هـ. 1439القاهرة: مكتبة دار احلجاز،  -عبداملقصود رضوان.
يليه: مقاصــد الصــوم/ للعز بن عبدالســالم. فصــول يف هديه صــلى هللا عليه وســلم يف الصــوم/ 

 البن قيم اجلوزية.
 

أليب بكر بن حممد املال األحسائي )ت   /جا ةإسعاف ءهل الع ا ة بنص الاالة على الس 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -در.هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن أمحد آل عبدالقا 1270
 (.333)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 48هـ،  1439

 
  716  جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف )ت   / اإلشاراف اإلهلية إىل امل احا األصولية
 هـ؟ 1440الكويي: مكتبة أهل األثر،  -هـ(؛ حتقيق حممد بكر زهران الشنشوري.
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عمر بن علي بن امللقن  /إىل ـما وقع د املنـ اج من األ ـامل واألـماكن واللـغاف اإلشـــــــــــاراف
الدوحة: وزارة األوقاف،  -هــــــ(؛ حتقيق دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث. 804)ت 

 مج. 3هـ؟،  1439
 

 بن جنيم زين الدين بن إبراهيم بن حممد  /األش اه والنظائر على مذهب ءيب حنيفة النعمان
 ص.  392هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ بعناية زكراي عمريات. 970 )ت 
 

هـ(؛  756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت   /إشراق املاابيح د صالة الرتاويح 
 هـ. 1439القاهرة: مكتبة دار احلجاز،  -صود رضوان.حتقيق علي عبداملق

 يليه:  
 هـ(. 911املصابيح يف صالة الرتاويح/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  

 هـ(.  1420صالة الرتاويح/ حممد ًنصر الدين األلباين )ت 
 

بركة هللا   هـ(؛ حتقيق 344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي )ت  /ءصول الشاشي
دمشق؛  -.3ط - .اخلاشياملرادزهي خرج أحاديثه أبو احلسيين عبد اجمليد بن حممد اللكنوي؛ 

 ص.  320م،  2017هـ،  1438بريوت: دار ابن كثري، 
 

هـ(؛ حتقيق فهد بن حممد   763مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي )ت ءصول الفقه/ 
 مج. 4هـ،  1440 الرايض: مكتبة العبيكان، -ط، جديدة.  -السدحان.

 
هـ(؛   909مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي )ت  /ءصول الفقه

 هـ. 1439الكويي: مكتبة أهل األثر،  -قرأه وعلق عليه هاين بن عبدهللا اجلبري.
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)ت  علي بن أمحد بن سعيد ابصربين احلضرمي الشافعي /املستعني على فتح املعنيإعانة 
جدة: دار   -نة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.؛ حتقيق اللجهـ( 1304
 ص(.  1600مج ) 2هـ،  1439املنهاج، 

 )فقه شافعي(
 

أمحد بن عبدالباري األهدل )ت حممد بن "/ نظم الزبد"إفا ة السا ة العمد بتقرير معاين 
هـ،  1439ر املنهاج، جدة: دا -.4ط -.مد شادي مصطفى عربشحمبعناية هـ(؛  1289
 ص. 736

 
حممد بن عبدالرمحن التنيالين املالكي )ت   /إف ام املقت س د ث وف التو يس خبط احمل  ِّس

مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي املدينة املنورة:  -هـ(؛ حتقيق زهري بن عبدالرمحن قران. 1233
 هـ؟ 1438آل الشيخ مبارك الوقفية،  

 
ن الكتال والسـنة وءقوال سـائر ءئمة اعة ق ل اإلمام الراتب مإقامة احلجة على املاـلي مج

 هـ(. 1332مجال الدين القامسي )ت  /املذاهب
بن حســـــن طبع بذيل كتاب: إعالم العابد حبكم تكرار اجلماعة يف املســـــجد الواحد/ مشـــــهور 

 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -. -آل سلمان.
 

ــى بن أيب علي الطالب  /ءحكام ابن ســـ ل  اقتضـــال الســـ ل د اختاـــار أليب عمران موســ
كلية   الناظور، املغرب:  -.دراســــة وحتقيق أمحد القضــــاوي  ؛هـــــــــــــــــــ( 708)ت   الزًنيت املراكشــــي

 .(ريستج)حبث لنيل شهادة املا هـ 1438اآلداب املتعددة التخصصات، 
 )أحكام ابن سهل، أو نوازله(

 
بريوت:  -هـ(. 968وي )ت ى بن أمحد احلجاشرف الدين موس /اإلقناع لطالب االنتفاع 

 ص. 1320هـ،  1439دار ابن حزم، 
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هـ،   1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  - هـ(. 204حممد بن إدريس الشافعي )ت األم/ 
 مج. 8م،  2016

 
ءنوار املسالك شرح العالمة حممد الزهري الغمراوي على عمدة السالك وعدة الناسك 

 ص. 320م،  2016هـ،  1437ة القدس للنشر، ة: شركالقاهر  -.البن النقيب
 )يف الفقه الشافعي(

 
هــ(؛ حتقيق سلطان  845علي املقريزي )ت تقي الدين أمحد بن   /األوزان واألكيال الشرعية

 هـ. 1437، املكتبة السلطانية، 2ط -بن هليل املسمار.
 

 .هـ( 902 )ت  القلتاوي بن علي داود /إيضاح السالك على املش ور من مذهب مالك
 هـ. 1437، فاس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايسدراسة وحتقيق يف  

 
هـــــــــــــــــ(؛  595أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشــد احلفيد )ت بداية اجملت د وكفاية املقتاــد/  

 1439، الكتــب العلميــة: دار بريوت  -.عبــد املوجودأمحــد عــادل  ،معوضحممــد علي  حتقيق
 .(ص 3236مج ) 6هـ، 

 مج. 8هـ؟،    1440وبتحقيق فريق البحث العلمي يف مركز البصائر للبحث العلمي، السعودية،  
 

ــ كي ــرج مجع اجلوامع للســــــ  864مشس الدين حممد بن أمحد احمللي )ت   /ال در الطالع شــــــ
هــــــــــــ،  1439هيئة علماء املسلمني يف العراق،  -هــــــــــــ(؛ حتقيق عبدامللك عبدالرمحن السعدي.

 مج.3
 

هـ(؛ ابعتناء مصطفى   1270سعيد بن حممد ابعشن )ت  م/  ح مسائل التعلي بشرى الكرمي شر 
 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،  -.ط، حمققة ومنقحة -.مسيطبن حامد بن 
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يف فقه اإلمام  شرح املقدمة احلضرمية : وهوشرح مسائل التعليمبوبعنوان: بشرى الكرمي 
 ص.  800هـ،  1440لعلمية، بريوت: دار الكتب ا  -الشافعي؛ حتقيق حممد العزازي.

 وينظر أيًضا: شرح املقدمة احلضرمية.
 

املسرتشدين د تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلمامل املتأخرين مع ضم فوائد مجة  بغية 
بريوت:   -هـ(. 1320عبدالرمحن بن حممد ابعلوي )ت  /من كتب شىت للعلمامل اجملت دين

 ص.  584هـ،  1437دار الكتب العلمية، 
 عد تلخيص املراد من فتاوى ابن زايد. ه: قوايليه ل

 ف الشيخني ابن حجر اهليتمي والشمس الرملي/ علي بن أمحدإمثد العينني يف بعض اختال
 ابصربين. 

 
هـ(؛ حتقيق فايز   1088حممد بن أمحد البهويت اخللويت )ت    /بغية الناسك د ءحكام املناسك

 ص. 248م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  - بن أمحد حابس.
 

هـ(؛ ضبطه   1258)ت  التسويل السالميب احلسن علي بن عبد أل /ال  جة د شرح التوفة
 مج.  2هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه حممد عبدالقادر شاهني.

 هـ(. 1209ومعه: ُحَلى املعاصم لفكر ابن عاصم/ حممد بن حممد التاودي )ت 
 واألحكام البن عاصم.   يف نكي العقودحلكام واملقصود ابلتحفة: حتفة ا

 قضائية على املذهب املالكي. وهو يف مسائل 
 

  864حممد بن أمحد الغزي )ت  /هبجة النا رين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية ال ارعني
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق حممد بن ًنصر العجمي.

 هـ. 1440املقتبس، 
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هـ(؛ حتقيق   748أمحد الذهيب )ت مشس الدين حممد بن  /بيان اإلل اس د فنون الل اس
 هـ. 1439عم ان: أمواج للنشر،  -فيصل نعمان نصر هللا.

 
 /املسمَّى النكت على املختاراف الثالث ،اويواحل املن اجو  التن يه حترير الفتاوي على

 -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن الزواوي.  826)ت    لعراقيويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ا
 ص(.  2680مج ) 3هـ،  1439جدة: دار املنهاج، 

 
اتج الدين  /التورير والتو ري د شرح رسالة ابن ءيب زيد القريواين امللقب مبالك الاغري

 -هـ(؛ وقف على حتقيقه ونشره أمحد بن عبدالكرمي جنيب.  734عمر بن علي الفاكهاين )ت  
 مج. 6هـ،  1437ملذهب، حنو  دار ا شنقيط:

 
هـ(؛ حتقيق  815أمحد بن حممد بن اهلائم )ت  /التوفة القدسية اختاار املنظومة الرح ية

 2016هـ،  1437كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -أجمد حممد زاهد اخلراساين.
 ص.  192م، 

 هـ(. 912سبط املارديين )ت مد وعليه: اللمعة الشمسية على التحفة القدسية/ حممد بن حم
 هـ(.  926يليه: الفتحة األُنسية لغلق التحفة القدسية/ زكراي بن حممد األنصاري )ت 

 
هـ(؛ حتقيق  656شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين )ت  /ختريج الفروع على األصول

 هـ. 1440الرايض: مكتبة العبيكان،  -ط، جديدة. -حممد أديب الصاحل.
 

اللمطي السجلماسي  بن حممد عبد الرمحن  / اماف احلطال على األبوال الفق يةلتز ترتيب ا
الدار البيضاء: دار اإلرشاد احلديثة،   -.اليليحتقيق حممد صغريي الف(؛ هـ 1200 )ت 

 هـ.1439
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 794بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي )ت  /تشنيف املسامع جبمع اجلوامع
هـ،  1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -الداغستاين.رف الدين عبدهللا شهـ(؛ حتقيق 

 مج.4
 

هـ(؛ حتقيق شوكي  879قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت  /التاويح والرتجيح على القدوري
 هـ؟ )أصله رسالة علمية(.  1439دمشق: دار الرسالة،  -كراسنيش األلباين.

 
أمحد بن زيين صـلى هللا عليه وسـلم/    ول والرسـ تقريب األصـول لتسـ يل الوصـول ملعرفة هللا

 ص. 416 هـ، 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 1304دحالن )ت 

 
حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة )ت  خلليل/ تقريط املسامع د شرح كتال اجلامع 

 2015هـ،  1436شنقيط: دار املذهب،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب. 1209
 ص.  522م، 

 ويف هوامشهما احلاشية اليت وضعها على صدر التقريط حممد بن جعفر الكتاين. 

 
هـ(؛ حتقيق خليل   430بن عمر الدبوسي )ت  عبيدهللا  زيد  أليب    /تقومي األ لة د ءصول الفقه

 ص. 472هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -حميي الدين امليس.
 

  .هـ( 761 )ت  ألنفاسييوسف بن عمر األيب احلجاج  /الرسالةالتقييد على 
 هـ... 1438فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس حتقيقه يف  

 
 478إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  /التلخيص د ءصول الفقه

 هـ، 1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل.
 ص. 560
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الدار    -هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي الدمياطي.  422عبدالوهاب بن علي البغدادي )ت    /التلقني
 ص.  431هـ؟،  1439البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
 عمران موسى بن أيب علي الزًنيتيب أل /التن يه بسواطع األ لة على اختالف مطالع األهلة 

هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.يونس بقيان هـ(؛ حتقيق  714)ت  الزموري
 ص.96

 
 هـ(. 750حممد بن عبدالسالم اهلواري )ت  /تن يه الطالب لف م ءلفاظ ابن حاجب

 هـ...   1439دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك سعود ابلرايض، 
جمموعــــة من  جــــب/ حتقيقتنبيــــه الطــــالــــب لفهم ألفــــاظ جــــامع األمهــــات البن احلــــاوبعنوان: 
 مج. 15هـ،  1439بريوت: دار ابن حزم،  -.الباحثني

 
  مشس الدين حممد بن عبدهللا  /تنوير األباار وجامع ال وار د الفقه على املذهب احلنفي

بريوت: دار الكتب  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم شاهني. 1004اخلطيب التمراتشي )ت 
 ص.  448هـ،  1438العلمية، 

 
مصلح الدين مصطفى بن زكراي    / رح "املقدمة الفق ية" أليب الليا السمرقندييح: شالتوض

كركوك: مكتبة أمري؛    -هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس.  809بن القرماين الرومي احلنفي )ت  
 هـ. 1440بريوت: دار ابن حزم، 

 
ءصول الفقه   تيسري التورير: شرح حممد ءمني املعروف أبمري اب شاه على كتال التورير د 

 مج. 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -. هلمام الدين اإلسكندري
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 832وري )ت يوسف بن عمر الكاد /جامع املضمراف د شرح خمتار اإلمام القدوري
مج )أصله   5هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق مسري صبحي وآخرين.

 رسائل علمية(. 
 

 .هـ( 1003نور الدين حممود بن بركات الباقاين )ت   /لتقى األحبرجري األهنر على م
 هـ،... 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 حنفي(. )فقه 

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت جزمل د إحداث اجلمعة مبدرسة ابن سويد مبار/ 

 ص.  10هـ(؛ بعناية حممد آل رحاب،  852
 هـ( 27/9/1439أللوكة بتاريخ شبكة ا )نشر يف

 )فيه مسألة حكم تغيري شرط الواقف وما يتعلق هبا( 
 

أمحد بن عبداحلليم بن تيمية   / واملنفر جزمل د التسميع والتوميد وتوابعه لإلمام واملأموم 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ(؛ حتقيق مجال بن عبدالسالم اهلجرسي. 728)ت 
 (.332)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 32هـ،  1439

 
العكربي )ت  عبيدهللا بن حممد بن بطة  /جزمل فيه اختاذ السقاية واملطاهر د رح ة املساجد

 هـ(؛ حتقيق سعود عبدهللا املطريي.  387
 هـ(. 1438)رجب  44نشر يف جملة العلوم الشرعية الصادرة عن جامعة اإلمام ابلرايض ع 

 
جنم الدين أمحد بن حممد القمويل  /تار ال ور احمليط د شرح الوسيطل ورية: خماجلواهر ا

 هـ(. 727الشافعي )ت 
 هـ، ... وهو يف فقه الشافعية. 1440اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة 
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دالرمحن هـ(؛ حتقيق عب  1267حممد بن حيىي الضمدي )ت  اجلواهر املضية نظم الدرر ال  ية/  
 هـ. 1439تبس، بريوت: دار املق -بن حممد العيزري.

 
 هـ(. 1079عمر بن عمر الزهري )ت  /اجلواهر النفيسة د شرح الدرة املنيفة

 هـ... 1440دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )يف الفقه احلنفي(

 
أليب بكر   /ف الدينشرح قرة العني مب ماءلفاظ فتح املعني ل  حاشية إعانة الطال ني على حل  

 -هاشم.هـ(؛ ضبطه وصححه حممد سامل    1300عثمان بن حممد شطا الدمياطي البكري )ت  
 مج. 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
حتقيق حممود صاحل   /حاشية ال اجوري على شرح ابن قاسم الغزي على منت ءيب شجاع 

 ص(.  3912مج ) 4هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -احلديدي.
ــية  وبعنوان:   ــيخ إبراهيم حاشــــ ــرح الغزي على منت أيب شــــــجاعالشــــ ــبطه   /البيجوري على شــــ ضــــ

 مج. 2هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه حممد عبدالسالم شاهني.
 هـ. 1440مث طبعة أخرى جديدة ومصححة... 

 
ــبطه وصـــححه عبدهللا حممود حممد عمر. /اشـــية ال جريمي على شـــرح من ج الطاللح  -ضـ

 مج. 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 هـ(. 1271حممد بن أمحد املرصفي )ت مع تقريرات وتعليقات 

 
 1088حممد بن أمحد البهويت )ت    /حاشية ال  ويت على شرح األمشوين على ءلفية ابن مالك

 هـ. 1439مصر؟،  -ق أمحد حممد عالم.هـ(؛ حتقي
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حاشية الرتمسي، املسماة املن ل العميم حباشية املن ج القومي، وموه ة ذي الفضل على  
هـ(؛  1338)ت  حممد حمفوظ بن عبد هللا الرتمسي /حجر مقدمة ابفضلشرح العالمة ابن 

جدة: دار   -.2ط -حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.
 ص(.  5912مج ) 7هـ،  1439املنهاج، 

 
عبدالكرمي كرمي الدين املطري؛   /حاشية الدمياطي على شرح الرملي على منت الستني مسألة

 ص.  536هـ،  1437تركيا: املركز،  -وحتقيق الرتاث. اعتىن به مركز اهلامشية للدراسات 
 

هـ(،  1136الرماصي )ت بدهللا بن عمصطفى  /لتتائي على خليلاحاشية الرماصي على 
دار اإلمام مالك،  : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائر: -.مصطفى بن حسان قيقحت

 ص.  672: 1م، مج 2015، هـ1437
وبعنوان: حاشية العالمة املصطفى الرماصي على جواهر الدرر حل  ألفاظ املختصر/ ]حتقيق[ 

 مج.  10هـ؟،  1440ية، اجلزائر: دار املالك -عبداملؤمن الرماصي.
 . خليل تصرخم  هـ( على  942  )ت  لتتائي" لجواهر الدرر"  املسمى الشرح الصغريوحاشيته على  

 
يوسف بن سعيد الصفيت )ت   /حاشية الافيت على اجلواهر الزكية د حل ءلفاظ العشماوية

 هـ. 1440القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1193
 )يف الفقه املالكي( 

 
ي على مربة األصـــول د شـــرح مرقاة الوصـــول إىل علم األصـــول للمال حاشـــية الطرســـوســـ 

بريوت: دار  -هــــــــــــــــ(؛ حتقيق مجال أبو العز. 1117الطرسـوسـي )ت حممد بن أمحد  /خسـرو
 ص. 640هـ،  1439الكتب العلمية، 
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على شرح املكو ي    هـ[  647]ت  حاشية الفقيه اإلمام ءيب الع اس ءمحد بن حممد بن احلاج  
ضبطه واعتىن به عدًنن   /بن مالك، املسماة الفتح الو و ي على املكو يعلى ءلفية ا

 جـ.  2هـ،  1439الدار البيضاء: دار اإلرشاد احلديثة،  -زُهار.
 

  / د معرفة كالم العرل البن هشام األنااري حاشية الفيشي على شرح شذور الذهب
 -صاحل املوىل. هـ(؛ حتقيق حممد ذنون يوسف، أمحد 1061يوسف بن حممد الفيشي )ت 

 هـ. 1439، رايحنيبريوت: دار ال
 

  هـ(؛  98ًنصر الدين حممد بن حسن اللقاين )ت    /حاشية اللقاين على شرح تاريف العزي
 هـ. 1439، عم ان: دار الفتح -صاحل املوىل.حتقيق حممد ذنون يوسف، أمحد 

 
للخطيب  ءلفاظ ءيب شـجاع   على شـرح اإلقناع د حل  هــــــــــــــــ[  1275]ت   حاشـية النرباوي

 مج. 3هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد العزازي. /الشربيين
 

فتح هـ(، املسماة قوف احل يب الغريب، على شرح  1315حاشية نووي جاوي )ف 
تعليق ويفريج حسني  /القريب اجمليب البن قاسم الغزي، ملنت غاية التقريب أليب شجاع 

 هـ. 1440نور املبني، عم ان: دار ال -عبدهللا العلي.
 

  -هـ(؛ حتقيق عمر عبد اجلميلي. 474أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت  /احلدو 
 هـ. 1439الرايض: دار امليمان، 

 
هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز   1225محد بن ًنصر بن عثمان بن معمر النجدي )ت    /التقليد حكم  

 هـ. 1439الكويي: ركائز للنشر،  -بن عدًنن العيدان.
 حكم معرفة طالب العلم لدليل املسألة، حكم التقليد للعامي، حكم تقليد املذاهب األربعة.
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 1331علي بن أمحد اجلرجاوي )ت    /ومعامالفسلوك وع ا اف  :  حكمة التشريع وفلسفته
 ص.  120هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق كامل حممد عويضة.

 
هـــــ(/   956إلبراهيم احلليب )ف   الفقه على املذهب احلنفي حواشي على ملتقى األحبر د 

ــ،  1439، بريوت: دار الكتب العلمية  -ملؤلف جمهول؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي.  3هــــــــــ
 ص(. 1600مج )

 
 (.هـ 794ت )بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي  /خا م الرافعي والروضة

 . وهو يف الفقه الشافعي.هـ.. 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

  - هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم البنا. 182أبو يوسف يعقوب بن يوسف األنصاري )ت  /اخلراج
 ص.  380م،  2017هـ،  1438السالم، القاهرة: دار 

 
أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين   /اخلالف الاغري د الفقه، املسمى برؤوس املسائل

مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -ق ًنصر بن سعود السالمة.هـ(؛ حتقي 510احلنبلي )ت 
 هـ. 1439

 
يب بكر أمحد بن احلسـني البيهقي أل /وءصـوابهاخلالفياف بني اإلمامني الشـافعي وءيب حنيفة 

هـــــ،  1438الدوحة: وزارة األوقاف،   -؛ حتقيق الفريق العلمي بشبكة الروضة.هـــــ( 458)ت 
 مج. 8
 

هـ(؛  942مشس الدين حممد بن إبراهيم التتاين )ت  /لفاظ القرط يةالدرة ال  ية د حل  ء
 1437دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم،  تونس:    -حتقيق حممد أنور بن عبداحلميد قضوم.

 ص. 264م،  2016هـ، 
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ــة وحتقيق ؛هـــــــــــــــــــ( 666ت ) أليب القاســــم عبد هللا بن الربيع األشــــعري  /الذابئح  ــعيد  دراســ ســ
 .)رسالة دكتوراه(هـ  1437عة ابن زهر، كلية الشريعة، أغادير: جام -.بلعزي

 
هـ(؛ حتقيق أمحد  684إدريس القرايف )ت شهاب الدين أمحد بن  /الذخرية د فروع املالكية

 مج. 11هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالرمحن.
 

ــ(؛  780ت صــدر الدين حممد بن عبدالرمحن العثماين )رمحة األمة د اختالف األئمة/  هــــــــــــــ
هــــــــــــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -ضــبطه ووضــع حواشــيه حممد عبداخلالق الزًنيت.

 ص. 280
 

بريوت:   -حتقيق عبداجمليد طعمة حليب. /ر   احملتار على الدر  املختار: حاشية ابن عابدين
 مج. 12هـ،  1439دار املعرفة، 

 
علي بن سلطان    /فتح األ اع د شرح السماع   ؛االعتنامل ابلغنامل د الفنامل:  د الغناملرسالتان  

 1437إستانبول: دار اللباب،    -هـ(؛ حتقيق ماهر أديب حبوش.  1014حممد القاري اهلروي )
 ص. 144م،  2016هـ، 
 

صاحل  هـ(؛ قدم هلا وعرف هبا نظام حممد  204حممد بن ادريس الشافعي )ت  /الرسالة
 طوطة مصورة(. هـ )خم 1439بريوت: دار املقتبس،  -يعقويب.

 نسخة تلميذه الربيع بن سليمان املرادي البصري خبطه.  
 
 حتقيق  هــــــــ(؛ 1214)ت  حممد بن احلسني بريم األوللرسالة ال ريمية د السياسة الشرعية/ ا

 ص. 200هـ،  1437دار سحنون،  تونس: -.البشري املكي عبد الالوي
 

http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=en&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=en&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9&beginsrch=1
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علي بن حزم الظــاهري )ت  /القتـدامل ابملخـالف د الفروع رســــــــــــالـة د اإلمـامـة: د جواز ا
 هـ(. 456

ــالة األلفة بني املســــــــــلمني، وفيها أمر اإلســــــــــالم ابلتوحد واالئتالف وحظره طبع يف آخر:   رســــــــ
هـــــــــــــــــــــــــــــ(؛ اعتىن هبـا  728التنـازع والتفرق عنـد االختالف/ أمحـد بن عبـداحلليم بن تيميـة )ت 

حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية؛ بريوت:   -.3ط  -هـ(.  1417عبدالفتاح أبو غدة )ت  
 هـ. 1439، دار البشائر اإلسالمية

 
هـ(؛  993رمحة هللا بن عبدهللا السندي )ت  رسالة د حكم االقتدامل ابملخالف د املذهب/ 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -حتقيق أمحد منصور الشبيب اجلبوري.
 

اطعة املانعة جنوَح من مييل إىل التداوي ابخلمرة  : األسنة القرسالة د حكم التداوي ابخلمر
أمحد بن أمحد الشب اسي األزهري، املشهور مبنَّة املن ان )ت   /ع الشرور جامعةاليت هي جلمي

 38هـ،    1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي.  1292
 (.335)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص.

 
حتقيق   هـ(؛  1088)ت    البهويت احلنبلي  بن أمحد  حممد  /ال ء ري  :رسالة د قول اإلمام مالك

   .رضا بوشامة
)يوجد نقد   .49 –  46ص  (هـ1439رمضان  -شعبان ) 58ع نشرت يف جملة اإلصالح 

 واستدراك عليه(. 
 

 1121بعد    عامل حممد بن محزة كوزل حصاري، املعروف حباجي أمري زاده )ت رسائل فق ية/  
 ص.  80هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق صهيب حممود اجلميلي.

 وهي أربع رسائل: 
 رسالة يف االستنجاء. 
 رسالة يف تعدد اجملتهد. 
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 رسالة فيما بلي وخلق وخرج عن االنتفاع به من املصاحف. 
 رسالة يف أضحية الفقري.

 
 هــــ(؛ حتقيق 1189عبدهللا البعلي احلنبلي )ت  أمحد بن  /الروض الندي بشرح كاد امل تدي

 هـ؟ 1439الكويي: مكتبة أهل األثر،  -وائل حممد بكر زهران.
 

 الســمناين ي بن حممد الرحيبعل   /روضــة القضــاة وطريق النجاة النا م للشــرع واملقيم للدين
هـــــــــــــــــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 499)ت 
 ص.776

 
 -هـ(. 1307حممد صديق بن حسن خان القنوجي )ت   /الروضة الندية شرح الدرر ال  ية

 ص. 823هـ؟،  1438بريوت: دار ابن حزم، 
 

حممد بن أمحد   / زبدة األوطال وشفامل العليل د اختاار شرح احلطال على خمتار خليل
 (.هـ 1072 )ت  الشهري مبيارة
 هـ... 1438انية ابلقنيطرة، كلية اآلداب والعلوم اإلنس حتقيقه يف  

 
  458حممد بن أمحد اهلروي )ت  /الزاي اف على الفتاوى وزاي اف الزاي اف على الفتاوى

 . ص 216هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق غالب بن شبيب املطريي.
 

علمية مبركز  هـ(؛ حتقيق اللجنة ال  520أليب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي )ت  سراج امللوك/  
 ص. 832هـ،  1437جدة: الدار،  -دار املنهاج.

 )يف السياسة الشرعية( 
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 -هـ(. 1337حممد الزهري الغمراوي )ت بعد  /السراج الوهاج على منت املن اج للنووي
 .1م، مج2016هـ؟،  1437القدس للنشر، القاهرة: شركة  -حتقيق؟.

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا   313)ت أليب أمحد احلسن بن عبدهللا العسكري  / السرائر
)لقاء العشر األواخر  -ص. 79هـ،  1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -السري ع.

 (.326ابملسجد احلرام، 
 )يف الفقه(

 
هـ(؛ حتقيق حامد   805)ت    الدمريي  كمال الدين هبرام بن عبد هللا  /الشامل د فروع املالكية

 مج.  2هـ،  1439ار الكتب العلمية، بريوت: د  -عبدهللا احملالوي.
 

 هـ(. 755علي بن احلسني ابن شيخ العوينة املوصلي )ت شرح ال ديع د ءصول الفقه/ 
 هـ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي    839أليب القاسم بن عيسى بن ًنجي القريواين )ت  فريع/  شرح الت
 هـ. 1439؛ بريوت: دار ابن حزم، الرتاث الثقايف املغريبدار البيضاء: مركز ال -الدمياطي.

 
يب احلســــــــــن علي بن حممد أل /شــــــــرح تلخيص خالصــــــــة ال احثني عن ءحوال مجيع الوارثني

بريوت: دار الكتب العلمية،   -.علي قامسي التمســـماين هــــــــــــــــــ(؛ حتقيق 891)ت  القلصـــادي
 ص. 112هـ،  1439

 
حتقيق   ؛هـ( 977)ت  ين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعيمشس الدشرح التن يه/ 

هـ،   1439جدة: دار املنهاج،    -اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.
 ص(.  6000مج ) 10

 )فقه شافعي(
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 -هـ(؛ حتقيق أمحد بن سعيد األهجري.  907حممد بن حممد سبط املارديين )ت    /شرح الرح ية

 هـ. 1439لرايض: الناشر املتميز، ا
 معه: حاشية العالمة حممد بن عمر البقري الشافعي.

بريوت: دار الكتب  -حتقيق أمحد فريد املزيدي. /شرح الرحبية يف علم الفرائضوبعنوان: 
 ص.   112هـ،  1437العلمية، 

 
قيق دراسة وحت ؛هــــــــــ( 899 )ت  أمحد زروق /هــــــــ(  386 شرح رسالة ابن زيد القريواين )ف

ــانيةســــــــــــــايس، فاس:    -.حممد األمني ولد شــــــــــــــيخنا هـ  1437، كلية اآلداب والعلوم اإلنســــــــــــ
 )دكتوراه(.

 
 .هـ( 1189 )ت  حملمد بن أمحد احلضيكي /القريواينشرح رسالة ابن ءيب زيد 

 هـ...  1438ادير، غامعة ابن زهر أبجبكلية الشريعة حتقيقه يف  
 

الشريف  يب احلسن علي بن حممدأل /دياملسمى شرح فرائض السجاون ،شرح السراجية
هـ،   1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 814)ت  اجلرجاين
 ص. 208

 
على الضروري   شرح املرشد املعني  :لشرح الاغري املسمى خمتار الدر الثمني واملور  املعنيا

الدار  -ء عبدالكرمي قبول.هـ(؛ ابعتنا 1072حممد بن أمحد ميارة )ت  / من علوم الدين
 ص. 397هـ،  1438البيضاء: دار الرشاد احلديثة، 

 
 أليب القاسم عيسى بن ًنجي التنوخي القريواين  /الشرح الايفي لكتال هتذيب مسائل املدونة

  (.هـ 839 )ت 
 هـ... 1437، فاس، نوقشي -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس حتقيقه يف  
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حممد بن قاســم الغزي، املســمى فتح القريب اجمليب د شــرح ءلفاظ  شــرح العالمة الشــيخ 

بريوت: دار الكتب العلمية،  -ي.اعتىن به حممد هادي الشــمرخ /التقريب د الفقه الشــافعي
 ص. 192هـ،  1439

 
 السيواسيبن اهلمام  حممد بن عبد الواحد    /شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية امل تدي 

بريوت: دار   -.عبد الرزاق غالب املهديعليه وخرج آايته وأحاديثه  هـ(؛ علق 861)ت 
 مج.  10هـ،  1438الكتب العلمية، 

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    / الساطع نظم مجع اجلوامعشرح الكوكب  

جـ يف    2هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن رايض األمحد.  911
 ص(.  672) مج 1
 

هـ(؛ حتقيق عبدالقادر  1166حممد بن حممد الدليمي الورزازي )ت  / شرح المية الزقاق 
 ص.  790هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -ابجي.

 )يف القضاء(
 

  -هـ(؛ أمته وطبعه ولده حممد طاهر. 1326حممد خالد بن حممد األاتسي )ت  / شرح اجمللة
 مج.  5جـ يف  6، هـ 1437بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 (.هـ 811 سعيد بن حممد العقباين التلمساين )ت  /شرح خمتار ابن احلاجب األصلي

 هـ... 1437فاس،  -سايس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   حتقيقه يف
 

 هـ(. 699عمر بن عبدالرمحن القزويين )ت شرح خمتار ابن احلاجب د ءصول الفقه/ 
 هـ... 1440ابلرايض، حتقيقه يف جامعة امللك سعود 
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؛ هـ( 428)ت محد بن حممد القدوري أيب احلسني أل /(فقه حنفي)شرح خمتار القدوري 

جمليد ابو احلسني عبدأتعليق غالم مصطفى السندي القامسي؛ اهتم بوضع العناوين عليه وتنسيقه  
 ص.   596م،    2017هـ،    1438دمشق: بريوت: دار ابن كثري،    -.3ط  -.املرادزهي اخلاشي

 
سعيد بن حممد  /الكرمي بشرح مسائل التعليمشرح املقدمة احلضرمية، املسمى بشرى 

جدة: الدار،   -هـ(؛ بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج. 1270ابعشن احلضرمي )ت 
 ص. 720هـ،  1437

 .وينظر أيًضا: بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم
 

 842حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين )ت  شرح مقدمة خمتار خليل من املنزع الن يل/
 ص. 108هـ،  1437شنقيط: دار املذهب،  -هـ(.
 

شرح منظومة قواعد اإلسالم، املسماة مساعدة اإلخوان د املفروض واملسنون على  
ماليل )ت األعيان للدرعي/  هـ(؛ ابعتناء عبدالكرمي   1058يُبورك بن عبدهللا بن يعقوب الس ِّ

 هـ. 1438يضاء: دار الرشاد احلديثة، الدار الب -قبول.
 

عبد بن   /هـــ(  1052 )ف شرح نظم د الذكاة أليب حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي
ــ( 1055)ت   احلســــن الزاييت كلية اآلداب والعلوم  ســــايس، فاس: -.فاديغا آدما حتقيق ؛هــــــــــــــــ

 .)رسالة دكتوراه(هـ 1438، اإلنسانية
 

هـ(؛   1209هللا التشييت )ت  عبدهللا بن احلاج محى    /الكيشرح نظم منت الرسالة د الفقه امل
م،  2016هـ،  1437نواكشوط: دار الفكر،  -حتقيق عبدهللا ولد إبراهيم ولد عبدات.

 ص.368
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هـ(؛ حتقيق حممد   690اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم بن الفركاح )ت شرح الورقاف/ 
 ص.  192هـ،  1438لمية، بريوت: دار الكتب الع  -حسن حممد حسن إمساعيل.

 هـ(. 864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  /شرح الورقات يف أصول الفقهيليه: 
 

هـ(؛ اعتىن  793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت شرح الورقاف د ءصول الفقه/ 
 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،   -به حامت بن يوسف املالكي.

 
هـ(؛  864حممد بن أمحد احمللي الشافعي )ت جالل الدين  /فقهشرح الورقاف د ءصول ال

 هـ. 1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.حسن معلم داود حممد قحتقيق و تعلي
 

 801عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين احلنفي، الشهري اببن ملك )ت    /شرح الوقاية
 هـ )دكتوراه(.  1439دة: جامعة القصيم، بري -هـ(؛ دراسة وحتقيق بدر بن ًنصر السبيعي.

 
ت )شــــمس الدين حممد بن أمحد بن نعيم الســــباطي ل  /شـــفامل الغليل د شـــرح خمتاـــر خليل

 (.هـ 842
 هـ... 1438ادير، غأ -كلية الشريعة أبيي ملول   دراسته وحتقيقه يف 

 
ت  )  شريف بن أيب  كمال الدين حممد بن حممد   /صول الغمامة د إرسال طرف العمامة

 ص.  136هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.أمحد فريد املزيدي حتقيق ؛هـ( 906
 هـ(. 458يليه ابلتحقيق السابق: اجلامع يف اخلامت/ أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  

 
 1162مصطفى بن حممد آغا عمار زاده القسطموين الطاوقجي )ت  /العاشرية د النكاح 

 هـ. 1439الكويي: جملة الوعي اإلسالمي،  -مد اهلاجري.حتقيق فالح حمهـ(؛ 
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 هـ(؛ 930أمحد بن عمر املزجد )ت  /الع ال احمليط مبعظم ناوص الشافعي واألصوال
 ص. 1888هـ،  1437جدة: الدار،  -حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج.

 
 665)ت  زويين الشافعيالقعبدالغفار بن عبدالكرمي جنم الدين ل/ لعجال د شرح الل اا

 هـ.  1440اإلمارات: دار البشري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق نشأت كمال املصري.
 )يف الفقه الشافعي(

 
 عفيف الدين عبد هللا بن أمحد ابسودان احلضرمي الشافعي  /عدة املسافر وعمدة احلاج والزائر 

جدة:   -.د نورس احلالققصي حمم ،مد شادي مصطفى عربشحم بعناية  هـ(؛ 1266)ت 
 هـ. 1440دار املنهاج، 

 
عقو  اجلواهر املنيفة د ء لة مذهب اإلمام ءيب حنيفة فيما وافق في ا األئمة الستة ءو 

بريوت: دار الكتب   -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 1205حممد مرتضى الزبيدي )ت  /بعض م
 ص.  688هـ،  1437لمية، الع

 
  819الواضح شرح هداية الناصح أليب الع اس الزاهد )ف    عمدة الرابح د معرفة الطريق

هـ(؛ ضبط نصه وعلق عليه حممد حسني  1004مشس الدين حممد بن أمحد الرملي )ت  /هـ(
 ص479م،    2018هـ،    1439الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،    -الدمياطي.

 سبق حتقيقه وصدوره عن دار الفتح بعم ان. 
 ه الشافعي.وهو يف الفق

 
بريوت: دار   -هـ(. 1304حممد عبداحلي اللكنوي )ت  / عمدة الرعاية على شرح الوقاية

 مج.  7هـ،  1437الكتب العلمية، 
 يليه تتمتاه: 

 زبدة النهاية لعمدة الرعاية/ عبداحلميد بن عبداحلليم اللكنوي.
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 اخر شرح الوقاية/ عبدالعزيز بن عبدالرحيم اللكنوي. حسن الدراية ألو 
 هبامشه: غاية العناية على عمدة الرعاية/ صالح حممد أبو احلاج.و 
 

عمدة الطالب لنيل املآرل د الفقه على املذهب األمحد األمثل مذهب اإلمام ءمحد بن  
 -.3ط -اجلاسر.هـ(؛ حتقيق جاسر بن مطلق  1051منصور بن يونس البهويت )ت  /حن ل

 هـ. 1439مية، الكويي: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العل 
 

؛ حتقيق (804بن امللقن )ت بن علي ســـــــــــــراج الدين عمر  /جعمدة احملتاج إىل شــــــــــرح املن ا 
 ج.م 16 هـ، 1439القاهرة: دار الفالح،  -خالد الرابط، مبشاركة الباحثني يف دار الفالح.

 
للقاضي أيب سعد احملسن بن حممد بن كرامة احلاكم اجلشمي  /األصولعيون املسائل د 

 هـ. 1439القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق رمضان يلدرم. 494)ت  تزيلاملع
 

 هـ(.  1188عمر بن عبدهللا الفهري الفاسي )ت  /غاية اإلحكام د شرح حتفة احلكام
 هـ... 1439، أغادير - جلامعة ابن زهر كلية الشريعة أبيي ملول التابعة  دراسة وحتقيق يف

 
ــال  ــرح زبد ابن رســـ ــافعيغاية ال يان شـــ  1004حممد بن أمحد الرملي )ت  /ن د الفقه الشـــ

هـــــــــــــ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـــــــــــــ(؛ مراجعة وضبط أمحد عبدالسالم شاهني.
 ص. 520
 

مجعها حفيده علي بن حممد هــــــــ(؛   947أمحد بن يونس بن الشليب )ت    /فتاوى ابن الشليب
هــــــ،  1439: دار الكتب العلمية، بريوت  -هــــــ(؛ حتقيق عماد بن حممد اجلنايب. 1010)ت 
 ص. 704
 

 (.هـ 1169 )ف العالمة املوريتاين حممدا هللا املش ور حبمى هللا ىفتاو 
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 هـ... 1437فاس،  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس   حتقيقه يف
 

 1438بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(.  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    / الفتاوى الكربى
 . (ص 1718) مج 1 هـ،
 

هـ(؛  1329حبيب بن يوسف الفارسي )ت  /الفتاوى املعتمدة من خالصة فقه الشافعية
 مج. 2هـ،  1438دمشق: مكتبة دار الفجر،  -إبراهيم املعيين.اعتىن به علي بن 

 
أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي   /من ءقاويل املشايخ د األحكام الشرعية :الفتاوى

بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ ضبطه واعتىن به حممد سامل هاشم. 373احلنفي )ت 
 ص(.  752مج ) 1جـ يف  2هـ،  1438

 
بريوت: دار   -مجع وتعليق حممد صبحي حسن حالق. / الرابين من فتاوى الشوكاينالفتح 

 ص(.  7042مج ) 13هـ،  1438ابن حزم، 
 
هـ(؛  844)ت  ن حسني الرمليشهاب الدين أمحد ب /فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن 

 ص.  1088هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -عين به سيد بن شلتوت الشافعي.
 

عمر بن حامد ابفرج ابعلوي احلضرمي   / العلي جبمع اخلالف بني ابن حجر وابن الرمليفتح  
هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -؛ عنيي به شفاء حممد حسن هيتو.هـ( 1274)ت 
 ص.976
 

 مشس الدين حمد بن قاسم الغزي الشافعي / يب اجمليب شرح منت الغاية والتقريبفتح القر 
 1439هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي،  918)ت 
 ص.  400هـ، 
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حممد محدان بن أمحد  /احلكرة والتسعري و فتح اللطيف اخل ري د جواز التعزيز ابملال وفيه، 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حلسن بن علجية.  1338)ت    القسنطيين  الونيسي
 ص. 128هـ،  1439

 
ر )يف علم القضاء(/ مشس الدين حممد بن إبراهيم السمديسي )ت    فتح الـمدب ِّر للعاجز املقا ِّ

 هـ؟  1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس. 932
 

بن عبدالعزيز املليباري الشافعي أمحد زين الدين  / ملعني بشرح قرة العني مب ماف الدينافتح 
بريوت: دار الكتب  -هـ(؛ ضبطه وصححه وخرج آايته حممد عبدالقادر شاهني. 987)ت 

 ص.  256هـ،  1439العلمية، 
 . ومعه تقريرات األفاضل علماء الشافعية 

 مج. 2هـ،  1440زم، حبريوت: دار ابن   -وبتحقيق ماجد احلموي.
 هـ. 1438دمشق: دار التقوى،  -وبتحقيق قاسم حممد النوري.

 
بريوت: دار   -هـ(. 926زكراي بن حممد األنصاري )ت  /فتح الوهال بشرح من ج الطالل

 ص(.  912مج ) 2هـ،  1439الكتب العلمية، 
 هـ(.1280هيب )ت  حنفي الذمصطفى بن    /الرسائل الذهبية يف املسائل الدقيقة املنهجية  :ومعه

 )فقه شافعي(

 
ــ(؛  999عبدهللا بن حممد الشنشوري )ت  /الفوائد الشنشورية د شرح املنظومة الرح ية هــــــــ
 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -قرأها وعلق عليها حممد بن سليمان آل بسام.
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ــدا ــار املقاصـــ ــغرى ،لفوائد د اختاـــ م عبدالعزيز بن عبدالســـــــالعز الدين  /ءو القواعد الاـــ
ــ(؛ حتقيق إايد خالد الطباع. 660الســــــلمي )ت  دمشــــــق: دار الفكر،   -.جديدة ط،  -هــــــــــــــــــ

 هـ. 1439
 

علوي  /الفوائد املكية فيما حيتاجه طل ة الشافعية من املسائل والضوابط والقواعد الكلية
ار الفاروق  د  القاهرة:   -الفاروق.؛ حتقيق قسم التحقيق بدار  هـ(  1335بن أمحد السقاف )ت  

 م. 2017هـ،  1437، مارات الثقافيةلالستث
 

عالء الدين   /قرة عيون األخيار لتكملة ر  احملتار على الدر املختار شرح تنوير األباار
 2016هـ،    1437القاهرة: دار احلديث،    -هـ(.  1306حممد بن حممد أمني بن عابدين )ت  

 .12 – 11م، مج 
 

 هـ(. 694الطربي )ت  حمب الدين أمحد بن عبدهللا   /القرى لقاصد ءم القرى
 حتقيقه ودراسته يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة.

 
املال  بن حممد يب بكر أل /الشنشورية د علم الفرائضالقالئد العسجدية على الفوائد 

املدينة املنورة: مكتبة    -.حتقيق حيىي بن حممد بن أيب بكر املال  ؛(1270  ت األحسائي احلنفي )
 هـ. 1439لشيخ مبارك الوقفية، الدكتور عبدهللا بن علي ا

 
تصنيف مجال   / )املطبوع قدميًا ابسم جممع األصول(قواعد ءصول الفقه اليت يُعلم من ا حاله 

هـ(؛ حتقيق   909الدين أيب احملاسن يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي )ت 
 هـ. 1439الكويي،  -حممد بن مهدي العجمي. 
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  / الفقه على مذهب اإلمام ءمحد بن حن للقواعد وحترير الفوائد د  القواعد، املسمى تقرير ا
هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد   795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت 

 هـ(. 1440القباين )ذكر أنه يصدر عام 
 هـ(. 844أمحد بن نصر هللا البغدادي )ت  /حاشية القواعدمعه: 

 وبذيله فهارس القواعد.
 
  - هـ(؛ حتقيق حممد أمني الضناوي.  741د بن جزي الكليب )ت  حممد بن أمح  /وانني الفق يةالق

 ص. 336هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

شرح غاية   حملمد بن القاسم:  توشيح على فتح القريب اجمليب : قوف احل يب الغريب
وصححه حممد   هـ(؛ ضبطه  1315حممد نووي بن عمر اجلاوي )ت  /أليب شجاع  التقريب

 ص. 576هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالعزيز اخلالدي.

 
ــافعي  املن اج  د شـــــرحقوف احملتاج   شـــــــهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي  /د الفقه الشـــ

 12هــ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،   -؛ حتقيق عيد حممد عبداحلميد.هــ( 783)ت 
 مج.

 الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي. ويعين ابملنهاج: منهاج 
 

أليب احلسن علي بن جعفر   /كتال فيه مقا ير املد اف ابختالف القراملاف وحدو  النطق هبا
إستانبول: دار الغواثين  -هـ(؛ حتقيق خلف حسني اجلبوري. 410السعيدي )ت حنو 
 هـ. 1439للدراسات القرآنية، 

 
هـ(؛ حتقيق    6ثناء حممود بن زيد الالمشي احلنفي )ق  أليب الكتال الالمشي د ءصول الفقه/  

 ص.  240هـ،   1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد العزازي.
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هـ(؛   490شرحه حممد بن أمحد السرخسي )ت حنو  / الكسب حملمد بن احلسن الشي اين
 ص. 352هـ،  1437السالم،  القاهرة: دار -اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة.

ة يف احلالل واحلرام وبعض قواعدمها يف املعامالت املالية/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية  يليه: رسال
 هـ(. 728)ت 
 

 710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت    /كشف األسرار: شرح املانف على املنار
 مج. 2هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(.
 هـ(. 1130د املال جيون اللكنوي )ت أمح / شرح نور األنوار على املنار :مع
 

 هـ(. 1098)ت  حممد احلموي احلنفي أمحد بن /كشف الرمز عن خ ااي الكنز
( رسائل علمية أو أكثر، يف جامعة امللك سعود ابلرايض، بني األعوام 7حتقيقه ودراسته يف )

 هـ. 1437 – 1434
 

 13محد التملي السوسي )ق حممد بن أ  /مرا  املوحد د  عامل االستخارةكشف الغطا عن 
 هـ(؛ حتقيق حممد هلوير.

الدار البيضــــــاء: دار الرشــــــاد   -طبع بذيل: أوضــــــح العبارة يف صــــــالة االســــــتخارة/ حممد هلوير.
 هـ. 1439احلديثة، 

 
 829لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلصـــــــــين )ت كفاية األخيار د حل  غاية االختاـــــــار/  

 هـ؟ 1439دمشق: دار الفيحاء،  -هـ(؛ حتقيق قاسم حممد آغا النوري.
 مج. 1جـ يف  2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق كامل حممد عويضة.

هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.6ط -.حممد شادي عربش ، عبد هللا بن مسيطبعناية و
 ص. 768

ــ(. 593و "غاية االختصار" أليب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين )ت  يف الفقه وهو  هــــــــــ
 الشافعي. 
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ــول د الفقه على مذهب اإلمام ءمحد بن حن ل ــمى الفاــــ أليب الوفاء  /كفاية املفيت، املســــ

مكة  -إبخراجه ًنصــر بن ســعود الســالمة.هـــــــــــــــــ(؛ اعتىن  513علي بن عقيل البغدادي )ت  
 هـ. 1439املكرمة: دار أطلس اخلضراء، 

 
 هـ(. 926 بن حممد األنصاري )ت أليب حيىي زكراي /لبُّ األصول: د علم ءصول الفقه

 هـ... 1437حتقيقه، أو قسم منه، يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، 
 

عبد الغين الغنيمي  /وهو شرح خمتار القدوري د الفقه احلنفي : الل ال د شرح الكتال
 4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 1298)ت  امليداين
 ص(.  800مج ) 1جـ يف 

 
لطائف اإلشـــــــاراف إىل شـــــــرح تســـــــ يل الطرقاف لنظم الورقاف د األصـــــــول الفق ياف/ 

هـــــــــــــــــ(؛ اعتىن به ضــياء احلق أبو  1335ملكي الشــافعي )ت  عبداحلميد بن حممد علي قدس ا
 هـ. 1439القاهرة: دار اإلحسان،  -.2ط -بكر جودة.

 
هـ(؛ حتقيق حميي  476)ت  بن علي الشريازيإبراهيم  سحاقإ أليب اللمع د ءصول الفقه/

م،   2018هـ،    1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.4ط  -الدين مستو، يوسف بدوي.
 ص. 272

 
هـ(؛ حتقيق حممد   1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  /وجناة األرواح منت نور اإليضاح 
 هـ.  1439إستانبول: دار السم ان،  -خالد اخلرسة.
 الفقه احلنفي.ادات، وهو يف العب
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ــا ة احلنفية بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن هبا حممود أمني الســــيد. /املتون الفق ية للسـ
 ص. 984هـ،  1439

 637احملتوايت: خمتصــــر القدوري. وقاية الرواية يف مســــائل اهلداية/ لتاج الشــــريعة احملبويب )ت 
هــــ(. كنز الدقائق/ أليب الربكات النسفي  683هــــ(. املختار للفتوى/ ابن مودود املوصلي )ت 

 هـ(. 710)ت 
 

هـ(؛ اعتىن به وعلق  1176حممد بن مصطفى اخلادمي )ت  /جمامع احلقائق د ءصول الفقه
 ص. 192هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،   -حواشيه إلياس قبالن.

الفقهية/   الفقه والقواعد والفوائد: يف أصولجمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق وبعنوان: 
ص. )أصله رسالة   504هـ،  1437دمشق: مؤسسة الرسالة،  -حتقيق خالد عزيزي.

 ماجستري(.
 

هـ(؛ ضبط   1123أليب الفيض حممد فقهي العيين احلنفي )ت جمموع رسائل العيين احلنفي/ 
ن عفان، القيم؛ القاهرة: دار ابالرايض: دار ابن  -نصه وعلق عليه حممد حسني الدمياطي.

 .هـ 1439
 وهي:

 مناط النجاء يف أحكام االستنجاء. 
 فيض احلي  يف أحكام الكي .

 إظهار العناية يف أحكام السقاية.
 رسالة يف حكم التنت والقهوة. 

 
حتقيق عادل أمحد عبد املوجود   هـ(؛  676)ت   النووي  حيىي بن شرف  /اجملموع شرح امل ذل

 مج. 27هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -وآخرين.
 



106 
 

بريوت: دار ابن حزم،   -.9ط  -هـ(.  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /جمموعة الفتاوى
 ص(.  3113مج ) 20هـ،  1438

 
دمشق:  -هـ(. 543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /احملاول د علم األصول

 ص. 608م،  2016هـ،  1437دار القلم، 
 حممد سكحال اجملاجي.   /يف التعليق على احملصولصلة املوصول  وهبامشه:

 
 هـ(. 593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت  / خمتاراف النوازل

 هـ... 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة الكويي، 

 
  - هـ(؛ حتقيق علي صديق شكر احليايل. 932علي بن أمحد اجلمايل )ت خمتاراف اهلداية/ 

 ص.   863هـ،  1439وت: دار ابن حزم، كركوك: مكتبة أمري؛ بري 
 1440منيسوات: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق جزء منه للباحث حممد عمر هشام سبسوب.

 هـ )دكتوراه(. 
 

أليب شجاع أمحد بن   /ءو منت الغاية والتقريب ،ختاارغاية اال املسمى ،خمتار ءيب شجاع 
 -.2ط -.شادي مصطفى عربشمد حمبعناية  هـ(؛ 593)ت  الشافعي احلسني األصبهاين
 ص.  192هـ،  1438جدة: دار املنهاج، 

 
رواية أيب إسحاق إبراهيم   /هـ(  242  -  150خمتار ءيب ماعب ءمحد بن ءيب بكر الزهري ) 

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،   -بن سعيد بن عثمان املديين؛ دراسة وحتقيق نور الدين شويد.
 )أصله رسالة دكتوراه(  هـ. 1439

 )من املصنفات الفقهية املالكية املبكرة( 
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ن قاسم  شهاب الدين أمحد بخمتار الشرح الك ري على الورقاف إلمام احلرمني اجلويين/ 
عم ان: دار النور املبني،   -هـ(؛ حتقيق ضرغام منهل حممد. 992العبادي الشافعي )ت 

 هـ.1440
 

عبد هللا بن عبد الرمحن  /ع ا افاملختار الاغري فيما ال بدَّ لكل مسلم من معرفته د ال
للدراسات بعناية اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج هـ(؛  918)ت  ابفضل احلضرمي الشافعي

 ص.  80هـ،  1438جدة: دار املنهاج،  -.2ط -.والتحقيق العلمي
 

حققه   (؛ هـ 321 )ت يب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي أل /خمتار الطواوي
- .اعتىن به وعلق عليه حممد رمحة هللا حافظ حممد ًنظم الندوي  ؛فغاينالوفا األ  وعلق عليه أبو

 مج.  2هـ،  1437، بريوت : الدار املالكية ؛تونس
 )يف الفقه احلنفي(

 
ــافعي أليب إســـــحاق إبراهيم بن علي الفريوزاابدي   /خمتاــــر فيما اختلف فيه ءبو حنيفة والشــ

هـــــــــــــــــــــ،  1439ريوت: دار الكتب العلمية، ب  -هـــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق أمحد نعمان أونور. 476)ت 
 ص.160

 
 (.هـ 386 )ت  أليب عبد هللا حممد بن أيب زيد القريواين /خمتار املدونة
 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس يف   دراسة وحتقيق

 
هـ(؛ حتقيق  1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  /مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح

 هـ؟ 1439الفيحاء، دمشق: دار  -عبدالسالم بن عبداهلادي شن ار.

 وهو يف العبادات، الفقه احلنفي.
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عظم  على مذهب اإلمام األ  د املعامالف الشرعية  مرشد احلريان إىل معرفة ءحوال اإلنسان
هـ(؛  1306حممد قدري ابشا )ت  /ءيب حنيفة النعمان مالئًما لسائر األقطار اإلسالمية

 ص.  928هـ،  1438عم ان: دار الثقافة،  -حتقيق جمدي ابسلوم.
 )وابلبياًنت السابقة نفسها: دار الكتب العلمية ببريوت(

 
 1014بن عاشر )ت عبدالواحد بن أمحد  /روري من علوم الديناملرشد املعني على الض

القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1369هـ(؛ بشرح حممد بن حممد املوق ِّي املراكشي )ت 
 هـ.1439

 
  عمار أمحد؛ عين به هـ( 858براهيم بن عمر السيوبيين )ت إمسألة الساكت/ 

 ص. 176هـ،  1439جدة: دار املنهاج،   -.2ط -.الصياصنة
 قول، وهي من قول اإلمام الشافعي( )حول القاعدة الفقهية: ال ينسب لساكي

 
 344أليب بكر حممد بن أمحد بن احلداد )ت    /املسائل املولداف، املش ور بفروع ابن احلدا  
الكويي: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن حممد الدارقي.

 رسالة علمية(. هـ )أصله   1439العلمية، 
 

هـ(؛ حتقيق   770أمحد بن حممد املقري الفيومي )ت    /غريب الشرح الك ري املا اح املنري د  
 ص.  792م،  2016هـ،  1437دمشق: دار الفيحاء: دار املنهل،  -أمين عبدالرزاق الشوا.

 
 هــــــــــــــ(؛ 710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت   /املافَّى: شرح منظومة اخلالفياف

 مج. 3هـ؟،  1440النور املبني، عم ان: دار  -حتقيق حسن أوزار.
 

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9


109 
 

لطف هللا  مطالب املالي: رسالة د بيان املشروعاف وغري املشروعاف وبيان ءحكام ا/ 
بريوت:   -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد. 900الفاضل حممد الكيداين النسفي )ت حنو 

 (. 331حلرام،  )لقاء العشر األواخر ابملسجد ا  -ص.  56هـ،    1439دار البشائر اإلسالمية،  
 

جنم الدين أمحد بن  /املعتمد د الفقه على مذهب اإلمام ءمحد بن حن ل رضي هللا عنه
دمشق: دار  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القباين. 695محدان احلنبلي )ت 

 هـ؟ 1439املنهاج القومي، 
 

 هـ(. 749الكاكي احلنفي )ت الدين حممد بن حممد  قوام /معراج الدراية شرح اهلداية
 هـ... 1440دراسته وحتقيقه، أو قسم منه، يف جامعة القصيم ببالد احلرمني، 

 
هـ(؛   863أليب العباس أمحد بن حممد القلشاين )ت  معونة الطالب د خمتار ابن احلاجب/  

 اه(. هـ )دكتور  1439مية، املدينة املنورة: اجلامعة اإلسال -دراسة وحتقيق رضوان الفاليل.
 )أصول الفقه(

 
عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي  /معني احلكام فيما يرت   بني اخلامني من األحكام 

 مج.  2هـ،  1439دمشق: دار القلم،  -هـ(؛ حتقيق عثمان بن مجعة ضمريية. 844)ت 
 

داجمليد بن عبدهللا هـ(؛ حتقيق عب 527علي بن عبيدهللا الزاغوين احلنبلي )ت  /املفر اف
جامعة    –ص )أصله رسالة ماجستري    837هـ،    1439بريوت: شركة الراين للنشر،    -اخلنني.

 هـ(. 1439امللك عبدالعزيز، 
 

حممد  هــ(؛ حتقيق 436أليب مروان عبدامللك بن أمحد بن املش )ت    /املفيد د الفقه والسنن
 هـ. 1439ء، الرابط: الرابطة احملمدية للعلما -عبدهللا البخاري.
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املقدمة احلضرمية د فقه السا ة الشافعية، املسم اة مسائل التعليم، ءو خمتار ابفضل، ءو  
هـ(؛ حتقيق  918)ت  عبد هللا بن عبد الرمحن ابفضل احلضرمي الشافعي /املختار الك ري 

هـ،   1438جدة: دار املنهاج،    -دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.اللجنة العلمية مبركز  
 ص. 288

 
هــــــــــــ(؛ حتقيق  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت منار األنوار د ءصول الفقه/ 

 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -حممد بركات.
 

 -ق أنس بن عادل اليتامى.هـ(؛ حتقي 729أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /مناسك احلج 
 هـ. 1439الكويي: ركائز للنشر، 

 
 هـ( )دراسة وحتقيق(. 1085أليب عبدهللا حممد بن ًنصر الدرعي )ت  /ك احلج مناس

 هـ(.  1439نشر يف جملة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألحباث، العدد األول )ربيع اآلخر  
عكلي. ويف تعليق أن رشيد اجلاري حقق هذه املناسك،  ]مل أر اجمللة، ولعله من حتقيق مصطفى  

 هـ([. 1438) 19ر الندى( ع ونشرها يف جملة )قط
 

بريوت: دار ابن حزم،   -هـ(. 399حممد بن عبدهللا بن أيب زمنني )ت  /منتخب األحكام
 ص. 564هـ،  1438

 مسائل يف القضاء، على مذهب مالك.
 

ــرف ا  /املنتخب: خمتاـــر التذنيب هــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد بن علي  676لنووي )ت حيىي بن شـ
 هـ. 1439 الكويي: دار الضياء، -احمليميد.

 )التذنيب يف الفروع على الوجيز للغزايل، من أتليف الرافعي، يف فقه الشافعية(.
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هـ(؛ حتقيق    1069أليب زيد عبدالرمحن بن عبدالقادر الفاسي )ت    /املنس كاف د علم الذكاة 
 ص. 104هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -التييت.إبراهيم بن حيىي 

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن زيد   1282 بن عبدالرمحن أاب بطني )ت عبدهللا  / منسك ءاببطني

 هـ. 1439الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويي: مكتبة اإلمام الذهيب،  -املسلم.
 

هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن إبراهيم  1242عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب )ت  /منسك احلج 
 هـ. 1439الرايض: دار الصميعي،  -الدخيل.

 
حتقيق علي بن عبدالرمحن    / هـ(  776)ف    لعالمة الشيخ خليل بن إسواق املالكيمنسك ا
 ص.  590م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -بسام.
 

القاهرة:    -هـ(.  463قرطيب )ت  يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب ال  /منظومتان د الفقه املالكي
 ص. 128م،  2016هـ،  1437مكتبة ابن سينا، 

 
هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق شحود  676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت  /ال نيمن اج الط
 هـ. 1440دمشق: دار الفيحاء،  -.2ط -النجم.

 مذياًل بدقائق املنهاج/ للمصنف.
 املنهاج"/ البن امللقن.مع كتاب "حتفة احملتاج إىل أدلة 

 اج".مضافًا إليهما تنبيهات وتقييدات الشربيين يف كتابه "مغين احملت

جدة: دار املنهاج،   -.2ط -بعناية حممد شعبان. /منهاج الطالبني وعمدة املفتنيوبعنوان: 
 ص. 712هـ،  1439

 
 .هـ( 529 )ت  البن احلاج القرطيب /ملن اج د بيان مناسك احلاجا

 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس يف   دراسة وحتقيق
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شهاب الدين أمحد بن حممد  /ى املقدمة احلضرمية د الفقه الشافعيملن اج القومي شرح علا

بريوت:  -هـــــــــــــــ(؛ شرح ألفاظه وخرج أحاديثه أمحد مشس الدين. 973بن حجر اهليتمي )ت 
 ص. 320هـ،  1438دار الكتب العلمية، 

 ينظر أيًضا: املنهج القومي...
 

بن عمر البيضاوي )ت هـ(؛  للقاضي ًنصر الدين عبدهللا  /من اج الوصول إىل علم األصول
 ص.  416م،  2016هـ،  1437دمشق: دار املصطفى،  -حتقيق مصطفى ديب البغا.

 
وفان القدومي  عبدهللا بن ص /املن ج األمحد د  رمل املثالب اليت تُنَمى ملذهب اإلمام ءمحد

 هـ.  1440بريوت: دار الرايحني،  -هـ(؛ حتقيق علي آل َجروان. 1331)ت 
 

)ت   شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي "/ مسائل التعليم " شرح املن ج القومي  
 ص.  656هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -هـ(؛ عين به قصي احلالق. 974

 ابملقدمة احلضرمية، يف الفقه الشافعي.مسائل التعليم اشتهر 
 ينظر أيًضا: املنهاج القومي...

 
أليب إســـــحاق إبراهيم بن موســـــى الطرابلســـــي    /مانمواهب الرمحن د مذهب ءيب حنيفة النع

ص  1008هـــــــــــــ،  1439، كتاب بريوت:    -هـــــــــــــ(؛ حتقيق يعلى قحطان الدوري. 922)ت 
 )أصله رسالة علمية(.

 
كمال الدين حممد بن موسى   /ن اج د الفقه على املذهب الشافعياملالنجم الوهاج د شرح  

 -.ركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميبعناية اللجنة العلمية مب هـ(؛    808الدَّمريي )ت  
 ص(.  5758مج ) 10هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط

 .مج 6هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق حممد العزازي.
 



113 
 

عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت  /نزهة الواجد د حكم الاالة على اجلنائز د املساجد
 درية بني صاحل السياري. هـ(؛ حتقيق ب 1143

 .143 – 97هـ( ص  1439)  113الرايض ع  –نشر يف جملة البحوث اإلسالمية 
 

عبدهللا بن   /ناح احملب الشفيق ملن توهَّم عدم جواز االستنابة د حج بيت هللا العتيق
الرايض: اجلمعية    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدهللا املخضوب.  1317حسني املخضوب )ت  

 هـ. 1439ة السعودية: وقفية التحبري، الفقهي

 
  .هـ( 723 )ت  بن الفخار أليب عبد هللا حممد بن علي /اح املقالة د شرح الرسالةن

 هـ... 1437فاس،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسايس   يفدراسة وحتقيق 
 

ر د نظائر  ، مع حتقيق كتال التوري راسة نظرية تط يقية :النظائر الفق ية عند املالكية
  / هـ( 526الفقه املالكي أليب الطاهر إبراهيم بن ع دالامد بن بشري املالكي )ف بعد 

 هـ )دكتوراه(.  1439أيي ملول، املغرب: جامعة ابن زهر، كلية الشريعة،  -أنيس سامل.
 

حممد  /النظم املســـتعذل د تفســـري غريب ءلفاظ امل ذل د الفقه على املذهب الشـــافعي
بريوت: دار الكتب   -هــــــــــــــ(؛ حتقيق حامد بن عبدهللا احملالوي. 633ط ال )ت بن أمحد بن ب
 ص(. 864مج ) 1يف ج  2هـ،  1439العلمية، 

 
حسن بن منصور  /النقاية د علم اهلداية، املسمى نقاية قاضيخان، ءو عمدة املفيت

 القاهرة: دار -هـ(؛ بعناية إبراهيم عليش. 592األوزجندي، املشهور بقاضيخان )ت 
 هـ. 1439اإلحسان، 
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عبدالرحيم العراقي ويل الدين أبو زرعة أمحد بن    /النكت على اإليضاح للنووي )د املناسك(
  1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل.  826)ت  
 (.334)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 62هـ، 
 

أليب القاسم أمحد بن منصور  /)د اخلالف بني الشافعية واحلنفية(النكت د املختلف 
  -حتقيق عبدهللا بن حممد بن عبدهللا، حسن بن عون العرايين.هـ(؛  534السمعاين )ت 

مج )أصله رسالتان   2هـ،  1439الكويي: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية، 
 علميتان(. 

 
ت العباس أمحد بن عمر النشائي الشافعي )  و مال الدين أبك  /على ءحكام التن يه  نكت الن يه

مج   2هـ،  1439جدة: دار املنهاج،   -.حممد الزواوي عبد الرمحن فهميهـ(؛ حتقيق  757
 ص(.  1600)

 )فقه شافعي(
 

ــا  امل تدئني:  هناية الزين   ــرح على قرة العني مب ماف الدين د الفقه على مذهب د إرشـ شـ
هــــــــــــــــــ(؛ ضـــبطه وصـــححه عبدهللا  1316بن عمر نووي اجلاوي )ت حممد   /اإلمام الشــافعي
 ص. 400هـ،  1439الكتب العلمية، بريوت: دار  -حممود حممد عمر.

 وبذيل صحائفه تقريرات مهمة للشارح.
 
 )ت مام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن يوسف اجلويينإل /هناية املطلب د  راية املذهب 

هـ،   1438جدة: دار املنهاج،    -.4ط  -.العظيم حممود الديب  عبد هـ(؛ حتقيق وفهرسة  478
 ص(. 11712مج ) 21
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هـ(؛ دراسة    529أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن احلاج التجييب )ت    /نوازل ابن احلاج التجييب
 هـ، 1439تطوان: اجلمعية املغربية للدراسات األندلسية،  -وحتقيق أمحد شعيب اليوسفي.

 جـ.3
 

الرابط:   -هـ(؛ حتقيق عبدالعاطي املرضي. 1260حممد العريب الزرهوين )ت  /يةالنوازل الفق 
 جـ.  2هـ،  1439وزارة األوقاف، 

 
هـ(؛   1073عبدهللا بن علي بن داود التملي )ت بعد    /النوازل اجملموعة من فتاوى املتأخرين

 ص.  718هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق رضوان بن صاحل احلصري.
 
 الك ري )فاملشــــــــــ ور ابلورزازي    ،ل حممد بن حممد بن ع د هللا بن احلســــــــــني الدرعيواز ن

 هـ 1437الرابط: وزارة األوقاف،  -.يي املكي عبد العزيزأ دراسة وحتقيق /هـ( 1166
 )أصله رسالة دكتوراه(

 
هـ(؛ حتقيق سائد   1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  /وجناة األرواح نور اإليضاح

 هـ.  1440ريوت: دار البشائر اإلسالمية: دار السراج، ب -بكداش.
 خمتصر يف العبادات، يف الفقه احلنفي.

 
ءلفية القواعد  :نظم إيضاح املسالك: النور املقت س من قواعد مذهب مالك بن ءنس

هـ(؛ حتقيق    955عبدالواحد بن أمحد الونشريسي )ت    / الفق ية على مذهب السا ة املالكية
 ص.  176م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،   -ان بوقدون.سامل أنيس احلس 

 
هـ(؛ اعتىن به   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت  /اهلداية شرح بداية امل تدي 

 .هـ 1439دمشق: دار الفيحاء،  -عبدالسالم بن عبداهلادي شن ار. عليه وعلق
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كراتشـــــي: دار البشـــــرى: دار   -ديدة منقحة.ط، ج  -.هلداية يف شـــــرح بداية املبتدياوبعنوان:  
 مج. 8هـ،  1439الكتب العربية، 

 .مع حاشية العالمة عبد احلي اللكنوي
 

نظم أيب زيد عبدالرمحن   /مسائل بيوع ابن مجاعةهدية املسكني ملن ءرا ه من ءهل الدين: نظم  
اجلزائر: اخلزانة    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.    830السنوسي التلمساين )ت بعد  

 هـ؟ 1440هـ،  1440اجلزائرية للرتاث، 
 

مشس الدين حممد بن مظفر اخلطييب اخللخايل الشافعي )ت  /الواد د شرح املختار
 هـ(.745

 هـ... 1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هــــــــــــ(؛ حتقيق مجال  1083)ت عبدالقادر بن يوسف، الشهري بقدري ابشا   /واقعاف املفتني
 ص. 416هـ، 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أبو العز.

 هبامشه فوائد وزوائد...
 

 478احلرمني عبدامللك بن عبدهللا بن يوســــف اجلويين )ت إلمام الورقاف د ءصـــول الفقه/ 
 هـ. 1439الكويي: دار الظاهرية،  -هـ(؛ حتقيق حايف النبهان.

 
 التاوف اإلسالمي

 

  730)ف    القاشاين  ]بن أمحد[  ال الطريقة وءسرار احلقيقة د رسائل الشيخ ع د الرزاق  ب 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -الكي ايل.ضبطها وصححها وعلق عليها عاصم إبراهيم  /هـ(

 ص. 200هـ،  1439
 ( رسالة للقاشاين.21حيتوي على )
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هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم   1328حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت ءزهار احلديقة/ 
 ص. 200م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -بن سليم عبدالباسط.

 
هـ(؛   1328حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت  سائل/  ءشرف الوسائل د حتقيق ء ق امل

م،   2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.
 ص. 432
 

 899أليب العباس أمحد زروق الفاسي )ت    / إعانة املتوجه املسكني إىل طريق الفتح والتمكني
 ص.  114هـ،  1436القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار.
 وصدر كذلك بتحقيق نزار محادي. 

 
هـ(؛   973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  / األنوار القدسية د معرفة قواعد الاوفية

 ص.  256هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن به عاصم إبراهيم الكيايل.
القاهرة: دار املقطم،  -قواعد الصوفية/ حققه جناح عوض صيام.وبعنوان: األنوار القدسية يف 

 ص.  312م،  2017هـ،  1438
 

 1286اس )ت هباء الدين حممد مهدي الرفاعي الرو ابرق احلمى وكشف الغني عن العني/ 
  2016هـ،    1437دمشق: دار التقوى،    - هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.

 ص.  152م، 
 

عبداحلق بن  / وعقيدة احملقق املقرل الكاشف وطريق السالك املت تل العاكفارف بُدُّ الع
هـ،  1439بريوت: كتاب،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 669سبعني األندلسي )ت 

 ص. 400
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 -.هـ( 709)ت  هللا السكندري أمحد بن عطاءاتج العروس احلاوي لت ذيب النفوس/ 
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر، 

 القاهرة: مكتبة الصفوة. -وطبعة بتحقيق صفوت جودة أمحد.
 القاهرة: دار املقطم. -وبتحقيق جناح عوض صيام.

 
حممد بن علي بن عريب  /األايم األصليةو  التنزالف املوصلية د ءسرار الط ارة والالواف

القاهرة: شركة    -املنصوب.هـ(؛ حتقيق أبرار أمحد شاهي، عبدالعزيز سلطان    638الطائي )ت  
 ص. 255م،  2016هـ،  1437القدس للنشر، 
 .التنزالت املوصلة يف أسرار الطهارة والصلوات ويف مصدر: 

 
؛ تقدمي وتعليق عطية هـ(  709)ت    سكندريهللا ال  أمحد بن عطاءالتنوير د إسقاط التدبري/  
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر،  -مصطفى حممد حسني.

 
القاهرة: دار  -هـ(؛ حتقيق جناح عوض صيام. 243احلارث بن أسد احملاسيب )ت  /التوهم
 ص.  80م،  2016هـ،  1437املقطم، 

 
أحاديثه جناح عوض خرج  هـ(؛ 973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت اجلواهر والدرر/ 

 ص. 228هـ،  1439القاهرة: دار املقطم،  -صيام.
 ه علي اخلواص()مما استفاده املؤلف من شيخ

 
مصطفى بن كمال الدين البكري  /احلكم القدسية، املسماة املوار  ال  ية د احلكم اإلهلية

 .هـ1439القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق عمرو يوسف اجلندي.  1162الصديقي )ت  
 

حتقيق أنس  هـ(؛ 465يب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت أل /الرسالة القشريية
 ص.  992هـ،  1438جدة: دار املنهاج،  -الشرقاوي.
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هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -طبعة أخرى: وضع حواشيه أمحد هاشم السلمي.
 ص. 440

 
هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح أبو غدة؛   165ت للحارث بن أسد احملاسيب )رسالة املسرتشدين/ 

حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية؛    -عبدالفتاح أبو غدة. اعتىن إبخراجه وطباعته سلمان بن  
 هـ. 1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 )طبعة جديدة( 
 

ضياء  ؛ حتقيق غالم مصطفى األزهري ؛هـ( 780قطب الدين الدمشقي )ت الرسالة املكية/ 
 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر،  -.لعليميالرمحن ا

 
هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز سلطان  638حممد بن علي بن عريب الطائي )ت رسائل ابن العريب/ 

 هـ. 1439القاهرة: شركة القدس للنشر،  -املنصوب.
 

القاهرة:    -هـ(؛ حتقيق عبداحلليم حممود.  243احلارث بن أسد احملاسيب )ت    /الرعاية حلقوق هللا 
 ص. 480م،  2017هـ،  1438ار املعارف، د

 )طبعة جديدة( 
 

هـ(؛ مجعه وحققه    1286هباء الدين حممد مهدي بن علي الرواس الرفاعي )ت  رفرف العناية/  
 ص. 224م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.

 
ري السباعي  /جاينروض احملب الفاين فيما تلقيناه من سيدي ءيب الع اس الت حممد بن املش ِّ

بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ اعتىن به عاصم إبراهيم الكي ايل. 1224حي )ت السائ
 ص. 416هـ،  1439
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إحسان حممد   /سراج الطال ني على من اج العابدين إىل جنة رل العاملني لإلمام الغزايل
بريوت: دار  -ارث حممد علي.هـ(؛ ضبطه وصححه وخر ج آايته عبدالو  1372دحالن )ت 

 ص( ص.  964مج ) 2هـ،  1439العلمية، الكتب 
 

 1328حممد أبو اهلدى الصيادي )ت   ري الغرابمل وندمي األ ابمل، امللخص من الدر  املنتظم/  
  2016هـ،    1437دمشق: دار التقوى،    - هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.

 ص.  136م، 
 

هـ(؛ مع تبويب املتقي   1227 عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت  /يةشرح احلكم العطائ
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر،  -.2ط -اهلندي؛ تقدمي وتعليق عطية مصطفى.

 
علي بن  /املسمى شفامل السقم وفتح خزائن الكلم د معاين احلكم ،شرح احلكم العطائية

  2016هـ،    1437دار احلاوي،    دمشق:  -هـ(.  1094عبدهللا ابراس الكندي احلضرمي )ت  
 ص.  992م، 
 

شرح القايدة العينية: د بيان ءحوال النفس الناطقة وتعلق ا ابل دن وفراق ا عنه البن 
القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1031زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت  /سينا

 هـ. 1438
 

هـ(؛ حتقيق حممد  1031وي )ت زين الدين حممد عبدالرؤوف املنا /شرح منازل السائرين
 ص.  68م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار اإلحسان،  -عبدالقادر نصار.

 
هـ(؛ مجعه وحققه    1286هباء الدين حممد مهدي بن علي الرواس الرفاعي )ت  طي  السجل/  

 ص. 640م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.
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بريوت: كتاب،   -حتقيق املصطفى لقفريي.هـ(؛  899ن حممد زروق )ت أمحد ب /العجالة
 ص. 96هـ،  1439

 
حممد بن علي بن عريب الطائي )ت عنقامل ُمغرل د معرفة ختم األوليامل ومشس املغرل/ 

هـ،  1438القاهرة: شركة القدس للنشر،  -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز سلطان املنصوب. 638
 ص. 205م،  2016

 
هـ(؛ حتقيق عبداحلليم  632حممد السهروردي )ت شهاب الدين عمر بن ارف/ عوارف املع

 ص.  574هـ،  1438القاهرة: دار املعارف،  -.2ط -حممود، حممود بن الشريف. 
 

هـ(؛ حباشية حممد   561عبدالقادر اجليالين )ت  /غنية الطال ني )غنية لطاليب طريق احلق(
مج  3م،  2016، هـ 1437للبحوث العلمية، مركز اجليالين  -إستانبول. -فاضل جيالين.

 ص(.  1440)
 

حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت  غنية الطال ني د إيضاح طريق املشايخ العارفني/ 
 1437دمشق: دار التقوى،  -هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط. 1328
 ص. 224م،  2016هـ، 
 

هـــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق أبرار أمحد  638ي بن عريب )ت  حميي الدين حممد بن عل فاــــــــوص احلكم/  
 هـ. 1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -شاهي، عبدالعزيز سلطان املنصوب.

 ص. 224هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبعناية عاصم إبراهيم الكيايل.
 

  -يام.هـ(؛ حتقيق جناح عوض ص  243احلارث بن أسد احملاسيب )ت    / القاد والرجوع إىل هللا
 ص.  112م،  2016هـ،  1437ر املقطم، القاهرة: دا

 



122 
 

حممد أبو  القول الفال ليس ابهلرامل وال ابهلزل، يُعرل املاضي واملضارع ويشري للمستق ل/  
 ص.  296م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -هـ(. 1328اهلدى الصيادي )ت 

 يليه له: الواعظ املعرب عن حقيقة املسلم املتأدب. 
الوردية يف الفيوضات اهلندية/ حممد مهدي بن علي الرواس الرفاعي )ت هما: الروضة يلي

 هـ(.1266
 

 -هـ(. 1331أمحد الطاهر احلدادي )ت  /الكشف الرابين من املور  الرمحاين للخلفي
 هـ. 1437القاهرة: كشيدة للنشر، 

 
لزين الدين   ليامل كفاية األتقيامل ومن اج األصفيامل شرح هداية األذكيامل إىل طريق األو 

  - هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1310أليب بكر بن حممد شطا البكري )ت  /امللي اري
 ص. 336هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 هـ(. 1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت  /: سالمل الفضالء شرح هداية األذكياءيليه
 

 1328حممد أبو اهلدى الصيادي )ت  عي/  لرفاالكلياف األمحدية امل لفة من كلماف اإلمام ا
 ص.  216م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -هـ(.
 

هـ(؛ اعتىن مبراجعته وضبطه علي    378أليب نصر عبدهللا بن علي السر اج الطوسي )ت    / اللمع
القاهرة: دار املقطم،  -فرحات حلوة، عالء الدين طه؛ خرج أحاديثه جناح عوض صيام.

 هـ. 1439
 ص. 716هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -وبتحقيق حممد أديب اجلادر.

 )وهو يف التصوف( 
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أليب العباس أمحد   /شرح امل احا األصلية على مجلة الطريقة الاوفية اللوائح الفاسية د 
القاهرة:    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار، عبدهللا مجال محدًن هللا.  899زروق الفاسي )ت  

 ص.  315هـ،  1436ن، دار اإلحسا
 

هباء   /هل ا امل منون ابلغيبءمادرها حمفوظ من العيب و  :خرةبنامل اآل ألاجملموعة النا رة 
هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم    1286الدين حممد مهدي بن علي الرواس الرفاعي )ت  

 ص.  256م،  2016هـ،  1437دمشق: دار التقوى،  -عبدالباسط.
 

 /املنتقاة من الفتوحاف املكية لواقح األنوار القدسية ىاملسم ،كيةالفتوحاف املخمتار 
القاهرة: دار   -هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية ابلدار. 973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت 

 مج. 3م،  2016هـ،  1437اإلحسان، 
 

 هـ(؛ حتقيق 1201أمحد بن حممد الدردير )ت  / مشكاة األسرار لعارف الوقت ءيب األنوار
 ص.  160م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار اإلحسان،  -حممد عبدالقادر نصار.

 يليه: شرح حزب الشيخ كرمي الدين اخللويت. يليه: شرح الصيغة األمحدية. 
 

اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق بعناية  /مشكاة األنوار ومافاة األسرار
 ص. 96هـ،  1439ر املنهاج، جدة: دا -.العلمي

 
هباء الدين حممد مهدي بن علي الرواس الرفاعي )ت  معراج القلول إىل حضراف الغيول/ 

 1437دمشق: دار التقوى،  -هـ(؛ مجعه وحققه عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط. 1286
 ص. 640م،  2016هـ، 
 

ميني )ت أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزامفتاح طريق األوليامل وءهل الكمال من العلمامل/ 
 هـ. 1440بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن ًنصر العجمي. 711
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يليه ابلتحقيق السابق: النصيحة ألهل احلديث واألثر؛ نبذة لطيفة ونصيحة شريفة/ حسن بن  
 هـ(. 1306 أمحد سبط الدسوقي الدمشقي )ت 

 
  /بال حار وال حد   مفتاح املد  من السيد السند رسول ربنا الامد صلى هللا عليه وسلم 

عم ان: دار   -هـ(؛ حتقيق حممد سامل العجيل. 1300حممد مجال الدين األين  األثيويب )ت 
 ص. 64م،  2016هـ،  1437النور املبني، 

 
هـ(؛ حتقيق حازم   973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /املنح السنية على الوصية املت ولية

 ص.  120م،  2016هـ،  1437: دار الفتح،  كركوك: دار أمري؛ عم ان  -فاضل فاضل.
 

؛ هـ( 505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /من اج العابدين إىل جنة رل العاملني
 ص.  304هـ،  1438املنهاج، جدة: دار  -.6ط -حتقيق بومجعة عبدالقادر مكري.
 القاهرة: مكتبة الصفوة. -وطبعة بتحقيق صفوة جودة أمحد.

 ص.  200هـ،  1437صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،  -عالوي. وبتحقيق بدر الدين
 

هـ(؛   638حممد بن علي بن عريب الطائي )ت  مواقع النجوم ومطالع ءهلة األسرار والعلوم/  
م،  2016هـ،  1438القاهرة: شركة القدس للنشر،  -نصوب.حتقيق عبدالعزيز سلطان امل

 ص. 372
م،  2016هـ،  1437نواكشوط: دار الفكر،  -ت.وبتحقيق عبدهللا ولد إبراهيم ولد عبدا

 ص. 192
 

يب املواهب عبد الوهاب أل /امليزان الكربى الشعرانية املدخلة جلميع ءقوال األئمة اجملت دين
 -هـ(؛ ضبطه وصححه وخرج أحاديثه عبدالوارث حممد علي. 973)ت  الشعراين بن أمحد

 ص(.  584مج ) 1جـ يف  2هـ،  1439دار الكتب العلمية، 
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القاهرة: دار   - هـ(؛ حتقيق جناح عوض صيام. 243احلارث بن أسد احملاسيب )ت  /الناائح 
 ص.  160م،  2015هـ؟،  1437املقطم، 

 
  - إستانبول.  -هـ(؛ شرحه حممد فاضل جيالين.  561اجليالين )ت  عبدالقادر    / ناائح اجليالين

 ص.  384م،  2016هـ،  1437مركز اجليالين للبحوث العلمية، 
 
أليب الربكات حممد بن عبدالكرمي السمان )ت   /لنفواف اإلهلية د سلوك الطريقة احملمديةا

 ص. 76م،  2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة القاهرة،  -هـ(. 1189
 
 -هـ(؛ راجعه أمحد طه علي  الدين. 638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  /صاايالو 

 ص.  240، م 2016هـ،  1437القاهرة: دار املقطم، 
 

 العلوم االجتماعية والسياسية والتعليمية 

 

القاهرة: دار   -إبراهيم بن أيب زيد اهلندي؛ حتقيق حسن يشو. /إرشا  امللوك لسدا  السلوك
 هـ. 1439الكلمة، 

 
ــاف املدنية ــياســ ــل الدين أبو /التدبرياف العقلية د الســ حامد حممد بن حبيب هللا تركة   فضـــ

الرايض: مركز ابن األزرق   -.( دراســـــــــة وحتقيق أمحد عطيةهـــــــــــــــــــــــ  881ت بعد األصـــــــــفهاين )
 ص. 316هـ؟  1440للدراسات، 

 املؤلف من الشيعة.
 

 -هـ(. 593برهان اإلسالم النعمان بن إبراهيم الزيرنوجي )ت تعليم املتعلم طريق التعلم/ 
 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر، 
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قاف احلرمني الشريفني د الشام الشريف   فرت إرسالية صر ة ءهايل مكة املكرمة عن ءو 
 هـ.  1439مكة املكرمة،    -عجيمي.قراءة وترمجة هشام بن حممد    / هـ   1177الواقع د سنة  

 
 فرت تقسيماف الارَّة اجلديدة ألهايل املدينة املنورة عن حماول شيشلوغوس الكائنة د 

خلَّد هللا خالفته وءبَّد   إايلة اينوه اليت فتو ا جمدً ا حضرة الغازي السلطان حممد خان
وترمجة هشام بن   قراءة  /سلطنته إىل انت امل الزمان عن واجب سنة إحدى وس عني وءلف 

 هـ. 1439مكة املكرمة،  -حممد عجيمي.
 

 فرت تقسيماف الارَّة اجلديدة ألهايل مكة املكرمة عن حماول شيش ولوغوس الكائنة د  
زي السلطان حممد خان خلَّد هللا خالفته وءبَّد  إايلة اينوه اليت فتو ا جمدً ا حضرة الغا

قراءة وترمجة هشام بن حممد   / وس عني وءلف سلطنته إىل انت امل الزمان عن واجب سنة ءربع 
 هـ. 1439مكة املكرمة،   -عجيمي.

 
 فرت تقسيماف الارة الشريفة اخلاقانية الرومية اجلديدة املعينة ألهايل القدس الشريف عن 

مكة املكرمة،   - قراءة وترمجة هشام بن حممد عجيمي. /عشرين وءلف واجب سنة إحدى و 
 هـ. 1439

 
ة الشريفة اخلاقانية الرومية اجلديدة واحلل ية ألهايل مكة املكرمة شرف ا   فرت تقسيماف الار 

قراءة وترمجة هشام بن حممد   / هللا تعاىل إىل يوم اآلخرة عن واجب سنة س ع وستني وءلف
 هـ. 1439  مكة املكرمة، -عجيمي.

 
  فرت السيد حممد ابن السيد حممد احلسيين نقيب ءشراف العرتة الطاهرة د املمالك 

 هـ.1439مكة املكرمة،    -قراءة هشام بن حممد عجيمي.  /هـ  1067  –  1057العثمانية:  
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 فرت الار ة الشريفة ألهايل مكة املكرمة عن ءوقاف السلطان ماطفى الثالا ابن ءمحد 
للجامع الشريف واملطعم اخلريي والن عة الكائنة د ال له يل إبسطن ول عن    الثالا العثماين

مكة  -قراءة وترمجة هشام بن حممد عجيمي. /وءربعني ومائتني وءلفواجب سنة اثنتني 
 هـ. 1439املكرمة، 

 
 فرت صرَّة خماااف الق ائل احلامية )الدََّرك( لقافلة احلاج الشامي إىل احلرمني الشريفني  

 هـ[. 1439مكة املكرمة، ] -قراءة وترمجة هشام بن حممد عجيمي. /هـ  1131سنة 
 

قر امل حلقاف الذكر د مكة املكرمة عن ءوقاف السلطانة فاطمة كرمية   فرت خماااف 
 -قراءة وترمجة هشام بن حممد عجيمي. /هـ 1138السلطان ءمحد الثالا العثماين لسنة 

 هـ. 1440مكة املكرمة، 
 

ائف حلقاف الذكر ألهايل مكة املكرمة شر ف ا هللا تعظيًما وتكرميًا بتعيني   فرت مرت اف و 
 ان الزمان ع داحلميد خان ابن السلطان حممد خان خلَّد هللا خالفته إىل بخر حضرة سلط

الدوران عن فائض مال مقاطعاف ءوقاف احلرمني الشريفني عن واجب سنة اثنتني وتسعني  
 هـ. 1439مكة املكرمة،  -بن حممد عجيمي. قراءة وترمجة هشام /ومائة وءلف

 
 

ألجرامل القربنية وغريها د مكة املكرمة عن ءوقاف  فرت الو ائف املنعمة على قر امل حلقاف ا
الرتبة الشريفة للمرحوم واملغفور له السلطان مرا  خان طال ثراه الكائنة د إسطن ول  

مكة   -ام بن حممد عجيمي.قراءة وترمجة هش  / احملمية عن واجب سنة ست وستني وءلف
 هـ. 1440املكرمة، 

 
على املعينني د الار ة واملسجلني د األوقاف   فرت املفر اف امل ينة لاورة التوزيعاف

الشريفة حلضرة املرحومني واملغفور هلما الادرين األس قني حممد ابشا كوبريلي وابنه ءمحد  
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  / هـ 1283ىل يوم اآلخرة واجب سنة فاضل ابشا ألهايل مكة املكرمة كر م ا هللا تعاىل إ
 هـ. 1439مكة املكرمة،  -قراءة وترمجة هشام بن حممد عجيمي.

 ... وغريها من الواثئق والسجالت والدفاتر يف صفحة األستاذ هشام عجيمي على التويرت.
 

 هـ(.   1205للمرتضى الزبيدي )ت نشوة االرتياح د بيان حقيقة امليسر والقداح/ 
القاهرة:  -صورة امليسر يف الشعر العريب القدمي.: ضمن كتابه محد السيد عالمحققه شواديف أ

 هـ. 1439النابغة، دار 
 

 اللغة العربية 

 

ــ(؛   723حممد بن حممد بن آجريوم الصنهاجي )ت  /وميةاآلجرُّ   -حتقيق حايف النبهان. هـــــــــــــ
 هـ.  1439الكويي: دار الظاهرية، 

 )ينظر أيًضا: منت اآلجرومية( 
 
طاهر بن صاحل اجلزائري )ت  : د علم العروض املقارن/ نس د عروض الفرساألُ متام إ

م،  2016هـ،  1437دمشق: مكتبة دار الدقاق،  -هـ(؛ حتقيق حممد نعيم امليداين. 1338
 ص. 128

 
اختيار الدين احلسني بن غياث الدين احلسيين اهلروي   /ءساس االقت اس د ال الغة واإلنشامل

 هـ. 1440الرايض: دار امليمان،  -ق ًنصر حممدي حممد جاد.هـ(؛ حتقي 928)ت 
 

اتج الدين عمر بن علي اإلشارة د النوو وشرح ا: تلخيص الع ارة د شرح اإلشارة/ 
 1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممود حممد العامودي.  731الفاكهاين )ت  

 ص.  595هـ، 
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هـ(؛ إعداد حممود   886مد بن يوسف القرماين )ت حم / اإلصالح د شرح  ي اجة املا اح
 ص )ماجستري(.   452م،    2016هـ،    1437القاهرة: جامعة القاهرة،    -لطبالوي.أمحد جرب ا

 . دراسة وحتقيق وموازنة مع شرح الربوسوي
 )واملصباح يف النحو للمطرزي( 

 
شاكر،   هـ(؛ حتقيق أمحد حممد 244يعقوب بن إسحاق بن السكيي )ت إصالح املنطق/ 

 ص.  513م،  2016هـ،  1437املعارف، القاهرة: دار  -عبدالسالم حممد هارون.
 

هـ(؛ حتقيق حممد عاطف    316أليب بكر حممد بن السري بن السر اج )ت  األصول د النوو/  
 مج. 3هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  -الرت اس.

 
خالد بن عبدهللا   /عرالإعرال ءلفية ابن مالك، املسمى مترين الطالل د صناعة اإل

 هـ.1440القاهرة: كشيدة للنشر،    -ه(؛ حتقيق حممود مازن حممد عطية.  905األزهري )ت  
 -.إعراب ألفية اإلمام ابن مالك يف النحو، املسمى مترين الطالب يف صناعة اإلعراب وبعنوان:  

 هـ؟ 1439القاهرة: دار الكلمة، 
 

لك بن مجال الدين العصامي اإلسفراييين، عبداملاإلعرال عن عوامل اإلعرال وشرحه/ 
بريوت: دار الكتب   -حتقيق أمحد رجب أبو سامل. هـ(؛ 1037الشهري ابملال عصام )ت 

 ص.  192هـ،  1439العلمية، 
 

القاهرة:  -هـ(. 672مجال الدين حممد بن عبدهللا بن مالك اجلي اين )ت ءلفية ابن مالك/ 
 هـ. 1440كشيدة للنشر، 
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  929زين الدين حممد بن بري علي الربكوي )ر: شرح على املقاو  د الارف/  إمعان األنظا
هـ،    1437القاهرة: جامعة القاهرة،    -هـ(/ دراسة وحتقيق حممود سعيد حممد السيد.  981  –

 ص )ماجستري(. 305م،  2016
 كوي(. ، والرب بريكليوشهرته: ال  .زين الدين، وحميي الدين، وتقي الدين)أييت لقبه 

 
القاهرة: معهد  -حتقيق حممد علي عطا. / ر ابن خالويه لفايح ثعلب:  راسة وحتقيًقاانتاا

 هـ. 1439املخطوطات العربية، 
 

 هـ(. 1181أمحد بن عبدالفتاح امللوي )ت  /األنوار ال  ية د ترتيب الرضي على األلفية
ة جلامعة األزهر، للبنني بدســـوق، التابعحتقيق قســـم منه يف كلية الدراســـات اإلســـالمية والعربية  

 هـ... 1439
 

القاهرة:   -هـ(. 1336محزة فتح هللا )ت ابكورة الكالم على حقوق النسامل د اإلسالم/ 
 هـ. 1438كشيدة للنشر، 

 
 هـ(؛ 1044حممد بن علي البساطي )ت بعد التالد والطريف د فن جناس التاويف/ 

 هـ. 1439بية، القاهرة: معهد املخطوطات العر  -حتقيق أشرف املنسي حممد. 
 

عبدالقادر بن خالد بن أيب زيد العيسي اجلبايل )ت حتفة احل يب على شواهد مغين الل يب/ 
 هـ(. 1122

 هـ. 1439حقق قسم منه يف جامعة حممد بن عبدهللا بظهر املهراز يف فاس، 
 

 العبادي التلمســــــاين  حممد بن العباس  /حتقيق املقال وتســـــ يل املنال د شـــــرح المية األفعال
ص  600هــ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -هــ(؛ حتقيق حممد الناصريي. 871)ت 

 )أصله رسالة علمية(.
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حممد بن يوسف بن حيان األندلسي أليب حيان    /التذييل والتكميل د شرح كتال التس يل

م،  2016هـ،  1437شبيليا، الرايض: دار كنوز إ -حتقيق حسن هنداوي. هـ(؛ 745)ت 
 ص.  396: 13مج 
 

ن: وهو حاشية على شرح اآلجر ومية لزيين  حالن/  حممد معصوم بن سامل تشويق اخلال 
هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 1326السماراين السفاطوين )ت بعد 

 ص.528
 

القاهرة: وزارة األوقاف،   -املختون.البن درستويه؛ حممد بدوي  /تاويح الفايح وشرحه
 هـ. 1437للشؤون اإلسالمية، اجمللس األعلى 

 
هـ(؛   1113حسن بن علي الُعجيمي املكي )ت    /التعليقة األنيقة كالتوضيح ملنت اآلجر ومية
 ص.  288هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -حتقيق دانية بني حممد الفاتح بكداش.

 
ي، واخلطاطني من خمطوط "اتريخ كالم امللوك" حملمد يوسف الالهيج اجلزمل اخلاص ابخلط 

إميان   /( اتريخ فارسي:  راسة وحتقيق وترمجة40املوجو  بدار الكتب املارية حتت الرقم ) 
 ص. )ماجستري، ابللغة الفارسية(.   419هـ،    1438القاهرة: جامعة عني مشس،    -خمتار سعيد.

 
 هـ.1440الكويي: دار الظاهرية،    -هـ(.  1290الطهطاوي )ت  نظم رفاعة    /مجال اآلجر ومية
 هـ(. 1281الطبعة اليت صححها قطة العدوي )ت مصورة عن 

 
 953 )ت عبدالرمحن بن حممد الصغري األخضري  /اجلوهر املكنون د صدف الثالثة فنون

 . ص 114هـ؟،  1439بريوت: دار ابن حزم،  -خالد بن بكري خالد. حتقيق ؛هـ(
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مود بن  شهاب الدين أبو الثناء حم /ىالاد وبل   ى حاشية اآللوسي على شرح قطر الند
دمشق: دار  -؛ ضبط وتعليق نسيم بلعيد اجلزائري.هـ( 1270عبدهللا اآللوسي الكبري )ت 

 ص(.  825مج ) 2م،  2016هـ،  1437نور الصباح، 
ومعها: الذابلة الوهاجة يف دايجي الديباجة، والطارف والتالد يف إكمال حاشية الوالد/ لنجله 

 هـ(. 1317لوسي )ت أيب الربكات خري الديي نعمان بن حممود اآل
مصحوبة مبعامل االهتدا على شواهد شرح قطر الندى/ عثمان بن مكي الزبيدي التوزري )ت  

 هـ(. 1350
 

 .على شرح اجلاربر ي لشافية ابن احلاجبحاشية ابن مجاعة 
 هـ...  1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

 
ــام ا ــية الزي اري على شــــرح الســــمرقندية لعاــ أليب   /لدين اإلســــفراييين د علم ال يانحاشــ

ــ(؛ حتقيق أيب جعفر الظاهري. 1050حممد حسن بن حممد الزيباري )ت حنو  دمشق:   -هـــــــــــــ
 هـ. 1439ح، دار نور الصبا 

 
 1437القاهرة: املكتبة اإلسالمية،   -.البن هشام  حاشية السجاعي على شرح قطر الندى

  ص. 376م،  2016هـ، 
 . من كتب حممد حميي الدين عبد احلميد وهبامشه تعليقات وفوائد

 طبعة مشكولة وحمققة ومقابلة على نسخة خطية.
 هـ( 1197مؤلفه: أمحد بن أمحد السجاعي األزهري )ت 

 
بريوت: دار ابن حزم،   -حتقيق خالد بن بكري خالد.حاشية العشماوي على منت اآلجر ومية/  

 ص. 286هـ،  1439
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هـ( على شرح األزهرية للشيخ خالد  1250)ف حاشية العالمة الشيخ حسن العطار 
هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -دراسة وحتقيق إيهاب عبدالفتاح يسن.األزهري/ 
 ص )ماجستري(. 657م،  2016

 
هـ(؛ تقدمي   1310حممد البسيوين البيباين )ت حسن الانيع د املعاين وال يان وال ديع/ 

 هـ. 1438قاهرة: كشيدة للنشر، ال -وتعليق حممود مازن حممد عطية.
 

أليب   /الدرة اللطيفة د ض ط الكلمة الشريفة، ءو املور  السعيد د الور  من كلمة التوحيد
تطوان: مكتبة ووراقة   -احملاسن يوسف بن عبدهللا الريفي الورايغلي؛ حتقيق يونس بقيان.

 هـ.  1439التواصل، 
 . يف إعراب كلمة اإلخالص وضبطها وبيان معناها

 
هـ(؛ حتقيق  471)ت  عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين / الئل اإلعجاز د علم املعاين

 ص. 368هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداحلميد هنداوي.
 

الر   على من زعم التوريف د كتال "املعرل: شرح قواد األخفش واشتقاق ء ائ ا"  
 هـ(. 392البن جين )ت 
ة الدراسات اللغوية" الصادرة عن مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات حتقيقه يف "جمل 

 هـ(. 1439اإلسالمية ابلرايض )ذو احلجة، 
 

 -هـ(؛ حتقيق حممد سليم اجلندي.  449أبو العالء أمحد بن عبدهللا املعري )ت    /رسالة املالئكة
 ص.  294هـ،  1438القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة، 

 رفية( )يف مسائل ص
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 1317)ت  لوســــينعمان خري الدين اآل  /ســـلس الغانياف د ذواف الطرفني من الكلماف
 هـ. 1439بريوت: دار الوراق،  -.حتقيق أمحد سامي املوصلي هـ(؛

 .مثل قلق وليل وابب  ،من أوهلا وآخرها  الكلمات اليت تقرأ)لغة وأدب(. يف
 

هــــــــــــــ(؛ حتقيق سعود بن  1041اللقاين )ت إبراهيم  برهان الدين إبراهيم بنشرح اآلجر ومية/ 
 جـ )أصله رسالة دكتوراه(. 3هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالعزيز اخلنني.

 
 -علق عليه ومسَّى مســـــــائله نوري حســـــــن املســـــــاليت. /شـــــرح ابن عقيل على ءلفية ابن مالك

 ص.  705هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -.3ط
 

القاهرة: كشيدة  -هـ(. 905خالد بن عبدهللا األزهري )ت  /بيةشرح األزهرية د علم العر 
 هـ. 1439للنشر، 

 
 981مشس الدين حممد الفارضــي احلنبلي )ت  /شــرح اإلمام الفارضــي على ءلفية ابن مالك

 مج. 4هــ،  1439وت: دار الكتب العلمية ، بري  -هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى اخلطيب.

 
هـ(؛ مع حاشية أمحد    1201أمحد بن حممد الدردير )ت    /شرح حتفة اإلخوان د علم ال يان

 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1241بن حممد الصاوي )ت 
 

حمب الدين حممد بن يوسف   / شرح التس يل، املسمى مت يد القواعد بشرح تس يل الفوائد
دار الكتب   بريوت: -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 778التميمي، املعروف بناظر اجليش )ت 

 مج. 6هـ،  1439العلمية، 
 

هـ(؛ حتقيق ماهر   1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت    /شرح تاريف العزي
 ص. 144هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -أديب حبوش.
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 هـ(.  776مجال الدين عبدهللا بن حممد نقره كار )ت   /شرح التلخيص

 هـ...  1439املدينة املنورة، ابجلامعة اإلسالمية يف  دراسته وحتقيقه يف قسم البالغة

 
هـ(؛ حتقيق   747شهاب الدين أمحد بن شرف التغليب الزرعي )ت    /شرح اجلرجانية د النوو
 ص.  176هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالعزيز عبداخلالق.

 
حتقيق خالد هـ(؛  688لي )ت عبيدهللا بن أمحد بن أيب الربيع اإلشبي /شرح مجل الزجاجي
 هـ. 1439الدمام: دار املتنيب،  -بن حممد التوجيري.

 
هـ(؛ حتقيق حممد   972مجال الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت  / شرح احلدو  النووية

 ص.  264م،  2016هـ،  1437بريوت: دار النفائس،  -.2ط -الطيب إبراهيم.
 

(؛ علق عليه لؤي  هـ 810ت )د الرمحن النقاوسي أليب العباس أمحد بن عب / رجيةز شرح اخل
 هـ. 1439بن البدر العتييب، 

 )يف العروض والقوايف(.
 

عبدالرمحن بن حممد العاري األرحياوي )ت   /شرح الدرة الدرية د نظم العوامل النووية
 هـ(؛ حتقيق أمحد حممد اجلندي.  1128

 هـ(. 1439)شوال  49ع )جامعة اإلمام، الرايض(  نشر يف جملة العلوم العربية 
 

أمحد مشس الدين بن عبدهللا الرومي، الشـهري   /شـرح  يكنقوز على مراح األرواح د الاـرف
هـــ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـــ(؛ حتقيق حممد العزازي. 860بـــ)دِّْيَكُقوز( )ت 

 ص. 368
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هـــــــــــــــــ(؛  1134)ت   الفســوي كمال الدين حممد بن معني الدين  /رح شــافية ابن احلاجبشــ 
ص (  1472مج ) 2هــــــــــــ،  1439العلمية،  بريوت: دار الكتب   -.حممد حممود اجلبهحتقيق 

 )أصله رسالة علمية(.

 
هـ(؛   977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت    /شرح شواهد شرح قطر الندى

 ص. 96هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد العزازي.
 

 1150 حنو صـــادق بن علي األعرجي )ت   /الاـــدى ح قطر الندى وبل  شـــرح شـــواهد شـــر 
 .ص 700 هـ، 1439 دار النور املبني، عم ان: -.حتقيق عبد هللا بن حممود فج ال ؛(هـ
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق   1176عبدالعزيز بن مبارك األحسائي )ت بعد  شرح شواهد قطر الندى/  
عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك  مكتبة الدكتور املدينة املنورة:  -عبداحملسن بن علي املال.

 هـ. 1439الوقفية، 
 

شرح خالد األزهري   /شرح العوامل املائة النووية د ءصول علم العربية لع دالقاهر اجلرجاين
 ص.  240هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -اجلرجاوي.

 
هــــــــــ(؛  555األندلسي )ت ريي أليب العباس أمحد بن عبداجلليل التيدم  /شرح غريب الفايح 

 هـ. 1439الكويي: دار الضياء،  -حتقيق أمحد رجب أبو سامل.
 

هــ(؛ حتقيق خالد بن  761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت   /شرح قطر الندى وبل  الادى
 ص(. 1096مج ) 2هـ،  1438صنعاء: دار اآلاثر،  -عبود ابعامر.

 
أليب العرفان حممد بن علي الصبان )ت   / افيةالقشرح الكافية الشافية د علمي العروض و 

 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار غريب،  -هـ(؛ حتقيق فتوح خليل. 1206
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 هـ( 1421)سبق نشره عام 
 

بريوت: دار الكتب   -أبو احلســن علي بن هشــام الكيالين. /شــرح الكيالين لتاــريف العزي
 ص. 96هـ،  1437العلمية، 

 
هـ(؛ ضبطه   1304أمحد بن زيين دحالن )ت  /ألزهار الزينيةب ابشرح منت األلفية، امللق

 ص.  464هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -واعتىن به حممد عبداحلفيظ هاشم.
 

يب يوســـــــف يعقوب بن أل /البن مالك فعال د علم الاـــــرفشـــــرح خمتاـــــر على المية األ
ريوت: دار الكتب العلمية، ب  -هــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد الناصري. 9)ق   املكاليت التلمساين سعيد
 ص. 672هـ،  1437

 
 /هـ( د احلقيقة واجملاز 1227الشرح املطول على ءرجوزة حممد الطيب بن كريان )ف 

بريوت: دار الكتب    -هـ(؛ حتقيق املعتمد اخلراز. 1250حممد بن احلسن أقصيب الفاسي )ت 
 ص.  304هـ،  1437العلمية، 

 
هـ(؛ حتقيق  811ن حممد عبدالرحيم العمري املِّيالين )ت بدر الدين بشرح املغين د النوو/ 
 هـ؟ 1440إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -حممد طارق مغربية.

 
هـ(؛ قرأه وعلق عليه إبراهيم بلفقيه   905خالد بن عبدهللا األزهري )ت    /شرح املقدمة األزهرية

 هـ؟ 1439دار البيان، دمشق: مكتبة  -اليوسفي.
 يف علم العربية.

 
هـ(؛ حتقيق  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /ح ملوة اإلعرالشر 

 هـ؟ 1440الكويي: دار الضياء،  -أمحد رجب أبو سامل.
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حتقيق أمحد خليل  شرحي الشريف اجلرجاين واملال علي القاري على تاريف العز ي/ ... 

 ص.  224هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم.
 
القاهرة: دار اآلفاق العربية،    -هـ(.  398أليب نصر إمساعيل بن نصر اجلوهري )ت    /اواحال

 مج. 2هـ،  1438
 

ــ(؛ حتقيق  1003عبدالواحد بن أمحد الســـــــجلماســـــــي )ت  /طرر على ءلفية ابن مالك هـــــــــــــــــــ
 ص.  352هــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية ،  -املصطفى لغفريي.

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن فالح    744محد بن عبداهلادي احلنبلي )ت  حممد بن أ  /الطرفة د النوو

 هـ. 1439الكويي: مكتبة اإلمام الذهيب،  -املطريي.
 

)ت  السبكي حامد أمحد بن علي واء الدين أبهب /األفراح د شرح تلخيص املفتاحعروس 
 . مج 2هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق خليل إبراهيم خليل. 773

 .ضافة منت التلخيص يف أعلى الصفحاتإمع ومصححة، مراجعة طبعة جديدة 
 

أمحد   /حل  شرح األزهري على مقدمة ابن بجر ومالعقد اجلوهري من فتح احلي  القي وم د 
بريوت:   -هـ(؛ بعناية بسام بن عبدالوهاب اجلايب. 1316بن حممد بن احلاج السلمي )ت 

 ص. 448هـ،  1439دار ابن حزم، 
 

هـ(؛ حتقيق  656)ت  شعلة املوصلي يب عبد هللا حممد بن احلسنيأل  /العنقو  د نظم العقو 
 ص. 112هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد رجب أبو سامل.

 .منت عقود اللمع يف النحو :ومعه
 واألول نظم لكتاب "العقود يف النحو" 
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هـ(؛ تنقيح هارون عبدالرازق    1327)ت    مصطفى السفطي  /عنوان النجابة د قواعد الكتابة

 هـ. 1439ظاهرية، الكويي: دار ال -هـ(. 1336)ت 
 ص.  96هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق عبدالعامل حممد القريدي.

 
 -؛ عين به أنور الشيخي.هـ( 471عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )ت العوامل املئة/ 

 ص. 208هـ،  1438هاج، جدة: دار املن -.2ط
 

أمحد فارس الشدايق )ت   /(د الارف والنوو وحروف املعاين)غنية الطالب ومنية الراغب  
هـ،   1437دمشق: دار نور الصباح،  -هـ(؛ حتقيق صهيب مال حممد نوري علي. 1304
 ص. 456م،  2016

 
 1277ي )ت إبراهيم بن حممد الباجور  /فتح رل الربية: شرح نظم العمريطي لآلجر ومية

 هـ. 1439القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(.
 

كالمها ألمحد بن أمحد السجاعي   /فتح الرمحن بشرح ما يذكَّر وي نا من ءعضامل اإلنسان
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية   -حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني. هـ(؛  1197األزهري )ت 

 هـ؟ 1440للرتاث، 
اإلنسان وما يؤنث من غريها وما فيه الوجهان/  ث من أعضاء يليه: منظومة فيما يذكَّر ويؤن

 حملمد بن أمحد الفتوح.
 وقصيدة يف املؤنثات السماعية/ البن احلاجب. 

 )السجاعي نسبته إىل قرية السجاعية يف حمافظة الغربية مبصر، ووفاته ابلقاهرة(. 
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علق  هـ(؛ 395و أليب هالل احلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري )ت حن / الفروق اللغوية
هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -عليه ووضع حواشيه حممد ابسل عيون السود.

 ص. 448
 

شرحه وحققه  هـ(؛    429أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت    /وسرُّ العربيةفقه اللغة  
 ص. 960هـ،  1437، دمشق: مكتبة دار الفجر -.حممد أنيس ُمهرات 

 
هـ(؛ حتقيق فتوح  972عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت  /متممة اآلجر وميةة على الفواكه اجلني

 م؟. 2018هـ؟،  1439القاهرة: دار غريب،  -خليل.
 

هـــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق  اد  1239أمحد أفندي التميمي )ت  /جروميةالفوائد الزكية د إعرال اآل
 ص.288هـ،  1439 العلمية،بريوت: دار الكتب  -عبدالفتاح بدرية، علي كمال أبو عون.

 
 -هـ(.  761مجال الدين عبدهللا بن حممد بن هشام األنصاري )ت    /طر الندى وبلُّ الادىقَ 

 هـ. 1439إستانبول: دار األصول العلمية، 
حللقات تدريس النحو  ،  مدققة مصححة من قبل الفريق العلمي يف دار األصول العلمية)طبعة  

 (.وطالب العلم
 هـ. 1439الرايض: دار الصميعي،  -امي. يس اهلموبتحقيق حسن بن 

 
هـ(؛ علق عليه ووضع حواشيه   180عمرو بن عثمان بن قنرب، امللقب بسيبويه )ت الكتال/ 

 مج.  5هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وفهارسه إميل بديع يعقوب.
 

 444عد األجدايب )ت بأليب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن كفاية املتوفظ )د اللغة(/ 
القاهرة: خزانة األدب: دار الذخائر،   - )اإلبرازة الثانية(. 3ط -هـ(؛ حتقيق بالل اخلليلي.

 هـ. 1440
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الكناية والتعريض د الرتاث العريب، مع حتقيق كتال: الكناية والتعريض أليب مناور  

بغة،  هرة: دار الناالقا -دراسة وحتقيق أسامة حممد البحريي. / هـ( 429 –  350الثعاليب )
 هـ. 1439

 
 -هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم حممد مصطفى.  385احلسني بن علي النمري )ت    / اللغاف النا رة
 ص. 304م،  2016هـ،  1437مصر: احملقق، 

 )مصدره: نشرة اإليداع املصرية(
 

 /غالطد واألل والدخيل واملولَّ القماط على تاويح بعض ما استعملته العامة من املعرَّ   لف  
هـ(؛ عين بطبعه وصنع فهارسه عارف    1307يب صديق بن حسن خان القِّنَّوجي )ت  أليب الط

 ص. 400هـ،  1437دمشق: دار سعد الدين: دار كنان،  -أمحد عبدالغين.
 

هـ(؛ حتقيق    577ربكات عبدالرمحن بن حممد األنباري )ت  أليب ال  /ملع األ لة د ءصول النوو
 هـ. 1439القاهرة: دار السالم،  -أمحد عبدالباسط.

 
القاهرة: معهد  -حتقيق أنور صباح حممد. /ما زا ه متام اللخمي على مثلثاف قطرل

 هـ. 1439املخطوطات العربية، 

 
هـ؛   954مشس الدين حممد بن حممد احلطاب الرعيين )ت    /متممة اآلجرومية د علم العربية
 هـ؟  1439الرايض: الناشر املتميز،  -حتقيق مالك بن سامل املهذري.

 
إستانبول: دار األصول   -هـ(.  723حممد بن حممد اآلجرومي الصنهاجي )ت    /منت اآلجرومية

 هـ. 1439العلمية، 
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حللقات تدريس النحو  ،  ار األصول العلميةمدققة مصححة من قبل الفريق العلمي يف د)طبعة  
 (.وطالب العلم

 )ينظر أيًضا: اآلجرومية( 
 

هــــــــــــــ(؛ حتقيق  392فتح عثمان بن جين املوصلي )ت أليب ال  /خمتار تذكرة ءيب علي الفارسي
 ص. 328هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد العزازي.

 
ــالة عالقاف اجملاز املرســــــــــل د علم ال يان :املرقاة د شــــــــــرح العالقاف عبد هللا بن   /رســــــــ

بريوت: دار  -هـــــــــــــــ(؛ حتقيق رأفي لؤي آل فرج. 1309املوصـلي )ت  بن جرجيس مصـطفى
 .ص 200هـ،  1439العلمية،  الكتب

يليه للمؤلف: منظومة معينة الطالب على اكتســــــــــاب صــــــــــنعة اإلعراب: نظم قطر الندى وبل  
 الصدى.

 
هـ(؛ حتقيق  1137إمساعيل حقي الربوسوي )ت  /الرتكيب االصطالحيةمعجم األلفاظ و 
 هـ. 1439الرايض: مركز البحوث والتواصل املعريف،  -هاين علي حو اس.

 
؟: هامشي؛ ]بريوت: توزيع  -هــــــــــــ(. 746فخر الدين أمحد بن احلسن اجلاربردي )ت   /املغين

 ص. 72هـ،  1437دار الكتب العلمية[، 
 

بريوت:   -هـ(؛ حتقيق كامل عويضة.  1307حممد بن عبدهللا اجلرداين )ت    /املفارقاف النووية
 ص.  152هـ،  1438دار الكتب العلمية، 

 
القاهرة: شركة القدس للنشر،  -هـ(. 626ر السكاكي )ت يوسف بن أيب بك /مفتاح العلوم

 ص.  528م،  2016هـ،  1437
 والصرف والبالغة، ويركز الباحثون على األخري منها( )يف اللغة العربية: النحو 
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  1438القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -هـ(.  395أمحد بن فارس الرازي )ت  /مقاييس اللغة

 مج.  3هـ، 
 

هـ(؛  686بدر الدين حممد بن مالك الطائي، املعروف اببن الناظم )ت  /مقدمة د العروض
 هـ؟ 1440عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -حتقيق أمحد حممد جاد هللا. 

 
علي بن عبدالواحد  /منوة القيوم على مقدمة ابن بجر وم: شرح اآلجر ومية د النوو

بريوت: دار ابن حزم،   -شريف.هـ(؛ حتقيق حممد شايب    1057األنصاري السجلماسي )ت  
 هـ. 1439

 
بن دعسني القرشي   عبد امللك حممد بن    /عرال للوريريمنوة امللك الوهال بشرح ملوة اإل

هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عبداللطيف حممد داود. 1006)ت 
 مج )أصله رسالة علمية(. 2

 
دراسة   هـ(؛ 392)ت عثمان بن جين املوصلي يب الفتح أل /شرح تاريف املازين: املناف

 : دراسة(. 1مج )مج 4هـ،  1439، دار اللباب  إستانبول: -.وحتقيق رمضان أيوب 
 ونشرته وزارة األوقاف بقطر يف العام نفسه.

 
ــ ط الزحاف وعلله أليب عائشــــــــــــة حممد بن حممد   /(د علم العروض)  منظومة المية د ضـــــــ

 هـ(؛ بعناية حممد حممد آل رحاب، ا ص. 1288)ت  احلديين الدمنهوري الشافعي
 هـ. 26/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛ ضبط نصه وقدم له   815حممد بن حممد بن الشحنة )ت  / منظومة مائة املعاين وال يان

 ص.  48هـ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -زكرايء توًنين.
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حممد ]هكذا[؛ عين هبا حممد أمحد آل رحاب،   الشيخ بن  /املنظومة اليوسفية د النوو

 ص.19
 هـ. 19/9/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛ حتقيق حممد عاطف   316أليب بكر حممد بن السري بن السر اج )ت املوجز د النوو/ 

 ص. 192هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -الرت اس.
 

 /لكافية والشـــــــافية والشـــــــذور والنزهةن ذة خمتاـــــــرة من نكت الســـــــيوطي على األلفية وا
هــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   هــــــ( 1003عبدالواحد بن أمحد السجلماسي )ت 

 ص. 208
 

هـ(؛ حتقيق  581أليب القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي )ت نتائج الفكر د النوو/ 
هـ،  1439علمية، بريوت: دار الكتب ال -عادل أمحد عبداملوجود، علي حممد معوَّض.

 ص.344
 

اجليزة: دار األمل،  -.هـ( 693اخلويي )ت حممد بن أمحد  د اللغة/نظم كفاية املتوفظ 
 ص.  79م،  2017هـ،  1438

 .البن األجدايب "نظم كفاية املتحفظ و اية املتلفظ"
 هـ( 1435، دار النوادر اللبنانية  عن حقيق عبداحلميد حممد الدرويش)سبق صدوره بت

 
أشرف على حتقيقه هـ(؛  1160حممد بن أبيه القالوي الشنقيطي )ت  /منت اآلجرومية نظم 

 هـ. 1438بريوت: دار ابن حزم،  -وعرضه على املشايخ أمني حممد مصطفى عبدالصمد.
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اللجنة حتقيق هـ(؛  1306حسني بن أمحد املرصفي )ت  /الوسيلة األ بية إىل العلوم العربية
مج   2هـ،    1439جدة: دار املنهاج،    -.هاج للدراسات والتحقيق العلميالعلمية مبركز دار املن

 ص(.  1600)
 

 العلوم ال وتة والتط يقية
 

هـ(؛ حتقيق عبدالسالم   4)ق    وي اإلفريقيرَ يب القاسم خلف بن أيب فراس القَ أل  /ءكرية السفن
 هـ. 1440الرابط: دار األمان،  -، مزيدة ومنقحة.2ط -اجلعماطي.

 
القاهرة:    -هـ(؛ حتقيق أمحد زكي.  204هشام بن حممد بن السائب الكليب )ت    /ءنسال اخليل

 ص.  168م،  2016هـ،  1437اهليئة العامة لدار الكتب،  
 

حيىي )يوحنا( بن ماسويه )ت   /وصفة الغواصني والتجاراجلواهر وصفاهتا ود ءي بلد هي 
يئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة: اهل -م(؛ حتقيق عماد عبدالسالم رؤوف. 857هـ،  243
 ص.  108م،  2017هـ،  1438

 
ــن بن بطالن الطبيب  / عوة األط امل على مذهب كليلة و منة أليب احلســـن املختار بن احلسـ

 هـ. 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة  -عين بطبعه وتصحيحه بشارة زازل.  -هـ(. 455)ت بعد 
 )مصورة من طبعة اخلديوية ابإلسكندرية(.

 
  / هـ(  816ياف د مغرل القرن الرابع عشر: حتفة الطالل البن هيدور التا يل )ف  الرايض

 هـ.  1439الرابط: دار نشر املعرفة،  -دراسة وحتليل وحتقيق أمحد مصلح.
 

هـ(؛  1081صاحل بن نصر هللا بن سلوم احلليب )ت  /غاية اإلتقان د تدبري بدن اإلنسان
 هـ. 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد ايسر بن حممد مجيل زكور.

 )يف الطب(



146 
 

 
 الفنون 

 

يوب  أجنم الدين حسن بن  / املخزون ألرابل الفنون د الفروسية ولعب الرمح وبنو ها
صيدا؛ بريوت: املكتبة   -هـ(؛ حتقيق عمر عبدالسالم تدمري. 695)ت  الطربلسي الرماح

 ص.  168م،  2016هـ،  1437العصرية، 
 

 األ ل والشعر

 

؛ حتقيق بن القطعة، املعروف ابمساعيل بن نصر السالحيإ /ابتالمل األخيار ابلنسامل األشرار
 ص. 304هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -املزيدي.أمحد فريد 

 
شهاب الدين أمحد بن حممد بن احلسن احليمي  / إبريق الزرجون د الرتويح على املسجون

 ص.  66هـ،  1439فهد بن عبدهللا آل طالب،  هـ(؛ اعتىن هبا 1151الكوكباين )ت 
 )مقامة(.

 
ــ(؛ وضـع حواشـيه  429حممد الثعاليب )ت أليب منصـور عبدامللك بن  /ءحسـن ما  عت هــــــــــــــ

  ص.  112هــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية ،  -خليل عمران املنصور.
 

  - علي حممد زينو.هـ(؛ حتقيق  276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ء ل الكاتب/ 
 ص.  720م،  2016هـ،  1437دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 
بريوت؟: دار احملرر   -هـ(. 597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت أبو الفرج األذكيامل/ 
 هـ. 1438األديب، 
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الرابطة  الرابط:    -.حممد بن شريفة  / هـ(  658  )ف   ألعمال الكاملة أليب املطرف ابن َعمريةا
  مج. 8 هـ،1438 ،مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث  ،ماءاحملمدية للعل 

تضم ني األجزاء الثاين، والثالث، والرابع،  و حتوى اجلزء األول منها على سرية ابن عمرية، ا
واخلامس، رسائل ابن عمرية، اشتمل اجلزء الثاين على املداخل، تلتها يف اجلزء الثالث رسائل  

خلامس س، ويف اجلزء الرابع رسائله اليت كتبي يف املغرب، ويف اجلزء اابن عمرية اليت كتبي ابألندل
رسائله اليت كتبي إبفريقية، أما اجلزء السادس فهو خاص بديوان أشعاره، بينما اختص  اجلزء  

اتريخ كائنة  " ، واشتمل اجلزء الثامن األخري على حتقيق كتابه "التنبيهات "السابع بتحقيق كتابه 
 .جبمع ما تفرق من جمالسه الوعظية، ُمذي ال "ميورقة

 
تقدمي  ؛تصحيح عبد الرمحن الصفيت ؛حيح حممد قطة العدويقابلة وتصم /ءلف ليلة وليلة

القاهرة: الدار  -.3ط -.تصدير صالح فضل ؛تعليق عبد العزيز نبوي ؛حممد فتحي أبو بكر
 مج.  4م،  2018، هـ 1439املصرية اللبنانية، 

 
هـ(؛ حتقيق ًنصر بن توفيق   216لك بن قريب األصمعي )ت أبو سعيد عبداملاألمثال/ 
 هـ. 1440أبو ظيب: قنديل للنشر،  -اجلباعي.

 
أبو   -هـ(؛ حتقيق ًنصر بن توفيق اجلباعي. 211أليب عبيدة معمر بن املثىن )ت األمثال/ 

 هـ. 1440ظيب: قنديل للنشر، 
 

هـ(؛   764يبك الصفدي )ت صالح الدين خليل بن أاإلنشامل، املسمى اخت ار االختيار/ 
هـ(؛ حتقيق حسن   789مجعه تلميذه علي بن احلسني، املعروف ابلشيخ عزالدين املوصلي )ت  

 ص.  400هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد عبداهلادي، حممد يوسف بنات.
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 موفق الدين عبداللطيف /اإلنااف بني ابن بري وابن اخلشال د كالم ما على املقاماف
هـ؟،  1438أبو ظيب: قنديل للنشر،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى علي قرمد. 629البغدادي )ت 

 ص. 280
 

شرف الدين حممد بن سعيد  /بر ة املديح امل اركة، والقايدة املضرية، والقايدة احملمدية
 ص.  64م،  2016هـ،  1437دمشق: مكتبة دار الدقاق،  -هـ(. 696البوصريي )ت 

 الشعراء أمحد شوقي: رمي على القاع، ولد اهلدى. وقصيدة البكري.ملحق هبا قصائد أمري 
 

هـ(؛ حتقيق   993بدر الدين حممد بن يوسف املنهاجي )ت    /بسط األعذار عن حب  العِّذار
هـ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسن حممد عبداهلادي، حممد يوسف بنات.

 ص.464
 

 -هـ(؛ حتقيق الغايل بن هشوم.  1031شتايل )ت  فالعبدالعزيز بن عمر    /تنيبترتيب  يوان امل
 هـ. 1439الرابط: وزارة األوقاف، 

 
 هـ.1437القاهرة: كشيدة للنشر،    -هـ(.  1316أمحد بن شرقاوي اخللفي )ت    /تشطري الرب ة

 وقصائد أخرى...يليه: الوسيلة احلسىن يف نظم أمساء هللا احلسىن، واملولد الرمحاين، 
 

حممد بن عبدهللا بن   /ذر من األصـدقامل )سـلوان املطاع د عدوان األت اع(تن يه العقالمل للو 
 هـ. 1439دمشق: دار القلم،  -هـ(؛ حتقيق حممد مطر الكعيب. 570ظفر الصقلي )ت 

 
ــ(؛  413أليب إســــحاق إبراهيم بن علي احلصــــري )ت   /مجع اجلواهر د امللح والنوا ر هـــــــــــــــــ

  ص.  384هــ،  1439لعلمية ، بريوت: دار الكتب ا -حتقيق حممد العزازي.
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ًنصر  حتقيقهـــــــــ(؛   841 )ت أمحد بن حممد البجائي    /َحَدُق املقلتني د شرح بييت الرقمتني
 هـ؟ 1439، دار ملسة ؟: -الدين بن رميدة.

 :بييت الرقمتني مؤلفهشرح فيه 

 ليايل وصلها ابلرقمتني رأت قمر السماء فأذكرتين

 ينها ورأت بعيينرأيي بع  ا ولكن كالًن ًنظر قمرً 

 ".وهذا مما يُعرف يف علم البديع بـ"االتساع، كل معىن خيالف اآلخر  يف واحد وأربعني معىن،
 

حتقيق   ؛هـ( 1256الشرواين )ت أمحد بن حممد بن علي  /حديقة األفراح إلزاحة األتراح
هـ،   1439،  جدة: دار املنهاج  -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 ص. 528
 

 597عماد الدين حممد بن حممد الكاتب األصبهاين )ت  /وجريدة العار خريدة القار
هـ؟،  1437ر: دار مداد، اجلزائ -ط، جديدة. -هـ(؛ إشراف وحتقيق وتقدمي مربوك املن اعي.

 مج. 23
 

يق  هـ(؛ حتق 859)ت  النواجي مشس الدين حممد بن حسن /خلع العِّذار د وصف العِّذار
هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسن حممد عبداهلادي، حممد يوسف بنات .

 ص. 336
 

 1227 )ت  عبد السـالم بن حممد بن عبد هللا العلوي  / رة السـلوك ورحيانة العلمامل وامللوك
كلية اآلداب والعلوم ،  جامعة عبد املالك السعدي تطوان:  -.دراسة وحتقيق نبيلة محدون  ؛هـــــ(

 .)رسالة دكتوراه( هـ 1438نية، اإلنسا
يف وقائع امللوك منه  القســـــم الســـــادس و ،  ، وزعها على ســـــبعة أقســـــام، منوعات من العلوم  )فيه

 (وآاثرهم
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القاهرة:   -حتقيق فوزي سعد عيسى. / هـ(  749 –  673 يوان ابن اجليال الغراطي )
 ص. 640م،  2016هـ،  1437مكتبة اآلداب، 

 علي بن حممد بن جياب...
 

بريوت: دار  -حتقيق حممود حممد العامودي.  /هــــــــــ(  1052)ف    يوان ابن النواس احلليب
 ص. 248هـ،  1439الكتب العلمية، 

 
القاهرة: دار املعارف،   -حتقيق حممد عبده عزام. / يوان ءيب متام بشرح اخلطيب التربيزي

 م. 2016هـ،  1437
 . شرح ديوان احلماسة أليب متامينظر أيًضا: 

 
 1437بريوت: دار صادر،  -مجعه وحققه وشرحه شاكر عاشور. / يب فننء محد بن ء يوان 
 ص.  124هـ، 

 شاعر عباسي. ، أمحد بن صاحل بن أيب معشر
 

بريوت: دار الكتب   -مجعه وشرحه نعيم زرزور. / هـ( 204 يوان اإلمام الشافعي )ف 
 ص.  112هـ،  1438العلمية، 

 ص. 224هـ،  1438ن السيد الصياد، وعن الدار نفسها: مقارنة ومجع وتوثيق أمي
قلم، دمشق: دار ال -وبعنوان: ديوان الشافعي/ مجع وحتقيق ودراسة جماهد مصطفى هبجي.

 هـ؟ 1440
 

هـــــــــــــــــ(؛ حتقيق مشــهور  567نصــر هللا بن عبدهللا بن قالقس )ت   / يوان ترســل ابن قالقس
 ص. 224هـ،  1437دار الكتب العلمية، بريوت:  -احلبازي.
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بريوت: دار صادر،    -مجعه وحققه وشرحه شاكر العاشور.سني بن مطري األسدي/   يوان احل
 ص.  128م،  2016هـ،  1437

 
 1437القاهرة: دار النابغة،    -مجع وحتقيق أمحد بن عيضة الثقفي.  /الرصاد ال لنسي يوان  
 ص. 244م،  2016هـ، 
 

قيق أمين الســــــــــــيد مجع وحت  /(230 –  150)  شـــــــــعر حممو  الوراق   : يوان الزهد واحلكمة
 ص. 160هـ،  1437دار الكتب العلمية، بريوت:  -علي الصياد.

 
 2016هـ،    1437بريوت: دار صادر،    -وشرح نبيل ديب عساف.حتقيق    / يوان زيد اخليل

 ص.  128م، 
 

 -حتقيق عبدالعزيز امليمين الراجكويت. /هـ(  40 يوان سويم ع د بين احلسواس )ف حنو 
 ص.  70م،  2016هـ،  1437العامة لدار الكتب والواثئق القومية، القاهرة: اهليئة  -.4ط
 

مجع وتعليق حفيده حممد   /هـ( 1243اجلوا  اليعقويب )ف  يوان العالمة مولو  بن ءمحد 
 ص.  348م،  2016هـ،  1437]موريتانيا؟[: دار التيسري،  -احلسن بن أمحد اخلدمي.

،  نواكشوطباملدرسة العليا لألساتذة  -.يتالباحث حممد ولد السب)وقد سبق حتقيقه من قبل 
 .مرقون(هـ،  1402

هـ،  1425ن مطبعة النجاح اجلديدة ابلدار البيضاء عام والطبعة أعاله لعلها صدرت أواًل ع
 م. 2004

 
  - هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عريب.  638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    /الديوان الك ري 

 ـ.ه 1440بريوت: دار اآلداب، 
 أعاله: من خمطوط أصلي ًندر خبط املؤلف. 
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  1111  –  1061شاعر العار العثماين ):   يوان حممد ءمني بن فضل هللا احمليب ورسائله

هـ )أصله رسالة   1438اجلزائر: دار عامل الثقافة،  - حتقيق وأتليف يوسف حممود العنايت. /هـ(
 ماجستري(.  

 
 1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالساتر.  شرح وتقدمي عباس  / يوان النابغة الذبياين

 ص.   128هـ، 

 
هـ،   1437بريوت: دار صادر،    -ققه وشرحه شاكر العاشور.مجعه وح يوان الوزير امل ليب/  

 ص. 160م،  2016
 

 هـ.1439دار الوراق،    -ترمجها عن الفارسية نظًما ونثرًا مجيل صدقي الزهاوي.  /رابعياف اخليام
 

مجعها   / هـ( 398مان اهلمذاين ءيب الفضل ءمحد بن احلسني بن حيىي )ف رسائل بديع الز 
هـ(؛ حتقيق إحسان ذنون   431عبدالرمحن بن حممد بن دوسي النيسابوري )ت وصنفها 
 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،  -الثامري.

 
 ؛هـــــــــ( 684 )ت  أليب البقاء صاحل بن شريف الرندي األندلسي  /روض األنس ونزهة النفس

ــانية  تطوان: -.راســـــة وحتقيق حممد فوزارد ــالة  هــــــــــــــــــــ  1438، كلية اآلداب والعلوم اإلنســـ )رســـ
 .دكتوراه(

 
   -هـ(؛ حتقيق حممد عايش. 354أليب حامت حممد بن حبان البسيت )ت  /روضة العقالمل

 هـ. 1439املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -.2ط
امللوك والنبالء: تعليقات حممد حامد الفقي؛ حققه حممد  العقالء وما حيتاج إليه    وبعنوان: روضة 
 هـ. 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -عوض عبدالغين.
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عبيدهللا بن أمحد الزجايل )ت    أليب حيىي  /األوام ومرعى السوام د نكت اخلواص والعوام  ري  
 مج. 2هـ،  1439ابطة احملمدية للعلماء، الرابط: الر  -.حتقيق نزيهة املتين؛ هـ( 694

 
هـ(؛ تقدمي وتعليق  926زكراي بن حممد األنصاري )ت  /الزبدة الرائقة شرح الرب ة الفائقة

 ص.  220هـ،  1437القاهرة: كشيدة للنشر،  -.2ط -عطية مصطفى حممد حسني.
 هـ(. 428مع نص الربدة خبط شيخ خلطاطني يف زمانه ابن الصايغ القاهري )ت 

 
هـ(؛ حتقيق  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /الرب ة الزبدة د شرح 

 ص. 208م،  2017هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -ماهر أديب حبوش.
 

هـ(؛ حتقيق ًنصر حممدي   1176حممد راغب ابشا )ت  /سفينة الراغب و فينة املطالب
 . 1م، مج 2016 هـ، 1438شركة القدس للنشر،  -حممد جاد.

 موع أديب وعلوم متعددة()جم
 

)ف     يوان ابن ءرفع رءس اجلياين األندلسي شاعر احلكمامل وحكيم الشعرامل:  شذور الذهب
 ص.  336هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق اهلواري غزايل.هـ(/  593

 
  - الريس.ًنهض هـ(؛ حتقيق سناء  761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت شرح ابنت سعا / 

 م. 2016هـ،  1438القاهرة: شركة القدس للنشر، 
 

 905خالد بن عبدهللا األزهري )ت شرح الرب ة: شرح بر ة ال وصريي وإعرال ءبياهتا/ 
 هـ أيًضا(. 1437هـ. )وسبق طبعه عام  1439القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(.

 



154 
 

ــ(؛  502اخلطيب التربيزي )ت أليب زكراي حيىي بن علي  /شـرح  يوان احلماسـة أليب متام هــــــــــــــ
بريوت: دار الكتب   -كتب حواشـــــيه غريد الشـــــيخ؛ وضـــــع فهارســـــه العامة أمحد مشس الدين.

 ص(. 1320مج ) 2هـ،  1437العلمية، 

 .ينظر أيًضا: ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التربيزي
 

قيق هـ(؛ حت 328حممد بن القاسم بن األنباري )ت  /شرح القاائد الس ع اجلاهلياف
 ص.  717،  2016هـ،  1437القاهرة: دار املعارف،  -.7ط -عبدالسالم حممد هارون.

 
ــن ــتمي حممد بن حممد بن احلســ ــعيد الرســ ــعر ءيب ســ مجع وحتقيق ودراســـــة ًندي حســـــن  /شــ

 ص. 118م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار النابغة،  -شحاتة.
 

القاهرة:   -راهيم بن سعد احلقيل.وتقدمي إبمجع    /هـ(  96شعر قـَْعَنب بن ءم  صاحب )ف بعد  
 هـ. 1440معهد املخطوطات العربية، 

 
ــود  ــعر حممد احلراق الاـــ ــ[ 1261]ت   شـــ ــفية حتليلية :هـــــــــــــــــــ ــة وصـــ نعيمة   /حتقيق و راســـ

 ص. 416هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.بويغرومين

 
مجع   /شيوهت قى من شعره وتو حياته وما  هــــــــ(:  422 ف)ا ة بن مامل السمامل القرطيب  ع 

 .ينالوتوثيق ودراسة آزاد حممد كرمي الباج
 هـ(. 1439)شوال  102نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
الرايض: جامعة   -راشد بن مبارك الرشود. /حياته وشعره :ع دالرمحن بن حسان بن اثبت

 هـ. 1439، لعربية وآداهباكرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة ا  امللك سعود،
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مجال الدين حممد بن إبراهيم الوطواط )ت  /غرر اخلاائص الواضوة وعرر النقائص الفاضوة
 جـ.  2هـ،  1439دمشق: دار القلم،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدهللا قاسم. 718
 

بريوت:   -هــــــــــ(. 764خليل بن أيبك الصفدي )ت   /الغيا املسجم د شرح المية العجم
 .ص( 1008مج ) 2، هـ 1437دار الكتب العلمية، 

 
أليب بكر حممد بن حيىي الصويل )ت  /فضل الش ان على كثري ممن تقدم من ذوي األسنان

م،  2016هـ،  1437املنصورة: املكتبة العصرية،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى علي قرمد. 336
 ص. 154
 

املركز  القاهرة: -.ترمجة وتقدمي خالد سليم ملؤلف جمهول؛  /ابن السراج واجلميلة شريفةقاة 
 هـ؟ 1439القومي للرتمجة، 

 
 -هـ(؛ حتقيق؟. 696حممد بن سعيد البوصريي )ت  /القايدة اهلمزية د مدح خري الربية

 م. 2016هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر، 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(. 142بيداب؛ ترمجة عبدهللا بن املقفع )ت  /كليلة و منة
 ص. 224هـ،  1438

 
 )تأليب القاسم عبد امللك بن عبد هللا بن بدرون احلضرمي  /كمامة الزهر وصدفة الدرر

 هـ.  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حتقيق التجاين سعيد حممود هـ(؛ 608
 

هــــــــــــــــ(؛ اعتىن به عبدهللا  500أليب الوفاء املبشــر بن فاتك )ت خمتار احلكم وحماســن الكلم/  
 ص. 280هـ، 1439الكتب العلمية،  بريوت: دار -حممود عمر.
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ــائغ ــائغ من  يوان ابن الاـــــ أليب عبدهللا حممد بن اجمللي بن الصـــــــــائغ العنرتي   /املختار الســـــ
دار الكتب العلمية، بريوت:   -هـــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد يوســف إبراهيم بنات. 582الطبيب )ت 

 ص. 988هـ،  1438
 

هـ(؛ عين به  808دَّمريي )ت كمال الدين حممد بن موسى ال  /خمتار شرح المية العجم
 ص. 384هـ،  1439املنهاج، جدة: دار  -.2ط -حممد شادي عربش.

 
هـ(؛ حتقيق عارف أمحد عبدالغين،  360حممود بن احلسني كشاجم )ت  /املاايد واملطار 

م،   2016هـ،  1437دمشق: دار سعد الدين: دار كنان،  -حممد رضوان عدًنن داودي.
 ص.   320
 

هـ(؛   815)ت    الغزويل  عالء الدين علي بن عبد هللا البهائي  /د منازل السرور  مطالع ال دور
 ص(.   1040مج )  2هـ،    1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق التجاين سعيد حممود.

 
صححه ومجعه أمحد بن ]حممد[ األمني الشنقيطي )ت  / املعلقاف الس ع وءخ ار شعرائ ا

 ص.  144م،  2016هـ،  1437 اجليزة: دار األمل، -هـ(. 1330
 

يب العباس أمحد بن أمحد بن رأس غنمة اإلشبيلي )ت حنو  أل /مناقل الدرر ومنابت الزهر
 ص.   502هـ،    1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -هـ(؛ حتقيق قاسم السامرائي.  643

 )جمموع أديب، كشكول(
 

هــ(؛ حتقيق إبراهيم  630احلليب )ت  حيىي بن محيد بن ظافر  /املنتخب د شرح المية العرل
 ص. 768هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط -البطشان.

ــعد الدين: دار كنان،  -وبتحقيق زايد حممود الفياض، عارف أمحد عبدالغين. دمشـــــق: دار ســـ
 ص. 440م،  2016هـ،  1437
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 -مشهداين.  هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالكرمي  776أمحد بن حيىي بن أيب حجلة )ت    /نطق الطري م
 ص. 603هـ،  1439الرابط: دار األمان، 

 
هـ(؛ حتقيق السيد  370احلسن بن بشر اآلمدي )ت  /املوازنة بني شعر ءيب متام وال ورتي

 م. 2016هـ،  1437القاهرة: دار املعارف،  -أمحد صقر .
 

ــ(. 711مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور )ت   /نثار األزهار د الليل والن ار  -هــــــــــــــــــــــــــ
 ـ.؟ه 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة

 )مصورة من طبعة اجلوائب ابلقسطنطينية(. 
 

هـ(؛ عين بطبعها وعلق  231أليب متام حبيب بن أوس الطائي )ت  /نقائض جرير واألخطل 
)نسخة مصورة من   ؟هـ 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة -حواشيها أنطون صاحلاين اليسوعي.

 طبعة قدمية(. 
 
 الرتاجم التاريخ و 

 احملد ِّثني والرواة د احلديا( )تراجم  
 

 الرتاجم 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن علي   327عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي )ت    /ب ال الشافعي ومناق ه
 هـ. 1439الرايض: الناشر املتميز،  -الصومعي البيضاين.

 
هـ(؛ حتقيق  1192)ت  الدمنهوريبن عبداملنعم أمحد  /إحتاف امل تدين مبناقب ءئمة الدين

 ص.  200م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار ابن عفان،  -حممد حسني الدمياطي.
 هـ حمقًقا من قبل حممود حممد الكبش.   1436وسبق صدوره عام 

 ومرة أخرى بتحقيق عبدالقادر دمهان ومصطفى سليخ.
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 .ة مرعي احلنبليللعالم  ،مناقب األئمة اجملتهدين تنوير بصائر املقلدين يفلكتاب:  خمتصر  وهو  

 
دار    -هـ(؛ حتقيق شكري حممود أمحد.  711حممد بن مكرم بن منظور )ت    / ءخ ار ءيب نواس

 هـ. 1439الوراق، 
 

  - هـ(؛ حتقيق عامر حسن صربي.  275أمحد بن حممد املر وذي )ت    /ءخ ار الشيوخ وءخالق م
 هـ. 1439الثقافية، جدة: دار األوراق 

 دار البشائر اإلسالمية(. وهو يف السري والرتاجم.)سبق أن أصدرته هبذا التحقيق 
 

جعفر بن حسن  / التقاط الزهر من نتائج الرحلة والسفر د ءخ ار القرن احلا ي عشر
 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1177الربزجني )ت 

 ص.  592هـ، 
 

اللجنة  هـ(؛ بعناية  911بكر السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب /اتريخ اخللفامل
 1439جدة: دار املنهاج،  -.5ط -.العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 ص.  864هـ، 
 

أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويين )ت  /التدوين د ذكر ءهل العلم بقزوين
 هـ(  623

 هـ... 1440مية ابملدينة املنورة، حتقيقه ودراسته يف اجلامعة اإلسال
 

حممد بن عبدالرمحن السخاوي  /ترمجة شيخ اإلسالم قطب األوليامل الكرام اإلمام النووي 
كتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت:  املنامة: م  -هـ(؛ حتقيق حممد بن ًنصر العجمي.  902)ت  

 هـ. 1440دار املقتبس، 
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هـ(؛ حتقيق حممد    1070ح بن مصطفى الرومي )ت  نو   /الدر املنظم د مناقب اإلمام األعظم 
بريوت: دار الرايحني؛ كركوك: مكتبة   -أمحد مصلح املشهداين، أمحد يعقوب دودح اجلبوري.

 هـ. 1438أمري، 

 
هـ(؛ حتقيق  795عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت الذيل على ط قاف احلنابلة/ 
 مج.5هـ،    1439الرايض: مكتبة العبيكان،    -ط، جديدة.  -عبدالرمحن بن سليمان العثيمني.

 
 463أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب )ت    /رسالة د تسمية فق امل األماار

 هـ؟ 1439الرايض: دار رسالة البيان،  -رمحن بن حممد العوض.هـ(؛ حتقيق عبدال
هاء احملد ثني/ من كالم أيب يليه: تسمية من تدور عليهم األسانيد من رواة احلديث وتسمية الفق

 هـ(. 234احلسن علي بن املديين )ت 
 

رشواف عني احلياة د مناقب مشايخ الطريقة النقش ندية وب اهبم الن وية وءسرارهم الرابنية/  
هـ(؛ تعريب حممد مراد بن  910حسني بن علي الكاشفي، املعروف ابلواعظ اهلروي )ت 

بريوت:   -وصححه وعلق عليه عاصم إبراهيم الكيايل.  هـ(؛ ضبطه  1352عبدهللا القازاين )ت  
 ص.  576هـ،  1439مية، دار الكتب العل 

 للمعرب. /ذيل كتاب رشحات عني احلياةيليه: 
 
)ت   الوزاين هللا بن الطيبعبد/لروض املنيف د التعريف أبوال  موالي ع د هللا الشـــــريفا

، العاملية للكتاب  الدار:  الدار البيضــــاء -.الطييب الوزاين دراســــة وحتقيق لطيفةهــــــــــــــــــ(؛   1318
 ص(. 1040جـ ) 2هـ،  1439

 
هـ(؛  1089عبداحلي بن أمحد بن عماد احلنبلي )ت  /شذراف الذهب د ءخ ار من ذهب

دمشق؛ بريوت: دار   -.2ط -حتقيق حممود األرًنؤوط؛ خرج أحاديثه عبدالقادر األرًنؤوط.
 مج. 11م،  2016هـ،  1437ابن كثري، 

https://www.maghress.com/city/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.maghress.com/city/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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  -حتقيق حممد عبدالقادر عطا. هـ(؛  230حممد بن سعد البصري )ت  / الط قاف الكربى 

 مج. 9هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

هـ(؛ حتقيق خالد    851تقي الدين أبو بكر بن أمحد بن شهبة )ت    /ط قاف النواة واللغويني 
 هـ.1440دمشق: دار سعد الدين: دار كنان،    -أمحد املال السويدي، عارف أمحد عبدالغين.

 صر طبقات النحاة للزبيدي ابختصار احملل ي. يليه ابلتحقيق السابق: خمت 
 

الرابط:   -هـ(. 1315أمحد بن خالد الناصري )ت  /طلعة املشرتي د النسب اجلعفري
 هـ. 1439والعلم، املؤسسة الناصرية للثقافة 
 تصوير من الطبعة احلجرية.

 
ة  هـ(؛ برواي  606أسعد بن مهذب بن ممايت )ت  /الفاشوش د ءحكام وحكاايف قراقوش 

 -هـ(؛ حتقيق عمرو عبدالعزيز منري. 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 
 ص. 142م،  2016هـ،  1437القاهرة: عني للدراسات والبحوث اإلنسانية، 

 
حممد بن حممد احلجوجي   /فتح امللك العالم د تراجم بعض علمامل الطريقة التجانية األعالم

 ص.  608هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -رفاس.هـ(؛ حتقيق أنور ت 1370)ت 
 

بومجعة  هـ(؛ حتقيق    947)ت   الطيب بن عبدهللا ابخَمْرمة  / قال ة النور د وفياف ءعيان الدهر
 ص(.   3664مج ) 4هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -.2ط -.خالد زواري  ،مكري
 

عبدهللا هـ(؛ حتقيق    779)ت    اسطيحممد بن احلسن الو   /جممع األح ال وتذكرة ُءويل األل ال
 ص(.  2432مج )  3جدة: دار املنهاج،    -.3ط  -.حممد زكراي املقداد  ،حممد اخلضر  ،محيدان

 خمتصر من حلية األولياء( )
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حتقيق وتعليق حشيم بن   / راسة اترخيية نس ية: مشجرة الشريف علي بن مناور الكرميي

 2016هـ،  1437: دار البشائر اإلسالمية، بريوت  -غازي الربكايت، ًنصر بن علي الربكايت.
 ص.  384م، 

،  خاصة  أُلفي يف ذرية الشريف قتادة، وتوسعي يف نسب األشراف آل بركات  قدميةمشجرة 
  هـ(. 1406، وكاني حبوزة األمري علي بن منصور الربكايت )ت هـ1224 وقد دوني عام

 
هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن   739زايل )ت  علم الدين القاسم بن حممد الرب   /املقتفي لتاريخ ءيب شامة

عم ان: اآلاثر    -ن فهد بن عبدهللا آل سعود، بشار عواد معروف.بن سليمان العثيمني، تركي ب
 مج.  6هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  الشرقية للنشر؛

 
اللجنة العلمية مبركز دار  هـ(؛ بعناية  505حممد بن حممد الغزايل )ت املنقذ من الضالل/ 

 ص.  160هـ،  1438املنهاج، جدة: دار  -.2ط -.هاج للدراسات والتحقيق العلمياملن
 هـ. 1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -وبعناية ضياء الدين إبراهيم عبداللطيف.

 
أليب بكر بن عبدهللا العيدروس )ت   / النجم الساعي د مناقب القطب الك ري الرفاعي

 هـ(.914
لوسي )ت  اإلهلية شرح القصيدة الرفاعية/ حممود شكري اآل طبع يف مقدمة كتاب: األسرار

 هـ. 1439بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1342
 

كمال الدين حممد بن   /الوِّر  األنسي والَوار  القدسي د ترمجة العارف ع دالغين النابلسي
بريوت: دار الكتب   -فريد املزيدي.  هـ(؛ حتقيق أمحد  1214حممد شريف الغزي العامري )ت  

 ص.  448هـ،  1437العلمية، 
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 -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالستار. 806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  / الوفياف
 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر، 

 
 التاريخ  

 

 622 للصــدر الكبري أيب احلســن علي بن ًنصــر احلســيين )ت بعدءخ ار الدولة الســلجوقية/  
 هـ. 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة -هـ(؛ عين بتصحيحه حممد إقبال.
 )نشرته سابًقا كلية بنجاب(.

 
القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق يوسف السناري. 249علي بن اجلهم )ت  /ءرجوزة د اتريخ اخللفامل

 هـ. 1439لكرتوين، معهد املخطوطات العربية، النشر اإل

 
صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،    -يق عمر عبدالسالم تدمري.حتق  / اتريخ ابن األزرق الفارقي

 ص.  406م،  2016هـ،  1437
 

: دار اللؤلؤة، املنصـــــــــورة  -م(. 1910هــــــــــــــــــــــــ،  1328شـــــــــاهني مكاريوس )ت   /اتريخ إيران
 هـ.1440

 
بريوت:   -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 1338حممد فريد )ت  /اتريخ الدولة العلية العثمانية

 ص.  704هـ،  1439لمية، دار الكتب الع

 
ترمجة وتصنيف حممد عاشق بن احلافظ عمر  /اتريخ مكة املشرفة، املسمى ابألخ ار املكية

مكة املكرمة:   -هـ(؛ ترمجة هشام بن حممد علي عجيمي. 1022الرومي احلنفي )ت بعد 
 هـ. 1439املرتجم، 
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هـ(؛ حتقيق علي متويل   1277حممد عياد الطنطاوي )ت    /األذكيا أبخ ار مملكة الروسياحتفة  
 هـ. 1439القاهرة: دار الكتب والواثئق املصرية،  -أمحد.
 
  )ت بعدأمحد زين الدين بن حممد الغزايل املليباري    / فة اجملاهدين ىف بعض ءخ ار الربتغاليني حت

هـ،  1438الكويي: دار الضياء،  -.الشافعي املليباريعبدالنصري أمحد  حتقيقهـ(؛  1030
 ص. 232
يها قصيدة: حتريض أهل اإلميان على جهاد عبدة الصلبان/ أليب حيىي زين الدين بن علي تل 

 هـ(.  928املليباري )ت 

 
فضل هللا بن نصر هللا الغوري العجمي   /التوفة املكية واألخ ار الن وية املذيلة ابآلاثر احملكية

والواثئق القومية، القاهرة: دار الكتب  -هــــــ(؛ حتقيق خدجية حممد كامل. 755الكسائي )ت 
 هـ. 1437

 
 660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت    /ترغيب ءهل اإلسالم د سكىن الشام

 ص.  160هـ،  1437جدة: الدار،  -هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج.
 

 336هــــــــــــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد اإلدريســي. /خ وءعالماتري:  تو غة
 ص.

نبذة عن اتريخ الواحة منذ دخول اإلسـالم إىل فرتة االحتالل الفرنسـي، وضـمنه نصـوص تنشـر 
 ألول مرة، هي:

 هـ(. 1011نظم املرشد يف نظم احلكم العطائية/ أليب سرحان مسعود بن حممد التدغي )ت 
 هـ(. 1029الفالح يف آداب اجلماع والنكاح/ أمحد بن صاحل التدغي )ت بعد نظم حتفة 

 هـ(. 1274رسالة يف بيع الثنيا وهبة البنات ألقارهبن/ حممد اليزيد بن حممد الناصري )ت 
 هـ( 1347نظم حلية األشياخ وزينة األكابر الرس اخ، أو فهرسة العالمة املهدي الناصري )ت 

 ملؤلف جمهول. نظم يف فقه املواريث/
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 -هـــــــــــــــ(. 1320األزهري )ت بعد أمحد احلفين القنائي  /اجلواهر احلسـان د اتريخ احل شـان

 هـ )مصورة من طبعة بوالق(. 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة
 

ــنقيطية الرتكزية/   ــنية الكاملة املزية د الرحلة العلمية الشــــــ ــة الســــــ حممد حممود بن احلماســــــ
 هـ. 1440: دار اللؤلؤة، املنصورة -هـ(. 1322)ت  التالميد الرتكزي الشنقيطي

 
األشرف السياد قوصون )كافل السلطنة للملك الناصر   مل املقر  د اصطفا الدر املاون 

)ت بعد   عبد الرمحن بن عبد هللا القيسراين القرشي اخلالديبن براهيم إ / حممد بن قالوون(
هـ،  1437صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،  -هـ(؛ حتقيق عمر عبدالسالم تدمري. 746
 ص. 286م،  2016

 
 597عماد الدين حممد بن حممد الكاتب األصبهاين )ت  ر/  لعاذيل خريدة القار وجريدة ا

ن،  دمشق: دار سعد الدين: دار كنا   -هـ(؛ حتقيق حممود خلف البادي، عارف أمحد عبدالغين.
 ص.  254م،  2016هـ،  1437

 
هـ(؛ حتقيق نور  1170أليب عبدهللا حممد بن الطيب الشريف العباسي )ت  /الرحلة احلجازية
 جـ.  2هـ،  1439الرابط: وزارة األوقاف،  -ناء بوتوادي.الدين شوبد، حس 

 
ي إىل مكة، رحلة إىل املناطق الساحلية والداخلية ل ال  احلجاز هاينريش فرايهر   /رحلة حج ِّ

لندن: دار احلكمة،   -م(؛ ترمجة ريهام نبيل سامل. 1874هـ،  1291فون مالتسان )ت 
 هـ؟ 1440

م.. ومل يذكر   1860هـ،  1277ثني من عمره، يف عام رحلته إىل مكة وهو يف الرابعة والثال
 إسالمه.
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هـ(؛ حتقيق   725الدوادار )ت ركن الدين بيربس املنصوري  /زبدة الفكرة د اتريخ اهلجرة
 ص.  224م،    2016هـ،    1437صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،    -عمر عبدالسالم تدمري.

 
  438جر  هبرام ءجور بخر ملوك العجم سنة سري امللوك منذ بداية اخلليقة إىل مقتل يز 

ريوت:  ب -هـ(؛ حتقيق خالد أمحد املال السويدي. 216عبدامللك بن قريب األصمعي )ت  /م
 هـ. 1439الدار العربية للموسوعات،  

 
؛ نشره وذيله ابحلواشي  هـ( 462)ت  أبو القاسم صاعد بن أمحد األندلسي /ط قاف األمم

 1437القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة،    -.مود إمساعيلوالفهارس لويس شيخو؛ تقدمي حم
 ص. 124م،  2016هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق ايسر حممد   429عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت أليب منصور  / ط قاف امللوك
 ص.  136م،  2016هـ،  1437صيدا؛ بريوت: املكتبة العصرية،   -ايسني البدري.

 والفراعنة وملوك اليمن وعرب الشام وعرب العراق وكندة( )اجلزء املخصص مللوك األنبياء 
 

دراسة وحتقيق عمرو  / عنهفتوح مار احملروسة على يد سيدي عمرو بن العاص رضي هللا
 ص.  616م،  2016هـ،  1437القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة،   -عبدالعزيز منري.

 
 888ين حممد بن حممد بن ظهرية )ت مجال الد /الفضائل ال اهرة د حماسن مار والقاهرة
مة للكتاب، القاهرة: اهليئة املصرية العا  -.2ط -هـ(؛ حتقيق مصطفى السقا، كامل املهندس.

 ص.  245م،  2017هـ،  1438
م. وهناك   2009)هكذا ورد رقم الطبعة يف نشرة اإليداع، وقد صدرت الطبعة الثالثة عام 

 اختالف يف اسم املؤلف وسنة الوفاة(! 
 

 هـ(؛  927شهاب الدين أمحد بن حممد املنويف )ت  /لفيض املديد د ءخ ار النيل السعيدا

http://www.albabtainlibrary.org.kw:88/ipac20/ipac.jsp?session=1M414E889X109.72441&profile=ara&uri=search=TL~!(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20/&term=(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20/%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%20%D8%9B%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%B0%D9%8A%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%20%D8%9B%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&aspect=basic&menu=search&source=~!production
http://www.albabtainlibrary.org.kw:88/ipac20/ipac.jsp?session=1M414E889X109.72441&profile=ara&uri=search=TL~!(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20/&term=(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20/%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%20%D8%9B%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%B0%D9%8A%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%20%D8%9B%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&aspect=basic&menu=search&source=~!production
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  ص.  160هــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية ،  -حتقيق حممد الزاهي.
 

حتقيق عمر عبدالسالم  /كتاابن د كتال ذيل كتال األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل
 ص. 136م،  2016هـ،  1437لعصرية، صيدا؛ بريوت: املكتبة ا -تدمري.
 . سرية امللك األشرف قايتباي  :يليه
 

 2016هـ،    1437القاهرة: دار القمري،    -هـ(.  1326مصطفى كامل )ت    /املسألة الشرقية
 ص.  352م، 
 

عبدالسالم بن أمحد اللجائي العمراين   /املفاخر العلية والدرر السنية د الدولة احلسنية العلوية
هـ؟  1440لرابط: وزارة األوقاف، ا -م(؛ حتقيق حممد الدريدي.  1914 هـ، 1332)ت 

 )أصله رسالة دكتوراه(. 
 

هــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممود  568مظهر الدين حممود بن حممد اخلوارزمي )ت من اتريخ خوارزم/ 
 ص. 192هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -خلف.حممد 
 

الوريكي؛ حققها وقدم حممد الغيغائي العمري  / م 1857من املغرل إىل احلجاز عرب ءورواب 
 هـ؟ 1439بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -هلا سليمان القرشي.

 

 
 ***     ***     *** 

 واحلمد هلل على تيسريه وتوفيقه
 

 ***     ***     *** 
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