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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة 
 

وعلى آله وصحبه    على نبينا حممدالذي أنعم علينا ابلعلم واإلميان، والصالة والسالم  احلمد هلل  
 كرام، وبعد:ال

  1340حىت وفيات أصحاهبا من عام    فهذا رصد ومتابعة ملا نشر من كتب الرتاث اإلسالمي 
 . ومل أاتبع ما بعدها، واعتربهتا من الكتب احلديثةم،  1922هـ، 

 الرسائل اجلامعية اليت نوقشت، وإن كان الرتكيز على الكتاب.وبينها عدد ال أبس به من 
خوفًا من أن أتوقف وال أاتبع، فلما اتبعت ل  وان يف كتاب مستق وأنظم كل ألف عن  وكنت أمجع

بداية من  ،  أجزاء، كل جزء فيه ألف عنوان  منأردت أن أمجعها يف كتاب ذي عنوان واحد  
 هذا اجلزء، مبشيئة هللا وعونه وتيسريه. 

 .، والتاريخ والرتاجميف علوم الدين ها إال ّصل ورتبت العناوين على موضوعات عامة، ومل أف
 األخريتني. يف السنتنيهـ(، ومعظمها  1441 - 1438اإلصدرات ختص األعوام )و 

 يف هذا املوضوع، فهي:أما الكتب السابقة اليت صدرت 
 . تراثنا اإلسالمي العظيم
 . تراثنا اإلسالمي اجلليل

 .احلاّث على الرتاث 
 . وراقة تراثية 

 ن لكل كتاب.( عنوا1000فيها )( عنوان، والكتب الباقية  1500األول فيه )الكتاب و 
، مهما احتوى  واحًدا  اعتربت الكتاب عنوانً قد  ، فمن العناوين  وما إليها  اجملاميعحمتوى  هذا عدا  

 والصحيح أن تعّد.  كتب ورسائل.  من
 .واحلمد هلل على توفيقه

 يوسفحممد خري  
     هـ 1441ذو احلجة ، إستانبول
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 املعارف العامة 

 

أليب القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي    /لفقهأمايل السهيلي يف النحو واللغة واحلديث وا
القاهرة: دار الذخائر: املكتبة العمرية،    -هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم البنا.  581األندلسي )ت  

 .م 2020هـ،  1441
 

)ت  البحراينبن أمحد يوسف   /املعروف بكشكول البحراين ،أنيس املسافر وجليس اخلاطر
 م.  2020ـ، ه 1441ة البيضاء، بريوت: دار احملج -هـ(. 1186

 
حممدألالتعريفات/   بن  علي  احلسن  اجلرجاين  يب  حواشيه    816)ت    الشريف  وضع  هـ(؛ 

السود.حممد  وفهارسه   العلمية،    -ابسل عيون  الكتب  دار   م،   2020هـ،    1441بريوت: 
 ص. 304
 

البنجويين للكلنبوي )ت   1319)ت    حاشية  واملناظرة  البحث  آداب  على رسالة    هـ( 
دار  بريوت:    -تعليقات جمموعة من األفاضل؛ حتقيق حممد ذنون يونس الفتحي.هـ(/    1205

 م. 2020هـ،  1441الرايحني، 
 

 -هـ(؛ مجع و حتقيق سامي األزهر الُعريضي.  1332حممد مجال الدين القامسي )ت    /السوانح 
 م.  2020هـ،   1441دمشق: دار طيبة، 

 
؛ حتقيق مصطفى هـ(  1336جاوي )ت  الرازق البنهارون عبد  /آداب البحث واملناظرة  فن

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل: دار اإلمام مالك،  -أبو زيد.
 هـ(. 1354وجز يف آداب البحث واملناظرة/ حسني بن حسني وايل )ت ومعه: امل

 منظومة العالمة الشيخ حسن العطار.
 منظومة العالمة الشيخ زين املرصفي.  
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حتقيق حممد عوين عبدالرؤوف،  هـ(؛    380لفرج حممد بن إسحاق الندمي )ت   األيبالفهرست/  
  م. 2019هـ،  1440القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -إميان السعيد جالل.

 
الكافيجي الدين  حميي  العالمة  رسائل  صالح    /هـ(  879)ت    جمموع  حسام  حتقيق 

 م. 2020هـ،    1441العمرية،    الذخائر: املكتبةالقاهرة: دار    -.الضرغامي، أمحد فتحي البشري
 : الرسائل احلديثية )خالصة األقوال يف حديث إمنا األعمال، املختصر يف علم األثر(. 1ج

)ذكر احملققان أهنما يتابعان حتقيق رسائله الباقية، وتبلغ أكثر من مئة، وبني أيديهم منها سبعون  
 رسالة( 

 
حتقيق وليد حممد هـ(؛    521)ت  يد البطليوسي   بن الس حممد عبدهللا  أليب  /واألجوبةاملسائل  
 م. 2020هـ،  1441نشر، قنديل لل  ديب: -.السراقيب

 )مسائل يف النحو واللغة واألدب والتفسري واألصول(
 

 هـ(؛   885برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )ت    /مصنفات شيخ اإلسالم ابن حجر
 م. 2020هـ،  1441،  ار الرايحنيبريوت: د -.حتقيق حمفوظ أمحد السلهيت 
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 الفلسفة وما إليها

 

عاصم إبراهيم    هـ(؛ حتقيق  427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت    / أحوال النفس
 ص.  320، م 2020، هـ 1441، كتاب نشرونبريوت:   -الكيايل.

 سينا. البن  /ثالث رسائل يف النفس: يليه
  .هـ( 320حممد بن علي احلكيم الرتمذي )ت من العبادة/ ؛ منازل العّباد طبائع النفوس : يليه
 هـ(. 505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /جواهر القلوب : يليه

 
العقلية خدمة أمحد ؛  هـ(  427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت    /أقسام العلوم 

 م.  2017هـ،  1438القاهرة: دار الرواق األزهري،  -الشاذيل األزهري.
 

أمحد  إيساغوجي/   حتقيق  الدمشقي؛  عثمان  أيب  نقل  الصوري؛   - األهواين.  فؤاد فرفريوس 
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية، 

 
 -؛ دراسة وحتقيق حسن جميد العبيدي.هـ(  427)ت  بن سينا    احلسني بن عبدهللا  التعليقات/

 ص.   399م،  2018 ،هـ 1439، الرابط: دار األمان؛ اجلزائر: منشورات االختالف
 

الدواين، النصري الطوسي، الشريف اجلرجاين، الكلنبوي؛ دراسة  ثالث رسائل يف نفس األمر/  
 ص.  78م،  2017هـ،  1438، عّمان: األصلني للدراسات والنشر -وحتقيق سعيد فودة.

 معها دراسة مقارنة مع املذاهب الفلسفية املعاصرة. 
 

املقوالت/   علم  يف  املعقوالت  الرفاعيس م جواهر  النجا  أبو  حممد  بن   -هـ(.  14)ق    عد 
 م.  2019هـ،  1440القاهرة: دار الرواق األزهري، 

القاهرة: دار الرواق    -وعليه حاشية التعليقات على جواهر املعقوالت/ أمحد الشاذيل األزهري.
 م. 2019هـ،  1440األزهري، 
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ـ(؛ شرح قطب الدين ه  587شهاب الدين حيىي بن حبش السهروردي )ت  حكمة اإلشراق/  
ريازي، املعروف  هـ(؛ تعليقات حممد بن إبراهيم القوامي الش   710)ت  حممد بن مسعود الشريازي  

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار روافد،  -هـ(. 1050ابملال صدرا )ت 
 

 1441القاهرة: مشيخة األزهر، جملس حكماء املسلمني،    -.رسالتان يف التوجهات املنطقية
 م.  2020هـ، 
 : ومها

 . هـ( 1177 ت خليل بن حممد املغريب املالكي ) /سالة يف ضبط املوجهات وتعريفاهتار 
 . (هـ 1299 ت عليش املالكي )بن أمحد حممد   /رسالة يف بيان القضااي املوجهات  
 

)ت    العنبس حممد بن إسحاق الصيمريأليب  رايضة العقول، املعروف بكتاب أتخري املعرفة/  
 .م 2020هـ،  1441: مالمح للنشر، الشارقة -.باسطعبدالأمحد هـ(؛ حتقيق  275
 

ــرب اخلمر و  ــكار أشـــ  )ت ق العبادي اســـــــحإترمجة ُحنني بن  ؛رســـــــطوطاليسأل  /حوال الســـ
 .ستار عبد احلسن الفتالوي (؛ ]حتقيق[م  873

( مسـللة يف معاجلة احلاالت اليت 37)املقالة الرابعة من مسـائل أرسـطوطاليس الطبيعية، وفيها )
 السكارى عند شرب اخلمر وأسباهبا املؤدية إليها(.تصيب 

ــ،    1439) 2ع   22نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية مج  - 163م(، ص    2018هــــــ
190. 

 
)املرونق(/ أليب زيد عبدالرمحن بن حممد األخضري )ت   شرح البناين على نظم السلم املنورق 

 ص490م،    2020هـ،    1441رياث النبوة،  القاهرة: دار م  -هـ(؛ اعتىن به سعيد املندوه.  980
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اإل شيخ  شرح  شرح  يف  الـَمْطَلع  إيساغوجي:  منت  على  األنصاري  زكراي  القاضي  سالم 
كركوك:    -اعتىن بطبعه ورتبه خالد بن خليل الزاهدي.  /إيساغوجي يف علم املنطق لألهبري
 م. 2020هـ،  1441مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
العالمة األخ )ت    عبدالرمحن بن حممد األخضري  / علم املنطقضري على سلَّمه يف شرح 

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: القدس للنشر،  -.هـ( 953
 ويف آخر شرح املنظومة كاملة مع الضبط ابلشكل.

 
 1254حسن درويش القويسين )ت    /ألخضريلم يف املنطق  شرح القويسين على منت السلَّ 

 ص. 144م،  2020هـ،  1441ت: دار الكتب العلمية، و بري  -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.

 
هـ(؛ علق عليه   760حسام الدين حسن الكايت )ت    /شرح منت اإليساغوجي يف املنطق

 ص.  80، م 2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -قاسم بن نعيم احلنفي.
 

في، املعروف بقاضي  املنسوب إىل صالح الدين موسى شاه بن حممد احلن  / شرح منطق اهلداية
 1441بريوت: دار الرايحني،    -حتقيق عبداحلميد الرتكماين.هـ(؛    840زاده الرومي )ت بعد  

 م.  2019هـ؟، 
 شرح للقسم األول من "هداية احلكمة" ألثري الدين األهبري. 

 
  - هـ(.  380املنطقي السجستاين )ت    هبرام   حممد بن طاهر بنأليب سليمان  ِصوان احلكمة/  

 .م 2019هـ،  1440مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة:
 

هـ(؛ حتقيق    429أليب منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي )ت  ِعَيار النظر يف علم اجلدل/  
َعرُّويب. حممد  العلمية،    -أمحد  والرسائل  الكتب  نفيس  لنشر  أسفار  هـ،   1441الكويت: 

 م.  2020
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حممد   حتقيق  هـ(؛   631مد اآلمدي )ت  سيف الدين علي بن حم  /غاية األمل يف علم اجلدل

 ص256،  م  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.عبد الرمحن الزعرتي،  العسري
 

م(؛   1873هـ،    1290نصيف بن عبدهللا اليازجي )ت    /قطب الصناعة يف أصول املنطق
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار الرواق األزهري،  -األزهري.خدمة أمحد الشاذيل 

 يليه له: التذكرة يف أصول املنطق.
 

بريوت:    -.هـ(   1050)ت    الشريازيحممد بن إبراهيم  صدر الدين    /الرسائل الفلسفيةجمموعة  
 مج. 4م،  2020هـ،   1441منشورات اجلمل، 

د، أجوبة املسائل، شواهد الربوبية،  اتصاف املاهية ابلوجود، التشخص، سراين الوجو :  1مج
 املزاج.

 رية، خلق األعمال، القضاء والقدر، املعاد اجلسماين. شياء، احلش : حشر األ2مج
 : إكسري العارفني يف معرفة طريق احلق واليقني، الواردات القلبية يف معرفة الربوبية. 3مج
 : احلكمة العرشية، املسائل القدسية، املشاعر. 4مج
 

اجلدلخمتصر   األمل يف علم  الدين    / هناية  املكارم  كمال  أيب  بن  احلنبلي  حممد  املِْعمار  بن 
حتقيقه  642ت  )البغدادي   َجْهداين  ـ(؛  الواحد  الفتح،    -.عبد  دار  هـ،    1441عّمان: 

 م.2020
   . نفسه  لعنوانابوهو غري كتاب اآلمدي  ،  "هناية األمل يف علم اجلدل"  اختصره من كتابه الكبري 
 
 هـ(؛ حتقيق  926اري )ت  زكراي بن حممد األنص  / يف علم املنطق  ع: شرح إيساغوجيلَ طْ املَ 

 م.  2020هـ،  1441دمشق: دار التقوى،  -بالل حممد السقا.
 على املطلع، املسماة الدرة البهية على شرح املقدمة اإليساغوجية   ومعه حاشية الشهاب القليويب
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الواضحة أبو زيد.  /املقوالت  يوسف، سليمان عبدالفتاح؛ حتقيق مصطفى    - يوسف علي 
 م.  2020هـ،  1441، القاهرة: دار الصاحل

 على شرح بييت املقوالت للسُّجاعي.  ومعه: حاشية العالمة الشيخ زين املرصفي
 هـ(.  1180ومعهما: قالئد الدرر يف نظم أقسام املقوالت العشر/ حسن بن حممد العطار )ت  

 
  -هـــــــــ(؛ حتقيق ُطور ُقود آق يوز.  606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت  /املنطق الكبري 

 م. 2020هـ،  1441كويت: دار فارس، ال
 

العل   427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت    /وم الروحانيةموسوعة ابن سينا يف 
 م.  2020هـ،  1441]بريوت[: دار امليزان،  -.هـ(
 

)ت   حممد طاهر بن حممد الله زاري اإلستانبويل / امليزان املقيم يف معرفة القسطاس املستقيم
الكويت: دار فارس،   -ن لشقر، معتصم إبراهيم شراف.قيق أمحد بن عثماهـ(؛ حت  1204
 م. 2020هـ،  1441

 )يعين القسطاس املستقيم لإلمام الغزايل، يف املنطق(
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 علوم الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 

 

 القاهرة: القدس للنشر،   -.هـ(  360)ت    أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري   /أخالق العلماء
 م. 2020هـ،  1441
 

ضبط  هـ(؛    1028زين الدين أمحد بن حممد املليباري )ت  إرشاد العباد إىل سبيل الرشاد/  
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -نصه وصححه عبدالسالم حممد أمني.

 ص. 248
 وآاثرًا تتعلق ابملوت وما بعده.يليه للمؤلف نفسه: خمتصر جليل: يتضمن أحاديث 

 
أليب عاصم ُخشيش بن أصرم النسائي  االستقامة يف السنة والرد على أهل البدع واألهواء/  

 م؟ 2020هـ،  1441، لف؟: دار هنج الس  -هـ(؛ حتقيق عبداجمليد مجعة. 253)ت 
 

 -.حتقيق عبداملوىل هاجلهـ(؛    505)ت    حممد بن حممد الغزايل  /اإلمالء على مشكل اإلحياء
 ص. 256م،  2020هـ،  1441ية، بريوت: دار الكتب العلم

 
اجليزة: يوسف    - حتقيق حممد احلجار.(؛  هـ  505حممد بن حممد الغزايل )ت    /بداية اهلداية
 ص. 144م،  2018هـ،  1439األنصاري، 

 
أليب عبدهللا حممد بن مسعود   / بلوغ أقصى املرام يف شرف العلم وما يتعلق به من األحكام

عّمان: دار النور املبني،    -حتقيق محيد بن أمحاد احلّيان.  هـ(؛  1214الطرنباطي الفاسي )ت  
 م. 2020هـ،  1441
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هـ(؛   902مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  التوجه للرب بدعوات الكرب/  
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -محد رجب أبو سامل.أحتقيق 

 
عبدهللا بن علي آل هـ(؛ مجع وحتقيق    728ة )ت  أمحد بن عبداحلليم بن تيمي   / جامع الفصول

 (.اجملموعة األوىلم. ) 2020هـ،  1441مكة املكرمة: توزيع دار أطلس اخلضراء،  -غيهب.
 (ع رسائل ومسائلوهو جممو (

 اجملموعة: ومما تضمنته 
 قاعدة يف الرد على من قال: إن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني.

 ألولياء. رسالة يف الكالم على خامت ا
 مسللة يف كروية السماء واألرض. 

 شرح القصيدة التائية يف القدر )قطعة منه(. 
 فصل يف حقيقة احلكم الشرعي وأنواعه.

 السفسطة والزندقة. فصل يف قوهلم: إن كل جمتهد مصيب وما يستلزمه من
 

هـ(؛    774اين )ت  ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي العثمحلُّ احلُبا السرتفاع الواب/  
  1441القاهرة: جملة األزهر،  -سالمي مبشيخة األزهر.حتقيق ابحثي مكتب إحياء الرتاث اإل

 م )هدية عدد شهر رمضان(.  2020هـ، 
 وبعنوان: 

 
هـ(؛   774)ت    وي الديباجي حممد بن إبراهيم العثماين امللَّ   / َحلُّ اخلِباء يف الدعاء برفع الوابء

 م. 2020هـ،  1441، بريوت: دار الرايحني  -.حالتوغعلق عليه شوكت بن رفقي ش
 

هـ(؛ ضبطه وصححه   13)ق    عثمان بن حسن اخلويري  /درة الناصحني يف الوعظ واإلرشاد
 م،  2020هـــــــــــــــــــــــــــــ،    1441بريوت: دار الكتــب العلميــة،    -وخرَّج آايتــه عمر أمحــد الراوي.

 ص.264
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هـ(؛ خبط حيىي بن   672اليسر )ت    أماله تقي الدين إمساعيل بن إبراهيم بن أيب  /دعاء وشعر

هـ(؛ نقله شهاب الدين أمحد بن زين الدين قرّاجا امليداين؛ حتقيق    676ت  شرف النووي )
 ص.  7عبدهللا احلسيين، 

 هـ(. 1441)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف شهر شوال 
 

ـ(؛ حتقيق احلسني ه  1189أليب عبدهللا حممد بن أمحد احلضيكي )ت  املتعلم/  رسالة يف آداب  
املغرب: اجمللس العلمي األعلى،   -القاسم.أبو  ، أمحد بن املبارك  عاصم الكرسسيفي، أمحد لعبود

 م؟. 2020هـ،  1441
 

اجلنة/  له من  له وعلى سبب اخلروج  الواضع  الكالم عن احلجر األسود ومن  رسالة يف 
ا حسام الدين عباس    هـ(؛ دراسة وحتقيق  1101لدين أمحد بن أمحد الفرقاوي )ت  شهاب 
 . احلزوري 

 .184 – 137هـ( ص  1441)ربيع اآلخر  108نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

هـ(؛ حتقيق   1070احلنفي )ت    نوح بن مصطفى الرومي القونوي  /ست رسائل يف الصالة
  )جمموعة رسائل العالمة  -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حممد جاسم الدُّكيلة.
 .(10 - 5نوح الرومي احلنفي؛ 

 وهي:
 االقتداء ابلشافعي وعدم جوازه.  -

 رسالة يف الصلوات اخلمس. -

 الرابعية. الصالة الرابنية يف حكم من أدرك ركعة من الثالثية أو  -

 الكالم املسوق لبيان مسائل املسبوق.  -

 املسللة امللقبة ابلثمانية.  -

 ة. املقالة الكرمية فيما جيب على املتنقل ابلتحرمي -
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واألعمال األقوال  واألحوال وصاحل  املعارف  عبدالسالم   /شجرة  بن  عبدالعزيز  الدين  عز 

هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق أمحد فريد املزيدي.  هـ(؛  660السلمي )ت  
 ص. 400م،  2020

 هـ(. 678)ت  قدسيبن غامن املبن عبدالسالم عز الدين  /الشجرة يف الوعظ :يليه
 من قبل األستاذ إايد خالد الطباع. وهو يف الوعظ.قيقه وسبق حت

 
علي  /شـرح بع  معاين ألفا  دعاء اإلمام علي بن احلسـني السـجاد يف أايم شـهر رمضـان

 .حيدر كرمي اجلّمايل حتقيق(؛ هـ 1319 )ت بن عبد هللا البحراين السرتي 
 م(  2017هـ،  1438) 20مج  1نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع

 
هـ(؛   1170يب عبدهللا حممد بن الطيب الشرقي الفاسي )ت  ألشرح حزب اإلمام النووي/  

الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز الدراسات واألحباث وإحياء    -الكرمي بومركود.عبدحتقيق  
 . )أصله رسالة دكتوراه(.  ص 348م،  2019 هـ، 1440 الرتاث،

 
  شرح مجال الدين حممد بن زايد الوّضاحي الشرعيب   /ن طلبهق العلم مللبة يف طريشرح طُلبة الطَّ 

احلارثيعحتقيق  ؛  هـ(  1135)ت   القماسي  حممد  بن  فارس،    -.لي  دار  الكويت:  حويّل، 
 م؟  2020هـ،  1441

 
الوردي ابن  المية  ومرشدة  ،  شرح  اإلخوان  نصيحة  شرح  الرمحن  الرحيم  فتح  املسمَّى 

جدة:    -.2ط  -عين به بومجعة مكري.هـ(؛    749)ت    َناويمسعود بن حسن القِ   /اخُلاّلن
 ص. 416م،  2019هـ،  1440دار املنهاج، 

 )شعر يف اآلداب والسلوك( 
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دار الكتب العلمية،  بريوت:    -مجعها وقدم هلا حممد محزة بن علي الكتاين.الصلوات الكتانية/  
 ص.  152م،  2020هـ،  1441

 وحتتوي على:
اخلريات يف الصالة على سّيد الكائنات صلى هللا عليه وسلم؛ ثالث   لّ أدفتوح اجلوارح، املسمى  

 هـ(. 1327وات صغرى/ أليب الفيض حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت ل ص
 يليهما:  

إغاثة القلب الالهي ابلصالة على أكرم رسل هللا صلى هللا عليه وسلم/ حممد محزة بن علي  
 الكتاين.

 هـ(1382كبري الكتاين )ت  لرحيم العطوف/ عبداحلي بن عبدالوسيلة الولد امللهوف إىل جّده ا
 

أليب العباس أمحد بن صاحل الدَّرعي    /عقود النجو  يف التحذير من أهل البدائع والدعو 
)ت   التمكروين.  1147اأَلكتاوي  اباب  آيت  صاحل  حتقيق  أخوين،    -هـ(؛  سليكي  طنجة: 

 م. 2019هـ،  1441
 

  ت )  ياهللباو   يحممد بن حممد الدمنهور   /على املبتدعني رد  ال  هل السنة واليقني يف أعمدة  
م   2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد مصطفى حممد هارون.  /(هـ  1288

 )ماجستري(. 
 

  املعروف اببن مشابذ  ي، نهاجالصعبدهللا حممد بن سعيد  أليب /فكارسرار ولواقح األكنز األ
 .(ـه 795 )ت ]شابذ، أو مشابذ، األزموري[ 

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 )وهو يف اآلداب والفضائل(

 
الزايرة/   على  احلث  يف  السيارة  املراكشيحممد  الكواكب  السرغيين  مريدة  بن  )ت   املكي 

 م؟  2020هـ،  1441تطوان: منشورات ابب احلكمة،  -؛ حتقيق؟.هـ( 1234
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 . يف البدع وانتقد بعض كالمها شرح فيها خطبة املوىل سليمان اليت
 عبداحلي اليمالحي. تحقيق سبق صدوره بو 
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي املدين الشافعي جمموع رسائل العالمة املال الكوراين/  
إستانبول: دار    -.سارية فايز عجلوين،  علي حممد زينو ،  حممد بركات هـ(؛ حتقيق    1101)ت  

 مج.   3م،  2020هـ،  1441اللباب، 
 ( رسالة فقط، وهي: 20( رسالة، ولكن الناشر اختار منها )100وجمموعها حنو )

 أحاديث النيب املختار. مسالك األبرار إىل 
 األمم إليقاظ اهلمم.

 تذييل األمم إليقاظ اهلمم. 
 نظام الزبرجد يف األحاديث املسلسلة أبمحد.

 جناح النجاح ابلعوايل الصحاح. 
 حاشية على نزهة النظر.

 سلك الوسط الداين إىل الدر امللتقط للصغاين. ملا
 نشر الزهر يف الذكر ابجلهر.

 ل اجلهر بذكر هللا. إحتاف املنيب األواه بفض
 إيقاظ القوابل للتقرب ابلنوافل.

 إعمال الفكر والرواايت.
 اإلسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار. 

 تكملة العوامل اجلرجانية. 
 إال هللا. تحقيق إعراب ال إله عجالة ذي االنتباه ب

 {.  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  مّد الفيء يف تقريب }
 االعتدال إىل فهم آية خلق األعمال.مسلك 

 املسلك املختار يف معرفة الصادر األول وإحداث العامل ابالختيار. 
 املتمة للمسللة املهمة. 
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 ذيل املتمة للمسللة املهمة. 
 االختيار.  جالء األنظار بتحرير اجلرب يف

 
)ت   عبدهللا بن إمساعيلجمموع مؤلفات ورسائل السلطان أيب الربيع سليمان بن حممد بن  

املدينة املنورة: دار اإلمام   -مجع وحتقيق وتنسيق عبدالناصر بن حممد بن سالم.هـ(/    1238
 .7  – 1م، اجملموعة األوىل:  2020هـ،  1441مسلم، 

 
ــ(؛  795احلنبلي )ت بن رجب د  عبدالرمحن بن أمح  /اجملموعة العلمية سامي  مجع وحتقيقهــــــــ

؟: مركز ثبت للبحوث والدراســــــــــــات؛  -.عبدالعزيز بن نصــــــــــــر اخلباين،  بن حممد بن جاد هللا
  م. 2020هـ،  1441الرايض: دار احملدِّث، 

 وتتضمن:
 مقدمة مشيخة احلافظ ابن رجب. -

 بيان فضل علم السلف على علم اخللف. -

 .[27{ ]سورة فاطر: ا ََيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ منََّ إِ تفسري قوله تعاىل: } -

 شرح حديث أيب الدرداء يف فضل العلم والعلماء. -

 الردُّ على من اتبع غرَي املذاهب األربعة. -
 

حممد مصطفى ماء العينني بن حممد فاضل   /مغري الناظر والسامع على تعلم العلم النافع
 ص.  222م،    2020هـ،    1441دمشق: دار نينوى،    -.أمني  أنس  هـ(؛ حتقيق  1328)ت  

 
هـ(؛   573رشيد الدين أبو بكر حممد بن حممد الوطواط )ت    / مفاتيح احِلكم ومصابيح الظَلم

 حتقيق وشرح ودراسة عبدالرازق عبداحلميد حويزي.  
  –  50هـ( ص    1441  شعبان  -رجب  )  56نشر يف جملة العرب الصادرة يف الرايض مج  

78. 
 ومواعظ وتوجيهات(م )حك
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جلمال الدين أيب املواهب حممد بن علي بن   /املنة يف بيان بع  موافقات الكتاب والسنة

البكري الصّديقي  عاّلن  الشرباوي.  1057)ت    حممد  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  حتقيق   - هـ(؛ 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة، 

 
)ت املهدي بن سعيد العلوي احلسين    /ات احملمدية لذنزهة األرواح النورانية يف الصالة على ا 

  ص.   159م،    2017،  هـ  1438،  ؛ حتقيق جواد الطاهري، إمساعيل املساويهـ(  1301
 )الرابط: مطبعة األمنية(. 

 
حممد بن حممد علي لعالء الدين   "/هبجة احلقائق يف شـــرح هنل البالغة"نصـــوق حمققة من  

. غيداء كاظم عبدهللا ،عرجيعلي عباس األ ؛ حتقيقهـــــ(  1110)ت   صفهاينكلستانه األشاه  
 )غالف املخطوطة منزوع(.

 م(  2017هـ،  1438) 20مج  2نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع
 

  - نبيل أمحد بلهي.هـ(؛ حتقيق    238عبدامللك بن حبيب األندلسي )ت  أليب مروان  الورع/  
 م.  2020 هـ، 1441القاهرة: دار السالم، 

 
 . عبدالقادر الفاسي إىل أيب سامل العياشي يةوص

 هـ(  1091)تويف الفاسي عام 
 هـ(. 1440) 6نشر يف جملة مصابيح العلم ع 

 
 الكري  علوم القرآن 

 

هـ(؛ حتقيق   437)ت  أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي    /اإلابنة عن معاين القراءات
 م؟  2020هـ،  1441عّمان: دار عّمار،   -توفيق ضمرة، عصام احلرستاين.

 ومعه: الياءات املشددات يف القرآن وكالم العرب/ للمؤلف نفسه. 
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اخلَ  بنبأ سوريت  الوفد  السيوطي )ت  فد/  لع واحلَ إحتاف  بكر  بن أيب   هـ(؛   911عبدالرمحن 

هـ،  1439ت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،  الكوي -حتقيق علي بن غازي التوجيري.
 (. 19يفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛ )دورة اخلل  -م. 2019

 
 ي بن حممد املصـــــري )ت عل   /األجوبة اجللية عن االســــالة اخلفية يف تفســــري اآايت القرآنية

 .، احرتاس شاكر فندي؛ حتقيق عماد مجال أمحدهـ(  1127
 الفاحتة منه، وهو أسئلة وأجوبة يف التفسري()حتقيق سورة 

 (م 2019هـ،  1440) 40سالمية ع نشر يف جملة األنبار للعلوم اإل
 

هـ(؛ ضبط نصه وخرّج    370أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص )ت  أحكام القرآن/  
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -آايته عبدالسالم حممد علي شاهني.

 ج.م3
 

د بن اللّبان  مشس الدين حممد بن أمحإزالة الشبهات عن اآايت واألحاديث املتشاهبات/  
الشرفاوي.  749)ت    اإلسعردي عدنن  أنس حممد  به  اعتىن  التقوى،    -هـ(؛  دار  دمشق: 

 م. 2020هـ،  1441
السادة   طريقة  على  واالستنابة  العهد  أخذ  وجواب حول  سؤال  رسالة يف  به:  للمعتين  ومعه 

 الصوفية. وضمن مقدماته نواة أتصيلية للتلويل العرفاين عند السادة الصوفية. 
 

 هـ(. 388أبو بكر حممد بن علي األدفوي )ت االستغناء يف علوم القرآن/ 
 هـ،... 1441، 1440املكرمة، دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة 

 
  - .حتقيق إبراهيم الوايف؛  ه(  1269  )ت  أليب زيد عبد الرمحن اجلشتيمي  /إعراب القرآن الكري 

 .مج2م،    2019  -  2014هـ،    1441  -  1435  إنزكان، أيت ملول: اجمللس العلمي احمللي،
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 708)ت    الزبري الغرنطيبن    يب جعفر أمحد بن إبراهيمأل  /الربهان يف ترتيب سور القرآن

 ص.  368م ،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    - هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.

  
)ت    الفريوزآابدي  ن يعقوب جمد الدين حممد ب  / بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز

 هـ(. 817
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
 618جنم الدين أمحد بن عمر الُكربَى )ت    /التأويالت النجمية يف التفسري اإلشاري الصويف 

 مج.  6م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.
 هـ(.   736: عني احلياة/ عالء الدولة أمحد بن حممد السمناين )ت تتمتهيليه 

 

هـ(؛ حتقيق توفيق    437مكي بن أيب طالب القيسي )ت  التبيان يف اختالف قالون وورش/  
 ص. 141م،  2016هـ،  1437الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -العبقري.
 

هـ(؛ حتقيق   953)ت    علي بن طولون الصاحليمشس الدين حممد بن    /تبيني القدر لليلة القدر
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -ي.عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباو 

 يليه:  
 هـ(.  1031إسفار البدر عن ليلة القدر/ زين الدين حممد عبدالررؤوف بن علي املناوي )ت  

 هـ(. 1232تفسري سورة القدر/ مشس الدين حممد بن حممد األمري الكبري )ت 
 

ــبع العوايل وا شــــــــــــهاب لثالث الدرر الغوايل/  تتمة املعاين وتكملة املثاين يف القراءات الســـــــ
صالح  ،  مسري عبد حسن سامل الفهداويهـــ(؛ حتقيق   839عيب )ت رْ الدين أمحد بن حممد الشَّ 

 .ساير فرحان العبيدي
 لشاطبية.وهي نثرية، بينما النص نظم، كمل به القصيدة ا حتقيق املقدمة فقط.
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 م( 2017هـ،  1438) 30نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 

أليب بكر حممد بن عبدالرمحن األركشي املالكي )ت    /حتبري نظم اجلمان يف تفسري أّم القرآن
 هـ(؛ حتقيق إبراهيم بن صاحل احلميضي. 723

 م(.  2020هـ، فرباير  1441)رجب  6نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 

هـ(؛ حتقيق غامن   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت    /التحديد يف اإلتقان والتجويد
 ص.   240م،  2020هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد،  -.3ط -َقدُّوري احلمد.

 
ال ابن حجر على  إيراد  )  /اويبيضالتحرير احلاوي جلواب  الكوراين  ت إبراهيم بن حسن 

 .  حممود عبدهللاحممود  دراسة وحتقيق  ؛هـ( 1101
 )يف تفسري آية احلرابة( 

 .(م 2019هـ،  1440) 57نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد ع  
 

 1195زاده الرضوي )ت بعد    أمحد بن علي شاخوري  ترتيب احلنبلي برسم املصحف اجللي/
 (.م )ماجستري  2019هـ،    1440تكريت: جامعة تكريت،    -هـ(؛ حتقيق ماجد حامد رجب.

 
 . هـ( 1050)ت  محد العويفأحممد بن  /القراءات العشر التسهيل وشفاء العليل يف 

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

)ت   أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي  /القرآُن على سبعِة أحرٍف" تفسري حديث "أُنزَل  
 . ؛ حتقيق رشيد احلمداويهـ( 1188

  114  هـ( ص  1441)حمرم   2ع  الصادرة عن الرابطة احملمدية للعلماء    (احلجة)نشر يف جملة  
- 140. 

 )أو أنه دراسة له(؟ 
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ن )ت عالء الدين علي بن حممد اخلاز   /لباب التأويل يف معاين التنزيل  ، املسمىتفسري اخلازن

العلمية،   -.عبدالسالم حممد علي شاهنيهـ(؛ ضبطه وصححه    725 الكتب  بريوت: دار 
 مج. 4م،  2019هـ،  1441

 
اعتىن به مجًعا وحتقيًقا هـ(؛  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  /تفسري سورة الفاحتة

 م؟ 2019هـ،    1440دمشق: مكتبة دار املنهاج القومي،    -وخترجًيا وتعليًقا يوسف عمر مبيض.
هـ،    1441املداد،  القاهرة: دار    -تحقيق حممد حامد الفقي؛ اعتناء وختريج عادل السيد.وب

 م.  2020
 

هـ(؛   909مي املغيلي )ت  حممد بن عبدالكر   /تفسري سورة فاحتة الكتاب ذكر  ألويل األلباب
العلمية،    -التوايت.  مد سامل بن عبدالقادرإخراج وتعليق حم الكتب  هـ،   1441بريوت: دار 

 ص. 144م،  2020
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن    1178)ت  أمحد بن حممد القلعاوي السَُّحيمي  تفسري سورة الفجر/  
 ذيفي. علي احل

 .147 – 93هـ( ص  1441)حمرم  5نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 

إايد أمحد   هـ(؛ حتقيق 756)ت  السبكي تقي الدين علي بن عبدالكايف /تفسري سورة القدر
 ص. 48م،  2020هـ،  1441عّمان: أروقة للدراسات والنشر،  -الغوج.

 
 2019هـ،    1440بريوت: دار احملجة البيضاء،    - .حتقيق حممد الكاظم  / تفسري فرات الكويف 

 مج.  2م، 
 هـ(  352)فرات بن إبراهيم الكويف، من الشيعة أو الزيدية، ت  
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هـ(؛ حتقيق حممد   406املنسوب أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك )ت  تفسري القرآن/  
 1441إحياء الرتاث اإلسالمي،  القاهرة: مشيخة األزهر، مكتب    -يوسف الساكت وآخرين.

  م. 2020هـ، 
 

علي    /الرمحن وتيسري املنان بع  ما يشري إىل إعجاز القرآنتفسري القرآن، املسمى تبصري  
 هـ(. 835بن أمحد بن إبراهيم املهاميي )ت 

 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 اء اهلند. حنفي متصوف. ويقال للمؤلف: خمدوم علي املهاميي. من علم

 
حممد بن أســـــعد الدوَّاين  جالل الدين  /يةاآ  {ُخُذوا زِينَـَتُكمْ اَي َبيِن آَدَم }  :تفســــري قوله تعاىل

 .زينب حممد عباس هـ(؛ حتقيق 918)ت 
 م(. 2019هـ،   1440) 45مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع

 
بريوت:    -هـ(.  606)ت  الرازي    مربن ع  حممد  فخرالدين  ، أو مفاتيح الغيب/لتفسري الكبري ا

 مج. 16جـ يف  32م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، 
 

َي فَاْرَهُبونِ من أول سورة الفاحتة إىل قوله تعاىل: }:  تفسري مال جامي سورة البقرة:  ]   {َوِإايَّ
  898الربكات عبدالرمحن بن أمحد اهلروي، املعروف ابملال جامي )ت    ونور الدين أب  /[40

م،    2020هـ،    1441لعلمية،  بريوت: دار الكتب ا  -هـ(؛ اعتىن به عبداللطيف عبدالرمحن.
 ص. 208
 

بن حممد أليب حممد عبدالوهاب  تفسري نصرة اإلسالم يف إخراج مقامات الدين من القرآن/  
األموي  وقَ لُ  التطواينش  الباحثني؛  ؛  هـ(  1341)ت    األندلسي  من  إبشراف  حتقيق جمموعة 

تطوان: مجعية تطاون    -ن احلاج السلمي؛ ختريج حممد رضا بودشار.وتقدمي جعفر ب  واعتناء
 .مج 6  م، 2019 – 2010 هـ، 1440 – 1431 أمسري،
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هـ(؛ حتقيق احلسن بن أمحد   930)ت    حممد بن أيب مجعة اهلبطي تقييد وقف القرآن الكري/  

 م. 2020هـ،  1441الدار البيضاء: مكتبة اهلداية؛ بريوت: دار ابن حزم،  -وكاك.
 

أليب عبدهللا حممد بن حممد بن أمحد  تكميل املنافع يف قراءة الطرق العشرة املروية عن انفع/  
سال: مدرسة ابن    -.هـ(؛ حتقيق أيوب أعروشي، أيوب بن عائشة  1070  ت بعد الرحامين )

 . ص 334م،  2017، هـ 1438، القاضي للقراءات 
 

 القريواين  احلسن بن خلف بن بليمة  /القراءات السبع  تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف 
   م.   2020هـ،    1441املنصورة: دار اللؤلؤة،    -؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.هـ(  514  )ت 

 رمحه هللا.  بن اجلزريالوهو أصل من أصول كتاب )النشر( 
 

أليب املبني/    تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا
 -؛ تقدمي وتصحيح حممد الشاذيل النيفر.هـ(  1118احلسن علي بن حممد الصفاقسي )ت  

 م.  2020هـ،  1441تونس: دار سحنون، 
 

 (.هـ 832  ت )  يمحد الثالئأيوسف بن  /حكام الواضحة القاطعةالثمرات اليانعة واأل
 (.)تفسري هـ... 1439ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

  - هـ(.  310حممد بن جرير الطربي )ت  جامع البيان عن أتويل آي القرآن: تفسري الطربي/  
 مج. 15م،   2020هـ،  1441بريوت: دار ابن حزم،  -.4ط
األحاديث  ط ومرقمة  ومصححة،  شاكر،  حممود  بتحقيق  املطبوعة  األجزاء  على  مقابلة  بعة 

 . آلايت كلها برسم املصحف العثماينواآلاثر، وملحقة بفهرس لألحاديث وآخر لألشعار، وا
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القاهرة: خري زاد للنشر،   -.مجع وترتيب عبدالرازق بن حممد البكري  /اجلامع يف متون التجويد
 ص 160، م 2020هـ،  1441
 

دراسة وحتقيق   اجلزء الثالثون من "التلخيص يف تفسري القرآن العظيم" لإلمام الكواشي/
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440عة تكريت، تكريت: جام -أمحد عبدالسالم حممد.

 
 800أليب حامد حممد القدســي الشــافعي )ت اجلواب املرهف عن ســؤال امللا األشــرف/  

 )يف معىن آيتني كرميتني(. .هـ(؛ حتقيق حممد مجال حامد الشورجبي
)وعظ ونصـح يليه للمؤلف نفسـه: بشـرى حبصـول األجر املتني والنصـر املبني يف تسـلية احلزين. 

 قايتباي(. لملك األشرفل
 هـ( 1441)شوال  110نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
هـ(؛ حتقيق خدجية حممد    505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  جواهر القرآن ودرره/  

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -كامل.
 

نوار التنزيل  أ"  ( هـ  685ت  )  يفسري البيضاو ى تعل  (هـ  940)ت    مام الكازروينحاشية اإل
 ". ويلأسرار التأو 

 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

البليد القاض  ي حاشية  التنزيل و أ"  املسمى  ي البيضاو   يعلى تفسري  التأويل"أنوار    / سرار 
 . هـ( 1176ي )ت حممد بن حممد البليد

 هـ...  1439ابلقاهرة،  ته وحتقيقه يف جامعة األزهردراس
 

 ي البهلوان.عالء الدين عل  /حاشية البهلوان على تفسري الكشاف
 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
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الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق    املسماة  ،اجلاللنيحاشية اجلمل على  

 هـ(. 1204اجلمل )ت سليمان بن عمر  /اخلفية
 هـ،...   1438دراسته وحتقيقه جبامعة األزهر يف القاهرة، 

 
عل الشيخ  اجلاللني،  الشيبيين  يحاشية  تفسري  تفسري    املسماة  على  لفهم  النورين  ضوء 

 .اجلاللني
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 

ي، املعروف  الدرور سردي    حاشية على تفسري سورة النساء من تفسري العالمة البيضاوي/ 
 1440تكريت: جامعة تكريت،    -هـ(؛ حتقيق آمنة صاحل أرحيم.  1066اببن الصائغ )ت  

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

التنزيل  - هـ(.  926زكراي بن حممد األنصاري )ت    / حاشية فتح اجلليل ببيان خفي أنوار 
 مج. 5م،  2020هـ،  1441إستانبول: مركز اجليالين للبحوث العلمية، 

 حمقق على مخس نسخ خطية()

 
ــ(  1096 )ت  حممد بن حسن الكواكيب  "/أنوار التنزيل"حاشية الكواكيب على    حتقيق ؛هـــــــــــــ

 .رعمر رشيد شاك ،شيماء نعمان خضر
 .حتقيق سورة الفاحتة وآيتني من سورة البقرة

 م( 2017هـ،    1438)  51نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
 
 هـ(.  1190ي )ت  جهور عطية بن عطية األ  /لفا  اجلاللنيأ  حلّ   الكوكبني النريين يف ية  حاش

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
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 . حاشية حممد بن علي الصبان على مقدمة مجع اجلوامع جلالل الدين احمللي
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار ابلرمادي، 

 
الرسومز خ أبو اجلود.  /انة  ابن مال حممد رحيم؛ حتقيق خالد حسن  اإلمارات: دار   -حممد 

 م. 2020هـ،  1441البشري: دار عباد الرمحن،  
أنه أصل   القرآن. ورد  املرجان يف"من أصول كتاب  يف رسم  القرآن  نثر  لألركايت    "رسم نظم 

 . هـ( 1238 اهلندي )ت 
 

هـ(؛   730يب احلسن علي بن حممد بن بري )ت  ألفع/  اإلمام ان  أالدرر اللوامع يف أصل مقر 
 . ص  54م،    2017،  هـ  1438،  سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات   -حتقيق توفيق العبقري.

 
 هـ(1190حممد بن فتح هللا املوصلي الدارندوي )ت بعد    /الدرر املشتهرة يف القراءات املعتربة

 هـ،...   1441ة، دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرم
 

مشس الدين حممد بن أمحد بن  الرد املستقيم على ما تفعله بع  األعاجم من حتريا امليم/ 
 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن علي آل غيهب. 871النجار املقرئ )ت 

)ذو القعدة واحلجة   26  –  25نشر يف النشرة الشهرية: جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  
 . 509 - 499هـ( ص  1440
 
علي بن حممد األجهوري املالكي  الة يف آداب قراءة القرآن وكيفية نزوله ومجعه ورمسه/  سر 

الرابط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم   - ؛ تقدمي وحتقيق مجعة حممود الزريقي.هـ(  1066)ت  
 . ص 145م،  2018، هـ 1439، والثقافة

 
هـ(؛ ]حتقيق[   1090  بعد  ي )ت البصر أمحد بن عبدالرضا  مهذب الدين  رسالة يف البسملة/  

 قاسم خلف السكيين.
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 م(.  2018هـ،  1439) 3نشر يف جملة تراث البصرة ع 
 

 . فارس علي صاحل  هـ(؛ حتقيق  801)ت    علي بن عثمان بن القاصح   /رسالة يف جتويد القرآن 
 م(. 2018هـ،  1439) 32يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع  ت نشر 
 

حممد    /{فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم}ه تعاىل:  رسالة يف تفسري قول
 . دراسة وحتقيق سعدي حسني العزاوي  (؛ هـ  1227  )ت بن كريان الفاسي    الطيب بن عبداجمليد 

 م( 2017هـ،    1438)  48يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 
 
نَـُهمْ الة يف تفسري قوله تعاىل: }سر  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ جمد   {/َفاَل َورَبَِّا اَل يـُْؤِمُنوَن َحَّتَّٰ ُُيَكِّ

 .دراسة وحتقيق عماد أكرم كردي ؛هـ( 1049)ت  السيواسيبن حمرم عبداجمليد الدين 
 م( 2018،  هـ  1439)  52يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع    ت نشر 

 )بداية العنوان "رسالة يف تفسري قوله تعاىل" من قبل حممد خري يوسف( 
 

َترْبَق  ن يف اإلســْ  1093عبدالقادر بن عمر البغدادّي )ت  /رســالة يف توجيه قراءة ابن حُميصــِ
 حسني عيدان مطر الشّمريّ  حتقيق ؛هـ(

 م(. 2017ـ، ه 1438) 18نشرت يف جملة دراسات إسالمية معاصرة، جامعة كربالء ع 
 

حممد بن حممد السنباوي، األمري    /يف حلن القراء واإلنكار على من يقول بكفر الالحنرسالة  
 . محد حممد سالمةهـ(؛ حتقيق أ 1232الكبري )ت 

 ". والعنوان املثبت من املقدمةرسالة األمري يف القراءات حملمد األمري املالكيالعنوان يف مصدره: "
 م( 2017هـ،    1438)  51انية، جامعة سامراء ع  أى للدراسات اإلنس يف جملة سّر من ر   ت نشر 

 م( من اجمللة نفسها!! 2017هـ،  1438) 48نشرت يف ع كما 
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حممد بن عبدالوهاب لقاضي احلرمني    /{َعَلْيُه اَّللََّ }  :رسالة يف وجه انضمام اهلاء من قوله تعاىل
 .يدر كرمي اجلّمايلحدراسة وحتقيق   ؛هـ( 1305اهلمداين )ت 

 م(. 2018هـ،  1439) 28نشرت يف جملة اللغة العربية وآداهبا، جامعة الكوفة ع  
 

هـ(؛ حتقيق  894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت  /الروض النضر يف حال اخلضر
 ص.  205حممد بن عبداملنعم آل ِعالوة، 

 . دفع االعرتاضيف فرتاض االيليه للمؤلف نفسه: 
 هـ. 9/6/1441يخ نشر يف شبكة األلوكة بتار 

 
هـ( سبط شيخ اإلسالم    1014منصور الطبالوي )ت    /السّر القدسي يف تفسري آية الكرسي

احلمش. الطبالوي؛ حتقيق حممد عداب  سامل  بن  الدين حممد  املبادرة،    -نصر  دار  عّمان: 
 م. 2018هـ؟،  1440

 
قراءة هـ(؛    543)ت  أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب    /سراج املريدين يف سبيل الدين

 مج. 6م،  2020هـ،  1441الرابط: دار األمان،   -.عصمت دندش ودراسة
الدينية   واحلاالت  املقامات  يف  والصفات  األمساء  الستنارة  الدين  سبيل  يف  املريدين  )سراج 

 ( ريالقسم الرابع من علوم القرآن يف التذك  والدنيوية ابألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، وهو 
 

السمنودي    حسن  بن   حممد النشر/    كتاب طيبة  شرح  يف   الفجر   أنوار  ضياء  ملعات  سطعات
اجلود.  1199  املنري )ت  أبو  اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن  دار  هـ،    1441املنصورة: 

 م.  2020
 

إمالء أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين    / أهل الرّي عن الكالم يف القرآن العزيز  سؤاالت
 م. 2020هـ،  1441، عّمان: دار الفتح -هـ(؛ حتقيق حممد حممود فكري. 403)ت 
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ومعه: جزء يف الكالم على القائلني أبن التالوة هي املتلّو والقراءة هي املقروء/ أليب احلجاج  
 هـ(. 520الضرير الكليب السرقسطي )ت يوسف بن موسى 

 
  728الضرير )ت    ي األنصاريحممد بن عل   /الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفعشرح  

 ص.  348م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.هـ(؛ حتقيق حسين حممد الزبري
 

نصر  {/  َيَشاُء ِإاَنًثا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ  يـََهُب ِلَمنْ شرح الصدور على مهم قول هللا: }
  - التوغ.حقيق شوكت بن رفقي شهـ(؛ حت  797الدين حممد بن عبدالدائم ابن بنت امليلق )ت  

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني، 
 

املقرئ،  بن حممود    أمحد   مشس الدين   /شرح عمدة املفيد وعدة اجمليد يف معرفة لفظ التجويد
)ق   حممود  اببن  مربوك.  7املعروف  عبدالغين  السيد  حتقيق  زاد،    -هـ(؛  هـ،    1441خري 

 م.2020
 هـ( 643 علم الدين السخاوي )تل " عمدة املفيد"شرح ملنظومة 

 
حممد بن أبو الزهد    ي/وهو حاشية على تفسري البيضاو   :نوار التنزيلء أبيالشهاب املض

 هـ(. 1004)ت بعد  يحممد اللقيم
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
هـ(؛ حتقيق   899)ت    أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا التنسي  /الطراز يف شرح ضبط اخلراز

  1441املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،    -.أمحد بن أمحد شرشال
 م؟  2020هـ؟، 

 هـ( 1420جديدة، صدرت الطبعة األوىل عام  )لعله طبعة
بط) ــّ ــم   ،يف فن الضــــــــــــ وهو علم يُعرف ـبه ـما ـيدل على عوارض احلرف، اليت هي الفتح والضــــــــــــ

 (.الشكل :لشّد واملّد وحنو ذلك، ويرادف الضبطوالّسكون والكسر وا
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؛ هـ(  756أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت    /عمدة احلّفا  يف تفسري أشرف األلفا 

  مج.   4م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممد ابسل عيون السود.
 (لفاظ القرآن الكرميلتفسري أمعجم لغوي )
 

  لتاج القراء أيب القاسم حممود بن محزة بن نصر الكرماين   /جائب التأويلغـرائب التفسري وع
 2020هـ،    1441املنصورة: دار اللؤلؤة،    -.الساملبن السيد  حتقيق: كمال  ؛  هـ(  505)ت  
 مج.  3م، 
 

 هـ. 850نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري سنة  / ن ورغائب الفرقانآ غرائب القر 
 هـ،...  1439األزهر ابلزقازيق،  دراسته وحتقيقه يف جامعة

 
؛ هـ(  902حممد بن أمحد بن مفلح القلقيلي )ت بعد  غنية املريد ملعرفة اإلتقان والتجويد/  

 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438: جامعة األزهر، الزقازيق -حتقيق رمضان حممود حممد.
 

املنظومة السخاوية ة احلّفا  والطالب: شرح  فتح الكري الوهاب بشرح هداية املراتب وغاي
هـ(؛ حتقيق حازم حممد   1045صنعة أيب العز بن علي القوصوين )ت    /تشاهبات القرآنيةيف امل

 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -ساّلم.
 

  1137أليب العالء إدريس بن حممد املنجرة الكبري )ت  فتح اجمليد املرشد لضوالِّ القصيد/  
بنت حسني مىن  حتقيق  الطائف،    -الزهراين.  هـ(؛  جامعة  م   2020هـ،    1441الطائف: 

 )ماجستري(. 
 . البن اجلزري " الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر املرضية"شرح 
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حممد تقي  الفتح النافع والسراج الالمع على احملتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط التابع/  
العينني ماء  بن  أمح؛ حتقيق و هـ(  1320)ت    هللا  السالكي.دراسة  بزايبة  الرابط:    -د كوري 

،  هـ  1440،  الرابطة احملمدية للعلماء، وحدة إحياء الرتاث العلمي واحلضاري للصحراء املغربية
 .ص 403 م، 2019

 ( : رسم القرآن الكرمي وضبطهعهموضو )
 

 هـ(. 420عبدالوهاب بن حممد البوين )ت الفصول يف التفسري/ 
 هـ،...  1441ة اإلمام ابلرايض، دراسته وحتقيقه يف جامع

 
 .هـ(  861  )ت ي  لساودحممد بن إبراهيم ا  / معرفة القراءات السبع  فكاهة البصر والسمع يف 

 هـ...  1439جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف 
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /القذاذه يف حتقيق حمّل االستعاذة
 ص.  12بدالسالم بن حممد العامر، هـ(؛ حتقيق ع

 هـ. 18/9/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )أحاديث وآاثر حول حمل االستعاذة عند قراءة القرآن( 

 
هـ(؛   569أليب القاسم أمحد بن جعفر بن األبزازي )ت    /اإلمام ابن عامر الشاميقراءة  

 م.  2020هـ،  1442العراق،  -حتقيق أسامة عبدالوهاب احلّياين.

 
(؛ حتقيق  هـ  588بعد  ت  أليب إسحاق إبراهيم بن حممد املرندي )  /قرة عني القراء يف القراءات

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -.الراشدبنت عبدالعزيز نسيبة 
 

 -هـ(؛ حتقيق حممد كرمي الكّواز.  5أليب احلسن حممد بن عبدهللا الكسائي )ق    /قصص األنبياء
 م. 2019هـ؟،  1440وت: منشورات اجلمل، بري 
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األنبياء/   القرشي )ت  قصص  بن كثري  إمساعيل  الدين  الدين    774عماد  هـ(؛ حتقيق حميي 

 ص.  848م،  2020هـ،  1441بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،   -مستو، علي أبو زيد.

 
لصغري: العشر قطوف من فن التصدير عند املغاربة يف العشر النافعية: مصّدرة يف العشر ا

هـ(؛ حتقيق يوسف    1070ريسي املنجرة )ت بعد  أليب العالء إدريس بن حممد اإلد  /النافعية
 م؟  2020هـ،  1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -شهاب. -بن أمحد الشهب 

 ( الطرق العشر النافعية هي أربع رواايت متواترة من قراءة نفع يف املغرب العريب)
 

  أيب الرضا احلموي بن    شهاب الدين أمحد بن عمر   /ل القراءاتشارات يف أصو القواعد واإل
 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    - .فرغلي سيد عرابويهـ(؛ حتقيق    791)ت  
 ص.   144م، 

 

 = املسرتضى..  القول املسرتضى
 

سين األصفهاين  جملد الدين أيب الفضائل عباد بن أمحد احل  / كاشف املعاين يف شرح حرز األماين
 هـ(. 708)ت بعد 

 هـ... 1441وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته 
 

يوسف بن هالل بن أيب الربكات الصفدي )ت مجال الدين    /كشف األسرار وهتا األستار
 .هـ( 696

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 
  )وهو تفسري للقرآن الكرمي(
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 505الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل    /لنقول يف أسباب النزولب البا
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -أمحد عبدالشايف.  ههـ(؛ ضبطه وصحح

 ص. 224
 
ــ(؛    207أليب زكراي حيىي بن زايد الفرّاء )ت القرآن/   لغات رواية أيب بكر أمحد بن موسى هــــــــــ

مَّري؛ شرح وتعل بن جماهد عن حمم املنصورة: املكتبة   -يق املوايف الرفاعي البيلي.د بن اجلهم السِّ
 م. 2020هـ،   1441العصرية، 

  هـ. 1435وبتحقيق جابر السريّع نسخة إلكرتونية، 
 

هـ(؛   911)ت  السيوطي  عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    /جماز الفرسان إىل جماز القرآن
أراب  حتقيق الزعيمبا ص  ،عبداللطيف  الدين  احلديث،    -.ح  الكتب  عامل  هـ،   1441إربد: 

 م.2020
 

حممد عارف بن إبراهيم   /اجملمع يف القراءات األربع: ابن حميصن واألعمش واحلسن واليزدي
 هـ(. 1238احلفظي )ت 

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
   م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -ي.حممد عبدهللا رشد وبتحقيق 

 
  .هـ( 1054)ت بعد  حممد بن أمحد العويف /خمتصر املقالة يف الفتح واإلمالة

 هـ،...  1441ه يف جامعة الطائف، وحتقيق تهدراس
 

ور بن أيب زين الدين منص  /{َوَلَسْوَف يـُْعِطيَا رَبَُّا َفرَتَْضىاملسرتَضى يف تفسري قوله تعاىل }
ليبيا: كالم للبحوث واإلعالم؛   -هـ(؛ اعتىن به حممد سامل الُعجيل.  1014الطبالوي )ت    النصر

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: توزيع دار الصاحل،  
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  1جملة اجلامعة العراقية ع  بتحقيق سالم عبود حسن، نشر يف  بعنوان: القول املسرتضى...  و 
 م( 2016هـ،  1438) 37مج 

 
برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي املدين   /م آية خلق األعمالدال إىل فهمسلا االعت
 فرات مسري فرج.  هـ(؛ حتقيق 1101الشافعي )ت 

 م( 2019هـ،  1440) 42نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 

القرآن/   الفرّاء )ت  معاين  إبراه  207أليب زكراي حيىي بن زايد  الدين  به ضياء  يم هـ(؛ اعتىن 
 مج.   2م،  2017هـ،  1438القاهرة: شركة القدس للتجارة،  -عبداللطيف.

 
الروية واملراشف الشهية: شرح الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية أليب   /املناهل 

هـ(؛ حتقيق حممد بن منصور اليافعي،    938مللحاين، الشهري مبفضَّل )ت  عبدهللا حممد بن أمحد ا
 م؟  2019هـ،  1441

 
  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  املنح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزرية/  

 ص.  342، م 2017هـ،  1438دمشق: دار الغواثين،  -.2ط -هـ(؛ حتقيق أسامة عطااي.
 

  1070حممد بن حممد الرمحاين )ت بعد    / منظومة تبصرة اإلخوان يف مقرأ اإلمام األصبهان
ب أيوب  حتقيق  أعروشي.هـ(؛  العريب  للقراءات،    -ن  القاضي  ابن  مدرسة  هـ،    1441سال: 

 م؟  2020
 

حتقيق ودراسة وشرح طه صاحل    ؛هـ(  1296  )ت   القزجليّ   بن حممد  ال عليامل  / منظومة التجويد
 .أمني آغا

 م(. 2019هـ،  1440) 14مج 1نشرت يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ع 
 



36 
 

 590القاسم بن فريه الشاطيب )ت    /ات السبعالتهاين يف القراءحرز األماين ووجه  منظومة  
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.2ط -أمين رشدي سويد. ؛ حتقيقهـ(

أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري  يليها: منظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية/  
 .هـ( 833)ت 
 

  - أمين رشدي سويد.  هـ(؛ حتقيق  979د بن أمحد الطييب )ت  محأمنظومة املفيد يف التجويد/  
 ص.  32م،  2019هـ،  1440دمشق: دار الغواثين،  -.2ط
 

 هـ(. 1250أمحد بن أمحد شرف األبياري )ت  /السعادة يف حترير أوجه القراءاتمنهاج 
 هـ،...   1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 ن فيما خفي من أوجه القرآن(  منة الرمح)وهو شرح 
 

هـ(؛ حتقيق    1238حممد غوث بن نصر الدين األرَكاين )ت  نثر املرجان يف رسم نظم القرآن/  
 م؟  2020هـ،    1441طنطا: دار الصحابة للرتاث،    -حامد أمحد العفيفي، مجال الدين شرف.

 
للجامع واإلرداف  األداء  إتقان  يف  والسامع  الناظر  األ  /نزهة  حممد  يب  بن  إدريس  لعالء 

هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا البخاري، يوسف بن أمحد    1070اإلدريسي املنجرة )ت بعد  
 م؟  2020هـ،  1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -الشهب.

 
يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازي املكناسي  أل  /نظم تفصيل عقد الدرر يف طرق انفع العشر

سال: مدرسة ابن    -لى التحقيق وقدم له حممد بن الشريف السحايب.رف ع ؛ أشهـ(  919)ت  
 . ص 36م،  2017، هـ 1438، القاضي للقراءات 
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القرآن إعجاز  )ت    /النكت يف  الرماين  عيسى  بن  وتناوله  هـ(  386علي  وشرحه  ؛ حققه 
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -ابلزايدة والتنقيح عبدهللا عباس الندوي.

 ص.  80
 

هـ(؛ راجعه    450)ت   املاوردي  يب احلسن علي بن حممدأل  /النكت والعيون: تفسري املاوردي
عليه   عبدالرحيموعلق  بن  عبداملقصود  العلم  -.السيد  الكتب  دار  هـ،   1441ية،  بريوت: 

 مج. 6م،  2020
 

 )ت بعد  ينالشبي   بن شليب  يعل   /كتاب هللا العزيز الغفار  فهم بع  معاين  نوار يف نور األ
 هـ(.  1189

 
هـ(؛ حتقيق    468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/  

  مج. 2م،  2020هـ،  1441دمشق: دار القلم،  -صفوان داوودي.
 

هـ(؛ حتقيق نواف    732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /وصف االهتداء يف الوقف واالبتداء 
 م.  2020هـ،  1441كة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، م -بن معيض احلارثي.

 
هـ(؛   206أليب علي حممد بن املستنري قطرب )ت  ف واالستاناف من "معاين القرآن"/  الوق

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: درة الغواص للنشر،  -حتقيق حسن بن أمحد العثمان.
 

 علوم احلديث 

 

من قبل شيوخ مشارقة/    هـ[  1236]ت  غريب  إجازات العالمة أيب حامد العريب الدمنايت امل
 . ص 191م،  2017 هـ، 1438 وجدة: مكتبة الطالب، -دراسة وحتقيق حممد عيسوي. 
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( السخاوي  بن عبدالرمحن  احلافظ حممد  إجازات  الثانية:    –   7إجازات اندرة: اجملموعة 
 1441تانية،  طنجة؛ بريوت: دار احلديث الك  -مجع واعتناء حممد زايد بن عمر التكلة.(/  33
 م.  2020هـ، 

 وهي: 
 كراسة أسانيد الكتب الستة واملوطل وغريها. 

 نبذة تفصيلية يف االتصاالت جلملة من الدواوين من إرشاد الغاوي )النص الكامل(.
 أربع إجازات أليب بكر احلِْيشي وأوالده.
 ثالث إجازات أليب بكر السلمي املكي.

 وطلبته.  هلهوأ إجازة ملفيت حلب عبدالقادر األاّبر
والقسطالين  واملنفلوطي  والقراتوي  والقطان  أخيه  والبن  تقي  وابن  والتيزيين  لألاّبر  إجازاته 
والسلسيلي والعّز بن فهد ومجاعة والبكري اخلليلي وعلي الطوخي وملرشد اإلجيي وحملمد الدميي  

 وأمحد الطوخي يف جملس عاشوراء للمنذري. 
 ي. لدميد اإجازات السخاوي واألمشاطي حملم 

طبقة قراءة للشفا يف القرانسقرية وإجازاته على الشفا البن العماد الُبلَبيسي وعبدالرمحن بن فهد  
 واملَزبري. 

 املسلسل ابلنحاة من رواية التقي أمحد بن حممد الشمين بتخريج السخاوي.
 أربع إجازات على اإلملام يف ختم سرية ابن هشام.

 ورقتان يف أسانيده خبطه. 
 ق الغوايل للعفيف الكازروين وإجازته له. دائاحلتقريظ 

 إجازاتن على التوضيح األَسّر.
 

 - هـ(؛ حتقيق حسني حسن كرمي.  974أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت    /اإلجازة البالغة
 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 680م،  2020هـ،  1441وت: دار الكتب العلمية، بري 

 عن إجازاته يف العلوم اإلسالمية. 
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،  وجدة: مكتبة الطالب  -دراسة وحتقيق حممد عيسوي.ازة الدمنايت لثالثة من املستجيزين/  جإ
 . ص 120م،  2017، هـ 1438

 
قرأها وعلق عليها أجوبة احلافظ املزي على أسالة احلافظني التقي السبكي والقطب احلليب/  

 عبدالرمحن محادو الكتيب. 
  2018هـ،    1439)رمضان    1ة عاف اجلزائريوزارة األوقنشر يف جملة )العصر( الصادرة عن  

 . 87 - 82م( ص 
 

الفاسي )ت  أجوبة حديثية/   العراقي  العالء إدريس بن حممد  هـ(؛ حتقيق بدر   1184أليب 
 العمراين.

 . 37 - 13هـ( ص  1441)رمضان  2نشر يف جملة )لسان احملدِّث( ع
 

سامي بن هـ(؛ حتقيق    533أليب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي )ت    /األحاديث اإلهليات
 م.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -عبداللطيف األسعد.

 يف أعلى العنوان: أول مصنف مسند مفرد يف األحاديث القدسية.
 

حتقيق هـ(؛    533أليب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي )ت    /األحاديث السباعيات األلف
 (.م )ماجستري 2017هـ،  1438معة األزهر، الزقازيق: جا -أمين حممد جريدة.

 
ن مشايـخ األئمـة الستة مأحاديث ستـة يف معان ستة من طر ق ُرواة ستة عن ُحّفا  ستة  

هـ(؛ حتقيق  842ين الدمشقي )ت حممد بن أيب بكر بن نصر الد  /بني خمرجيها وُرواهتا ستة
 هـ؟  1440دمشق: دار طيبة، حنو  -حممد مطيع احلافظ.

 
 . هـ( 643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  /املختارة اديثاألح

 هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام، 
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 702تقي الدين حممد بن علي بن دقيق العيد )ت    /عمدة األحكامإحكام األحكام شرح  

  2020،  هـ  1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد منري عبده الدمشقي.  علق عليههـ(؛  
 مج.  2جـ يف  4م، 
 

  911بن أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحن  /األخبار املأثورة يف اإلطالء ابلنورة
)نسخة    ص.   28م،    2020هـ،    1441هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، أتريخ املقدمة  

 إلكرتونية(. 
 

الكويت: وزارة األوقاف،    -.هـ(  774إمساعيل بن عمر بن كثري )ت  اختصار علوم احلديث/  
الثقافية،   الشؤون  بن أيب طالب    -م.  2019هـ؟،    1441قسم  الراشد علي  اخلليفة  )دورة 

 (. 21العلمية؛ 
 هـ(. 310يليه: صريح السنة/ أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 

 )والكتاب األخري يف العقيدة، ويسمى أيًضا شرح السنة( 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق عصام أبو اليزيد حممد.  /أربع رسائل يف احلديث وعلومه
 ص.  432م،  2020هـ،  1441

 وهي:
 هـ(. 905التبصرة يف شرح تذكرة ابن امللقن/ حممد بن عثمان الدمَيي )ت بعد  -
أقصى األمل والسول يف علوم أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم/ شهاب الدين  -

 هـ(. 693)ت  أمحد بن اخلليل اخلويي الشافعي
رسالة يف الفرق بني احلديث القدسي والقرآن واحلديث النبوي/ نوح بن مصطفى احلنفي  -

 هـ(. 1070)ت 
رسالة عن احلديث الوارد يف أذان سيدن بالل رضي هللا عنه وإبداله الشني سيًنا/ حممد  -

 هـ(. 894بن حممد اخليضري الشافعي )ت 
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ى النَّيب صلى هللا عليه وسلَّم وبعضها يف فضل  لحديثاا بعضها يف فضل الصالة ع  بعون أر 

العبَّاسي  عهامج/ اجلهاد وبعضها يف فضل قل هو هللا أحد )ت    سليمان بن طه األكراشي 
 . يونس قدوري عويدهـ(؛ حتقيق  1199

 م(. 2018هـ،  1439) 32نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع 
 

هـ(؛   676حيىي بن شرف النووي )ت    / امواعد األحكاإلسالم وقاألربعون حديثاا يف مباين  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الذخائر،   -أمين حامد الدسوقي.حتقيق 

 يليه للنووي أيًضا: اإلشارات إىل ضبط األلفاظ املشكالت.
 هـ(.808يليه: منثور الدرر من كالم خري البشر/ شهاب الدين أمحد بن عماد األقفهسي )ت  

 
 1182 حممد بن إمساعيل األمري الصـــــنعاين )ت  /اح الثالث املســــائلئل يف إيضــــ إقامة الدال
ــ( جواابً  ــ(  1217 سعيد بن حسن العنسي رمحه هللا )ت ..   على العالمةهــــــــــ محد ؛ حتقيق أهــــــــــ

 .نوري حسني
  )دفع تعارض بني أحاديث يف ذم الدنيا ولعنها(

  2020هـ،    1441)  12مج    20/2جامعة املوصل ع  نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية،  
 . 59 - 28 م( ص

 
هـ(؛ حتقيق الداين بن منري   463أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  اقتضاء العلم العمل/  

 ص.  168، م  2020هـ،  1441 بريوت: دار اللؤلؤة، -آل زهوي.
 

التربيزي )ت   /اإلكمال يف أمساء الرجال على مشكاة املصابيح  حممد بن عبدهللا اخلطيب 
م،   2020هـ،    1441الكتب العلمية،  بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق تقي الدين الندوي.  741
 ص.  768: 11مج 

 هـ(. 1052مع ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح/ عبداحلق الدهلوي )ت 
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اهلمذاين  القاضي  تصنيف    /األمايل أمحد  بن  مشيخة   -.(هـ  415)ت  عبداجلبار  القاهرة: 

 م 2020هـ،  1441سلمني، األزهر، جملس حكماء امل
   مجلة من األحاديث املسندة اليت أمالها شيخ املعتزلة القاضي عبداجلبار.

 
  1201أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير )ت  أوائل الكتب العشرة، ومعها ثبت الدردير/  

 .م 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق حممد رعد عبدهللا الباالين.
 
هـ(؛    1031زين الدين حممد عبدالرؤوف املناوي )ت  البني ملعرفة اصطالح احملدِّثني/  الط  بغية

القاهرة: دار الذخائر،    ؛املدينة املنورة: املكتبة العمرية  -حتقيق حممد سيد عبدالعزيز عبداملنعم.
 م. 2020هـ،  1441

 
 942اهيم التتائي )ت  مشس الدين حممد بن إبر البهجة السَّنية يف حّل اإلشارات السُّنية/  

 ـ(؛ حتقيق شعيب هالل جاسم. ه
 . من بداية املخطوط إىل قوله: )وصربي عنكم(

 )وهو شرح ملنظومة "غرامي صحيح" يف مصطلح احلديث(
 م( 2019هـ،  1440) 39األنبار للعلوم اإلسالمية ع نشر يف جملة 

 
أليب    /املوقوف واملنقطعهبجة املنتفع شرح جزء يف علوم احلديث يف بيان املتصل واملرسل و 

عّمان:    -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  444عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  
 م.  2020هـ،   1441الدار األثرية، 

 
ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي   /عليهم السالماألنبياء  أتويل األحاديث يف رموز قصص  

  2020هـ،    1441الكتب العلمية،  وت: دار  ري ب  -أمحد فريد املزيدي.  هـ(؛ حتقيق  1176)ت  
 ص.  128م، 
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العلمية،    -.(هـ  276ت  )عبدهللا بن مسلم بن قتيبة    /أتويل خمتلف احلديث بريوت: دار الكتب 
 ص.  336، م 2020هـ،  1441

 قوبل على ثالث نسخ خطية. 
 

قيق حممود  هـ(؛ حت  905)ت بعد    حممد بن عثمان الدمَيي  /التبصرة يف شرح تذكرة ابن امللقن
 ص. 178لعاطي البهويت،  حممد عبدا

 )يف علوم احلديث( 
 هـ.  21/10/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛ حتقيق    953حممد بن طولون الصاحلي، )ت    /تبليغ البشر  أبحاديث داراّي الكرب 

 آالء نفع جاسم. 
 م(  2017هـ،  1438) 2ع 2العراق، مجنشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، 

 
 952 )ت يب احلســــــن حممد بن حممد البكري الصــــــديقي أل /جتديد األفراح بفضـــــائل النكاح

 ص. 33 القرابص، بن حممد حكيم اعتىن به؛ هـ(
 حديثًا( 40)فيه 

 هـ. 23/10/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

وال الشريفة  حديث  نالتحفة  شرح  يف  اللطيفة  مسجداا خبة  َّلّل  َبىن  حم  /َمن  بن  مد  حممد 
 .يديالزبجليل حمسن  هـ(؛ حتقيق 1232اوي، األمري الكبري )ت السنب

 م(  2020هـ،  1441) 27مج  2نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ع 
 

هـ(؛ اعتىن به عبدالفتاح   1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت  حتفة النّساك يف فضل الّسواك/  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -أبو غدة.
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هـ(؛   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي

 م. 2020هـ،  1441مسنود؛ املنصورة: مكتبة ابن عباس،  -حتقيق نبيل صالح سليم.
 

 الدم   أيببن    لشهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبدهللا  /حتقيق الرواية  تدقيق العناية يف 
 .هـ( 642 )ت 

 هـ،...   1438دراسته وحتقيقه جبامعة األزهر يف القاهرة، 
 هـ.  1437وسبق صدوره حمقًقا مبركز البصائر للبحث العلمي، 

 يف علوم احلديث(وهو )
 

  804سراج الدين عمر بن علي بن امللقن )ت    / الوسيط من األخبارتذكرة األحبار مبا يف  
م،   2020هـ،    1441، الكويت: دار فارس،  حويل  -هـ(؛ حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويين.

 مج. 2
 ختريج ألحاديث "الوسيط" لإلمام الغزايل.

 
سبيت أليب عبدهللا حممد بن عمر بن ُرشيد ال  /ترمجان الرتاجم على أبواب صحيح البخاري

بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن زين العابدين رستم.  721الفهري )ت  
 م. 2020هـ،  1441

 
تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النووي لتالميذه من طباق السماع وفق نسخ خطية خبطه  

 دراسة وحتقيق عبدهللا احلسيين.أو منقولة من خطه أو عنه/ 
)ذو القعدة واحلجة   26  –  25نشر يف النشرة الشهرية: جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  

 . 168 – 107هـ( ص  1440
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هـ(؛ حتقيق   911الل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جيف/  التطريف يف التصح 
املقدمة   أتريخ  العامر،  حممد  بن  )نسخة    ص.  141م،    2019هـ،    1441عبدالسالم 

 إلكرتونية(. 
 

  748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  تلخيص العلل املتناهية لإلمام ابن اجلوزي/  
الرمحن زين هللا   للبحث   -هـ(.   1418)ت  هـ(؛ حتقيق حمفوظ  البصائر  املنورة: مركز  املدينة 

 م. 2020هـ،  1441العلمي؛ ديب: دار الفرقان،  
 

أمحد بن علي    /التمييز يف تلخيص ختريل أحاديث شرح الوجيز، املشهور ابلتلخيص احلبري 
الثاين بن عمر بن موسى؛ اعتىن (هـ  852ت  )بن حجر العسقالين   ؛ دراسة وحتقيق حممد 

؛  الرايض: دار أضواء السلف  -.4ط  -وتنسيقه ووضع فهارسه أشرف عبداملقصود.  إبخراجه
 مج.   7 م،  2020 هـ،1441، بريوت: دار ابن حزم

 
أمحد بن حممد    / تنبيه األخيار على معضالت وقعت يف كتايب "الوظائف" و"أذكار األذكار"

الفرحان.حممد صبحي إمساعيدراسة وحتقيق وختريج  هـ(؛    974اهليتمي )ت  بن حجر     -ل 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر، 

 الكتاابن للسيوطي: وظائف اليوم والليلة، وأذكار األذكار.
 

  750أليب احلسن علي بن عثمان بن الرتكماين )ت    /التنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة
  عّمان: دار الفتح،   - عالء الدوري.اثئر محيد السامرائي، عمر ايسني املالح، قتيبة  هـ(؛ حتقيق  

 ص.  816 م، 2020هـ،  1441
 اهلداية للمرغيناين، وخالصة الدالئل حلسام الدين الرازي. 
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت   /تنوير احلوالا شرح على موطأ مالا
  1441ة،  دار الكتب العلميبريوت:    -هـ(؛ ضبطه وصححه حممد عبدالعزيز اخلالدي.  911
 ص. 752م،  2020هـ، 

 )يف احلاشية ختريج األحاديث مرقمة حسب املنت(

 
لويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن العراقي  التوسط احملمود يف شرح سنن أيب داود/  

 .هـ( 824)ت 
 هـ...  1441دراسته وحتقيقه، أو جزء منه، يف جامعة امللك خالد أبهبا، 

 
  ي مشس الدين حممد احلجاز   / املصطفى  حديث النيب   لشفا يف   الفاأ من    يخف  توضيح ما

هـ،   1438: جامعة األزهر،  الزقازيق  -إبراهيم.حممود عطية    حتقيق  ؛(هـ  849)ت    القليويب
 (.ماجستريم ) 2017
 

البخاري/   القاري يف تفسري مشكل  الدين حممد بن حممد بن سويدان  تيسري منهل  نصر 
 1441الكويت: دار فارس،    -ويين.يق خالد عبدالعظيم احلهـ(؛ حتق  852)ت بعد    الشافعي

 م.  2020هـ، 
 

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن زيد احلنبلي املوصلي )ت  ثبت ابن زيد احلنبلي/  
 م.2020هـ،    1441القاهرة: دار الرسالة،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.  870
 

املسمى جثبت   الفهارس و اأُلسكداري،  إجامع رواايت  املدارسالمع  أهل  ضياء    /ازات 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز   1172)ت    الدين حامد بن يوسف األسكداري الباندرمه وي

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -الشرباوي.
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: مجعية  ديب  - هـ(؛ حتقيق حممد عبدهللا احلمادي.  197عبدهللا بن وهب املصري )ت    /اجلامع
 م. 2020هـ،  1441دار الرّب، 

 : فيه كتاب الشعر والغناء. 4مج
 

 يوســــــــــف بن عبدهللا بن عبدالربّ  /جامع بيان أخذ العلم وفضــــــــله وما ينبغي يف روايته ومحله
هــــ،  1441؟: روائع الكتب: مرآة الزمان،   -هــــ(؛ حتقيق نشلت املصري.  463القرطيب )ت 

 م.   2020
 

جالل الدين عبدالرمحن بن صلى هللا عليه وسلم/   ديث البشري النذيراجلامع الصغري يف أحا
  2م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(.  911أيب بكر السيوطي )ت  

 مج.  1جـ يف 
 

 .هـ( 311)ت بو حفص عمر بن حممد بن جبري رمحه هللا تعاىل أمما صنفه  اجلامع املسند
 هـ،...  1438وفية، حتقيقه يف جامعة األزهر ابملن

 
 هـ(.  153)ت  جامع معمر بن راشد

 هـ،...  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة، وحتقيقه دراسته 
 
  .جلامعة املهمة ألسانيدا

 1094)ت  مد بن سليمان املغريب  حم  :اجمليز   ،هـ(  1100)ت    أمحد النجدياجملاز: عثمان بن  
 . الء نفع جاسمآ دراسة وحتقيقهـ(؛ 
ألسانيد كتب األئمة اهلادي ألويل األلباب إىل التمسك أبسباب محل    املهمة اجلامعة    :ضمن

 الشذر وقرنء الكتاب/ جمد الدين بن حممد املؤيدي. 
القسم   م(  2018هـ،    1439)  38  ع ،يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق  ت اإلجازةنشر 

 .األول
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بن علي بن عيسى بن داود   م عيسىاجلزء األول والثاين من القراءة على الوزير أيب القاس 

هـ(: دراسة وحتقيقاا  317بن اجلراح الكاتب عن أيب القاسم عبدهللا بن حممد البغوي )ت  
هـ،   1441منيسوات، أمريكا، اجلامعة اإلسالمية،     -أويس السيد حسن عبداللطيف.  /وخترجياا
 م )دكتوراه(.  2020

 
 هـ(؛  234عبدهللا بن املديين )ت  ن علي بن  أليب احلس اجلزء اخلامس من األحاديث املعللة/  

هـ،    1438طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    -حتقيق خالد بن حممد املختار السباعي.
 م.  2017

 
جزء فيه جملس من أمايل الشيخ الزاهد أيب بكر حممد بن احلسني بن فنجويه الثقفي يف 

 ه؛ إعداد عبدالرمحن محادو الكتيب. رواية أيب نصر محد بن منصور اهلمداين عنضان/ فضل رم
  2018هـ،    1439)رمضان    1نشر يف جملة )العصر( الصادرة عن وزارة األوقاف اجلزائرية ع

 . 35م( ص 
هـ(/ حتقيق    485وبعنوان: جزء فيه جملس من أمايل أيب بكر حممد بن احلسني بن فنجويه )ت  

 )انتهى حتقيقه(. م.  2020هـ،  1441صالح الدين الشامي. القاهرة: احملقق، 
 

هـ( مع الكالم   257اجلزء فيه من حديث أيب علي احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي )ت 
هـ(؛ حتقيق نظام   748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت    /على أحاديثه مث منتقى عواليه

يعقويب. صاحل  احلديث    -حممد  دار  بريوت:  طنجة؛  اخلاصة؛  يعقويب  نظام  مكتبة  املنامة: 
 م. 2020هـ،  1441تانية، الك

 يليه: اجلزء من حديث أيب عبدهللا احلسني بن حيىي بن عّياش القطان عن احلسن بن عرفة.
 

فيه   واملنثور ظاملنجزء  اخلطيب    وم  حممد  بن  عفيف  احلسني  أليب  النبوي(/  احلديث  )من 
 م2020هـ،    1441الكويت: دار إيالف الدولية،    -البوشنجي؛ حتقيق حممد صباح املنصور.
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هـ(/ ابنتقاء   419اجلزء فيه من فوائد أيب احلسني بن العايل الُبوَشنجي )ت وأشري إىل كتاب: 
الرايض:   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن حممد عبه جي. 413افظ )ت أيب الفضل اجلارودي احل

 ص. 182هـ،  1436دار جامعة امللك سعود، 
 به العايل، أو ابن العايل.أبو احلسني أمحد بن حممد بن منصور البوشنجي، لقوهو 
 

  /هـ(  824محد بن حممد بن أمحد املعروف ابلقدوري )ت أجزء من حديث أيب احلسن 
 . رداد خلف عطا هللا  ،عبدالرزاق سلمانبشري حتقيق 

 م( 2018هـ،    1439)  55نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
 

)ت   السيوطيعبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    / زم"اجلواب احلزم عن حديث "التكبري ج
 ص.  13هـ،  1441هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر،  911

 هـ.  18/10/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )وهو يف بيان درجته، وحكمه يف األذان والصالة( 

 
ا الـمصطفاة  العالية  الزَّواهر  األحاديث  الصفية يف  الغالية  عفيف  ابن  / لـمصطفيةاجلواهر 

 هـ(. 880 ت ) اإلجيي الشريازي الدين احلسيين
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة بنها، 

 )أحاديث يف فضائل األذكار واألدعية وشرحها مع فوائد..( 
 

هـ(؛ حتقيق   1331حممد بن عبدهللا اجلرداين )ت اجلواهر اللؤلؤية يف شرح األربعني النووية/ 
 ص.  424م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -ون.عبداحلفيظ بيض

 
 ي محد بن مكرم هللا الصعيدألى بن  ع  ي/لفية العراقأشرح    يعلى فتح الباق  يحاشية العدو 

 .هـ( 1189ي )ت املالك يالعدو 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
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وحتقيق حممد دراسة  ؛  (هـ  940)ت  ابشا  بن كمال  أمحد بن سليمان    /حديث َبدء الوحي

 . شاكر حممود
 م( 2018هـ،    1439)  54نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  

 
ــخاوي حواشـــي ابن حجر على تنقيح الزركشـــي/  جتريد مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السـ

نشــر  خطوطات العربية، الالقاهرة: معهد امل -هـــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد علي حممد عطا. 902)ت 
 م.  2020هـ،  1441الرقمي، 

 هـ( 794)حواش على "التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح" لبدر الدين الزركشي، ت 
 

 879)ت    الكافيجيحممد بن سليمان  حميي الدين    /خالصة األقوال يف حديث إمنا األعمال
اجلندي.حتقيق    هـ(/ عبدالناصر  العلم  -سارية  م. 2020هـ،    1440،  إستانبول: دار ابب 

 )أصله رسالة ماجستري(.  
 

عبدالرزاق بن مصطفى األنطاكي )ت   /ذريعة الطعام فيما جاء فيه من األحاديث واألخبار 
م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1108

 ص. 176

  
،  حيان   بن حممد بن جعفر بنعبدهللا  حممد  أليب  /اقران ورواايهتم عن بعضهم بعضا ذكر األ
 .هـ( 369ت ) صبهاينالشيخ األ أبيب املعروف

 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابملنوفية، 
 
هـ(؛    734)ت    اليَـْعمري حممد بن حممد  فتح الدين    /كر أوهام وقعت يف صحيح مسلمذ 

 . الشريدة حتقيق ودراسة أمين عبدالكرمي
 هـ(. 1441)ربيع اآلخر  119ت( ع دراسات اإلسالمية )الكوينشر يف جملة الشريعة وال
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 / جامع لألحاديث النبوية واآًثر املصطفوية على ترتيب حروف اهلجاء:  راموز األحاديث

  - هـ(؛ اعتىن به عبداحلفيظ بيضون.  1311شخانوي )ت  مالك  بن مصطفى  أمحدضياء الدين  
 ص. 736م،  2019هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 894حممد بن حممد اخليضري )ت رسالة يف بطالن حديث "إن سني بالل عند هللا شني"/  

 .هـ(؛ حتقيق أمحد عطية
 هـ( 1441)شوال  110نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
بن بكري  بعد    /رسالة يف عبدهللا  التنكابين )ت  هـ(؛ حتقيق   1128حممد صادق بن حممد 
 شادي وجيه العاملي.

 .240 – 189هـ( ص  1440حمرم ) 4جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، عيف ر نش 
 

حتقيق هـ(؛    750سراج الدين عمر بن علي القزويين )ت    /رسالة يف موضوعات املصابيح 
 مصعب بن خالد املرزوقي. 

 .361 – 321هـ( ص  1441)حمرم  5نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 وي. ويعين مصابيح السنة لإلمام البغ

 
؛ حتقيق ماهر  هـ(   676)ت    النووي حيىي بن شرف    / رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني

 م.  2020هـ،  1441الرايض: مكتبة التوبة،  -.ايسني الفحل
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار احلضارة،  -تحقيق علي بن حممد العمران.وب
 

ان ما فيه من الغريب واحِلكم  رايضة إفهام أويل األلباب: شرح معاين كتاب الشهاب وبي
حتقيق    هـ(؛  530)ت    جلمال اإلسالم أيب بكر حممد بن عبدهللا بن حبيب العامريواآداب/  

 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  - عمرو عبدالعظيم احلويين.
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هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء    1178أمحد بن حممد السَّحيمي )ت    /زبدة املعرفة بفضل يوم عرفة

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: جملة األزهر،  -ث اإلسالمي مبشيخة األزهر.الرتا
 هـ من جملة األزهر. 1441هدية عدد ذي احلجة 

 
 هـ(.   241أمحد بن حممد بن حنبل )ت  /الزهد

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

حتقيق   هـ(؛  749مي املكي )ت  أمحد بن حممد بن حجر اهليت  /الزواجر عن اقرتاف الكبائر
جـ    2  م،  2020هـ،    1441دار الكتب العلمية،  بريوت:    -عبداللطيف حسن عبدالرمحن.

 . (ص 768مج ) 1يف 
 

نعمان بن أمحد    /شرح حديث سؤال جربيل عليه السالمالسعي اجلميل لألجر اجلزيل يف  
القاهرة: دار   - .هـ(؛ حتقيق مصطفى حممد يسلم األمني اجلكين  1120الطرسوسي )ت بعد  

 م. 2020هـ،  1441الصاحل، 
 

هـ(؛ حتقيق   817أليب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي )ت  سفر السعادة/  
 -ث العلمية والدراسات؛ إشراف وتقدمي حممد يسري إبراهيم.قسم التحقيق بدار اليسر للبحو 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار اليسر، 
اديث خامتة سفر السعادة/ مشس الدين حممد بن حسن فادة يف ختريج أحيليه: التنكيت واإل

 هـ(.  1175بن مهات )ت 
 

 حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت   /"الناس شركاء يف ثالث"سؤال وجوابه عن حديث 
 .محد نوري حسنيأ حتقيق ؛هـ( 1182

 .م( 2020ـ، ه 1440) 60نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع  
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البغدادي )ت   هـ( لإلمام أمحد بن حممد الربقاين )ت    463سؤاالت أيب بكر اخلطيب 

 .اجلهينالرفاعي سامي بن مساعد  /هـ( يف اجلرح والتعديل: مجعاا ودراسة 425
 م( 2018هـ،    1439)  56نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  

 
هـ(؛ تقدمي وتعليق حممد عبداللطيف   1112دالباقي الزرقاين )ت  بن عبحممد  شرح البيقونية/  

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -حممد الطيب.

 
التبصر  العراقي، )ت    /ة والتذكرةشرح  الدين عبدالرحيم بن احلسني  هـ(؛ دراسة    806زين 

 م. 2020هـ،    1441،  طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية  -وتقدمي خالد بن ماجد العمرو.
 نسخة مصورة عن أصل عتيق مسموع على مصنفه وعليه خطه. 

 
هـ(؛ حتقيق   1086شهاب الدين أمحد بن أمحد العَجمي الوفائي )ت    /شرح ثالثيات البخاري

 م.  2020هـ،  1441، ]اجليزة: دار األمل[  -شحات رجب البقوشي.
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا    999ري )ت  مجال الدين أمحد بن حممد الشنشو   / شرح حديث أم زرع 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -عبدالعزيز الشرباوي.بن 

يليه: نظم اجلمان يف ُحلي اإلنسان/ لتاج الدين أيب احلسن علي بن حيىي البلدي املوصلي )ت  
 هـ(. 744

 
مقطوعة غري  ألفاا  إال  فضلنا  من  تروون  عسيتم  وما  حديث:  النوهنر م  /شرح  روي  تضى 

 آل سعيد.هـ(؛ حتقيق حسن بن علي  1336بوري اهلندي )ت الغازن
 .266 – 241هـ( ص  1440)حمرم  4نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع
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  حتقيق وختريج ودراسة (؛  هـ  608)ت    ي عبداجلليل بن موسى القصر   /شرح مشكل احلديث
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عمر عبدهللا إبراهيم.

 
هـ(؛ حتقيق    463أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  شرف أصحاب احلديث/  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -إبراهيم أمحد مرسي.
 

 802)ت    عفيف الدين حممد بن حممد الكازروين  /شعب األسانيد يف رواية الكتب واملسانيد
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -الشرباوي.بدهللا بن عبدالعزيز هـ(؛ حتقيق ع

 
 (.هـ 1078)ت  يمحد الصمدأعبدالعزيز بن  /حكامحاديث األأختريل  وام يف شفاء األ

 هـ...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

هـ(؛ مجع وتعليق مازن   3)ق  أليب جعفر حممد بن أيب حامت النحوي الوراق    /مشائل البخاري
 صلي. بن عبدالرمحن البح

 .73 – 27هـ( ص  1441) 28 – 27نشر يف نشرة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 
 

وليد    / ا من كتب الرتاجممجعا   هـ(:   333)ت    القريواينحممد بن أمحد  الضعفاء أليب العرب  
 . حسن مصطفى

 م( 2017هـ،    1438)  51معة سامراء ع  نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جا
 
هـ(؛    256حممد بن إمساعيل البخاري )ت    /املشهور ابلضعفاء الصغري   ،لضعفاء واملرتوكنيا

  مركز إحسان لدراسات   جدة:  -.حتقيق سامل بن صاحل العماريرواية آدم بن موسى احلواري؛  
 ص. 853م،  2020هـ،  1441السنة النبوية، 

 بِّح بن سعيد. يليه: قطعة من رواية مس 
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خرج األحاديث حممود فرج هـ(؛  751بن قيم اجلوزية )ت  احممد بن أيب بكر    / الطب النبوي
العقدة؛ وضع التعاليق الطبية عادل األزهري؛ راجع األصل وصححه وأشرف على التعليقات  

   ص. 408م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالغين عبداخلالق.
 

اللعنالطعن يف م أبو احلسن علي بن إمساع  /قالة  الدين  القونوي )ت  عالء  هـ(؛    729يل 
 حتقيق عمار أمحد الصياصنة. 

لجملة  نشر يف   القرى  أم  اإلسالميةجامعة  والدراسات  الشريعة  األوىل   75  ع  علوم  )مجادى 
 . 175 – 125هـ( ص  1440

مر بلعنهن، مث تكلم عن  )حتدث فيه عن حديث "الكاسيات العارايت" وأنه مل يرد فيه ذكر األ
 ه من وعيد شديد يف األحاديث الشريفة(خطورة اللعن وما ورد في

 
 . هـ( 385علي بن عمر الدارقطين )ت  /العلل

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 
حتقيق   هـ(؛  855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت    /بب يف شرح الكلم الطيِّ لم اهليِّ لعِ ا

 ص.  560م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية،  بريوت: دار -حامد عبدهللا احملاّلوي.
 

عثمان بن عبدالرمحن بن   /قدِّمة ابن الصالح وحماسن االصطالحعلوم احلديث، املعروف مب
مشكولة.  -(.هـ  643ت  )الصالح   السالم،    -ط،  دار  م،   2020هـ،    1441القاهرة: 

 ص.544
لق وأغلق من كتاب ابن الصالح/ زين الدين عبدالرحيم  د واإليضاح ملا أطومعه شرحه: التقيي

 هـ(.  806بن احلسني العراقي )ت 
)ت   الطباخ  راغب  حممد  الصالح/  ابن  مقدمة  على  املصباح  املسماة:  التعليقات  وبذيله 

 هـ(.1370
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(؛ حتقيق هـ  871تقي الدين حممد بن حممد بن فهد املكي )ت    /عمدة املنتحل وبلغة املرحتل
مج )حبث مكمل   2م،    2020هـ،    1441ت،  الكويت: جامعة الكوي  -سامل سند اخلالدي.

 للماجستري(.
 

اهلداية أحاديث  القرشي  /العناية مبعرفة  بن حممد  القادر  الدين عبد   ؛هـ(  775  )ت   حميي 
 . عالء عبد صاحل احلياين دراسة وحتقيق

 حتقيق كتاب الوصااي منه. 
 (الوصااي من العناية مبعرفة أحاديث اهلداية اب كت)العنوان يف مصدره:  

 .111-84 م( ص  2019هـ،  1440) 43مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

 هـ(.  894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري الدمشقي )ت  /الغرام أبدلة األحكام
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 )يف احلديث(
 
  -هـ(؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي.  284إبراهيم بن إسحاق احلريب )ت    / احلديث  يبغر 

 مج. 2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

البسيت )ت  غريب احلديث/   حامد    هـ(؛ حتقيق  388أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب 
 مج. 2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -.عبدهللا احملالوي

 
 .هـ(  538الزخمشري )ت جار هللا حممود بن عمر   /ثرغريب احلديث واأل الفائق يف 

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

الباب يف الكىن واأللقاب حامد هـ(؛ حتقيق    395حممد بن إسحاق بن منده )ت    /فتح 
 ص(.  1024)  مج  2م،    2020هـ،    1441ة،  بريوت: دار الكتب العلمي  -.عبدهللا احملالوي
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دراسة   هـ(؛  1015السنهوري )ت  سامل بن حممد /ل ليلة نصف من شهر شعبانئفضا

 . زينب عبداملهدي  ،وحتقيق سندس زيدان خلف
 م(. 2019هـ،  1440) 34ع  3نشر يف جملة الرك، جامعة واسط مج

 
  910يز )ت  ده عبدالعز وفهرسة ول  ،هـ(   903فهرسة إبراهيم بن هالل السجلماسي )ت  

 ص.  166م،  2017، هـ 1438، الرابط: دار األمان -حتقيق مصطفى نشاط.هـ(/ 
 

)ت   الدمنايت  حممد  بن  العريب  حامد  أيب  املسماة  1236فهرسة  يف  مِس   هـ(،  اجلوهر  ط 
واألثر ابلفنون  املتصلة  عيسوي.  / األسانيد  حممد  احلديث   -حتقيق  دار  بريوت:  طنجة؛ 

 ص.  376 م، 2018ـ، ه 1439ية، نالكتا

 ( ن شيوخهعمجع فيه أسانيده ومروايته  )
 

تطوان: منشورات   -حتقيق أمحد السعيدي.  /فهرسة الشيخ اإلمام العالمة حممد علي الزروايل
 م؟  2020هـ،   1441ابب احلكمة، 

 
  1167)ت وابنه حممد  (هـ 1134)ت  فهرست حممد بن إبراهيم اليعقويب التاكركوسيت 

وحتق  /(هـ إد  دراسة  احلسن  البيضاوي،    -سعيد.يق  مطبعة  م،   2017هـ،    1438الرابط: 
 ص.142

 هو حممد بن حممد بن إبراهيم التاكركوسيت.

 
  حتقيق وختريج ودراسة(/  هـ  359)ت    محد بن يوسف بن خالد النصييبأبكر    أيبفوائد  

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد عبداهلادي سامل.
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أيب انتخاب    /هـ(  356فوائد أيب حامد بن حممد بن عبدهللا بن معاذ الرفاء اهلروي )ت  
الدارقطين )ت   رواية أيب علي احلسن بن أمحد بن شاذان    هـ(؛  385احلسن علي بن عمر 

 البزار.
 هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -. مجالسلطاىنعصام    دراسة وحتقيق وتعليقوب
 م )ماجستري(. 

 
  السيوطي عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين /الفي  اجلاري يف طرق احلديث العشاري

 ص.  38هـ(؛ عين به عبداحلكيم األنيس،  911)ت 
 هـ  7/9/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 

 هـ(.  1031بدالرؤوف املناوي )ت مد عحم /في  القدير شرح اجلامع الصغري 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
حتقيق حممد أمحد    ؛هـ(  458  )ت ي  البيهقمحد بن احلسني  أبكر    أليب  /مامخلف اإل  ةالقراء
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد.
 

حممد علي بن حممد بن   /َم مرَّتني"فقد ُهدِ   من هذا البيتِ قرة العني من حديث "استمتعوا  
 هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.  1057عاّلن الصّديقي )ت 
 هـ(.  1441)رجب  6النبوي عنشر يف جملة الرتاث 

 
البخاري/   الناصري )ت  قصيدة يف ختم  الدمشقي  أيبك  بن  الدين علي  هـ(؛   801عالء 

 حتقيق شوكت رفقي آل شحالتوغ. 
 . 400  -  391هـ( ص    1441)  28  –   27يف نشرة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  ر  نش 
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شهاب الدين أبو حممود أمحد بن حممد املقدسي    /قصيدة يف مدح البخاري وجامعه الصحيح 
 هـ(؛ حتقيق عبداجلواد محام.   765)ت 

 2019  هـ، نوفمرب  1441)ربيع األول    2جـ  63مج    معهد املخطوطات العربيةنشر يف جملة  
 . 113 – 88م( ص ص 

 بيًتا(.  50)يف 
 

رهان الدين  ب  / ثر هل األأمصطلح    توضيح خنبة الفكر يف   قضاء الوطر من نزهة النظر يف 
 (. هـ 1041)ت  براهيم اللقاينإبراهيم بن إ

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

الذهيب )ت    / الكبائر بن حممد  الدين حممد  هـ(؛ حتقيق حممد عوض عبدالغين   748مشس 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار املداد،  -، مزيدة ومصححة.2ط -املصري.

 
 هـ(.  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  / الكبائر

 قطوف من كتاب مفقود.
 هـ(. 1440) 6نشر يف جملة مصابيح العلم ع 

 
الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  ور  ن  /كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة

منو،    -هـ(؛ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي؛ اعتىن مبراجعته مسعود أمحد األعظمي.  807)ت  
 م. 2019هـ، حنو  1440اهلند: مكتبة الشيخ احملدث حبيب الرمحن األعظمي، حنو 

 
الناس بع   على  البخاري  أورده  عما  االلتباس  امليد  / كشف  الغنيمي    )ت   اينعبدالغين 

  م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -.هـ(؛ اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة 1298
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يب سعيد صالح الدين خليل بن كيكلدي  أل  /كشف النقاب عّما رو  الشيخان لألصحاب
 1441املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -.إبراهيم بن عبد هللا إهدى  حتقيق  ؛العالئي الشافعي

 م.  2020هـ، 
  ذكر فيه الصحابة الذين هلم رواية يف الصحيحني أو أحدمها، فحرر أمساءهم وألقاهبم وأنساهبم )
 (عدد مروايهتمو 
 

هـ(؛   1009)ت    محيد الدين السندي املكي احلنفي  /كفاية القاري بشرح ثالثيات البخاري
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -حتقيق أيب الربكات حق النيب السندي.

 
أليب مهدي عيسى    /كنز الرواة اجملموع من درر اجملاز ويواقيت املسموع، أو مقاليد األسانيد 

شي  هـ(؛ كتب مقدمته أبو سامل عبدهللا بن حممد بن أيب بكر العيا  1080بن حممد الثعاليب )ت  
سعد.  1090)ت   علي  قاسم  اخللف،  عواد  دخان،  عبدالعزيز  حتقيق  اإلمارات:؟،   -هـ(؛ 

 م. 2020هـ،  1441
 

شهاب الدين أمحد بن أمحد العَجمي الوفائي   /اللطائف الفاخرة يف شرح األحاديث املتواترة
 م. 2020هـ،    1441]اجليزة: دار األمل[،    -هـ(؛ حتقيق شحات رجب البقوشي.  1086)ت  

املتواترة"اكتاب  فيه  شرح   األحاديث  املتناثرة يف  الذيلسيوطيل  "ألزهار   ،  ( فيه  ( 113مجع 
 متواترًا.  حديثًا

 
  بكر املديين  أيبموسى حممد بن    أليب  /عارفعلوم احلفا  األ  اللطائف من دقائق املعارف يف 

 (.هـ 581)ت 
 هـ،...  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة، وحتقيقه دراسته 

 
 هـ(. 1052عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي )ت    أليب اجملدما ثبت من السنَّة يف أايم السَنة/  

 هـ،...  1439جامعة األزهر ابلقاهرة، قيقه يف دراسته وحت
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أليب الوليد عبدهللا بن حممد بن الفَرضي    /املتشابه يف أمساء نقلة احلديث من الرجال والنساء

هـ،   1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -؛ حتقيق مجال القدمي.هـ(  403القرطيب )ت  
 م )السفر الثاين فقط، األول مفقود(. 2019

 
 952أليب احلسن حممد بن حممد البكري الصّديقي )ت    / حماسن اإلفادة يف أحاديث العيادة

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار املستقبل،  -هـ(؛ حتقيق إايد العكيلي.
 حديثًا( 40 )فيه

 هـ. 15/10/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ ص.  26وبتحقيق حكيم حممد القرابص، 
 

هـ(؛  952أليب احلسن حممد بن حممد البكري الصّديقي )ت  /االستغفارحمو األوزار بفضل 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار املستقبل،  -حتقيق إايد العكيلي.

 
الباري البن حجر التميمي )ت    /خمتصر فتح  هـ(؛   1206اختصره حممد بن عبدالوهاب 

 م. 2020ـ، ه 1441السعودية: احملقق،  -حتقيق رايض بن عبداحملسن بن سعيد.
 حتقيق كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة وكتاب التوحيد.

 سيخرج كاماًل من بعد()وذكر حمققه أنه 
 

مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي )ت   / خمتصر اجملروحني من احملّدثني البن حّبان
دار اللؤلؤة،  املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق حممد سعيد عبد ربه، فيصل بن إبراهيم السويدي.  709

 م. 2020هـ،  1441
 

ــار   ــتشــ املؤمتن يف بالط اخلالفة األموية رجاء بن مروايت اإلمام العامل والوزير العادل واملســ
 ي.سليمان بن سعيد بن مريزن العسري  /حيوة الكندي وسريته

 )مروايته املرفوعة واملوقوفة وآاثره(
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 م( 2018هـ،  1439)  42مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

املسند ابجلامع  واملسمى  البخاري  على صحيح  بن    /املستخرج  عمر  حممد أليب حفص 
 1441القاهرة: الفاروق احلديثة للنشر،    -حممد علي األزهري.  هـ(؛ حتقيق  311الُبَجريي )ت  

 م.  2020هـ، 
 

الصحيحني/   على  )ت  املستدرك  النيسابوري  احلاكم  عبدهللا  بن  حتقيق   405حممد  هـ(؛ 
 مج. 5م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  - لقادر عطا.عبدا مصطفى

 ،واملناوي يف فيض القدير  ،والعراقي يف أماليه  ،مع تضمينات اإلمام الذهيب يف التلخيص وامليزان
 وغريهم من العلماء األجالء... 

 
 .ينبدر العمراحتقيق  /هـ(  1263 مسلسالت حديثية للشيخ حممد صاحل الرَِّضوي )ت

 م( 2018هـ،  1439) 37اإلجازة يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع نشرت 
 

برواية أيب حممد عبدهللا    هـ(؛  150أليب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف )ت    /مسند أيب حنيفة
بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق أيب حممد جالل األسيوطي.   340)ت    بن احلارث احلارثيبن حممد  

 ص. 336م،  2020هـ،  1441ية، الكتب العلم
 

أليب بكر حممد بن إبراهيم بن    /مسند اإلمام أيب حنيفة النعمان بن ًثبت الكويف رمحه هللا
)ت   املقرئ  القامسي.  318عاصم  البهرائجي  الرمحن  لطيف  حتقيق  دار    -هـ(؛  إستانبول: 

 م. 2020هـ،  1441السمان، 
 

وبيانه/   احلديث  فوركمشكل  بن  احلسن  بن  به   406)ت    حممد  اعتىن  عثمان    هـ(؛  علي 
 1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة مراجعة ومصححة ومضبوطة.  -جرادي.

  م. 2020هـ، 
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مشيخة اإلمام العالمة الفقيه هباء الدين أيب احلسن علي بن هبة هللا... ابن بنت اجلمَّيزي  

مية،  س األعلى للشؤون اإلسالاملنامة: اجملل   -صربي.حتقيق عامر حسن    هـ(/  649  –  559)
 م. 2020هـ،  1441

 هـ(. 633  – 560يليها: مشيخة املسند الكبري أيب عبدهللا حممد بن إبراهيم... اإلربلي )
 

 هـ(.  360سليمان بن أمحد الطرباين )ت  /املعجم األوسط
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
  -دراسة وحتقيق احلسن أيت بلعيد.  /مياطي: قسم احملمدينمعجم شيوخ شرف الدين الد

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الكلمة، 
 

حتقيق عالء   (/هـ  402)ت    يمحد بن مجيع الصيداو أاحلسني حممد بن    أيباملعجم لشيوخ  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -عبدالرؤوف السيد.

 
أليب حفص عمر بن بدر    /يف هذا الباباب بقوهلم مل يصح شيء  املغين عن احلفظ والِكتَ 

)ت   الكردي  الَعلواين.  633الورّاين  أمني  بن  ليث  العمدة،    -هـ(؛ حتقيق  دار  تركيا:  قونيا، 
 م. 2020هـ،  1441

 
هـ(؛   986حممد طاهر بن علي الصديقي الفتين )ت    /املغين يف ضبط األمساء لرواة األنباء 

 هـ[. 1439]اهلند؟، حنو  -ن األعظمي.حتقيق زين العابدي
 

 558  -  483يب منصور شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين )أل  / مقدمة مسند الفردوس
)الرابط:  ص    160م،    2019،  هـ  1440،  هـ(؛ حققها وقدم هلا بدراسة العريب الدائز الفرايطي

 (.دار القلم
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 . من كتب احلديث رسالة نفيسة يكشف فيها عن جوانب من حياته ومسموعاته
 

أنكر سرد احلديث/   التعنيت يف ردِّ من  الصنهاجي  ِمقَمعة  بن أمحد  الكاتب حممد  للوزير 
 هـ(؛ حتقيق طارق طاطمي.  1309الفاسي )ت 

 . 86 - 39هـ( ص  1441)رمضان  2نشر يف جملة )لسان احملدِّث( ع
أسلوب   هنج فيه و   موضوع السرد يف احلديث من جهة اإلثبات، وبيان مشروعيته، فيه  اجل  )ع

 ( احلجاج
 

 327أليب بكر حممد بن جعفر اخلرائطي )ت    /امكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقه
املصري.هـ(؛   نشلت  يعقوب  أبو  للتحقيق    -.2ط  -حققه  البحرين  جممع  مركز  ]مصر[: 

 م؟  2020هـ،   1441والبحث العلمي، 
 

أليب    /ن قال من الصحابة: ما له َأَهَجر؟َمن أُلِقَم احلجَر إذ كَذب وفَجر وأسقَط عدالَة مَ 
مراكش: مؤسسة    -أنس وكاك.هـ(؛ حتقيق    633اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب )ت  

 . ص 128م،  2019، هـ 1440، آفاق
 ن يف الصحابة رضي هللا عنهموهو يف الرد على الرافضة يف استدالهلم حبديث "الرزيّة" على الطع

 
جمالس إمالء شيخه احلافظ أيب زرعة العراقي سند حممد اجلعفري من  من تقييدات الشيخ امل

ومها اجمللسان األول والثاين، ومعهما إنشاد لشيخه احلافظ ابن حجر العسقالين يف آخر 
 شوكت بن رفقي آل شحالتوغ. جملس من جمالس أماليه/  

دة واحلجة )ذو القع  26  –  25الشهرية: جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  نشر يف النشرة  
 . 277 – 265هـ( ص  1440

 
عبدامللك بن علي   /منتخب احلبل املتني يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملني

 . )األصل للمؤلف نفسه(  هـ(؛ حتقيق عدنن عبدالرمحن القيسي.  896البكري الصديقي )ت  
 م(. 2019 هـ، 1440) 57جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد ع  نشر يف 



65 
 

 
الشريازي البن ابطيش املوصلي، مع ملحقات يف كل  املنتخب من أمساء رجال مهذب 

هـ(؛ حتقيق عمرو   644)ت بعد    انتخاب وإحلاق املبارك بن حممد التفليسيحرف للمنتخب/  
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -عبدالعظيم احلويين.

 
  ياخلراشبن عبدهللا عبد هللا حممد  أليب شي/ة اخلر : حاشيلفا  النخبةأ حلّ  منتهى الرغبة يف 

، م  2020هـ،    1441القاهرة: دار اليسر،    -؛ حتقيق شعبان العودة.هـ(  1101)ت    ياملالك
 مج. 2

 (يف مصطلح أهل األثر )خنبة الفكر
 

البخاري تراجم  يف  )ت    /منظومة  البلقيين  رسالن  بن  عمر  الدين  حتقيق    805سراج  هـ(؛ 
 ل سلمان. مشهور بن حسن آ

 . 377  -  345هـ( ص    1441)  28  –   27نشر يف نشرة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  
 

عثمان بن يعقوب /  مام حممد بن احلسن الشيباينسرار املوطأ برواية اإلأكشف    املهيأ يف 
 .هـ( 1181 )ت ي الكماخ

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ( 221)ت    عبدهللا بن مسلمة القعنيبهـ(؛ برواية    179األصبحي )ت    مالك بن أنس   /املوطأ
 هـ،... 1441حتقيقه وخترجيه ودراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا،  

 
 221)ت  هـ(؛ برواية عبدهللا بن مسلمة القعنيب 179مالك بن أنس األصبحي )ت  /املوطأ

 - به عمر بن أمحد آل عباس.هـ(؛ اعتىن  242هـ(؛ مقابلة برواية أيب مصعب الزهري )ت  
 م.  2020هـ،  1441ديب: مجعية دار الرّب، 
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 ، الطبعة الكاملة، تفردت ابستدراك أكثر من ألف ومئة رواية سقطت من الطبعات السابقة
 معتمدة يف ذلك على عدة أصول خطية. 

 
نة  هـ(؛ حتقيق جل  234؛ رواية حيىي بن حيىي الليثي )ت  هـ(  179)ت    س مالك بن أناملوطأ/  

األعلى العلمي  اجمللس  اإلسالمي،  الرتاث  اجمللس،    -[.3]ط  -.إحياء  هـ،    1440الرابط: 
 مج. 2م،  2019

، مبساعدة يجلنة التحقيق: حممد الراوندي، إدريس بن الضاوية، حممد عز الدين املعيار اإلدريس 
 ين. ستة أساتذة آخر 

 تصحيح وتنقيح للطبعة الثانية، قام هبا سبعة حمققني.
 من املقدمة( انت )البي

 
رواية حممد بن احلسن فقيه أهل الكوفة )ت    ؛املوطأ عن مالا بن أنس إمام دار اهلجرة

القلم،   -حتقيق صفوان داوودي.  /هـ( وبيان اختالفهما يف أبواب الفقه189 دمشق: دار 
 م. 2020هـ،  1441
 

هـ(؛   1031)ت    زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي   /نتيجة الفكر بشرح خنبة ابن حجر
حم الدين  اتج  ولده  يوسف.أمته  سامي  مرشد،  أمحد  حتقيق  املناوي؛  عبدالرؤوف  بن    -مد 
 م.   2020هـ،  1441إستانبول: دار السمان، 

 
األماسي احلنفي    ، امللقب بيوسف زاده،  عبدهللا بن حممد  /البخاريجناح القاري شرح صحيح  

 هـ(. 1167)ت 
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

يف   تب العلمي بدار الكمال املتحدةبتحقيق املك  ،جناح القاري على صحيح البخاريوبعنوان:  
 مج )مرفوع على الشابكة(.  30م،  2020هـ،  1441دمشق، 
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أيب  والسماع، وهي مشيخة  املخرَّجة ابإلجازة  احمليوية  الفوائد  النفوس واألمساع يف  نزهة 
  فضل هللا العمري. ويليها: العذب املعني يف التساعيات األربعني/املعايل حميي الدين ُيىي بن  

 749د بن أيبك احلسامي، الشهري اببن الدمياطي )ت  ختريج شهاب الدين أيب احلسني أمح
حسن صربي. عامر  حتقيق  اإلسالمية،    -هـ(؛  للشؤون  األعلى  اجمللس  هـ،   1441املنامة: 

 م.  2020
 

 هـ(. 1197ي )ت محد السجاعأمحد بن أي/ خار شرح خمتصر صحيح الب يالنور السار 
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
احلسن علي بن حجازي البيومي )ت    نور الدين أبو  /هداايت الباري على ثالثيات البخاري

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار اإلحسان،  -حتقيق حممد سعد عبداملعبود. هـ(؛ 1183
 

 ل والصحابةوالشمائالسرية 

 
 762مغلطاي بن قليج البكجري )ت  اإلشارة إىل سرية املصطفى وآًثر َمن بعده من اخللفا/  

 م.  2020هـ،  1441طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  - هـ(؛ عناية هشام مصباح.
ن  عليه حاشية برهان الدين إبراهيم بن حممد الطرابلسي، املعروف بسبط ابن العجمي والربها 

 .هـ( 841احلليب )ت 
 

 974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت  أشرف الوسائل إىل فهم الشمائل/  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن رمضان األزهري.

 
  ، أكرم ابيز حممد  ؛ حتقيقهــ(  1101  )ت إبراهيم بن حسن الكوراين    / إظهار القدر ألهل بدر

 .خبتيار جنم الدين مشس الدين
 .(م 2019هـ،  1440) 59نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد ع  
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 (. هـ 797)ت  ياملقدس يليحممد بن يعقوب اخلل  /عالم الصحابةصابة أبعالم اإلإ

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 م.  2020هـ،  1441دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -وصدر بتحقيق أنس حممد تدمري.

 .البن عبد الرب "االستيعاب "اختصر به  
 

رشـيد الدين أبو بكر حممد بن حممد   /رضـي هللا عنه  أنس اللهفان من كالم عثمان بن عفان
 هـ(؛ تقدمي وتوثيق هشام احملمدي. 573الوطواط )ت 
 .115ص  4ع  ابملغرب مدية الصادرة عن رابطة العلماء احمل (الصفوة)نشر يف جملة 

منهــا، أمــا   الثــالــثوهو جزء من كتــاب يقع يف أربعــة أجزاء، كــل جزء لــه عنوان، وهــذا عنوان  
: حتفة الصـديق إىل الصـديق من كالم أيب بكر الصـّديق، فصـل اخلطاب من كالم األخرى فهي

 .ل طالب من كالم علي بن أيب طالب كرم هللا وجههمطلوب كعمر بن اخلطاب، 
 ( قول لكل خليفة، مع شرحها ابلفارسية. 100) يهوف
 

  871تقي الدين حممد بن فهد املكي )ت    / البدور الزواهر مما للمختار وعرتته من املفاخر
 م.  2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  - هـ(؛ حتقيق يونس ضيف.

يبة  بتمويل من كرسي املعلم حممد عوض بن الدن ألحباث ودراسات آل البيت يف جامعة ط
 ابملدينة املنورة. 

 
ري واملعجزات والشَّمائل/  هبجة احملافل وبغية األماثل   زكراي    وعماد الدين أبيف تلخيص السِّ

 .هـ( 893)ت  حيىي بن أيب بكر العامري
 هـ،...   1438دراسته وحتقيقه جبامعة األزهر يف القاهرة، 
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)ت بن العريب    حممد بن عبدهللا  ريب بكأل  /نبيه الغيب على مقدار النيب صلى هللا عليه وسلم ت
التورايت  هـ(؛  543 هللا  عبد  الكتانية،    -.حتقيق  احلديث  دار  بريوت:  هـ،    1441طنجة؛ 

 م.2020
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /امكان رؤية النيب وامللَ إتنوير احللا يف  
هـ،    1441تب العلمية،  بريوت: دار الك  -هـ(؛ مجع وترتيب حسني حممد علي شكري.  911

 ص. 248م،  2020
 يليه:  
اإلسالم واإلميان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ال َيلو عنه زمان وال إحتاف أهل  -

 هـ(. 1075مكان/ حممد علي بن عاّلن الصديقي )ت 
حترير كالم القوم يف أمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم/ عبدهللا بن حممد العياشي   -

 هـ(. 1090)ت 
ه يف النفس القدسية/ إمساعيل النواب اهلدية الرشيدية يف االجتماع بسيد الربية والتوج -

 هـ(.  14األمحدي الرشيدي )ق 
نيل األماين يف ذكر طرق وألفاظ حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: "من رآين يف املنام   -

 فقد رآين"/ حسني حممد علي شكري.   

 
ن  جملد الدين أيب اخلطاب عمر بن حسن ب  /ري والبشري النذيرالتنوير يف مولد السراج املن

حويل،   -هـ(؛ حتقيق نور الدين احلميدي اإلدريسي، حممد العسري.  633دحية الكليب )ت  
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار الفارس، 

 
حممد عبدالرؤوف ااملناوي    " للسيوطي/منوذج اللبيب "أتوضيح فتح الرؤوف اجمليب بشرح  

  .هـ( 1031)ت 
 هـ،...   1438دراسته وحتقيقه جبامعة األزهر يف القاهرة، 
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والتوحيد  ثالث النبوية  السرية  يف  منظومة  )ت   /رسائل  القادري  الطيب  بن  السَّالم   عبد 
، هـ  1440،  : مؤسسة عبد الواحد القادري، املغرب اجلديدة  -.؛ حتقيق نئلة خيايلهـ(  1110
 .ص 100م،  2019

 وهي:
 . الرسول صلى هللا عليه وسلمة أرجوزة يف سري 

 ا. نظومة يف األماكن اليت صّلى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وما حوهلم
 . ذخرية االكتساب فيمن يدخل اجلنة بغري حساب 

 وسبق نشرها يف العدد الثاين من جملة الزقاق.
 

الكرام رضي هللا عنهم/  غريَّ النيب صلى هللا عليه وسلم أمساءهم من الصحابة    جزء يف من
 ص.  8هـ(؛ عين به حممد بن أمحد آل رحاب،  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 هـ.  11/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(، املسماة حتفة البشر على مولد ابن حجر على   1277)ت    حاشية إبراهيم البيجوري
البن حجر   عليه وسلم  الرسول صلى هللا  املليباري.  /اهليتميمولد  الوايف  فيصل    -حتقيق 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: القدس للنشر، 

  
وهي فتاو  يف فضائل آل البيت  ،  ل عنه حممد ابقيس وعمر ابجسري أفيما س  ذخرية اخلري 

؛ هـ(  1216شهاب الدين أمحد بن علوي مجل الليل )ت    /وحقوقهم ومباحث نبوية أخر 
 .م 2020هـ،  1441،  عّمان: دار الفتح -.حتقيق حممد أبو بكر ابذيب

 
هــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد    1070نوح بن مصـــــطفى الرومي القونوي احلنفي )ت   /ذكر الصــــحابة
ــ،  1441بريوت: دار املقتبس،  -جاســم الدُّكيلة. )جمموعة رســائل العالمة  -م. 2020هـــــــــــــــ

 .(15نوح الرومي احلنفي؛ 
 عني.رسالة يف معرفة أصحاب الصفَّة رضي هللا عنهم أمج
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مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا    /المرسالة يف حتقيق أفضلية حممد عليه الس 

 عمر قحطان العزاوي. هـ(؛ حتقيق 940)ت 
 .336 - 306م( ص  2019) 9ع   26مج نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

 
ليه وسلم منذ أن ولد  رايض األُنس لعقالء اإلنس يف معرفة أصل أحوال النيب صلى هللا ع

 509ختريج أيب شجاع شريويه بن شهردار الديلمي )ت    /إىل أن حُلد واتريخ اخللفاء بعده
 م. 2020هـ،  1441اجليزة: أصول للنشر،  -(؛ حتقيق نصر حممدي حممد جاد.هـ
 

 694حمب الدين أبو العباس أمحد بن عبدهللا الطربي )ت    /الرايض النضرة يف مناقب العشرة
م مالك للشريعة والقانون،  ديب: كلية اإلما  - ؛ حتقيق عيس بن عبدهللا بن مانع احلمريي.هـ(

 مج. 11م،  2020هـ،  1441
 

يب عبدهللا حممد بن حممد بن سعيد املريغيت ألق/  ق يف نظم بع  سرية املصدَّ رُيانة املستنشِ 
طرة: معهد القني  -حتقيق إدريس بن حممد العلمي السجلماسي.  (؛ هـ  1089ت  السوسي )

 .ص 123م،  2017، هـ  1438، ميالغرب اإلسالمي للتكوين والبحث العل 
 
  815أليب الوليد حمب الدين حممد بن حممد بن الشحنة احلليب )ت    /ور إىل القصور ري احلُ سَ 

 ص.  4م،  2020هـ،  1441مصر: موقع احملقق،  -حتقيق عمرو هيمان نصر الدين. هـ(؛
 )يف السرية النبوية( 

 
ملمون هـ(؛ حتقيق    774أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي )ت    /بويةة النالسري 

هـ،   1441بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،    -األرنؤوط، رايض عبداحلميد.  حممودصاغرجي،  
 .مج 3م،  2020
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 .على املواهب اللدنية شرح الزرقاين 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
املصطفى حقوق  بتعريف  )ت    /الشفا  اليحصيب  موسى  بن  عياض   - .هــ(  544القاضي 

 م.  2019هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر، 
يليه: مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي   

 هـ(. 911)ت 
 

  1031وف املناوي )ت  مد عبدالرؤ زين الدين حم  /العجالة السنية على ألفية السنة النبوية
 م.  2019هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(.

 
املختار املشفَّع  األبصار يف سرية  الفاسي )ت حنو    /قرَّة  اللَمطي  عبدالواحد  بن  عبدالعزيز 

هـ،   1441املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  -هـ(؛ حتقيق حممد ُحُحود التمسماين. 980
 م.  2020
 
المة  عللصلى هللا عليه وسلم  ب الدرية بشرح اجلواهر الربزجنية يف مولد خري الربية  واكالك
وت: دار  بري   - هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1277)ت    لي بن علي املخلاليتع  / ربزجنيال

 ص. 264م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، 
 

هـ(؛    1100روف بوحديت )ت  ملع، اعثمان األدرنوي  /كيفية َشعر النيب صلى هللا عليه وسلم
 م. 2020هـ،  1441إستانبول: دار ابب العلم،  -حتقيق حممد سعدي جوكنلي.

 
اجملموع الذهيب من األراجيز واملنظومات والقصائد القصار يف سرية احلبيب النيب صلى هللا  

ء،  مكة املكرمة: دار طيبة اخلضرا  -.عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب مجعها و   /عليه وسلم 
 م. 2020هـ،  1441
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 وهي:
 هـ(. 713قصيدة دار احلبيب/ عبدهللا البسكري )ت  -
األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية صلى هللا عليه وسلم/ أليب الوليد حممد بن  -

 هـ(. 815الشحنة احلليب )ت 
كر بن نصر الدين الدمشقي  منظومة بواعث الفكرة يف حوادث اهلجرة/ حممد بن أيب ب -

 هـ(. 842)ت 
حممد  - بن  عبدالباسط  وسلم/  عليه  هللا  صلى  املصطفى  أمساء  من  االصطفا  منظومة 

 هـ(.  713البلقيين )ت 
أرجوزة التحفة اللطيفة يف حاداثت البعثة الشريفة/ وجيه الدين عبدالرمحن بن علي بن  -

 هـ(.  944الديبع )ت 
  984حممد الغزي )ت    عليه وسلم/ بدر الدين حممد بن  أرجوزة يف أمساء النيب صلى هللا -

 هـ(.
 هـ(.  1100أرجوزة الدرة اخلطرية يف مهم السرية/ عبدالسالم بن الطيب الفاسي )ت  -
 هـ(.  1190األرجوزة احللبية يف السرية النبوية/ إبراهيم بن مصطفى القسطنطيين )ت  -
  وسلم/ عبدهللا السامل بن حممدوأرجوزة جهد املقل يف مشائل ختام الرسل صلى هللا عليه   -

 هـ(. 1353بن حنبل احلسين )ت 
 هـ(.  1410أرجوزة خمتصرة يف حوادث سين اهلجرة/ عبدهللا بن سعيد اللحجي )ت  -

 
أليب الظاهر حممد أبو رأس بن أمحد    /جمموع فيه: اإلصابة فيمن غزا املغرب من الصحابة

  تونس: دار   -هـ(؛ اعتىن به هارون بن عبدالرمحن آل بك.  1254الراشدي املعسكري )ت  
 م. 2020هـ،  1441املالكية، 
 يليه له:  

 نبل اإليوان جبمع الديوان يف ذكر صلحاء مدينة القريوان. 
 نثر الدر واجلمان يف براءة أمري املؤمنني عثمان. 

 



74 
 

رشيد الدين أبو بكر حممد    /كل طالب من كالم علي بن أيب طالب كرم هللا وجههمطلوب  
 ق هشام احملمدي. هـ(؛ تقدمي وتوثي 573بن حممد الوطواط )ت 

 133هـ( ص  1441)  5نشر يف جملة الصفوة الصادرة عن رابطة العلماء احملمدية ابلرابط ع 
- 150. 

له عنوان، وهذا عنوان الرابع منها، أما الثالثة    وهو جزء من كتاب يقع يف أربعة أجزاء، كل جزء
اخلطاب من كالم  األول فهي: حتفة الصديق إىل الصديق من كالم أيب بكر الصّديق، فصل  

 عمر بن اخلطاب، أنس اللهفان من كالم عثمان بن عفان.
 ( قول لكل خليفة، مع شرحها ابلفارسية. 100وفيه )

 
ئمة  أهل بيته  أ و   عليه السالميب طالب  أ مام علي بن  يف فضائل اإل مقصد الراغب الطالب 
؛ حتقيق اهلجريني  القرنني السادس والسابع  السنة يفأهل  عالم  أحد  أ   /اهلد  ومصابيح الدجى 

 ص. 648م،  2018هـ،  1439قم: مكتبة العالمة اجمللسي،  -رضا الرفيعي.
 

هـ(؛ حتقيق عبداحلليم عوض   1254حممد بن مصطفى الربزجني )ت    / منظومة روض الزهر
 .احللي

 هـ(.   1440نشرت يف نشرة تراثنا بقم )ربيع اآلخر 
 ( يف مناقب آل سيد البشر روض الزهر)
 

نيين  شهاب الدين أبو النجاح    / خصائص احلبيبيب يف نظم  مواهب اجمل
َ
  ت )أمحد بن علي امل

 . فرحان العوضمصطفى ؛ حتقيق هـ( 1172
 )حتقيق فصل: فيما اختص به من املباحات( 

 م(.  2019هـ،  1440) 45مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع
 

األمني/   النيب  املؤمنني مبولد  املسمى سرور  الديبعي،  الديبع  بعمولد  بن  بن علي  دالرمحن 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 944الشيباين )ت 
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هـ(؛   1206حممد بن عبدالوهاب التميمي )ت    /]صلى هللا عليه وسلم[سرية الرسول  خمتصر  

  1441القاهرة: دار املداد،    -عليق حممد حامد الفقي؛ عناية وختريج حممد عوض عبدالغين.ت
 م.  2020هـ، 
 

  هـ(؛   852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  شهاب الدين    /املنتقى من مغازي الواقدي 
م. )أصل   2020هـ،    1441القاهرة: دار الذخائر،    -قرأه وعلق عليه عالء عوض عثمان.

 التحقيق رسالة جامعية(. 
 

ق أمحد  هـ(؛ حتقي  785حممد بن حممد املنبجي )ت    /مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بن حزم،  الدوحة: روااي للبحوث والدراسات؛ بريوت: توزيع دار ا  -بن حممد بن غامن آل اثين. 

 م. 2020هـ،  1441
 . ذكر غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم له:  يليه
 

الفريهاري امللتاين    عبدالعزيز بن أمحد  /الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية رضي هللا عنه
 1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -ق إرشاد الرمحن املعتصم. هـ(؛ حتقي  1239)ت    اهلندي

 ص. 184م،  2018هـ، 

  
للقاضي صفي الدين عبدالوهاب بن احلسن بن الفرات اللخمي   /خنبة املرية يف اختصار السرية

الكويت: لطائف    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد الكندري، جاسم حممد صاحل الكندري.  683)ت  
 م. 2020هـ،  1441، تب والرسائل العلميةلنشر الك

 )اختصار لسرية ابن هشام(
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نصح ملوك اإلسالم ابلتعريف مبا جيب من حقوق آل بيت الكرام عليهم أفضل الصالة   
هـ(؛ حتقيق حممد نجي    838ت  بن السكاك )حممد بن أيب غالب بن أمحد  وأزكى السالم/  

 . ص 109م،  2018، هـ 1439، نسانيةأكادير: كلية اآلداب والعلوم اإل -بن عمر.
 

مصطفى بن كمال    / نظم الشمائل النبوية، املسمى غرة الغرر يف حلية املختار أشرف البشر
)ت   الصّديقي  البكري  اجلندي.  1162الدين  يوسف  عمرو  حتقيق  دار    -هـ(؛  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441اإلحسان، 
 

 واألداين  والفرق العقيدة 

 

هـ(؛ حتقيق حممد    8)ق    سرتاابديعلي اإلبن  ركن الدين حممد    /ألحداثاألحباث يف تقوي ا
 م.  2020هـ،  1441احللة: مركز العالمة احللي،  -رضا سيبويه احلائري.

 رّد الشيعة على الزيدية. 
 

 حتقيقهـ(؛    631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت  أبكار األفكار يف أصول الدين/  
 م؟  2020هـ،  1440 دار الكتب والواثئق القومية، القاهرة: -أمحد حممد املهدي.

 
هــــــــــــــ(؛ حتقيق حسام   361أليب يعقوب إسحاق بن أمحد السجستاين )ت إثبات النبوءات/ 

 م. 2020هـ،  1441: دار الغدير، النجف -خضور.
 اطمية )إمساعيلي(.املؤلف من دعاة الف

 
دراسة   هــــــ(؛ 1101)ت  الكوراينبن حسن إبراهيم   /إحتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف

 .عابد أمحد البشدري  وحتقيق
 )يف الصفات اإلهلية(

 م( 2020هـ،  1440) 60نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع  
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هـ(؛ حتقيق عبدهللا   606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت    / األربعني يف أصول الدين
سويلم. سليمان  إبراهيم  إمساعيل،  اإلسالمية،  الق  -حممد  البحوث  جممع  هـ،    1441اهرة: 

 م.  2020
 
 .هـ( 1078)ت  اللقاينبن إبراهيم عبدالسالم  /رشاد املريد جلوهرة التوحيدإ

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 

 1025البوسنوي )ت    حسن كايف األقحصاري  /أزهار الروضات يف شرح روضات اجلنات
 م.  2018هـ،  1439بني املللي أمني، انتشارات : إيران -لي أكرب ضيائي.هـ(؛ حتقيق ع

هو حسن بن طورخان بن داوود بن . و دعتقاروضات اجلنات يف أصول اال)شرح على كتابه:  
 (.قحصارييعقوب األ

 
بن خملص السبيت )ت أليب الركاب قاسم بن حممد  االستدالل على بعث األجسام أبعياهنا/  

حت  812بعد   بوذايب.هـ(؛  عبدالصمد  دا  -قيق  األزهرية،  القاهرة:  اخلزانة  هـ،    1441ر 
 م.2020

 ة القرن الثامن وبداية القرن التاسع اهلجري. إضاءة على الدرس العقدي ببوابة األندلس يف هناي
 

النحاس املصري )ت  اشتقاق أمساء اهللا جلَّ وعّز/   هـ(؛ حتقيق حممد   338أمحد بن حممد 
 م.  2020هـ،  1441مركز البحوث والتواصل املعريف،  الرايض: -الطرباين.

 
 -؛ حتقيق نضال بن عبدالكرمي الربازي.هـ(  241أمحد بن حممد بن حنبل )ت    /أصول السنة

 م.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 وبذيله نسخة خبط الشيخ حممد نصر الدين األلباين. 
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 /هـ(  1098)ت  اضي  كمال الدين أمحد بن حسن البيَ يفة/  األصول املنيفة لإلمام أيب حن
 م؟  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -اعتىن إبخراجه أمحد أحسن عبدالشكور.

 
]حتقيق[  هــــــــــــــ(؛    1041لشهاب الدين أمحد بن حممد املقَّري التلمساين )ت إضاءة الدجنَّة/  
 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار األايم،  -حفناوي بعلي.

 ()إضاءة الدجنَّة يف اعتقاد أهل السنَّة
 

االعتقاد: يف اعتقاد أهل السنة واجلماعة، املعروف بكتاب اخلصال يف عقائد أهل السنة/  
بريوت:    -هـ(؛ حتقيق عايض بن سعد الدوسري.  419حممد بن الفضل البلخي احلنفي )ت  

 ص.   142، م 2020هـ،  1441دار النهضة العربية، 
 

  660)ت    بن عبد السالم  اين عقيدة شيخ اإلسالم أيب حممد عز الدينعمإفهام األفهام  
 - هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.  774ويل الدين حممد بن أمحد امللَّوي الديباجي )ت    /هـ(

 2020هـ،    1441القاهرة: جامعة األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ بريوت: دار الكتب العلمية،  
 ص.  280م، 

 هللا احُلسىن.ْسىن مبعاين أمساء إعالم اللبيبة احلَ يليه للمؤلف نفسه: 

 
  - هـ(؛ اعتىن به جناح عوض صيام.  505حممد بن حممد الغزايل )ت  االقتصاد يف االعتقاد/  

 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: دار املقطم،  
 

 حتقيق ايسني الساملي.هـ(؛  403أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت  / إكفار املتأولني
بكتاب:   املآل يف عطبع ملحًقا  الكالمتطبيقات  القلم،   -للساملي.  / لم  دار  الرابط: مطبعة 

 م. 2018هـ،  1439
 

 هـ(. 1058يبورك بن عبدهللا السماليل )ت أنوار السعادة الكرب  شرح العقيدة الصغر / 
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 حتقيق قسم )فضل كلمة التوحيد( منه/ ضبط وتوثيق حممد بومعيز.
 . 334 - 103هـ( ص  1440قعدة )ذو ال 10 -  9ة( ع نشر يف جملة )الغني

 
حممد كاشف  هـ(؛ حتقيق    1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /ان يف توحيد القرآنأنوار املنّ 

  ص. 80م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.سليم العطاري
 مسماة بـ... مهدَ رسالة حمققة موجزة يف توحيد كالم هللا تعاىل وقِ يف أعلى العنوان: 

 
اإلسفراييين )ت  أليب  األوسط/   )حتبري    471املظفر  منه ابب  وامللل، طبع  العقائد  هـ(، يف 

 الكالم يف شرف علم الكالم(. )ينظر يف حرف التاء(. 
 
 هـ(.911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /خرةمور اآ أ  ور السافرة يف دالب

 هـ،...   1439ر يف القاهرة، دراسته وحتقيقه جبامعة األزه
 
األرواحأت أو ليف  األرواح  ،  أمحد    /معرفة  بن  إسحاق  يعقوب  أيب  اإلمساعيلي  للداعي 

 . حيدر حممد الكربالئي هـ(؛ حتقيق 361السجستاين )ت 
 م(. 2019هـ،  1440) 32نشر يف جملة الباحث، جامعة كربالء، ع 

 
هـ(؛   471اإلسفراييين )ت  بن حممد  اهر  أليب املظفر ط  /حتبري الكالم يف شرف علم الكالم

األزهر.  حتقيق الرتاث اإلسالمي مبشيخة  إحياء  األزهر،    -مكتب  هـ،    1441القاهرة: جملة 
 م.  2020

 ابب، مستخرج من كتابه )األوسط(. وهو يف العقائد وامللل.
 هـ.  1441هدية جملة األزهر، عدد ذي القعدة 

 .املظفر شاهفور بن طاهر اإلسفراييين أبو املؤلف على الكتاب، وهو: وهكذا ورد اسم 
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مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبدالرمحن األصفهاين  تسديد القواعد يف شرح جتريد العقائد/  
مركز البحوث وقف الداينة الرتكي،  إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق أشرف آلطاش وآخرين.  749)ت  

 . م 2020هـ،  1441اإلسالمية، 
 هـ(  816الشريف زين الدين أبو احلسن علي بن حممد اجلرجاين )ت  /ومعه: حاشية التجريد

 ومعه: منهوات اجلرجاين واحلواشي األخرى.
 

بريوت: دار الكتب    -حممد العزازي.هـ(؛ حتقيق    333حممد بن حممد املاتريدي )ت    /التوحيد
 ص.  416 م،  2020هـ،  1441العلمية، 
 

 ،ةيف السنَّ هـــــ(   316  –  230)السجستاين   جزء فيه قصيدة اإلمام أيب بكر بن أيب داود
 724)ت  رواية عالء الدِّين علي بن إبراهيم بن العطَّار الدِّمشـقي /حلائيةملنظومة االشـهرية اب

 ص. 28احلسيين،  حتقيق عبدهللاهـ(؛ 
 ".االعتقاد اخلالص من الشَّكِّ واالنتقاد"وهو جزء من خامتة كتابه 

 هـ. 1/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )احملقق هو عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين، من البحرين(

 
)ت    أمحد بن عثمان السمرقندي اخلرزايين، املعروف مبال زاده   /حلُّ املعاقد يف شرح العقائد

 2018هـ،    1439بغداد: كلية اإلمام األعظم،    -هـ(؛ حتقيق حسن حممد السامرائي.  901
 م )دكتوراه(. 

 
 حتقيق ؛  هـ(  612)ت    الوليد  حممد  علي بنللداعي اإلمساعيلي    /ف املناضلدامغ الباطل وحت

 مج. 2م،  2019هـ،  1440بريوت: دار احملجة البيضاء،  -.مصطفى غالب
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أليب بكر أمحد بن احلســـــــــني البيهقي )ت   /النبوة ومعرفة أحوال صـــــــاحب الشـــــــريعةدالئل  
هــــــــــــــــــ،    1441كتب العلمية، بريوت: دار ال  -هــــــــــــــــــ(؛ حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي.  458

 مج. 7 م،  2020

 
 هـ(؛ حتقيق   1358)ت    حممد بن عبدالكرمي املغيليالرّد على املعتزلة يف اعتقاداهتم الفاسدة/  

عبدالقادرحم بن  سامل  العلمية،    -.التوايت  مد  الكتب  دار  م،   2020هـ،    1441بريوت: 
 ص.120

 .مع مجلة من مراحل حياة املغيلي نظًما ونثرًا/ للمحقق 

 
حتقيق عادل عباس  ؛هــ( 1303حممد بن عبدالوهاب اهلمداين )ت   /سالة يف أحوال األئمةر 

 .عقيل جاسم دهش ،هويدي
 م(. 2018هـ،  1419) 51نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 

 )املؤلف شيعي(
 

تكلي يف  يطاق   فرسالة  ال  الفداء  /ما  أبو  الدين  )ت    عصام  القونوي  حممد  بن  إمساعيل 
 ؛ حتقيق أمحد كامل سرحان، فراس فاضل فرحان. (هـ1195

 م( 2018هـ،  1439) 35األنبار للعلوم اإلسالمية ع نشر يف جملة 
 )يف علم الكالم(

 
زايد   دراسة وحتقيق  ؛هـ(  1200لطرابزوين )ت  ا  حممد بن حممود  /رسالة يف عدم تكفري املؤمن

 . ظافر خريهللا مجيل ،رشيد محدي 
 .117 – 94م( ص  2017 هـ، 89)  39مج  3راقية ع نشر يف جملة اجلامعة الع

 
 953)ت  املعروف بعيسى الصفوي    ،جيي الشافعيعيسى بن حممد اإل  /مسألة القدررسالة يف  

 .فرات مسري فرج ،حلمزة ادراسة وحتقيق وليد طوينة  ؛هـ(
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 م(. 2019هـ،  1440) 43مج  2يف جملة اجلامعة العراقية ع  ت نشر 
 

األمري الكبري    حممد بن حممد السنباويمشس الدين    /به ابن مخيس  رفع التلبيس فيما سال
 حتقيق عمر محدان الكبيسي.  هـ(؛ 1232)ت 

 م( 2018هـ،  1439) 34نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 )يف العقيدة وعلم الكالم(

 
أمجل أيوب  حممد  هـ(؛ حتقيق    751مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    /الروح

جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛ مكة    -.3ط   -اإلصالحي؛ خرج أحاديثه كمال بن حممد قاملي.
 م. 2019هـ،  1441املكرمة: دار عامل الفوائد،  

 
نور الدين حسن بن عبداحملسن بن أيب عَذبة    /الروضة البهية فيما بني األشاعرة واملاتريدية

العلمية،    -.هـ(؛ حتقيق حممد أمحد عبدالعزيز  1172)ت   الكتب  هـ،    1441بريوت: دار 
 ص. 128م،  2020

 

للداعي اإلمساعيلي محيد الدين   /الرايض يف احلكم بني الصادين صاحيب اإلصالح والنضرة
بريوت: دار احملجة البيضاء،    -هـ(؛ حتقيق عارف اتمر.  412أمحد بن عبدهللا الكرماين )ت  

 ص.  253م،  2020هـ،  1441
 
بريوت:    -؛ حتقيق عادل بن عبدهللا آل محدان.هـ(  241بل )ت  حممد بن حنأمحد بن    /ةالسنَّ 

 م.  2020هـ،  1441دار اللؤلؤة، 
 
الذين  ا الصوفية  مبتدعي  على  الرد  يف  واإلحلاد  الزندقة  أهل  أعناق  يف  احلداد  لسيوف 

هـ(؛   1162مصطفى بن كمال الدين البكري الصّديقي )ت  احلنيف/    ينتهكون حرمة الدين
 ص. 224،  م  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -اصم إبراهيم الكيايل.حتقيق ع
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هـ(؛ حتقيق    638يب احلسن علي بن أمحد احلرايّل املراكشي )ت  أل  /شرح أمساء هللا احلسىن
القاهرة: جامعة األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ عّمان: دار الفتح،    -إبراهيم صالح اهلدهد.

 م. 2020هـ،  1441
 
أمحد بن حممد زروق  أليب العباس    /ح الثاين على عقيدة اإلمام ابن أيب زيد القريواينشر ال

 م.  2019هـ،    1440تونس: دار ابن عرفة،    -اعتىن به نزار محادي.هـ(؛    899)ت  الفاسي  

 
حممد الطيب بن كريان الفاسي )ت    /شرح الطيب ابن كريان على توحيد اإلمام ابن عاشر

هـ،   1441دار الكتب العلمية،    بريوت:  -وعلق عليه عماد اجللياليت.هـ(؛ اعتىن به    1227
 ص. 656م،  2020

 . مع تعليقات دقيقة من حاشية الوزاين وغريها
 

اعتىن به أنس حممد عدنن    هـ(؛  791مسعود بن عمر التفتازاين )ت    /شرح العقائد النسفية
 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار التقوى،  -الشرفاوي.

 
 1098)ت    ي احلمو   احلسيين  يبن حممد مكمحد  أ   /التوحيد  لشحنة يف مة ابن ا شرح منظو 

م    2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -.محد وائل الشيخ ويسأ  دراسة وحتقيق(؛  هـ
 )ماجستري(. 

 
  ، الشرح واإلابنة عن أصول السنة والداينة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني

هـ(؛ حتقيق حممد عوض   387)ت    بيدهللا حممد بن بطة العكربيع  / نة الصغر املعروف ابإلاب
هـ،   1441القاهرة: دار املداد،    -ن عبدالوهاب البنا.س عبدالغين املصري؛ مراجعة وتعليق ح

 م.  2020
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  - هـ(؛ حتقيق حممد بن خليفة التميمي.  748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  العرش/  
 م.  2020هـ،  1441التوحيد، الرايض: دار منار 

 
  906)ت    يوسف بن حسني الكرماسيت احلنفي  /عقائد الفرق الناجية من الفرق اإلسالمية

وحتقيق  هـ(؛ جفال  دراسة  جرب  األنبار،    -.رن  جامعة  م   2019هـ،    1441الرمادي: 
 )ماجستري(. 

 
هـ،(؛ حتقيق  543)ت  أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريبالعقد األصغر للقلب األصغر/ 

 ص.  80م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حممد بن حممد أيت دخيل 
 )يف العقيدة(

 
هـ(؛ حتقيق    734اتج الدين أبو حفص عمر بن علي الفاكهاين )ت    / عقيدة يف أصول الدين

 م. 2020هـ،    1441القاهرة: جملة األزهر،    -مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر.
 هـ. 1441هدية اجمللة عدد مجادى اآلخرة، 

 
هـ(؛ حتقيق    1086بعد  )ت    مهذب الدين أمحد بن عبدالرضا البصري  /العلل يف خلق الكافر

 علي فالحي ليالب، رضا غالمي.
 .291 – 267هـ( ص  1440)حمرم  4نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع

 
 هـ(.  1070  ت ) ي جهور األُ بن عبدهللا عبدالرب  /يدفتح القريب اجمليد بشرح جوهرة التوح

 
يوم   وأحوال  والنشور  والبعث  الساعة  وأشراط  واملالحم  بن كثري    /القيامةالفنت  إمساعيل 

)ت   األرنؤوط.  774الدمشقي  عبدالقادر  حتقيق  ابن كثري،    -هـ(؛  دار  بريوت:  دمشق؛ 
 ص.  696م،  2020هـ،  1441
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العراق:    -.كاظـم املوسـوي  هـ(؛ حتقيق حممد  3)ق  النوخبتـي  احلسـن بـن موسـى  فرق الشيعة/  
 م. 2018هـ،  1440العتبة احلسينية، 

 
 هـ(. 456)  يب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهريأل /والنحلواألهواء  الفصل يف امللل 

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

أليب العباس أمحد بن أمحد   أصول املعرفة ابهللا تعاىل/  الفصول اجلامعة واحلدود املانعة يف 
 .هـ(؛ ضبط نصه وقدم له حممد نصري  704الغربيين )ت 

 .136 - 109هـ( ص  1441)ربيع اآلخر  108نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

الباطنية/   )ت  فضائح  الغزايل  حممد  بن  صيام.  505حممد  عوض  جناح  به  اعتىن    - هـ(؛ 
 م. 2020هـ،  1441درية: دار املقطم،  اإلسكن

 
النصار   نوار يف قبس األ العمر   /الرد على  ؛ ( هـ  1154)ت    يالطرابلس   ياحلنف  يعبدهللا 

 م )ماجستري(.   2017هـ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد آدم سوماري.  دراسة وحتقيق
 

  1441دار احلجاز،  ة  الرايض: مكتب  -هـ(.   1206حممد بن عبدالوهاب )ت    /القواعد األربع 
 م.  2020هـ، 

   وعليها أقواله وتقريراته من جمموع مؤلفاته/ زيد بن فاحل الشمري.
 

هـ(؛ حتقيق  1312)ت  حممد تقي بن حممد املامقاينكشف السبحات يف حتقيق الصفات/ 
 ص.  237م،  2020هـ،  1441بريوت: دار احملجة البيضاء،  -صاحل بن علي الصاحل.

 )الشيعة(
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 606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت    /بينات شرح أمساء هللا تعاىل والصفاتع اللوام
العلمية،  بري   -.عاصم إبراهيم الكيايلهـ(؛ ضبطه وصححه ووضع فهارسه   وت: دار الكتب 

 ص.  352م،  2020هـ،  1441
  

  اعتىن به نزار هـ(؛    1256)ت  أمحد بن مبارك السجلماسي    /جمموع رسائل يف علم الكالم
 م. 2019هـ،  1440تونس: دار ابن عرفة،  -محادي.

 وهي:
 األجوبة على مسائل من فن الكالم.

 الدرَّة يف حتقيق تعلق القدرة.
 رسالة يف داللة املعجزة.

 
اجملموع املشتمل على الرسائل اخلمس، أو اجملموع املفيد يف رسائل التوحيد لبع  علماء  

احلنبلي امل  /املذهب  عبدهللا  وليد  والرسائل ا  -نيس.حتقيق  الكتب  لنشر  لطائف  لكويت: 
 م. 2018هـ،  1439العلمية، 

 وهي:
 هـ(. 728البعلبكية/ البن تيمية )ت  

 احلموية الكربى/ البن تيمية.
 هـ(.  1071العني واألثر/ أليب املواهب عبدالباقي بن عبدالقادر )ت 

 هـ(. 1083عقيدة البلباين/ حممد اخلزرجي )ت 
 هـ(. 600سي )ت قدامل عقيدة عبدالغين

 
ولده أيب رواية  /احملنة: حمنة أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه

؛ حتقيق مصطفى بن حممد  ؛ برواية أيب بكر اإلسفراييين عنههـ( 265)ت  الفضل صاحل
 م.  2020هـ،  1441، عّمان: أروقة للنشر -صالح الدين القباين.



87 
 

ن كتاب احملنة رواية أيب الفضل صاحل؛ اجملموع من مروايت أيب ك متدر يليه للمحقق: املس 
 الفضل صاحل يف احملنة وغريها.

 
 الرابط: منشورات الزمن،  -إعداد وتقدمي حممد الشيكر.خمتارات جاحظية: الرسائل الكالمية/  

 . ص 205م،  2018 هـ، 1439
 الكتاب(معدود هذا )مل أطلع عليه، وإذا تصرف فيه املعّد فليس هو من 

 
اختصار    / هـ(  751خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة الن قيم اجلوزية )ت  

العلوي.  774حممد بن املوصلي )ت   الرايض:    -.4ط  -هـ(؛ حتقيق احلسن بن عبدالرمحن 
 مج. 4م،  2020هـ،  1441أضواء السلف؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
هـــــــــــــــــ(؛ اســتخرجها وعلق   385بن شــاهني )ت عمر بن أمحد  أليب حفص  /مســألة االعتقاد

 ص. 20عليها أبو احلسن العراقي األثري، 
 هـ. 6/6/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  مجع وترتيب ودراسة   / هـ(  2  مسائل وأجوبة اإلمام أيب أيوب وائل بن أيوب احلضرمي )ق 

 م. 2020هـ،  1441آلاثر، بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن ا -. عايدة بنت حممد الفهدية
 )من أعالم اإلابضية( 

 
أمحد بن زين الدين األحسائي )ت   /مصابيح الدجى: الشروح األوحدية لألحاديث النورانية

 2020هـ،    1441بريوت: دار احملجة البيضاء،    -هـ(؛ تقدمي حسني الشيخ صاحل.  1241
 مج.  4م، 

 )املؤلف من الفرقة الشيخية الشيعية(
 



88 
 

ُكاّلب" لألستاذ أيب بكر بن فورك،    فات من كتاب "مقاالت ابنمقاالت ابن ُكاّلب: مقتط 
الرتاث اليت تنسب البن ُكاّلب يف كتب  املقاالت  وترتيب ودراسة    / مع ملحق أبهم  مجع 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،  -ي.ايسني السامل
 

يف اجمليب  القريب  عبّ   الردّ   منحة  الصليبعلى  ب  /اد  محد  عبدالعزيز  معمبن  )ت  ن  ر 
 هـ(.1244

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

؛ حتقيق حممد هـ(  1285 ت ) أمحد بن علي بن مشرف األحسائي /منظومة جوهرة التوحيد
 -م.  2018هـ،    1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،    - .بن فالح املطريي

 (.18علي بن أيب طالب العلمية؛ )دورة اخلليفة الراشد 
 

كشف عنها وحققها حممد   /منظومة احلافظ الذهيب يف أصول معتقده، ومقطوعتان أخراين
 ص. 15بن عبدهللا السريّع، 

 هـ. 2/7/1440كة األلوكة بتاريخ نشر يف شب
 

هـ(؛   756)ت    يب الفضل عبد الرمحن بن أمحد اإلجييلعضد الدين أ  /املواقف يف علم الكالم
 ص.   448 م، 020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -عزازي.حتقيق حممد ال

 
هـ(؛   1324محيد الدين عبداحلميد بن عبدهللا اآللوسي )ت    /نثر الآليل على نظم األمايل

 م؟ 2020هـ،  1441؟، -بعناية عمر بن حممد الشيخلي.
 

 يجلوهر أمحد بن احلسن ا  /اهنيالرب   مّ أعلى    يشرح السنوس  هداية الراشدين املسرتشدين حللّ 
 2018هـ،    1439أسيوط: جامعة األزهر،    -ـ(؛ حتقيق كرمي يس ضيف هللا.ه  1182)ت  

 م )ماجستري(. 
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 اإلسالمي  الفقه

 

هـ(؛ حتقيق سعود بن   994حممد بن حممد البكري الصّديقي )ت  اإلحتاف بفضيلة الطواف/  
م،   2019هـ؟،    1441الثقافية،    الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون  -عيد الصاعدي.

 (. 21)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -.ص 164
 
  )تي الشافع يمحد اجلوهر أحممد بن  /شرف املطالبحتاف الطالب بشرح هنل الطالب ألإ

 . هـ( 1215
 هـ،... 1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر بطنطا، 

 
(؛ هـ 540 )ت  القاسم أمحد بن ورد التميمي  ماعة أيبلقاضي اجل / أجوبة ابن ورد األندلسي

 م؟  2020هـ،  1441منشورات ابب احلكمة،  تطوان: -.حممد الشريف حتقيق
 يف فقه النوازل.  .ذوات األفنان اجلواابت احلسان عن السؤاالت  :املسماة وهي

 سبق صدوره أيًضا بتحقيق حممد بوخبزة وبدر العمراين.
 
اا الشافعية/  الدينألسالة  ألجوبة اجلليَّة عن  السادة  أتليف حممد بن عبدهللا  ية يف مذهب 

 1438القاهرة: دار الرواق األزهري،    -خدمة أمحد الشاذيل األزهري. هـ(؛  1331اجلرداين )ت  
 م.  2017هـ، 
 

االحتماالت العشرة املخلة ابلفهم املذكورة يف كتاب احملصول يف علم األصول لإلمام فخر  
  -محزة النهريي.  هـ(؛ حتقيق  684أمحد بن إدريس القرايف )ت    الدين  اب شهالدين الرازي/  

 م.  2020هـ،  1441: أصول للنشر، يزةاجل
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منظومة القاضي ابن عاصم األندلسي فيما يلزم  إحكام األحكام على حتفة احلكام على  
حممد بن يوسف الكايف )ت    /القضاة من األحكام يف مذهب اإلمام مالا رضي هللا عنه

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: القدس للنشر،  -.هـ( 1380
 

أبو حفص   هـ(؛ حققه  456علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت  اإلحكام ألصول األحكام/  
 مج. 5م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار ابن عباس،  -بن العريب األثري.

 
حتقيق  هـ(؛    410  د)ت بعالعامري املكي    سراقةيب احلسن حممد بن حيىي بن  أل  /أحكام الوطء 

طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    -.ل سدين  مكيآعادل  ،  حممد بن عبدهللا الشعار
 م؟  2020هـ،  1441

 
الليثي؛ اختصار حممد اخت ليحىي  الكتب  صار املبسوطة يف اختالف أصحاب مالا يف 

وذيل    ونة والعتبيةاختصر خمتصرمها بتجريده مما يف املدوعبدهللا ابين أابن بن عيسى بن دينار/  
هـ(؛ أخرحه وقابله ليامني بن    520عليه وزاد عليه أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلّد )ت  

هـ،   1441اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث،    -قدور العنايب؛ مراجعة وتدقيق فريق من الباحثني.
 م.  2020
 

حتقيق عبدالعزيز هـ(؛    837)ت  شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر املقرئ  إخالق الناوي/  
زلط. جديدة.  -عطية  اإلسالمية،    -ط،  للشؤون  األعلى  اجمللس  األوقاف،  وزارة  القاهرة: 

 جـ.  4م؟،  2020هـ،  1441
 إخالص الناوي يف إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي، يف الفقه الشافعي. 

 
  911السيوطي )ت  بكر    جالل الدين عبدالرمحن بن أيبأربع رسائل يف االجتهاد والتجديد/  

 م. 2020هـ،  1441مدارج، ]السعودية[:  -. حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين هـ(؛
 وهي:
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   .تيسري االجتهاد
   .خلد إىل األرضأالرد على من 

   .رشاد املهتدينإ
 .التنبئة مبن بعث على رأس كل مائة

 
القاهرة:   -موسى. رمضان  حتقيق عبدهللاأربعة كتب يف رفع اليدين وعدم فساد الصالة به/  

 م.  2019هـ،  1440دار العاصمة، 
 وهي من أتليف: 

 هـ(. 758قوام الدين أيب حنيفة أمري كاتب األتقاين )ت 
 هـ(. 756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت 

 هـ(. 769مالك )ت  هباء الدين بن عقيل شارح ألفية ابن
 هـ(. 771ت مجال الدين بن السراج القونوي احلنفي )

 
    / لفتاو  املختارة من الفتاو  الرضوية، املسمى ابأربعون فتو  ابلعربية من الفتاو  الرضوية

الربيلوي )ت   العطّاري  1340أمحد رضا خان  فراز  ابعتناء حممد كل  دار    -.هـ(؛  بريوت: 
 .ص 136م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية؛ ؟: مركز الدعوة اإلسالمية، 

 
؛ هـ( 1250حممد بن علي الشوكاين )ت   /ق من علم األصولإىل حتقيق احلرشاد الفحول إ

إمساعيل العلمية،  بريوت:    -.حتقيق حممد حسن  الكتب  مج    2م،    020هـ،    1441دار 
 ص(.  992)
 

املشغري   بن حممد  عبدالسالمإرشاد املنصف البصري إىل طريق اجلمع بني أخبار التقصري/  
 ي السنان. هـ(؛ حتقيق حلم 1043)ت العاملي 

 هـ(.  1439ربيع األول،  -نشر يف جملة تراثنا بقم )حمرم 
 ( ا الصالةهبذكر فيه حتديد املسافة اليت تقصر )
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عبدالسالم بن سامل بن  هـ(؛ حتقيق    430بن عمر الدبوسي )ت  عبيدهللا  زيد  أليب    / األسرار

 م.  2020هـ،  1441اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -رجا التميمي.
 كتاب الصوم وصدقة الفطر واالعتكاف.  وحتقيقدراسة 
 

نور  د، املسمى كذلا املاهد ملسائل الزاهد/  إسعاف القاصد لتفهيم مسائل الشهاب الزاه
القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد أمحد عارف.  922الدين علي بن حممد احمللي )ت  

 م. 2020هـ،  1441
 ليمان الزاهد. لة يف الفقه الشافعي ملؤلفه أمحد بن سشرح على املقدمة املعروفة ابلستني مسل

 
حتقيق حممد مطيع هـ(؛    970)ت    بن جنيم  الدين بن إبراهيم بن حممد زين    / األشباه والنظائر

 ص. 600م،  2018هـ،  1439دمشق: دار الفكر،  -.7ط -احلافظ.
 هـ(1252بدين )ت حممد أمني بن عمر بن عا /وحباشيته: نزهة النواظر على األشباه والنظائر

 وهو يف الفقه احلنفي.
 

هــــــــــــــــ(؛    1070نوح بن مصـطفى الرومي القونوي احلنفي )ت   /أشـرف املسـالا يف املناسـا
)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،   1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة.

 .(14 - 13العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 
 ن احلج األكرب.يليه له: القول األظهر يف بيا

 
اإلمامني  ا بني  اخلالف  يف  حنيفةالصطالم  وأيب  املظفر    /الشافعي  حممد  أليب  بن  منصور 

 .قصي سعيد امحد ؛ حتقيقهـ( 498 السمعاين )ت 
 .إذا تزوج الكافر أختني أو أكثر من أربع نسوة مث أسلم وأسلمن معه: من مسللة

 37  ص  م(  2017هـ،    1438)  49نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع  
– 78. 
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امللقب مبالك   ، أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير ا/ذهب اإلمام مالملأقرب املسالا  

 م 2020هـ،    1441املدينة املنورة: متون،    -عبدالكرمي يوسفي.حتقيق  هـ(؛    1201الصغري )ت  
 

 دراسة وحتقيق ؛هـ(1188حسن بن إبراهيم اجلربيت )ت  /عربة عن أحوال األشربةاألقوال امل
 .بيسعيد فواز وه

 .350 – 281م( ص  2019هـ،  1440) 42نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
 (على املذهب احلنفي األشربة)
 

قيق هـ(؛ حت  981حممد بن بري علي الربكلي )ت  امتحان األذكياء شرح اللب للبيضاوي/  
 م؟ 2020هـ،  1441دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -يسار ساير احلبيب.

 هـ(.  1085يليه: حاشية اآلطه يل/ مصطفى بن محزة اآلطه يل )ت بعد 
 

هـ(؛ حتقيق إبراهيم سيد   447أليب حممد عبدهللا بن احلسيين الناصحي )ت  أوقاف الناصحي/  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالوهاب.

 
حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب الواليت )ت إيصال السالا إىل أصول اإلمام مالا/  

تونس:    -ي؛ حممد األمني حممد ابن الشيخ.هـ(؛ حتقيق إبراهيم ابن الشيخ راشد املرَي  1330
 م.  2020هـ،  1441دار املالكية، 

 
هـ(؛   543)ت    بدالرمحن بن حممد بن أمريويه الكرماينركن الدين عاإليضاح يف الفقه احلنفي/  

 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.
 

قتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن االبتداع الشائع  لال   إيقا  مهم أويل األبصار
صاحل بن حممد    /األعصار  يف األمصار من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء
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املنصورة: دار    - .حتقيق مشهور بن حسن آل سلمانهـ(؛    1218)ت  نوح العمري الفالين  
 م. 2020هـ،  1441اللؤلؤة، 

 
 مج. 5 م، 2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.طيبالبجريمي على اخل

ــ(، املسماة    1221وهو حاشية الشيخ سليمان بن حممد بن عمر البجريمي الشافعي )ت   هــــــــــ
 حتفة احلبيب على شرح اخلطيب.

وشــــــرح اخلطيب يعرف ابإلقناع يف حّل ألفاظ أيب شــــــجاع/ حممد بن أمحد الشــــــربيين اخلطيب 
 هـ(. 977)ت 

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  بذل العسجد لسؤال املسجد/  

 م. 2020هـ،  1441دار اللؤلؤة، املنصورة:  -حتقيق حممد عبدالقادر عبدالرازق.
 ومبقدمته للمحقق: درر األماجد لبيان أحكام الصدقة يف املساجد. 

 )وهو حول السؤال يف املسجد(
 

هـ(؛ حتقيق ايسني   1189حممد بن احلاج حسن السنجوي الكردي )ت  بطالن نكاح املتعة/  
 حتسني كرمي، نمق إمساعيل مصطفى. 

 . ن احلاج الكردي وحتقيق رسالته يف بطالن نكاح املتعةابالعنوان كما ورد يف املصدر: 
 م(2018هـ،    1439)  1/17ع    9مج  ،  املوصلنشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة  

 
عز الدين حممد بن عبدالعزيز بن مجاعة الكناين الشافعي  بلغة احملتاج يف شرح خطبة احملتاج/  

عبدالعزيز،    819)ت   حممود  حممد  حتقيق  عبداللطيف.هـ(؛  السيد  دار    -علي  إستانبول: 
 م. 2020هـ،  1441السمان، 

 يليه حاشية املؤلف على الكتاب.
 هـ(.   994وحاشية على بلغة احملتاج/ شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي )ت 
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اهلداية/   العيينالبناية شرح  أمحد  بن  الدين حممود  صاحل  هـ(؛    855)ت    بدر  أمين  حتقيق 
 مج. 13م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية،  بريوت: -.شعبان

 
سراج الدين عمر بن علي    /تصحيح احلاويحترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي، وهو املشهور ب

هـ،   1441عّمان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن فهمي الزواوي.  804بن امللقن )ت  
 م.  2020

 هـ )ماجستري(. 1439زهر، طنطا: جامعة األ -وبتحقيق عماد شاكر عمارة.
 

علي بن أمحد بن مكرم العدوي الصعيدي )ت    / التحرير والنكات على شرح احمللي للورقات
هـ(؛ حتقيق أمحد    1193هـ(؛ مجع وحترير حممد بن عبادة بن بّري العدوي املالكي )ت    1189

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -فتحي حجازي، عبدالعزيز سليمان معروف.

 
هـ(؛ حتقيق    1143سي )ت  عبدالغين بن إمساعيل النابل   /حتصيل األجر يف حكم أذان الفجر

 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،   -منرية بنت علي السهلي.
 ص(.  70، 38)وسبق نشره يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 

 
أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار

  1441الكويت: دار فارس،    -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم.  1190احلنفي )ت  
 م.  2020هـ، 

 هـ(   1088ت  ، حممد بن علي احلصكفي /الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار)
 

حممد املنتصر ابهلل  هـ(؛ حتقيق    539)ت    عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي   /حتفة الفقهاء
 مج  4م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.الكتاين، وهبة مصطفى الزحيلي

 )فقه حنفي( 
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هـ(؛ حتقيق أمساء بنت    800برهان الدين أمحد بن عبدهللا السيواسي )ت    /ترجيح التوضيح 
   م )دكتوراه(. 2017هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -مبارك آل فاران.

 ، يف أصول الفقه(ملا فيه إزالة شبه ملح هبا التلويح ترجيح التوضيح)
 

هـ(؛    771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت  ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح/  
 .م  2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -.أشرف َصْيقلي ،سامح غريبحتقيق 

 ات والده. مع حتقيق منظومة املؤلف يف اختيار 
 هـ(756  –  683يف االختيارات العلمية لإلمام اجملتهد شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي )وهو  
 

حتقيق ايسر بن   هـ(؛  778الشهري إبسباسالر )ت  حممد بن حممد البعلي،    /التسهيل يف الفقه
 م.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -عبدالعزيز الثمريي.

 فقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا خمتصر يف ال
 

 /تعليق على شرح احمللي على مجع اجلوامع يف مسألة اخلالف يف مسمى األصول ما هو؟
 (؛ حتقيق آمنة جالو. هـ 1156السجلماسي )ت  أمحد بن مبارك اللَمطي

آمنة    /يةحياته وآاثره العلم:  أيب العباس أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطيطبع مع كتاب:  
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -جالو.

 
الفراء    /التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني 

مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،   -؛ حتقيق نصر بن سعود السالمة.هـ(  458احلنبلي )ت  
 م. 2020هـ،  1441

 شربة إىل هناية كتاب األميان. من أول كتاب األ
 

 800)ت    محد بن محيد أالقاسم بن    / لرصاق" ل صولاأل  اجلوهرة يف "تعليقة على كتاب  
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439األزهر، القاهرة: جامعة  -.مساء زغلول جنايتهـ(؛ حتقيق أ



97 
 

 
 /ىل آخرهتقييد يف بيان ما يستصعب على املبتدئني من قول السبكي: "وابملرّجحات" إ

 (؛ حتقيق آمنة جالو. هـ 1156السجلماسي )ت  أمحد بن مبارك اللَمطي
آمنة    /العلميةحياته وآاثره  :  أيب العباس أمحد بن مبارك السجلماسي اللمطيطبع مع كتاب:  

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -جالو.
 

هـ(؛ حتقيق   756 السبكي )ت  تقي الدين علي بن عبدالكايف  /تكملة اجملموع شرح املهذب
 مج. 3م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أويس منصور.

 
سيف الدين أبو العباس أمحد بن عيسى املقدسي تلخيص الرد على ابن طاهر يف السماع/  

 هـ(. ويعرف اببن اجملد.  643احلنبلي )ت 
سماع مع حتقيق كتاب تلخيص : جهود العلماء يف الرد على الصوفية يف مسللة الرسالة  مع

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -الرد.../ علي بن سامل املري.
 

 1223)ت    حممد بن عيسى بن أصبغ بن املناصف األزديتنبيه احلكام على مآخذ األحكام/  
 م. 2020هـ،  1441تونس: دار املالكية،   -.إعداد عبداحلفيظ منصورهـ(؛ 

 
هـ(؛ حتقيق    486أليب األصبع عيسى بن سهل األندلسي )ت    /على شذوذ ابن حزم  التنبيه 

م    2020هـ،    1441بين مالل، املغرب: جامعة السلطان موالي سليمان،    -رشيد مسوي.
 )ماجستري(. 

 حتقيق النصف األول من املخطوط. 
 

بن أيب العز  علييب احلســـــــــــــن علي بن أل /التهذيب لذهن اللبيب يف األلغاز الفقهية احلنفية
، هــــــــــــــــ 1440. إســتانبول: دار الســّمان، ، حتقيق حممد وائل احلنبليهــــــــــــــــ( 792)ت  احلنفي

 م.  2020
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دهللا  يأيب حممد عبلركن الدين    /جامع األصول يف بيان قواعد احلنفية والشافعية يف األصول

إستانبول: مركز    -.حتقيق عصمت غريب هللا مششيك هـ(؛    701بن حممد السمرقندي )ت  
 مج. 2م،  2020هـ،  1441لبحوث اإلسالمية، ا
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن محود    445حممد بن علي العلوي )ت  اجلامع الكايف يف فقه الزيدية/  
 2020هـ،    1440كييف، أوكرانيا: مؤسسة املصطفى صلى هللا عليه وسلم الثقافية،    -العزي.

 مج. 10م؟، 
 ملقارن. اب صنف يف الفقه ايف أدىن العنوان: أول كت

 
الفقه   أبواب  لإلمام رمحه هللا مرتبة على  اإلمام أمحد رمحه هللا: سؤاالت  اجلامع ملسائل 

اخلضراء،   أطلسمكة املكرمة: دار    -مجع وترتيب عبدالرمحن بن عبداحملسن آل الشيخ.احلنبلي/  
 م. 2020هـ،  1441

 : الطهارة. 1مج
 

  سنوي الشهري ابلبُ ،  وينَ مْ نصوح الدُّ حسن بن    / اختالف املذاهبجامع املذاهب ملا فيه من  
 1441حويّل، الكويت: دار فارس،    -. براهيمإمحد  أحتقيق عمر مصطفى  هـ(؛    1087)ت  
 م.  2020هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق    771)ت    اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي  /مجع اجلوامع يف أصول الفقه

 م.  2018هـ،  1439هري، القاهرة: دار الرواق األز  -ضياء احلق أبو بكر مصطفى جودة.
)ت   اجلناجي  بصيلة  إبراهيم  بن  إبراهيم  الفقه/  أصول  لعلم  العشرة  املبادئ  رسالة يف  وأبوله 

 هـ(.  1352
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العزّ  اإلمام  وما  جواب  الفتيا  مسائل  عبدالسالم عن  هبا  بن  يق رشيد تقدمي وحتق  /يتعلق 
   .ص  46م،  2018، هـ 1439، ]طنجة[: منشورات جملة اإلبصار -احلمداوي. 

 
)ت   السيوطيعبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    / اجلواب احلزم عن حديث "التكبري جزم"

 ص.  13هـ،  1441هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر،  911
 هـ.  18/10/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 )وهو يف بيان درجته، وحكمه يف األذان والصالة( 
 

 772)ت    مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي  /ربينجواهر البحرين يف تناق  احل
 .م 2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن فهمي الزواوي.

 ومها الشيخان الرافعي والنووي يف كتابيهما الشرح الكبري وروضة الطالبني. 
 

؛ حتقيق  هـ(  565)ت    الكرماين  ياملفاخر بن عبدالرشيد احلنف  أيبحممد بن    / جواهر الفتاو 
 م.  2017هـ،  1438عّمان: دار أجمد،  -صاحل حممد النعيمي.

 ، حتقيق كتايب القسمة واحليطان.حممد فاضل إبراهيمو ظاهر علي أمحد، تحقيق وب
 م( 2017هـ،  1438) 31نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 
البحار/   وجامع  األبصار  تنوير  املنري: شرح  حنو  حس اجلوهر  )ت  الرومي  إسكندر  بن  ني 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى إبراهيم. 1084
 هـ( 1004ت  ، لتمراتشيل /تنوير األبصار وجامع البحار يف الفقه على املذهب احلنفي)
 

 أمحد لسيف الدين    /على خمتصر ابن احلاجب  يجيعلى شرح عضد الدين اإل  يهبر األ  حاشية
 هـ(. 800األهبري )ت 

   هـ،... 1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 هـ،...  1441ويف جامعة أم القرى، 
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الطُّخيخي الدين  شرف  اإلمام  بع    حاشية  على  الدرر  مساها  اليت  خليل  خمتصر  على 

هـ(؛ حتقيق مجال بن    947)ت    شرف الدين موسى بن ميمون الطُّخيخي  /ائل املختصرس م
 مج.   4م،    2020هـ،    1441اجلزائر: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم،    -عود حاروش.مس 
 

برهان الدين إبراهيم بن حممد الباجوري )ت    /حاشية الباجوري على شرح العقائد النسفية
دمشق: دار    -هـ(؛ بعناية أنس حممد عدنن الشرفاوي، حسام حممد يوسف صاحل.  1277

 م. 2020هـ،  1441التقوى، 
 

حممد بن أسعد الدوَّاين   جالل الدينوَّاين على األنوار ألعمال األبرار لألردبيلي/ حاشية الدَّ 
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -حتقيق أيب إايس أمحد هالل. هـ(؛ 918)ت 

 )يف الفقه الشافعي( 
 
 .اشية الشيخ حممد األمري على شرح الزرقاين على املقدمة العزيةح

 هـ،...  1441قيقه يف جامعة املنيا، دراسته وحت
 

 .حاشية الصبان على شرح مقدمات مجع اجلوامع للمحلي
   ...م 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار، 

 
دراسـة   /على شـرح التلويح هــــــــــــ(    1183)ت حاشـية معني الدين عبدهللا بن حممد آلتوين  

 فقه(.. )أصول مصطفى جاري حيىي  وحتقيق
 م(  2018هـ،  1439) 41مج  2لة اجلامعة العراقية ع نشر يف جم

 
 هـ(.  1036ت  )أمحد اباب بن أمحد التنبكيت    / حاشية منن الرب اجلليل ببيان مهمات خليل

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف دار احلديث احلسنية ابلرابط، 
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 . حاشية ُيىي املزوري على حتفة املنهاج

 هـ، ...  1440 وحتقيقه يف جامعة تكريت،دراسته 
 هـ(. 1245والكتاب يف الفقه الشافعي، واملؤلف من كردستان العراق )ت 

 
خدمة    ؛هـ(  505حممد بن حممد الغزايل )ت    /وأقسامهما عند اإلمام الشافعي  حقيقة القولني

 ؟ م 2017هـ،  1438القاهرة: دار الرواق األزهري،  -أمحد الشاذيل األزهري.
 

و  املشهور  بغري  العمل  بهحكم  اجلابري    / الفتو   الَعمريي  سعيد  بن  عبدهللا  القاسم  أليب 
 م  2020هـ،   1441املغرب،    -هـ(؛ حتقيق صهيب بن أمحد مصباح.  1178املكناسي )ت  

 
 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /احلالل واحلرام وبع  قواعدمها يف املعامالت املالية 

 ص.  40م،   2020هـ،  1441: دار السالم، القاهرة -هـ(؛ اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة.
 
إبراهيم    /لكاشغريل  وغنية املبتدياملسمى غنية املتملي يف شرح منية املصلي    ،حلليب الكبري ا

بريوت: دار الكتب العلمية،   -.مد سعيد أنور املظاهريحمهـ(؛ حتقيق  956بن حممد احلليب )
 . (ص 1028) مج 2 م، 2020هـ،  1441

  
)ت    أليب عمران موسى بن أيب علي الطالب الزنيت املراكشي  / شرح الرسالةُحَلل املقالة يف

 .هـ( 708
   هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
هـ؟(؛ حتقيق رايض سعيد    6شرف الدين أمحد بن أسد الفرغاين احلنفي )ق    /ربة الفقهاءخِ 

 .لطيف
 القسم األول.  م( 2018هـ،  1439)  38اق، ع نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، العر 
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 االمتحان.واخلربة من االختبار، مبعىن 
 

املرغيناين لإلمام  الفقه احلنفي  احلمزاوي،    /مخس رسائل على كتاب اهلداية يف  للعمادي، 
طنجة؛ بريوت: دار احلديث    -اللكنوي، املطيعي؛ اعتىن هبا وعلق عليها حممد عبدهللا الشعار.

 م؟. 2020هـ،  1441الكتانية، 
 

املقدسي  بن أيب شريف  مد بن حممد  كمال الدين حم  /الدرر اللوامع بتحرير شرح مجع اجلوامع
هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  906الشافعي )ت  

 مج. 2م،  2020
 

اهيم بن علي الطرسوسي لنجم الدين أيب إسحاق إبر   /الدرة السنية يف شرح الفوائد الفقهية
 1441عّمان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق عمار عبداحلافظ الكبيسي.  758احلنفي )ت  

 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق    1189أمحد بن عبدهللا البعلي احلنبلي )ت  الذخر احلرير بشرح خمتصر التحرير/  
 م.  2020هـ،  1441الذخائر،  القاهرة: دار -وائل حممد الشنشوري.

خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل/ اختصره أمحد بن  
 هـ(  972حممد بن النجار احلنبلي )ت 

 
لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن العماد    /الذريعة إىل معرفة األعداد الواردة يف الشريعة

)ت   الندى  808األقفهسي  زامل  بن  عثمان  حتقيق  فارسحويّل،    -.هـ(؛  دار  ،  الكويت: 
 م. 2020هـ،  1441

 ( الفقه وغريه من األعداد  رشاد إىل ما وقع يفاإل )أو
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فرض عصر  يف كل  االجتهاد  أن  وجهل  األرض  إىل  أخلد  من  على  الدين   /الرّد  جالل 
السيوطي )ت   بكر  أيب  بن  اجملاجي.  911عبدالرمحن  وتعليق حممد سكحال    - هـ(؛ ضبط 

 ص.   339م،  2020ـ، ه 1441بريوت: دار ابن حزم، 
 

هــــــــــــ(؛ حتقيق صادق    1226حممد جواد العاملي )ت   /رسالة الرابط، أو الذب عن النجف
 شاكر املخزومي.

 م(.  2020هـ،  1441) 43نشر يف جملة آداب الكوفة ع 
 

  1121حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري )ت بعد    /رسالة يف إتيان املأمور به على وجه
 . حممد طه محدون  دراسة وحتقيق ،هـ(

 )امللمور به من األجزاء، يف الفقه(
 م( 2019هـ،    1440)  58نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  

 
(؛ هـ  1121  )ت بعديديين الكوزل حصاري  حممد بن محزة األ  /يف أحكام الشهيدرسالة  
 . هنلة عاشور منسي حتقيق

 م( 2018هـ،    1439)  54ات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  نشر يف جملة سّر من رأى للدراس
 

دراسة وحتقيق    ؛هــــــ(  970بن جنيم احلنفي )ت بن إبراهيم  زين الدين  /رسالة يف االستصحاب
 .سرحان فاضلوليد 
 م( 2017هـ،    1438)  49يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  نشر  
 

  1121زة كوزل حصاري، املعروف حباجي أمري زاده )ت بعد  حممد بن مح  /رسالة يف بيع العينة
 خريي شاكر حممود. هـ(؛ حتقيق 

 .م( 2018هـ،  1439) 36نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 
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ــني الطوري احلنفي القادري )ت  /رســـالة يف حرمة االســـتماع للمالهي  1138حممد بن حسـ
 .جنالء كرمي مهدي حتقيقهـ(؛ 
 م(. 2019هـ،  1440) 1ع  17ة جامعة كربالء مج يف جمل   ت نشر 
 

 (؛ هـ  1214ت  )حممد بن حسني بريم    / رسالة يف السياسة الشرعية املطابقة للقواعد الفقهية
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الكلمة،   -.حفيانحسن مساعيل إ حتقيق

 ا." حمققة، فلعلها نفسهسالة البريمية يف السياسة الشرعيةسبق صدور "الر 
 

هـ(؛ رواية مهنا بن حيىي  241أمحد بن حممد بن حنبل )ت الرسالة يف الصالة ألهل القبلة/ 
 م.  2020هـ،  1441الفيوم: دار الفالح،  -الشامي عنه؛ حتقيق سعيد بن حممد السّناري.

 
الرسالة: يف املدخل إىل علم من واجب الداينة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب وتعمله  

السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من  ارح وما يتصل ابلواجب من ذلا من اجلو 
اآداب منها ومجل من أصول الفقه وفنونه على مذهب مالا بن أنس وطريقته مع ما 

أليب حممد عبدهللا بن   سهل سبيل ما أشكل من ذلا من تفسري الراسخني وبيان املتفقهني/
القريواين )ت   زيد  السعدينهـ(؛    386أيب  املداد،    -.حتقيق مسعد عبداحلميد  دار  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441
 

بريوت:    -.حتقيق حيدر عبدالرضا احلرز  هـ(/  1301رسائل املريزا حممد ابقر األسكوين )ت  
 ص.   736م،  2019هـ،  1440دار احملجة البيضاء، 

 اجملموعة الثانية: جمموعة رسائل يف احلكمة والفقه واألصول.
 
؛ حتقيق هـــــــــــــــــــــــ( 969)ت بعد  اآلمدي بن علي عبدالرحيمة الدراية على كتاب اهلداية/  زبد

 لقمان حسن الراشدي، زهراء مؤيد فاضل.
 ل.من بداية كتاب الزكاة إىل هناية ابب زكاة اخليالتحقيق 
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ــر يف جملة كلية العلوم اإلســــــــالمية، جامعة املوصــــــــل ع  هـــــــــــــــــــــــ،  1440) 11مج  19/2نشــــــ
 .م(2019

 
  ، مهدي   جابر  صفا ؛ حتقيق  هـ(  886حممد بن يوسف القرماين القونوي )ت    /  الفتاو   زبدة 
 . حسني حممد هناء

 )حتقيق مسائل الكتابة يف الطالق(
 م( 2018هـ،  1439) 53نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، ع  

 
قيق هـ(؛ حت  1070احلنفي )ت    نوح بن مصطفى الرومي القونوي  /ست رسائل يف الصالة

)جمموعة رسائل العالمة    -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حممد جاسم الدُّكيلة.
 .(10 - 5نوح الرومي احلنفي؛ 

 وهي:
 االقتداء ابلشافعي وعدم جوازه.  -

 رسالة يف الصلوات اخلمس. -

 الصالة الرابنية يف حكم من أدرك ركعة من الثالثية أو الرابعية.  -

 ائل املسبوق. الكالم املسوق لبيان مس  -

 املسللة امللقبة ابلثمانية.  -

 املقالة الكرمية فيما جيب على املتنقل ابلتحرمية.  -
 

مكة املكرمة:    -حسن معلم حاج حممد.حتقيق وتعليق  /  4  –  1سلسلة الرتاث الرمضاين  
 م. 2020هـ،  1441دار طيبة اخلضراء، 

 وتتضمن:
عبدا شوال/  هالل  برؤية  أخرب  من  حكم  يف  املقال  )ت  حترير  الزبيدي  عبدالكرمي  بن  لرمحن 

 هـ(. 975
 هـ(. 1215خالصة البيان يف كيفية ثبوت صيام رمضان/ حممد بن أمحد اجلوهري )ت 
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احل  وذي  وشوال  رمضان  يف  األهلة  ثبوت  )ت أحكام  اليمين  مكرَّم  حممد  بن  حيىي  جة/ 
 هـ(.1293

 هـ(. 1197ت شرح حديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"/ أمحد بن أمحد السجاعي )
 

عثمان بن يعقوب الكَماخي اإلسالمبويل سلَّم الفالح كاشفاا غموض مذنَّب نور اإليضاح/ 
العيساوي.  1171)ت   هاشم  عبداحلميد  حتقيق  دا  -هـ(؛  الصاحل،  القاهرة:  هـ،    1441ر 

 م.  2020
ادات، وهو يف العب  هـ(  1069ت  ،  )منت نور اإليضاح وجناة األرواح/ حسن بن عّمار الشرنباليل

 (الفقه احلنفي
 

  عبدالرمحن بن حممد العامل الزجالوي   /شبكة القناق على درة الغواق يف حماضرة اخلواق
 1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -هـ؟(؛ حتقيق حممد سامل بن عبدالقادر التوايت.  13)ق 
 ص. 256م،  020هـ، 

 القرن الثالث عشر اهلجري()أخو املؤلف )حممد( عاش يف أواخر القرن الثاين عشر وأوائل 
الغواص اخلواص يف درة  الفقهية)يف   حماضرة  ملؤلفه  األلغاز  الدين  (  بن  برهان  ون حفر إبراهيم 

 هـ(.  799)ت  املالكي
 

لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن العماد األقفهسي شرح آداب ما يتكرر يف اليوم والليلة/  
الندى  808)ت   الكويت: دار فارسحو   -.هـ(؛ حتقيق عثمان بن زامل  هـ،   1441،  يّل، 

 م.  2020
 

)ت    ي املالك  يعبدهللا حممد بن عبدهللا اخلرش   أليب  / الكبري على خمتصر خليل  ي شرح اخلرش
 ـ(. ه 1101

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
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علق  كتب مقدمته و هـ(؛    1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /شرح عقود رسم املفيت
 . ص 208م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -عليه علي عثمان جرادي. 

 
على منت  هـ(    899)ت  املعروف بزروق  ،  شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي

  1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -اعتىن به وكتب حواشيه أمحد فريد املزيدي.   /الرسالة
 مج. 2م،  2020هـ، 
 . هـ( 386)ت  منت الرسالة/ البن أيب زيد القريواين يليه:

 
"كل صالة بطلت    شرح العالمة الشيخ البيلي على منظومته يف املسائل املستثناة من قاعدة

البيلي املالكي )ت    /على املأموم بطلت على اإلمام"   هـ(؛ حتقيق   1213أمحد بن موسى 
 م.  2020ـ، ه  1441القاهرة: دار الصاحل،  -حممود عبيد األزهري.

 
هـ(؛   816أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين )ت    /شرح الفرائ  السراجية للسجاوندي

 م.  2020هـ،  1441تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -حتقيق ذكوان إمساعيل غبيس.
 

 .هـ( 805 )ت الدمريي  بن عبدهللا هبرامأليب البقاء  /شرح خمتصر ابن احلاجب 
 هـ،...  1440زهر ابلقاهرة، دراسته وحتقيقه يف جامعة األ

 
 هـ(.  1098حامد بن مصطفى القونوي )ت   /شرح مرآة األصول

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

 .هـ( 1099 )ت  بن يوسف الزرقاين يعبدالباق /زهريةشرح املقدمة العزية للجماعة األ
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 )يف الفقه املالكي( 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق نصف   624)ت    عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيهباء الدين  شرح املقنع/  
  م. 2020، هـ 1441، الكويت: ركائز للنشر -بن عيسى العصفور.

 كتاب الطهارة يف ابب املياه إىل أثناء كتاب البيوع يف ابب الضمان فصل الكفالة. من أثناء  
 هـ.  1440جامعة اإلمام،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
إمالء شــــــهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس الَقرايف )ت  /شـــــرح املنتخب من احملصـــــول

ــ(؛ حتقيق عدنن بن فهد الُعبّيات.  684 الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  -هــــــــــ
 م.  2020هـ،  1441العلمية، 

 الكتاب.قطعة متثل النصف الثاين من 
 

 890أليب الفضل حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /شرح منظومة ابن الشحنة يف الفرائ 
م  2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -إبراهيم طه عبدالوهاب. حتقيقدراسة و هـ(؛ 
 جستري(. )ما
 

ال  عبدامللك بن مجال الدين العصامي اإلسفراييين، الشهري ابمل  /شرح منظومة األلغاز النحوية
العزازي  1037عصام )ت   العلمية،    -.هـ(؛ حتقيق حممد  الكتب  دار  هـ،    1441بريوت: 

 ص. 48م،  2020

 
 املصطفى بنحتقيق  هـ(؛    793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت  شرح الورقات/  

   .ص 248م،  2017، هـ 1438، فاس: منشورات مقارابت  -جبور.
 

وإ النهاية  أهل  لتذكار  اهلداية  البدايةمشس  أهل  الورديغي   /رشاد  عبدالكرمي  بن  عبدالقادر 
درعا، سوراي: دار نور حوران،    -هـ(؛ حتقيق حممود حممد خلف .  1313الشفشاوين )ت  

 م. 2019هـ،  1441
 القضاء على املذاهب األربعة وغريها()وهي يف 
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 854نفي )ت  أليب البقاء أمحد بن الضياء القرشي احل  /الضياء املعنوي شرح مقدمة الغزنوي
م،   2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى اخلطيب.

 مج.3
  .يف فروع احلنفيةشرح املقدمة الغزنوية 

 
هـ؟(؛ حتقيق عقيل جاسم   787املنسوب أليب هاشم )ت بعد    /االستقامة ملعرفة اإلمامةطريق  

 دهش، عبداهلادي عبدالرمحن الشاوي.
 م(. 2019هـ،  1440) 55مركز دراسات الكوفة ع  نشر يف جملة

 )ال يعرف املؤلف، وليس هو ابجلبائي املعتزيل، ومل يذكر مذهبه(
 

ــا مهذب الدين   /العافية الوافية يف آداب الطعام  1090ت البصـــــــــري )أمحد بن عبد الرضـــــــ
 .حتقيق قاسم خلف السكيين؛ هـ(

 م(. 2019هـ،  1440) 54نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 
 
 756 )ت  علي بن عبد الكايف الســـبكي /الذي أريد به اخلصــوق املخصــوق والعامّ  العامّ 
 .رأفت لؤي آل فرج؛ حتقيق هــ(

 م(2018هـ،    1439)  1/17ع    9مج  ،  املوصلنشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة  
ية، جامعة سامراء ع  يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانوبتحقيق مولود جاسم مطر، نشر  

 م( 2017هـ،  1438) 49
 

احلنفي الفقه  اهلداية يف  والنهاية يف جتريد مسائل  البداية  أمحد    /عدة أصحاب  بن  حممد 
إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى احلنفي، هبة حممد داده.   1030طاشكربي زاده )ت  

 مج. 2م،  2020هـ،   1441دار السّمان، 
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أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت   /وهو الشرح الكبري العزيز يف شرح الوجيز:  
ى إخراجه وقدم له حممد عبدالرحيم  هـ(؛ حتقيق عدة ابحثني؛ راجعه ودققه وأشرف عل   623

 مج. 24م،  2016هـ،  1437ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،  -سلطان العلماء.

 
هـ(؛   1242عثمان بن سند البصري )ت    /ةالعقود الفضية شرح منظومة القواعد الفقهي

م،    2020هـ،    1441بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،    -حتقيق سعيد بن مصطفى دايب.
 ص. 328

 
دراسة وحتقيق هـ ومقالته يف النكاح وبدعه/    1164العالمة احممد بن ُيىي األزاريقي املتوىف  

البعقيلي. الصاحل  عبدالعزيز  بن  اجمل  -حممد  املغرب:  احمللي،  تزنيت،  العلمي  هـ،   1441لس 
 م.  2020

 
 - .هـ(  381حممد بن علي بن اببويه القمي، املعروف ابلشيخ الصدوق )ت    /علل الشرائع 

 ص. 616م،  2020هـ،  1441بريوت: دار احملجة البيضاء، 
 )يف األحكام(

 
)ت    /العمدة املالكي  البغدادي  بن عسكر  بن حممد  السعيد   732عبدالرمحن  هـ(؛ حتقيق 

 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار ابن حزم،  -صمدي النتيفي.ال
 )يف الفقه املالكي( 

 
هـ(؛   1004مشس الدين حممد بن أمحد الرملي )ت    /عمدة الرابح يف معرفة الطريق الواضح  

 ص. 232م،  2017هـ،  1438دار الفتح، عّمان:  -.كامل عويضةحتقيق  
الزاهد  بن حممد  شهاب الدين أمحد  ل  حهدية الناصح وحزب الفالح الناج   على رسالة شرح  
  .هـ( 819)ت 

 )يف الفقه الشافعي( 
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احلنفي )ت   نوح بن مصطفى الرومي القونوي   /عمدة الراغبني يف معرفة أحكام عماد الدين

  - م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة.  1070
 .(4حلنفي؛ )جمموعة رسائل العالمة نوح الرومي ا

وهي رسالة خمتصرة يف مسائل الصالة للمبتدئني يف العلم والدين على مذهب اإلمام األعظم  
 أيب حنيفة النعمان. 

 
 هـ(. 1328علي بن حممد السماليل )ت  /االستعانة يف حكم التوظيف واملعونةعناية 

 طبع هكذا: 
لعلي بن حممد   "التوظيف واملعونة العلماء والرتتيب، مع دراسة وختريج "عناية االستعانة يف حكم  

،  هـ  1439،  الرابط: منشورات الزمن   -م(/ خالد طحطح.  1893السوسي السماليل )ت  
 .ص 251م،  2018

قمع أهل ) أو  واملعونة،  التوظيف  النقول وعناية االستعانة يف حكم  العقول ومنتهى  مشتهى 
 ة( الرعونة يف إطالق املكس على التوظيف واملعون 

 ونة: الضرائب()ويعين ابملع
 

أليب احلسن علي بن عمر بن القّصار    /عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار
الكويت: أسفار لنشر نفيس   -.أمحد بن عبدالسالم مغراوييق  هـ(؛ حتق  397املالكي )ت  

 مج )أصله رسالة دكتوراه(.  6م،  2020هـ،  1441الكتب والرسائل العلمية،  
 

للقاضي عبدالوهاب بن علي   /ارن القصّ باختصار كتاب عيون األدلة ال  عيون اجملالس يف 
)ت   البغدادي  نصر  احملالوي.  422بن  عبدهللا  حامد  حتقيق  الكتب    - هـ،(؛  دار  بريوت: 

 ص(.  752مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441العلمية، 

بن القّصار عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار/ أليب احلسن علي بن عمر  
 هـ( 397املالكي )ت 
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 1066علي بن حممد األجهوري )ت    /ب العقل من الدخانشرب ما ال يغيّ   البيان حللّ غاية  
 . دراسة وحتقيق حممد عبدهللا سلمان هـ(؛ 

 .361-333م( ص  2018هـ،  1439)  42مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

العمادي جلالل الدين بن حممد    /صــحاببتحفة األ، املســمى غرر الشــروط ودرر الســموط
 .أنس مهدي عران، دراسة وحتقيق زيد ذايب طّفاح ؛هـ( 766 ت بعد)

 . صول الوكاالت حتقيق ف
 ... فصول الوكاالت من كتاب غرر الشروط ودرر السموطالعنوان يف مصدره: 

 م( 2017هـ،    1438)  51نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
 

أليب عبدهللا حممد بن هـ(/    520غنية املريد لشرح مسائل أيب الوليد ابن رشد اجلد )ت  
فاس: مركز األندلس    -هـ(؛ حتقيق مرتضى سعيد مضوم.  1025حممد املديوين التلمساين )ت  

 م. 2020هـ،  1441للدراسات وخدمة الرتاث، 
 

هـ(؛ حتقيق حممد    1174ي )ت  حممد هاشم بن عبدالغفور السندي احلارث  / فاكهة البستان
 م.  2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -جان بن عبدهللا النعيمي.

 )يف مسائل الذابئح والصيد(
 

هـ(؛ حتقيق حممد   520أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد )ت    /فتاو  اإلمام ابن رشد
 ص. 760م،  020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -العزازي.

 
هـ(؛ حتقيق   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  تاو  حجة اإلسالم اإلمام الغزايل/  ف

 .ص 96م،  2020هـ،   1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد العزازي.
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احلنفية )ت    /الفتاو   التفتازاين  عمر  بن  مسعود  الدين  منيب   791سعد  أمحد  هـ(؛ شري 
 م. 2020هـ،  1441بيشاور: دار الكتب،  -الوردجي.

 
نور الدين علي بن    /فتاو  السمهودي، املسماة اجملموع احلاوي ملا وقع لنا من الفتاوي

السمهودي )ت   املطريي.  911عبدهللا  الفتح،    - هـ(؛ حتقيق غالب بن شبيب  دار  عّمان: 
 مج. 2م،  2020هـ،  1441
 

هـ(؛   1014اهلروي ) علي بن سلطان حممد القاري    /فتح ابب العناية بشرح كتاب النقاية  
غدة. أبو  عبدالفتاح  بن  سلمان  إبخراجه  اعتىن  غدة؛  أبو  عبدالفتاح  دار    -حتقيق  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1441السالم، 
 

ت  عليش املالكي )بن أمحد  حممد    /مالا  مامعلى مذهب اإل   فتح العلي املالا يف الفتو 
ة: شركة القدس للنشر، القاهر   -.؛ ضبط نصه وعلق عليه رضوان جامع رضوان(هـ  1299
 مج.  2م،   2019هـ، إيداع  1440

 
أليب علي احلسن بن رحال املعداين )ت    /يف الفقه املالكي  فتح الفتاح شرح خمتصر خليل

الرابط: الرابطة    -؛ حتقيق حممد العلمي وآخرين؛ قدم له واعتىن به أمحد العبادي.هـ(  1140
 مج. 70م،  2019هـ،  1441احملمدية للعلماء، 

 وهو من أضخم الشروح الفقهية اجلامعة يف املذهب املالكي.  
 

يُغتفر الكري الرمحن فيما  إبراهيم   يب عبدهللا حممد صاحل بنأل  /للموافق من األركان  فتح 
 . )يف الصالة(. دراسة وحتقيق علي صديق احليايل ؛هـ( 1240)ت الزمزمي الزبريي  الريس

 م(. 2020هـ،  1441) 15مج 1سانية عنشر يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلن
 

 هـ(. 1032أمحد بن خليل السبكي )ت  /فتح املبني بشرح منظومة أمحد بن عماد الدين



114 
 

 هـ، ...  1441ة تكريت، دراسته وحتقيقه يف جامع
 )فقه شافعي(

 
حممد بن حيىي  فتح الوهاب املالا حباشية على إيصال السالا إىل أصول اإلمام مالا/  

  ص  96هـ،    1439،  ؛ أعدها موسى بن حممد الدخيلة (هـ  1330  )ت قيطي  الواليت الشن
  .(Sté Petit coin de com مطبعة)مكناس: 

 
 (هـ839)ت    يالشافع  احلليب  البايب  يعبدامللك بن عل   املعايل  أليب  /املنهاجالفروع النافعة على  

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر بطنطا، 
 

 728بن تيمية )ت    أليب العباس أمحد بن عبداحلليم  /التحميد وتوابعهفصل يف التسميع و 
 هـ(؛ حتقيق فواز بن حممد العوضي.

 1439)ربيع اآلخر    72  ع  علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لجملة  نشر يف  
 .210 – 181هـ( ص 

 )يتعلق بقول املصلي بعد الركوع: مسع هللا ملن محده( 
 

هـ(؛   1070لقونوي احلنفي )ت  نوح بن مصطفى الرومي ا  /سنية يف املسائل الدينيةالفوائد ال
)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة. 

 . (3العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 
 . وهي رسالة يف معرفة أحكام الصالة على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

 
؛ حتقيق سعيد بن هـ(  698  بعد  )ت   زكراي السنديسليمان بن    ي/صول البزدو ألفوائد على  ا

 أمحد الزهراين. )من أول الكالم عن حّد أصول الفقه وموضوعه حىت هناية أقسام اللفظ واملعىن(. 
  1439)حمرم    2جـ    71  ع  علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لجملة  نشر يف  

 . 82 – 11ص هـ( 
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 وابلعنوان نفسه للضرير الرامشي، سبقت اإلشارة إىل حتقيقه.
 

نوح بن مصطفى الرومي القونوي   /الفوائد املهمة يف بيان اشرتاط التربّي يف إسالم أهل الذمة
الدُّكيلة.  1070احلنفي )ت   املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق حممد جاسم  دار  هـ،    1441بريوت: 

 (16عالمة نوح الرومي احلنفي؛ )جمموعة رسائل ال -م. 2020
 
  / البن النقيب املصري  "عمدة السالا وعدة الناسا"ألفا     ي  اإلله املالا يف حلّ ف

حتقيق حممد يوسف إدريس، هباء  هـ(؛    1295)ت    يفعالبقاعي الشا  عمر بن حممد بركات 
 .مج 4م،  2020هـ،   1441عّمان: دار النور املبني،  -أمحد اخلاليلة.

 لشافعي( )يف الفقه ا
 

ــتمل عليه النُّســـا من األحكام )ت  حممد صــــاحل الرّيس الزمزمي  /في  امللا العاّلم ملا اشـ
هــــــــ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.أمحد بن عّباس املسَّاح؛ حتقيق هــــــــ(  1240
 م.  2020

نظم   :وحادي الطريق إىل البيت العتيق تيســـــــري الســـــــالم نظم فيض امللك العالم  :للمحققيليه  
 .وقصيدة

يف نشر  عبدالغين،  عبدالكرمي  الوقف    وبتحقيق  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة 
 م( 2019هـ،  1440) 57السين، ع 

 
هـ(؛   1028أمحد زين الدين بن حممد الغزايل املخدوم املليباري )ت    /عني مبهمات الدينقرة ال

اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية مبالبرم يف  حتقيق أيب بكر الثقايف األغايت املليباري، كرسي  
 م؟  2020هـ،  1441حويّل، الكويت: دار فارس،   -كريال ابهلند.

 وهو خمتصر مشهور يف الفقه الشافعي، وملؤلفه شرح عليه بعنوان: فتح املعني بشرح قرة العني.
 وخمتلف يف سنة وفاته. 
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هـ(؛ حتقيق حممد   544د الدارمي )ت  أليب الفرج حممد بن عبدالواحقطعة من االستذكار/  
 م. 2020هـ،  1441حويّل، الكويت: دار فارس،  -طارق بن حممد هشام مغربية.

 يف أعلى العنوان: من أمهات فروع الشافعية
 

أليب عمران موسى بن عيسى املغيلي   /قالئد التسجيالت والعقود وتصرف القاضي والشهود
 هـ(. 883املازوين )ت 

 هـ،...  1441يف جامعة أمحد بن بله بوهران يف اجلزائر،  دراسته وحتقيقه
 
حممـــد أمني بن حســــــــــــــن   /العــدة ابإلبرا  ةحر  يف وقوع الطالق املعلق على نفقــ لقول األا

 .علي قاسم زيدان حتقيق ـ(؛ه 1161)ت مريغين احلسيين احلنفي 
 املعلق على صحة الرباءة من املهر ونفقة العدة(أثبت فيه وقوع الطالق )

 .(م 2019هـ،  1439) 1جـ 79ر يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية ع نش 
 

  1335ت  )محد السقاف  أعلوي بن    /جياب االجتهاد على العوامإ فهام على  كبح كاسد األ 
 . دراسة وحتقيق حممد حممود حممد (؛هـ

 م( 2018هـ،    1439)  57نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
 

رواية حممد بن مساعة عنه؛ حتقيق هـ(؛  189حممد بن احلسن الشيباين )ت    /الكسب  كتاب
 تيسري عبدهللا الناعس. 

 .144 – 109هـ( ص  1441)رجب  109نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

  1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    / كشف اخلطاير عن األشباه والنظائر البن جنيم
الضوحيي.أمحهـ(؛ حتقيق   إبراهيم  بن  اإلمام، )سجلت يف    -د  هـ،    1438الرايض: جامعة 

   م، دكتوراه(. 2017
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 (. هـ 794ي )ت يوسف بن حممود الراز  /شرح كنز الدقائق كشف الدقائق يف 
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ(. 1098ت ) حممد احلموي احلنفي أمحد بن /كشف الرمز عن خبااي الكنز

 . هـ،.. 1438يف جامعة األزهر بطنطا، حتقيقه ودراسته 
 

هـ(؛ حتقيق   620ت  )ي  محد بن حممد بن املنري املصر أ  /صولىل مثرات األإالكفيل ابلوصول  
   م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -عمر الطاهر جباري.

 
املسوق   املسبوق يف  الكالم  مسائل  )ت  نوح    /بيان  احلنفي  القونوي  الرومي  مصطفى  بن 

 نفع محيد صاحل.  هـ(؛ حتقيق 1070
 م( 2020هـ،  1441) 43نشر يف جملة األنبار للعلوم اإلسالمية ع 

 16وبتحقيق يوسف نوري محه ابقي، نشر جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية ع
 م(.  2020هـ،  1441)
 

 هـ(. 872أمحد بن حممد الشُُّمينِّ احلنفي )ت اية/ كمال الدراية يف شرح النق
 . هـ،.. 1439يف جامعة األزهر أبسيوط، حتقيقه ودراسته 

 
احلنفي )ت    /اجلمعةاللمعة يف آخر ظهر   القونوي  الرومي  بن مصطفى  هـ(؛   1070نوح 

)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الدُّكيلة. 
 .(12 - 11لعالمة نوح الرومي احلنفي؛ ا

 يل. يليه له: فتح اجلليل على عبده الذليل يف بيان ما ورد يف االستخالف يف اجلمعة من األقاو 
 

؛ هـ(  911ت  ) ي  السمهودعلي بن عبدهللا  نور الدين    /مورنصيحة والة األ  اللؤلؤ املنثور يف 
 م )ماجستري(.   2017هـ،    1438هر،  القاهرة: جامعة األز   -أسامة أمحد عيد.  حتقيق ودراسة
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شهاب الدين أمحد بن إدريس    /تنقيح الفصول يف علم األصولمنت    املتانة يف مرمَّة اخلزانة

بريوت: دار الرايحني؛ الرابط:    -حممد حسن عبدالفتاح املالكي.  هـ(؛ حتقيق  684الَقرايف )ت  
 م.  2020هـ،  1441دار األمان، 

 
الع نظم  ومعه  أيب شجاع،  املسمىمنت  التقريب  مريطي،  غاية  نظم  يف  التدريب    - .هناية 

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر، 

 
النووي )ت    /منت املقاصد بريوت: كنز نشرون،    -.هـ(  676املنسوب إىل حيىي بن شرف 

 ص.  102م،  2020هـ،  1441
 وهبامشه: زبدة الفوائد يف شرح املقاصد/ أليب زكراي احلسيين. 

 
املذاهب/  املتون   أصول  من  أَغلو.املختارة  تِْلُكنار  رمحي  مرتر  وضبطها  جبمعها    - اعتىن 

 م. 2020هـ،  1441إستانبول: دار ابب العلم، 
 وتتضمن:

 .هـ( 478إلمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  /الورقات 
 .(هـ 646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت  / خمتصر املنتهى

 .هـ( 710بن أمحد النسفي )ت  أليب الربكات عبدهللا /منار األنوار
علي بن حممد بن اللحام احلنبلي    /املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 .هـ( 803)ت 
 

هـ(؛ حتقيق    404احلنفي )ت    جعفر حممد بن عمر األسرتوشينأليب  اجملالس يف الفقه احلنفي/  
 م.  2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -د إبراهيم.عمر مصطفى أمح
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 1176حممد بن مصطفى اخلادمي )ت  جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد/  
   م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -؛ حتقيق سلمى إبراهيم.هـ(
 ( يف القواعد األصولية والفقهية)
 

نوي )ت بعد  مْ احلسن بن نصوح الدُّ   /الفيات بني احلنفية والشافعيةاخلجممع املذهبني: يف  
 م 2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -هـ(؛ حتقيق عمر مصطفى أمحد إبراهيم. 1087
 

 1216حسني بن حممد آل عصفور )ت    /احملاسن النفسانية يف أجوبة املسائل اخلراسانية
 م.  2018هـ،  1439هـ(؛ حتقيق جلنة التحقيق بدار اللوامع، 

 )فقه الشيعة(
 

علوم   من  الضروري  على  املعني  املرشد  منظومة  على  املعني  واملورد  الثمني  الدر  خمتصر 
الفاسيالدين/   أمحد  بن  مبيارة   ، حممد  األوقاف    -.هـ(  1072)ت    الشهري  وزارة  الرابط: 

 . ص  315م،  2017 هـ، 1438 والشؤون اإلسالمية،
 

هـ(؛ حتقيق محيد   214 بن عبداحلكم املصري املالكي )ت  عبدهللا  /الكبري املختصر الفقهي  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الكلمة،  -حلمر.
 

  / املختصر الفقهي املبنيِّ ملا به الفتو  على مذهب إمام دار اهلجرة مالا بن أنس رمحه هللا
أيب البقاء اتج  هـ(؛ رواية تلميذه  776أليب املودَّة ضياء الدين خليل بن إسحاق اجلَندي )ت 

الدمريي )ت   بن عبدهللا  هبرام  هبرام على   803الدين  مما حققه من شرح  استخلصها  هـ(؛ 
 م.  2020هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -املختصر أمحد بن عبدالكرمي جنيب.
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لتاج الدين عبدالرحيم بن حممد بن يونس املوصلي   /احملصول يف علم األصولخمتصر كتاب  
الكويت: أسفار لنشر نفيس    -هـ(؛ حتقيق حسن معلم داود حاج حممد.  671ي )ت  الشافع

 م. 2020هـ،  1441الكتب، 
 هـ(.714يليه: غاية السُّول يف علم األصول/ عالء الدين علي بن حممد الباجي الشافعي )ت  

 
حتقيق أمحد  هـ(؛    646أليب عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    / املنتهى األصويل  خمتصر

 جـ. 3م،  2020هـ،   1441عّمان: دار النور املبني،  -حلمي حرب.
 مع الشرح/ للعضد اإلجيي.

 وعليه جمموعة حواش: 
 هـ(. 791حاشية العالمة سعد الدين التفتازاين )ت 

 هـ(. 816اجلرجاين )ت حاشية احملقق السيد الشريف 
 هـ(. 456على شرح اإلمام العضد اإلجيي )ت 

 هـ(. 646يل البن احلاجب )ت ملختصر املنتهى األصو 
 مع حاشية احملقق حسن الفناري، ومع تعليقات اجليزاوي على حاشية اجلرجاين. 

 
الوقاية الشريعة عبيدهللا  /خمتصر  البخاري )ت    صدر  دار    -.هـ(  747بن مسعود  بريوت: 

 . ص(  912مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، 
 )معاصر، شيخ احلنفية يف بلوشستان(.   جم الدين حممد الدركاين لن  / اختصار الرواية  :مع شرحه

 
الفرعية   املقاصد  يف  األصلية  احلنفيةاملدارك  السادة  فقه  أصول  حسني   /يف  بن  يوسف 

كركوك: دار أمري؛ بريوت:    -.يشام نصرت الرتكماينأحتقيق عمر    هـ(؛  906)ت    يتماسِ رْ لكِ ا
 م.  2020هـ،  1441دار ابن حزم، 
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الف الفتاح  الح  مراقي  اإليضاحإبمداد  نور  منت  اإلخالص    /شرح  عّمار أليب  بن  حسن 
 -ط، جديدة، مقابلة على نسختني....  -اعتىن به عماد الطيار.هـ(؛    1069الشرنباليل )ت  

   م. 2020هـ،  1441دمشق: مؤسسة الرسالة، 
 

أمحد بن عبداحلليم    /املسابقة يف اخليل واإلبل واملناضلة ورمي النُّشَّاب وحنوه وما يتَبع ذلا
)ت   تيمية  احلمادي.  728بن  جابر  بن  عبدهللا  حتقيق  الفقهية    -هـ(؛  اجلمعية  الرايض: 

 م.  2020هـ،  1441السعودية: دار التحبري، 
 

مجع وحتقيق ودراسة  ؛هـ( 273)ت  األثرمأمحد بن حممد رواية أيب بكر  /مسائل اإلمام أمحد
 مج. 6م،  2020هـ،  1441امع، الرايض: اجل -. عبدهللا بن حممد الطريقي

 
حنبل بن  أمحد  اإلمام  بن  /مسائل  )ت    برواية حممد  النيسابوري  هـ(؛ حتقيق    284ماهان 
 م.  2020هـ،  1441الكويت: ركائز للنشر،  -عبدالسالم بن حممد الشويعر.

 
ت  لقاضي أيب عبدهللا احلسني بن علي الصيمري احلنفي )ل  /سائل اخلالف يف أصول الفقهم

 ؟م  2020هـ،    1441،  العلمإستانبول: دار ابب  -َمْرَتر َرمَحي تـََلَكناز أُغلو.حتقيق    ؛هـ(  436
 م.  2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -وبتحقيق عبدالواحد جهداين.

 
هـ(؛ اعتىن به    505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت    /املستصفى من علم األصول

 ص.  608م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، بريوت: دار  -عبدهللا حممود عمر.

 
مب املعروف  حاشيته،  مع  الفقه  أصول  يف  الثبوتسلَّ املسلَّم  عبدالشكور    حمبّ   / م  بن  هللا 

الدمام؛ الرايض: دار ابن   -دراسة وحتقيق عامر بن عيسى اللهو.  هـ(؛  1119الِبهاري )ت  
 مج.  2م،  2020هـ،  1441اجلوزي، 

 هـ. 1438امعة امللك سعود، ج  -دكتوراه األصل: رسالة 
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 هـ(. 749قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي )ت  /معراج الدراية شرح اهلداية

 هـ...  1440، يف جامعة األزهر أبسيوطدراسته وحتقيقه 
 

أليب العباس أمحد بن  ابن احلاجب/  اإلمام  خمتصر  شرح  يف  وحتفة الراغب  معونة الطالب  
 .(هـ 863حممد القلشاين )ت 

  هـ 1441 -هـ  1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

املدينة عامل  البغدادي )ت    /املعونة على مذهب  بن علي  عبدالوهاب  هـ(؛   422القاضي 
 مج. 2م،  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  -عماد قدري. حتقيق

 
املستفيت/   املفيت على جواب  التمراتشي )ت    مشسمعني  بن عبدهللا اخلطيب  الدين حممد 

 .مرياأل حممود مشس الدين عبد ، حممد عباس اجلميلي هـ(؛ حتقيق 1004
 حتقيق كتاب الوديعة.

 م( 2020هـ،    1441)  63امعة سامراء ع  نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، ج
 مشس الدين األمري.وحتقيق كتاب الغصب للباحثني مجال إبراهيم محادي وحممد 

 م(  2020هـ،  1441) 27مج  2نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ع 
 وحتقيق كتاب اإلجارة للباحثني حممد إبراهيم الشاهر وحممود مشس الدين.

 م(.   2017هـ،  1438)  38مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 حممود مشس الدين عبد األمري. وحتقيق كتاب اهلبة للباحثني حممد عباس جاسم و 

 م(.  2018هـ،  1439) 1ع 14نشر يف جملة مداد، اجلامعة العراقية، مج
 

هـ(؛ حققه وخرج أحاديثه    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /املغين
 مج.  18م،  2019هـ،  1441اليمن: دار كنوز اإلسالم،  -وآاثره حممد بن علي الَبعداين.

 



123 
 

إلمام  /على سائر املذاهب يمام الشافعتفضيل مذهب اإل حق يف بيان األ مغيث اخللق يف 
هـ(؛ حتقيق كرمي رزق    478 املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  احلرمني ضياء الدين أيب

 ص.  96م،  2019هـ،  1439القاهرة: مكتبة الصفا،  -شاهني.
 )وورد أنه منسوب إليه(  

 
يب عبدهللا حممد بن أمحد اإلدريسي، املعروف  أل  /صول بناء الفروع على األىلإفتاح الوصول  م

 1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،    -.هـ(  771  ت )  ابلشريف التلمساين
 (. 18)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -م. 2018هـ، 

 
هـ(؛ عين به   911بن أيب بكر السيوطي )ت    عبدالرمحناملقتصر يف تقرير عبارة املختصر/  

 ص.  14حممد بن أمحد آل رحاب،  
 . تصر اإلمام خليل املالكيرسالة يف مناقشة عبارة وقعت يف خم

 هـ. 6/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

حممد بن    /شرح منظومة النسفية  منظومة اخلالفيات يف   خبار يف ملتقى البحار من منتقى األ
 هـ(.  699ي )ت حنو احلنف الزوزين يديدحممود الس 

 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

هـ(؛ حتقيق   1209حممد التاودي بن الطالب بن سودة املري )ت  مناسا التاودي بن سودة/  
 م.  2020هـ،  1441بركاء، ُعمان: دار كنوز الرتاث،  -رشيد بن سودة.

 
 هـ(. 1276مصطفى بن حممد القحصاري )ت  /ع احلقائقمنافع الدقائق يف شرح جمام

 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
الروائق والفوائد/ حممد بن مصطفى اخلادمي )ت  )  1176جمامع احلقائق والقواعد وجوامع 

 . يف القواعد األصولية والفقهية(. هـ(
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  729بن عبدالرمحن بن الفركاح )ت    برهان الدين إبراهيم  /املنائح لطالب الصيد والذابئح 

 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار الفتح،  -حممد بن متعب الدهام. هـ(؛ حتقيق
 

هـ(؛    606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت    /أصول الفقهعلم  املنتخب من احملصول يف  
 م.2020هـ،    1441دار املبادرة،  عّمان:    -حتقيق طه جابر العلواين، عبداملعز عبدالعزيز حريز.

العلمية،    أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل  الكويت:  -.يَّات بَـ العُ بن فهد  عدنن   وبتحقيق
 م. 2019هـ،  1440

 
بلبان احلنبلي  /منسا احلل  حتقيق  هـ(؛    1083)ت    حممد بن بدر الدين بن عبداحلق بن 

 م.  2020هـ،  1441، الرايحنيبريوت: دار  -. عبدهللا بن سليمان الُعتيِّق
 

؛ دراسة وحتقيق هـ(   12)ق  يوب األفانوري التدغي  أاحممد بن احلاج بن    /منظومة تنبيه املازغية
 ص. 135م،  2019، هـ 1440، رضوان ابحلاج

 )يف أحكام الشرع الواجبة على املكلف(
 

 .هـ( 728)ت  بن املطهر ىيحممد بن حي ي/مام زيد بن علشرح فقه اإل يف  ي املنهاج اجلل
 هـ،...  1440يف جامعة طنطا،  دراسته وحتقيقه

 
 685للقاضي نصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي )ت  منهاج الوصول إىل علم األصول/  

هـ،   1439القاهرة: دار الرواق األزهري،    -هـ(؛ حتقيق ضياء احلق أبو بكر مصطفى جودة.
 م.  2018

 
  - لم حاج حممد.؛ حتقيق حسن مع(هـ  926حممد األنصاري )ت  زكراي بن    / منهل الطالب

 .)يف الفقه الشافعي( م. 2020هـ،  1441املدينة املنورة: متون، 
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 احلنفي )ت  هبراهيم بن حســـــــــــني بن بريي زادإ  /املهمات الواجبة جلنازة املســــــــلم احلاضــــــــرة

 .حممد نعمان عبد النيب دراسة وحتقيق ؛هـ(  1099
 . 93 – 78م( ص  2017هـ،  89)  39مج  3اجلامعة العراقية ع نشر يف جملة 

 
القالئد يف حلّ  الفوائد من عقد  الفرائد  خنبة  ونظم  الشرائد  بن   /قيد  الدين حممد  نصر 

 هـ(. 807املصري )ت  الفرات احلنفيبن  عبدالرحيم
 احلنفية( يف فروع وهو )  هـ... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار ابلرمادي، 

 
الرايض: دار الصميعي،   -القناص.حممد بن عبدهللا  نسخة فريضة الصدقة: دراسة حتليلية/  

 م. 2020هـ،  1441
  - سبق نشره بعنوان: نسخة فريضة الصدقة كما رواها أنس بن مالك رضي هللا عنه رواية ودراية.

 . 277 -234هـ(  ص1426صفر  -هـ 1425جملة  عامل الكتب )ذو القعدة 
 
الكرب نوازل  ال )ت    / اجلديدة  الوزاين  املهدي  حممد  عيسى  حتقيق  1342أليب   -؟.هـ(؛ 

 مج.  12م،  2020هـ،  1441القاهرة: الدار العاملية للكتاب، 
 

هـ(؛ حتقيق    1004علي بن حممد بن غامن املقدسي )ت    /نور الشمعة يف بيان ظهر اجلمعة
 . م 2020هـ،  1441، اإلمام يوسف النبهاينبريوت: دار   -.طيبة مسّلم

العراقية ع  جعفر حممد أمحد وصايح غامن حممد يفتحقيق  ونشر ب  43مج    1 جملة اجلامعة 
 م(.  2019هـ،  1440)
 

علم   يف  السول  غاية  إىل  العقول  علي    /األصولهداية  بن  حممد  بن  القاسم  بن  احلسني 
 هـ(. 1050]الزيدي[ )ت 

 هـ... 1441دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
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حافظ الدين عبدهللا بن أمحد    /فة النعمانالوايف يف الفقه على مذهب اإلمام األعظم أيب حني 

)ت   متيم.  710النسفي  نزار  به حممد  اعتىن  الرسالة،    دمشق:  - هـ(؛  هـ،    1441مؤسسة 
 مج. 3م،  2020

 ومعه: درر من "الكايف شرح الوايف" للنسفي. 
 ويليه: معجم الوايف.

 
 / (هـ  1007  ت )احلنفي    التمراتشيحممد بن عبدهللا اخلطيب    الوصول إىل قواعد األصول/

 م،  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،   -.حممد شريف مصطفى سليمان  حتقيق
 ص. 376

 
 التصوف اإلسالمي 

 

احملاسيبالنفوس/    آداب الكيايل.  هـ(؛ حتقيق  243)ت    احلارث بن أسد    -إبراهيم عاصم 
 ص. 224م،  2019هـ،  1441دار الكتب العلمية،  :بريوت 
 .هـ( 456حممد بن علي بن حزم الظاهري )ت   /ري يف مداواة النفوساألخالق والس يليه: 
 

برهان الدين إبراهيم بن    /التحفة املرسلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلمإحتاف الذكي بشرح  
القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد رجب علي حسن.  1101حسن الكوراين )ت  

 م. 2020هـ،  1441
 )يف التصوف( 

 
هـ(؛ حتقيق   622فخر الدين حممد بن إبراهيم اخَلرْبي الفارسي )ت  على دفع اإلغانة/    اإلعانة

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -حممد حلمي عبدالوهاب.
 



127 
 

 - دراسة وحتقيق أمحد مجعة عبداحلميد.األعمال الكاملة للسيوطي يف التصوف اإلسالمي/  
 م.  2015هـ،  1436ية، فرنسي لآلاثر الشرقالقاهرة: املعهد العلمي ال

 اجملموعة الثانية، وحتتوي على عشر رسائل، هي:  
 األرَج يف الفرَج.  -

 إمتام الدراية لقراء النقاية.  -

 نتيجة الفْكر يف اجلهر ابلذكر. -

 إعمال الفْكر يف فضل الذكر. -

نحة يف السبحة. -
ُ
 امل

 املنجلي يف تطور الويل. -

 القول اجللي يف حديث الويل. -

 األشبه يف حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربه". القول  -

 الدّر املنظم يف االسم األعظم. -

 سهام اإلصابة يف الدعوات اجملابة.  -
 هـ، وفيها مخس رسائل، هي:  1432أما اجملموعة األوىل فقد صدرت عام 

   .ليةذأتييد احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشا -

 .باء واألبدالد والنجواألوات اخلرب الدال على وجود القطب -

  .املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة -

   . ابن عريب ةتنبئة الغيب بتربئ -

 .قمع املعارض بنصرة ابن الفارض -
 واجملموعة الثالثة حتت الطبع.

 
؛ صحح متنه  هـ(  1266  )ت أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين  إيقا  اهلمم يف شرح احلكم/  

زها عبدهللا  بن  عدنن  أحاديثه  احلديثة  -ر.وخرج  الرشاد  دار  البيضاء:  ، هـ  1439،  الدار 
 .ص 614م،  2018
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املريد واملراد  العباد يف نعت  أليب احلسن علي بن    /البياض والسواد من خصائص ِحَكم 
القاهرة: القدس   -؛ حتقيق بالل األورفه يل، ندى صعب.هـ(  470حنو  )ت    احلسن السريجاين

 م. 2019هـ،  1441للنشر، 
 

؛ حتقيق هـ(  709)ت    هللا السكندري   أمحد بن عطاءس احلاوي لتهذيب النفوس/  اتج العرو 
  م. 2019هـ،  1440دمشق: دار التقوى،   -قصي بن حممد نورس احلالق.

 
 إفراغ غالب مواريد الشيوخ، أو  تنبيه معاشر املريدين على كوهنم ألصناف الصحابة اتبعني

حتقيق أنس    هـ(؛  1339غيث النعمة )ت  حممد اليف قالب أحوال الصحابة ذوي الرسوخ/   
 ص. 224م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمني.
 

ــيخ حميي الدين ابن العريب حممد  /اجلاذب الغييب إىل اجلانب الغريب يف حل مشـــكالت الشـ
: بريوت: املدار اإلسالمي  -حتقيق نصر حممد ضمريية. هــــــــــــ(  1103)ت   الربزجنيبن رسول 

 م. 2020هـ،  1441، تاب اجلديد املتحدةدار الك
 

وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهمات املريد وشروط    جامع األصول يف األولياء 
التصوف/   وأنواع  واصطالحهم  الصوفية  وكلمات  بن مصطفىالشيخ  أمحد  الدين   ضياء 

املزيدي.  1311)ت    الكمشخانوي فريد  أمحد  العل بريوت:    -هـ(؛ حتقيق  الكتب  مية،  دار 
 ص.  448م،  2020هـ،  1441

 للمؤلف نفسه.  /األولياء وأنواعهم متممات كتاب جامع األصول يف :يليه
 

 797)ت    ابن بنت امليلق  نصر الدين حممد بن عبد الدائمحادي القلوب إىل لقاء احملبوب/  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.
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حميي الدين اإلسكلييب، الشهري بشيخ ايْوِصي    /حقيقة احلقائق يف شرح كشف أسرار الدقائق
ُجكنلي.  920)ت   سعدي  حممد  حتقيق  العلم،    - هـ(؛  ابب  دار  هـ،    1441إستانبول: 

 م.2020
 هـ(. 823شرح الواردات للقاضي بدر الدين السيماوي املقتول )ت 

 
النور من موض واقتباس  النعلني  القدمنيخلع  َقِسّي    /ع  بن  احلسني  بن  أمحد  القاسم  أليب 

هـ،    1441،  كتاب نشرون  بريوت:  -أمحد فريد املزيدي.هـ(؛ حتقيق    546األندلسي )ت  
 ص. 328 م،  2020

 )يف التصوف( 
 

هـ(؛   1004املنسوبة لعلّي بن حممد بن غامن املقدسي )ت    /رسالة يف اصطالحات الصوفية
 1441،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  فاس:   -حتقيق صوفية علوي مدغري.

 م.  2020هـ، 
 

عبدهللا بن    /ازرة للراغبني من املؤمنني يف سلوك طريق اآخرةؤ رسالة املعاونة واملظاهرة وامل
بريوت: دار الكتب العلمية،   -ـ(؛ اعتىن هبا خليل إبراهيم خليل.ه  1132علوي احلداد )ت  

 ص.  160، م 2020هـ،  1441
 يليه له: رسالة املذاكرة مع اإلخوان احملبني من أهل اخلري والدين.

 
هـ،    1441كتاب نشرون،  بريوت:    -حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  /رسائل صوفية عرفانية

 ص. 208م،  020
 وهي:

الكشف والبيان يف أسرار األداين يف كتاب اإلنسان الكامل وكامل اإلنسان؛ مناجاة احلكيم  
عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت  غاة القدمي؛ رسالة يف حكم شطح الويل؛ زبدة املائدة/ ومنا

 . هـ( 1143
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 وحتتها عناوين رسائل أخرى مل أستطع قراءهتا كلها، منها: 
 شرح قصيدة حضرة الشيخ حممد املصري.../ حممد النصوحي؟ 
 يت.الرسالة الربقية يف الرسالة العشقية/ عثمان فضلي الشمين اخللو 

 شرح قصيدة حضرة الشيخ األكرب/ علي األطول، الشهري ابسم قرابش القسطموين.
 رسالة اإلملاع احمليط يف مسللة الكسب/ إبراهيم الكوراين.

 
عمر   /تعاليم وآداب وأوراد الطريقة التجانية:  الرحيم على حنور حزب الرجيمرماح حزب  

 -(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.هـ  1281)ت    الطوري الكدوي التجاين  بن سعيد الفويت
 ص(.  800مج ) 2، م 2020، هـ 1441، كتاب نشرونبريوت:  

 
النفس/   مناصحة  القدس يف  الدين  روح  بن علي  حميي  نقلها  هـ(  638)بن عريب  حممد  ؛ 
   .ص 263م،  2019 هـ، 1440  الرابط: مرسم، -ونقحها وشرحها صخر بن حسني.

 
هـ(؛ قدم له وعلق عليه إبراهيم    320م الرتمذي )ت حنو  حممد بن علي احلكيرايضة النفس/  

 ص. 128 م، 2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، بريوت:  -مشس الدين.
 .هـ( 465عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت يليه: حنُو القلوب/ أليب القاسم 

 األول يف التصوف واآلخر يف النحو.

 
حممد بن  ي/  ت العارفني مقامات التديل والرتق شرح مقاما:  سنن املهتدين يف مقامات الدين

  بريوت:   -هـ(؛ حتقيق حممد عثمان.  897)ت    ملواقالغرنطي، املعروف اب  يوسف بن أيب القاسم
 ص. 320 م، 2020هـ،  1441، كتاب نشرون

 
األئمة واملشايخ  لزوم ترجيح  الباذخ يف  الرفاعي )ت   /الشرف  الصيادي  اهلدى  أبو  حممد 

 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار الدقاق،  -أمحد رمزة بن محود جحا. حتقيق هـ(؛ 1328
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العيوب/   عالم  معرفة  يف  احلجوب  وخرق  القلوب  )ت  مشس  العافية  بن  حممد  بن  حممد 
وجدة: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإلمام اجلنيد   -هـ(؛ حتقيق ودراسة ربيعة سحنون.  1136

 .ص 590م،  2018، هـ 1439، للدراسات والبحوث الصوفية املتخصصة
 

؛ هـ(  1327أليب الفيض حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت    /الطالسم يف الكماالت احملمدية
 ص.   112 م، 2020هـ،  1441، كتاب بريوت:   -اعتىن به عاصم إبراهيم الكتاين.

 

حممد بن علي بن عريب الطائي )ت عنقاء ُمغرب يف معرفة ختم األولياء ومشس املغرب/  
 ص.   392م،    2020هـ،    1441،  كتاب بريوت:    -عبدالباقي أمحد مفتاح.  هـ(؛ حتقيق  638
 

حميي الدين حممد بن علي بن   /قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد
الكيايل.   638عريب )ت   إبراهيم  عاصم  العلمية،    - هـ(؛ حتقيق  الكتب  دار  هـ،    1441بريوت: 

 ص(. 952) مج    2 م، 2020

 
 891مشس الدين حممد بن إبراهيم اخلطيب الوزيري )ت    /كشف الغطاء عن حكم ابن عطاء

القاهرة: جامعة األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ عّمان: دار    -هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.
 م؟ 2019هـ،  1441الفتح، 

 
العينني بن حم  /مبصر املتشوِّف على منتخب التصوف مد فاضل )ت  حممد مصطفى ماء 

 جـ. 2م،    2020هـ،    1441عّمان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق بسام حممد ابرود.  1328
 يليه له: جمموعة أدعية وأوراد، وتشمل: 

 حزب البسملة، املسمى حزب اخلريات وأسباهبا الدافع للمضرات وأرابهبا.  -

 حزب احلمد والشكر. -

 ودافع النقم. مغناطيس النعم -

 ذنب اهلائم يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم. السرت الدائم للم -

 مذهب املخوف. -
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الكمشخانوي )ت    /جمموعة األحزاب بن مصطفى  الدين أمحد  هـ(؛ حتقيق   1311ضياء 
 م؟  2020هـ،  1441إستانبول: دار ابب العلم،  -يعقوب جيجك.

 (اذيلبعناوين: ابن عريب، النقشبندي، الش  ،اجملموعة مكونة من ثالثة أسفار)
 

مجعها هـ(/    638احلامتي )ت    بن عريب حميي الدين حممد بن علي  جمموعة أحزاب وأوراد الشيخ األكرب  
 1441،  كتاب بريوت:    -راهيم الكيايل.حتقيق عاصم إب  هـ(؛   1311أمحد ضياء الدين كمشخانوي )ت  

 ص.  400 م، 2020هـ، 

 

األولياء إثبات كرامات  يف  رسائل  فريد  /جمموعة  أمحد  كتاب   بريوت:  -املزيدي.  حتقيق 
 ص.  320 م،  2020هـ،  1441، نشرون
 وهي:
رايض السادات يف إثبات الكرامات لألولياء حال احلياة وبعد املمات/ عبداحلليم بن  -

 هـ(. 1013حممد الرومي احلنفي )ت 
تنبيه األذكياء يف بيان كرامات األولياء وما خصهم هللا تعاىل من الكرامات حال احلياة   -

 هـ(. 11املمات/ أمحد بن منصور اجلندي احلنفي )ق  وبعد
اجلالل إبثبات كرامات األولياء يف احلياة وبعد االنتقال/ أمحد اجلوهري   فيض العلّي ذي -

 هـ(. 1181اخلالدي )ت 
االنتقال/   - بعد  األولياء  ينكر كرامات  من  رقبة  يف  الصقال  بن  السيوف  عبدالباقي 

 .هـ( 1078ت ) عبدالرمحن املقدسي اخلزرجي احلنفي
 )ت   أمحد بن أمحد السجاعي يّل/  السهم القوي يف حنر كل غيّب وغوّي ينكر كرامة الو  -

 (. هـ 1197
 )ت أمحد بن أمحد العجمي الوفائي  رسالة يف كرامات األولياء وأهنا ال تنقطع مبوهتم/   -

 (. هـ 1086
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محد رمزة بن  حتقيق أ  هـ(؛  1328حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت    /حمجة السالكني
 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار الدقاق،  -محود جحا.

 يليه له: تطبيق ُحكم الطريقة العلية على األحكام الشرعية النبوية.  
 

 1000عبدالوهاب بن أمحد الزغلي )ت حنو    / مدارج السالكني إىل رسوم طريق العارفني
 ص.  80م،  2020هـ،  1441بريوت: كتاب،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم شاهني.

 
العام واخلاق من كلمة اإلخالق بن مسعودأل  / مشرب  املواهب احلسن  )ت    اليوسي  يب 

اليوسي.هـ(؛ حتقيق    1102 احلديثة   - محيد مَحَاين  الرشاد  دار  البيضاء:  هـ،   1440،  الدار 
 . م 2019

 
التصوف يف  املائة  املنريي   /املكتوابت  حيىي  بن  أمحد  الدين  حتقيق   742)ت    شرف  هـ(؛ 

 2019هـ؟،    1441الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    - مصطفى حميي الدين اهلدوي املليباري.
 ص.  552م، 
 

  739صفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق الَقطيعي )ت  /الرسالة املنصورية: مناقب األولياء
  ص.320م،  020هـ،  1441كتاب نشرون، بريوت:   -أمحد فريد املزيدي. هـ(؛ حتقيق

 عبدالغفار القوصي )معاصر للمؤلف(.   / ولياءذيل مناقب األ: يليه
 

حتقيق   هـ(؛  1333عبداحملمود بن نور الدائم )ت    /النصرة العلمية ألهل الطريقة الصوفية
 ص. 136م،  2020هـ،  1441، بريوت: كتاب  -عاصم إبراهيم الكيايل.

    

اتمر عزت  هـ(؛    912)ت    كيالكَر   أمحد بن حممد  جلالل الدين  /لبس اخلرق   نور احلدق يف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبدالغفار
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هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث    1293مصطفى بن حممد العروسي )ت    /اهلداية بنور الوالية
 م.  2019هـ،  1441القاهرة: جملة األزهر،  - اإلسالمي مبشخة األزهر.

 
 . هـ( 643 )ت ي عبدالغفار بن نوح القوص /توحيدهل الأسلوك طريق  الوحيد يف 

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

لواقح األسرار ولوائح األنوار/   السائل:  بن عريب )ت وسائل  الدين حممد بن علي  حميي 
 1441بريوت: كتاب،    -مجعه تلميذه ابن ُسْودكني؛ حتقيق عبدالباقي أمحد مفتاح.  هـ(؛  638
 ص. 272م،  2020هـ، 
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 العلوم االجتماعية والسياسية

 

أمحد زكي  حتقيق    هـ(؛   255)ت   يب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظأل  / أخالق امللوكالتاج يف  
 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار الفاروق،  -ابشا؛ تقدمي حممد صاحل فرحات.

 
ة املنورة من أوقاف املرحومة واملغفور املخصصة ألهايل املديندفرت الصرة العثمانية الشريفة  

هلا صفية سلطان أّم املرحوم واملغفور له السلطان حممد خان الثالث طّيب هللا ثرامها يف  
وألف وماتني  ومخسني  ثالث  سنة  واجب  عن  مصطفى   وحتقيقترمجة  هجرية/    إستانبول 

 م. 2016هـ،  1438إستانبول: توزيع دار األصول العلمية،  -.بلكه
 
 - .سعدالدين أونل  وحتقيقترمجة  دراسة و هـ/    1327املفردات للصرة اهلمايونية لعام    دفرت 

 ص.  201، م  2016هـ،  1438إستانبول: دار األصول العلمية، 
 

املعروف    ،احلسن املختار بن احلسن بن عبدون  يبأل  /وتقليب العبيد   الرقيقرَ شِ رسالة يف  
 1441بريوت: منشورات اجلمل،    -.الم هارون؛ حتقيق عبدالس هـ(  450)ت حنو    بُطالن اببن
 م.  2019هـ، 

 هـ(. 505يليه: هداية املريد يف شراء العبيد/ حممد بن حممد الغزايل )ت 
 

مصطفى بن كمال الدين البكري )ت    /الفرق املؤذن ابلطرب يف الفرق بني العجم والعرب
بريوت: دار    - سطاش.، حممد علي سليمان أبو  يهـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويس   1162

 ص. 592 م، 2020هـ،  1441الكتب العلمية، 

 
)ت    أليب املعايل عزيزي بن عبدامللك لوامع أنوار القلوب يف جوامع أسرار احملب واحملبوب/  

 2020هـ،    1441دمشق: دار نينوى،    -.بسمة أمحد صدقي الدجاين  هـ(؛ حتقيق  1101
 ص.  188 :1جـ م،

 حكاايت..( )يف احلب عشًقا وتصوفًا، مع 
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 اللغة العربية 

 

 .هـ( 1214حممد بن سعود الطرنباطي )ت  /إرشاد السالا إىل فهم ألفية ابن مالا
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنوفية، 

 
بعد    )ت ابن القاضي املكناسي  قاسم بن حممد بن أيب العافية  أسرار العربية يف الدرة النحوية/  

بنت غنيم ذابيل.هـ(؛ حت  462 م   2018هـ،    1439الرايض: جامعة اإلمام،    -قيق غادة 
 )دكتوراه(. 

 
 خالد بن عبدهللا األزهريإعراب اآجّرومية، أو بشر  طالب العربية إبعراب اآجّرومية/  

 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.السيد عثمان حممد  هـ(؛ حتقيق    905)ت  
   .ص 160 ،م
 

  - .هالة مجال القاضي  هـ(؛ حتقيق  376القوطية )ت  أليب بكر حممد بن عمر بن    /األفعال
 م )أصله رسالة علمية(.  2020هـ؟،  1441القاهرة: درة الغواص للنشر، 

 
القاهرة: دار الكتب والواثئق   -.هـ(  356)ت    أبو علي إمساعيل بن القاسم القايلاألمايل/  
 م؟ 2020هـ،  1440القومية، 
 

مجع وحتقيق ودراسة حممد  هـ(؛    370يب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه )ت  أل األمايل/
 م.  2020هـ،  1441الكويت: مالمح للنشر،  -علي عطا.

 
أليب إسحاق إبراهيم بن ملكون  إيضاح املنهل يف اجلمع بني كتايب التنبيه واملبهل البن جين/  

هـ(؛ حتقيق ودراسة   654لوبني )ت  هـ(؛ بتتبع أيب علي عمر بن حممد الش   584اإلشبيلي )ت  
 مج. 3م،  2019هـ،  1440تطوان: منشورات ابب احلكمة،  -حممد اجلريي.
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 ات احلماسة، واملبهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة()التنبيه على شرح مشكل أبي
 

ل حتقيق خالد عبد  (هـــــــــــــــــ 1281 ت بعد) أمحد حممد املرزوقي  /بيان األصــل يف لفظ ابَفضــْ
 عراب()إ .فزاع

ــ،   1440) 22مج  3نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع     –  167م( ص    2019هــــــ
188. 

 
حتقيق ودراسة معن  ؛(ــه 1206 حممد بن علي الصبَّان )ت  /لعحتقيق ما جاء على وزن َمْفــــ 

 .شيبان أديب الشيباين، حيىي العبادي
 )مفعل، بفتح العني وكسرها(
 م(. 2020هـ،  1441) 39ع  1مجامعة واسط، نشر يف جملة كلية الرتبية، ج

 
وشرحه  الفصيح  )ت    /تصحيح  درستويه  بن  جعفر  بن  حممد   هـ(؛  347عبدهللا  حتقيق 

 ص. 536م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.
 

؛ (هـ  889)ت    البصرويحممد بن حممد  حمب الدين    / تعليق لطيف على قواعد اإلعراب
 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار اخلليج العريب،   -.الراويلي ع حتقيق نوفل 

 
أماليه/   البكري التنبيه على أوهام أيب علّي يف   487)ت    أليب عبيد عبدهللا بن عبدالعزيز 

 م؟  2020هـ،  1440القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -.هـ(
 

)ت    ئي املعروف ابلبها  ،العاملي  مدصهباء الدين حممَّد بن عبدال  /وح الن  م ن يف علبياهتذيب ال
 . حسام عدنن الياسري؛ حتقيق هـ( 1031

 م(. 2017هـ،  1438) 12نشر يف جملة دواة، العراق، ع 
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هـ(؛ 1009بدر الدين حممد بن حيىي القرايف )ت    /مثار النخل ورتبة الـبلح وايل امِلَنح يف أمساء  ت
 حتقيق علي القامسي.

  2018هـ،    1439)رمضان    1ن وزارة األوقاف اجلزائرية عنشر يف جملة )العصر( الصادرة ع
 . 40م( ص 

 
املفتاح/   تلخيص  األرواح يف شرح  فتوح  السيواسي  توضيح  بن حممد  أمحد  الدين  شهاب 

 هـ(. 803لوغي )ت األايث
 هـ،... 1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛ حتقيق   290أليب طالب املفضَّل بن سَلمة )ت بعد  /هةجالء الشَُّبه يف الرّد على املشبِّ 

أبو سامل. الفتح،    -أمحد رجب  دار  النصوص؛ عّمان:  األزهر، مركز حتقيق  القاهرة: جامعة 
 م؟  2019هـ،  1441

 يليه: 
 هـ(. 325املذكر واملؤنث/ أليب الطيب حممد بن أمحد الوّشاء )ت 

 هـ(. 390لبغدادي )ت شرح حروف املعاين/ عبدالباقي بن حممد ا
 م(مهعلى اللغة لتفنيد مزاع مرتكزًا )ردَّ فيه على املشبِّهة 

 
حممد بن حسن الطيِّيب )ت بعد   /جامع حماسن كتابة الكّتاب ونزهة أويل البصائر واأللباب

 هـ(. )يف اخلط(.  908
رجاء،  مصر: مكتبة ال  -طبع مع كتاب: قرية الطّيبة: اتريخ وأعالم وأثر/ علي حممد شوقي.

 م. 2020هـ،  1441
 

أمحد بن احلسن بن شقري النحوي البغدادي   /يضاا بوجوه النصبأواملعروف    ،اجلمل يف النحو
م،   2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.  317)ت  
 ص. 304
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 953  )ت خضري  عبدالرمحن بن حممد الصغري األ  /فنونالاجلوهر املكنون يف صدف الثالثة  

 . م 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -اعتىن به أمحد نبوي. ؛هـ(
 

، املسمى الفتح الودودي على  حاشية ابن محدون على شرح املكودي أللفية ابن مالا
أليب العباس أمحد بن حممد بن محدين السلمي، املعروف اببن احلاج الفاسي )ت  املكودي/  

 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    - د عثمان.هـ(؛ حتقيق حممد السي  1316
 مج.  2م، 

 
مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري   /حاشية ابن هشام على ألفية ابن مالا

 م.2020هـ،    1441إستانبول: دار السّمان،    -هـ(؛ حتقيق محزة مصطفى أبو توهة.  761)ت  

 
   .جهوري على شرح ابن عقيلحاشية األ

  أشرف صالح   /وجهوده النحوية  هـ(  1190  )ت ي  جهور الشيخ عطية األيقه مع رسالة:  حتق
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالباري.

 .ىل هناية املخطوطإمن املفعول املطلق 
 

هـ(؛   1232األمري الكبري )ت    حممد بن حممد السنباوي  /حاشية األمري على شرح األزهرية
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -يم بن خّيال.رحله وعلق عليه علي عبدال قاب

 هـ(. 905وأبعلى احلاشية أصل املنت وشرحه/ خالد بن عبدهللا األزهري )ت 
 

 . هـ(  898  )تي جام على الفوائد الضيائية للمال  هـ(  1045 )تي حاشية البوسنو 
 هـ،...  1439بارود، قيقه يف جامعة األزهر إبيتاي ال دراسته وحت
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  / هـ(  761  )ت  على شرح شذور الذهب البن هشام  هـ(  1230  )تي  حاشية الدسوق
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439املنوفية: جامعة املنوفية،   -حتقيق عاطف حممد سعد. 

 )حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي...( 
 

  905  )تي  زهر خالد األ  على شرح الشيخ   هـ(  1069  )ت  حاشية شهاب الدين القليويب
إيتاي البارود: جامعة األزهر،   -دراسة وحتقيق رمضان علي اجللجموين.  / زهريةعلى األ  هـ(

 ماجستري(.) .م 2017هـ،  1438
 

حممد مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن    ي/ زهر حاشية على شرح التوضيح للشيخ خالد األ
املكّي    بن سليمان  السوسي    -حتقيق أشرف عبدالفضيل اجلهين.  ؛(هـ  1094ت  )الرُّوداين 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

على    هـ(   905  )تي  زهر على شرح الشيخ خالد األ  هـ(   1044  )تي  حاشية الغنيم
م   2017هـ،    1438: جامعة األزهر،  الزقازيق  -أمحد حممد عمر.  حتقيق ودراسة  /زهريةاأل
 (. ماجستري)
 

اعتىن به    /املسمى الفوائد الضيائية  ،ي على شرح مال جامي على الكافيةحاشية حمرم أفند
 مج. 3م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -يوسف نوح أمحد.

 .هـ؟( 1256)حمرم أفندي تويف بعد  .)كافية ابن احلاجب يف النحو(
 

سة وحتقيق درا  /لفية ابن مالاأعلى    يعلى شرح املكود   هـ(   1181ت  )  يحاشية امللو 
 (. ماجستري م ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، الزقازيق -علي نصحي حفين.

 
 (.هـ1275بعد   ي )ت عبدهللا بن حممد النرباو  /حاشية نزهة الفؤاد على شرح ابن عقيل

 هـ،...  1438األزهر ابملنصورة، دراسته وحتقيقه يف جامعة 
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 )ت ي  املعسكر   الناصر  راس  أبو مد  حم  / لفيةعلى األ  يالنكت الوفية بشرح املكود  حاشية
 . هـ( 1238

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر إبيتاي البارود، 
 

هـ(؛  1192الدمنهوري )ت   نعمأمحد بن عبدامل / حلية اللب املصون بشرح اجلوهر املكنون
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق أمحد نبوي.

 هـ(. 1295من حاشية الشيخ خملوف بن حممد املنياوي )ت ومعه تعليقات منتخبة 
 ()يف علوم املعاين والبيان والبديع

 
 عزاوي عليوي.؛ حتقيق سعدون هـ( 285أليب العباس حممد بن يزيد بن املربد )ت  /اخلطّ 

 .23 – 1م( ص  2019) 11ع   26مج نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 
 

هـ(؛ حتقيق حممد علي    311إسحاق إبراهيم بن السرّي الزجاج )ت  أليب    /خطأ فصيح ثعلب
 م. 2018هـ،  1439القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -عطا.

 
  / وهي املعروفة أبلفية ابن معطي يف النحو والصرف واخلط  ،الدرة األلفية يف علم العربية

)ت   الزواوي  عبداملعطي  بن  م  628حيىي  حممد  به  واعتىن  ضبطه  اخلطيب هـ(؛  صطفى 
 ص. 88م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -الزملكاين.

  
ار الكتب والواثئق القاهرة: د  -.هـ(  356)ت    أبو علي إمساعيل بن القاسم القايلذيل األمايل/  

 م؟ 2020هـ،  1440القومية، 
 

 1441كتب العلمية،  دار ال  :بريوت   -حتقيق السيد حممد سالم.  /رسالتان يف االستعارة واجملاز
 ص. 176م،  2020هـ، 
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 ومها: 
 هـ(. 1192نتيجة البشارة مبعرفة االستعارة/ عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس )ت 

 هـ(.  1208لعالقات اجملاز/ أمحد بن موسى العروسي )ت وجيزة اإلجياز املوضحة 

 
 ،حممد أمنيبشرى أمحد    دراسة وحتقيق  ؛هـ(  940)ت   البن كمال ابشا   /رسالتان يف اللغة

 . جاسم احلاج جاسم
 )ومها: رسالة يف حتقيق التضمني، وأخرى يف تفكيك الضمائر( 

 .254 – 207 م( ص 2018هـ،  1439) 40مج  3نشرت يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

العربية/   القواعد  على  تنطبق  تكاد  ال  لغوية  ألفا   يف  أسالة  أجوبة  يف  بن  رسالة  حممد 
هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي   1281ة العدوي )ت  عبدالرمحن، املعروف بقط

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: جملة األزهر،  -مبشيخة األزهر.
 . هـ 1441هدية اجمللة لشهر رجب 

 
  1304أمحد بن َزيين َدْحالن )ت    /وفيما يتعلق هبذا الرتكيب  "جاَء زيد  "رسالة يف إعراب  

 اع. خالد عبد فزّ  ؛ حتقيق(ـه
 70  -  39م( ص    2017هـ،    1438)  20مج    3 جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع  نشر يف

 
دراسة وحتقيق أمين    هـ(/  11حسن بن حممد السعيد العباسي )ق  رسالة يف إعراب الشهادة/  

 غباشي زغيب. 
 .760 – 733هـ( ص  1441)الربيعان  55نشر يف جملة العرب الصادرة ابلرايض مج 

 
أحالم أمحد  ، علي عبد كنو حتقيق (؛هـ 1304 ت )محد بن زيين دحالن أ /رسالة يف البالغة

 .حسني
 م(. 2019هـ،  1439) 82نشرت يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية ع 
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ابن   ذكره  الذي  احلّد  شرح  يف  التسهيلرسالة  يف  للكلمة  عبدالوهاب    /مالا  بن  حممد 

 هـ(؛ حتقيق حممد لطف زاده.  1305اهلمداين )ت 
 م(.  2018هـ،  1439) 2ة تراث كربالء ع نشر يف جمل 

 ينظر أيًضا: شرح حّد الكلمات.
 

 638  )ت   سكندرياإل  عبداملعطي بن حممود   / رسالة يف الفرق بني اسم اجلنس وعَلم اجلنس 
 . حتقيق عامر صاّلل احلسناوي ؛هـ(

  . هـ(1439)حمرم    2نشر يف جملة )فقه اللسان( الصادرة عن الرابطة احملمدية للعلماء ابملغرب ع
 

يَِّلة يف بيان األلفا  اليت يســـتوي فيها املفرد وامل حممد بن   /ؤنثع واملذكر واملم واجلثىنُرســـَ
 .ظافر خري هللا مجيل، صطفى كامل أمحدم هـ( دراسة وحتقيق 1200لطرابزوين )ت حممود ا

 .361-333م( ص  2018هـ،  1439)  42مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

هـ(؛ حتقيق    838مشس الدين حممد بن علي الشريف اجلرجاين )ت    / شرح اإلرشاد الرشاد يف 
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالغين شعالن.

 (وإرشاد اهلادي يف النحو/ للتفتازاين)
 

 875البسطامي، املعروف مبصنفك )ت  بن حممد  عالء الدين علي  الرشاد يف شرح اإلرشاد/  
 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -حتقيق عبداحلميد هاشم العيساوي. هـ(؛

 
هـ(؛ حتقيق   885برهان الدين إبراهيم بن عمر الِبقاعي )ت    /النظامرفع اللثام عن عرائس  

 ونقد حممد غامن شريف، يونس أمحد عيدان. )يف العروض والقافية(. 
 .282  –  255م( ص    2019)  12ع    26  جم  للعلوم اإلنسانية  نشر يف جملة جامعة تكريت 
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 1215أمحد بن اجلوهري )ت  حممد بن    /زهر األفهام يف حتقيق الوضع وما له من األقسام
 هـ(؛ حتقيق صفاء صابر البيايت.

 . 100 – 70م( ص  2020)فرباير  595الكويت ع  -نشر يف جملة البيان 
 (  )وعلم الوضع يبحث يف أحوال اللفظ من حيث اخلصوص والعموم

 
هـ(؛   984)ت    أليب الربكات بدر الدين حممد بن رضي الدين الغزي  /شرح ألفية ابن مالا

 مج. 2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد عنرت زيتوت.حتقيق 
هـ، وحتقيقه كان ضمن رسالة الباحث بعنوان:    1438جامعة املنوفية،    -األصل: رسالة دكتوراه  

 . مع حتقيقه ودراسته  ،لفية ابن مالك شرحه أل  هـ( يف  984)ت    يدر الدين الغز لب  يالفكر النحو 
 

خالد بن عبدهللا    / أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو  ،التصريح على التوضيح شرح  
)ت   السود.  هـ(؛  905األزهري  عيون  ابسل  حممد  العلمية،   -حتقيق  الكتب  دار  بريوت: 

 مج. 3م،  22020هـ،  1441

 أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري()شرح على 
 

 .هـ( 680 ت )أليب احلسن علي بن حممد بن الضائع اإلشبيلي  اجلمل/شرح 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
حتقيق    (؛هـ  716  )ت شبيلي  الغافقي اإلإبراهيم بن أمحد  أليب إسحاق    / شرح مجل الزجاجي

 م.  2020هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -.اليوسفيبلفقيه هيم براإ
 

هـ(؛ حتقيق صباح عطيوي    1305حممد بن عبدالوهاب اهلمداين )ت    / شرح حّد الكلمات
 عبود.

 م(. 2018هـ،  1439) 3نشر يف جملة تراث احللة ع 
 رسالة يف شرح احلّد الذي ذكره ابن مالك للكلمة يف التسهيل. ينظر أيًضا:
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أيب   رسالة  األندلسيشرح  "العروض  املسماة  األنصاري  حممد عبداحملسن    /"اجليش  بن 

 .قيل جاسم دهش، عحتقيق عبداهلادي عبدالرمحن الشاوي ؛هـ( 872 )ت الرومي القيصري 
 .206-149م( ص  2017هـ،  1418) 45نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 

 
السيد أمحد زيين دحالن   العربيةاآجرّ لى منت  ع  هـ[  1304]ت  شرح    -.ومية يف علم 

 ص.  96، م 2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 
 ومعه تقريرات على الشرح للمؤلف وأحد تالمذته.  

 

 1271عبداملنعم بن عوض اجلرجاوي )ت بعد  شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالا/  
 ص. 432م،  2020هـ،  1441ة، بريوت: دار الكتب العلمي  -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.

 )اختلف يف سنة وفاة املؤلف، واملثبت من غالف الكتاب(
 

  951عصام الدين إبراهيم بن حممد اإلسفراييين )ت    /شرح العصام على كافية ابن احلاجب
، ؟م  2020هـ،    1441دار الكتب العلمية،    :بريوت   -هـ(؛ حتقيق حممد ابسل عيون السود.

 ص. 768

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    / مان يف املعاين والبيانشرح عقود اجل

احلّبار.  505 لقمان  أمني  احلمداين،  حممد  إبراهيم  حتقيق  مصححة   ، ط  -هـ(؛  جديدة 
  ص. 480م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية،  بريوت: -.ومنقحة
 

بريوت:    -.مي سامي اجلنديعبد الكر حتقيق    /شرح العالمة الكفراوي على منت اآجرومية
 ص.   224، م 2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، 

 هـ( 1202)حسن بن علي الكفراوي الشافعي، ت 
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الفصيح/   )ت  شرح  البغدادي  نقيا  بن  حممد  بن  عبدهللا  القاسم  حتقيق    485أليب  هـ(؛ 
التحقيق   )أصل  م.  2020هـ،    1441القاهرة: دار طغراء،    -عبدالوهاب بن حممد الَعدواين.

 هـ(. 1393رسالة جامعية، 
 هـ(. 291"الفصيح" للعالمة اللغوي أمحد بن حيىي املعروف بثعلب )ت 

 
بن    عبدالرؤوفزين الدين حممد    /يناس النفوس بشرح القاموسإ املسمى    ،شرح القاموس

 .هـ( 1031ت ) ي املناو  اتج الدين
 هـ،...  1439، وابلزقازيق، هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   905عالء الدين علي بن يوسف الُبصروي )ت    /شرح قصيدة املنفرجة

 م.  2020هـ،  1441عّمان: دار كفاءة املعرفة،  -نوري عباس.
 )سبق نشره يف جملة جامعة تكريت(

 
هـ(؛ حتقيق    950عالء الدين علي بن خليل البصروي )ت    / بصروية يف النحوشرح القواعد ال

 ص.  120م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية،  :بريوت  -حممد خليل إبراهيم.
 

احلسن بن أمحد بن عبدهللا بن البّناء احلنبلي )ت   /شرح كتاب اإليضاح أليب علي الفارسي
 .هـ( 471

 هـ، ...  1441القرى مبكة املكرمة، حتقيقه ودراسته يف جامعة أم 
 

هـ(؛ حتقيق خالد بن   7صاحل بن حممد اهلسكوري )ق    /ذييل عليهشرح كتاب سيبويه والت
 م.  2020هـ،  1441السعودية،  -حممد التوجيري.

 حتقيق الربع األخري منه، وسائره مفقود.
 هـ.  1424جامعة أم القرى،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 



147 
 

  739فخر الدين عثمان بن علي ابن خطيب جربين )ت    /تصريف ابن احلاجبشرح لغة  
 م.2020هـ،    1441القاهرة: دار طغراء: دار الثقافة،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالقادر الطويل.

 
 هـ(. 745عماد الدين حيىي بن أمحد الكاشي )ت بعد  / شرح مفتاح العلوم

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

 . هـ( 649 ت )ليب احلحممد بن حممد بن عمرون مجال الدين  /شرح املفصل
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
القاهرة:  -علي حممد فاخر.هـ(؛ حتقيق   669علي بن مؤمن بن عصفور )ت شرح املقرَّب/ 
 مج.  4جـ يف  8م،  2020هـ،  1441مكتبة اآلداب، 

 
الكافية  دراسة وحتقيق   ؛(هـ  732  )ت   يويبابن شاهنشاه األ  يمساعيل بن عل إ  /شرح نظم 

 (. ماجستريم ) 2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -عبداحملسن سليم عبداحملسن.
 

هـ(؛ حتقيق حممد   646أليب عمر عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    / شرح الوافية نظم الكافية
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،   -بن يوسف القاضي.

 
 .حممد بن عبدالقادر التوايت أليب عبدهللا /ة ملن أراد التفرس يف العربيةالشواهد الشعري

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

  815أمحد بن حممد بن اهلائم )ت  شهاب الدين    الضوابط احلسان فيما يتقوم به اللسان/
 2019هـ،    1440معة الفيوم،  الفيوم: جا  - حتقيق ودراسة جاكلني عبدالرحيم أبو زيد.  (؛هـ

 م )ماجستري(. 
 )خمتصر يف النحو(
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(؛ هـ 610حممد بن نشوان بن سعيد احلمريي )ت  /ضياء احللوم املختصر من مشس العلوم

 م )دكتوراه(.   2018هـ،    1440الرايض: جامعة اإلمام،    -.عبدالرؤوف بن الوليد العرفج  حتقيق
 من أول حرف الشني إىل هناية الكتاب. 

 جم لغوي( )مع
 

هـ(؛   672    الدين حممد بن عبدهللا بن مالك الطائي اجلياين )ت مجال  عروض ابن مالا/  
 ص.   92م،    2017،  هـ  1438،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -تقدمي وحتقيق حممد البقايل.

 
هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى   10أليب تراب عارف الشريازي )ق    /عفو العافية يف شرح الكافية

 مج. 2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -اخلطيب.

 
شرح خالد بن عبدهللا األزهري )ت  /العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية للجرجاين

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصفوة،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن حسن بن عثمان. 905
 

  - هـ(؛ حتقيق حممد املختار العبيدي.  224  )ت   أليب عبيد القاسم بن سالمالغريب املصنَّف/  
م،   2020هـ،    1441قرطاج: بيت احلكمة؛ تونس: دار سحنون،    -، مزيدة منقحة.2ط

 ص. 1130
 

  1199)ت    السجاعي  أمحدمحد بن  أ  /فتح املالا فيما يتعلق بقول الناس: وهو كذلا
 . )يف اللغة(. مصطفى صاحل مهديهـ(؛ حتقيق 

 م(. 2019هـ،  1440) 22، ع دواة، العراقنشر يف جملة 
 ... خمطوطة حمققة يف اختصاص اللغة العربية وعنواهناالعنوان يف مصدره: 
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  ي حممد الدمنهور حممد بن    /الصد  البن هشام  فرائد التبيني على شرح قطر الند  وبلّ 
املنصورة: جامعة األزهر،   -عاصم حممد عبدالقادر.  دراسة وحتقيق(؛  هـ  1288  ت )  ياهللباو 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

  1168حممد بن عبداحلي الداودي )ت    /الفرق بني اجلمع وامسه وبني اسم اجلنس وعلمه
 م،  2020هـ،    1441دار الكتب العلمية،  بريوت:    -هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل حممد.

 ص.  72

 
رمضان  ؛ حتقيق رضا  (هـ  734ت بعد  )  لساكناينحممود بن حممد ا  /شرح الشافية  الكافية يف 
 (. ماجستريم ) 2017هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -السعدين.

 
حممد علي   هـ(؛ حتقيق  392أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي )ت    /كتاب يف علم القوايف 

 هويب. 
 .(م 2019هـ،  1440) 59بغداد ع  نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 

 
بن سيده    يب احلسن علي بن إمساعيلأل  /مساء من أردتكتاب يف علم اللغة الستخراج أ

هـ،  1441دار الكتب العلمية،  بريوت:    -هـ(؛ حتقيق حممد يوسف بنات.  458)ت    املرسي
 ص. 160م،  2019

شيوخه وعددهم  وعن  عن حياة ابن سيده العلمية واالجتماعية    فيها معلومات أرجوزة لغوية  
 وعن موقفه من أدابء عصره.

 
  1168حسني بن أمحد زيين زاده )ت  / ب يف شرح عوامل الربكوي يف النحوكشف اإلعرا

 م؟  2019هـ،  1441عّمان: دار املبادرة،  -هـ(؛ حتقيق صفوان سليمان أمحد.
 وأشري إىل صدور كتاب له بعنوان: تعليق الفواضل على إعراب العوامل. 
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 ،بن علّي العّزي عليّ  /ا كفاية احلفَّا  لشـــــرح إشـــــارة األحلا  يف علم ما يُرســـــم من األلف
 ي.هاشم حممد طياو حتقيق  ؛هـ( 1277)ت بعد الشهري ابملخلاليت 

 هـ(. وهو يف اإلمالء واخلط. 1234)األصل للدمليجي، ت 
 م(. 2018هـ،  1439) 32نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع 

 
  ي الصنهاج  ياملراكش  مجعة سعيد بن مسعود  أليب  /كنز املطالب على شافية ابن احلاجب

 1438املنوفية: جامعة املنوفية،    -بالل حممد جالل.  حتقيق؛  (هـ  1016)ت بعد  ]املاغوسي[  
 (. دكتوراهم ) 2017هـ، 

 دراسة وحتقيق السفر األول منه. 
 

حتقيق   هـ(؛  1298حممد بن أمحد بن األهدل )ت  متممة اآجّرومية/    بشرحالكواكب الدرية  
 م. 2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار أجيال التوحيد،   -مالك بن سامل املهَذري.

 
هـ(؛ ]مجع[    370أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه )ت    /ما وصل إلينا من كتاب اآل

 عبداحلليم عوض احللي. 
 هـ(.  1440نشر يف نشرة تراثنا بقم )حمرم 

وقد    ،اشرون شيئً مخسة وع   واآلل  (:213)ص"  شرح مقصورة ابن دريد"ال ابن خالويه يف  ق
، فلما آل الرسول صلى هللا عليه وسلم فحقيقته من آل إليه حبسب أو قرابة: آل  أفردن له كتاابً 

عقيل، وآل العباس، وآل أيب طالب، وقد جيوز على اجملاز أن جيعل كل مؤمن من آل حممد  
 . صلى هللا عليه وسلم

 
ريوت: دار اللؤلؤة؛ الكويت: دار  ب  -(.هـ  660حممد بن أيب بكر الرازي )ت  خمتار الصحاح/  

 م. 2020هـ،  1441اخلزانة، 
 مصور عن أصل خبط املؤلف.  
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هـ(؛   808ت  )  يمشس الدين حممد بن حممد العيزر   / اللبيب  ريب من حاصل مغيناأل  مدين
 (. دكتوراهم ) 2017هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -حتقيق أشرف حممد النحاس.

 
 .فاضل عبد أمحد لغوية/مروايت ابن هانئ ال

 هـ(236)مجع ملروايته اللغوية، وهو أبو عبدالرمحن عبدهللا بن حممد بن هانئ النيسابوري، ت 
 م(. 2020هـ،  1441) 15مج 1نشر يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ع

 
النحويني يف إعراب األربعني الدين علي بن حممد األمشوين )ت    /مسالا  هـ(؛   900نور 

 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق كامل عويضة.
 

)ت    أليب الوفاء نصر الوفائي اهلوريين  /املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية 
املزيدي.  1291 فريد  أمحد  وتعليق  العلمية،    -هـ(؛ ختريج  الكتب  دار  هـ،   1441بريوت: 
 ص. 320م،  2020

 ط واإلمالء()وهو يف علم اخل
 يليه: 

 هـ(. 1205حكمة اإلشراق إىل كّتاب اآلفاق/ حممد مرتضى الزبيدي )ت 
إب اليسر  أليب  الكتابة/  وأدوات  البالغة  موازين  يف  العذراء  الشيباين، الرسالة  حممد  بن  راهيم 

 هـ(. 298املعروف ابلرايضي الكاتب )ت 
حممد مشس احلق العظيم آابدي )ت  يب  عقود اجلمان يف جواز تعليم الكتابة للنسوان/ أليب الط

 .هـ(1339
 

سراج الدين عمر بن    /: شرح الطحالوي على منظومة الشرباوي يف النحواملَطَلع القريب
الطحالوي )ت   الصاحل،    -علق علي عبدالرحيم بن خَيال.؛  هـ(  1181علي  القاهرة: دار 

 م. 2020هـ،  1441
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هـ(؛ حتقيق عالية نفع    973راهيم بن حيىي )ت  إب  /معني االستخراج يف كيفية تعدية األفعال
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الرمادي: جامعة األنبار،  -الراوي.

 
هـ(؛ حتقيق بدر    684اتج الدين حممد بن حممد اإلسفراييين )ت    / املفتاح يف شرح املصباح

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441بريدة: جامعة القصيم،  -بن إبراهيم الرشودي.
 ملصباح يف علم النحو للمطرزي()ا
 

هـ(؛ حتقيق علي   1027عبدهللا بن حممد احلسيين )ت    /يف القاموسمن أمساء األسد مما  
حممد. فاضل  الرقمي،    -حكمت  النشر  العربية،  املخطوطات  معهد  هـ،   1441القاهرة: 

 م.2019
 

د بن يعقوب جمد الدين حمم  /من األضداد مما يف القاموس، املعروف بكتاب فقه األضداد
 .  خالد نعيم شناوه هـ(؛ حتقيق 817الفريوزاابدي )ت 

 )مجعه من معجمه القاموس احمليط، ومن كتب اللغة( 
 م(. 2019هـ،  1440) 87نشر يف جملة آداب البصرة ع 

 
 القرشي الدريعي.  /منابع الغرابء يف شرح الكافية

 هـ، ...   1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
  / شرح كافية ابن احلاجب يف النحوء:  منافع الغراب كذا أعلن عنه، وهو يف مواضع أخرى:  ه

 .البن حممد بن إلياس امللقب ابخلليل
 والعنوان على املخطوط ابلفاء، وقيده يف آخره ابلفاء. 

 
  1057علي بن عبدالواحد األنصاري السجلماسي )ت    /وممنحة القيوم على مقدمة ابن آجرّ 

 (. ماجستريم ) 2017هـ،    1438املنوفية: جامعة املنوفية،    -ابر رجب الوكيل.ص  حتقيقهـ(؛  
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 هــــــــــــــــ( حتقيق1206حممد بن علي الصـبان )ت  /منظومة الصـبان يف علمي العروض والقافية
 .حازم كرمي عباس

ــ،   1440) 22مج  3نشر يف جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ع     –  167م( ص    2019هــــــ
188. 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد   9أمحد بن حممد الرصاص )ق   حتقيق كافية ابن احلاجب/  منهاج الطالب إىل
السامل. عبدهللا  السالم،    -بن  دار  رسالة    مج.  2م،    2020هـ،    1441القاهرة:  )أصله 

 دكتوراه(. 
 

ا الندا  إهلد   منهاج  الند  إىل جميب  الشنواين )ت    /ىل شرح قطر  أليب بكر بن إمساعيل 
 هـ(.  1019

 هـ،...  1439يف جامعة األزهر إبيتاي البارود،  دراسته وحتقيقه
 

  - هـ(. 1144ري الفاسي )ت كْ حممد بن عبدالرمحن بن َز  /املهمات املفيدة يف شرح الفريدة
 م.  2020هـ،  1441فارس، الكويت: دار  -حتقيق مندر مصطفى.

 )هكذا ورد اسم احملقق على الغالف خبط مغريب، ولعله منذر مصطفى؟( 
 

 1441القاهرة: توزيع درة الغواص للنشر،    -حتقيق هالل نجي.  /اخلط العريبموسوعة تراث  
 م.  2020هـ، 

 وحتتوي على:
 رسالة ابن قتيبة يف اخلط والقلم. 

 وتصريفها. الكتاب وصفة الدواة والقلم 
 رسالة ابن مقلة يف اخلط والقلم. 

 شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب.
 لم الكتابة.شرح املنظومة املستطابة يف ع
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 غاية املرام يف ختاطب األقالم.
 منهاج اإلصابة يف معرفة اخلطوط وآالت الكتابة.

 العناية الرابنية يف الطريقة الشعبانية. 
 صوله. بضاعة اجملوِّد يف اخلط وأ

 العمدة: رسالة يف اخلط والقلم. 
 وّضاحة األصول يف اخلط. 
 أرجوزة يف علم رسم اخلط. 

 تقومي بديع اخلط. نظم آللئ السمط يف حسن 
 منهاج اإلصابة يف معرفة بعض أنواع اخلطوط وذكر بعض اخلطاطني.

 
القاهرة:   -(.هـ  905خالد بن عبدهللا األزهري )ت    /موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب

  م. 2020هـ،  1441كشيدة للنشر، 
 

ىن به عالء ؛ اعتهـ(  905خالد بن عبدهللا األزهري )ت    /موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب
 م؟ 2020هـ،  1441دمشق: دار الفيحاء،  -ط، جديدة مشجرة. -الدين عطية.

 هـ(.857الزواوي )ت  ومعه: منظومة الزواوي يف نظم قواعد اإلعراب البن هشام/ زاّين بن فائد  
 

  هـ(؛ حتقيق 745أليب حّيان حممد بن يوسف األندلسي )ت املوفور من شرح ابن عصفور/ 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: درة الغواص للنشر،  -و السعود.مصطفى حممود أب

   وهو اختصار شرح ابن عصفور الكبري على مجل الزجاجي.
 

هـ،    1441الرايض: مكتبة الرشد،    -حتقيق هادي أمحد الشجريي.  /نصوق حمققة يف النحو
 م.  2020

 وهي:
 .هـ( 437مسللتان يف اإلعراب والوقف/ مكي بن أيب طالب القيسي )ت 
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 . هـ( 745أليب حيّان حممد بن يوسف األندلسي )ت غاية اإلحسان يف علم اللسان/ 
 هـ(. 776العباس أمحد بن حممد الُعّنايب )ت التذكرة يف التسويغ لالبتداء ابلنكرة/ أليب 

 
أليب القاسم   /النفحات األرجية والنسمات البنفسجية لنشر ما راق من مقاصد اخلزرجية

،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -؛ حتقيق حممد الفهري.ـ(ه  1120ت  )سي  حممد بن زاكور الفا
 . ص 351م،  2019، هـ 1440
 

مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    /احلاجب  هناية الراغب يف شرح عروض ابن
 ص. 304م،    020هـ،    1441دار الكتب العلمية،  بريوت:    -؛ حتقيق حممد العزازي.هـ(  772

  
 هـ(. 992أمحد بن أيب القاسم القرومي )ت  اإلفصاح عن مغفالت املرادي/ اهلادي إىل

 اإلمام يف الرايض. دراسته وحتقيقه يف كلية اللغة العربية جبامعة 
 )يف النحو( 

 
الشحنة ابن  منظومة  بشرح  واملنة  الفضل  البكري    /وفور  عالن  بن  حممد  بن  علي  حممد 

 1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -الم. ؛ حتقيق السيد حممد سهـ( 1057الصّديقي )ت 
 ص. 504م؟،  2020هـ، 

 )يف البالغة( 
 

 
 

 العلوم البحتة والتطبيقية
 

هـ(؛    4)ق    الصويف  اببن  املعروف  الرازي،  عمر  بن  الرمحن أليب علي بن عبد  /الكواكبأرجوزة  
 1030م،    2020هـ،    1441الرايض: احملقق،    -شرح وحتقيق خالد بن عبدهللا العجاجي.

 ص. )نسخة إلكرتونية(.  
 هـ(. 376)والده تويف عام 
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العالج من  اجملرب  يف  احملتاج  الطب   ،بغية  يف  داود  تذكرة  عمر    /وهو خالصة  بن  داود 

 1441وت: دار الكتب العلمية، بري  -أمحد فريد املزيدي.  هـ(؛ حتقيق 1008األنطاكي )ت 
 ص. 496م،  2020هـ، 
 

حتقيق   هـ(؛  404)ت    القاسم خلف بن عباس الزهراوي  أبو   /التصريف ملن عجز عن التأليف
 2016  هـ،  1437،  اهليئة املصرية العامة للكتاب   القاهرة:  -.مساح سامي  ،مصطفى موسى

 .ص 808، م
 واجلراحة وجرب العظام. املقالة الثالثون: يف العمل ابليد: الكيّ 

 
حتقيق   هـ(؛  663ألهبري )ت  أثري الدين املفضل بن عمر ا  /رسالة يف علم العمل ابأَلسُطرالب

 عباس حممد حسن سليمان.
 م( 2020هـ،  1441) 2املخطوط( الصادرة عن مكتبة اإلسكندرية عنشر يف دورية )علوم 

 
البحر/   بعلوم  النحر  إبراهيم  زينة  الرابطيبن حممد  أليب إسحاق  ؛ هـ(  1311)ت    التاديل 

أمال يوسف  وتقدمي  املغر   -.حتقيق  مركز  البيضاء؟:  واألحباث الدار  للدراسات  املتعدد  ب 
 . ص 109م،  2018، هـ 1439، والتوثيق

 
  أبو الوفاء حممد بن حممد البوزجاين ب يف كل ما ُيتاج إليه الصانع من أعمال اهلندسة/  كتا

 هـ(؛ حتقيق مكرم احلداد. 388)ت 
 م(  2020هـ،  1441)كتاب إلكرتوين، أشري إليه يف شهر ذي احلجة 

 

مولود حتقيق    هـ(؛   815أمحد بن حممد بن اهلائم )ت  شهاب الدين   /باللمع يف علم احلسا
القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،    -خملص الراوي، رقية مالك الراوي، عبدالستار صاحل هويب.

 م. 2020هـ،  1441
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هـ(؛   646أليب حممد عبدهللا بن البيطار )ت  املغين يف األدوية املفردة النافعة من األمراض/  

القاهرة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز حتقيق الرتاث    -حممود مهدي بدوي.حتقيق  
 مج.  4م،  2020هـ،  1441العريب، 

 
حتقيق اخلياطي    ؛ هـ(  919)ت  يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازي املكناسي  أل  /منية احلّساب

 م. 2020هـ،  1441بغداد،  -الريفاعي.
 

)ت بعد   الشغري الصفدي الطبيب  أمحد بن يوسف بن هالل  /ىالوجيز املنتقى والعزيز امللتق
 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد ايسر حممد مجيل زكورهـ(؛    742

 ص.  208، م
على اصطالحات    حكاايت غريبة ورواايت عجيبة ونوادر للفالسفة يف مدينة الطب الفاضلة

 الطب. 
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 الفنون 
 

املعروف   ،خمطوط لشاهني الزيينن يف الفروسية ولعب الرمح وبنودها/  املخزون ألرابب الفنو 
 2018  هـ،  1439  الرابط: دار القلم،  -والشهري ابلفقري؛ دراسة وحتقيق محيد الفرخ.  ،ابملذهب

 ص.  434م، 
 هـ.  1437 جامعة ابن طفيل،  - دكتوراه يف التاريخ : رسالة األصل

 هـ.  986آخره أنه مت على يده بتاريخ  شاهني الزيين يبدو أنه نسخ املخطوط، ففي
أتليف   من  وأنه  الكتاب،  من  أخرى  طبعة  بيانت  إيراد  بن  وسبق  حسن  الدين  يوب أجنم 

 .هـ(؛ حتقيق عمر عبدالسالم تدمري 695)ت  الطربلسي الرماح
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 األدب والشعر

 

اسة حممد  مجع وتوثيق ودر ابن الصابوين اإلشبيلي: حياته وما تبقى من شعره وموشحاته/  
 حمجوب حممد عبداجمليد.

 . 108  – 82هـ( ص  1441)ربيع اآلخر  108نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

  / أبو عامر حممد بن ينَّق الشاطيب: حياته وما تبقى من شعره وموشحاته: مجع وتوثيق ودراسة
 حممد حمجوب حممد عبداجمليد.

 هـ( 1441وال )ش 110نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 
 .مجع ودراسة حليم محاد سليمان /شعره ومروايته اللغوية: بو عبدهللا نفطويه الواسطيأ

 م(. 2018هـ،  1439) 32ع  1نشر يف جملة الرك، جامعة واسط مج
 

دراسة وصنعة وتوثيق حممد    /هـ(: حياته وما تبقى من شعره  5أبو علي املنطقي البصري )ق  
 عويد الساير.

 -   210هـ( ص    1441  شوال  -  )رمضان  56ة العرب الصادرة يف الرايض مج  نشر يف جمل 
240 . 

 
(: هـــــــــ   546 ت)بو الفضل جعفر بن حمّمد بن يوسف حفيد األعلم الشنتمري النحوي  أ

 .عارف عبدالكرمي مطرود /مجع وحتقيق آًثره
 )مجع آلاثره األدبية(

 م(. 2019هـ،  1440) 44مج 4نشر يف جملة أحباث البصرة للعلوم اإلنسانية ع
 

هـ(؛    896أمحد بن خليل اللبودي )ت    /إخبار األخيار مبا ُوجَد على القبور من األشعار
 م. 2017هـ،  1438املنصورة: دار العبري: دار اإلسالم،  -حتقيق حممد ساملان.
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برّ  عبدهللا بن    /ي للحريري استدراكات ابن اخلشاب على مقامات احلريري وانتصار ابن 
املقد التجاين سعيد حممود.  582سي )ت  بّري  ال  -هـ(؛ حتقيق  الكتب  دار  علمية،  بريوت: 

 ص.  160م،  2020هـ،  1441
 

هـ(؛ برواية أيب حامت    216اختيار عبدامللك بن قريب األصمعي )ت  األشعار الستة اجلاهلية/  
،  درة الغواص للنشرالقاهرة:    -هـ(؛ حتقيق يوسف حممد جنيب السّناري.  255السجستاين )ت  

 .م 2019هـ،  1441
 هـ(.   476ومعها: زايدات األعلم الشنتمري )ت 

 هـ.  1441معهد املخطوطات العربية،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

اختيار أيب احلجاج يوسف : اختيارات من الشعر اجلاهلي/  أشعار الشعراء الستة اجلاهليني
بريوت: دار الكتب    -الدين.هـ(؛ حتقيق إبراهيم مشس    476بن سليمان األعلم الشنتمري )ت  

  . ص( 560)  مج 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441العلمية، 
 )هكذا وردت بيانت الكتاب هنا(

 
هـ( من    340أمايل أيب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق النحوي، املعروف ابلزجاجي )ت  

 م 2020هـ،    1441بريوت: دار صادر،    -حتقيق حممد خري حممود البقاعي.الفوائد واألخبار/  
 

  - .حمفوظ أيب بكر بن معتومةهـ(؛ حتقيق    584)ت    أسامة بن منقذ  /البديع يف نقد الشعر
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

 
 1279مصطفى بن سالمة النجاري )ت بعد  حتفة املسامرة وعقود احملاضرة وسحر املذاكرة/  

 م. 2020هـ،  1441ار روائع الكتب، دإستانبول:  -هـ(؛ حتقيق عاصم عبد ربه حممد.
 )جمموع أديب( 
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هـ(؛    474أمحد البارع الكردي النيسابوري )ت  أليب يوسف يعقوب بن  التوسع يف الرتسل/  
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: درة الغواص للنشر،  -حتقيق بالل اخلليلي.

 
ف بن املرزابن  أليب بكر حممد بن خل   / الثقالء؛ فضل الكالب على كثري ممن لبس الثياب

 م.  2020هـ،  1441دمشق: دار البشائر،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدهللا قاسم. 309)ت 
 

هـ(؛ حتقيق علي   170أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي )ت    / مجهرة أشعار العرب
 ص. 464م،  2020هـ،  1441دار الكتب العلمية،  -فاعور.
 

مشس الدين حممد بن    /املتعلقة ابخلمرايت  األدب والنوادر والفكاهاتحلبة الكميت يف  
القاهرة: القدس    - هـ(؛ حتقيق نصر حممدي حممد جاد.  859احلسن النواجي املصري )ت  

 م. 2020هـ،  1441للنشر، 

  
القاهرة: اهليئة املصرية    -حتقيق وتقدمي حممد أبو اجملد.  /لية الطراز: ديوان عائشة التيموريةح

 م. 2019هـ،  1440العامة للكتاب، 
 هـ( 1320)توفيت الشاعرة عام 

 
الثعاليب )ت    / خاق اخلاق يف األمثال (؛ حتقيق  هـ  429أليب منصور عبدامللك بن حممد 

 1441بريوت: املعهد األملاين لألحباث الشرقية: دار الفارايب،    -رمزي بعلبكي، بالل األرفه يل.
 ص. 320م،  2020هـ، 
 

احلمداين  فراس  أيب  عبدالساتر.  /هـ[  357]ت    ديوان  عباس  وتقدمي  دار  بريوت:    -شرح 
 ص. 216 م، 2020هـ،  1441الكتب العلمية، 
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مجعها وحققها   /هـ(  635)ت  احلليب  احلسيين الكويف    الشواء  ديوان أشعار أيب احملاسن
الساير. عويد  ودرسها حممد  العراب   -وصنفها  دار  والنشر:  للدراسات  نور حوران  دمشق: 

 ص. 134م،  2018هـ،  1439للدراسات والنشر، 
 

  - ، منقحة ومزيدة.2ط  -مجع وحتقيق إبراهيم صاحل.  /حممد بن يزيد املَْسَلمي  احِلْصين ديوان  
 .م 2020هـ،  1441دمشق: دار أمل اجلديدة، 

 
؛ وضع حواشيه حممود  هـ(  284)ت    البحرتي الوليد بن عبيد  أليب عبادة    /ديوان احلماسة
 ص. 336 م، 2020هـ،  1441العلمية،  دار الكتببريوت:  -رضوان ديّوب.

 اختاره من أشعار العرب معارًضا هبا محاسة أيب متام. 

 
 .مها حمسن هزاع /مجع وحتقيق ودراسة :ديوان مُحيد األرقط

 م(. 2018هـ،  1439) 13مج 2يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية عنشر 
 

  - شرحه عبدالرمحن عبدهللا اجلميعان.قرأه و   /ديوان رؤبة بن العجاج بشرح حممد بن حبيب
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني، 

 
هـ(؛ حتقيق يوسف    323)ت    نفطويهإبراهيم بن حممد  صنعة أيب عبدهللا  ديوان السموأل/  

 السّناري.
 –  79هـ ( ص    1441  شعبان  -رجب  )  56نشر يف جملة العرب الصادرة يف الرايض مج  

124 . 
 

دمشق:   -مجع وحتقيق ودراسة فهد نعيمة البيضاين.  / هـ(  468اضي )ت  ديوان الشريف البيّ 
 م.  2020هـ،  1441دار أمل اجلديدة، 

 الشريف البياضي( )وسبق حتقيقه بعنوان: شعر 
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القاهرة: دار الكتب املصرية،    -حتقيق حسني نصار.ديوان شعر اخلرنق بنت بدر بن هفان/  

 م؟  2020هـ،  1440
 

َصرَُّدّر/   )ت    أبوديوان  بصردر  الشهري  احلسن  بن  علي  دار    -.هـ(  465منصور  القاهرة: 
 م؟  2020هـ،  1440الكتب املصرية، 

 
األنباري عن أيب بكر حممد بن القاسم  رواية  هـ[/    11]ت  ديوان عامر بن الطفيل العامري  

دار الكتب العلمية،  بريوت:    -؛ حتقيق وشرح املختار حسين.ثعلب  حيىي  بنأمحد  أيب العباس  
 ص.  280 م، 2020هـ،  1441
 

 حتقيق علي حداد. ديوان العرودكي/ 
 هـ، متصوف من دمشق(.  672)هو أبو بكر بن فتيان العرودكي، ت 

. م(  2018هـ،    1439)  39يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع  القسم الرابع منه  نشر  
الثاين يف مج والقسم  قبله،  الذي  العدد  الثالث يف  القسم  األول يف 3ع  3وحتقيق  والقسم   ،

 .2ع2مج
 

)ت   السوسي  عبدالعزيز  بن  دراسة  هـ(/    370ديوان حممد  السماوي؛  طاهر  مجع حممد 
عب وتذييل  العرداوي.وحتقيق  عبدالوهاب  للنشر،    -داإلله  اجلديدة  أمل  هـ،    1439دمشق: 

 م.  2018
 

 م؟  2020هـ،  1440القاهرة: دار الكتب املصرية،  -.ديوان انبغة بين شيبان
 

يقاعية عقيل بن نجي  إتعليقات وتطبيقات  ؛  تعريب أمحد صايف النجفي  / رابعيات عمر اخليام
 م.  2019هـ،  1441دمشق: دار أمل اجلديدة،  -.املسكني
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 395أليب هالل احلسن بن عبدهللا العسكري )ت بعد    /رسالة يف حتقيق بع  أبيات احلماسة

رة: درة الغواص لنشر مكنون العلم ومصونه، القاه  -.أيوب بن محيدان السمرييحتقيق  هـ(؛  
 م؟  2019هـ،  1441
 

 م.  2020هـ،  1441الكويت: آفاق للنشر،  -.رسائل أيب حيان التوحيدي
 
اعتىن به    /وبع  علماء عصرهالقّنوجي  يق حسن خان  السيد صدّ لرسائل املتبادلة بني  ا

 . م 2020هـ،  1441 عّمان: دار الفتح،  - حممد بن عبدهللا املباركي.
 

 1304)ت    السهارنفوري  خبش  يفيض احلسن بن عل   /رايض الفي  على املعلقات السبع
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -هـ(؛ حتقيق حممد مششاد أمحد.

 
 568أليب املعايل سعد بن علي احلظريي )ت  زينة الدهر يف ذكر حماسن شعراء هذا العصر/  

 . م 2020هـ،  1441: مالمح للنشر، الشارقة - صاحل. هـ(؛ حتقيق إبراهيم
 

أواسط  )لصاحبها حممد األنصاري األندلسي نزيل فاس  السائل واجمليب وروضة نزهة األديب/  
،  تطوان: مكتبة سلمى الثقافية  -.؛ دراسة وحتقيق عبداحلكيم بن حممد اجلغدالهـ(  9القرن  

 . ص 122م،  2017، هـ 1438
 

بريوت:   -مجع وحتقيق ودراسة قيس كاظم اجلنايب.  /العصر األمويستة شعراء من خمضرمي  
 ص.   152، م 2020هـ،  1441دار الكتب العلمية، 

وهم: جواس بن قطبة العذري، ساعدة بن جؤية العذري، عتيبة بن مراد التميمي )ابن فسوة(،  
ميمي )أبو  عمرو بن خمالة الكليب، مالك بن أمساء بن خارجة الفزاري، الوليد بن حنيفة الت

 . ة(حزاب
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حممد عويد    /حياته وشعره  (: هــ  670  علي بن عثمان )ت  ربلي أمني الدولةالسليماين اإل
 م. 2020هـ،  1441، دار كفاءة املعرفةعّمان:  -.الساير
 

 .حازم عالوي عبيد، صفاء حسني لطيف /مجع ودراسة :الشاعر احلسن املهذب وشعره
  م(. 2018هـ،  1439) 26ع  20مج  نشر يف جملة الباحث، جامعة كربالء،

 
 803مشس الدين حممد بن أمحد بن الركن الشافعي )ت    /شرح الدرة اخلفية يف األلغاز العربية

، م  2020، هـ 1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد مصطفى عبداحلكيم.
 .ص 560

 
 هـ(. 613منقذ الكليب )ت  بن    عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة  / شرح ديوان املتنيب

 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية، 
 

 .فهد نعيمه خميلف /مجع وحتقيق ودراسة (:هـ 528 ت)شعر ابن حكينا 
 )وهو احلسن بن أمحد بن ِحكِّينا، أو جكينا، الشاعر البغدادي(

  م(. 2018هـ،  1439) 26ع  20نشر يف جملة الباحث، جامعة كربالء، مج 
 

 -.حممود شاكر الساجت]مجعه[    /هـ(  576شعر ابن سيد اللص اإلشبيلي األندلسي )ت  
 م. 2020هـ،  1441عّمان: دار كفاءة املعرفة،  

 
 .محد جواد كاظمحتقيق أدراسة و مجع و  /بناء القبطرونةأشعر 

 م( 2017هـ،    1438)  51نشر يف جملة سّر من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  
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بكر عبدالعزيز بن سعيد    وهم: أبو ثالثة إخوة وزراء شعراء يعرفون بـبين القبطرنة، أو القبطرونة،  )
أبو حممد طلحة، وأبو احلسن حممد، كانوا وزراء يف عهد بين األفطس ببطليوس و بن عبدالعزيز،  

 .(يف عهد ملوك الطوائف
 

 .ملظفرابيان علي  مجع وحتقيق /شعر أيب الشبل الربمجي
 م(. 2018هـ،  1439) 83ر يف جملة آداب البصرة ع نش 
 

 .علي مطشر نعيمة مجع وحتقيق /شعر أيب الوليد بن حزم املَذحجي
الوزير   بن حزم)هو  أيب حممد  الفقيه  ابن عم  املذحجي،  بن حزم  بن حيىي  الوليد حممد   أبو 

 هـ( 500الظاهري، ت بعد 
 .م( 2020هـ،  1441) 91البصرة ع نشر يف جملة آداب 

 
هـ(.    531هـ(. الشيخ علي بن أمحد الفنجكردي )ت    456شعر البشنوي الكردي )ت  
دمشق: أمل اجلديدة للنشر،    -حتقيق عبداإلله العرداوي.  / هـ(  565ابن مكي النيلي )ت  

 م؟  2019هـ،  1440
 

 .هللا علي غامن سعد /مجع وحتقيق ودراسة :هـ( 388شعر مَحْد بن حممد اخلطّايب )ت 
 م(. 2019هـ،  1440) 34ع  1مجلة كلية الرتبية، جامعة واسط، نشر يف جم

 
)ت   املكي  ميمون  بن  العرداوي.هـ(/  146شعر سديف  اإلله  عبد  دار    -]مجع[  عّمان: 

 م. 2020هـ،  1441الرنيم، 
 

 -مجعه وقدم له عبداجمليد اإلسداوي.  /هـ(   170شعر سفيان بن مصعب العبدي )ت حنو  
 م؟. 2020ـ، ه 1441عّمان: دار غيداء، 

 هـ( 1437، 6)من الشيعة. سبق نشره يف حولية جامعة الكوفة ع 
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،  دائرة الثقافة والسياحة  :ظيب  أبو  -مجع وحتقيق سعد بن إبراهيم احلقيل.شعر الفضل الرقاشي/  

 م. 2020هـ،  1441
 

 .عبدالعظيم فيصل صاحل /مجع وحتقيق ودراسة :شعر لقيط بن زرارة التميمي
 م( 2017هـ،    1438)  48 من رأى للدراسات اإلنسانية، جامعة سامراء ع  يف جملة سرّ نشر  
 

الكويت: مالمح للنشر،   -دراسة وحتقيق أمحد حممد عبيد.  /شعر يزيد بن الصَِّعق الكاليب
 م. 2020هـ،  1441
 

القاهرة: مكتبة    -.حممد بن يوسف القاضيهـ(؛ حتقيق    584)ت    أسامة بن منقذ  /العصا
 م. 2020هـ،  1441 الثقافة الدينية، 

 
النيسابوري أليب  عقالء اجملانني/   حتقيق    هـ(؛  406)ت    القاسم احلسن بن حممد بن حبيب 

زغلولحم بسيوين  بن  السعيد  العلمية،    -.مد  الكتب  دار  م،    2020هـ،    1441بريوت: 
 ص.160

 
 463هـ، أو    456أليب علي احلسن بن رشيق القريواين )ت  العمدة يف صناعة الشعر ونقده/  

القاهرة: درة الغواص    - ، الشرعية املنقحة واملزيدة.2ط  - هـ(؛ حتقيق النبوي عبدالواحد شعالن.
 مج.  2، م 2020هـ،  1441للنشر، 

 
؛  هـ(  1332)ت    عبدالقادر لوابريس األندلسي الرابطي الفتوحات الوهبية وأشعار أخر /  

 2017، هـ 1438، للنشرالرابط: مركز ذاكرة األندلسيني  -.حققه وقدم له سي حممد أملح
 . ص 183م،  
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 حليم محاد سليمان. القحفازي النحوي: شعره ونثره: مجعاا ودراسة/ 
 .732 – 705هـ( ص  1441)الربيعان  55نشر يف جملة العرب الصادرة ابلرايض مج 

 
هـ(؛ بعناية عبدالفتاح أبو  400أليب الفتح علي بن حممد البسيت )ت  /قصيدة عنوان احلكم

 ص.  48م،   2020هـ،  1441لقاهرة: دار السالم، ا -غدة.
 

احلموي من التقاليد السلطانية واملناشري وهو جمموع ما أنشأه ابن حجة  :  قهوة اإلنشاء
هـ(؛   837أليب بكر بن علي بن حجة احلموي )ت  الذين عمل يف دواوينهم/    عن امللوك

 ص.  392م،  2020هـ،  1441وت: دار الكتب العلمية، بري  -حممد العزازي. حتقيق
 

سارية زين    حتقيقهـ(؛    749أليب حفص عمر بن مظفر بن الوردي )ت    /المية ابن الوردي 
 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار الدقاق،  -العابدين.

 )شعر يف اآلداب والسلوك( 
 

القاهرة:    -.حمفوظ أيب بكر بن معتومةهـ(؛ حتقيق    584)ت    أسامة بن منقذ  / لباب اآداب
 م.  2020هـ،  1441الدينية،  مكتبة الثقافة

 
الوسن الكوكباين )ت    /لذة  احليمي  بن أمحد  الدين احلسن  هـ(؛ حتقيق هنى    1071شرف 

احلفناوي. العلمية،    -عبدالرازق  الكتب  دار  رسالة    2020هـ،    1441بريوت:  )أصله  م 
 هـ(. 1438ماجستري، 

 رسائل وشعر، مجعها له حفيده شهاب الدين أمحد بن حممد...  
 
 1213)ت  حممد بن أمحد بنيس    /بوصرييمع أنوار الكوكب الدري يف شرح مهزية ال لوا
،  الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة -ار.هَ دنن بن عبدهللا زُ ع؛ صحح متنه وخرج أحاديثه هـ(

 . ص 505م،  2018، هـ 1439
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 اجلزري )ت ضياء الدين نصر هللا بن حممد بن األثري   /املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر

  22020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق كامل حممد عويضة.  637
 مج.  2م، 

 
تقدمي وتعليق حممد جمموع من الصلوات على الرسول صلى هللا عليه وسلم: خمطوط مغريب/  

، 9  م،  2017،  هـ  1439،  الرابط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -مغراوي، ندية رزيين.
 ص.  21

يضم قصائد يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم لإلمام البوصريي، كعب بن زهري، الشاعر 
 . والشاعرة أم هانئ املدنية ،املغريب حممد بن الطيب العلمي

 
هـ(؛ اعتىن بتصحيحه   646)ت  أليب احلسن علي بن يوسف القفطي    /احملمدون من الشعراء

خان. عبدالستار  حممد  عليه  الثقافة،    -والتعليق  لقصور  العامة  اهليئة  هـ،   1441القاهرة: 
 م.2019
 

العربية/   العلمية،   -.حتقيق فيصل مفتاح احلدادخمطوطات يف األمثال  الكتب  بريوت: دار 
 . جـ 2م،  2018هـ،  1439

 :1حمتوايت مج
 هـ(.  328اجلوهرة يف األمثال/ البن عبد ربه )ت  -

 هـ(. 330)ت الفرائد والقالئد/ أليب احلسني األهوازي  -

 هـ(. 356كتاب أفعل/ أليب علي القايل )ت  -

 هـ(.  420)ت الكلم الروحانية يف احلكم اليوننية/ أليب الفرج بن هندو  -

 :2حمتوايت مج
 هـ(. 421األمثال البغدادية اليت جتري بني العامة/ للطالقاين )ت  -

 هـ(. 429األمثال/ أليب منصور الثعاليب )ت  -
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 هـ(. 538الزخمشري )ت  نوابغ الكلم/ جلار هللا  -

 هـ(. 403الفريدة يف األمثال واآلداب/ قابوس بن ومشكري )ت   -

 هـ(.  3الرموز/ البن أيب السرح )ق  -

  
علي بن عطية بن علوان   /املدد الفائ  والكشف العارض لشرح اتئية عمر بن الفارض

م،   2020هـ،    1441،  كتاب بريوت:    -.أمحد فريد املزيديهـ(؛ حتقيق    936)ت    احلموي
 ص. 672

 

رواية فخر النساء شهدة    هـ(؛  500)ت    أليب حممد جعفر بن أمحد السرّاج  /مصارع العشاق 
القاهرة: القدس    -هـ(؛ حتقيق نصر حممدي حممد جاد.  574بنت أيب نصر أمحد اإلبري )ت  

 مج.  3م،  2020هـ،  1441للنشر، 

  
حممد بن قاسم بن زاكور )ت    املعرب املبني عما تضمنه األنيس املطرب وروضة النسرين/

 م2020هـ،    1441مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة:    -هـ(؛ حتقيق عبداللطيف اخلاليب.  1120
 

بن كلثوم بن كيسان )ت    / معلقة عمرو  احلسن  أيب  إبراهيم    299بشرح  هـ(؛ حتقيق حممد 
 .م 2020ـ، ه 1441املكتبة العمرية،  ؛ املدينة املنورة: القاهرة: دار الذخائر -البنا.

 
هـ(؛ تقدمي    398أليب الفضل احلسني بن أمحد اهلمذاين )ت    /مقامات بديع الزمان ورسائله

  2019هـ،    1441القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة،    -وشرح حممد عبده، إبراهيم األحدب.
 مج.  2م، 

 التحقيق األول للمقامات، واآلخر للرسائل. 
 ذاين. : مقامات بديع الزمان اهلم1مج
 رسائل بديع الزمان. : كشف املعاين والبيان عن 2مج
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  2020هـ،  1441كما صدرت املقامات بشرح الشيخ حممد عبده عن دار الكتب العلمية، 
 ص.  304م، 
 

حتقيق   /(، املسماة رايض األزهار ونسيم األسحارهـ  1000مقامات القواس احلليب )ت  
منصور ابهلل  املعتز  منصور،  محدي  جرار،  املعرفة،    - .صالح  دار كنوز  ـ، ه  1441عّمان: 

 م.  2020
 

والتشبيهات األوصاف  وبدائع  اآداب  وحماسن  األخالق  منصور   / مكارم  املنسوب أليب 
بريوت:   -هـ(؛ حتقيق بالل األرفه يل، رمزي بعلبكي.  429عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت  

 م.  2020هـ،  1441الدار العربية للعلوم، 
 هـ( 1437إجنليزي، لتحقيق يف دار برايل بعنوان )سبق نشره هبذا ا

 
  520  من أعالم بين رحيم أبو بكر حممد بن أمحد بن رحيم ذو الوزارتني األندلسي )ت

 . عارف عبدالكرمي مطرود /حياته وشعره :هـ(
 م(. 2017هـ،  1418) 45نشر يف جملة مركز دراسات الكوفة ع 

 
انتقاه شرف الدين حممد بن حممد    /ن أيبا الصفدياملنتقى من كتاب اجملاراة واجملازاة الب

دار الكتب والواثئق القومية،  القاهرة:    - أمحد رفيق الطحان.هـ(؛ حتقيق    779الزرعي )ت  
 م. 2018هـ،  1439

 
 مجع وحتقيق عبدالعزيز إبراهيم. /انه  بن ثُومة الكاليب من شعراء القرن الثالث اهلجري

ا الصادرة يف  العرب    –   497هـ( ص    1441صفر    -)حمرم    55لرايض مج  نشر يف جملة 
514 . 
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حققه وقدم   /نزهة األشواق يف أخبار املتيَّمني والعشاق: حكاايت وقصص بغدادية قدمية
 م. 2020هـ،  1441بريوت: منشورات اجلمل،  -له سعيد الغامني.
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 الرتاجم والتاريخ 
 

 الرتاجم 
 احملدِّثني والرواة يف احلديث()تراجم 
 
َلفي )ت  ر أيب العالء املعري/  أخبا هـ(؛ مجع   576صدر الدين أبو طاهر أمحد بن حممد السِّ

نوي.  م.   2020هـ،  1441الكويت: دار فارس،  -وحتقيق عمر ماجد السِّ
   ومعه دراسة للمحقق بعنوان: مرااي أيب العالء املعري.

 
حممد بن احلاج السلمي   /الراغبني، برتاجم ثلة من علماء املغرب املعاصرينإسعاف اإلخوان  

 م؟ 2020هـ،  1441تطوان: منشورات ابب احلكمة،  -؛ حتقيق؟.هـ( 1274الفاسي )ت 
 هـ.  1436، تطوان: مجعية تطاون امسري -تحقيق جعفر بن احلاج السلمي.سبق صدوره ب

 
احلّدادي/   املناوي  عبدالرؤوف  الشيخ  مبقام  والبادي  احلاضر  بن  إعالم  الدين حممد  اتج 

عّمان: دار الفتح،    -.؛ حتقيق حممد مجال الشورجبيهـ(  1040ؤوف املناوي )ت بعد  عبدالر 
 م. 2020هـ،  1441

 يليه له: ترمجة جنله العارف ابهلل تعاىل الشيخ زين العابدين املناوي. 
والتبيني يف ترمجة شيخنا الشيخ خري الدين )ترمجة اإلمام خري الدين الرملي    اإليضاحومعه:  

م مفيت  الرملة:  احلنفي  )ت   1081  –  993دينة  احلنفي  اجلينيين  سليمان  بن  إبراهيم  هـ(/ 
 (. هـ 1108

الشافعي:  املنفلوطي  بن حممد  أمحد  العالمة  )ترمجة  الفقيه  ابن  موت  النبيه يف  إيقاظ  ومعه: 
 هـ(.1118هـ(/ شهاب الدين أمحد بن أمحد السُّندويب الشافعي )ت بعد    1118  –  1064

 
قاسم بن حممد بن رمحون  ذور الذهبية العطرة يف نسب الذرية الطاهرة/  األجنم الزاهرة والش 

 ص 552م،    2017هـ،    1438طنجة،    -هـ(؛ حتقيق علي الشريف الزكي العلوي.  1149)ت  
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؛ نشر  هـ(  810)ت    بن قنفذ القسنطيين  بن حسنأبو العباس أمحد  احلقري/    نس الفقري وعزّ أ

 هـ،  1440  الرابط: املعهد اجلامعي للبحث العلمي،  -دولف فور.وتصحيح حممد الفاسي، أ
 .ص 9، 141م،  2019

 )يف رجال التصوف( 
 

بريوت:   -هـ(؛ حتقيق رضوان السيد.  279أمحد بن حيىي البالذري )ت  أنساب األشراف/  
 م.  2019هـ،  1440املعهد األملاين لألحباث الشرقية، 

 ص( 1124جلزء الثالث ) ا -البيانت السابقة ختص القسم الرابع 
 

 .هـ( 911بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن /اتريخ اخللفاء
 هـ،...  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
هـ(؛ حتقيق   656زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت    /جزء فيه أربعة تعاصروا

 حسني بن عكاشة. 
 هـ(.  1441)رجب  6النبوي عنشر يف جملة الرتاث 

 
حممد صاحل بن عبدالوهاب الناصري الواليت   /ةيف علم األنساب احلساني  احلسوة البيسانية

،  الرابط: مركز الدراسات الصحراوية  -هـ(؛ حتقيق ودراسة محاه هللا ولد السامل.  1272)ت  
 . ص 189م،  2018، هـ 1439

 
نوح بن مصطفى الرومي )ت   / يفة النعمان()أيب حن  الدر املنظم يف مناقب اإلمام األعظم

  - م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حممد جاسم الدُّكيلة.هـ(؛ حتقيق    1070
 . (2 - 1)جمموعة رسائل العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 

 يليه له: الكلمات الشريفة يف تنزيه اإلمام أيب حنيفة عن الرتهات السخيفة. 
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ى خمتصر قالئد العقيان يف حماسن من كان ابألندلس  لقالئد، املسمالدرر الفرائد من غرر ا

هـ(؛ حتقيق حممد    749شهاب الدين أمحد بن حيىي بن فضل هللا العمري )ت  من األعيان/  
 .ص 192م،  2017هـ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -.يوسف بنات 

 
األمراء/   من  الصعيد  توىل  فيمن  حتقيق حممد   هـ(؛  1105بعد  )ت    ملؤلف جمهولرسالة 

 عبدالسالم عباس.
 .187 – 145هـ( ص  1441)رجب  109نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
شرف الدين    / ر من أخبار أهل القرن السابع إىل ختام القرن العاشرالروض العاطر فيما تيسَّ 
أيوب )ت   بن  احلبازي.  1003موسى  العل   -هـ(؛ حتقيق مشهور  الكتب  دار  مية،  بريوت: 

 مج. 2م،  2020هـ،  1441

 يليه: شبه الذيل/ للمؤلف نفسه.
 

احلوات بن حممد  أليب الربيع سليمان  الروضة املقصودة واحللل املمدودة يف مآثر بين سودة/  
تيالين  1231)ت   العزيز  : مرسم  -.2ط  - .هـ(؛ دراسة وحتقيق عبد  ، هـ  1439،  الرابط 

 (. رسالة جامعية هأصل ) ص. 846م،  2018
 
شرح   هـ(؛  1208)ت    اجمللسيبن حممد  أمحد البدوي   /وط الذهب بشرح عمود النسبمس 

الشنقيطي  اجمللسي  أمحد  سيد  بن  للثقافة   -.وتعليق حممد حيىي  الشناقطة  ديوان  ]شنقيط[: 
 مج. 8م،  2020هـ،   1441، واإلعالم والنشر

 
النواظر وأهبل ما يسّطر  سرية األمري عبدالقادر اجلزائري احلسين، املسماة خنبة ما تسّر به  

وا  الظاهر  الكمال  ذي  تولية  بيان  يف  الدفاتر  السيد يف  األمري  سعادة  الطاهر  لنسب 
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ألخيه أمحد بن حميي الدين اجلزائري احلسين )ت   /عبدالقادر بن حميي الدين يف إقليم اجلزائر
 . ص104م،    2017هـ،    1438دمشق: دار طيبة،    -هـ(؛ حتقيق حممد مطيع احلافظ.  1320

 ن القامسي.مستخرجة من خمطوط كتاب تعطري املشام يف حماسن دمشق الشام/ مجال الدي
 

حممد    /(هـ  1286  )ت  الضياء املستبني يف كرامات شيخنا الشيخ حممد فاضل بن مامني
؛ حتقيق احلضرمي ولد سيدي بوي ولد أجودن  هـ(  1307)ت  فاضل ولد احلبيب اليعقويب  

 ( )الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة  ص  560م،    2018هـ،    1439،  ولد حممد فاضل بن مامني
 

هـ(؛ سامل فيض    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  طبقات املفسرين/  
 ص.  176م؟،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -هللا.

 
ريب الشرقي أليب حامد حممد العهـ(/    1234الفتح الوهيب يف مناقب الشيخ العريب )ت  

 م.  2020هـ،  1441املغرب،  -هـ(؛ حتقيق حممد أفيالل. 1316)ت 
 

 -؛ حتقيق بالل الداهية.ملؤلف جمهول  /قهر الوجوه العابسة بذكر نسب اجلراكسة من قريش 
 ص.  101م،  2019هـ،  1440: منشورات ابب احلكمة، تطوان

 . العثمانيةصفحة من اتريخ مصر يف أعلى العنوان: 
 

حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت   /لدري يف مناقب ذي النورين املصريالكوكب ا
 م؟ 2020هـ،    1441عّمان: آرام للدراسات والنشر،    -تقدمي وتعليق عقبة زيدان.  هـ(؛  638

 
  حممد األمني بن عبدهللا   / اجملد الطارف والتالد على أسالة الناصري سيدي أمحد بن خالد

 مج.   2م،    2018هـ،    1439،  ؛ حتقيق أمحد متفكرـ(ه  1296الشنقيطي )ت    الصحراوي
 )مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية(.  
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فيه على أسئلة بعث هبا يف رسالة حتت عنوان: "رسالة يف حتقيق أمر سبعة رجال دفناء    ردَّ )
 .(مراكش

 
)ت بعد   بن حممد العروسياخلالق  عبد  /املرقي يف بع  مناقب القطب سيدي حممد الشرقي 

 .ص 964م،  2017، هـ 1438، الرابط: دار األمان  -؛ حتقيق حممد البقايل.هـ( 1193
 

هـ(؛ حتقيق   1231سليمان بن حممد الشفشاوين )ت    /املسا األريل يف نسب أوالد الدريل 
 . م 2020هـ،  1441تطوان: منشورات ابب احلكمة،  -.رشيد العفاقي

 
محد بن عبدالعزيز السجلماسي اهلاليل  أليب العباس أ  /وفيات مجاعة من األعالممنظومة يف  

املغريب.  هـ(؛ حتقيق  1175)ت   العربية،    -حامت حممد فتح هللا  القاهرة: معهد املخطوطات 
 م. 2018هـ،  1439
 

نزهة األبصار لذوي املعرفة واالستبصار تنفي عن املتكاسل الوسن يف مناقب سيدي أمحد  
  1313بن عبدالقادر املشريف الراشدي )ت  أليب حامد العريب    /حممد وولده سيدي احلسنبن  

 مج.   2م،  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  - هـ(؛ حتقيق الزهيد علوي.
 

أليب عامر أمحد بن عبدامللك بن ُشهيد األندلسي )ت   / نصوق من كتاب حانوت عطار
خطوطات القاهرة: معهد امل  -محن بن عابدين املفضلي.هـ(؛ دراسة ومجع وتوثيق عبدالر   426

 م.  2020هـ،  1441العربية، النشر الرقمي، 
 (تراجم لشعراء األندلس منذ الفتح اإلسالمي وحىت عصر املؤلف)الكتاب 
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 التاريخ 

 

وضعه ابللغة العثمانية حممد ثراي  أخبار احلرمني الشريفني ووالية احلجاز يف السجّل العثماين/  
بن حممد عجيمي.  وترتيب وتقدمي هشام  ترمجة  للنشر،   -بك؛  العريب  التاريخ  القاهرة: مركز 

 م. 2020هـ،  1441
 
؛ هـ(  812  خلزرجي )ت موفق الدين علي بن احلسني ا   /خبار الزمان يف اتريخ بين العباسأ

 . آالء نفع جاسمحتقيق 
 م(. 2017) 4. ودراسة العصر العباسي األول يف العدد حتقيق العصر العباسي الثاين

 املسبوك يف اتريخ اإلسالم وطبقات امللوك(  )وهو جزء من كتاب: العسجد
 م( 2018هـ،  1439)  37نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع 

 
 809صارم الدين إبراهيم بن حممد بن دقماق العالئي )ت    /نتصار لواسطة عقد األمصاراال

 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية،  -هـ(؛ حتقيق أمين فؤاد سيد.
 

أبالبلدانيات/   الدين  حممد  وصدر  بن  احلسن  حممد   656)ت    البكري  علي  حتقيق  هـ(؛ 
 ص. 140م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -الزاهي.

 )معاجم البلدان ورحالت وأحاديث(
 

هـ(؛   1257عبدهللا بن حممد بن عبدالشكور املكي )ت  اتريخ أشراف أمراء مكة املكرمة/  
 مج. 2م،  2020هـ،  1441؟: احملقق، -حممد عبدالعال حممد علي.حتقيق 

 
وامل الرسل  اتريخ  الطربي:  املعارف،    -.لوك اتريخ  دار  م؟،   2020هـ،    1441القاهرة: 

 مج.11
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أيب الفداء إمساعيل بن علي لملك املؤيد عماد الدين  لالترب املسبوك يف تواريخ أكابر امللوك/  
 هـ(. 732بن أيوب )ت 

بريوت: دار الكتب    -علي جنم عيسى.  /أبو الفداء ملكاً ومؤرخاً وجغرافياً خر كتاب:  نشر آب
 م. 2020هـ،  1441العلمية، 

 
أليب املفاخر حممد بن إبراهيم اإلجيي )ت   /حتفة الفقري إىل صاحب السرير يف علم التواريخ 

م،    2018هـ،    1439دمشق: دار أمل اجلديدة،    - هـ(؛ حتقيق حامد عبيد جاسم.  840
 ص. 281

 
اجلزيرة   ووسط  جنوب  جمهولة  رحالت  عشرتسع  التاسع  القرن  يف  حيىي   / العربية  ترمجة 

 ص.   347م،    2020هـ،    1441إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -عبداملطلب السيد.
 

سامل عبدهللا بن حممد   أليب جياز ببع  ما تدعو الضرورة إليه يف طريق احلجاز/ التعريف واإل 
أ )ت  بن  العياشي  بكر  واحيحي.(هـ  1090يب  أمل   - ؛ حتقيق سعيد  جملة  البيضاء:  الدار 

 . ص 197م،  2018، هـ 1439، للتاريخ والثقافة واجملتمع
 

 -تقــــدمي وتعليق بالل الــــداهيــــة.  ؛حممــــد بن عبــــدالعزيز املوفق الثعــــاليبتنبيـــه ذوي األلبـــاب/  
 م. 2020هـ،  1441ابب احلكمة،  منشورات 

 لوقش وآل الريفي يف النصف األول من القرن الثامن عشر.تطوان بني آل 
 

منجم ابشي أمحد بن لطف  (/  هـ  1083  -  698)اتريخ الدولة العثمانية  :  جامع الدول
 2020هـ،    1441،  نوري أونلو   ،رسالنأخدجية  ،  أمحد أغري أقجةهـ(؛ حتقيق    1113هللا )ت  

 ص.  672م، 
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مشس الدين أبو عبدهللا حممد  الروداين ]لعله  واجلوامع/  اجلامع لتاريخ ما بتارودانت من املباين  
  - هـ؛ حتقيق[ أيوب اهلروش.  1094، ت  الرُّوداين السوسي املكّي املالكي  بن حممد بن سليمان 

 .1م، جـ 2020هـ،  1441املغرب: احملقق، 
 

الكويت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد عطية.  262لبصري )ت  عمر بن شبة ا  /اجلمهرة يف أايم العرب
 م.  2020هـ،   1441مح للنشر، مال
 

؛  دراسة وحتقيق عبدالرحيم بن حادة  /م  1721جنة الكفار: سفري عثماين يف ابريس سنة  
 ص. 174م،  2017هـ،  1438الرابط: دار أيب رقراق،  -.تقدمي خالد زايدة

؛ هـ(  12 )ق  حممد جليب  سفارة نمه فرنسا/  جنة النساء والكافرين =وسبق صدوره بعنوان:  
 ص. 154هـ، 1435، رؤية للنشر لقاهرة:ا -.ة خالد زايدةترمج

 
)ت    السيوطيعبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    /حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة

  1440القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،    -.حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  هـ(؛  911
 مج. 2م،  2019هـ، 

 
أليب الفضل حممد بن أيب  وادي الدموع الَعنَدمية ِبوادي الداير الرومية/  الرحلة الرومية، أو بَ 

دالوهاب بهـ(؛ حتقيق أمحد ع 1016الدين احلَموي )ت حب الدين بن تقي بكر، املعروف مب
 م.  2020هـ،  1441إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -الشرقاوي.

 
تقدمي وحتقيق    ؛(هـ  1313  )ت لقادر املشريف  أليب حامد العريب بن عبدا  /رحلة مشال املغرب

 )تطوان: مطبعة اخلليج العريب(. ص. 152م،  2019هـ،  1440، حنان الفاضلي
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حممد بن عبدهللا    /من أهم الرحالت احلجازية املغربية يف القرن التاسع عشر  :رحلة الغيغائي
  1441راق للنشر،  الرابط: دار أيب رق  - هـ(؛ حتقيق حسن أنشاد.  1282الغيغائي )ت بعد  

 م.  2020هـ، 
 هـ(. 1427جامعة حممد اخلامس،   –)األصل: رسالة دكتوراه 

 
أليب السعادات حسن بن حممد   /رسالة يف حتقيق اخلالفة اإلسالمية ومناقب اخلالفة العثمانية

هـ،   1441القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نصار.  1250العطار )ت  
 م.  2020

 .معه ترمجة للمؤلف من ذيل اتريخ اجلربيت/ بقلم حسن قاسمو 
 

؛ تقدمي عبدهللا بن هـــــــــــــــــ(  1290عثمان بن عبدهللا ابن بشــر )ت   /عنوان اجملد يف اتريخ جند
 م. 2019هـ،  1440الرايض: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،  -.2ط -حممد املنيف.

 )دراسة، تصوير النص املخطوط، فهارس(
 

أمحد بن عبدهللا    /األعيان ممن مضى يف سالف العصور واألزمان: اتريخ الغرايب  عيون أخبار 
هـ(؛ حتقيق أسامة نصر النقشبندي، مهدي عبداحلسني النجم،   1102الغرايب البغدادي )ت  
 مج. 2م،  2020هـ،  1441،  بغداد: دار الشؤون الثقافية  -علي طالب العريضي.

 
األلباب يف  غرائب االغرتاب   بن    /الذهاب واإلقامة واإلايبونزهة  الدين حممود  شهاب 

إستانبول: مركز التاريخ    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.  1270عبدهللا اآللوسي )ت  
 م.  2020هـ،  1441العريب للنشر، 

 
م ؛ حتقيق عمر عبدالسالهـ(  630علي بن حممد بن األثري اجلزري )ت    /الكامل يف التاريخ 

 مج. 11م،  2020هـ،  1441وت: دار الكتاب العريب، بري  -.2ط -.تدمري
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حممد بن عبدالقادر الكردودي  كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حق على هذه األمة/  
هـ،  1439الرابط: منشورات الزمن،  -؛ دراسة وحتقيق مراد بنجلون.هـ( 1268)ت  احلسين
 .ص 563م،  2018

 االحتاللعقب  م    1844يب يف معركة إيسلي سنة  اهلزمية اليت حلقت اجليش املغر   )كتب إثر
طرح حلول لتجاوز أزمة    ، وفيهوما كان لذلك من تداعيات على املغرب   الفرنسي للجزائر،

حداث جيش نظامي يقاتل بنفس إضعف اجليش املغريب حينئذ، وذلك من خالل الدعوة إىل 
 (طريقة اجليش األوريب

 
  1882هـ،    1303  -   1299سوس عامي  كناش عن رحلة السلطان احلسن األول إىل  

تطوان: منشورات ابب احلكمة،    -هـ(.  1337أمحد بن الشاذيل البخاري )ت    /م  1886  -
 م. 2019هـ،  1440

 
  1850: خمتارات من وًثئق األرشيف العثماين يف إستانبول  الكويت يف الوًثئق العثمانية

مركز  إستانبول:    -بيات.إعداد واستعراض الواثئق فاضل    /هـ[  1318  -  1266]  م  1900
 م. 2020هـ،  1441، األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية

 
حممد مارماديوك بن بكثال؛    /هـ(   1313  –  1311اللقاءات املشرقية يف بالد الشام )

 م؟  2019هـ،  1441والدراسات، بريطانيا: مركز تكوين لألحباث  -ترمجة أمحد الغامدي.
 يف بالد الشام، عاش يف اهلند، وله تفسري للقرآن الكرمي( )رحلة إلجنليزي مسلم

 
منبه بن  لوهب  اإلسالمية  :املبتدأ  الـتأسيسية  احلقبة  حممد كرمي    /من كتب  ودراسة  مجع 

 م.  2020هـ،  1441، املركز األكادميي لألحباث تورنتو، كندا:  -.الكواز
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بن حممد السوسي السماليل علي    /مطالع احلسن واتباع السنن بطلوع راية موالان احلسن
  هـ،   1438  الدار البيضاء: منشورات أمل،  -.؛ دراسة وحتقيق خالد طحطحهـ(  1311)ت  

 .ص 247م،  2017
 هـ(  1291 – 1290)يف اتريخ املغرب 

 
بيكرمي سيكز   املعروف  فرنسا،  إىل  أفندي  إىل ابريس: رحلة حممد جليب  إسطنبول  من 

بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   -.حتقيق حممد الزاهيم(/    1721  –   1720)
 ص.  200، م 2020هـ،  1441

 
عبدالوهاب  بن  عمر  الدين  زين  الشافعي  ملفيت حلب  اتريخ حلب  مسودة  من  املنتقى 

ملنتٍق شامي جمهول؛ نشره ومجعه    /هـ  986  -981هـ(: حوادث    1024)ت    الُعَرضي
الشورجبي. حامد  مجال  حممد  عليه  دمش   -وعلق  حوران،  درعا؛  نور  دار  هـ،   1441ق: 

 م.2020
 يليه جلامعه: امللتقط من معجم العرضي.

 
مصطفى الصديقي البكري  النِّحلة النَّصرية يف الرحلة املصرية: سفر من الشام إىل مصر/  

بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،   -هـ(؛ حتقيق حممد فتحي األعصر.  1162)ت  
 م. 2020هـ،  1441

 
هـ(؛    1224عبدالرمحن بن حسن البهكلي )ت  ظريف يف حوادث دولة الشريف/  نزهة ال
 م. 2019هـ، حنو  1440السعودية: احملقق، حنو  -بدهللا بن أمحد احلجريين.حتقيق ع

 يليه: اإلحتاف اللطيف برتاجم أعالم نزهة الظريف/ احملقق. 
 

هـ(؛ اعتىن به    560)ت    حممد بن حممد الشريف اإلدريسي  /نزهة املشتاق يف اخرتاق اآفاق 
 ص.  672م،  2020هـ،  1441وت: دار الكتب العلمية،  بري  - أمحد بن فريد املزيدي.
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  1270شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت    /نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول
،  هـ  1441إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.

 م.  2020
  1270شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت    /املدام يف العود إىل مدينة السالمنشوة  

هـ،    1441إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.
 م.  2020
 

/ شهاب    منشوة املدام يف العود إىل مدينة السال و ،  نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول
)ت   اآللوسي  عبدهللا  بن  حممود  سرحان.هـ(؛    1270الدين  هيثم  دار    -حتقيق  ظيب:  أبو 

 م. 2019هـ،  1440، السويدي
 

عبدالقادر   حتقيقهـ(؛    879)ت    ي الدين حممد بن سليمان الكافيجييحم  / نظام قالئد العقيان
 حممد املهدي أبو سنيج. 

 هـ(. 1441يع األول العربية )ربنشر يف جملة معهد املخطوطات 
 )ذكر فيه شرف السلطنة العليا، وشرف القدس والشام وحنومها، وذكر الروم وخصائصهم(

 
  ***     ***     ***     ***     *** 

 ***     *** 
 *** 
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