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 تراثنا اإلسالمي العظيم 
 

 ( عنوان جديد! 1500أكثر من )
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
 
 
 
 
 
 
 
 هـ 1439مجادى اآلخرة 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة

 
 عامٍل وداعي، احلمد هلل الباقي، والصالة والسالم على الرسول اهلادي، وعلى اآلل والصحب وكل   

 وبعد:  ساعد وقدَّم.أو  علَّم،جاهد و  وأأخلص، دعا و 
قد اتبعت حركة نشر الكتاب اإلسالمي منذ سنوات، فكان كثريًا بفضل هللا، واهتممت مبا  ف

خيص تراثنا اإلسالمي العظيم، فكان حجم ما طبع منه الفًتا للنظر، ومفخرة تبهج قلب كل   
 بعض يف ترتيب  ضها إل م   بعحمبٍ  لدينه وتراثه، فعزمت على مجع ما تناثر من عناوينه، وض

هـ، فبلغ    1439حىت منتصف عام    1435بسنوات مخس، من عام    مدته   موضوعي، وحددت 
 وهو جهد شخصي يعرتيه النقص. ( عنوان.1500أكثر من )

هـ(،   1340واعتربت )الرتاث( ابلوفيات، وهو كل من تويف قبل قرن أو أكثر، فاحلدُّ هو عام )
 ه معاصرًا.  اعتربتبعده  ومن تويف يف هذا العام أو

كما اعتربت الرتاث العلمي املقدم منهم هو املقصود، وليس جهود املعاصرين فيه، ولو كان  
جتميًعا لعملهم دون تدخل فيه، فما مل يؤلفوه هم، مل أدخله يف هذا العمل، واستثنيت منه  

 دواوين الشعر.. وهي قليلة.
 امعية نوقشت.سالة ج، أو ر وشرطت أن يكون العمل العلمي كتااًب مطبوًعا

ووزعت موضوعاته على تسعة أقسام، كما يف الفهرس، وملا كانت كتب اإلسالم كثرية وزعتها  
 ة موضوعات أخرى، ورتبت عناوينها )داخليًّا( على حروف املعجم. مثانيعلى 

 ينفع به. وأمحد هللا تعال الذي أعانين على هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يتقبله مين، وأن 
 

 مد خري يوسفحم
 هـ   1439مجادى اآلخرة 
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 املعارف العامة
 

أمايل سلطان العلماء عز   /األجوبة القاطعة حلجج اخلصوم لألسئلة الواقعة يف كل العلوم
هـ(؛ علقها حممد بن يوسف بن أيب بكر   660الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت 

 1436ابن حزم، بريوت: دار  -.خري رمضان يوسفهـ(؛ حققها حممد  711اجلزري )ت 
 ص.  393هـ، 
 

 1436، دارة امللك عبد العزيز الرايض: -.سعد بن حممد آل عبد اللطيفحتقيق  /األعالق 
 هـ.

شر والثاين أُل فت يف القرون العاشر واحلادي ع ورسائل لكتب ،خمطوطة إحدى عشرة ه ضم ن
   هي:عشر اهلجرية، 

 إلمساعيل بن رميح.  ،الدر املنظوم يف غرائب من العلوم
 رد أمحد القصري على منيع. 

 ملنيع العوسجي.   ،فع العار والشنار النقل املختار من كالم األخبار يف د
 رجوع حممد السناين.  

 إجازة مرعي الكرمي أليب مني.  
 انة.  إجازة أمحد بن شبانة لعثمان بن شب

 إجازة عبد الوهاب بن سليمان لعبد هللا بن سحيم.  
 تزكية حممد بن عبد الرمحن بن حممد الشافعي حملمد بن فوزان العريين.  

 لعثمان بن عيسى.   ، مقدمة كتاب )األنباء يف الرد على من قال ابلصالة للوابء(
 ان بن محدان.  ترمجة لعبد هللا العنقري وردت يف رسالة جوابية منه إل تلميذه سليم

 .جواب لعلي بن عمر املغامس
 

http://www.alukah.net/library/8010/
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هـ(؛ حتقيق تركي بن فهد  1205 الفيض حممد مرتضى بن حممد الزَّبيدي )ت أليب /األمايل
م،  2018، هـ 1439، بريوت: دار النهضة العربية -آل سعود، علي بن حممد العمران.

 ص.228
 

هـ(؛ حتقيق   911سيوطي )ت جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ال /التحدث بنعمة هللا
ص. يليه للمؤلف   254هـ،  1436مصر: دار آل ايسر،  -علي.دالواحد بن طارق بن عب

 .نفسه: تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد؛ التعريف آبداب التأليف

 

هـ( على الرسالة العضدية يف آداب البحث واملناظرة لعضد  927شرح املال حنفي )ت 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق السيد يوسف أمحد. / هـ( 756الدين اإلجيي )ت 

 مج.  2هـ،  1435
 هـ(...   1206وعليها ابلتحقيق السابق: حاشية العالمة الصبان )ت 

 888يليها: الرسالة السمرقندية يف االستعارات/ أليب القاسم بن أيب بكر السمرقندي )ت بعد  
 هـ(.  

 هـ(  951حممد اإلسفراييين )ت بن  وشرحها للعالمة عصام الدين إبراهيم
 . وحاشية الصبان عليها

 
هـ(؛ قابله أبصوله وأعده للنشر أمين   380أليب الفرج حممد بن إسحاق الندمي )ت  الفهرست/  
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مركز دراسات   -، مزيدة ومنقحة.2ط  -فؤاد السيد.

 ج. م 2 جـ يف 4هـ،  1435املخطوطات اإلسالمية، 
 

هـ(؛ حتقيق وتعليق وليد بن    711البن شيخ احلزامني أمحد بن إبراهيم )ت    / جمموع فيه رسائل
ص )لقاء العشر األواخر  175هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حممد العلي.

 (. 17ابملسجد احلرام: السنة 
 وهي:
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 البلغة واإلقناع يف حّل شبهة مسألة السماع.
 الفرق بني التوحيد واالحتاد.  شاد يف االست لوامع 

 كتاب فيه ملعة من أشعة النصوص يف هتك أستار الفصوص.
 تلقيح األفهام يف جممل طبقات اإلسالم.

 

عبداهلادي بن رضوان  املواكب العلية يف توضيح الكواكب الدرية يف نظم الضوابط العلمية/  
ركز دار املنهاج للدراسات مية مب ة العل هـ(؛ حتقيق اللجن 1305بن حممد جنا األبياري )ت 

 ص.  816هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -والتحقيق العلمي.
فيه   ، حاو ملسائل متنوعة مفيدة، وضوابط علمية سديدة، مجعيف مثانية علومجامع كتاب 
 . لكيةالضوابط الفقهية والنحوية والصرفية واللغوية والرسم والضوابط القرآنية واحلديثية والف  مؤلفه

 
 -عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي؛ حتقيق فائزة عباس اإلدريسي.  /النُّقاية يف أربعة عشر علًما

 ص.  133هـ،  1435بغداد: مكتبة دجلة؛ عم ان: عشتار، 
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 الفلسفة وما إليها
 

هـ(؛ حتقيق نظرية  629موفق الدين عبداللطيف البغدادي )ت  /األعمال الفلسفية الكاملة
 هـ. 1439الرابط: دار األمان،  -محد.عون، فؤاد بن أفدواش، يونس أج

 
 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /االنتصار ألهل األثر، املطبوع ابسم نقض املنطق

جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛ مكة املكرمة: دار عامل  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن حسن قائد.
 .ص 406،  48هـ، 1435الفوائد، 

 
 هـ( 606حممد بن عمر الرازي )ت  /م املنطقالتبصرة يف عل

طبع مع: حتفة احملقق بشرح منظومة نظام املنطق/ أليب بكر بن عبدالرمحن بن شهاب الدين  
؛ بريوت: دار كركوك: مكتبة أمري  -هـ(؛ حتقيق مشتاق صاحل املشاعلي. 1341العلوي )ت 
 هـ. 1439ابن حزم، 

 
 -أمحد الشاذيل األزهري.  هـ(؛ اعتىن به  1355)ت    حممد بن عليان املرزوقيتعريف املقوالت/  

 ص. 85هـ،  1437عم ان: دار النور املبني، 
 هـ(. 1177خليل ]بن املرشد[ بن حممد املغريب )ت   /بغية اإلرادات بشرح املقوالتيليه: 
هـ(، مع تتمة وتعليقات   1336ي )ت  هارون عبدالرازق البنجاو   /آداب البحث واملناظرةيليه:  

 مد. ولده حم
 . فن املناظرة وهذا األخري يبدو أنه تسمية من قبل احملقق، وهو يف الكتاب: 

 
هـ(؛  1274حممد بن احلاج السلمي الفاسي )ت  / اجلوهرة الفريدة يف حّل رموز اخلريدة

اجلمعية املغربية للدراسات  تطوان: مجعية تطاون امسري:  -حتقيق جعفر بن احلاج السلمي.
 هـ(. 1439األندلسية، 

 )وهو يف املنطق( 
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حاشية الكلنبوي على شرح مري أيب الفتح على حاشية املال حنفي على الرسالة العضدية 

حتقيق أمحد ؛ هـ( 1205إمساعيل بن مصطفى الكلنبوي )ت  يف آداب البحث واملناظرة/
 ص.  748هـ،  1438، بريوت: دار الكتب العلمية -فريد املزيدي.

 
(؛ وشرحها للعالمة طاشكربي زاده )ت  هـ 756جيي )ت عضد الدين اإلرسالة األخالق/ 

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم صالح اهلدهد. 968
 

هـ(؛ حققها وصدرها    1205إمساعيل مصطفى الكلنبوي )ت   /رسالة القياس من علم املنطق
 .ص 104 هـ،1435بريوت: دار الذخائر،  -يد عبداللطيف فودة.ابلتعديل سع

 
هـ(؛  986املال جنم الدين عبدهللا بن حسني البهاابدي اليزدي )ت  / شرح هتذيب املنطق

 هـ. 1439عم ان: دار النور املبني،   -حتقيق عبداحلميد الرتكماين.
، مال عبدهللا اليزدي، املفيت  وبذيله شروح الضابطة: مريزا جان الباغنوي، حبر العلوم اللكنوي

 دي، الفاضل عبداحلليم اللكنوي.سعد هللا املرادآاب
 

هـ(؛ حتقيق   1254حسن بن درويش القويسين )ت  /شرح السلَّم املنورق يف علم املنطق
 هـ. 1438القاهرة: دار الصاحل: دار اإلمام مالك،  -مصطفى أبو زيد.

هـ(، وتقرير الشيخ خط اب  1263البوالقي )ت عليه تعليقات من حاشية الشيخ مصطفى 
 الدَروي.

: الفوائد السنية يف شرح األشكال املنطقية/ أليب الربكات أمحد بن حممد العدوي املعروف  عهوم
 هـ(.  1201ابلدردير )ت 

 
زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي    /الفيوض اإلهلية بشرح األلفية الوردية يف علم التعبري 

 ص.  416هـ،  1437 عم ان: دار الفتح، -ـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز أمني.ه 1031)ت 
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سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت كشف التمويهات يف شرح اإلشارات والتنبيهات/  

 983مج )  2هـ،    1436عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق عيسى ربيح جوابرة.  631
 ص(. 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد   606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت  /والتنبيهاتلباب اإلشارات 

 ص. 191هـ،  1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -زي السقا.حجا
 

القطب التحتاين حممد بن حممد الرازي )ت  لوامع األسرار شرح مطالع األنوار يف املنطق/ 
 610هـ،    1436مكتبة الثقافة الدينية،    القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق حمفوظ أيب بكر معتومة.  766
 ص. 
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  املنطق(/ ذمّ  رمي )رسالة يف إىل ابن عبدالك مرُّ النسيم
 هـ. 21/11/1437السيوطي؛ نشرها حممد آل رحاب يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 تكرور. وهو اتج الدين أبو الفضل حممد بن عبدالكرمي التلمساين، عامل 
 

هـ(؛ حتقيق    690مشس الدين حممد بن أشرف السمرقندي )ت  املعارف يف شرح الصحائف/  
مج   2هـ،    1437القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -مد عياد.عبدهللا حممد إمساعيل، نظري حم

 ص(.  1528)
 وسبق أن ُحقق األصل: الصحائف اإلهلية )يف الكالم والفلسفة( كالمها للسمرقندي.  

 
هـ(؛    685ت  غريغوريوس بن هارون املعروف اببن العربي )  /مقالة خمتصرة يف النفس البشرية

 ص.  135هـ،  1437دمشق: دار التكوين،  -.تقدمي وضبط وتعليق علي حممد إسرب
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 الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم
 

مة حممد    /األجوبة السديدة على األسئلة العديدة الزرقاين )ت   باقي بن عبدالإفتاء الشيخ العال 
 ص.   231هـ،    1437التوحيد،    الرايض: دار  -هـ(؛ حتقيق خالد بن حممد السكران.  1122

 
 902مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت ارتياح األكباد أبرابح فقد األوالد/ 

 هـ. 1439القاهرة: الروضة للنشر،   -هـ(؛ حتقيق فريق البحث العلمي بشركة الروضة للنشر.
 

ناية اللجنة هـ(؛ ع 782حممد بن عبدالرمحن احلبيشي )ت الربكة يف فضل السعي واحلركة/ 
 816هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -لدراسات والبحث العلمي.العلمية مبركز دار املنهاج ل

 ص. 
 

ــط اليدين إلكرام الوالد ين حممد غوث بن انصــــــر الدين حممد املدراســــــي الشــــــافعي )ت   /بســ
ــ(، حتقيق السيد عبدهللا احلسيين. 1238 ــ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـــــــــ هـــــــــ
 (.16ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة  111

 ]يف بر   الوالدين[.
 

زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي بيان فضــل علم الســلف على علم اخللف/  
 هـ. 1438جدة: دار األوراق الثقافية،  -فتحي البكريي.هـ(؛ حتقيق أمحد بن  795)ت 
 

ــيوطي )ت  /أتخري الظالمـة إىل يوم القـيامـة  911جالل الـدين عبـدالرمحن بن أيب بكر الســــــــــــ
ــ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. ــ، 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ ص  31هـ
  (.223)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 
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وجيه الدين عبدالرمحن بن زايد اليمين )ت   /حتذير أئمة اإلســـالم عن تغيري بنال البيت احلرام

 1435وت: دار البشائر اإلسالمية، بري  -هـــــــــــــــ(؛ اعتىن  ا يوسف بن حممد الصبحي. 975
 (.16ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة  48هـ، 

حول ما حصــــل للكعبة املشــــر فة من تشــــعُّب يف ]أجاب فيه عن ســــؤال ورده من مكة املكرمة 
 هـ...[. 959بعض جدراهنا، وذلك يف سنة 

 
ل يف تفتقومي األ قطب الدين حممد بن حممد اخليضـري الدمشـقي ضـيل الل  على العسـل/ سـ 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـــــــــ(؛ حتقيق نظام حممد صاحل يعقويب. 794الشافعي )ت  
 (.299ء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ )لقا -ص. 67هـ،  1438

 
ألمحد بن إبراهيم  /عن أعمال اهلالكني  تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني

املنصورة: مكتبة فياض،   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالسميع. 814بن النحاس الدمشقي )ت 
 .ص 398هـ،  1435

 
حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية؛ حتقيق عبداحملسن  /املصيبةاجلمع بني الصرب والشكر يف 

 ص. 133هـ، 1437ألثر، الكويت: مكتبة أهل ا -بن عبدالعزيز الفهد.
 ذكر أنه يطبع ألول مرة عن نسخة فريدة. 

 
هـ(؛ حتقيق   1071حممد بن صاحل الدجاين املقدسي )ت    /جواهر القالئد يف فضل املساجد

 هـ. 1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -انة.حسام الدين بن موسى عف
 

  - هـ(؛ حتقيق عادل شوشة.  804سراج الدين عمر بن علي بن امللقن )ت  / حدائق األوليال
 ص.  896هـ،  1435مكتبة فياض، املنصورة: 

 .( جملًسا يف شىت فروع املعرفة واآلداب واألخالق واملواعظ وغريها من العلوم133حيتوي على )



12 
 

 
ستاين السندي عبدالواحد بن دين حممد السيو حسن الفهم والتعقل يف مجع الكسب والتوكل/  

لكويت: دار الضياء،  ا - عليه أبو الربكات حق النيب السندي.هـ(؛ حققه وعلق  1224)ت 
 هـ. 1438

رسالة يف مدح السعي وذّم البطالة/ مشس الدين أمحد بن سليمان  يليه ابلتحقيق السابق: 
 هـ(.  940الشهري اببن كمال ابشا )ت 

 
ن  أمو امل /املسمَّى: هداية الضاّل املشتغل ابلقيل والقالاحلضُّ على العمل وترك الكسل، 

املغرب: مركز العمودي للرتمجة   -هـ(؛ حتقيق عبداجمليد خيايل. 1310بن عمر الكتاين )ت 
 ص. 310هـ،  1435ونشر الرتاث املخطوط، 

 
  هـ(؛ حققه حممد أمجل اإلصالحي؛   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    / الدال والدوال

 ص.  678هـ،  1437ارة األوقاف، الدوحة: وز  -خرَّج أحاديثه زائد بن أمحد النشريي.
 

هـ(؛ حتقيق  1098شهاب الدين أمحد بن حممد احلموي )ت  /الدر املنظوم يف فضل الروم
 . ص 128هـ، 1435بريوت: دار املقتبس،  -أمحد احلمداين.

 
 هـ(. 1303عثمان كمال الدين احلسيين )ت بعد  /رأس احلكمة

 1435بريوت: دار ابن حزم،  -يوسف.طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري رمضان 
 .480 – 443هـ، ص 

 
الرّد على أهل البدع وتبيني أصول السنة وحفظ ما ال بّد للعمل منه بشاهد احلديث 

هـ(؛ قرأه وعلق عليه رضوان بن   353أليب القاسم مسلمة بن القاسم القرطيب )ت  /والقرآن
 ص.  71هـ،   1437الرايض: دار التوحيد،  -صاحل احلصري.
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رسالة عن قوٍم من أهل البدع أيكلون احلّيات والضفادع وي نزلون النريان  ويؤاخون النسال  
هـ(؛ حتقيق  724عالء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي )ت  /والصبيان 

ص )لقاء العشر  78هـ،  1435ر اإلسالمية، بريوت: دار البشائ -.السيد عبدهللا احلسيين
 (.16ملسجد احلرام: السنة األواخر اب

 
أليب اخلري أمحد بن مصطفى طاشكربي زاده )ت  /الرسالة اجلامعة لوصف العلوم النافعة

 هـ. 1438إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق علي حممد زينو. 968
 

مجع نصوصه وخرج   /واحلديث واألصول والفقهرسائل ابن عبدالرّب يف التفسري والقرالات 
 جـ.  2هـ،  1439القاهرة: دار الكلمة،  -بداملعطي أمني قلعجي.مقدماته ع حديثه وكتب

 
هـ(؛ عين به عبداحلكيم   597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  روضة الناقل ونزهة العاقل/  

 هـ.  1437ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي،  -األنيس.
 

هـ(؛ حتقيق بريك هللا   875)ت  حممد الثعاليبعبدالرمحن بن رايض الصاحلني وحتفة املتقني/ 
 ص.  538هـ،  1436اجلزائر: دار الوعي،  -حبيب التيندويف.

 كتاب يف الوعظ والتصوف وأحوال الربزخ واآلخرة.
 

بن أمحد بن أمني الدين حممـد  /الزلف ى إىل هللا تـعاىل والقربة يف تعمري ما ســـــــــــقط من الكعـبة
بريوت: دار البشائر  -اعتىن  ا يوسف حممد الصبحي. هــ(؛ 1040املصري احلنفي )ت حنو  

 (.16ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة  30هـ،  1435اإلسالمية، 
الذي ]سبب التأليف هو ما حصل للكعبة املشر  فة من سقوط بعض جدراهنا إثر السيل العظيم  

 هـ...[. 1039دخل املسجد احلرام عام 
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هـ(؛ تقدمي وحتقيق ايسني  1240نظم العريب بن عبدهللا املس اري )ت  /سراج طالب العلوم
 ص.  168هـ،  1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -أزكاغ املكناسي.

 وهو يف فضل العلم وآدابه، وطرق حتصيله وبذله.  
 

هـ(؛  1317نعمان بن حممود اآللوسي )ت  /غالية املواعظ ومصباح املتعظ وقبس الواعظ
 .ص 800هـ، 1435ة فياض،  املنصورة: مكتب  -قيق عبدهللا عبدالسميع.حت
 

هـ(؛ دراسة   1188حممد بن أمحد السف اريين )ت غذال األلباب لشرح منظومة اآلداب/ 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية؛ الكويت: لطائف   -وحتقيق عابد بن عبدهللا الثبييت وآخرين.

 مج. 6هـ،  1438لنشر الكتب والرسائل العلمية، 
 

هـ(؛ حتقيق  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /فضائل بيت هللا احلرام
 هـ. 1437ب، إستانبول: دار اللبا -ماهر أديب حبوش.

 
هـ(؛ 795عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  / فضل علم السلف على علم اخللف

 ص.  99هـ، 1435ر املبني، عم ان: دار النو  -حتقيق حممد خري رمضان يوسف.
 

هـ(؛ حتقيق عبدالباسط بن جاسم   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت الفوائد/ 
 هـ. 1439املرياث النبوي،  اجلزائر: دار -املشهداين.

  امشه: رسالة خمتصرة يف تفسري سورة العنكبوت/ البن تيمية. 
 

نظم أيب العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاللية/  الفوائد امللتقطة والوصااي املعتربة، أو الوصية
  هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ حتقيق ايسني أزكاغ. 1175اهلاليل )ت 

 
 هـ(. 318أليب مطيع مكحول بن الفضل النسفي )ت  /اللؤلؤايت
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 هـ، ...  1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 ومواعظ ووصااي شىت.وهو أحاديث وآاثر وحكم  

 
(/ حتقيق ماهر أديب حبوش  هـ   1014جمموع رسائل العالمة املال علي القاري )املتوىف سنة  

 1437إستانبول: دار اللباب،    -ها وقدم هلا حممد خلوف العبدهللا.وآخرين؛ أشرف على حتقيق
 مج.  8هـ، 

 ( رسالة يف خمتلف الفنون.80حيتوي على )
 

 -هـ[.  1325]ت  أمحد زيدان اجلكين  المة الشيخ حممد األمني  جمموعة رسائل وفتاوى للع 
 هـ. 1439املدينة املنورة: مكتبة إحياء العلوم، 

 وهي:
 اء هللا احلسىن/ حتقيق حممد سيدي بن موالي.مرغب العباد يف أمس

 الوظيفة: أذكار املساء والصباح/ حتقيق حممد األمني بن احلسني اجلكين.
 ن اجلكين.عليق احلسني بن عبدالرمحالفتاوى الفقهية/ مجع وت

 
هـ(؛ تقدمي    1036أليب العباس أمحد اباب التنبكيت )ت  مرآة التعريف بفضل العلم الشريف/  

هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -وحتقيق مصطفى بن مبارك عكلي التمكرويت.
 ص. 135

 اختصره من كتابه: حتفة الفضالء ببعض فضائل العلماء.
 

هـ(؛ عين  ا عبداحملسن   1285عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب )ت  املقامات/  
 هـ. 1438بن عبدالعزيز آل الشيخ، 

 
سائل وفتاوى الشيخ القدوة القاضي عبداللطيف بن علي آل جودر املالكي البحريين  من ر 
بار؛ ويليها:  ، وفيها: حقيقة األخبار عن كعب األحهـ( رمحه هللا تعاىل 1366 – 1296)
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الس الذكر من رفع الصوت وتكرير لفظ اجلاللة والتولُّه والغيبوبة  فتوى عما تتضمنه بعض جم
ذلك؛ ويليها: حول االستفتاء عن الغوص يف رمضان/ حتقيق وتعليق  والصرع والزعيق وحنو

اخر ص. )لقاء العشر األو   135هـ،    1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -عبدهللا احلسيين.
 (.273، 272، 271ابملسجد احلرام؛ 

 
غزي منظومة جواهر الذخائر يف الكبائر والصغائر أليب الربكات بدر الدين حممد بن حممد ال

 462هـ،    1437الرايض: احملقق،    -حققها وشرحها محد بن عبدهللا املنصور.هـ(/    984)ت  
 ص. 
 

  - .؛ حتقيق حممد شايب شريفهـ(  875)ت   أتليف عبدالرمحن بن خملوف الثعاليب  /النصائح 
 ص. 548هـ، 1435، دار ابن حزم بريوت:

 
طنجة: دار   - يونس بَقيان.هـ(؛ حتقيق  238عبدامللك بن حبيب األندلسي )ت الورع/ 

 هـ. 1439احلديث الكتانية، 

 
 علوم القرآن 

 
هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد/ 

 . )كتاب إلكرتوين(. 196 –  165هـ، ص ص  1438ق عبداحلكيم األنيس، قيحت

 
هـ(؛ حتقيق السيد   732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت  برهان الدين    / اإلجزال يف معرفة األجزال 

 هـ. 1439عم ان: دار عمار،  -عبدالغين مربوك.
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باس أمحد بن  الع أليبأجوبة حول استشكاالت وأحباث يف القرالات تتعلق حبرز األماين/ 
تونس: دار اإلمام ابن   -هـ(؛ دراسة وحتقيق أسامة بن العريب.  995علي املنجور الفاسي )ت  

 هـ. 1439عرفة، 
 

أمايل سلطان العلماء عز  األجوبة القاطعة حلجج اخلصوم لألسئلة الواقعة يف كل العلوم/ 
ن يوسف بن أيب بكر  هـ(؛ علقها حممد ب 660الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت 

 ص. 393هـ،  1436هـ(؛ حققها حممد خري رمضان يوسف،  711اجلزري )ت 

خمتلفة، واملسائل املشكلة يف القرآن الكرمي تشكل ثلث الكتاب، فقد بلغت مسائل يف علوم 
 .132 – 17( مسألة، وهي من ص 181)

ل القرآن" بتحقيق  وقد سبق صدور هذه املسائل مفردة يف كتاب، بعنوان "الفوائد يف مشك
يف  هـ ابلتحقيق نفسه بعنوان "فوائد  1429هـ، مث عام  1387سيد رضوان علي الندوي عام 

 مشكل القرآن" ويبدو أن أصله رسالة علمية. مع فروق بينهما. 
 

األجوبة الوهبية عن األسئلة الزعبية، ويسمى أيًضا: بغية األريب اللّّب لكشف سؤاالت  
  -هـ(؛ حتقيق مبارك بن راشد احلثالن. 1188لسف اريين )ت أمحد ا حممد بناحلبيب الزعّب/ 

 ص.  162هـ،  1437عم ان: دار الفتح، 
 وهي يف علوم القرآن.

 
حممد بن  االختالف بني قالون وورش يف روايتهما عن انفع، املسمَّى اختصارًا مفردة انفع/ 

وت: دار ابن حزم،  بري  -هـ(؛ حتقيق ودراسة حازم حممد سالم. 476شريح الرعيين )ت 
 ص. 199هـ، 1435

 
حتقيق صربي بن سالمة  هـ(؛  360حممد بن احلسني اآلجري )ت  / أخالق محلة القرآن

 هـ. 1438الرايض: مدار القبس،  -شاهني.
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حممد  األربعون التفسريية: أربعون حديثًا صحيحة فيها تفسري أربعني آية من أربعني سورة/ 
للمؤلف   - درة هـ )ضمن: رسائل ان 1435بن حزم، بريوت: دار ا -خري رمضان يوسف.

 (.96 – 45ص ص  -نفسه 

 
  958مجال الدين يوسف بن عبدهللا األرميوين )ت    / فضل سورة اإلخالصأربعون حديثًا يف  

هـ )ضمن: رسائل   1435بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.
 (. 44 – 7اندرة ص ص 

 
رضي الدين أبو بكر بن عبدالوهاب الناشري )كان حيًّا   / قرآن العظيمأرجوزة يف إماالت ال

املدينة املنورة: اجلامعة    -وحتقيق وشرح أمين بن إقبال بن حممد إمساعيل.هـ(؛ دراسة    973سنة  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 160هـ،  1437اإلسالمية، كلية اللغة الربية، 

 
 982أليب السعود حممد بن حممد العمادي )ت    /ن الكرمي إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآ 

 هـ(.
 هـ... 1439 – 1438ملدينة املنورة، حقق يف اجلامعة اإلسالمية اب

 
أليب الطيب عبداملنعم بن عبيدهللا بن  اإلرشاد يف قرالات األئمة السبعة وشرح أصوهلم/ 

مكتبة أمري؛ بريوت:  كركوك:   -هـ(؛ حتقيق ودراسة صالح ساير العبيدي. 389غلبون )ت 
 . ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(  903هـ،  1436دار ابن حزم، 

 
 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت األزهار الفائحة يف شرح الفاحتة/ 

ص. )كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة    51هـ،    1437هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس،  
 هـ(. 28/12/1437 األلوكة بتاريخ 
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]سورة   أ ْكرب   إ الَّ يف  ك ت اٍب مُّب نٍي{االستغنال ابلفتح املبني يف االستثنال يف قوله تعاىل: }و ال 
 32هـ(؛ حتقيق حممد عايش،  805[/ سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت 61يونس: 

 هـ(. 1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -ص )ضمن: املكتبة البلقينية.

 
 هـ(. 792علي بن علي بن أيب العز احلنفي )ت  /أسرار اخلطاب وأنوار الكتاب

الرايض: مدار الوطن   -صدر ضمن: حبوث يف التفسري وعلوم القرآن/ أمحد بن حممد الربيدي.
 .100 - 3هـ، ص  1437للنشر، 

 
حتقيق هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اإلشارات يف شواذ القرالات/

 . )كتاب إلكرتوين(.265 – 199هـ، ص ص  1438عبداحلكيم األنيس، 
 

سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الوفائي الفضايل )ت لى القرالات السبع/ األصول ع
 هـ(. 1020

 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 هـ(.833 )ت  بن اجلزريحممد بن حممد  /اإلعالن يف مسألة )آآلن(
عداد  إ دراسة وصفية/ املؤلفات يف مسألة )آآلن(: دراسة وحتقيق هلذه الرسالة، جاءت ضمن:

اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي و الدراسات    املدينة املنورة:   -براهيم بن حممد السلطان.إ
 ص )رسالة ماجستري(.  151هـ، 1433 سالمية، قسم القراءات،اإل
 

هـ(؛ تقدمي   1081)ت حممد بن حممد اإلفراين خوان/ ى مسائل تذكرة اإلإقامة الربهان عل
هـ[، اتريخ اإليداع   1435أغادير، املغرب: اجمللس العلمي احمللي، ] -وتقومي حممد الصاحلي.

 ص. 170م،  2014
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هـ(؛ حتقيق وائل   623عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة/ 
 هـ. 1439لرقمية، القاهرة: ع لم إلحياء الرتاث واخلدمات ا -شوري.حممد الشن

 
اإلنصاف فيما بني علمال املسلمني يف قرالة "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف فاحتة الكتاب  

هـ(؛ دراسة وحتقيق  463يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب )ت من االختالف/ 
 ص.  360هـ،  1436ابطة احملمدية للعلماء، الرابط: الر  -.2ط -عبداللطيف اجليالين.

 
  / علم اإلنصاف: خمتصر االنتصاف من الكشاف: وهو حماكمات بني الزخمشري وابن املنريّ 

هـ(؛ حتقيق حممد ديب العباس، حممد   704الدين عبدالكرمي بن علي ابن بنت العراقي )ت 
  - دالرحيم سلطان العلماء .ربيع اجلنيدي؛ راجعه ودققه وأشرف على إخراجه وقدم له حممد عب

 هـ؟ 1439الدولية للقرآن الكرمي، ديب: جائزة ديب 
 )وسبق حتقيقه يف جامعة سوهاج مبصر(.

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة السيد    786مشس الدين حممد بن يوسف الكرماين )ت    /أمنوذج الكشاف

 هـ؟ 1438الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة؛ الكويت: دار الضياء،  -حممد سالم.
 )حاشية على كشاف الزخمشري(.

 
ر الواضحة يف تفسري الفاحتة ويتضمن شرح أمسال هللا احلسىن وتقرير جممل عقائد أهل األنوا

هـ(؛ حققه وعلق عليه محزة حممد وسيم   694عبدالعزيز بن أمحد الديريين )ت السنة/ 
 ص. 220هـ، 1435عم ان: دار الفتح،  -البكري.

 
 هـ(. 1327اجلكين )ت حممد العاقب بن ما أيىب  /التسهيل أهدى سبيل إىل حقيقة

 -طبع ضمن: ثالث رسائل قرآنية/ أعدها وقدمها أمحد بن سيدي حممد بن مود اجلكين.
 هـ. وهي: 1438الكويت: دار الضياء، 
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حممد بن أمحد بن خليفة القارئ )ت بعد  حبر اجلوامع يف شرح القصيدة املسماة ابلطاهرة/ 
 هـ(. 905
  هـ 1435، 1434مكة املكرمة، قبل طلبة جبامعة أم القرى يف  من حقق

و"القصيدة الطاهرة يف القراءات العشر الباهرة"، لناظمها فخر الدين أيب احلسن طاهر بن عرب 
 األصفهاين، مقرئ حافظ من علماء القرن التاسع اهلجري.

 
 745ف األندلسي )ت أليب حيان حممد بن يوسالبحر احمليط يف تفسري القرآن العظيم/ 

هللا بن عبداحملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية هـ(؛ حتقيق عبد
 مج. 27هـ،  1436]القاهرة: املركز[،  -واإلسالمية.

 
 1105موسى بن قاسم املكناسي املغريب )ت بعد الربهان يف رواية الدوري ابن صهبان/ 

 هـ(.
 هـ،...  1435املنورة،  بة ابملدينةاسات العليا جبامعة طيحققه طلبة من قسم الدر 

 هـ( رمحه هللا.  246هو القارئ حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهيب الدُّوري )ت 
 

؛ حتقيق وتقدمي هـ(  780)ت  أليب عبدهللا حممد بن يوسف اجلنايت    / البستان يف جتويد القرآن
الداين للدراسات يب عمرو  أمام  لماء، مركز اإلالرابطة احملمدية للع:  مراكش  -.املصطفى بوهالل

 ص. 195هـ، 1435 والبحوث القرآنية املتخصصة،
 

هـ(؛ حتقيق حممد  444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت البيان يف عدّ  آي القرآن/ 
 ص. 400هـ،  1435القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،  -سيد فتح هللا.

 
أليب   /املواضع اليت أوهم فيها واملواضع اليت أمهلهانبيه على ام اخلّراز والتبيان قاعدة اإلم

املدينة   -هـ(؛ حتقيق مدثر األمني حسن خريي. 1006علي احلسن بن حممد الدرعي )ت 
 هـ. 1439املنورة: املركز اخلريي لتعليم القرآن الكرمي، املقارئ القرآنية، 
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 هـ(. 1178زهري )ت حيمي الشافعي األحممد الس أمحد بن اتج البيان أللفاظ القرآن/ 

 هـ...  1439حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
 

هـ(؛ حتقيق  1001حممد بن حممد بن عبدالرمحن البهنسي )ت اتج العرفان لعلوم القرآن/ 
 ص.  468هـ،  1435ار ابن حزم، إستانبول: مكتبة اإلرشاد؛ بريوت: د -  اء الدين داْرْْتا.

 
أليب احلسن علي بن حممد بن أتويل اآلايت املشكلة املوضحة وبياهنا ابحلجج والربهان/ 

 1436القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -هـ(؛ حتقيق انصر حممدي.  380مهدي الطربي )ت 
 ص.  312هـ، 

 
؛ حتقيق حممد رضوان  هـ( 676حيىي بن شرف النووي )ت  /التبيان يف آداب محلة القرآن

 هـ. 1439دمشق: دار الرسالة،  -عرقسوسي.
 

بريوت:  -هـ[. 616أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي ]ت التبيان يف إعراب القرآن/ 
 ص. 630هـ،  1437دار ابن حزم، 

 
عبدالرمحن بن حممد بن اخلياط القره داغي )ت التبيان يف بيان الناسخ واملنسوخ من القرآن/  

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -دراسة وحتقيق أميد جنم الدين املفيت.هـ(؛    1335
 هـ. 1438

 
أليب شامة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي )ت  تتمة البيان ملا أشكل من متشابه القرآن/ 

دي القصيم: مؤسسة هيلة الرباهيم العبو  -هـ(؛ حتقيق ودراسة أمحد بن سليمان اخلضري. 665
 هـ. 1438: جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، اخلريية
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صدقة بن سالمة   /التتمة يف قرالة الثالثة األئمة، أو إفراد الثالث الزائدة على السبعة
املدينة املنورة: جامعة طيبة،   -هـ(؛ حتقيق السامل حممد حممود اجلكين. 825املسحرائي )ت 

 هـ. 1439للقراءات،  للطيف مجيلكرسي الشيخ يوسف عبدا
 

التحرير والتيسري ملنظومة الزمزمي يف علم التفسري: شرح منظومة الزمزمي عبدالعزيز بن  
إستانبول: دار    -صهيب عبدالرحيم السامرائي.  /هـ(   976  –  900علي الزمزمي الشافعي )

 هـ. 1439األصول العلمية، 
 

أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي    التنزيل"/  التحصيل لفوائد كتاب "التفصيل اجلامع لعلوم
الدوحة: وزارة   -هـ(؛ حتقيق حممد زايد شعبان، فريد نصري شيخ البزورية. 440)ت حنو 
 مج.  7هـ،  1435األوقاف، 

 هـ،... 1435، 1434حقق من قبل طلبة يف جامعة أم القرى وغريها، و 

 
بدهللا األيويب )شيخ قراء  مد أمني بن عأليب العاكف حمحتفة األمني يف وقوف القرآن املبني/ 

 هـ(. 1275إستانبول، ت بعد 
 ... -هـ  1438 - 1435حقق يف جامعة أم القرى، 

 
حممد عمر بن املبارك املعروف ببحرق  حتفة القاري واملقري: شرح مقدمة اإلمام ابن اجلزري/  

، 1435لعصماء،  دمشق: دار ا  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عادل حممد الشنداح.930احلضرمي )ت  
 ص. 176

 
 نصارياألبن قوقب  إبراهيم بن عبدالرمحن  أبو إسحاق  برهان الدين  حتفة املريد ملقدمة التجويد/  

هـ، 1435عم ان: أمواج للطباعة والنشر،    -دراسة وحتقيق عماد علوان حسني.؛  هـ(  893)ت  
 ص. 200
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 756بن أمحد اإلجيي )ت  للقاضي عضد الدين عبدالرمحنالتفسري يف تكثري التنوير/ حتقيق 
 هـ(.  

 1435،  1434حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  
 هـ..
 

موسى بن أسعد احملاسين )ت  ختليص التلخيص ابلبيان والكشف عن مواهب الرمحن/ 
 1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -هـ(؛ دراسة وحتقيق محد بن عبدهللا العويف.  1173

 ورقة )ماجستري(.  414هـ، 

 
حممد عمر بن املبارك احلضرمي، املعروف ببحرق )ت  ترمجة املستفيد ملعاين مقدمة التجويد/ 

 186هـ،  1435دمشق: دار العصماء،  -نداح.هـ(؛ دراسة وحتقيق عادل حممد الش  930
 ص. 
 

 1138التونسي )ت  ف بربانز )قره خوجه(  أمحد بن مصطفى املعرو تزيني الغرة مبحاسن الدرة/  
 هـ(.

 هـ... 1436حققه جمموعة من الطلبة يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة، 
 . البن اجلزري " املرضيةالدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر "شرح 
 

 هـ(. 741)ت  حممد بن أمحد بن جزي الكليبزيل/ ـ التسهيل لعلوم التن
 هـ...  1438ابملدينة املنورة، عة اإلسالمية  حيقق يف اجلام

 
هـ(؛  1214حممد بن عبدالسالم الفاسي الفهري )ت  /تسهيل املعارج إىل حتقيق املخارج

الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،   -العمريي.حتقيق حمسن بن سامل 
 هـ. 1439
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هـ(؛ دراسة وحتقيق   844بلقيين )ت  أيب بكر الأمحد بن    /تعليق مبارك يف تفسري القرآن الكرمي
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،   -بدرية بنت سعيد الوادعي. 

 ورة النحل. من أول الكتاب، إل هناية س
 

تفسري آايت أشكلت على كثري من العلمال حىت ال يوجد يف طائفة من كتب التفسري فيها 
 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت ها إال ما هو خطأ/ القول الصواب بل ال يوجد في

هـ، 1435الرايض: دار الصميعي،  -.4ط -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالعزيز بن حممد اخلليفة.
 )أصله رسالة ماجستري(.مج  2

 
  أليب حممد عبداحلق بن عطية تفسري ابن عطية: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/ 

  - ة من الباحثني؛ إبشراف إدارة الشؤون اإلسالمية.هـ(؛ حتقيق جمموع 542األندلسي )ت 
 مج. 10هـ،  1436الدوحة: وزارة األوقاف، إدارة الشؤون اإلسالمية، 

حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ، رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملوبعنوان: 
 هـ.. 1435، 1434خمتلفة،  ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، يف سنوات 

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن صاحل   468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت التفسري البسيط/ 

ط، مصححة  -عبدالعزيز بن سطام آل سعود وآخرون.الفوزان؛ دققه ونقحه وضبطه 
 مج. 25هـ،  1439الرايض: العبيكان للنشر،  -ومنقحة.

 
 هـ(.  289تفسري بكر بن سهل الدمياطي )ت 

 هـ...  1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

دين عبدالرمحن هـ(، جالل ال 864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت تفسري اجلاللني/ 
املنصورة: دار   - هـ(؛ مجع وحتقيق حممد عبداللطيف اجلمل. 911بن أيب بكر السيوطي )ت 

 ص. 1028، 57هـ،  1435الفاروق، 
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الرايض: مدار الوطن  -شية هشام حممد سعيد برغش؛ راجعه أمحد عيسى املعصراوي.اوحب
 ص.  607هـ، 1436للنشر، 

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206ب )ت حممد بن عبدالوهاتفسري سورة الفلق/ 

 ـ.ه 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.
 

هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن حسن   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  تفسري سورة املسد/  
 ص. 175هـ،  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -قائد.

لشمس الدين حممد بن حممد ابن احملب  زايدات على تفسري السورة/  يليه ابلتحقيق السابق:
 هـ(. 788املقدسي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206حممد بن عبدالوهاب ) ة الناس/ تفسري سور 

 هـ. 1438األثرية اجلزائرية، ]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار  -الرومي.
 

هـ(؛   410أمحد بن معد اإلقليشي )ت  / تفسري العلوم واملعاين املستودعة يف السبع املثاين
 هـ. 1439دار الصاحل،  القاهرة:  -بو تليح.اعتىن به حممد رجب أ

 
هـ(؛ حتقيق سامي   795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  /تفسري الفاحتة

؟: مركز ثبت للبحوث   -، مصححة ومزيدة تتضمن قطعة جديدة.2ط   -حممد بن جاد هللا.بن  
 هـ. 1439والدراسات، 

 

ق فهد بن عبدالرمحن هـ(؛ حتقيق وتعلي 1206حممد بن عبدالوهاب )ت تفسري الفاحتة/ 
 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.
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)ت أليب الفتح عبدالصمد بن حممود بن يونس الغزنوي تفسري الفقهال وتكذيب السفهال/ 
 هـ(.   500حنو 

 - 1433عليا جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة، حتقيق ودراسة جمموعة من طلبة الدراسات ال
 هـ. 1435

 
هـ(؛ حققه  660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت تفسري القرآن العظيم/ 

ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، وحدة البحوث  -وعلق عليه سليم حممد عامر.
 مج.  4هـ،  1435، والدراسات 

 
هـ(؛ حتقيق عادل بن  774أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي )ت  /تفسري القرآن العظيم

 مج. 8هـ،  1439القاهرة: املكتبة اإلسالمية،    -يوسف العزازي وآخرين.
 

نور الدين أمحد بن  تفسري الكازروين، املسمى الصراط املستقيم يف تبيان القرآن الكرمي/ 
  القاهرة: دار الرسالة،  -العزيز الشرباوي.هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبد  923ازروين )ت  حممد الك
 هـ.  1439

 
 هـ(. 983جالل الدين حسن بن حممد بن نصري )ت  /التفسري احملمدي

 هـ... 1439حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية،  
 

هـ(؛ دراسة    748مد بن أمحد الذهيب )ت  حمالتلويح يف السبع: خمتصر يف القرالات السبع/  
 هـ. 1439السعودية،  -قيق يوسف بن مصلح الردادي.وحت
 

هـ(؛ حتقيق توفيق إبراهيم ضمرة،    833حممد بن حممد اجلزري )ت    /التمهيد يف علم التجويد 
 ص.  147هـ،  1437عم ان: دار عم ار،  -عصام فارس احلرستاين.
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ت  )وي املعروف ابلنح ،احلسن بن حممد بن يعيش الصنعاين /التيسري يف علم التفسري 
 (.هـ791

 هـ.. 1439جبامعة إب يف اليمن،  قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالميةحتقيقه يف 
 

  444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  التيسري يف القرالات السبع )أصل الشاطبية(/  
 633هـ،  1436حائل، السعودية: دار األندلس،  -الشغديل.هـ(؛ حتقيق خلف بن محود 

 هـ(. 1422الة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية، ص )أصله رس
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  1222أمحد بن عبدالقادر الكوكباين )ت  /تيسري املنان تفسري القرآن
 . مج )دكتوراه( 2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -وليد بن حزام العتييب.

 من بداية سورة األعراف، حىت هناية سورة التوبة. 

 
 -حتقيق عبدالوهاب رشيد أبو صفية، عصام فارس احلرستاين.  /إعجاز القرآن  ثالث رسائل يف 

 ص.  194هـ،  1437عم ان: دار عمار،  -، منقحة ومزيدة.2ط
 وهي:

 هـ(.  388بيان إعجاز القرآن/ محد بن حممد اخلطايب )ت 
 هـ(. 382إعجاز القرآن/ علي بن عيسى الرماين )ت النكت يف 

 هـ(. 471ت ر بن عبدالرمحن اجلرجاين )الرسالة الشافية/ عبدالقاه
 

هـ(؛   870حممد بن أمحد بن النجار )ت  التمييز يف معرفة أقسام األلفات يف كتاب العزيز/  
 ص. 83هـ،  1436القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -حتقيق انصر حممدي.

 
 هـ(. 1178رستم بن علي أصغر الق نَّوجي )ت  /امع الصغري يف التفسرياجل

 هـ...   1439ية الشريعة جبامعة القصيم يف بريدة، يف كل  حتقيقه
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أليب احلسن علي  / اجلامع يف القرالات العشر وقرالة األعمش، املعروف جبامع ابن فارس
 -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود. 452بن حممد بن علي بن فارس اخلياط البغدادي )ت 

 ص. 703هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم، 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة حنان بنت    489أليب بكر حممد بن أمحد الروذابري )ت  رالات/  جامع الق
املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرسي الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل   -عبدالكرمي العنزي.

 هـ. 1439للقراءات، 
 

موسى بن احلسني املعدَّل املصري  /لألدال روضُة احلّفاظ، املعروف بروضة املعدَّلاجلامع 
 3هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -و اجلود.هـ(؛ حتقيق خالد حسن أب 500)ت حنو 

 مج.
 

أمحد بن حممد احلاجي  اجلامع املقدَّم يف شرح اجلوهر املنظَّم يف رسم الكتاب املعظَّم/ 
 هـ(. 1251الشنقيطي )ت 

 1436  -  000ة،  حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنور 
 هـ.

 واألصل للمؤلف نفسه.
وهو يف علم الضبط: فن يعرف به ما يدل على عوارض احلرف، اليت هي الفتح والضم والكسر 

 والسكون والشد واملد وحنو ذلك.
 الكلمة، فريتفع اللبس عنها. فبالضبط يراعى إتقان 

 
اجلعربي   إبراهيم بن عمربرهان الدين  /مجيلة أرابب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد

املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرسي   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد الناس حممد أنور. 732)ت 
 هـ. 1439الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات، 
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{  جواب سؤال عن قوله سراج الدين [/  72]سورة الرمحن:    تعاىل: }ُحوٌر مَّْقُصور اٌت يف  اخلْ ي ام 
. )ضمن:  64 - 55يق حممد عايش، ص ص هـ(؛ حتق 805البلقيين )ت عمر بن رسالن 
 هـ(. 1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -املكتبة البلقينية.

 
سراج الدين  [/  127]سورة النساء:    }و ي ْستـ ْفُتون ك  يف  النّ س ال{جواب سؤال عن قوله تعاىل:  
. )ضمن:  64 – 35ش، ص ص هـ(؛ حتقيق حممد عاي 805عمر بن رسالن البلقيين )ت 

 هـ(. 1436اسات والنشر، عم ان: أروقة للدر  -املكتبة البلقينية.

 
(؛ اعتىن به وضبطه  هـ 505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت جواهر القرآن ودرره/ 

بريوت: دار الكتب  -، جديدة، لوانن، منقحة ومصححة.1ط-حممد عبدالسالم شاهني.
 . ص 128هـ،  1435العلمية، 

 ص.  224هـ،  1436تونس: دار كريانيس للطباعة والنشر،  -وبتحقيق أسعد مجعة.
 

ـ(؛ حتقيق ه 1050حممد بن أمحد العويف )ت اجلواهر املكللة ملن رام الطرق املكمَّلة/ 
 مج )أصله رسالة علمية(.  2هـ،  1435الرايض: مكتبة الرشد،   -عبدالرمحن فتح هللا انفع.

 
حممد بن أمحد بن سيد املرسلني واحملكوم/  فسري ابملرفوع من كالماجلوهر املنظوم يف الت

 هـ(. 1150عقيلة املكي )ت 

 1432مرية نورة، واجملمعة، حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعات: القصيم، واأل
 هـ... 1438 –
 

 هـ(.  769أليب بكر بن اجلندي )ت اجلوهر النضيد يف شرح القصيد/ 

 هـ...  1439ة ابملدينة املنورة، امعة اإلسالميحتقيقه يف اجل
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دراسة وحتقيق يف ختريج قرالات تفسري البيضاوي/    هـ[  1014]ت  حاشية املال علي القاري  
 ورقة )دكتوراه(.   826هـ،    1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -عبدهللا بن موسى الكثريي. 

 من أول الكتاب، إل هناية سورة الكهف. 
 

ْدث األ  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /حرز األماين ماين بشرحح 
 هـ(.  
 هـ...  1437ق جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف الرايض، حتقي
 

رضوان بن حممد املخلاليت )ت  /حواش على "الدرة املضية يف القرالات الثالث املرضية"
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -بن شايف الدوسري.هـ(؛ دراسة وحتقيق فيصل  1311
 ري(. هـ )حبث مكمل للماجست 1438

 
أليب حممد عبدالرمحن بن أمحد بن الدقوقي املقرئ )ت احلواشي املفيدة يف شرح القصيدة/ 

 هـ(. 735
لد  حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، آخر قسم منه بدراسة وحتقيق الوليد بن خا

 هـ )دكتوراه(.  1438الشمسان، 
 

هـ(؛ حتقيق غامن قدوري   505الكرماين )ت اتج القراء حممود بن محزة خطُّ املصاحف/ 
 ص. 184هـ،  1436دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -احلمد.
 

  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت الدر املنثور يف التفسري ابملنثور/ 
 .هـ(

 هـ...  1438حيقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 



32 
 

  690أليب العباس أمحد بن عبدهللا بن الزبري اخلابوري )ت  علم التجويد/ الدر النضيد يف 
املدينة املنورة: اجلامعة   -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبشراف أمحد بن علي بن عبدهللا السديس.

 1437بدالعزيز للقرآن الكرمي وعلومه: مكتبة دار الزمان،  اإلسالمية، كرسي امللك عبدهللا بن ع
 ص.  280هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق سامي  420حممد بن عبدهللا اخلطيب اإلسكايف )ت لتنزيل وغرة التأويل/ درة ا
 ص. 592هـ،  1435طنطا: دار الصحابة،  -عبدالفتاح هالل.

 
لقراء اإلمام حممد بن  شيخ ا  منظومةدليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط:  

هـ(؛   1349خ إبراهيم بن أمحد املارغين )ت  هـ( بشرح الشي  718حممد بن إبراهيم اخلر از )ت  
 ص.  688هـ،  1437الرابط: دار األمان،  -.2ط -حتقيق عبدالسالم حممد البكاري.

 
 743حممد بن أمحد بن بصخان )ت  رسالة ابن بصخان يف شرح ابب وقف محزة وهشام/  

 هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد بن عبدهللا سليمان. 
 . 170 – 113هـ( ص  1439)حمرم  1نشر يف جملة )تعظيم الوحيني( ع

 
  761البن كيكلدي العالئي )ت    /{و اذُْكْر يف  اْلك ت اب  ُموس ى  رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }

 هـ(.
 البن كيكلدي. /{إ نَّ إ بـْر اه يم  ك ان  أُمَّةً رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }
حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز  اب: جمموع فيه فضائل الشام/نشرات مع رسائل أخرى يف كت

 هـ.   1439القاهرة: دار الرسالة،  -الشرباوي.
 

أليب العباس أمحد بن   /رسالة يف الثواب املذكور يف فضل قرالة القرآن املرتب على حروفه
مدية  مراكش: الرابطة احمل  -حممد بن عبدهللا دامي.  هـ(؛ حتقيق  1155مبارك السجلماسي )ت  



33 
 

هـ،   1435للعلماء، مركز اإلمام أيب عمرو الداين للدراسات والبحوث القرآنية املتخصصة، 
 .ص 263
 

 هـ(. 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /رسالة خمتصرة يف تفسري سورة العنكبوت
هـ(؛ حتقيق عبدالباسط بن جاسم   751)ت طبع  امش كتاب: الفوائد/ البن قيم اجلوزية 

 هـ. 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -املشهداين.
 

هـ(؛  1165إمساعيل بن غنيم اجلوهري )ت رفع األستار املُسدلة على مباحث الب سملة/ 
بغداد: دار الكتب العراقية؛ بريوت: دار   -حتقيق حممد جواد الطرحيي، مخيس عبدهللا التميمي.

 ص.  108هـ، 1435 صادر،

 
شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/  

هـ،   1436دمشق: مؤسسة الرسالة،    -. 3ط  -هـ(؛ حتقيق ماهر حبوش وآخرين.  1270)ت  
 مج. 30

 
قيق هـ(؛ حت 894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت  /الروض النضر يف حال اخلضر

 ص.  263هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -عزيز أمني.عبدهللا عبدال
 افتاض دفع االعتاض عن الروض النضر يف حال اخلضر عليه السالم.يليه للمؤلف نفسه:  

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي  رايض الطالبني: يف شرح االستعاذة والبسملة/  

ص. )كتاب إلكرتوين  112هـ،  1437األنيس، كيم هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحل 911)ت 
 هـ(. 26/12/1437نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 هـ(.  597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت زاد املسري يف علم التفسري/ 

 هـ، ...  1436حقق قسم منه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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هـ(؛ حتقيق  1150محد بن عقيلة املكي )ت بن أحممد الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن/ 

هـ،  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -.2ط -فهد علي العندس وآخرين.
 مج )أصله جمموعة رسائل ماجستري(.  10
 

أليب القاسم علي بن عثمان بن القاصح )ت  سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي/ 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد   -بن حممد بن علي عطيف. علي هـ(؛ حتقيق ودراسة 801

 ص(.  1545مج ) 3هـ، 1435لطباعة املصحف الشريف، الشؤون العلمية، 
 

حممد بن أمحد  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري/ 
 هـ(. 977الشربيين اخلطيب )ت 

 - هـ 1433العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  اسات الدر حققه جمموعة من طلبة 
1438... 

 
 هـ(. 414إمساعيل بن إبراهيم السرخسي اهلروي )ت الشايف يف علل القرالات/ 

 هـ،...  1435حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

احلب اين احلضرمي  قادر بدالمجال الدين حممد بن عشذور اإلبريز يف لغات الكتاب العزيز/ 
ترمي، اليمن: مكتبة ترمي احلديثة،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمني بن عمر ابطاهر. 1015)ت 

 ص )أصل حتقيقه رسالة علمية(.  824هـ،  1435
 

 هـ(. 786أكمل الدين حممد بن أمحد البابريت )ت شرح الشاطبية/ 
 ... هـ 1438املنورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق خلف بن   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /شرح الشاطبية
 .ص 704هـ،   1434حائل: جامعة حائل، مركز النشر العلمي والرتمجة،  -محود الشغديل.

 
هـ(؛  835أليب بكر أمحد بن حممد بن اجلزري )ت شرح طيبة النشر يف القرالات العشر/ 

املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،  املدينة    -مد رفاعي.حتقيق عادل إبراهيم حم
 ص(.  1239مج ) 2هـ،  1435

 
حممد بن أيب سليمان بن أيب الربيع شرح القصيدة الرائية املوسومة بعقيلة أتراب القصائد/ 

كرمة: جامعة أم مكة امل -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن بن حممد اجلهين. 672الشاطيب )ت 
 )دكتوراه(. ورقة  519هـ،  1435، القرى

هـ(، وهو   590عقيلة أتراب القصائد يف أسىن القصائد/ للعالمة القاسم بن فريه الشاطيب )ت  
 يف رسم املصاحف. 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق شرف علي  1339حممد بن أمحد الصنعاين )ت شرح انظمة الزهر/ 

 )دكتوراه(.  هـ 1439ة اإلسالمية، املدينة املنورة: اجلامع -عثمان.
 وهو يف عد  اآلي. وأصله للشاطيب رمحه هللا. 

 
ن البكري )ت ضيال السبيل إىل معاين التنزيل/   هـ(.  1057حممد علي بن حممد عال 

 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

سة هـ(؛ درا 4اآلُملي الطربي )ق أليب حفص عمر بن علي بن منصور عدد آي القرآن/ 
ورقة )حبث مكمل   228هـ،    1435نة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  املدي  -وحتقيق كحيل هارون.

 للماجستري(.
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أبو البقاء عبدهللا بن   / عدد آي القرآن عند أهل األمصار وما اشتهر من اختالفهم فيه
ورة:  املدينة املن  -دريس احملاريب.هـ(؛ دراسة وحتقيق طاهر بن إ 616احلسني العكربي )ت 

 ورقة )ماجستري(. 340هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 
 هـ(.  7حممد بن أمحد بن عمارة الغساين األندلسي )ق  العقد النضيد يف شرح القصيد/

يف املدينة املنورة،   جلامعة اإلسالميةحتقيقه يف قسم الدراسات العليا بكلية القرآن الكرمي اب
 هـ... 1439

 نفسه للسمني احلليب. وهو غري كتاب آخر ابلعنوان
 

هـ(؛ دراسة   732أليب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت عقود اجلمان يف جتويد القرآن/ 
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املرة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق وشرح حممد ايت عمران.

 
 1104)ت    عبدالرمحن بن أمحد األغبش  شرح مورد الظمآن يف رسم القرآن/  عمدة البيان يف 
هـ  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -يق مدثر األمني حسن خريي.هـ(؛ دراسة وحتق

 )دكتوراه(. 
 

 893شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين )ت غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين/ 
مج  7، هـ 1439الرايض: دار احلضارة،  -.وآخرين امد بن يعقوب الفريحهـ(؛ حتقيق ح

 .)أصله سبع رسائل دكتوراه( 
 

هـ(؛ حتقيق علي  873حممد بن سليمان الكافيجي )ت  /الغرة الواضحة يف تفسري الفاحتة
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -رمضان عبداجمليد.
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هـ(؛  902حممد بن أمحد بن مفلح القلقيلي )ت بعد  /والتجويدغنية املريد ملعرفة اإلتقان 
 540ـ،  ه  1436كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -سني اجلبوري.حتقيق خلف ح

 ص. 
 

 هـ(. 1338حممد حمفوظ الرتمسي )ت فتح اخلبري بشرح مفتاح التفسري/ 
 هـ... 1439حتقيقه يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة، 

 
كاين شو ال حممد بن علي /القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  فتح 
 ه(.1250)ت 

أعدَّه دراسة وحتقيًقا جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  
 هـ... 1435 -هـ  1433

 
هـ(؛  1040عاشر الفاسي )ت عبدالواحد بن أمحد بن فتح املّنان املروي مبورد الظمآن/ 
 1285، 226مج ) 3هـ،  1436، د . م . : احملققة -حتقيق سلوى بنت أمحد األشقر.

 سالمية(. ص( )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم درمان اإل
 

هـ(؛ حتقيق  1048املطهر بن علي الضمدي )ت  / الفرات النمري يف تفسري الكتاب املنري 
هـ   1439ايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه،  الر   -حممد بن أمحد احلو اش.

 ة رسائل جامعية(. )أصله جمموع
 

زين الدين عبدالرؤوف بن  /فردوس اجلنان يف مشائل ومناقب األنبيال املذكورين يف الفرقان
هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز أمني؛ راجعه وأعدَّ دراسته   1031اتج العارفني املناوي )ت 

 هـ؟  1439ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،  -وفهارسه حممد عايش.
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عبدالكرمي الوار دار ي، الشهري خبواجه سنان ابشا )ت  اخلطاب يف تفسري أم الكتاب/ ل فص
هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق اخلضر السيد أمحد عجالن. 1003
 ص. 288

 ص. 174هـ،  1437دمشق: دار القلم،  -ط.وبتحقيق أمحد حممد اخلرا
 

عليق فهد بن عبدالرمحن هـ(؛ حتقيق وت 1206ت حممد بن عبدالوهاب ) فضائل القرآن/ 
 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.

 
وخطه ونقطه وعدّ ه وغري  مام  فضائل القرآن واتريخ مجعه وكتابته ولغته ونسخ املصحف اإل

شرف على تصحيحه وعلق أ؛  هـ(  774)ت  بن كثري  أيب الفداء إمساعيل بن عمر    أتليف  /ذلك
ص )رسائل حققها العلماء؛   160هـ،    1435  ار املقتبس،د  بريوت:  -عليه  حممد رشيد رضا.

15.) 
 

؛ اعتىن به  هـ( 224أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت فضائل القرآن ومعامله وآدابه/ 
 1437األمر األول،  الرايض: دار -وأشرف على حتقيقه وطبعه عبدالرمحن بن صاحل احلجي.

 ص.  806هـ، 
 

هـ(؛  1140حممد بن محدون احمَلوَجب )ت  / الفوائد املسجلة يف شرح البسملة واحلمدلة
 هـ؟ 1439ديب: مجعية مجعة املاجد للرتاث والثقافة،  -دراسة وحتقيق حاج بنريد.

 
فخر الدين   /ل مهالفوائد املفه مة يف شرح اجلزرية املقدّ مة فيما جيب على قارئ القرآن أن يع

 -هـ(؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب.  1314حممد بن علي بن ايلوشة املالكي التونسي )ت  
 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم، 

 
 هـ(. 1035ي )ت حممد أوليا بن حممد احلجاز  /الفوائد املكية يف شرح اجلزرية



39 
 

 هـ...  1439ة املنورة، حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدين

 
شهاب الدين  الفوائد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان/ 

 عبدالرؤوف اخلليلي.هـ(؛ حتقيق لؤي بن  1306]هارون[ بن  اء الدين املرجاين القز اين )ت 

عم ان: دار   -طبع ضمن: حق املعرفة وحسن اإلدراك مبا يلزم يف وجوب الفطر واإلمساك.
 .332 - 253هـ، ص  1437الفتح، 

 
هـ(؛ حتقيق   879زين الدين قاسم بن قطلوبغا )ت القرالات العشر هل هي متواترة؟/ 

   ص. 56هـ،  1435عبداحلميد حممد الدرويش، 
 

هـ(؛ حتقيق احلسن بن عباس    774عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي )ت    /قصص األنبيال
 ص. 664هـ،  1437هرة[: دار عباد الرمحن، ]القا -.6ط -بن قطب.

 
ابعتناء  يف حسن األدال، املعروفة ابلرائية/    [هـ  325ت  ]قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين  

 ص.  21، هـ1436عم ان: دار عمار،   -حازم بن سعيد السعيد.
 

 شهاب الدين أمحد بن يوسف السمني احلليب )تالقول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز/ 
 هـ(. 756

 هـ.. 1435، 1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

)ت   الشافعي  عبدامللك بن حسني العصامي املكي  /قيد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد
 .هـ(1111

 هـ...  1439حتقيقه يف قسم التفسري وعلوم القرآن ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة اهلذيل )ت  القرآن الكرمي/  د: عدد آيكتاب العد
بريوت:   -هـ(؛ دراسة وحتقيق عمار أمني حممد الددو، مصطفى عدانن حممد سلمان. 465
 ص. 210هـ،  1436ن حزم، دار اب

 
هـ(؛  803شهاب الدين أمحد بن ربيعة بن علوان الدمشقي )ت كتاب يف عدّ  آي القرآن/ 

ص )أصله    304هـ،   1435بريوت: دار الكتب العلمية،    -ة وحتقيق خالد مميد املغريب.دراس
 رسالة علمية من جامعة اجلنان(. 

 
 هـ(.   971احلسن بن علي احلصين )ت    /ومحزةالكشف عن أحكام اهلمزة يف الوقف هلشام  

 هـ.. 1438حيقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

؛ حتقيق هـ[ 1182]ت  حممد بن إمساعيل األمري الصنعاينلم التجويد/ كفاية املبتدي يف ع
 ص. 250هـ، 1435بريوت: دار ابن حزم،  -عبدهللا بن حممد عبداحلميد الفقيه.

الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا املبني/    : تنبيهيليه
والتغين  هـ(. الربهان يف معىن التجويد 1118 أليب احلسن علي بن حممد الصفاقسي )ت 

 ابلقرآن والتحذير من أخطاء األئمة يف التالوة/ علي بن حممد بن سنان. 
 

احلسني بن أيب بكر الكندي اإلسكندراين املالكي )ت  عماد الدين  /الكفيل مبعاين التنزيل 
 هـ(. 741

 هـ...  1438ينة املنورة، حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املد

 
أبو الفضائل حممد بن احلسن املعيين )ت  /لوامع الربهان وقواطع البيان يف معاين القرآن

إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق سفر حسنوف.  537
 .مج 2هـ،  1435
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هـ(؛  676ن شرف النووي )ت أليب زكراي حيىي بما يعتقده السلف يف احلروف واألصوات/ 
]القاهرة[: مكتبة الشيخ فرغلي سيد عرابوي للقراءات والتجويد   -حتقيق فرغلي سيد عرابوي.

 هـ؟ )كتاب إلكرتوين؟(. 1437والنشر والتوزيع، حنو 
 

،  النعيمي يب الطاهر حممد مصطفى بن إبراهيمأل /متقن الرواية يف علوم القرالة والدراية
املدينة املنورة: اجلامعة  -.حممد حممود الداه  ؛ حتقيقهـ(1168اين )ت املعروف اببن الكت

 هـ )دكتوراه(.  1439اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي، 
 )حتقيق جزء منه(. 

 
هـ(؛ ضبطه   833حممد بن حممد بن اجلزري )ت منت اجلزرية، املسمى املقدمة اجلزرية/ 

املنورة: مؤسسة ألف الم ميم للتقنية، املدينة  -.8ط -وصححه وراجعه حممد ْتيم الزعيب.
 ص. 20هـ،  1436
]يف جتويد القرآن[/ سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد حتفة األطفال والغلمان  يليه:

 هـ(. 1198
 

بريوت:   -قدم له وعلق عليه بشري ضيف اجلزائري.جمموع رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي/ 
 ص. 219هـ،  1436دار ابن حزم، 

ا استخرج من كتب أصحا ا، ورسالة صغرية واحدة، وهي: البيان يف إعجاز  ( مقطعً 11وهي )
 ري(. هـ( )جزء صغ 1307القرآن الكرمي/ حممد صديق حسن خان القن وجي )ت  

 
اعتىن به حممد يوسف إدريس، ]عماد جمموعة متون يف البسملة واحلمدلة والعقيدة/ 

 ص.  136، هـ 1437عم ان: دار النور املبني،  -القضاة[.
 الرسائل اليت هلا صلة بعلوم القرآن فيه:

 1349القول األجلى يف كون البسملة من القرآن أو ال/ إبراهيم بن أمحد املارغين )ت   -
 هـ(.
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مقدمة يف البسملة ويف الفروق بني احلمد والشكر واملدح/ زكراي بن حممد األنصاري   -
 هـ(. 926)ت 

 ـ(.ه  1299حممد بن أمحد عليش املالكي )ت    /تقريب العقائد السنية ابألدلة القرآنية -
 

أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت مدارك التنزيل وحقائق التأويل: تفسري النسفي/ 
 هـ. 1438تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -(؛ حتقيق حممد حممد علي درويش.هـ 710
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  811أليب عبدهللا حممد بن علي القيجاطي )ت  /مسائل يف القرالات
 ص. 616هـ،  1438الرابطة احملمدية للعلماء،  الرابط: -بنيونس الزاكي.

 
 الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري )ت  أليباملصباح الزاهر يف القرالات العشر البواهر/ 

 4هـ،  1438الرايض: دار احلضارة،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم بن سعيد الدوسري.  550
 منه أصله رسالة دكتوراه(.  مج )جزء

 
هـ(؛ دراسة   1119مسعود بن حممد بن مجوع الفاسي )ت  /معونة الذكر يف الطرق العشر
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق أسامة عبدالرحيم سليم.

 
 1003)ت بعد حممد بن حسام دده األايثلوغي  / املعني على "حرز األماين ووجه التهاين"

 هـ(.
 هـ...  1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حتقيق حممود بن كابر   6)ق حممد بن أيب نصر الدهان النَّوزاوازي  /املغين يف القرالات

 هـ. 1439الرايض: اجلمعية العلمية السعودية لعلوم القرآن الكرمي،  -الشنقيطي.
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 1238حممد عارف بن إبراهيم القسطنطيين الرومي )ت تار اإلقرال/ مغين القرال يف شرح خم
 هـ(.  

 هـ...  1435ة، دراسة وحتقيق طلبة من الدراسات العليا جبامعة طيبة ابملدينة املنور 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  381أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري )ت مفرد حفص/ 
ورقة )حبث  281هـ،  1435نة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدي -عبدهللا بن حممد املشجري.
 مكمل لرسالة املاجستري(. 

 
 502د الراغب األصفهاين )ت أبو القاسم احلسني بن حمممفردات ألفاظ القرآن الكرمي/ 

 782هـ،    1436املنصورة: مصر: دار اليقني،    -هـ(؛ حتقيق ودراسة محادة عبدالعزيز فرحات.
 ص. 
 هـ؟ 1438الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -داوودي.عدانن صفوان تحقيق وب
 

العالل غري ما اتفقا مفردة احلسن البصري: ذكر ما خالف به احلسن البصري أاب عمرو بن  
هـ(؛ دراسة وحتقيق عمار أمني  446احلسن بن علي األهوازي )ت  /عليه وما ال خالف فيه

 ص.  230هـ،  1436ن حزم، بريوت: توزيع دار اب -الدَّدُّو.
 

]يف القراءات القرآنية[/ علي بن أيب حممد الديواين )ت املقامة الواسطية املغايرة للحريرية 
 هـ. 1439مصر: دار طغراء للدراسات والنشر،   -حممد بن رجب اخلويل.هـ(؛ حتقيق  743

 
 1075ز احي )ت  سلطان بن أمحد املمقدمة يف مذاهب القرال األربعة الزائدة على العشرة/  

ورقة    303هـ،    1435املدينة املنورة: جامعة طيبة،    -؛ دراسة وحتقيق دمية عبدالرزاق خبش.هـ(
 )حبث مكمل للماجستري(.

 ورة الرعد، إل هناية سورة الناس. من س
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أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار/ 
ة،  املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاص -بشري بن حسن احلمريي. هـ(؛ دراسة وحتقيق 444

 مج )أصله رسالة دكتوراه من جامعة املالاي(.  2هـ،  1437
 

مجال الدين حممد بن أمحد املناهل الروية: شرح الدرة املضية يف القرالات الثالث املرضية/  
 هـ(.  919امللحاين املقرئ )ت بعد 

 هـ، ...   1435مية يف املدينة املنورة.،  سات العليا ابجلامعة اإلسالدراسة وحتقيق طلبة من الدرا
 

 (.هـ597 عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت املنتخب يف النوب/ 

 1435،  1434حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  
   هـ..
 

عبدالرمحن بن علي بن ر يف القرآن الكرمي/ منتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائ
العاصمة،   الرايض: دار -هـ(؛ دراسة وحتقيق وتعليق فؤاد عبداملنعم أمحد. 597اجلوزي )ت 

 ص. 300هـ،  1438
 اختصره املؤلف من كتابه "نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر". 

 
إحتاف فضالل البشر ابلقرالات األربعة    منتهى األماين واملسّرات يف علوم القرالات، املسمى

هـ(؛ حتقيق ودراسة شعبان حممد   1117أمحد بن حممد البنا ]الدمياطي[ )ت عشر/ 
 ص(.  1678مج ) 3هـ،  1435القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -إمساعيل.

 
يق  حتق  هـ(؛  833مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت  منجد املقرئني ومرشد الطالبني/  

 ص. 359هـ،  1435الرايض: دار امليمان،  - انصر حممدي حممد جاد.
 



45 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن سعيد   976نظم عبدالعزيز بن علي الزمزمي )ت منظومة التفسري/ 
 ص.  70هـ،  1437املدينة املنورة: مكتبة امليمنة املدنية؛ دمشق: دار امليمنة،  -بكران.

 
أليب اخلري حممد بن حممد اجلزري )ت  ثالث املرضية/ منظومة الدرة املضية يف القرالات ال

 هـ. 1439املدينة املنورة: املقارئ القرآنية،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد اجلار هللا. 833
 

اعتىن  ا حممد بن    هـ(؛  732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /املنة يف حتقيق الغُنَّة
 ص.  21أمحد آل رحاب، 

 هـ. 14/2/1439ة بتاريح كة األلوكنشر يف شب
 

أليب العباس أمحد بن علي بن سكن األندلسي )ت   / املهند القاضّب يف شرح قصيد الشاطّب
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق يوسف بن مصلح الردادي. 640حنو 

 1438ض: دار ابن اجلوزي، امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكرمي وعلومه؛ الرايكرسي 
 . ص )أصله رسالة دكتوراه(  892هـ، 
 

 هـ(. 675أمحد بن حممود النعماين )ت  /املوجز من موجز التفسري 

 هـ،...  1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
التفسري" لشيخ الشافعية أبصبهان منتخب الدين أيب الفتوح أسعد بن وهو خمتصر "املوجز يف 

 هـ(. 600مود العجلي )ت حم
 

 هـ(.  1321عبدالفتاح بن مصطفى احملمودي )ت  /مورد اهلدا على منظومة األدا
 هـ...  1439حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
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ح ملذاهب ال  أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين /قرال واختالفهم يف الفتح واإلمالةاملوضّ 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة   -فاعت رابين.هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد ش 444)ت 

 ص( )أصله رسالة علمية(.  929مج ) 2هـ،  1435املصحف الشريف، 
 

  911بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن ميزان املعدلة يف شأن البسملة/
ص. )كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة    241هـ،    1438هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس،  

 هـ(. 6/1/1438األلوكة بتاريخ 

 
حممد بن علي بن خروف الوراق  امليسَّر من التيسري طريق أيب عمرو بن العالل النحرير/ 

املدينة املنورة: جامعة   -نت منصور العبديل.هـ(؛ دراسة وحتقيق نسيبة ب 727املوصلي )ت 
 ة )حبث مكمل للماجستري(.ورق 218هـ،  1435طيبة، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق   833أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت  النشر يف القرالات العشر/  

 ص(.  2582مج ) 6هـ،  1435املدينة املنورة،  -السامل حممد حممود الشنقيطي.
 

ي نظم إبراهيم سعد املصري مث املكي الشافع / لهوف يف عدد صفات احلروفنظم إغاثة امل
بريوت: دار البشائر   -احلسيين اهلروي. هـ(؛ اعتىن  ا السيد حممد سعيد 1316)ت 

 (.231)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   -ص. 62هـ، 1435اإلسالمية، 
 

]حممد[ مجال الدين بن حممد سعيد   /التجويدالنفحة الرمحانية: شرح منت امليدانية يف علم 
بريوت:    -به وعلق عليه حممد بن يوسف اجلوراين العسقالين.هـ(؛ اعتىن    1332القامسي )ت  

)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة  ص 144هـ، 1435بشائر اإلسالمية، دار ال
16.) 

 بتكملة مهمَّة يف آداب التايل والتالوة. مذيَّلة 
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ُنصري[ امليداين  ، للمقرئ حممد ]بناملقدمة امليدانية يف علم التجويدابلتحقيق السابق:  يليه
 هـ(.  923)ت 
 

عبدهللا حلمي بن حممد بن يوسف الرومي احلنفي،  /النفحة الفائحة يف تفسري سورة الفاحتة
ول:  إستانب  -هـ(؛ حتقيق عالء الدين عدانن السايق.  1167املعروف بيوسف أفندي زاده )ت  

 هـ.  1438دار اللباب، 
 

 هـ(.  745األندلسي )ت  حممد بن يوسفأليب حيان  /النهر املاّد من البحر احمليط
 هـ...  1438حيقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 األصل واملختصر أليب حيان. 
 

 1334أمحد بن أمحد بن عمر النشوي )ت النور الساطع برواية قالون وورش عن انفع/ 
 238هـ،    1436المية،  املدينة املنورة: اجلامعة اإلس  -هـ(؛ دراسة وحتقيق سامي حيىي عواجي.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 

 
ن فنون علومه/  اهلداية إىل بلوغ النهاية: يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل م

هـ(؛ حتقيق صاحل زارة وآخرين؛ إشراف   437أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت 
ية )مبدع(؛ القاهرة: دارالسالم،  فاس: مؤسسة البحوث والدراسات العلم  -الشاهد البوشيخي.

 مج. )أصله جمموعة رسائل ماجستري قدمت إل جامعة حممد بن عبدهللا بفاس(.  9هـ،  1435
(  13هـ، يف ) 1429طبعة جديدة لتفسري جليل، سبق أن قامت بطبعه جامعة الشارقة عام 

 جملًدا.
 

م الدين علي بن حممد  ل عهداية املراتب وغاية احلفاظ والطالب يف تبيني متشابه الكتاب/ 
 1438دمشق: دار الفكر،  -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر اخلطيب احلسين. 643السخاوي )ت 

 ص.  176هـ، 
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 939أليب احلسن علي بن حممد بن خلف املنويف املصري )ت    /ايف مبا يف التيسري والكايف الو 

 1439جلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة: ا  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عثمان بن عبدالرمحن السويدان.
 هـ )دكتوراه(. 

 
جالل  وقع األس ل يف م ن جهل ضرب املثل: رسالة يف حكم االقتباس من القرآن الكرمي/ 

 -هـ(؛ حتقيق حممد بن أمحد آل رحاب. 911الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 
ابملسجد احلرام؛ ص )لقاء العشر األواخر  72هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

250.) 
 

ين )ت    /الوقف واالبتدال  هـ(؛ دراسة وحتقيق كامل   923أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطال 
 مج.  2هـ،  1436القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -الزيدي.انصر 

 

عبدهللا بن علي هـ(: مجًعا ودراسة/    205الوقوف الواردة عن اإلمام يعقوب احلضرمي )ت  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.   261هـ،    1435املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة    -املنسلح.

 اإلسراء. من أول القرآن، إل هناية سورة 
 

 علوم احلديث 
 

 هـ(؛   597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  آفة أصحاب احلديث والرد على عبداملغيث/  

هللا احلميد، خالد بن عبدالرمحن حتقيق فريق من الباحثني؛ إبشراف وعناية سعد بن عبد
 ص.  800هـ،  1436دار األلوكة،  الرايض: -اجلريسي.

صلى هللا عليه وسلم خلف أيب بكر رضي هللا عنه يف مرض موته  وهو حول مسألة صالة النيب  
هـ( مصنَّفني يف  583صلى هللا عليه وسلم، فصنَّف عبداملغيث بن زهري احلريب احلنبلي )ت 

 صر فيها القول بذلك، وردَّ عليه ابن اجلوزي  ذا الكتاب، حماواًل نفيه.هذه املسألة ين
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الدين األقفهسي وللسلطان امللك األشرف إمساعيل    إجازة احلافظ العراقي للعالمة صالح
 ص.   17حممد بن أمحد آل رحاب،  / بن رسول وأوالده

 هـ. 27/3/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
جمموع فيه إجازاتن خبط احلافظ زين الدين أيب   ما يف الداخل فعنوانه: ذاك عنوان )الغالف(، أ

هـ( رمحه هللا: إجازته للعالمة صالح   806 – 725الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي )
هـ( رمحه هللا، إجازته للسلطان امللك األشرف إمساعيل   821الدين أيب الصفاء األقفهسي )ت  
هـ(  803السلطان علي ابن السلطان داود بن رسول )ت  ابن امللك األفضل العباس ابن

 وأوالده رمحه هللا. 
 

هـ(، والشيخ ابن اخلياط الزكاري    1323 الفاسي )ت  إجازة العاّلمتني الشيخ جعفر الكتاين
  / هـ(  1360هـ( للشيخ العاّلمة الرحالة خليل اخلالدي املقدسي )ت    1343الفاسي )ت  

ب  ص.    80هـ،  1437، بريوت: دار البشائر اإلسالمية -.حتقيق وتعليق حممد خالد ُكال 
 (. 295، 294)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 إجازات الشيخ خليل اخلالدي لبعض تالميذه ومستجيزيه. يليها:
 

هـ( للشيخ إبراهيم بن   921 –  850إجازة العالمة عبدالعزيز بن عمر بن فهد اهلامشي ) 
 ضياء الدين جعرير.   /هـ( 954  – 880حسن بن العمادي )بعد  

 هـ(. 1438، شوال 4نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة الشهرية ع
 

هـ( لتلميذه    927إجازة مؤرخ القدس وقاضيها أيب الُيمن جمري الدين العلمي احلنبلي )ت 
يف الفقه   هـ(  929القاضي الفقيه برهان الدين بن القاقوين الرملي احلنبلي )كان حيًّا سنة  

ب.  /احلنبلي   -ص.  79هـ،    1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -حتقيق حممد خالد ُكال 
 (.321، 320ر األواخر ابملسجد احلرام؛ )لقاء العش 
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هـ( وزكراي    906ويليها ابلتحقيق السابق: إجازة اإلمامني الكمال بن أيب شريف املقدسي )ت  
ا اإلمام مشس الدين حممد بن قاسم الغزي )ت هـ( لتلميذمه 926بن حممد األنصاري )ت 

 هـ(. 918

 
هـ،   1436وت: دار البشائر اإلسالمية،  بري   -حتقيق قاسم بن حممد ضاهر.  /األجزال الب قاعية

 ص. 702
 : جمموع حديثي حيتوي على األجزاء التالية: اجملموعة األوىل

يوخ العوايل/ رواية أيب الفضل اجلزء األول من الفوائد املنتقاة والغرائب احلسان عن الش  -1
هـ( عن شيوخه   396املأمون اهلامشي العباسي البغدادي )ت حممد بن احلسن بن الفضل بن 

 (.288-181)ص 

بلغة الطالب احلثيث يف صحيح عوايل احلديث/ ختريج ضياء الدين حممد بن عبدالواحد  -2
د بن قدامة املقدسي )ت هـ(؛ من مسموعات موفق الدين عبدهللا بن أمح  643ملقدسي )ت  ا

 (.401-289والباقي مفقود )ص  هـ( اجلزء الثاين والسابع منه، 620

هـ(  620الفوائد: اجلزء الثاين منه/ موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت  -3
 (.459-403)ص 

لمي  ديث أيب الوليد هشام بن عمار بن نصر بن ميسرة بن أابن الس جزء فيه موافقات ح  -4
والنسائي وابن ماجه/ مجع ضياء   هـ( مما وافق رواية البخاري وأيب داود 245الدمشقي )ت 

هـ(؛ مساع لصاحبه وكاتبه حممد بن عبداملنعم  643الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت 
 (.604-461هـ( )ص 668بن عمار بن هامل عنه )ت 

اء الدين حممد بن عبدالواحد جزء منتقى من األحاديث الصحاح واحلسان/ مجع ضي -5
هـ( )ص    668؛ مساًعا منه حملمد بن عبداملنعم بن عمار بن هامل )ت  هـ(  643املقدسي )ت  

605-699.) 
 ، تراجم احملد  اثت البقاعيات142 – 10ترمجة( ص  334يسبقه: تراجم احملد  ثني البقاعيني )

 .153 – 143ترمجة( ص 34)
 



51 
 

ختريج صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت  /بتكرةاألجزال العشرة على الطريقة امل
ب. 761 املنامة: مكتبة   -هـ(؛ قراءة وعناية وحتقيق يوسف حممد األوزبكي، حممد خالد ُكال 

 هـ. 1438نظام يعقويب اخلاصة، 
 

هـ(؛ حتقيق  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت جالل الدين  /أحاديث الشتال
 ص. 124هـ،   1435وت: دار املقتبس، بري  -عبداجلواد محام.

 
هـ(؛   776أليب املظفر يوسف بن حممد السرَّمر  ي )ت إحكام الذريعة إىل أحكام الشريعة/ 

 هـ. 1439دمشق: مكتبة دار البيان،   -حتقيق بشري حممد عيون.
 أحاديث األحكام. وهو يف 

 
هـ(؛ حتقيق نور الدين   794حممد بن عبدهللا الزركشي )ت   /اإلحكام يف حترير عمدة األحكام

 .  ص 269هـ، 1435بريوت: دار ابن حزم،  -شري اجلالصي.بن الب
 م. وهو نفسه: النكت على العمدة يف األحكا

 
إمساعيل  /صفة الصالةاألحكام الكبري الشامل لكتب األذان، املساجد، استقبال القبلة، 

ا نور الدين طالب، ابلتعاون  هـ(؛ اعتىن به حتقيًقا وضبطًا وخترجيً  774بن عمر بن كثري )ت 
 مج. 3هـ،  1431لنوادر، دمشق: دار ا -مع جلنة خمتصة من احملققني.

 
عبدالرمحن أبو الفرج  /إخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث

بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق عبداحلميد بن حممد الدرويش. 597بن علي بن اجلوزي )ت 
 ص.  63هـ،  1436املقتبس، 
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هـ(؛ مشتملة على تعليقات حممد انصر    256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  األدب املفرد/  
بريوت: دار   -ين. الدين األلباين، وخترجيات حممد فؤاد عبدالباقي؛ اعتىن  ا أمحد مشس الد

 ص.  384هـ،  1435الكتب العلمية، 
 

ختريج جالل  بن عمر رضي هللا عنهما/  أربعون حديثًا إبسناد واحد عن مالك عن انفع عن ا
  - هـ(؛ حتقيق قاسم بن حممد ضاهر. 911الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 هـ. 1439الرايض؟: دار السنن، 
 هـ. 18/1/1437رحاب، ظهر يف شبكة األلوكة بتاريخ وبنسخ وإعداد حممد آل 

 
جالل الدين عبدالرمحن امات املتقني/  أربعون حديثًا يف شرف العلم ومحلته وذكر ما ورد يف مق

عم ان: أروقة   -هـ(؛ حتقيق أنور حسني طالب. 824بن عمر بن رسالن البلقيين )ت 
 من: املكتبة البلقينية(. ، ض288 – 199ص ص  10هـ، )مج  1436للدراسات والنشر، 

 
 ألرميوين )تا  مجال الدين يوسف بن عبدهللا  /أربعون حديثًا يف فضل سورة اإلخالص

 هـ(.958
 1435بريوت: دار ابن حزم،  -طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.

 .44 –  7هـ، ص 
 

اجلزائر: دار   -عين به رابح قادري. /األربعون النووية مع زايدة أحاديث ابن رجب احلنبلي
 هـ. 1439الوعي، 

 
دراسة  هـ(؛  833زري )ت مشس الدين حممد بن حممد بن اجل /العوايل العشارايت ني:األربع

بريوت: مؤسسة الضحى  -وحتقيق حممد ْتيم بن مصطفى الزعيب، أمحد بن محود الرويثي.
 هـ؟ 1439للنشر، 
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هـ(؛ حتقيق   732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /األربعني يف األحكام لنفع األانم
ص )لقاء    71هـ،    1435سالمية،  بريوت: دار البشائر اإل  -حلسيين.وتعليق السيد حممد رفيق ا

 (.211لعشر األواخر ابملسجد احلرام؛ ا

 
مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت األربعني يف صفات ربّ  العاملني: اجلزل األول منه/ 

هـ،  1437املدينة املنورة: دار املأثور،  -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر بن حممد عطا صويف. 748
 ص. 238
 

هـ(؛ حتقيق  676حيىي بن شرف النووي )ت  /ألحكاماإلسالم وقواعد ا األربعني يف مباين
 ص.  89هـ،    1436د. م: دار الفردوس؛ الرايض: دار الصميعي،    - أمحد حاج حممد عثمان.

 
  -هـ(؛ حتقيق قاسم بن حممد ضاهر.  548حممد بن منصور النيسابوري )ت    /األربعني املخرَّجة

ر ابملسجد احلرام؛ ص )لقاء العشر األواخ 143هـ،  1435وت: دار البشائر اإلسالمية، بري 
210.) 

 
ختريج أيب بكر حممد بن علي    /األربعني من رواية احملمدين: خمرَّج من صحيح اإلمام البخاري

بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق حممد بن مصطفى الكتاين. 563بن ايسر األنصاري اجلي اين )ت 
 (.264م؛  اء العشر األواخر ابملسجد احلراص. )لق 78هـ،  1437اإلسالمية،  البشائر

 
هـ(؛ اعتىن  ا حممد بن أمحد   1310حممد البسيوين البيباين )ت أرجوزة يف علوم احلديث/ 

 ص.  15آل رحاب، 
 هـ. 9/4/1439نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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قيق هـ(؛ حت 1176ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت  /اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد
ص.  )لقاء العشر  111هـ،  1437 حممد رفيق احلسيين. بريوت: دار البشائر اإلسالمية،

 (. 291األواخر ابملسجد احلرام؛ 
هـ(، مع  1390خبط عبدهللا بن حممد الصديقي الشافعي البحريين الشهري ابلَكُجوي )ت 

 زاته. ملحق ببعض إجا
 

 هـ(.  923القسطالين )ت أمحد بن حممد  /إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
 هـ...  1435حتقيقه يف قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
مشس الدين حممد بن  /إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم بتمجة السخاوي

الكويت: مكتبة   -هـ(؛ حتقيق سعد بن فجحان الدوسري. 902السخاوي )ت عبدالرمحن 
 ص.  1069هـ،  1435هل األثر، أ
 

إرشاد القاري إىل فقه األئمة األربعة من صحيح البخاري: كتاب جامع ألحكام الفقه 
أليب احلسن علي بن خلف  املستنبطة من صحيح البخاري مع التحليل والتأصيل والتجيح/  

 هـ(؛ مجعه وهذبه ووثقه وخر ج نصوصه وآاثره عبدالكرمي 449القرطيب )ت ابن بط ال 
 ص(. 1778مج )  3هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -حامدي.

 
 هـ(. 799يوسف بن إبراهيم األردبيلي )ت  /األزهار شرح املصابيح 

خالل عدة دراسة وحتقيق له يف قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 
 هـ...  1435سنوات، بينها سنة 

 
هـ(؛ صححه    378 حممد بن حممد النيسابوري )ت  احلاكم الكبريأليب أمحد    /األسامي والكىن

دمشق:  -على نسخه اخلطية وعلق عليه خليل بن حممد العريب، إبراهيم بن سعيد الصبيحي.
 مج.  7هـ،  1437دار الرسالة العاملية، 
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الياء: مستخرج من املصادر   –جم األسامي والكىن: حرف الغني  ص(: ملحق ترا  720)  7مج
نف، مع الفهارس العلمية للكتاب/ استخرج  أصحا ا الكتاب أبسانيدهم إل املص اليت روى

 امللحق وصنع الفهارس إبراهيم الصبيحي.
 

ضياء الدين حممد االستدراك على أحاديث "اجلمع بني الصحيحني" أليب عبدهللا احلميدي/  
 -إلدريسي.هـ(؛ حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي ا 643عبدالواحد املقدسي )ت  بن

 ص. 96هـ،  1436الكويت: جملة الوعي اإلسالمي، 
 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهال األمصار وعلمال األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين 
عمر بن عبدهللا بن عبدالرب   أليب يوسف   / الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار

القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة   -براهيم بن حممد.هـ(؛ حتقيق أسامة بن إ  463األندلسي )ت  
 مج.  19ـ، ه 1438والنشر، 

 حمقًقا على أكثر من عشر نسخ خطية. 
 

هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /اإلسفار عن قلم األظفار
 . ص 126هـ،  1435بريوت: دار املقتبس، -حتقيق عبداجلواد محام.

)لقاء    -هـ.  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -جرسي.ن عبدالسالم اهلوبتحقيق مجال ب
 (.218، 217املشر األواخر ابلشهر احلرام؛ 

 . الظفر بقلم الظفريليه للمؤلف نفسه: 
 

هـ(؛ حتقيق مهنا محد   9بن هارون املغريب )ق حممد  /أمسال املكنّ ني من رجال الصحيحني
 ص. 260هـ،  1436والنشر،  عم ان: أروقة للدراسات  -املهنا.
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  566املتوكل على هللا أمحد بن سليمان )ت  أصول األحكام اجلامع ملسائل احلالل واحلرام/  
هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -دراسة وحتقيق حممد سراج الدين قحطان محدان.هـ(؛ 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 498

 من أول كتاب الطهارة إل هناية كتاب الزكاة. 
 

أمحد بن احلسني البيهقي   /االعتقاد واهلداية على مذهب أهل السلف أهل السنة واجلماعة
 280هـ،    1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -هـ(؛ حتقيق بشري عبدهللا علي.  458)ت  
 ص. 
 

هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /اإلغضال عن دعال األعضال
ء العشر ص.  )لقا 95هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  - احلسيين.حتقيق عبدهللا

 (. 268األواخر ابملسجد احلرام؛ 
 )ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء الوضوء(. رسالة يف الفقه واحلديث.

 
شاهني بن منصور بن عامر األرمناوي   /إقامة الربهان على وجود املهدي املنتظر آخر الزمان

بريوت: دار البشائر   -م اهلجرسي.هـ(؛ حتقيق مجال بن عبدالسال 1100نفي )ت احل
 (. 314)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 54هـ،  1438اإلسالمية، 

 
هـ(؛ 762عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت  /لاالكتفال يف تنقيح كتاب الضعفا

 هـ؟ 1437امعة اإلسالمية، املدينة املنورة: اجل -إعداد حسن بوحليلت.
من ترمجة إمساعيل بن حممد بن جحادة اإلايمي، إل ترمجة سعيد بن داود بن زنرب الزنربي  

 املدين: دراسة وحتقيًقا.
 هذب به كتاب الضعفاء البن اجلوزي. 
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شهاب الدين  اق ُعوار اهلو س مبن مل يفهم االضطراب يف حديث البسملة عن أنس/ إلص
 -قيق عبدالرمحن بن أمحد آل عبدالقادر.هـ(؛ حت 974حجر اهليتمي )ت  أمحد بن حممد بن

 ص. 376هـ،  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 

 
حممد بن أمحد بن مرزوق   /الشريف األلفية الصغرية، املسماة احلديقة يف علوم احلديث 

 هـ. 1439ية، بريوت: دار الكتب العلم - هـ(؛ حتقيق عبداحلليم بن اثبت. 842احلفيد )ت 
 اختصرها املؤلف من أرجوزته األلفية الكبرية، املسماة بروضة اإلعالم بعلم أنواع احلديث السام.

 
هـ(؛    544سى اليحصيب )ت  القاضي عياض بن مو   /اإلملاع يف ضبط الرواية وتقييد السماع 

 هـ. 1438ز، : الناشر املتمياملدينة املنورة -دراسة وحتقيق حممد بن علي الصومعي البيضاين.
 

هـ(؛ حققه وخرج أحاديثه حممود بن إمساعيل  395حممد بن إسحاق بن منده )ت  /األمايل
 ص. 459هـ،  1436حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم واحلكم،  -بن حممد.

 
  663بن ُمْسدي الغرانطي: حياته وآاثره )ت ]حممد بن يوسف[  اإلمام احلافظ أبو بكر

البحرين: مكتبة نظام  -لدين حممد احلميدي اإلدريسي.مجع وتعليق نور ادراسة وحتقيق و  /هـ(
 هـ. 1437يعقويب اخلاصة، 

 ويتضمن:

 دراسة حول حياته وآاثره. 
 معجم شيوخه )مجع وترتيب(.

 764املنتقى من مسلسالت أيب بكر بن مسدي/ انتقاء برهان الدين بن مجاعة الكناين )ت 
 هـ(.

هـ(/ ختريج احلافظ أيب بكر بن   649افظ ابن بنت احلُمريي )ت الفوائد املدنية/ رواية احل
 مسدي الغرانطي.

 الفوائد املنتخبة/ رواية وختريج احلافظ أيب بكر املسدي الغرانطي. 
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هـ(؛    1031زين الدين حممد عبدالرؤوف املناوي )ت    /ب بشرح ترتيب الشهابإمعان الطال 

جدة: مؤسسة والدة األمري  -ن غازي احلكمي.حتقيق عبدهللا بن عبدالرحيم العامري، حممد ب
مج )ق   4هـ،  1436يع شركة الراين، اثمر بن عبدالعزيز لتعليم الكتاب والسنة؛ بريوت: توز 

 دكتوراه من جامعة أم القرى(. ( )أصله رسالتا4-1ج  1-2
هـ( على حروف   454قام املناوي برتتيب مسند الشهاب حممد بن سالمة القضاعي )ت 

ومساه "إسعاف الطالب برتتيب كتاب الشهاب"، مث شرحه شرًحا موسًَّعا، وهو هذا،  املعجم، 
 تصرًا مساه "رفع النقاب عن كتاب الشهاب"، اختصره من السابق.وآخر خم

 
هـ(؛ حتقيق أيب  11حممد أكرم النصربوري السندي )ق النظر يف توضيح خنبة الفكر/ إمعان 

 هـ. 1439دار املتقني، حنو  ؟: -سعيد غالم مصطفى القامسي السندي.
 

هـ(؛ من  676حيىي بن شرف النووي )ت  /اإلمالل: شرح حديث "إمنا األعمال ابلنيات"
ر النووي )ت  رواية تلميذه العالء ]علي بن داود[ بن العطا هـ(؛ حتقيق   724ر، املعروف مبختص 

 181هـ،  1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -وتعليق حممد بن يوسف اجلوراين.
 ص. 

 
 673أليب املعايل صدر الدين حممد بن إسحاق القونوي )ت االنتصار ألشرف األذكار/ 

 هـ. 1439القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(.
 

هـ(؛   804سراج الدين عمر بن علي بن امللقن )ت    /الويف شرح جامع التمذيإجناز الوعد  
 مج.  2هـ،  1436ديثة للطباعة والنشر، القاهرة: الفاروق احل -حتقيق جهاد السيد املرشدي.
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جالل الدين عبدالرمحن أنشاب الُكُثب يف أنساب الُكُتب )فهرست مروايت السيوطي(/ 
الرايض: مركز امللك  -(؛ حتقيق إبراهيم ابجس عبداجمليد.هـ 911بن أيب بكر السيوطي )ت 

 ص.  641هـ،  1437فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 

فضل الصالة على النّب املختار حممد بن عبدهللا بن عبداملطلب  ر املختصة بأنوار اآلاث
  هـ(؛ حتقيق عبداحلميد حممد  550أمحد بن معد اإلقليشي )ت  /صلى هللا عليه وسلم 

 ص.  63هـ،  1435بريوت: دار املقتبس،  -الدرويش.
 

احلليب )ت  تلخيص قطب الدين عبدالكرمي بن عبدالنور االهتمام بتلخيص كتاب اإلملام/ 
الكويت: لطائف لنشر الكتب  -هـ(؛ حتقيق توفيق حممود تكلة، حممد طارق مغربية. 735

 هـ. 1439والرسائل العلمية؛ إستانبول: دار اللباب، 
 اإلملام أبحاديث األحكام/ البن دقيق العيد.

 
  -غدة.  هـ(؛ اعتىن  ا عبدالفتاح أبو  1175حممد سعيد سنبل )ت    / األوائل السنبلية وذيلها

 .ص 164هـ، 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -، منقحة.2ط
العجالة املكية يف أسانيد الشيخ حممد سعيد سنبل إىل مؤلفي الكتب احلديثية   ويليها: 

 .هـ( 1410حممد ايسني الفاداين )ت  /املذكورة يف أوائله السنبلية
 

ه وكمَّل هـ(؛ حقق 852سقالين )ت أمحد بن علي بن حجر العاإليثار مبعرفة رواة اآلاثر/ 
 ص. 142هـ،  1435القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -فوائده مصطفى أبو زيد.

 هـ(. 189ترجم فيه لرواة كتاب "اآلاثر" ملؤلفه العالمة حممد بن احلسن الشيباين )ت 
 

حممد  مشس الدين    / ياكم إيّل"اإليضاح املرشد من الغّي يف الكالم على حديث "ُحبّ ب من دن
الرايض: مدار   -هـ(؛ حتقيق عبداملنعم عبدهللا السيوطي. 902دالرمحن السخاوي )ت بن عب

 . ص 80هـ، 1435الوطن للنشر، 
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حتقيق    /هـ(  774  –  701الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري )

 - سليم.هـ(؛ حققه وعلق عليه نبيل صالح عبداجمليد  1377 – 1309أمحد حممد شاكر )
 هـ. 1436املنصورة، مصر: مكتبة ابن عباس، 

 
هـ(؛ اعتىن  966حممد انصر الدين بن سامل الطبالوي )ت  /بداية القاري يف ختم البخاري

 183هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -به وعلق عليه حممد بن يوسف اجلوراين.
 (.240)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ ص 

 
؛ عناية  هـ( 256)ت مساعيل بن املغرية البخاري إيب عبدهللا حممد بن أأتليف  / الوالدين برُّ 

هـ،   1435 دار احلديث الكتانية،  بريوت:؛ طنجة - .وختريج بسام بن عبدالكرمي احلمزاوي
 ص. 201

 
هـ( وولده    846األزرق املالقي )كان حيًّا عام  برانمج رواايت أيب احلسن علي بن حممد بن  

طنجة: دار    -ضبط نصه وقدَّم له عبدهللا التورايت.  /هـ(  896عبدهللا حممود )املتوىف عام    أيب
 هـ. 1440احلديث الكتانية، 

فيه إجازاتن أليب احلسن من الشريف أيب املعايل حممد بن أيب القاسم السبيت مث الغرانطي،  
ُبكرون الفهري، وأيب إجازات مالقية أليب عبدهللا خبطوط أيب إسحاق البدوي، وابن وثالث 

 عمرو بن منظور. 
 

هـ(؛   544عياض بن موسى اليحصيب )ت    / بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد
 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،   -حتقيق أمين حامد الدسوقي.

 
هـ(؛ حتقيق ماهر    852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت   /بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .ص 569هـ،  1435الدمام: دار ابن اجلوزي،  -سني الفحل.اي
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 ص.   398هـ،  1436بريوت: دار النفائس،  -وبتحقيق حممد بن عبدالرمحن املرعشلي.

 
حتقيق علي هـ(؛  1187حممد بن صادق السندي )ت  /هبجة النظر على شرح خنبة الفكر

هـ، 1436ايض: ركن بينونة للنشر،  أبو ظيب: مؤسسة بينونة للنشر؛ الر   -بن أمحد الكندي املرر.
 ص. 686

 والصحيح يف امسه: أبو احلسن غالم حسني الصغري. واسم والده مركب: حممد صادق. 
 

  هـ(؛ رواية أيب عبدهللا حممد  249أليب حفص عمرو بن علي الفال س البصري )ت  / التاريخ 
الرايض: مركز   -ين.هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد الطربا 286بن عبدالسالم اخلشين القرطيب )ت 

 ص.  692 هـ، 1436امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 

  -نسخها وصححها حممد بن عبدهللا السريع. / اتريخ ابن أيب خيثمة: قطعة من الكوفيني 
 ص. 282هـ،  1435الرايض: دار العاصمة، 

 هـ(. 279أمحد بن زهري بن أيب خيثمة )ت هو 
 

أبو القاسم بن أيب القاسم بن أيب دينار القريواين   / امع الصحيح أتهب الراوي الفصيح لفتح اجل
 252هـ،    1435تونس: دار سحنون،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق اهلادي روشو.  1055)ت بعد  

 . ص
 وختمه.  وهو عن صحيح البخاري

 
هـ(؛ حتقيق   819عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكناين )ت  التبيني يف شرح األربعني/  

 هـ. 1438اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -مجعة.يد عبداجمل
 

  / جتريد الصحاح الستة يف احلديث )املوطأ والبخاري ومسلم وأيب داود والتمذي والنسائي(
 هـ( 535رزين بن معاوية السرقسطي )ت 
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 هـ..  1436حتقيقه يف جامعة امللك خالد أب ا،  
 

نفي، املعروف بكوكسي كور )ت مي احلرضرو لطف هللا األ /حترير يف فن مصطلح احلديث
 هـ. 1439هـ(؛ حتقيق حلسن بن علي الرحايل،  1202

 
هـ(؛ حتقيق  1353حممد عبدالرمحن املباركفوري )ت  /حتفة األحوذي شرح جامع التمذي

 مج. 16هـ،  1436دمشق؛ بريوت: مؤسسة الرسالة،  -سعد بن جندت عمر وآخرين.

 
هرست الصغري للعالمة الشّماع من املسموعات: وهو الفحتفة الثقات أبسانيد ما لعمر  

  936 –  880املسند األثري املؤرخ زين الدين عمر بن أمحد الشماع احللّب الشافعي )
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛   -حتقيق حممد بن إبراهيم احلسني. / هـ( رمحه هللا تعاىل

 هـ(. 1439هـ )أو  1438دراسات والنشر، عم ان: أروقة لل 
 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن   762مغلطاي بن قليج البكجري )ت    /التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة
 ص.  150هـ،  1437الرايض: دار التوحيد،  -حممد علوان.

يليه ابلتحقيق السابق: جزء فيه حديث حليمة السعدية/ أليب احلسن حممد بن علي بن حممد  
 هـ(. 443لبصري )ت بن صخر ا

 
د واملُـ حتفة املُـ   841إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت  ته م يف غريب صحيح مسلم/  نج 

مصر: ع لم إلحياء الرتاث    -هـ(؛ حتقيق ع لم إلحياء الرتاث إبشراف عبدالعاطي حميي الشرقاوي.
 مج.  2هـ؟،  1439واخلدمات الرقمية، 

 هتامة. املنجد: من جند. واملتهم: من 
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عثمان  بصفوة األمة املرحومة احملمدية/ د العالية املرضية املتصلة التحفة الوضيَّة يف األساني 
 -هـ(؛ أعده وقدم له راشد بن حممد بن عساكر. 1282بن منصور النجدي احلنبلي )ت 

 هـ. 1438بريوت: جداول، 
 ثبت أبسانيد املؤلف عن شيوخه. 

 
إعداد علي بن هـ(؛  597رمحن بن علي بن اجلوزي )ت عبدالالتحقيق يف أحاديث التعليق/ 

 مج )دكتوراه(.  3هـ، 1436ة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدين  -فهد أاب بطني.
 من مسائل استقبال القبلة من كتاب الصالة، إل هناية مسائل اجلنائز: دراسة وحتقيق.

ة"  "التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئم حقق فيه ابن اجلوزي األحاديث الواردة يف كتاب  
 هـ(. 458 أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق    911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    / تدريب الراوي شرح تقريب النواوي

 مج.  1جـ يف  2هـ،  1435القاهرة: دار الغد اجلديد،  -أمحد علي.
 . ص(  2700مج ) 5هـ،  1436جدة: دار املنهاج،  -عوامة.وبتحقيق حممد 

 هـ(. 1086معه حاشية أمحد بن أمحد العجمي )ت 
 ص.  647هـ،  1435القاهرة: دار ابن اجلوزي،  -واعتىن به املركز العلمي بدار ابن اجلوزي.

 
هـ(؛  833مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت  /تذكرة العلمال يف أصول احلديث

 هـ. 1439أبو ظيب: مركز املوطأ،  -ة وحتقيق املصطفى سليمي.دراس
 

هـ(؛ حتقيق  1167حممد بن عبدالرمحن الغز ي )ت  /تراجم علمال األمة من احملدّ ثني خاصة
ص )لقاء العشر األواخر   71هـ،    1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -عبدهللا الكندري.
 (.228ابملسجد احلرام؛ 
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د علي السندي )ت حممد عابد بن أمح /إلمام أيب حنيفة برواية احلصكفيترتيب مسند ا
القاهرة: دار اإلحسان،   -هـ(؛ اعتىن به أبو الربكات حق النيب السندي األزهري. 1257
 هـ؟ 1437

هـ( اختصره من املسند الكبري الذي مجعه العالمة    650القاضي موسى بن زكراي احلصكفي )ت  
 هـ(.  340وب احلارثي )ت عبدهللا بن حممد بن يعق

 
]قدَّم له  /هـ 873املؤلَّف سنة  مشس الدين حممد السخاوي، ترمجة اإلمام النواوي خبط 
 ص.  123هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حممد بن انصر العجمي[.

خمطوطة مصورة من خزانة الشيخ زهري الشاويش، وعنواهنا كما هو بقلم السخاوي: "ترمجة شيخ  
 اإلسالم قطب األولياء الكرام" فقط.

 
  -هـ(؛ حتقيق ودراسة نور حممود احليلة.  824عبدالرمحن بن عمر البلقيين )ت    /ترمجة البلقيين

 ص )حبث مكمل للماجستري(.  422هـ،  1433غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
بلقيين،  املؤلف جالل الدين عبدالرمحن ابن العالمة سراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن ال

 هـ، حافظ للحديث. 805ت 
 

تقي الدين حممد بن   /امي النووي الدمشقي الشافعيالدين حيىي احلز  ترمجة الشيخ حميي
بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا احلسيين. 738احلسن بن الصرييف الشافعي )ت 

 (. 316احلرام؛ )لقاء العشر األواخر ابملسجد  -ص. 94هـ،  1438اإلسالمية، 

 هللا، واحلزامي نسبة إل جده األعلى.  هـ( رمحه676يعين اإلمام النووي حيىي بن شرف )ت 

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /تشنيف السمع بتعدد السبع

 ص. 150هـ،  1435بريوت: دار املقتبس،  -حتقيق أنس حممد تدمري.
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أليب أمحد احلسن بن عبدهللا  تصحيفات احملدّ ثني: يشتمل على تصحيف األمسال وتصحيحها/  
حلب: مكتب املطبوعات  -حتقيق حممود أمحد مرية.هـ(؛ دراسة و  382العسكري )ت 

 مج.  3هـ،  1438اإلسالمية؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

هـ(؛ حتقيق عبداجلواد  911السيوطي )ت عبدالرمحن بن أيب بكر  /التضلع يف معىن التقنع 
 ص. 162هـ،  1435بريوت: دار املقتبس،  -محام.

 يث.ب احلديف غري
 

هـ(؛ حتقيق طه بن علي  250أمحد بن عمران األخفش )ت قبل  /تفسري غريب املوطأ
 1438لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،    -بوسريح، أروى بنت حممد املختار الاليف.

 هـ.

صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت  /ل اإلمجال يف تعارض األقوال واألفعالفصيت
 208هـ،  1435املنصورة: دار الفاروق،    - يق حممد إبراهيم احلفناوي.راسة و حتقهـ(؛ د  761
 . ص
 

أليب موسى حممد بن عمر املديين )ت تقذية ما يقذي العني من هفوات كتاب الغريبني/ 
مصر: ع لم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد رجب أبو سامل.  581

 هـ. 1439
 

زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  /تيب املسانيدسانيد وتر تقريب األ
 هـ. 1438اب، إستانبول: دار اللب -هـ(؛ حتقيق حممد بركات. 806

 
تقريب الغريب: شرح غريب األحاديث الواقعة يف شرح أيب نصر األقطع على خمتصر  

ـ(؛ دراسة وحتقيق ع لم إلحياء  ه 879زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت  /القدوري
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مصر: ع لم إلحياء الرتاث،  -الرتاث واخلدمات الرقمية إبشراف عبدالعاطي حميي الشرقاوي.
 هـ.1439

 
هـ(؛  629أبو بكر حممد بن عبدالغين بن نقطة )ت  /التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد

 ص(.   979مج )  2هـ،    1435الدوحة: وزارة األوقاف،    -حتقيق شريف بن صاحل التشادي.
 

هـ(؛  498أليب علي احلسني بن حممد الغساين اجلي اين )ت  /تقييد املهمل ومتييز املشكل
 هـ. 1439السعودية،  -اهيم الرومي.حتقيق خالد بن إبر 

 حتقيق النصف األول من اجلزء األول.
ققه ووضع وبعنوان: تقييد املهمل وْتييز املشكل يف رجال الصحيحني البخاري ومسلم/ ح

ار سعد الدين: دار  دمشق: د -فهارسه خالد أمحد املال السويدي، عارف أمحد عبدالغين.
 ص.  703هـ،  1436كنان، 

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين  /ختريج األحاديث الواقعة يف تفسري الكشافتلخيص 

 هـ. 1441القاهرة: دار الذخائر،  -هـ(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان. 852)ت 
 

هـ(؛ حتقيق فريق من الباحثني إبشراف    656أمحد بن عمر القرطيب )ت    /تلخيص كتاب مسلم
 1436الرايض: دار األلوكة،    -بن عبدالرمحن اجلريسي.وعناية سعد بن عبدهللا احلميد، خالد  

 ص(.  2460، 164مج ) 2هـ، 

 
حتقيق يوسف  هـ(؛  600عبدالغين بن عبدالواحد اجلم اعيلي املقدسي )ت  / تلخيص الكىن

  1436املدينة املنورة: دار املأثور،  -لدخيل.بن حممد الدخيل؛ اعتىن به ابنه عزام بن يوسف ا
 ص.  322هـ، 
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 463يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب   القرطيب )ت  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد/  
معانيه ووضع نتائجه  ؛ وثق أصوله وخرج نصوصه وضبطها ورقمها وقنن مسائله وأوجز هـ(

دمشق؛ بريوت: دار قتيبة؛ حلب؛   -مني قلعجي.وكتب مقدماته وصنع فهارسه عبداملعطي أ
 مج.  25جـ يف  30هـ،  1435لوعي، القاهرة: دار ا

وبعنوان: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/  
 17هـ،    1439رين. لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  حتقيق بشار عواد معروف وآخ

 مج.
 

عبدالرمحن بن علي بن  / احلديثمتييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من 
هـ،   1435بريوت: دار النفائس،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشلي. 944الديبع )ت 

 ص. 559
 

 1188مشس الدين حممد بن أمحد السفاريين )ت  /لتناضل العمال لشرح فضائل األعما
 8هـ،    1439اإلسالمية،  الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون    -هـ(؛ حتقيق حممد عصام الشطي.

 مج.

 
هـ(؛  994تصنيف حممد بن حممد البكري الصد يقي )ت تنبيه األواه بفضل ال إله إال هللا/ 
 ص.  160هـ،  1438لكية، تونس: الدار املا -حتقيق حممد خري رمضان يوسف.

 حديث( يف فضل )ال إله إال هللا(.  100)حنو 
 

 هـ(. 852الين )ت أمحد بن علي بن حجر العسق /هتذيب التهذيب
 هـ.. 1435حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد  1301حممد عبدالرؤوف املناوي )ت  /التيسري بشرح اجلامع الصغري 

 مج.  3هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -.العزازي
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  / هـ( 968الدمشقي احلنبلي )ت ثبت اإلمام احلّجاوي: وهو موسى بن أمحد املقدسي 

ص    54هـ،    1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -حتقيق وتعليق حممد بن انصر العجمي.
 (.241)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
هـ( من  974 – 909ر اهليتمي املكي الشافعي )اإلسالم ابن حج بت اإلمام شيخ ث

 .ص 548هـ،  1435عم ان: دار الفتح،  -حققه وعلق عليه أجمد رشيد. /تصنيفه

 
أمحد بن حممد النخلي املكي  /ثبت النخلي: بغية الطالبني لبيان املشايخ احملققني املعتمدين

املنامة: مكتبة نظام    -مد أبو بكر ابذيب.هـ(؛ اعتىن به وقابل أصوله حم   1130الشافعي )ت  
 هـ. 1438 اخلاصة؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر، يعقويب

 
اعتىن به عمر   / هـ( 775ثبت الندرومي: حممد بن حممد بن حيىي الندرومي الكومي )ت 

 هـ. 1439دمشق: دار رواد اجملد،  -أنور الزبداين.
 

املدينة   -(؛ حتقيق فيحان بن انيف البصي  ص.هـ 354حممد بن حب ان البسيت )ت  /الثقات
 ورقة )ماجستري(. 461هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 قسم السرية النبوية. 
 

عم ان:   -اعتىن بتحقيقها حممد بن عبدهللا املباركي. /ثالث رسائل يف اإلجازة يف احلديث
 ص. 88هـ،  1436أروقة للدراسات والنشر، 

 وهي:
 هـ(.  395إسحاق بن منده )ت ة/ حممد بن كتاب اإلجاز 

 هـ(.  637كتاب اإلجازة/ حممد بن موسى احلازمي )ت 
 هـ(.  637مسألة يف اإلجازة ومن رأى صحتها/ حممد بن سعيد الدبيثي )ت 
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير/ 

 648هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -أنس الشامي. هـ(؛ اعتىن به وراجعه 911)ت 
 ص. 

 
عبدالرمحن بن أمحد بن رجب  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم/  

 1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق عبده علي كوشك. 795احلنبلي )ت 
 مج.  2هـ، 

 
عم ان: أروقة للدراسات والنشر،   -ين الندوي.ه تقي الداعتىن ب  /اجلامع الكبري )سنن التمذي(

 مج. 9هـ،  1438
ومعه: الكوكب الدري على جامع الرتمذي، وهي إفادات اإلمام رشيد أمحد الكنكوهي )ت 

هـ( مع تعليقات  1334هـ( مجعها وقيدها احملد ث حممد حيىي الكاندهلوي )ت  1323
 (.هـ 1402للمحدث حممد زكراي الكاندهلوي )ت 

 : مشائل النيب صلى هللا عليه وسلم.9مج
 

هـ(؛   463أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت ق الراوي وآداب السامع/ اجلامع ألخال 
 ص. 584هـ،  1435القاهرة: مكتبة عباد الرمحن،  -حتقيق حممد أمحد اهلاليل.

 هـ. 1438وحقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
حممد الُبَجريي  أليب حفص عمر بن    /اإلمام البخاريستخرج على صحيح  اجلامع املسند امل

 ص.  130هـ،  1435املدينة املنورة: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق حممد بكر عابد. 311)ت 
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اجلزل األول من الفوائد املنتقاة واحلكاايت املنتخبة من حديث أيب مسلم حممد بن أمحد 
هـ(؛   406سن بن حممد بن فورك )ت يب بكر احلانتقاء أ / هـ( 399البغدادي الكاتب )ت 

 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،  -الح الدين الشامي.حتقيق ص
 ومعه: جملس من أمايل أيب مسلم الكاتب عن شيوخه. 

 
أليب حممد احلارث بن   /اجلزل الثاين من مسند املشايخ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حممد، حممود  حققه وخرَّج أحاديثه إيهاب بن إمساعيل بن    هـ[؛  282حممد بن أيب أسامة ]ت  
 ص.   319هـ،    1435حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم واحلكم،    -بن إمساعيل بن حممد.

 
  360جزل اجلابري: أحاديث أيب حممد عبدهللا بن جعفر بن إسحاق بن جابر املوصلي )ت  

ب. 430)ت رواية أيب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين  /هـ(   -هـ(؛ حتقيق حممد خالد ُكال 
ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  192هـ،  1436ت: دار البشائر اإلسالمية، بريو 

238.) 

 
عبدهللا بن عودة القدومي  /جزل يف أسانيد العالمة عبدهللا القدومي إىل صحيح البخاري

بريوت: دار البشائر   -دان.هـ(؛ دراسة وحتقيق حممود بن حممد مح 1331النابلسي )ت 
 (.293، 292ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  158هـ،  1437اإلسالمية، 

 يليها: إجازاته جلماعة من أهل العلم:
 هـ(. 1345الشيخ حممد بن جعفر الكتاين )ت  -

 هـ(.  1351الشيخ أمحد بن أسعد الكَماخي )ت  -

 هـ(. 1355 الشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي )ت  -

 هـ(. 1370 الشيخ أمحد بن عمر احملمصاين )ت  -

 هـ(. 1382الشيخ حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين )ت  -

 هـ(. 1393الشيخ حممد مكي بن حممد الكتاين )ت  -
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قطب الدين حممد بن حممد اخليضري الدمشقي الشافعي )ت جزل يف حديث بئر بضاعة/ 
سالمية،  بريوت: دار البشائر اإل -احلميدي اإلدريسي.هـ(؛ حتقيق نور الدين بن حممد  894

 (.304)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 38هـ،  1438

 
جزل يف طرق حديث "نعم  اإلداُم اخل لُّ": وهو املنتقى من جزل أيب حممد عبدالرمحن بن 

بيدي )ت  أتليف حممد مرتضى الز  /هـ( 420عثمان بن القاسم بن أيب نصر التميمي )ت 
هـ،   1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    - يعقويب.  ا نظام حممد صاحل هـ(؛ اعتىن  1205

 (. 212ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  47

 
هـ(؛ حتقيق حممد  852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  /جزل يف عمل اليوم والليلة

ص )لقاء العشر  63هـ،  1436سالمية، بريوت: دار البشائر اإل -بن أمحد آل رحاب.
 (.235ر ابملسجد احلرام؛ األواخ

 
أليب الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي )ت   /جزل يف فضل العلم وغريه من املواعظ البليغة

 88هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق قاسم بن حممد ضاهر. 490
 (.263، 262رام؛ ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد احل

)جزء فيه: جملس من أمايل الفقيه أيب الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر  ومعه جملس من أماليه
 املقدسي(. 

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين  /جزل يف الكالم على قوله: إن امرأيت ال تردُّ يد  المس

ر اإلسالمية،  بريوت: دار البشائ -هـ(؛ حتقيق مجال بن عبدالسالم اهلجرسي. 852)ت 
 (.236العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ ص )لقاء   43هـ،  1436

يوسف بن حسن بن   / جزل يف ختريج حديث: ال تردُّ يد  المسيليه ابلتحقيق السابق: 
  –   45هـ، ص    1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(.  909عبداهلادي املقدسي )ت  

 (.237ام؛ )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلر  56
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خمرَّجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد  جزل فيه أربعون حديثًا 
هـ[؛   735ختريج أمني الدين حممد بن إبراهيم الواين ]الدمشقي، ت    /بن عبداحلليم بن تيمية

أمحد بن  حقق أصله وعلق عليه بعنوان: "املنة اإلهلية جبمع طرق األربعني حديثًا البن تيمية" 
هـ،  1436مصر: دار صالح الدين؛ املنصورة: دار ابن عباس، كفر الشيخ،   -عطية الوكيل.

 ص. 950
 

هـ(؛ حتقيق   490نصر بن إبراهيم املقدسي )ت    /جزل فيه أربعون حديثًا من العوايل الغرائب
ص )لقاء العشر  127هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -قاسم بن حممد ضاهر.

 (.239ألواخر ابملسجد احلرام؛ ا

 
 843البن خطيب الناصرية )ت  هـ(/    806فيه ترمجة احلافظ زين الدين العراقي )ت    جزل

 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،  -هـ(؛ حتقيق حممد سيد أمحد األزهري.
ن  يليه: منتقى من تذييل زين الدين العراقي على ذيل ابن أُبَيك الدمياطي على وفيات األعيا

 الناصرية. البن خلكان/ انتقاء ابن خطيب 
 هـ(/ زين الدين العراقي. 772ويليه: جزء فيه ترمجة شيخ الشافعية مجال الدين اإلسنوي )ت 

 
انتقاء وختريج مشس الدين حممد   /جزل فيه ثالثون حديثًا منتقاة من "املعجم الصغري" للطرباين

يدة،  الرايض: دار العق -حممد السحيم.هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن  748بن أمحد الذهيب )ت 
 ص. 163هـ،  1438

 .جزل فيه األربعون البلدانية املخرَّجة من "املعجم الصغري"يليه لإلمام الذهيب أيًضا:  
 

جزل فيه جواب احلافظ املنذري على من أنكر على اإلمام مسلم خترجيه حلديث ابن عباس  
بريوت:   -ويب.اعتىن به نظام حممد صاحل يعق /ةيف تزويج النّب صلى هللا عليه وسلم أمَّ حبيب

 (.234ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  23هـ،  1436دار البشائر اإلسالمية، 
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نسخها وصححها حممد بن    /هـ(   238جزل فيه حديث إسحاق بن إبراهيم بن راهويه )ت  

 ص. 124هـ،  1436الرايض: دار العاصمة،  -عبدهللا السريع.

 إسحاق بن راهويه. ن مسندقطعة م
 

أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين   /جزل فيه شرح حديث "ُحبّ ب  إيلَّ من دنياكم" 
 هـ. 1438طنجة: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ حتقيق حممد علوان. 406)ت 
 

 من  جزل فيه طرق حديث "من أمسك شيطااًن أو جنيًّا" وذكر ما حُيتس به منهم أعاذان هللا
هـ(؛ خبط احلافظ ابن   643حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  مجع ضياء الدينشرهم/ 

بريوت: دار البشائر  -هـ(؛ حتقيق وتعليق مجال بن عبدالسالم اهلجرسي. 896اللبودي )ت 
 (.261ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  48هـ،  1437اإلسالمية، 

 
تصنيف أيب نعيم أمحد بن   /زدْد حبًّا" عليه وسلم: "ُزْر غ بًّا تاجلزل فيه طرق قوله صلى هللا 

طنجة: دار احلديث   -هـ(؛ اعتىن به طارق بن أمحد البيضاوي. 430عبدهللا األصفهاين )ت 
 هـ.  1438الكتانية، 

 
القاهرة:    -حتقيق صالح الدين الشامي.  / هـ(  428جزل فيه من حديث اإلمام الُقُدوري )ت  

 هـ؟ 1439دار الصاحل، 
 

رواية أيب زرعة الدمشقي عنه هـ(/  271اجلزل فيه من حديث عفان بن مسلم الصفار )ت  
 1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق قاسم بن حممد قاسم ضاهر.  281)ت  
 (.302، 301)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 48هـ، 

 هـ(. 466أمحد الكتاين )ت عزيز بن رواية عبدال /جزل من حديث متام يليه: 
 هـ(.  414وهو ْتام بن حممد بن عبدهللا بن جعفر )ت 
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ابنتقاء أيب الفضل هـ(/  419اجلزل فيه من فوائد أيب احلسني بن العايل الُبوش نجي )ت 

الرايض: دار جامعة   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن حممد عبه جي. 413اجلارودي احلافظ )ت 
 ص. 182هـ،  1436امللك سعود، 

 أبو احلسني أمحد بن حممد بن منصور البوشنجي، لقبه العايل، أو ابن العايل. 
 أبو الفضل حممد بن أمحد بن حممد اجلارودي اهلروي الشافعي.

 
جزل فيه نسخة أيب العباس طاهر بن حممد بن احلكم التميمي الدمشقي إمام مسجد سوق 

لدمشقي؛ حتقيق اندر بن عمر بلطه السلمي ا، عن أيب الوليد هشام بن عمار األحد بدمشق
 ص.  96هـ،  1437دمشق دار طيبة الدمشقية،  -جي.

 
جزل القدوري: اإلمام أيب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد البغدادي صاحب املختصر  

حققه وعلق عليه أمحد بن علي احلندودي   / هـ  428الشهري يف فقه احلنفية، املتوىف سنة 
 هـ. 1438اسات والنشر، وقة للدر عم ان: أر  -الغامدي.

جزل حديث أم كلثوم بنت عقبة "ما مسعت رسول هللا يرخص يف شيل من يليه للمحقق: 
 .الكذب إال يف ثالث": دراسة نقدية

 
ر النووي   /اجلزل املسلسل ابألولية والكالم عليه علي بن داود بن العطار، املعروف مبختص 

الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -دالفتاح.بعهـ(؛ حتقيق صاحل بن حممد بن  724)ت 
 ص. 22هـ،  1435

 
رواية أيب بكر حممد بن    / هـ(  220جزل من حديث أيب عثمان عفان بن مسلم الصفار )ت  

  - هـ(؛ دراسة وحتقيق هند بنت حممد بن عبدهللا املزروع. 295عبيدهللا بن دينار اخلالل )ت 
   .ص 428هـ، 1435الرايض: دار أطلس اخلضراء، 

 .هـ 1418جامعة امللك سعود،  -األصل: رسالة ماجستري 
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  - اعتىن  ا أمره ايزجيي.  / هـ(  231اجلزل من حديث أيب اهليثم خالد بن مرداس السراج )ت  

ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  88هـ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
209.) 

 
قرأه وعلق عليه  /هـ  604ين املتوىف سنة اجليا اخلشينُجزيل من برانمج أيب ذر مصعب 

 هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية،  -عبدالعزيز الساوري.
 

قرأه    / هـ  591احل ْجري السبيت، املتوىف سنة    [بن حممد]ُجزيل من فهرسة أيب حممد عبدهللا  
 244، هـ 1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -وعلق عليه عبدالعزيز الساوري.

 ص. 

 
حممد بن   /جالل األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم صلى هللا عليه وسلم

الدوحة: وزارة األوقاف،    - هـ(؛ حتقيق زائد بن أمحد النشريي.  751أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  
 ص.  729، 50هـ،  1437

 
سراج الدين   / النحويةجواب سؤال عن االستدالل ابألحاديث النبوية على إثبات القواعد 

عم ان: أروقة للدراسات والنشر،   -هـ(؛ حتقيق حممد عايش.  805عمر بن رسالن البلقيين )ت  
 ( ضمن: املكتبة البلقينية. 315 – 295، ص ص 10هـ )مج 1436

 
حممد بن أمحد بن فسري ابملرفوع من كالم سيد املرسلني واحملكوم/ اجلوهر املنظوم يف الت

بريدة، السعودية:   -العليوي. هـ(؛ دراسة وحتقيق رمي بنت راشد 1150عقيلة املكي )ت 
 ورقة )ماجستري(.  354هـ،  1436جامعة القصيم، 

 من أول سورة الشعراء، إل هناية سورة القصص. 
 األمرية نورة ابلرايض قبل هذا العام.وسائره حقق يف جامعة 
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 1066جهوري )ت بن حممد األُ  نور الدين عليحاشية اأُلجهوري على شرح خنبة الف ك ر/ 

 664هـ،    1437كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق بشار جميد القيسي.
 ص. 
 

عبدهللا بن حممد النرباوي  اح/ حاشية النرباوي على األربعني النووية، املسماة عروس األفر 
 480هـ،    1435مية،  بريوت: دار الكتب العل   -هـ(؛ حتقيق حممد السيد عثمان.  1275)ت  
 ص. 
 

علي بن سعد الغامدي املكي؛ قرَّظه مجاعة من  /احلجج اجلياد يف الذب عن عوايل اإلسناد 
 ص. 171هـ،  1435دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -أويل اإلقراء.

رد  على كتاب: آفة علو  األسانيد: دراسة موثقة يف كشف حقيقة العلو املنتشر بني القراء  
 املقرئني يف أسانيد املصريني والشاميني، ملؤلفه السيد بن أمحد بن عبدالرحيم. و 
 

هـ،  1438الرايض: دار العاصمة،  -حتقيق حسام كمال توفيق.حديث علي بن املديين/ 
 ص. 304

هـ( عليه رمحة هللا،   234من حديث احملد  ث العالمة علي بن عبدهللا املديين )ت جزء أول 
ذا اجلزء كان مندرًجا يف نسخة واحدة مع جزء آخر، مل ينتبه إليه مفهرسو  وذكر احملقق أن ه

 خمطوطات الظاهرية.
 

 1297حممد بن املعطي العمراين السرغيين )ت    /حديقة األزهار يف ذكر معتمدي من األخيار
 هـ. 1439املغرب ،  -هـ(؛ نشر وتعليق أمحد متفكر، حممد الصاحل العمراين بن خلدون.

اختياراته  و ضمنه ترمجته وتراجم شيوخه ومقروءاته ومروايته، وبعض أشعاره : وهو فهرسته
 ... بيةداأل
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عبداخلالق بن علي املزجاجي الزبيدي اليمين )ت   /حســم مادة املرال يف صــالة يوم عاشــورال
ب  1201 هــ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.هــ(؛ حتقيق وتعليق حممد خالد ُكال 

 (.16لعشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة ص )لقاء ا 56
 ]فيه حتذير من صالة انتشرت يف اهلند اعتماًدا على حديث موضوع[

 
حول املسجد  حسن االستقصا ملا صحَّ وثبت يف املسجد األقصى: وهي ثالثون سؤااًل 

 1191حممد بن حممد التافاليت املغريب )ت  /األقصى والصخرة املشرفة واإلسرال واملعراج
ب. )لقاء    -ص.  95هـ،    1438لبشائر اإلسالمية،  بريوت: دار ا  -هـ(؛ حتقيق حممد خالد كال 
 (.310العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
جلامع الصحيح" لبدر الدين الزركشي حواشي التنقيح: وهي حواش على "التنقيح أللفاظ ا 

هـ(؛ جردها حممد بن   844أمحد بن نصر هللا بن أمحد البغدادي احلنبلي )ت    /هـ(  794)ت  
 -هـ(؛ حتقيق مشاري بن عبدالرمحن السلمي. 902)ت  حممد بن أيب بكر السعدي احلنبلي

 هـ.  1439جدة: دار األوراق الثقافية، 
 

 841هان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت بر  /احلواشي على سنن ابن ماجه
 مج. 5هـ،  1438طلس اخلضراء، الرايض: دار أ -هـ(؛ حتقيق فاضل احلمادة الرقي.

وبعنوان: احلواشي على سنن احلافظ أيب عبدهللا حممد بن يزيد بن ماجه/ دراسة وحتقيق حممد 
 ص )دكتوراه(.   1201هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    - رازق حممد أجمد رازق.

 من بداية الكتاب، إل هناية ابب حد القذف من كتاب احلدود.
 
املهجة وإيضاح الوجهة على سنن اإلمام احلافظ احلجة أيب عيسى حممد بن عيسى  اةحي

 هـ(.  1149أليب الطيب حممد بن عبدالقادر السندي )ت  /التمذي
 هـ. 1435، 1434اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف 
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د الشنشوري )ت   بن حممعبدهللا  /خالصة الفكر يف شرح املختصر يف مصطلح أهل األثر
القاهرة: ع لم إلحياء الرتاث واخلدمات  -هـ(؛ دراسة وحتقيق وائل حممد الشنشوري. 999

 هـ. 1439الرقمية، 
 

 -هـ(.  388أليب سليمان محد بن حممد اخلط ايب )ت  ة/  مخس رسائل مهمة يف القرآن والسن
 ص.  519هـ،  1435الدوحة: دار اإلمام البخاري، حنو 

 طريق اهلجرتني، أشار إليه الناشر يف مقدمة للكتاب.بل مكتب حقق من ق
 وهي هذه الرسائل:

 بيان إعجاز القرآن.  -

 شأن الدعاء وتفسري األدعية املأثورة.  -

 احملد  ثني.إصالح غلط  -

 رسالة الغنية عن الكالم وأهله. -

 االعتصام ابلعزلة. -
 

 هـ(؛ حتقيق 852قالين )ت أمحد بن علي بن حجر العس الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية/ 
 مج.  3هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -توفيق حممود تكلة.

 ـ..ه 1438وحتقيقه أيًضا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  797غياث الدين حممد بن حممد العاقويل )ت  /الدراية يف معرفة الرواية
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1435ض: جامعة اإلمام،  الراي -رائدة بنت حممد الشريف. 

حتقيق قاسم السامرائي؛ مراجعة   / وبعنوان: الدراية يف معرفة الرواية )مشيخة ابن العاقويل(
 1437الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،    -س عبداجمليد.إبراهيم ابج

 ص.  751هـ، 
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حممود بن حممد   /أو البهجة الوضية شرح منت البيقونيةالدرر اجلوهرية على منت البيقونية، 
طنجة؛   -هـ(؛ حتقيق ايسني أزكاغ املكناسي. 1308بن عبدالدائم نش ابة الطرابلسي )ت 

 ص. 260هـ، 1436احلديث الكتانية، بريوت: دار 

 
  أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت )ت  / الدعال: شأن الدعال وتفسري األدعية املأثورة

 هـ. 1439القاهرة: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان. 388
 

مشس الدين حممد   / ديوان الضعفال واملتوكني وخلق من اجملهولني وانس من ثقات فيهم لني 
بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق حممد سيد أمحد األزهري. 748بن أمحد الذهيب )ت 

 . ص( 1224مج ) 2هـ،  1439اإلسالمية، 
 

زين الدين عبدالرمحن بن رجب احلنبلي  / ذمُّ املال واجلاه: شرح حديث "ما ذئبان جائعان"
 هـ؟ 1438هـ(؛ حتقيق خالد أبو صاحل،  795)ت 
 
هـ(؛ حتقيق حممد رضا احلسيين  450أمحد بن احلسني بن الغضائري )ت حنو رجال/ ال

 ص. 208هـ،  1435قم: دار احلديث،  -اجلاليل.
 

حممد بن هـ(؛ حتقيق  463أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  / لب احلديث الرحلة يف ط
 هـ. 1439الرايض: الناشر املتميز،  -علي الصومعي البيضاين.

 
أمحد بن أمحد   / رسالة تتعلق بقوله صلى هللا عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

وت: دار البشائر اإلسالمية،  بري  -هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي. 1197السجاعي )ت 
 (. 309سجد احلرام؛ ص. )لقاء العشر األواخر ابمل 32هـ،  1438
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مشس الدين حممد بن بدير   /رأسه قبل إمامه  يف الصالةرسالة يف أحاديث الوعيد ملن رفع 
بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق حسام الدين بن موسى عفانة. 1220املقدسي )ت 

 (. 308)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 96هـ،  1438اإلسالمية، 

 
طرائق أهل البدعة رسالة يف بيان بعض تصانيف أئمة احلديث والسنة اهلداة الناكبني عن 

هـ( وأرسلها إل العالمة صد يق   1329كتبها العالمة أمحد بن إبراهيم بن عيسى )ت   /الغواة
بريوت: دار البشائر  -بن سامل احلارثي.هـ(؛ عين  ا هاين  1307بن حسن خان )ت 

 (.  297، 296ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  96هـ،  1437اإلسالمية، 
هـ( إل  1339الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ )ت  رسالةابلعناية السابقة: تليها 

 هـ(. 1317الشيخ خري الدين نعمان بن حممود اآللوسي )ت 
 

حممد بن عبدالباقي ذين يظلهم هللا يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله/ السبعة الرسالة يف 
الكويت: جملة الوعي  -هـ(؛ حتقيق سالمة بن عبداجلليل احملاميد. 1122الزرقاين )ت 
 هـ.  1439اإلسالمي، 

 
عبدالغين رسالة يف صالة النّب صلى هللا عليه وسلم ابألنبيال عليهم السالم ليلة اإلسرال/ 

بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي شحالتوغ. 600احد املقدسي )ت بن عبدالو 
 (.303)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   -ص. 38هـ،  1438البشائر اإلسالمية، 

 
  سراج الدين عمر بن رسالن   /رسالة يف وجوه التعارض والتجيح بني حديثي القرض والصدقة

هـ  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  - د زينو.ق علي حممهـ(؛ حتقي 805البلقيين )ت 
 ، ضمن: املكتبة البلقينية(. 101  – 69: ص ص 10)مج
 

حتقيق   هـ(؛ 840)ت  حممد بن إبراهيم الوزير /الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم
 هـ. 1439اإلسالمي، بريوت: دار املدار  -.عبد العزيز دخان  ،بن عيسى بطاهر
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مجعه حممد بن إبراهيم بن علي السمالوطي   / روض النضري يف أحاديث البشري النذيرلا

 1435القاهرة: هيئة النيل العربية للنشر،  - هـ(؛ ]راجعه علي بدوي[. 1352احلميدي )ت 
 ص.  570هـ، 

الشرعية واألخالق  ( حديثًا نبوايًّ ما بني صحيح وحسن يف األحكام 3720حيتوي على )
 ة على حروف اهلجاء. النبوية، مرتب

 
لسبط ابن حجر مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن شاهني رونق األلفاظ مبعجم احلفاظ/ 

دمشق: دار النوادر،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالسالم علي الشيخلي. 899العالئي )ت 
 مج.  4هـ،  1439

 
بريوت:   -ة.هـ(؛ حتقيق فخر الدين قباو  676 حيىي بن شرف النووي )ت رايض الصاحلني/ 

 هـ. 1438مكتبة لبنان: صائغ، حنو 

 
هـ(؛ حتقيق طارق بن   458أمحد بن احلسني البيهقي )ت الزهد الكبري )حمذوف األسانيد(/ 

 ص. 229هـ،  1436اإلسكندرية: مكتبة دار احلجاز،  -عبدالواحد بن علي.
 

محن بن عايض هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالر  181ت عبدهللا بن املبارك ) /الزهد والرقائق
 مج )ماجستري(.  2هـ،  1435رمة: جامعة أم القرى، مكة املك -العتييب.

(: بينما رجل ممن كان قبلكم، إل هناية أثر  1057من بداية أثر ابن مسعود رضي هللا عنه )
 (: كان رجل من أفضل أهل زمانه. 1464وهب بن منبه )

 
هـ(؛ إعداد  974يتمي املكي )ت أمحد بن حممد بن حجر اهل /اقتاف الكبائرالزواجر عن 

 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - حافظ عبداملقيت مولوي.
 من بداية كتاب الصالة: الكبريُة السادسة والسبعون، إل هناية الوديعة: دراسة وحتقيق.
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عبداجمليد السلفي؛ هـ(؛ حتقيق محدي    1159أمحد الربتكي )ت    عبدالرمحن بن  /زواهر الزواجر

 مج.  2هـ،  1435بريوت: دار لبنان،  -اعتىن بتخريج أحاديثه أمحد سامي عيتاين.

 
  /سلُّ السيف يف حلّ  كيف: إعراب )كيف( يف ابب بدل الوحي يف صحيح اإلمام البخاري

بريوت:   -هاين بن حممد احلارثي. هـ(؛ حتقيق 1033عبدالقادر بن حممد الطربي املكي )ت 
 (.290ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  40هـ،  1437، شائر اإلسالميةدار الب

 
أتليف حممد صديق حسن خان القنوجي )ت  /سلسلة العسجد يف ذكر مشايخ السند

هـ(؛ عربه من الفارسية ليث حممد الل حممد العمري؛ حققه وعلق عليه حممد زايد   1307
 ص.  527هـ،  1435اخلاصة،  البحرين: مكتبة نظام يعقويب -التكلة.

 
حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات بدار  / سنن التمذي، وهو اجلامع الكبري 

 مج.  5هـ،  1435القاهرة: دار التأصيل،  -أصيل.الت
 

هـ(؛  303أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت  /السنن الصغرى املعروف ابجملتىب
راجها وقدم هلا حممد السيد الربسيجي؛  هـ(؛ اعتىن إبخ  366يه )ت برواية أيب احلسن بن حي و 

 هـ؟ 1438أروقة للدراسات والنشر، عم ان:  -قدم هلا نظام حممد صاحل يعقويب.
جاء أدانه: وهي من أمت الرواايت، تنشر ألول مرة مصورة عن أصل اندر، مقابل على أصل 

، مقروء على احملد ث عبدهللا بن سامل  احلافظ عبدالغين بن سعيد املصري تلميذ ابن حيويه 
الطيب الفاسي وعابد البصري، وعليه تعليقاته من نسخته، وقرأه وعلق عليه العالمتان ابن 

 السندي وغريمها.
 

 -هـ(؛ حتقيق حيىي بن علي احلجوري. 458أمحد بن احلسني البيهقي )ت السنن الصغري/ 
 مج.  4هـ،  1437 اليمن: دار كنوز اإلسالم؛ بريوت: شركة الراين، 
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حتقيق   / هـ( 385هـ( لشيخه اإلمام الدارقطين )ت  405سؤاالت اإلمام احلاكم )ت 

 هـ. 1439القاهرة: دار الذخائر،  - أمحد األزهري.حممد سيد 
 هـ( لإلمام الدارقطين ومشايخ عصره. 428يليه: سؤاالت اإلمام محزة السهمي )ت 

 
حتقيق سامي اب "فتح الباري" البن رجب/  شرح أبواب من صحيح البخاري، لعله من كت

 هـ. 1439؟: مركز ثبت للبحوث والدراسات،  -بن حممد بن جاد هللا.
ليه ابلتحقيق السابق: شرح أبواب من جامع الرتمذي )وهي جزء من أبواب اللباس(/ زين  ي

 هـ(. 795الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت 
 

هـ(؛ حتقيق رايض   852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    /شرح األربعني حديثًا النووية
 ص.  248هـ،    1436دار الفتح،    عم ان:  -.2ط  -منسي العيسى، عبدالقادر مصطفى طه.

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق سعيد إبراهيم   1031حممد عبدالرؤوف املناوي )ت    /شرح األربعني النووية

 هـ )ماجستري(.  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممود.
أحد قواعد من بداية الكتاب، إل هناية شرح احلديث الثالث الذي ينتهي بقوله: وهذا احلديث  

 اإلسالم وجوامع األحكام
 

شرح األربعني النووية للحافظ ابن حجر العسقالين وتصحيح خطأ نسبته إىل ابن دقيق  
 ص.  267هـ،  1435اي، الرايض: دار الثر  -حققه حممد عبداحلكيم القاضي. /العيد

 
هـ(؛  806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت شرح األلفية يف علوم احلديث/ 
 هـ )ماجستري(.   1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -دراسة وحتقيق حممد علي الزهراين.

 من بداية الكالم على أقسام التحمل، إل آخر الكتاب.
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هـ(؛ اعتىن به   831مشس الدين حممد بن عبدالدائم الربماوي )ت  /يشرح ثالثيات البخار 
 1436: مؤسسة بينونة للنشر؛ الرايض: ركن بينونة للنشر،  أبو ظيب  -عبداجمليد مجعة اجلزائري.

 ص.  48هـ، 

 
ل )ق  /شرح حديث أمّ  زرع  هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز   10أمحد زكي الدين اخلال 

 ص.  35هـ،  1435دار املقتبس، بريوت:  -الشرباوي.

 
قيق عبداجمليد هـ(؛ حت  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /شرح حديث دعوة ذي النون 

 151هـ،    1435أبو ظيب: مؤسسة بينونة للنشر؛ الرايض: ركن بينونة للنشر،    -مجعة اجلزائري.
 ص. 
 

هـ(؛ حتقيق   1169ت  داود بن حممد القارصي )  /شرح رسالة أصول احلديث لإلمام الربكوي
 ص. 216هـ،  1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -براهيم قوتالي.خليل إ

 
مشس الدين  ض الصاحلني، املسمى الفوائد املتعة احلياض يف شرح كتاب الرايض/  شرح راي

هـ(؛ حتقيق جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور   940أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت 
 مج. 7هـ،   1435الدوحة: وزارة األوقاف،  -.الدين طالب

 
هـ(؛ أشرف عليه وشارك   844أمحد بن حسني بن رسالن الرملي )ت  /شرح سنن أيب داود

ط.  1437الفيوم، مصر: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث،  -يف حتقيقه خالد الراب 
 مج. 20هـ، 
 

حافظ  ى نظمه لنخبة الفكر للهـ( عل 1290الغزي )ت  ]بن حممد[شرح الشيخ يوسف 
هـ،  1436، الدوحة: دار اإلمام البخاري -حققه وعلق عليه فواز أمحد زمريل. /ابن حجر

 ص. 312
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 هـ(. 623أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت  /شرح مسند اإلمام الشافعي
 هـ. 1439، 1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية، 

 
علي  /بن احلسن الشيباين ك بن أنس رواية اإلمام حممدشرح مشكالت موطأ اإلمام مال

  -حتقيق أيب الفضل أمحد بن علي الدمياطي.هـ(؛    1014بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  
 مج.  4هـ،  1435الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
 هـ(. 758  علي بن عبيد هللا بن زين العرب )ت  /شرح املصابيح 

 هـ. 1439 – 1432حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، يف األعوام 
 

 هـ(. 321أمحد بن حممد الطحاوي )ت  /شرح معاين اآلاثر
 هـ.. 1435، 1434دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ت  ي اهلروي )علي بن سلطان حممد القار  / شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر

 1436املنصورة، مصر: مكتبة ابن عباس،    -هـ(؛ حتقيق نبيل صالح عبداجمليد سليم.  1014
 هـ.
 

 1138إبراهيم بن علي الدرعي السباعي )ت  /الشموس املشرقة أبسانيد املغاربة واملشارقة
ة،  املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاص -هـ(؛ دراسة وحتقيق وإعداد حممد ححود التمسماين. 

 ص.  1000، أكثر من هـ 1439
 معه:

 جمموع إجازات وواثئق العالمة إبراهيم الدرعي السباعي املغريب وتالميذه. 
الكنوز الشامية من املدينة الدمشقية ابألسانيد الصفورية للعالمة السيد عبدالقادر الصفوري  

 هـ(. 1081الدمشقي )ت 
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هـ( للمقرئ  1082)ت  اسي الفاسيإجازة العالمة املقرئ عبدالرمحن ابن القاضي املكن
 عبدالكرمي الوزايل السوسي املغريب يف القراءات السبع.

 هـ(. 1083ثبت العالمة السيد إبراهيم بن عبدهللا جعمان الزبيدي اليمين )ت 
 

بريوت: دار ابن حزم،    -بشري ضيف بن أيب بكر اجلزائري.  /صدف اجلمان يف رجال احلديث
 ص. 271هـ،  1436

 اثية منها: لرت رسائل، افيه عشر 
رسالة يف أمساء الضعفاء واملرتوكني عند أئمة احلديث/ أليب الفضل احلسن بن حمد الصغاين )ت 

 هـ(. 650

رسالة تضمنت عدد األحاديث اليت رواها اإلمام مالك عن كل شيخ من حديث بغية السالك 
 هـ(. 748يف شيوخ اإلمام مالك/ حممد بن أمحد الذهيب )ت 

حسَّن أمساءهم النيب عليه الصالة والسالم/ احلسن بن حممد الصغ اين )ت  ام يف منبدر التم 
 هـ(. 650

 
جالل الدين عبدالرمحن بن   /الصّ الت والوفا يف الصالة على املصطفى صلى هللا عليه وسلم

بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب. 911أيب بكر السيوطي )ت 
 (. 265ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  127، هـ 1437، اإلسالمية

آبخره ملحق: أرجوزة الُعدَّة والزاد عند الشدَّة يف فضائل الصالة والسالم على سيد األانم/  
 للمحقق.

 ( فقط. 103 – 63منت الكتاب األصل مع حتقيقه )ص ص 
 

ر عو اد معروف، حممد  قيق بش اهـ(؛ حت  322أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي )ت    /الضعفال
 مج.  5هـ،  1436تونس: دار الغرب اإلسالمي،  -بش ار عوَّاد.
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  -هـ(؛ شرح وتعليق حممد علي البار.  238عبدامللك بن حبيب األندلسي )ت    /الطب النبوي 
 ص. 401هـ،  1437الرايض: املركز الوطين للطب البديل والتكميلي، 

 ذكور. ملامع إضافات علمية حديثة للمركز 
 

هـ(؛   432أليب العباس جعفر بن حممد املستغفري )ت  / طبُّ النّبّ  صلى هللا عليه وسلم
 ص. 695هـ،  1437السعودية: احملقق،  -حتقيق أمحد بن فارس السلوم.

أنوار بنت سعود  هـ، من قبل الباحَثني  1437وحقق يف جامعة امللك سعود ابلرايض أيًضا، 
 .ايت ز لصالح بن علي ا، و السويلم

 
طرح التثريب يف شرح التقريب: وهو شرح على املنت، املسمى "تقريب األسانيد وترتيب  

هـ(؛ حتقيق نشأت بن كمال  806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  /املسانيد"
 مج.  5هـ،  1436املنصورة، مصر: شروق للرتمجة والنشر: دار البدر،  -املصري.

 هـ(.  826وشرحه ومل يكمله، فأْته ولده ويل الدين أبو زرعة أمحد )ت    ، األصل للزين رمحه هللا
 

هـ(؛  1052نظم حممد العريب بن يوسف الفاسي )ت  /ُطْرفة الطُّر ف: نظم ألقاب احلديث
ص )لقاء العشر   54هـ،    1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -حتقيق حممد رفيق احلسيين.
 .(251األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 

هـ(؛  805سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت  /الطريقة الواضحة يف متييز الصناحبة
 –  105: ص ص  10هـ )مج  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -حتقيق فادي املغريب.

 ، ضمن: املكتبة البلقينية(. 196

 وهو يف رجال من احلديث تشا ت أمساؤهم ونسبهم، وتقاربت أزمنتهم... 
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هـ( على   1182ة: حاشية العاّلمة السيد حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت عدَّ ال
ضبط نصوصه وخرَّج أحاديثه    / إحكام األحكام شرح عمدة األحكام للعالمة ابن دقيق العيد

 مج. 4هـ؟،  1438املنصورة: دار اللؤلؤة،  -عبداملعطي أمني قلعجي.
 

هـ(؛ حققته وشرحته عائشة عصام الدين  303ت أمحد بن علي النسائي ) /ع شرة النسال
 ص.  572هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -الصبابطي.

كتاب عشرة النسال لإلمام النسائي يف السنن وأتيت املعلومة بعنوان رسالة دكتوراه، وهي: "
 هـ. 1435"، جامعة املنيا، الكربى: خترجًيا ودراسة

 ئي الكربى. سالنوكتاب "عشرة النساء" مستخرج من سنن ا
 

حممد ]بن حممد[ بن علي القوجيلي اجلزائري عقد اجلمان الالمع املنتقى من قعر حبر اجلامع/  
 1436عمَّان: مؤسسة الوراق للنشر،  - هـ(؛ دراسة وحتقيق محدادو بن عمر. 1080)ت 
 ص.  154هـ، 

 منظومة يف رواة اجلامع الصحيح.
 

  / ا اجتمع عليه العلمال من أهل البصرةاف ممالضععلل احلديث ومعرفة الفقهال الثقات من  
هـ(؛ رواية حممد بن عبدالسالم اخلشين  249عمرو بن علي بن حبر السقاء البصري )ت 

جدة: مركز إحسان لعلوم السنة    -هـ(؛ دراسة وحتقيق وتعليق حممد الطرباين.  286القرطيب )ت  
 هـ. 1438النبوية، 

 
هـ(؛ ختريج   585ود بن علي القاضي )ت حمم طالبترتيب أيب  /العلل الكبري للتمذي

ورقة  402هـ،  1435بريدة، السعودية: جامعة القصيم،  -ودراسة خالد بن عبدهللا املطريي.
 )ماجستري(.  

 من بداية فضائل اجلهاد، إل هناية أبواب األطعمة. 
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 . هـ( 597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت العلل املتناهية يف األحاديث الواهية/ 

 هـ... 1439حتقيقه يف جامعة األزهر، 
 

أليب الوليد عبدهللا بن حممد   /علم املتشابه يف الغرب اإلسالمي: كتاب متشابه أمسال النقلة
 .هـ 1438وقاف، الرابط: وزارة األ -هـ(؛ حتقيق عبدهللا لنصاري. 403الفرضي )ت 

 هـ. 1433دار احلديث احلسنية،  – األصل: رسالة دكتوراه 
 رواة احلديث وكناهم. أمساء وهو يف

 
أليب اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب  /العلم املشهور يف فضائل األايم والشهور

 هـ(.  633)ت 
 هـ. 1435حتقيقه ودراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض، 

 
عبدالغين بن عبدالواحد اجلماعيلي  /األحكام عن خري األانم عليه الصالة والسالمعمدة 

هـ،   1435املنصورة: دار الفاروق،  -عرفات. هـ(؛ حتقيق سيد بن علي 600قدسي )ت امل
 ص.   328

 .هـ( 1242معه: فتح السالم نظم عمدة األحكام/ عبدهللا بن حممد األمري الصنعاين )ت 
حتقيق سعيد بن علي  /حكام من كالم خري األانم صلى هللا عليه وسلم عمدة األوبعنوان: 

 264هـ،  1435ع مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، الرايض: توزي -.بن وهف القحطاين
 ص. 
 

العناية يف شرح "اهلداية إىل علوم الرواية" لإلمام احلافظ شيخ القرال مشس الدين ابن اجلزري  
هـ(؛   971أتليف احلسني بن علي اجلزري احلصين الشهري اببن املقاديري )ت    /هـ(  833)ت  

نشر الكتب والرسائل العلمية: لطائف  الكويت: الكويت ل -كبش.حتقيق حممود بن حممد ال
 هـ.  1438لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 
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هـ(؛   833س الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت  مش  /العوايل: األربعون العوايل العشارايت

 هـ. 1436نية،  بريوت: دار النوادر اللبنا  -حتقيق عبداجلواد محام.

 
أليب العباس حمب الدين أمحد بن عبدهللا الطربي )ت   /غاية اإلحكام من أحاديث األحكام

 هـ(. 694
 1439، 1438ابملدينة املنورة، هـ، ويف اجلامعة اإلسالمية  1438حقق يف جامعة األزهر، 

 هـ..
 

 708اهليثمي )ت لنور الدين علي بن أيب بكر  /غاية املقصد يف زوائد مسند اإلمام أمحد
 . مج 4هـ،  1435، الرايض؛ الهور: مكتبة بيت السالم -.هـ(؛ حتقيق إرشاد احلق األثري

 
هـ(؛ حتقيق   974اهليتمي املكي )ت  شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر    /الفتاوى احلديثية

 ص.  646هـ،  1436دمشق: دار التقوى،  -أمحد عناية.
 

 1180سنبري اآلروين )ت    /يف املختصر من الضعيففتح الرب اللطيف يف ختريج بعض ما  
 1437تونس: دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم،    - هـ(؛ دراسة وحتقيق رمضان حممد النيفرو.

 هـ.
 طالب سنبري بن الوايف بن الطالب األرواين، املشهور بـ )سنبري قاضي أروان(. املؤلف هو 

 هـ. 1436مركز جنيبويه، لعله يف عام   كما صدر الكتاب بتحقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب، 
 ويعين خمتصر خليل، منت مشهور يف الفقه املالكي. 

 
هـ(؛  1138لكبري )ت حممد بن عبداهلادي السندي افتح الودود بشرح سنن أيب داود/ 

ديب: جائزة ديب    -حتقيق أمحد جاسم احملمد وآخرين؛ إشراف حممد عبدالرحيم سلطان العلماء.
 مج. 8هـ،  1438الكرمي، الدولية للقرآن 
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 هـ(. 1014املال علي قاري )ت فرائد القالئد يف ختريج أحاديث العقائد/ 

هـ(؛ حتقيق علي  791فتازاين )ت طبع  امش: شرح العقائد النسفية/ مسعود بن عمر الت
 هـ. 1436بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، اتريخ مقدمة التحقيق  -كمال.

 

يب عبدهللا حممد بن أل /شرح ثالثيات اإلمام البخاري  فوائد الثالثيات:الفرائد املروايت يف 
بريوت: دار ابن   -هـ(؛ حتقيق حممد شايب شريف. 777إبراهيم احلضرمي املري )ت حنو 

 . ص 391هـ،  1435حزم، 
 

هـ(؛ حتقيق  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /فضائل بيت هللا احلرام
 هـ. 1437انبول: دار اللباب، إست -حبوش.ماهر أديب 

 
هـ(؛ عناية وحتقيق حممد راغب الطباخ  576أليب طاهر السلفي )ت  /فضائل سنن أيب داود

 هـ. 1435بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 1370)ت 
 )مستلة من معامل السنن بتحقيق الطباخ(.

 
  - ضوان بن صاحل احلصري.هـ(؛ حتقيق ر   628علي بن حممد بن القطان )ت    /فضائل عاشورال 

)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 96هـ،  1438سالمية، بريوت: دار البشائر اإل
315.) 

 
هـ(؛ اعتىن به   224أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت  /فضائل القرآن ومعامله وآدابه

 1437مر األول، الرايض: دار األ -وأشرف على حتقيقه وطبعه عبدالرمحن بن صاحل احلجي.
 ص.  806هـ، 
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هـ(؛ حتقيق   395أمحد بن فارس )ت  / عليه وسلم فضل الصالة على رسول هللا صلى هللا
ص )لقاء العشر   48هـ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حممد بن انصر العجمي.
 (.208األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
هـ(؛  458ن الفراء )ت مد بن احلسني بأليب يعلى حم /فضل ليلة اجلمعة على ليلة القدر

ص )لقاء   48هـ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -عبدالفتاح.حتقيق صاحل حممد 
 (.213العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
 953مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت  /الفهرست األوسط من املروايت
 مج.   5هـ،    1435دمشق: دار النوادر،    -العزيز الشرباوي.هـ(؛ حتقيق ودراسة عبدهللا بن عبد

 
الرابط: الرابطة   -دراسة وحتقيق عبدالسالم منصور. /فهرسة موالي عبدهللا الشريف الوزاين 

 ص.  672هـ،  1438احملمدية للعلماء، 
مستخرج من كتاب: التحفة القادرية يف مناقب شرفاء وزان والسادة الشاذلية/ عبدالسالم بن 

 هـ(. 1228د اخلياط القادري )ت  حمم
 

هـ،  1433تطوان: مجعية تطاون أمسري،  - وحتقيق أمحد السعيدي.تقدمي /فهرست الورزازي
 ص. 202

فهرسة الشيخ اإلمام العالمة أيب عبدهللا حممد بن علي الورزازي نزيل  العنوان على الغالف:  
 هـ(. 1214. )ووفاته بعد تطوان

 
دينوري )ت  رواية أيب الفرج مَحْد بن احلسن الكسائي الوالغرائب/ الفوائد املنتخبة الصحاح 

هـ(؛ دراسة وحتقيق ايسر بن عبدهللا   463هـ(؛ ختريج أيب بكر اخلطيب البغدادي )ت  460
 ورقة( )دكتوراه(.  1539مج ) 3هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -السلمان.
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أليب القاسم خلف بن عبدامللك بن َبشكوال )ت  /تغربةالفوائد املنتخبة واحلكاايت املس 
هـ،   1437بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالعزيز بن عبدالرمحن شاكر.  578

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.  909مج ) 2
 )يف الفوائد احلديثية(. 

 
 هـ(.  840أمحد بن أيب بكر البوصريي )ت  /فوائد املنتقي لزوائد البيهقي

 هـ.. 1435ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية 
 

هـ(؛ حتقيق  319أليب القاسم عبدهللا بن أمحد البلخي )ت  /قبول األخبار ومعرفة الرجال
 هـ. 1439عم ان: دار الفتح،  -حسني خانصو.

 
حيىي آل   هـ(؛ حتقيق حممد بن 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  /القرالة خلف اإلمام

 ص.  440هـ،  1436الرايض: دار الصميعي،  -يع.حطامي، شايع بن عبدهللا الشا
 

هـ(؛ حتقيق عيسى بن  458أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  /القرالة خلف اإلمام
 مج. 2هـ،  1437املدينة املنورة: دار أطلس اخلضراء،  -حممد املسملي.

 
داود القدسي حممد بن أمحد بن  /مام واخلطيبالقول املصيب يف طلب التخفيف من اإل

بريوت: دار البشائر   - هـ(؛ عين إبخراجها عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 1000)ت حنو 
 (.244ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  40هـ،  1436اإلسالمية، 

يف من قال يف املقدمة: هذه أحاديث صحيحة عن املصطفى احلبيب، صرحية يف طلب التخف
 اإلمام واخلطيب.

 
هـ(؛ حتقيق السيد  746أليب احلسن علي بن عبدهللا التربيزي )ت  /الكايف يف علوم احلديث

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 428هـ،  1436القاهرة: اجلليمي للنشر،  -عزت املرسي.
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 هـ. 1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق حممد بن رايض األمحد.
 

هـ(؛  705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت  /ىالصالة الوسطى يف تبيني كشف املغطَّ 
 ص.  230هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حتقيق حممد بن انصر العجمي.

 
كشف النقاب لرشف الرضاب: شرح ملنظومة "رضاب املرتشف يف نظم ما يف الصحيحني 

عبداهلادي جنا اإلبياري )ت  رح  م وشنظ  /من املؤتلف واملختلف" من علوم مصطلح احلديث
 ص.  168هـ،  1431دمشق: دار النوادر،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق عدانن أبو زيد. 1305

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق ع لم   786إمساعيل بن حممد بن بردس البعلي )ت    /الكفاية يف نظم النهاية

 هـ. 1439إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، القاهرة: احملقق، 
 ب "النهاية يف غريب احلديث" البن األثري.تاظم لكوهو ن

 
مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي    /الكالم على أحاديث خمتصر ابن احلاجب

 هـ؟ 1439بريوت: دار اللؤلؤة،   -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي بن صاحل الغامدي. 744)ت 
 

ة، وأصل "هتذيب  تب الستالكمال يف أمسال الرجال: وهو أول مصنَّف يف رجال الك
هـ(؛ دراسة وحتقيق  600تصنيف عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي )ت  /الكمال" للمّزي 

الكويت: اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة   -شادي بن حممد آل نعمان.
 مج.  10هـ،  1438النبوية ومفهومهما، 

 خ خطية. كتب أدانه: ينشر ألول مرة على تسع نس 
 مج. 10هـ،  1436وسبق صدوره ابلتحقيق السابق عن دار النعمان، 
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هـ(؛  1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت  /الكواكب الزاهرة يف األربعني املتواترة
هـ )لقاء العشر  1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حتقيق حممود بن حممد محدان.

 (.305األواخر ابملسجد احلرام؛ 
 

 .هـ( 893أمحد بن إمساعيل الكوراين )ت  /اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري الكوثر 
 هـ... 1439 – 1432حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، بني األعوام 

 
 هـ(.  969حممد بن عبدالرمحن العلقمي )ت  /الكوكب املنري بشرح اجلامع الصغري 

 1435 – 1433ابملدينة املنورة خالل سنوات ْتت دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية 
 هـ... 
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
 هـ(. 911

 هـ.. 1435 – 1434حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية، 
 

هـ(؛  794ت حممد بن عبدهللا بن  ادر الزركشي )  /األحاديث املشهورةالآللئ املنثورة يف 
  -يد السلفي؛ اعتىن بتخريج أحاديثه أمحد سامي عيتاين.حققه وعلق عليه محدي عبداجمل

 ص.  320هـ،  1435بريوت: دار لبنان، 

 ، البن املؤلف حممد بن حممد الزركشي.الذيليليه: 
 

هـ(؛ حتقيق  940نور الدين علي بن أمحد القرايف )ت حنو  /لطائف املنن يف قواعد السنن
 ص. 56، هـ 1435أبو ظيب: مؤسسة بينونة للنشر،   -يد مجعة اجلزائري.عبداجمل
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عبداحلق بن سيف الدين   /ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي
 1435دمشق: دار النوادر،  -الندوي.هـ(؛ حتقيق وتعليق تقي الدين  1052الدهلوي )ت 

 مج. 10هـ، 

 
قطب الدين حممد بن حممد  سلم/ ة على النّب صلى هللا عليه و اللوال املعل م مبواطن الصال 

املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛    -هـ(؛ حتقيق وتعليق علي حممد زينو.  894اخليضري )ت  
 ص. 312هـ،  1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 

 اثر. ذكر احملقق أن مؤلفه اعتمد منهج االستدالل ابألحاديث النبوية الشريفة واآل
 

ين )ت    /لوامع األنوار يف األدعية واألذكار هـ(؛   923شهاب الدين أمحد بن حممد القسطال 
 ص.  454هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق حممد شايب شريف. 

 
  774 مس الدين حممد بن حممد املوصلي )تلوامع األنوار يف شرح صحاح اآلاثر لش 

هـ،  1436سالمية، املدينة املنورة: اجلامعة اإل -دراسة وحتقيق وشرح بورشاق بشري. هـ(/
 ورقة( )ماجستري(.  2219مج ) 3هـ،  1436

 من أول الكتاب، إل هناية حرف الالم. 
 وحتقيقها.كتاب املوصلي "لوامع األنوار" منظومة، قام الباحث بشرحها 

ألنوار البن وقد اعتمد فيه الناظم على ثالثة كتب: مشارق األنوار للقاضي عياض، ومطالع ا
ل وضبط األمساء والكىن وما قُرقول، والنهاية البن األثري. وهو يف بيان الغريب وشرح املشك

 إليه. 
 

  804 سراج الدين عمر بن علي بن امللقن )ت  /ما متس إليه احلاجة على شرح ابن ماجه
 1439،  بريوت: دار املقتبس  -هـ(؛ حتقيق جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين طالب.

 هـ.
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 هـ(. 331حممد بن خملد العطار )ت  /ما رواه األكابر عن مالك بن أنس 
بريوت:   -طبع مع: العلماء الكبار الذين تلقوا العلم عن تالمذهتم الصغار/ حممد بن عزوز.

 ص. 350هـ،  1435دار ابن حزم، 
 

هـ(؛  911)ت  عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي /ما رواه السادة يف االتكال على الوسادة
 هـ(. 7/11/1437حتقيق حممد بن أمحد آل رحاب. )نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 وهو جزء حديثي كاملستخرج على ابب أو اببني من الشمائل احملمدية للرتمذي. 
 

ما ورد من الرواية يف البداية والنهاية: خمتصر من اتريخ احلافظ عماد الدين ابن كثري )مبدأ  
هـ(؛ اعتىن به ليامني    852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  ألنبيال(/  اخلليقة وقصص ا
 ص.  431هـ،  1436اجلزائر: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم،  -بن قدور العنايب.

ابن حجر على ختريج الرواايت. ورجح احملقق أن يكون هذا كل ما اختصره من تركيز احلافظ 
 كتاب البداية، فلم يكمله. 

 
هـ(؛ دراسة   855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت يف شرح معاين اآلاثر/  ألخبار مباين ا

هـ،    1435الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،    -وحتقيق هدى بنت عبدهللا املغيص.
 ورقة )ماجستري(.  433

  من أول ابب ذكر اجلنب واحلائض والذي ليس على وضوء وقراءهتم القرآن، إل آخر ابب 
 الرجل الذي ال جيد إال نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم يف كتاب الطهارات.

 

  1014شرح مال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت    / املبني املعني لفهم األربعني النووية
هـ، 1435الرايض: دار العاصمة،    -هـ(؛ حتقيق ودراسة سليمان بن عبدهللا بن محود أاب اخليل.

 .مج 2
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هـ(؛ خرج   705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت  /ابح يف ثواب العمل الصاحلر الر املتج 
 848هـ،  1435القاهرة: دار ابن رجب: دار الفوائد،  -أحاديثه طارق عاطف حجازي.

 ص. 
 هـ.. 1435وحقق يف جامعة اإلمام ابلرايض، منه يف عام 

 
ول إىل اخلامس/ بتحقيق نبيل سعد  اجملاميع العمرية: األجزال غري املطبوعة من اجملموع: األ

 ص. 830: 1هـ، مج  1436ر البشائر اإلسالمية، بريوت: دا  -الدين جّرار.
 حمتوايت اجلزء األول من هذا اجملموع: 

 مشيخة أيب غالب ابن البنا البغدادي.   -

 هـ. 527وهو أبو غالب أمحد بن احلسن، ت 

ختريج احلافظ علي بن احلسن بن عساكر   واحملقَّق هنا: اخلامس من مشيخة أيب غالب بن البناء/
 هـ(. 571)ت 

ثالثيات البخاري، من رواية قاضي حلب كمال الدين أيب بكر أمحد ابن قاضي  -
 هـ. 662، ت القضاة زين الدين

 سباعيات أيب الربكات ابن مالعب. -

بن وهي كما على املخطوط: سباعيات ختريج الثقة األمني أيب الربكات داود بن أمحد بن حممد  
ن  هـ(/ رواية أيب زكراي حيىي بن أيب منصور ب 616منصور بن مالعب البغدادي املدير )ت 

 الصرييف.
 خمتصر أسانيد ابن الفح ام. -

 ه الغافقي من أسانيد ابن الفحام.  وهو: مما اختصر 
 ذكر فيه أسانيد ابن الفحام للقراءات العشر على وجه االختصار. 

 هـ. 516بن عتيق بن خلف، ت  وابن الفحام هو أبو بكر عبدالرمحن
 هـ(. 569والغافقي هو أمحد بن جعفر )ت 

 حديث من صحيح مسلم.  -

 رواية أيب حامد أمحد بن علي بن حسنويه. اجلزء فيه حديث واحد من صحيح اإلمام مسلم/ 
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 حديث من جزء فيه من فضل أصحاب احلديث. -

حممد بن عبدالواحد  فيه من فضل أصحاب احلديث رضي هللا عنهم/ من مجع ضياء الدين
 هـ(. 643املقدسي )ت 

 هـ(. 536املسلسل األول وغريه/ أليب القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي )ت  -

 لزبريي. فوائد أيب بكر ا -

 من حديث أيب بكر الزبريي.

 هـ(. 332وهو حممد بن بشر بن بطريق )ت 
 أمايل عبدالرزاق الصنعاين. -

 هـ(. 211رزاق بن مهام الصنعاين )ت اجلزء الثاين من أمايل أيب بكر عبدال
 املنتقى من مسموعات جعفر الثقفي. -

فر بن عبدالواحد الثقفي  اجلزء األول من املنتقى من مسموعات الشيخ الرئيس أيب الفضل جع
 هـ(؛ انتقاء احلافظ أيب مسعود عبداجلليل بن حممد ُكْواته.  523)ت 

 األحاديث املئة لتقي الدين املقدسي. -

ول من األحاديث املئة من العوايل واملصافحات واألبدال واملوافقات، من ا اجلزء األبدايته: هذ
 هـ(. 715رواية ... تقي الدين سليمان بن محزة املقدسي )ت 

 ( حديث، وُأحلق به آاثر ونوادر. 100وهو )
أخبار مالك بن أنس/ أليب نصر عبدالوهاب بن عبدهللا األذرعي، ابن اجلب ان )ت  -

 هـ(.  425

عنوان على املخطوط: جزء فيه من أخبار أيب عبدهللا مالك بن أنس بن أيب عامر ومناقبه لا
 وآدابه وفضائله رمحة هللا عليه. 

 اإلشبيلي بعنوان: فضائل مالك بن أنس. وذكره ابن خري
ي )اجلزء الثاين منه(.  -  حديث أيب مسلم الكج  

 هـ(. 292وهو أبو مسلم إبراهيم بن عبدهللا البصري الكج ي )ت  
ي البصري،  والعنوان على املخطوط: اجلزء الثاين من حديث أيب مسلم إبراهيم بن عبدهللا الكش  

 سلم اخلتَّلي عنه.رواية أيب بكر أمحد بن جعفر بن 
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 حديث أيب منصور السواق. -
 هـ(. 440وهو أبو منصور حممد بن حممد بن عثمان البغدادي، ابن السو اق )ت 

ور حممد بن حممد بن عثمان بن السواق،  زء فيه من حديث أيب منصوعنوانه على املخطوط: ج
 رواية أيب علي حممد بن حممد بن عبدالعزيز بن املهدي عنه. 

 لتساعيات الصحاح/ البن مح ويه اجلويين. األربعني ا -

هـ(. ذكر   722وهو صدر الدين إبراهيم بن حممد بن املؤيد، ابن محُّويه اجلويين اخلراساين )ت 
 نه ترفَّض. وتوقف فيه احملقق حىت يتأكد. الذهيب أ
 السباعيات من مروايت رشيد الدين البغدادي.  -

 هـ(. 707عبدهللا بن عمر املقرئ الناسخ احلنبلي )ت  وهو رشيد الدين حممد بن أيب القاسم 
 وعنوانه على املخطوط: عدد السباعيات أحد وعشرون حديثًا... 

راش ال تصح. وذكر الذهيب أنه خرَّج لنفسه سباعيات م  ن طريق خ 
 أبيات خمتارة أليب العالء املعري.  -

 هـ(. 449وهو أمحد بن عبدهللا املعري )ت 
 ين الشعيب.قصيدة شريفة لنور الد -

 وهو نور الدين علي بن حممد الشعيب. 
 هـ يوم ختم صحيح البخاري.   806أنشدت قصيدته جتاه الكعبة الشريفة سنة 

 لطيفة وقصيدة شريفة.والعنوان على املخطوطة: رسالة 
 رسالة يف التصوف.  -

 وهي نقوالت خمتصرة من بعض كتب التصوف، مل يذكر املؤلف وال الناسخ. 
 آن/ ختريج مشس الدين املز ي.فضل محلة القر  -

وهو مشس الدين حممد بن أمحد املقرئ الشافعي، املشهور ابملز ي. ذكر السواس أنه تويف سنة  
 إيلَّ أنه من علماء ما بعد األلف. هـ، وقال األلباين: خييَّل  750

 والعنوان على املخطوط: يف فضل محلة القرآن.
 . خطبة يف توبيخ النفس وإيقافها على عيو ا -

 خطبة خلتم رمضان.  -
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 خطبة على قافية الالم.  -
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن  354أليب حامت حممد بن حب ان البسيت )ت اجملروحني من احملدّ ثني/ 
 هـ. 1439ت: دار اللؤلؤة، بريو  -إنسان فرحان.

 
حممد طاهر بن علي الصديقي الفتين   /جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار

 هـ(. 986)ت 
 هـ... 1436،  1435حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ دراسة    807نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي )ت  جممع البحرين يف زوائد املعجمني/  

ص   842هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ان.وحتقيق سليمان بن حممد النصي
 )دكتوراه(. 

من بداية ابب ما جاء فيما هني عنه من األوعية من كتاب األشربة، إل هناية ابب كم تضاعف  
 احلسنة من كتاب األذكار.

 
هـ(؛ حققه وخرَّج    807هليثمي )ت  بن أيب بكر ا  نور الدين عليجممع الزوائد ومنبع الفوائد/  

 22-18مج )مج  23هـ،  1436جدة: دار املنهاج،  -أحاديثه حسني سليم أسد الداراين.
 : فهارس/ إعداد مرهف(.23مج  -شارك يف التخريج مرهف حسني أسد.

 
ار  بريوت: د -تقدمي وتعليق بشري ضيف اجلزائري. /جمموع رسائل يف علم اجلرح والتعديل

 ص. وهي:  191هـ،  1435ابن حزم، 
 هـ(.  474التكميل لعلم اجلرح والتعديل/ سليمان بن خلف الباجي )ت 

 795الدليل فيما اختلف فيهم من أحوال الرجال/ عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  
 هـ(.

 هـ(.  1250هل اجلرح غيبة؟/ حممد بن علي الشوكاين )ت 
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 هـ(. 1332مجال الدين القامسي )ت   ميزان اجلرح والتعديل/ حممد 
 

  -  ضيف اجلزائري.مجعها وأعدها وقدمها بشري  /جمموع رسائل لؤلؤة رجال احلديث الشريف
 ص. 288هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية، 

 وحمتوايت هذا اجملموع هي: 
 هـ(. 371السلسبيل فيمن ذكرهم أبو العرب القريواين جبرح أو تعديل )ت 

اختصره وهذبه ابن حجر )ومعه منقوالت ابن حجر عن املغاربة  فيما نقله و ضبط من غرب 
 وبعض أهل اجلزائر(.

 ئمة الكبار أصحاب السنن واآلاثر.مشاهري األ
القول املتني يف كشف بعض الوض اعني )ومعه كشف فيمن ادَّعى الصحبة كذاًب/ حممد بن  

 علي الشوكاين(.
 ني النووية )كلها لبشري ضيف(. العقود اللؤلؤية يف ختريج رجال األربع

 هـ(. 261جزء يف أمساء املخضرمني/ مسلم بن احلج اج )ت 
 هـ(. 276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت أصحاب احلديث/ 

 
هـ(؛ حتقيق   360احلسن بن حممد الرامهرمزي )ت حنو    / احملدّ ث الفاصل بني الراوي والواعي

 هـ؟ 1437ة: دار الذخائر، القاهر  -حممد حمب الدين أبو زيد. 
 هـ.  1438الناشر املتميز،  املدينة املنورة:    -وبدراسة وحتقيق حممد بن علي الصومعي البيضاين.

 
هـ(؛ حتقيق ماهر ايسني   744حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )ت  /احملرر يف احلديث

 هـ. 1437الرايض: مدار القبس،  -الفحل.
 

حممد التارزي بوغديري   / مع شرحها ةا خمتار حديثً  32 : اريالبخ مام املختار من صحيح اإل
،  دار علي بن زيد بسكرة، اجلزائر:  -.الرمحن مرعيحتقيق بالل بن عبد  هـ(؛ 1412)ت 

 .ص 78 هـ، 1437
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أمحد بن علي بن حجر العسقالين   /خمتصر التغيب والتهيب يف احلديث الشريف للمنذري

بريوت: دار البشائر اإلسالمية؛ املدينة   -ه سائد بكداش.هـ(؛ حققه وأمت اختصار  852)ت 
 ص.  672هـ،  1437ملكتبة املكية، ة: دار السراج؛ مكة املكرمة: ااملنور 
 

هـ(؛ حتقيق   733بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين )ت  خمتصر صحيح البخاري/  
لنشر الكتب والرسائل  إستانبول: دار اللباب؛ الكويت: لطائف -رايض َمنسي العيسى.

 هـ. 1439العلمية، 
 

هـ[؛ اعتىن  715اإلسرتاابدي ]لعل وفاته أليب علي احلسن بن أمحد  /خمتصر غريب احلديث
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ دمشق: دار  -به وقابله أبصله نظام حممد صاحل يعقويب.

 مج. 2هـ،  1437النوادر، 

 ات وتتمات. بيد القاسم بن سالم، مع زايداختصر به غريب احلديث أليب ع
 

ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم  خمتصر كتايب تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية  
اختصرمها عالء الدين علي بن عثمان   /واتيل تلخيص املتشابه، كالمها للخطيب البغدادي 

 1439الرايض: احملقق،    -هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم.  750بن الرتكماين )ت  
 هـ.

 
هـ(؛ حتقيق حممد  458البيهقي )ت أليب بكر أمحد بن احلسني املدخل إىل علم السنن/ 

 ص(.  969مج ) 2هـ،  1437املدينة املنورة: دار اليسر؛ جدة: دار املنهاج،  -عوامة.
 

)ت النبيل  مما مجعه القاضي أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم املذكَّر والتذكري والذكر/
 -.قيق خالد بن قاسم الرداديدراسة وحتهـ(؛ رواية أيب عبدهللا أمحد بن بندار الشع ار عنه؛    287

 هـ. 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي، 
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املستفاد من كتاب األحاديث املسموعة يف ُدور القرآن واحلديث واجلوامع واملدارس  

ـ(؛ اعتىن ه 952بن طولون الدمشقي )ت  ختريج احلافظ حممد بن علي /بدمشق وضواحيها
 ص. 180هـ،  1438دمشق دار طيبة الدمشقية،   -به حممد مطيع احلافظ.

 
 1248مشس الدين حممد بن حممد السنباوي، املعروف ابألمري الصغري )ت  مسلسل عاشورال/  

 هـ. 1436كتانية، طنجة: دار احلديث ال -هـ(؛ حتقيق مجعة بن هاشم األشرم.
 

ه(؛ اعتىن إبخراجه وقدم له خالد    255أليب حممد عبدهللا بن عبدالرمحن الدارمي )ت    /املسند
 هـ. 1438طنجة: دار احلديث الكتانية،  -بن حممد السباعي.

نسخة مصورة طبق أنفس أصوله اخلطية خبط احلافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري، وعليها  
 ألئمة واحلفاظ.مساعات مجاعة من ا

 
إمساعيل بن عمر بن كثري )ت الصديق رضي هللا عنه وأايمه وأحكامه/  م أيب بكر  مسند اإلما

الرايض: جامعة امللك سعود،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق فهد بن عبداللطيف الوصيفر. 774
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 451هـ،  1436

 احلج. من بداية الكتاب، حىت هناية أحاديث كتاب 
 

دمشق: جامعة   -حتقيق رزاق حممد ماجد عرفة. / حنيفة النعمانمسند اإلمام األعظم أيب 
 هـ )ماجستري(.  1430دمشق، 

 
مكة  -درسه وضبط نصوصه وحققها مرزوق بن هياس الزهراين. /مسند اإلمام الدارمي

 ص(.   41، 1104مج ) 2هـ،  1436املكرمة: املؤلف، 
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احلُنيين )ت   مد بن احلسنيأليب جعفر حم /)اجلزل األول والثاين( مسند أنس رضي هللا عنه 
 394هـ،  1436بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق وختريج عمرو بسيوين. 277
 ص. 
 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -دراسة وحتقيق عبدهللا بن سعاف اللحياين. /مسند البزار
 ورقة )دكتوراه(.  437هـ،  1409
 س.ودراسة القسم األول من اجلزء الساد حتقيق
 

خرج أحاديثه وعلق عليه عماد   / هـ( 255املسند اجلامع، املعروف بسنن الدارمي )ت 
 هـ. 1438دمشق: مؤسسة الرسالة،   -الطيار، عز الدين ضل ي.

 
هـ(؛ حتقيق محدي بن عبداجمليد  360سليمان بن أمحد الطرباين )ت  /مسند الشاميني

 مج.  4هـ،  1435؛ بريوت: مؤسسة الرسالة، دمشق -السلفي.
 

املسماة فهرست املروايت املعيَّنة ابلسماع   هـ[  819]ت  مشيخة اإلمام عز الدين بن مجاعة  
هـ[؛ حتقيق عامر حسن  806ختريج زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي ]ت واإلجازة/ 

 هـ. 1438املنامة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  -صربي.

 

يب البقاء حممد بن محزة بن أمحد بن علي يد كمال الدين أ: وهي مشيخة الس مشيخة احلسيين
هـ/ دراسة وحتقيق شهالء بنت عبدهللا بن  933احلسيين الدمشقي الشافعي، املتوىف سنة 

البحرين: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: توزيع دار البشائر اإلسالمية،   -عبدالقادر.
 ص. 631، هـ 1435

 وهو فصالن:
 اديث العوايل.حديثًا من األحاألول: أربعون 

 الثاين: ذكر الكتب احملتاج إليها وإل معرفة أسانيدها. 
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 وفصل يف ذكر املشايخ.
 

 ]هكذا[املشيخة الشامية لربهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي عن شيوخه الشاميني الذي  
(؛ حتقيق هـ 739ختريج علم الدين القاسم بن حممد الربزايل )ت  / هـ(  732أجازوا له )ت 

 1436القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    -.أمحد عبدالستار؛ مراجعة أمحد معبد عبدالكرمي
 ص.  248هـ، 
 

  535  -  422املشيخة الصغرى: مشيخة اإلمام حممد بن عبدالباقي األنصاري احلنبلي )
صر  هـ(؛ حتقيق وتعليق حممد بن ان 562ختريج عبدالكرمي بن حممد السمعاين )ت هـ(/ 

األواخر ابملسجد    ص. )لقاء العشر  47هـ،    1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -العجمي.
 (.260احلرام؛ 

 
مشيخة العاّلمة احملدّ ث الُعمدة فخر الدين حممد بن إبراهيم الدمشقي احلنفي، الشهري  

عمَّان: أروقة   -حتقيق رايض عبداحلميد مراد. /هـ(  1131 –  1080ابلدكدكجي ) 
 ص.  319هـ،  1437سات والنشر، للدرا

 
؛ حتقيق هـ(  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه

 ص.  615هـ،  1435بريوت: دار ابن حزم،  -حممد شايب شريف.
 

هـ(؛ حتقيق سعد بن انصر   235أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة )ت  /املصنَّف
 مج.  25هـ،  1436دار كنوز إشبيليا، الرايض:  -الشثري.

 
 . هـ 216 – 126مصنَّف عبدالرزاق بن مّهام الصنعاين 

 هـ...   1439، 1435جامعيت الدمام وامللك فيصل، دراسة وحتقيق يف 
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عبدالقادر بن خليل املعروف بكدك زاده )ت  /املطرب املعرب اجلامع ألهل املشرق واملغرب
عم ان: دار الفتح للدراسات والنشر،   -الربسيجي. هـ(؛ اعتىن به حممد السيد 1136
 ه(. ص )وهو ثبت 267هـ، 1435

 .للمؤلف نفسه /القلب العليل بعوايل ابن خليلطب  :يليه ابلتحقيق السابق

 
هـ(؛ حتقيق سعيد بن  388محد بن حممد اخلطايب )ت  /معامل السنن: شرح سنن أيب داود

 مج.  4هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف،  -جندت عمر.
 

 هـ(.  360سليمان بن أمحد الطرباين )ت  /املعجم األوسط
 هـ. 1437، 1436أب ا، حقق يف جامعة امللك خالد 

 
معجم غريب احلديث يف صحيح مسلم وخترجيه على رواايت الكتب التسعة وغريها من 

أليب كتب السنة، وهو املسمى املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم/ 
هـ(؛ ضبط   646عبدهللا حممد بن حيىي بن هشام اخلضراوي، املعروف اببن الرباذعي )ت 

القاهرة: دار الغد اجلديد،  -ان جامع رضوان؛ تقدمي ومراجعة حممد ساملان.وحتقيق رضو 
 ص(.  1199مج ) 2هـ، 1435

 
علي  هـ(؛ إعداد عمرو  405حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري )ت  /معرفة علوم احلديث 

 هـ )ماجستري(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مانع.
 هناية النوع الثاين والثالثني: حتقيق ودراسة. من بداية الكتاب، إل 

 
هـ(؛ حتقيق سليمان بن   939علي بن حممد املنويف )ت  /معونة القاري لصحيح البخاري

 مج.  13، هـ 1436الرايض: دار العاصمة،  -عبدهللا أاب اخليل.

 



108 
 

عبدالرحيم بن  /املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحيال من األخبار
 هـ(. 806احلسني العراقي )ت 

 هـ...  1435حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛ دراسة    600حممود بن طاهر بن املظفر السنجاري )ت بعد    /املغيث من خمتلف احلديث
 ـ.ه 1438الرايض: دار الصميعي،  -حتقيق حممد بن ُدليم القحطاين.و 
 

 844مشس الدين حممد بن عمار املالكي )ت  / شرح األلفية احلديثيةمفتاح السعيدية يف 
صنعاء: مركز آل نعمان للبحوث والدراسات   -هـ(؛ حتقيق شادي بن حممد آل نعمان.

 هـ. 1435اإلسالمية، 
 هـ؟ 1438عباس، حنو  مسنود، مصر: مكتبة ابن -وبتحقيق نبيل صالح سليم.

 .طلح احلديثوهو شرح أللفية احلافظ العراقي يف مص
 

 656أليب العباس أمحد بن عمر القرطيب )ت  /املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم
 1436الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -هـ(. 1435هـ(؛ ]حتقيق[ خالد بن إبراهيم الرومي )ت 

 .  ص 671هـ، 

من ابب دخول النيب صلى هللا عليه وسلم الكعبة من كتاب احلج، إل آخر ابب: إمنا جتب 
 طاعة اإلمام إذا مل أيمر مبعصية، من كتاب اإلمارة.

 هـ. 1415م، جامعة اإلما  – األصل: رسالة دكتوراه 
 

بن  مشس الدين حممد  / املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة
دمشق: دار   -هـ(؛ حتقيق سفيان بن فؤاد ابسويدان وآخرين.  902اوي )ت  عبدالرمحن السخ

 مج )أصله رسائل علمية(.  5هـ،  1439 امليمنة؛ املدينة املنورة: مكتبة امليمنة املدنية،
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هـ(؛ دراسة وحتقيق يوسف   973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  /قدمة علم احلديثم
 ص.  352هـ،  1437م ان: دار الفتح، ع -رضوان اللكود.

 معظمه ملخص من "فتح املغيث بشرح ألفية احلديث" للسخاوي.
 

واآلاثر وذكر  املمهد الكبري اجلامع ملعاين السنة واألخبار وما تضمنه موطأ مالك من الفقه 
الورايغلي )ت  عمر بن علي    /الرواة الربرة األخيار وكل ذلك على سبيل اإلجياز واالختصار

 هـ(. 709
 هـ... 1438حتقيقه يف جامعات مغربية، 

 
من نوادر إجازات العالمة حممد مرتضى الزبيدي خبطه: احملرَّر الزاكي يف إجازة أمحد بن 

املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،    -بن انصر العجمي.حتقيق وتعليق حممد    /حممد األنطاكي
 هـ. 1439

 .  زته أليب الفضل الروميالصغري، وإجا إجازته لألمري يليه ابلتحقيق السابق: 
 

حممد بن أمحد بن عبدامللك القيسي   /مناهج العلمال األحبار يف تفسري أحاديث كتاب األنوار
اجلزائر: مركز اإلمام الثعاليب  -الغزاوي، لطيفة القشماري.هـ(؛ دراسة وحتقيق علي  834)ت 

 مج )أصله رسالتا دكتوراه(.  4، هـ 1436للدراسات ونشر الرتاث؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 741شرح لكتاب " األنوار السَّنية يف األلفاظ السُّنية" حملمد بن أمحد بن جزي الكليب )ت 

 هـ(.
 

أيب يعقوب حممد بن إسحاق بن يزيد الكاتب النيسابوري    تصنيف املناهي وعقوابت املعاصي/  
هـ،  1437لكتب العلمية، بريوت: دار ا -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 340)ت حنو 

 ص. 317
أحاديث وآاثر مسندة يف املوضوع. ذكر احملقق أن مؤلفه انفرد برواايت وأسانيد مل جيدها عند  

 مصنف أو حمدث سواه! 
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مجعه أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا  منتقى من جزل يف الكالم على الركعتني قبل املغرب/ 

ب الدين أيب الفضل حممد بن أيب الوليد )حممد(  هـ(؛ انتقاء حم 405احلاكم النيسابوري )ت 
بريوت: دار البشائر   -؛ حتقيق حممد بن عبدهللا السري ع.هـ( 890ابن الشحنة احلنفي )ت 

 (. 300)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 71هـ،  1438اإلسالمية، 

 
بن علي بن اجلارود  هللا  عبد  /املنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

القاهرة: دار   -هـ(؛ حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات بدار التأصيل. 307)ت 
 ص.  608هـ،  1435التأصيل، 

 
تصنيف ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت   /قى من مسموعات الضيال مبرواملنت

ويت: اهليئة العامة للعناية بطباعة  الك - هـ(؛ قرأه وخرَّج نصوصه عمر بس ام صادق. 643
 هـ. 1438والسنة النبوية وعلومهما،  القرآن الكرمي

 
بن  -ويُدعى عمر  -الدين حممد ختريج جنم  /املنتقى من مشيخة العز بن الفرات احلنفي

هـ(؛ انتقاء كمال الدين حممد بن حممد بن أيب شريف املقدسي )ت  885حممد بن فهد )ت 
: مكتبة  نامةطنجة: دار احلديث الكتانية؛ امل -مد بن إبراهيم احلسني.هـ(؛ حتقيق حم 906

 .ص 230هـ، 1435نظام يعقويب اخلاصة، 
 هـ(. 851ت هو عبدالرحيم بن حممد بن الفرات )

 
حممد بن إمساعيل األمري منسك يف هدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع/ 

دمشق:  -، مزيدة ومنقحة.2ط -ن علي الشيخ.هـ(؛ حتقيق انصر ب 1182الصنعاين )ت 
 ص.  147هـ،  1436، دار املأمون للرتاث 

 ص.  43يليه للمؤلف نفسه: قصيدة ذكرى احلج ومنافعه، 
 هـ. 1430الطبعة األول عن الناشر نفسه عام صدرت 
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هـ(؛ حملى  676حيىي بن شرف النووي )ت املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج/ 

ر الدين األلباين؛ مستفاد من الردود والتعقبات على اإلمام النووي قات حممد انصأبحكام وتعلي
اجلبيل،   -البحصلي.ملشهور حسن سلمان؛ ضبط نصه وعلق عليه مازن بن عبدالرمحن 

 مج. 7هـ،  1437السعودية: دار الصد  يق، 
 

 ختريج ابن فهد.  /املنهج اجللي إىل شيوخ قاضي احلرمني سراج الدين احلسين
 هـ... 1439حتقيقه يف قسم الدراسات العليا جبامعة أم القرى، 

 
هـ(؛   1338حممد حمفوظ بن عبدهللا الرتمسي )ت    /منهج ذوي النظر يف شرح منظومة األثر

هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -دراسة وحتقيق فيصل بن سيد حممد بن محيد.
 مج )ماجستري(.  2

  هناية الكتاب.رواية احلديث، إل من بداية مبحث صفة
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  734عمر بن علي الفاكهاين )ت  /املنهج املبني يف شرح األربعني
 ص(.   884)  مج  2هـ،  1435الرابط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،    -مصطفى أزرايح.

 شرح لألربعني النووية. 
 

عروف مبشحم الكبري )ت  حيىي اليمين، امل حممد بن أمحد بن /املنهل الروي يف الطب النبوي
 266هـ،    1435بريوت: دار املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.  1181

 .ص

 
بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين    / املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي

العلمية السعودية للسنة   الرايض: اجلمعية  -تح هللا املدين.هـ(؛ حتقيق عبدالباري بن ف  733)ت  
 ص( )أصله رسالة دكتوراه من جامعة دهلي(.  1154مج ) 2هـ،  1436وعلومها، 

 هـ. 1436املنصورة، مصر: مكتبة ابن عباس،  -وبتحقيق نبيل صالح عبداجمليد سليم.



112 
 

 هـ. 1438مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -وبتحقيق مصطفى السيد.
 

هـ(؛ حتقيق    1257حممد عابد السندي )ت    /مسند اإلمام أيب حنيفةلطيفة شرح  املواهب ال
 مج.  7هـ،  1435دمشق: دار النوادر،  -تقي الدين الندوي.

 شرح لـ "ترتيب مسند اإلمام أيب حنيفة" للمؤلف نفسه. 
 

 هـ(. 463أمحد بن علي بن اخلطيب البغدادي )ت  /املؤتنف تكملة املؤتلف واملختلف
 هـ. 1435إلسالمية ابملدينة املنورة، جلامعة احقق يف ا

 
  - هـ(؛ حتقيق أمحد بن شهاب حامد. 748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  / املوقظة

 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر، 
 

برهان الدين  تصنيف   /وهو ذيل على ميزان االعتدال للذهّب نثل اهلميان يف معيار امليزان: 
؛ دراسة وحتقيق شادي حممد  هـ( 841)ت الشهري بسبط ابن العجمي  ،براهيم حممد احلليبإ

،  سالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة النعمان للبحوث والدراسات اإل  مركز  صنعاء:   -.سامل آل نعمان
 ص. 520هـ، 1435

 
 1167يوسف أفندي زاده ]بن حممد بن يوسف[ )ت    /جناح القاري شرح صحيح البخاري

هـ،  1436جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  القاهرة: -زاهر مولود. هـ(؛ حتقيق ودراسة شوان
 ص )ماجستري(.  473

 من أول كتاب الشروط، إل هناية كتاب الوصااي. 
 

للكتاين احلنبلي؛ حتقيق السيد حممد رفيق    /نزهة النظر نظم خنبة الفكر البن حجر العسقالين
ألواخر )لقاء العشر ا -ص. 70هـ،  1438البشائر اإلسالمية، بريوت: دار  -احلسيين.

 (.306ابملسجد احلرام؛ 
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 هـ. 1438طنجة: دار احلديث الكتانية،  -وبتحقيق مبارك بن راشد اخلثالن.
 

أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان األندلسي نغبة الظمآن من فوائد أيب حيان/ 
انية،  ؛ بريوت: دار احلديث الكتطنجة  -د املختار السباعي.هـ(؛ عناية خالد بن حمم  745)ت  

 ص. 139هـ،  1436

 
(؛ حتقيق سعود   852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    /النكت على صحيح البخاري

 جـ.  2هـ،  1438الرابط: وزارة األوقاف،  -قابل.

 
يوسف بن حسن بن   /مهناية املرام يف معرفة من مسّاه خري األانم عليه أفضل الصالة والسال 

الكويت: جملة  -حتقيق صاحل بن حممد بن عبداخلالق. هـ(؛ 909ادي املقدسي )ت عبداهل
 ص.  90هـ،  1435الوعي اإلسالمي، 

 
هـ(؛    1302حسن العدوي احلمزاوي )ت    /النور الساري من فيض صحيح اإلمام البخاري

 مج. 10 هـ، 1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد العزازي.
 

 1183أليب احلسن علي بن حجازي البيومي )ت  /اريلى ثالثيات البخ هداايت الباري ع
 هـ. 1438مصر: دار اإلصباح،  -هـ(؛ حققه وعلق عليه عبدهللا بن حممد السحيم.

 
هـ(؛ حتقيق   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    / الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 

 ص.  543هـ،  1437رة األوقاف، الدوحة: وزا -. -بن قائد.عبدالرمحن بن حسن 
 

واسطة العقد الثمني يف أسانيد الكتب اليت انعقد على صحتها إمجاع املسلمني من رواية 
أليب عبدهللا حممد بن مرزوق املشهور ابخلطيب )ت  / السلطان أيب عنان املريين أمري املؤمنني
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نامة: مكتبة نظام يعقويب امل  -؛ حتقيق وتعليق نور الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي.هـ(  781
 ص.  198هـ،  1437اخلاصة، 

 
حممد علي بن عالن الصديقي الوجه الصبيح يف ختم الصحيح )ختم صحيح البخاري(/ 

 1437الرايض: دار التوحيد،    -نور الدين احلميدي اإلدريسي.هـ(؛ حتقيق    1057املكي )ت  
 ص.  96هـ، 

فؤاد بن احلسني هـ(؛ حتقيق    1134ري )ت  عبدهللا بن سامل البص  /ختم صحيح البخارييليه:  
 ص. 78بولفاف السوسي، 

 
َهيت )ت حنو  /اليانع اجلين من أسانيد الشيخ عبدالغين حممد حمسن بن حيىي البكري الرتُّ

 1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -ـ(؛ حتقيق ويل الدين تقي الدين الندوي.ه 1293
 ص.  183هـ، 

 هـ. 1296هلوي ابن أيب سعيد، ت وهو عبدالغين اجملددي الد
 

 السرية والشمائل والصحابة
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق رفيق محيد    842ابن انصر الدين الدمشقي )ت    /اإلخبار يف وفاة املختار
 ه؟ 1437عم ان: دار الفتح،  -السامرائي.

 
هـ(؛   520أليب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي )ت  /أخالق النّب صلى هللا عليه وسلم 

امللك فيصل للبحوث والدراسات  الرايض: مركز -حتقيق نور الدين بن حممد اإلدريسي.
 هـ. 1438اإلسالمية، 

 وهو خمتصر من كتاب أيب الشيخ، ابلعنوان نفسه. 
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املال علي بن سلطان   /أزهار اخلمائل من مجع الوسائل على زبدة الشمائل وعمدة املسائل
عمَّان:    -.ه وانتقاه حممد مصعب بدر الدين كلثومهـ(؛ حقق  1014حممد القاري اهلروي )ت  

 هـ.   1439دار النور املبني، 
 

هـ(؛ دراسة    1041أليب العباس أمحد بن حممد املقَّري )ت    /أزهار الكمامة يف أخبار العمامة
ام اجلنيد للدراسات والبحوث وجدة: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإلم  -وحتقيق بدر املقري.

 ص.  224هـ،  1436املتخصصة، الصوفية 
( صفحة فقط، وسائرها  40منظومة يف وصف عمامة النيب صلى هللا عليه وسلم، تقع يف )

 دراسة وفهارس. 
 

أزواج النّب صلى هللا عليه وسلم الاليت دخل هبن أو عقد عليهن أو خطبهن وبعض  
  - فتي ح.هـ(؛ حتقيق حممد نظام الدين ال 942ت حممد بن يوسف الصاحلي )فضائلهن/ 

 هـ؟ 1438ثري، دمشق؛ بريوت: دار ابن ك -.6ط
 

 1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /استئناس الناس بفضائل ابن عباس
 1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ اعتىن به وقابله أبصله نظام حممد صاحل يعقويب.

 (.278م؛ . )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلراص 71هـ، 
 

 هـ(. 967إبراهيم بن عبدهللا الوص ايب )ت بعد االكتفال يف فضل األربعة اخللفال/ 
 هـ...  1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ين النبوة/  هـ(؛  1174حممد هاشم بن عبدالغفور السندي )ت بذل القوة يف حوادث س 

 ص. 833هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -ي.ة وحتقيق أيب الربكات حق النيب السنددراس
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رضي الدين حممد بن إبراهيم بن احلنبلي  /أتهيل م ن خ طب يف ترتيب الصحابة يف اخلُطب
 1438املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  -هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي. 971)ت 
 هـ. 
 

أتليف واختصار عبدهللا بن حممد    /تلخيص خمتصر "املستوىف يف أمسال املصطفى" البن دحية
يق نور الدين بن حممد احلميدي  هـ(؛ حتقيق وتعل  852بن العش اب الدرعي األندلسي )ت 

 ص.  126هـ،  1436الرايض: دار التوحيد،  -اإلدريسي.
هـ( كتاب يسمى "املستوىف من أمساء املصطفى" مل يصل إلينا،   633البن دحية الكليب )ت 
 أعالم املغرب اإلسالمي. وهذا خمتصر له، ألحد

 
حممد هاشم بن عبدالغفور السندي  /حديقة الصفا يف أمسال املصطفى صلى هللا عليه وسلم

عم ان: دار النور   -هـ(؛ تعريب وحتقيق أيب الربكات حق النيب السندي األزهري. 1174)ت 
 ص.  120هـ،  1436املبني، 

 أكثر من نصف الكتاب تقدمي ودراسة. 
 

 810أمحد بن حسن بن قنفذ القسنطيين )ت لصالة والسالم/ ابلنّب عليه امحية اإلسالم 
 ص. 252هـ، 1436بريوت: دار ابن حزم،  -ة وحتقيق بوركبة حممد.هـ(؛ دراس

 
يب بكر حممد بن عبدهللا بن عبدالعزيز السجستاين أل  /خ لق النّب صلى هللا عليه وسلم وُخلقه

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -ق طاطمي.هـ(؛ ضبط وتعليق طار  450الكاتب )ت بعد 
 .ص 486هـ،  1435وإحياء الرتاث، مركز الدراسات واألحباث 

 
أبو العباس حممد بن أمحد العَزيف الدر املنظَّم يف مولد النّب املعظَّم صلى هللا عليه وسلم/ 

: دروب  عم ان -هـ(/ دراسة وحتقيق عبدهللا محادي. 633اللخمي السبيت األندلسي )ت 
 ص.  400هـ،  1437للنشر، 
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 (هـ 677أكمله ولده حممد، حاكم سبتة )ت 
 

حممد عبدالرؤوف ااملناوي  شرح خصائص احلبيب، املسمى بتوضيح فتح الرؤوف اجمليب/ 
 1437القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -هـ(؛ حتقيق فتحي عطية بدوي. 1031)ت 
 جـ.  2هـ، 

 سيوطي.يب يف خصائص احلبيب، لل شرح لكتاب: أمنوذج اللب
 

شرح القصائد السبع يف مدح النّب صلى هللا عليه وسلم لإلمام علم الدين السخاوي/  
 -هـ(؛ حتقيق أنس وكاك. 665شهاب الدين أبو شامة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي )ت 

مج )أصله  2هـ،  1435املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ طنجة: دار احلديث الكتانية، 
 احلديث احلسنية(.  رسالة دكتوراه من دار

 
هـ(؛ اعتىن به عمر بن أمحد    365أليب بكر حممد بن علي القفال الشاشي )ت  مشائل النبوة/  

 ص.  480هـ،  1436الرايض: دار التوحيد،  -األمحد.
 

حممد  هـ(؛ عناية    833أليب اخلري حممد بن حممد اجلزري )ت  ع رف التعريف ابملولد الشريف/  
 هـ. 1438دار احلديث الكتانية، طنجة:   -أبو اخلري امللقي.

 
حممد مرتضى   /العقد املنظم يف أمهات النّب املكرَّم صلى هللا عليه وسلم وشرَّف وجمَّد وعظَّم

  -هـ(؛ اعتىن بنصوصه وعلق عليها عبدهللا حممد الكندري. 1205احلسيين الزبيدي )ت 
 (.318األواخر ابملسجد احلرام؛ هـ )لقاء العشر  1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 
الفتوحات السبحانية: شرح نظم "الدرر السنية يف السري  الزكية": وهو الشرح الكبري على  

أتليف حممد عبدالرؤوف املناوي )ت  ألفية احلافظ زين الدين العراقي يف السرية النبوية/ 
رتاث الثقايف املغريب؛  دار البيضاء: مركز الال -هـ(؛ حتقيق حممد بول عياض وآخرين. 1031
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ص( )أصله رسائل علمية من جامعة ابن  1528مج ) 3هـ،  1435بريوت: دار ابن حزم، 
 زهر ابملغرب(.

 
فضائل معاوية رضي هللا عنه، املسمى تطهري اجلنان واللسان عن اخلطور والتفوه بثلب  

شهاب    /املؤمنني عليالعلي ملوالان أمري    معاوية بن أيب سفيان، مع املدح اجللي وإثبات احلق
إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق حممد مصعب كلثوم.  974الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت  

 هـ. 1438دار اللباب، 
 

شهاب الدين أمحد بن   /مشارق األنوار املضية يف شرح الكواكب الدرية يف مدح خري الربية
مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛  املنامة:  -مد عايش.هـ(؛ حتقيق حم 923حممد القسطالين )ت 

 هـ. 1439عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 
 

مشس  معارج األنوار السَّنية ونتائج اآلاثر السُّنية يف شرح القصيدة النونية يف السرية النبوية/  
هـ(؛ حتقيق جلنة خمتصة إبشراف نور الدين   1188الدين حممد بن أمحد السفاريين )ت 

 هـ. 1439املقتبس، بريوت: دار  -لب.طا
 شرح به القصيدة النونية يف السرية النبوية للصرصري احلنبلي )ومل يكمل(. 

 
هـ(؛   445أليب سعد إمساعيل بن علي السمان )ت  /املوافقة بني أهل البيت والصحابة

 هـ. 1438الكويت: مربة اآلل واألصحاب،  -حتقيق فريد اخلاجة.
 

قطب الدين عبدالكرمي بن   /لسرية للحافظ عبدالغين يف الكالم على ا املورد العذب اهلين 
الرايض: دار   -هـ(؛ اعتىن به عمر بن أمحد آل عباس. 735عبدالنور بن منري احلليب )ت 

 هـ. 1438التوحيد، 
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املؤلَّفة يف املؤلَّفة: رسالة يف تراجم الصحابة املؤلفة قلوهبم على اإلسالم رضوان هللا عليهم/  
 -هـ(؛ اعتىن به وقابله أبصله نظام حممد صاحل يعقويب.  1033طربي )ت  ر بن حممد اللقادعبدا

 ص.  159هـ،  1436املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 
 

ري   أليب  /نتيجة اخل ري  ومزيلة الغ ري  يف نظم مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والسّ 
هـ(؛ دراسة وحتقيق مصطفى  697تلمساين )ت لاإسحاق إبراهيم بن أيب بكر بن عبدهللا 

 1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث،  -عكلي.
 ص.  322هـ، 

 ، والباقي دراسة وفهارس! 271 – 153املنظومة تقع يف الصفحات 
 

 )ت بعد بلقيينحممد الأتليف عبدالباسط بن  /مسال املصطفىأالوفا بشرح االصطفا من 
 ص.   770هـ،  1435الكويت: دار الضياء،    -.هرياألز حتقيق و دراسة حممد نعيم    هـ(؛  923

 

 العقيدة والفرق 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالوهاب  769حممد بن عبدهللا الشبلي )ت آكام املرجان يف أحكام اجلان/ 
 راه(. هـ )دكتو  1436اإلسالمية،  املدينة املنورة: اجلامعة  -بن صاحل الراسيب.

 
هـ(؛    1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  أرواح األشباح: يف الكالم على األرواح/  

 هـ. 1438عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -اعتىن به علي احلبشان.
 

أسئلة جنم الدين الكاتّب عن املعامل لفخر الدين الرازي مع تعاليق عز الدولة بن كمونة/  
 448هـ،  1437ت: منشورات اجلمل، بريو  - تكة، رضا بورجوادي.حتقيق وتقدمي زابينة امشي

 ص. 
سبق حتقيق "معامل أصول الدين"، و"املعامل يف أصول الفقه" حمققني، كالمها لفخر الدين حممد 

هـ(، ومها مًعا يف هذا الكتاب، مع حواشي جنم الدين علي بن عمر   606بن عمر الرازي )ت  
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 683منصور بن كمونة  )ت عليقات عز الدولة سعد بن هـ(، وت 675القزويين )ت  الكاتيب
 هـ(.
 

هـ(؛ حتقيق  543أبو بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت األفعال )أفعال هللا عزَّ وجّل(/ 
 ص.  480هـ،  1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -نبيلة الزكري، إكرام بولعيش.

 
شاهني بن منصور بن عامر األرمناوي   /خر الزمانالربهان على وجود املهدي املنتظر آ إقامة  

بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق مجال بن عبدالسالم اهلجرسي. 1100احلنفي )ت 
 (. 314)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 54هـ،  1438اإلسالمية، 

 
عبدهللا بن العريب أليب بكر حممد بن    / وصفاته العلىاألمد األقصى يف شرح أمسال هللا احلسىن

 -.2ط -هـ(؛ ضبط نصه عبدهللا التورايت؛ خرَّج أحاديثه ووثق نقوله أمحد عرُّويب. 543ت )
 مج. 2هـ،  1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية؛ الرابط: دار األمان، 

 
ين  حممد بن إبراهيم بن املرتضى اليما  /إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق

هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -ث حممد علي.هـ(؛ اعتىن به عبدالوار  840)ت 
 .ص 432

 
 992معروف بن أمحد الشامي الرتكي )ت بعد  الرباهني النواقض مباين ضالالت الروافض/  

 هـ )ماجستري(.   1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -هـ(؛ حتقيق صاحل بن خالد اخللف.
 لرسالة كاملة من قبل الباحث املذكور وزميل له، كل يف رسالة. ت احقق
 

هـ(؛   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /تبيني األرائك يف إرسال النّب إىل املالئك
 هـ. 1435الرايض: املؤلف،  -حتقيق عبدهللا بن عمر ابرشيد.
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  -حتقيق علي بن حممد العمران.هـ(؛  845أمحد بن علي املقريزي )ت  / املفيدجتريد التوحيد 
 ص. 112هـ،  1436رايض: دار الصميعي، ال -.3ط
 

التعريف بعقيدة األزهر الشريف، املسمى معراج املريد يف علم التوحيد: خمتصر اجلماعة  
قيق حممد يوسف  م. أ. و. ي؛ حت /األزهرية لشرح العالمة الدردير على اخلريدة البهية

 ص. 120هـ،  1437دار النور املبني،  عم ان:  -إدريس، معاوية رشيد.
بداية العنوان تصرف من احملققني، أو أحدمها. ومل أجد هلما سوى هامشني قصريين يف التحقيق  
كله، كالمها ال يكمالن سطرًا واحًدا! ومل يتعرضا لرموز اسم املؤلف ومن يكون؟ وهو مصطفى 

 هـ(. 1221قباوي )ت بن أمحد الع
ب شرح اخلريدة البهية يف علم التوحيد، ملؤلفه  األزهر. وهو خمتصر لكتاوالكتاب كان مقررًا يف 

 هـ(. واألصل له كذلك. 1201أمحد بن حممد الدردير )ت 
ويف أوله أن الكتاب حمقق من نسخة وحيدة. ومل يذكر مصدر هذه النسخة وال وصفها بكلمة  

 ة هلا يف الكتاب!! واحدة! ومل توضع صور 
 

  - هـ(؛ بعناية نزار محادي.   918حممد بن أسعد الدوَّاين )ت    جالل الدين  /تعريف علم الكالم
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء، 

 
هـ(؛   520أبو احلجاج يوسف بن موسى الضرير )ت  /التنبيه واإلرشاد يف علم االعتقاد

  1435الرابط: وزارة األوقاف،  -دين شعييب.تقدمي وحتقيق مسري قوبيع، حممد العمراين، نور ال
 ص.  288هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن   377حممد بن أمحد امللطي )ت    /التنبيه والرد على أهل األهوال والبدع 
 هـ. 1439الرايض: الناشر املتميز،  -علي القفيلي.
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عم ان: أروقة   -حتقيق علي حممد زينو. /ثالث رسائل يف التعجب من صفات هللا تعاىل
 هـ. 1438للدراسات والنشر، 

 وهي:
 هـ(. 756مسألة: ما أعظم هللا/ تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت  -

رسالة: هل يقال: "ما أعظم هللا"، و"ما أكرمه"، وحنو ذلك، أم ال/ صالح الدين  -
 هـ(. 761خليل بن كيكلدي العالئي )ت 

 هـ(.  787الدين حممد بن أيب بكر بن شجرة )ت  مدح من فاه بـ "ما أعظم هللا"/ بدر   -
 

هـ(؛  953مشس الدين حممد بن علي بن طولون )ت السؤال عن أحكام الدجال/ جواب
 هـ؟ 1438القاهرة: دار الرسالة،  -دراسة وحتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.

 
جازي الشرقاوي عبدهللا بن ححاشية الشرقاوي على شرح اهلدهدي على العقيدة السنوسية/  

هـ(؛ اعتىن  1301مد حممد اللبان السكندري )ت هـ(؛ مع تقريرات العالمة حم 1227)ت 
 هـ؟ 1438القاهرة: دار اإلحسان،   - ا حممد عبدالقادر نصار. 

اهلدهدي على أم الرباهني املعروفة شرح الشرقاوي على شيخ اإلسالم حاشية  وبعنوان:
هـ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -فريد املزيدي.حتقيق أمحد  /ابلصغرى للسنوسي 

 ص. 392
 

كتبها سليمان بن عبدهللا بن حممد بن  حاشية كتاب التوحيد حملمد بن عبدالوهاب/ 
الكويت: مكتبة   -هـ(؛ دراسة وحتقيق دغش بن شبيب العجمي. 1233عبدالوهاب )ت 

 ص.  247هـ،  1437أهل األثر، 
 

 إمساعيل بن مصطفى /الل الدواين على العقائد العضديةحاشية الكلنبوي على شرح اجل
بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد فريد املزيدي. 1205الكلنبوي )ت 

 ص(.  960مج ) 2هـ،  1438
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احلكم ابلعدل واإلنصاف الرافع للخالف فيما وقع بني بعض فقهال سجلماسة من 

هللا  أبو سامل عبد  /دانية هللا وجهل بعض ما له من األوصافاالختالف يف تكفري من أقرَّ بوح
الرابط: وزارة األوقاف   -هـ(؛ حتقيق عبدالعظيم صغريي. 1090بن حممد العياشي )ت 

 ص(.  620مج ) 2هـ،  1436والشؤون اإلسالمية، 
 

جنم الدين  /حاّلل العقد يف بيان أحكام املعتقد، وهو قدوة املهتدين إىل مقاصد الدين
بريوت:    -يلى دمريي، إسالم ديَّة.هـ(؛ حتقيق ل  716مان بن عبدالقوي الطويف احلنبلي )ت  سلي

 هـ؟. 1438املعهد األملاين لألحباث الشرقية: دار الفارايب، 
 

الرد على اإلمساعيلية القرامطة وشرح مذاهبهم يف الصّد عن شرائع الرسل والدعال إىل  
أليب عبدهللا حممد بن علي بن احلسني مللحدين/ إفساد املمالك والدول والرد على سائر ا

  - هـ(؛ دراسة وحتقيق فواز بن عبدهللا الثبييت. 347م الكويف الطائي )كان حيًّا سنة بن رزا
 ورقة )دكتوراه(.  434هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

احلسني حممد بن علي بن احلسني.. قال احملقق: يظهر أن اسم مؤلف الكتاب احلقيقي هو: أبو  
 .هـ( 398سن )ت العلوي الكويف، املعروف أبخي حم

 
 للقاسم الرسي.  / الرد على الزنديق اللعني

حقق وطبع مع: أقنعة املقنَّع اخلراساين: الرتاث امللتبس للمانوية واملزدكية والزندقة يف اإلسالم/ 
 ص. 254هـ،  1437بريوت؛ بغداد: منشورات اجلمل،  -سعيد الغامني.

على املخطوط هو "الرد على الزنديق اللعني وكتاب "الرد على الزنديق اللعني" عنوانه الكامل 
هـ(، فالرد موجه إليه وليس    163ابن املقفع"، ولكن احملقق يرى أنه مصحَّف من "املقنَّع" )ت  

 أحدثت هذا التغيري.هـ(، وأن يًدا متأخرة بعد عصر املؤلف هي اليت    142إل ابن املقفع )ت  
 م( اليت حققها ميكائيل أجنلو جويدي.   1927هـ )  1346وأشار إل طبعة روما للكتاب سنة  
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وأشري أيًضا إل الكتاب الصادر بعنوان "الدليل الكبري يف الرد على الزاندقة وامللحدين" للرسي 
عل له عالقة هـ، فل 1420نفسه، الذي صدر بتحقيق إمام حنفي عبدهللا، يف القاهرة عام 

 ابلكتاب. 
 (، من الزيدية. هـ 246واملؤلف )القاسم بن إبراهيم الرسي، ت 

 
هـ(؛ حتقيق فريق البحث العلمي   295حممد بن علي احلكيم الرتمذي )ت    / الرد على املعطلة

 هـ. 1439القاهرة: الروضة للنشر،  -بشركة الروضة للنشر.
 

أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري  /؟رسالة يف اإلميان: هل هو خملوق أم غري خملوق 
هـ،   1439طنجة: دار احلديث الكتانية،  - املول أموراق.هـ(؛ ضبط وتقدمي عبد 324)ت 
 ص. 111

 
 1232حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت  / رفع التلبيس فيما سئل به ابن مخيس

 هـ. 1439القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق علي عبدالرحيم بن خي ال.
 

والصفات يف املقامات واحلاالت الدينية   سراج املريدين يف سبيل الدين الستنارة األمسال
والدنيوية ابألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، وهو القسم الرابع من علوم القرآن  

  - حتقيق عبدهللا التورايت. هـ(؛ 543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /يف التذكري 
 هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية، 

 
  - هـ(؛ حتقيق عادل بن عبدهللا آل محدان.31بكر أمحد بن حممد اخلالل )ت أليب  /السنة

 هـ. 1438جدة: دار األوراق الثقافية، 
 وبذيله: 

 نصوص مفقودة من كتاب السنة.
 شكَّت من متشابه القرآن/ أمحد بن حنبل. الرد على الزاندقة واجلهمية فيما كتاب: 
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 هـ(.  363جزل من كتاب السنة لغالم اخلالل )ت 
 

  التتوي  حممد هاشم بن عبدالغفور / مصلى هللا عليه وسل النّب السيف اجللي على سابّ  
مكة املكرمة: أوقاف آل   -حتقيق عبدالقيم بن عبدالغفور السندي.  هـ(؛  1174)ت    السندي

 ص.  256هـ،  1437املفيت الصديقي، 
 معه ملحق: حتريران للمؤلف يف املوضوع نفسه. 

 الكويت عن دار الضياء، حققه عبدهللا الفهيمي السندي.ويف السنة نفسها صدر يف  
 

حميي الدين  / السيف املشهور املسلول على الزنديق وسابّ  الرسول صلى هللا عليه وسلم
أبو ظيب:   -حتقيق عبداجمليد مجعة اجلزائري.هـ(؛  904حممد بن قاسم املعروف أبخَوين )ت 

 ص.  51هـ،  1435مؤسسة بينونة للنشر، 
 

بريوت:    -هـ(؛ حتقيق علي كمال.  791مسعود بن عمر التفتازاين )ت  قائد النسفية/  شرح الع
 ص.  178هـ،  1436دار إحياء الرتاث العريب، اتريخ مقدمة التحقيق 

 هـ(. 1014العقائد/ املال علي قاري )ت   امشه: فرائد القالئد يف ختريج أحاديث
 

حتقيق حممد عبدالقادر  هـ(؛ 899سي )ت أليب العباس أمحد زروق الفاشرح عقيدة الغزايل/ 
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -ط، مزيدة ومنقحة. -نصار.

 
املتوىف سنة  شرح العالمة الشيخ األمري حممد بن حممد بن أمحد بن عبدالقادر السنباوي، 

هـ على النظم املسمى كفاية املريد وغنية الطالب للتوحيد، وهو نظم الشيخ علي    1232
حتقيق حممد عبدالقادر   /هـ( للعقيدة السنوسية الصغرى 1183لعريب السقاط )ت بن ا

 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان، حنو  -نصار.
 يليه: شرح أبيات السجاعي يف املنافاة. 

 واحد ال من قلة"/ لألمري. شرح قوهلم: "
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ن بن عبدالقوي جنم الدين سليماشرح القصيدة التائية يف القدر لشيخ اإلسالم ابن تيمية/ 

الكويت: أسفار لنشر نفيس   -هـ(؛ حتقيق حممد نور اإلحسان بن يعقوب. 716الطويف )ت 
 هـ. 1438الكتب والرسائل العلمية،  

 
 658شرف الدين بن التلمساين الفهري )ت  /نةشرح ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل الس 

 1438ديثة؛ الكويت: دار الضياء، الدار البيضاء: دار الرشاد احل -هـ(؛ بعناية نزار محادي.
 هـ.
 

شرح عبدهللا بن  هـ(/  935شرح خمتصر العقائد للعالمة علي الغموقي الداغستاين )ت 
عم ان: دار   -حيىي الداغستاين.هـ(؛ اعتىن به حممد سيد بن  1227حجازي الشرقاوي )ت 

 هـ؟ 1438الفتح، 
 

لدين حممد، املشهور خبواجه نصر هللا )ق  نصري ا  / الصواقع احملرقة إلخوان الشياطني والزندقة
 هـ(. 12

 هـ... 1435هـ،  1433حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )يف نقد الشيعة...(. 

 
حممد رضا الزعيم )ت  األعالم يف حق الدروز وأضراهبم/  صور الفتاوى اليت أخرجها العلمال  

 هـ(. 1334
 1347ز/ حممد سليم اآلمدي، الشهري ابلبخاري )ت طبع مع: حلُّ الرموز يف عقائد الدرو 

 408هـ،  1435املدينة املنورة: دار النصيحة،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق محد بن صاحل احلميدة.
 ص )أصله رسالة ماجستري(.
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عمدة املريد شرح جوهرة التوحيد: وهو الشرح الكبري للناظم اإلمام برهان الدين أيب  
حتقيق واعتناء جمموعة من  هـ/  1041اللقاين، املتوىف سنة  [بن حسن]األمداد إبراهيم 

الباحثني: عبداملنان أمحد اإلدريسي، جادهللا بسام صاحل، حممد يوسف إدريس،  اء أمحد  
 ص(.  2300مج ) 4هـ،  1437دار النور املبني، عم ان:  -اخلاليلة.

 
  / عقائد للتفتازاينوهو حاشية ابن أيب شريف على شرح ال :الفرائد يف حل شرح العقائد

 -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 906كمال الدين حممد بن حممد بن أيب شريف الشافعي )ت 
 هـ. 1438بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
قضااي كالمية آبرال صوفية يف ضول دراسة وحتقيق "القواعد الكشفية املوضحة ملعاين 

عم ان:   -قيق أسامة فخري اجلندي.دراسة وتقدمي وحتالصفات اإلهلية" لإلمام الشعراين/ 
 ص.  515هـ،  1437مؤسسة الوراق للنشر: عماد الدين للنشر، 

هـ(، تسبقه    973اب بن أمحد الشعراين )ت  حتقيق للكتاب املذكور، للعالمة املتصوف عبدالوه
 ( ص. وليت احملقق ترك العنوان كما هو.  88دراسة يف )

 
مشس الدين حممد بن بدر الدين بن بلبان   /دانقالئد العقيان يف اختصار عقيدة ابن مح

 ص.  336هـ،  1436جدة: دار املنهاج،  -هـ(. 1083البعلي )ت 
عبدهللا بن حممد العبدهللا )وهو عنوان   /عقيدة ابن محدانمنحة الرمحن على خمتصر معه: 

 حتقيق الكتاب(.
 هـ(.   695اختصار لكتاب: هناية املبتدئني يف أصول الدين/ أمحد بن محدان )ت 

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة كمال   630أليب عبدهللا حممد بن علي القلعي )ت كتاب يف اإلمامة/ 

 هـ )دكتوراه(. 1437رة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنو  -حممد دين حمجوب عبده.
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أليب الكتاب املتوسط يف االعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع واإلحلاد/ 
طنجة: دار احلديث  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا التورايت. 542ن عبدهللا بن العريب )ت بكر حممد ب
 ص.  518هـ،  1436الكتانية، 

 

 -هـ(؛ حتقيق حممد آروتشي.  580نور الدين أمحد بن حممود الصابوين )ت   /ةالكفاية يف اهلداي
 .ص 432هـ،  1435إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
هـ(؛  785حممد بن حممد املنبجي الصاحلي )ت الكالم على الفطرة واملعرفة هلل عزَّ وجلَّ/ 

هـ )لقاء العشر   1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -عبدالفتاح.حتقيق صاحل بن حممد بن  
 (.313األواخر ابملسجد احلرام؛ 

 
سحاق بن إبراهيم التدمري )ت اتج الدين إمثري الغرام إىل فضل سيدان اخلليل عليه السالم/  

 هـ. 1438القاهرة: دار الرسالة ،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي. 833
 

  دار   حويل، الكويت:   - .ابعتناء نزار محادي  / جمموع الرسائل التونسية يف علم العقائد السنية
 ص.  258هـ، 1435، الضياء

ة يف تنزيه هللا عن اجلهة واملكان واجلسمية/ نزار  يسبق الرسائل: مقاالت علماء البالد التونسي
 . محادي

 حمتوايت اجملموع: 
 . هـ( 699 )ت املرجاينعبدهللا بن حممد مة/ هل السنة وعلماء األأاعتقاد  -
 .  هـ( 1119)ت  الغماريحممد بن أيب القاسم هل السنة/ أرسالة يف عقائد  -

   .هـ( 1090)ت حنو  الغمادعلي هل السنة/ أنظم عقيدة  -

)ت    الصفاقسيبن حممد    شاعرة/ عليالعقيدة املنورة يف معتقدات السادات األ -
 . هـ( 1118

 .  هـ( 1172)ت  املساكينعلي بن خليفة  الرايض اخلليفية / -
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 1274)ت    بريم الثاين  بن حممد   عيان/ حممدألعلى ا  لعلمميان واجبة اصفة اإل -
 .  هـ(

 . هـ( 1383)ت  يعقيدة الفالح ومنهج الصالح/ حممد شاكر الصفاقس  -

 . الفوائد السنية على احلفيدة السنوسية/ نزار محادي -
 

  -هـ(؛ حتقيق نزار محادي. 803بن عرفة املالكي )ت مد بن حممد حم/ املختصر الكالمي
 .ص 1098هـ،  1435تونس: جامع الزيتونة؛ الكويت: دار الضياء، 

 
الدين أمحد بن علي  تقي /مذاهب أهل مصر وعقائدهم إىل أن انتشر مذهب األشعرية

األزهر، القاهرة: جامعة  -هـ(؛ قابله أبصوله وأعده للنشر أمين فؤاد سيد. 845املقريزي )ت 
 ص.  176هـ،  1437مركز حتقيق النصوص: الدار املصرية اللبنانية، 

الكتاب مستخرج من اجمللد الرابع من "املواعظ واالعتبار" املعروف ابخلطط املقريزية، وليس  
  بذاته، وقد ذكر احملقق أنه جلأ إل نشره يف كتاب لعدم االنتباه إليه كنص مهم.مستقالًّ 

 
أليب الفضل  /اترك احملجة: شرح عقيدة اإلمام احلافظ حممد املقدسيمسند احلجة على 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي. 507حممد بن طاهر املقدسي )ت 
 ص. 208هـ،  1438

 

  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /اين الدقيقة يف إدراك احلقيقةاملع
 ص. 149هـ، 1435املقتبس،  بريوت: دار -واد محام.هـ(؛ حتقيق عبداجل

 ص.  87هـ،  10/1/1438وبتحقيق عبداحلكيم األنيس نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 بذبح املوت" للسيوطي، وليس هو نفسها.  ذكر احملقق األخري أنه تتمة لرسالة "رفع الصوت 

 

هـ(؛ حقق نصوصه وخرج    879قطلوبغا )ت  أتليف زين الدين قاسم بن   /من يكفر وال يشعر
 .ص 96هـ، 1435بريوت: دار املقتبس،  - أحاديثه وعلق عليه عبداحلميد حممد الدرويش. 
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  - حتقيق حممد بولوط.هـ(؛  580أمحد بن حممود الصابوين )ت  / املنتقى من عصمة األنبيال
 .ص 331 هـ، 1435إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
هـ؟(؛  1317حامد بن حممد بن حمسن )ت حنو  / منظومة جالل العينني يف بيان الدّ ين ني

 هـ.   1439الرايض: دار ابن اجلوزي،  -حتقيق وعناية عمار سعيد بن طوق املري.
 

هـ(؛  714عالء الدين علي بن حممد الباجي الشافعي )ت والكرامات/  منظومة يف العلم
 ص.  93هـ،  1438الرايض: دار الصميعي،  -عبدهللا آل طالب.حتقيق فهد بن 

 

 /نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات: يف مسألة تعلقات الصفات اإلهلية
هـ(؛ حققه وقدم له  1172)ت  أتليف نور الدين حسن بن عبداحملسن املعروف أبيب عذبة

 ص.  61ـ، ه 1435بريوت: دار الذخائر،  -سعيد عبداللطيف فودة.
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  1045حممد بن مصطفى قاضي زاده )ت نصر األصحاب واألحباب/ 
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -زينب بنت إبراهيم اخلطاف.
 الشيعية، ودفاع عن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهي يف نقد فرقة )القزلباش(

 
هـ(؛   1337سليمان العبد الشرباوي )ت    /خمتصر طوالع األنوار يف علم الكالماينع األزهار  

 هـ. 1439القاهرة: دار الصاحل،  -دراسة وتصحيح حممد حممود فكري.
 . حكم هللا واجتهاد اجملتهدينيليه للمؤلف نفسه: 

 
 الفقه

 
اجلوامع وشرحه" ايت البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على "مجع اآل

 هـ(.  992شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )ت  /للمحقق احمللي من االعتاضات
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 هـ...  1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

عبدالرمحن بن حممد بن   /ن حّكام األانمابن خلدون ورسالته للقضاة، املسمى مزيل املالم ع
 1438الرايض: دار العاصمة،  -حتقيق ودراسة فؤاد عبداملنعم أمحد.هـ(؛  808خلدون )ت 

 هـ.
 

حممد حسان   /"ابن فورك وآاثره األصولية مع حتقيق كتابه "املختصر يف أصول الفقه
 .مج )األصل: رسالة دكتوراه( 3هـ، 1435دمشق: دار النوادر،  -عوض.

 
 1266إبراهيم بن عبدالقادر الرايحي )ت إتقان الضبط يف الفرق بني السبب والشرط/ 

 هـ؟ 1438تونس: دار اإلمام املازري،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق معز اجملويل.
 

  هـ(؛ حتقيق  12اتج الدين بن أمحد الدهان )ق إجادة النجدة مبنع القصر يف طريق جدة/ 
 هـ. 1439وضة للنشر، الر القاهرة:  - خضر بن صاحل بن سند.

 
حممد بن إبراهيم بن املنذر   /اإلمجاع: املسائل الفقهية املتفق عليها عند أكثر العلمال

الرايض: دار العاصمة،   -هـ(؛ حتقيق ودراسة فؤاد عبداملنعم أمحد. 318النيسابوري )ت 
 ص. 208هـ،  1438

 هـ.  1400الكتاب له طبعات سابقة، ولعل األول منها كانت قبل عام 
 

هـ(؛  446أمحد بن حممد بن عمر اجلرجاين الناطفي )ت  /األجناس يف فروع الفقه احلنفي
ترتيب أيب احلسن علي بن حممد اجلرجاين؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس، كرمي بن فؤاد 

 مج.  2هـ،  1437أثور، املدينة املنورة: دار امل -اللمعي.
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مجع وترتيب وتوثيق عبدالواحد  / هـ( 1001ت أجوبة سيدي سعيد بن علي اهلوزايل )
 ص.  454هـ،  1436الرابط: وزارة األوقاف،  -العروصي.

 
هـ(؛ دراسة وتوثيق    849أتليف عبدهللا بن حممد بن موسى العبدوسي )ت  أجوبة العبدوسي/  

 ص. 590هـ،   1436وزارة األوقاف، الرابط:  -هشام احملمدي.
 

احلسن بن احلسني العيثاوي البقاعي الشافعي )ق   /طرابلسيةاألجوبة العيثاوية عن املسائل ال
 71هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويين. 8

 (.17ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة 
 

  -دمياطي.حتقيق أمحد بن علي ال /هـ 1169يداين إبراهيم بن علي، املتوىف بعد أجوبة الو 
 ص. 370هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم، 

 

هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد بن  238أليب مروان عبدامللك بن حبيب األندلسي )ت األحكام/ 
 ص.  272هـ،  1435الدوحة: وزارة األوقاف،  -.عبدالكرمي جنيب

 القضاء()من كتب 
 

 909ربد املقدسي )ت مجال الدين يوسف بن احلسن بن عبداهلادي بن املأحكام احلّمام/ 
الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين.

 هـ. 1439اإلسالمية، 
 

حممد   /النعماناألحكام الشرعية يف األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أيب حنيفة 
: دار الكتب  بريوت  -هـ(؛ ضبطه واعتىن به عبدالوارث حممد علي. 1304قدري ابشا )ت 

 . ص 160هـ،  1435العلمية، 
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هـ(؛ حققه وخرَّج  456علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت اإلحكام يف أصول األحكام/ 
 مج. 4هـ،  1437حزم، بريوت: دار ابن  -أحاديثه فواز أمحد زمريل، عبدالرمحن زمريل.

 
هـ(؛ حتقيق حممد  724عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار الشافعي )ت  /أحكام املوتى

 هـ؟ 1439القاهرة: دار ابن عفان،  -حسني الدمياطي.
 )الغسل، التكفني، الصالة، الدفن، التعزية، الزايرة(. 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق إميان بنت   724عالء الدين علي بن إبراهيم العطار )ت أحكام النسال/ 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    البحرين: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛  -حممد علي عادل عزام.
 ص( )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى(. 1874مج ) 4هـ،  1435

 
ق هـ(؛ دراسة وحتقي  261أليب بكر أمحد بن عمرو اخلصاف )ت    /أحكام الوقف والصدقات

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438دمشق: مؤسسة الرسالة،  -صبح عقلة البداح.
 

هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن عدانن    1083حممد بن بدر الدين البلباين )ت    أخصر املختصرات/
 هـ.  1438الكويت: دار ركائز،  -العبدان، أنس بن عادل اليتامى.

 )يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل(. 
 

عبدهللا بن حممد بن عبدهللا الزكي   /األدلة القطعية يف عقود الوالايت والسياسة الشرعية
هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن عبدالرمحن  871، املعروف اببن القاضي )ت بعد الغزي

 هـ( )دكتوراه(.  827مج ) 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -البعيجان.
 

هـ(؛  1138علي بن عبدالصادق العبادي )ت  /معاين املرشد املعنيإرشاد املريدين لفهم 
 .هـ 1438ارة األوقاف، الرابط: وز  -حتقيق أمحد أهالل.

 مليارة.  شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدين



134 
 

 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهال األمصار وعلمال األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين 

أليب يوسف عمر بن عبدهللا بن عبدالرب     / واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصارالرأي 
القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة   -ـ(؛ حتقيق أسامة بن إبراهيم بن حممد.ه  463األندلسي )ت  

 مج.  19هـ،  1438والنشر، 

 حمقًقا على أكثر من عشر نسخ خطية. 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق علي   462 بن حممد املروروذي )ت  للقاضي أيب علي احلسنيأسرار الفقه/  

 هـ )دكتوراه(.   1439سالمية، املدينة املنورة: اجلامعة اإل -بن حممد أبو دهام.
 

هـ(؛   922برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي )ت  /اإلسعاف يف أحكام األوقاف
 ص.  263هـ،  1436عم ان: دار الفاروق،  -دراسة وحتقيق صالح حممد أبو احلاج.

 
 /نفيإسعاف املريدين إلقامة فرائض الدين: خمتصر للناشئة يف أحكام العبادات يف الفقه احل

املدينة املنورة: دار السراج؛   -هــ(؛ حتقيق سائد بكداش.  1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت  
 ص.  88هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 

 -هـ(؛ دراسة وحتقيق صاحل بن عبدهللا العصيمي.  189احلسن الشيباين )ت  حممد بن  األصل/  
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: املعهد العايل للقضاء، 

 
فخر اإلسالم علي بن حممد البزدوي  /صول البزدوي )كنز الوصول إىل معرفة األصول(أ

؛ مكة املكرمة: املكتبة املكية،  املدينة املنورة: دار السراج  -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش.  482)ت  
 ص.  838هـ،  1436

 (.هـ 879معه: ختريج أحاديث أصول البزدوي/ قاسم بن قطلوبغا )ت 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق  344نظام الدين أمحد بن حممد الشاشي احلنفي )ت  /أصول الشاشي
 هـ. 1438ابن حزم، مكة املكرمة: الدار املكية؛ بريوت: دار  -خالد بن عبداهلادي املطريي.

 

أليب احلسني حممد بن أمحد بن جبري )ت   /كاعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر الكرمية واملناس
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز الدراسات  -ـ(؛ دراسة وحتقيق رشيد العفاقي.ه 614

 .ص 120هـ،  1435واألحباث وإحياء الرتاث، 
 

هـ(؛ حتقيق  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت أعالم املوقعني عن رب العاملني/ 
هـ،  1437ار عامل الفوائد،  مكة املكرمة: د  -حممد أمجل اإلخالصي؛ ختريج عمر بن سعدي.

 مج. 7
 

هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /اإلغضال عن دعال األعضال
ص.  )لقاء العشر  95هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  - احلسيين.حتقيق عبدهللا

 (. 268األواخر ابملسجد احلرام؛ 
 الوضوء(. رسالة يف الفقه واحلديث.)ما يدعى به عند غسل كل عضو أثناء 

 
هـ(؛ حتقيق  1328حممد مصطفى ماء العينني )ت األقد س على األنُفس يف أصول الفقه/ 

 ص.  270هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -د رفيق.حممد بن أمح
 هـ(.  478وهو شرح على ورقات إمام احلرمني اجلويين )ت 

 ، كالمها للمؤلف. العام واخلاص تنوير السعيد: شرح نظم املفيد، يف يليه: 
 

أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير امللقب مبالك  /أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك
ليماسول: اجلفان واجلايب للطباعة  -هـ(؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب. 1201الصغري )ت 

 .ص 320هـ،  1435والنشر؛ بريوت: دار ابن حزم، 
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هـ(؛  1324عبداحلق بن عبداحلنان اجلاوي )ت  /ت على خمتصر الورقاتاألقوال امللحقا
 هـ. 1438الدولية، الكويت: دار إيالف  -حتقيق إبراهيم بن فتحي احملالوي.

 
 هـ(.  974أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي الشافعي )ت  / اإلمداد بشرح اإلرشاد

 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
احلاوي  "الذي اختصره من كتاب  ،البن املقري اليمين " إرشاد الغاوي" وهو شرحه الكبري على

 .للقزويين "الصغري
 

اإلنصاف فيما بني علمال املسلمني يف قرالة "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف فاحتة الكتاب  
ق هـ(؛ دراسة وحتقي 463يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب )ت  /من االختالف

 ص.  360هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -.2ط -عبداللطيف اجليالين.
 

هـ(؛  1242عثمان بن سند البصري )ت  /مذهب اإلمام مالكأوضح املسالك يف فقه 
املدينة املنورة: مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ   -اعتىن به خالد بن يوسف املراد.

 هـ. 1438مبارك الوقفية، 
 

 هـ(.  874حممد بن أمحد الطيب الناشري )ت إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة ابحلاوي/ 
 هـ...  1435طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض،  حققه جمموعة من

 
 حيىي القوجحصاري احلنفي الرومي. / إيضاح الكنز، أو شرح كنز الدقائق

 هـ...  1438ة ابملدينة املنورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمي
 )يف الفقه احلنفي(.
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حممد بن عمر آل سليم )ت  /املنكر إيقاظ مهم أويل الفكر يف األمر ابملعروف والنهي عن
بريدة، السعودية: دار النفائس واملخطوطات،  -هـ(؛ حتقيق نواف بن عبيد العروجي. 1308
 هـ.  1438

 
زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت النكاح/  البحر الرائق شرح كنز الدقائق: كتاب

 1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،    - هـ(؛ دراسة وحتقيق أركان عبيد مهدي.  970
 ص )أصله رسالة علمية(.  302هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق أنس   1192عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي احلنبلي )ت    / بداية العابد وكفاية الزاهد
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -يتامى، عبدالعزيز بن عدانن العيدان.بن عادل ال

 ذهب احلنابلة(. )يف فقه العبادات على م

 
لندن:   -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 593علي بن أيب بكر املرغيناين )ت بداية املبتدي/ 

  734هـ،  1437مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية، 
 ص. 
 

هـ(؛  595أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )ت بداية اجملتهد وكفاية املقتصد/ 
 ص.  1024هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  -حتقيق عبداحلليم إبراهيم عبداحلليم.

 
 1006احلنفي )ت    حممد بن عبدهللا الغز  ي التمراتشي  /بذل اجملهود يف حترير أسئلة تغريُّ النقود

بريوت: دار البشائر   -(؛ قدَّم هلا وحقَّقها وعلَّق عليها حسام الدين بن موسى عفانة.هـ
 (.16ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة   127هـ،  1435اإلسالمية، 

 
هـ(؛ حتقيق   552عالء الدين حممد بن عبداحلميد األمسندي )ت  بذل النظر يف أصول الفقه/  

 ص.  592هـ،  1436القاهرة: دار الكتب العلمية،  -زيدي. ودراسة أمحد فريد امل
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 ص.   737هـ،    1412القاهرة: مكتبة دار الرتاث،    -الرب .سبق حتقيقه من قبل حممد زكي عبد
 
غية املستشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلمال املتأخرين مع ضم فوائد مجة  ب

جدة:   -هـ(. 1320)ت  حممد املشهور عبد الرمحن بن  /من كتب شىت للعلمال اجملتهدين
   ص(.  1792مج ) 3هـ،  1439دار املنهاج، 

 هـ(. 1360)ت  حاشية العالمة الفقيه احلبيب أمحد بن عمر الشاطري :عليها
 

 هـ(. 1289خبط محد بن عبدهللا آل فارس )ت  / بغية الوافد وغنية القاصد
  - وحتقيق وتعليق وليد عبدهللا املنيس.طبع ضمن: السبل السوية إل مناسك احلج الكويتية/ مجع  

 هـ.   1439لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  الكويت:  
 

هـ(؛ اعتىن به حممد    911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /بلغة احملتاج يف مناسك احلاج
 ص.   28أمحد آل رحاب،  بن

 هـ. 7/12/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ حتقيق   876عز الدين أمحد بن إبراهيم الكناين )ت بلغة الوصول إىل علم األصول/ 
 هـ.  1439الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،  -حممد بن طارق الفوزان.

 وهو خمتصر لكتاب البلبل )خمتصر الروضة( للطويف. 
 

هـ(؛ حتقيق علي   748ين حممد بن أمحد الذهيب )ت  مشس الد  /بيان اإللباس يف فنون اللباس
مؤسسة بينونة للنشر؛ الرايض: ركن بينونة  أبو ظيب:    -بن أمحد الكندي املرر، وائل بن صدقي.

 ص.  168هـ، 1435للنشر، 
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برهان الدين إبراهيم بن  /يان غرض احملتاج إىل كتاب املنهاج يف فقه اإلمام الشافعيب
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى القليويب.  729  عبدالرمحن بن الفركاح )ت 

 .هـ 1435
 

هـ(؛ وردُّ العالمة  1323خالل فتوى العالمة حممد العريب األدوزي )ت بيع الثُـّْنيا من 
أكادير، املغرب: اجمللس   -حتقيق عبال بن احلسن املـُدن.  / هـ(  1316احلسن التاموديزيت )ت  

 ـ.ه 1439العلمي احمللي، 
 

 897حممد بن يوسف العبدوسي، املعروف اببن املو اق )ت التاج واإلكليل ملختصر خليل/ 
 مج. 5هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -؛ حتقيق رابح زروايت.هـ(
 

برهان الدين إبراهيم بن حممد بن فرحون    /تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام
 1437الدوحة: وزارة األوقاف،   -ن بن مجعة ضمريية.هـ(؛ حتقيق عثما 799املالكي )ت 

 مج.  3هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق    914أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي )ت    /جتريد حدود ابن عرفة الفقهية
 ص.  209هـ،  1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -أنوار احلسني، أمحد األشقر.

 هـ( يف الفقه املالكي.  803)ت شرح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة 
 

هـ(؛ حتقيق علي   879قطلوبغا )ت  زين الدين قاسم بن    /حترير األقوال يف مسألة االستبدال
 ص. 106هـ،  1437الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -بن إبراهيم القصري.

 )استبدال األوقاف(. 
 

 624د ابمروان )ت علي بن أمح /حترير األيدي والعقود الالزمة واجلائزة وأدوات الطالق 
 هـ؟ 1439والنشر، عم ان: أروقة للدراسات  -هـ(؛ حتقيق حممد أبو بكر ابذيب.
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تصنيف حممد بن  التحرير يف أصول الفقه: اجلامع بني اصطالح احلنفية والشافعية/ 

بريوت:   -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالعزيز عبداخلالق.  861عبدالواحد بن اهلمام اإلسكندري )ت  
 ص.  416هـ،  1436العلمية، دار الكتب 

 
هـ(؛ إعداد   636احملامد حممود بن أمحد احلصريي )ت  أليب    /التحرير يف شرح اجلامع الكبري 

ورقة  440هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -خالد بن راجح املغامسي.
 )ماجستري(. 

 الرطب: دراسة وحتقيًقا.من بداية كتاب احلوالة والكفالة، إل هناية ابب من السلم يف 
 هـ(.  189)ت اجلامع الكبري/ حممد بن احلسن الشيباين 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد   863أمحد بن حممد القلشاين املالكي )ت حترير املقالة يف شرح الرسالة/ 

 1437الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،    -بن علي الدمياطي.
 مج.  8هـ، 
 .هـ 1438دمت يف رسالة دكتوراه أو أكثر جبامعة وهران يف اجلزائر، وق
 

هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل   520حممد بن الوليد الطرطوشي )ت  /حترمي السماع 
 هـ.  1439السعودية،  -إبراهيم.

 
هـ(؛ حتقيق عبداحلميد بن عبدهللا   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  حتصني املآخذ/  

  1439والرسائل العلمية،  الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب    -لي، حممد بن علي مسفر.اجمل
 مج )أصله رسالتان علميتان من املعهد العايل للقضاء ابلرايض(.  4هـ، 

 مج )دكتوراه(.   5هـ،  1438القنيطرة: جامعة ابن طفيل،  -وحققه الباحث البشري طابش.
 وهو يف علم اخلالف )الفقهي(. 
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القاهرة: دار  -هـ(. 710عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /األخيار يف نظم منار األنوارحتفة 
 ص.  136هـ،  1438اإلحسان، 

 عبدالرمحن رمضان األزهري. /التحفة السنية يف نظم القواعد الفقهيةيليها:  
 

 املنسوبة أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن بن عوضحتفة األمني فيمن يقبل قوله بال ميني/ 
الكويت: جملة الوعي  -فواز احلَُمري.هـ(؛ حققه أمحد  832الشافعي، الشهري ابلطنتدائي )ت 

 ص.  61هـ،  1436اإلسالمي، 
هـ(، على أن النسخة اخلطية اليت  868ذكر احملقق أنه طبع منسواًب لعلم الدين البلقيين )ت 

ر أنه ليس للبلقيين حقق عليها الكتاب منسوبة للنشيلي، وقد جتاهل احملقق ذلك. كما ذك
 كتاب  ذا العنوان. 

اًل للبلقيين الباحث عبدهللا بن معتق السهلي، ونشره يف جملة اجلامعة اإلسالمية قلت: حققه أو 
 . 301 – 235هـ( ص   1423) 120ع 

 
 هـ(. 739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت  /حتفة احلريص يف شرح التلخيص

 هـ...  1435ملدينة املنورة، حقق يف اجلامعة اإلسالمية اب
 هـ(. 652حملمد بن عباد اخلالطي )ت و"تلخيص اجلامع الكبري"  

 واجلامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين رمحه هللا. 
 

 هـ(.   1332أمحد بن حممد احلسيين )ت    / حتفة الرأي السديد األمحد لضيال التقليد واجملتهد
 1435بريوت: دار ابن حزم،  -رمضان يوسف.طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري 

 .398 – 325هـ، ص
 

أمحد بن حممد بن سليمان القاهري، املعروف ابلزاهد )ت   /حتفة الساّلك يف فضائل السواك
 47هـ،    1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ عين به راشد بن عامر الغفيلي.  819

 (.17لسنة ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: ا
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هـ(؛  974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت  /حتفة احملتاج بشرح املنهاج

 10هـ،    1439داغستان: دار ابب األبواب،    -عين به أنور بن أيب بكر الشيخي الداغستاين.
 مج.

 ورد يف اإلعالن عنه أنه اعتمد على أكثر من ثالثني نسخة خطية.
 للشيخ حممد طاهر الكردي.  وأنه يتضمن حاشية التحفة

 مع التعليقات والتقريرات والتوضيحات لعلماء داغستان... 
 
هـ(؛ حتقيق عثمان    571حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    /املودود أبحكام املولود  حتفة

 ص.  588، 65هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف،  -بن مجعة ضمريية.
 

يوسف بن حسن بن  /مذهب أهل السنة واجلماعةحتفة الوصول إىل علم األصول على 
جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين  هـ(؛ حتقيق ودراسة    909عبداهلادي املقدسي )ت  

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -طالب.
 

 1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت    /حتقيق االحتساب يف تدقيق االنتساب
  42هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  - .ق هاين بن حممد احلارثيهـ(؛ دراسة وحتقي

 (.17العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة ص )لقاء 

 )حديث عن بعض قضااي النسب(

إبراهيم بن حسني بريي   /النقول املنيفة يف حكم شرف ولد الشريفةيليه ابلتحقيق السابق: 
 ص. 88 -43هـ(،  1099زاده احلنفي املكي )ت 

 )قضية النسب اهلامشي من جهة األم(. 
 

هـ(؛ حتقيق قاسم حممد   676حيىي بن شرف النووي )ت  /التحقيق يف فقه اإلمام الشافعي
 ص. 424هـ،  1437بريوت: دار الفجر،  -النوري.
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هـ(؛  889حممد بن أمحد بن عيسى بن فندار عظوم )ت بعد  /تذكرة الغافل وتعليم اجلاهل

وت:  الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بري   -لفضل أمحد بن علي الدمياطي.حتقيق أيب ا
 ص. 728هـ،  1437دار ابن حزم، 

كتاب يف الفقه املالكي، ويبدو أنه يف الشؤون البلدية، على شاكلة كتب احليطان، يف البناء  
يف هدم دكانة وما ترتب    واهلدم والشوارع واملساحة )الفناء( والتملك، والتقاضي يف ذلك، وهو 

 عليه، ولذلك اشتهر بكتاب الدكانة!
 

الرايض:   -ملؤلف جمهول؛ حتقيق تركي بن فهد آل سعود. /حسن السلوكتذكرة امللوك إىل أ
 ص. 240هـ،  1436مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 
على حممد بن احلسني الفراء للقاضي أيب ي /التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة

 هـ(. 458احلنبلي )ت 
 هـ...  1437الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض، حققه جمموعة من طلبة 

 
  1307التعليقات الذهبية على الروضة الندية لإلمام حممد صديق بن حسن الق نـَّْوجي )ت  

على الكتاب خطأ[، أمحد حممد  هـ( ]فهو  1332تعليقات مجال الدين القامسي )ت هـ(/ 
هـ(؛ حتقيق وختريج سامي   1420األلباين )ت هـ(، حممد انصر الدين  1377شاكر )ت 

هـ،   1436دمشق: دار طيبة: دار غار حراء؛ القاهرة: ثقافة بال حدود،  -األزهر الفريضي.
 مج. 2

 هللا. الروضة الندية شرح على الدرر البهية يف املسائل الفقهية للشوكاين رمحه 
 

 هـ(. 783)ت  أمحد بن محدان األذرعي /التوسط والفتح بني الروضة والشرح
 هـ... وهو يف الفقه الشافعي. 1436، 1435حقق يف جامعة امللك خالد أب ا، 

 



144 
 

 747صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود البخاري )ت التوضيح يف حّل غوامض التنقيح/ 
  - التوضيح، للمفيت ]حممد أمحد[ آل مصطفى املصباحي.هـ(؛ وحاشيته الوجيزة النافعة: منرية 

 ص. 672هـ،  1435كتب العلمية، بريوت: دار ال
 األصل )التنقيح يف أصول الفقه( للمؤلف نفسه. 

 

هـ(؛ حتقيق 940أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت  /التوضيح يف شرح التصحيح 
 ص.  393هـ، 1435عمَّان: دار النور املبني،  -عبداحلميد هاشم العيساوي.

وهو شرح للسراجية يف الفرائض على مذهب احلنفية للسجاوندي، وقد غريَّ الشارح يف متنه  
 .وصححه وشرحه ومساه ابلعنوان املذكور 

 
 1069حسن بن عمار الشرنبالين )ت  /وائد يف الفقه احلنفيتيسري املقاصد شرح نظم الف

 ص.  394هـ،  1437ر النور املبني، عم ان: دا -هـ(؛ دراسة وحتقيق خولة خليل محادي.
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق علي  646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت جامع األمهات/ 
هـ،   1437رمحن؛ بريوت: دار ابن حزم، القاهرة: دار عباد ال -بن عبدالرمحن بسام اجلزائري.

 ص(.  1024مج ) 2
 فقه مالكي.

 
إعداد ومراجعة عبدالستار  يين يف أصول الفقه/ جامع شروح الورقات إلمام احلرمني اجلو 

 ص. 593هـ،  1435القاهرة: شركة القدس للنشر،   -عبدالسميع األبنودي.
 وهي:
 هـ(. 690إبراهيم )ت شرح اتج الدين ابن الفركاح، عبدالرمحن بن  -

 هـ(.  874شرح ابن إمام الكاملية، حممد بن حممد )ت  -

هـ(، ومعه حاشية أمحد بن حممد   894ت شرح جالل الدين حممد بن أمحد احمللي ) -
 هـ(. 1117الدمياطي الشافعي )ت 
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األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات/ مشس الدين حممد بن عثمان املارديين )ت  -
 هـ(. 871

ص(. ومعه   954قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني/ حممد بن حممد احلطاب )ت   -
 . حاشية حممد بن احلسني اهلدة السنوسي

 
أليب يعلى حممد  /اجلامع الصغري يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه

دمشق:  -ين.هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين القبا  458بن احلسني الفراء )ت 
 هـ. 1439دار املنهاج القومي، 

 
عزيز هـ(؛ حتقيق علي بن عبدال 631سيف الدين علي بن حممد اآلملي )ت  /اجلدل

 ص.  501هـ،  1436الرايض: دار التدمرية،  -العمرييين.
 

جزل يف تعليق الطالق ابلوالدة: كالم ابن رجب احلنبلي على كالم صاحب "احملمدية" يف 
أتليف زين الدين عبدالرمحن بن أمحد : أنت طالق طلقة إن ول دت  ذكًرا"/ قوله: "فإن قال

جدة: دار األوراق   -بن حممد القباين.هـ(؛ حتقيق مصطفى  759بن رجب احلنبلي )ت 
 هـ. 1438الثقافية، 

غلي 
ُ
ومعه مالحق تطبع ألول مرة جلمال الدين املرداوي ولعالء الدين العسقالين والبن امل

 احلَموي. 

 -: اعتىن به عمر بن أمحد األمحد آل عباس.جزل يف مسألة تعليق الطالق ابلوالدة وبعنوان:
 ص. 150ـ، ه 1437الرايض: دار التوحيد، 

 يف قول صاحب )احملرر(: فإن قال: أنت طالق طلقة إن َولدت  ذكرًا...
 

هـ(؛  852)ت أمحد بن علي بن حجر العسقالين اجلواب اجلليل عن حكم بلد اخلليل/ 
 ص. 64هـ،  1437عم ان: دار النور املبني،  -حتقيق رامي بن حممد سلهب.
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م ْتيًما الداري رضي هللا عنه ضيعات يف فلسطني، وهو عما أقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 وأسئلة شرعية عن حكم هذا اإلقطاع فيما بعد.. 

 
ية )كتاب الفرائض والعتق والصداق(/  حاشية ابن نصر هللا على كتاب احملرر للمجد بن تيم

هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس، كرمي بن فؤاد  844أمحد بن نصر هللا البغدادي )ت 
 مج.  2هـ،   1437املدينة املنورة؛ الرايض: دار املأثور،  -ي.اللمع

ذلك املبني يف العنوان أنه حتقيق لثالثة موضوعات فقط من الكتاب، ومل يتحدث احملققان عن  
يف مقدمة التحقيق، سوى ما ورد يف أول املقدمة "حىت لو كمل هذا الكتاب لكان مغنًيا عن 

 مجيع شروح وحواشي كتاب احملرر". 
 فهم منه أن املؤلف مل يكمل كتابه، وأن التحقيق هو جلميع ما هو موجود من الكتاب.في
 

هـ(؛  1088بهويت )ت  حممد بن أمحد الحاشية اإلقناع على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/  
 ص. 557هـ،  1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -حتقيق انصر بن سعود السالمة.

 
هـ(   918لى شرح فتح القريب اجمليب للغزي )ت ع هـ(  1276حاشية الباجوري )ت 

  - اعتىن به حممد صالح بن وليد نويدر. /هـ( 593ملنت الغاية والتقريب أليب شجاع )ت 
 .مج 3هـ،  1436عم ان: دار النور املبني، 

 
حاشية ابعشن املسماة أبلطاف الستار على عمدة األبرار يف أحكام احلج واالعتمار  

 1439عم ان: دار النور املبني،  -يوسف إدريس،  اء أمحد اخلاليلة.حتقيق حممد  /للوانئي 
 مج.  2هـ، 

 هـ(.  1270عشن احلضرمي الشافعي )ت سعيد حممد اب
 هـ(. 1211علي بن عبدالرب  الوانئي الشافعي )ت 

 

هـ( على شرح اإليضاح يف مناسك احلج  974حاشية العالمة ابن حجر اهليتمي )ت 
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  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -ه حممد عبدالسالم شاهني.ضبطه واعتىن ب /للنووي
 . ص 656هـ، 
 

 . هـ( على "فصول البدائع يف أصول الشرائع"  834حاشية حممد شاه الفناري )ت 
 األصل للمؤلف نفسه، وهو يف أصول الفقه.

 هـ، ...  1437حقق من قبل طلبة جبامعة امللك سعود يف الرايض، 
 

هـ(؛  875بن حممد بن مسعود الشاهرودي، الشهري مبصنفك )ت علي احلدود واألحكام/ 
 1437إستانبول: مكتبة اإلرشاد؛ عم ان: أروقة للدراسات و النشر،    -اعتىن به إلياس قبالن.

 ص.  251هـ، 
 )فقه حنفي( 

 
حممد بن الوليد  موفق الدين أبو منصور عبدهللا بن  /احلرز واملنعة يف بيان أمر املهدي واملتعة

أ ا: جامعة امللك   -هـ(؛ دراسة وحتقيق عوض بن سامل القحطاين.  643دي احلنبلي )ت  البغدا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 204هـ،  1437خالد، 

 
شهاب الدين ]هارون[ بن حق املعرفة وحسن اإلدراك مبا يلزم يف وجوب الفطر واإلمساك/  

عم ان: دار    -ن عبدالرؤوف اخلليلي.هـ(؛ حتقيق لؤي ب 1306 اء الدين املرجاين القز اين )ت  
 ص.  365هـ،  1437الفتح، 
 للمؤلف نفسه وابلتحقيق السابق:يليه 
 الفوائد املهمة واملوائد املتمة املتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان.  -

 احلق املبني يف حماسن أوضاع الدين. -
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يف الفقه احلنفي للكاشغري/   املصلي وغنية املبتدي  حلبة اجمللّ ي وبغية املهتدي يف شرح منية
هـ(؛ اعتىن به وضبطه   879أتليف مشس الدين حممد بن حممد، املعروف اببن أمري حاج )ت 

 مج. 2هـ،  1436بريوت: دار الكتب العلمية،   -أمحد بن حممد الغالييين.
 

 1250عبدالرمحن بن سليمان األهدل الزبيدي )ت احلواشي الرفيعة على منظومة الذريعة/ 
 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  -حققه وعلق عليه مجال بن مجال عبدالغين. هـ(؛

 هـ(. 991ومنظومة "ذريعة الوصول" حملمد بن أيب بكر األشخر اليمين الشافعي )ت 
هـ.. وأصله   1429وقد سبق نشر الكتاب  ذا التحقيق من قبل دار احملد ثني ابلقاهرة عام 

 وهو يف أصول الفقه. رسالة ماجستري من جامعة األزهر، 
 

حممد بن بدر الدين بن بلبان احلنبلي )ت  /احلواشي السابغات على أخصر املختصرات
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل   - هـ(؛ حتقيق أمحد بن انصر الُقعيمي. 1083
 هـ.  1439العلمية، 

 
 -ه وراجعه أنس الشامي.اعتىن ب  /الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج بشرح املنهاجحواشي  

 مج. 12هـ،  1437القاهرة: دار احلديث، 
 يف الفقه الشافعي.

 هـ.  973مؤلف األصل شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، ت 
 هـ 992والعبادي هو أمحد بن قاسم، ت 

 هـ. 1301حلسني الداغستاين املكي، ت والشرواين هو عبداحلميد بن ا
 

 522أليب يعقوب يوسف بن علي اجلرجاين )ت بعد  الفقه احلنفي/    خزانة األكمل يف فروع 
 4هـ،    1436بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ قدم له وضبطه وحققه أمحد خليل إبراهيم.

 مج.
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حممد بن إبراهيم التتائي  خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد يف الفقه املالكي/  
هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -اسم الطهطاوي.هـ(؛ حتقيق أمحد مصطفى ق 942)ت 
 ص. 629

 
 1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق

 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -ضياء احلق أبو بكر جودة.هـ(؛ حتقيق 
 

علي بن أمحد بن مكي  حسام الدينخالصة الدالئل وتنقيح املسائل يف شرح القدوري/ 
هـ(؛ حققه وكتب عليه حاشيته "بغية السائل على خالصة الدالئل" صالح  598الرازي )ت 

 مج.  4هـ،  1438عم ان: دار الفتح،  -حممد أبو احلاج.
 

 هـ(. 855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت   / الدرر الزاهرة يف شرح البحار الزاخرة
 هـ...  1436علمية، ابملعهد العايل للقضاء ابلرايض، مت حتقيقه يف أكثر من رسالة 

 وهو يف املذاهب األربعة.  
 ومؤلف "البحار الزاخرة" هو أبو احملاسن حسام الدين الرهاوي، شيخ العيين.

 
هـ(؛ إعداد حممد رضا   883أليب زكراي حيىي املازوين )ت  /الدرر املكنونة يف نوازل مازونة

 هـ )دكتوراه(.  1437ان، اجلزائر: جامعة وهر  -الكريف.
 دراسة وحتقيق ملسائل النكاح واإليالء واللعان والظهار والعدد والرضاع والنفقات. 

 
هـ(؛  1174شم السندي التتوي )ت حممد ها / درهم الصرة يف وضع اليدين حتت السرة

 هـ؟ 1438القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق أمحد رامي مروان الشويلة.
للمؤلف   /معيار النقاد يف متييز املغشوش عن اجلياد؛ ورهم الصرةترصيع الدرة على دمع 

 نفسه.
 هـ(. 1163حممد حياة السندي )ت  /درة يف إظهار غش نقد الصرةيليه: 
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أنس   شرحهـ(/  1083الدالئل واإلشارات على أخصر املختصرات للبلباين احلنبلي )ت 

 هـ. 1439ت: ركائز للنشر، الكوي -بن عادل اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العبدان.
 

هـ(؛ حتقيق مبارك    1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت    /دليل الطالب لنيل املطالب
 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -احلثالن.بن راشد 

 
 (.هـ666ت ) أليب القاسم عبد هللا بن الربيع األشعري /الذابئح 

 هـ... 1437ير، أكاد ،كلية الشريعة جبامعة ابن زهر حتقيقه يف
 

يوسف بن حسن بن عبداهلادي  الردُّ على من شدَّد وعسَّر يف جواز األضحية مبا تيسَّر/ 
 1435بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق إايد بن عبداللطيف القيسي. 909املقدسي )ت 

 ص.  160هـ، 
 

يابيًّا سنة  رّد حممد بن ربيعة على أمحد بن منقور يف مسألة احلكم على املدَّعى عليه غ
الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،  -راجعه وعلق عليه أمين بن عبدالرمحن احلنيحن.هـ/  1116
 ص. 197هـ،  1436

 
هـ(؛ حتقيق   1014علي بن سلطان حممد اهلروي القاري )ت رسالتان يف صالة اجلماعة/ 

 ص. 314هـ،   1435بريوت: دار املقتبس،  -عبداجلواد محام.
 والرسالتان مها: 

 يف الصف األول.الفضل املعوَّل  -

 لسان االهتدال يف بيان االقتدال.  -
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القاهرة: دار   - هـ(؛ بتحقيق أمحد حممد شاكر. 204حممد بن إدريس الشافعي )ت الرسالة/ 
 ص.  575هـ،  1437النبالء، 

 عن أصل خبط الربيع بن سليمان، كتبه يف حياة اإلمام الشافعي.
 هـ. 1439ابن اجلوزي، الرايض: دار  -علي بن حممد بن ونيس.تحقيق وب
 

أمحد بن   /رسالة إىل املسلمني عامة وإىل والة األمور خاصة يف احملافظة على الصالة
الرايض: دار التوحيد،    -هـ(؛ حتقيق عمرو بن حممد آل حسني.  728عبداحلليم بن تيمية )ت  

 هـ. 1438
 

أمحد بن أمحد   / ه"وأفطروا لرؤيترسالة تتعلق بقوله صلى هللا عليه وسلم: "صوموا لرؤيته 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ(؛ حتقيق راشد بن عامر الغفيلي. 1197السجاعي )ت 

 (.309)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 32هـ،  1438
 

ت  أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب املعافري )الرسالة احلاكمة يف مسألة األميان الالزمة/  
هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم أمحد الوايف. 543
 ص. 105

 ص.  120هـ،  1436طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -وبعناية يونس بقيان.
 

هـ(؛ حتقيق بدر بن   428احلسن بن شهاب العكربي )ت رسالة العكربي يف أصول الفقه/ 
 هـ. 1439ان: أروقة للدراسات والنشر، عم   -.انصر السبيعي

 
مشس الدين حممد بن بدير   /رسالة يف أحاديث الوعيد ملن رفع رأسه قبل إمامه  يف الصالة

بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق حسام الدين بن موسى عفانة. 1220املقدسي )ت 
 (. 308ام؛ )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلر  -ص. 96هـ،  1438اإلسالمية، 
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مجال اإلسالم علي بن املسلَّم السَُّلمي، املعروف اببن الشهرزوري  /رسالة يف تعليق الطالق 
ص.   31هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  - هـ(؛ حتقيق حممد رواحبية. 523)ت 

 (.275)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 
 

إبراهيم بن عالء الدين الفتياين  /قصى املباركاألرسالة يف حكم صالة اجلنازة يف املسجد 
بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ حتقيق حسام الدين بن موسى عفانة. 1025املقدسي )ت 

 (.17ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة   162هـ،  1436اإلسالمية، 
 

أليب    /ه وطريقتهعنالرسالة يف واجب أمور الداينة... على مذهب مالك بن أنس رضي هللا  
  -هـ(؛ قدم هلا معرفًا  ا وبطررها عبدهللا التورايت. 386حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين )ت 

 ص. 269هـ،  1436طنجة: دار احلديث الكتانية؛ البحرين: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 
 خمطوط مصور من مكتبة نور عثمانية إبستانبول، تسبقه دراسة. 

 
ل والـم ثْـل ني: ردًّا على فتوى السيد أمحد زيين دحالن املكي مفيت الشافعية/ ثْ رسالة الـم  

]املدينة    -هـ(؛ حتقيق منصور عبدالباقي خباري.  1320دامال آخوند جان املرغيناين املكي )ت  
 هـ. 1438املنورة: توزيع مكتبة املغامسي[، 

الة جواز اإلحرام من امليقات الثاين، رسرسالة يف منع الرمي قبل الزوال يف اليوم يليها: 
 األقرب ملكة.

 
هـ(؛   478أليب القاسم عبداجلليل بن أيب بكر الديباجي )كان حيًّا عام  /رسائل ومسائل

 هـ(.  1439)أو    1438طنجة: دار احلديث الكتانية،    -حتقيق عبدهللا التورايت، رشيد عمور.
 ال يطاق، سؤاالت وأجوبتها(. تكليف مبا )وفيها: سؤاالت على آية الوضوء، مسألة يف ال
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 695ل/ أمحد بن محدان )ت الرعاية الكربى يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنب
هـ،   1436الرايض: املعهد العايل للقضاء،    - هـ(؛ حتقيق ودراسة إبراهيم بن عبدالرمحن املبارك.

 مج )دكتوراه(.  2
 من أول كتاب النكاح، إل هناية الكتاب. 

 
أتليف  ام يف عدم  جواز  صالة  الرجال  خلف  صفّ  النسال  التاّم يف املسجد  احلرام/  رفُع األوه

  1437هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف،  1099إبراهيم بن حسني بن بريي زاده )ت 
 ص )كتاب إلكرتوين(. 19هـ، 
 

الدمشقي الشافعي )ت علي بن حممد بن عثمان الشمعة  /رفع التعدي عن رفع األيدي
 56هـ،    1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.  1216
 (.307)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص.

)حول رفع األيدي يف الصالة يف املواطن املشروع فيها الرفع على غري اهليئة املشروعة، يف 
 املذهب الشافعي(. 

 
هـ(؛ حتقيق    1069أليب اإلخالص حسن الشرنباليل )ت    /لبنان البيان يف دية املفصل وارقم  

 شبلي أمحد عبيدات. 
 هـ(. 1438 – 1437حمرم  –)ذو احلجة  36نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 

 
هـ(؛ معه حاشية   1051منصور بن يونس البهويت )ت  /الروض املُرب ع شرح زاد املستقن ع

 1376هـ(؛ وتعليقات عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت    1421بن صاحل العثيمني )ت  حممد  
هـ،  1436دمشق: الرسالة العاملية،  -. 4ط -هـ(؛ خرَّج أحاديثه عبدالقدوس حممد نذير.

 ص. 735
، صدر بعناية عبدامللك بن حممد الروض الـُمرب ع بشرح زاد املست قن ع خمتصر املقنع وبعنوان:
 مج.  4هـ،  1437رايض: مكتبة العبيكان، ال -اجلاسر.
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 طبعة أنيقة، خاصة بطلبة العلم، ترك يف جوانبها مساحات للشرح والتعليق.
حققه خالد بن علي املشيقح، عبدالعزيز بن عدانن العبدان، أنس بن وهبذا العنوان أيًضا 

 مج. 3هـ،  1438الرايض: دار الصميعي،  -عادل اليتامى.
 

  / ى مذهب إمام األئمة... أمحد بن حنبلعل ملناظر يف أصول الفقهروضة الناظر وجنة ا
  -هـ(؛ حتقيق شركة إثراء املتون. 620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت 

 هـ. 1439الرايض: إثراء املتون، 

 نسخة حمققة وخمرجة وملونة ومعنونة ومقسمة إل فقرات لتسهيل الفهم.
 

الكمال بن اهلمام حممد بن   /ب احلنفيرسالة يف أحكام الصالة يف املذهزاد الفقري: 
املدينة املنورة: دار السراج؛  -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 861عبدالواحد السيواسي )ت 

 .ص 208هـ،  1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

بدالعزيز بن جعفر عزاد املسافر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه/  
ل  جدة: دار األوراق الثقافية،   -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 363)ت غالم اخلال 

 مج. 4هـ،  1437
 

زبدة األحكام يف اختالف مذاهب األئمة األربعة األعالم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
هـ(؛ حتقيق حممد  773سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي )ت  / وأمحد بن حنبل
 هـ؟ 1439دمشق: مؤسسة الرسالة،  -اخلرسة.بن عبداهلادي 

 
شرحها وزاد فيها حممد بن أمحد بن خرما البريويت   /الزوائد على رسالة املقاصد لإلمام النووي

 هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.  1329)ت بعد 
 .323 – 271هـ، ص  1435بريوت: دار ابن حزم،  -)رسائل اندرة(. نشر ضمن 

 مخسة منها يف العبادات يف الفقه الشافعي.  ويقع يف سبعة مباحث،
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اعتىن السراج الوهاج: شرح العالمة حممد الزهري الغمراوي على منت "املنهاج" للنووي/ 

 ص. 752هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،   -به وراجعه أنس الشامي.
 

حممد حمفوظ   /السقاية املرضية يف أسامي الكتب الفقهية ألصحابنا الشافعية رمحهم هللا تعاىل
بريوت: دار   - هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 1338بن عبدهللا الرتمسي )ت 

 (.317)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 111هـ،  1438البشائر اإلسالمية، 
 

هـ(؛  438أليب حممد عبدهللا بن يوسف اجلويين )ت السلسلة يف معرفة القولني والوجهني/ 
الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ عم ان:    -وحتقيق خالد بن نو ار النمر.دراسة  

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(. 1063مج ) 2هـ،  1437أروقة للدراسات والنشر، 
 

أليب زيد  لسلة رجاله منذ نشأته حىت القرن احلادي عشر/ سند املذهب املالكي وس
  -؛ اعتىن به انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ مبارك.هـ(  1096عبدالرمحن الفاسي الفهري )ت  

 هـ. 1438املدينة املنورة: مكتبة الدكتور عبدهللا بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية، 
 

عالء الدين علي بن حممد وضة الناظر/  سواد الناظر وشقائق الروض الناضر شرح خمتصر ر 
]مكة املكرمة[: احملقق،  -ف.هـ(؛ حتقيق محزة بن حسني الفعر الشري 777العسقالين )ت 

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.  1297مج ) 2هـ،  1437
 620"روضة الناظر وجنة املناظر" لصاحب املغين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت 

 هـ(.
 هـ(، وله أيًضا شرح على خمتصره. 716مان بن عبدالقوي الصرصري الطويف )وخمتصره لسلي

 
هـ(؛ حتقيق  665عبدالرمحن بن إمساعيل بن أيب شامة املقدسي )ت  /السواك وما أشبه ذاك

 هـ. 1437الفيوم، مصر: دار الفالح،  -سيد بن حممد حافظ، فتحي يوسف املصري.
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هـ(؛ حتقيق سعود بن خلف   677ن تيمية )ت أمحد بن عبداحلليم بالسياسة الشرعية/ 

 ص.  792هـ،  1436حائل: دار األندلس،  -النومييس.
 
  - هـ(؛ دراسة وحتقيق فاروق محادة. 188أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري )ت سري/ ال

 مج.  2هـ،  1439دمشق: دار القلم، 
 هـ( 1407)سبق طبعه  ذا التحقيق منذ عام 

 السري واجلهاد والغزوات.وهو آاثر يف 
 

ن حممد بحممد علي  / شرح اإليضاح يف املناسك، املسمى فتح الفتاح يف شرح اإليضاح
مكة املكرمة: املكتبة املكية؛   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا نذير مزي. 1057الصديقي )ت عالن 

 هـ؟ 1439بريوت: مؤسسة الراين، 
 )شرح ملناسك النووي(. 

 
 هـ(. 746ي بن عبدهللا األردبيلي التربيزي الشافعي )ت اتج الدين عل شرح البديع/ 

 هـ... 1437ة يف جامعة امللك سعود ابلرايض، حققه طلبة من الدراسات العليا بكلية الرتبي
يف أصول الفقه. واملقصود ابلبديع: "بديع النظام اجلامع بني كتاب البزدوي واإلحكام" ملؤلفه  

 هـ(. 694أمحد بن علي بن الساعايت )ت 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد  839أليب القاسم بن عيسى بن انجي التنوخي القريواين )ت    /شرح التفريع 
 1438الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،    -لدمياطي.بن علي ا

 مج.  5هـ، 

ـ(، صدر  ه 378)وكتاب التفريع أليب احلسني عبيدهللا بن احلسني بن اجلالب البصري )ت 
 حمقًقا عن دار الغرب اإلسالمي(. 
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هـ(؛   749ي التونسي )ت أليب عبدهللا حممد بن عبدالسالم اهلو ار  /شرح جامع األمهات
 مج. 18هـ،  1439الدوحة: وزارة األوقاف،  -حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب.

 
حممد بن حممد بن حسن األهدل، امللقب  شرح "ذريعة الوصول إىل اقتباس زبد األصول"/

 هـ(. 1316ابلشافعي الصغري )ت 
نة املنورة: عبدهللا بن عبدالكرمي حققه ابحثان من طلبة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية يف املدي

 هـ. 1436هـ،   1432احلجوري، وانيف بن يوسف السمريي، 
 هـ. 1432بدمشق عام وسبق أن حققه فرحان اإلدريسي، وصدر عن مؤسسة الرسالة 

 هـ(. 991واألصل حملمد بن أيب بكر األشخر )ت 
 

  756، املتوىف سنة شرح العضد: القاضي عضد امللة والدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي
هـ على خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل أليب عمرو عثمان بن  

 -حتقيق علي بن عبدالرمحن بسام اجلزائري.دراسة و   / هـ  646عمر بن احلاجب، املتوىف سنة  
 ص(.  1056مج ) 2هـ،  1437القاهرة: دار عباد الرمحن؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
اخلمس اليت ينبين عليها الفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه/ شرح القواعد 

بكر مصطفى هـ(؛ اعتىن به ضياء احلق أبو  1234عبدهللا بن علي سويدان الدمليجي )ت 
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -جودة.

 
هـ(؛   694مظفر الدين أمحد بن علي بن الساعايت )ت  شرح جممع البحرين وملتقى النريين/  

حتقيق صاحل بن عبدهللا بن صاحل اللحيدان، خالد بن عبدهللا بن حممد اللحيدان، عبدهللا بن  
 1437لفالح؛ الرايض: غالف: دار اإلفهام،  الفيوم، مصر: دار ا  - صاحل بن حممد اللحيدان.

 مج. 10هـ، 
ر الفالح أصله ثالث رسائل علمية قدمت إل املعهد العايل للقضاء ابلرايض، وقد قامت دا

 ابلتنسيق بني هذه الرسائل، وإخراجها من جديد. 
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 والكتاب يف الفقه احلنفي، وأصله )جممع البحرين( للمؤلف نفسه. 
 

  - هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالقادر قابدان. 9بدالغين القاراابغي )ق الفاضل ع /شرح املختار
 هـ(. 1439هـ )أو  1438إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  

 في(.)يف الفقه احلن
 

 .هـ(811التلمساين )ت للقاضي سعيد بن حممد العقباين    /شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي

 هـ..  1437فاس،  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس  حتقيقه يف 
 )يف أصول الفقه(.

 
بدر الدين حممد بن حممود الكردري، الشهري خبواهر زاده )ت   /شرح مشكالت القدوري

الرايض: الرتاث   -أمحد راشد احمليليب، حممد عمر العتييب، سعد جمبل الطويل.  هـ(؛ حققه  651
 هـ )أصله رسالة علمية(.  1439مكتبة اإلمام الذهيب، الذهيب؛ الكويت: 

 
 800عالء الدين علي بن عمر قره حصاري احلنفي )ت  /شرح "املغين يف أصول الفقه"

 0هـ(
 .. هـ، . 1437حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 هـ(. 691و"املغين يف أصول الفقه" لعمر بن حممد اخلبازي )ت  
 

عبداللطيف بن عبدالعزيز بن فرشته، املعروف اببن ملك )ت  /الفقهشرح املنار يف أصول 
مج. عليه  3هـ،  1435إستانبول: شركة دار اإلرشاد،  -هـ(؛ حتقيق إلياس قبالن. 801

 .ن احلنبليحواشي: الرهاوي، عزمي زاده، رضي الدين اب
 

هـ(؛ دراسة   690مشس الدين حممد بن الشريف احلسيين السمرقندي )ت شرح املنتخب/ 
 هـ )دكتوراه(. 1437الرايض: جامعة اإلمام،  -وحتقيق طارق بن احلميدي العتييب.
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شرح للمنتخب احلسامي، وهو "املنتخب يف أصول املذهب"/ حسام الدين حممد بن حممد  
 هـ(. 644األخسيكثي )ت 

 وهو يف أصول فقه احلنفية. 
 

 1098يعقوب البناين احلنفي )ت أليب يوسف حممد بن  /يف أصول املذهب شرح املنتخب
 هـ(.

 هـ... 1438حتقيقه يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف الرايض،  
شرح للمنتخب احلسامي، وهو "املنتخب يف أصول املذهب"/ حسام الدين حممد بن حممد  

 هـ(. 644ت األخسيكثي )
 وهو يف أصول فقه احلنفية. 

 
هـ(؛  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت  /شرح املنظومة املسماة بعقود رسم املفيت
القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق حامد علي العليمي. 1340عليه إفادات أمحد رضا خان اهلندي )ت 

 هـ.  1438دار اإلحسان، 
 

س الدين حممود بن عبدالرمحن األصفهاين )ت  مششرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول/ 
 هـ. 1439الرايض: مكتبة الرشد،  -النملة.هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي بن علي  749

 
عز الدين يوسف بن احلسن احللواين التربيزي )ت   / شرح منهاج الوصول إىل علم األصول

 هـ(. 802
 هـ، ...  1436، حققه جمموعة من الطلبة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 و"منهاج الوصول" للبيضاوي. 
 

أمحد بن أمحد الطييب الصحيفة فيما حيتاج إليه الشافعي يف تقليد اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا/  
 ص.  94هـ(؛ دراسة وحتقيق إمساعيل عبد عباس،  979)ت 
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 هـ. 7/2/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ت شهاب الدين أمحد بن حسني بن رسالن الرملي ) /صفوة الزبد: ألفية يف الفقه الشافعي
 هـ(.  1439هـ )أو  1438عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد عايش. 844ت 
 

  - هـ(؛ حتقيق عدانن صفاخان البخاري.  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  الصالة/  
 ص. 564، 56هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف، 

 
هـ(؛   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  /السياسة الشرعيةلطرق احلكمية يف ا

 .مج 2هـ،  1435الرايض: دار التدمرية،  -.3ط -حتقيق انيف بن أمحد احلمد.
 

نور احلسن بن حممد صد يق  الطريقة املثلى يف اإلرشاد إىل ترك التقليد واتباع ما هو األوىل/  
قاهرة: دار اإلمام مسلم، ال -رمضان يوسف. هـ(؛ حتقيق حممد خري 1336الق نَّوجي )ت 

 ص. 124هـ،  1436
 

هـ(؛   1307صديق بن حسن خان القنوجي )ت    /العربة مما جال يف الغزو والشهادة واهلجرة
 1436الدوحة: دار اإلمام البخاري،  -حتقيق القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة.

 ص.  496هـ، 
 

 هـ(. 665عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين )ت لدين جنم ا /العجاب يف شرح اللباب
 هـ، ...  1435 – 1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 هـ( يف الفقه الشافعي. 415واللباب للمحاملي )ت 
 

أمني الدين عبدالوهاب بن أمحد بن وهبان  عقد القالئد يف حلّ  قيد الشرائد ونظم الفرائد/ 
 هـ(. 780املز ي )ت 
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 هـ...  1436حقق يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، 
 شرح ملنظومة املؤلف "قيد الشرائد..."، يف فروع احلنفية.

 
يب عياشة  أحممد البيومي بن حممد بن  / محدأمام لعقد املفرد يف الفقه على مذهب اإلا

دار   وت:بري  -.؛ حتقيق ودراسة فؤاد حممود بن عبدالقادر سيتهـ( 1335)ت الدمنهوري 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 742هـ، 1435، ابن حزم

 
هـ(؛ حتقيق أسامة   739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت    /عمدة السالك يف املناسك

 هـ. 1438إستانبول: دار اللباب،  -بن حممد شيخ.
 

ن عبدهللا  لديموفق ا  / العمدة على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رمحه هللا
املدينة   -هـ(؛ حتقيق يوسف بن عبدهللا الصمعاين. 620بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت 

 ص. 223هـ،  1437املنورة؛ الرايض: دار املأثور، 
 

هـ(؛ دراسة    1188عمر بن عبدهللا الفهري الفاسي )ت    /غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلكام
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436جامعة اإلمام،  ض:الراي -وحتقيق عبدهللا بن حممد القريين.

 من أول ابب الكراء، إل هناية الكتاب. 
 

 هـ(. 710أمحد بن إبراهيم السروجي )ت  /الغاية شرح اهلداية
 هـ، ...  1436حتقيق من قبل طلبة يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 وهو يف الفقه.
 

اء العزُّ بن عبدالسالم: عز الدين عبدالعزيز بن  سلطان العلمالغاية يف اختصار النهاية/ 
 1437الدوحة: وزارة األوقاف،    -هـ(؛ حتقيق إايد خالد الطباع.  660عبدالسالم السلمي )ت  

 مج.  8هـ، 
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د هـ(، أعا 478اختصار لكتاب "هناية املطلب يف دراية املذهب" إلمام احلرمني اجلويين )ت 
وحلَّ مشكالته، وبنيَّ جممله، وجرده من االستدالالت فيه اإلمام العز صياغة نصوص الكتاب،  

ًصا للمذهب، معق  ًبا  املنطقية وأقوال املذاهب األخرى، فجاء حمرر األقوال، مهذَّب النص، ملخ  
 وجمتهًدا رأيه. 

 
 هـ(. 870ي )ت مشس الدين حممد بن حممود البخار  / غرر األذكار يف شرح "درر البحار"

 1438طلبة الدراسات العليا يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، حتقيق من قبل جمموعة من 
 هـ... 

 هـ(.  788وهو يف الفقه احلنفي. ومؤلف األصل )درر البحار( حممد بن يوسف القونوي )ت  
 

إمام احلرمني اجلويين أبو املعايل عبدامللك بن عبدهللا  /الغياثي: غياث األمم يف التيث الظلم
هـ،  1435جدة: دار املنهاج،  -. 4ط -عظيم حممود الديب.ه(؛ حتقيق عبدال 478)ت 
 .ص 655
 

أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا بن راشد القفصي املالكي الفائق يف معرفة األحكام والواثئق/ 
 هـ(. 736)ت 

 هـ... 1435ابلرايض، حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء 
 

الشافعي ل الدين حممد بن حممد بن أيب بكر املقدسي  أليب املعايل كما  / فتاوى ابن أيب شريف
 هـ. 1439القاهرة: دار ابن عفان،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى حممود األزهري. 906)ت 

 هـ(. 864بذيلها: فتاوى جالل الدين حممد بن أمحد احمللي الشافعي )ت 
 

كي، املتوىف  ون: أيب عبدهللا حممد بن عبدالسالم بن سعيد القريواين املالفتاوى ابن سحن
الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن   -حتقيق مصطفى حممود األزهري.هـ/  256سنة 

 ص.  568هـ،  1434عفان، 
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مفيت الداير املصرية   /فتاوى ابن عبدالعال: العقد النفيس ملا حيتاج إليه للفتوى والتدريس

 -فى حممود األزهري.هـ(؛ حتقيق مصط 971أمني الدين حممد بن عبدالعال احلنفي )ت 
 هـ. 1439القاهرة: دار ابن عفان، 

 
أتليف عبداحلميد بن عبدالوهاب  /يب حنيفة النعمانأمام قناعية على مذهب اإلالفتاوى اإل
  - .خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين طالب؛ حتقيق ودارسة جلنة  هـ(  1220)ت  السباعي  
 مج. 10هـ، 1435، دار النوادر دمشق:

 
شرف الدين هبة هللا بن عبدالرحيم البارزي: األجوبة احلم وية على األسئلة اإلسنوية/  فتاوى  

هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حيىي أنيس كريدية. 738البارزي )ت 
 الة ماجستري(.ص )أصله رس  345
 

لبصري األحسائي  : العالمة الفقيه احملقق السيد عمر بن عبدالرحيم احلسيين افتاوى البصري
عم ان: دار    -هـ/ دراسة وحتقيق عبدهللا عبدالكرمي شاهني.  1037املكي الشافعي، املتوىف سنة  

 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة عدن(. 403هـ،  1436الفتح، 
 

حتقيق مصطفى  /هـ( 516: أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي )ت البغويفتاوى 
 ص.  496هـ،  1435ض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، الراي -حممود األزهري.

 
هـ/ دراسة   1007حممد بن عبدهللا اخلطيب الغزي احلنفي، املتوىف سنة  فتاوى التمراتشي

ص( )أصله    802مج )  2هـ،    1435عم ان: دار الفتح،    -وحتقيق عبدهللا حممود أبو حسان.
 رسالة علمية(.  
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 -مجع وتوثيق وحتقيق احلسني أكروم. /هـ(  403ن القابسي )ت فتاوى العالمة أيب احلس 
 .هـ 1438اف، الرابط: وزارة األوق

 
هـ[؛ مجع وتعليق احلسني بن  1325حممد األمني أمحد زيدان اجلكين ]ت الفتاوى الفقهية/ 
 عبدالرمحن اجلكين.

املدينة   -كين.طبع ضمن: جمموعة رسائل وفتاوى للعالمة الشيخ حممد األمني أمحد زيدان اجل 
 هـ. 1439املنورة: مكتبة إحياء العلوم، 

 
هـ(؛ حتقيق مصطفى حممود   724ترتيب تلميذه علي بن داود بن العطار )ت    /فتاوى النووي

 ص.  328هـ،  1436الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -األزهري.
 

بن مراد األيويب املوستاري  مصطفى بن يوسف  /فتح األسرار شرح كتاب املغين للخبازي
 هـ(. 1119البوسين )ت 

 هـ..  1436 – 1435ة ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، حققه جمموعة من الطلب
 هـ(.  691وكتاب "املغين يف أصول الفقه" ملؤلفه عمر بن حممد اخلبازي )ت 

 
 هـ(. 942ي )ت حممد بن إبراهيم التتائ / فتح اجلليل يف حّل ألفاظ جواهر درر خليل

 هـ. 1438أسيوط، وأسوان.. دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر، قسم منه يف فرع 
 

أليب العباس شهاب   /فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفو عنه من النجاسات
  - هـ(؛ حتقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 971الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت 

د احلرام؛ ص. )لقاء العشر األواخر ابملسج 127هـ،  1437البشائر اإلسالمية، بريوت: دار 
267.) 
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عفيف الدين حممد بن عبدهللا   /فتح القدير وإعانة الفقري: شرح خمتصر أيب فضل الكبري 
دوعن، حضرموت: مركز  -هـ(؛ بعناية عرفات بن عبدالرمحن املقدي. 1281ابسودان )ت 

 هـ. 1438بحوث؛ الكويت: دار الضياء، دوعن العلمي للدراسات وال
 املنهاج واملنهج القومي.  شرح للمختصر الكبري من حتفة

 
لربهان الدين   /فتح امللك العالم ابلتعليق على املسائل الفقهية: من اختيارات شيخ اإلسالم

  هـ(؛ اعتىن به بدر بن جابر املري، جابر بن  767إبراهيم بن مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت 
 هـ. 1438ار الصميعي،  الرايض: د -عايل املري؛ علق عليها عبداحملسن بن انصر العبيكان. 

 
حممد حيىي بن حممد املختار الواليت الشنقيطي   /فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمني ولد البشري. 1330)ت 
 

املالكي البحريين أجاب عنها راشد بن عيسى بن مخيس    /القبض يف اهلبة  فتوى حول اشتاط
هـ(؛ حتقيق حسن  1273هـ(، عبداللطيف بن عبداحملسن الصحاف )ت  13)ت هناية ق 

ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد   51هـ،    1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -احلسيين.
 (.274احلرام؛ 

 
 صلى هللا عليه  إلمام وتعرف ابلعراقية، وقاعدة يف الصالة على النّبفتيا يف التكبري خلف ا

  - هـ(؛ اعتىن  ا فواز بن حممد العوضي. 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت وسلم/ 
 هـ.  1438الكويت: مكتبة النهج الواضح، 

 
هـ(؛ حتقيق  909يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي )ت  /فروع الفقه

 ص. 96هـ،  1435الرايض: دار ابن األثري،  -لسالم بن حممد الشويعر.عبدا
 

 هـ(. 513أليب الوفاء علي بن عقيل احلنبلي )ت الفصول )كفاية املفيت(/  
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 1436حقق املوجود منه من قبل طلبة يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  
 هـ... 

 بلي.وهو من مطوالت كتب الفقه احلن
 

أليب اليسر بدر الدين حممد بن حممد بن الغرس    / الفواكه البدرية يف أطراف القضااي احلُكمية
الرايض: دار اإلداوة،   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس. 894القاهري احلنفي )ت 

 هـ. 1437
 وهو يف القضاء.

 
حممد قائم بن صاحل   /الفيض املبني يف حترير الصاع عند اجملتهدين مبكيال البلد األمني

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ(، عين به راشد بن عامر الغفيلي. 1157السندي )ت 
 (.16ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة  36هـ،  1435

 
 1306حممد قدري ابشا )ت  /قانون العدل واإلنصاف للقضال على مشكالت األوقاف

 1436املكتبة املكية؛ بريوت: مؤسسة الراين،  مكة املكرمة:  -ر مزي.هـ(؛ بعناية عبدهللا نذي
 ص.  327هـ، 

 يليه ابلتحقيق السابق:  
 ص. 226هـ(،   1354حممد زيد اإلبياين )ت  /مباحث الوقف 

 ص.  72هـ(،  1364أمحد إبراهيم ]احلسيين[ )ت  /خمتصر يف الوقف وأحكامه
 

هـ(؛ حتقيق   954 )ت  ن حممد احلطاب الرعيينحممد بقرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني/  
 هـ(. 1439هـ )أو  1438عم ان: دار الفتح،  -حممد عايش.

  - ضياء احلق أبو بكر جودة. ؛ صدر بتحقيققرة العني لشرح ورقات إمام احلرمني وبعنوان:
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان، 
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الشهراين،  قيق عايض بن عبدهللا  هـ(؛ دراسة وحت  803علي بن حممد بن اللحام )ت  القواعد/  
مج  2هـ،  1438الرايض: دار الفضيلة؛ مصر: دار البلد،  -انصر بن عثمان الغامدي.

 ص( )أصله رسالتا ماجستري(.  1309)
 (. يتبعها من األحكام الفرعية والفوائد األصولية وما القواعد)
 

صفي  ل واجلدل/ قواعد األصول ومعاقد الفصول: خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصو 
هـ(؛ حتقيق أنس بن عادل    739الدين عبداملؤمن بن عبداحلق الَقطيعي البغدادي احلنبلي )ت  

 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -اليتامى، عبدالعزيز بن عدانن العبدان.
 

هـ(؛ حتقيق حممد وائل   1305يب احلمزاوي )ت حممود بن حممد نس قواعد األوقاف/ 
 هـ. 1438جملة الوعي اإلسالمي، الكويت:  -احلنبلي.

 
 هـ(. 783شهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي )ت   / قوت احملتاج إىل املنهاج

حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف املعهد العايل للقضاء ابلرايض، منها بني األعوام 
 هـ. 1437 – 1432

 لنووي. ويعين ابملنهاج: منهاج الطالبني وعمدة املفتني لإلمام ا
 

هـ(؛ حتقيق   808أمحد بن عماد الدين األقفهسي )ت    /القول التام يف أحكام املأموم واإلمام
 344هـ،  1437الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -الدمياطي. حممد حسني

 ص. 
 1411سبق صدور الكتاب بتحقيق ودراسة شعبان سعد، طبعته دار احلديث ابلقاهرة عام 

ص، بعنوان: "القول التمام...". ومل يشر إليه احملقق، بل أشار إل أن مصطفى  478هـ، 
هـ(، وصدر عن مكتبة القاهرة،    867ل ابنه أيب الفتح حممد )ت  عاشور قام بتحقيقه، ونسبه إ

 دون اتريخ نشر. 
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حممد بن عوض بن حسني  /القول اجللي الوافر يف طهارة املريض ومسحه على الساتر
بريوت: دار ابن حزم،   - هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. 1330)ت بعد  الدمياطي
 ص. 265هـ، 1435

 
ام االستنابة يف الوظائف: أحكام االستنابة يف وظائف األوقاف  القول الكاشف عن أحك

هـ(؛   1136حممد بن أمحد املسناوي )ت  والقضال وما أيخذه النائب واملستنيب عن ذلك/  
 ص. 191هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،   -اري.حتقيق عصام حممد الص

 
أمحد بن داود القدسي حممد بن  /القول املصيب يف طلب التخفيف من اإلمام واخلطيب

بريوت: دار البشائر   - هـ(؛ عين إبخراجها عبدالرؤوف بن حممد الكمايل. 1000)ت حنو 
 (.17السنة ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام:  40هـ،  1436اإلسالمية، 

 
حممد بن سليمان الكردي )ت   /كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل امليقات بال إحرام

 هـ.  1438عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -قيق فيصل بن عبدهللا اخلطيب.هـ(؛ حت  1194
 . عقود الدرر يف بيان مصطلحات حتفة ابن حجريليه للمؤلف نفسه: 

 
 .أصول الشاشي=  اشيكتاب اخلمسني املشهور أبصول الش 

 
أليب  /كتاب الطب على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه

جدة: دار   -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 458ى حممد بن احلسني الفراء )ت يعل 
 هـ. 1438األوراق الثقافية، 

 
 911أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحن بن  /كشف الضبابة يف مسألة االستنابة
ص.   64هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.

 (276)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ 
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)االستنابة يف الوظائف، وهي أن يقوم شخص مقام غريه وينوب عنه يف أمر أو علم، وتطلق 
 أيًضا على الوكيل(.

 
هـ(؛  705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت  /يف تبيني الصالة الوسطى كشف املغطَّى

 230هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -العجمي.حتقيق وتعليق حممد بن انصر 
 ص. 
 

هـ(؛   829لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلصين )ت  كفاية األخيار يف حّل غاية االختصار/  
 ص.  784هـ،    1437القاهرة: دار احلديث،    -مد السناري.قدم له وخرج أحاديثه سيد بن حم

 يف الفقه الشافعي. 
 هـ(. 593يب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين )ت و "غاية االختصار" أل

 
دراسة   /كالم الشيخ العامل العامل الرابين النووي رًدا على التاج الفركاح يف مسألة الغنيمة

 ص. 155هـ،  1437ق: دار دجلة، العرا -وحتقيق مقتدر محدان الكبيسي.
 

جالل الدين بن حسام  هـ(،  756تقي الدين السبكي )ت الكالم على مسألة السماع/ 
هـ(، برهان الدين بن  743هـ(، عبدهللا بن أيب الوليد املالكي )ت  745الدين احلنفي )ت 

ن أيب هـ(، أبو عمرو ب 771هـ(، أمحد بن احلسن احلنبلي )ت  744عبداحلق احلنفي )ت 
زية  هـ(، ابن قيم اجلو  744هـ(، عماد الدين بن كثري الشافعي )ت  745الوليد املالكي )ت 

هـ،   1437الرايض: مدار الوطن للنشر،    -هـ(؛ حتقيق عبداملنعم السيوطي.  751احلنبلي )ت  
 ص. 721، 45
 

 هـ(. 872أمحد بن حممد الشُُّمين   احلنفي )ت كمال الدراية يف شرح النقاية/ 
 هـ...  1438قيقه يف املعهد العايل للقضاء، التابع جلامعة اإلمام ابلرايض، حت
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أبو بكر بن عبدهللا ابن قاضي عجلون   / يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الكنز األكرب 
 1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا احلسيين. 928الدمشقي )ت 

 (.17األواخر ابملسجد احلرام: السنة ص )لقاء العشر  135هـ، 

 
هـ(؛ عين  864حممد بن أمحد احمللي )ت جالل الدين  /كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني

 مج. 4هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -به حممود صاحل احلديدي. 
 ومنهاج الطالبني يف الفقه الشافعي، لإلمام النووي. 

 
نظم حممد بن إبراهيم بن املفضَّل   /يف علم أصول الفقهالآللئ املتسقات: نظم منت الورقات  

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -قيق حممد رفيق احلسيين.هـ(؛ حت  1080الشبامي اليمين )ت  
 (.277ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  47هـ،  1437

 
ققه وعلق عليه قاسم هـ(؛ ح  1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت    /اللباب يف شرح الكتاب

 مج.  2هـ،  1437محص: دار اإلرشاد،   -حممد النوري.
 . رتياب عن اللبابكشف االوبذيله: 

 واملقصود ابلكتاب: خمتصر القدوري، يف الفقه احلنفي.
 

 1302حممد بن حممد سامل اجمللسي الشنقيطي )ت لوامع الدرر يف هتك أستار املختصر/ 
 مج. 15هـ،  1436وط: دار الرضوان، نواكش   -هـ(؛ حتقيق دار الرضوان.

 أمشل موسوعات الفقه املالكي.شرح ملختصر خليل. ذكر يف مقدمة التحقيق أنه 
 

جمد الدين إمساعيل بن علي بن معال الشافعي املصري  /الليث العابس يف صدمات اجملالس
 .ص 176هـ، 1435بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق فاروق حامت. 880)
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حتقيق هـ(؛  884برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي )ت  /رح املقنعاملبدع ش
 هـ. 1439الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،  -ودراسة ذايب بن سعد الغامدي.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي   917حممد بن عبدهللا املكناسي )ت جمالس القضاة واحلكام/ 

هـ،  1436الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  الدار البيضاء: مركز الرتاث  -الدمياطي.
 ص. 592
 

 1176حممد بن مصطفى اخلادمي )ت  /ق والقواعد وجوامع الروائق والفوائدجمامع احلقائ
هـ )أصله رسالة ماجستري    1438الرايض: دار الصميعي،    -هـ(؛ حتقيق حسن إبراهيم احلوسين.

 من جامعة الشارقة(.
 الفقهية. وهو يف األصول والقواعد

 
؛ دراسة وحتقيق حممد  هـ( 1087حسن بن نصوح البسنوي )ت بعد  / جممع ترجيح البّينات
ورقة )حبث مكمل  265هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي عمر العباسي.

 للماجستري(.
 

ـ(؛ ه 732بدر الدين حممد بن أسعد التسرتي الشافعي )ت جممع الدرر يف شرح املختصر/ 
بريوت: دار ابن  -.حتقيق عبدالرمحن بن غازي خصيفان، إمساعيل احلاج، عبدالوهاب الرسيين

 مج )أصله رسائل علمية من جامعة أم القرى(. 4هـ،  1439، حزم
 وهو شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه.

 
يق  هـ(؛ حتق 1318فضل بن علوي مول الدويلة ابعلوي )ت جمموع ثالث رسائل علمية/ 
 هـ؟ 1439الكويت: دار الضياء،   -أنور بن عبدهللا سامل ابعمر.

 وهي: أساس اإلسالم لبيان األحكام.
 إسعاف الشفيق ببيان حكمة بيع الرقيق.
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 ُعدَّة األمراء واحلك ام إلهانة الكفرة وعبدة األصنام. 
 

قاهرة:  ال -هـ[/ حتقيق وتعليق كرمي عديل حممد. 1304]ت جمموع رسائل اإلمام اللكنوي 
 هـ. 1439دار اإلحسان، 

 ويشتمل على:
 أحكام البسملةإحكام القنطرة يف 

 اهلسهسة بنقض الوضوء ابلقهقهة
 قوت املغتذين بفتح املقتدين

 القول األشرف يف الفتح عن املصحف
 حتفة النبالء يف مجاعة النساء 

 تدوير الفلك يف حصول اجلماعة ابجلن وامللك 
 . الرقبةحتفة الطلبة يف حتقيق مسح 

 
هـ( املسمى التحقيقات القدسية  1069 –  994جمموع رسائل العالمة الشرنباليل )

حققها ووثق نصوصها وضبطها   /والنفحات الرمحانية احلسنية يف مذهب السادة احلنفية
إستانبول: دار اللباب،   -أمحد فواز احلُمري، طارق حممد صرييف، حممد عبدالرمحن اخلطيب.

 هـ(. 1439هـ )أو  1438
 حتوي ستني رسالة يف مجيع أبواب الفقه.

 
هـ(؛ قدم له نظام بن حممد صاحل   676)ت  النووي حيىي بن شرف /اجملموع شرح املهذب

  مج. 10هـ  1439بريوت: دار املقتبس،  -يعقويب.
نسخة اإلمام تقي الدين السبكي املنسوخة من نسخة اإلمام النووي صورة من نسخة خمطوطة ل

مشتملة على كامل  (7-1)مج  من قبل السبكي ومجهرة من خواص تالميذهليها واملقابلة ع
يشتمل اجلزء . و ل البيوعإاجملموع الذي توقف اإلمام النووي فيه ومات قبل أن يتمه ووصل 

وهي من القسم املفقود الذي يظهر يف هذه  ،على تكملة االمام السبكي للمجموع (8-9)
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  ،وميثل مسودته من التكملة ، بكامله خبط السبكي (10)ء اجلز و  . النسخة اخلطية ألول مرة
 . سنوات  10قبل اشتهار تكملته أبكثر من هـ  722وبداية عمله فيها سنة 

 
جمموع فتاوى الشيخ الفقيه القاضي عبدهللا بن حممد بن ذهالن النجدي احلنبلي قاضي 

ايض: دار أطلس الر  -إعداد انصر بن سعود السالمة.هـ/  1099الرايض، املتوىف سنة 
 ص.  270هـ،  1438اخلضراء، 

 كله مسائل فقهية، استخرجت من كتاب "الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة". 
 

جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العالمة عبدهللا بن عبدالرمحن أاببطني مفيت البالد النجدية  
 1438املنهاج،  ار  الرايض: مكتبة د  -حتقيق خالد بن حممد التميمي.  / هـ  1282  –  1194

 هـ؟
 

هـ(؛ حتقيق عبدالسالم  968موسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي )ت  /جمموع فيه أربع رسائل
 هـ. 1439الكويت: ركائز للنشر،  -بن حممد الشويعر.

 وهي:
 قاعدة يف معرفة األرطال العراقية ابألوزان الدمشقية وغريها من البلدان اآلفاقية.

 التمر املعجون( والفصل بني الشويكي وابن عطوة فيها.  بيعفتوى يف مسألة يف الراب )
 جواب عن الكتاب املعتمد يف املذهب.

 نظم أحكام الوضوء والصالة. 
 

جمموع مؤلفات الشيخ العالمة الفقيه أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي النجدي احلنبلي  
رايض: دار أطلس ال -مجع وحتقيق انصر بن سعود السالمة. /هـ رمحه هللا 948املتوىف عام 
 هـ. 1439اخلضراء، 
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تصنيف القاضي فضيل بن علي   /جمموعة الضماانت الواقعة يف العقود واألنفس واجلراحات
 هـ(. 991اجلمايل احلنفي )ت 

 هـ...  1436حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابملعهد العايل للقضاء يف الرايض، 
 

قرأها وصححها  هـ(؛  1335د السقاف )ت جمموعة كتب فقهية ملؤلفها علوي بن أمح
 هـ، وهي:  1437بشري عبدهللا علي إبراهيم، صدرت عن املكتبة األزهرية للرتاث ابلقاهرة عام 

 الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية من املسائل والضوابط والقواعد الكلية. -

 املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية. خمتصر الفوائد  -

 مع املتني يف بعض املهم من حقوق إخواننا املسلمني.القول اجلا -

 رسالة يف قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة. -

م يف أحكام السالم.  -  فتح العال 

 القول اجلامع النجيح يف أحكام صالة التسبيح.  -
 

القرآن والسنن   احمللَّى ابآلاثر يف شرح اجمللَّى ابالختصار يف مسائل الشريعة على ما أوجبه
هـ(؛   456علي بن أمحد بن حزم الظاهري )ت الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ 
ط.  مج. 19هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  - أشرف عليه وشارك يف حتقيقه خالد الراب 

 
 هـ(. 571رضي الدين حممد بن حممد السرخسي )ت  / حميط الرضوي

 هـ. 1438منه يف فرع تفهنا األشراف،  حتقيقه يف جامعة األزهر، جزء
 

الكويت: وزارة   - هـ(. 683أليب الفضل عبدهللا بن حممود املوصلي )ت املختار للفتوى/ 
 ورقة. 142هـ،  1436األوقاف، إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية،  

ة، نسخت خمطوطة صورت تصويرًا ملواًن، على هيئة كتاب، من مقتنيات وزارة األوقاف الكويتي
 هـ. 930عام 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت  خمتارات النوازل/  
 ص )أصله رسالة علمية(. 733هـ،  1435إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -غونش.

 
  حممد بن بدر الدين بن بلبان احلنبلي  /تصر اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب وزايدات خم

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ(؛ حتقيق وتعليق حممد بن انصر العجمي. 1083)ت 
 هـ. 1438

 
اختصره أمحد   /خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل...

]السعودية:   -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن محود املطريي.   972د بن النجار احلنبلي )ت  بن حمم
 هـ[. 1439قق، احمل
 

جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف الصرصري  /خمتصر الروضة: البلبل يف أصول الفقه
هـ، 1435الرايض: مكتبة دار املنهاج،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن طارق الفوزان. 716)ت 
 .ص 600، 173
 

ب  هـ(؛ حتقيق حممد شاي 4أليب احلسن علي بن عيسى الطليطلي )ق  / خمتصر الطليطلي
 هـ؟ 1438بريوت: دار املقتبس،  -شريف.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن علي   803حممد بن حممد بن عرفة التونسي )ت املختصر الفقهي/ 

  16هـ،    1437الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم،  الدار البيضاء: مركز الرتاث    -الدمياطي.
 مج.

 )وهو نفسه املختصر الكبري(
 

القاهرة: شركة القدس    -هـ(.  428ني أمحد بن حممد القدوري )ت  أليب احلس خمتصر القدوري/  
 ص.  200هـ،  1435للنشر، 
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 خمتصر يف الفقه احلنفي.
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق يوسف  973عبدالوهاب أمحد الشعراين )ت خمتصر قواعد الزركشي/ 
 ص.  520هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -رضوان اللكود.

 
 هـ(. 803د بن عرفة الورغمي املالكي )ت حممد بن حمم /املختصر الكبري 

 حققه جمموعة من طلبة املعهد العايل للقضاء ابلرايض. 
 )وهو نفسه "املختصر الفقهي" السابق( 

 
حممد بن عبدالرمحن بن الصرييف  /يكتب من أمور الشريعة خمتصر املكاتبات البديعة فيما

 هـ(. 673)ت 
 هـ، ...  1435للقضاء ابلرايض، حقق من قبل جمموعة من طلبة املعهد العايل 

 وهو خمتصر من كتاب املؤلف: جامعة العقود يف علم املواثيق والعهود. 
 وهو خيص أمور القضاء، من كتابة العقود والتوثيق. 

 
 هـ(. 826أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت ات/ خمتصر املهم

 هـ...  1436قضاء ابلرايض، حتقيق جمموعة من الطلبة يف املعهد العايل لل 
وصاحب األصل )املهمات يف شرح الرافعي والروضة من تعليقات( هو مجال الدين عبدالرحيم 

 هـ(.  772بن احلسن اإلسنوي )ت 
 

حميي الدين يوسف بن عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  املذهب األمحد يف مذهب أمحد/ 
 1438ي، الرايض: دار الصميع -باين.هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد صالح الدين الق  656
 هـ.
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علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات/  
 181هـ،    1435القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -هـ(؛ مراجعة طه عبدالرؤف سعد.  456
 ص. 

 مصورة من طبعة القدسي ابلقاهرة.
 

هـ(؛    520حممد بن أمحد بن رشد )ت  لدليل من البيان والتحصيل/  املرجع يف الفتوى مع ا
 مج. 3هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق عبدالكرمي حامدي.

 

 882أتليف سعيد بن سليمان الكرامي )ت   /مرشد املبتدئني إىل معرفة معاين ألفاظ الرسالة
 -اشعيب، حممد بن احلسني بعود.هـ(؛ حتقيق ودراسة احلبيب بن أمحد الدرقاوي، حممد عبدهللا  

 مج.  4هـ، 1435بريوت: دار ابن حزم، 
 .شرح لرسالة ابن أيب زيد القريواين

 
 هـ(. 12)ق    حممد بن محزة كوزل حصاري / مسألة الفيل وما رجح منه ابلرواية والدليل

 1435بريوت: دار ابن حزم،  -طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.
 .414 – 399 هـ، ص

 مسألة يف الطهارة، وحول االنتفاع أبجزائه. 
 

عباد بن سرحان بن مسلم الشاطيب )ت  /املسألة املستشدية مع ما انضمَّ إليها يف األذان 
 هـ. 1440طنجة: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ حتقيق يونس بقيان. 543

 
 855حممود بن أمحد العيين )ت  بدر الدين / املسائل البدرية املنتخبة من الفتاوى الظهريية

 1435صمة، الرايض: دار العا -هـ(؛ حتقيق ودراسة سليمان بن عبدهللا بن محود أاب اخليل.
 . مج 2هـ، 
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هـ(؛ حتقيق  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /املستصفى يف شرح النافع
 هـ(. 1439أو هـ ) 1438إستانبول: مكتبة اإلرشاد،    - حسن أوزر، حممد جااب.

 ، يف الفقه احلنفي(. شرح ملختصر "الفقه النافع" أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي)
 

هـ(؛ حتقيق عبدامللك بن عبدهللا   616نصري الدين حممد بن عبدهللا السامري )ت    /املستوعب
 -، مزيدة ومنقحة ومقابلة على عدة نسخ خطية كاملة.3ط -هـ(. 1434بن دهيش )ت 

 هـ. 1439: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الكويت
 )يف الفقه احلنبلي(.

 
مسلم الثبوت مع حاشيته يف أصول الفقه للعالمة حمب هللا عبدالشكور البهاري )ت  

 1438الرايض: جامعة امللك سعود،  -دراسة وحتقيق عامر بن عيسى اللهو. /هـ(  1119
 ه(. هـ )دكتورا

 
 هـ(. 859أليب الفتح حممد بن أيب بكر املراغي )ت  /املشرع الروي شرح منهاج النووي

 هـ...  1438اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيقه يف 
 

املصباح املضيل يف بطالن حكم من جعل مستند حكمه ظنه عدم الفرق بني الشرط  
هـ(؛ حتقيق حممد  948وة احلنبلي )ت شهاب الدين أمحد بن حيىي بن عط /املنسي واللفظي
 هـ؟ 1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -بن فهد الفريح.

 رسالة ماجستري جبامعة الكويت.كما قدم 
 

  710أليب العباس أمحد بن حممد بن الرفعة )ت    / املطلب العايل يف شرح وسيط اإلمام الغزايل
 هـ(.

 – 1416اإلسالمية يف املدينة املنورة، بني  حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة
 هـ... 1436
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 436أليب احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل )ت املعتمد يف أصول الفقه/ 

 مج.  2هـ،  1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -هـ(؛ حتقيق أسامة عبدالعظيم.
 امليس. قد سبق حتقيقه من قبل حممد محيد هللا، مث خليلو 
 

جنم الدين أمحد بن حممد بن محدان   /املعتمد يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
دمشق: دار املنهاج القومي،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن حممد القباين. 695احلراين احلنبلي )ت  

 هـ. 1439
 

  697حممد بن أيب بكر اإليكي )ت  /منهاج األصول للبيضاوي معراج الوصول إىل شرح 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -هـ(؛ حتقيق هاين بن عبدهللا اجلبري، حممد غرم هللا الفقيه.

 ص. 832هـ،  1437
 

مصطفى بن يوسف املوستاري )ت   /مفتاح احلصول ملرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول
 هـ(. 1119

 هـ...  1436اإلسالمية ابملدينة املنورة،  حقق يف اجلامعة
 

حممد بن عبدهللا ابسودان )ت   /ية إىل املوارد اهلنية يف مجع الفوائد الفقهيةاملقاصد السن
 هـ. 1439عم ان: دار الفح،  -هـ(؛ اعتىن به حممد أبو بكر ابذيب. 1281

 
ـ(؛ حتقيق عبدهللا ه 992أليب العباس أمحد بن عرضون )ت  /مقنع احملتاج يف آداب الزواج

 . ص 640هـ،  1435املنصورة: مكتبة فياض،  -عبدالسميع.
 

 1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -حتقيق عمر حسن الق ي ام وآخرين.املكتبة الُبلقينية/  
 مج. 10هـ، 
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 حمتوايت هذا اجملموع املبارك:
أتليف ولده علم الدين    / البلقيينترمجة اإلمام اجملتهد شيخ اإلسالم سراج الدين  :  2-1اجمللد  

 هـ(؛ حتقيق عمر الق ي ام، سليم حممد عامر.  868صاحل بن عمر البلقيين )ت 
التجرد واالهتمام جبمع فتاوى شيخ اإلسالم سراج الدين أيب حفص عمر بن  :  5-3اجمللد  

يام،  مجعها ورتبها ولده علم الدين البلقيين؛ حتقيق عمر الق / هـ( 805رسالن البلقيين )ت 
 أجمد رشيد، حممد عمر الكاف، محزة حممد البكري. 

: اإلْتام لكتاب التجرد واالهتمام: وهو مستدرك على فتاوى البلقيين/ مجعه ورتبه  5جوآبخر م
 أجمد رشيد، محزة البكري. 

سراج الدين البلقيين؛ حتقيق عمر   /الفوائد اجلسام على قواعد ابن عبدالسالم: 6اجمللد 
 القيام.
ى هللا عليه وسلم  اإلبريز اخلالص عن الفضة يف إبراز معاين خصائص املصطفى صل:  7اجمللد  

هـ(؛ حتقيق  824جالل الدين عبدالرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين )ت  /اليت يف الروضة
 سليم حممد عامر.

 علم الدين البلقيين؛ حتقيق حممد عايش.  / التذكرة البلقينية: 8اجمللد 
 احثني. لسراج الدين البلقيين وولديه؛ حتقيق ثلة من الب /البلقينية الرسائل: 10-9اجمللد 
 ( رسالة. عناوينها: 21وهي )

سراج الدين البلقيين؛ حتقيق أمحد  /الفتح املوه ب يف احلكم ابلصحة واملوج ب -
.  فواز احلمري  

البلقيين؛ سراج الدين  /املسائل اليت يدخل فيها العبد املسلم يف ملك الكافر -
 حتقيق السابق.

د رشيد )يليه من مجع جالل الدين البلقيين؛ حتقيق أجم /أجوبة مسائل من دمشق -
 احملقق وترتيبه: جمموع من فتاوى اجلالل البلقيين(.

 أجاب عنها علم الدين البلقيين؛ حتقيق علي حممد زينو.  /املسائل املكية -

 قيين؛ حتقيق السابق.علم الدين البل  / إظهار النبا يف سؤال رفع الواب -

 قيق سامح غريب البدحي. علم الدين؛ حت  /القول املقبول فيما يُدَّعى فيه ابجملهول -
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 علم الدين؛ حتقيق علي حممد زينو.  /اجلوهر الفرد فيما خيال ف فيه احلرُّ العبد   -

علم الدين؛ حتقيق   /املسائل اليت ختالف فيها الكتابة الصحيحة الكتابة الفاسدة -
 السابق.

 ك ت اٍب و ال أ ْكرب   إ الَّ يف  ستغنال ابلفتح املبني يف االستثنال يف قوله تعاىل: }اال -
 [/ سراج الدين؛ حتقيق حممد عايش. 61: يونس]سورة  مُّب نٍي{

[/ 127]سورة النساء:    {}و ي ْستـ ْفُتون ك  يف  النّ س الجواب سؤال عن قوله تعاىل:   -
 سراج الدين؛ حتقيق السابق.

{ن قوله تعاىل: }جواب سؤال ع - [/  72:  الرمحن]سورة    ُحوٌر مَّْقُصور اٌت يف  اخلْ ي ام 
 الدين؛ حتقيق السابق. سراج

سراج  /رسالة يف بيان وجوه التعارض والتجيح بني حديثي القرض والصدقة -
 الدين؛ حتقيق علي حممد زينو. 

 سراج الدين؛ حتقيق فادي املغريب.  /الطريقة الواضحة يف متييز الصناحبة -

جالل  /أربعون حديثًا يف شرف العلم ومحلته وذكر ما ورد يف مقامات املتقني -
 ين؛ حتقيق أنور حسني طالب.الد

  / جواب سؤال عن االستدالل ابألحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية  -
 سراج الدين؛ حتقيق حممد عايش.

 السابق.سراج الدين؛ حتقيق  /ع رف الشذا بتعريف مسألة كذا -

جالل الدين؛ حتقيق  /اإلجابة عن السؤاالت النحوية السبعة البن عقبة الفقيه -
 السابق.

 ؛ حتقيق السابق.مكاتبة بني اجلالل البلقيين والبدر الكلستاين يف بيتني أليب متام -

 جالل الدين؛ حتقيق السابق. /بذل النصيحة يف دفع الفضيحة -

جالل الدين؛  / هـ 823دة سنة خطبة استسقال عند توقف نيل مصر عن الزاي -
 حتقيق السابق.

 ين؛ حتقيق السابق.علم الد / إيضاح الربهان يف الثنال على السلطان -
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 هـ(؛ حتقيق 1030غامن بن حممد البغدادي احلنفي )ت ملجأ القضاة عند تعارض البينات/ 
 هـ. 1437الرايض: دار اإلداوة،  -عبدهللا بن سعد الطخيس.

 
  -هـ(؛ حتقيق يونس بقيان. 318بن حممد بن صاعد البغدادي )ت حيىي مناسك احلج/ 

 مج؟ 3هـ،  1438طنجة: دار احلديث الكتانية، 
 

 هـ(. 922حمند بوحسن البدخشي )ت  /مناهج العقول شرح مناهج األصول
 هـ، ...  1438حتققه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حتقيق بشرى أمحد  676حيىي بن شرف النووي )ت  /املنتخب يف خمتصر التذنيب

 ص.  192هـ،  1436ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية،  -اجلسمي.
 )التذنيب على الشرحني للرافعي ملا يتعلق ابلوجيز للغزايل(

 
حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي )ت  /منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات

 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ حتقيق مبارك بن راشد احلثالن. 972
 . )حقق على ست نسخ خطية، منها نسختان خبط املؤلف(

 
هـ(؛  972حممد بن حممد الفيشي )ت املنح اإلهلية يف شرح العشماوية يف الفقه املالكي/ 

 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -اوي.حتقيق أمحد بن مصطفى الطهط
 

 1328حممد بن عبدهللا املنصوري الشافعي مث املالكي )ت    /املنسك املربع يف املذاهب األربع 
 هـ(.

 هـ...  1437 – 1435لسعودية، حقق يف جامعة القصيم اب
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  - هـ(؛ حتقيق يونس بَقيان. 529حممد بن أمحد القرطيب )ت  املنهاج يف بيان مناسك احلاج/  
 هـ. 1439طنجة: دار احلديث الكتانية، 

 
  910أمحد بن عبدهللا العسكري )ت املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح/ 

 ص.  583هـ،  1438الرايض: دار أطلس اخلضراء،  -المة.هـ(؛ حتقيق انصر بن سعود الس 
 

يب عمران موسى بن  أتصنيف  / هل الواثئقأالرائق يف تدريب الناشئ من القضاة و  باملهذَّ 
شراف خالد بن زيد  إعبدهللا بن عيسى عايضي؛    حتقيق؛  هـ(  883)ت    عيسى املغيلي املازوين

 911، 47مج )  3هـ، 1435، الفقه املقارناملعهد العايل للقضاء، قسم  لرايض:  -الوذيناين.
 . ورقة( )رسالة دكتوراه( 

 
هـ(؛ حتقيق احلسني أيت  790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب )ت  /املوافقات

 مج.  7هـ،  1439فاس: منشورات البشري بن عطية،  -سعيد.
 

 هـ(.  1106علي بن حممد األجهوري )ت  /مواهب اجلليل حبّل ألفاظ الشيخ خليل
 ... هـ،  1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ماوي )ت النبذة الزكية يف القواعد األصلية/  هـ(؛   831مشس الدين حممد بن عبدالدائم الرب 

املدينة املنورة: مكتبة دار النصيحة؛ اجليزة: مكتبة التوعية   -حتقيق عبدهللا رمضان موسى.
 ص.  210هـ،  1435اإلسالمية، 

 األصول الفقهية. بيًتا( للمؤلف: النبذة األلفية يف  1032معها نظمها )
 

هـ(؛ تقدمي   1233عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي )ت  /نشر البنود على مراقي السعود
 1438الكويت: دار الضياء،    -وحتقيق الشيخ التيجاين بن أمحدي، التاه بن حممدن بن أمجَّد.

 هـ.
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خلريشي احلنبلي مشس الدين حممد بن أمحد ا   /شي إىل والة أمور املسلمنينصائح اإلمام اخلُري

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق بشري بن عبدالغين آل بركات. 1001)ت 
 

هـ(؛ حتقيق مجيل  335أبو العباس أمحد بن أيب أمحد بن القاص الطربي )ت  /نصرة القولني
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب  -الدوسري. بن عبداحملسن اخللف، مسلم بن حممد

 هـ. 1438لعلمية، والرسائل ا
 هـ(. 505حممد بن حممد الغزايل )ت  /حقيقة القولنييليه ابلتحقيق السابق: 

 وفيه: الرد على من أنكر على اإلمام الشافعي خترجيه املسألة الواحدة على أقاويل خمتلفة.
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن محود    1069مار الشرنباليل )ت  حسن بن عنفيس املتجر بشرال الدرر/  
 لفي.املخ

هـ(  1437ذو القعدة  – ( من )جملة اجلمعية الفقهية السعودية( )شوال 35نشر يف العدد )
 .316 – 265ص 

 وموضوعه: بيان صحة البيع الذي مسي فيه جنس املبيع ومل يذكر قدره ووصفه. 

 
 هـ(. 534نصور السمعاين )ت أبو الفرج أمحد بن م / النكت يف املختلف

 هـ...  1438اإلسالمية ابملدينة املنورة، حقق يف اجلامعة 
 وهو يف االختالف بني احلنفية والشافعية.

 
هـ(؛ حتقيق   543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /نكت احملصول يف علم األصول

 هـ. 1438بريوت: دار ابن حزم،   -حامت ابي.
 

ب؛ دراسة وحتقيق موسى بن حيىي حممد بن أمحد بن بسام احملتس   /طلب احل سبة  هناية الرتبة يف 
 هـ. 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الفيفي.
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 )وللشيزري كتاب ابلعنوان نفسه(.
 

مجال الدين عبد الرحيم  /هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي
 1439غد اجلديد، القاهرة: دار ال -هـ(؛ حتقيق عماد قدري. 772بن احلسن اإلسنوي )ت 

 هـ.
 

هـ(؛   1270شهاب الدين حممود بن عبدهللا األلوسي )ت    /هنج السالمة إىل مباحث اإلمامة
 هـ. 1439القاهرة: دار الكلمة،  -حتقيق عبدهللا بوشعيب البخاري.

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق   903اسي )ت  أليب إسحاق إبراهيم بن هالل السجلمنوازل ابز النوازل/  

بريوت: دار ابن حزم،   -الفروين وآخرين؛ إشراف وتنسيق عبدهللا اهلاليل )حفيد املؤلف(.حممد  
 مج. 2هـ،  1437

 
 هـ )دكتوراه(.  1436اجلزائر: جامعة وهران،  -إعداد مجال ولد بشري. /نوازل العباسي

 دراسة وحتقيق من أول الكتاب، إل نوازل الغصب.
 .هـ( 1152و أمحد بن حممد العباسي )ت وه
 

نيل املآرب بشرح دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل رضي هللا عنه/ 
عم ان:   -.3ط  -هـ(؛ حتقيق حممد سليمان األشقر. 1135عبدالقادر بن عمر التغليب )ت 

 مج. 2هـ،   1436دار النفائس، 
 

فرة اجلهاد أليب الثنال حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت  نيل املراد يف حتقيق ُسفرة الزاد لس  
 122هـ،    1435الرايض: العبيكان للنشر،    -حتقيق عبدالعزيز بن انصر اجلليل.هـ(/    1270

 ص. 
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 عنوان الكتاب احملقق هو "ُسفرة الزاد لَسفرة اجلهاد" للعالمة اآللوسي صاحب التفسري املشهور
 وانه إبقحام عمله فيه.  )روح املعاين(، وقد غريَّ احملقق عن

 
هـ(؛ حتقيق راشد بن   1315حممد بن هاشم السُّوريت )ت نيل املىن يف تقصري الصالة مبىن/ 

ص. )لقاء العشر األواخر  48هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -عامر الغفيلي.
 (.270ابملسجد احلرام؛ 

 
ن بن أمحد بن قائد النجدي )ت عثما / لشرح عمدة الطالب لنيل املآرب هداية الطالب

 هـ. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -هـ(؛ حتقيق حسن عباس قطب. 1097
 

هـ(؛ حتقيق  1071حممد بن صاحل الدجاين املقدسي )ت  /هداية املبتدي ملسألة املقتدي
ص. )لقاء   86هـ،  1437إلسالمية، بريوت: دار البشائر ا - حسام الدين بن موسى عفانة.

 (.269ر األواخر ابملسجد احلرام؛ العش 
 )مسألة يف اقتداء املأموم ابإلمام يف صالة اجلماعة(. 

 
حتقيق أمحد بن علي هـ(/  779واثئق الفشتايل: أيب عبدهللا حممد بن حممد الفشتايل )ت 

 433هـ،    1436وت: دار ابن حزم،  الدار البيضاء مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بري   -الدمياطي.
 ص. 
 
هـ(؛ قدم له   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  لوجيز يف مذهب اإلمام الشافعي/  ا

 ص.  600هـ،  1437القاهرة: دار احلديث،  -وخر ج أحاديثه سيد بن حممد السناري.
 

 478 اجلويين )ت إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا /الورقات يف أصول الفقه
الكويت: مرتقى   - حلنبلية، حققها ووضع احلاشية مطلق بن جاسر اجلاسر.هـ(؛ معه احلاشية ا
 هـ. 1439للعلوم الشرعية، 
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هـ(؛ حتقيق ع لم   480سالمة بن إمساعيل بن مجاعة املقدسي )ت  الوسائل يف فروق املسائل/  

الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل   -إلحياء الرتاث إبشراف عبدالعاطي حميي الشرقاوي.
 مج. 2، هـ 1440لمية: مكتبة أهل األثر،  الع
 

علي بن سلوم أتليف حممد بن  / وسيلة الراغبني وبغية املستفيدين: شرح املنظومة الربهانية
 .ص 195هـ، 1435بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عصام رجب. 1246)ت 

 
(؛ حتقيق عبداحلميد هـ 518أليب الفتح أمحد بن علي بن برهان )ت  /الوصول إىل األصول 

 مج. 2هـ؟  1438القاهرة: دار الفاروق،  -علي أبو زنيد.
 هـ. 1403سبق صدوره  ذا التحقيق عام 

 
هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت اليد الُبسط ى يف تعيني الصالة الوسطى/ 

 ص.  52هـ،  1438حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس، 
 هـ. 1438/ 13/1كة األلوكة بتاريخ كتاب إلكرتوين ظهر يف شب

 

 التصوف اإلسالمي
 

مصطفى بن كمال الدين البكري  /الصوفيةاأللفية الصوفية، املسماة األلفية الوفية للسادة 
 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق عمرو يوسف اجلندي. 1162الصد يقي )ت 

 هـ.

 
الدين عبدالرمحن بن حممد البكري الصقلي  عماد /األنوار يف علم األسرار ومقامات األبرار 

 .ص 230هـ، 1435هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي،  380)ت 
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عبدالوهاب بن أمحد  /النفوس واألحداق فيما متيَّز به القوم من اآلداب واألخالق هبجة 
 مج.  2هـ،  1435بريوت: كتاب،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 973الشعراين )ت 

 
عمــاد الــدين أبو العبــاس أمحــد بن إبراهيم  /ســـــــــــرار بلوامع األنوار للعلمــال األبرارتلقيح األ
 -هـــــــ(، حتقيق وتعليق وليد بن حممد العلي. 711املعروف اببن شيخ احلزَّامني )ت الواسطي، 

ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام:  175هـــــــ،   1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  
 (.16السنة 
ــلوك األذكيال للمؤلف نفســـــه، ابلتحقيق الســـــابق: يليه   حياة القلوب وعمارة األنفاس يف ســ

 األكياس.
ــتاقني إىل ذوق األحباب، الراغبني ليهما:  وي عمدة الطالب، من مؤمين أهل الكتاب، املشــ

 يف رسوخ دين اإلسالم، يف السرائر واأللباب.
ليم، وأركـان الـتأدـيب، ومـبادئ ]مجع مؤلفـه يف هـذه الرســــــــــــــاـئل أصــــــــــــــول االعتقـاد، وقواعـد التع

 السلوك، وأسس التقومي[.
 

هـ(؛  903إبراهيم بن هالل السجلماسي )ت  / دةالرد على من اختذ الشطح والرقص عبا
 ص.  160هـ،  1435حمافظة الشرقية، مصر: دار العلوم واحلكم،  -حتقيق عبدهللا اهلاليل.

 
أليب املعايل صدر الدين حنو احلق جلَّ وعال/ الرسـالة املرشـدية، املسـماة التوجه األأل األ وىل  

ــ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصـــــار. 673حممد بن إســـــحاق القونوي )ت   القاهرة: دار   -هـــــــــــــــــ
 هـ. 1438اإلحسان، 

 يليه: وصية صدر الدين القونوي ألصحابه.
 الصدر القونوي/ مجعه احملقق.هناء املرتوي ابملنتقى من علوم 

 
هـ(؛ اعتىن  975ء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي )ت عالرسائل املتقي اهلندي/  

 هـ؟ 1437القاهرة: دار اإلحسان،  - ا أبو الربكات حق النيب السندي األزهري.
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 وهي:
 هداية ريب عند فقد املريب.

 سلوك الطريق إذا فقد الرفيق.
 هلية.وقوع يف املهلكة والبلية ملن شرع يف علم احلقائق بال أالتحذير عن ال

 تذكار النعم والعطااي يف الصرب والشكر على الفقر والبالاي.
 نعم املعيار واملقياس ملعرفة مراتب الناس.

 الغاية القصيا يف معرفة الدنيا.
 

بريوت:   -مسيث.  هـ(؛ حتقيق مارغريت  243احلارث بن أسد احملاسيب )ت    /الرعاية حلقوق هللا
 ص.  512هـ،  1435شركة دار الوراق، 

 
كتاب "مواقع النجوم" للشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب، املسمى بطوالع منافع    شرح

عبدهللا صالح الدين ]بن حممد[ العشاقي الروحي ]املعروف العلوم يف مطالب مواقع النجوم/  
دمشق: دار  -هـ[؛ حتقيق حممد أديب اجلادر، حممود إيرول قليج. 1197ابلصالحي، ت 

 .مج 3هـ،  1436نينوى، 
ال حمققه: عرض فيه حتت ستار الرموز الفلكية األنوار اليت مينحها هللا الصويف يف مراحل ق

 طريقه. 
 

كم الغوث الرفاعي أيب العلمني/  هاشم بن سعد بن سالمة الرفاعي غنيمة الفريقني من ح 
هـ،  1436دمشق: مكتبة دار الدقاق،  -هـ(؛ حتقيق وشرح حامت خملف الرفاعي. 630)ت 
 ص. 392
  وحده غياث املستغيثني.وهللا
 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -حتقيق وليد بن حممد العلي.  /قاعداتن ال بن شيخ احلزاميني
 (.312، 311)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  -ص. 52هـ،  1438
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 .هف لقاعدة يف أن العبد يتعنيَّ عليه معرفة الطريق إىل هللا عزَّ وجلَّ والتعر األول: 
 .قاعدة يف تقوية السالك على الوصول إىل مطلوبهالثانية: 

 هـ(. 711واملؤلف هو عماد الدين أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزاميني )ت 
 

القرطاس: شرح راتب العارف ابهلل تعاىل اإلمام عمر بن عبدالرمحن بن عقيل العطاس  
 1172علوي )ت أتليف علي بن حسن العطاس ابهـ(/  1072ابعلوي احلضرمي )ت 

 1436أبو ظيب: مكتبة الفقيه،  -، مصححة ومنقحة.2ط -هـ(؛ حتقيق بسام حممد ابرود.
 ص(.  1184مج ) 2هـ، 

هـ، مع كتاب: املواهب السنية يف الوصول إل    1370منه يف مصر عام    صدرت الطبعة األول
 املقامات اإلحسانية/ حممود سامي. 

 
هـ(؛ حتقيق  899لعباس أمحد زروق الفاسي )ت أليب ا /قواعد التصوف وشواهد التعرف

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -نزار محادي.
 

السري على املنهاج: من كالم اإلمام العامل العارف عماد  قواعد يف السلوك إىل هللا تعاىل، أو  
  - .اعتىن  ا حممد بن عبدهللا القونوي  /هـ  711الدين أمحد بن إبراهيم الواسطي، املتوىف سنة  

 ص. 328هـ، 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

)ت   مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي / الكأس الرائق يف سبب اختالف الطرائق
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار. 1162

 قام.يليه: الثغر الدري البسام فيمن جيهل من نفسه املقام وهو من أهل امل
 الفتح الطري اجلين يف بعض مآثر شيخنا الشيخ عبدالغين. 
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مجعه إمساعيل بن  عريب(/  لواقح األسرار ولوائح األنوار )من معارف الشيخ حميي الدين ابن  
 1436دمشق: دار نينوى،  -هـ(؛ حتقيق عبدالباقي مفتاح. 646عبدهللا بن سودكني )ت 

 ص.  247هـ، 
 

 638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / احلروف واآلايتاملبادئ والغاايت يف معاين  
هـ،   1436هرية للرتاث،  القاهرة: املكتبة األز   -هـ(؛ قدم له وحققه أبو بكر حممود عبداهلادي.

 ص. 140
 

هـ(؛  1318فضل بن علوي مول الدويلة ابعلوي )ت  /جمموع ثالث رسائل يف السلوك
 هـ؟ 1439الكويت: دار الضياء،  -حتقيق أنور بن عبدهللا سامل ابعمر.
 وهي: بوارق الفطانة لتقوية البطانة. 
 الفيوضات اإلهلية واألنوار النبوية. 

 احليثيات وتنبيه ملعرفة رجال أهل الدايانت واملروءات. ميزان طبقات أهل 
 

 جمموع فيه قواعد البن شيخ احلزاميني: 
  عليه وسلم. قاعدة خمتصرة يف طريق الفقر على منهاج الرسول صلى هللا -1

 قاعدة يف صفة العبودبة.  -2

 قاعدة يف احلب يف هللا حقيقة. -3

 قاعدة يف ذكر أسباب احملبة هلل تعال. -4

 مقاصد السالكني.قاعدة يف  -5

 قاعدة يف أسباب حمبة هللا تعال. -6

 قاعدة يف بيان عمل يوم وليلة لألبرار وليلة للسائرين إل طريق املقربني. -7

 لصوفية األفراد.قاعدة يف شرح حال العبادة وا -8

 قاعدة يف حبس النفس والعكوف على اهلم . -9

 والتالق. قاعدة يف تصفية األخالق استعداًدا ليوم احلشر  -10
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 قاعدة يف الفرق بني كرب النفس وعزة القلب وبني البغي والشجاعة وغريمها. -11

 -هـ(؛ حتقيق وليد بن حممد العلي. 711أتليف أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزاميني )ت 
ص. )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  184هـ،  1437ريوت: دار البشائر اإلسالمية، ب

279 – 289.) 
 

أمحد بن حممد بن العريف الصنهاجي    /ن اجملالس، أو بيان يف مقامات السادة الصوفيةحماس
 1436الدار البيضاء: دار الثقافة،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد العدلوين اإلدريسي.  526)ت  
 ص.  176هـ، 
 

 1236مجال الدين حممد بن جعفر العطاس )ت  /مرآة السالك مبعاملة اململوك مع املالك
 ص. 119هـ،  1435دمشق: دار التقوى،  -قيق حممد ايسر القضماين.هـ(؛ حت
إيناس العطاس: ملحق يف نتف وأخبار عن بعض وجوه السادة األخيار من آل  يليه: 

 للمحقق. /العطاس الكرام وأشهر قراهم
 

تصنيف أيب احملاسن هبة هللا بن نصر احلراين  /املعيار يف الرد على املتمسكني بغري األخبار
 هـ؟ 1439بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق مجال عزون. 6 )ق

 )سبق صدوره  ذا التحقيق عن الدار األثرية بعم ان(. 
 ومصاحبة املردان( يف ذم الغناء ودحض ما عليه جهلة الصوفية من الرقص وهو )
 

هـ(؛ حتقيق   465أليب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت  املنتهى يف نكت أويل النهى/  
 هـ. 1439تونس: دار ابن عرفة،  -نزار محادي.

 يليه للمؤلف نفسه: منثور اخلطاب يف مشهور األبواب.
 

هـ(؛ حتقيق حممود  505حممد بن حممد الغزايل )ت  /منهاج العابدين إىل جنة رب العاملني
 ص.  456هـ،  1438بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -. 6ط -مصطفى حالوي.
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 لقاهرة:ا -.؛ حتقيق حممد غالب بركات هـ( 709)ت  هللا السكندري أمحد بن عطاء /هلباتا

 ص.  112هـ، 1435، دار اآلفاق العربية
، 80-75الصفحات ( صفحات فقط! فهو يقع من الكتاب بني 6كتاب اهلبات يقع يف )

 أما ما قبله فكله مقدمة، وما بعده مالحق متنوعة! 
 

 الدايانت
 

 عبدالعزيز بن أمحد الدَّمريي /ى ومعرفة اختالف النصارىع من مار  د احليارى يف ر إرشاد 
 هـ(. 694لديريين )ت ا

 1435بريوت: دار ابن حزم،  -طبع ضمن: رسائل اندرة/ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.
 .441 – 415هـ، ص 

 
هـ(؛  712شهاب الدين غازي بن أمحد بن الواسطي )ت  /رّد على أهل الذمة ومن تبعهم
 ص.  123هـ،  1437بريوت: دار النهضة العربية،  -حتقيق تركي بن فهد آل سعود.

 هـ(. 1431جلمعية التارخيية السعودية عام )وسبق أن نشرته ا
 

صاحل بن   /هود من فضائح النصارى واليهود العشر املسائل، املشهور ببيان الواضح املش 
هـ،  1435بريوت: كتاب،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق محزة العايش. 668احلسني اجلعفري )ت 

 .ص 272
 

مشس الدين حممد بن   / النصارى(كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قربس )يف الرّد على 
 -اإلله بن عبدالعزيز التوجيري.هـ(؛ دراسة وحتقيق عبد  727أيب بكر، املعروف بشيخ الربوة )ت  
 هـ )دكتوراه(. 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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هـ(؛ حتقيق   1206حممد بن عبدالوهاب التميمي )ت  خمتصر اجلواب الصحيح البن تيمية/  
 هـ.   1438الكويت: مكتبة النهج الواضح،  -محود احل رفة. مشاري بن
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 سية والتعليمية العلوم االجتماعية والسيا
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن انصر   1332حممد مجال الدين القامسي )ت  /آداب الدارس واملدرس
 هـ. 1438الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -العجمي.

 
  - هـ(؛ حتقيق عادل بن عبدهللا آل محدان. 256سحنون )ت حممد بن  /آداب املعلمني

 . ص 192هـ،  1435بريوت: دار اللؤلؤة، 
 

اعتناء وتعليق  /ل سند العلم: جمموع حيتوي على أربع رسائل يف أصول التعلم والتعليمإحيا
 هـ؟ 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -أمحد حسني األزهري.

 وهي:
 ية التحقق به/ أليب إسحاق الشاطيب.أنفع طرق العلم املوصلة إل غا

 البغدادي. فضل من لقي الرجال على من دَرس يف الكتاب/ للمختار ابن بطالن
 وجه الصواب يف تعليم العلوم وطريق إفادته/ ابن خلدون. 

 أجناس املخاطبات يف الصنائع العلمية/ أليب نصر الفارايب. 
 

بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين  تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم/  
 هـ. 1437للباب، إستانبول: دار ا -هـ(؛ حتقيق حممد بركات. 733)ت 
 

دمشق: مؤسسة هارون   -هـ(. 1010حمرَّم بن حممد القسطموين )ت بعد  /ترغيب املتعلمني
 هـ. 1438الرشيد للغة العربية، 

 
جدة: دار األوراق    -مجع وتعليق عادل بن عبدهللا آل محدان.  /اجلامع يف كتب آداب املعلمني

 هـ. 1438الثقافية، 
 وهي:
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 هـ(. 256سحنون )ت  آداب املعلمني/ حممد بن
 هـ(.  386مسائل يف الرتبية والتعليم/ البن أيب زيد )ت 

 هـ(. 403للقابسي )ت   /الرسالة املفصلة ألحوال وأحكام املعلمني واملتعلمني
 هـ(.  737املنتقى من أبواب املعلمني واملتعلمني من كتاب "املدخل" ال بن احلاج )ت 

 898رض بني املعلمني وآابء الصبيان/ للمغراوي )ت  جامع جوامع االختصار والتبيان فيما يع
 هـ(.

 وصااي اآلابء واألمراء ملعلمي األبناء/ عادل آل محدان.  
 

حتقيق ودراسة أمحد زكراي    هـ(؛  1306)ت    املرصفي  أمحد  أتليف حسني  /الكلم الثمانرسالة  
 هـ. 1436القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -.الشلق

 
هـ(؛ حتقيق  565حممد بن حممد بن ظفر الصقلي )ت  /ع يف عدوان األتباع سلوان املطا 

مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث السياسي،  ]الرايض؛ بريوت[:    -عبدالغين حممد علي مستو.
 ص. 327هـ،  1437

 
هـ(؛   652للوزير أيب سامل حممد بن طلحة النصييب القرشي )ت    /العقد الفريد للملك السعيد

]بريوت؛ الرايض[: مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث   -راسة يوسف بن عثمان احلزمي.اعتناء ود
 ص.  382هـ(،  1435ع هـ )واتريخ اإليدا  1434السياسي، 

 كتاب يف األحكام السلطانية. 
 

  - هـ(؛ حتقيق ايسني أزوكاغ.  555أمحد بن عبداجلليل التدمريي )ت    / اللمع من أدب الطالب
 هـ. 1440انية، طنجة: دار احلديث الكت 

 
 808عبدالرمحن بن حممد بن خلدون )ت   /مقدمة ابن خلدون يف طبيعة العمران يف اخلليقة

 .ص  760هـ،  1436دمشق: دار الكاتب العريب،  - حتقيق سعيد بن حممد السناري. هـ(؛
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للسلطان أيب محُّو الزايين موسى الثاين بن يوسف )ت   /واسطة السلوك يف سياسة امللوك
]بريوت؛ الرايض[: مركز ابن األزرق لدراسات    -(؛ حتقيق عبدالغين حممد علي مستو.هـ  791

 ص.  485هـ،  1436الرتاث السياسي، 
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 اللغة العربية 
 

هـ(؛ مراجعة أمحد   723حممد بن حممد بن آجرُّوم الصنهاجي )ت  /اآلجرُّومية يف علم اللغة
 ص. 92هـ،  1436الرايض: دار احلضارة،   -. 3ط -بن صاحل الطواين.

 
هـ(؛ حتقيق   672حممد بن عبدهللا بن مالك )ت أبنية األفعال املشهورة بالمية األفعال/ 

الكويت: لطائف لنشر   -وتصحيح وترتيب بومية بن حممد السعيد بن أبـ ي اه الشنقيطي.ومجع 
 ص. 174هـ،  1437الكتب والرسائل العلمية؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 

 
 1016أليب مجعة سعيد بن مسعود املاغوسي )ت    /رب مبقاصد المية العربإحتاف ذوي األ

الرابط: دار األمان؛ بريوت: دار الكتب العلمية،   -.2ط -هـ(؛ حتقيق حممد أمني املؤدب.
 .ص 676هـ،  1435

 
جالل الدين عبدالرمحن بن عمر  /اإلجابة عن السؤاالت النحوية السبعة البن عقبة الفقيه

)ضمن:   435 – 393هـ(؛ حتقيق حممد عايش، ص ص  824لقيين )ت بن رسالن الب
 هـ(. 1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -املكتبة البلقينية.

 
هـ(؛  1165إمساعيل بن غنيم اجلوهري )ت  /إحراز السعد إبجناز الوعد مبسائل أما بعد

 ص.  86هـ،  1435عم ان: دار عم ار،  -مد سعيد خملف.دراسة وحتقيق خليل حم
 

هـ(؛ حققها وعلق عليها 1365عبدهللا بن علي بن جرب الزايد )ت    /أرجوزة يف احلروف املبنيَّة
)لقاء العشر  -ص. 16هـ، 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -أمحد بن عبدهللا رستم.

 (.222األواخر ابملسجد احلرام؛ 
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هـ(؛ دراسة    1214طرنباطي )ت  حممد بن سعود ال /لك إىل فهم ألفية ابن مالكإرشاد السا
ورقة   460هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق علي بن حيىي عواجي.

 . )ماجستري(
 .من بداية ابب نون التوكيد، إل هناية ابب اإلدغام

 
هـ(؛ دراسة   592بن شعيب الدهان )ت أليب شجاع حممد بن علي  /أساس اللغة العربية

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -بن حسني بن عليوي اجلبوري.وحتقيق موفق 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(.  280هـ،  1436

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق يونس   981حممد بن بري علي البريكوي )ت    /إظهار األسرار يف علم النحو

 ص. 127هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  - لدخ ي العبادي.عبدهللا ا
 

 819عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكناين )ت    /إعانة اإلنسان على إحكام اللسان
 62هـ،  1438الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق رايض منسي العيسى.

 ص. 
 )يف النحو(. 

 
راسة وحتقيق دهـ(/  1314ة حممد بن أيب القاسم البوجليلي )ت األعمال الكاملة للعالم

 مج.  4هـ،  1436اجلزائر: دار زمورة،  -نبيل موساوي.
 األجزاء الثالثة األول منها: نور السراجي يف إعراب مقدمة الصنهاجي. يعين اآلجر ومية.

 واجلزء الرابع عنوانه: رسائل يف النحو، وهي أربع: 
 املبنيات.  -

 ى املبنيات. الكالم عل  -

 سؤال وجواب حول إعراب اسم اإلشارة.  -

 حقائق اآلجر ومية. -
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تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت  اإلغريض يف احلقيقة واجملاز والكناية والتعريض/  

 هـ(. 756
  -صدر ضمن: رسائل تراثية يف النقد والبالغة/ حتقيق ودراسة حممد بن عبدالرمحن اهلدلق.

اللغة العربية وآدا ا،   امللك سعود، كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات الرايض: جامعة 
 .119-81هـ، ص  1437

 
هـ(؛ حتقيق   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /االقتاح يف أصول النحو وجدله

 ص. 592هـ،  1435القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -حممود بن يوسف فج ال.
 للمحقق. /يف شرح االقتاحاإلصباح وبذيله: 

 
  -هـ(؛ شرح ]غريبه[ أمحد عكاش.  320رمحن بن عيسى اهلمذاين )ت  عبدال  / األلفاظ الكتابية

 ص.  252هـ،  1436محص: دار اإلرشاد، 
 هـ(.  672مجال الدين حممد بن مالك الطائي )ت    /األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة  يليه:
 

ق هـ(؛ حتقي 686حممد بن عبدهللا بن مالك )ت  /اخلالصة األلفيةألفية ابن مالك، أو 
 ص.  79هـ،  1436القاهرة: دار غريب،  -عبدالعامل حممد الُقريدي.

 
عبدهللا بن يوسف بن  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، املوسوم بـ "توضيح اخلالصة"/ 

ان: دار الفاروق،  عم   -هـ(؛ حتقيق صاحل سهيل علي محودة. 761هشام األنصاري )ت 
 ص. 568هـ،  1436

 
 هـ(.  756أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت  /لتسهيلإيضاح السبيل إىل شرح ا

 هـ،...  1436حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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أليب إسحاق إبراهيم بن ملكون  إيضاح املنهج يف اجلمع بني كتايب التنبيه واملبهج البن جين/  
هـ(؛ حتقيق ودراسة أمحد    654يها حاشية أيب علي الشلوبني )ت  هـ(؛ وعل   584اإلشبيلي )ت  
 هـ؟ 1438الرايض: مركز البحوث والتواصل املعريف،  -حممد عالم.

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة حممد مصطفى أبو  628حيىي بن معطي )ت  /البديع يف علم البديع

 320هـ،  1436الكويت: مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية،  -. 4ط -شوارب.
 ص. 
 

أمحد بن علي ير األعظم حممد ابشا الراغب/ بغية الطالب وبلوغ املآرب حلضرة موالان الوز 
البحرين: مكتبة نظام يعقويب   -هـ(؛ عناية حممد بن عبدهللا الشعار.  1179الغزي الشافعي )ت  

 ص.  47هـ،  1436اخلاصة؛ طنجة: دار احلديث الكتانية، 
م وزير ي رئيس احملد  ثني جبامع أاي صوفيا الكبري، إل الصدر األعظرسالة أهداها كاتبها الغز 

ا   1176احلضرة السلطانية حممد راغب ابشا )ت  هـ(، أخذ فيها كلمة "رغب" وتتبَّع مظاهنَّ
من كتاب هللا تعال، مث تكلَّم عليها من الناحية اللغوية والنحوية، وختم ذلك حبديث نبوي  

 للمهَدى إليه الكتاب. شريف، كان مبثابة النصيحة 
 

حممد بن أمحد بن احلسن بن داود  /ية ابن احلاجببغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة كاف
 هـ(. 1062اليمين )ت 

 هـ... 1435 – 1429حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، بني األعوام 
 

ين الك ْشناوي السوداينبلوغ األرب يف كالم العرب/   هـ(. 1154)ت  حممد بن حممد الفال 
هـ،  1434عة اإلسالمية يف املدينة املنورة، حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلام

 هـ.. 1436
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هـ(؛   446أبو علي احلسن بن علي األهوازي )ت  / البهار يف اللغة العربية من كالم العرب
 ص. 183هـ،  1436عم ان: وزارة الثقافة،  -حتقيق دايان موسى الرحي  ل. 

 
بن عبدالكايف السبكي  تقي الدين عليبيان حكم الربط يف اعتاض الشرط على الشرط/ 

 1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -هـ(؛ حتقيق ودراسة يوسف خلف حَمل.  756)ت  
 ص.  128هـ، 
 

بريوت:   -هـ(. 616أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي )ت التبيان يف إعراب القرآن/ 
 ص. 630هـ،  1437بن حزم، دار ا
 

 -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز مطر. 501كي الصقلي )ت البن م / تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان
 هـ. 1436القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

 
هـ(؛ حتقيق  964حممد بن أمحد بن راجح الربعي )ت  /حتفة األديب وهتذيب نظام الغريب

ص )حبث    973هـ،    1435الرايض: جامعة اإلمام،    -عبدالفتاح حممد صاحل عيضة.ودراسة  
 .ماجستري(مكمل لل 

 . من بداية ابب يف الشجاعة، حىت هناية الكتاب 

 
أليب  /التحفة املكية يف شرح األرجوزة األلفية: شرح ألفية ابن مالك يف النحو والصرف

هـ(؛ حتقيق مجال  847املالكي )ت بعد العباس شهاب الدين أمحد بن حممد املقري املغريب 
 ص. 840هـ،  1436ابن حزم، اجلزائر: دار احملسن؛ بريوت: دار  -عمراوي.

 
هـ(؛   764صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت    /تصحيح التصحيف وحترير التحريف
زيز الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي الدكتور عبدالع -حتقيق عبدهللا بن عبدالكرمي املفلح.
 جـ. 2هـ،  1437املانع لدراسات اللغة العربية وآدا ا، 
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هـ(؛ حتقيق عبداجلواد  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  / قنعالتضلع يف معىن الت

 ص. 162هـ، 1435بريوت: دار املقتبس،  -محام.
 

هـ(؛ دراسة   1168حسني بن أمحد زيين زاده )ت  /تعليق الفواضل على إعراب العوامل
ص )أصله   432هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -وحتقيق حممد بن يونس هاين.

 الة ماجستري(. رس
 

أليب موسى حممد بن عمر املديين )ت تقذية ما يقذي العني من هفوات كتاب الغريبني/ 
مصر: ع لم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد رجب أبو سامل.  581

 هـ.  1439
 

 905)ت  زهريأتليف خالد بن عبدهللا اجلرجاوي األ /عرابمترين الطالب يف صناعة اإل
 440هـ، 1435، مؤسسة الكتب الثقافية  بريوت: -سامة شعبان.أ ؛ اعتىن به وعلق عليه هـ(
 ص. 
 

هـ(؛ حتقيق عدانن  1338طاهر بن صاحل اجلزائري )ت متهيد العروض إىل فنّ  العروض/ 
 ص.  69، 151هـ،  1436اجلزائر: دار املعرفة الدولية،   -.2ط -اخلطيب.عمر 

 ريب اجملاز إىل مسائل اجملاز. : تقيليه للمؤلف نفسه
 

 هـ(. 1214حممد بن عبدالسالم الفاسي )ت  /تنوير احلوالك من أرجال المية ابن مالك
 هـ... 1435املدينة املنورة، حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف 

 هـ( يف علم الصرف. 672ويعين "المية األفعال" البن مالك )ت 
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تطوان: الرابطة    -حتقيق حممد صغريي ]الفياليل[ السجلماسي.  /رسائل يف علم الصرف  ثالث
 ص.  126هـ،  1436احملمدية للعلماء، مركز أيب الربيع السبيت للدراسات اللغوية األدبية، 

الرسالة األول والثانية ابلفعل املضارع املعتل اآلخر، لتعلقهما ابملسائل املشهورة اليت  ختتص 
 العالمة البليغ القائم على العربية يف وقته أيب عبدهللا حممد بن عمر الرعيين التلمساين وجهت إل

ل هـ(، لكنه مل جيب عليها، فتصدى إل اجلواب عن تلك املسائ  708الشهري اببن مخيس )ت  
هـ(. وسار على هنجه العالمة حممد بن   1175أبو العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل )ت 

هـ( فكتب جوااًب عنها، بعنوان: التقرير النفيس يف املسائل ايل سئل   1311وزاين )ت  التهامي ال
 عنها أبو عبدهللا بن مخيس. 

العالمة أمحد بن املعطي الشرقي   والرسالة الثالثة تبني   حكم آخر الفعل املعتل اآلخر، شرح فيها
ذكره، وقد ضمَّن شرحه   هـ( أربعة أبيات نظمها اهلاليل املتقدم 1204القادري التاديل )ت 

 اجلواب عن مسائل ابن مَخيس أيًضا.
 

 -غازي بن خلف العتييب. /جهود ابن احلاجب التصريفية، مع حتقيق كتابه "شرح الشافية"
 ، )دكتوراه(. هـ 1437الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  سراج الدين جواب سؤال عن االستدالل ابألحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية/ 

. )ضمن:  315  -  295هـ(؛ حتقيق حممد عايش، ص ص    805عمر بن رسالن البلقيين )ت  
 هـ(. 1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -املكتبة البلقينية.

 
حممد بن أمحد العكاري الطرابلسي )ت ذي لآلجرومية/ اجلواهر السنية على النظم احملا

هـ،  1437م ان: دار النور املبني، ع -هـ(؛ حتقيق ودراسة أمحد حممد جادهللا. 1313
 .ص215
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هـ(    1317هـ(، ومعها تتمة ولده نعمان )ت    1270حاشية اآللوسي شهاب الدين )ت  
اعتىن به ذاكر  هـ(/  761على شرح قطر الندى وبّل الصدى البن هشام األنصاري )ت 

 ص.  844هـ، 1436عم ان: دار النور املبني،  -عودة احلمادي، علي حميبس البصري.
 

عبداحلق بن عبداحلنان  حاشية تدريج األداين على شرح التفتازاين على تصريف الزجناين/ 
ا،  داير بكر: مكتبة َسيد  -هـ(؛ اعتىن به حممد هادي الشمرخي املارديين.  1324اجلاوي )ت  

 ص. 504هـ،  1436
 علي بن شهاب الكيالين. / شرح الكيالين لتصريف الزجناينومعه: 

 
حممد صاحل بن إبراهيم  ألحسائي على شرح األلفية للسيوطي يف علم النحو/  حاشية احلكيم ا
 مج   3هـ،    1438عم ان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق أمحد العرفج.  1083األحسائي )ت  

 
]حتقيق[  /على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك [هـ 1287ت ]حاشية اخلضري 

 هـ )دكتوراه(.  1437 اجلزائر: جامعة اجلزائر، -عطية هزرشي.
 حتقيق قسم منه؟

 
دراسة وحتقيق صاحل هـ( على شرح شذور الذهب البن هشام/    1061حاشية الفشين )ت  
 قة )ماجستري(.ور  664هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -بن حسني احلارثي.

 
 . هـ( 718حممد بن يعقوب بن النحوية )ت  /حرز الفوائد وقيد األوابد

 ...هـ 1437الدراسات العليا يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام يف الرايض، حتقيق طلبة من 
 وهو شرح أللفية ابن معط. 
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أمحد بن   /والبيان والبديعحلية اللب املصون بشرح اجلوهر املكنون يف علوم املعاين 
ى هـ(؛ حتقيق وختريج وتعليق حممد سعيد الفجيجي، أيب يعل  1192الدمنهوري )ت   عبداملنعم

 هـ. 1438الكويت: دار الضياء،  -البيضاوي.
 

عبدهللا بن   /حواشي البيتوشي مع شرح الفاكهاين املسمى جميب الندا إىل شرح قطر الندى
املدينة املنورة:    -هـ(؛ دراسة وحتقيق سعد بن مليك العويف.  1221حممد الكردي البيتوشي )ت  

 .ورقة )ماجستري(  553هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 . من بداية ابب اإلشارة، إل هناية ابب املنادى

 
هـ(؛ حتقيق   538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت    /حواشي املفصل يف صنعة اإلعراب

 ص.  242هـ،  1437عبدالوهاب عبدالرمحن،  اء الدين 
 هـ.29/12/1437كتاب إلكرتوين، نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
املدينة املنورة؛   -حتقيق عبداحملسن بن حممد القاسم. /ن مالكاخلالصة يف النحو: ألفية اب

 ص.  127هـ،  1439الرايض: احملقق، 

 
ة: يف علوم املعاين والبديع والبيان  درر الفرائد املستحسنة يف شرح منظومة ابن الشحن

هـ(؛ حتقيق ودراسة سليمان حسني    1024البن عبداحلق العمري الطرابلسي )ت حنو  والبديع/  
 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -ريات.العم

 هـ(. 815" البن الشحنة )ت منة املعاين والبيانمع حتقيق منظومة "
 

هـ(؛ حتقيق صالح بن   988موسى العمريطي )ت حيىي بن  /الدرة البهية نظم اآلجرومية
، الكويت: دار إيالف الدولية،  -عبدهللا بوجليع.  هـ. 1438حويل  
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هـ(؛ حتقيق   961"/ حممد بن عبداجمليد السامويل )ت بعد  "مغين اللبيبديوان األريب خمتصر  
 هـ. 1438القاهرة: دار اليسر،  - عبدهللا زكراي حممد.

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن   1237حممد بن أمحد احلفظي )ت  /عرابذوق الطالب يف علم اإل 

العلمي والنشر،  الرايض: دار الدكتور عبدهللا أبو داهش للبحث  -.3ط -حممد أبو داهش.
 ص. 59هـ،  1438

 
فخر الدين عبدالغفار بن إبراهيم العلوي الزبيدي )ت حنو  الرائد اخلبري مبوارد اجلامع الصغري/  

 هـ(. 920

من قبل جمموعة من طلبة الدراسات العليا، ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، وجبامعة   حتقيقه
 ...هـ 1435هـ،  1434اإلمام يف الرايض، 

 
 458أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت الرد على االنتقاد على الشافعي يف اللغة/ 

 ص.  134هـ، 1435القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ حققه وعلق عليه عبدالكرمي بكار.
 

هـ(؛ حتقيق   592أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن بن مضاء القرطيب )ت  /الرد على النحاة
 ص. 139هـ،   1438القاهرة: دار السالم،  -ا.حممد إبراهيم البن

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق عادل   879حممد بن سليمان الكافيجي )ت    /رسالتان يف مسألة الكحل

 ص. 32هـ،  1436دمشق: دار املاجد: دار العصماء،   -مد الشنداح.حم
 .نزهة األصحاب يف الكحلالرسالتان يف النحو، وعنوان األول منهما: 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق وسن  882انصر الدين بن قرقماش )ت  /يف شواهد البديع زهر الربيع 

 ص.  320هـ،  1437عم ان: دار كنوز املعرفة،  -صاحل حسني.
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أبو حامت أمحد بن محدان الرازي   /الزينة: معجم اشتقاقي يف املصطلحات الدينية والثقافية
 هـ. 1436رات اجلمل، بريوت؛ بغداد: منشو  -هـ(؛ حتقيق سعيد الغامني. 322)ت 
 

أليب الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي )ت   /السفر األول من شرح كتاب سيبويه
املدينة املنورة: جامعة طيبة،   -وحتقيق عزيزة بنت سلطان الذبياين.هـ(؛ دراسة  630بعد 

 . ورقة )حبث مكمل للدكتوراه( 515هـ،  1435
"، إل "هذا ابب ما جيري يف االستفهام من أمساء من "هذا ابب خيرب فيه عن النكرة ابلنكرة

 ".الفاعلني واملفعولني جمرى الفعل كما جرى يف غريه جمرى الفعل
 

يف يف حلّ  كيف: إعراب )كيف( يف ابب بدل الوحي يف صحيح اإلمام البخاري/  سلُّ الس 
بريوت: -هـ(؛ حتقيق هاين بن حممد احلارثي. 1033عبدالقادر بن حممد الطربي املكي )ت 

 (.290ص.  )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  40هـ،  1437دار البشائر اإلسالمية، 
 

  - هـ(؛ حتقيق حممد جبار املعيبد.  216بن قريب األصمعي )ت  أبو سعيد عبدامللك  السالح/  
 ص. 103هـ،  1436بريوت: منشورات اجلمل، 

 
هـ(؛ اعتىن به وضبط نصه    1351أمحد بن حممد احلمالوي )ت    /شذا العرف يف فن الصرف

 ص.  208هـ، 1435القاهرة: دار ابن كثري،  -عماد شعراوي.
 

 377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  /شرح أيب علي الفارسي على كتاب سيبويه
 مج.  2هـ،  1437القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن يوسف القاضي.

 
ْيَده الَبطَْليوسي )ت    أليب  / شرح أبيات اجلُم ل هـ(؛ حتقيق   458احلسن علي بن إمساعيل بن س 

هـ )أصله رسالة دكتوراه،   1439املدينة املنورة: النادي األديب،  -حممود حممد العامودي.
 هـ(. 1410
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هـ(؛ حتقيق   377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  /شرح األبيات املشكلة اإلعراب

 ص. 365هـ،  1435ريوت: دار الكتب العلمية، ب  -.حممد السيد عثمان
 

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، املسمى منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، ومعه 
حممد حميي الدين عبداحلميد؛ قدم له وأمت كتاب: واضح املسالك لتحقيق منهج السالك/ 

 مج.  5هـ،  1435، القاهرة: دار الطالئع -حتقيقه عادل عبداملنعم أبو العباس.
 

جالل الدين  /شرح ألفية السيوطي يف النحو، املسماة املطالع السعيدة يف شرح الفريدة
 - هـ(؛ دراسة وحتقيق مشتاق صاحل املشاعلي. 911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 .مج 2هـ،  1437الكويت: مكتبة أهل األثر، 
 

الدين أمحد بن حممد املسيكي الزبيدي )ت  س مش /شرح أنوار املباين يف نظم تلخيص املعاين
هـ  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد فليح السلمي. 887

 )دكتوراه(. 
 

حممد بن محدون السلمي  /شرح أوضح املسالك ونظمه املسمى بكشف اخلفال والغطال
 هـ(. 1274)ت 

 هـ، ...  1436نورة، امل حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
 وهو حممد الطالب بن محدون ابن احلاج السلمي.

 النظم والشرح للمؤلف نفسه، و"أوضح املسالك إل ألفية ابن مالك" البن هشام األنصاري. 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  791سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت شرح تصريف العزي/ 
 هـ؟ 1438الفتح، ر عم ان: دا -حممد ذنون يونس الفتحي.
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 1436القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -حتقيق عثمان غزال.  /شرح اجلاربردي على الشافية
 ص(.  1375مج ) 2هـ، 

مة فخر الدين أمحد بن احلسن اجلاربردي )ت  هـ( عل الشافية يف علمي   746شرح العال 
 هـ. 646الصرف واخلط البن احلاجب عثمان بن عمر )ت 

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق عبدهللا   370أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه )ت   ح/صيشرح الف

الرايض: مركز   -بن عمر احلاج إبراهيم، خالد بن حممد التوجيري، سعيد بن علي العمري.
 .ص 725هـ،  1438البحوث والتواصل املعريف، 

 
؛ حتقيق خالد بن  ـ(ه 761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت  /شرح قطر الندى وبّل الصدى

 هـ. 1438صنعاء: دار اآلاثر،  -عبود ابعامر.
 

 هـ(. 729أمحد بن حممود األصفهدي )ت بعد شرح الكافية/
 هـ...  1439حتقيقه يف كلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
هـ(؛    11آلطوي )ق  ا  شرح أمحد شرح منت العوامل املئة اجلديد يف القريب والبعيد للربكوي/  

ص )أصله رسالة ماجستري   238هـ،    1436الكويت: مكتبة آفاق،    -حتقيق آمال براك العواد.
 من جامعة الكويت(.

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق   816جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي )ت    /شرح مثلثات قطرب

 ص. 135هـ،  1436عم ان: دار جرير،  -عبدهللا بن عمر احلاج إبراهيم.
 

هـ(؛  905خالد بن عبدهللا األزهري )ت  /شرح املقدمة اآلجّرومية يف أصول علم العربية
 ص.  203هـ،  1436بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق زكرايء توانين.

  هـ   1438الكويت: دار الظاهرية،    -وبعنوان: شرح اآلجرومية، صدر بتحقيق حايف النبهان.
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ب ة: ال  شهاب الدين أمحد بن عثمان    /بحر الزاخر يف شرح مقدمة طاهرشرح املقدمة الـُمْحس 
الرايض: الصولتية   -هـ(؛ حتقيق سعود بن عبدالعزيز اخلنني. 768بن ُبَصيص الزبيدي )ت 

 ص.  690هـ،  1436للنشر، 
 

املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق زينب حممد اهلويج.  669علي بن مؤمن بن عصفور )ت  شرح املقرَّب/  
 ص )دكتوراه(.  716هـ،  1437 جامعة املنصورة، 

 من أوله، إل غاية ابب ما مل يسمَّ فاعله. 
 

حممد بن حممد  أليب العباس أمحد بن  / شرح منظومة اجلوهر املكنون يف صدف الثالثة فنون
  .هـ(1128بن يعقوب الواليل املكناسي)ت 

 هـ...  1437، اإلنسانية جبامعة ابن زهركلية العلوم ه يف  حتقيق

 
دراسة  الدين القمويل، املسمى "غاية أماين الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب"/    شرح جنم

ورقة  980هـ،  1435مة: جامعة أم القرى، مكة املكر  -وحتقيق بدرية بنت قاسم تركستاين.
 )دكتوراه(. 

 من أول اجلوازم اليت جتزم فعلني، إل آخر الكتاب.
 هـ. 727أمحد بن حممد القمويل، ت 

 
 هـ(. 650احلسن بن حممد الصغ اين )ت  /اخر واللباب الفاخرالعباب الز 

 هـ، ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 عجم لغوي.وهو م
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هـ(؛ حتقيق   805سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت    /ع رُف الشذا بتعريف مسألة كذا
عم ان: أروقة للدراسات  -ة.. )ضمن: املكتبة البلقيني389 - 319حممد عايش، ص ص 

 هـ(. 1436والنشر، 
 

هـ(؛ حتقيق أيب مدين   4أليب عمر أمحد بن مضاء القرطيب املعروف اببن احلص ار )ق  العروض/  
 هـ. 1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -شعيب تياو الطوبوي.

 
ر السيوطي )ت جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بك /علم االقتاح: يف علم أصول النحو

 1437بريوت: املؤسسة احلديثة للكتاب،  -.2ط -هـ(؛ حتقيق أمحد سليم احلمصي. 911
 . ص 175هـ، 
 

الكويت: دار الظاهرية،   -هـ(.1336هارون عدالرازق )ت رف يف علم الصرف/ عنوان الظّ 
 هـ. 1439

 
حممد بن عمر   / فتح األقفال وحلُّ اإلشكال بشرح المية األفعال، املشهور ابلشرح الكبري 

 1435بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ اعتىن به وعلق عليه عمار بن مخيسي. 930حبرق )ت 
 ص.  298هـ، 
 

مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الفتح الرابين يف حّل ألفاظ تصريف عّز املّلة الزجناين/ 
ضياء،  الكويت: دار ال -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبداحلميد السيد دومة. 977الشربيين )ت 

 هـ. 1438
 

زكراي األنصاري )ت  فتح منزل املثاين بشرح أقصى األماين يف البيان والبديع وعلم املعاين/ 
 هـ؟ 1438حويل، الكويت: مكتبة أهل األثر،  -هـ(؛ حتقيق مشتاق صاحل املشاعلي. 926
 كتبها عبدالكرمي املدرس.  / حاشية ابن عمر القره داغيعليه 



213 
 

 
هـ(؛ تقدمي   395الل احلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري )ت حنو أليب ه / الفروق اللغوية

 ص.  224هـ،  1435ابن سينا، القاهرة: مكتبة  -وحتقيق إيهاب حممد إبراهيم.
دمشق: دار الرسالة   -.2ط -حققه مجال عبدالغين مدغمش. الفروق يف اللغة: بعنوانو 

 ص.  636هـ،  1435العاملية، 
 

ت اجلُم ل وإصالح ما وقع يف أبيات سيبويه ويف شرحها الفصول واجلُم ل يف شرح أبيا
هـ(؛  577أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن هشام األنصاري )ت  / لألعلم من الوهم واخللل

 هـ.   1438حتقيق حممد بن سعد الشقريان. املدينة املنورة: النادي األديب، 
 

هـ(؛ حتقيق علي بن  291)ت أليب العباس أمحد بن حيىي الشيباين امللقب بثعلب الفصيح/ 
 هـ. 1438ء، مكة املكرمة: دار طيبة اخلضرا -.2ط -محد الصاحلي.

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة مجال    429أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت    / فقه اللغة العربية

 ص.  472هـ،  1435القاهرة: دار اجلوهرة،  -طلبة.
 

هـ(؛ حتقيق حممد   940يمان بن كمال ابشا )ت  مشس الدين أمحد بن سل   /الفالح شرح املراح
 ص.  445هـ، 1435العلمية، بريوت: دار الكتب  -السيد عثمان.

هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -كما حققه يف رسالة علمية عمر شعيب.
 ورقة )ماجستري(.  478

 
ين عبدالرمحن بن أمحد  نور الد /الفوائد الضيائية، وهو شرح اجلامي لكافية ابن احلاجب

هـ، 1435الكتب العلمية،  بريوت: دار -هـ(؛ ابعتناء إلياس قبالن. 898اجلامي )ت 
 .ص640
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 1134)ت    كمال الدين الفسائيحممد  حممد معني الدين بن    القيود الوافية يف شرح الشافية/
 480هـ،  1436 دار الرضوان، ان:عم   -.عرجي؛ ]دراسة وحتقيق[ علي عباس عليوي األهـ(
 ص. 
 

ركن الدين علي بن أيب  /احلاجبالكتاب الركين يف تقوية كالم النحوي: شرح كافية ابن 
 هـ(.  8بكر احلَد يثي )ق 

 هـ... 1435هـ،  1434حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

هـ(؛   776مجال الدين حممد بن حممد األقسرائي )ت بعد    /كشف اإلعراب يف شرح اللباب
 ج )دكتوراه(. م  2هـ،    1436الرايض: جامعة اإلمام،    -حتقيق موسى بن انصر املوسى.دراسة و 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالرزاق حامد   6ضياء الدين املكي )ق  / الكفاية يف علم اإلعراب

 ص.  337هـ،  1436عم ان: دار اإلعصار العلمي،  -مصطفى.
 

 -هـ(؛ حتقيق بالل اخلليلي.  290و  أليب طالب املفضل بن سلمة )ت حنما تلحن فيه العامة/  
 هـ. 1438]القاهرة[: خزانة األدب، 

 
حممد بن حممد الرعيين، املعروف ابحلطاب  /]هكذا، وذكروا جوازه[املتممة ملسائل اجلّرومية 

 هـ.  1438دار إيالف الدولية،  -هـ(؛ حتقيق صالح بن عبدهللا بوجليع. 954)ت 
 

 761عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت    /ربمنت شذور الذهب يف معرفة كالم الع
، الكويت: دار إيالف الدولية،  -ح بن عبدهللا بوجليع.هـ(؛ حتقيق صال  هـ. 1438حويل  

 
هـ(؛ اعتىن به القسم العلمي  395أمحد بن فارس )ت  /جمموع رسائل العالمة ابن فارس

 ص.  508م،  2018ـ، ه 1440الدوحة: دار اإلمام البخاري،   -مبكتب عباد الرمحن.
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القرآن، الالمات، أمساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( رسالة، هي: أفراد كلمات 15وفيه )
ومعانيها، أوجز السري خلري البشر، فتيا فقيه العرب، ْتام الفصيح، متخري األلفاظ، مقالة أمساء  

نريوز، مقالة كال وما  أعضاء اإلنسان، ذم اخلطأ يف الشعر، أبيات االستشهاد، املعاريض، ال
 يف اللغة، اإلتباع واملزاوجة.  جاء منها يف كتاب هللا، الثالثة

 
 256هـ،  1437عم ان: دار النور املبني،  -حتقيق حممد يوسف إدريس. /اجملموع الوضعي

 ص. 
 ( رسالة يف علم الوضع، يف فلسفة اللغة، والداللة اللفظية، من الرتاث اإلسالمي.12)
 

روي، حتفة اإلخوان،  ية على العوامل اجلرجانية والربكوية: السعد الصغري، كاجملموعة البه
 هـ. 1437دمشق: دار نور الصباح،  -عين  ا ماهر حممد عثمان. /اخلربويت 

 
بريوت:    -حتقيق وتقدمي وتعليق بلقاسم ضيف بن أيب بكر اجلزائري.جمموعة رسائل يف البالغة/  

 هـ.149هـ، 1435دار لبنان، 
 جملموعة على ثالث رسائل: حتتوي ا
هـ(.   951م الدين إبراهيم بن حممد اإلسفراييين )ت شرح الرسالة السمرقندية/ عصا -

والسمرقندية منت يف االستعارة ملؤلفه أيب القاسم بن أيب بكر السمرقندي )ت بعد 
 هـ(. وتعرف برسالة االستعارات يف البيان.  888

أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري )ت  إيضاح املشكالت من منت االستعارات/ شرح  -
 ه السابق للسمرقندي.هـ(. واملنت نفس  1192

 هـ(.   1338رسالة البيان/ طاهر بن صاحل اجلزائري )ت  -

 
 -ضبطها واعتىن  ا حممد عبدالسالم شاهني.جمموعة الشافية يف علمي التصريف واخلط/ 

 مج. 2هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية، 
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هـ(  646احلاجب )ت وعة على منت الشافية للعالمة عثمان بن عمر بن حتتوي هذه اجملم
 وعليها مخسة شروح، هي:

 هـ(. 746شرح الشافية/ أمحد بن احلسن اجلاربردي )ت  -

 هـ(.  776شرح الشافية/ عبدهللا بن حممد النقره كار )ت  -

 هـ(.  819حاشية على شرح اجلاربردي/ حممد بن أيب بكر بن مجاعة )ت  -

 هـ(.  926األنصاري )ت لكافية يف شرح الشافية/ زكراي بن حممد املناهج ا -

الفوائد اجلليلة يف شرح الفرائد اجلميلة/ إبراهيم بن حسام شريفي الكرمياين )ت  -
 .هـ(1016

 
مدايت، تركيا: دار   -صنعة حممد نوري انص.اجملموعة الناصيَّة: موسوعة حنوية حافلة.../ 

 مج.  4هـ،  1435نور الصباح، 
 وي هذه اجملموعة على: حتت

 هـ(. 672مالك )ت  نظم اخلالصة البن -

 هـ(. 911البهجة املرضية يف شرح الدرة األلفية للسيوطي )ت  -

 هـ( على البهجة.  1237حاشية مريزا أبو طالب )ت  -

 حاشية حممد نوري انص األستلي على البهجة. -

 
سامة أ؛ حتقيق  هـ(  4)ق  وي  سرتاابذي اللغوي النحاإلاحلسن بن أمحد  يب علي  ألديب/  حمنة األ

 ص. 112هـ، 1435، مؤسسة الرسالة بريوت:  -.حممد النعيمي
 

  -حتقيق وتعليق إايد بن عبداللطيف القيسي.  / مسائل اإلمام النووي لإلمام ابن مالك النحوي
 ص.  80هـ،  1435بريوت: دار املقتبس، 

 
اسة وحتقيق وتعليق أمحد حسني در   /املـ طالع يف آداب املـُطالع: جمموع يف آداب فن املطالعة

 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -، مزيدة.2ط -األزهري.
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 يشتمل على:
 رسالة يف آداب املطالعة/ حامد الغفاري. 

 شرح رسالة آداب املطالعة/ عليم هللا احلنفي.
 مقدمة يف بيان طريق املطالعة/ عبدهللا بلفقيه. 

 لوي. فصل يف آداب املطالعة/ رفيع الدين الده
 وصية السيد الشريف اجلرجاين يف مطالعة الدرس.

 رسالة يف بيان تفتيش املطالعة/ قره حافظ. 
 فائدة يف آداب املطالعة/ ابن خلدون.  

 
 860أمحد مشس الدين بن عبدهللا الرومي، الشهري بـ)د ْيَكُقوز( )ت  املطلوب شرح املقصود/  

 هـ )ماجستري(.  1436: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة   -يق إسحاق حسني روبلي.هـ(؛ حتق
 شرح لكتاب "املقصود" املنسوب لإلمام أيب حنيفة رمحه هللا، من أجل   ما أل  ف يف فن   الصرف.

 
هـ(؛ حتقيق هاين علي  1137إمساعيل حقي )ت  /معجم األلفاظ والتاكيب االصطالحية

 هـ. 1438: مركز البحوث والتواصل املعريف، الرايض؟ -حواس.
 

هـ(؛ حتقيق هشام  1317وفا حممد القوين )ت معجم التحفة الوفائية يف العامية املصرية/ 
 هـ. 1437اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية،  -عبدالعزيز.

 
هـ(؛ حتقيق   392املُعر ب: شرح قوايف األخفش واشتقاق أمسائها/ عثمان بن جين )ت 

 ص.  340هـ،  1437،  ]الرايض[: احملقق -أمحد حممد عبدالعزيز عالم.
 هـ(. 215شرح لكتاب "القوايف" لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )ت 

 
مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت  مغين اللبيب عن كتب األعاريب/ 

 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حققه فخر الدين قباوة. 761



218 
 

 
 669سن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )ت  أليب احلاملفتاح يف شرح أبيات اإليضاح/  

الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات   -هـ(؛ دراسة وحتقيق رفيع بن غازي السلمي.
 ص(.  748، 79مج ) 2هـ،  1436اإلسالمية، 

 
هـ(؛ حتقيق   471محن اجلرجاين )ت  أليب بكر عبدالقاهر بن عبدالر املقتصد يف شرح التكملة/  

 1093هـ،  1436عم ان: دار جمدالوي،  -لبدري، زهري عبداحملسن سلطان.نعيم سلمان ا
 ص. 

تكملة اإليضاح أليب علي الفارسي، ويعترب اجلزء الثاين من إليضاح العضدي، له أيًضا. وهو  
 يف الصرف، بينما األول يف أبواب النحو. 

 
املنصورية  مجال الدين يوسف بن احلسن ابن خطيب  /بن مالكمقصد السالك إىل ألفية ا

 هـ(. 809)ت 
 هـ...  1438حتقيقه يف جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حتقيق   855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت  مالح األلواح يف شرح مراح األرواح/  

 ص. 430هـ، 1435العلمية، بريوت: دار الكتب   -حممد السيد عثمان.
 

هـ لكتاب التصريف   392ن بن جين املتوىف سنة املنصف: شرح اإلمام أيب الفتح عثما
  -حتقيق حممد عبدالقادر أمحد عطا.هـ(/  247لإلمام أيب عثمان املازين البصري )ت 

 ص. 704هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

هللا بن حممد اخلزرجي  عبدمنظومة الرامزة يف علمي العروض والقافية، املسماة ابخلزرجية/ 
عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -هـ(؛ حتقيق وتعليق أمحد حممد فريد. 626األندلسي )ت 

 هـ.  1439
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أليب حي ان حممد بن يوسف األندلسي )ت  /منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك

الكتب احلديث،  إربد: عامل -هـ(؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجار، يس أبو اهليجاء. 745
 ص(.  1624مج ) 4هـ،  1436

 
شرح ودراسة يسرية  هـ(/  518نزهة الطرف يف علم الصرف ألمحد بن حممد امليداين )ت 

 ص.  590هـ،    1435القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث: اجلزيرة للنشر،    -حممد إبراهيم حسن.
 

هـ( على   1361د )ت نظم العالمة عثمان بن حممد آغا الديوجي املوصلي قاضي بغدا
بريوت:  -اعتىن به وراجعه عبدهللا الظاهر، أكرم عبدالوهاب. /ار للربكويمنت إظهار األسر 

 .ص 46هـ،  1435الدار العربية للموسوعات،  
 

عبدهللا بن عبدالرمحن املوقت )ت  النفحات املعطارة يف بيان احلقيقة واجملاز واالستعارة/ 
 ص.   81هـ،    1437عم ان: دار املأمون،    -مولود األنصاري.هـ(؛ حتقيق حممد حممد    1223

 

أليب بكر بن إمساعيل هداية السالك إىل حترير "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك"/ 
 هـ(. 1019الشنواين )ت 

 هـ...  1437الرايض، يف حتقيق طلبة أو طالبات الدراسات العليا جبامعة اإلمام 
 

هـ(؛ حتقيق صالح بن عبدهللا   646جب )ت  مجال الدين عثمان بن احلا  /نظم الكافيةالوافية  
 هـ. 1439الكويت: دار إيالف الدولية،  -بوجليع.

 
 هـ(.  544أمحد بن علي البيهقي )ت  /ينابيع اللغة

 هـ، ...  1439حتقيقه يف كلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
 ن معاجم أخرى.فوائد م وضم إليه  ،من شواهده "الصحاح" جرَّد فيه
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

 -.2ط -هـ(؛ حتقيق مريزن سعيد عسريي. 4إسحاق بن علي الرهاوي )ق  /أدب الطبيب
 ص.  355هـ،  1437الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 
(؛ هـ1290)ت  عثمان بن عبدهللا بن بشر النجدي    /السبعة السيارةاإلشارة إىل معرفة منازل  

 هـ. 1436الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،  -.حممد بن سعد املقر ي حتقيق
 

هـ(؛ حتقيق مصطفى  5أليب احلسن علي بن أمحد النسوي )ق  /التجريد يف أصول اهلندسة
 ص. 662ـ، ه 1437لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -موالدي.

 
  -هـ(؛ حتقيق عبدالعايل املدبر.  250حزام اخلَْتلي )ت    حممد بن يعقوب بن أيباخليل والبيطرة/  

 هـ. 1439املغرب: معرض الفرس، 
 

 . هـ( 1147اخلليلي )ت  [بن حممد]رسالة يف تعمري عني بيت املقدس للشيخ حممد 
الشريف وجهود الدولة العثمانية  حققت وطبعت مع كتاب: املاء ومصادره يف مدينة القدس 

ة من خالل السجل الشرعي/ دراسة وحتقيق حممد عدانن البخيت،  يف توفريه: دراسة واثئقي
 ص.  307هـ،  1435لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -نوفان رجا السوارية.

 
ى هـ(؛ حتقيق مصطف 845كمال الدين احلسن بن علي الفارسي )ت   /رسالة يف الزاوية

 ص. 287هـ،  1435لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -موالدي.
 

  - هـ(؛ حتقيق خالد حريب. 311أليب بكر حممد بن زكراي الرازي )ت سّر صناعة الطب/ 
 ص. 163هـ،  1436اإلسكندرية: دار الوفاء، 
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حممد  هـ(؛ حتقيق أمحد بن    785مشس الدين حممد بن حممد املنبجي )ت  الطاعون وأحكامه/  
 1438؛ بريوت: توزيع دار ابن حزم، الدوحة: روااي للدراسات والبحوث  -بن غامن آل اثين.

 ص.  398هـ، 
 

دمشق:   -هـ(؛ إعداد وحتقيق حممد ايسر زك ور.  421حممد بن احلسن اخلازن )ت بعد  الطّ ْيب/  
 ص. 147هـ،  1436اهليئة العامة السورية للكتاب، 
 ماسويه يف جواهر الطيب املفردة.مع ملحق كتاب يوحنا بن  

 
أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن سعيد   /صناعة العطور طيب العروس ورحيان النفوس يف 

القاهرة: دار الكتب والواثئق   - هـ(؛ حتقيق ودراسة لطف هللا قاري. 390التميمي )ت حنو 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(. 336هـ،  1435القومية، 

 
القاهرة: معهد  -حتقيق ودراسة حممد يسري سالمة. /والتايق  كتاب شاانق يف السموم

 ص. 211هـ،  1435خطوطات العربية؛ اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية،  امل
 

هـ(؛ حتقيق حممد  749حممد بن إبراهيم بن األكفاين )ت  /كشف الرَّين يف أحوال العني
فيصل للبحوث والدراسات    الرايض: مركز امللك   - .2ط  -ظافر وفائي، حممد رواس قلعه جي.

 ص.  372، 36هـ،  1437اإلسالمية، 
 
  776لسان الدين حممد بن عبدهللا بن اخلطيب )ت    / ة: ُمقنعة السائل عن املرض اهلائلمقال

 ص. 114هـ،  1436الرابط: دار األمان،  -هـ(؛ حتقيق وتقدمي حياة قارة.
 

إبراهيم بن الشاطر الدمشقي، وقد يُعرف ابملطع  م علي بن  /النفع العام يف العمل ابلربع التام
القاهرة: دار الكتب والواثئق  -يق ودراسة أسامة فتحي إمام.هـ(؛ حتق 777الفلكي )ت 

 ص.  378هـ،  1437القومية، 
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 629موفق الدين عبداللطيف بن يوسف البغدادي )ت  /... النصيحتني لألطبال واحلكمال

 هـ. 1438لقاهرة: معهد املخطوطات العربية، ا -هـ(؛ حتقيق حممد كامل جاد.
 

تقي الدين حممد بن معروف الدمشقي الراصد )ت  يقة األنظار/  نُور حدقة األبصار ونـ ْور حد
 1436القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -هـ(؛ حتقيق ودراسة حسن عبداحلفيظ. 993
 ص )أصله رسالة علمية(.  505هـ، 

 هو علم يُعرف به أحوال املبَصرات، يف كميتها وكيفيتها. كتاب يف علم املناظر، و 
 

هـ(؛ حققه   696صالح الدين بن يوسف الكح ال احلموي )ت ع الفنون/ نور العيون وجام
 -وعلق عليه علميًّا حممد ظافر الوفائي؛ راجعه وضبطه وزاد يف تعليقاته حممد رواس قلعجي.

، 33هـ،  1437سات اإلسالمية، الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدرا -.2ط
 .ص676
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 األدب والشعر
 

هـ(؛ اعتىن به عبدالرمحن بن  622جعفر بن حممد مشس اخلالفة )ت  أليب الفضلاآلداب/ 
 مج. 2هـ،  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -انصر السعيد.

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  789عز الدين علي بن احلسني املوصلي احلنبلي )ت  / اختبار االختيار

ئل العلمية؛ عم ان: أروقة  الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسا -حممد بن سامل البدراين.
 (. 1)من تراث احلنابلة األديب؛  -ص. 376هـ،  1438للدراسات والنشر، 

 هـ(. 764مجعه من منشآت شيخه صالح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي )ت 
 

أبو حيان علي بن حممد التوحيدي   /جمموع مسامرات يف فنون شىتاإلمتاع واملؤانسة: وهو 
بريوت: دار    -.2ط  -حممد حسن إمساعيل، أمحد رشدي شحاته. هـ(؛ حتقيق  400)ت حنو  

 .ص 534هـ،  1435الكتب العلمية، 

 
مرعي بن يوسف  بديع اإلنشال والصفات يف املكاتبات واملراسالت، املعروف إبنشال مرعي/  

الكويت: لطائف لنشر  -هـ(؛ حتقيق علي حممد زينو. 1033ي احلنبلي )ت الكرمي املقدس
 ص. 568هـ،  1436العلمية؛ عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  الكتب والرسائل

 . الغزل املطلوب يف احملب واحملبوبيليه للمؤلف نفسه ديوان شعره: 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة السيد   922عائشة بنت يوسف الباعونية )ت    /البديعية الكربى وشرحها
سالة ماجستري من ص )أصله ر  811، 71هـ،  1436طنطا: دار النابغة،  -محدان سعد.
 جامعة طنطا(. 

 
هـ(؛ حتقيق حممد    430أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت  برد األكباد يف األعداد/  

 ص. 213هـ،  1436القاهرة: دار اإلمام مسلم،  -خري رمضان يوسف.
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هـ(؛ حتقيق حممود حسن  837أليب بكر بن علي بن حجة احلموي )ت  /هيل الغريبأت

 هـ. 1439ملدينة املنورة: النادي األديب، ا -املصري.
 وهو الذيل الثاين لكتابه: مثرات األوراق فيما طاب من نوادر األدب وراق. 

 
 862أْقرَبس الشافعي )ت  لعالء الدين علي بن حممد بن    /حتكيم العقول أبفول البدر ابلنزول

هـ،  1437املالكية،  تونس: بريوت: الدار -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالسالم اهلم ايل سعود.
 ص. 279

فهو اعرتاض على كتاب "نزول الغيث الذي انسجم يف شرح المية العجم" للدماميين، وانتصار  
 للصالح الصفدي يف شرحه لالمية الطغرائي. 

 
فقرال فيمن تقدمته الفالكة من الكربال، املعروف بكتاب الفالكة  تسلية األدابل وأسوة ال

عم ان:    -هـ(؛ حتقيق مروان العطية.  838د بن علي الدَّجْلي )ت  شهاب الدين أمح  / واملفلوكني
 ص.  700هـ،  1439دار غيداء، 

 
 1435بريوت: دار الكتب العلمية،    -لناظم جمهول؛ حتقيق حلسن بن علجية.تعشري الربدة/  

 ص.  208 هـ،
 

 هـ(؛ 392عثمان بن جين )ت  /التمام يف شرح أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري
ص )املنصورة: مطابع    795هـ،    1437]الرايض[: احملقق،    -حتقيق ودراسة أمحد حممد عالم.

 آرت الين(.
 

؛  هـ( 440احلسن بن عيسى بن جعفر املقتدر ابهلل )ت  / التنبيه والتعريف يف صفة اخلريف
أبو ظيب: قنديل للطباعة والنشر،   -حتقيق غازي خمتار طليمات، حممد حميي الدين مينو.

 هـ. 1438
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 يف األدب، ما ورد يف فصل اخلريف من نثر وشعر. 
 

هـ(؛ حتقيق   219املنسوب لعلي بن عبيدة الرحياين )ت حنو جواهر الك ل م وفرائد احل ك م/ 
الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع    -الرَُّشيد.ودراسة عبدهللا بن ُسليم  

 ص. 423هـ،  1437لدراسات اللغة العربية وآدا ا، 
 

 1272عبداللطيف بن عبداحملسن الصح اف )ت    / داعية وايل البالد إىل طريق احلق والرشاد
ص )لقاء   61هـ،  1436 بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد رفيق احلسيين.

 (.17العشر األواخر ابملسجد احلرام: السنة 

 ومعها له:  
 .65 – 63، ص منظومة يف القهوة

 .73  –  67هـ(، ص    1270)وجواب اللغز لعبداجلليل بن ايسني الطبطبائي، ت    لغز الساعة
 

هـ( من ديوان شعره/   622 –  543ُدرُّ النظم ونظم الدُّّر: خمتارات ابن مشس اخلالفة ) 
 هـ 1439املدينة املنورة: النادي األديب،  -دراسة وحتقيق عبدالرازق حويزي.

 
مجال امللك أيب القاسم علي بن أفلح بن حممد العبسي البغدادي    ديوان ابن أفلح العبسي:

دمشق: اهليئة السورية للكتاب،   -عين جبمعه وحتقيقه إبراهيم صاحل. / هـ 536املتوىف سنة 
 هـ. 1439

 
هـ(   386ديوان اإلمام أيب حممد عبدهللا بن أيب زيد القريواين امللقب مبالك الصغري )ت 

الرايض   -مجع وحتقيق عمار سعيد. /من متفرق قصائده ومقطوعاتهرمحه هللا تعاىل: جمموع 
 هـ. 1439دار الرب، 

 البن أيب زيد القريواين. /رسالة إىل طالب علم ه: يلي
 



226 
 

مجع وحتقيق  /هـ(  384ديوان رسائل الصايب أيب إسحاق إبراهيم بن هليل الكاتب )ت 
 هـ. 1438اإلسالمي،  لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث  -ودراسة إحسان ذنون الثامري.

 
قيق ودراسة عباس هاين مجع وحت  /هـ(  170ديوان عبدامللك بن عبدالرحيم احلارثي )ت حنو  

القاهرة: مؤسسة أروقة للدراسات والنشر؛ جنران، السعودية: اندي جنران األديب،  -اجلراخ.
 هـ. 1438

 
هـ(؛ دراسة   1057)ت حممد علي بن حممد عالن الصد يقي الذخر والُعدَّة يف شرح الربدة/ 
؛ عم ان: أروقة للدراسات  املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة -وحتقيق أمحد طوران أرسالن.

 هـ.  1439والنشر، 
 

أليب املطر  ف  / فو، بغية املستطرف وغنية املتطرّ  أخوانية، رسائل ابن عمرية الديوانية واإل
هانئ اللخمي علي بن عها حممد بن مج هـ(؛ 658أمحد بن عبدهللا بن عمرية املخزومي )ت 

 دار الكتب العلمية،  بريوت: -.معمر؛ دراسة وحتقيق حممد بن هـ( 733)ت  السبيت
 ص. 560هـ، 1435

 
الرايض:   -رسائل تراثية يف النقد والبالغة/ حتقيق ودراسة حممد بن عبدالرمحن اهلدلق. 

ت اللغة العربية وآداهبا،  جامعة امللك سعود، كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسا
 ص.  119هـ،  1437
 وهي:
 322أليب احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي )ت    /املعمىرسالة يف استخراج   -

 هـ(.

أليب إسحاق إبراهيم بن هالل الصابئ )ت  / رسالة يف الفرق بني املتسل والشاعر -
 هـ(. 384
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الدين علي بن عبدالكايف تقي  /اإلغريض يف احلقيقة واجملاز والكناية والتعريض -
 هـ(. 756السبكي )ت 

 
مشس   /رح لربدة البوصريي املسماة الكواكب الدرية يف مدح خري الربيةالرْقم على الربدة: ش 

املنامة:   -هـ(؛ حتقيق حممد عايش. 776الدين حممد بن عبدالرمحن بن الصائغ الزمردي )ت 
 هـ(. 1439هـ )أو  1438، والنشرأروقة للدراسات  عم ان: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق   684البقاء صاحل بن شريف الرندي )ت  أليب    /روضة األنس ونزهة النفس

 هـ )دكتوراه(.  1438تطوان: جامعة عبداملالك السعدي،  -حممد فوزار.
 

 هـ(؛ حتقيق عبداحلكيم  597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  ة الناقل ونزهة العاقل/  روض
 .هـ 1438ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي،  -األنيس.

قال مؤلفه رمحه هللا: "هذا كتاٌب انتخبُت فيه م ْن غرر  املنقوالت، ودرر  املقوالت، ليكون روضًة  
 للنفس، وراحًة للقلب".

 
ة أمحد بن موسى السخاوي؛ حتقيق ودراس  /سجع الورق املنتحبة يف مجع املوشحات املنتخبة

 هـ. 1438أبو ظيب: هيئة أبو ظيب للثقافة والسياحة،  -إميان أنور حسن.
 

شرح ابنت سعاد: شرح قصيدة كعب بن زهري رضي هللا عنه يف مدح الرسول صلى هللا  
  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممود عكاشة.  761أتليف عبدهللا بن هشام األنصاري )ت  عليه وسلم/  

 ص. 543هـ،  1435القاهرة: دار النشر للجامعات، 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  794 ادر الزركشي )ت حممد بن عبدهللا بن  /شرح الربدة للبوصريي
 هـ. 1439القاهرة: احملقق،  -علم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية.
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هـ(؛ حتقيق بالل  486أليب عبدهلل احلسني بن أمحد الزوزين )ت شرح القصائد السبع/ 
 هـ. 1439؟: خزانة األدب،  -.اخلليلي، أمحد عبداحلميد

 
 1439هـ(؛ اعتىن به حسني بن حيدر اهلامشي،  256بن بكار )ت الزبري  /الفكاهة واملزاح

 ص )كتاب إلكرتوين(. 106هـ، 
 

هـ(؛ دراسة   568لسعد بن علي احلظريي الوراق، املعروف بدالل الكتب )ت  /ملح امللح 
ركز امللك فيصل للبحوث والدراسات الرايض: م -وحتقيق شادن عبدالقدوس األنصاري.

 .مج 2هـ،  1435اإلسالمية، 
 

  - حتقيق عبداحلليم حسني اهلروط، حممود عبدالرحيم صاحل. /خمطوطات من التاث مطوية
 ص.  172هـ،  1436عم ان: دار جرير، 

 فيه حتقيق ثالث خمطوطات:
األصفهاين  خريدة القصر وجريدة العصر )قسم شعراء عسقالن(/ عماد الدين الكاتب   -

 هـ(. 597)ت 

 هـ(. 679أوزان القريض/ حيىي بن عبدالعظيم اجلزار )ت ديوان التحريض على حفظ  -

 هـ(. 463الرسالة اجلدية/ ابن زيدون )ت  -

 
مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت   / املدحة اجلزرية: لطيبة بتُّ طول الليل أسري 

 هـ. 1437ر اإلحسان، حنو القاهرة: دا -هـ(؛ إعداد هشام أمحد جنيد. 833
 

الرايض:    -هـ(؛ حتقيق حسن بن أمحد النعمي.  923عبدالرحيم العباسي )ت    /املقامات العشر
 هـ. 1437دار األلوكة، 
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  / هـ 309املنتخب من كتاب اهلدااي أليب بكر حممد بن خلف بن املرزابن، املتوىف سنة 
 ص.  95هـ،  1435بريوت: دار الطليعة،  -حتقيق جليل العطية.

 
شهاب الدين أمحد بن فضل هللا العمري )ت النبذة الكافية يف معرفة أوضاع الكتابة/ 

 هـ. 1438عمَّان: أروقة للدراسات والنشر،  -هـ(؛ حتقيق علي حممد زينو.749
 وهو يف فصول مقتَضبة يف قوانني املكاتبات، وأساليب املراسالت. 

 
دين حممد بن أيب بكر الدماميين بدر ال / نزول الغيث الذي انسجم يف شرح المية العجم

تونس: بريوت: الدار املالكية،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالسالم اهلم ايل سعود. 828)ت 
 ص )أصله رسالة علمية(.  319هـ،  1437

 
هـ(؛ حتقيق طارق    632للوزير أيب الوليد أمحد بن عيسى األفيلح )ت  نظم الدرر ونثر الزهر/  

 ص.  480هـ،  1438مدية للعلماء، ابطة احملالرابط: الر  - طاطمي.
 

سراج الدين أبو احلسن علي بن سعيد بن محامة املغريب   /نفائس األعالق يف مآثر العشاق 
بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق هدى وائل عامر.  604)ت  

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  479هـ، 1436
 

علي بن احلسن بن عنرت، املعروف بشميم احلليب )ت  /قاماتشرح املالنكت املفحمات يف 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية اللغة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن اليف املطريف. 601

 هـ )دكتوراه(.  1439العربية، 

 
 590أليب اخلري سالمة بن عبدالباقي األنباري )ت  /النكت واإلشارات يف شرح املقامات

 .هـ1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -راسة وحتقيق عبداجمليد بن عثمان اليتيمي.هــ(؛ د
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 التاريخ والتاجم 
 

 التاريخ 
 

حممد )اإلمام( ابن مصطفى ماء العينني )ت  /إسعاف السائل ابلكالم على بعض املسائل
هـ، 1436لكتب العلمية،  االرابط: دار األمان؛ بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق أنس أمني.  1390
 ص. 208

 وهو يف اتريخ شنقيط وسكاهنا، وأهنا من املغرب.
 

هـ(؛   902مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت    /اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذمَّ التاريخ 
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -حتقيق سامل بن غرت الظفريي.

 
هـ(؛ حققه وخرج   774ن عمر بن كثري الدمشقي )ت  إمساعيل بأليب الفداء  البداية والنهاية/  

 -أحاديثه حميي الدين ديب مستو وآخرون؛ راجعه عبدالقادر األرانؤوط، بشار عواد معروف.
 مج. 21هـ،  1436الدوحة: وزارة األوقاف؛ دمشق: دار ابن كثري، 

 
 1169)ت  حسني خوجه بن علي بن سليمان  / بشائر أهل اإلميان بفتوحات آل عثمان

 مج. 3هـ،  1435القاهرة: دار ابن رجب،  -هـ(؛ حتقيق حممد أسامة زيد.
 

؛ حتقيق هـ(660بن العدمي )ت عمر بن أمحد كمال الدين   /بغية الطلب يف اتريخ حلب
 مج. 12هـ،  1438لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -.املهدي عيد الرواضية

واألجزاء العشرة األول ْتثل ما وصلنا من    . ن الكتاب ملتبقية محمققاً على أصول املؤلف اخلطية ا
كتاب الاجلزء احلادي عشر صنعه احملقق الستدراك ما وقع له من الضائع من و أصل الكتاب، 

املصادر املختلفة اليت نقلت عنه، ومس اه: »امللتقط من الضائع«، واشتمل اجلزء الثاين عشر   من
 .ب تحليلية للكتاالكشافات الفهارس و العلى 
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هـ(؛ حتقيق رضوان بن صاحل    488أليب عبدهللا حممد بن فتوح احلميدي )ت    /بلغة املستعجل

 هـ. 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -احلصري.
 رسالة القاضي عياض إل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  معه:

 هـ(.  1036ودفع الضري عن كالم ابن خري/ أليب العباس السوداين التنبكيت )ت 
 

 1212]ت  العباسي    ]بن عبدالقادر[بيان مراحل احلج من "ت ُلو": رحلة مصطفى فقري هللا  
الرايض: مركز امللك   -حتقيق حيىي حممود بن جنيد.  /م  1764هـ،    1177إىل احلج سنة    هـ[

 ص.  312هـ،  1437فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
 )تلو( قرية اتبعة إلسعرد برتكيا. 

 
؛ هـ( 1258)ت  أتليف عبدالسالم بن عمر بن حممد /م العرب أمن كتاب  اتريخ ماردين

  دار املقتبس،  بريوت: -.براهيم الدوسكيإسني حت جمليد السلفي,حتقيق وتعليق محدي عبدا
 ص. 201هـ،  1435

 
حممد بن حممود بن النجار )ت اتريخ املدينة املنورة، املسمى الدرة الثمينة يف أخبار املدينة/  

هـ،  1438املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان،  -.2ط -؛ حتقيق عبدالرزاق املهدي.هـ( 643
 ص. 344

 
أبو   -حققها حممد الزاهي. / هتذيب األطوار يف عجائب األمصار: رحلة مرتضى الكردي
 ص.  355هـ،  1436ظيب: دار السويدي؛ بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 
هـ(؛ تقدمي يوسف   718رشيد الدين فضل هللا مهداين )ت  /لغازاين(جامع التواريخ )اتريخ ا

 هـ؟ 1439طهران: مركز بزوهشي مرياث مكتوب،  -اهلادي.
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  - .؛ ترمجة خالد زايدةهـ( 12 )ق حممد جليب سفارة انمه فرنسا/ جنة النسال والكافرين =
 ص. 154هـ، 1435، رؤية للنشر لقاهرة:ا
 

هـ(؛   954جار هللا حممد بن عبدالعزيز بن فهد املكي )ت ُقرى/ حسن الق رى يف أودية أمّ  ال
 392هـ،  1435القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  -حتقيق أمحد ضياء بن حممد قللي العنقاوي.

 ص. 
 

هـ(؛  843علي بن حممد ابن خطيب الناصرية )ت  /الدر املنتخب يف تكملة اتريخ حلب
 ص. 220هـ،  1435دة: احملقق، ج -ق صاحل بن خمضور العطاوي.دراسة وحتقي

كما حقق من قبل نوار بن مشعان العتييب يف رسالة ماجستري قدمت إل جامعة أم القرى عام 
 هـ )حتقيق اجلزء األول منه، وقد تويف احملقق(. 1436

 
حتقيق حممد    هـ(؛   776للحسن بن عمر بن حبيب احلليب )ت    /درة األسالك يف دولة األتراك

 هـ. 1435اهرة: دار الكتب والواثئق القومية، الق -حممد أمني.
 هـ، ونشر سابًقا.  801وذيَّل عليه ابنه طاهر إل سنة 

 هـ. 714 – 648ورأيت منه اجمللدين األولني: حوادث 
 

 الشرقيالفاسي  حممد الطيب بن حممد بن موسى    /رحلة ابن الطيب من فاس إىل مكة املكرمة
 1435  دار نور حوران ،  دار العرب:  دمشق:  -.غينمحد عبدالأ؛ حتقيق عارف  هـ(1171)ت  
 هـ. 426هـ، 
 

ي ايل. 1102احلسن بن مسعود اليوسي )ت  /الرحلة احلجازية   -هـ(؛ بعناية عبداجمليد خ 
 هـ.  1439الرابط: اخلزانة امللكية، 
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دراسة وحتقيق سعاد  /هـ( 1063جي: عبدالرمحن بن حممد بن اخلروب اجملاجي )رحلة اجملا
 هـ؟ 1439ديب: مجعية مجعة املاجد للرتاث والثقافة،  -د الشيخ.آل سي

 
رحلة املغريب إىل ترمي، املسماة بذل النّ حلة ملن حيب الناصحني الكرام األجلَّة بذكر ما  

وأهلها يف الرحلة: مشاهدات سائح مغريب يف بالد حضرموت أودعه املغريب من مشائل ترمي  
طنجة: دار احلديث الكتانية،   -عبدالرحيم العلمي.ملؤلف جمهول؛ حتقيق  /هـ 865سنة 

 هـ. 1439
 

هـ(؛   1150أليب حممد سيدي الشريف بن حممد اإلسحايف )  /رحلة الوزير اإلسحايف احلجازية
 جـ.  2هـ،  1438وزارة األوقاف، الرابط:  -حتقيق حممد األندلسي.

 
مجيع املؤمنني خصوًصا بين    املسماة مربدة الغليل وشافية الغل من صدور  ،الرسالة الغالوية

 -هـ(؛ حتقيق محاه هللا ولد السامل.  1242حممد اخلليفة بن حممد الُكنيت )ت    أتليف   /حممد غل
 .ص 434هـ، 1434بريوت: دار الكتب العلمية، 

 اتريخ موريتانيا. وهو يف 
 

ن حممد بن حممد ب / الزهرة النائرة فيما جرى يف اجلزائر حني أغارت عليها جنود الكفرة
هـ(؛ ضبط النص وعلق عليه خري الدين   1222عبدالرمحن بن رقية التلمساين )ت بعد 

 هـ. 1438اجلزائر: أوراق ثقافية،  -سعيدي.
 

 هــ(؛ حتقيق  1010در بن أمحد الشافعي )ت  عبدالقا  /السالح والُعدَّة يف فضائل بندر جدة
 هـ. 1439القاهرة: الروضة للنشر،  - خضر بن صاحل بن سند.

 
راشد  (؛ حتقيقهـ1181 )ت سحيم حممد بن سليمان بن  /ة بين حنيفة يف حروب الردةسري 

 هـ. 1439بريوت: جداول للنشر،  -.بن حممد بن عساكر
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أليب الثناء شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت   /غرائب االغتاب ونزهة األلباب

 -ه إبراهيم مشس الدين.هـ(؛ تقدمي عباس العزاوي؛ شرحه ووضع حواشيه وفهارس 1270
 ص.  584هـ،  1436بريوت: الدار العربية للموسوعات، 

 
 هـ(. 1088املنسوبة البن عتيق )ت فضائل محص/ 

يف كتب الرتاث العريب اإلسالمي/ أتليف وحتقيق حقق وطبع مع: فضائل مدينة محص وأهلها 
 ص.  80هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -رائد أمري الراشد.

 
 هـ(. 630علي بن حممد بن األثري اجلزري )ت  /لكامل يف التاريخ ا

 هـ... 1436 – 1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

والنهاية: خمتصر من اتريخ احلافظ عماد الدين ابن كثري )مبدأ  ما ورد من الرواية يف البداية  
هـ(؛ اعتىن به ليامني    852الين )ت  أمحد بن علي بن حجر العسقاخلليقة وقصص األنبيال(/  

 ص.  431هـ،  1436اجلزائر: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم،  -بن قدور العنايب.
 ر من كتاب البداية البن كثري، فلم يكمله. رجح احملقق أن يكون هذا كل ما اختصره ابن حج

 
هرة: دار الرسالة،  القا -حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.جمموع فيه فضائل الشام/ 

 هـ.  1439
 حيتوي على:

 هـ(. 729اإلعالم بفضائل الشام/ أليب إسحاق بن الفركاح )ت 
 هـ(. 1004ملقدسي )ت خمتصر اإلعالم بفضائل القدس والشام/ لنور الدين بن غامن ا

 هـ(.  729رسالة يف تعيني قرب موسى عليه السالم / أليب إسحاق بن الفركاح )ت 
 هـ(. 953أخبار الكثيب/ مشس الدين حممد بن علي طولون )ت  حتفة احلبيب يف
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 761{/ البن كيكلدي العالئي )ت َواذُْكْر يف  اْلك َتاب  ُموَسى  رسالة يف تفسري قوله تعال: }
 هـ(.

يَم َكاَن أُمَّةً رسالة يف تفسري قوله تعال: }  هـ(. 761{/ البن كيكلدي العالئي )ت إ نَّ إ بـْرَاه 
 هـ(. 1272ء دمشق الشام/ حسن بن إبراهيم بن البيطار )ت نبذة يف بنا

 
اختصار تقي الدين  /خمتصر اتريخ مكة املشرَّفة شرَّفها هللا تعاىل لإلمام أيب الوليد األزرقي 

مكة املكرمة:    -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر بن حممد الغامدي.  833ىي بن حممد بن الكرماين )ت  حي
حلرام واملسجد النبوي، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث الرائسة العامة لشؤون املسجد ا

 ص.  526هـ،  1437اإلسالمي، 
 

 هـ(. 833)ت  أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري /خمتصر يف اتريخ اإلسالم للذهّب
 هـ...  1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ( واإلمام سعيد   1266  –  1138( ) مراسلة واثئقية بني حممد علي ابشا )سلطان مصر

حررها حممد بن إبراهيم هـ(/  1273 – 1212بن سلطان )سلطان ُعمان وزجنبار( )
  هـ. 1438والرتاث والواثئق، الكويت: مركز املخطوطات  -الشيباين.

 
 1157حممد الصغري بن حممد اإلفراين )ت بعد نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلادي/ 

 ص. 584هـ،   1437الرابط: املطبعة امللكية،  -.2ط -عبداللطيف الشاديل.هـ(؛ حتقيق 
شرفاء حديث عن السالطني السعديني، الذي أخذ ثلثي حجم الكتاب، مث حديث عن دولة ال

 السجلماسيني وملوكها.. 
 

هـ(؛  960أمحد بن علي بن زنبل الرمال )ت  /قعة السلطان الغوري مع السلطان سليم وا
 هـ. 1435القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -يز مجال الدين.حتقيق عبدالعز 
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هـ( وواثئق إبراهيم بن مهنا أاب   1371 –  1227واثئق الصريف )املكان ال املعركة( )
بريوت: دار املقتبس،   -مجع وإعداد إبراهيم بن عبدالعزيز اليحىي.اخليل )ابرد العيش(/ 

 .هـ1438
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 التاجم 
 م احملّدثني يف علوم احلديث( )مالحظة: تراج

 
هـ(؛  1290احلسن بن أمحد عاكش الضمدي )ت  /املخالفاإلحتاف يف أنساب أشراف 

 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -حتقيق حممد بن حمسن الديباجي.
 

 1082عمر آغا بن يوسف آغا النمر النابلسي )ت بعد  /اإلحتاف يف نسبة آل األشراف
 هـ. 1437الرايض: دار الوراق،  -خالد صليعي احلراكي. هـ(؛ حتقيق سليمان بن

 .590  –  317طبع آبخر: غاية املهتم يف مسألة الشرف من جهة األم/ للمحقق السابق، ص  
 

هـ(؛ حتقيق عامر حسن   275أليب بكر أمحد بن حممد املرُّوذي )ت    /أخبار الشيوخ وأخالقهم 
 هـ. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -صربي.

 
هـ(؛   743عبدالباقي بن عبداجمليد اليماين )ت إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني/ 

الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،   -.2ط -حتقيق عبداجمليد دايب.
 ص.  518، 43هـ،  1437

 
املديوين )ت بعد حممد بن حممد بن مرمي امللييت  / البستان يف ذكر العلمال واألوليال بتلمسان

 ص.  608هـ، 1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر بوابية.1025
 

هـ(؛   1162حممود بن عثمان الرحيب )كان حيًّا سنة    /هبجة اإلخوان يف ذكر الوزير سليمان
هـ،  1436دمشق: دار الزمان؛ أربيل: مكتب التفسري،  -حتقيق عماد عبدالسالم رؤوف.

 ص. 111
 هـ. 1175الوزير سليمان ابشا، ت 
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 ( هـ.623عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت التدوين يف ذكر أهل قزوين/ 
 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
أليب العباس أمحد بن خليل بن اللبُّودي )ت  /تذكرة الطالب النبيه مبن نسب ألمه دون أبيه

 هـ. 1439تونس: الدار املالكية،  -سالم اهلم ايل سعود.عبدالهـ(؛ حتقيق  896

 
أليب املعايل حممد بن عبدالرمحن بن زين العابدين   /تراجم علمال األمَّة من احملدّ ثني خاصَّة

 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(، حتقيق عبدهللا الكندري. 1167الغز  ي )ت 
 (.16جد احلرام: السنة ابملس ص )لقاء العشر األواخر  71هـ، 

 ]تراجم ألصحاب الكتب الستة وغريهم من كبار املصن  فني[.
 

ْيد الب ط ْليـ ْوسي دراسة وحتقيق فايز ه،(؛    529اإلشبيلي )ت    الفتح بن خاقان   /ترمجة ابن السّ 
 هـ. 1435الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم،  -.القيسي

 
]قدَّم له هـ/  873د السخاوي، املؤلَّف سنة ترمجة اإلمام النواوي خبط مشس الدين حمم

 ص.  123هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حممد بن انصر العجمي[.
خمطوطة مصورة على هيئتها وبلوهنا، يف طباعة دقيقة، من خمطوطات خزانة الشيخ زهري 

من أتليف وخط   ة اإلمام حيىي بن شرف النووي رمحه هللا، الشاويش رمحه هللا، وهي يف ترمج
هـ، وعنوان    873هـ(، انتهى من أتليفها عام    902العالمة حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  

 املخطوطة كما هو بقلم السخاوي: "ترمجة شيخ اإلسالم قطب األولياء الكرام" فقط.
 

أليب العباس الوليد بن   /أصحابه التسمية واحلكاايت عن نظرال مالك وأصحابه وأصحاب
الرابط: الرابطة   -هـ(؛ حتقيق رضوان بن صاحل احلصري. 392مري السرقسطي )ت بكر الغَ 

 ص.  200هـ،  1436احملمدية للعلماء، 
 ذكر فهرسة الكتب املصنفة على مذهب أهل املدينة. يليه للمؤلف نفسه: 
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 وهو يف تراجم الفقهاء املالكية وبيان كتبهم. 
 

أمحد بن حممد املكناسي الشهري اببن   /س جذوة االقتباس فيمن حلَّ من األعالم مدينة فا
الدار البيضاء: مركز الرتاث الثقايف  -هـ(؛ حتقيق وتعليق حممد بن عزوز. 1025القاضي )ت 

 . ص 627هـ، 1435املغريب، 
 

  909املربد )ت  مجال الدين يوسف بن حسن بن    / مجع اجليوش والدساكر على ابن عساكر
 هـ. 1439لرايض: دار العقيدة، ا -هـ(؛ حتقيق حسني بن مانع القحطاين.

 
جار   /اجلواهر احلسان يف مناقب السلطان سليمان بن عثمان، املشتهر بسليمان القانوين

 -هـ(؛ حتقيق حممد بن سالمة العطوي. 954هللا حممد بن عبدالعزيز بن فهد املكي )ت 
 هـ. 1439ت والنشر، عم ان: أروقة للدراسا

 
 1069شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي )ت  /ن البقاايخبااي الزوااي فيما يف الرجال م

دمشق: جممع اللغة   -هـ(؛ حتقيق ودراسة حممد مسعود أركني؛ اعتىن به حممد أديب اجلادر.
 ص.  902هـ،  1436العربية، 

 
؛ هـ( 953)ت   بن علي بن طولون س الدين حممدمش ذخائر القصر يف تراجم نبالل العصر/

 1345مج )  2هـ،  1435عم ان: دار زهران،    -.بد الرزاق اجليالوي ]دراسة  وحتقيق[ ندى ع
 ص(. 

 
هـ(؛   732 اء الدين حممد بن يوسف اجلندي )ت حنو    /السلوك يف طبقات العلمال وامللوك

 مج. 3هـ،  1439جدة: دار املنهاج،   -حتقيق عبدهللا بن حممد احلبشي.
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أليب الثناء حممود بن   /يل النعمالصادح بشهي النغم على أفنان ترمجة شيخ اإلسالم وو 
عم ان: دار النور املبني،   - هـ(؛ اعتىن به ذاكر عودة محادي. 1270عبدهللا اآللوسي )ت 

 ص. 335هـ،  1436
مجة هو نفسه الذي سبق حتقيقه بعنوان: عارف حكمة: حياته ومآثره، أو شهي النغم يف تر 

هـ(، حققه حممد  1275)ت  شيخ اإلسالم عارف احلكم. ويعين عارف حكمت رمحه هللا
 العيد اخلطراوي.

 
هـ(؛ حتقيق رضوان   251تصنيف مُحيد بن خمَلد بن زجنويه )ت  / طبقات الفقهال واحملّدثني

 هـ؟ 1438بريوت: دار ابن حزم،  -احلصري.

 
عبدالوهاب   /ية يف مناقب العلمال والصوفيةالطبقات الوسطى، املسمى لواقح األنوار القدس

القاهرة: دار اإلحسان،   -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار. 973اين )ت بن أمحد الشعر 
 هـ. 1438

 
حممد بن أيب بكر الشلي احلضري املكي   /عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عشر

 -سليمان املزيين، راشد بن سعد القحطاين.هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالرمحن بن  1093)ت 
 ص(.  977مج ) 2هـ،  1435صل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرايض: مركز امللك في

 
حممد بن يوسف الصاحلي )ت  /عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

لى طباعته سلمان أبو  هـ(؛ قام ع  1395هـ(؛ حتقيق أيب الوفاء حممود شاه األفغاين )ت    942
 هـ. 1439وت: دار البشائر اإلسالمية، حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية؛ بري  -غدة.

 
أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت   /غاية النهاية يف أمسال رجال القرالات أويل الرواية

 هـ. 1439بريوت: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق عمرو بن عبدهللا. 833
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هـ(؛  1290صنعة عثمان بن عبدهللا بن بشر )ت  /ذيل طبقات احلنابلة البن رجب فهرس 
 هـ. 1438الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،  -قدم له ودرسه هشام بن حممد النعيد.

 يتضمن األصل اخلطي لكتاب الذيل كاماًل خبط املؤرخ ابن بشر مع الفهرس.  
 

هـ(؛   7)األمري( حممد بن عبدهللا بن محزة )ق قصيدة ذات الفروع يف نسب بين إمساعيل/ 
دية يف القرن العاشر اهلجري؛ حتقيق راشد بن حممد بن شرح عامل جمهول، على نسخة جن

 هـ. 1438بريوت: جداول،  -عساكر.
 

حممود بن سليمان الكَفوي )ت  /كتائب أعالم األخيار من فقهال مذهب النعمان األخيار
 1439ه )أو    1438إسنانبول: مكتب اإلرشاد،    - هـ(؛ حتقيق صفوت كوسا وآخرين.  990
 هـ(.

 
مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت   / سرية اإلمام أيب حنيفة النعمان حممود الكالم يف 

 1439اهلند: مكتبة املظاهر سيلم،    -اعتىن به أبو الكالم شفيق القامسي املظاهري.هـ(؛    748
 ص.  225هـ، 

 هـ( 25/5/1439)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

حمرَّم بن حممد الزيلي القسطموين  /مناقب أيب حنيفة وتالميذه أيب يوسف وحممد رمحهم هللا 
  165هـ،  1436دمشق: دار املكتيب،  -هـ(؛ حتقيق حممد أديب اجلادر. 1010)ت بعد 

 ص. 
 

هـ(؛   8عبدهللا بن حممد القيسي الثغري التلمساين )كان حيًّا هناية ق  / مناقب التلمسانيني
 هـ. 1439اجلزائر: دار الوعي،   -حتقيق قندوز بن حممد املاحي.

"،  هـ( صاحب "مفتاح الوصول  771قب أيب عبدهللا حممد بن أمحد الشريف التلمساين )ت  منا
 هـ(.  826هـ( و عبدالرمحن )ت  762وولديه عبدهللا )ت 
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 577أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن األنباري )ت  /نزهة األلبال يف طبقات األدابل

هـ،  1435دار الكتب العلمية،  بريوت: -هـ(؛ قدم له واعتىن به رايض مصطفى عثمان.
 .ص 333

 
  974 – 909نفائس الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر اهليتمي املكي الشافعي )

هـ(؛ حتقيق أجمد  984لتلميذه أيب بكر بن حممد بن عبدهللا السيفي اليزين )ت بعد هـ(/ 
 ص. 96هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -رشيد.

 
مد بن عبدالعزيز بن جار هللا حمبذوي العاهات من األشراف/  النكت الظراف يف املوعظة

القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  -هـ(؛ تقدمي وحتقيق ملياء أمحد عبدهللا. 954فهد املكي )ت 
 ص. 116هـ،  1435
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