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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 على توفيقه، والصالة والسالم على رسوله، وعلى آله وصحبه. احلمد هلل 

أو نوقش  كتب الرتاث  ما نشر من  من كتاب "الرتاث اإلسالمي"  ميثل هذا اجلزء والذي قبله  
( عنوان،  1000)  واحد منهما  ، ويف كلهـ(   1442  –  1438من رسائل جامعية بني األعوام )

 ، فإهنا مل تعد .ل بكتبعدا ما ذكر يف جماميع أو ُأحلق وذي  
 .داخليًّا على حروف املعجمووزعت هذه العناوين على موضوعاهتا، ورتبت 

ن يف  و ال يكف   ،متأخرًاصدر  يعن كتاب وال يكون قد صدر، أو  قد يعلن  الناشر    وأشري إىل أن
دون ذكر اسم الناشر، أو    الذي حققه  كتابالالذي أعلن عنه، أو يعلن حمقق عن    التاريخ

هذه    ن شأن فإ فتؤخذا هذه املالحظات يف االعتبار،  أو على حسابه.  يطبعه عند انشر آخر،  
 . ادو ن يف حينهت تابع اجلديد، و تاملسارد أن 

، متاحة للقارئ يف  مخسة كتبالرتاث اإلسالمي يف  وصار جمموع ما أصدرته من مسارد يف  
 ، هي: الشابكة

 تراثنا اإلسالمي العظيم.
 تراثنا اإلسالمي اجلليل.

 احلاث على الرتاث.
 تراثية.وراقة 

 .حـ( 2) الرتاث اإلسالمي
 .ال حيرمين أجرها، إنه خري مسؤولأأدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا، و 

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1442شعبان  9
 إستانبول
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 املعارف العامة 

 

هـ(؛    815حملب الدين أيب الوليد حممد بن حممد بن الشحنة احلنفي )ت  ألفية العلوم العشرة/  
 م.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -حتقيق حممد حممد آل رحاب.

 
 أمايل السهيلي. 

حتقيق مسألة خروج اللفظ عن أصله ملا دخله من املعىن يف ضمنه/ كيان أمحد حازم، سالف  
 مصطفى كامل. 

أليب القاسم عبدالرمحن بن  /أمايل السهيلي يف النحو واللغة واحلديث والفقه)مسألة مل ترد يف: 
هـ( بتحقيق حممد إبراهيم البنا( وهي موجودة يف خمطوطة   581عبدهللا السهيلي األندلسي )ت  

 الظاهرية.
 ة.... هـ( مسأل 581ما فاَت من أمايل السَُّهيلي )العنوان يف مصدره: 

يف   مجنشرت  العراقية،  اجلامعة  اآلداب،  مداد    م( ص  2019هـ،    1440)  17ع  1جملة 
247-272 . 

 
  340أمالها أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي )ت  األمايل من الفوائد واألخبار/  

 م.   2021هـ،    1442تونس: دار الغرب اإلسالمي،    -هـ(؛ حتقيق حممد خري حممود البقاعي.
 

حتويل فهرس املخطوطات العربية مبكتبة ديرسان لورينثو ابإلسكورايل من احلرف الالتيين  
وإضافات تعليقات  مع  العريب  العيادي.  /إىل  اخلياط  عبداملالك    -حممد  جامعة  تطوان: 

 م )شهادة إجازة من شعبة التاريخ واحلضارة(.  2020هـ،  1441السعدي، 
 

ابخلز  املخطوط  الكنتية  املدرسة  أمنوذجان/  تراث  والسرية  السنة  املغربية:  بن  ائن  ايسني 
 م.  2020هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس:  -روان.
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هـ(؛ بعناية عبدهللا بن عبداحلميد   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    /الداء والدواء
 م. 2017هـ،  1438إستانبول: مكتبة الغرابء،  -األثري.

 
عبداهلادي    /سعود املطالع فيما تضمنه اإللغاز يف اسم حضرة وايل مصر من العلوم اللوامع

املزيدي.هـ(؛ حتقيق أمحد فر   1305جنا بن رضوان األبياري )ت   الكتب    -يد  بريوت: دار 
 مج.  2م،  2021هـ،  1442العلمية، 

 يبحث يف أربعني فنًّا من فنون العلوم وخباايها وأسرارها العجيبة. 
 

اجلزائر:    -ليامني بن قدور أمكراز.  / سلسلة فهارس املخطوطات ابخلزائن واملكتبات اجلزائرية
 جـ.   10م؟،  2021هـ،  1442اخلزانة اجلزائرية للرتاث، 

 
البحث   آداب  يف  املسعودية  اآلداب  املسمى  الشرح  وهو  السمرقندية،  اآلداب  شرح 

الشرواين )ت  واملناظرة/   بن حسني  الدين مسعود  الشاذيل   905كمال  مروان  هـ(؛ حتقيق 
 م. 2020هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -العويضي.

 
عبداألول بن كرامت علي الصد يقي اجلونفوري )ت   /ُشْكُد املعطي احلافل مبؤلفات السيوطي

أمجل.  1339 حممد  مسرياء  حتقيق  دهلي:    -هـ(؛  البالغنيو   .م  2019  هـ،  1440،  دار 

 ص. 112هـ،  1442مث أصدرته دار كنز ببريوت عام 
 ( عنوان.502وقد احتوى على )

 . اءز لشُّْكُد: العطاُء بال جوا
 .وَُّد به املسافر من طعام عند الرحيلز والشُّْكُد أيًضا: ما ي

 
بن إمساعيل اخلصييب )ق    /غرائب اآلاثر  فارس  قاسم    11عبداجلليل  بن  هـ(؛ حتقيق صاحل 

 جـ. 2م،  2020هـ،  1441مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،  -الراعي.
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املخطوطات/   القومي  فهرس  الرتاث  الوزارة،    -.2ط  -والثقافة.وزارة  هـ،   1438مسقط: 
 م.  2017

 
فهد بن    /هـ(  1422فهرس خمطوطات خزانة الشيخ أمحد بن حممد عيسى احلارثي )ت  

 م.  2019هـ،  1440مسقط: ذاكرة ُعمان،  –ط، مزيدة ومنقحة. -علي السعدي.
 
الرواحي/ ف عبدالعزيز  بن  سيف  بن  محد  الشيخ  خزانة  خمطوطات  ع  هرس  بن  لي فهد 

 م. 2017هـ،  1438، ذاكرة عمان  مسقط : -السعدي.
 

 - ي السعدي.فهد بن عل   ايف / فهرس خمطوطات خزانة الشيخ محود بن محيد بن محد الصو  
 ص.   112م،  2017هـ،  1438، ذاكرة عمان مسقط :

 
فهد   /(هـ 1333ت )بن حممد بن عبدهللا احلوسين  هرس خمطوطات خزانة الشيخ املر  ف

 م.  2020هـ،  1441مسقط: ذاكرة ُعمان،  -السعدي. بن علي بن هاشل
 

الراشدي/  حامد  بن  عبدهللا  بن  محود  القاضي  خزانة  خمطوطات  علي   فهرس  بن    فهد 
 م.   2018هـ،  1439مسقط: ذاكرة ُعمان،  -السعدي.

 
مســــــــقط: ذاكرة ُعمان،   –فهد بن علي الســــــــعدي. /فهرس خمطوطات خزانة وقف بين روح

 م.  2019هـ،   1440
 

مســـقط: ذاكرة ُعمان،   –فهد بن علي الســـعدي.  /فهرس خمطوطات خزانة وقف بين ســيف
 م.  2019هـ،   1440
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حمم سيد  مبكتبة  العربية  املخطوطات  العطاس فهرس  نقيب  العاملي    -.د  لحضارة  لاملعهد 
 مج.   3م،  2019هـ،  1440، إلسالمية وعامل املاليو ا

 
إعداد إهلام محد    / كية والفارسية يف مكتبة امسيخان سلطانفهرس املخطوطات العربية والرت 

  1441، سوراي: مركز السيد الدغيم،  جرجناز  -.إشراف وحترير حممود السيد الدغيم  الكواري؛
 مج.  3م،  2020هـ، 

 
إعداد إدارة اجملموعات العامة يف قسم   /مكتبة امللك عبدالعزيز العامة:  فهرس املخطوطات

 (. ؟مج 15م. )يكون يف  2020هـ،  1442الرايض: املكتبة،  -املخطوطات.
 

هـ،    1442إستانبول: دار ابب العلم،    -هـ[.  1330]ت  كليات مناسرتيل إمساعيل حقي  
 مج. 8م،  2020

 جمموع مؤلفاته وترمجاته اآلتية: وهي 
 . ترمجة الرسالة احلميدية حلسني اجلسر-
 . أحكام شهر الصيام-
 . مواهب الرمحن يف مناقب النعمان-
 .شرح القصيدة النونية خلضر بك -
 .وسائل الفالح يف مسائل النكاح-
 .عقائد اإلسالمموائد اإلنعام يف -
 . تفسري سورة يس-
 .تلخيص الكالم يف براهني عقائد اإلسالم-
 . مواعظ-
 .شرح الصدر بفضائل ليلة القدر-
 . كتاب الوصااي والفرائض-
 .أصول الفقه-
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 . يف شات امللك العالم يف كرامة عبدالسالم-
 .شرح معيار العدالة-
 . حق وحقيقة )ردية(-
 . مبادئ الفارسية-
 . ماينخواجه لسان عث-
 

....،  -هـ    1442إستانبول: دار اللباب،    -.هـ(  911)ت    جمموع رسائل العالمة السيوطي
 مج. 30...،  -م  2021

 ( رسالة، مضمومة يف سبع جمموعات، هي:400حيتوي على قرابة )
 جمموعة التفسري وعلوم القرآن/ حتقيق مصطفى الزكاف.

 جمموعة احلديث الشريف وعلومه/ حتقيق حممد خلوف العبدهللا، حممد بركات.
 جمموعة الفقه وأصوله/ حتقيق حممود حممد سعيد احلليب. 

 جمموعة الفقه وأصوله )احلاوي للفتاوي(/ حتقيق سارية فايز عجلوين.
 . جمموعة اللغة العربية وعلومها )ديوان احليوان...(/ حتقيق عدانن عادل أبو شعر

 جمموعة اللغة العربية وعلومها/ عدانن أجانة. 
 جمموعة التاريخ والرتاجم/ مجال عبدالرحيم الفارس.

 ويسبقها مقدمة يف ترمجة املصنف لتلميذين له، بتحقيق عبداحلكيم األنيس.
 
القاهرة:    -أمحد السعيدي.  /ملخطوطات اململوكية يف اخلزائن املغربية: ببليوغرافيا ودراسةا

 ص.  116هـ،  1439هـ،  1440معهد املخطوطات املغربية، 
 

 إعداد  /خمطوطات اجملاميع احلديثية من تصاميم املكتبة األثرية اإللكرتونية  يف املدونة الكربى  
 م.  2020هـ،  1442يف البحرين،  أهل األثر

 : املخطوطة واملكتوبة. اجملموعة األوىل
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مصطفى  حتقيق  هـ(؛    521)ت  حممد عبدهللا بن السيد البطليوسي    أليب  /املسائل واألجوبة
 مج. 2م،  2019هـ،  1440املدينة املنورة: النادي األديب،  - عدانن العيثاوي.

 )مسائل يف النحو واللغة واألدب والتفسري واألصول(
 

بداح بن  هـ(؛ حتقيق    637مشس الدين أمحد بن اخلليل بن سعادة اخلَُوي ِّي )ت    /ينابيع العلوم 
 عبدهللا السبيعي.

 حتقيق سورة الشرح منه. 
 هـ(. 1442)مجادى اآلخرة  31نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 

 كتاب ينابيع العلوم مجع فيه سبعة علوم، ويسمى أيًضا: أقاليم التعاليم. 
 

  



10 
 

 الفلسفة وما إليها

 

هـ(؛ ترمجه حممد    672ألفه ابلفارسية نصري الدين الطوسي )ت    /أساس االقتباس يف املنطق
،   -هـ(؛ حققه فروح أوزبيالوجي.  885بن فرامرز، املعروف مبال خسرو العثماين )ت   حويل 

  م. 2021هـ،  1442الكويت: دار فارس، 
 

 أمحد عبداملنعم بن  /إيضاح املبهم من معان السلَّم على نظم السلَّم أليب زيد األخضري
 1442القاهرة: أنوار األزهر،    -اعتىن به سعيد املندوه.هـ(؛    1192يوسف الدمنهوري )ت  

 م.  2020هـ، 
 

هـ(؛ اعتىن به عبدالقادر حممد    339أليب نصر حممد بن حممد الفارايب )ت    / الربهان يف املنطق
 ص.  80م،  2017هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -علي.

 
 الرازي التحتاين الدين حممود بن أمحد  قطب    /شرح الرسالة الشمسيةيف  حترير القواعد املنطقية  

م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -اعتىن به إلياس قبالن. هـ(؛ 766)ت 
 ص. 352
 هـ( 675لنجم الدين عمر بن علي القزويين الكاتيب )ت  /الرسالة الشمسيةمنت 

 
  / تسع رسائل يف أجزاء القضية والنسبة الثبوتية والفرق بني التصديق والقضية يف علم املنطق 

 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -شرح وضبط وحتقيق لقمان عثمان البحركي.
 وهي:

 أجزاء القضية/ حممد التوكلي البانه يي. 
 أجزاء القضية/ أمحد بن إبراهيم الُعَمرُكنبدي. 

 أجزاء القضية/ علي بن حممد القزجلي.
 البهجة السنية بشرح أجزاء القضية/ أمحد بن عمر اجلرحيي.

 حتقيق الكالم يف الفرق بني املتأخرين والقدماء يف إثبات النسبة/ حممد بن أمني السعيدي.
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 واملتأخرين يف إثبات النسبة الثبوتية/ قاسم الوركي. حتقيق الفرق بني القدماء 
 االختالف بني القدماء واملتأخرين يف النسبة الثبوتية/ حممد األربيلي. 

 مبحث يف الفرق بني القدماء واملتأخرين يف القضية والتصديق/ حممود حسن الزيباري. 
 الشيخممودي.  حتقيق الفرق بني القدماء واملتأخرين يف القضية والتصديق/ عبدهللا

 
دراسة    (؛هـ  1227  )ت بن كريان الفاسي    حممد الطيب بن عبداجمليد  /تقييد يف القوى املدركة

 م 2021هـ،    1442تطوان: مكتبة ووراقة التواصل،    -الزبري درغازي، مصطفى ازرايح.وحتقيق  
 

وكالة مصر:   -هـ(. 427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت  رسالة يف ماهية العشق/ 
  م؟  2021هـ،  1442، الصحافة العربية

 
التهذيباب   شرح اخلبيصي املسمى التفتازان  لتذهيب يف شرح  فخر الدين    /لسعد الدين 

القاهرة: أنوار األزهر،   -هـ(؛ اعتىن به سعيد املندوه.  1050)ت  عبيدهللا بن فضل هللا اخلَبِّيصي  
 م. 2020هـ،  1442

 للتفتازاين(شرح فيه هتذيب املنطق والكالم )
 

اخلريآابدي لألهبريهـ[    1318]ت    شرح  احلكمة  هداية  معجم على منت  مقدمته  ويف  ؛ 
الصد يقي. القادري  حيدر  غالم  وشرحه  متنه  وحقق  معجمه  ألف  احلكمة/   -اصطالحات 

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار النور املبني، 
 

األخضري زيد  أليب  السلَّم  نظم  على  للملَّوي  الصغري  الدين    /الشرح  بن  شهاب  أمحد 
القاهرة: أنوار األزهر،    -سعيد املندوه.  اعتىن بههـ(؛    1181)ت    وي األزهريامللَّ   عبدالفتاح

 م. 2020هـ،  1442
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زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي   / شرح القصيدة العينية: يف النفس والروح البن سينا 
 م 2020هـ،    1442القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق عمرو يوسف اجلندي.  1031)ت  

 كتابه، هي: يليها: ثالث رسائل ذي ل هبا املناوي  
 رسالة الطري/ البن سينا. 

 رسالة املبدأ واملعاد/ البن سينا. 
 رسالة يف شرح حديث "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"/ للمناوي. 

 
ت أليب الربكات هبة هللا بن علي بن ملكا البغدادي )  /صحيح أدلة النقل يف ماهية العقل

إبراهيم مصطفى حببح.(ـه  560 املنوفية،    -؛ حتقيق  م   2019هـ،    1440املنوفية: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
حتقيق حيدر  /هـ(  361كتاابن فلسفيان للداعي اإلمساعيلي أيب يعقوب السجستان )ت  

 ص. 160م،  2020هـ،  1441بغداد: دار ومكتبة عدانن،  -حممد عبدهللا.
 ومها: أتليف األرواح )معرفة األرواح(، الغريب يف معىن اإلكسري. 

 
 1044مجع شهاب الدين أمحد بن حممد الغنيمي )ت    /كشف اللثام عن شرح شيخ اإلسالم

هـ(؛ عين به آصف عبدالقادر    1088هـ(؛ جتريد تلميذه أمحد بن حممد البهويت احلنبلي )ت  
 م. 2020هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -جيالين.

 حاشية على املطلع على شرح إيساغوجي...
 

هـ(؛ ]حتقيق، تعليق؟[ حممد سليم    427ت  أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )  /اجملموع 
 م. 2021هـ،  1442، وكالة الصحافة العربيةمصر:  -سامل.

   )لعله نفسه احلكمة العروضية، املنسوب إليه، وفيه فلسفة اخلطابة(
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إيساغوجي شرح  )ت    /املطلع  األنصاري  حممد  بن  فاروق    926زكراي  مجال  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2020هـ؟،  1442للنشر،   القاهرة: كشيدة -الدقاق.

 
هـ(؛   1222حممود بن حسن املغنيسي )ت    /مغين الطالب: شرح إيساغوجي يف املنطق

ط، جديدة ومنقحة ومزيدة مبنهوات    -يسار ساير احلبيب، ماهر حممد عدانن عثمان. حتقيق  
 . م 2021هـ،  1442حتقيق الكتاب، : دار ؛ إستانبولدمشق -.املغنيسي

 هـ(. 1318ب شرح مغين الطالب/ حممد فوزي بن أمحد األدرين )ت : سيف الغال  ومعه
 يليه:  و 

 رسالة اآلداب يف علم آداب البحث واملناظرة/ حممد حميي الدين عبداحلميد. 
 رسالة اآلداب وشرحها/ طاشكربي زاده. 

 الرسالة الولدية يف اآلداب/ ساجقلي زاده، ومعها منهواته. 
 

هـ(؛ قدم    663أثري الدين املفضل بن عمر األهبري )ت حنو    / األسرارمنتهى األفكار يف إابنة  
الكويت: دار فارس،    -له واعتىن به فارس بن عامر العجمي، عبدهللا بن عبدالعزيز الغزي.

 م. 2020هـ،  1442
 )يف املنطق، األصول واجلدل(

 
 (؛ حتقيقهـ  1181ت  )اجملريي امللوي  أمحد بن عبدالفتاح    /هاتاملوجَّ   بم س  ات يف نم فيَّ ح الو  ن  املم 

 م. 2020هـ،  1442، دار دجلةعم ان:  -.جنيد ساجد العزاوي
 . رسالة يف علم املنطقيف أعلى العنوان: 
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 علوم الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 

 

 1205حممد بن حممد مرتضى الزبيدي )ت    / إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين
 مج. 14م،  2020هـ،  1442دار الكتب العلمية،  بريوت: -هـ(.

 
هـ(؛ حتقيق   1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /اإلخالص بنور العلم واخلالص من الظلم 

م. )األصل:    2019هـ،    1440السيب، ُعمان: مكتبة الضامري،    -إبراهيم بن حيىي العربي .
 ماجستري(. رسالة 

 
هـ(؛ اعتىن به سيف    1287اخلليلي )ت    سعيد بن خلفان  األسرار املصونة واجلواهر املكنونة/

 ص.   63م،  2020هـ،  1441، مكتبة الضامري مسقط:  -بن مسلم احملروقي.
   )أدعية وأوراد(

 
  842التلمساين )ت  احلفيد  حممد بن أمحد بن مرزوق  اغتنام الفرصة يف حمادثة عامل قفصة/  

 م. 2021هـ،  1442، ؟ -.هـ(؛ حتقيق عبداحلليم بن اثبت، حمفوظ بن ساعد بوكراع
 (أجوبة عن مسائل يف فنون العلم وردت عليه من عالمة قفصة أيب حيىي بن عقيبة)
 

هـ(؛   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    / ذى اخللقأمور املعينة على الصرب على  األ
  1440الكويت: دار إيالف الدولية للنشر،    -.2ط  -اق بن عبداحملسن البدر.تعليق عبدالرز 

 م.  2019هـ، 
 )ذكر املعلق أنه كالم مقتطع من رسالة البن تيمية، ومل يوثقه أكثر من ذلك يف املقدمة(
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األنوار السنية: شرح عبداحلميد قدس املكي الشافعي على الدرر البهية فيما يلزم املكلف  
عبداحلميد بن حممد علي قدس املكي الشافعي من العلوم الشرعية أليب بكر شطا املكي/  

 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هـ(. 1335)ت 
العشر  واملبادئ  ابلبسملة  تتعلق  نبذة  للشارح:  والفقه ومعه  الفقه  وأصول  التوحيد  لعلوم  ة 

 والتصوف.
 ومعه: حاشية الآلىلء املضيَّة على األنوار السنية/ النعمان الشاوي. 

 
هـ(؛ مراجعة منصور عبدالباقي   786مري علي بن شهاب الدين اهلَمداين )ت    /أوراد فتحية

 م. 2021هـ،  1442املدينة املنورة: املراجع،  -خباري.
 
 هـ(.  1080)ت ي براهيم السوهائإ /الوسنان ملعاملة الرمحنيقاظ إ

 م، ...  2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 )لعله يف الوعظ(

 
بريوت: دار    -هـ(؛ اعتىن به حممد سامل هاشم.  505حممد بن حممد الغزايل )ت    /أيها الولد 

 ص.  48م،  2020هـ،  1442الكتب العلمية، 
 

دمشق:   -هـ(؛ اعتىن به عبدهللا شيخ حسني.  505حممد بن حممد الغزايل )ت  أيها الولد/  
 ص. 96م،  2021هـ،  1442دار البريويت، 

 يليه: 
 لفتة الكبد يف صحبة الولد/ ابن اجلوزي. 
 وصية اإلمام تقي الدين السبكي لولده. 

 ام احلافظ الذهيب حملمد بن رافع. وصية اإلم
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  1302حسن العدوي احلمزاوي )ت    /ات شرحاً على دالئل اخلريات للجزويلبلوغ املسر  
 ص496م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.

 
عالء الدين علي بن حسام    /تعاىلتبيني الطريق إىل هللا: ثالث رسائل يف تبيني الطريق إىل هللا  

 1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(؛ حتقيق مها مسري حممد. 975الدين املتقي اهلندي )ت 
 م.  2020هـ، 
 

حتقيق حيىي   هـ(؛  728)ت    أمحد بن عبداحلليم بن تيمية  /التحفة العراقية يف األعمال القلبية
اهلنيدي. حممد  الرشد،    -.5ط  -بن  مكتبة  ص.   558م،    2018هـ،    1439الرايض: 

 )األصل: رسالة جامعية(. 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو    973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /حقوق أخوة اإلسالم
 م.  2021هـ،    1442القاهرة: األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ الكويت: دار الضياء،    -سامل.

 
مجع وحتقيق ملى  هـ(/    49بن أيب طالب عليه السالم )ت    خطب اإلمام احلسن بن علي

 م. 2016هـ؟،  1438دمشق: دار نينوى،  -عبدالقادر خنياب.
 

 1392مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي )ت    /الدرر السنية يف األجوبة النجدية
 مج.  16م،  2018هـ،  1440الرايض: اجلامع،  -.8ط -هـ(.

ىل إجند األعالم من عصر الشيخ حممد بن عبد الوهاب  علماء  وهي جمموعة رسائل ومسائل  
 عصران هذا.

 
هـ،   1442مصر: وكالة الصحافة العربية،    -هـ(.  142عبدهللا بن املقفع )ت    /الدرة اليتيمة

 ص. 53م،  2021
 واآلداب واألخالق( )يف احلكم 



17 
 

 
هـ(؛ حتقيق   597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    /ذكر الشيب واخلضاب

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -حممود خريي أبو مشة.
 

هـ(؛ حتقيق عمار   1300عبدالقادر بن حميي الدين اجلزائري )ت    /ذكرى العاقل وتنبيه الغافل
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار البصائر الدمشقية،  -اجلايب.بسام 

الفرنسي يف ابريس)أصله   العلمي  فيها  رسالة موجهة إىل اجملمع  املسلمني ،  دعوة إىل آتخي 
   ، ودعوة إىل االنفتاح...(فرنسالمتجيد هبا والنصارى، و 

 
ع نصوصه وخر ج  مج  /صول والفقهيف التفسري والقراءات واحلديث واأل  رسائل ابن عبدالرب  

 2018هـ،    1439القاهرة: دار الكلمة،    -حديثه وكتب مقدماته عبداملعطي أمني قلعجي.
 مج.  2م، 

 وهي على الرتتيب:
 إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف.  -

 ما جاء يف صفة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم. -

 وقوت الصالة. -

 التيمم من خصائص األمة اإلسالمية.  -

 ة الرجل امرأته. الوضوء من قُبل  -

 اإلنصاف فيما بني العلماء يف قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم من االختالف.  -

 عدد أجزاء الرؤاي الصاحلة من النبوة.  -

 الوضوء من العني. -

 االنتقاء يف فضائل مالك اإلمام الفقيه. -

 أخبار أصحاب مالك.  -

 عيون من أخبار مالك رمحه هللا وذكر فضل موطنه.  -
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 املنقطع واحلديث املرسل ومراسيل الثقات.احلديث  -

 معرفة املرسل واملسند واملنقطع واملتصل واملوقوف ومعىن التدليس. -

 بيان التدليس ومن يقبل نقله ومن يقبل مرسله وتدليسه ومن ال يقبل ذلك منه.  -

 القصد واألمم. -

 اإلنباه على قبائل الرواة عن النيب صلى هللا عليه وسلم. -
 

حتقيق   /إىل رؤساء زمانه  هـ[  1237]ت    نبهان جاعد بن مخيس اخلروصي  رسائل الشيخ أيب
 ص.   176م،  2018هـ،  1439مسقط: ذاكرة ُعمان،  -أمحد بن حممد الغاريب.

 الرسالة األوىل.
 

الفضالء/   ونزهة  العلماء  )ت  روضة  الزندويسيت  بن حيىي  بشري  هـ(  382احلسني  ؛ حتقيق 
 ص. 664م،  2020هـ،  1442العلمية، بريوت: دار الكتب  -برمان.

 هـ، ... 1440ودراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 والفقه وفتاوى على مذهب احلنفية( يف الوعظ واألدب واألخالق)

 
هـ(؛ حتقيق سيد    751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  زاد املعاد يف هدي خري العباد/  

 مج.   5م،   2020هـ،  1441القاهرة: دار احلديث،  -عمران.
 

هـ(؛   786أكمل الدين بن حممد البابريت )ت    /شرح وصية اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه
البكري. العايدي، محزة حممد وسيم  الفتح،    -حتقيق حممد صبحي  دار  هـ،    1438عم ان: 

 م.  2017
 

  952مد بن حممد البكري الصد يقي )ت  أليب احلسن حم  /شرف الفقراء وبيان أهنم األمراء
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق إايد العكيلي.
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الشيخ اإلمام عبدالرمحن بن حسن ابن الشيخ حممد بن عبدالوهاب: سريته ورسائله وفتاواه  

هـ،   1442الرايض: املعد،  -عبداحملسن بن عبدالعزيز آل الشيخ. / هـ( 1285 -  1193)
 ص. 544م،  2021

 
هـ(؛   744حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )ت    /ييف الرد على السبك  يلصارم املنكا

  1441الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،    -حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد.
 مج. 2م،  2020هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق محد بن أمحد    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /الفرقان بني احلق والبطالن 

الرايض: دار الدليقان؛ مكة املكرمة:    -العصالين؛ مراجعة وتعليق عبدالرمحن بن صاحل احملمود.
 م.  2021هـ،  1442التوحيد، دار أجيال 

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

 1442]الرايض[: دار القبس،    -ط، إبضافات جديدة وكثرية.  -أيب القاسم عبدالعظيم.حتقيق  
 م. 2020هـ، 

 
  - سليم بن عيد اهلاليل.  هـ(؛ حتقيق  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  الفوائد/  

 م. 2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -.7ط
 

عبدالقادر بن أمحد الفاكهي    / حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل  "بداية اهلداية" الكفاية شرح  
م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.  982)ت  
 ص. 360
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البشاوري أيوب  العالمة حممد  البشاوري    /جمموع رسائل  بن حممد لطيف هللا  أيوب  حممد 
)ت   احلنفي  الكتب.  1335اجلارابغي  دار  مبركز  العلمية  اللجنة  بعناية  دار    -هـ(؛  بشاور: 

 مج.  2م،  2021هـ،  1442الكتب، 
 ( رسالة يف خمتلف الفنون. 55حيوي )

 
 -حتقيق حممد وائل احلنبلي.هـ[/    1305زة ]ت  جمموع رسائل العالمة حممود أفندي مح

 مج. 4م،  2020هـ،  1442إستانبول: دار اللباب، 
 ( رسالة، هي: 37وفيه )
 العقيدة اإلسالمية. -

 الكواكب الزاهرة يف األربعني املتواترة.  -

 عِّلم حال عريب. -

 كشف اجمَلانة عن الَغسل يف اإلج انة.  -

 اإلخبار عن حق القرار.  -

 ل األوقاف. االستكشاف عن تعام -

 قواعد األوقاف. -

 التحرير يف ضمان املأمور واآلمر واألجري. -

 رفع الغِّشاوة عن جواز أخذ األجرة على التالوة.  -

 القطوف الدانية يف خبث أجر الزانية.  -

 كشف الستور عن صحة املهاأية يف املأجور.  -

 حتبري املقالة يف احليلولة والكفالة. -

 القضاء يف احلدود ال يف القصاص. تنبيه اخلواص على أن اإلمضاء من  -

 التنبيه الفائق على خلل الواثئق.  -

 تصحيح النقول يف مساع دعوى املرأة بكل املعجَّل بعد الدخول. -
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 جدول األحق حبضانة الولد على الرتتيب. -

 الطريقة الواضحة إىل البي ِّنة الراجحة. -

 التفاوض يف التناقض.  -

يد ابلرصاص.  - ل  ما صِّ  فتوى اخلواص يف حِّ

 اح املقال يف الدرهم واملثقال.إيض -

 الفرائد البهية يف القواعد الفقهية.  -

 صحيح األخبار فيما اشتبه من مسائل التنقيح ورد ِّ احملتار.  -

 مصباح الدراية يف اصطالح اهلداية.  -

 النور الالمع يف أصول اجلامع. -

 كشف االلتباس يف عدم جواز القياس.  -

 عنوان األسانيد.  -

 عثمان إىل آخر الزمان.  الربهان على بقاء ملك بين  -

 رسالة يف اخلالفة.  -

 رسالة يف الكبائر.  -

 نظم اجلامع الصغري.  -

 نظم مرقاة األصول. -

 الفتاوى النَّظم. -

 منظومة لبعض مسائل اإلمام داود الظاهري. -

 ديوان مفيت الشام حممود احلمزاوي. -

 بعض الفتاوى احملمودية.  -

 زهر الربيع يف أنواع البديع.  -

 الفراسة. أرجوزة يف فن  -
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نزيل   األفغان  الكابلي  عبدالباقي  حممد  األصويل  احملدث  الفقيه  العالمة  مؤلفات  جمموع 

]الكويت[:   - مجعها وحقق نصوصها إبراهيم عبدالغفار الطاهري.  /هـ(   1325دمشق )ت  
 م. 2020هـ،  1442احملقق، 

 
نزيل دمشق   العالمة عبداحلكيم بن حممد نور األفغان  جمموع مؤلفات ورسائل وإجازات

]الكويت[: احملقق،   -.وصها إبراهيم عبدالغفار الطاهرينصمجعها وحقق  /هـ(   1326)ت  
 م. 2020هـ،  1442

 
إبراهيم عباس املدين الصديقي   /ناهل الصافية العذبة يف بيان ما خفي من مساجد طيبةامل

إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،   -هشام بن حممد علي عجيمي.  حتقيق  ؛(ه  1300)ت  
 م. 2020هـ،  1442

 
  1332حممد مجال الدين بن حممد سعيد القامسي )ت    /موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين

 -.جديدة ابلشكل الكامل  ، ط  -هـ(؛ خر ج أحاديث ووضع حواشيه مأمون حميي الدين اجلن ان.
 ص. 408م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 . لغزايلإلمام اختصر فيه إحياء علوم الدين ل
 

برهان الدين إبراهيم بن أيب بكر    /والعظمة واالفتخارنصيحة أويل األبصار يف ترك الكرب  
الكويت: لطائف لنشر    -هـ(؛ حتقيق تركي حممد حامد النصر.  1094الذ ِّاَنيب احلنبلي )ت  

 م. 2021هـ،  1442نفائس الكتب والرسائل العلمية، 
 

 علوم القرآن 

 

القرآن/   )ت  أحكام  الشافعي  إدريس  بن  الدين    204حممد  شرف  عبدهللا  حتقيق  هـ(؛ 
 م.  2020هـ،  1442]الرايض[: آفاق املعرفة،  -الداغستاين.
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؛ هـ(  1118الصفاقسي )ت  النوري  أليب احلسن علي بن حممد    / أدعية ختم القرآن الكري 

  م. 2017هـ،  1438تونس: دار اإلمام ابن عرفة،  -بعناية نزار محادي.
 

بدر الدين حممد بن أيوب    / األرجوزة املتضمنة معرفة املكي واملدن من سور القرآن الكري
 هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم املشهداين.  705التاديف )ت 

 هـ(. 1440 ذو احلجة) 28يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 
 

 هـ( 1105موسى بن قاسم املكناسي الفاسي )ت بعد  إرشاد املبتدي لرواية حفص األسدي/  
 هـ،...  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، قسم القراءات، 

 
املنصورة: دار    -هـ(.  468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت  أسباب نزول القرآن/  

 م.  2020هـ،  1441الغد اجلديد، 
 

هـ(؛ وضع حواشيه وعلق   338أليب جعفر أمحد بن حممد بن النحاس )ت  إعراب القرآن/  
 مج.  5م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عبداملنعم خليل إبراهيمعليه 

 
هـ(؛   835اجلزري )ت حنو  بن  أمحد بن حممد    /اإلعالم يف أحكام اإلدغام: نظًما وشرًحا

 حتقيق حممد أمحد برهجي.
 هـ(.  1438  مجادى اآلخرة )  23يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 

 
 -هـ(؛ حتقيق؟.  683أليب حممد عبدهللا بن حممد النَّكزاوي )ت  االقتداء يف الوقف واالبتداء/  

 مج. 4م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 
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هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /اإلكليل يف استنباط التنزيل
م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    - حتقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب.

 ص. 312
 

التأويل وأسرار  التنزيل  البيضاويب  املعروف،  أنوار  عمر    /تفسري  بن  عبدهللا  الدين  انصر 
)ت   ومراجعة   685البيضاوي  إشراف  الرقمية؛  واخلدمات  الرتاث  إلحياء  علم  حتقيق  هـ(؛ 

الرايض: مركز تفسري للدراسات   -عبدالرمحن بن معاضة الشهري، عبدالرمحن بن حسن قائد.
 مج.  5م،  2021هـ،  1442القرآنية، 

 
الفاحتة/    األنوار الالئحة انصر الدين حممد بن عبدالدائم بن امليلق )ت  من أسرار كلمات 

 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالرازق زالبية.  797
 م )األصل: رسالة ماجستري(. 

 
 708)ت    بن الزبري الغرانطي  يب جعفر أمحد بن إبراهيمأل  /الربهان يف ترتيب سور القرآن

 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -حممد شعباين.هـ(؛ حتقيق 
 

أليب بكر   /الربهان والدليل من خواص سور التنزيل وما يف قراءهتا يف النوم من بديع التأويل
  - هـ(؛ حتقيق عبدالرحيم اإلمساعيلي. 750حممد بن عبيدهللا بن منظور القيسي اإلشبيلي )ت 

 م.  2021هـ،  1442املخطوطات العربية، النشر الرقمي،  القاهرة: معهد
 )يف خواص سور القرآن الكرمي(

 
هـ(؛ حتقيق جمدي   333حممد بن حممد املاتريدي )ت    / تفسري املاتريدي  :أتويالت أهل السنة

 مج. 10م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -ابسلوم.
 



25 
 

حتقيق مصطفى أبو    هـ(؛   767حيىي بن شرف النووي )ت    /التبيان يف آداب محلة القرآن
  م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار الغد اجلديد،  -املعاطي.

   م؟ 2021هـ،  1442للرتاث،  إندونيسيا: مكتبة الرتمسي -ابن حرجو اجلاوي.تحقيق وب
 

حممد بن أمحد بن عمارة الريجي األندلسي؛ حتقيق فهد بن علي   /التبيان يف تفسري القرآن
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -القضييب.

 من أول سورة الكهف إىل آخر الكتاب. 
 

حتقيق   ؛هـ(  729)ت بعد    املقرىء  القزويينبراهيم  إقاسم بن    /شرح القصيدة  ترمجة اجلريدة يف 
  1439طنطا: جامعة األزهر،    -ي خاموشوف منهاج الدين.ودراسة مع ترمجة النص الفارس

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 )يف القراءات( 

 
 يهواز احلسن بن على األ يعل  أليب /هل العراق أالتفرد واالتفاق بني احلجازيني والشاميني و 

 .هـ( 446)ت 
 م، ... 2017هـ،  1438ه يف جامعة األزهر بطنطا، وحتقيق تهدراس

 
هـ(؛ ضبطه وصححه وقدم   628حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  ابن عريب/  تفسري  

علي.  حممد  عبدالوارث  العلمية،    -له  الكتب  دار  مج    2م،    2021هـ،    1442بريوت: 
 ص(. 896)

 
هـ(؛ اعتىن به وضبطه    900)ت    البدليسي  حسام الدين علي بن عبد هللا  /تفسري البدليسي

 مج. 5م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -عاصم إبراهيم الكيايل.
: اإلســــالم واإلميان واإلحســــان، الشــــريعة تفســــري إشــــاري صــــويف شــــارح ملقامات الدين الثالث 

 والطريقة واحلقيقة.
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جالل الدين عبدالرمحن هـ(،    864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  تفسري اجلاللني/  

م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.هـ(  911بن أيب بكر السيوطي )ت  
 ص. 440

   وهبامشه: أسباب النزول/ للسيوطي.
 

ن )ت عالء الدين علي بن حممد اخلاز   /لباب التأويل يف معان التنزيل  ، املسمىتفسري اخلازن
العلمية،   -.عبدالسالم حممد علي شاهنيهـ(؛ ضبطه وصححه    725 الكتب  بريوت: دار 

 مج. 6م،  2021هـ،  1442
 هـ(.   516ومعه: تفسري البغوي، املسمى معامل التنزيل/ احلسني بن مسعود البغوي )ت 

 
الفراهيدي )ت    اخلليل من خاللتفسري   للخليل بن أمحد  العني  مجع    /هـ(  170كتاب 
،  م  2020هـ،    1441املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،    -بدالكرمي علي املغاري.عوترتيب  

 ص. 122
 

حممد أبو راس    /تفسري سورة الفاحتة من خالل خمطوط اإلبريز واإلكسري يف علم التفسري 
املعسكري )ت   بوكعرب.  1238الناصر  الدين  تقي  ]إعداد[  للواثئق،   -هـ(؛  ألفا  قسنطينة: 

 م. 2020هـ،  1442
 

سعد (؛ حتقيق هــــــــ 1232ت ) الكبرييب عبدهللا حممد بن حممد األمري أل  /تفسري سورة القدر
 .عبد الكرمي العبديل

ع   السين،  الوقف  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة  يف  هـ،   1438)  46نشر 
 .206-153 ص م(2016
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ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي  تفسري سورة الكوثر وما يليها إىل سورة الناس/  
املنصورة: جامعة األزهر،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن عثمان عبد النيب.  774العثماين )ت  

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442
 

الفيوم:  -هـ(؛ حتقيق صربي عبداخلالق. 307إسحاق بن إبراهيم البسيت )ت تفسري القرآن/ 
 م؟ 2020هـ،  1442دار الفالح، 

 
مجعه ورتبه وخر ج  ؛  هـ(  250  )ت الواقدي    سعد كاتبحممد بن    أليب عبدهللا  /تفسري القرآن

الرازحي. أمحد  بن  وآاثره علي  أجيا   -أحاديث  دار  املكرمة:  الدليقان؛ مكة  دار  ل  الرايض: 
 م. 2019هـ،  1440التوحيد، 

   )منتخب من طبقاته(  
 

القرطيب القرطيب )ت    /تفسري  هـ(؛ حتقيق سامل مصطفى   671أليب عبدهللا حممد بن أمحد 
 .مج 11م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -البدري.

 (اجلامع ألحكام القرآن)
 

  -؛ حتقيق حممد أمحد عيسى.هـ( 751اجلوزية )ت حممد بن أيب بكر ابن قيم  / التفسري القي مم
 م.  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  

 
املسند مردويه )ت    /التفسري  بن  بن موسى  أمحد  بكر  هـ(؛ حتقيق عالء حممد    410أليب 

 م.  2020هـ،  1442]ماليزاي[: دار ابن عساكر،  -إمساعيل.
 قطعة تبدأ من أثناء سورة ق إىل آخر سورة الناس. 

 
ــــ(1232ت ) ري الكبريمأل، احممد بن حممد السنباويتفسري املعوذتني/   اثئر حممود ؛ حتقيق  هــ

 .الشجريي
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م(  2019هـ،  1440) 1ع 3نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم للعلوم اإلسالمية اجلامعة مج
 . 138-89 ص
 

النسفي املسمىتفسري  التأويل/  مب  ،  وحقائق  التنزيل  أمحد  دارك  بن  عبدهللا  الربكات  أليب 
هـ،    1440القاهرة: دار احلديث،    -اعتىن به وراجعه أنس الشامي.هـ(؛    710النسفي )ت  

 مج. 2م،  2019
 مج.  4م؟،  2021هـ،  1442اإلرشاد، ]إستانبول[: مكتبة  -.تحقيق توفيق حممود تكلةوب
 

دراسة   ؛هـ(  1110عبد السالم بن الطيب القادري احلسين )ت    /تقييد على سورة اإلخالص
 . وحتقيق فاطمة التيس

م، ص    2020هـ(،    1442)حمرم    3ع  6نشر يف جملة الشهاب )جامعة الوادي ابجلزائر( مج  
107 – 146 . 

 
؛ حتقيق هـ(  444يب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  أل  /واجلهل والتمويه  أالتنبيه على اخلط

 م. 2020هـ،  1441املغرب: مطبعة األخوين كرافيك،  -حممد بن عبدهللا دامي.
 (على مزاعم مدع العلم ابلقراءات يف مسائل قرائية رد  )أجوبة على أسئلة، و 

 
لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن أيب القاسم بن  التنوير يف خمتصر التفسري الكبري للرازي/  

 هـ(. 715عبدالسالم الربعي )ت 
 م،... 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
التجويد/   علم  يف  الفريد  على  والتسديد  )ت  التوفيق  احلنفي  العنايب  بن  حممد  بن  حممد 

 هـ(.1267
 م، ... 2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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مجال الدين حممد بن علي اخلطيب، الشهري اببن نور الدين    /تيسري البيان يف أحكام القرآن
صنعاء: مكتبة اإلرشاد؛    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالقادر املعلمي.  825)ت    املوزِّعي

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 
 

الطربي )ت   عبدالصمد  بن  عبدالكرمي  معشر  أليبالعروس/    بس وق   املعروف   معشر،  أيب  جامع
 مج5م،    2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  478

 يف أعلى العنوان: من كتب النشر يف القراءات العشر. 
 

 هـ(. 905معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي )ت جامع البيان يف تفسري القرآن/ 
   م، ...  2017هـ،  1438ابلزقازيق، حتقيقه يف جامعة األزهر 

 
زين الدين عمر بن يونس الزيين احلنفي جليس احلضر وأنيس السفر: تفسري سورة الكهف/  

الرايض: اجلمعية العلمية السعودية   -هـ(؛ حتقيق نورة بنت عبدالعزيز العلي.  900)ت بعد  
 م. 2020هـ،  1442للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان(، 

 
 هـ(.  1268)ت  يحممد بن صاحل السباع /على تفسري اجلاللني يحاشية السباع

 م،... 2017هـ،  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

البيضاوي تفسري  على  العلوي  العلو   / حاشية  الدين  )ت  وجيه  األمحدآابدي  هـ(؛   998ي 
الرضوي. العلمية،    -حتقيق حممد حنيف خان  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442بريوت: 

 مج.3
 

أمحد فريد  حتقيق  هـ(؛    370ت  )أليب عبدهللا احلسني بن خالويه  احلجة يف القراءات السبع/  
 ص. 256م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -املزيدي.

 (البديع يف القراءات السبع)وسبقت اإلشارة إىل حتقيق كتابه 
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السبعة   للقراء  األأاحلجة  والشامئمة  والعراق  بن    مصار ابحلجاز  بكر  أبو  الذين ذكرهم 

بدر الدين قهوجي، بشري    هـ(؛ حتقيق  377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  جماهد/  
 مج.  7م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -.2ط -حوجيايت.

 
  240عبدالعزيز بن حيىي الكناين )ت    /احليدة واالعتبار يف الرد على من قال خبلق القرآن

 م   2020هـ،    1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -هـ(؛ حتقيق نضال عبدالكرمي الربازي.
 

ت فيه من متشابه القرآن وأتولته على غري أتويله/ الرد على الزاندقة واجلهمية فيما شكَّ 
املدينة املنورة: دار اإلمام   -هـ(؛ حتقيق دغش بن شبيب العجمي.  241أمحد بن حنبل )ت  

 م..  2020هـ،  1442مسلم، 
 م؟  2020هـ،  1442املنصورة: دار ابن عباس،  -وائل بن أمحد بن حممد سيف.تحقيق وب
 

نـ ُهمْ رسالة يف تفسري قوله تعاىل: } جمد   {/ف ال  و ر بم ك  ال  يـُْؤممُنون  ح َّتَّٰ ُُي كم ُموك  فميم ا ش ج ر  بـ يـْ
علي أمحد الشروش. نشرت دراسة وحتقيق    هـ(؛  1049)ت    السيواسيبن حمرم  عبداجمليد  الدين  

 م(. 2018هـ،  1439) 95اللغة العربية األردين ع يف جملة جممع 
 )بداية العنوان "رسالة يف تفسري قوله تعاىل" من قبل حممد خري يوسف( 

 
منسوبة إىل   /{رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }و ي ْسأ ُلون ك  ع نم الرُّوحم ُقلم الرُّوُح ممْن أ ْمرم ر يب م 

 . حتقيق سعيد شااين ؛ ـ(ه 690جنيب الدين حيىي بن أمحد احلِّل ي )ت 
 .297-262 م( ص 2019هـ،  1440) 9نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
 ،الزيتوين احلنفي  هحممد بن مصطفى خوج  /رسالة يف فضل القرآن وأسانيد قراءاته املتواترة

تونس: دار اإلمام   -.فتحي بن الشريف العبيديحتقيق    هـ(؛  1197)ت    الشهري بقاره ابطاق
 م. 2019هـ،  1440ابن عرفة، 
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القراءة يف  والتخليط  والرتكيب  والوقف  املد  يف  القاضي    /رسالة  بن  عبدالرمحن  زيد  أليب 

 هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن احلسني اإلمساعيلي.  1086املكناسي )ت 
 هـ(.  1441)مجادى اآلخرة   29يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 
 

املستنصر اإلمام  املستنشر خلزانة  الزجناين أل  /روضة  خبتيار  بن  أمحد  بن  املناقب حممود  يب 
الدين الداغستاينهـ(؛    656)ت  الشافعي   مكة املكرمة: دار طيبة    -.حتقيق عبدهللا شرف 
 م. 2021، هـ 1442اخلضراء، 

 )تفسري، اختصره من كتابيه: جوامع التأويل ولوامع التنزيل، كشف النور خلزانة اإلمام املنصور(  
 

ختريج عفيف الدين أيب عمرو عثمان بن عمر الناشري    /زايدة الطي مبة األلفية على الشاطبية
هـ،   1442الرايض: مكتبة الرشد،    -.السيد عبدالغين مربوك هـ(؛ حتقيق    848الزبيدي )ت  

 م.  2020
 

  1232حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت    /ستُّ رسائل يف التفسري وعلوم القرآن
 م؟  2020هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -حتقيق علي رمضان األزهري.هـ(؛ 
 وهي:
 رسالة البسملة.  -

 تزيني املقالة يف بيان الكاللة. -

 يف الصالة على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم.الربح املؤبَّد  -

 تفسري سورة القدر. -

 تفسري املعوذتني.  -

 حلن القراء واإلنكار على من يقول بكفر الالحن. -
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حممد بن أمحد  السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معان كالم ربنا احلكيم اخلبري/  
 هـ(. 977الشربيين اخلطيب )ت 

 م، ...  2017هـ،  1438جامعة األزهر أبسيوط، حتقيقه يف 
 

 هـ(. 825صدقة بن سالمة املسحرائي )ت  / شرح أصول الشاطبية
القراءات هـ(    825)ت  اإلمام املسحرائي  طبع مع:   خلود حتقيق ودراسة    /وجهوده يف علم 

املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرسي الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات،    -.حممد العديلي
 م. 2020هـ،  1442

 
ن  بفخرالدين حممد بن علي    /الفوائد املفهمة يف شرح اجلزرية املقدمة  ىاملسم  ،شرح اجلزرية

هـ،    1442، مكتبة اآلداب   القاهرة:  -حتقيق مجال فاروق.   هـ(؛  1314)ت  ايلوشة التونسي  
 م.  2020

 
للمال خليل بن حسني    / شرح ضياء بصرية قلب العروف يف التجويد والرسم وفرش احلروف

   .هـ(  1259 )ت سعردي اإل
 هـ،...  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 
 1134  ت )  الفسوي  القنوي  (معني الدين)كمال الدين حممد بن حممد    /طبقات القرَّاء السَّبعة

 .رجاء بنت حممد يعقوب اهلوساوي  قدراسة وحتقي ؛هـ(
-123  ص   م(  2019هـ،    1440)  43نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  

158 . 
 

أليب القاسم عمر بن   /عدد سور القرآن وآايته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه من مدنيه
املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  400النيسابوري )ت حنو    حممد بن عبدالكايف

 م؟  2021هـ،  1442دار اللؤلؤة، 
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سليمان العزيزي الزايت )ت بعد    /البسملة ملا اشتهر من العلوم  عقد الدر املنظوم يف مناسبة

 ص.  96م،    2020هـ،    1441بغداد: دار املناهج،    -هـ(؛ حتقيق عامر صباح أمحد.  1155
 
دراسة    ـ(؛ه  1192)ت  أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري    /نية الفقري ملا للطيبة من التكبري غ

 . والء بنت عبد الرمحن الربادعي وحتقيق
 للقراء، من سورة الضحى إىل آخر القرآن( )التكبري من طريق الطيبة 

 م(   2020هـ،    1441)  16ع  2نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج
 

هـ(؛ حتقيق ابتهال   1105شهاب الدين أمحد بن عمر احلبيشي )ت فتاوى يف رسم القرآن/ 
 حسن عزوز.

 هـ(. 1442)مجادى اآلخرة  31نية ع نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآ
 

 بن عبدهللا  حممد حمفوظ  /فودي  بن حممد  عبدهللالشيخ  فتح اخلبري بشرح "مفتاح التفسري" ل
إندونيسيا: مكتبة الرتمسي للرتاث،    -هـ(؛ حتقيق ابن حرجو اجلاوي.  1338)ت    الرتمسي
  م؟ 2020هـ،  1442

 . للسيوطي  "اإلتقان يف علوم القرآن"ا فودي  هباليت نظم    "مفتاح التفسري"ألفية  على  وهو شرح  
 

القرآن الرمحن يف تفسري  قرقماس   /فتح  بن   دراسة وحتقيق(؛  هـ  882ت  الناصري )  حممد 
 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -حسني أمحد اخلطيب.

 )قسم منه(
 

مصطفى بن علي امليهي األمحدي الشافعي  فتح الكري الرمحن يف حترير بعض أوجه القرآن/  
بعد   بنت حممد كنسارة.  1229)ت  بشرى  القرى،   -هـ(؛ حتقيق  أم  املكرمة: جامعة  مكة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442
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حممد أبو الصفا بن إبراهيم احلنفي الدمشقي؛ صححه وعلق عليه فتح اجمليد يف علم التجويد/  

هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،    -هـ(.  1346عبدالقادر بن أمحد بن بدران الدومي )ت  
 م.  2021

 
ُجبارة    شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد  /لفتوحات املكية والقدسية يف شرح الشاطبيةا
القرى،    728)ت    ملقدسيا أم  املكرمة: جامعة  أمين صفوت حممود سامل. مكة  هـ(؛ حتقيق 

   م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر    774عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي )ت    / قصص األنبياء
 ص.  408م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -ط، جديدة. -شاهني.

 
  ئ نظم شهاب الدين أمحد بن علي الصويف املقر   / قصيدة يف عدد آي سور القرآن الكري

؛  دار الناشر املتميز الرايض:    -ضبط وحتقيق ممدوح بن تركي القحطاين.هـ(؛    476)ت    احلنبلي
 م؟  2020هـ،  1442، دار النصيحةاملدينة املنورة: 

 
بسبط اخلياط )ت    /قصيدة مفيدة يف خمارج احلروف املعروف  البغدادي،  بن علي  عبدهللا 

 هـ(؛ دراسة وحتقيق وشرح طارق بن سعيد السهلي. 541
  –  57هـ( ص    1442)حمرم    1جـ  194نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  

128 . 
 
 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /لقول الفصيح يف تعيني الذبيح ا

ص )نسخة    28م،    2020هـ،    1442هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، اتريخ املقدمة  
 إلكرتونية(. 
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دراسة  ؛  هـ(  1113ت  )املكي  جيمي  العُ بن علي  حسن    /{نيضم عم }القول املستبني يف إعراب  
 .أجمد عويد احلياين ،حممود خلف السبهاين وحتقيق

-206 م( ص2019هـ،  1440) 16ع 1نشر يف جملة مداد اآلداب، اجلامعة العراقية، مج
241 . 

 
هـ(؛ حتقيق ماهر    538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت  الكشاف عن حقائق التنزيل/  

 مج. 10م،  2020هـ،  1442اد، إستانبول: دار اللباب: مكتبة اإلرش -أديب حبوش.
 

 893)ت    الكوراينأمحد بن إمساعيل  أبو العباس    /كشف األسرار عن قراءة األئمة األخيار
القرشي. محاد  بن  عبدهللا  حتقيق  يوسف    -هـ(؛  الشيخ  طيبة، كرسي  جامعة  املنورة:  املدينة 

 ص. 480م،  2020هـ،  1442عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

دراسة    (؛هـ  687ت  )برهان الدين حممد بن حممد النسفي    /كشف احلقائق وشرح الدقائق
 . حممد كرمي اجلميلي، وحتقيق حممد هادي املشهداين

 .سورة آل عمرانمن  116 –  110من اآلية التحقيق 
 من تفسري كالم هللا العزيز(كشف احلقائق وشرح الدقائق )

  م( ص   2020هـ،    1441)  16نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية ع
27-54 . 
 

  725يوسف بن أيب بكر اخلالطي )ت    / كشف املعان يف شرح حرز األمان ووجه التهان
م   2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -ـ(؛ حتقيق وجدان بنت يوسف الشميمري.ه

 )ماجستري(
هذا حتقيق للقسم األخري من املخطوط، وقد سبق حتقيق القسم األول منه من قبل منرية بنت  

 هـ، كما أشري إليه من قبل.  1439عبدهللا الشربين يف اجلامعة نفسها عام 
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هـــــــ(؛  740نظم جنم الدين عبدهللا بن عبداملؤمن الواسطي )ت  /القراءات العشرالكفاية يف 
م  2020هــــــــــــــــ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -حتقيق سـعود بن سـعد األنصـاري.

 )دكتوراه(. 
 

الشاطبية حرز  ، منت  السبعاأل  املسمى  القراءات  يف  التهان  ووجه  فريُّه    / مان  بن  القاسم 
املدينة املنورة:   -.11ط -ضبطه وصححه وراجعه حممد متيم الزعيب.هـ(؛   590الشاطيب )ت 

 م. 2017هـ،  1438مؤسسة ألف الم ميم للتقنية، 
 

؛ رواية أيب حممد عبدهللا بن حممد التوَّزي  هـ(  210أليب عبيدة معمر بن املثىن )ت    /جماز القرآن
القاهرة: مركز اإلمام أيب الفضل   -هـ(؛ قدم له وضبط نصه حممد توفيق حممد حديد.  230)ت  

اللغوية،   والعلوم  القرآنية  للدراسات  القرآن   -م.  2021هـ،    1442اخلزاعي  )كتب غريب 
 (. 1ومعانيه ولغاته؛ 

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

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.
 

  ت )  علي بن حممد احلضروي اآلمدي  /حاشية على تفسري سورة يس للبيضاوي  املستطاب:
 1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -مصطفى حامت اخلليل.  دراسة وحتقيق(؛  هـ  1210

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

املصاحف املخطوطة ابملكتبة الوطنية الفرنسية: جمموعة الوزير املستشار بيري سيغوييه )ت  
الرايض: اجلمعية    - عبدالرزاق بن إمساعيل هرماس، حممد بن عبدهللا البخاري.  / م(  1672

وعلو  الكرمي  للقرآن  السعودية  اخلضراء،  العلمية  أطلس  دار  املكرمة:  مكة  هـ،   1442مه؛ 
 م.2021
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اعتىن به أمحد وسام    / املصاحف املخطوطة املنسوبة إىل عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب
 ص.   42م،  2020هـ،  1442؟: مركز شاكر لألحباث والنشر،  -.2ط -شاكر.

 
تعاىل سيدي حممد بن مقد ممة سيدي حفص عن سيدي عاصم الكويف من طريق ويل  هللا 

فرمان إمساعيل  دراسة وحتقيق ؛إبراهيم بن حممد بن عبدالوهاب الطنطاوي / قاسم الشاطيب
 .حممود خلف صاحل  ،إبراهيم

 حتقيق ابب املد  والقصر منه.
 ... ابب املد  والقصر من كتاب مقد ِّمة سيدي حفصالعنوان يف مصدره: 

التارخيية   الدراسات  جملة  يف  مجنشرت  تكريت،  جامعة  هـ،   1438)  31ع  9واحلضارية، 
 .156-129 م( ص2017

 
مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري  : اجلزرية/  على قارئ القرآن أن يعلمهاملقدمة فيما  

 2020هـ،    1442املدينة املنورة: احملقق،    -عبداحملسن بن حممد القاسم.هـ(؛ حتقيق    833)ت  
 م )متون طالب العلم(. 

 
أليب   / أويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيلمالك الت

  - هـ(؛ حتقيق عبدالغين حممد علي الفاسي.  708جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي )ت  
   ص(. 536مج ) 1جـ يف  2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
  - هـ(؛ حتقيق غامن قدوري احلمد.  461عبدالوهاب بن حممد القرطيب )ت    /املوضح يف التجويد

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد، 
 

هـ(؛ حتقيق طه  694عبدالعزيز بن أمحد الد ِّيريين )ت امليزان الويف يف اللحن اجللي واخلفي/ 
 حممد فارس.

 )يف التجويد( هـ(. 1438اآلخرة )مجادى  97نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
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هـ(؛    224أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت    /الناسخ واملنسوخ يف الكتاب والسنة

عطا. القادر  عبد  مصطفى  العلمية،    -حتقيق  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.248

 
 هـ(.  12العبيدي )ق إبراهيم  /نبذة يف مذهب أيب عمرو البصري يف اإلدغام الكبري 

العبيدي احلسين: حياته وآاثره وأسانيده/ دراسة وحتقيق  القراء إبراهيم  طبع مع كتاب: شيخ 
 م.  2017هـ،  1438طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -مصطفى شعبان الفيومي.

 
هـ(؛ حتقيق    1238)ت    حممد غوث بن انصر الدين األركايت  /نثر املرجان يف رسم نظم القرآن

 مج. 16م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -خالد حسن أبو اجلود.
 

؛ هـ(1145ت بعد  املدغري )  بن حممد  السالمعبد  /نزهة األنظار يف قراءة الثالثة األخيار
 م. 2020هـ،  1442، دار األمانالرابط:  -حتقيق أيوب بن عائشة.

هـ(، وخلف    205هـ(، ويعقوب احلضرمي )ت    130  )ت   أيب جعفر املدينوهي قراءات:  
 .هـ( 229ت البزار )

 
ـ(؛ ه  885)ت  البقاعي  إبراهيم بن عمر  برهان الدين    /ايت والسورآلنظم الدرر يف تناسب ا

 مج   8م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.عبدالرزاق غالب املهديحتقيق  
 

هـ(؛ حتقيق   1103حممد بن عبد الرسول الربزجني )ت    /النفحة الفائحة يف مسائل الفاحتة
 م. 2021هـ،  1442؟: احملققان،   -حلسن الرحايل، جماهد مجال احلوت.

 
حممـد  /طريق حرز األـمانهنـاـية األـمان يف تلخيص الفتح الرابن يف القراءات الســـــــــــبع من  

 هـ(. 1335البيومي بن حممد الدمنهوري )ت 
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 ... م، 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

ت بعد )حممود بن محزه بن نصر الكرماين  لتاج القراء /النهاية يف شرح الغاية يف القراءات
،  لدراسات القرآنيةلمركز تفسري الرايض:  -.دراسة وحتقيق حسني خلف احللوهـ(؛  535

 م. 2021هـ،  1442
 هـ(. 381ت )بن مهران " الالغاية يف القراءات العشر"شرح لكتاب 

 
إنزاله على سبعة   القرآن وبيان  إنزال  التفسري وكيفية  التكلم على مبادئ  هذه رسالة يف 

إعجاز   وجه  وبيان  )ت    /القرآنأحرف  اخلضري  مصطفى  بن  حتقيق   1287حممد  هـ(؛ 
 م. 2020هـ،  1441مصر،  -عبداحلميد بسيوين الزغيب. 

 
العزيز/   القرآن  تفسري  يف  )ت  الوجيز  الواحدي  أمحد  بن  علي  احلسن   -هـ(.  468أليب 

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 تفسري القرآن العزيز/ شعبان سليم العودة.ومعه حاشية توفيق العزيز على الوجيز يف 

  
هـ(؛ حتقيق بداح بن    637مشس الدين أمحد بن اخلليل بن سعادة اخلَُوي ِّي )ت    /ينابيع العلوم 

 عبدهللا السبيعي.
 حتقيق سورة الشرح منه. 

 هـ(. 1442)مجادى اآلخرة  31نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 
 ينابيع العلوم مجع فيه سبعة علوم، ويسمى أيًضا: أقاليم التعاليم. كتاب 

 
 علوم احلديث 

 

هـ( للعالمة أمحد بن إبراهيم بن عيسى )ت    1317إجازة العالمة نعمان اآللوسي )ت  
شبيب بن    إعدادهـ/    1295هـ( برواية صحيح البخاري يف مكة املكرمة سنة    1329

 حممد العطية.
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بن إبراهيم بن عيسى للشيخ حممد عبدالغين أيب القاسم اجملددي البهاري،  وإجازة العالمة أمحد  
 هـ. 1301خبطه وختمه يف مكة املكرمة سنة 

 . )بدون اتريخ(. 32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 
 

مشس الدين أمحد بن حيىي النُّعيمي، املعروف بنعيمي    /األحاديث األربعني يف فضل يوم اجلمعة
)ت   رجب   998زاده  شحات  األزهري،  بدير  أمحد  األزهري،  حسني  حممد  إعداد  هـ(؛ 
  ص78م،    2020هـ،    1442،  مركز السنة والرتاث النبوي للدراسات والتدريب؟:    -البقوشي.

 
هـ(؛ حتقيق    643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت    /أحاديث وحكاايت وأشعار

 م.  2021هـ،   1442، دار املقتبسبريوت:  -اندر عمر بلطه جي.
 

عبداحلق بن عبدالرمحن بن اخلراط    /األحكام الوسطى من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم
)ت   السامرائي  581اإلشبيلي  صبحي  السلفي،  عبداجمليد  محدي  حتقيق   -.2ط  -.هـ(؛ 

 مج. 4م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد، 
 

هـ(؛ حتقيق   806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  إخبار األحياء أبخبار اإلحياء/  
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت:    -هشام بن اهلامشي إنوري، ليامني بن قدور اجلزائري.

 ص. 552م،  2020هـ،  1442دار ابن حزم، 
وأصل كتاب  الغزايل،  لإلمام  الدين  إحياء علوم  وآاثر كتاب  الكبري ألحاديث  التخريج  وهو 

 "املغين عن محل األسفار".  
 )وهو قطعة من الكتاب(

 
تبليغ األرب/   هـ(؛ حتقيق حممد عبداجلواد   926  زكراي بن حممد األنصاري )ت األدب يف 

 م؟ 2021هـ،  1442القنيشي. املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 خمتصر كتاب اآلداب للبيهقي.
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  حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه هـ(؛    256)ت    حممد بن إمساعيل البخاري  / األدب املفرد

م،    2021هـ،    1442إستانبول: دار السم ان،    -، مرَهف حسني أسد.حسني سليم أسد
 مج.2
 

املفرد   األدب  الدين    نتقاءا  /لبخاريلأربعون حديثًا من كتاب  عبدالرمحن مشس  بن  حممد 
معهد املخطوطات القاهرة:    -.عبدهللا بن حممد سعيد احلسيينهـ(؛ حتقيق    902)ت    السخاوي

 م. 2020هـ،   1442، النشر الرقمي، العربية
 

  578األربعون الرفاعية: أربعون حديثًا نبوايا إبسناد اإلمام أيب العباس أمحد الرفاعي )ت  
اعتىن هبا جتريًدا وخترجًيا هانئ حممد علي الطنطاوي، وائل يوسف    /هـ( إىل السيد املصطفى

 م. 2020هـ،  1442]القاهرة[: املكتب احلديثي لتحقيق السنة النبوية،  -القناوي.
 

هـ(؛ حتقيق   676حيىي بن شرف النووي )ت    / مبان اإلسالم وقواعد األحكاماألربعني يف 
 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -نضال عبدالكرمي الربازي.

 يليه: زايدات احلافظ ابن رجب احلنبلي.
 

هـ(؛ حتقيق    923)ت    أمحد بن حممد القسطالين  /إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
م،   2021هـ،    1442دمشق: دار الكمال املتحدة،    -املكتب العلمي بدار الكمال املتحدة.

 هـ( 1442مج )ذكر أنه يصدر قريًبا، رجب  20
 

)ت   لقسطالينشهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد ا  /ذكاراالستذكار أبحاديث كتاب األ
 م؟  2021هـ،  1442الرايض: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم. 923
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عبدالرمحن بن أيب  ل الدينجال "/من قال أان عامل فهو جاهل"أعذب املناهل يف حديث 
 ص.  17، عبدالسالم بن حممد العامرهـ(؛ حتقيق  911بكر السيوطي )ت 

 هـ. 4/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

أليب عبدهللا حممد بن علي بن محاد الصنهاجي    / اإلعالم بفوائد األحكام لعبداحلق اإلشبيلي
هـ،   1442الكويت: دار فارس،    -هـ(؛ حتقيق عبدالغين إدعيكل، حممد علوان.  628)ت  

 م.  2020
 )أحاديث األحكام( 

 
يوسف بن عبدهللا بن   /وسلم وعلى آلهاإلنباه يف ذكر قبائل الرواة عن النيب صلى هللا عليه  

القرطيب )ت   الرُبيكي.  يقهـ(؛ حتق  463عبدالرب   الرشد،    -عبدهللا بن حممد  الرايض: مكتبة 
 م. 2021هـ،  1442

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

 نضال علي حسني. 
 م(. 2017هـ،  1438)  16اإلسالمية، اجلامعة العراقية عنشر يف جملة العلوم 

 
أليب احملاسن حممد بن خليل  البدر املنري من أحاديث البشري النذير: صحيح اجلامع الصغري/  

املنامة: مكتبة نظام يعقويب   -نظام حممد صاحل يعقويب.  هـ(؛ حتقيق  1305القاوقجي )ت  
 م. 2020هـ،  1442اخلاصة؛ بريوت: دار املقتبس، 

 
  1250عبدالرمحن بن سليمان األهدل الزبيدي )ت  بركة الدنيا واألخرى يف اإلجازة الكربى/  

 م؟ 2020هـ،  1442اليمن: دار الربهان،  -حتقيق حممد بن حممد بن عبده األهدل.هـ(؛ 
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خالد  هـ(؛ حتقيق    852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت   /بلوغ املرام من أدلة األحكام
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار الرسالة العاملية،   -بن ضيف هللا الشالحي.

 
 942)ت    مشس الدين حممد بن إبراهيم التتائيالبهجة السَّنية يف حل  اإلشارات السُّنية/  

م   2019هـ،    1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد إبراهيم ابجوق.
 )ماجستري(. 

 )وهو شرح ملنظومة "غرامي صحيح" يف مصطلح احلديث(
 

زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي  /يف علوم احلديث: ألفية العراقي  التبصرة والتذكرة
 2020هـ،    1442املدينة املنورة: احملقق،    -عبداحملسن بن حممد القاسم.هـ(؛ حتقيق    806)ت  

 م )متون طالب العلم(. 

 
لطف هللا األرضرومي احلنفي، املعروف بكوكسي كور )ت   /حترير يف فن مصطلح احلديث

الرحايل  1202 علي  بن  حلسن  حتقيق  العلمية،    -.هـ(؛  الكتب  دار  هـ،    1442بريوت: 
 م.2020

 
د واملـُتهمم يف غريب صحيح مسلم/     841إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت  حتفة املـُنجم

 م )ماجستري(.   2020هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -.هـ(؛ حتقيق فيصل حميسن محيد
 

هـ(؛ حتقيق   724عالء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم العط ار الشافعي )ت    /التساعيات
 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -مشهور بن حسن آل سلمان.

 
ختريج أيب   /بحي إمام دار اهلجرةتسمية من روى املوطأ عن اإلمام مالك بن أنس األص

تونس:   -هـ(؛ حتقيق طه بن علي بوسريح.  524حممد هبة هللا بن أمحد بن األكفاين )ت 
 م.  2021هـ،   1442دار سحنون، 
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هـ(؛ قابلها أبصول مؤلفيها 582أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    / تقريب التهذيب

 م. 2021هـ،  1442جدة: دار املنهاج؛ ؟: دار اليسر،  -وقدم هلا دراسة وافية حممد عوامة.
 هـ؟(.   1162هـ(، حممد أمني مريغين )ت    1134ومعه حاشيتا عبدهللا بن سامل البصري )ت  

 
دراسة وحتقيق حممد هـــــ(؛  463)ت  لي اخلطيب البغدادييب بكر أمحد بن عأل  /تقييد العلم

ــ،  1442، دار النصـيحة؛ املدينة املنورة:  دار الناشـر املتميزالرايض:   -بن علي البيضـاين. هــــــــــــــ
 م؟  2020

 م؟ 2020هـ،  1442بريوت: دار اللؤلؤة،  -وبتحقيق الداين منري آل زهوي.
 

أليب    /واألسانيد يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالتمهيد ملا يف املوطأ من املعان  
)ت   القرطيب  عبدالرب   بن  عبدهللا  بن  يوسف  مزيد    463عمر  عبدالباسط  علي  حتقيق  هـ(؛ 

 مج. 13م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار ابن اجلوزي،  -وآخرين.
 

 1086لوفائي )ت أمحد بن أمحد العَجمي ا / تنزيه املصطفى املختار عما مل يثبت من اآلاثر
 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى بن سليمان العلوي.

 ص.  208م، 
 هـ. 1441جامعة احلسن الثاين،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
 1036)ت    أليب العباس أمحد اباب التنبكيت  /تنوير القلوب بتكفري األعمال الصاحلة للذنوب

  1442القاهرة: جملة األزهر،    -هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر.
 م.  2021هـ، 

 هـ من جملة األزهر.  1442هدية عدد مجادى اآلخرة  
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التهذيب )ت    / هتذيب  العسقالين  بن حجر  علي  بن  إعداد    852أمحد  من  هـ(؛  جمموعة 
   مج. 15م،   2020هـ،  1442ديب: مجعية دار الرب ،  -الباحثني.

 
الصحيح شرح  التوشيح   السيوطي    /اجلامع  بكر  بن أيب  ؛ حتقيق (هـ  911ت  )عبدالرمحن 

 مج. 9م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -رضوان جامع رضوان.
 )صحيح البخاري( 

 
الدردير   حممد  بن  أمحد  الفهامة  النحرير  العالمة  سعيد    هـ[/  1201]ت  ثبت  به  اعتىن 

 م. 2020هـ،  1442القاهرة: أنوار األزهر،  -املندوه.
 معه ابالعتناء السابق: فتح القدير يف أحاديث البشري النذير/ للدردير. 

 
 . هـ( 936  )ت الشماع احلليب يمحد بن عل أثبت عمر بن  

 م، ...  2018هـ،  1439ختريج أحاديثه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 
دراسة    هـ(؛  1175مشس الدين حممد بن حسن بن مهِّ ات الدمشقي )ت    /الثيات البخاريث

 . وحتقيق رزاق حسني سرهد
- 423 صم(  2017هـ،  1438)  15نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع

456 . 
 

السيوطي )ت  بن أيب بكر  عبدالرمحنجالل الدين   / ثلج الفؤاد يف أحاديث لبــس السـواد
 . مجال سعــيد مهــــدي؛ حتقيق هـ( 911

 656-595  صم(  2017هـ،    1438)  16نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
 

   (.هـ 1031ي )ت املناو بن علي وف و عبدالر  / نوراأل  زهر من حديث النيباجلامع األ
 م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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حتقيق  ؛  (هـ  761ت  )صالح الدين بن خليل كيكلدي    /حكام املراسيلألجامع التحصيل  

 م. 2019هـ،  1440الرايض: دار اإلفهام،  -عمر بن حسن فالتة.
 

هـ(؛ حتقيق لطيف   655)ت    أليب املؤيد حممد بن حممد اخلوارزمي الرتمجاينجامع املسانيد/  
 مج.  5م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -الرمحن البهرائجي القامسي.

 
هـ(؛ مجع ودراسة وحتقيق وترتيب عبدالباسط    198حيىي بن سعيد القطان )ت  اجلرح والتعديل/  

 م. 2020هـ،  1442دمشق: متوز للنشر،  -خليل درويش.
 

هـ(؛ حتقيق رضا    301جعفر بن حممد املستفاض الفراييب )ت  اجلزء األول من كتاب الصيام/  
 م.  2020هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -بوشامة.

 
صول الشيخ الزاهد أ خرج من  عن الشيوخ الثقات مما جزء فيه من الفوائد املنتقاة العوايل

دراسة  رمحة هللا عليهم/    عن شيوخههـ(    461بن احلسن بن السبط )ت  سعد املظفر    أيب
 م. 2018هـ،  1439املدينة املنورة: مكتبة امليمنة،  -وحتقيق أنيس أمحد مجال.

 
أبو أمية    /روى فيه أحاديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه  جزء من مسند أيب أمية الطرسوسي

مرهف حسني ، حتقيق حسني سليم أسد الداراين هـ(؛ 273)ت  لطرسوسيحممد بن إبراهيم ا
 م.  2020هـ،  1441دمشق: دار املعراج،  -.أسد

 
 ص.  33إبسناد مجيل حممد حليم علي،  /جزءان حديثيان يف فضل يوم عرفة

 ومها: 
 هـ(. 378فضل يوم عرفة/ أليب بكر حممد بن إمساعيل املستملي )ت 

 هـ(. 571بن احلسن بن عساكر )ت فضل يوم عرفة/ أليب القاسم علي 
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 م(.  2020هـ،  1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف حمرم 
 

أليب احلسن نور الدين حممد بن عبداهلادي السندي    /حاشية السندي على سنن الرتمذي
هـ(؛ حتقيق امتياز أمحد السندي، عبدالباقي إدريس السندي، عبدالقادر عبدهللا    1138)ت  

 مج.   3م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -السندي.
 

أمحد اإلمام  عن  الصحيحني  وقع يف  امل  /حديث  بن  عبداهلادي  بن  بن حسن  ربد  يوسف 
 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين. 909املقدسي احلنبلي )ت 

 . (م 2021هـ،  1442)رجب  8 - 7نشر يف جملة الرتاث النبوي ع 
 

هـ(؛ إعداد شعبان   600عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي )ت    /ختم عمدة األحكام الصغرى
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار اليسر،  -العودة.

 وضع يف متنه زوائد عمدة األحكام على بلوغ املرام.
 وأحلق بكل جملس نظمه من كتاب فتح السالم نظم عمدة األحكام. 

جر والزركشي والسفاريين والصنعاين رمحهم  وهبامشه: تعقبات ابن دقيق العيد وابن امللقن وابن ح
 هللا على صاحب العمدة. 

 
  هباء الدين رافع بن شداد أليب احملاسن   صلى هللا عليه/  حاديث النيبأحكام من  دالئل األ

 هـ(. 632األسدي )ت 
 م، ...  2018هـ،  1439حتقيقه يف جامعة األزهر أبسوان، 

 
  -بن عثمان.حتقيق أمحد بن حاج حممد  /السننرسالة أيب داود يف وصف أتليفه لكتاب 

 م.  2021هـ،  1442مقديشو: دار النبيلة، 
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صبغة هللا بن حممد غوث   "/الل همَّ ربَّ هذهم الدَّعوةم التام ة"من    "الرَّب  "رسالة يف إعراب  
 .محدأجمد عويد ، أمحدأمصطفى كامل  دراسة وحتقيق هـ(؛ 1280 )ت املدراسي اهلندي 

م(    2019هـ،    1440)  13ع  3نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج
 . 218-193 ص
 

زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي    /رسالة يف شرح حديث "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا" 
 . هـ(؛ حتقيق عمرو يوسف اجلندي 1031)ت 

القاهرة: دار اإلحسان،    -طبع مع كتابه: شرح القصيدة العينية: يف النفس والروح البن سينا.
 م. 2020هـ،  1442

 
نظمها حممد سعيد بن حممد أمني صفر ]سفر[ املدين    /رسالة اهلدى يف اتباع النيب املقتدى

الرمحن هـ(؛ نشرها وصححها حممد نصيف، حممد عبدالرزاق محزة، سليمان بن عبد  1194)ت  
 م.   2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -الصنيع.

وهي منظومة يف احلض على السنة والعمل هبا ورد البدع وحماربتها وبيان أنواعها وما استحدثه  
 أهل القرن الثاين عشر فيها وأشاعوه واتبعوه.  

 
شهاب الدين أمحد   /صول احلديثأالرسالة الشهابية يف    :رايض األزهار يف جالء األبصار

السيواسي وفاته(؛    860)ت    بن حممود  )خمتلف يف سنة  بن  هـ(  محد  أدراسة وحتقيق علي 
 م. 2021هـ،  1442تركيا: املكتبة اهلامشية،  -.العالميي

 

إستانبول: دار   -هــــــ(؛ بعناية إلياس قبالن  671حيىي بن شرف النووي )ت  رايض الصاحلني/  
 .ص 656م،  2018هـ،   1439الشفاء، 

 
 هـ( 616)ت  يشرف بن املؤيد البغداد أبو سعيدجمد الدين  /مايل وحلية األ زبدة العوايل

 م، ...  2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
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هـ(؛ حتقيق إمساعيل بن الطاهر    12خليل بن علي القرشي )ق    /زبدة الفكر يف مصطلح اخلرب  

 م.  2019هـ،  1441الوادي، اجلزائر: سامي للنشر،  -رمحاين.
 )شرح فيه أربعة أبيات له يف مصطلح احلديث، وزاد عليها(

 
حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت   /سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام 

 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -خرَّج أحاديثه حممد عبدالقادر أمحد عطا. هـ(؛    1182
 مج.  2جـ يف  4م،  2021هـ، 

 
هـ(؛   1182حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت    / بلوغ املرام  املوصلة إىل سبل السالم  

م،    2021هـ،    1442الرايض: دار العاصمة،    -.2ط  -حممد.حتقيق طارق بن عوض هللا بن  
 مج.   5
 

هـ(؛ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي؛    275حممد بن يزيد بن ماجه القزويين )ت    /سنن ابن ماجه
 ص.   672م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار احلديث،  -اعتىن به أنس الشامي.

 
هـ(؛ اعتىن به وراجعه    275أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين )ت    /سنن أيب داود 
 ص. 863م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار احلديث،  -أنس الشامي.

 
هـ(؛ رقم أحاديثه وأبوابه أمحد    279أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت    /سنن الرتمذي

 ص 911م،    2020هـ،    1441ث،  القاهرة: دار احلدي  -حممد شاكر؛ اعتىن به أنس الشامي.
 

اعتىن به ورقمه    /سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي
غدة. أبو  عبدالفتاح  فهارسه  املفهرسة.5ط  - ووضع  السالم،    -،  دار  هـ،   1439القاهرة: 

 مج.   5جـ يف  9م،  2018
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والسالم الصالة  أفضل  عليه  املصطفى  عن  واألحكام  بن   /السنن  حممد  الدين  ضياء 

 هـ(. 643عبدالواحد املقدسي )ت 
 ...  هـ، 1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
؛ حتقيق (ـه  947الدجلي الشافعي )ت  حممد بن حممد  مشس الدين    األربعني النووية/شرح  

 م. 2020هـ،  1441الوادي، اجلزائر: سامي للنشر،  -إمساعيل بن الطاهر رمحاين.
 

  1086شهاب الدين أمحد بن أمحد العَجمي الوفائي )ت    /شرح ثالثيات اإلمام البخاري
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -مرسي حممد حسن.هـ(؛ حتقيق 

يليه للمحقق: رابعيات اإلمام البخاري اليت هلا حكم الثالثيات، وتوايل املنن بثالثيات اإلمام 
 الدارمي والسنن. 

 
شرح    / مسند اإلمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي األزدي  :شرح اجلامع الصحيح 

م،   2019هـ،    1440مسقط: مكتبة مسقط،    -هـ(.  1332عبدهللا بن محيد الساملي )ت  
 مج. 3
 

 536عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري، امللقب ابلصدر الشهيد )ت    /شرح اجلامع الصغري 
الكبيسي. العلمية،    -هـ(؛ حتقيق صالح عواد  الكتب  دار  م،   2020هـ،    1442بريوت: 

 ص. 656
 .هـ( 189الشيباين )ت اجلامع الصغري، يف احلديث، ملؤلفه حممد بن احلسن 

 
هـ(؛ حتقيق مراد عبدالرزاق    490حممد بن أمحد السرخسي )ت حنو    /شرح اجلامع الصغري 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -الرفاعي.
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هـ(؛ حتقيق خالد بن إبراهيم   855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت  شرح سنن أيب داود/  
 مج. 7م،  2017هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -.2ط -املصري.

 
حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي  هـ(؛    321أمحد بن حممد الطحاوي )ت    / شرح معان اآلاثر

 مج.  10م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -القامسي.
 

  947الدجلي الشافعي )ت  حممد بن حممد  مشس الدين    / شبيليشرح منظومة ابن فرح اإل 
 . غازي انيف محيد ،حممد علي مطر ؛ حتقيق (ـه

 )األصل معروف بقصيدة غرامي صحيح، يف مصطلح احلديث(
التارخيية   الدراسات  جملة  يف  مجنشر  تكريت،  جامعة  هـ،   1439)  33ع  10واحلضارية، 

 .183-152 م(، ص2018
 

هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية   643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  الطب النبوي/  
 م.  2020هـ،  1441يف دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية، 

 
سعد الدين أبو املواهب سليمان بن عبدالرمحن مستقيم زاده طرر السالم ألحرار اإلسالم/  

 هـ(؛ حتقيق حممد حممود كالو.  1202)ت 
 حديثًا بدون نقط، مع شرحها بدون نقط[!  40]يشتمل على 

 . (م 2021هـ،  1442)رجب  8 - 7نشر يف جملة الرتاث النبوي ع 
 

عمر بن احلسن بن دحية الكليب أليب اخلطاب    /العل م املشهور يف فوائد فضل األايم والشهور 
هـ،    1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    - هـ(؛ حتقيق طارق طاطمي وآخرين.  633)ت  

 مج.  3م،  2020
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هـ(؛ 1339أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي )ت    /عون املعبود على سنن أيب داود
هـ،    1442دمشق؛ عم ان: مؤسسة الرسالة،    -.مركز الرسالة للدراسات وحتقيق الرتاث   حتقيق

 مج.   14م،  2020
 

بداللطيف ع  هـ(؛ حتقيق925زكراي بن حممد األنصاري )ت    /شرح ألفية العراقيبفتح الباقي  
 مج.  2م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -.ماهر ايسني فحل ،اهلميم

 
هـ(؛    902مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت    /املغيث بشرح ألفية احلديثفتح  

 م. 2020هـ،  1442املنصورة، مصر: مكتبة ابن عباس،  -حتقيق نبيل صالح سليم.

 
املروزي )ت    /الفنت الشورى.  228نعيم بن محاد  بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق جمدي منصور 

 ص. 552م،  2020هـ،  1442الكتب العلمية، 
 

  1057حممد علي بن حممد عالن الصد يقي )ت    /الفتوحات الرابنية على األذكار النووية
هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -ضبطه وخرج آايته عبداملنعم خليل إبراهيم.  هـ(؛

 مج. 4جـ يف  7م،  2021
 

احملكمةالفرائد   والفوائد  تتعلق    املنتظمة  الشريف  احلديث  تدريس  ابتداء  يف  يقال  فيما 
حتقيق حممد  ؛  (982الغيطي )ت   حممد بن أمحد  جنم الدين   /ابلبخاري وأبول ما له من ترمجة

 م؟  2020هـ،  1442، دار طيبة  دمشق: -هيكل.خري بن حممد 
 

  -هـ(؛ حتقيق دغش بن شبيب العجمي.  1206حممد بن عبدالوهاب )ت  فضل اإلسالم/  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: مكتبة أهل األثر، 
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عثمان بن أمحد الفتوحي )ت    / فضل شهر هللا احملرم وآخر ذي احلجة وأدعية وأذكار مأثورة
هـ،    1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -هـ(؛ حتقيق فيصل إبراهيم السويدي.  1064
 م.  2021

 
هـ(؛ حتقيق بكري عالء    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / الفهرست واإلجازة

 ص. 208م،  2021هـ،  1442دمشق: دار الشيخ األكرب،  -الدين.
 

هـ(؛ حتقيق رايض    833مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت    / الفوائد اجلزرية
 فائدة فيما يتعلق حبياة البخاري وصحيحه(  27)ذكر فيها  منسي العيسى.

 هـ(.  1441) 30 - 29حبث نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  
 

ب الدين أمحد بن عبدهللا  حم  /الفوائد العوايل املنتقاة الصحاح املوافقات للشيوخ الثقات
اللهو.  هـ(؛   694)ت    الطربي أنس  بن  مصعب  للنشر،    -حتقيق:  الراين  مؤسسة  بريوت: 
 م. 2020هـ،  1442

 
هـ(؛ حتقيق نفيس أمحد   12عمر بن حممد عارف الفتين النهروايل اهلندي )ق  / الفيض النبوي

 م )طبع يف اهلند(.   2021هـ،    1442بريطانيا: مجاعة رضاء املصطفى،    -القادري املصباحي.
 )يف علوم احلديث( 

 
هـ(؛ حتقيق مازن بن حممد   365عبدهللا بن عدي اجلرجاين )ت    /الكامل يف ضعفاء الرجال 

 مج. 11م،  2018هـ،  1440الرايض: مكتبة الرشد،  -السرساوي.

 
إمساعيل بن  /ألحاديث على ألسنة الناس عما اشتهر من اكشف اخلفاء ومزيل اإللباس 

 هـ(. 1162)ت  حممد العجلوين
 م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة

 هـ(. 911
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
نظم شرح غريب املوطأ وصحيحي البخاري ومسلم  :  لوامع األنوار يف شرح صحاح األخبار 

حسنني هـ(؛ حتقيق    774مشس الدين حممد بن حممد بن رضوان املوصلي )ت    / وضبط ألفاظها
 م؟  2021هـ،   1442دمشق: دار الكمال املتحدة: دار املنهاج القومي،  -سلمان مهدي.

 
هـ(؛ حتقيق حممد حمب الدين  538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت  /ميمتشابه األسا

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار الذخائر: املكتبة العمرية،  -أبو زيد.
 )يف احلديث وغريه(

 
هـ(؛ ضبطه وشرح غريبه    676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت    /منت األربعني النووية

حجازي. بسام  ومنقحة.  -حممد  مزيدة  للدراسات   -ط،  الغواثين  دار  إستانبول:  دمشق؛ 
 ص.  72م،  2019هـ،  1440القرآنية: اجمللس اإلسالمي السوري، 

 
هـ،   1440حنو  كراتشي: مكتبة البشرى،    -ط، جديدة.  -.اجملتىب، الشهري بسنن النسائي

 مج. 2م،  2019حنو 
مع حاشية السندي، وزهر الرىب على اجملتىب للسيوطي، والتقريرات الرابعة للتهانوي، وحاشية  
 السوريت، وتعليقات على: قال أبو عبدالرمحن، مستخرجة من الفيض السماوي وذخرية العقىب. 

 
هـ(؛ حتقيق   716جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف )ت    / خمتصر الرتمذي

 1442الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -حسام الدين أمني محدان.
 مج. 5م،  2020هـ، 
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املختصر من اتريخ هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملهاجرين واألنصار وطبقات 

إبحسان حديثه،   التابعني  عن  يُرغب  ومن  وكناهم  نسبهم  وبعض  ووفاهتم  بعدهم  ومن 
؛ دراسة وحتقيق تيسري  (هـ  256ت  )حممد بن إمساعيل البخاري    /املشهور ابلتاريخ األوسط 

بن عبدهللا عثماين. أبو حيمد، حيىي  الرشد،    -.3ط   -بن سعد   هـ، 1439الرايض: مكتبة 
 فهارس.  5مج -.ص( 447، 1118مج ) 5 م، 2018

 هـ.1422 ،جامعة أم القرى  -صل: رسالتا دكتوراه األ
 

 إعداد  /خمطوطات اجملاميع احلديثية من تصاميم املكتبة األثرية اإللكرتونية  يف املدونة الكربى  
 م.  2020هـ،  1442يف البحرين،  أهل األثر

 : املخطوطة واملكتوبة. اجملموعة األوىل
 

 هـ(. 1298حممد بن أمحد عبدالباري األهدل )ت املسلك الرضي إىل املنهل الروي/ 
 هـ،... 1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تعز، 

 هـ(  1197)املنهل الروي يف اصطالح احلديث النبوي/ سليمان بن حيىي األهدل، ت 
 

إمساعيل بن عمر بن كثري )ت مسند اإلمام أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وأايمه وأحكامه/  
 1440مسقط: مكتبة الوراق العامة،    -غالية بنت سامل آل سعيد.هـ(؛ دراسة وحتقيق    774

 ص. 854م،  2019هـ، 
 

حممد عابد    /الفقهيةمسند اإلمام أيب حنيفة مع شرح املال علي القاري على ترتيب األبواب  
؟،    -هـ(؛ حتقيق كامران العطاري، حممد عديل الصديقي.  1257)ت    السندي  بن أمحد علي

 م. 2020هـ،  1442
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هـ(؛   1028عيسى بن حممد الثعاليب اجلعفري )ت    /مسند اإلمام األعظم أيب حنيفة رمحه هللا
 م.  2020هـ،   1442 إستانبول: دار السمان، -حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي القامسي.

 
هـ(؛   879مجعه قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت  مسند عقبة بن عامر اجلهين رضي هللا عنه/  

 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  - حتقيق طلحة بن مرتضى.
 

حتقيق هـ(؛    558ت  يب منصور شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين )أل  /مسند الفردوس 
 مج.  8م،  2021هـ،  1442مصر،  -عمرو شوقي عبدالعظيم، عمرو عبدالعظيم احلويين.

 
حتقيق   /هـ(  416مشيخة ابن النحاس املصري اإلمام أيب حممد عبدالرمحن بن عمر )ت  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -ايسر مصطفى الشيخ.
 

البندنيجي البغدادي عيسى بن موسى  اهلدى صفاء الدين    أليب/املشيخة البندنيجية البغدادية
تكريت: دار اإلبداع،    -موسى ايسني احلسيين، علي حممد احلسيين.  هـ(؛ حتقيق  1283)ت  

 ص.  249م،  2020هـ،  1441
 

العراقي عماد ؛ حتقيق  (هـ  360ت  )أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين    /املعجم الصغري 
 مج  4م،    2020هـ،    1442دمشق: دار الرسالة العاملية،    -الدين خليل بن حممد الفهداوي.

 وعليه أحكام حممد انصر الدين األلباين.
 

أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح   /مقدمة ابن الصالح:  نواع علوم احلديثأمعرفة  
السنة،    -ع.هـ(؛ حتقيق حممد علي اجلام  643الشهرزوري )ت   هـ،    1439القاهرة: مكتبة 

 م.  2018
 ي والتقييد واإليضاح للحافظ العراقي. من النكت البن حجر والزركش خمتارة مع تعليقات 
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أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  معرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة/  
 م.  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق علي جاد هللا. 852

 
 -هـ(؛ حتقيق حممد الشاذيل النيفر. 536ت )حممد بن علي املازري   /املعلم بفوائد مسلم

 م. 2021هـ،  1442تونس: دار سحنون: دار احلكمة، 
 

 حتقيق(؛  هـ  529)ت  عبدالغافر بن إمساعيل الفارسي  حلسن  أليب ا  /املفهمم لصحيح مسلم
 1442الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -. مشهور بن مرزوق احلرازي

 مج. 3م،  2020هـ، 
 جامعة أم القرى.  -األصل: رسالة دكتوراه 

 
 -   922)  اليمين  يعبدالرمحن بن احلسني النزيل   عبدهللا  أليب  /شرح غريب احلديث  املفيد يف 
 . هـ( 1000

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

هـ(؛ حتقيق    1188أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي )ت    /املقرتح يف شرح أبيات ابن فرح
 ص.  192م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد أحن اش الُغماري.

 )يعين ابألبيات منظومة ابن فرح اإلشبيلي، املعروفة بغرامي صحيح( 
 للمؤلف نفسه.  /منظومة يف ألقاب احلديثومعه: 

 
النووي )ت    /مقدمة شرح صحيح مسلم هـ(؛ حتقيق حممد بن علي   676حيىي بن شرف 

 م. 2020هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -البيضاين.
 

بريوت:    -هـ(.  1052الدهلوي )ت  عبداحلق بن سيف الدين    /املقدمة يف أصول احلديث
 م.  2021هـ،   1442دار الرايحني، 
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 هـ(.  1395مع حواشي السعدي/ عميم اإلحسان اجملددي )ت  
 واحلاشية اجلديدة املسماة ابملفهِّمة/ أليب أجمد أمحد رضا العط اري الشامي.

 يليها: خرائط علم أصول احلديث.
 

هـ(؛ حتقيق   458)ت    أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  / مقدمة كتاب معرفة السنن واآلاثر
هـ،   1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،    -حممد بن علي البيضاين.

 م.  2020
 

عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت    /منار اإلسالم برتتيب كتاب الوهم واإليهام
 2021هـ،    1442الشارقة: جامعة الشارقة،    -محدة أمحد املهريي.  دراسة وحتقيقهـ(؛  762

 مج.   4م، 
 هـ. 1441جامعة الشارقة،   -األصل: رسالة دكتوراه 

األحكام"  ابألصل:  املقصود الواقعني يف كتاب  واإليهام  الوهم  بن   "بيان  علي  القطان  البن 
 ."الوهم واإليهام"هـ، وقد يذكر اختصارًا بــ628حممد، ت 

 
عبدامللك بن علي   /ألذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملنيمنتخب احلبل املتني يف ا

  2020هـ،    1442هـ(؛ حتقيق حممد بن إبراهيم شايب شريف،    896البكري الصديقي )ت  
 ص.  75م، 

 هـ. 14/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

انتقاء   /هـ( 412منتقى لطيف من أمايل أيب الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس )ت 
 وتعليق حممد خمتار. 

 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 
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حتقيق هـ(؛    972)ت    حممد بن حممد الفيشياملنتقى من املنتخب يف غريب ألفاظ املوطأ/  
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -يونس بقيان.

 
 - حتقيق صالح حممد عويضة.  هـ(؛  1065عمر بن حممد البيقوين )ت بعد    / املنظومة البيقونية

 ص. 232م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 
 هـ(. 1122بشرح الشيخ حممد بن عبدالباقي الزرقاين )ت 

 هـ(. 1190مع حاشية الشيخ عطية األجهوري )ت 
 

هـ(؛ حتقيق نور    670شهاب الدين عمر بن أيوب بن طُغريل الدمشقي )ت    منية األنيس/ 
 الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي.

 ء فيه أحاديث وأخبار وأشعار مسندة()جز 
 هـ(.  1439)ربيع األول  100نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
 ؛ هـ(   191ت  رواية عبدالرمحن بن القاسم العتقي )؛  هـ(  179ت  مالك بن أنس )   /ملوطأا

م   2017هـ،    1439طنجة: جامعة القاضي عياض،    - حممد صاحل املتنوسي.  حتقيق وتقدمي
 )دكتوراه(. 

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

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك خالد يف أهبا، 
 

هـ( وعبدالرمحن بن    197هـ(؛ رواية عبدهللا بن وهب )ت    179مالك بن أنس )ت    /املوطأ
هـ(؛ حتقيق بش ار    320هـ(؛ مجع حممد بن عمري بن َجْرصا الدمشقي )ت    191القاسم )ت  

 م؟  2019هـ،  1441تونس: دار الغرب اإلسالمي،  -.عو اد معروف، حممد علي األزهري
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هـ(؛ حتقيق  242هـ(؛ رواية أيب مصعب الزهري املدين )ت  179مالك بن أنس )ت  / املوطأ
  2020هـ،    1442دمشق: دار الرسالة العاملية،    -بشار عواد معروف، حممود حممد خليل.

 مج.  2م، 
 

رواية الشافعي عن مالك؛ إعداد وترتيب حممد لطفي بن حممد يوسف    /موطأ اإلمام مالك
ج  -البنجري. اتريخ  كراتشي:  اإلسالمي،  والتحقيق  الدعوة  جملس  اإلسالمية،  العلوم  امعة 
 ص.  357م،  2016هـ،  1437املقدمة 

 
هـ(؛    224أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت    /الناسخ واملنسوخ يف الكتاب والسنة

عطا. القادر  عبد  مصطفى  العلمية،    -حتقيق  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.248

 
هـ(؛  841إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت  /الصحيح على اجلامع الصحيح   الناظر

دمشق: دار عطاءات العلم: دار املنهاج القومي،   -حتقيق اللجنة العلمية بدار الكمال املتحدة.
 مج. 4م،  2020هـ،  1442

 )يعين صحيح البخاري( 
 

هـ(؛ حتقيق   1175ات )ت  مشس الدين حممد بن حسن بن مهِّ    /نتيجة النظر يف علم األثر 
 أمحد حامد الدليمي. 

 .م( 2018هـ،  1439) 17ع  1نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج
 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين    / األثرأهل  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح  
 2020هـ،    1442املدينة املنورة: احملقق،    -عبداحملسن بن حممد القاسم.  هـ(؛ حتقيق  852)ت  

 )متون طالب العلم(.  -م.
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هـ(؛   762مجال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي )ت  نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية/  
 مج.   4م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  - حتقيق أمحد مشس الدين.

 هـ(. 593مع اهلداية شرح بداية املبتدي/ برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت 
 هـ(. 879يليه: منية األملعي فيما فات الزيلعي/ زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت 

 
 -هـ(.  1339بن يوسف الفارسي )ت    حبيب  /نظم الدرر يف بعض أقسام احلديث واخلرب 

 م. 2017هـ،  1438مسقط: مكتبة الوراق العامة، 
 ومعه: شرح نظم الدرر/ حممد بن سعد اخلطيب.

 
عبدالرمحن بن أيب  /املشهور أبلفية السيوطي يف مصطلح احلديثنظم الدرر يف علم األثر،  

مكة املكرمة: دار طيبة    -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدالكرمي اإلسحاقي.  911بكر السيوطي )ت  
 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 

 
 1314)ت بعد    حممد العروسي بن أمحد البخاري الغدامسي  / نفائس اجلواهر ورايض النواظر

هـ،   1442،  جممع ليبيا للدراسات املتقدمةليبيا:    -هـ(؛ اعتىن هبا إبراهيم عبداجلليل اإلمام.
 (. حاديث نبويةص. )أ 88م،  2020

 ومعه للمؤلف نفسه: زبدة الفائزين يف كالم سيد املرسلني ومناقب اإلمام مالك. 
 

عبدالرمحن بن سليمان األهدل النف س اليمان والروح الرُيان يف إجازة القضاة بين الشوكان/  
األهدل.هـ(؛    1250الزبيدي )ت   بن عبده  بن حممد  الربهان،    -حتقيق حممد  دار  اليمن: 

 م؟ 2020هـ،  1442
 
 774  أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )ت   /نكاح األبرار وزواج األخيار 

 ص. 160م،  2017هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  - هـ(؛ حتقيق كامل عويضة.
 )ذكر الناشر أنه كتاب يف احلديث(
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  أليب احلسن صاحل بن الصديق النمازي اخلزرجي األنصاري  /الالئح يف مشايخ صاحل  لنور ا

 م. 2020هـ،    1442أهبا: احملقق،    -.دراسة وحتقيق حممد بن منصور آل حاويهـ(؛  965)ت  
 

 1183)ت  البيوميعلي بن حجازي نور الدين  /هداايت الباري على ثالثيات البخاري
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق حممد سعد عبداملعبود.

 
أليب الفيض حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت    /اخلميصةهداية أهل اخلصيصة بشرح حديث  

 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد إلياس املراكشي. 1327
وهو شرح حديثي فقهي أصويل عرفاين حلديث البخاري "اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم...  

 فإهنا أهلتين آنًفا عن صاليت".  
 

 ابةالسرية والشمائل والصح 

 

حممد بن علي الصب ان )ت    /إحتاف أهل اإلسالم فيما يتعلق ابملصطفى وأهل بيته الكرام
حسني.  1206 أمني  حممد  فوزي  حتقيق  جامعة؟،    -هـ(؛  م   2020هـ،    1442مصر: 

 )ماجستري(. 
 

أليب الوليد حممد بن الشحنة   / يف ذكر حال أشرف الربية صلى هللا عليه وسلم  األرجوزة امليئية
 م 2020هـ،    1442عم ان: دار الفتح،    - هـ(؛ حتقيق حممد أمحد آل رحاب.  815احلليب )ت  

 هـ(.  792وهي املنسوبة خطأ إىل ابن أيب العز احلنفي )ت 
 

هـ(؛ حتقيق عمرو   1205حممد مرتضى الزبيدي )ت  إيضاح املدارك ابإلفصاح عن العواتك/  
 م.  2021هـ،   1442الكويت: مربة اآلل واألصحاب،  -بسيوين.

 يليه: رسالة يف حتقيق حديث "أان ابن العواتك". 
 )سبق صدور الكتاب من سنوات، وهذه طبعة جديدة، كما يبدو( 
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رين دين حممد بن أمحد الغيطي جنم ال  /هبجة السامعني والناظرين مبولد سيد األولني واآلخم

القاهرة: جملة األزهر،   -هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر.  982)ت  
 م.  2020هـ،  14425

 هـ.  1442هدية جملة األزهر، ربيع األول 
 
)ت بن العريب    حممد بن عبدهللا  يب بكرأل  /نبيه الغيب على مقدار النيب صلى هللا عليه وسلم ت

 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -إبراهيم بن حممد َوبـُْلوش.حتقيق  هـ(؛ 543
 

مالوي )ت    /تنزيه النواظر يف مآثر سيد األولني واألواخر   1127عبداملعطي بن سامل الس ِّ
 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق حممد جاسم الدَُّكيلة.

 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن امللقن )ت   /النيب صلى هللا عليه وسلمخصائص  

 م.  2020هـ،   1441نواكشوط: دار اإلسراء،  -هـ(؛ حتقيق عيد عبدالرحيم رفاعي. 804
 

وسلم عليه  هللا  صلى  املختار  النيب  أحوال  يف  األخبار  هللا   / خالصة  فضل  بن  حممود 
 . سة وحتقيق خالد هاشم حممددرا (؛هـ 1038 )ت سكداري اجللويت األُ 

 . يف العلم واملعرفة منه، الباب الرابعحتقيق 
م( 2018هـ،    1439)  11ع  2نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 . 154-121 ص
 

شهاب الدين أمحد بن حممد املتويل الشافعي   /رسالة يف زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .عمر قحطان العزاوي  دراسة وحتقيقهـ(؛  1003 )ت 

 2020هـ،    1441)  19  نشرت يف جملة امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية، جامعة سامراء ع
 .270-251 م(، ص
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 (.هـ 1189)ت حممد بن احلاج  /سرية املصطفى شرح ذات الشفا يف  رفع اخلفا يف 

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر بكفر الشيخ، 
 

)ت؟(؛    الغجرايت  ملك أمحد بن امللك بري حممد الفاروقي  /زاد األحباب يف مناقب األصحاب
بريوت: دار الكتب    -حممود علي املشاهدي املصباحي، حممد انصر حسني املصباحي.  حتقيق

 ص.  536م،  2021هـ، 1442العلمية، 
 )يف مناقب الصحابة رضي هللا عنهم( 

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  زهر اخلمائل على الشمائل/  

 م؟  2020هـ،  1442مصر، أو إندونيسيا: احملقق،  -حتقيق هشام الكامل حامد الشافعي.
 

  .هـ( 213عبدامللك بن هشام األنصاري )ت  /السرية النبوية
 م، ...  2020هـ،  1441ه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، حتقيق

 
مجال الدين يوسف بن حسن بن    /الشجرة النبوية يف نسب خري الربية صلى هللا عليه وسلم

دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.4ط  -حميي الدين ديب مستو.  هـ(؛ حتقيق   909املربد )ت  
   ص. 205م،  2019هـ،  1440

 
للقسطالن    ابملنح احملمدية  على املواهب اللدنيةهـ(    1122)ت  شرح العالمة الزرقان  

العلمية،    -ضبطه وصححه حممد عبدالعزيز اخلالدي.هـ(/    927)ت   بريوت: دار الكتب 
 مج. 12م،  2020هـ،  1442

 
القاهرة:    -هـ(.  1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت    /شرح خمتصر الشمائل احملمدية

 م. 2020هـ؟،  1442للنشر،  كشيدة
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صلى   حوال الرضية يف هجرة خري الربيةحكام السنية واأل يف األشرح منظومة الدرة الضوية  

هـ(؛ حتقيق حممد بن   808شهاب الدين أمحد بن العماد األقفهسي )ت  هللا عليه وسلم/  
 ص.  490م،  2018هـ،  1439 ،جائزة ديب الدولية للقرآن الكرميديب:   -كايد الكايد.

 
صنع    هــ(؛  544القاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت    /الشفا بتعريف حقوق املصطفى

هـ،    1441القاهرة: دار إبداع،    -.دراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث لل حواشيه مكتب التبيان  
 ص. 672م،  2020

  :وعليه
 .هـ( 873ألمحد بن حممد الشمين )ت  /لفاظ الشفاءأمزيل اخلفاء عن 

أيب بكر السيوطي )ت  بن جلالل الدين عبد الرمحن  /مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا
 .هـ( 911

 .هـ( 1014 ت فوائد من شرح الشفا ملال علي القاري اهلروي )
 

احملمدية الكجرايت  /الشمائل  عبدالصمد  بن  بن    1130)ت    عبدالرسول  أمحد  هـ(؛ حتقيق 
 م.  2020هـ،  1441بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،  -عدانن أبو ارشيد.

 
حممد   /الفخر املتوايل فيمن انتسب إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من اخلدم واملوايل

بغداد: مكتب احلجى،   -هـ(؛ حتقيق ظاهر أمحد قادر.  902بن عبدالرمحن السخاوي )ت  
 ص.  80م،  2020هـ،  1441
  

عبدالرمحن بن حممد اهلامشي الواسطي لباب النقول يف شرف الرسول صلى هللا عليه وسلم/  
 هـ(. 621)ت 

 ...  هـ، 1442دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
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  711عماد الدين أمحد بن إبراهيم ابن شيخ احلزاميني الواسطي )ت    /خمتصر السرية النبوية
الكويت: شركة دار    -هـ(، فيصل يوسف العلي.  1438هـ(؛ حتقيق وليد بن حممد العلي )ت  

 م. 2020هـ،  1442مدى، 
 

عبدهللا بن علي  خمتصر الشفا، املسمى حسن الوفا ابلتنبيه على بعض حقوق املصطفى/  
القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد سعد عبداملعبود.  1234سويدان الدَّمليجي )ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

 1129)ت    الغجرايت  حممد فاضل الشهيد بن حممد حامد  /معدن الفضائل يف شرح الشمائل
  2021هـ،  1442  بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممود علي املشاهدي املصباحي.  هـ(؛ حتقيق

 ص.  608م، 
 

ق املصطفى حممد بن حممد الطيب   /صلى هللا عليه وسلم  منار االصطفا يف بيان أمساء ُحال 
يت )ت   م  2020هـ،1442عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق حمفوظ أمحد السلهيت.1191التافال 

 
شرحه وعلق عليه هـ(؛    923)ت    أمحد بن حممد القسطالين  /املواهب اللدنية ابملنح احملمدية

هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة كاملة.  -مأمون حميي الدين اجلن ان. 
 مج. 3م،  2018

 
احملمدية الشمائل  على  اللدنية  )ت    /املواهب  الباجوري  حممد  بن    - هـ(.  1277إبراهيم 

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر، 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق   541إمساعيل بن عبدالباقي اليازجي )ت    /الكالم على املولداملورد يف  
 محد صاحل احلميدة. 

 هـ(.   1441) 1جـ 192نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع 
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نزهة األبصار يف مناقب األئمة األربعة األخيار ومزيد من معجزات النيب املختار صلى هللا  

وعل عليه  والنهاروسلم  الليل  دام  ما  آله وصحبه  بن    /ى  احلسني  بن  احلسن  الدين  بدر 
وي.  923الطولوين املعمار )ت   الشارقة: دار البشري،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن إمساعيل اهلِّال 

 م. 2021هـ،  1442
 

 )ت   يبن العجمابراهيم بن حممد سبط  إ برهان الدين    / نور النرباس على سرية ابن سيد الناس
 هـ(. 841

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

 والدايانت  والفرق  )وتتضمن علم الكالم( العقيدة
 

املتلوة واألخبار   الشريعة ابآلايت  به  القرب وسؤال امللكني على ما وردت  إثبات عذاب 
أليب   /سبحانه وتعاىلاملروية وأقاويل سلف هذه األمة مع جواز ذلك ابلعقل يف قدرة هللا  

صنعاء: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد بن حسني األفلحي.  458بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  
 م. 2021هـ،  1442اآلاثر، 

 
مان على سؤاالت  جواب الشيخ انصر بن جاعد بن مخيس اخلروصي العُ   األجوبة املغربية: 

اخلروصي )ت    انصر بن جاعدن  صنعة أيب نبها  سعيد بن يوسف الوهيب اليسجين املغريب/
 م. 2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة ُعمان،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن سامل اخلروصي. 1262

 )يف فقه اإلابضية وعقيدهتم(
 

هـ(؛   911بن أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحناالحتفال بسؤال األطفال/  
 ص.   22حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، 

م، وهي حول فتنة    2020هـ،    1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف شهر صفر  
 األطفال يف قبورهم قبل البلوغ(. 
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حممد بن علي القلعي الشافعي   /سالم املرتكبني الكبائر العظامهل اإلأحكام العصاة من  أ

)ت   العوبثاين.  577الظفاري  صاحل  بن  هادي  البلوشي،  حسن  بن  إبراهيم  حتقيق   - هـ(؛ 
 م. 2017هـ،  1438مسقط: مكتبة الوراق العامة، 

 
 520أليب احلجاج يوسف بن موسى السرقسطي الضرير )ت    /األرجوزة الصغرى يف االعتقاد

 م. )التاريخ غري دقيق(.   2020هـ،    1442املغرب،    -تات.هـ(؛ حتقيق أمحد الفراك، حممد الف
 

؛ هـ(  694لديريين )ت  ا  عبدالعزيز بن أمحد الدَّمريي  /النصارى  الرد علىإرشاد احليارى يف  
 حتقيق محزة العايش.

 هـ(. 1439)مجادى اآلخرة  101نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

التوحيد/   املريد يف معرفة خالصة علم  احلمزاوي )ت  إرشاد  العدوي  هـ(؛   1303حسن 
 م. 2020هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -حتقيق حممد سيد بن حيىي الداغستاين.

)ت   األبياري  جنا  بن  عبداهلادي  املريد/  إرشاد  على شرح  النضيد  الطلع  زهرة  وعليه حاشية 
 هـ(.  1305

 
؛ حتقيق (هـ  771ت  حممد بن احلسن بن املطهر احللي )  /سرتشدين يف أصول الدينإرشاد امل

 .مصطفى أمحدي
 .م( 2017هـ،  1438) 3نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
 هـ(. 361أليب سعيد حممد بن سعيد الكدمي )ت  االستقامة/ 

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة السلطان قابوس، 
 )وهو يف الوالء والرباء عند اإلابضية(    
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اإلسـراء واملعراج، أو خالصـة الفضـل الفائق يف معراج خري اخلالئق صـلى هللا عليه وسـلم/  
ــ(؛ اعتىن به حسن أمحد إسرب. 942حممد بن يوسف الصاحلي الشامي )ت  بريوت: دار  -هــ

 م.  2020هـ،  1442، ابن حزم
 

هـ(؛ بعناية    429أليب منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي األشعري )ت  األمساء والصفات/  
الشرفاوي. التقوى،    -أنس حممد عدانن  دار  عنه،   2020هـ،    1442دمشق:  )أعلن  م؟ 

 ويتأكد من نشره(. 
 )وينظر الكتاب نفسه بعنوان: تفسري األمساء والصفات(

 
اإلمامإشارات   عبارات  من  البياضي    /املرام  الدين  سنان  بن  بن حسن  أمحد  الدين  كمال 

هـ(؛ اعتىن إبخراجه أحسن   1371هـ(؛ تقدمي حممد زاهد الكوثري )ت    1098احلنفي )ت  
 )يف علم الكالم( م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -أمحد عبدالشكور.

 
 -هـ(؛ حتقيق دغش بن شبيب العجمي.  1206حممد بن عبدالوهاب )ت  أصول اإلميان/  

 م.  2021هـ،  1442الكويت: مكتبة أهل األثر، 
 

الدين/   الغزنوي )ت  أصول  بن حممد  أمحد  الدين  أبو    593مجال  هـ(؛ حتقيق سعد حممد 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -حطب.

 
أصول الدين وشرح أقاويل املسلمني: سرية أليب املنذر سلمة بن مسلم العوتيب الصحاري 

الكلويني  5  )ق  علي  بن  احلسني  وأخيه  علي  بن  علي  إىل  لقمانحتقيق    /هـ(  بن    عمر 
 ص179م،    2020هـ،    1441نزوى: جامعة نزوى،    -مصطفى بن حممد شريفي.،  بوعصبانة

 
 ص.  29هـ(؛ حتقيق ليث احلَيايل،  219حلميدي )ت عبدهللا بن الزبري ا /أصول السنة

  م. 2021هـ،  25/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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هـ(؛ قرأه وعلق عليه    371أليب بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي )ت    / اعتقاد أهل السنة

 م. 2020هـ،  1442الرايض: مكتبة دار املنهاج،  -مجال عزون.
 وبذيله: 
 جواب اإلمام أمحد عن أسئلة املروذي.  -

 جواب أيب بكر اخلطيب البغدادي عن سؤال بعض أهل دمشق يف الصفات.  -

 فصل يف الثناء على أصحاب احلديث البن عقيل.  -
 

إلسالم وإثبات نبوة  اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين ا
  656أليب العباس أمحد بن عمر األنصاري القرطيب )ت  نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم/  

 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق مسري قدوري.
 

شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن  لاإلعالم يف قواطع اإلسالم يف ألفاظ الكفر/  
املنصورة: دار اللؤلؤة،    - حتقيق جمدي عطية السمنودي وزميله.هـ(؛    974)ت    حجر اهليتمي 

 م.  2021هـ،  1442
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد    505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  االقتصاد يف االعتقاد/  
 ص. 144م،  2021هـ،  1442العلمية، بريوت: دار الكتب   -اخلليلي.

 
 1184ي )ت املراد مراد بن حممد بنعلي   /م الدروز والتيامنةاحكأئمة العالنة يف قوال األأ

 م. 2017هـ،  1438الرايض: الناشر املتميز،  -هـ؛ حتقيق عارف بن مزيد السحيمي.
على طائفة الدروز والتيامنة/    )وأشري إىل الكتاب الذي سبقت اإلشارة إليه: النبذة العالنة ابلنداء

 هـ( 1121إمساعيل بن عبدالباقي اليازجي، ت 
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حتقيق هـ(؛    224)ت    يب عبيد القاسم بن سالم اهلروي أل  /اإلميان ومعامله واستكماله ودرجاته
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الرايدة،  -الشرباوي بن أيب املعاطي املصري.

 
بن الوزير  حممد بن إبراهيم  / اطع يف معرفة الصانع ومجيع ما جاءت به الشرائعقلربهان الا

،  دار الصميعيالرايض:  -.عمار بن عبدهللا البهندي هـ(؛ حتقيق 840الصنعاين )ت 
 م. 2020هـ،  1442

 
مجع  بيان شبهة احلروفية وإعالن ما انتحلته اجلهمية وجل يان ما اعتقدته املباحية احللولية/  

 هـ(؛ نسخه حممد خمتار.  430أيب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين )ت 
هـ(  395ملحق فيه نصان فريدان يف مسألة اللفظ/ حممد بن إسحاق بن منده األصبهاين )ت  

 يف مسألة اللفظ.فيهما أتريخ مبك ِّر للخالف 
 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 

 عنوان النص يف اجمللة: األول من بيان شبهة احلروفية... 
 
يب املعني ميمون  أل  /بصرة األدلة يف أصول الدين على مدرسة اإلمام أيب منصور املاتريدي ت

بريوت: دار الكتب    -هـ(؛ اعتىن به حممد عبدالقادر شاهني.  1114)ت    بن حممد النسفي
 ص.  840، م 2020هـ،  1442العلمية، 

 
احلاجب ابن  عقيدة  تضمنته  ملا  املطالب  بلسان   /حترير  امللقب  التونسي،  الكومي  البكي 

 م.  2020هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ بعناية نزار محادي. 916اجلماعة )ت 
 

هـ(؛   832ي )ت  امليورق  حممد عبدهللا الرتمجاين  أليب  / هل الصليبأعلى    ريب يف الرد  ة األحتف
 م. 2020هـ،  1441، سالمية: دار البشائر اإلبريوت  -.2ط -حتقيق عمر وفيق الداعوق.
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عقيل هـ(؛ حتقيق  826)ت   السيوريبن عبدهللا ملقداد ا /هليةالتحفة التاجية يف التقرابت اإل
 .مجاد الكفلي

 )أدعية وعقائد شيعية( 
 .355-293 م( ص 2018هـ،  1439) 5نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
هـ(؛   850)ت حنو  احلبلروديبن حممد جنم الدين خضر حتفة املتقني يف بيان أصول الدين/ 

 .مصطفى أمحديحتقيق 
 )العقيدة عند الشيعة(

 .330-299 م( ص 2019هـ،  1440) 8احملقق، العراق، عنشر يف جملة 
 

  -هـ(؛ حتقيق دغش بن شبيب العجمي.  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  التدمرية/  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: مكتبة أهل األثر، 

 حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع.
 

هـ(؛ حتقيق   714حسام الدين حسني بن علي السغناقي )ت    /التسديد يف شرح التمهيد 
 م.  2021هـ،  1442إستانبول: وقف الداينة الرتكي،  -علي طارق زايد يلماز.

 (التسديد يف شرح التمهيد يف قواعد التوحيد)
 

 478أليب القاسم عبداجلليل بن أيب بكر الربعي القريواين )ت بعد  التسديد يف شرح التمهيد/  
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -قيق محزة أمحد النهريي.هـ(؛ حت

بيان  مع  فيه على أهل البدع    ردَّ   )وهو شرح لكتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين،
 ة( عقائدهم وآرائهم الباطل 

 ومعه للشارح رسائل ومسائل يف الفقه واألصول.
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جالل الدين حممد بن أسعد الدَّوَّاين    /منت العقائدالتعليقات على شرح العقائد العضدية على  
هـ،   1442املدينة املنورة: دار السراج،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا هيجدومنز الكماخي.  908)ت  

 م.  2020
 

 429أليب منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي األشعري )ت  تفسري األمساء والصفات/  
جامعة األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ الكويت:    القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.

 مج. 3م،  2020هـ،  1442دار الضياء، 
 )وينظر الكتاب نفسه بعنوان: األمساء والصفات(

 
 909مجال الدين يوسف بن حسن بن املربد احلنبلي )ت    /التمهيد يف الكالم على التوحيد

م )متويل   2021هـ،    1442  الرايض: دار العقيدة،  -هـ(؛ حتقيق حسني بن مانع القحطاين.
 أوقاف الشيخ صاحل بن حممد اجلربوع(. 

 
صلى هللا عليه وسلم أو أحد أصحابه    تنبيه الوالة واحلكام على أحكام شامت خري األانم

 - هـ(؛ اعتىن به أبو عمر هداية عبدالعزيز.  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /الكرام
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
حممد بن أمحد املسناوي الد ِّاليت تنزيه ذوي الوالية والعرفان عن عقائد أهل الزيغ واخلذالن/  

ب.  1136املالكي )ت    م 2020هـ،    1442ن: دار الفتح،  عم ا  -هـ(؛ حتقيق عبدالصمد بوذاي 
 

  -شي.وتبكر طوابل أوغلي، حممد آر هـ(؛ حتقيق    333حممد بن حممد املاتريدي )ت    /التوحيد
 م.  2021هـ،  1442، وقف الداينة الرتكي إستانبول:  -.3ط
 

  -مجعه واعتىن به عادل بن عبدهللا آل محدان.  /األثرو اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة  
 ( عقيدة من عقائد أهل السنة. 62حوى )  م.  2020هـ،    1442بريوت: دار اللؤلؤة،    -.2ط
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ايف يف الرد  على امل ْرجي احل /ع اجلايف بتد اجلواب الشــَّ ي نفأمحد بن أمحد بن عبد اللطيف الشــَّ

 .حممد حمسن راضي؛ حتقيق هـ( 893 )ت 
 الزيدية()ردود على 

 .441-370ص  م( 2017هـ،  1438)  39مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن سامل    1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /جواب مسائل النصارى
 ص. 174م،  2020هـ،  1441مسقط: ذاكرة ُعمان،  -اخلروصي

 
  1332نور الدين عبدهللا بن مُحيد الساملي )ت  جوهر النظام يف علمي األداين واألحكام/  

هـ(؛ حترير وتصحيح إبراهيم بن    1385هـ(؛ تعليق أيب إسحاق إبراهيم بن حممد أطَّفي ِّش )ت 
  1439مسقط: وزارة األوقاف،    -.2ط  -سعيد العربي؛ ضبط نصه إمساعيل بن انصر العويف.

 مج. 2م،  2018هـ، 
 )عقيدة وفقه عند اإلابضية(

 
ر/ هـ(؛ حتقيق سعيد بن خالد   557)ت  الكندي أمحد بن عبدهللا  أليب بكر اجلوهري املقت صم

 م. 2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة ُعمان،  -الراشدي .

 وهو يف علم الكالم رمبا عند اإلابضية(  سي ِّدة إمساعيل كاشف، ه من قبلحتقيق)وسبق 
 

هـ(؛ حتقيق   1277إبراهيم بن حممد الباجوري )ت  أم  الرباهني/  جوري على  يالب  اإلمامحاشية  
 م 2020هـ،    1442القاهرة: دار الصاحل: دار مشكاة األزهريني،    - .2ط  -مصطفى أبو زيد.

 ومعها:
 تقريرات اإلمامني الشمس األنبايب وأمحد اأُلجهوري. 
هـ( )يف املسائل املختلف فيها بني    1096قرة العني يف مجع البني/ حيىي بن حممد الشاوي )ت  

 األشاعرة واملاتريدية(.  
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السكتان على   للسنوسي/  حاشية  الرباهني  أم  الكفل.شرح  ذو  بن  أمحد عارف    -حتقيق 

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 
 هـ( 1062ت ، مهدي عيسى بن عبدالرمحن السكتاين وأب)

حاشية على   هـ، وكانت بعنوان:   1441جامعة القاضي عياض،    - )األصل: رسالة دكتوراه  
 (شرح عقيدة صغرى السنوسي

 
حتقيق مصــطفى أبو  /حاشــية العالمة أيب الربكات الدردير على شــرح أم الرباهني للهدهدي

  م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل: مشكاة األزهريني،  -زيد.
ــاعرة واملاتردية ،قرة العني يف مجع البني :ومعها ــائل املختلف فيها بني األشــــــــ حيىي بن   /يف املســــــــ

 هـ(. 1096حممد الشاوي )ت 
 

حتقيق عمرو    / هـ( على شرح أم  الرباهني للهدهدي  1201حاشية العالمة الدردير )ت  
 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار الفتح،  - يوسف اجلندي.

والشرقاوي   السُّكتاين  حواشي  من  وتعليقات  األخرى،  من كتبه  للدردير  تعليقات  عليها 
 .والدسوقي

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /احلبائك يف أخبار املالئك

 م؟ 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حتقيق إسالم منصور عبداحلميد.
 

عي التوكل يف ترك العمل واحلجة  نكار على من يدَّ احلث على التجارة والصناعة والعمل واإل
أبو هـ(  311)ت  اخلالل  أليب بكر أمحد بن حممد    /عليهم يف ذلك به عبدالفتاح  ؛ اعتىن 

 ص. 128م،   2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -غدة.
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هـ(؛ ترمجة وحتقيق أنوار أمحد   1340أمحد رضا خان )ت    /حياة املوات يف مساع األموات
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -خان البغدادي.

 
هـ(؛ حتقيق عبداحلميد   1336أمحد فائز الربزجني )ت    /خالصة العقيدة يف شرح الدرة الفريدة

 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -حممد أمني الكردي.
 وعليه تقاريظ أكابر علماء السليمانية يف عصر الشارح.

 
السنوس عقيدة  شرح  الفريدة  ابحلفيدة  يالدرة  حممد    /املسماة  بن  أمحد  الدين  شهاب 

  1440القاهرة: جامعة األزهر،    -أماين حامد رشيدي.هـ(؛ حتقيق    1197السجاعي )ت  
 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   481)ت    أليب إمساعيل عبدهللا بن حممد األنصاري اهلروي  /ذم الكالم وأهله
 1442املكرمة: دار أجيال التوحيد،  الرايض: دار الدليقان؛ مكة    -.أمحد بن علي الُقفيلي

 . م 2021هـ، 
 

ــ(؛ حتقيق علي بن  395أليب عبدهللا حممد بن إسحاق بن منده )ت   /الرد على اجلهمية هـــــــــــ
 م. 2021هـ،  1442صنعاء: دار اآلاثر،  -أمحد الرازحي.

 
حتقيق وترمجة عن اإلسبانية خالد    /هـ( ونصوص أخرى  324رسالة اإلميان لألشعري )ت  

 م.  2020هـ،  1442بريوت: كنز انشرون،   -حممد عبده وآخرون.
 )سبق صدوره حمقًقا بعنوان: رسالة يف اإلميان: هل هو خملوق أم غري خملوق(

 
 1315  ي )ت بن أمحد الدهليزي الكردحممد أمني    /الرسالة احلميدية يف بيان العقائد الدينية

 م؟  2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -.الكرديحممد أمني د احلميد عب حتقيق ؛هـ(
 عبد الكرمي املدرس.  /الفوائد التوحيدية على الرسالة احلميديةمع حاشية 
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نعيم  هـ(؛ حتقيق    918)ت بعد    عبدالسميع بن فياض األسدي احلل ي  /سالة يف أصول الدينر 

 .خلف اخلزاعي
 .333-297 ص م( 2018هـ،  1439) 4العراق، عنشر يف جملة احملقق، 

 
هلا/ أول  تيمية يف مسألة حوادث ال  ابن  الرد على  بن    رسالة يف  الدين عبدالوهاب  هباء 

)ت   اإلمخيمي  فودة.  764عبدالرمحن  عبدالفتاح  سعيد  حتقيق  األصلني   -هـ(؛  عم ان: 
 م. 2020هـ،  1442، للدراسات والنشر

 كتبه ابن تيمية على حديث عمران بن حصني.وبذيله: النقد القدمي ملا  

 
 1121  )ت بعديديين الكوزل حصاري  حممد بن محزة األ  /رسالة يف طاعة الكافر ال تنفع

 . أمحد كامل سرحان العيساوي دراسة وحتقيق(؛ هـ
 )ال تنفع يف دفع خلوده يف النار( 

 2020هـ،    1441)  59السين، ع  نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف  
 . 40 - 9 م( ص

 
 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /رسالة يف عيد النصارى؛ فتيا يف تعظيم املشايخ 

)دورة اخلليفة    -م.  2020هـ،    1441وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،  الكويت:    -هـ(.
 (. 22الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛ 

 لرباء يف اإلسالم/ صاحل بن فوزان الفوزان.يليهما: الوالء وا
 

هـ(؛ حتقيق   1250أليب السعادات حسن بن حممد العط ار )ت  رسالة يف مبادئ علم الكالم/  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -حممد رجب علي حسن.

 البحث واملناظرة. تليها: منظومة يف علم املقوالت؛ منظومة يف علم الوضع؛ منظومة يف آداب 
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؛ حتقيق (هـ  8ق  ي )ودي احلل  يب القاسم العُ ألشرف الدين احلسني بن    /رسالة يف معرفة هللا
 . مي محزة محيدي كر 

 م(. 2017هـ،  1438) 2نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

هـ(؛ حتقيق أيب حفص بن العريب    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /الرسالة القربصية
 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -ي.األثر 

 رسالة ابن تيمية إىل ملك قربص سرجوان. 
 

  1160حممد عصمت بن إبراهيم، الشهري حباجي جليب )الرفد النضر على عقائد اخلضر/  
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار أروقة،   -هـ(؛ حتقيق حممد عثمان دوغان.

)ت  الدين  جالل  بن  بك  العقائد/ خضر  جواهر  املسماة  النونية  القصيدة  على  وهو شرح 
 هـ(. 863

 
)ت    القزويينالنجار  أيب حممد طاهر بن أمحد  هباء الدين    ل/سراج العقول يف منهاج األصو 

العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداملوىل هاجل.  580 م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب 
 ص.   440

 
حنيفة  أيب  اإلمام  طريقة  على  األعظم  السواد  عن  املبتدعة  نقض  أو  األعظم،  السواد 

هـ(؛ حتقيق أكرم   217املنسوب أليب عبدهللا أمحد بن حفص البخاري الصغري )ت    /النعمان
 م.  2020هـ،   1442عم ان: دار النور املبني،  -حممد إمساعيل.

 يليه له: رسالة يف اإلميان جزء من العمل أم ال، ومركَّب أم ال؟
 

هـ(؛ حتقيق أكرم حممد    8محيد الدين إسرائيل بن دمرك احلنفي )ق    / الشايف يف أصول الدين
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،  -إمساعيل.
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 هـ(؛   611أليب إسحاق إبراهيم بن يوسف بن دهاق املالقي )ت  شرح أمساء هللا احلسىن/  
 ص.  232م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق يوسف الوهال.

 
مجاع الصحابة والتابعني  إواجلماعة من الكتاب والسنة و شرح أصول اعتقاد أهل السنة  

املنصورة:    -قيق عماد قدري.هـ(؛ حت  418هبة هللا بن احلسن الاللكائي )ت    /ومن بعدهم
 مج. 2م،  2017هـ،  1438دار الغد اجلديد، 

 
القاهرة:    -هـ(؛ اعتىن به سعيد املندوه.  895حممد بن يوسف السنوسي )ت    /شرح أم الرباهني

 م.  2020هـ،  1442أنوار األزهر، 

 مع خالصة حاشية الدسوقي... ومربوطة بشرح اخلريدة البهية للدردير... 
 

اعتىن به سعيد  ؛  هـ(  1201أمحد بن حممد الدردير )ت    أليب الربكات   /شرح اخلريدة البهية
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: أنوار األزهر،  -املندوه.

 ومعه العقد الفريد/ للمؤلف نفسه.
 (يف علم التوحيد)

 
  - هـ(؛ قرأه وعلق عليه مجال عزون.  264أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين )ت    / السنةشرح  

 م.  2020هـ،  1442الرايض: مكتبة دار املنهاج، 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد   773سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي )ت  شرح عقيدة الطحاوي/  
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: املكتبة العمرية: دار الذخائر،  -رشدي عبداحلكيم.

 
اعتىن به إلياس    هـ(؛   786أكمل الدين حممد بن حممد البابريت )ت    /شرح العقيدة الطحاوية

 ص.  176 ،م 2018هـ،  1439إستانبول: دار الشفا،  -قبالن.
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  - اعتىن به إلياس قبالن.هـ(؛    1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت    /شرح العقيدة الطحاوية
 ص.   192، م 2018هـ،  1439إستانبول: دار الشفا، 

 
هـ(؛ حتقيق   947العثماين )ت    مشس الدين حممد بن حممد الدَّجْلي  /شرح مقاصد املقاصد

املشهور. بن سهيل  العريب،    -أمحد  بن  الدين  األكرب حميي  الشيخ  دار  هـ،    1442دمشق: 
 . م 2021

 اختصر فيه كتاب املقاصد يف علم الكالم للتفتازاين مث شرح خمتصره. 
 

هـ(؛ حتقيق   810بن شرف شاه احلسيين )ت بعد    جالل الدين عبدهللا  / شرح واجب االعتقاد
 نعيم خلف اخلزاعي.

 )العقيدة عند الشيعة(
 م(.   2019هـ،  1440) 7نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
  - عادل بن عبدهللا آل محدان.هـ(؛ حتقيق    360حممد بن احلسني اآلجري )ت    /الشريعة

 مج. 3م،  2021هـ،  1442بريوت: دار اللؤلؤة، 
 

هـ(؛    788مشس الدين حممد بن عبدهللا بن احملب املقدسي احلنبلي )ت  صفات رب م العاملني/  
 مج5م،    2021هـ،    1442الكويت: دار اخلزانة: وقف خلف احلريب،    -حتقيق عم ار متالت.

 
د.    -حتقيق نضال عبدالكرمي الربازي.هـ(؛    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /العبودية

  م. 2021هـ،  1442 م: مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،
 

هـ(؛ حتقيق سعود بن عبدالعزيز    386عبدهللا بن أيب زيد القريواين )ت    /عقيدة اإلمام مالك
 الدعجان.
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؟: دار احلكمة،    -عبدالعزيز الدعجان.طبع مع: عقيدة اإلمام مالك رمحه هللا/ مجع سعود بن  
 م. 2020هـ،  1442

 
الربهانية الفاسي )ت    /العقيدة  السالجلي  البخيت.   574عثمان    - هـ(؛ حتقيق مجال عالل 

 م؟ 020هـ،  1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، 
 هـ(.  963ونظمها/ عبدهللا اهلبطي الغماري الطنجي )ت 

 أشعريني.حتقيق وتوثيق متنني 
 

الرابط:   -أبو احلسن علي بن سعيد الطرابلسي؛ حتقيق خالد زهري. / عقيدة الطرابلسي
 م.  2021هـ،  1442الرابطة احملمدية للعلماء، 

 
البدع أالرد على    العيون يف  اجلشم  أليب  /هل  بن كرامة  بن حممد  احملسن    ي، البيهق  يسعد 

 (. هـ 494ي )ت الزيد املعتزيل ياملعروف ابحلاكم اجلشم
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ(؛   1032)ت  شهاب الدين أمحد بن خليل السبكي    / فتح الغفور بشرح منظومة القبور

 م. 2020هـ،  1441جدة: دار املنهاج،   -حتقيق قصي بن حممد نورس احلالق.
يف أحوال املوتى يف  ،  إلمام السيوطي رمحه هللال أرجوزة    ،منظومة القبور أو التثبيت عند التبييت)

 ( القبور
 

  -جعفر بن منصور اليمن، احلسن بن فرح الكويف؛ حتقيق حسام خضور.  /الفرتات والقراانت
 ص.   376م،  2021هـ،  1442النجف: دار الغدير، 

 )ويسمى اجلفر األسود، وخيص الشيعة(
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أمساء م ن   املشحون يف شرح  للشَّيء: }ُكنْ الُفْلك  بن    / ون{كُ ي  فـ    يقول  بن حممد  إبراهيم 
الص األمري  )ت  ن إمساعيل  وحتقيق  ؛هـ(  1213عاين    اخلرطوم:   -حممود حممد محدان.  دراسـة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441، جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالميَّة
 

املتَّ  العوائد املبتد  بع  الفوائد  الظامل  ،عةة يف  املبتدع  الرد على  السيف الصارم يف    / املسمى 
بريوت: دار    - حمجوبة العوينة.  حتقيقهـ(؛    1144حممد بن عبدالرمحن بن زَْكري الفاسي )ت  

 ص. 368، م 2021هـ،  1442الكتب العلمية، 
 هـ(.  1183حباشية أيب العالء إدريس بن حممد العراقي الفاسي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة مشاري بن محود   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت قاعدة يف احملبة/ 

 م. 2020هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -احلرفة.
 هـ. 1439جامعة القصيم،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
م حمم د رضا األزري  البغدادي  نظ  /بن أمري املؤمننيااألُْزرميَّة يف أيب الفضل العب اس  يدة  القص
 ه. حممد لطف زاد؛ حتقيق هـ( 1240)ت 

 م(. 2018هـ،  1439) 4ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج
 

نظم أيب بكر عبدهللا بن سليمان السجستاين،    /قصيدة يف السنة املشهورة ابملنظومة احلائية
هـ(؛ برواايت األئمة اآلجر ي وابن بطة وابن شاهني وابن   316املعروف اببن أيب داود )ت  

بن حممد آل عبدهللا. اعتىن هبا حممود  والصنعاين؛  والصف ار  العقيدة،   -شاذان  دار  الرايض: 
 م.  2021هـ،  1442

 
هـ(؛ حتقيق زايد    1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /انقالئد املرجان يف عقائد اإلمي

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -حممد عدرة.
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هـ(؛ حتقيق    549النيسابوري )ت    أليب القاسم عبدالرمحن األك اف  / الكايف يف العقد الصايف 
 م. 2021هـ،  1442تونس: دار اإلمام ابن عرفة،  -أبو بكر سعداوي، نزار محادي.

 
كرسي أصول الدين يف الوالية للمؤمنني املتقني والرباءة من الكافرين واملنافقني واحلجة 

خليفة بن   ؛ دراسة وحتقيقهـ( 1287)ت  سعيد بن خلفان اخلليلي  على امللحدين الضالني/  
البوسعيدي إضافية.2ط  - .سعيد  جواابت  تتضمن  ومشكلة  ومنقحة  ومزيدة  جديدة   ، -  

 ص. 568م،  2018هـ،  1439مسقط: مؤسسة بيت الغشام للصحافة، 
 

هـ(؛ حتقيق   403أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت    /كشف األسرار وهتك األستار
الرايض؛ الدمام: دار ابن    -.2ط  -ودراسة مسائل اجلزء الثاين ألمحد بن عبدالرمحن الدميجي.

 مج. )األصل: رسالة جامعية(.  2م،  2020هـ،  1442اجلوزي، 
 )ردٌّ على الباطنية( 

 
دين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل ال  / لُبس اليـ ل ب يف اجلواب عن إيراد حلب

 ص. 12هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر،  911
  2020هـ،    1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة وبدون مقدمة، رأيتها يف شهر مجادى األوىل  

 م، وهي يف السفارة بني هللا ورسله، وأن الذي يقوم هبا جربيل عليه السالم(. 
 

 ص272،  م  2017هـ،    1438إستانبول: دار الشفا،    -اعتىن به إلياس قبالن.  /متون العقائد
 احملتوايت: الفقه األكرب، العقيدة الطحاوية، العقائد النسفية، بدء األمايل، السواد األعظم. 

 
؛ هـ( 1299ت ائري )احل حممد تقي بن حسني علي اهلروي األصفهاين /جمالس املواعظ

 .حممد جعفر اإلسالمي حتقيق
 .640-571 م( ص  2020هـ،  1441) 2-1ع 7نشر يف جملة تراث كربالء مج
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أليب بكر حممد بن احلسن   /جمرد مقاالت اإلمام الشيخ أيب احلسن األشعري إمام أهل السنة
هـ،    1442عم ان: دار النور املبني،    -حتقيق حممد فاروق هاشم.  هـ(؛  406بن فورك )ت  

 م.  2021
 

حامت بن    /شهرزهر يف فضل صاحب الكوثر وذكر العيد األزهر يف يوم النص األاجمللس األ
بغداد:   -.حتقيق حيدر حممد عبد هللا الكربالئي  هـ(؛  596)ت    براهيم بن احلسن احلامدي إ

 ص.   136م،  2020هـ،  1441دار ومكتبة عدانن، 
 ( ليمناب لداعي املطلق الثالث لإلمساعيلية املستعليةا )املؤلف هو 

 
دمشق؛   -حققه وضبطه ومجع حواشيه ماهر حممد عدانن عثمان.جمموع جوهرة التوحيد/  

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار حتقيق الكتاب، 
 ويشتمل على مخسة كتب:

 هـ(. 1078اللقاين )ت  إرشاد املريد جلوهرة التوحيد/ عبدالسالم -

 هـ(.  1070فتح القريب اجمليد بشرح جوهرة التوحيد/ عبدالرب  األجهوري )ت  -

 هـ(. 1241شرح الصاوي على جوهرة التوحيد/ أمحد الصاوي )ت  -

 هـ(.  1277حتفة املريد يف شرح جوهرة التوحيد/ إبراهيم الباجوري )ت  -

 هـ(. 1293تقريرات على حتفة املريد/ أمحد األجهوري )ت  -
 

 .هـ( 979أمحد بن تركي املنشليلي )ت   / خمتصر شرح اجلزائرية
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
حممد  لبدر الدين أيب اليسر    ية/عقائد النسفاإلمام ابن الغرس على الشرح  املختصر، وهو  

عم ان: دار النور    -هـ(؛ حتقيق أكرم حممد إمساعيل.  894  )ت   سرْ املعروف اببن الغَ ،  بن حممد
 م. 2020هـ،  1442املبني، 
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كمال الدين حممد بن حممد بن أيب    /خرةاآل  العقائد املنجية يف   املسامرة بشرح املسايرة يف 
 .هـ( 906شريف املقدسي الشافعي )ت 

 هـ... 1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

هـ(؛   687برهان الدين حممد بن حممد النسفي )ت  مشارق األنوار يف شرح األمساء احلسىن/  
هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    - حتقيق أمحد رجب أبو سامل، حممد حممود اجلبَّة.

 م.  2020
 

 .هـ( 1303ت )ي احلمزاو  يحسن العدو   /هل االعتبارأفوز  نوار يف مشارق األ
 هـ... 1439جامعة األزهر ابلقاهرة، حتقيقه يف 

 )يف املوت والربزخ وأحوال اآلخرة(
 

هـ(؛ حتقيق أكرم    587عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين )ت    /املعتمد من املعتقد
 م.  2020هـ،   1442عم ان: دار النور املبني،  -حممد إمساعيل.

 
هـ(؛ حتقيق   330علي بن إمساعيل األشعري )ت    /مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني

 م.  2021هـ،  1442الدوحة: دار اإلمام البخاري،  -القسم العلمي مبكتب عباد الرمحن.
 

الغزايل )ت املقصد األسىن يف شرح معان أمساء هللا احلسىن/   أليب حامد حممد بن حممد 
 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار الغد اجلديد،  -حتقيق عبدهللا املنشاوي. ؛هـ( 505

 
غزة: واحة آل   - .هـ(  660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت    /ملحة االعتقاد

 ص.  34البيت إلحياء الرتاث والعلوم، 
 يليه: اعتقاد األشعري. 

 م(  2020هـ،  1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف شهر صفر 
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والن الشهرستاين  أل  /حلامللل  عبدالكرمي  بن  حممد  الفتح  حممد هـ  548  )ت يب  حتقيق  (؛ 

 مج.   2م،    2019هـ،    1440مصر: دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة،    -حشمت العباسي.

 ص.  472م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار إبداع،  -.اعتىن به املركز العلمي بدار إبداعو 
 

هـ(؛ حتقيق رضوان   1201أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير )ت    /منظومة أمساء هللا احلسىن
 ص.  7صمدي، 

(، 67م، تقع يف )  2020هـ،    1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف شهر صفر  
 مقارنة نسخ( نص مضبوط فقط، بدون تعليق أو 

 
مؤمتر النجف الذي انتهى خبضوع جمتهدي الشيعة إلمامة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما  

 -حتقيق عبدالقادر حممد عطا صويف.  /وإعالن ذلك على منرب جامع الكوفة يف خطبة اجلمعة
 م.  2020هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 

هـ( من كتابه: النفحة املسكية    1174سويدي )ت  مقتطف من مذكرات عبدهللا بن حسني ال
 يف الرحلة املكية. 

 وعليه تعليقات حمب الدين اخلطيب.
 

الرصاص أل  /رات ومفتاح املشكالتاملؤث م  هـ(؛ حتقيق   584)ت    يب علي احلسن بن حممد 
 م.  2021هـ،  1442، دار فارس الكويت:  -حممد بن شرف الدين احلسيين.

مجال الدين علي بن حممد البكري )ت   /يف كشف معاين املؤثرات   مصباح الظلمات   :وشرحه
 .هـ( 882

 . ويليهما نصوص حمققة 
 يف أعلى العنوان: من لطيف علم الكالم.
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  1121اليازجي )ت    إمساعيل بن عبدالباقي  /النبذة العالنة ابلنداء على طائفة الدروز والتيامنة
 هـ(؛ دراسة وحتقيق محد صاحل احلميدة. 

  –   445هـ( ص    1442)حمرم    1جـ  194نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  
482 . 

 
 عبدهللا بن عبدالرمحن  / النبذة اليسرية على حاشية القريوان لشرح السنوسية على أم الرباهني

 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -رمان.هـ(؛ حتقيق بشري ب  1164)ت    الرومي
 ص.  432م، 
 

أليب   /نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا من التوحيد
املدينة املنورة:    -.أمحد بن علي الُقفيليهـ(؛ حتقيق    280)ت    سعيد عثمان بن سعيد الدارمي

 . م 2021هـ،  1442، دار النصيحة
 

 1341)ت  عبدالرمحن بن شهاب  بن  يب بكر  أل  / شرح عقيدة الباجوريبنوافح الورد اجلوري  
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،  -حممد سيد بن حيىي الداغستاين.حتقيق  هـ(؛

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة ترمي احلديثة ترمي:  -.تحقيق عدانن بن شهاب وب
 

)ت    حممد بن عمر نووي اجلاوي للمرزوقي/  عقيدة العوام  بنور الظالم على املنظومة املسماة  
إبراهيم.  1216 عبدالسالم  به حممد  اعتىن  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ، 1442بريوت: 
 ص. 96م،  2021

 
عبدهللا  جنم الدين منكوبرس بن    /النور الالمع والربهان الساطع يف شرح العقيدة الطحاوية

   .هـ( 652)ت احلنفي الناصري 
 ...  هـ، 1439ه يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، وحتقيق تهدراس
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حتقيق علي حممد   /عقائد أهل السنة واجلماعةالنور الالمع والربهان الساطع يف شرح وبعنوان: 
إفام(؛ إستانبول:  صمسون، تركيا: مركز الدراسات العلمية والفكرية )  -زينو، حممد طارق مغربية.

  م. 2021هـ،  1442دار الفاتح، 
 

بكر حممد بن الطيب    أليب  / اتو قسم النب:  هداية املسرتشدين واملقنع يف معرفة أصول الدين
 م؟  2021هـ،    1442،  دار اخلزانة األزهريةالقاهرة:    -.محزة النهريي   هـ(؛   403)ت  الباقالين  
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 الفقه اإلسالمي 
 

 أصول الفقه
 

عالء الدين علي بن حممد اإلحكام يف اختصار أصول األحكام: املختصر يف أصول الفقه/  
الكويت: أسفار لنشر    -هـ(؛ حتقيق علي بن حسني العبداإلله.  803بن اللحام احلنبلي )ت  

 م. 2020هـ،  1442نفيس الكتب، 
 

 723أليب بكر حممد بن حممود السروي )ت  اختالف الصحابة والتابعني وسائر العلماء/  
اإلبراهيم. أنور  أمحد  العربية،    -هـ(؛ حتقيق  والدراسات  البحوث  معهد  هـ،    1441القاهرة: 

 م )دكتوراه(.  2020
 

هادي نزيه  ؛ حتقيق  هـ(  1216)ت    عبدالصمد اهلمداين احلائري  / أدلة حجي ة أخبار اآلحاد 
 .القميحا

 )يف أصول الفقه عند الشيعة( 
 م(. 2019هـ،  1440) 3ع 6ر يف جملة تراث كربالء مجنش 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالغين   597حممد بن علي بن الكتاين الفندالوي )ت  أرجوزة يف أصول الفقه/  
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -ادعيكل.

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا   543)ت    بن العريب حممد بن عبدهللا  يب بكر  أل  /الستشفا من كتاب الشفاا

 م؟  2021هـ،  1442طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -التورايت.
" لإلمام الغزايل، يف أصول  شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليلوهو خمتصر "

 الفقه.
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د عباس  إمساعيل عبهـ(: مجًعا ودراسة/    369أصول الفقه أليب عبدهللا البصري احلنفي )ت  
 م.  2019هـ،  1440]بغداد[: اجملمع الفقهي العراقي؛ عم ان: دار النفائس،  -اجلميلي.

 
مشس الدين حممد بن عثمان    /يف أصول الفقه  ألفاظ الورقات  األجنم الزاهرات على حل  

الرايض: مكتبة    -.2ط  -؛ حتقيق عبدالكرمي بن علي النملة.هـ(  871)ت  الشافعي  املارديين  
 م. 2018هـ،  1439الرشد، 

 
هـ(؛   1171ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت    /اإلنصاف يف بيان سبب االختالف

 م. 2020هـ،  1442إستانبول: دار الفاتح،   -حتقيق أنور حسني طالب. 
 خاصة(  الفقهية األحكام يف بعدهم ومن  الصحابة اختالف )سبب

 
 914أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي )ت  إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك/  

 م. 2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -أمحد بوطاهر اخلطايب.هـ(؛ حتقيق 
 

  694أمحد بن علي بن الساعايت )ت    / بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام
 م 2021هـ،    1442جرجناز، سوراي: مركز السيد الدغيم،    -حممود السيد الدغيم.هـ(؛ حتقيق  

 
علي بن أمحد بن مكرم العدوي الصعيدي  التحريرات والنكات على شرح احمللي للورقات/  

هـ(؛ حتقيق   1193هـ(؛ مجع وحترير حممد بن عبادة بن بري العدوي املالكي )ت    1189)ت  
 1442بريوت: دار الرايحني،    -أمحد فتحي عبدالرمحن حجازي، عبدالعزيز سليمان معروف.

 م.  2020هـ، 
 

؛  هـ(  700ت حنو  )  رزجنايناأل  يعمر بن عبد احملسن اللخم/يصول البزدو أالتكميل شرح  
 مج.  6م،  2021هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،  -اعتىن به ذاكر عودة احلمادي.
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 هـ(.  839)ت  يالفنار  حممدحممد شاه بن  األصول/تلخيص الفصول وترصيص 
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 " يف أصول الفقه.فصول البدائع يف أصول الشرائع" اختصار لكتاب والده 
 

هـ(؛ حتقيق    1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /علم قواعد األصولتنوير العقول يف  
العزري بن صاحل  الذهلي، سامل  بن حممد  السعيدي، حممود  بن عامر  مسقط: ذاكرة   -فهد 

 م. 2020هـ،  1441ُعمان، 
 السفر الثالث من موسوعة "العلم املبني وحق اليقني".

 )األصل يف ستة أسفار( 
 

هـ(؛   989يب العباس أمحد بن عبدالرمحن حلولو املالكي )ت  أل  /التوضيح يف شرح التنقيح 
وآخرين. الزبيدي  ذاكر  بن  بلقاسم  والرسائل    -حتقيق  الكتب  نفيس  لنشر  أسفار  الكويت: 

 مج.  3م،  2020هـ،  1442العلمية، 
 )شرح تنقيح الفصول للقرايف(

 
مد القاري اهلروي )ت  نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان حم  /توضيح املبان وتنقيح املعان

 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -هـ(. 1014
 عليه حاشية/ ترصيع الدر املتاليل على جيد توضيح املباين/ لؤي بن عبدالرؤوف اخلليلي. 

 هـ(.  808وهو شرح ملختصر املنار/ لطاهر بن احلسن بن حبيب احلليب )ت 
 

للسبكي/    احمللي على مجع اجلوامعاجلالل  على شرح    هـ[  1198]ت  حاشية العالمة البنان  
هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -ضبط نصه وخر ج آايته حممد عبدالقادر شاهني.

 مج. 2م،  2021
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  ي محد النجار أبن  يعل  ي/على مجع اجلوامع البن السبك يعلى شرح احملل يحاشية النجار 
 هـ(.  10 )ق الشعراين

 م... 2019هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

هـ(؛   1328علي بن عبداللطيف بن قنونو )ت    / الدرر احلسان يف علمي األصول والسلوك
 م؟ 2020هـ،  1442زلينت، ليبيا: دار ومكتبة بن محودة، -حتقيق حممد علي بالعو.

 )أصول فقه وتزكية( 
 

حتقيق حلسن هـ(؛    885حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو )ت    / االجتهاد رسالة يف أصول  
 م. 2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -الرحايل.

 
هـ(؛ حتقيق ضياء الشيخ    1262إبراهيم املوسوي القزويين )ت    /رسالة يف تعارض األحوال 

 عالء.
 ( )يف تعارض أحوال األلفاظ فيما بينها، من أصول الفقه، عند الشيعة

 م(. 2019هـ،  1440) 4ع 6نشر يف جملة تراث كربالء مج
 

  1243  )ت بعدحممد حسني بن حممد علي املرعشي الشهرستاين    /رسالة يف الشبهة احملصورة
 . زمن حسني صاحل، مسلم حممد جواد الرضائيهـ(؛ حتقيق 

 )يف الفقه واألصول عند الشيعة(
 .463-363 م( ص 2018هـ،  1439) 3ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
أليب القاسم عبدهللا بن سعيد الَعمريي اجلابري    /رسالة يف الفتوى بغري املشهور والعمل به

 م.  2020هـ،    1442تونس: دار املالكية،    -هـ(؛ حتقيق منري قدوري.  1178املكناسي )ت  
 هـ(. 1169يليه: رسالة يف الرد عليها/ حممد بن عبدالسالم البيجري )ت 
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هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /الم عن األئمة األعالمرفع امل
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار العاصمة،   -. 3ط -بن أمحد اجلميزي.

 ( مسائل الفقه اإلسالمي من أسباب اختالف أعالم األمة يف فروع)
 

موفق الدين   / على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه
ط   -عبدالكرمي بن علي النملة.هـ(؛ حتقيق    620عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت  

 مج.  3م،  2019هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد،  -.18
 

هـ(؛ حتقيق   1247عبداحلميد بن عبدهللا الرحيب )ت  زجاجة األنوار يف كشف لباب املنار/  
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،   -عبدهللا عبدالعزيز جالل.

مجع فيه مؤلفه خالصة ما أورده ابن امللك وابن جنيم واحلصكفي وابن قطلوبغا من فوائد على 
 املنار. 

 
هـ(؛ حتقيق    537ي )ت  أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفشرح أصول الكرخي/  

 م.  2020هـ،   1442بريوت: دار الرايحني،  -مسيح التوقادي.
 

اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم الفركاح )ت  /شـــرح الفركاح على الورقات يف أصـــول الفقه
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: أنوار األزهر،  -هـ(؛ اعتىن به سعيد املندوه.  690

 
 ي احلنف  يالغز   ي صاحل بن حممد التمراتش/ (هـ  808)ت    بن حبيب احلليب الاملنار    شرح خمتصر 

 (.هـ 1055)ت 
 م...  2018هـ،  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ[. 9ي ]ق لشرف الدين بن كمال القرمي /شرح املنار
 م، ...  2019هـ،  1440جامعة األزهر ابلقاهرة، حتقيقه يف 
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يوسف بن احلسن    /شرح منهاج البيضاوي يف األصول: منهاج الوصول إىل علم األصول

القاهرة: دار الذخائر؛ املدينة    -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري.  804احللوائي )ت  
 م.  2020هـ،  1442املنورة: املكتبة العمرية، 

 
هـ(؛ ضبطه    926زين الدين زكراي بن حممد األنصاري )ت    /الوصول شرح لب  األصولغاية  

 ص448م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -واعتىن به حممود عبداإلله سعد.
 ويف أسفل الصفحات حواشي وتعليقات حممد اجلوهري. 

 
كمال الدين أبو املعايل حممد بن   /فتيا يف اتباع احلديث وحكم اخلروج عن املذهب لذلك

 هـ(؛ حتقيق حممد طارق الفوزان.  727علي الزملكاين الشافعي )ت 
)صفر    4نشر يف جملة أصول ألحباث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة مبكة املكرمة ع  

 .115 – 75هـ( ص  1442
 

 1305احلمزاوي )ت    حممود بن حممد نسيب  /الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية
 م 2021هـ،    1442القاهرة: دار النبالء: زاد الراوي،    -هـ(؛ حتقيق عارف بن مزيد السحيمي.

 
هـ(؛ مجع ودراسة    450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت    / فصول يف علم األصول
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،  -وتوثيق احلسني مهداوي.

 
 ت )اإلسكندراين بن املنري ِّ انصر الدين أمحد بن حممد  /ابلوصول إىل مثرات األصولالكفيل 

أوغلو كرميوفهـ(؛    683 فكرت  مقصد  الكتب،   -.حتقيق  نفيس  لنشر  أسفار  الكويت: 
  م. 2021هـ،  1442

 )خمتصر برهان اجلويين(
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 970م املصري )ت  زين الدين بن إبراهيم بن جني  /لبُّ األصول: خمتصر التحرير البن اهلمام
الشنقيطي. السيد  فال  حممد  حتقيق  البحوث    -هـ(؛  مركز  الرتكي،  الداينة  وقف  إستانبول: 

  م. 2020هـ،  1442اإلسالمية، 
 

هـ(؛ حتقيق    632احلسني بن عتيق بن رشيق املالكي )ت    /لباب احملصول يف علم األصول
  م. 2020هـ،   1442دمشق: دار طيبة،  -سامي األزهر الَفريضي.

 هـ(. 1332وعليه شرح موجز/ مجال الدين القامسي )
 

اجلوامع/   توضيح مجع  يف  اللوامع  الرملي  ملع  رسالن  بن  احلسني  بن  أمحد  الدين  شهاب 
عم ان:    -هـ(؛ حتقيق أمحد مرشد؛ قرأه وقدم له أسعد عبدالغين الكفراوي.  844الشافعي )ت  

 م. 2020هـ،  1442دار الفتح، 
 

الفقه الفاداين،    /متنان يف أصول  بعناية آصف عبدالقادر جيالين. ]جاوه، أو مصر[: دار 
 م؟  2020هـ،  1442

 ومها: 
 هـ(. 478منت الورقات/ إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت 

 هـ(.   926منت لب ِّ األصول/ زكراي بن حممد األنصاري )ت 
 

واإلنصاف العدل  )ت   /خمتصر  الشماخي  بن سعيد  أمحد  العباس  حتقيق  ؛  (ـه  928  أليب 
 -.إشراف زهري بن مسعود اباب وامساعيل؛  طالبات من كلية اإلصالح للرتبية والعلوم اإلسالمية

 م.  2018هـ،  1439غرداية، اجلزائر: مجعية اإلصالح، 
 )العدل واإلنصاف يف معرفة أصول الفقه واالختالف/ الورجالين( 
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بن أمحد الشعراين )ت   عبدالوهاب   /خمتصر القواعد الفقهية يف املذهب الشافعي للزركشي
م،   2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق أمحد فريد املزيدي.  هـ(؛  973
 ص. 448

 
أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد    /خمتصر املستصفى، املسمى الضروري يف أصول الفقه

الكويت: دار إحياء؛ مكة املكرمة:    -هـ(؛ حتقيق حممد بن مهدي العجمي.  595احلفيد )ت  
 م. 2021هـ،  1442دار طيبة اخلضراء، 

 
شهاب الدين هارون بن هباء الدين املرجاين احلنفي )ت   /مشارع األصول ومشارب الفصول

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -ب.هـ(؛ حتقيق رامي حممد سله 1306
 

مصطفى بن يوسف املوستاري )ت    /مفتاح احلصول ملرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول
 هـ(.  1119

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

اإلدريسي، املعروف  أليب عبدهللا حممد بن أمحد    /مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول
بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،    -؛ حتقيق أسامة شعبان.هـ(  771ابلشريف التلمساين )ت  

 م. 2017هـ،  1438
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -.5ط -وبتحقيق حممد علي فركوس.

 يليه له: مثارات الغلط يف األدلة.
 

عبدهللا بن سليمان اجلرهزي    /القواعد الفقهيةاملواهب السنية شرح الفرائد البهية يف نظم  
)ت   القحفة.  1201الزبيدي  احلسني  بن  عبدالنور  حتقيق  طيبة    -هـ(؛  دار  املكرمة:  مكة 

 م.  2021هـ،  1442اخلضراء، 
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 (هـ1316)ت بعد    ياحلنف  يحممد رشيد الرافع البيسار   /سحارفكار على نسمات األنتائج األ
 م. 2020هـ،  1441األزهر ابملنصورة، حتقيقه يف جامعة 

حممد أمني بن عمر بن    /نسمات األسحار على شرح املنار للنسفي]لعل املقصود ابألصل:  
 ([ هـ 1252عابدين )ت 

 
  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /نسمات األسحار على شرح املنار للنسفي

عمر.هـ(؛   حممد  حممود  به  العلمية،    -اعتىن  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.552

 . وهو على شرح إفاضة األنوار للحصكفي
 

الوصول إىل نظم لب    جة  نظم لب  األصول لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري، املسمى هن 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن عمر    1053نظم أيب بكر بن أيب القاسم األهدل )ت    / جامع األصول

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -األهدل.
 ومعه منت لب  األصول املنثور. 

 
الشافعي   شهاب الدين أبو املناقب حممود بن أمحد الزجناين  /هناية اإلقدام يف مآخذ األحكام

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل    -هـ(؛ حتقيق محود بن عبدهللا املسعر.  656)ت  
 م. 2021هـ،  1442العلمية، 

 )يف علم اخلالف، من الفقه وأصوله( 
 

  / هناية السول يف شرح مناهج الوصول إىل علم األصول للقاضي انصر الدين البيضاوي
قدم له وخرج أحاديثه سعيد حممد  هـ(؛    772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت  

 ص.  856م،  2018هـ،  1440القاهرة: دار احلديث،  -.اريالسن  
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حتقيق ؛  هـ(  488  تصنيف القاضي أيب يوسف عبدالسالم بن حممد القزويين )ت   /الواضح 
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -، عبدهللا الغزي.احلسيين حممد

 
 886 )ت حسن جليب بن حممد شاه الفناري   /وصول الروائع حاشية على فصول البدائع

 . إمساعيل حممود اجلبوري، عالء عبد اجلبار املشهداين دراسة وحتقيق (؛هـ
  .فاحتة الشروع ابلبصرية يف العلمحتقيق موضوع: 

 ...( ابلبصرية يف العلم من خمطوطة وصول الروائعفاحتة الشروع )العنوان يف مصدره: 
 م(    2017هـ،    1438)  10ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج

 
 العبادات

 
أجاب عنها عبد النيب    هـ(/  1050)ت حنو  أجوبة مسائل الشيخ حممد بن جابر النجفي  

 هـ(؛ حتقيق عبداهلادي العلوي.  1021بن سعد الدين اجلزائري الَغَروي احلائري )ت 
)يف علة عمل الشيعة أحيااًن ابألخبار الضعيفة دون الصحيحة، وحكم الصالة يف جلود اخلز، 

 وحكم صالة النساء يف احلرير(.  
 .362-311 م( ص 2018هـ،  1439) 3ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
  - هـ(؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.  786أكمل الدين حممد بن حممد البابريت )ت    / اإلرشاد

 م.  2017هـ،  1438إستانبول: دار السم ان، 
 )يف العبادات على مذهب احلنفية(

 
وي الشنقيطي )ت    /خضريزهري على منت األاأل حممد )النابغة( بن عمر )أو أعمر( الَقال 

 1441نواكشوط: دار جسور عبدالعزيز،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن إبراهيم بن عبدات.  1245
 م.  2020هـ، 
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صاحل  )هكذا وردت املعلومات على غالف الكتاب، ومل أره، وال يكون املقصود ابألزهري "
وإن كان له شرح على خمتصر األخضري يف العبادات على مذهب ي"،  زهر عبدالسميع اآليب األ

 هـ( 1335مالك، فقد تويف عام 
 
األإ خمد م صالح  بعض  وجوه  عن  الدر  سفار  بن    /املختار  رات  اجلربيت  إحسن  )ت براهيم 

 .حممد علي بطي دراسة وحتقيق (؛هـ1188
 )عن واجبات الصالة يف الفقه احلنفي(

م(    2017هـ،    1438)  10ع  1الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مجنشر يف جملة  
 . 378-349 ص
 

هـ(؛ حتقيق مهند بن قاسم   676حيىي بن شرف النووي )ت    /اإلجياز يف مناسك احلج والعمرة
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -املساملة، رعد بن منري احلريري.

 )خمتصر اإليضاح( 
 

ا األبرارحتفة  سيد  سنة  إبحياء  )ت    /ألخيار  اللكنوي  عبداحلي  حتقيق  1304حممد  هـ(؛ 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -هـ(. 1417عبدالفتاح أبو غدة )ت 

 ومعه للمؤلف نفسه: خنبة األنظار على حتفة األخيار. 
 قرر فيه أن صالة الرتاويح عشرين ركعة سنة مؤكدة. 

 
أليب عبدهللا حممد بن أمحد  /الواضح املعلوم على جواز النسخ يف كاغد الرومتقرير الدليل 

الكويت:    -هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  842بن مرزوق احلفيد التلمساين )ت  
 م.  2020هـ،  1441جملة الوعي اإلسالمي، 

 )يف طهارة الورق الذي يصنع يف الغرب للكتابة عليه(
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)ت  حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل املكي    /ى اإلشكال الفادح الفاضح التنبيه الواضح عل
 . معاذ عبدالستار شعبان وحتقيق  دراسة ؛(ـھ  1218

 )يف موضوع احلج عن الغري(
 .276-232ص  م( 2017هـ،  1438)  39مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
حممد هاشم    /الصلوات املكتوبةثالث رسائل يف استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد  

هـ(، أمحد بن حممد الصديق الغماري، عبدالرمحن األهدل اليمين؛   1174التتوي السندي )ت  
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،   -اعتىن هبا عبدالفتاح أبو غدة.

 
الصالة بعد    /ثالث رسائل يف  الكوزل حصاري )ت  اآليديين  بن محزة   ،هـ(  1121حممد 

 .خري هللا شجاع اجلنايب،  راسة وحتقيق حاضر عدَّاي اجملمعيد
مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1438)  25ع  8نشرت 

 .272-247 م( ص2016
 

ثالثة شروح ألرجوزة املسائل املستثناة من قاعدة "كل صالة بطلت على اإلمام بطلت  
هـ(، أمحد بن حممد الدردير )ت   1213وسى البيلي )ت  لناظمها أمحد بن معلى املأموم"/  

عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق أنيس سامل.  1232هـ(، حممد بن حممد األمري الكبري )  1201
 م. 2021هـ،  1442

 
تعليق حممد  هـ(؛ 1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت  /الثمار اليانعة يف الرايض البديعة

 ص. 256م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -بدر الدين التلوي.
حملمد بن ســــليمان حســــب هللا املكي، يف العقيدة والعبادات   شــــرح على كتاب الرايض البديعة

 على املذهب الشافعي.
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 هي زادبراهيم بن حســــــــــــــني بن بري إ  /رد القول العنيـد يف جواز االقتـداء ابملخـالف يف العيـد
 .مجال عزيز خلف دراسة وحتقيق؛ هـ(  1099ت احلنفي )

 .213-184 م( ص 2017هـ،  1438)  37مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

؛ حتقيق هـ( 771حممد بن احلسن بن املطهَّر احلل ي )ت  /تمتع به وواجباتهرسالة يف حج امل
 . محيد رمح احلل ي

 م(. 2018هـ،  1439) 4العراق، عنشر يف جملة احملقق، 
 

)ت    الشَّحنة احلنفيحممد بن  بن    سري الد ين أبو الربكات عبدالرب    /رسالة يف صالة اجلنازة
 .عبدالستار صاحل هويبهـ(؛ حتقيق  921

 2020هـ،    1441)  59نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف السين، ع  
  .264-241 م( ص

 
بن    /الفقري زاد   عبدالواحد  بن  السيواسياهلحممد  هـ(؛ حتقيق حممد حممود   861)ت    مام 

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -عبدالعزيز، علي السيد عبداللطيف.
 رسالة يف بعض مباحث الطهارة والصالة على املذهب احلنفي.

 
 زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي أليب  شرح منظومة الصور اليت يستحب الوضوء عندها/  

 م   2021هـ،    1442القاهرة: دار اإلحسان،    -.السيد السعدينهـ(؛ حتقيق حممد    826)ت  
 هـ(. 957تليها: رسالة يف شروط الوضوء/ شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت 

له من أئمة مذهب وبذيلهما للمحقق: الُعَمد يف كيفية إخراج املعتمد شرح نظم من يُفىت بقو 
 الشافعية.

 
العليل املديوين )  /فتح اجلليل يف أدوية   دراسة وحتقيق   ؛ هـ(  1025  ت بعدحممد بن مرمي 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -عبدالغفور عطوش.
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هـ،    1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -ايسر بن عبدهللا الساعدي.  دراسة وحتقيقو 
 م )ماجستري(. 2020

 من شروط الصالة إىل هناية العبادات.
 نظومة أيب زيد الرقعي يف العبادات( مل شرح وهو )

 
هـ(؛ حتقيق   1314حممد نووي بن عمر اجلاوي )ت    /فتح اجمليب يف شرح خمتصر اخلطيب

 م   2019هـ؟،    1441؟: هبجة املعرفة: دار الطالب األزهري،    -أمحد بن عبدالرمحن ابعلوي.
 )شرح املنسك الصغري للخطيب الشربيين( 

 
بن حممد الطالب بن   حممد التاودي  /الغفري   بطل صالة اجلم م أالفجر املنري يف الرد على من  

 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    - يونس بقيان.  هـ(؛ حتقيق  1209سودة )ت  
 ص.  80م، 

 )الصالة خلف اإلمام اللح ان( 
 

أليب العباس أمحد بن أيب فصول تتعلق ابلصلوات املكتوابت وثواب فاعلها وإمث اتركها/  
بريوت: دار الرايحني،    -هـ(؛ حتقيق شوكت بن علي شحالتوغ.  835بكر بو اب الكاملية )ت  

 م. 2020هـ،  1442
 

القلَّ  العينني يف مساحة ظرف  دراسة    ؛هـ(  999)ت    الشنشوريعبدهللا بن حممد    /تنيقرة 
 . حممد رايض احلمريي وحتقيق

  2019هـ،    1440)  15نشر يف جملة امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية، جامعة سامراء ع
 . 276-227 م( ص

 
 1070)ت نوح بن مصــــــــطفى الرومي القونوي احلنفي  /القول األظهر يف بيان احلج األكرب 

 .عبيدة عامر توفيق دراسة وحتقيق ؛هـ(
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 .338-294 ص م( 2016هـ،  1438)  37مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

الليل/   اجلوزي )ت  قيام  بن  بن علي  الفرج عبدالرمحن  هـ(؛ حتقيق حممد رجب    597أليب 
هـ،    1442القاهرة: دار طغراء،    -اخلويل، حسن إبراهيم الصباغ، خالد مصطفى الشورجبي.

 م؟  2020
 وحققه مصطفى بن فراج اهلواري. 

 
  دراسة وحتقيق ؛  هـ(  1170  )ت   حسني بن حممد احمللي  /رحامرث ذوي األإالكشف التام عن  
 . أركان يوسف حالو 

 .276-232ص  م( 2017هـ،  1438)  39مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

أليب اإلخالص حسن    /وجناة األرواح  مراقي الفالح إبمداد الفتاح شرح منت نور اإليضاح
دمشق: دار الفيحاء:    -حممد أنس بريقدار.هـ(؛ اعتىن به    1069)ت    بن عم ار الشرنباليل

 م.  2021هـ،  1442، دار املنهل
 مع تقريرات من حاشية الطحطاوي.
 )يف العبادات على مذهب احلنفية(

 
هـ(؛ اعتىن به    1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /مراقي الفالح شرح نور اإليضاح

 ص. 640م،  2020هـ،  1442إستانبول: دار الشفاء،  - عبدهللا آجار.
 

البديع يف أحكام السهو يف الصالة والرتقيع أليب احلسن علي بن حيىي اهلواري   /املسلك 
املضيق،   -هـ(؛ حتقيق اهلامشي برعدي احلوات، مصطفى أزرايح، أمحد أهالل.  9املالقي )ق  

 م.  2020،  هـ 1442املغرب: اجمللس احمللي ابملضيق، الفنيدق، 
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إستانبول: دار    -هـ(.  1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /املفتاح شرح نور اإليضاح
 ص.  376م،  2017هـ،  1438الشفاء، 

 يليه: منحة الفتاح تكملة نور اإليضاح يف الزكاة واحلج/ أبو زيد شليب.
 وهو يف العبادات، الفقه احلنفي.

 
هـ(؛ حتقيق مهند بن    676حيىي بن شرف النووي )ت    /املنسك اخلامس يف احلج والعمرة

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -قاسم املساملة، رعد بن منري احلريري.
 

 املعامالت وما إليها )تشمل الكتب العامة يف الفقه( 

 

هـ(؛ حتقيق مصطفى    676حيىي بن شرف النووي )ت  وأحكام اإلفتاء/    داب العامل واملتعلم آ 
 م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار الغد اجلديد،  - أبو املعاطي.

 
 1215)ت الشــــــافعي اجلوهري  بن أمحدحممد   /إحتاف األحبة ابجلواب عن مســـــألة الضـــــبَّة

 .محد حسنيأدراسة وحتقيق عبداملنعم ؛ هـ(
 الفضة الذي تسد به آنية ماء الورد()يف حكم اختاذ الغطاء املصنوع من 

 م(.  2018هـ،  1439) 1ع 14نشر يف جملة مداد، اجلامعة العراقية، مج
 

  11)ق    عبدهللا بن حسن الكازروين احلنفيعفيف الدين    /إجابة السائلني بفتوى املتأخرين
م   2020هـ،    1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -.وليد عدانن احلصين  هـ(؛ حتقيق

 )ماجستري(. 
 . دراسة وحتقيق كتاب اإلجارة

 
هـ(؛   1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /أجلى اإلعالم أن الفتوى مطلقاً على قول اإلمام

م،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -بعناية حممد كاشف العط اري املدين.
 ص.   144
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 هـ(؛ حتقيق محدي فهد حممد.   446أمحد بن حممد بن عمر اجلرجاين الناطفي )ت    /األجناس

 (حتقيق كتاب احلوالة والصلح. )وهو يف فروع الفقه احلنفي
 م(. 2017هـ،  1438)  39مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
مراكش: جامعة   -رشيد.دراسة وحتقيق اليزيدي هــــ(/    1189أجوبة الشيخ احلضيكي )ت  

 م )دكتوراه(. 2020هـ،  1441القاضي عياض، 
  .عبدهللا حممد بن أمحد احلضيكي هو أبو

 
  1231]ت    أجوبة الشيخ احلوات: سليمان بن حممد احلوات الشفشاون احلسين العلمي

  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:   -رمحاين ]حممد بن عبدالكرمي رمحاين[.  هـ[/ حتقيق احممد
 م.  2021هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(

 
محيد  ؛ حتقيق هـ( 771 ت حممد بن احلسن بن املطهَّر احلل ي ) /جوبة املسائل الناصراي ت أ

 .ُرْمح احلل ي
 م(.   2018هـ،  1439) 6نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
هـ(؛ حتقيق    914أمحد بن حيىي الونشريسي )ت  األجوبة الونشريسية عن املسائل القلعية/  

 م.  2020هـ،  1442الدريوش، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  -طارق زوكاغ.
 
ف الوهاب بشرح حترير تنقيح ؤو املسمى كذلك بفتح الر   ،شرح التحرير  حسان التقرير يف إ

 هـ(. 1031املناوي )ت  فؤو زين الدين حممد عبدالر  اللباب/
 هـ، ...   1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 )فقه شافعي(.  
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الدينية والوالايت  السلطانية  )ت    /األحكام  املاوردي  حممد  بن  ضبطه    450علي  هـ(؛ 
 ص.   328م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصححه أمحد عبدالسالم. 

 
هـ(؛ حتقيق   1320عبدهللا بن حممد السيوطي )ت    /أحكام الطالق على مذهب اإلمام مالك

الطاهر رمحاين، القادر بن خليفة مهاوات   إمساعيل بن  الوادي، خمرب   -.عبد  اجلزائر: جامعة 
 م. 2020هـ،  1441الدراسات الفقهية والقضائية، 

 
هـ حممد وعبدهللا ابنا عيسى بن أابن    363اختصرها عام    /اختصار املبسوطة ليحىي الليثي 

هـ(؛    520بن دينار؛ اختصر خمتصرمها وزاد عليه أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد )ت  
 م.  2020هـ،  1442بريوت: توزيع دار ابن حزم،  -حتقيق ليامني بن َقدُّور امكراز وآخرين.

 
حممد بن  اإلسالم، املشهور ابختالف الفقهاء/  اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع  

 . م2021هـ،    1442مصر: احملقق،    -هـ(؛ حتقيق أويس بن منصور.   310جرير الطربي )ت  
 

األوصياء/   )ت  أدب  البكري  اجلمايل  علي  بن  سعد   991فضيل  بن  عبدهللا  حتقيق  هـ(؛ 
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار السمان،  -الطخيس، كرمي فؤاد اللمعي.

 )يف فروع الفقه احلنفي(  
 

 هـ(  874)ت    بن قاضي شهبةبدر الدين حممد بن أيب بكر ا  /إرشاد احملتاج إىل شرح املنهاج
 هـ،...  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 )يف الفقه الشافعي( 
 

األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معان االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء  
أليب يوسف عمر بن عبدهللا بن عبدالرب     / الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار
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 1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أنور الباز، سليمان القاطوين.هـ(؛ حتقيق    463األندلسي )ت  
 مج. 11م،  2020هـ، 
 

املالكي )ت  األسئلة واألجوبة   الداودي  الفقه(/ أليب جعفر أمحد بن نصر  هـ(؛   402)يف 
بن حممد ابهي. اليمان، ايسني  بن حممد  للنشر،    -حتقيق عبداجلبار  األصالة  اجلزائر: شركة 

 م.  2021هـ،  1442
 

)ت    اتج الدين عبدالرمحن بن إبراهيم الفركاح  / إشكاالت ت رمد على مذهب اإلمام الشافعي
هـ،   1442طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.  690

 م.  2020
 يليه: خمتصر علل الفقه أليب إسحاق الشريازي/ جملهول.

 
ــاوى األعالم ــار من فت ــعيـــد  أليب العبـــاس  /اإلعالم مبــا يف املعي )ت    يلـــدياجملَ   أمحـــد بن ســــــــــــ

 هـ(.1094
  هـ،... 1441القاضي عياض،  دراسته وحتقيقه يف جامعة

 
يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حممد بن حنبل/  خروية  قوال املرضية لنيل املطالب األاأل

الكويت: غراس    -اعتىن به تركي حممد حامد النصر.  ؛؟هـ(  1361حممد بن سبع الذهيب )ت  
 )اقتصر فيه على العبادات(. م. 2017هـ،  1438للنشر، 

السبيعي. حممد  بن  محود  اجلديد،    -وبتحقيق  الغد  دار  م،   2020هـ،    1441املنصورة: 
 .ص450

 (هـ! 1361حىت  1338، من بعد )ووفاة املؤلف خمتلف فيه 
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األنوار يف شرح غاية االختصار خمتصر كفاية األخيار/   اقتباس  ويل التماس األسرار من 
 ، رايض منسي العيسىهـ(؛ حتقيق    889الدين أبو زرعة أمحد بن حممد البارنباري الشافعي )

 ص.   424،  م  2021هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.عبدالرمحن حممد الدخيل
 

هـ(؛ اعتىن به    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر/  
هـ،   1439  القاهرة: دار اإلمام الربهباري: تبصري لتقريب الرتاث،  -القسم العلمي مبركز تبصري.

 م.  2018
 

هـ(؛ خرج أحاديثه حممود حميي الدين، حممود   251مُحيد بن خمَلد بن زجنويه )ت    /األموال
 مج. 2م؟،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -شعبان العويف.

 
هـ(؛ حتقيق يوسف    468أليب الفرج عبدالواحد بن حممد الشريازي املقدسي )ت  اإليضاح/  

 م.  2020هـ،  1442حني، بريوت: دار الراي -بن حممد مروان األوزبكي. 
 )يف الفقه احلنفي(

 
املشكمل اخلنثى  أحكام  من  املشكمل  اإلسنوي   /إيضاح  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  مجال 

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب،    -هـ(؛ حتقيق أنور بن عوض العنزي.   772الشافعي )ت  
 م. 2020هـ،  1442

 
الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )ت  بداية اجملتهد وكفاية املقتصد/   هـ(؛   595أليب 

 مج.  2م،  2020هـ،  1441جدة: دار األوراق،  -حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق.
 

هـ(؛ حتقيق فيض أمحد   855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت    /البناية يف شرح اهلداية
 مج. 16م،  2021هـ،  1442بيشاور: املكتبة احلقانية،  -امللتاين.
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سراج الدين عمر بن علي بن  / حترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي، املعروف بتصحيح احلاوي
القاهرة: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات    -هـ(؛ حتقيق حممد سالمة أبو شعيشع.   804امللقن )ت  

 م. 2020هـ،  1442،  الرقمية
 

أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / األبصارحتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير  
]العراق[:   -.مشتاق أيوب حممد،  محيد عبد اللطيف جاسمهـ(؛ حتقيق    1190احلنفي )ت  

 ص. 315م،  2020هـ،  1441مؤسسة انشرون، 
 من فصل الشروع يف الصالة إىل ابب اإلمامة. 

 -، زينب جمبل مبدر.للطيف جاسممحيد عبداحتقيق    /من ابب اإلمامة إىل ابب الوتر والنوافلو 
 ص.  298م،  2020هـ،  1441العراق: مؤسسة انشرون،  

 
 1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة

 م.  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن أمحد أيت دخيل.
 

حممد بن مصطفى املشريف    /حتفة اإلمام ونصيحة اإلسالم فيما يتوقف عليه اخلاص والعام
م،   2020هـ،    1441الرابط: وزارة األوقاف،    -هـ(؛ حتقيق أمينة املنصوري.  1334)ت  
 ص. 367

 )يف اإلمامة(
 

هـ(؛  680ين حممد بن احلسني بن رزين الشافعي )ت تقي الد /حتفة السائل بُطر ف املسائل
عجلوين. فايز  سارية  والنشر،    -حتقيق  للدراسات  نون  الفاتح:  دار  هـ،   1442إستانبول: 

 م.  2021
 ألغاز فقهية على مذهب السادة الشافعية.
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زكراي بن حممد األنصاري  حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي/  
 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق صالح بن حممد بن عويضة.   926)ت  
 ص. 312م،  2021هـ، 
 

مية هـ(؛ حتقيق اللجنة العل   539عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي )ت  حتفة الفقهاء/  
 مج  3م،  2021هـ،   1442إستانبول: دار السمان،  -بدار السمان.
 )فقه حنفي( 

 

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي   /حتقيق الربهان يف شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن
املنورة: دار اإلمام مسلم،   -مشهور بن حسن آل سلمان.هـ(؛ حتقيق    1033)ت   املدينة 

 م. 2021هـ،  1442
 وبذيله: التعليقات احلسان.

 ويف آخره للمحقق: ثبت أبمساء الرسائل الرتاثية املؤلفة يف الدخان. 
 

للغزايل الوجيز  والصغري على كتاب  الكبري  الشرحني  بن حممد    /التذنيب على  عبدالكرمي 
مصر: جممع البحرين للبحث العلمي    -املصري.   هـ(؛ حتقيق نشأت كمال  623الرافعي )ت  

 م؟  2021هـ،  1442وحتقيق الرتاث، 
 

هـ(؛ حتقيق ماجد بن   557)ت    الكندي  أمحد بن عبدهللا   أليب بكر  /التسهيل يف الفرائض
 م.  2017هـ،   1438مسقط: ذاكرة ُعمان،  -سعيد الناعيب .

 
  671اتج الدين عبدالرحيم بن حممد املوصلي الشافعي )ت    /التعجيز يف اختصار الوجيز

]مصر[: مركز جممع البحرين للتحقيق   -هـ(؛ أشرف عليه وقدم له وراجعه نشأت كمال املصري.
 م.  2020هـ،   1442والبحث العلمي، 

 )فقه شافعي(
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هـ(؛ حتقيق   1340أمحد رضا خان احلنفي )ت    /التعليقات الرضوية على اهلداية وشروحها

 ص744م،    2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد كاشف سليم العطاري
 

أليب البقاء يعيش بن الرغاي الفاسي    /التفريج عمن اهتم بتحقيق القول يف التأويل والتخريج 
أغادير: املركز املغريب للبحث يف الرتاث املخطوط،    -هـ(؛ حتقيق إحيا الطاليب.  1150)ت  

 ص.  106م،  2020هـ،  1442
)يف مصطلحات الفقه املالكي، فيكشف أتويل ما عرض يف املدونة، أو ختريج ما افرتض من 

 مسائلها( 
 

حممد بن سعيد    / تقريرات وزايدات على حاشية اللبدي على نيل املآرب شرح دليل الطالب
الكويت: لطائف    -هـ(؛ حتقيق عمار بن سعيد بن طوق املر ي.  1388)ت    بن غب اش املر ي

 م.  2021هـ،  1442لنشر نفائس الكتب والرسائل العلمية، 
 

شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد  ل   / تلخيص األحرى يف حكم تعليق الطالق ابإلبرا
 1440بغداد: دار املناهج،    -هـ(؛ حتقيق هنلة عاشور منسي.  974)ت    بن حجر اهليتمي

 ص. 85م،  2019هـ، 
 

حتقيق هـ(؛    1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت    /التنبيه الفائق على خلل الواثئق
  علي زوين.
العراق: الكوت،    -علي زوين.  /علم الواثئق والتوثيق يف الرتاث العريب واإلسالميطبع مع:  

 ص.  91م،  2019هـ،  1440كلية الكوت اجلامعة، مركز البحوث والدراسات والنشر، 
  

  1076إسحاق بن حممد بن َجْعمان )ت    /التنبيهات األنيقة يف حتقيق مسائل املنهاج الدقيقة
 م.  2020هـ،  1442ترمي: مكتبة ترمي احلديثة،   -هـ(؛ اعتىن هبا منري بن حممد البومخي.
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اللباب/   العراقي )ت  تنقيح  هـ(؛ حتقيق حممد حسني   826أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار ابن عفان؛ الرايض: دار ابن القيم،  -الدمياطي.
 وبذيله له: الدقائق على تنقيح اللباب. 

 )فقه شافعي(
 

  1004اخلطيب التُُّمراتشي )ت مشس الدين حممد بن عبدهللا  /تنوير األبصار وجامع البحار
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن حممد اخلرسة.

 (يف الفقه على املذهب احلنفي)
 

علي بن علي بن أيب العز احلنفي )ت    /التهـذيـب لـذهن األديـب يف األلغـاز الفقهيـة احلنفيـة
 م؟ 2020هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -هـ(؛ حتقيق حممد وائل احلنبلي.  792

 
يوسف بن عمر الكادوري )ت    /يف شرح خمتصر القدوريواملشكالت  جامع املضمرات  

 .هـ( 832
 م، ...  2018هـ،  1439ه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، حتقيق

 
مكة   -تقدمي وإشراف عامر بن حممد فداء هبجت.اجلمع البهي ملنظومات الفقه احلنبلي/  

 م.  2020هـ،  1442املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 تسع منظومات يف العلوم الفقهية.

 
صاعد بن أمحد بن أيب بكر الرازي   /اجلمع بني التقوى والفتوى يف مهمات الدين والدنيا

 -هـ(؛ حتقيق حممد سعدي ُجوَكْنلي، مصطفى قَلْجلي، عيد فتحي عبداللطيف.  6احلنفي )ق  
 ؟ م 2020هـ،  1442،  مكتبة اإلرشادإستانبول: 
 .اجمللد الثاين، ومل يعثر على اوالقطب الثاين نصفه تقريبً   ،القطب األولحقق منه 
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أليب حامد حممد العريب  جواب عن مسألة العقوبة ابملال عند تعذر استيفاء احلدود الشرعية/  

القصر الكبري، املغرب: مجعية    -هـ(؛ حتقيق سلمان الصمدي.  1052بن يوسف الفاسي )ت  
 م.  2020هـ،  1442البحث التارخيي واالجتماعي، 

 
اإلمام مالك إمام دار التنزيل/    يف مذهب  خليلالشيخ  كليل شرح خمتصر العالمة  جواهر اإل 

املنصورة: دار الغد   -هـ(؛ حتقيق عماد قدري.  1335ي )ت  زهر صاحل عبدالسميع اآليب األ 
 مج.  2م،  2018هـ،  1439اجلديد، 

 
؛ حتقيق  هـ(  565)ت    الكرماين  ياملفاخر بن عبدالرشيد احلنف  أيبحممد بن    / جواهر الفتاوى

 م. 2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -أمحد حكمت الرفاعي.
 

  924)ت  بن مشرف القرماين النجديسليمان بن علي  /حاشية على جامع الفصولني
 . ظافر حممد اجلبوري ،حممد مصطفى الفراجي؛ حتقيق هـ(

 . )وجامع الفصول البن قاضي مساون ة، يف الفقه احلنفي(.املقدمة والفصل األولحتقيق 
هـ،  1439) 35ع 10الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت، مجنشرت يف جملة 

 .269-246 م(، ص2018
 !! 313-287كما نشرت يف العدد السابق منها ص 

 
حممد بن سليمان    /احلاشية الكربى، املسماة املواهب املدنية على شرح املقدمة احلضرمية

هـ،   1442عم ان: دار النور املبني،    -اخلاليلة. هـ(؛ حتقيق هباء أمحد    1194الكردي )ت  
 مج. 6م،  2021

 
ت )ي الغزميين احلنفي  خمتار بن حممود الزاهد  ءالرجا  أبوجنم احلق والدين    /ةني  مسائل املُ   يحاو 

 .هـ( 658
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 ىحاوي مسائل الواقعات واملنية، وما تركه يف تدوينه من مسائل القنية، وزاد فيه من الفتاو )
 (  لتتميم الغنية 

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 
هـ(؛   900ي )ت  عبد هللا بن حسني بن حامد احلنفي/  شرح خمتصر القدور :  ق العيوند  ح  

 م.   2020هـ،    1442عم ان: أروقة للدراسات والنشر،    -حتقيق عبداحلميد هاشم العيساوي.
 

هـ(؛ عين به حممود    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة
 م.  2021هـ،  1442مصر؛ السعودية: شجرة الكتب،  -صاحل عالم.

(  164والفقهاء، ذكر فيها )رسالة يف حدود األلفاظ واملصطلحات املتداولة بني األصوليني  
     .حدًّا

 
حممد حيىي بن حممد املختار    /حسام العدل واإلنصاف القاطع لكل مبتدع ابتباع األعراف 

أغادير: كلية الشريعة،  -هـ(؛ حتقيق حممد اإلدريسي الطاهري. 1330الواليت الشنقيطي )ت 
 م. )إصدار(.  2020هـ،  1442

 
هـ(؛ حتقيق حممد  1209حممد بن حممد التاودي )ت  /ُحل ى املعاصم لبنت فكر ابن عاصم

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -أمحد احملربش.
 ( عاصمشرح على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام البن )أو 

 
هـ[/ مجع وترتيب    12]ق    البهية من أجوبة الشيخة العاملة عائشة بنت راشد الرايمية  الدرر

 م.  2017هـ،  1438، مكتبة الضامري مسقط: -خلفان بن سامل البوسعيدي.
 



115 
 

هـ(؛ مع   885)ت   حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو /شرح غرر األحكاميف درر احلكام 
  -هـ(؛ حتقيق خليل براهويي.  1069حاشية أيب اإلخالص حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  

 م.  2020هـ،  1442تربيز،  -ط، جديدة.
 )فقه حنفي(  

 
 - رعد منري احلريري.هـ(؛ حتقيق    676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت  نهاج/  دقائق امل

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق، 
 

العبادات واملعامالت واملرياث حممد حممد    / دليل السالك ملذهب اإلمام مالك يف مجيع 
املالكي األزهري )ت   بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممود عبدالصادق احلساين.  1343سعد 

 م. 2021هـ،  1442الرايحني، 
 

املكتب هـ(؛ حتقيق    1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  دليل الطالب لنيل املطالب/  
 م.  2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -العلمي بدار ابن عباس.

 
  795احلنبلي )ت  بن رجب  عبدالرمحن بن أمحد    /الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة

 م.2020هـ،    1442؟: املريب،    -هـ(؛ قراءة وتقدمي مركز املريب لالستشارات الرتبوية والتعليمية.
 

  -اعتىن هبما وعلق عليهما علي عثمان جرادي. / رسالتان فيما يفَّت به من أقوال اإلمام زفر
 ص.   80م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 ومها: 
ي مساعيل النابلس إبن    عبدالغينفيما يفىت به من أقوال اإلمام زفر/    نقود الصرر شرح عقود الدرر

 هـ(. 1143)ت 
 هـ(؛   1099القول األزهر فيما يفىت فيه بقول اإلمام زفر/ إبراهيم بن حسني بن بريي زاده )ت  
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 1274)ت    عبدالرمحن بن عبدهللا النجدي احلنبلي  / حكام الصيب املميز يف النكاحرسالة يف أ
 ، أم معتصم حممود إمساعيل.قتيبة ضياء سهيلهـ(؛ ]حتقيق[ 

 .213-184 م( ص 2017هـ،  1438)  37مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

هـ(؛   1101الفيومي )ت    لغرقاوياأمحد بن أمحد    /رسالة يف حتقيق مسألة اخللو عند املالكية
 م. 2020هـ،  1442، دار الكتب العلمية بريوت: -حتقيق محيد حسني العبادي.

 
للقاضي وغريه يتعلق هبا  الرشوة وأقسامها وما  إبراهيم  /رسالة يف  بن  الدين  بن جنيم   زين 

 . شه مال عبدول حممد دراسة وحتقيق ؛هـ( 970احلنفي )ت 
  .222-169 ص م(2016هـ،  1438)  37مج  1جملة اجلامعة العراقية ع نشر يف 

 
حمفوظ  اعتىن بههـــ(؛  261 )ت اف احلنفي يب بكر أمحد بن عمرو بن مهري اخلص  أل  /الرضاع 

 م؟ 2020هـ،  1442، دار احلديث الكتانيةطنجة؛ بريوت:  -أمحد  السلهيت.
 

أليب علي احلسن بن عثمان الونشريسي   / النكاحرفع احلرج واجلناح عمن أرادت من املراضع  
 هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  788)ت 

 هـ(. 1441)حمرم  107نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

الدوحة:    -؛ حتقيق عبده علي كوشك.هـ(  676  )ت حيىي بن شرف النووي    /روضة الطالبني
 م. 2021 هـ، 1442وزارة األوقاف، 

 
عبدالرمحن بن ض النضرات بشرح أخصر املختصرات، املعروف بكشف املخدرات/  الراي

الكويت: مكتبة   -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري. 1192عبدهللا البعلي احلنبلي )ت 
 م. 2021هـ،  1442أهل األثر، 

 ]احلواشي السابغات على أخصر املختصرات[. وعليه حاشية أمحد بن انصر القعيمي
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هـ(؛   591)ت    اإلسبيجايب  يب املعايل حممد بن أمحدأل  /شرح خمتصر القدوري  :اد الفقهاءز 

 مج.   2م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد أمحد احلقاين.
 

 1055صاحل بن حممد التمراتشي احلنفي )ت    /شباه والنظائرزواهر اجلواهر النظائر على األ
أ حتقيق  السامرائيهـ(؛  خضري  انشرون،  محد  مؤسسة  ]العراق[:  م،   2020هـ،    1441. 

 ص.416
 )فقه حنفي( 

 
ي؛ حتقيق الســيد عثمان بن حســني بري اجلعلي املالك /سـهل املسـالكأسـراج السـالك شـرح  

 مج. 2م،  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  -عماد قدري.
 

  1270أليب الثناء شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت  ُسفرة الزاد لس فرة اجلهاد/  
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،   -اعتىن به ذاكر احلنفي.  هـ(؛

 أحكامه()رسالة يف اجلهاد وتعريفه وفضائله وبعض 
 

بن امللك العادل سيف الدين  اللملك املعظم عيسى    /على اخلطيب  السهم املصيب يف الرد  
 .ليث عبدالوهاب مهدي، نصري عبود عيدان(؛ حتقيق هـ 624ت )

)ردود على اخلطيب البغدادي يف اعرتاضات وانتقادات له على أيب حنيفة رمحه هللا، يف مسائل  
 فقهية ولغوية بالغية( 

 م( 2018هـ،  1439) 11ع 2يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مجنشر 
 . 41-11 ص
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)ت  مهدي حسن الشاهجهانفوري    /ه هللاى لإلمام ابن حزم رمحى على احمللَّ السيف اجمللَّ 
إستانبول: دار    -هـ(؛ اعتىن به أبو احلسن مدين، يوسف حممد خان، محدان راشد.  1396

 م. 2020هـ،  1442األلباب، 
 )ردود على الكتاب ونقد له( 

 
احلاوي مسالك  إىل  الغاوي  إرشاد  )ت   /شرح  اجلوجري  عبداملنعم  بن  حممد  الدين  مشس 

 هـ(. 889
 م،... 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 )يف الفقه الشافعي( 
 

  مشس الدين أمحد بن سليمان  /يف علم الفرائض للسجاونديشرح التصحيح ملنت السراجية  
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس.  940)ت    بن كمال ابشا

 ص.  288م،  2021هـ،  1442
 

أليب   / هـ(  803شرح حدود اإلمام األكرب الربكة القدوة األنور أيب عبدهللا بن عرفة )ت  
 -هـ(؛ راجعه وصححه احلسن العلوي.  894عبدهللا حممد األنصاري الرص اع التونسي )ت  

 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف، 
 ( )شرح للحدود الفقهية حملمد بن حممد بن عرفة يف الفقه املالكي

 
 / مرشد املبتدئني إىل معرفة معان ألفاظ الرسالةشرح رسالة ابن أيب زيد القريوان، املسمى  

بن سليمان   اللوزي.هـ(؛ حتقيق    882الكرامي )ت  اجلزويل  أتليف سعيد  بن عمر   - خالد 
 م؟  2020هـ،  1442إستانبول: دار السمان، 
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 370أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص )ت    /شرح خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي
  2020هـ،    1442القاهرة: دار السالم،    -هـ(؛ حتقيق عصمت هللا عنايت هللا حممد وآخرين.

 مج.  8م، 
 

لناصر الدين أيب علي منصور   /هـ(  356شرح مقدمة الرسالة البن أيب زيد القريوان )ت  
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -رمي بومركود.هـ(؛ حتقيق عبدالك  731بن أمحد املشد ايل )ت  

 م.  2020هـ،  1442
 

 890أليب الفضل حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /شرح منظومة ابن الشحنة يف الفرائض
 هـ(؛ دراسة وحتقيق أنس علي صاحل، إبراهيم طه عبدالوهاب.

 حتقيق ابب مرياث اجلد مع اإلخوة.  
 منظومة أبيه: أيب الوليد بن الشحنة يف الفرائض()شرح فيه املؤلف 

مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1440)  39ع  11نشر 
 م(.2019

  
  عبدهللا بن احلاج حممد، امللقب ابلركيك العلُّوشي شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب/  

 1441نواكشوط: دار اإلسراء،    -هـ(؛ حتقيق حممد حممود بن حممد أمحد بن بيبَّه.  1220)ت  
 م.  2020هـ، 
 

 801ك )ت  عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين احلنفي، الشهري اببن ملَ   /شرح الوقاية
م،   2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق بدر بن انصر السبيعي.

 مج. 4
 .هـ  1439جامعة القصيم،   -رسالة دكتوراه : األصل
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هـ[؛   550أليب نصر أمحد بن حممد ]احلاكم[ السمرقندي ]ت  الشروط وعلوم الصكوك/  
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار النشر للجامعات،   -حتقيق أمحد جابر بدران.

 مع دراسة عن الصكوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق.
 

 هـ(.  462القاضي حسني بن حممد املروذي الشافعي )ت  /القاضي حسنيطريقة 
 ... م، 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
 .هـ( 1257ي )ت حممد عابد السند /نوار على الدر املختارطوالع األ

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

مصطفى بن خري الدين الرومي مصلح الدين    / العمْقد النظيم يف ترتيب قواعد األشباه والنظائر
ََلب )  .حممود أمحد العراقي دراسة وحتقيق ؛هـ( 1025ت القاضي احلنفي، الشهري جبِّ

 )حتقيق كتاب األميان منه(. وهو يف الفقه احلنفي.
 . النظيم يف ترتيب قواعد األشباه والنظائرميان من خمطوط العِّْقد كتاب األالعنوان يف مصدره:  

 م(. 2017هـ،  89)  39مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
وحتقيق كتاب الطهارة منه، للباحث حممود أمحد حممد صاحل، نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم  

 م(. 2018هـ،  1439) 24ع 
 

حتقيق سعيد بن ؛ هـ( 1304اللكنوي )ت حممد عبداحلي  /عمدة الرعاية على شرح الوقاية
 مج 5م،    2018هـ،    1440القاهرة: دار احلديث،    -حممد السناري، سيد بن حممد السناري.

 يليه تتمتاه: 
 زبدة النهاية لعمدة الرعاية/ عبداحلميد بن عبداحلليم اللكنوي.

 بن عبدالرحيم اللكنوي.  حسن الدراية ألواخر شرح الوقاية/ عبدالعزيز
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فقيه درعة أجوبة  تذييل  الرفعة يف  وبرهان  الشرعة  بن عبدهللا يب عبدهللا  أل  /عنوان  حممد 
مراكش: جامعة القاضي عياض،    -السعيد وديدي.  دراسة وحتقيق  ؛(ه  1185  الكيكي )ت 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
 

الوليد سعود بن محيد آل خليفني؛   أيبمجع وترتيب  عني املصاحل يف جواابت الشيخ صاحل/  
هـ،   1438مسقط: مكتبة اجليل الواعد،    -.2ط  -.ضبط النص و راجعه إدريس اباب ابحامد

 م.  2017
 ص  478م،  2017هـ،  1438مسقط: ذاكرة ُعمان،  -وبتحقيق أمحد بن سامل اخلروصي.

وجواابته متنوعة، بني عقيدة وعبادات ومسائل هـ،    1314ت    ، احلارثي  صاحل بن علي)املقصود  
 وأحكام(

 
هـ(؛ حتقيق   1188عمر بن عبدهللا الفهري الفاسي )ت    /غاية اإلحكام يف شرح حتفة احلك ام

 م. 2020هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف،   -عبدهللا أهبام، رشيد اجلاري. 
بن عاصم. وهو يف مسائل قضائية  واألحكام ال  يف نكت العقود)املقصود ابلتحفة: حتفة احلكام  

 على املذهب املالكي(
 

 ؛هـ(  758تقاين )ت  األأمري كاتب بن أمري عمر  لقوام الدين    /غاية البيان يف الفقه احلنفي
 .فاطمة انطق العزاوي دراسة وحتقيق

 . ا وما ال يكونابب ما يكون ميينً حتقيق 
 )غاية البيان اندرة الزمان يف آخر األوان، شرح لكتاب اهلداية للمرغيناين(  

 م(.  2017هـ،  1438) 23نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم ع 
 

 .هـ( 1015ت )احلنفي  إبراهيم اخلالعي العدوي /غاية املرام يف تتمة لسان احلكام
 م،...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
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انتخبه    ،خمتصر يف األحكاموهو    .البن الشحنة  يف معرفة األحكام"  لسان احلكام"  أكمل به
 .  للحكام على فصل القضااي واألحكامليكون عوانً   ،ذكر فيه ما يكثر وقوعهو   ،من كتب العلماء

 
النووي  النووي )ت    /املسمى املسائل املنثورة  ،فتاوى اإلمام    - هـ(.  676حيىي بن شرف 

 ص. 208م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

مجع أيب حفص جنم الدين عمر    /فتاوى شيخ اإلسالم أيب احلسن عطاء بن محزة السُّغدي
 1442،  بريوت: دار الرايحني  -هـ(؛ عناية حممد ايسر شاهني.  537بن حممد النسفي )ت  

 م؟  2020هـ، 
 

 .هـ( 634)ت اخلاصي اخلوارزمي  أبو يعقوب يوسف بن أمحد جنم الدين  /الكربى  ىالفتاو 
 م،...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 
  / يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان  املعروفة ابلفتاوى العاملكريية  ،الفتاوى اهلندية

بعد   )ت  البلخي  الربهانبوري  الدين  اهلند؛ ضبطه    1084نظام  علماء  من  مع مجاعة  هـ(، 
 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصححه عبداللطيف حسن عبدالرمحن.

 مج.  6م، 
 

 ي الشافع  يالقاسم العباد   بن  محد أشهاب الدين    / غاية االختصار  آت فتح الغفار بكشف خمب
القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق وائل حممد بكر زهران؛ راجعه وحشى عليه حممد سامل حبريي.  922)ت  

 م.  2021هـ،  1442املكتبة العمرية: دار الذخائر، 
 

هـ(؛ حتقيق سيد بن    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /فتح الوهاب بشرح منهج الطالب
 ص.  1088م،  2018هـ،  1439دار احلديث، القاهرة:   -حممد السن اري.

 م 2020هـ،    1442عم ان: دار الفاروق،    -وبتحقيق رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.
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هـ(؛ حتقيق    1330سامل بن حممد احلِّْبشي )ت    /حكام النكاحأحكام  إاح شرح  فتوح الفت  

 م.  2020هـ،  1441مصر: دار األصالة؛ الكويت: دار الضياء،  -لبيب جنيب عبدهللا.
 شرح إلحكام أحكام النكاح للعالمة املليباري صاحب املعني.

 
فتوى ببطالن نكاح من هرب ابمرأة مث تزوج هبا، بعنوان: تنبيه الصغري من الولدان على ما 

أليب سامل  قع يف مسألة اهلارب مع اهلاربة من اهلذاين ملدَّعي استحقاق الفتوى آجليان/  و 
( املغريب  الكاليل  عبدالرمحن  بن  بوَقدُّون.  1047إبراهيم  احلس ان  سامل،  أنيس  حتقيق    - هـ(؛ 

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح، 
 

)ت   الدين أمحد بن العماد األقفهسيشهاب    /الفرق بني احلياة املستمرة واحلياة املستقرة
 ص.  104م،  2020هـ،  1441؟: دار نون،  -.حتسني عبدهللا الدركزيلحتقيق هـ(؛  808

 م 11/2018/ 14وبتحقيق خالد بن زيد اجلبلي نشر يف اجمللس العلمي بشبكة األلوكة بتاريخ  
 

هـ(؛   999بن حممد الشنشوري )ت    عبدهللا  / الفوائد الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية
 حتقيق جعفر حممد اجلبوري.

 حتقيق املسائل امللقبات منه.  
 . املسائل امللقبات من كتاب الفوائد الشنشوريةالعنوان يف مصدره: 

 م(. 2017هـ،  1438)  36مج  2نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 
 

بدهللا بن جامع احلنبلي )ت  عثمان بن ع  / الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات
دمشق:   -هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن برجس بن عبدالكرمي، عبدهللا بن حممد البشر.  1240

 مج.  4م،  2020هـ،  1442مؤسسة الرسالة، 
 )األصل البن بدران( 
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  1099إبراهيم بن حسني بن بريي زاده )ت    / القول األزهر فيما يفَّت فيه بقول اإلمام زفر
 هـ(؛ حتقيق مصطفى أمحد لطيف.  

 م(. 2017هـ،  1438)  16نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
 

دراسة   ؛هـ(  1070 علي عبدالقادر الطربي الشافعي )ت  /القول الكايف واجلواب الشايف 
 .مين عبدالقادر اهلييتأ وحتقيق
 التنباك، وأعشاب ونبااتت أخرى، وأدوية فيها نوع من التخدير()حكم 

- 119 صم(  2017هـ،  1438)  15نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع
156 . 

 
 -.دراسة وحتقيق إمساعيل بن إبراهيم علواين /كتاب اإلجارات من ديوان أيب زكرايء اجلناون

 م.  2017هـ،  1438املقدمة  اجلزائر: ]توزيع دار بسمة[، أتريخ
 

أليب احلسن علي بن حممد بن خلف    /يب زيد القريوانأكفاية الطالب الرابن شرح رسالة ابن  
  2020هـ،    1442القاهرة: إبداع لإلعالم والنشر،    -هـ(؛ حتقيق؟.  939املنويف املصري )ت  

 مج.  4م، 
 

هـ(؛ حتقيق   884برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح املقدسي )ت    /املبدع شرح املقنع
م،    2020هـ،    1442مكة املكرمة: دار أجيال التوحيد،    -ودراسة ذايب بن سعد الغامدي.

 مج. 20
 

 1270)ت    أليب بكر بن حممد عمر املال األحسائي  /منت إحتاف الطالب يف الفقه احلنفي
 -هـ؛ حتقيق حيىي بن حممد بن أيب بكر املال؛ ترمجه إىل اللغة الرتكية حممود سلمان األرزجناين.

 م. 2020هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم، 
 )ابلعربية والرتكية( 
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ــبهاين /يف الفقه الشــافعي  منت الغاية والتقريب ــافعي أليب شـــجاع أمحد بن احلســـني األصـ  الشـ

ــ(؛ 593)ت  بريوت: دار ابن حزم،  -ط، جديدة مزيدة ومنقحة. -حتقيق ماجد احلموي.  هـ
 م. 2021هـ،   1442

 
هـ(؛ بعناية حمفوظ   776خليل بن إسحاق اجلندي )ت    /منت املختصر يف فروع الفقه املالكي

 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -بن ساعد بوكراع، عبداحلق بن أمحد بوربيعة.
 ه: كتاب اجلامع.ومعه للمؤلف نفس 

 
 حتقيق؛  (هـ  1003  )ت   حممود بن بركات الباقاين  نور الدين  /األهنر على ملتقى األحبر  ىر جم

 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -علي مصطفى الدهييب.
 .دراسة وحتقيق كتاب البيوع 

 
هــ(؛  676حيىي بن شرف النووي )ت   )قطعة منه(/  اجملموع شرح املهذَّب: الشرح املبسوط

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفاروق،  -حتقيق رعد منري احلريري، مهند قاسم املساملة.
 

املتوىف   ،)ُعم رية(ـ شهاب الدين أمحد الرُبُلُّسي املصري الشافعي امللقب ب ىجمموعة فتاو 
 . صالح أمحد حتقيق حممد / هـ 957سنة 

هـ،   1440)  42/2ع 11نشرت يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت، مج
 .167-134م(، ص 2019

 
ط،    -اعتىن به انيف بن عبدالرمحن آل الشيخ مبارك.  /خمتصر الشيخ خليل يف الفقه املالكي

م )نسخة    2020هـ،    1441جديدة: فق ه نفسك يف املذهب املالكي )موقع ويب تعليمي(،  
 إلكرتونية(. 
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لضياء الدين  املختصر يف الفتوى مبذهب مالك بن أنس رمحه هللا، املعروف مبختصر خليل/  
اجلزائر:   -هـ(؛ عين به خالد بن عمر العلمي. 776أيب املودة خليل بن إسحاق اجلندي )ت 

 م.   2020هـ،  1442زانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت: توزيع دار ابن حزم، اخل
 

القدوري يف فقه اإلمام أيب حنيفة السناري.  حتقيق  /خمتصر  القاهرة: دار   -سيد بن حممد 
 م. 2017هـ،  1438احلديث، 

 
عم ان: دار    -حتقيق وتعليق حمفوظ أمحد السلهيت.   /املدخل إىل كتاب اهلداية يف الفقه احلنفي

 م. 2020هـ،  1442الفتح، 
 وهو جمموع يضمُّ الرسائل اآلتية: 

 .هـ( 1171) حامد العِّمادي /لعقد الثمني يف ترمجة صاحب اهلداية برهان الدينا
ندي /مهذَّب اهلداية  .هـ( 1211)ت  حممد حسني األنصاري الس ِّ
 .هـ( 1304)ت  اللكنوي  احلسنات حممد عبداحلي  أليب /لتهامذيَّ مع مقد ِّمة اهلداية 

 .هـ( 1305)ت  حممود احلَْمزاوي الدمشقي /مصباح الدراية يف اصطالح اهلداية
 .هـ( 1354)ت  حممد خبِّيت املطيعي /بُغية أهل الدراية من ختم كتاب اهلداية

 وكتابه اهلداية/ للمحقق. مباحث عن اإلمام املرغيناين
 . "/ للمحقق أيًضاموالان"حكم استعمال كلمة 

 
هـ(؛ حتقيق   782أليب عبدهللا حممد بن مرزوق اخلطيب املالكي )ت  مسألة احلالف ابلعجمية/  

 موسى بن حممد شواش. 
 .182 - 165هـ( ص  1442)حمرم  111نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
عميد الدين عبداملطلب بن أيب الفوارس    /النافعة للمباحث اجلامعة ألقسام الوارثملسألة  ا

 .محيد رمح احلل ي؛ حتقيق (هـ 754ت عرج احللي )حممد األ
 )معروفة ابلرسالة املرياثية، أو مناسخات املرياث(
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 .350-313 ص م( 2017هـ،  1438) 3نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

أمحد بن علي بن حجر    / يشرتي شيًئا من بيت املال مث ي قمف ه أم ال؟  مسألة هل للسلطان أن 
 املدينة املنورة: دار مسلم،  -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 852العسقالين )ت 

 م. 2020هـ،  1442
 

املطهر احلل ي )ت    /املسائل اآلمليات هـ(؛ حتقيق حممد صادق    771حممد بن احلسن بن 
 رضوي الالهيجي. 

 مسألة يف فقه الشيعة( 17)
 م(.   2019هـ،  1440) 7نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
؛  هـ(  900  ت الكيداين )   ، الشهري ابلفاضل لطف هللا النسفي  /املشروعات وغري املشروعات

 . سعيد اجلبوريهناء  دراسة وحتقيق
 .273-242 م( ص 2017هـ،  1438)  38مج  1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
  - .هـ(  422البغدادي )ت    بن نصر  عبدالوهاب بن علي  /ةاملعونة علي مذهب عامل املدين

 مج. 2م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  
 

مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت    /املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة معان ألفاظ  
على أصل خطِّ ي   بلةجديدة مزيدة مصحَّحة ومقاط،    -عبدالرزاق النجم.  هـ(؛ حتقيق  977

 مج. 8م؟،  2021هـ،  1442دمشق: دار الفيحاء،  -.وطبعة البايب احلليب
 

املستزيد والراغب  املستفيد  للطالب  الرسالة  على  الرجراجي   /املفيد  يعقوب  بن  يوسف 
بعد   )ت  الدرقاوي.  722الواصلي  أمحد  بن  احلبيب  حتقيق  حزم،    -هـ(؛  ابن  دار  بريوت: 

 مج. 4م،  2021هـ،  1442
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الشافعية/   السادة  فقه  يف  احلضرمية  احلضرمي  املقدمة  ابفضل  عبدالرمحن  بن  عبدهللا 

هـ،   1441املنصورة: دار الغد اجلديد،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا املنشاوي.  918)ت   الشافعي
 م.  2020

اعتىن هبا حممد    /وبعنوان: املقدمة احلضرمية يف فقه السادة الشافعية، املسم ى مسائل التعليم
 ص.    128م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، مشكولة.  -سامل هاشم.

 
  1250(:  219من ُحجج حمكمة القدس الشرعية العثمانية: مناذج من حجج السجل )

العيسائي.  / هـ  1251  – بن سامل  العريب    -دراسة وحتقيق سلطان  التاريخ  إستانبول: مركز 
 م. 2020هـ،  1442للنشر، 

 
  1251  –  1250)  319قدس الشرعية: مناذج من حجج السجل  من واثئق حمكمة ال

دراسة وحتقيق سليمان بن حبوب احلجري، سيف بن راشد املقبايل، عبدالعزيز بن عبدهللا هـ(/  
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -السعدي.

 
أليب زكراي حيىي بن شرف    /الشافعيوعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام    منهاج الطالبني 

 ص.  224 م، 2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 676النووي )ت 
 

هـ(؛    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /يف فقه اإلمام الشافعي رمحه هللا  منهج الطالب
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -جالل الدين أمني الورايف.حتقيق 

 
ت م الدين بن خري الدين الرملي )جن  /بصار فكار على منح الغفار شرح تنوير األنتائج األ

 . هـ( 1121
 ...  م، 2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
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يوس   ،ايسر عدانن حسن  تحقيقوب نعمان  هـ،   1441العراق: مؤسسة انشرون،    -ف. نور 
 ص. 322م،  2020

 من ابب طالق غري املدخول هبا إىل ابب اإلقالة. 
 ، فقه حنفي(بصارشرح تنوير األ)
 

  1070ت  )نوح بن مصطفى القونوي    / حاشية على الدرر والغرر ملنال خسرو  :نتائج النظر
هـ،   1441بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -عبداملالك موفق حجة.  دراسة وحتقيق  (؛هـ

 م )ماجستري(. 2020
 . يف فقه احلنفية "درر احلكام شرح غرر األحكام"
 

هـ(؛ حتقيق وترمجة ودراسة    424أمحد بن عبدهللا بن عبدالرؤوف القرطيب )ت    /النظر يف احلمسبة
 م.  2019هـ،  1441املرية: دار ابن طفيل،  -لبيدرو شامليتا.

 
دراسة   ـــــــــــــ(؛ه  1069  حسن بن عمار الشرنباليل احلنفي )ت   /النعمة اجملددة بكفيل الوالدة

 .فالح عبد الرسول محودي  وحتقيق
)مســائل يف الفقه احلنفي خاصــة، وعنوان الكتاب مســتوحى من امرأة اســتدانت مااًل من ابنها  

 وكفلها إبذهنا أجنيب فيه(.
 .  م( 2017هـ،  1438)  38مج  3نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع 

 
هـ(؛   1209)ت  أليب عبدهللا حممد بن سودة التاودي    /نفائس الدرر من جواهر املختصر

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مراكش: جامعة القاضي عياض،  -حتقيق لبيب عبداجلليل.
 )فقه مالكي(

 
عبدالسالم اجلعماطي، رضوان    هـ(؛ حتقيق  632أبو عمر أمحد بن رشيق التغليب )ت  النفقات/  
 م. 2021هـ،  1442املغرب: اجمللس العلمي األعلى،  -احلضري.
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  الشافعي،   الشبشريي  أيب الفضل حممد بن سامللويل الدين    /النهاية شرح منت الغاية والتقريب

 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق زكراي عمريات.   10بعني قلبه )ق    البصري
  ص. 392م،  2021هـ، 

 
أل الطالب  املطالبهنج  بن    /شرف  )ت  محد  أحممد  بشار 1215اجلوهري  حتقيق  هـ(؛ 

 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار املعراج،  -قدوري.
 )فقه شافعي(  

 
 1107أبو عبدهللا حممد بن املختار بن األعمش العلوي املالكي )ت    /نوازل ابن األعمش

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442ابتنة: جامعة احلاج خلضر،  -هـ(؛ حتقيق حو اس اهلادي. 
 

)ت    الق ْصري/نوازل   القصري  حممد  بن  ولد    1235القصري  املختار  حممد  حتقيق  هـ(؛ 
 مج.  4م؟،   2020هـ،  1442شنقيط: وزارة الثقافة،  -السعد.

 
هـ(؛ اعتىن به   593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت  /اهلداية شرح بداية املبتدي 

 م.  2020هـ، حنو  1441حنو  ؟: دار امليزان، -وضبط نصوصه أمحد حممود الشحادة.
 

أليب اخلطاب حمفوظ بن اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيبان/  
مصر: مركز استشراف   -هـ(؛ حتقيق حممد سرور النجار.  510أمحد الكلوذاين احلنبلي )ت  

 م؟  2020هـ،  1442للبحوث والدراسات، 
 

إبراهيم بن حممد اإلخنائي )ت    /قبح القول من األحكاماهلداية واإلعالم مبا يرتتب على  
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(؛ حممد حممد أمحد سويلم. 777

 )وسبق حتقيقه من قبل براء عمر بدير، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة( 
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الناقوس حتري  على  اجلاسوس  رد  يف  الرؤوس  املسكوممباين    / هز  عبداجلبار  بن  فقيه  حممد 

)ت   اجلاوي. هـ(؛    1243اجلاوي  ابن حرجو  للرتاث،   -حتقيق  الرتمسي  مكتبة  إندونيسيا: 
 م؟  2020هـ،  1442

 
  1090ت  البصري ) أمحد بن رضا  مهذب الدين    /الوجيزة احلقية يف مفاسد الغناء وحترميه

 .قاسم خلف مشاري ،دراسة وحتقيق توفيق دواي احلجاج ؛هـ(
- 211  م( ص   2019هـ،    1440)  38ملحق العدد    1نشر يف حولية املنتدى، العراق، مج

254 . 
 

أليب زكراي حيىي بن حممد احلط اب )ت    /وصلة املبتدي يف الفرائض وكفاية املنتهي الرائض
هـ،   1442أغادير: مكتبة القراءة للجميع،    -هـ(؛ حتقيق أنيس سامل، جامع أبياض.  995

 م )لعله صدر(. 2020
 

؛  هـ(  633أليب اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب )ت    /وهج اجلمر يف حتري اخلمر
  م. 2021هـ،  1442مراكش: مؤسسة آفاق،  -حتقيق أنس وكاك.

 
 التصوف اإلسالمي 

 

 1262)ت    الغماري  أمحد بن عبداملؤمن  العباس  /ىل تصفية النفس وتطهري الفؤادإرشاد  اإل
 م. 2021هـ،  1442إربد، األردن: ركاز للنشر،  -هـ(؛ ]حتقيق[ فاطمة أدويب .

 
مصطفى بن كمال الدين البكري    /التصوف  لفية يف املعروفة أب  ،لفية الوفية للسادة الصوفيةاأل

 . هـ( 1162الصد يقي )ت 
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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  - هـ(.  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    / األنوار القدسية يف بيان آداب العبودية
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر، 

 
 هـ(.  1266 )ت أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم/ 

 م،... 2018هـ،  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

اخلالدي    حممد بن عبدهللا اخلاين  /البهجة السنية يف آداب الطريقة العلية اخلالدية النقشبندية
 1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.   1276)ت    النقشبندي

 ص. 144م،  2020هـ، 
 

 هـ(؛ حتقيق تيسري عبدهللا الناعس. 320حممد بن علي احلكيم الرتمذي )ت بيان الكسب/ 
 )رد  على من ادَّعى أن الزهد يعين ترك املكاسب( 

 هـ(. 1441)حمرم  107نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

هـ(؛   899أليب العباس أمحد بن أمحد زروق الفاسي )ت    /شرتيةتعليق على املقطعات الشُّ 
 ص. 112، م 2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق املصطفى لغفريي.

 
عطاء هللا البتالدي الكجرايت )ت؟(؛ دراسة وحتقيق   / فتوح الغيب للجيالنشرح  تلخيص  

بريوت: دار الكتب    -املصباحي؛ هتذيب وتبييض رايض أمحد السعيدي.  حممود علي املشاهدي
 ص.  512م،  2021هـ، 1442العلمية، 

 
العطائية  التنبيه:  الرندي  حممد بن عباد  /شرح احلكم  به  هـ(؛   792)ت    النفزي  أنس    عين 

 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار التقوى،   -حممد عدانن الشرفاوي.
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عبدالوهاب بن أمحد تنبيه املغرتين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر/ 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ وضع حواشيه عبدالوارث حممد علي.  973الشعراين )ت  

 ص.  256م،  2021هـ،  1442
 

أنس  هـ(؛ تقدمي وتعليق    709بن عطاء هللا السكندري )ت  أمحد  التنوير يف إسقاط التدبري/  
دمشق: دار التقوى: دار الدقاق،    -حممد عدانن الشرفاوي، عين به فراس حممد نذير مدلل.

 م. 2020هـ،  1442
 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وطبعة أخرى خمرجة اآلايت واألحاديث.

 ص.  128م، 
 

املتقي  /القرآنية  املعان اإلرشادية واإلشاراتالعرفانية يف  احلكم   الربهان    عالء الدين علي 
هـ،   1441ابن عرفة،  اإلمام  تونس: دار    -نزار محادي.  بعنايةهـ(؛    975)ت    فوري اهلندي

 .م2020

 
شرف الدين أبو القاسم هبة هللا بن عبدالرحيم بن البارزي الشافعي الدراية ألحكام الرعاية/  

 م.  2021هـ،   1442إستانبول: دار السم ان،  -هـ(؛ حتقيق أنس أمحد العمر. 738)ت 
 )اختصر به كتاب الرعاية للمحاسيب(

 
هـ(؛ تقدمي إبراهيم صالح   295حممد بن علي احلكيم الرتمذي )ت  الرايضة وأدب النفس/  

 ص.  144م،  2019هـ،  1440القاهرة: جملة األزهر،  -اهلدهد.
 هـ من جملة األزهر.   1440هدية عدد شعبان 

 
هـ(؛    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / شرح كتاب اإلسرا إىل املقام األسرى

 ص.   352م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -وشرح عبدالباقي مفتاح. حتقيق
 .ومعارج روحية أخرى البن عريب  مع شرح ابن سودكني
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اعتىن به حممد  /على آداب املريدين للسهرورديهـ(    1014)ت  شرح املال علي القاري  

 ص. 432م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -عبدالعزيز عبداخلالق.
 

هـ،   1442القاهرة: الكرمة للنشر،    -هـ(.  286أبو سعيد أمحد عيسى اخلر از )ت    /الصدق 
 ص. 104م،  2020

 . آرثر جون آربريسبق صدوره بتحقيق 
 

 1442القاهرة: كشيدة للنشر،    -هـ(.  1201أمحد حممد الدردير )ت    /الصلوات الدرديرية
 م.  2020هـ؟، 

 
 899أليب العباس أمحد بن حممد زروق الفاسي )ت    /الطرر واحلواشي على احلكم العطائية

 م. 2017هـ،  1438ابن عرفة،  اإلمام تونس: دار -هـ(؛ اعتىن به نزار محادي. 

 
القادر بن موسى اجليالين )ت    /وجلَّ   الغنية لطاليب طريق احلق عزَّ  وضع    /هـ(  561عبد 
 ص. 704م،    2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حواشيه صالح حممد عويضة.

 .سالميةيف األخالق والتصوف واآلداب اإل
 

هـ(؛ ]حتقيق أو ترمجة[ خالد    672جالل الدين حممد بن حممد الرومي )ت    / يف العشق اإلهلي
 ص.  112م،   2020هـ،  1442القاهرة: الكرمة للنشر،  -فاروق.

 
ك م اإلشراق  هـ(؛ تعليق وشرح   882أليب املواهب حممد بن أمحد الشاذيل )ت    /قوانني حم

القاهرة: دار اإلحسان،    -عبدالرمحن الشاغوري؛ حتقيق وتعليق عبدالرمحن حممد رشيد الشع ار.
 م. 2021هـ،  1442

 (قوانني حكم اإلشراق إىل كافة الصوفية جبميع اآلفاق )
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علي بن حممد املصري   /على وصية األدبتعليق  :  كشف القناع عن ألفاظ شبهة السماع 

 ص.  224م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -هـ(؛ حتقيق بشري برَمان. 1127)ت 
 

هـ(؛ حتقيق بشري   964حممد بن عمر ابمج ال )ت    /الكفاية الوفية يف إيضاح كلمات الصوفية
 ص.  112م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -برَمان.

 
امل اإلميانية  الشيخ اللطائف  العارف ابهلل  اجلربوتية يف رسائل  اإلحسانية  واحلقائق  لكوتية 

ابن عجيبة احلسين الكيايل، احلسيين    / أمحد  إبراهيم  ضبطها وصححها وعلق عليها عاصم 
 ص.   328م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -الشاذيل الدرقاوي.

 وهي تسع رسائل: 
 شرح مخرية ابن الفارض.

 شرح نونية اإلمام الششرتي.
 شرح صالة القطب ابن مش يش.

 شرح قصيدة "اي من تعاظم" لإلمام الرفاعي.
 معراج التشو ف إىل حقائق التصو ف.
 شرح صالة الشيخ األكرب ابن عريب.

 الدرر يف ذكر القضاء والقدر.سلك 
 شرح بعض مقتطفات الششرتي.

 شرح األبيات الثالثة للجنيد.
 هـ( 1224ت  الفاسي، العباس أمحد بن حممد بن عجيبة احلجوجي )وهو أبو

 
مجعها    /جمموعة األحزاب الشاذلية للقطب أيب احلسن الشاذيل ولسائر شيوخ الطريقة العلية

هـ(؛ ضبطها واعتىن هبا    1311)ت    الكمشخانوي اجملددي  ضياء الدين أمحد بن مصطفى
 ص.  448م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -عاصم إبراهيم الكيايل.
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  هـ(؛  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /مدارج السالكني إىل رسوم طريق العارفني 

مغربل. حممد  فائزة  اإلسالمية،    -حتقيق  بريوت  جامعة  م    2020هـ،    1441بريوت: 
 )ماجستري(. )يف التصوف(.

 هـ(!  1000)سبق ابسم عبدالوهاب بن أمحد الزغلي، ت حنو 
 

أتليف ومجع مصطفى بن حممد العروسي الصغري    /النتائج الفكرية يف شرح اإلشارات الشاذلية
معروف.  1293)ت   عبدالعزيز  املنقوش،  عوض  حممد  حتقيق  هـ،   1442مصر،    -هـ(؛ 

 م.2020
 مع حاشية األنوار اإلهلامية يف بيان معاين اإلشارات الشاذلية/ للمؤلف نفسه. 

 
 - هـ(.  465ي )ت  أليب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشري   /حنو القلوب الصغري والكبري 

 م. 2020هـ؟،  1442القاهرة: كشيدة للنشر، 
إىل   مشريًامفاهيم التصوف األساسية من خالل مصطلحات ومفاهيم علم النحو،  )ذكر فيه  

 (م اللسانقوَّ يمثلما  ،أمهية تقومي السلوك ابعتباره لغة القلب
 

هـ(؛ اعتىن به نزار    899أليب العباس أمحد بن حممد زروق الفاسي )ت    /النصيحة الكربى
 م.  2020هـ،  1441ابن عرفة،  اإلمام تونس: دار -محادي.

 
هـ(؛   973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /هادي احلائرين إىل رسوم أخالق العارفني

 م؟  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -حتقيق يوسف رضوان اللكود.
 األخالق اإلسالمية مستقاة من كتب التصوف( )

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد    1286هباء الدين حممد مهدي الرفاعي الرواس )ت  واردات الغيب/  

 ص. )األصل: رسالة جامعية(.   256م،    2020هـ،    1442بريوت: كتاب،    -حمسن الراوي.
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املسمى نصيحة املريد يف طريق أهل السلوك    ، اليواقيت احلسان يف تصريف معان اإلنسان

 - هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  1193)  اجلمل  لي بن عبدالرمحن العمراينع  /والتجريد
 ص.   448م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب، 
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 واإلدارية والعسكريةالعلوم االجتماعية والسياسية 

 
 

فاطمة  هـ(؛ حتقيق    255أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  التاج يف أخالق امللوك/  
 م؟  2020هـ،  1441بريوت: دار الرافدين،  -نعيمي.

 
 - أليب احلسن علي بن نصر بن يعقوب الدينوري الكاتب؛ حتقيق فرج احلوار.  /جوامع اللذة

 جـ.  2م،  2020هـ،  1441تونس: الدار املتوسطية للنشر، 
 

أمحد بن علي الُبوين )ت   /املسمى مشس املعارف ولطائف العوارف ،مشس املعارف الكربى
 ص. 592م،  2021هـ،  1442بريوت: املكتبة العلمية الفلكية،  -هـ(. 622

 
هـ(؛ حتقيق خليل   771)ت    اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي  /معيد النعم ومبيد النقم

 ص. 144م،  2020هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم خليل.
هبا وكيفية احلفاظ على  اها وآدهفق  وذكر  ،وظيفة  (113)صنوف الوظائف اليت بلغت  )أورد فيه  

 (النعم يف كل منها
 

هـ(؛ حتقيق مصطفى    597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي اجلوزي )ت    /النساء وما يتعلق هبن
 . م 2020هـ،  1442دمشق: دار املنهاج القومي،  -بن حممد صالح الدين القباين.

 
 -.القدحات   مد عبدهللادراسة وحتقيق حم  /نسخة فلج العزيزي ببلدة سيق يف اجلبل األخضر

 م.  2020هـ،  1441، حبوث األفالجمركز اخلليل ووحدة نزوى: جامعة نزوى، 
 ، أي: الري، أو استخراج املياه اجلوفية( حصص مياه الفلج)حتقيق ملخطوط حول 
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للسلطان أيب محُّو الزايين موسى الثاين ابن يوسف )ت    / واسطة السلوك يف سياسة امللوك
م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممود حممد خلف.  هـ(؛ حتقيق  791
 ص. 344

 
هــــــ(؛  1273)ت  رويلةأور بن حممد بن قدُّ   /وشائح الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب

 م. 2017هـ،  1438اجلزائر: دار الوعي،  -حتقيق حممد عبدالكرمي.
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 اللغة العربية 

 يف موضوعيهما(  تا)اللغة يف القرآن واحلديث صنف
 

الُغموض الع روض إبذهاب  السخاوي )ت    /إذهاب  الدين علي بن حممد  هـ(؛   643علم 
حممد. مصطفى  الدين  حسام  الرقمي،   -حتقيق  النشر  العربية،  املخطوطات  معهد  القاهرة: 

 م. 2021هـ،  1442
 

 هـ(؛ حتقيق يوسف السن اري. 650)ت  احلسن بن حممد الصغاينوكناه/  األسدأسامي 
 (.هـ 1442ربيع األول  -حمرم ) 23مج  1ع  الدراسات اللغوية، الرايضنشر يف جملة 

 
عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه احلنفي )ت   / شرح تلخيص مفتاح العلوم  : األطول

م،   2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عبداحلميد هنداوي. 943
 ص(.  1176مج ) 2
 

هـ(؛ حتقيق أمحد حممد    761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت    /عرابعراب عن قواعد اإلاإل
 م.  2018هـ،  1439الكويت: غراس للنشر،  -عبدالدامي.

 
يف علوم حقائق اإلعجاز، من العلوم املعنوية واألسرار القرآنية/    اإلجياز ألسرار كتاب الطراز

بريوت: املدار    -هـ(؛ حتقيق بن عيسى ابطاهر.  749العلوي )ت    حييي بن محزةاملؤيد ابهلل  
 م.  2020هـ،  1442اإلسالمي، 

   )األصل للمؤلف نفسه، وهو من كتب البالغة(
 

الآلل السؤَّال/    إيراد  الضوال وإرشاد  إنشاد  األنصاري )ت  من  بن خامتة  بن علي  أمحد 
 م. 2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق ربيعة سحنون. 770
 ( موضوع حلن العامة)يف 
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هـ(؛ حتقيق    756أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت  إيضاح السبيل إىل شرح التسهيل/  
حكمي. أمحد  بن  العلمية،    -نواف  الكتب  دار  مج    2م،    2020هـ،    1442بريوت: 

 ص(.1336)
 

)ت   هانئ اللخمي السبيتعلي بن  حممد بن  إيضاح املسالك يف شرح تسهيل ابن مالك/  
 2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق مهدي بن حسني مباركي.  733

 مج.  2م، 
 

ــ(؛  7أليب عبدهللا ضـياء الدين حممد بن علي بن العِّْلج اإلشـبيلي )ق    /البسـيط يف النحو هـــــــــــــ
الرايض: مركز امللك فيصـــل للبحوث والدراســـات اإلســـالمية،  -حتقيق تركي بن ســـهو العتييب.

 مج. 2م،  2021هـ،   1442
 القسم الثاين مما وجد من املخطوط، من ابب عطف النسق حىت هناية ابب النسب.

 
هـ(؛ حتقيق   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /البهجة املرضية يف شرح األلفية

هـ،    1442إستانبول: مؤسسة البصائر للدراسات والنشر،    -عبدامللك عبدالرمحن السعدي.
 م.  2021

 )ألفية السيوطي يف النحو( 
 

هـ(؛    913)ت  الدين السنهوري الشافعي    نور التحفة البهية شرح العلوية يف نظم اآلجر ومية/  
فاعور   براء  الباحثة  األنبار،    -العلواين.حتقيق  جامعة  م   2020هـ،    1442الرمادي: 

 )ماجستري(. 
 

الشهري    ،الدين العصامي اإلسفراييينعبدامللك بن مجال    /روضىل علم الع  إروض  تسهيل العُ 
الكوت، العراق: كلية الكوت اجلامعة،   -.فاخر جرب مطر  هـ(؛ حتقيق  1037ابملال عصام )ت  

 ص.  77م،  2019هـ،  1440مركز البحوث والدراسات والنشر، 
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  837)ت    أمحد بن علي البجائي  شهاب الدين  /التعليقة السنية يف حل ألفاظ اآلجرومية
 ص304م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -منذر خضر البيايت.  هـ(؛ حتقيق

 )وسبق حتقيقه بعنوان: تعليقة سنية...( 
 

تقريرات الشيخ مشس الدين األنبايب على حاشية أيب النجا على شرح الشيخ خالد األزهري  
هـ،   1442دمشق: دار املعراج،    -حققه مراد طاييب.على منت اآلجر ومية يف علم العربية/  

 م.  2021
 

هـ(؛ حتقيق وتعليق   1285علي بن عثمان اآلقشهري )ت  تلخيص األساس يف التصريف/  
 ص. 192م،  2021هـ، 1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد علي املاحل.

 هـ(. 1174يليه: شرح البناء واألساس/ أليب الفيض حممد بن محيد الكفوي )ت 
 هـ(.  1251تلخيص لكتاب "أساس البناء" ملؤلفه أمحد رشدي القره اغاجي )ت 

 هـ(.  9وكتاب "األساس" شرح على "بناء األفعال" الذي ذكر أنه للموىل عبدهللا الدنقزي )ق 
 

املفتاح )ت    / تلخيص  القزويين  عبدالرمحن  بن  قبالن.هـ(  739حممد  إلياس  به  اعتىن    -؛ 
 ص.   440، م 2017هـ،  1438إستانبول: دار الشفا، 

 
أليب احلسن علي بن حممد بن خروف اإلشبيلي    /تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب

 هـ(. 609)
 هـ... 1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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أليب بكر حممد بن عبدامللك بن السر اج الشنرتيين )ت   /تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب
األزهر.  549 مبشيخة  اإلسالمي  الرتاث  إحياء  مكتب  األزهر،    -هـ(؛ حتقيق  جملة  القاهرة: 

 م. 2020هـ،  1442
 هـ من جملة األزهر.  1442هدية عدد مجادى األوىل 

 
هـ(؛    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /التهذيب يف أمساء الذيب

 حتقيق علي حكمت فاضل حممد. 
 . 88 - 60م( ص  2020)نوفمرب  604الكويت ع  -نشر يف جملة البيان 

 )أمساء فقط، بدون شرح، ولذلك مل أدخله بني كتب اللغة العربية(.
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -يسي.حتقيق حممد عبدالسالم اسو   /مثان رسائل يف "ما أان قلت"
 ص.  280م،  2020هـ،  1442

 جمموعة رسائل يف علم البالغة تبحث مسألة تقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي، وهي: 
 هـ(. 879رسالة ما أان قلت للقوَشجي )ت 

 هـ( على رسالة ما أان قلت. 912حتريرات عبدالغفور الالري )ت 
 هـ(.  912لسعد )ت رسالة ما أان قلت حلفيد ا
 هـ( على ما أان قلت. 951رسالة عصام الدين )ت 

 هـ( على ما أان قلت. 976رسالة أيب الفتح احلسيين )ت 
 هـ( على ما أان قلت. 987رسالة أمري ابدشاه )ت 

 رسالة فخر الدين على ما أان قلت.
 رسالة على ما أان قلت ملؤلف جمهول. 

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا   476 حممد بن شريح الرعيين )ت  أليب عبدهللا  /مجل من أصول األلفات

 بن عبدالقادر الطويل.
 هـ(. 1440)مجادى اآلخرة  27نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 
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 -هـ(؛ حتقيق حمسن طه.  749حسن بن قاسم املرادي )ت    اجلىن الدان يف حروف املعان/

 م؟  2019هـ،  1440دمشق: دار أمل اجلديدة، 
 2021هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.2ط  -وبتحقيق أمحد خليف األعرج.

 مج.  2م، 
 

األأحاشية   املصباح يف بكار  الضوء على  بن حممد    /النحو  فكار على شرح  عبداللطيف 
 هـ(. 853)ت خلطيب القزويىن ا

 ويعرف املؤلف بقاضي بالط، وخطيب دمشق. 
 م،... 2019هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
بن هشــام  بن يوســف  عبدهللا مجال الدين /حاشـية ابن هشـام الصـغرى على ألفية ابن مالك

 1442نبول: دار السم ان، إستا  -.محزة مصطفى أبو توهة هــــــ(؛ حتقيق 761)ت  األنصاري
 م.  2020هـ، 
 

بن هشام    بن يوسف  عبدهللا   مجال الدين  /ى على ألفية ابن مالككرب حاشية ابن هشام ال
 1442إستانبول: دار السم ان،    -.محزة مصطفى أبو توهة  هـ(؛ حتقيق  761)ت    األنصاري

 م.  2020هـ، 
 

االستعارات   رسالة  على  الباجوري  حممد    /للسمرقنديحاشية  بن  إبراهيم  الدين  برهان 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: كشيدة للنشر،  -هـ(. 1277الباجوري )ت 

 
اجلوهر  إحاشية  غنيم ي  بن  التفتازان  هـ[  1165]ت    مساعيل  السعد  خمتصر  على    على 

 .التلخيص للجالل القزويىن
 ... م،  2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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حممد صاحل بن إبراهيم   ]يف النحو[/ حاشية احلكيم األحسائي على شرح األلفية للسيوطي  

أمحد.هـ(؛ حتقيق    1083األحسائي )ت   نوح  بن  بكر؛    -يوسف  بكر: مكتبة داير  داير 
 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 

 ومعه توضيحات الشريازي على شرح األلفية.
 

زاده نظام الدين عثمان بن عبدهللا اخلطائي  اخلطائي على خمتصر املعان للتفتازان/  حاشية  
هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي. 902)ت 

 م.  2020
 

حتقيق دعاء علي  (/  هـ  973  ت)  يعلى شرح السعد على خمتصر العز   يحاشية دده جونك
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة األزهر،  -حممد.

 )حاشيته على شرح التصريف( 
 

  966سليمان بن عبدالرمحن اجلريب املغريب )ت  حاشية سليمان اجلريب على خمتصر التفتازان/  
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق حيىي بن هبُون حاج احممد.

 )يف البالغة(  
 

على شرح الشيخ خالد األزهري على هـ(    1223)ت بعد  حاشية الشيخ حممد أبو النجا  
 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممود نص ار.  /ومية يف النحواآلجرُّ 

 ص.  256م، 
 

 .القطر للفاكهيحاشية الشيخ ايسني العليمي على شرح 
 م،... 2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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أمحد بن حممد الصاوي    / لدرديرلحاشية الصاوي على شرح حتفة اإلخوان يف علم البيان  
  2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1241)ت  
   ص. 144م، 
 

حممد صاحل  السمرقندية يف االستعارات أليب القاسم السمرقندي/    منت الرسالةحاشية على  
مسقط: ذاكرة ُعمان،    -هـ(؛ حتقيق علي بن إبراهيم املعيين.  1304بن حممد الفارسي )ت  

 ص.  79م،  2019هـ،  1440
 

على    هـ(  905  )تي  زهر على شرح الشيخ خالد األ  هـ(  1069  )ت  حاشية القليويب
  .جروميةاآل

 ...  م، 2018هـ،  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  حتقيقه
 

على    هـ(  1112  )تي  التسرت   ياجلزائر   ياملوسو   حاشية نعمة هللا بن عبد هللا احلسيين
للجام الضيائية  الشرنويب.  / يالفوائد  عبدالقوي  دينا  األزهر،   -حتقيق  جامعة  اإلسكندرية: 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 

محد حممد عارف التوقادي أيب الثناء  أل /ثبتت ابلدالئل والشواهد  معاقد القواعد الاليت  حلُّ 
 م. 2017هـ،  1438تركيا: املكتبة اهلامشية،  -.عناية مركز اهلامشية وحتقيق الرتاث ي؛ بالزيل 

 )شرح لقواعد اإلعراب البن هشام(
 )وهناك: حل املعاقد يف شرح كتاب القواعد، للتفتازاين، حمقق مطبوع(

 
حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي )ت    بدر الدين  /حلي األفراح يف شرح تلخيص املفتاح

 .هـ( 794
 م، ...  2021هـ،  1442اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيقه يف اجلامعة 
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لية الكت اب وُمنية الطالب يف قواعد اخلط املغريب املبسوط/   أمحد بن حممد الرفاعي )ت حم
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق عمر أفا. 1256

 
سيبويه/   على كتاب  املربد  وتعليقات  لبات.حواشي  أسلم  عبدهللا  وحتقيق  املدينة    -دراسة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

والصرف النحو  يف  مالك  ابن  ألفية  مالك    /اخلالصة:  بن  عبدهللا  بن  حممد  الدين  مجال 
هـ،    1442دمشق: دار القلم،    -هـ(؛ حتقيق حذيفة صالح اخلالدي.  672األندلسي )ت  

 م.  2020
 

 هـ(. 671أليب عبدهللا حممد بن احلسني العنسي )ت  /خالصة احملكم
 هـ، ... 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 

 هـ، معجم لغوي( 458سيده، ت )احملكم واحمليط األعظم البن 
 

لك جواهر اإلسعافنُدر ر األصداف امل ت  لعلي  بن صالح الدين الكوكباين )  /تقاة من سم
  .هـ( 1191

 م.  2020هـ،  1442يف معهد اللغات احلية جبامعة ماردين أرتكلو،  دراسة وحتقيق
 (  شواهد الكشاف والبيضاويلشرح )

 
  حممد   /وشرح الشيخ خالد  يشرح الكافيج   :القواعد  يشرحدرر الفرائد وغرر الفوائد على  

القاهرة:   -(؛ حتقيق ودراسة فاطمة سامي عبداحلميد.هـ  1059)ت    ي احلرفوشياحلرير   بن علي
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
 هـ(؛ حتقيق محيد الكتاين. 1334بن جعفر الكتاين )ت  عبدالرمحنرسالة يف االستثناء/ 

 .195 - 183هـ( ص  1442)حمرم  111يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع  ت نشر 
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 ؛(هـ  1253حممد القيصري )ت    بن  إبراهيم  / رسالة يف "أمَّا بعُد" يف صدر ديباجة الكتب

 .هبة أمحد طه  دراسة وحتقيق
البحوث   السين، ع  نشرت يف جملة  الوقف  هـ،   1440)  57والدراسات اإلسالمية، ديوان 

 م.  2019
 

م  یمعن  قيرسالة يف حتق ؛  هـ(  1299حممد تقي بن حسني علي اهلروي احلائري )  /األلف والال 
 .حممد جعفر اإلسالميحتقيق 

 )دراسة لغوية أصولية شاملة(
 .347-209 م( ص 2018هـ،  1439) 4ع 5نشرت يف جملة تراث كربالء مج

 
(؛ هـ  1335  ت )  البشري  سليم بن أيب فراج  /سم اجلنس والنكرة ارسالة يف مبحث العلمني و 

 .عفان عوف الرفاعي حتقيق 
مج تكريت،  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  يف  هـ،   1438)  27ع  9نشرت 

 .272-247 م( ص2017
 

يعقوب ـ(؛ حتقيق  ه  1200  )ت املدين  الطرابزوين  بن حممود  حممد    /العنيرسالة يف مثلثات  
 ، حممد سلمان مجيل.حسن عبد

 2017هـ،    1438)  10ع  3يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج  ت نشر 
 . 272-241 م( ص

 
يعقوب  ـ(؛ حتقيق  ه  1200  )ت املدين  بن حممود الطرابزوين  حممد    /رسالة يف مثلثات الالم

 .حسن عبد
 لرتاكيب اللغوية ومعانيها( )ا
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 2019هـ،    1440)  13ع  3يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج  ت نشر 
 . 258-237 م( ص

 
مد بن حممد احلديين الدمنهوري  حم /سالة يف مذهب الكوفيني والبصريني يف حروف اجلرر 

 . وليد شعبان علي؛ حتقيق (ـه 1288)ت 
 2019هـ،    1440)  13ع  3يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج  ت نشر 
 . 236-219 صم( 
 

دراسة وحتقيق بشرى أمحد حممد   ؛هـ( 1095ت رمضان بن موسى العطيفي ) /رسائل لغوية
 جاسم احلاج جاسم ،أمني

 الرسائل احملققة:
 . الفرق بني إْن وإذا -
 .احلاجبشرح أبيات من كافية ابن  -
   : وكلُّ أٍخ مفارقُه أخوه... لَعمرو أبيَك إال الَفرقدانِّ يف إعراب البيت -

-371 صم(  2016هـ،  1438) 14يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية ع ت نشر 
430 . 

 
فاخر هـ(؛ حتقيق    672  )ت   مجال الدين حممد بن مالك الطائي  /سبك املنظوم وفك املختوم

  1441الكوت، العراق: كلية الكوت اجلامعة، مركز البحوث والدراسات والنشر،    -.جرب مطر
 ص. 209م،  2020هـ، 

 )منت يف النحو كالتسهيل(
 

احلليب  عمر  بن  حممد  الد ين  حنو    سراج  الت صريف  هـ[    857]ت  شرح  على  وحاشيته 
وحتقيق    / للت فتازان آجات دراسة  خري  أاتتوركأرضروم:    -.حممد  العلوم    ،جامعة  معهد 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438االجتماعية، 
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الغزي )ت    /شرح اآلجر ومية بن حممد  الدين حممد  هـ(؛ حتقيق زكرايء خملوف   1061جنم 

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -توانين.
 

مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت   /شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
الكبيسي.  هـ(؛ حتقيق  953 العلمية،    - عبداحلميد جاسم  الكتب  دار  هـ،    1442بريوت: 

 ص(.  1048مج ) 2م،  2021
أصول الدين، سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، السلوك، أصول الفقه، اإلمجاع، املواريث،  

 النحو، البالغة، املنطق، الطب.
 

  1207عبدالقادر بن أمحد الكوكباين )ت    /شرح أبيات احليدرة اليمين يف املمدود واملقصور
 هـ(؛ حتقيق محيد عبده النهاري. 

 هـ(. 1438)مجادى اآلخرة  97نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

؛ حتقيق عصام مسعد هـ(  1029  )ت   بن القصابإبراهيم    /النحو  سرار يف ظهار األإشرح  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440دسوق: جامعة األزهر،  -أبو حلوة.

 )األزهار شرح إظهار األسرار( 
 

(؛ حتقيق هـ  702  )ت بعد  البيكندي  بن دهقان النسفيعلي بن حممد    /شرح تصريف املفتاح
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -علي فرحان الصميدعي.

 
أبو البقاء حمب الدين   / شرح تكملة أيب علي الفارسي، املسمى املصباح يف شرح اإليضاح

هـ(؛ دراسة وحتقيق فوزية بنت دقل العتييب، حورية بنت    616عبدهللا بن احلسني العكربي )ت  
اجلهين. الرشد،    -مفرج  مكتبة  رسالتان    3م،    2020هـ،    1442الرايض:  )أصله  مج 

 جامعيتان(. 
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مجال الدين أبو    /اب الرعيينومية أليب عبد هللا احلط  شرح الفواكه اجلنية على متممة اآلجرُ 

الفاكهي )ت   الكتب    -هـ(؛ حتقيق حممود نصار.  972علي عبدهللا بن أمحد  بريوت: دار 
 ص.  360م،  220هـ،  1442العلمية، 

 
هـ(؛ حتقيق   686)ت    األسرتاابذي  رضي الدين حممد بن احلسن  / شرح كافية ابن احلاجب

 مج.  5م،  2020هـ،  1442، دار الكتب العلميةبريوت:  -إميل بديع يعقوب.
 

 (.هـ 649احلليب )ت   بن عمرون حممَّد بن حممَّد شرح املفصل/
 ، ضمن: خر املخطوطةآىل إول ابب التثنية أحتقيق اللوحات من 

 - الشربيين.  إميان عبده  /شرحه على املفصل  يف  هـ(  649  )ت   االختيارات النحوية البن عمرون
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441: جامعة األزهر، املنصورة

 )املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمشري(
 

؛ هـ( 1282 )ت   حممد بن عبد الرمحن اليوسي / اليوسي على رسالته يف علم البيانشرح 
 . زينب جاسم حممدحتقيق 

- 1530ص    م(  2018هـ،    1439)  39نشر يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  
1536 . 

 
)ت   اخلفاجيبن حممد  شهاب الدين أمحد    /شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل

  2020هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.عليوة عبد النيب وهد  حتقيق  هـ(؛  1069
 مج.  3م، 
 

 -هـ(؛ حتقيق أمحد حممد عبدالدامي.  215لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )ت    /العروض
 م.  2020هـ،  1442الكويت: غراس للنشر، 
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 ص. 64، م 2018هـ،  1439إستانبول: دار الشفا،  -.عوامالن. الربكوي. اجلرجان

 
 هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل305أليب موسى سليمان بن حممد احلامض )ت    /فائدة لغوية

 )فوائد لغوية وكيفية استعمال بعض األلفاظ يف مكاهنا الصحيح(
 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 

 
،  عثمان بن عمر بن سيدى عثمان األفعال/ح الرب اجلالل شرح بزوغ اهلالل بتذييل المية  فت

هـ(؛ حتقيق حممد حممود    1237املعروف بسيدات بن عمر بن األمني الواليت التكروري )ت  
 م.  2019هـ،  1440نواكشوط: دار اإلسراء،  -بن حممد أمحد بن بيبَّه.

 هـ( 1217)بزوغ اهلالل للربتلي الواليت، ت 
 

  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  الفتح الرابن يف شرح تصريف الزجنان/  
 م؟  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق عمر علي الباروين.

 
اعتىن به  هـ(؛    210لي حممد بن املستنري، املعروف بُقطُرب )ت بعد  أليب ع  /الفرق يف اللغة

   ص.  128م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -عمر أمحد الراوي.
 

أليب الفوائد حممد بن علي الغزنوي )ت بعد    /فسيح الكالم يف التذييل على فصيح ثعلب
م   2020هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -هـ(؛ حتقيق مصطفى رزقي العاين.  442

 )ماجستري(. 
 

هـ(؛   831مشس الدين حممد بن عبدالدائم الربماوي )ت    /الفوائد السنية يف شرح األلفية
 مج.  5م،  2021هـ،  1442النصيحة،  املدينة املنورة: دار -حتقيق عبدهللا رمضان موسى.

 بيًتا( يف علم أصول الفقه. 1032وهو شرح أللفيته )
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هـ(؛   761مجال الدين عبدهللا بن حممد بن هشام األنصاري )ت    / ق طر الندى وبلُّ الصدى

 م.   2020هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -حتقيق حسن بن مخيس احلم امي.
 

الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت    /الطالبقواعد اإلعراب ونزهة   مجال 
املصري.  761 املعاطي  أيب  بن  الشرباوي  حتقيق  الرايدة،    -هـ(؛  دار  هـ،   1442القاهرة: 

 م.2021
 

لَّوي )ت    أمحد بن عبدالفتاح اجملرييالقول الفصل يف أسرار الفصل والوصل/  
ُ
هـ(؛   1181امل

 حتقيق إبراهيم عبدالفتاح رمضان.
 م(2021هـ، فرباير    1442رجب    -)مجادى اآلخرة    607نشر يف جملة البيان )الكويتية( ع  

 )يف علم املعاين من البالغة العربية(
 

مجال الدين حممد بن عبدهللا  الكافية الشافية يف النحو والتصريف: أصل ألفية ابن مالك/  
السعودية: دار التميز   - هـ(؛ حتقيق صالح بن عبدهللا بوجليع. 672مالك األندلسي )ت بن 

 م. 2020هـ،  1442واإلبداع، 
 

هـ(؛ حتقيق إسالم  1259للمال خليل بن حسني اإلسعردي )ت الكافية الكربى يف النحو/  
 م. 2020هـ،  1442إستانبول: سوجناغ،  -رشيد جانكري.

 
  761مجال الدين عبدهللا بن هشام األنصاري )ت    /وابآلخرة مل تزلكأنك ابلدنيا مل تكن  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار أصول الدين،  -حتقيق حممد حسني احملرصاوي.هـ(؛ 
 العنوان(  -)رسالة يف إعراب القول املذكور 
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هـ(؛ حتقيق    650لرضي الدين أيب الفضائل احلسن بن حممد الصغ اين )ت  كتاب االنفعال/  
 ص. 144م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد خان.

 
نور الدين علي بن عبدهللا السمهودي؛ حتقيق علي حكمت   /كتاب يف علم حدود النحو

 م.  2020هـ،  1441دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -فاضل.
 وبذيله رسالة اجلمل، املنسوبة للشريف اجلرجاين. 

 
 هـ(. 948خضر بن حممود العطويف )ت  /مشارق األنواركشف املشارق يف شرح 

 م، ... 2021هـ،   1442حتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 هـ( 650)مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية/ احلسن بن حممد الصاغاين )ت  

 
 هـ(؛ حتقيق إسلم بن السبيت.  1237عثمان بن عمر )أو أعمر( اليونسي )ت    /كفاية الطالبني

 )شرح على منظومة يف النحو للواليت(
 هـ(. 1440)شوال  106نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
شرح حممد بن أمحد بن األهدل الكواكب الدرية على متممة اآلجر ومية للحط اب الرعيين/  

العلمية،    بريوت:  -هـ(.  1298)ت   الكتب  مج    1جـ يف    2م،    2020هـ،    1442دار 
 ص(.   648)

 يليه: منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية/ عبدهللا حيىي الشَُّعيب. 
 

ــ،   1332)ت   زيدانجرجي    /اللغة والفلسفة اللغوية العربية املركز  الدوحة:   -م(.  1914هــ
 م. 2017هـ،  1438، العريب لألحباث ودراسة السياسات 
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 /غالطد واألب والدخيل واملولَّ القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من املعرَّ   لف  
)ت   القِّنَّوجي  خان  حسن  بن  صديق  الطيب  انزل  هـ(؛    1307أليب  بن  مشعان  حتقيق 

 م.  2021هـ،  1442ديب: مجعية مجعة املاجد للثقافة والرتاث،  -اجلابري.
 

هـ(؛ حتقيق حممود    720)ت    الصائغ  مشس الدين حممد بن احلسن  /اللمحة يف شرح امللحة
   ص. 376م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمني السيد.

 ()شرح ملحة اإلعراب للحريري
 

م(؛ قلب رسم حرفه إىل   1050هـ،    441مروان بن جناح القرطيب )اليهودي( )ت    /اللمع
 م. 2021هـ،  1442 مراكش: مؤسسة آفاق، -اللغة العربية ونقحه وقدم له املأمون املريين.

 . كتاب لتعليم العربية موجه للعرب 
قسمني:للمؤلف   على  وهو  التنقيح  العربي  كتاب  اللغة  قواعد  وفيه  اللمع،    خر واآل،  ةاألول 

 . األصول، ملفرداهتا
 

لفظة   الكالم على  العربية   (آمني)ُلمع ة يف  الدعاء وحكممها يف  أبو    /املستعملة يف  مجعها 
 .طــه حمسن(؛ حتقيق هـ 567ت )حممد عبدهللا بن أمحد بن اخلشاب 

ع   السين،  الوقف  ديوان  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  جملة  يف  هـ،   1439)  53نشر 
 م.2018

 
هـ(؛ حتقيق محود بن    1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /بتدأ الكشف يف علم الصرفم

النعماين سعيد  بن  غالب  الصو ايف،  ُعمان،    –عامر  ذاكرة  م،   2019هـ،    1440مسقط: 
 ص.155

 
، مكتبة اآلداب  القاهرة:  -أيب النصـر؛ حتقيق هو زينغ بينغ. يوسـف روح الدين  /ق النحوسـم متَّ 

 م. 2020هـ،   1442
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 وحاشيتاه/ نور احلق بن لقمان. 
عام   قتل  تشو(.  فو  )ما  الصيين  وامسه  الدين(،  )روح  ولقبه  )يوسف(،  العريب  امسه  املؤلف: 

 هـ.  1291
(، ولقبه )نور احلق(، واسم أبيه )لقمان(، وامسه الصيين )ما واحملش ي: امسه العريب )عبداحلكم

 هـ.   1318ليان يوان(. تويف يف طريقه إىل احلج عام 
 

 ص. 400، م 2019هـ،  1441إستانبول: دار الشفا،  -.جمموعة النحو
 احملتوايت: عوامل، إظهار، كافية.

 
حتقيق ودراسة   هـ(،  661)ت    ورقياللُّ القاسم بن أمحد  علم الدين    /لل يف شرح املفصَّ احملصَّ 

الباحة، السعودية: النادي األديب؛ بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،    -.انصر بن علي الغامدي
 م. 2019هـ،  1441

 
  1367هـ(؛ ترتيب حممود خاطر )ت    691حممد بن أيب بكر الرازي )ت بعد  خمتار الصحاح/  

الشو   اعتىن هبا أمين  الفيحاء،    -، مصححة ومراجعة.2ط  -ا. هـ(؛  هـ،   1442دمشق: دار 
 م.  2020

 )سنة وفاة املؤلف من الغالف، وفيها اختالف( 
 

هــــــــــــــــــ(؛  791مســـعود بن عمر التفتازاين )ت  /خمتصــر املعان: شــرح كتاب تلخيص املفتاح
 ص.  704، م 2017هـ،  1438إستانبول: دار الشفا،  -اعتىن به إلياس قبالن.

 
كركوك: جامعة    -.جمول حممود وهب  /مجع وتوثيق ودراسة  :مروايت سلمة بن عاصم اللغوية

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442كركوك، 
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هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /املزهر يف علوم اللغة وأنواعها
 ص. 799م،  2020هـ،  1442القاهرة: إبداع لإلعالم والنشر،  -حتقيق؟.

 
هـ(؛ حتقيق مراد   1143عاريف أمحد ابشا )ت    /املعارف الفيضية: شرح املغين للجاربردي 

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  -صوال.
  

 849شهاب الدين أمحد بن عمر الدولة آايدي الزوايل )ت    /املعافية شرح كافية ابن احلاجب
 م. 2020هـ،  1442قسنطينة: ألفا للواثئق،  -هـ(؛ حتقيق هدى صالح رشيد.

 
حتقيق إميل هـ(؛    528)ت    جار هللا حممود بن عمر الزخمشري  /املفصَّل يف صنعة اإلعراب

  ص. 720م،  2021هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -بديع يعقوب.
 
االستعاراتا معان  هتذيب  يف  السمرقندية  بكر  أل  /ملقدمة  حممد  يب  بن  الليثي إبراهيم 
 .مثىن عبد الرسول الشكري،  دراسة وحتقيق أمحد حسني السعديهـ(؛    888)ت  لسمرقندي  ا

 م(. 2020هـ،  1441) 47نشرت يف جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل ع  
 

اللسانيةاملكتبة   املصادر  من  الرتاثية  النوري.  /نقد  ،حتليل  ،عرض  :العربية    - حممد جواد 
 ص. 400م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
هـ(؛ حرر نصها وعلق  446القاسم بن علي احلريري )ت  /ملحة اإلعراب وُسنخة اآلداب

 ص.  173عليها كرمي إبراهيم أمحد، 
 م.  2021هـ،  24/7/1442األلوكة بتاريخ نشرت يف شبكة 

 
 650املنسوبة لرضي الدين احلسن بن حممد الصغ اين )ت  من أمساء اخلمر والرايح واحليَّة/  

 هـ(؛ حتقيق يوسف السن اري.
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 .38 - 20هـ، ص  1442م(،  2020)أكتوبر  603نشر يف جملة البيان )الكويت( ع 
 

 412أليب القاســــــم احلســــــني بن حممد الراغب األصــــــبهاين )ت  /من كالم الراغب يف البديع
 1442الكويت: مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب،  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم بن سعد احلقيل.

 م.  2020هـ، 
 

دراسة  ؛  هـ(  1014  )ت   مني املختار التنبكيتحممد ابب األ  /شرح الفريدة  املنح احلميدة يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441دمياط: جامعة األزهر،   -ماهر حممود اجلبة.  وحتقيق

 ( لسيوطي يف النحو والصرف واخلطلألفية )الفريدة 
 

النحو/   ابن عاشر يف  األنصاري )ت  منظومة  بن أمحد بن عاشر  هـ(؛   1040عبدالواحد 
هـ،   1442قق،  اجلزائر: احمل  -أخرجها واعتىن هبا يوسف عبدالرمحن بن حممد رمضان الفضلي.

 م.  2020
 

هـ(؛ حتقيق عمر    781برهان الدين إبراهيم بن عبدهللا القرياطي )ت  منظومة يف علل الز محاف/  
َنوي.   ماجد الس ِّ

 هـ(  1442)ربيع األول  1نشر يف جملة َرَوى ع
 )يف العروض(

 
النحو املئة عامل يف  بعد    /منظومة  الزبيدي )ت  هـ(؛ حتقيق علي   955طلحة بن عبدهللا 

فاضل حممد. العربية،    -حكمت  املخطوطات  معهد   42م،    2020هـ،    1442القاهرة: 
 (. 33)النشر الرقمي؛  -ص.
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ن البكري )ت   /منهج من أ لمف فيما يُرسم ابلياء ويُرسم ابأللف حممد علي بن حممد عال 
هـ،   1441الرايض: جملة الدراسات اللغوية،    -رتكستاين.هـ(؛ حتقيق حممد يعقوب ال  1057
 م.  2020

 يف األمساء واألفعال واحلروف املختومة ابأللف. 
 

هـ(؛ ابعتناء جلنة    905خالد بن عبدهللا األزهري )ت    /موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب
داغستان: دار اإلمام األشعري؛ الكويت: دار الضياء،    -التحقيق جبامعة أيب احلسن األشعري.

 م. 2021هـ،  1442
 هـ(.   1250وعليه حاشية شيخ األزهر حسن العطار )ت 

 
 هـ(؛ حتقيق 745لسي )ت أليب حي ان حممد بن يوسف األنداملوفور من شرح ابن عصفور/ 

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب  القاهرة: -مىن أمحد السيد إبراهيم.
 م.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -معتز وسام احملتسب. تحقيقبو 

 خمتصر الشرح الكبري البن عصفور على كتاب اجلمل للزجاجي. وهو 
 هـ( يف النحو.   669عصفور، ت )شرح املقرَّب/ علي بن مؤمن بن 

 هـ.  1440اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  -األصل: رسالة دكتوراه 
 
ذاكرة   مسقط:  -.هـ(  1286)ت    املنذري  حممد بن علي  /يزان القوام لشرح نظم جنل اإلمامم

 م. 2017  ،هـ 1438، عمان
 )يف النحو( 

 
 هـ(. 1014القاري اهلروي )ت علي بن سلطان حممد  /الناموس املأنوس

 ... هـ، 1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )خلصه من القاموس احمليط(
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املتحفظ   اللغةنظم كفاية  اخلُ   /يف  أمحد  بن  )ت  ي ِّ وَ حممد  املريب  هـ(  693ي  مركز  إعداد  ؛ 
 م.  2020هـ،  1442؟: املريب،  -لالستشارات الرتبوية والتعليمية.

 
التلخيص شرح كتاب  يف  التنصيص  األقسراين    /نفائس  التربيزي  حممد  بن  بعد حممد   )ت 

 (. هـ776
 م، ...  2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة األنبار، 

 
  حتقيق ودراسة (؛  هـ  1160  )ت حممد بن أب املزمري    / يف شرح التحفة الوردية  النفحة الرندية 

اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت: توزيع دار ابن حزم،    -.كرمي بن عبدالوهاب بن عسو
 . ص 208، م 2021، هـ 1442

 
هـ(؛ حتقيق هنى عبدالرزاق    747)ت    صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب  / الوشاح وذيله

 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  -احلفناوي.
 هـ( 893وشرحه حل  الوشاح يف علم املعاين والبيان/ عبدالرمحن بن أيب بكر بن العز احلنفي )ت  
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

  -هـ(؛ حتقيق نوفيد خالد.  271أليب معشر جعفر بن حممد الفلكي )ت    /األلوف واألدوار
 م.  2020هـ،  1441خنيفرة، املغرب: احملقق، 

 
الطب أصل  احلب يف  أطفيش  /حتفة  يوسف  بن  وزارة    -هـ(.  1332)ت    حممد  مسقط: 

 ص.  779م،  2019هـ،  1440الثقافة، 
 هـ( 1405)طبعة جديدة، سبق صدوره عام 

 
هـ(؛ عين به حممود   926زكراي بن حممد األنصاري )ت   /الراغبني يف بيان أمر الطواعنيحتفة 

 م.  2021هـ،  1442مصر؛ السعودية: شجرة الكتب،  -صاحل عالم.
 

 646ضياء الدين عبدهللا بن أمحد بن البيطار املالقي )ت    /اجلامع ملفردات األدوية واألغذية
 ص(  1040مج ) 2جـ يف  4م،  2020هـ،  1442العلمية، بريوت: دار الكتب   -هـ(.

 
امليقات املبادئ والغاايت يف علم  بعد    /جامع  املراكشي )ت  بن علي  هـ(؛   680احلسن 

  1442الرابط: دار أيب رقراق للنشر،    - حتقيق أروين جويل رمخادي، بوتر بوتر اإلندونيسي.
 م.  2021هـ، 

 
هـ(؛ قابل أصوهلا أمحد مجعة عبداحلميد،    12ملصنف جمهول )ق    / رسالة يف صناعة األحبار

  1442الكويت: مركز املخطوطات والرتاث والواثئق،    -ضبطها وعلق عليها حيىي زكراي سرور.
 م.  2021هـ، 

 وهي نبذة لطيفة يف علم الكتابة واألحبار. 
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هـ(؛ حتقيق مروة    816حاجي ابشا خضر بن علي األيديين )ت  شفاء األسقام ودواء اآلالم/  
  1441القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية، مركز حتقيق الرتاث،    -الشريف، أنوار صبحي.

 م.  2020هـ، 
 املقالة الثانية: األدوية املفردة.  
 وأشري إىل ما سبق أن أوردته: 

خضر بن علي بن مروان حاجي   ة/شفاء األسقام ودواء اآلالم: املقالة الثانية: األغذية واألشرب
القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    -هـ(؛ حتقيق فاتن عبداحلليم إبراهيم.  820ابشا )ت  

   .2م، مج 2017هـ،  1438
 

الشهري اببن   ،مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي  /فنون املنون يف الوابء والطاعون
مركز دراسات ]اجلزائر[:    -.صله عبداجمليد مجعةقرأه وقابله أبهـ(؛    909)ت    املربد احلنبلي

 م.  2020هـ،  1442: دار السلف الصاحل، اإلابنة
 

سليمان بن محزة بن حشيش الفلكي العثماين )ت   /الفيض العميم يف أحكام صدر التقوي
 م. 2020هـ،  1441خنيفرة، املغرب: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق نوفيد خالد. 990حنو 

 حتاويل سين العامل.
 

 م.  2020هـ،  1441خنيفرة، املغرب: احملقق،  - حتقيق نوفيد خالد. / قراانت ما شاء هللا
 هـ[.  198]القراانت واألداين وامللل ملا شاء هللا اليهودي، فلكي منجم من البصرة، تويف بعد 

 )يف حساب األلوف واألدوار..( 
 

املقعدة والبواسري  اليسري يف عالج  الدمنهوري )ت    /الكالم  (؛ 1192أمحد بن عبداملنعم 
 م. 2015هـ،  1436اإلسكندرية: دار األمل،  -.نصارياألعلي شريف  حتقيق
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  -عبدهللا يوسف الغنيم.  هـ[/  906]ت    ما مل ينشر من تراث املالح العريب أمحد بن ماجد
 م. 2020هـ،  1442الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

 
والدول الفلكي )ت    / امللل  بن حممد  نوفيد خالد.  271أليب معشر جعفر    - هـ(؛ حتقيق 

 م.  2020هـ،  1441خنيفرة، املغرب: احملقق، 
 )يف األداين والسالالت، واتصاله بعلم الفلك( 

 
هـــــ(؛ حتقيق حممد  1192أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري )ت   /علم الطب اجملرَّبمنظومة يف 

 السيد حممد إمساعيل.
 م(. 2020هـ،  1442) 3نشر يف جملة إكليل، العراق ع 
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 الفنون 
 

  1339العريب التهامي الوزاين )ت    /فيض النيل يف آداب الفروسية واملعرفة أبوصاف اخليل
 م.  2020هـ،  1442الرابط: وزارة الثقافة،  -هـ(؛ حتقيق محيد حلمر، حسن هرانن.

 ص( 303م،  2009هـ،  1430)سبق أن أصدرته الوزارة عام 
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 األدب والشعر

 

مجع وتوثيق أبو احلجاج يوسف بن عتبة اإلشبيلي: حياته وما تبقى من شعره وموشحاته/  
 ودراسة حممد حمجوب حممد عبداجمليد.
 . 106 - 91هـ( ص  1442)ربيع اآلخر  112نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
الكاتب/   الدينوري )ت  أدب  قتيبة  بن  ال  276عبدهللا بن مسلم    -دايل.هـ(؛ حتقيق حممد 

 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار الرسالة العاملية، 
 

مصر: وكالة الصحافة   -هـ(.  142عبدهللا بن املقفع )ت    /األدب الكبري، واألدب الصغري 
 م؟ 2021هـ،  1442العربية، 

 
  - هـ(؛ ترمجة علي عباس زليخة.  627فريد الدين حممد بن أيب بكر العطار )ت    / األسرار

 م.   2020هـ،  1442دمشق: التكوين للنشر، 
 

  1038ت  )علي بن احلسن أبزون، املشهور ابجملوسي الُعماين    /أشعار الكايف أبـُْزوُن العمان
الساملي. محد  بن  إمساعيل  ومجع  حتقيق  دار    -هـ(؛  بريوت:  املصري؛  الكتاب  دار  القاهرة: 

 .م 2018هـ،  1439الكتاب اللبناين، 
 

اجلاحظألالبخالء/   حبر  بن  عمرو  عثمان  املنشاوي.حتقيق    هـ(؛  255)ت    يب    -عبدهللا 
 ص.  272م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  

  
  - هـ(؛ حتقيق وشرح مصطفى أبو املعاطي.  255عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  البيان والتبيني/  

 مج.  2جـ يف  4م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار الغد اجلديد،  
 

 حممد ابسل عيون السود.تعقيب واستدراك على ديوان خالد الكاتب/ 
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 هـ(. 1441)حمرم  107نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

أليب بكر بن علي بن حجة احلموي   /وية والزوائد املصريةالثمرات الشهية من الفواكه احلم  
هـ،    1442بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،    -هـ(؛ حتقيق وفاء بنت مياح العنزي.  837)ت  

 ص. 340م،  2020
 )ديوان ابن حجة احلموي( 

 
الرصايف حممد  يب عبدهللا  أديوان   وتوثيق  (/  هـ  572)ت  الرفاء    يالبلنس   بن غالب  مجع 

 م.  2016هـ،  1438القاهرة: دار النابغة،  -ودراسة أمحد بن عيضة الثقفي.
 

هـ(؛ مجعه وقدمه    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / شارات القرآنيةديوان اإل
 ص.   488م،  2020هـ،  1442بريوت: كتاب،  -وعلق عليه عبدالباقي مفتاح.

 
مجعه وقدم له واعتىن به حسان أمحد  ديوان األقرع بن معاذ القشريي: ما تبقى من شعره/  

 م. 2020هـ،  1442محص: دار اإلرشاد،  -قمحية.
 

 م.  2017هـ،    1438القاهرة: دار املعارف،    -حتقيق حسن كامل الصرييف.ديوان البحرتي/  
 

ديوان البهلول، املسمى ديوان الدر األصفى والزبرجد املصفى يف مدح املصطفى صلى هللا  
طرابلس   -هـ(؛ تقدمي أمحد القطعاين.  1113نظم أمحد بن حممد البهلول )ت  عليه وسلم/  

 ص.   120م،  2016هـ،  1438الغرب: مكتبة النجاح، 
 

هـ(؛    656دين بن العريب )ت  سعد الدين حممد بن حميي ال  /ديوان سعد الدين بن العريب
هـ،   1442دمشق: دار الشيخ األكرب حميي الدين بن العريب،    -حتقيق حممد أديب اجلادر.

 ص. 318م،  2020
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مصطفى    مجع وحتقيق  / (هـ   1336ت  )بن سامل بن سعيد احلضرمي    ديوان شاعر اجلوف املر  

 م.  2020هـ،   1441مسقط: ذاكرة ُعمان،  -احلضرمي.بن زاهر 
 

حتقيق ودراسة   ؛هـ(  370ت  )رواية ابن خالويه    /مجع وشرح  :ديوان شعر أيب فراس احلمدان
 جـ.  2م،  2020هـ،  1441،  اهليئة العامة السورية للكتاب دمشق:  -.حسني مجعة

قابلة نصوصه وخترجيها وتوثيقها، وتتب ع ما جاء من أشعاره يف املظان املختلفة مما  مباحملقق  )قام
 ( شرح والتعليقال معفات رواية ابن خالويه، 

 
ــة   /عالم القرن الـثان عشـــــــــــر اهلجري(أ)من   ديوان فرج هللا احلويزي احلـائري مجع ودراســــــــــــ

 .حممد عبد الرسول السعدي  وحتقيق
 م(. 2019هـ،  1440) 2ع 6كربالء مجنشر يف جملة تراث  

 
  -هـ[؛ حتقيق حممد عبداملنعم خفاجي.  12حممد بن عبدهللا بن سامل املعويل ]ق  ديوان املعويل/  

 م.  2017هـ،  1438مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة،  -.2ط
 

هـ(؛ حتقيق  1057حممد علي بن حممد عالن الصد يقي )ت الذخر والُعدَّة يف شرح الربدة/ 
 ص.   176م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد سامل هاشم.

 
  -يوسف بكار.رابعيات عمر اخليام: ترمجة عن الفارسية وتصدير عن حقيقة الرابعيات/  

 .م 2020، ؟هـ  1442املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بريوت:
 

هـ(؛ أصول وحترير   1374أمحد زكي أبو شادي )ت  رابعيات عمر اخليام: املنظومة واملرتمجة/  
 .م 2020، ؟هـ 1442املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بريوت: -يوسف بكار. ودراسة
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هـ(؛ حتقيق حممد   1332حممد مجال الدين القامسي )ت  رسالة يف الشاي والقهوة والدخان/  
 م.  2021هـ،   1442تونس: دار املازري،  -خري رمضان يوسف.

 
هـ(؛ أعده وقدم له   1315أمحد بن خالد الناصري )ت  / زهر األفنان من حديقة ابن الوانن

الدار البيضاء: املركز الثقايف للكتاب،    -أمحد بن جعفر الناصري، أمحد بن عبدهللا الصبيحي.
 م. 2020هـ،  1441

)شرح ألرجوزة الشاعر أمحد بن حممد بن الوانن اليت مدح هبا السلطان حممد بن عبدهللا بن 
العرب وعوائدهم، وبنيَّ الشارح ما حتتوي عليه من لغة وحنو وبيان وبديع  إمساعيل، وفيها أخبار  

 ومعان(
 

 ( النحاس احلليب  بن  فتح هللا  الزمان وحمك األدب  هـ(: حياته    1052  –   980شاعر 
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار النابغة،  -عبدهللا بن خليفة السويكت.وآاثره الشعرية/ 

 
رضي الدين    /تفتازان، املسمى ربط الشوارد يف حل م الشواهدشرح أبيات "شرح العز ي" لل

إستانبول: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد خري آجات.  971حممد بن إبراهيم بن احلنبلي التاذيف )ت  
 م. 2020هـ،  1442الشفا، 

 )حققه على نسخة املؤلف( 
 

 -هـ(.  494البطليوسي )ت  للوزير أيب بكر عاصم بن أيوب    /شرح األشعار الستة اجلاهلية
 ص 744م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممد سامل هاشم.

 
هـ(؛ حتقيق ملى عبدالقادر   864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  شرح بردة املديح/  

 ص.  191م،  2016هـ؟،  1438دمشق: متوز للنشر،  -خنياب.
 

 هـ(؛ حتقيق طه الشاذيل علي.  1176 احلفين )ت يوسف بن سامل /شرح المية العجم
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 هـ.  1442م(،  2020)ديسمرب  605نشر يف جملة البيان، الكويت، ع 
 

ظهِّري )ت الشرياز احلسني بن حممود مظهر الدين  /يشرح مقامات احلرير 
ُ
 هـ(. 727ي امل

 م، ...  2018هـ،  1439حتقيقه ودراسته لغوايًّ يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

القاهرة: كشيدة للنشر،   -هـ(.  999أمحد بن أمحد بن عبداحلق السنباطي )ت  اهلمزية/  شرح  
 م. 2020هـ،  1441

 
يَّا احلل    .مثىن حسن اخلفاجي مجع ودراسة وحتقيق /هـ(  579ي )ت  شعر ابن جم

 .230-189 م( ص 2019هـ،  1440) 8نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

  - مجع وحتقيق حممد عويد الساير، حممود شاكر ساجت.  /الشنرتيين األندلسيشعر ابن صارة  
 ص. 168م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 وشرح عبدالرازق حويزي. مجع وحتقيق هـ(/ 601ابن نفاذة السلمي )ت شعر 

 هـ(. 1440)شوال  106نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

 إبراهيم بن سعد احلقيل. مجع وحتقيق هـ(/ 250)حنو سنة  الشبل الربمجيشعر أيب 
 هـ(. 1439)مجادى اآلخرة  101نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
 .عباس هاين الچراخمجع وحتقيق ودراسة   /هـ( 840شعر احلسن بن راشد احلل مي )ت حنو  

 .149-94 صم(  2016هـ،  1438) 1نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 ... كما أشري إليه سابًقا. ديوان احلسن بن راشد احلل يمث نشر بعنوان: 
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  1442الشارقة: مالمح للنشر،    -مجع وحتقيق أمحد حممد عبيد.  /شعراء جاهليون وإسالميون
 م.  2020هـ، 

 
 .اثمر كاظم اخلفاجي]إعداد[  /هـ( 725شاعر احللَّة )ت  الشفهيين

 )سريته ومجع لشعره( 
  .209-150 صم(  2016هـ،  1438) 1نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 
؛ حتقيق علي متويل هـ(  400و حيان علي بن حممد التوحيدي )ت حنو  أب  / الصداقة والصديق

 . ص 384 م  2021 هـ، 1442للنشر،  مصر: آفاق -.صالح
 

هـ(؛ حتقيق عطا    622مسلِّم بن حممود الشيزري )ت بعد  عجائب األشعار وغرائب األخبار/  
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هللا قبالن.

 
هـ(؛   685أليب احلسن علي بن موسى بن سعيد املغريب )ت    /عنوان املرقمصات واملطرمابت

املهداوي، عدانن حممد آل طعمة. الفرات،    -حتقيق حممد حسني  هـ،   1441بريوت: دار 
 م.  2020

 )اختيارات شعرية من املشرق واملغرب(
 
 . حتقيق عقيل آل دانك الكفلي؛ هـ( 826املقداد بن عبدهللا السيوري  احلل ي )ت لفتوَّة/ ا

 . 298-257 م( ص 2019هـ،  1440) 8نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

بن   هـ(؛ حتقيق عبداجمليد  1262انصر بن جاعد اخلروصي )ت    /فل ك األنوار وحمك األشعار
 م 2020هـ،    1441مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،    - جاليل، حممد بن علي بن سعيد اهلنائي
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  - حتقيق إبراهيم بن سعد احلقيل.هـ(/    321قصيداتن منسوبتان أليب بكر بن دريد )ت  
 (. 32م. )سلسلة النشر الرقمي؛  2020هـ،  1442القاهرة: معهد املخطوطات العربية، 

 وصف األسد؛ القصيدة الثانية: الشطرجنية. القصيدة األوىل: يف 
 

عبدالرحيم بن  لكالمها    /السنوسي  وشرُحها  القصيدة الالميَّة يف راثء السي مد حممد بن علي  
عبدالغين عبدهللا   ،هللا   محد حممد جاد هـ(؛ حتقيق أ  1306)ت  أمحد احملبوب البنغازي الربقي   

 .حممود
 م( 2019هـ،  1440) 13ع 3والعلمية، اجلامعة العراقية مجنشر يف جملة الدراسات الرتبوية 

 
الكويت: دار    -هـ(.  1322)ت    حممود سامي البارودي  /كشف الغمة يف مدح سيد األمة

 م. 2020هـ،  1442الظاهرية، 
 بيت.  (447قصيدة يف )

 
هـ(؛ حتقيق عبدالرازق    1206حممد خليل بن علي املرادي )ت    جمان الثمار من هتان العمذار/

 حويزي.
 )يف شعر املناسبات(

 هـ(. 1439)مجادى اآلخرة  101نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

هـ( يف شيخ اإلسالم ابن  785مرثية أيب الفداء إمساعيل بن حممد بن بـ ْرد س احلنبلي )ت 
 القرابص. حتقيق حكيم حممد تيمية/ 

 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 
 

 .مظفر حسني عليهـ(/  745)ت  مستدرك التكملة على ديوان أيب حيان األندلسي
 بيت(  209)استدرك فيه على طبعتني حمققتني للديوان، وبلغ جمموع األبيات املستدركة 

 م(  2019هـ،  1440) 43الرتبية األساسية، جامعة اببل ع نشر يف جملة كلية 
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بسمة أحد صدقي  هـ(؛ حتقيق    500أليب حممد جعفر بن أمحد السر اج )ت  مصارع العشاق/  

 ص.  602، م  2021هـ،  1442دمشق: دار نينوى،  -الدجاين.
 

 -هـ(؛ اعتىن به ذاكر احلنفي.  1270)ت    شهاب الدين حممود اآللوسي  /مقامات اآللوسي
 م.  2020هـ،  1442عم ان: دار النور املبني، 

 نصوص أدبية يف الوصااي والوعظ والتاريخ والقصص.
 

 حتقيق عبدالرازق حويزي. هـ(/ 418 – 370املنتخب من شعر الوزير املغريب )
 هـ(.  1439)ربيع األول  100نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

مقط عة شعرية، النسخة األوىل بعنوان: أبيات متفرقة للمغريب علي    42)حتقيق ملخطوطة فيها  
بن احلسني الكاتب الوزير، واألخرى ذات عنوان عام ألشعار متفرقة، بعنوان: منتخبات من 

 دواوين(
 

 779انتقاء شرف الدين حممد الزرعي )لصالح الدين الصفدي/    املنتقى من اجملاراة واجملازاة
 م  2018هـ،    1439القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد رفيق الطحان.

 
أليب حممد احلسن   /صمف للسارق واملسروق منه: يف إظهار سرقات أيب الطيب املتنيب نامل

الرايض: مركز امللك   -هـ(؛ حتقيق حممد يوسف جنم.  393)ت    بن علي بن وكيع التنِّ يسي
 مج. 4م،  2021هـ،  1442فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية، 

 
هـ(؛ نقله من الفارسية علي   627فريد الدين حممد بن أيب بكر العطار )ت    /منطق الطري 

 م.  2021هـ،   1442دمشق: التكوين للنشر،  -عباس زليخة.
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هـ(؛ حتقيق نور    670شهاب الدين عمر بن أيوب بن طُغريل الدمشقي )ت    منية األنيس/ 
 الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي.

 ار مسندة()جزء فيه أحاديث وأخبار وأشع
 هـ(.  1439)ربيع األول  100نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
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 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم 
 )تراجم احملد مثني والرواة يف علوم احلديث، وتراجم القراء واملفسرين يف علوم القرآن( 

 
من اجلزء الثان من اجلهاد من "واضح السنَّة" يف سرية اإلمام   أخبار عمر بن عبدالعزيز 

 هـ(؛ حتقيق حممد الطرباين.  238)ت    القرطيب  عبدامللك بن حبيب السَُّلميالعدل يف مال هللا/  
 . (م 2021هـ،  1442)رجب  8 - 7نشر يف جملة الرتاث النبوي ع 

 
فريتيس هـ(؛ حتقيق    368أليب سعيد احلسن بن عبدهللا السريايف )ت    /أخبار النحويني البصريني 

 ص.  112، م  2021هـ،  1442: الوراق للنشر، بريوت  -كرنكو.
 

 -املكي بن حممد املعَطى الشرقي؛ حتقيق رشيد بن عجيبة.  /اختصار يتيمة العقود الوسطى
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف، 

جده  وأخبار  ةيف سري  ، وهوحملمد بن عبد الكرمي العيدوين" يتيمة العقود الوسطى"  )اختصر به
 (صلحاء املغرب "املعطى الشرقي" و 

هـ، وأييت امسه "حممد املكي"، كما أتيت نسبته    1234)تويف أخو املؤلف "حممد العريب" عام  
 ا( "الشرقاوي" أيضً 

 
قدمه ؛  هـ(  1266  )ت أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين    /أزهار البستان يف طبقات األعيان

 ص344م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالسالم العمراين اخلالدي.
 

اتج الدين حممد   لولده  /إعالم احلاضر والبادي مبقام الشيخ عبدالرؤوف املناوي احلد ادي
القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق أمحد مرشد.  1040بن عبدالرؤوف املناوي )ت بعد  

 م. 2020هـ،  1442
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الدين حممد   زين  ابن حجر/  الصغري على خنبة  الشرح  وهو  زوائد،  فرائد ونكت  فوائد  يليه: 
 هـ(.    1031عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت 

 
  748: دراسة اترخيية وتفريغ ملخطوطة املؤرخ األدفوي )ت  فرأنس املسافر من البدر السا

  168م؟،    2021هـ،    1442القاهرة: مقام للنشر،    -دراسة وحتقيق حممد فتحي فوزي.  /هـ(
 ص. 

 عنوان كتاب املؤلف: البدر السافر عن أنس املسافر.
الرابط: الرابطة    -وقد سبق نشره بعنوانه الصحيح بتحقيق قاسم السامرائي وطارق طاطمي.

 مج. 3م،  2015هـ،  1436احملمدية للعلماء، 
( 600على ما يقرب من )اشتمل  كتابه يف الرتاجم،  و ومؤلفه أبو الفضل جعفر بن ثعلب..  

  ، القرن اخلامس والسادس والثامنمجلة وافرة من تراجم أهل  مع  َعَلم من أعيان املئة السابعة،  
 ما.  ممَّن ُعرفوا بفن  من الفنون، أو كانت هلم مزية 

 
اخللفاء السيوطي )ت    / اتريخ  بكر  بن أيب  الدين عبدالرمحن  هـ(؛ حتقيق سيد    911جالل 

 م.  2018هـ،  1439القاهرة: دار احلديث،  -عمران.
 

حممد بن علي بن طولون الصاحلي    /ترب املطالب يف ذكر املختلف يف نسبتهم إىل املذاهب
 هـ(؛ حتقيق علي بن صاحل الصمعاين. 953)ت 

 )يعين من تنازعته املذاهب( 
 هـ[.  1442. )بدون اتريخ( ]32 – 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 

 
  هـ(؛ نقله إىل العربية فاروق   627فريد الدين حممد بن أيب بكر العطار )ت    / تذكرة األولياء

 ص.  367م،  2018هـ،  1439دمشق: دار الفرقد،  -احلميد.
 )تراجم للصوفية(
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تفضيل األتراك على سائر األجناد ومناقب احلضرة العالية السلطانية حرس هللا جاللتها  
  ول بن حسُّ   حممد بن علي   يب العالءأل  /والسدة السامية العمرية امللكية حرس هللا دولتها

هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق عباس العزاوي.  450الرازي الوزير )ت حنو  
 م.  2020

 
هـ(؛ حتقيق   900أمحد جالل الدين الالري احلنفي )ت  جالء الصدا يف سرية إمام اهلدى/  

 م.  2020هـ،  1442كركوك: مكتبة أمري؛ عم ان: دار الفتح،   -حامت بن خملف الرفاعي.
 سرية للويل  الزاهد السيد أمحد الرفاعي.وهو 

 
  ؛ هـ(  911  لسيوطي )ت اجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر    /الدراري يف أبناء السَّر اري 

 .عمر عبدهللا عبدالعزيز دراسة وحتقيق
 )فيمن تزوج ابلسراري، وأبنائهن من األعالم(

م(    2020هـ،    1441)  16ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، اجلامعة العراقية مج
 . 296-275 ص
 

من علماء القرن الثاين )وائل بن أيوب احلضرمي    /سريات: "نسب اإلسالم" و "صفة اإلسالم"
  1439قابوس،  مسقط: جامعة السلطان    -الغافرية.  دراسة وحتقيق إميان بنت علي  (/؛اهلجري

 م )رسالة جامعية(.  2018هـ، 
 

دراسة وحتقيق انصر بن    /يل إىل أهل املغربح  الرُّ بن  سرية الشيخ الفقيه حممد بن حمبوب  
 ص. 207م،  2018هـ،  1439مسقط: ذاكرة ُعمان،  -علي الندايب.

 
أليب اخلري أمحد بن مصطفى طاشكربي زاده    /الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية

إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،   -أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.  هـ(؛ حتقيق  968)ت  
 م. 2020هـ،  1442
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 972 زاده )ت  يلاملوىل عالء الدين علي بن أمر هللا احلميدي احلنائي قناطبقات احلنفية/  

  1442بريوت: مؤسسة الضحى؛ كركوك: مكتبة أمري،    -هـ(؛ حتقيق حميي هالل السرحان.
 م.  2021هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق كمال    772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    /طبقات الشافعية

 ص(.  760مج )  2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -يوسف احلوت.
 

  794حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي )ت    بدر الدينعقود اجلمان على وفيات األعيان/  
 مج. 3م،  2020هـ،  1442جدة: دار املنهاج،  - حتقيق إبراهيم صاحل. هـ(؛

 
إعداد بدر بن  هـ(/ 1337)ت  سريته ومذكرة حياته :علي بن مخيس بن راشد القصَّاب

 ص. 304م،  2019هـ،  1440مسقط: ذاكرة ُعمان،  -.سيف الراجحي
 

هـ(؛ حتقيق   1200جنم الدين بن صاحل التمراتشي )ت  فتح املنان يف مفاخر آل عثمان/  
ب، عبدالكرمي فتحي الضاش.  م 2020هـ،  1441بريوت: دار الرايحني،  -حممد خالد ُكال 

 يليه: 
خالصة البيان يف بعض مآثر موالان السلطان عبداحلميد الثاين وأجداده من آل عثمان/ يوسف  

 هـ(. 1350بن إمساعيل النبهاين )ت 
 هـ(. 1367اجليش العثماين حىت مطلع القرن العشرين/ تعريب عبدهللا خملِّص املقدسي )ت 

 
مشس الدين حممد بن   هـ/   920هـ إىل سنة    664قضاة احلنابلة يف مدينة دمشق من سنة  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(. 953علي بن طولون الصاحلي )ت 
 )مستخرج من كتاب قضاة دمشق للمؤلف(

 



178 
 

 440  دأليب احلسن علي بن احلسن البزاز )ت بع  /قطعة من مناقب اإلمام مالك بن أنس
طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية؛ دمشق: دار الرسالة العاملية،    -هـ(؛ حتقيق حممد علوان.

 م. 2021هـ،  1442
 

 902مشس اـلدين حممـد بن عـبدالرمحن الســــــــــــــخـاوي )ت    /القول املنيب عن ترمجـة ابن عريب
 م. 2017هـ،  1438القاهرة: دار الرسالة،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.

 
)ت  عبدهللا بن حممد احلارثي السُّبَذموين  /ة يف مناقب اإلمام أيب حنيفةكشف اآلاثر الشريف

  1442،  مكتبة اإلرشاد:  [إستانبول]  -هـ(؛ حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي القامسي.  340
 ؟ م 2020هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق فرديناند   245أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي )ت    /خمتلف القبائل ومؤتلفها

 م. 2021هـ،  1442عم ان: الوراق للنشر،  -فوستنفلد.
 

بن حجر  حممد بن أمحد  شهاب الدين    /معدن اليواقيت امللتمعة يف مناقب األئمة األربعة
هـ،    1442إستانبول: دار السمان،    -.أمحد مرشد  هـ(؛ حتقيق  974)ت  اهليتمي الشافعي  

 م.  2020
 

عبدالسالم بن الطيب القادري احلسين املقصد األمحد يف التعريف بسيدان ابن عبدهللا أمحد/  
 م.  2020هـ،  1442املغرب: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق قمر العبدالوي معن. 1110)ت 

 املرتجم له جد  العائلة املعروفة حاليًّا ابلعبدالوي معن. 
 
  512إمالء مشس األئمة أيب بكر حممد بن الفضل الزرجنري )ت    /اقب اإلمام أيب حنيفةمن

هـ(؛ حتقيق حممد وائل   548هـ(؛ رواية برهان الدين أيب احلسن علي بن حممد البلخي )ت  
 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -احلنبلي.
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هـ(؛ حتقيق أمحد   1031زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )  /مناقب اإلمام الشافعي

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  -مرشد.
 

أليب القاسم خلف بن عبدامللك بن َبشكوال )ت   / املنتخب من اتريخ ابن مطاهر الطليطلي
ات العربية،  القاهرة: معهد املخطوط  -هـ(؛ مجع وترتيب ودراسة حممد مجعة عبداهلادي. 578

 م.  2021هـ،  1442النشر الرقمي، 
 يليه: زايدات ابن بشكوال من أعالم طليطلة على اتريخ ابن مطاهر.

اتريخ ابن مطاهر يسمى: اتريخ فقهاء طليطلة وقضاهتا/ أليب جعفر أمحد بن عبدالرمحن بن 
 هـ(. 489مطاهر الطليطلي )ت 

 يف أعلى العنوان: إعادة بناء النصوص املفقودة. 
 

شهاب الدين أمحد بن أيب القاسم اإلمخيمي    /املنتقى الوجيز من مناقب عمر بن عبدالعزيز
سامل.  789)ت   أبو  رجب  أمحد  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ،   1442بريوت: 

 م.2020
 

 هـ(؛ حتقيق   1025)ت    كايف األقحصاريبن طورخان  حسن    /نظام العلماء إىل خامت األنبياء
م )النشر   2020هـ،    1442القاهرة: معهد املخطوطات العربية،    -حس ان حممد سعيد شبلي. 

 (. 31الرقمي؛ 
منه إىل رسول هللا صلى هللا عليه  و   ،ذكر فيه سلسلة مشاخيه يف الفقه إىل اإلمام أيب حنيفة)

 . (كل واحد منهملوسلم، وترجم 
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 التاريخ 

 الرحالت()يشمل 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدالعزيز   1252عبدالوهاب بن حممد بن تركي )ت    / اتريخ ابن تركي
 م. 2020هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -البسام.

 
هـ(؛ اعتىن به سليمان بن صاحل    1225حسني بن أيب بكر بن غنام )ت    /اتريخ ابن غنام

 مج.  2م،  2020هـ،   1442الرايض: دار الثلوثية،  -.2ط -اخلراشي.
 

( سالنيكي  حنفي هـ(/    1001  –  971اتريخ  أمحد  ترمجة  أفندي؛  مصطفى  سالنيكي 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار البشري،  -عبدالرحيم.

 
 هـ(. 310حممد بن جرير الطربي )ت  /الطربي: اتريخ الرسل وامللوك اتريخ 

 م، ...  2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

العربي/   ابن  أو اتريخ  الدول،  اببن  اتريخ خمتصر  املعروف  امللطي،  بن هارون  غريغوريوس 
م.،    2021هـ،    1442بريوت: دار الوراق،    -هـ(؛ حتقيق أنطون صاحلاين.  685العربي )ت  

 ص. 408
 

شهاب الدين أمحد بن علي بن زُنُبل /  975  –  928اتريخ مصر احملروسة: حوادث سنة  
درعا؛ دمشق:   -هـ(؛ مجعها وعلق عليها حممد مجال حامد الشورجبي.  975الرم ال )ت بعد  
 م. 2020هـ،  1442دار نور حوران، 

 جمموعة من كتاب قانون الدنيا وعجائبه/ للمؤلف نفسه. يليه: تتمة اتريخ مصر احملروسة: أخبار  
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حممد عاشق ابن احلافظ عمر الرومي احلنفي   /اتريخ مكة املشرفة، املسمى األخبار املكية
إستانبول: مركز التاريخ العريب    -هـ(؛ ترمجة هشام بن حممد علي عجيمي.  1022)ت بعد  

 م؟    2020هـ،  1442للنشر، 
 

هـ(؛ حتقيق فوزية   577أمحد بن يوسف بن األزرق الفارقي )ت بعد    /ميافارقني وآمداتريخ  
 ص. 703م،  2017هـ،  1438دهوك، كردستان العراق: جامعة دهوك،  -يونس فتاح.

 )اتريخ الفارقي( 
 

  –   865ثالثة نصوص واثئقية جديدة لعهود تويل السلطنة من عصر املماليك اجلراكسة )
 الشورجبي. حممد مجال هـ(/ 872

 هـ(.  1439)ربيع األول  100نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

هـ(؛ قراءة وترمجة هشام بن حممد    12حممد أديب بن حممد درويش )ق    /رحلة هبجة املنازل
 م؟  2020هـ،  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -علي عجيمي.

 هـ. 1193رحلة حج يف العصر العثماين سنة 
 

 ( اليمن  إىل  السويسي  بن حممد  السويسي: رحلة سعيد  هـ(:    1313  –  1307رحلة 
عدن: دار    -دراسة وحتقيق عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري.   / ذكرايت جندي عثمان يف اليمن

 م. 2020هـ،  1442الوفاق، 
 

الشريفني    بكر  ٔايب  بن  البشري   حممد  للحاج  املباركة  الرحلة احلرمني  ٕاىل  الواليت  الرُبْتُلمي 
  1442اليدن، هولندا: مطبعة بريل،    -.عمرو عبد العزيز منري حتقيق    /(هـ 1205  -  1204)

 أنه يصدر قريًبا(.  1م. )ذكر يف مجادى  2021هـ، 
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إىل  السودان   رحلة حممد علي ابشا  شكري؛    حممد فؤاد  / م1839  -  1838  فازوغلي 
 م. 2020هـ،  1442، مكتبة اآلداب القاهرة:  -تقدمي وتدقيق ماجد حممد فتحي.

 وُجرانل الرحلة/ ترمجة حممد فؤاد شكري. 
 يف أعلى العنوان: صفحة من اتريخ السودان احلديث. 

 
هـ(؛ حتقيق    1282عريب الوزاين )ت  أمحد بن ال  /الرحلة الوزانية املمزوجة ابملناسك املالكية

 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -رشيدة برهون.
 

عام   مسقط  إىل  )ت    / م  1907هـ،    1325سياحة  األنطاكي  هـ،   1341عبداملسيح 
 م  2019هـ،    1440مسقط: ذاكرة ُعمان،    -م(؛ مجع وتقدمي وليد بن سعيد النبهاين.  1923

 
الدين علي بن احلسني    / العسجد املسبوك يف اتريخ دولة اإلسالم وطبقات امللوك موفق 

صنعاء: اجليل اجلديد انشرون،    -؛ حتقيق مقبل التام األمحدي.هـ(  812  )ت   النقاش  خلزرجيا
 م؟  2020هـ،  1442

: القسم الثاين: الباب الرابع يف ذكر اليمن ومن ملك صنعاء وعدن، الباب اخلامس: يف 1مج
 ذكر زبيد وأمرائها وملوكها ووزرائها. 

 وبذيله: خمتصر الشهاب احملاليب، املسمى ابلكفاية واإلعالم فيمن ويل اليمن يف اإلسالم.
 

أليب حفص زين الد ين عمر بن أمحد   /خبار فيما وقع جلامعه يف اإلقامة واألسفارعيون األ
الش افعي )  الشم اع  براك  ،  راسة وحتقيق غزوة شهاب املصطاف(؛ دهـ  936ت  احلليب  عابد 

 . عبدالعليم عبدالرزاق عبدالقهار، األنصاري
ذكُر إشارٍة لطيفٍة فيما وقع يل يف هذا :  ه إىل قول  ،من قوله: رحلة احلافظ أيب املعايل انصر الد ين

 . اجملموع
  2019هـ،    1440)  18نشر يف جملة امللوية للدراسات اآلاثرية والتارخيية، جامعة سامراء ع

 . 28-1 م(، ص
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لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلِّصين )ت  /غاية املرام يف منتخبات تواريخ دمشق الشام

 1439، اب للدراسات والنشر دار العر  دمشق:  -الدرويش.عبدهللا حممد  هـ(؛ حتقيق 829
 ص(.  1910جـ ) 4م،  2018هـ، 

 
إستانبول إىل املدينة املنورة ومكة   لقافلة احلج من  الربي  الطريق  لوازم احلجاج: حمطات 

مكة املكرمة: املرتجم،    -ملؤلف جمهول؛ قراءة وترمجة هشام بن حممد علي عجيمي.املكرمة/  
 م. 2020هـ،  1442

 
هـ(؛ حتقيق   1178حممد سعيد عبدالعليم شهري زاده، املعروف أبيب احملاق )ت    /منت التواريخ 

 م. 2020هـ،  1442ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث،  -أمحد عبداحلكيم العكيدي.
 

التفتيش  األندلس  :حماكم  يف  املسلمني  ضد  لقضااي  ملفاً  وعشرين  لثالثة   حتقيق  /حتقيق 
 مج.  2م،   2020هـ،  1442الشارقة: منشورات القامسي،  -.سلطان بن حممد القامسي

 
جمد الدين حممد بن   /مصباح الدايجي وغوث الراجي وكهف الالجي مما مُجع لإلمام التاجي

اببن   املعروف  الفضالء،  عني  ابن  بعد  عبدهللا  )ت  مجعة    696الناسخ  أمحد  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2020هـ،  1442القاهرة: املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية،  -عبداحلميد.

 )يف وصف مناطق أثرية ابلقاهرة(
 

هـ(؛ ترمجه من الفارسية أمحد    887عبدالرزاق السعدين )ت    /مطلع السعدين وجممع البحرين
 م.  2021هـ،  1442الكويت: مكتبة طروس للنشر،   -رايض عز  العرب.

 فيه اتريخ إيران بعد مقتل السلطان أيب سعيد. 
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حتقيق   هـ(؛  1133أمحد بن عبدالقادر القادري )ت  نسمة اآلس يف ح جَّة سيدان أيب العباس/  
 م.  2020هـ،  1441الرابط: وزارة األوقاف،  -.املصطفى مدوحي

  
هـ(؛ حتقيق   1233عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي )ت    /دنشر البنود على مراقي السعو 

هـ،   1442]شنقيط[: ديوان الشناقطة للثقافة واإلعالم والنشر،    -أمحد بن عبدالكرمي جنيب. 
 مج. 2م،  2020

 
من  أواثئق   اجلعفري   / هـــ  1352ىل  إهـــ    971حسائية  عبداللطيف  أمحد  وترتيب  مجع 
 م. 2018هـ،  1439الرايض: مكتبة التوبة،  -الطيار.

 
ترمجة كمال أمحد خوجه؛ تقدمي وتعليق وإعداد أمحد   / واثئق األشراف يف األرشيف العثمان

 م. 2020هـ،  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -عبدالوهاب الشرقاوي.
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