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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

على توفيقه، والصالة والسالم على نبي ِّه، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هنجه،   احلمد هلل
 وبعد:

وفيه   اإلسالمي"،  "الرتاث  الثالث من كتاب  اجلزء  ونوقش من  فهذا هو  ما صدر من كتب 
ولعل أغلبها .  منه  حىت أواسط شهر ربيع األول  هـ(  1443  –  1438رسائل بني األعوام )

حبسب اإلعالن عن وذلك  ،  تقريبيةسنوات النشر  بعض  الحظة أن  للعامني األخريين، مع م
 صدورها. 

عدا  1000)  عناوينه  وعدد عنوان،  اجملاميع(  تضمنته  ذيول الكتاب  ه  ا احتو ما  و   ،ما  من 
الطبعات،  من  و ومالحق،   األ  شأنه شأن تعدد  والكتب  السابقني،  اليت ربعاجلزأين  األخرى  ة 

بعناوين خمتلفة،   العظيمهي:  صدرت  احلاث على ،  تراثنا اإلسالمي اجلليل،  تراثنا اإلسالمي 
 . وراقة تراثية، الرتاث 

   ، واحلمد له وحده.ويؤجران عليهاأدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا، 
 

 حممد خري يوسف
 هـ  1443ربيع األول  17

 إستانبول
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 املعارف العامة 

 

حممد بن احلسن البناين   /النحو  ،احلديث  ،املنطق،  مسائل متنوعة يف علم الكالمجوبة عن  أ
هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة.  1194الفاسي )ت  

 .ص 176م،  2021
 يليه له: خمتصر رد التشديد يف مسألة التقليد. ]يف إميان املقلد، وأنه صحيح[. 

 
  1207عبدالقادر بن أمحد الكوكباين )ت    /م الروض الناظر يف أدب املناظرحتفة النواظر نظ 

 هـ(؛ حتقيق أريج فهد اجلابري. 
 هـ(.1442)ربيع اآلخر  195نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع

 )يف علم البحث واملناظرة. واملالئم "الروض الناضر" ابلضاد(
 

حبان ابن  مصنفات  عليها/    تذكرة  املبكى  واملفقودة  واملخطوطة  حسن املطبوعة  علي 
 ص. 32األزهري، 

 هـ.  10/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

؛ حتقيق هـ(  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  التعريف آبداب التأليف/  
 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار إيالف الدولية للنشر،   -محد بن أمحد العصالين.

 
بن حممدألالتعريفات/   بن    816)ت    الشريف اجلرجاين  يب احلسن علي  هـ(؛ حتقيق حممد 

 ص. 480م،   2018هـ،   1439بريوت: دار النفائس،  -عبدالرمحن املرعشلي.
 

  1157تقييدات آل سعود على املخطوطات األصلية يف املكتبات احلكومية السعودية )
الرايض: دارة    -وليد بن حممد البشر، عبداحملسن بن عبدالعزيز آل الشيخ.هـ(/    1373  –

 م. 2021هـ،  1442امللك عبدالعزيز، 
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الكناين البصري  حبر  بن  عمرو  عثمان  أيب  اجلاحظ  الد    /ثبت  حممود  حممد   -ُرويب.صنعة 
 م.  2021هـ،  1443الشارقة: مالمح للنشر، 

ماجستري   رسالة  األردنية،    –األصل:  آاثر    1994هـ،    1414اجلامعة  بعنوان:  وكانت  م، 
 اجلاحظ: دراسة توثيقية. 

 
 - حتقيق عبدالقادر اخلطيب احلسين.هـ(/    665ثالث رسائل للعالمة أيب شامة املقدسي )ت  

 م.  2021هـ،  1443اللباب، إستانبول: دار 
 وهي:

 كراسة جامعة ملسائل انفعة.
 مقدمة الكتاب املرقوم يف مجلة من العلوم. 

 خطبة الكتاب املؤمَّل للرد إىل األمر األول. 
 

الرايض: دار الصميعي،    -عمر بن مسعود احلدوشي.جامع املتون للمبتدئ يف أولوية الفنون/  
 م. 2021هـ،  1442

 
 حيدر كاظم اجلبوري.  / النصوص واإلجازات احملققة يف املوسوعاتدليل 

 القسم الثاين. 
 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع

 
  1363)ت    حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي   / ذيل كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون

 1442الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،    -هـ(؛ حتقيق فيصل يوسف العلي.
 م.  2021هـ، 

 
التآليف  الربّادي يف  الرب ادي  /رسالة  القاسم  هـ(؛ ضبط نصها    810التونسي )ت حنو    أبو 
 سلطان بن مبارك الشيباين. 
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 م(. 2020هـ،  1441) 4نشرت يف جملة الذاكرة، ُعمان، ع
 )عدد فيها كتب اإلابضية( 

 
نور الدين حممود بن أمحد ابن خطيب الدهشة )ت  شرح وسيلة اإلصابة يف صنعة الكتابة/  

األزهر، مركز حتقيق النصوص؛ الكويت:    القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.  834
 م.  2021هـ،  1443دار الضياء، 

)ت  البقاعي  عمر  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الكتابة/  صنعة  يف  اإلصابة  وسيلة  عِّظم  ومعه: 
 هـ(. 885

 
بن الصباغ  هللا بن حممود فتح  /فريدة التأليف وشريدة التصنيف من فتح هللا اخلبري اللطيف

حيدر ؛  هـ(  1162)ت    املوصلي رعد  حيىي  املقتبس،    -.حتقيق  دار  هـ،   1443بريوت: 
 م.2021

 )يف علوم التصنيف(
 

اجلوزية/   قيم  ابن  اإلمام  آلاثر  العلمية  وآخرين.الفهارس  العمران  حممد  بن  علي    -إعداد 
جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل؛ إستانبول: دار عطاءات العلم؛ بريوت: دار ابن    -.2ط

 مج.  2م،   2021هـ،  1442، حزم
 

والدراسات   للبحوث  فيصل  امللك  مركز  يف  احملفوظة  األصلية  املخطوطات  فهارس 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: املركز،  -عمار سعيد متالت. /اإلسالمية

 
العطف/   بقصر جتنيْنت،  أيب سامل  إروان، ملسجد  التالميذ،  فهرس خمطوطات خزانة دار 

 ص.  900م، حنو  2020هـ،  1441غرداية: اجلزائر،  -مؤسسة الشيخ عمي سعيد.
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اخلاصة مكتبات كربالء  يف  احملفوظة  املخطوطات  تصوير    /فهرس  مركز  وفهرسة  إعداد 
 م. 2019هـ،  1440كربالء: العتبة،   -املخطوطات وفهرستها ابلعتبة العباسية.

 
العربية،    -مراد تدغوت.  /فهرس املخطوطات املصورة  1440القاهرة: معهد املخطوطات 

 ص. 477م،  2019هـ، 
 نسخة. 400عنوان،  300الطب: الكتاب الثالث، 

 هـ.  1399هـ، والثاين  1379صدر اجلزء األول عام 
 

  / فهرس خمطوطات مكتبة الدكتور حسني علي حمفوظ املوقوفة على خزانة العتبة العباسية
 مصطفى طارق الشبلي. 

ا. 30عنواانا ضمن  42: القسم الثاين  جملدا
 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع

 م(. 2020هـ، آذار  1441)شعبان  7والقسم الثالث، األخري، نشر يف ع
 

خمرب اجلزائر:    -إعداد مبارك جعفري.  /بكراوي   يف حممد بن سامل بن الصااحلاج    فهرسة خزانة
 م؟ 2019هـ،  1440املخطوطات اجلزائرية يف إفريقيا، 

 تقع اخلزانة يف قصر سيدي البكري ببلدية تيمي، والية أدرار، اجلزائر. 
 

العّزاوي اباب  بن سيدي  إبراهيم  الشيخ سيدي  عبدالرمحن هدي.  / فهرسة خزانة   - إعداد 
 م؟  2019هـ،  1440اجلزائر: خمرب املخطوطات اجلزائرية يف إفريقيا، 

 )تقع اخلزانة يف قصر املرابطني، عني صاحل، والية متنراست، اجلزائر(
 

البقاعي اإلصالحي  إعداد  /فهرست مصنفات  أيوب  أمجل  الغواص   -.حممد  درة  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1442للنشر، 

 )عن نسخة منقولة من خطه( 
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 هـ(  1426)سبق صدوره عن مكتبة امللك فهد الوطنية ابلرايض،  
 

 م. 2021هـ،  1442اجلزائر: املكتبة،  -.قائمة خمطوطات املكتبة الوطنية اجلزائرية
 

واألوسط األقصى  ابملغربني  وكتبه  العلوم  من  تداول  ما  بيان  يف  األحوط  غايتان    /القول 
هـ(؛    1313هـ(؛ مع تعليقات حممد احلرشوي التلمساين )ت    1919هـ،    1337دالفان )ت  

 م.  2021هـ؟،  1442، اجلزائر: خيال للنشر، برج بوعريريج  - حتقيق بوكعرب تقي الدين.
 

املكي  احلرم  وقفها على مكتبة  اليت  بن غالب  الشريف عبداملطلب    –  1208)  كتب 
إبراهيم بن منصور  حتقيقهـ(؛  1279)ت بعد  حممد ظقاضي مكة حاف كتبها هـ(/  1301
 م. 2021هـ،  1442مكة املكرمة؟: احملقق،  -اهلامشي.

 .املستدرك على كتب الشريف عبداملطلب بن غالب :يليه للمحقق
 

والفنون الكتب  أسامي  عن  الظنون  املعروف    / كشف  القسطنطيين،  عبدهللا  بن  مصطفى 
هـ(؛ حتقيق أكمل الدين إحسان أوغلي، بشار عواد    1067بكاتب جليب وحباجي خليفة )ت  

 مج.   10، ؟م 2021هـ،  1443لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،   -معروف.
 

املقدسي   اخلالدي  روحي  من  م:    1913  –  1864حممد  ومنتخبات  ومقاالته  كتبه 
 1443،  مؤسسة الدراسات الفلسطينيةبريوت:    -.مرمي سعيد العليتقدمي وحترير    /خمطوطاته

 مج. 2م،  2021هـ، 
 

حتقيق    هـ(؛  905تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي )ت  خمتصر فهرس منتجب الدين/  
 علي طاهر احللي. 

 .672-613 م( ص 2020هـ،  1442) 4-3ع 7نشر يف جملة تراث كربالء مج
 جمموع ما فهرسه منتجب الدين، الذي هو تتمة لفهرسة الطوسي. اختصر به الكفعمي
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 م؟  2021هـ،  1443القاهرة: دار العليا للنشر،  -يوسف زيدان.املخطوطات األلفية/ 

 
القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق ثروت عكاشة.  276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    /املعارف

 م.  2021هـ،  1442اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
 )يف أنواع العلوم(

 
القاهرة:   -هـ(.  387حممد بن أمحد بن يوسف الكاتب البلخي اخلوارزمي )ت    /مفاتيح العلوم

 م.  2021هـ،  1442اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
 )يف تصنيف العلوم ومصطلحاهتا( 

 
مجع احلسن بن أمحد    /هـ  1832هـ،    1248  محد بن إدريس مع فقهاء عسري أمناظرة  

الرايض: دار    -.2ط  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد أبو داهش.  1290عاكش الضمدي )ت  
 م.  2020هـ،  1441، الدكتور عبدهللا أبو داهش للبحث العلمي والنشر

 )يف العقيدة والفقه وغريه(
 
احملليةا العربية وواثئقها  اجلزيرة  بن .../ مجع وحتقيق واختيار  ملنتقى من خمطوطات  عبدهللا 

 1442الرايض: دار الدكتور عبدهللا أبو داهش للبحث العلمي والنشر،    -.داهش  حممد أبو
 . 2-1م، جـ 2021هـ، 
 

 . ورحيمأطارق حممد اإلسالمي/ مؤلفات عن وابء الطاعون يف الرتاث  
 .  132 – 107م( ص  2021) 48نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، جامعة بغداد، ع  

 
الفكري الرتاث  حفظ  يف  ومسامهته  عبداهلادي  بن  حسن  بن  يوسف  سعيد    /مؤلفات 

 ص. 579، م 2021هـ،   1442، دار بريل ليدن: - .كونراد هريشلر  ،اجلوماين
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 :  على العلميترمجته وبيان نشاطه إضافة إىل يشتمل و 
 فهرست الكتب: وقف كاتبه يوسف بن عبداهلادي.   -
، حىت عام    513وفيه سرد لنفسه  )  .تسمية كتب يوسف بن عبداهلادي -  897عنواانا

 . (هـ 909هـ، ووفاته 
 

نفائس خمطوطات مكتبة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف: اجلزائر: مائة خمطوط وخمطوط  
 م 2021هـ،    1442اجلزائر: وزارة األوقاف،    -تقدمي وتقريظ يوسف بلمهدي.  /نفيس منتقى

 
واسطة العقد الثمني يف أسانيد الكتب اليت انعقد على صحتها إمجاع املسلمني، من رواية 

أليب عبدهللا حممد أمحد بن مرزوق اخلطيب )ت   / السلطان أيب عنان املريين أمري املؤمنني
هـ،   1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -بن حممد هيباوي.  ؛ حتقيق عبدالرمحنهـ(  781

 م.  2021
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 الفلسفة وما إليها
 

مشس الدين حممد بن أشرف  بشارات اإلشارات يف شرح اإلشارات والتنبيهات البن سينا/  
السمرقندي )ت حنو   أوجيب.  690احلسيين  العلم،   -هـ(؛ حتقيق علي  دار ابب  إستانبول: 

 م. 2021هـ،  1443
 اجلزء الثاين والثالث: يف الطبيعيات واإلهليات. 

 
هـ(؛   1188أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي )ت    /حترير النظر على مسائل املختصر

 م.  2021هـ،  1443إربد: ركاز للنشر،  -حتقيق إبراهيم بن حيىي التييت.
 )يف املنطق(

 
أبو بكر    /تنبيه األفهام بتأويل األحالم: خالصة تفاسري األحالم لألئمة السابقني األعالم

حتقيق حممد بن أمحد بن أيب بكر   هـ(؛  1270بن حممد بن عمر املال احلنفي األحسائي )ت  
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -املال.

 
األفكار يف  األهبر   /تعديل األسرار  تنزيل  الدين  (؛ حتقيق حممد فكري هـ  663  )ت   يأثري 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442جامعة املنيا،  املنيا:  -محيد.
 (الـمنطق والطبيعيات واإلهليات  )يف
 

الراشد الشريف، وامسه غنية املسرتشد ومنية  للشريف أيب احملاسن شرف شاه بن    /جدل 
 1442عم ان: دار الفتح،    -هـ(؛ حتقيق احلسني مهداوي.  543َملِّْكداد العباسي املراغي )ت  

 م.  2021هـ، 
 هـ(  537ومعه تتمة القسم الرابع من الكتاب/ أمحد بن حممد بن النقيب الشهرستاين )ت بعد  

 )يف علم اجلدل( 
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حاشيتا شيخ اإلسالم حسن العطار الكربى والصغرى على شرح مقوالت العالمة أمحد  
أيًضا ملؤلفها  املقوالت  عقود  املنتظمات يف  اجلواهر  املسمى  دار    -.السجاعي،  القاهرة: 

 م؟  2021هـ،  1442ث النبوة، مريا
 

لألخضري املنطق  يف  السلم  منت  على  الباجوري  حممد    /حاشية  بن  إبراهيم  الدين  برهان 
هـ(؛ عليها تقريرات وتعليقات مشس الدين حممد بن حممد األنبايب )ت   1277الباجوري )ت 

هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به حممد عبدالسالم إبراهيم.  1313
 ص. 272م،  2021

 
 م 2021هـ،    1442إيران،    -.حاشية اجلوري على الفّناري وحممد أمني والقرابغي يف املنطق

 هـ( 1322)حسن بن عبدالقادر اجلوري، ت 
 

حاشية العالمة العطار على شرح شيخ اإلسالم زكراي األنصاري على منت إيساغوجي يف  
 م؟  2021هـ،  1442القاهرة: دار مرياث النبوة،  -.املنطق

 
 1443بريوت: دار احملجة البيضاء،  -تعليق مصطفى احلسيين الدشيت.  /حاشية املال عبدهللا

 ص. 200م،  2021هـ، 
 هـ( على هتذيب املنطق للتفتازاين(   981)حاشية املال عبدهللا بن احلسني اليزدي البهاابدي )ت  

 
هـ(؛ حتقيق مركز   1041)  حممد ابقر بن حممد احلسيين املريداماد األسرتاابدي  /حدوث العامل

 ص.   132م،  2018هـ،  1439سامراء: العتبة العسكرية،  -تراث سامراء .
 

ومبدعوها األربعة  النصوص  يقظان:  بن  زيدان.  /حّي  يوسف  العليا    -حتقيق  دار  القاهرة: 
 م؟ 2021هـ،  1443للنشر، 

 وابن النفيس. ، املقصود ابألربعة: ابن سينا، وابن طفيل، والسهروردي 
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حتقيق حممد    هـ(؛   256أليب يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي )ت    /احليلة يف دفع األحزان 

 م.  2021هـ،   1442املاليو، ماليزاي: أبيم،  -سيافيق إمساعيل.
 

 .رائد أمري الراشد حتقيق(؛ هـ 1117 أمحد بن عبدهللا دوليت )ت  /نسانرسالة يف حقيقة اإل
 .18- 1 م( ص 2020) 6ع 27مج سانيةجملة جامعة تكريت للعلوم اإلننشرت يف 

 )رد فيه على املنطقيني يف تعريفهم اإلنسان أبنه حيوان انطق( 
 

  726احلل ي )ت    احلسن بن يوسف بن مطهر  /رسالة يف اللَّون وحتقيق ماهيَّته وبيان أحكامه
 ؛ حتقيق إبراهيم نوئي. هـ(

 .290-263 م( ص 2020) 11مج2020 ، العراق،جملة احملققنشرت يف 
 )يف علم الكالم والفلسفة( 

 
 786مشس الدين حممد بن يوسف الكِّرماين )ت  شرح رسالة األخالق لعضد الدين اإلجيي/  

 م 2021هـ،   1442عم ان: دار الفتح،  -نظري حممد عي اد. هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل،
 

هـ(؛ حتقيق فؤاد    620أليب احلجاج يوسف بن حممد بن ُطْملوس )ت    /املختصر يف املنطق
 م.  2021هـ،  1442اليدن، هولندا: مطبعة بريل،  -بن أمحد.

 
اجلدل األمل يف علم  هناية  الدين    / خمتصر  املكارم  كمال  أيب  بن  احلنبلي  حممد  املِّْعمار  بن 

الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -حممد بن عبدهللا الطويل.  ـ(؛ حتقيقه  642ت  )البغدادي  
 م. 2021هـ،  1442

 يليه له: رسالة يف الفرق بني احلقيقة واجملاز. 
 م.  2021هـ،  1443دمشق: دار املعراج،  -عبدالستار حسني الند اف. كما صدر بتحقيق
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  لعنوان وهو غري كتاب اآلمدي اب  ."هناية األمل يف علم اجلدل"  من كتابه الكبري  األول  اختصر
  .نفسه

 
الطبيعة ألرسطو بعد  ما  تلخيص كتاب  يف  قرة  بن  اثبت  السيد    حتقيق  / مقالة  طه  عزمي 

 ص.  84م،  2021هـ،  1442إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  -أمحد.
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا   606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت    /امللخص يف املنطق واحلكمة
: مركز إحياء للبحوث والدراسات،  القاهرة  -حممد إمساعيل، أمحد صابر مصطفى، راجح هالل.

 مج. 3، م 2021هـ،  1442
م،    2021هـ،    1442عمَّان: األصلني للدراسات والنشر،    -وبتحقيق إمساعيل خان أوغلو.

 مج. 2
 

 901حممد بن علي بن أيب مجهور األحسائي )ت حنو  / ية لشرح ابب البدايةموضح الدرا
 مج. 4م،  2021هـ،  1442، دار احملجة البيضاءبريوت:  -.هـ(؛ حتقيق

 )فلسفة( 
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 الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 
 

واملعاشرة الصحبة  )ت    /آداب  الغزايل  بن حممد  عليه حيىي   1443حممد  وعلق  قرأه  هـ(؛ 
 ص 152م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -مراد.

 
 هـ(؛ حتقيق  456حممد بن علي بن حزم الظاهري )ت األخالق والسري يف مداواة النفوس/ 

 م.  2021هـ،  1443الرايض: الدمام: دار ابن اجلوزي،  -طارق بن عبدالواحد بن علي.
 

هـ(؛   1334املأثور عن أمحد بن حسن العطاس )ت    /إرشاد العباد يف الصلوات واألوراد
 1443القاهرة: مكتبة املشارق،    -مجع ولده علي بن أمحد العطاس؛ حتقيق نبيل أبو القاسم.

 ص. 208م؟،  2021هـ، 
 

أليب الربكات خري الدين نعمان بن حممود اآللوسي )ت  /النساء من الكتابةاإلصابة يف منع 
 . حممد حممود سلمان، دراسة وحتقيق سالم حممد علي ؛هـ( 1317
 . 84-43 صم(  2019) 22ع   1اجلامعة العراقية، مج ،سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
هـ(؛ حققه    751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    / إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان

إيتيم. سعيد  بن  مصطفى  أحاديثه  خرج  مشس؛  عزير  الفقه   -.2ط  -حممد  جممع  جدة: 
 مج. 2م،  2021هـ،  1442اإلسالمي، 

  
احلسين )ت   عالء الدين حممد بن أيب تراب كلستانههبجة احلدائق يف شرح هنج البالغة/  

م،   2019هـ؟،    1440كربالء: العتبة احلسينية،    -هـ(؛ حتقيق غيداء كاظم السالمي.  1110
 جـ.  2
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احلزين/   خاطر  )ت  ترويح  القدحيي  علي  بن  عباس    1278حسني  أمحد  حتقيق  هـ(؛ 

 جـ. 2م،  2019هـ؟،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -األنصاري.
 ين عن فقد األقارب وسيما البنني( )يف آخره: ... برتويح خاطر احلز 

 
 728تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  تفضيل صاحل الناس على سائر األجناس/  

 م. 2021هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن وجيه الُقُطوعي.
 

القيام/   يف  الرتخيص  يف  للكالم  الفركاخ التلخيص  بن  عبدالرمحن  بن  إبراهيم  الدين  برهان 
العيسى.  729الشافعي )ت   هـ،    1442القاهرة: دار الصاحل،    -هـ(؛ حتقيق رايض َمنسي 

 م.  2021
 

مهذب الدين أمحد بن عبدالرضا البصري )ت بعد   /حبيبة األحباب يف الضروري من اآلداب
 .رضا غالمي، علي فالحي ليالب  هـ(؛ حتقيق 1090

 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع
 )آداب وأخالق( 

 
للربكلي/  األمحدية  والسرية  احملمدية  الطريقة  شرح  الندية  إمساعيل   احلدائق  بن  عبدالغين 

نص ار.  هـ(؛  1143)ت  النابلسي   عليه حممود حممد  وعلق  أحاديثه  املكتبة    -خرج  الهور: 
 م. 2021هـ،  1442املعروفية، 

 )وعظ(
 

  -هـ(؛ حتقيق؟. 1061جنم الدين حممد بن حممد الغزي )ت  /حسن التنبه ملا ورد يف التشبه
 . )يبدو أنه مصور من طبعة سابقة(. مج  12م،    2021هـ،    1443إستانبول: دار ابب العلم،  

 ل على بيان ما يتشبه به املسلم وما ال يتشبه به. يشتم
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 1021أمحد بن يوسف الفاسي )ت    /الدرر احلسان يف الكالم على ليلة النصف من شعبان

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق بن حممد زريوح.
 

  هـ(؛ حتقيق  620قدامة املقدسي )ت  موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن    /ذم الوسواس وأهله
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أسامة إمساعيل عكاشة.

 
املخزومي الدين  لقاض طموح  :سراج  قلقة  احليسار    / سرية  ساير  نرد    -. بيببن  دار  ؟: 

 م. 2021هـ،  1443للنشر، 
 عليه.... وحتقيق بعض ما تبقى من آاثره، وبيان الكتب املنحولة 

 يف أعلى العنوان: تنقية الرتاث الرفاعي.
 

عبدهللا بن عبدالرزاق املكناسي    /سالح أهل اإلميان حملاربة الشيطان يف الصالة وتالوة القرآن
 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ بعناية نزار محادي. 1027)ت 

 
هـ(؛ بعناية    899أليب العباس أمحد زر وق الفاسي )ت    /الشرح الصغري على حزب البحر

 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -نزار محادي.
 

تقي الدين أبو احلسن علي بن عبدالكايف السبكي )ت   /شفاء السقام يف زايرة خري األانم
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -حتقيق؟.؛ هـ( 756

 
هـ(؛ حتقيق حممد  477أليب نصر عبدالسي ِّد بن حممد بن الصب اغ )ت الطريق السامل إىل هللا/ 

العلمية،    -خري رمضان يوسف. هـ،   1442الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل 
 ص. 821م،  2021

 م. 2021هـ؟،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  -وبتحقيق حممد أمحد عزب.
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العليّ العبارات اجلل النمازي )ت  ة واآلداب الرضية/  ّية شرح اإلشارات  صاحل بن الصديق 

أهبا: احملققان،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن منصور آل حاوي، خدجية بنت إبراهيم الفقيه.  965
 م. 2020هـ،  1442

 ومؤلفات أخرى:
 األربعون حديثاا: سلسلة اإلبريز واإلكسري العزيز.  -

 أحاديث اإلكسري العزيز.شرحها: القول الوجيز يف شرح  -

 رجال إسناد صاحل النمازي لصحيح البخاري. -

 جزء يف اتريخ اخللفاء الراشدين. -
 

 -حتقيق عزت العطار.؛  (هـ  388  )ت يب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت  أل  /العزلة
 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية، 

 
هـ(؛   1070نوح بن مصطفى الرومي )ت    /ِعقد املرجان يف فضل ليلة النصف من شعبان

)جمموعة رسائل   -م.  2020هـ،    1441بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق حممد جاسم الد كيلة. 
 (.23 - 17العالمة نوح الرومي احلنفي؛ 

 ويليه له ست رسائل: 
 مطلع البدر يف فضل ليلة القدر. -

 معىن حديث "صلة الرحم تزيد يف العمر".  -

 للبدن.عودة الروح  -

 رسالة يف الدخان.  -

 الفرق بني احلديث القدسي والقرآن واحلديث النبوي.  -

 رسالة يف احلالل واحلرام. -
 



19 
 

بريوت: دار    -هـ(. 360حممد بن إبراهيم النعماين، املعروف اببن أيب زينب )ت حنو  /الغيبة
 م. 2021هـ،  1442احملجة البيضاء، 

 
بريوت: دار احملجة البيضاء،   -هـ(. 460الطوسي )ت أليب جعفر حممد بن احلسن  /الغيبة

 م. 2021هـ،  1442
 

 -.5ط -حممد ُعزير مشس. هـ(؛ حتقيق 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت الفوائد/ 
جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل؛ إستانبول: دار عطاءات العلم؛ بريوت: دار ابن حزم،  

 ص.  368م،  2021هـ،  1442
 

مشس الدين حممد بن علي العجلوين، الشهري ابلبِّاليل )ت    /قوت األحياء من كتاب اإلحياء
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد مصعب كلثوم. 820

 ويسمى َجنة املعارف، أو ُروح اإلحياء، أو إحياء اإلحياء. 
 

هـ(؛ حتقيق  751ن قيم اجلوزية )ت أليب عبدهللا حممد بن أيب بكر ابجمموع رسائل ومسائل/ 
]الكويت[: دار اخلزانة؛ ؟: دار العمرية،   -حممد ُعزير مشس، عبدهللا بن علي آل غيهب.

 م. 2021هـ،  1443
 

حتقيق حممد   هـ(؛  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /جمموعة رسائل ابن عابدين
 مج.  2م،  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -العزازي.

 
مؤسسة حتقيق  ؛  هـ(  548  )ت ي  للفضل بن احلسن الطربس  /مشكاة األنوار يف غرر األخبار

 .1م، جـ 2021هـ،  1442مشهد: املؤسسة،  -آل البيت إلحياء الرتاث.
 )آداب وأخالق( 
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 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن ُسَليم الر َشيد. 219علي بن عبيدة الرحياين )ت حنو املَُصون والّزِمام/ 
 .54 - 9م( ص  2021هـ،  1442نشرات يف جملة العرب ابلرايض )رجب وشعبان 

 )رسالتان يف اآلداب واألخالق، يف تعبري بالغي( 
 

النواوي التايل حلزب  )ت    /ُمعني  الشطي  عمر  بن  به مصطف  1274حسن  اعتىن  ى  هـ(؛ 
 م.  2021هـ،  1443؟: دار مثار للنشر،  -عف ان.

 
يب عبدهللا حممد بن أل  /النصح يف الدين ومآرب القاصدين يف مواعظ امللوك والسالطني

بن رضوان   املوصلي  املبارك  بعد  بن احملق  مهدي حممد علي   دراسة وحتقيق  ؛(هـ  590)ت 
 اجلبوري. 

 .امللوك وهدم سلطاهنمذكر اخلصال اليت سبب زوال دول حقق منه فصل: 
 )وكتابه خمتصر من كتاب آخر له، هو: منهاج السلوك يف مواعظ امللوك(

 م(. منشور فيه بعنوان الفصل. 2020)آب  55نشر يف جملة دراسات موصلية ع 
 

الصابرين/   )ت  وبّشر  اجلوزية  قيم  ابن  بكر  أيب  بن  حتقيق  751حممد  سيافيق    هـ(؛  حممد 
 م. 2021هـ،  1442اي: أبيم، املاليو، ماليز  -إمساعيل.

 )لعل املقصود كتابه عدة الصابرين(
 

)ق    األنصاري احلنفيحممد بن علي  أليب عبدهللا مشس الدين    / الوصف الذميم يف فعل اللئيم
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار اخلليج العريب،  -.صاحل أمحد رشيد هـ(؛ حتقيق 11

 )يف األخالق واآلداب اإلسالمية( 
 

هـ(؛    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  وصول األماين أبصول التهاين/  
 .حممد عبدالكرمي عبدالرمحنحتقيق 

 .231 – 194 م( ص 2021) 38، العراق عجملة والقلمنشر يف 
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الدين عبدهللا بن   الوفاء هباء  للعالمة أيب  الفيضي البنه: منظومة  الوصية اجلامعة: وصية 

 -.لؤي حسني آل فرجحتقيق    /هـ(  1309مصطفى بن جرجيس الفيضي املوصلي )ت  
 م.  2021هـ،  1443املوصل: دار وأشرقت، 

 
 علوم القرآن 

 
هـ(؛   1214عبدالسالم الفاسي )ت  أليب عبدهللا حممد بن    /إبراز الضمري من أسرار التصدير

شهاب(. )يوسف  الشهب  يوسف  والدراسات   -حتقيق  للبحوث  إحكام  مركز  ]القاهرة[: 
 م.  2021هـ،  1442القرآنية: املكتبة اخلريية، 

 يليه: إمتام إبراز الضمري/ للمؤلف نفسه. 
 كتاابن يف ذكر األوجه األدائية املقدمة يف خالفيات القراء السبعة وتعليلها.

 
بدر إحتاف فضالء األمة احملمدية ببيان مجع القراءات السبع من طريق التيسري والشاطبية/  

الرايض:    -هـ(؛ حتقيق إهلام بنت إبراهيم احلميدان.   1170الدين حسن بن علي املدابغي )ت  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443جامعة اإلمام، 

 من أول الكتاب إىل آخر سورة النحل. 
 

هـ(؛  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت اإلتقان يف علوم القرآن/  
الهور:   -اعتىن به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى؛ خرج أحاديثه شعيب األرانؤوط.

 م. 2021هـ،  1442املكتبة املعروفية، 
 

التملي )ت   هـ( عن بعض املسائل يف الرسم والضبط/    1049أجوبة حممد بن يوسف 
 قيق سوسن حسن الدويب.  حت

 . 224  – 190م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقية ع
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هـ(؛ حتقيق بشري بن حسن   336أليب احلسن أمحد بن جعفر بن املنادي )ت  اختالف العدد/  

 م   2021هـ،    1442الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،    -احلمريي.
 )يف عد ِّ اآلي(

 
أليب السعود حممد بن حممد العمادي )ت  الكرمي/    الكتابإرشاد العقل السليم إىل مزااي  

بوايلق وآخرين.هـ(  982 الرتكي،    -؛ حتقيق حممد طه  الداينة  هـ،   1443إستانبول: وقف 
 مج. 9م،  2021

 
عبدالوهاب إظهار األسرار يف شرح غاية االختصار يف أصول قراءة أيب عمرو بن عمار/ 

 هـ(. 768بن أمحد بن وهبان املزين )ت 
 م، ...   2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة جدة، 

 
خادل   هـ(؛ حتقيق  940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت    /إعجاز القرآن

 ص.  19غرايين رحيم[، الغرايين ]عادل 
 هـ.  20/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
البيضاوي/   بتفسري  املسمى  التأويل،  وأسرار  التنزيل  عمر  أنوار  بن  عبدهللا  الدين  انصر 

 1443تركيا: مكتبة إهليات،    -هـ(؛ حتقيق عبدالسالم حمسن يوسف.  685البيضاوي )ت  
 م.  2021هـ، 

 تفسري سور: األنعام، األعراف، األنفال، براءة، يونس. 
 

الفاحتة/   الالئحة من كلمات  امليلق )ت األنوار  بنت  ابن  بن عبدالدائم  الدين حممد  انصر 
األردن: وقفية احلاج إبراهيم لطفي حسان؛    -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي آل شحالتوغ.  797

 م.  2021هـ،  1443وت: دار الرايحني، بري 
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هـ(؛ إشراف    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  إجياز البيان يف الرتمجة عن القرآن/  

هـ،   1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،    -أمين محدي األكربي، علي مجعة.
 م.  2021

 
أليب حممد عبدهللا بن علي سبط  اإلجياز يف قراءة األئمة السبعة ابلعراق والشام واحلجاز/  

إستانبول: دار الغواثين،    -هـ(؛ حتقيق أمين رشدي سويد.  541اخلياط البغدادي املقرئ )ت  
 م. 2021هـ،  1442

 
قراء االبارع يف  بن آجروم )ت    /مام انفعإلة  بن حممد  هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح    723حممد 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -الفريسي.

 
أليب زيد عبدالرمحن بن حممد القصري، املعروف    /بذل العلم والوّد يف شرح تفصيل الَعقد

هـ،   1442القاهرة: دار الكلمة،    -هـ(؛ حتقيق اهلامشي بن عدي احلو ات.  964ابخلب از )ت  
 م.  2021

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

القرآن بيان  الدين    / الربهان يف  املقدسي )ت  موفق  قدامة  بن  بن أمحد    هـ(؛   620عبدهللا 
 ص.  74، عادل الغرايين ]حتقيق[

شاعرة أثناء ردهم  ألا  بيان خطأو أو حادث؟    مي، وهل هو قدميالقرآن الكر   احلرف يفقيقة  )ح
 (لق القرآنخبعتزلة ابلقول على امل

 هـ. 5/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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  7عبدالكرمي بن عبدالباري الصعيدي )ق    /عرفة اإلتقان والتجويدبغية املريد امللخَّص يف م
هـ،   1443الرايض: مكتبة الرشد،    -هـ(؛ حتقيق غامن َقد وري احلمد.  656هـ. تويف والده عام  

 م.  2021
 

هـ(؛ حتقيق أمحد خالد    437مكي بن أيب طالب القيسي )ت    /التبصرة يف القراءات السبع
 ص. 400م،   2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -كحيلة.شكري، حممد الدسوقي  

 
هـ(؛    7حممد بن أمحد بن عمارة الرَبْجي الغساين األندلسي )ق    /التبيان يف تفسري القرآن

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -حتقيق عزام بن هالل العضياين.
 من أول الكتاب إىل هناية سورة اإلسراء. 

إىل  )و  منسوابا خطأ  التفسري  األزدي حقق هذا  اخلضر  بن  عبدالرمحن  بن  اخلضر  القاسم  أيب 
 .هـ( 700، ت الدمشقي

 
مشس الدين أبو   /جتويد النشر: وهو مباحث التجويد يف كتاب النشر يف القراءات العشر

:  كركوك  -هـ(؛ حتقيق عمر أيشام نصرت الرتكماين.  832اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت  
 م. 2021هـ،  1443مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
املنصوري بتحريرات  املعروف  والرواايت،  الطرق  )ت    /حترير  املنصوري  سليمان  بن  علي 

هـ،    1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  1134
 م.  2021

 وملحق به للمؤلف: منظومة حل جممالت الطيبة. 
 

أثري الدين أبو حيان حممد بن    /حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب: لغات القرآن العزيز
بريوت: دار الكتب    - حتقيق حممد سامل هاشم.  هـ(؛   745يوسف بن حيان األندلسي )ت  

 ص.  144م،  2021هـ،  1443العلمية، 
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كربالء:    -حتقيق إقبال وايف جنم.  / هـ(  4تفسري ابن حّجام حممد بن العباس بن علي )ق  

 م. 2016هـ،  1437العتبة احلسينية، 
 

البصرة:    -.نزار املنصوري البصريمجع وحتقيق    / هـ(  139تفسري الربيع بن أنس البصري )ت  
 ص. 368م،  2019هـ،  1440العتبة العباسية، 

 )اتبعي، حديثه يف السنن األربعة، وذكر ابن معني أنه كان يتشيع فيفرط( 
 
ويل الدين أمحد بن حممد    /فسري سورة العصر املتضمنة هداية سبيل الرشاد يف أقصر اآلمادت

م،    2021هـ،    1442هـ(؛ حتقيق طه فارس، اتريخ املقدمة    774بن املنفلوطي امللَّوي )ت  
 ص.  57

 هـ. 7/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  - هـ(؛ حتقيق عراك عواد فهد.  1045حممد بن موسى البوسنوي )ت  تفسري سورة الفتح/  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت، 

 .25من بداية السورة إىل هناية اآلية 
 

 (؛ حتقيق ضياء فيصل حممد عنرت.هـ 922 )ت بن مؤيد زاده   عبدالرمحن /تفسري سورة القدر
 .4 - 1من اللوحة  دراسة وحتقيق

 م(.   2020) 62نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق، ع 
 

  -حتقيق ماهر أديب محوش.تفسري القاضي البيضاوي، املسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل/  
 مج. 12م،  2021هـ،  1443دار اللباب، إستانبول: مكتبة اإلرشاد:  

 ومعه: حاشية العالمة السيوطي، املسماة نواهد األبكار وشواهد األفكار.  
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والتابعني والصحابة  عليه وسلم  العظيم مسنًدا عن رسول هللا صلى هللا  القرآن    / تفسري 
الرازي )ت   بيومي.  327عبدالرمحن بن أيب حامت  اللؤلؤة،    - هـ(؛ حتقيق سيد  املنصورة: دار 

 مج. 15م،  2021هـ،  1442
  

يب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت أل  تفسري القشريي، املسمى لطائف اإلشارات/
 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -.هـ( 465

 
 هـ(. 582عايل بن إبراهيم الغزنوي )ت  /التفسري تقشري 

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا، 
 م، ... 2021هـ،  1443ويف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
  1090الرضا البصري )ت بعد    مهذب الدين أمحد بن عبد  /التنضيدية يف املسائل التجويدية

 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -حتقيق علي حسني رسن.هـ(؛  
 

أليب احلسن علي بن حممد اخلياط البغدادي اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش/  
)ت   سويد.  452املقرئ  رشدي  أمين  حتقيق  الغواثين،    - هـ(؛  دار  هـ،   1442إستانبول: 

 م.2021
 

حاجي مؤمن بن علي الرومي املقرئ اخلطيب )ت   /مصحف اإلمام  جامع الكالم يف رسم
 1443إستانبول: دار الغواثين للدراسات القرآنية،    -هـ(؛ حتقيق إايد سامل السامرائي.  799

 م.  2021هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق غامن   654ابن وثيق األندلسي )ت    /اجلامع ملا ُُيتاج إليه من رسم املصحف
 م. 2021هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد،  -، مزيدة ومنقحة.2ط -قدوري احلمد.
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هـ(؛   485أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن انقيا البغدادي )ت    /اجلمان يف تشبيهات القرآن
 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار املقاصد،  -عدانن َزْرُزور.حتقيق 

 
التبيان يف تفسري القرآن هـ(؛    905معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي )ت    /جوامع 

 . شهاب أمحد حممد حتقيق
 حتقيق النصف األول من سورة النور. 

 .186-163ص م(  2020) 25ع   2اجلامعة العراقية، مج ،سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

 1287  )ت بعد  حممود بن حممد العلوي الفاطمي احلسين  /ن يف علوم الفرقانآ جواهر القر 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،  -.نصري علي موسى حتقيق؛ هـ(
 

ـ(/  ه 691ت )  ى تفسر البيضاويلع  ـ(ه 1030ت )ي لحاشية الشيخ هباء الدين العام
العويدي. طالب  حممد  وسام  وحتقيق  جامعة    - دراسة  م   2018هـ،    1439اببل،  احللة: 

 )ماجستري(. 
 

إستانبول:   -.حتقيق حممد جيجك  /حاشية علي القوشجي على شرح الكشاف للتفتازاين
 م. 2021هـ،  1442مركز البحوث اإلسالمية،  

 هـ(  879ت ، عالء الدين علي بن حممد الَقْوَشجي السمرقندي)
 

ع الكواكيب  للقاضي  لحاشية  التنزيل  أنوار  الكواكيب  /البيضاويى  حسن  بن   )ت   حممد 
 . هـ( 1096

 م، ...  2018هـ،  1439دراسته، أو قسم منه، يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 
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املال  السبعة  قراءة  بن وهبان )ت    /الدر احلال يف  بن أمحد  هـ(؛ دراسة    768عبدالوهاب 
ابتهاج بنت يوسف هوساوي. م   2021هـ،    1443جدة: جامعة جدة،    -وحتقيق وشرح 

 )ماجستري(. 
 من أول سورة املائدة إىل آخر املخطوط. 

 
 - .حليببنت عبدالرمحن أميمة  حتقيق  أمحد بن علي املغين؛ /الدرج السليم حلفظ الدر اليتيم
   م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 )يف التجويد(
 

هـ( يف حكم االبتداء ببعض مجل الدعاء يف   856رسالة اإلمام حممد بن علي القرايف )ت  
 حتقيق حممد إبراهيم سيف.  القرآن الكرمي/ 

 هـ(.1443)صفر  198الشرعية عنشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم 
 

عامر صباح  ـ(؛ حتقيق  ه  945ت  )  ليبسعدي ج  /)يف تفسري سورة الفاحتة(الرسالة السعدية  
 .الكبيسي

 )هو سعد هللا بن عيسى القسطموين( 
 . 82 - 37 م( ص 2020) 34ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشرت يف 

 
  1314أليب سيف بن مقر ِّب بن َحد وث الرَبَْعصي )ت    /رسالة سيدي أيب سيف يف البسملة

هللا جاد  حممد  أمحد  حتقيق  املتقدمة،  :  ليبيا   -.هـ(؛  للدراسات  ليبيا  الدراسات جممع  مركز 
 .م 2020هـ،  1441السنوسية، 

 
السمرقندي الدمشقي   ويل الدين عبيدهللا بن حممد البارشاه   / رسالة يف إعجاز القرآن الكرمي

 هـ(؛ حتقيق مهند محد شبيب.  701)ت 
 .23  - 1م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 2نشرت يف جملة اجلامعة العراقيه ع
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التفسري  بيان أمور يف علم  )ت    املولوي  منجم ابشي أمحد ده ده بن لطف هللا  /رسالة يف 

التونسي.  1113 عبداللطيف  الكتب  -هـ(؛ حتقيق حيىي  دار  هـ،   1443العلمية،    بريوت: 
 ص )أصله رسالة جامعية(.  248م،  2021

 
 940  )ت   مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا،  /رسالة يف حتقيق أن القرآن معجز

 .علي عبد كنو ؛ حتقيقهـ(
مج العراقية  اجلامعة  اإلسالمية،  العلوم  جملة  يف  ص    2018)  17ع  2نشرت    –  980م( 

1009 . 
 

  1150)ت  املعروف بساجقلي زاده    ،حممد بن أيب بكر املرعشي   /رسالة يف التغين واللحن
 2021هـ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.إمساعيل محيد السامرائي  دراسة وحتقيق  ؛هـ(
 ص.  69م، 
 

ُ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ    ]سورة الرعد: {  رسالة يف تفسري قوله تعاىل: }مَيُْحو اَّللَّ
 .دراسة وحتقيق مصطفى أزرايحهـ(؛  899)ت لبوفراحي عبدالعزيز بن حممد ا /[39

 م(. 2017هـ،  1438الناظور، املغرب )، 2نشرت يف جملة الذاكرة ع
 

 /أجوبة السمني عن اعرتاضات أيب حيان على مواضع من الكشافرسالة قنايل زاده يف  
عبدالرمحن إمساعيل    ؛ حتقيقهـ(  979علي بن أمر هللا الشهري اببن احلنائي وقنايل زاده )ت  

 ص.  169م،  2020هـ،  1441بغداد: احملقق،   - .التميمي
 هـ.  23/11/1442األلوكة بتاريخ  ونشر يف شبكة
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  : قوله يف سورة البقرة  : هـ( تتعلق آبايت يف القرآن الكرمي  1232)ت    رسالة لألستاذ األمري 
َها رََغًدا{  } ُتَما{  :ويف األعراف  ،وَُكاَل ِمنـْ لَْيَس َلَك    }:  وقوله تعاىل،  }َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشئـْ

 .زينب خليل إبراهيم وحتقيقدراسة {/ ِمَن اأْلَْمِر َشْيء  
 )هو مشس الدين حممد بن حممد األمري الكبري(

 . 606 – 555 م( ص 2021هـ،  1442) 67ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
 

يب أل  /من وجوه البالغة وفنون الفصاحة والرباعة  الروض األزهر فيما تضمنته سورة الكوثر
  - عبدهللا بن عزالدين مسكني.  حتقيق ودراسةهـ(؛    765)ت    الن قاوسيالعباس أمحد بن سعيد  

 م.  2020هـ،  1442، مكتبة الرشدالرايض: 
 . ابستنباط مثانني فائدة من أقصر سورة وقع التحدي هبا دراسة تطبيقية لعلوم البالغة

 
حممود بن أمحد بن خبتيار الزجناين   لشهاب الدين  /روضة املستنشر خلزانة اإلمام املستنصر

الزقازيق:    -عبداحملسن بن زبن املطريي، فواز بن عقيل اجلهين.حتقيق  هـ(؛    656)ت  الشافعي  
 م.  2021هـ،  1442مركز آايت للبحوث والدراسات؛ الكويت: اجلديد النافع للنشر، 

و  التأويل  أيضاا، ومها: جوامع  للمؤلف  لتفسريين كبريين  التنزيل، كشف  )تفسري خمتصر  لوامع 
 النور خلزانة اإلمام املنصور( 

 
حممد بن   /الندوة  ىل قصة اهلجرة ومشورة الكفار يف دارإمن قصة قارون    :ري رونق التفس 

سامراء:    -.دراسة وحتقيق حممد عادل مصلح (؛  ه  950  حنو  ت الرومي )راحصاري  قجنيب ال
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة سامراء، 

 
 834حممد بن عبدامللك املنتوري القيسي الغرانطي )ت    / رّي الظمآن يف عدد آي القرآن

بوشبكة. الدراسات   -هـ(؛ حتقيق عبداجمليد  الدكايل، خمترب  اجلزائر: جامعة شعيب  اجلديدة، 
 م.  2018هـ،  1439 اإلسالمية والتنمية اجملتمعية،
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هـ(؛   1277حممد بن عثمان الطويسي )ت بعد    /زينة املواسم يف رواية حفص عن عاصم
 م 2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -ضبطه وعلق عليه عبدالرازق حممد البكري.

بن  حسني  للمال  املبني/  القرآن  يف  التجويد  جهة  من  املبتدئني  على  املشكالت  بيان  يليه: 
 هـ(.  1084در الرومي احلنفي )ت إسكن

 
سبط انصر الدين  الطبالويبن أيب نصر منصور السّر القدسي يف تفسري آية الكرسي/ 

 1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -؛ حتقيق رامي عيسى نصار.هـ( 1014)ت  الطبالوي
 )ماجستري(.  ورقة. 166م،  2018هـ؟، 

 
أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت    /العزيز هل الري عن الكالم يف القرآن  أسؤاالت  

موحيب.  403 مجال  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  م،    2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.96
 

إمساعيل حقي الربوسوي )ت   /شرح الربوسوي على تفسري سورة الكوثر لإلمام البيضاوي
 . علي عبدهللا الراوي دراسة وحتقيق هـ(؛  1137

 . 152 - 122م( ص  2019) 20ع  1العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مجنشر يف جملة 
 

؛ حتقيق هـ(  957)ت    امللقب بعمرية  سيمحد الربل  أشهاب الدين    /شرح البسملة واحلمدلة
 . محد حممد سالمة، نور علي سعيدأ

 . 269 - 218 م( ص 2018) 39اإلسالمية، جامعة تكريت، عالعلوم نشر يف جملة 
 

هـ(؛ حتقيق أمحد كرمي إبراهيم،   924زكراي بن حممد األنصاري )ت  شرح البسملة واحلمدلة/  
 صالح علي مضعن. 

 157م( ص    2018هـ،    1439)  19ع  1نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج
- 188. 
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علوان الدمشقي  شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ربيعة بن    /شرح حرز األماين ووجه التهاين

 هـ(. 803)ت 
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة جدة، 

 
{/  َيَشاُء ِإاَناًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ  يـََهُب ِلَمنْ شرح الصدور فيما يعني على قول هللا: }

ديب:   -هـ(؛ حتقيق طه حممد فارس.  798انصر الدين حممد بن عبدالدائم ابن بنت امليلق )ت  
 م.  2020هـ،  1441جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 

 
  ، املعروف بفتح املعطي وغنية املُقري يف شرح مقدمة ورش املصري/ شرح منت رسالة ورش

]سامراء[: راتج    -.زينب حممد عباس السامرائي؛ حتقيق  (ـه  1313)ت    حممد بن أمحد املتويل
 ص.  538م،  2018هـ،  1439للنشر، 

 
هـ(؛ حتقيق عبداجمليد   1131علي بن أمحد التدمري )ت    /شرح منت امليدانية يف علم التجويد

 ص.   72م،  2021هـ،  1442إستانبول: دار الغواثين،  -حممد أمني عمر أوغلو.
 

قد  ؛ حتقيق فر هـ(  673احمللي )ت  حممد بن علي بن موسى    /نآ شرح خمتصر لظاءات القر 
 . مهدي صاحل 

يب أل  الذي شرح كتاب الظاءات   ،شرح أيب طاهر إمساعيل بن زايدة هللا التجييببه  ختصر  )ا
 ( محد بن عمار املقرئأالعباس 
 . 798  - 788 م( ص 2020) 48، جامعة اببل عجملة كلية الرتبية األساسيةنشر يف 

 
امليدانية   علم  )شرح  )ت    /(التجويديف  التدمري  أمحد  بن  حتقيق    1131علي  حممد هـ(؛ 

 . عبداإلله حممد شريف
 .  1006 – 973 م( ص 2021هـ،  1442) 66ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
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الغفور/   على  الرحيم  تقدمي  بنكتة  الصدور  )ت  شفاء  الصنعاين  األمري  إمساعيل  بن  حممد 

 هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن سند الرحيلي.  1182
 هـ(.1442)ذو القعدة  197نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع

 
أليب عبدهللا حممد بن عبدالسالم   /عجالة املواسي أبسانيد قراءة حممد بن عبدالسالم الفاسي

]القاهرة[: مركز إحكام    -هـ(؛ حتقيق يوسف الشهب )يوسف شهاب(.  1214الفاسي )ت  
 م.  2021هـ،  1442املكتبة اخلريية، للبحوث والدراسات القرآنية: 

 وبذيلها: 
 منظومة يف أسانيد قراءة حممد بن عبدالسالم الفاسي.  -

تقييد يف أسانيد السبع مبضمَّن التيسري واحلرز والثالث مبضمَّن التحبري والعشر النافعية  -
 )العشر الصغري( مبضمَّن التعريف والتفصيل.

 إجازة يف القراءات السبع. -
 

وا الوقف  بن علم  عبدالرمحن  زيد  أليب  العلوم"  مبادئ  يف  "األقنوم  من كتاب  البتداء 
قابل النص وضبط أبياته وشرحها علي عبدالرحيم بن هـ(/    1096عبدالقادر الفاسي )ت  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -خي ال.
 

حممد اخلفاجي شهاب الدين أمحد بن    /على تفسري البيضاوي  عناية القاضي وكفاية الراضي
 هـ(. 1069)ت 

 م، ...   2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة دمشق، 
 

لعلوم البالغة ابستنباط مائة وعشرين نوًعا بالغيًّا   فتح اجلليل للعبد الذليل دراسة تطبيقية
ُ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوامن قوله تعاىل: } السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  {/  اَّللَّ

 م. 2020هـ،  1442الرايض: مكتبة الرشد،  -هـ(؛ حتقيق مرمي بنت الطيب عيادي. 911
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حممد بن علي الشوكاين )ت فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري/  

حالق.  1250 حسن  بن  صبحي  حممد  حتقيق  اجلوزي،    -هـ(؛  ابن  دار  الرايض:  الدمام؛ 
 مج. 10م،  2021هـ،  1443

 
هـ(؛ حتقيق   710)ت  حممود بن مسعود الشريازيقطب الدين  /نآ فتح املنان يف تفسري القر 

 . احرتاس شاكر الكبيسي
 .قريشحتقيق سورة 

 . 98-47 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 1443ودراسة جزء منه وحتقيقه يف جامعة جنكري )تشانكري، تشانكريي( كاراتكني برتكيا،  

 م، ...  2021هـ، 
 

امللقب   ،يب عبدهللا ويل الدين بن مصطفى القسطنطيين احلنفيأل  /الفرقان يف قراءات القرآن
 .هـ( 1151جبار هللا الرومي )ت 

 م، ... 2021هـ،  1443ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية 
 

الغروي )ق    / الفريدة العزيزة املراغي  هـ(؛ حتقيق غامن منسي   13حممد تقي بن حممد علي 
 م. 2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -السعداوي.

 )تفسري لسورة الفاحتة(
 

  1314)ت  ن ايلوشة التونسي  بفخرالدين حممد بن علي    /الفوائد املفهمة يف شرح املقدمة
احلسين.  هـ(؛ اخلطيب  عبدالقادر  تونس  -حتقيق  مكتبة  املالكية:  دار  هـ،   1442،  تونس: 

 م.  2021
 )املقدمة اجلزرية( 
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  أليب القاسم أمحد بن جعفر الغافقي، املعروف اببن األبزاري   /قراءة ابن عامر إمام أهل الشام
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،    -هـ(؛ حتقيق أسامة بن عبدالوهاب احلياين.  569)ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

هـ(؛   1138سلطان بن انصر اجلبوري اخلابوري )ت    /القول املبني يف التكبري سنة املكيني
 حتقيق طه إبراهيم شبيب. 

 .123 - 96م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 1نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 )التكبري عند ختم القرآن الكرمي(

 
هـ(؛   1343حممد بن حممد هاليل األبياري )ت    /القول املِبني املستِقر بشرح منحة ُمويل الرِبّ 

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي تعليم القرآن الكرمي   -حتقيق عبدالرمحن بن مقبل األسلمي.
 م.  2021هـ،  1442وإقرائه، 

 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.  -صل: رسالة ماجستري األ
منظومة ذكر فيها   ،مِّنحة ُمويل الربِّ ِّ فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة

 . زايدات الطيبة على الشاطبية والدرة
 

الدقائق   وشرح  احلقائق  العزيز/  كشف  تفسري كالم هللا  حممد  من  بن  الدين حممد  برهان 
 (.هـ 687ت )النسفي 

 1443دراسة جزء منه وحتقيقه يف جامعة جنكري )تشانكري، تشانكريي( كاراتكني برتكيا،  
 م، ...  2021هـ، 
 

هـ(؛   542)ت    أليب احلسن علي بن احلسن الباقويل  /كشف املشكالت وإيضاح املعضالت
 م. 2021هـ،  1443دمشق: دار القلم،  -، مزيدة.2ط -حتقيق حممد أمحد الدايل.

 وتوجيهها(  يف إعراب القرآن وعلل القراءات )
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هـ(؛   550اتج القراء برهان الدين أبو القاسم حممود بن محزة الكرماين )ت    /لباب التفاسري 
 مج10م،    2021هـ،    1443دار اللباب،  إستانبول:    -حتقيق حممد عبداحلليم بع اج وآخرين.

 
هـ(؛ مجعه وحققه نزار    944عبدالعزيز بن حيىي اجلُُلودي )ت    /ما نزل من القرآن يف عليّ 

 ص.  90م،  2018هـ،  1439كربالء: العتبة احلسينية،   -املنصوري.
 

  -َزْرُزور.عدانن  هـ(؛ حتقيق    415للقاضي عبداجلبار بن أمحد اهلمداين )ت    /متشابه القرآن
 مج. 2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار املقاصد، 

 
رسائل أربع  فيه  القاسم    / جمموع  بن  )ت  حممد  الدين  هـ(  328األنباري  صالح  حتقيق  ؛ 

 م. 2021هـ،  1443مصر: دار الدليل األمني،  -الشامي.
 وهي:

 .رسالة يف شرح معاين الكذب  -
رَانِّ{مسألة يف قوله تعاىل: }إِّنَّ َهـَٰذْينِّ  -  . َلَساحِّ
َا اَنظَِّرٌة{ - َرٌة * إِّىَل َرهب ِّ  . مسألة يف قوله تعاىل: }ُوُجوٌه يـَْوَمئٍِّذ اَنضِّ
 . مسألة يف قوله تعاىل: }َخالِّدِّيَن فِّيَها َما َداَمتِّ السََّماَواُت َواأْلَْرُض إِّالَّ َما َشاَء َرب َك{ -
 

الصحابة   املختار من كتاب عدد آي وما روي عن  البلدان  أهل  عليه  أطبق  مما  القرآن 
والتابعني رضي هللا تعاىل عنهم وما تتابع عليه القراء واألئمة إىل عصران من كالم أيب العباس  

حنو   )ت  الرازي  شاذان  بن  بن  /هـ(  290الفضل  بن حممد  أمحد  بكر  أيب  ورواية  اختيار 
الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث    -الطرباين.هـ(؛ حتقيق حممد    385إمساعيل املهندس )ت  

 م.  2021هـ؟،  1443والدراسات اإلسالمية، 
 

 . (هـ 1305)ت  جرجيس القادريحممد بن  /خمتصر جليل من كتاب معامل التنزيل
 م، ...  2018هـ،  1440دراسته وحتقيقه يف جامعة النيلني، 
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علي بن احلسني   [/6  املائدة: ]{  وِسُكمْ ؤ َواْمَسُحوا ِبرُ }  : مسألة يف حكم الباء يف قوله تعاىل

 .دراسة وحتقيق علي جبار العيساوي ؛هـ( 436 املرتضى)ت 
 .95 -  84 م( ص 2021) 2ع 28اإلنسانية، جامعة اببل مججملة العلوم نشرت يف 

 
أليب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري )ت  املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر/  

هـ،   1442القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -خالد حسن أبو اجلود.هـ(؛ حتقيق    550
 م.  2021

 
أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن    /املصفى أبكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ

 إميان صاحل مهدي. هـ(؛ حتقيق  597اجلوزي )ت 
 م(. 2018) 2جملة املورد عنشر يف 

 )اختصره من كتابه: عمدة الراسخ(
 

العرب لكالم  اجمليد  القرآن  ألفاظ  عبدهللا    / مطابقة  الفزراينأليب  أمحد  بن  النحوي،    حممد 
اب الطويل.  603)ت    لبهجةاملعروف  عبدالقادر  عبدهللا  حتقيق  الكتب    -هـ(؛  دار  بريوت: 

 ص.  72م،  2021هـ،  1442العلمية، 
 
 

احلروف خمارج  على  الشروف  )ت    /معارج  الرابطي  التاديل  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
 هـ(.  1311

 م، ... 2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 (.هـ 207اء )ت أليب زكراي حيىي بن زايد الفر  معاين القرآن/ 
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
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هـ(؛    214أليب علي حممد بن املستنري ُقطُرب )ت بعد    /معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه
الرايض: مكتبة الرشد،    -رواية أيب احلس أمحد بن سعيد الدمشقي؛  دراسة وحتقيق حممد لقريز.

 مج. 3م،  2021هـ،  1443
 ما وجد من النصف األول من الكتاب.

 م.  2017هـ،   1438جامعة ابتنة،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 هـ(. 606)ت  الرازي  حممد بن عمر  فخرالدين يب/مفاتيح الغ
 م، ...  2019هـ،  1439حتقيقه، أو قسم منه، يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 

 
أليب زيد عبدالرمحن   /املقاصد النامية يف شرح الدالية املوضوعة يف حتقيق اهلمز حلمزة وهشام

أبو ظيب: مكتبة   - هـ(؛ حتقيق إمساعيل عودة عياش. 1179بن إدريس املنجرة اإلدريسي )ت 
 م. 2021هـ،  1442الصفاء، 

 
زين الدين أبو احلسن علي بن أيب حممد الديواين الواسطي    /املقامة الواسطية املغايرة للحريرية

 م. 2021هـ،  1443لقاهرة: دار طغراء، ا -هـ(؛ حتقيق حممد بن رجب اخلويل. 743)ت 
 )يف القراءات القرآنية(

 
؛ (ـه  1199)ت  حسن السمنودي  حممد بن    مقدمة يف رواية حفص عن عاصم الكويف/ 

 ص276م،    2018هـ،    1439]سامراء[: راتج للنشر،    -.زينب حممد عباس السامرائيحتقيق  
 

هـ(؛ حتقيق   542أليب احلسن علي بن احلسن الباقويل )ت  امللخص يف الوقف واالبتداء/  
مدخلي. حممد  بن  القرى،    -عبدالرمحن  أم  جامعة  املكرمة:  م    2021هـ،    1443مكة 

 )دكتوراه(. 
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منسوب إىل جعفر بن حممد الصادق    / منافع القرآن العظيم: كتاب فيه خواص القرآن العظيم
م،  2019هـ،    1440كربالء: العتبة احلسينية،    -يق علي موسى الكعيب.هـ(؛ حتق 148)ت  
 ص. 120

 
الكرمي القرآن  العظيم يف تفسري  هـ(؛   1232حممد عبدالنيب اخلراساين احلائري )ت    /النبأ 

 مج.  3م،  2017هـ،  1438كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق عادل عبداجلبار الشاطي.
 

أليب اإلخالص حسن بن عم ار النفحة القدسية يف أحكام قراءة القرآن وكتابته يف الفارسية/  
 حتقيق حممد جاسم انصر. هـ(؛ 1069الشرنباليل )ت 

 .246 – 213م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 3نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 لعربية، ....(  )مجلة من األحباث الفقهية القرآنية، مثل قراءة القرآن بغري ا

 
 م. 2021هـ؟،  1443مكة املكرمة: املعد،  -طارق مرزا.  /النقوش القرآنية يف مكة

 
هـ(؛ حتقيق   544أليب سعيد حممد بن حممد بن خليفة النيسابوري )ت    / وقف القرآن العظيم
 م؟  2021هـ،  1442أمحد حممد جاد هللا، 

 
واالبتداء/   بن حمالوقف  اهلمذاين )ت  أمحد  أوس  بن  بن علي   333مد  أمحد  هـ(؛ حتقيق 

 احلريصي.
 .266 - 229م( ص  2021) 46ع   13)العراق( مج  جملة آداب الفراهيدينشر يف 

 
 علوم احلديث 

 
)ت    /اآلاثر األنصاري  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  الرمحن  هـ(  182أليب  لطيف  حتقيق  ؛ 

 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -البهرائجي القامسي.
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 )وهو أحد رواايت مسند اإلمام أيب حنيفة(. 
 

هـ(؛ علق  1104خليل بن إبراهيم اللَقاين )ت إحتاف ذوي اإلرشاد بتحرير وجوه اإلسناد/ 
 م. 2021هـ،  1442بريوت: املكتب اإلسالمي،  -عليه علي زين العابدين احلسيين.

 وهو ثبته. 
 
اخلليفيت العباسي احلنفي بن عبدهللا  عبدالكرمي    /قسام احلديثأحتاف الطالب احلثيث مبعرفة  إ

 .احلسني إسراء جنم عبد دراسة وحتقيق ؛هـ( 1133)ت 
  ص   ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1نشر يف جملة إكليل )العراق( مج

149 - 157 . 
 

العريب  إجازات شيوخ مشارقة/   املغريب )ت  أليب حامد  هـ(؛ حتقيق حممد   1253الدمنايت 
،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -عيسوي.
 م. 2021هـ،  1443

 
اخليضري   وفيها سرية  العثماين:  الدين حممود ابشا  للوزير كمال  اخليضري  احلافظ  إجازة 

 -حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي.طه/  ورحالته وشيوخه ومؤلفاته ومروايته خب
 م. 2021هـ،  1442البحرين: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ عمَّان: دار الفتح، 

 هـ(.  894يليه: اإلمتاع حبكم السماع/ قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت 
 ويليهما: جملس يف ختم احللية أليب نعيم األصبهاين/ اخليضري.

 
  هـ( حملمد بن جعفر بن احلسني األنباري )ق   720  سن بن الطّراح الشَّيباين )تإجازة احل

 . مقدام حممد جاسم البيايت حتقيق /"أمايل املرتضى"هـ( برواية كتاب  7
 .297-285 م( ص  2020) 12، العراق مججملة احملققنشرت يف 

 



41 
 

 .دراسة وحتقيق رائد أمري الراشدي / (هـ 1134 إجازة عبدهللا بن سامل البصري )ت
م( ص   2021هـ،    1442)  23/2  ع  15  مج  )العراق(  سالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف  

460 - 491 . 
 

هـ(؛    1120اجمليز علي خان بن أمحد بن معصوم املدين )ت  إجازة قوام الدين القزويين/  
 حتقيق حممد نوري املوسوي، جنالء محيد جميد. 

 م(. 2019هـ،  1440)ردب  11جملة تراث احللة عنشر يف 
 

 م  2021هـ،  1442بريوت: دار اللؤلؤة،  -حتقيق قاسم حممد ضاهر.األجزاء النسائية/ 
النساء شهدة   جمموع حيتوي على سبعة أجزاء حديثية، من رواية الشيخات احملداثت: فخر 
بنت أمحد اإلبرية، أمة هللا مرمي بنت عبدالرمحن القرشية، عائشة بنت احلسن الوركانية، زينب  
بنت عبدالواحد املقدسية، عائشة بنت عيسى املقدسية، أمساء بنت عبدهللا الدمشقية، مدللة 

 بكر الشريجية. بنت أيب 
 

للدارقطين/   األفراد  من كتاب  األوىل  العشرة  األجزاء  بكر  أحاديث  أيب  بن  علي  برتتيب 
السري ِّع.  807اهليثمي )ت   بن حممد  ابن    -هـ(؛ مجع وحتقيق عبدهللا  دار  الدمام:  الرايض؛ 

 م. 2021هـ،  1442اجلوزي، 
 

عبدالعظيم   ج امللهوفني/للمسلمني وقضاء حوائ  يف اصطناع املعروف  األحاديث األربعني
 ؛ حتقيق يونس أمحد كس ار. هـ( 656بن عبدالقوي املنذري )ت  

 م(. 2020) 4ع  16نشر يف جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل مج 
 

حتقيق اندر عمر   /األحاديث العوايل واملسلسلة من أسانيد احلافظ ضياء الدين املقدسي
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -بلطه جي.
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 هـ(.  643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  /األحاديث املختارة
 م، ...   2021هـ،  1442دراسته وخترجيه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
ختريج ضياء الدين أيب األحاديث املئة احملمدية املخرَّجة من كتاب الصحيح مع الزايدات/  

 -هـ(؛ حتقيق أيب حفص بن العريب. 578عبدالرمحن حممد بن حممد اخلطييب الكشميهين )ت 
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
إشراف أمين محدي األكربي،  هـ(؛    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / األذكار

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -علي مجعة.
 يليه له: 

 نتائج األذكار يف املقربني واألبرار.
 االسم األعظم، وهو روح القدس الواردة من سدرة املنتهى وحضرة األنس. 

 
الدمام؛   -عامر علي ايسني.هـ(؛ حتقيق    676)ت    حيىي بن شرف النووي األذكار النووية/ 

 م. 2021هـ،  1443الرايض: دار ابن اجلوزي،  
 

اخلمر حترمي  يف  حديثًا  )ت    /أربعون  بَزِّيزة  بن  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  حممد  هـ(؛   662أليب 
 حتقيق..؟.

 م.   2019هـ(،    1440)رمضان    4نشر يف جملة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألحباث ع
 

هـ(؛ حتقيق  1197أمحد بن خليل قاضي زاده األيويب )ت  /أربعون حديثاً يف فضائل القرآن
 ص.   112م،    2021هـ،    1442إستانبول: دار الغواثين،    -عبداجمليد حممد أمني عمر أوغلو.

 
هـ(؛ اعتىن به    676حيىي بن شرف النووي )ت    /األربعون يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام

 م.  2021هـ،  1442، بريوت: دار اللؤلؤة -ضاهر البقاعي. قاسم بن حممد
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 يليه للنووي أيضاا: اإلشارات إىل ضبط األلفاظ املشكالت.
 

  مجع أيب احلسني عبدالغافر   /األربعني املشروحة من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الفارسي )ت   أبللن.  529بن إمساعيل  الدين بن إدريس  نور  مراكش: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق 

 م. 2021هـ،  1442املعرفة، 
 

إجازة )ت    /استدعاء  املراكشي  ُقطران  بن  علي  بن  حممد  عبدهللا  حتقيق    710أليب  هـ(؛ 
 عبداللطيف اجليالين.

 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع
 
الساعةأش بعد    /راط  )ت  املنشليلي  شطا  بن  الدخيل    1211علي  عماد  حتقيق  هـ(؛ 

 م.  2021هـ،   1442دمشق: دار الرسالة العاملية،  -الفهداوي.
 

وهو الباب الثالث من مقدمة جامع األصول يف أحاديث الرسول البن  :  أصول احلديث
قسنطينة: ألفا   -دراسة وحتقيق إمساعيل بن الطاهر رمحاين.  /( رمحه هللاـه  606األثري )ت  

 ص.  150م،  2021هـ،  1442للواثئق، 
 

 هـ(. 401خلف بن حممد بن محدون الواسطي )ت  /أطراف الصحيحني
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة اإلسكندرية، 

 
أليب بكر حممد بن موسى احلازمي اهلمذاين )ت   /االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من األخبار

 م؟  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ تصحيح حممد راغب الطباخ. 584
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العمل/   العلم  )ت  اقتضاء  البغدادي  اخلطيب  علي  بن  بن   463أمحد  نضال  هـ(؛ حتقيق 
ة: دار اإلمام مسلم،  الرايض: مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنور   -عبدالكرمي الربازي.

 م. 2021هـ،  1442
 

هـ(؛   761صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت  األمايل األربعني من أعمال املتقني/  
 مج.  3م،  2021هـ،  1442الرايض: احملقق،  -حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم.

 
ـ(؛ ه  562بعد    ت )مث النيسابوري  محد البيهقي  أعبدالرزاق بن    /جناز الرغائبإجياز الغرائب و إ

العربية،    -حتقيق صالح سامي عبد محيد. اللغة  هـ،   1442الرمادي: جامعة األنبار، قسم 
 م )ماجستري(. 2021

 .ىل هناية الكتاب إمن حرف الضاد 
 أنه يف غريب األلفاظ، ولكن اطلع عليه ابحث وقال إنه خمتصر يف غريب احلديث(  )ذكر امليمين

 
أليب فارس عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزة الُقوسي )ت   /إيضاح السبيل إىل مناحي التأويل

هـ،   1442إربد: ركائز للنشر؛ بريوت: دار الرايحني،    -هـ(؛ حتقيق إبراهيم حيىي التييت.  662
 م.  2021
 منهاج العوارف إىل روح املعارف.   خمتصر

 (شرح مشكل احلديث للقاضي عياض يفمنهاج العوارف )و 
 

أليب علي عبدالكرمي بن عبدالنور بن  البدر املنري الساري يف الكالم على صحيح البخاري/  
إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية بدار الكمال املتحدة.   735منري احلنفي احلليب )ت  

 م.  2021هـ،  1442دار عطاءات العلم؛ دمشق: دار املنهاج القومي، 
 ثالث قطع خطية منه. 
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هـ(؛   544عياض بن موسى اليحصيب )ت    / بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد
 ص 380م،    2019هـ،    1440ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،    -حتقيق حممد عايش.

 
رضي الدين الصديق   / فضل األذكارأال هللا  إله  إسرار يف فضل ال  األ  ةنوار وحضر هبجة األ

)ق   املعروف  مدغري.  9بن  علوي  صوفية  حتقيق  للنش   -هـ(؛  ركاز  هـ،   1442ر،  إربد: 
 م.2021

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

 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار أصول للنشر،  -هـ(؛ حتقيق بنونة حسن احملمدي.
 )وهو شرح ملنظومة "غرامي صحيح" يف مصطلح احلديث(

 
 . ندى عبدهللا خليل مجع ودراسة  /رواية الغاّليب؛ اتريخ اإلمام ُيىي بن َمعني

 181  –  1م( ص    2017هـ،    1438)   37، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  
 

حتقيق مصطفى عبدالقادر أمحد هـ(؛    256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  التاريخ الكبري/  
 مج. 9م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -عطا.

متضمناا كتاب الكىن وكتاب بيان خطأ البخاري يف اترخيه/ عبدالرمحن بن حممد بن أيب حامت  
 هـ(. 327الرازي )ت 

 
السنة أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين )ت    /التحرير يف شرح صحيح مسلم قوام 

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -أيت ابخة.هـ(؛ حتقيق إبراهيم    535
 م. 2021هـ،  1443

 قطعة متثل النصف الثاين من الكتاب.
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هـ(؛ حتقيق بوعالم رمضان بن   879قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت   / ختريج أحاديث البزدوي
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -سالمة.

 
للقاضي عز  ختريج أحاديث كتاب العزيز يف شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري للرافعي/  

  -هـ(؛ حتقيق أنس حممد تدمري وآخرين.  767الدين عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة الكناين )ت  
 مج.  3م،  2021هـ،  1443إستانبول: دار السم ان، 

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

  1جـ يف    2م،    2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالرمحن احملمدي.حتقيق  
 ص(.  576مج )

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -حممد أمين بن عبدهللا الشرباوي.تحقيق وب
 

أليب إسحاق إبراهيم بن علي    /الواردة يف حديث سيد املرسلنيالتعريف بذكر الِفرق ابلتعيني  
بعد   املالكية،    -هـ(؛ حتقيق عباس ظاهر.  1091السرقسطي )ت  دار  هـ،   1443تونس: 

 م.  2021
 
أمحد رضا خان الربيلوي    /لتعليقات الرضوية على تقريب التهذيب البن حجر العسقالينا

  1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممد حسان رضا العطاري.   هـ(؛  1340)ت  
 ص. 336م،  2021هـ، 
 
بن عبدالرب  يوسف بن عبدهللا    /لتقصي ملا يف املوطأ من حديث النيب ومعرفة شيوخ مالكا

هـ،   1443املنصورة: دار اللؤلؤة،    -.قيق عبداملعطي أمني قلعجيحت  هـ(؛  463 )ت  القرطيب
 ص. 753م،  2021

صلى هللا  ومعه الزايدات يف ذكر ما مل يذكر يف املوطأ من رواية حيىي بن حيىي من حديث النيب  
 .ورواها غريه يف موطآهتمعليه وسلم 
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 975املتقي اهلندي )ت  علي بن حسام الدين    /تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمان 

 محد كامل سرحان العيساوي هـ(؛ حتقيق أ
 . 42-11 صم(  2019) 23ع   1اجلامعة العراقية، مج ،سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
  841برهان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت    /التلقيح لفهم قارئ الصحيح 

دار املنهاج القومي،  إستانبول: دار عطاءات العلم؛ دمشق:    -حتقيق حممد زايد شعبان.هـ(؛  
 مج. 19م،  2021هـ،  1442

إشكال   حل  العايل يف  العقد  املسمى  البخاري،  على صحيح  املؤلف  إمالء  زوائد  وحباشيته 
 البخاري.

 
)ت  التمييز/   القشريي  احلجاج  بن  احملمدي؛    هـ(؛ حتقيق  261مسلم  عبدالقادر مصطفى 

 م.  2021هـ،  1443؟،  -ابعتناء عبدالرمحن أمحد الشمري.
 

أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي )ت تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني/  
 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -هـ(؛ حتقيق زهري شفيق كيب. 373

 
حامد بن    /ثبت الباْنِدْرموي، املسمى جامع رواايت الفهارس والمع إجازات أهل الفوارس

)ت   أفندي  حامد  بُكْوُجك  املشهور  اأُلسكداري،  الباندرموي  حتقيق   1177يوسف  هـ(؛ 
الُبوجاكي. أايز  عمر  بن  العلم،    -عبدالقادر  ابب  دار  م،    2020هـ،    1441إستانبول: 

 ص. 1056
 

رْبد    يوسف بن حسن بن عبداهلادي  /الثالثني اليت عن اإلمام أمحد يف صحيح مسلم
َ
بن امل

 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين. 909املقدسي )ت 
 هـ(. 1442)ذو القعدة  114نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
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 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -جامع شروح مقدمة ابن الصالح.

جر العسقالين، ابن امللقن، بدر  يشتمل على شرح األئمة األعالم: زين الدين العراقي، ابن ح
 الدين البلقيين. 

 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه/ 

]الرايض[: بيت    -هـ(؛ حتقيق إبشراف علي العمران.  256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  
 مج.  8م،  2021هـ،  1443السنة، 

مج، يسبقها جملدان بعنوان: املدخل إىل اجلامع املسند الصحيح   6)نصوص األحاديث يف  
 والنسخة اليونينية، والفهرس العام( 

 
اجلزء الثامن من الفوائد املنتقاة العوايل احلسان من حديث أيب بكر عبدهللا بن أيب داود  

هـ(؛ حتقيق   311يب بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين )ت  أل  /السجستاين
 م.  2021هـ،  1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -طارق بن أمحد اخلط ايب.

 
أحاديث مسلسالت/   فيه  األصبهاين )ت  جزء  بن حممد  إمساعيل  القاسم  أيب  الدين  لقوام 

 هـ(؛ حتقيق إدريس العبد. 535
 هـ(. 1443)حمرم  9جملة الرتاث النبوي عنشر يف 

 
داود   أيب  بن  عبدهللا  بكر  أيب  حديث  من  احلسان  العوايل  املنتقاة  الفوائد  من  اجلزء 

هـ(؛   316تصنيف أيب بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين )ت    /السجستاين
هـ،   1442احلديث،  قاليل، البحرين: مكتبة أهل    -قرأه وعلق عليه طارق بن أمحد اخلط ايب.

 م.  2021
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أليب حفص عمر بن الفضل بن املهاجر )ت    / جزء منتقى من كتاب فضائل القدس الشريف
عمرو   372بعد   عنه؛ حتقيق  الواسطي  البز از  بن حممد  أمحد  بن  بكر حممد  أيب  رواية  هـ(؛ 

 م.  2021هـ؟،  1442مصر،  -عبدالعظيم احلويين.
 

اعتىن  /عبدالعظيم املنذري املصــري عن أســئلة يف اجلرح والتعديلجواب احلافظ أيب حممد 
 ص. 216م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -به عبدالفتاح أبو غدة.

 يليه للمعتين به: أمراء املؤمنني يف احلديث، كلمات يف كشف أابطيل وافرتاءات.
 

حممد   هـ(؛ حتقيق  845)ت    املقريزي  قي الدين أمحد بن عليت  /حديث صالة الليل مثىن مثىن
 . شاكر حممود

 .142  -  115  م( ص  2020)  3، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  
)صفر    198وبتحقيق أمحد عيد العطفي، نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع

 هـ(.1443
 

مسلم املفهم ملشكالت صحيح  )ت    /احلل  الكنكوهي  أمحد  رشيد  هـ(؛    1323إفادات 
هـ(؛ مع تعليقات حممد زكراي الكاندهلوي   1334مجعها ورتبها حممد حيىي الكاندهلوي )ت  

الندوي.  1402)ت   الدين  العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به تقي  هـ،   1443بريوت: دار الكتب 
 ص(.  1040مج ) 2 م، 2021

 
مشس الدين حممد بن حسن بن مهِّ ات )ت    /هاخالصة النخبة وشرح خالصة النخبة وحاشيت

حتقيق    1175 آلتونطاش.هـ(؛  جليل  مصطفى  جاماشيف،  ابب    -عزمات  دار  إستانبول: 
 م.  2021هـ،  1442العلم، 

 البن حجر العسقالين( /الفكر يف مصطلح أهل األثر خنبة (
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مخسة أحاديث وقعت ملسلم عالية بسند واحد، أو األحاديث اخلمسة العوايل اليت رواها  
هـ(؛ حتقيق   742ختريج مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن املزي )ت  مسلم يف صحيحه/  

هـ،   1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي،    -عبدهللا بن حممد احلسيين. 
 م.  2021

 أحاديث...( )جزء فيه مخسة 
 وأضاف إليه احملقق ثالثة مالحق:

 األحاديث الرابعية العالية يف صحيح مسلم عن شيخه الَقعنيب. -

جزء فيه األحاديث العشرة من رابعيات صحيح مسلم بن احلجاج/ كتبه رضي الدين  -
 هـ( )حتقيق(. 895حممد بن حممد احلسيين احلليب )ت بعد 

اد من عوايل صحيح مسلم/ انتقاها زين الدين عمر جزء فيه أربعون حديثاا رابعية اإلسن -
 هـ(. 936بن أمحد الشماع )ت 

 
الدنيا )ت  الدعاء/   أيب  بن  بن حممد  بكر عبدهللا  هـ(؛ مجع وحتقيق حممد خري    281أليب 

 ص.  51م،  2021هـ،  1442، رمضان يوسف
 

هـ(؛ مجع وحتقيق حممد خري رمضان    281بن حممد بن أيب الدنيا )ت    أليب بكر عبدهللا  / الذِّكر
 ص.  62م،  2021هـ،  1442يوسف، 

 
حيىي بن شرف النووي )ت    / صلى هللا عليه وسلم  رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني

 ص.  1136م،  2021هـ،  1443الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -هـ(. 676
 ومعه حاشية الفوائد على رايض الصاحلني/ أعدها ومجعها ورتبها هشام بن حممد آل برغش.

 
 - هـ(؛ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.  181عبدهللا بن املبارك )ت    / الزهد؛ ويليه الرقائق

   م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية، 
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أليب العباس    /الزايدات يف كتاب املختلف واملؤتلف عن أيب حممد عبدالغين بن سعيد احلافظ 

املستغفري )ت   املعتز  بن  بن حممد  العقرة.  432جعفر  بوشعيب  بن  به محيد  اعتىن   -هـ(؛ 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 

 
 .هـ( 662عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزة )ت  /شرح األحكام الصغرى

 م، ... 2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة القاضي عياض مبراكش، 
 )األحكام الصغرى لعبداحلق اإلشبيلي(

 
  - هـ(؛ حتقيق نصر أبو عطااي.   791مسعود بن عمر التفتازاين )ت    / شرح األربعني النووية

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار نور اليقني، 
 

هـ(؛   535قوام السنة أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين )ت    /شرح صحيح البخاري
مية،  الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العل   -حتقيق عبدالرحيم بن حممد العزاوي.

 مج. 5م،  2021هـ،  1443
 

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    /الطب النبوي من زاد املعاد يف هدي خري العباد
 ص. 230م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -.6ط -هـ(. 751

  
أليب موسى حممد بن عمر املديين )ت    / طوال األحاديث واألخبار وغرر القصص واآلاثر

 هـ(. 581
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
  ؛هـ(  953)ت    س الدين حممد بن علي بن طولونمش  /َعرف البان فيما ورد يف الباِذجنان 

 حتقيق أمين عبداحلافظ عبد.
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 )بنيَّ فيه وضع حديث الباذجنان( 
 .146 – 127م( ص  2019هـ،  1441) 3ع 45نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج

 
الشافعي    حممد بن سليمان الكردي املدين  /عقود الدرر يف مصطلح حتفة الشيخ ابن حجر

هـ،    143لبنان؟: نون للدراسات والنشر،    -.منذر بن سامل الغزايل  ؛ حتقيقهـ(  1194)ت  
 م.  2021

العماين    الفارسينظم حبيب بن يوسف    /مسوط الدرر يف نظم مصطلح حتفة ابن حجريليه:  
  .هـ( 1329)ت 

 
تقي الدين    /عمدة األحكام عن سيد األانم صلى هللا عليه وسلم: عمدة األحكام الصغرى 

إستانبول: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد عيد املنصور.  600عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي )ت  
 م. 2021هـ،  1443السمان، 

 عليها من عمدة األحكام الكربى وبلوغ املرام.ومعه: زوائد أحاديث األحكام املتفق 
 

والسالم الصالة  أفضل  عليه  حممد  األانم  خري  عن  األحكام  يف  بن   /العمدة  عبدالغين 
املنصورة، مصر:   -حتقيق املكتب العلمي بدار ابن عباس.هـ(؛    600عبدالواحد املقدسي )ت  

 م. 2021هـ،  1442دار ابن عباس، 
 وهبامشه، ابلتحقيق السابق: تصحيح العمدة/ للزركشي.  

 
حتقيق هـ(؛    855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت  عمدة القاري شرح صحيح البخاري/  

 مج. 20م،  2021هـ،  1442القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -حممد نصر أيب جبل.
 

هـ(؛ حتقيق إمساعيل عمر    1242عثمان بن سند البصري )ت    /الُغَرر يف َجبهة هبجة الَبصر
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -عفان.

 )ورد يف التعريف ابلرسالة أنه حتقيق جلزء من املخطوط. وهو شرح على خنبة الفكر البن حجر( 
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إبراهيم بن  هـ(/    189ام حممد بن احلسن الشيباين )ت  الفتح الرمحاين يف شرح موطأ اإلم

املكي )ت   احلنفي  زاده  بريي  فاروق صادق.هـ(؛    1099حسني  أشرف  القاهرة:    -حتقيق 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443جامعة القاهرة، 

 
هـ(؛   926زكراي بن حممد األنصاري )ت  فتح العالم بشرح اإلعالم أبحاديث األحكام/  

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -فادي فوزي املغريب. حتقيق 
 

؛ قدم هـ(  1276ي )ت  محد الرابعأحلسن بن  ا  /حكام سنة نبينا املختارفتح الغفار اجلامع أل
 2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -له وأشرف على حتقيقه علي بن حممد العمران.

 مج.  4م، 
 

خرج أحاديثه  هـ(؛  1176)ت  هللا بن عبدالرحيم الدهلويأمحد شاه ويل  /الفنت واملناقب
 1442، مركز املخطوطات والرتاث والواثئقالكويت:  -.وعىن به حممد بن إبراهيم الشيباين

 م.  2021هـ، 
 

 308أليب سعيد املفضل بن حممد اجلَندي املكي )ت    / فضائل مكة املكرمة شرَّفها هللا تعاىل
 م.  2021هـ،  1442ديب: مجية دار الرب ،  -مادي.هـ(؛ حتقيق حممد عبدهللا احل 

 يليه له: فضائل املدينة. 
 

الشهري اببن   ،مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي  فضل ال حول وال قوة إال ابهلل/
  1443القاهرة: الروضة للنشر،    -هـ(؛ حتقيق وائل حممود عبدالباري.  909)ت    املربد احلنبلي

 م.  2021هـ؟، 
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حتقيق حممد  هـ(/    1321فهرسة عبدهللا الكامل األمراين وإجازاته من قبل شيوخه )ت  
،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -عيسوي.
 م. 2021هـ،  1442

 
بعناية وإخراج عبداجمليد    / هـ(  1163فهرسة عبداجمليد بن علي بن حممد الزَّاَبدي املنايل )ت  

 م. 2021هـ،  1442الرابط: دار األمان،  -خي ايل.
 

 حتقيق هـ(؛    543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /نسأبن اشرح موطأ    القبس يف 

  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.زهريعالء إبراهيم األ  ،زهريأمين نصر األ
   مج. 4م، 
 

حممد علي بن حممد عالن  "/  اسَتمِتُعوا ِمن هذا البيِت فقد ُهِدَم مرََّتنيقرة العني يف حديث "
 . حممد علي مطر هـ(؛ حتقيق 1057الصديقي )ت 

 . 282-243 ص م( 2020)  64للدراسات اإلنسانية ع من رأى جملة سر  نشر يف 
 
 هـ( 852بن حجر العسقالين )ت  أمحد بن علي    /لكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشافا

 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة املنيا، 
 

  235كتاب العقيقة وكتاب ذكر رمحة هللا تعاىل من املصنف أليب بكر بن أيب شيبة )ت  
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أمحد سعيد املصري. /هـ(: خترجًيا ودراسة

 
هـ(؛   749)ت    مشس الدين حممد بن إبراهيم بن األكفاين  /لوامع األنوار يف تلخيص األذكار

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -بعناية نزار محادي.
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هـ(؛ حتقيق    705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت    /املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل
 ص.  368م،  2021هـ، 1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالسالم حممد أمني.

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  - زايد محدان.تحقيق وب
 

انتخاب    /متشابه األمساء واألنساب والصفات واأللقاب للحافظ علي بن املفضل املقدسي
الرايض: دار    - هـ(؛ حتقيق حسن حممد عبه جي.  656)ت    البكري  علي احلسن بن حممد  أيب

 م.  2021هـ،  1442جامعة امللك سعود، 
 

حممد رضوان  هـ(؛ حتقيق    354أليب حامت حممد بن حب ان البسيت )ت  ثني/  اجملروحني من احملدِّ 
دمشق: مؤسسة الرسالة،    -عرقسوسي وآخرين؛ خرَّج األحاديث حممد أنس مصطفى اخلن.

 مج. 2م،  2021هـ،  1443
 

  / هـ(  407جملس أماله أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن يوسف بن دوست العالف )ت  
 م  2021هـ،    1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،    -حتقيق علي بن حسن الُعريفي.

 
جمموع حديثي يف رسائل احلافظ أيب العالء إدريس بن حممد احلسيين العراقي الفاسي )ت 

 م.  2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -اعتىن به محيد بن بوشعيب العقرة. /هـ(  1184
 

فيه عدة أجزاء البوصريي )ت    /جمموع  الدين أمحد بن أيب بكر  هـ(؛ حتقيق   840شهاب 
 م؟  2021هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،   -فيصل بن إبراهيم السويدي.

 وهي:
 عليه عمله بعد املوت. جزء يف خصال تُعمل قبل املوت فيمن جيري  -

 جزء فيمن يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب.  -

 جزء فيمن يُظل  يف ظل هللا أو يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله.  -

 جزء أوراد الصباح واملساء.  -
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أليب عمرو عثمان بن أمحد الدقاق، املعروف اببن السم اك    /جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية

 م 2021هـ،    1442؟: دار مكة العاملية للنشر،    -هـ(؛ حتقيق عمرو شريف احلويين.  344)ت  
 يتلوها بعض وفيات شيوخه من روايته أيضاا. 

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

 حديثاا(  40)فيه  حممود دهام انيف.هـ(؛ حتقيق 
 . 150 -115م( ص  2020) 1جـ 13، اجلامعة العراقية عللبنات  ةجملة كلية الرتبينشر يف 

 
هـ(؛ حتقيق   744حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )ت    /احملرر يف أحاديث األحكام

 م. 2021هـ،  1442املدينة املنورة: متون طالب العلم،  - عبداحملسن حممد القاسم.
 
مُ خرِب املُ  لفوائد  اجلامع  الفصيح  الصحيح/  سنَ   البخاري  التني  د  بن  عمر  بن  عبدالواحد 

 م؟ 2021هـ،  1443 دمشق: دار الكمال املتحدة، -.هـ( 611الصفاقسي )ت 
 

 871شرف الدين حيىي بن حممد املناوي الشافعي )ت    /خمتصر األذكار = أذكار األذكار
 م 2021هـ،    1442عم ان: دار الفاروق،    -هـ(؛ حتقيق رعد منري احلريري، ماهر حممد عثمان.

 
أليب بكر بن حممد عمر   /خمتصر األذكار للنووي، املسمى حتفة األخيار مبختصر األذكار

األحساء:    -.3ط  - هـ(؛ حتقيق حيىي بن حممد بن أيب بكر املال.  1270املال األحسائي )ت  
 م.  2021هـ،  1442احملقق؟، 

 
حققها    /هـ(  1120لصنع هللا احلليب )ت    املختصر النفيس شرح أرجوزة يف علوم احلديث

 ص.  20، علي حسن األزهريوشرح مفرداهتا ملخصاا 
 هـ. 30/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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هـ،  1442يف البحرين،  أهل األثر إعداد /خمطوطات اجملاميع احلديثية يف املدونة الكربى 

 م.  2021
 . من تصاميم املكتبة األثرية اإللكرتونية

 الثالثة: املخطوطة واملكتوبة، وحتوي:اجملموعة 
 من حديث أيب علي اللحياين عن شيوخه. -

 هنزة اخلاطر ونزهة اخلاطر، لشرف الدين اللخمي. -

 حديث خالد بن مرداس السراج. -

حديث أيب القاسم عافية وأيب بكر أمحد بن مروان املالكي وأيب يعلى محزة بن إبراهيم  -
العباسي وأيب احلسن علي بن أيب عدي وأيب عبدهللا احلسني بن علي العلوي، أليب 

 بكر بن املهندس. 

 منني معاوية، أليب القاسم السقطي. فضائل أمري املؤ  -

جزء من حديث خيثمة األطرابلسي ومن حديث أيب حذمل ومن حديث عبدالعزيز  -
 الكتاين ومن حديث أم زرع.

 ثالثة جمالس من أمايل أيب سعيد النقاش، رواية أيب طالب القرشي الكندالين. -

 من جمالس أيب سعيد النقاش، رواية أيب مطيع الصحاف.  -

مران موسى بن هارون البزاز البن الل وحديث أيب احلسن علي بن أحاديث أيب ع -
 حممد بن عامر وأحاديث أيب القاسم عبدالرمحن بن عمر املؤدب. 

 من حديث أيب بكر أمحد بن علي بن الل عن شيوخه. -

 مسند أيب أمية الطرسوسي. -

 طرق حديث النيب حيث كان يف احلائط، للضياء املقدسي. -

 ر بن دوست. أحاديث من أمايل أيب بك -

 جملس أماله أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن دوست العالف.  -
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الفراء العباس أمحد  أيب  الدين  اإلمام شهاب  نورة    /هـ(   755  –  678)   مروايت  حتقيق 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -سليمان احلريب.
 

أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين )ت   /مسند اإلمام أيب حنيفة النعمان رضي هللا عنه
م،  2021هـ،   1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -هـ(؛ حتقيق خالد عواد العواد. 430
 ص. 656

 
شرحه وخرج أحاديثه أمحد حممد شاكر؛ ضبط نصه وقارن بني   /مسند اإلمام أمحد بن حنبل

خليل   عليها حممود  وعلق  واملطبوعة  املخطوطة  منقحة...  -الصعيدي.نسخه  حمققة   -ط، 
 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية، 

 
مشيخة اإلمام العالمة الفقيه هباء الدين أيب احلسن علي بن هبة هللا بن سالمة بن املسلَّم 

حتقيق عامر حسن هـ(/    649اللخمي املصري الشافعي الشهري اببن بنت اجلَُميزي )ت  
 م.  2021هـ،  1442األعلى للشؤون اإلسالمية،  املنامة: اجمللس -صربي.

يليها: مشيخة املسند الكبري فخر الدين أيب عبدهللا حممد بن حممد بن إبراهيم بن مسلم بن  
 هـ(.  633سلمان اإلربلي )ت 

 
 حممد بن عبدهللا اجلرداين   /مصباح الظالم وهبجة األانم شرح نيل املرام من أحاديث األانم

  م،  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق كامل عويضة.  1307)ت  
 ص. 672

 

مشس الدين حممد بن    / املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة
هـ(؛ صححه وعلق عليه عبدهللا حممد الصديق؛ خرج آايته    902عبدالرمحن السخاوي )ت  

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -يف حسن عبدالرمحن.وأحاديثه عبداللط
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حممد بن علي السنوسي اخلطايب اإلدريسي )ت    /مقدمة موطأ اإلمام مالك رضي هللا عنه

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: وسم للنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد علي بالعو. 1276
 

انتخاب رضي الدين إبراهيم بن حممد الطربي )ت    /املنتخب من امللخص يف علم احلديث 
العقرة.  722 بوشعيب  بن  به محيد  اعتىن  ابن    -هـ(؛  دار  القاهرة:  القيم؛  ابن  دار  الرايض: 

 م.   2021هـ،  1442عفان، 
 

هـ(؛    1115يوسف بن حممد الُقَدامي )ت بعد    /منظومة املوارد العذبة من فوائد النخبة
 حتقيق خمتار بن حسن قديري. 

 )نظم لنخبة الفكر البن حجر مع إضافات وفوائد(
 هـ(. 1443)حمرم  9نشر يف جملة الرتاث النبوي ع

 
حتقيق حممد   هـ(؛  273)ت    األثرمأمحد بن حممد  رواية أيب بكر    انسخ احلديث ومنسوخه/ 

  م. 2021هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،  -عوض املنقوش.
 

األماسي احلنفي    ، امللقب بيوسف زاده،  عبدهللا بن حممد  /البخاريجناح القاري شرح صحيح  
 هـ(. 1167)ت 

جملة آداب يف    محد وكاعأمثىن  و   مخيس عبدهللا خليلحقق قسم )اهلدي الصاحل( منه بواسطة  
 . 443 - 429م( ص   2021) 46ع  13ابلعراق مج  الفراهيدي

حسني علي  بتحقيق    إفشاء السالمابب تسليم القليل من الناس على الكثري إىل ابب  ومن  
عبدو   حسني ضاري  يف  مخيس  نشر  العلوم  ،  مججملة  تكريت  جامعة   8ع  11اإلسالمية، 

 .68 - 44 م( ص 2020)
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هه رايد دلري صاحل  ، بتحقيق  كتاب األدب ابب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخلو 
م(   2020)  7ع  11مج  اإلسالمية، جامعة تكريتجملة العلوم  نشر يف    ،غازي انيف محيدو 

 .183 - 160 ص
 

الفكر النظر يف توضيح خنبة  العسقالين )ت    /نزهة   -هـ(.  852أمحد بن علي بن حجر 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 

 مع حاشية أشرف عباس القامسي.
 

احمليوية الفوائد  النفوس واألمساع يف  أيب   نزهة  والسماع، وهي مشيخة  املخرَّجة ابإلجازة 
ختريج شهاب الدين أيب احلسني أمحد بن أيبك  املعايل حميي الدين ُيىي بن فضل هللا العمري/  

املنامة: اجمللس   -هـ(؛ حتقيق عامر حسن صربي. 749احلسامي، الشهري اببن الدمياطي )ت 
 م.  2021هـ،  1442األعلى للشؤون اإلسالمية، 

  738العذب املعني يف التساعيات األربعني، وهي أربعون حديثاا أليب املعايل العمري )ت    يليها: 
 هـ(/ ختريج احلسامي نفسه.

 
حتقيق حممد مطيع    / هـ(  218نسخة أيب ُمسِهر: اإلمام عبداألعلى بن مسهر الدمشقي )ت  

 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار طيبة،  -احلافظ.
 

اخلري   أيب  أمحد  املسند  للعالمة  الكبري  املعجم  املكي: وهو  املسكي مبعجم شيوخ  النفح 
بريوت: دار املقتبس،    -.هـ(   1328  –   1277العطار املكي اهلندي احلنفي األمحدي )

 م. 2021هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق   1192أمحد بن صيام الدمنهوري )ت  / أبقسام احلديث الضعيفهناية التعريف 
 حممد بن مدحت بن سرااي املطوعي. 

 )شرح أبيات من ألفية العراقي(
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 هـ(. 1443)حمرم  9نشر يف جملة الرتاث النبوي ع
 

 606جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري )ت    / النهاية يف غريب احلديث واألثر
حتقيق حممود حممد الطناحي، الطاهر أمحد الزاوي؛ حالها حبواشي الطناحي وفسرها حممد    هـ(؛

 مج.  6م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار الفاروق،  -[.2]ط -صاحل فرحات.
 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -خليل مأمون شيحا. تحقيقوب
  

أحاديث   معرفة  عليه وسلم نوادر األصول يف  احلكيم    /الرسول صلى هللا  بن علي  حممد 
)ت   عطا.  320الرتمذي  عبدالقادر  مصطفى  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  بريوت: 

 مج. 2م،  2021هـ،  1442
 

 هـ(. 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  / هدي الساري ملقدمة فتح الباري
 م، ...  2021هـ،  1442ورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املن

 
)ت    علي آل عبد اجلبار القطيفي البحراين  حممد بن عبد  /هدي العقول إىل أحاديث األصول

 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -هـ(. 1250بعد 
 )احلديث عند الشيعة(

 
 السرية والشمائل والصحابة

 
اختصار حممد بن أمحد اإلسنوي    / الشفا للقاضي عياضحتفة إخوان الصفا يف اختصار كتاب  

)ت   الشنييب.  763الشافعي  مفتاح  علي  حتقيق  املالكية،    -هـ(؛  دار  هـ،    1443تونس: 
 م.2021
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الثمني يف خنب سرية األ الدين    /منياجلوهر  بيليك احملأشهاب  الشافعي  محد بن  )ت  سين 
 2018هـ؟،   1439اجلامعة اإلسالمية، غزة:  -.دراسة وحتقيق حازم علي مصبح /(ـه 753

 )ماجستري(. ورقة. 444م، 
 

النذير أليب الربكات أمحد الدردير البشري  الباجوري على مولد  براهيم بن حممد  إ  / حاشية 
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق خليل إبراهيم خليل.   1276)ت    الباجوري

 ص. 120م،  2021هـ، 
 

  1077حسني خوجة بن علي الزيتوين التونسي )ت    /سرية أفضل رسولخالصة القول يف  
 م. 2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق علي بن أمحد العالميي.

 
هـ(؛   1057حممد بن علي بن عالن الصديقي )ت  رفع اخلصائص عن طالب اخلصائص/  

 م. 2021هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -اعتىن به حممد بن عيثان الرويلي.
 )نظم لكتاب: أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب صلى هللا عليه وسلم، للسيوطي(

 
هشام البن  النبوية  السرية  تفسري  يف  األنف  عبدهللا    /الروض  بن  عبدالرمحن  القاسم  أليب 

 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية، هـ(؛  581السهيلي األندلسي )ت 
 هـ(.  213السرية النبوية/ عبدامللك بن هشام األنصاري )ت ومعه 

 
واحتَوى/   السرية  عليه حديث  اشتمل  ما  تفسري  الرَِّوى يف  واملَشرَع  األُُنف  أليب  الروض 

ديب: جائزة   -هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم البنا.  581القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي )ت 
 م. 2021هـ،  1443ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
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هـ(:    762)ت    البكجريمغلطاي بن قليج    /اثر من بعده من اخللفاءآ سرية النيب املصطفى و 
م )حبث    2019هـ،    1440كربالء: جامعة كربالء،    -.صالح هادي السعدي  دراسة وحتقيق

 مكمل لرسالة الدكتوراه(. 
 
(؛ هـ  1232ت بعد  ايسني بن خري هللا العمري )  /أمحد  يمناقب من مس لسيف املهند يف  ا

 ص298،  م  2021هـ؟،    1443عم ان: دار جليس الزمان،    -السامرائي.مهند سلطان  حتقيق  
 

  -هـ(؛ اعتىن به حسن أمحد إسرب.  279حممد بن عيسى الرتمذي )ت    /الشمائل احملمدية
 . ص  183م،  2020هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 

 
أليب    /قرة العني يف فضل الشيخني والصهرين والسبطني وفاطمة الزهراء رضي هللا عنهم  

 هـ(؛ حتقيق عمر عبدهللا.  884ذر أمحد بن إبراهيم سبط ابن العجمي )ت 
 . 7-1حتقيق من الورقة 

 . 129  – 112م(، ص  2020هـ،  1441) 47مج 2نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 

حميي    / أهل البيت الكرام ألفضل الرسل واألانم صلى هللا عليه وسلمالكشف عن شرف  
هـ(؛ حتقيق أمحد فتحي البشري، حسام صالح    879الدين حممد بن سليمان الكافيجي )ت  

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -الضرغامي.
 

الرجراجي  لقاضي اجلماعة أيب مهدي عيسى بن عبدالرمحن السكتاين    /مسألة عدالة الصحابة
 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن حممد أيت دخيل.   1062)ت  
 م.  2021هـ، 
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عليه وسلم   الثاقب يف ذكر نسب رسول هللا صلى هللا  ومنهاج احلسب  املناقب  معراج 
هـ(؛ حتقيق   540حممد بن مسعود بن أيب اخلصال الغافقي )ت    /ومعجزاته ومناقب الصحابة

 م. 2021هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف،  -احلسني مهداوي.
 

الهور: املكتبة    -هـ(؛ ]حتقيق؟[ عبدالواسع صابر.  207حممد بن عمر الواقدي )ت    /املغازي
 م. 2021هـ،  1442املعروفية، 

  
هـ(؛ رواية    141موسى بن عقبة املدين )ت    /عليه وسلم مغازي سيدان رسول هللا صلى هللا  

إبراهيم بن عقبة؛ حتقيق حممد الطرباين. البشري بن   -ابن أخيه إمساعيل بن  فاس: منشورات 
 م. 2021هـ،  1443عطية، 

 
)ت   براهيم املريغينإعبدهللا بن    /ى يف مناقب خدجية الكربى رضي هللا عنهارَ خْ املقاصد الفُ 

 . حممد صادق حممد هـ(؛ حتقيق  1207
 .485-451 م( ص 2019) 1ج 29ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
هـ(؛    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  منقبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم/  

  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،    -إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.
 م؟  2021هـ، 

   مشائل النيب صلى هللا عليه وسلم، مشكاة األنوار فيما ورد عن هللا من األخبار.  يليه له: 
 

النيب صلى هللا عليه وسلم/   الشافعي )ت  مولد  الرحال   هـ(؛   1310دخيل بن عبدالعلي 
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الرنيم،  -املشو ح. محد سلطانأحتقيق حممد 

 
مناقب سيدي العباس بن عبداملطلب عم النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ورضي عنه    ةنبذ

َلفي )ت    /منيآ   يق عطارد تقي عبود. حتق  هـ(؛  576صدر الدين أبو طاهر أمحد بن حممد الس ِّ
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  ص   ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1نشر يف جملة إكليل )العراق( مج
109 - 123 . 

 
ي  السمهودعلي بن عبدهللا  نور الدين    /وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 مج.  2جـ يف  4م،  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -.هـ( 911ت )
 

 والدايانت  العقيدة والفرق 
 

حممد ابقر بن حممد جعفر البهاري    / أهبى الدرر يف تكملة عقد الدرر يف أخبار اإلمام املنتظر
هـ؟،   1440كربالء: العتبة احلسينية،    -هـ(؛ حتقيق ابسم حممد مال هللا األسدي.  1323)ت  

 م.  2019
 

هـ(؛ حتقيق    911بن أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحناالحتفال ابألطفال/  
 مجال سعيد مهدي. 

 .468-415 م( ص 2019) 1ج 30ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 االحتفال بسؤال األطفال، حول فتنة األطفال يف قبورهم قبل البلوغ(.  )ويرد بعنوان: 

 
 مرزوق العمري.أمحد البوين ونظمه لعقيدة أيب مدين الغوث/ 

 هـ(. 1442)رجب  113نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 بيتاا(  84)حتقيق ودراسة للنظم، الذي يقع يف 

 
هـ(؛    7أليب عبدهللا حممد بن خليل السكوين اإلشبيلي )ق  أربعون مسألة يف أصول الدين/  

 ص. 124م،  2021هـ،  1442رابط: الرابطة احملمدية للعلماء، ال -حتقيق يوسف احنانة.
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، امللقب ابملفيد )ت  حممد بن حممد بن النعمان  /إلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد ا
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -هـ(. 413

 
يب حممد احلسن بن أل  /من عمل به من أليم العقاب  إرشاد القلوب إىل الصواب واملنجي

 م. 021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -هـ(.  8)ق  حممد الديلمي
 هـ(  5)املؤلف غري مسيه املفسر، ق 

 
  1253  ت )  مد بن خليل بن َغْلُبون الطرابلسي احلفيدحمإرشاد املريد لتحقيق عقائد التوحيد/  

جممع    ليبيا:   -.حمرييق  علي  ترمجه إىل اللغة اإلجنليزية عبدالرمحن   ؛عارف علي النايض  ؛ حتقيقهـ(
 م.  2020 هـ، 1441، ليبيا للدراسات املتقدمة

 
بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق حمسن عقيل.  1110حممد ابقر اجمللسي )ت    /اإلسراء واملعراج
   م. 2021هـ،  1442احملجة البيضاء، 

 
حتقيق حممد    هـ(؛  1310دخيل بن عبدالعلي الرحال الشافعي )ت    /الربيةإسراء ومعراج خري  

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الرنيم،  -املشو ح. محد سلطانأ
 

الهور:   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عامر.  458أمحد بن احلسني البيهقي )ت  األمساء والصفات/  
 م. 2021هـ،  1442املكتبة املعروفية، 

 
(؛ حتقيق  هـ  911)ت  عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /بنزول عيسى عليه السالمعالم  اإل

 لفتة معروف لفتة.
 .168  -  139  م( ص  2020)  4، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  
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مؤسسة آل حتقيق  ؛  هـ(  548  )ت ي  للفضل بن احلسن الطربس  /إعالم الورى أبعالم اهلدى
 .1م، جـ 2021هـ،  1442مشهد: املؤسسة،  -البيت إلحياء الرتاث.

 )السرية النبوية، أئمة الشيعة، احلسن العسكري( 
 

أليب العباس أمحد زروق الفاسي )ت    /اغتنام الفوائد يف شرح قواعد العقائد لإلمام الغزايل 
 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار الضياء،  -نزار محادي.هـ(؛ حتقيق  899

 
ويل الدين حممد بن   /هـ(  660)ت    عز الدين بن عبدالسالم  إفهام األفهام يف شرح عقيدة
الديباجي )ت   دمشق: دار ضياء الشام:    -طه حممد فارس.هـ(؛ حتقيق    774أمحد امللَّوي 

 م؟  2021هـ،  1442جليس الزمان، 
 

صدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي )مال صدرا، صدر املتأهلني(    /اإلهليات يف كتاب الشفا
    م. 2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -هـ(؛ حتقيق؟.  1050)ت 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   1262حممد ابقر املوسوي القزويين )ت  اإلمامة العظمى واخلالفة الكربى/  

 مج. 4م،  2021هـ،  1442 بريوت: دار احملجة البيضاء، -صالح املوسوي.
 

هـ(؛ حتقيق لفتة   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /إنباه األذكياء حلياة األنبياء
   معروف يونس.

 .111 – 88م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 3نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 

هـ(؛   832عبدالكرمي بن إبراهيم اجليلي )ت    /اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل
بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة منقحة وحمققة... .  -حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.

 ص(.  352مج ) 1جـ يف  2م،  2021هـ،  1443
 )يف علم الكالم(
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]حتقيق هـ(؛    726احلسن بن يوسف بن املطهر احللي )ت    /أنوار امللكوت يف شرح الياقوت

   م. 2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -حسن زاده اآلملي[.
 ( أليب إسحاق إبراهيم بن نوخبت "الياقوت يف علم الكالم"شرح لكتاب )
 

بريوت:    -هـ(.  413حممد بن حممد بن النعمان، امللقب ابلشيخ املفيد )ت  أوائل املقاالت/  
 م.  2021هـ،  1442دار احملجة البيضاء، 

 
 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت البدور السافرة يف أمور اآلخرة/ 
 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،   -هـ،(؛ اعتىن به حممود طعمة حليب.

 
دراسة وحتقيق عدي نعمان    ؛هـ(  1171)ت    عثمان بن يعقوب الكماخي  /بركات األبرار

 .القيسي
 .568-547 صم(  2019) 22ع   1، اجلامعة العراقية، مجاإلسالميةجملة العلوم نشر يف 

 )يف العقائد، مع مجلة من العلوم الشرعية، واألخبار املروية( 
 
عبدالغين بن إمساعيل النابلسي  / سط الذراعني ابلوصيد يف بيان احلقيقة واجملاز من التوحيدب

 . دراسة وحتقيق شايف مجعة محادي هـ(؛ 1143 )ت 
 –  181  م( ص  2021)  2  ع  10)ديوان الوقف الشيعي ابلعراق( مج  جملة العميدنشر يف  

216 . 
 

هـ(؛ حتقيق حممد حسني   1103حممد بن رسول الربزجني )ت    /بغية الطالب إلميان أيب طالب
 ص.  120م،  2017هـ،  1438كربالء: العتبة احلسينية،   -العطار.
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النبيني صلى هللا عليه وسلم ألصول الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /بيان خامت 
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -حتقيق اندر عمر بلطه جي. هـ(؛ 728

 
؛ حتقيق اجليالين  نصري  حممد  /بيان الفوائد: شرح فوائد الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي

 ص670م،    2021هـ،    1443بريوت: دار احملجة البيضاء،    -أمحد عبداهلادي احملمد صاحل.
 

املُ  للرسلدَ اتريخ  أ   1215)ت    بن اجلوهريحممد بن أمحد    /د  محد كرمي حممد هـ(؛ حتقيق 
 . حبيب

 .74 - 52 م( ص  2019) 3، ع10، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

هـ(؛  1234)ت بعد حممد بن سليمان العبيدي احلنفي  /التبيان يف حتقيق مسألة اإلميان
 .ضياء حممد املشهداين ،دراسة وحتقيق مؤيد حممود حسن

 .424-393م( ص  2020) 26ع   2اإلسالمية، اجلامعة العراقية، مججملة العلوم نشر يف 
 

عوض جدوع    دراسة وحتقيق  ـ(؛ه  1147ت  )حممد فقهي العيين    / اخللق  لِ تبيني احلق يف أجَ 
 .أمحد

 . 58 – 24 ص 2021 م( 2021) 2ع 86اإلنسانية مججملة دايىل للبحوث نشر يف 
 
  عبدي بن حممد لشارح الفصوص عبدهللا    /ايك نستعنيإايك نعبد و إ النور املبني يف مرآة    ليجت

 . أمحد حممد رمضان هـ(؛ حتقيق 1054)ت  البوسنوي
 345م( ص    2018هـ،    1439)  19ع  1نشر يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج

- 372. 
 

هـ(؛ حتقيق   1085فخر الدين بن حممد علي الطرحيي )ت  حتفة اإلخوان يف تقوية اإلميان/  
 جـ.  2م،  2019هـ؟،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -حممد عبداألمري السب اك.
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الشهري   ،حممد بن أمحد بن محزة الرمليمشس الدين    / التحفة البهية يف شرح العقيدة اهلذلية

 . معروف اجلنايب ةلفت؛ حتقيق هـ( 1004 )ت ابلشافعي الصغري 
 .86-67 م( ص 2021) 2ع  28مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشر يف 

 )شرح على العقيدة املنسوبة أليب عبدهللا حممد بن أمحد اهلذيل القريوي( 
 

هـ(؛   911)ت  السيوطي    عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين  /حتفة اجللساء برؤية هللا للنساء
 ص.  29، حممد العامر بن عبدالسالمحتقيق 

 هـ. 27/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  1232حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت    /املريد فيما يتعلق أبفعال العبيدحتفة  
 م 2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  - هـ(؛ اعتىن به وحققه عبدهللا بن أمحد املاجد.

 (خمتصر يف اإلميان والعبادات وشيء من املعامالت على مذهب املالكية)
 

هـ(؛    671أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب )ت  التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة/  
 م 2021هـ،    1442القاهرة: دار السالم،    -حتقيق أمحد عبدالرازق البكري، حممد عادل حممد.

 
الرتاث العقدي يف مسألة العلم النبوي عند العلماء من منتصف القرن العاشر إىل منتصف  

 1442تونس: دار املالكية،    -أتليف وحتقيق حمجوبة العوينة.القرن الثالث عشر للهجرة/  
 مج. 3م،  2021هـ، 

 جمموع حيتوي على كتب حمققة، هي:
سؤال وجواب يف علم النيب صلى هللا عليه وسلم/ عبدالرمحن بن حممد الفاسي )ت  -

هـ( عن سؤال عبدالقادر بن علي الفاسي: هل يصح إطالق لفظ الضروري    1036
 على العلم النبوي؟.
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مالك الطلب يف جواب أستاذ حلب/ أليب مروان عبداملالك بن حممد التجموعيت )ت  -
 هـ(.  1118

 هـ(.  1102لنبوي/ احلسن بن مسعود اليوسي )ت تقييد يف العلم ا -

 خلع األطمار البوسية عن األسطار اليوسية/ للتجموعيت. -

بن   - أمحد  العباس  أليب  وسلم/  عليه  هللا  صلى  املختار  النيب  علم  يف  املعطار  الروض 
 هـ(.  1234عبدالسالم البناين )ت 

 
العقائد جتريد  شرح  يف  القواعد  الدين  ل  /تسديد  الثنأشمس  عبدالرمحن اء  يب  بن  حممود 

وآخرين.  749)ت    صفهايناأل آلطاش  أشرف  حتقيق  البحوث   إستانبول:  -هـ(؛  مركز 
 م. 2021هـ،  1442؛ بريوت: دار الرايحني، سالميةاإل

 هـ(. 816ومعه: حاشية التجريد/ لزين الدين أيب احلسن علي بن حممد اجلرجاين )ت 
   اجلرجاين واحلواشي األخرى. ومعه: منهوات 

 
)ت    الراغب األصبهاينأبو القاسم احلسني بن حممد    /وحتصيل السعادتنيتفصيل النشأتني  

الس   502 حسن  بعناية  سويدانمهـ(  السماحي.احي  انيف  أمحد  القلم  دمشق:  - ،  ، دار 
 م. 2021هـ،  1443

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا   590ألفضل الدين أيب عبدهللا اخلُوجنِّي )ت    /تلخيص املطالب العالية

 2021هـ،    1442: مركز إحياء للبحوث والدراسات،  القاهرة  -حممد إمساعيل، حممد ضرغام.
 مج.  2، م
 ( يف علم الكالم والتوحيد والعقائد للفخر الرازياملطالب العالية من العلم اإلهلي )
 

املعتزلة بن    / هتافت  مُ حممد  بن  البشاغري  شرِّ عمر  السيدي  حتقيق (؛  هـ  833)ت  ف 
 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار فارس،  -. عبداللطيف عمر احمليمد 
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 . الكشافه تفسري يف مناقشة الشبه االعتزالية للزخمشري حول صفيت الكالم والرؤية كما قررها 
    . تراث السجال األشعري املعتزيليف أعلى العنوان: من 

 
 م 2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أمحد جالل.اعتقاد أئمة السلف/    جامع رسائل

 
اجلدل اإلسالمي املسيحي يف القرن الثالث اهلجري: كتااب علي بن زبن الطربي يف علم  
األداين املقارن: الرد على النصارى، والدين والدولة يف إثبات نبوة حممد صلى هللا عليه 

م،   2021هـ،    1443بريوت: املدار اإلسالمي،    - دراسة وحتقيق خالد حممد عبده.وسلم/  
 ص. 491

 
)ت   املالكي  الوارثي  عبدالرمحن  بن  أمحد  الشيخ  الطائفة   1045جواب  هـ( يف حكم 

 حتقيق عزيزة أرمويل. الوهبية اإلابضية مع تعليقات بعض أهل العلم عليه/ 
 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع

 
هـ(؛   1121بن أمحد العلوي العاملي )ت    عبداحلسيباجلواهر املنثورة يف األدعية املأثورة/  

 م.  2019هـ؟،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق خالد املوسوي الغريفي.
 

 هـ(؛ حتقيق  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  حادي األرواح إىل بالد األفراح/  
دار عطاءات العلم؛  جدة: جممع الفقه اإلسالمي الدويل؛ إستانبول:  -زائد بن أمحد النشريي.
 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 

 
التوحيد جوهرة  على  الصاوي  النبوة،    - للقاين.  حاشية  مرياث  دار  هـ،   1442القاهرة: 

 م؟ 2021
 حمققة على نسخة خبط تلميذ املؤلف. 
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هـ( على شرح    951يين )ت  يإبرهيم بن حممد بن عربشاه اإلسفراعصام الدين  حاشية  
 . أمحد شاكر حممود حتقيق  /العقائد النسفية

( حىت الورقة  60من الورقة )  ،حتقيق اجلزء اخلاص إبثبات الصفات الثبوتية وزايدهتا على الذات 
(65). 

 . 161-138 م( ص  2020) 11ع 27مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشرت يف 
 

على السيالكويت على اخليايل على شرح    هـ[  1242]ت  حاشية موالان خالد النقشبندي  
بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق حممد عبدالقادر شاهني.  /التفتازاين على العقائد النسفية

 ص.  200م،  2021هـ،  1443
 يليها له: رسالة يف حتقيق اإلرادة اجلزئية. 

 
لقوام الدين أيب القاسم إمساعيل احلجة يف بيان احملجة يف شرح التوحيد ومذهب أهل السنة/  

املنصورة: دار ابن عباس،    -هـ(؛ حتقيق جمدي عطية مح ودة.  535بن حممد األصبهاين )ت  
 م. 2021هـ،  1442

 
أمحـد بن    /رسـول هللا  دله إال هللا حممإخامتـة السعادة وااللتجاء إىل هللا يف حتقيق معىن ال  

 .عمر أمحد سامل دراسـة وحتقيـق؛ هــ( 1181ت ) بريكي ال ر حسـن اخلالـدي اجلـوه
 . 554 – 515 م( ص 2021هـ،  1442) 67ع من رأى جملة سر  نشر يف 

 
فرات ؛ حتقيق  هـ(  1221)ت  محد النجاري الشافعي  أعلي بن    تقي الدين  /خالصة التوحيد

 .مسري فرج
 .152-123 م( ص 2019) 2ج 31ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 



74 
 

الدرر احلسان شرح فتح الرمحن يف بيان اإلسالم واإلميان وما يتعلق هبما من األحكام ملفيت 
الباجوري )ت    /زبيد حممد بن زايد الوّضاحي هـ(؛ حتقيق   1277أتليف إبراهيم بن حممد 

 م؟  2021هـ،  1442دمشق: دار البصائر الدمشقية،  -عمار بسام اجلايب.
 

اجلنان  البعث ونعيم  السيوطي )ت    /الدرر احلسان يف  بكر  بن أيب  هـ(؛   911عبدالرمحن 
  ورقة.  166م،    2018هـ؟،    1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -حتقيق مخيس انصر قويدر. 

 )ماجستري(. 
 

دمشق:    -ابعتناء عالء مسري الطوخي.  /العقيدة الطحاويةالدرة الشامية اجلامعة ألهم شروح  
 مج.  2م؟،   2021هـ،  1442اليمامة للنشر: دار نور الصباح، 

 وهي:
 شرح العالمة منكوبرس. 
 شرح العالمة الرتكستاين.

 شرح العالمة القونوي. 
 شرح العالمة الغزنوي. 
 شرح العالمة الغنيمي. 

 حاوي/ حممود بن نذير الطرازي. ومعها: النظم احلاوي لعقيدة اإلمام الط
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن   395أليب عبدهللا حممد بن إسحاق بن منده )ت    /الرد على اجلهمية
 م.  2021هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -علي الُقفيلي.

 
أليب نصر   /ل زبيدالرد على من أنكر احلرف والصوت، املعروف برسالة السجزي إىل أه

القاهرة: دار    - هـ(؛ حتقيق حممد حمب الدين أبو زيد.  444عبيدهللا بن سعيد السجزي )ت  
  م. 2021هـ،  1442الذخائر؛ املدينة املنورة: املكتبة العمرية، 
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حممد ؛ حتقيق  ( هـ  8ق  ي )ودي احلل  يب القاسم العُ أشرف الدين احلسني بن    /رسالة االعتقاد
 الوحيد.عزيز 

 م(.  2019هـ،  1440)رجب  11نشرت يف جملة تراث احللة ع
 

حممد بن أيب بكر املرعشي، امللقب بساجقلي    مع حاشية مؤلفها عليها/  رسالة التنزيهات
  2021هـ،    1442عم ان: دار الفتح،    -عمر يوسف اجلندي.هـ(؛ حتقيق    1145زاده )ت  

 ص.  416م، 
 املكان واجلهة واحليز واجلسمية ومباحث أخرى تتعلق بذلك()وهي يف تنزيه هللا تعاىل عن 

 
 دراسة وحتقيق  (؛هـ 1109 ت )قاسم بن صالح الدين اخلاين   / رسالة فيما جيب اعتقاده

 . عوض جدوع أمحد 
. واملؤلف توىل إفتاء حلب،  عروفة مبسألة السعادة والشقاوةاملسألة  امل ن مسائل القدر، وهي  )م

 مذهيب أيب حنيفة والشافعي رمحهما هللا(وكان يفيت على 
 . 972 – 929 م( ص 2021هـ،  1442) 66ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 

 
أمحد بن سليمان بن    / بيان عدم نسبة الشر إىل هللا تعاىليف رسالة للموىل ابن كمال ابشا  

 .حتقيق فراس فاضل احملمدي، فرات مسري الدوسري؛ هـ( 940)ت   كمال ابشا
 .836-803ص  م( 2020) 65للدراسات اإلنسانية ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 

 
املراغي )ق    /رسائل املراغي  الساعدي،    13احلسن بن عبدالرحيم  هـ(؛ حتقيق أمحد جاسم 

 م. 2018هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية: دار وارث،   -هاشم رسول الياسري.
 

احلجج  الصادق؛ حتقيق حممد حسني مرتضى.  /رملية سادس  احملجة    -جعفر  دار  بريوت: 
 م. 021هـ،  1442البيضاء، 
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قيم اجلوزية )ت    /الروح ابن  الدين حممد بن أيب بكر  هـ(؛ حتقيق يوسف علي    751مشس 
 م. 2021هـ،  1442املعروفية، الهور: املكتبة  -بديوي.

 
وليد    حتقيق هـ(؛  879)ت    ي الدين حممد بن سليمان الكافيجيي حم  /الرَّوح يف علم الرُّوح

 طوينة احلمزة. 
 .184-153 م( ص 2019) 2ج 31ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
فتوى للشيخ العالمة حممد بن عبدهللا الكندي املالكي    زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم: 

هبا    /هـ(  13)ق   املهريي  بن  اثيناعتىن  فالح،    - .عبدهللا  مبادرة  هـ،   1440]أبو ظيب[: 
 ص. 28م،  2019

 هـ.  1264حررت عام 
 

 تقي الدين علي بن عبدالكايف   صلى هللا عليه وسلم/الرسول    السيف املسلول على من سبَّ 
هـ،   1442الهور: املكتبة املعروفية،    -سليم بن عيد اهلاليل.هـ(؛ حتقيق    756)ت    السبكي
 م.  2021

 
قرَتح )ت  شرح اإلرشاد يف أصول االعتقاد/  

ُ
  612تقي الدين أبو العز مظفر بن عبدهللا امل

 مج.  2م،  2021هـ،  1443الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ حتقيق فتحي أمحد عبدالرازق.
 

؛ اعتىن به نزار  هـ(  895أليب عبد هللا حممد بن يوسف السنوسي )ت    /األمساء احلسىنشرح  
 م. 2021هـ،  1443تونس: دار ابن عرفة،  -محادي.

 
عميد الدين عبداملطلب بن حممد العبيديل احللي )ت   /اقوتيشرح أنوار امللکوت يف شرح ال

مؤس سة الدليل للدراسات والبحوث كربالء: العتبة احلسينية،    -هـ(؛ حتقيق فاضل عرفاين.  754
 مج.  3م،  2020هـ،  1441ة، العقدي
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، أو فص  الياقوت، إلبراهيم بن إسحاق بن  الياقوت   لكتاب ابن املطهر احللِّ ي    على شرح  شرح
 ثين عشري يف علم الكالم.نوخبت اال

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /شرح الصدور بشرح حال املوتى وأهل القبور 

 م.   2021هـ،    1442الهور: املكتبة املعروفية،    -هـ(؛ حتقيق يوسف علي بديوي.  911)ت  
 

النسفية   العقائد  بلتفتازاين  لشرح  شرح  احملشَّى  على  الفرائد  عليحمل   العقائدعقد    - .مد 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار نور اليقني، 

 
مشس الدين حممد بن حممد بن الشم اع األيويب  شرح العقيدة الربهانية والفصول اإلميانية/  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم حيىي التييت. 863)ت 
 هـ( 574)العقيدة الربهانية/ عثمان السالجلي الفاسي، ت 

 
  1227شرح العالمة الشيخ أيب عبدهللا حممد الطيب بن عبداجمليد بن كريان الفاسي )ت 

حتقيق عبدهللا هـ(/    1040هـ( على توحيد العامل املاهر أيب حممد عبدالواحد بن عاشر )ت  
 م.  2021هـ،  1442ة للعلماء، الرابط: الرابطة احملمدي -معصر، إدريس غازي.

 
حتقيق عمران   ؛(ـه  891)ت  إلياس بن إبراهيم السينويب    /شرح الفقه األكرب لإلمام أيب حنيفة

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنيا،   املنيا: -انجي أبو خنجر.
 

أليب املنتهى أمحد بن حممد املغنيساوي    / شرح الفقه األكرب لإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
 م.  2021هـ،  1442املوصل: وأشرقت للطباعة والنشر،  -هـ(. 1000)ت 

 
؛ حتقيق ايسر صاحل بن حممد العدساين  /شرح املختصر يف العقائد الكالمية لإلمام الغزايل

 ص )ماجستري(. 414م،  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -جناح عبداحلميد.
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هـ(؛ حتقيق   7أليب عبدهللا حممد بن خليل السكوين اإلشبيلي )ق  شرح مرشدة ابن تومرت/  

 ص.   94م،  2021هـ،  1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -يوسف احنانة.
 

أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت   / سلمالصارم املسلول على شامت الرسول صلى هللا عليه و 
 م. 2021هـ،    1442الهور: املكتبة املعروفية،    -خالد عبداللطيف العلمي.هـ(؛ حتقيق    728

 
العابدين  /الصحيفة السجادية الكاملة هـ(؛   95علي بن احلسني بن أيب طالب )ت    زين 

الصدر.  ابقر  حممد  البيضاء  بريوت:   -.6ط  -تقدمي  احملجة  م؟،    2021هـ،    1442،  دار 
 ص.240

 
هـ(؛ حتقيق حممود بن حسني آل   310أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت    /صريح السنة

 م؟ 2020هـ،  1441 القاهرة: دار اإلمام الربهباري: تبصري لتقريب الرتاث، -عوض.
 )يف العقيدة، ويسمى أيضاا شرح السنة( 

 
والكبائر )ت    / الصغائر  املصري  جنيم  بن  إبراهيم  بن  أمحد   970زين  مسعود  حتقيق  هـ(؛ 

 ص. 208م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -األعظمي.
 هـ(.  1047مع شرحها إلمساعيل بن سنان السيواسي )ت 

 الصغائر والكبائر()شرح رسالة 
 

  هـ(؛ حققه   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  طريق اهلجرتني وابب السعادتني/  
الفقه   -.5ط  -حممد أمجل اإلصالحي؛ خرج أحاديثه زائد بن أمحد النشريي. جدة: جممع 

 2021هـ،    1442اإلسالمي الدويل؛ إستانبول: دار عطاءات العلم؛ بريوت: دار ابن حزم،  
 مج.  2م، 
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  1095عبدالقادر بن حيىي أغا مجعة أغا البصري )ت بعد    /الطريقة األثرية والعقيدة السنية
 م. 2021هـ،  1443السعودية: مدارج للنشر،   -هـ(؛ حتقيق أمحد الغريب.

فيه إجازات  ، و العقدية لدى احلنابلة وأثر ابن تيمية فيها  )ويف أوله أحباث متصلة ابلتقريرات 
 ( لتالميذه  املؤلف

 
سامراء:   -هـ(؛ حتقيق ستار اجليزاين.  1313علي احلسيين امليبدي اليزدي )ت    /عصمة احلجج 

 م. 2019هـ،  1440العتبة العسكرية، 
 

 / الصالة والسالم  عقائد التوحيد املستخرج من كالم هللا اجمليد وأحاديث النيب عليه أفضل 
الكويت:    -هـ(؛ حتقيق عمار بن سعيد املري.   13حامد بن حممد بن حسن بن حمسن )ق  

 م.  2021هـ،  1442دار اخلزانة، 
 يليه له: قصيداتن يف السنة.  

 
حتقيق هـ(؛    1237)ت   لي بن حممد سعيد السويديع  / العقد الثمني يف بيان مسائل الدين

 - ؛ اعتىن به وأعده للنشر عبداجلبار بن عبدالعظيم آل ماجد.العيدانصاحل بن حممد    وتعليق
 م.  2021هـ،  1443، دار األماجدالرايض: 

 
إستانبول:    -هـ(؛ اعتىن به حممد وائل احلنبلي.   1305حممود احلمزاوي )ت    /العقيدة اإلسالمية

 م.  2021هـ،  1442دار اللباب، 
 يليه له: علُم حاٍل عريب .

 ل مبادئ يف العقيدة والفقه.لتعليم األطفا
 

أليب الفضائل مجال الدين يوسف بن هالل بن أيب الربكات   /عني السعادة عن حسن اإلرادة
 . مدين عبد خلف، سعد فتح هللا عمر  حتقيق؛ هـ( 696 احلليب الصفدي )ت 

 . بليسإة ىل حماجَّ إول املخطوط  أمن  التحقيق
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 .35-1 م( ص 2021) 2ع  28مج اإلنسانيةجملة جامعة تكريت للعلوم نشر يف 
 

الساملي   /االعتقاد  نظم  غاية املراد يف  الدين عبدهللا بن محيد  هـ(؛ ضبط    1332)ت    نور 
هـ،   1442بركاء، سلطنة عمان: مكتبة خزائن اآلاثر،    -نصها سلطان بن مبارك الشيباين.

 م.  2021
 )يف معتقد اإلابضية( 

 
  1033مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي )ت    /فرائد فوائد الِفَكر يف اإلمام املهدي املنتظر

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هــ(؛ حتقيق ايسر حممد ايسني البدري.
 

  ،حتقيق كوثر إرشاد حممدهـ(؛    429)ت    عبدالقاهر بن طاهر البغدادي  /الفرق بني الفرق 
 م.  2021هـ،    1442مصر: دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة،    -.شاكر بن أمحد العمري
 )أصله رسالة علمية(. 

 
هـ(؛ حتقيق فيصل    505حممد بن حممد الغزايل )ت  فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية/  

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -راين.بن عبداجمليد الشم
 وبذيله للمؤلف: قواصم الباطنية. 

 
هـ(؛ حتقيق   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /قاعدة شريفة يف املعجزات والكرامات

 م. 2021هـ،  1442؟: احملقق،  -أشبال حممد شاغف.
 مع حبث عن املعجزات والكرامات/ للمحقق.

 
تيمية )ت    /املراكشيةلقاعدة  ا العجميهـ(؛    728أمحد بن عبداحلليم بن   -.حتقيق دغش 

 م.  2021هـ،  1443الكويت: مكتبة أهل البيت، 
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حمم د بن حمم د املراكشي يسأله عن رجلني تباحثا يف مسألة إثبات    جواب عن سؤال ورد من
فات هلل جلَّ وعال  (الص ِّ

 
 1100ن حممد بن عبدالكرمي األمشوين )ت حنو أمحد ب /القول املتني يف بيان أمور الدين

 . غزوان صاحل حسن هـ(؛ حتقيق
 .42 –  20 م( ص 2021) 5ع  28مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشر يف 

 )يف العقيدة(
 

حتقيق اندر عمر بلطه    هـ(؛  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  كتاب اإلميان الصغري/  
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -جي.

 
أمحد بن عبداحلليم بن تيمية    /كتاب يف الوسيلة، املشهور بقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة

  - هـ(؛ حتقيق محد بن أمحد العصالين؛ علق عليه وقدم له عبدهللا بن حممد الغنيمان.  728)ت  
 م. 2021هـ،  1443الكويت: دار إيالف الدولية، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد    1204حيىي بن احلسن بن الَبطريق )ت    /كشف املخفي من مناقب املهدي

 م. 2019هـ،  1440احللة: العتبة العباسية،  -رضا احلسيين اجلاليل.
 

اإلمساعيلي حممد.  /الكالم  عبدالرزاق  والدراسات،    -حتقيق  للبحوث  إحياء  مركز  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1442

 مخسة كتب إمساعيلية يف التوحيد والباطن ومكاسرة األضداد: 
التوحيد: شرح خطب يف التوحيد لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه/ القاضي النعمان   -

 بن حي ون. 

 منرية البصائر/ الداعي اخلطاب بن احلسن اهلمداين. -

 املوحدين/ الداعي احلسني بن علي بن الوليد. عقيدة  -
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 الرضاع يف الباطن/ الداعي جعفر بن منصور اليمن.  -

 خمتصر األصول/ الداعي علي بن الوليد.  -
 

 418ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد اإلسفراييين )ت  /الكالم على األمساء احلسىن
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق حممد حممود فكري.

 
أليب احلجاج يوسف بن حممد املكاليت    / لباب العقول يف الرد على الفالسفة يف علم األصول

ظهر املهراز، فاس: جامعة سيدي عبدهللا بن   -هـ(؛ حتقيق أمحد العلمي محدان.  626)ت  
 م. 2021هـ،  1442حممد، 

 عقيدة وعلم الكالم()يعين ابألصول: أصول الدين، وهو ال
 )نسبة املؤلف إىل مكالتة: اسم ملوضع، ولقبيلة من الرببر(

 
 324أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت    /اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع 

 م2021هـ،    1442القاهرة: مشيخة األزهر، هيئة كبار العلماء،    -هـ(؛ حتقيق حسن الشافعي. 
 

  - .ماهر حممد عدانن عثمانعين به وضبطه    /لسنوسيلالعقيدة الصغرى    :الرباهنيجمموع أم  
 م. 2021هـ،  1442دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب، 

 ويشتمل على الكتب اآلتية:
 هـ(. 895حممد بن يوسف السنوسي )ت  /شرح السنوسي على أم الرباهني -
 يل.حممد بن إبراهيم املال   /شرح أم الرباهني -
 . عبد اجلليل القريواين /عانة اجملدين يف تصحيح الدين بشرح أم الرباهنيإ -
 وي. امللَّ على إعانة اجملدين/ أمحد حاشية  -
 عبد الغين  الن ابلسي. /الـمقدمة السنوسي ةشرح األنوار اإللـهي ة يف  -
 مـحمد بن منصور الـهدهدي.  /شرح الـهدهدي على أم  الرباهني -
 إبراهيم الباجوري.  /ى أم  الرباهنيحاشية الباجوري عل  -
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 .إبراهيم املارغين /طالع البشرى على العقيدة الصغرى -
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين    /مّد الفيء يف تقريب }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء {
 . ضياء حبيب توفيقهـ(؛ حتقيق  1101الشافعي )ت 

 . 146-125 م( ص 2020) 64، جامعة بغداد عسالميةجملة كلية العلوم اإل نشر يف 
 

الوليد األنف للداعي    /خمتصر األصول وزبدة احملصول هـ(؛    612)ت    علي بن حممد بن 
 م.  2021هـ،  1443، لنشرلمتوز  دمشق: -حتقيق عمرو بن معديكرب اهلمداين.

 (اختالف مقاالت الفرق املختلفة يف االسالم )من كتب اإلمساعيلية، يف
 

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  مدارج السالكني يف منازل إايك نعبد وإايك نستعني/  
 مج.  3م،  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -عماد عامر.هـ(؛ حتقيق  751

 
هـ(؛   1216حسني بن حممد آل عصفور )ت    /سبوع األمريق الدموع يف مراثي احلسني أايم  

 م.  2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق سامر اثمر احللي.
 

(، وجواابهتا للداعي احلسني بن إدريس  هـ  939  )تمسائل الداعي احلسن بن نوح اهلندي  
هـ،   1443،  لنشرلمتوز    دمشق:  -ي.معبدهللا محد آل عُ   حتقيق  /هـ(  933عماد الدين )ت  

 م.  2021
 

  1259)ت    حممد جعفر بن حممد علي القرميسيين  / مصائب آل الرسول ومقتل أوالد البتول
 م.  2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -هـ(؛ حتقيق حميي الدين كاظم األسدي.

 
حممد صدر العامل ابن فخر اإلسالم الَعمري الدهلوي )ق   /معارج العال يف مناقب املرتضى

 مج. 2م،  2016هـ،  1438كربالء: العتبة احلسينية،   -هـ(؛ حتقيق نبيل احلسين. 12
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القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات،    -صنعة وتصحيح عبدالرزاق حممد.  /يلمعجم التأو 

 م. 2021هـ،  1442
الكتاب األول: معجم التأويل: دليل فين للتأويالت واإلشارات واملمثوالت: مسودة يف طرائق  

 الفهم العقلي والعرفاين والباطين يف اإلسالم.
 الكتاب الثاين: نصوص أتويلية متأخرة:  

 التأويل العرفاين:
 تفسري "خلع النعلني" على سبعة أبطن/ عبدي البوسنوي.  -

 كشف الستور يف تفسري آية النور/ سعدهللا بن إمساعيل.  -
سليمان   بن  علي  املطلق  الداعي  األحبار/  باء  وحِّ األحرار  حياة  املتأخر:  اإلمساعيلي  التأويل 

 املكَرمي.
 ويل العلوي: كتاب العقود/ احلسني بن محدان اخَلصييب. التأ
 

والعلماء   واملرسلني  األنبياء  قول  من  واملسلمني  النصارى  بني  اجملادلة  يف  الدين  مفتاح 
هـ(؛ حتقيق   709لألسري املدجَّن حممد القيسي )ت بعد  الراشدين الذين قرأوا األانجيل/  

 م.  2021هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -محزة العايش.
 

هـ(؛ حتقيق   330علي بن إمساعيل األشعري )ت    /مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني
  2021هـ،    1442،  مصر: دار البلد؛ السعودية: دار الفضيلة  -السعيد بن صابر بن عبده. 

 م. )أصله رسالة علمية(. 
 

أليب العباس أمحد بن عبدالعزيز   /املقتبس األسىن يف بيان طرف من معاين نظم األمساء احلسىن
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة.  1175السجلماسي اهلاليل )ت  

 ص.  352م،  2021هـ،  1443
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سليمان بن عبدهللا البحراين   املنارات الظاهرة يف االستخارات املأثورة عن العرتة الطاهرة/
هـ،   1440كربالء: العتبة احلسينية،    -هـ(؛ حتقيق ابسم حممد مال هللا األسدي.  1121)ت  

 م.  2019
 يليه: النفحة العنربية يف االستخارة ابلقرعة الشرعية. 

 
عم ان: دار    - ضبط املنت وشرحه قاسم انصر الزيدي.  / منحة القدير شرح صغرى الدردير

 م.  2021هـ،  1442النور املبني، 
 وهو شرح على العقيدة الصغرى، اليت تسمى ابلعقيدة التوحيدية ألمحد بن حممد الدردير.

 
لبهاء الدين أيب األزر هارون بن عبدالرمحن اإلمخيمي املراغي   /يف العلم والعمل  املنقذ من الزلل

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار اليسر،  -هـ(؛ حتقيق علي حممد يسري. 764)ت 
 )يف علم الكالم(

 
نبياء املرسلني  األعلى سائر    أمري املؤمنني  ملنهج القومي يف تفضيل الصراط املستقيم عليّ ا

قيق هـ(؛ حت  11)ق  مهذب الديـن أمحـد بـن عبدالرضا البصـري  /نبينا ذي الفضل العميمسوى  
الكرب زيد  عبـد  التحقيق  ،ئي ال حسـن  وحدة  الطائـي،  مكي  العتبة    -الروائي.  سالم  كربالء: 

 م. 2019هـ،  1440احلسينية، 
صار يطبع يف العراق،  )نعوذ ابهلل من هذا الكالم، ونربأ إليه منه، وإمنا أوردته لإلحاطة، وملا  

 ولبيان عقيدة الشيعة( 
الشهرية العباد  أفعال  واللمعة اخلطرية يف مسألة خلق  اليسرية  أليب عبدهللا حممد    /النبذة 

هـ،   1442تونس: دار املالكية،    -هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة.  1109املهدي الفاسي )ت  
 م.  2021
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حممد  لقاضي احلرمني )الكاظمني(    /األوائل لألواخرنزهة القلوب واخلواطر ببعض ما تركه  
سامراء: العتبة    -حممد لطف زاده.  دراسة وحتقيق  ؛هـ(  1305بن عبدالوهاب اهلمداين )ت  

 ص. 288م،  2019هـ،  1440العباسية، 
 

نور احلياة فيما جيب للخالق على املخلوقات ويف كيفية النظر والتفكر يف خلق األرض  
  - هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة.  1204عبدهللا بن أمحد بن عزوز املراكشي )ت  والسماوات/  

 م.  2021هـ،  1443تونس: دار املالكية، 
 

محد املرزوقي املالكي )ت  أ  /لنووي اجلاوي  نور الظالم على املنظومة املسماة عقيدة العوام
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به حممد عبدالسالم إبراهيم.  1257بعد  
 ص. 96م،  2021هـ، 

 
جالل الدين عمر بن   /اهلادي يف علم الكالم على مذهب أهل السنة السادة املاتريدية

 1442، األردن: ركاز للنشر، إربد -هـ(؛ حتقيق إبراهيم حيىي التييت. 691حممد اخلبازي )ت 
 م.  2021هـ؟، 

 
أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب    /الوصول إىل معرفة األصول: رسالة يف أصول الدين

النهريي.  حتقيقهـ(؛    543)ت   أمحد  الفتح،    -محزة  دار  م،    2021هـ،    1442عم ان: 
 ص.176

 
هـ(؛   1200)ت    البحراين  يـطحممد بـن عبدهللا اخل  /العسكري  مام احلسن بن علياإلوفاة  

 م 2019هـ،  1440، مكتبـة جالل العايل اخلاصة البحرين: -.صالـح الشـريفي يمحتقيـق إبراه
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 الفقه اإلسالمي 
 

 : الفقه اإلسالمي )عام(
 

 -حتقيق حممد عبدالفتاح إمساعيل.  هـ(؛  792علي بن علي بن أيب العز احلنفي )ت  االتِّباع/  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مركز تبصري، 

 )رد فيه على رسالة رجح فيها صاحبها تقليد مذهب أيب حنيفة( 
 

أجوبة اإلمام العالمة قاضي اجلماعة أيب مهدي عيسى بن عبدالرمحن السكتاين الرجراجي  
هـ؟،    1443أكادير: اجمللس العلمي احمللي،    -حتقيق حممد مجيل مبارك.هـ(/    1062)ت  

 مج. 3م،  2021
 (جوبة الكربى والصغرى واملوجزة)ثالثة كتب: األ

 
هـ(؛ حتقيق ذكوان   683)ت    بن مودود املوصلي   عبدهللا بن حممود  / االختيار لتعليل املختار

 م. 2021هـ،  1442دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب،   -إمساعيل غبيس.
 هـ(. 879ريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار/ قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت  ومعه: التع

 
األمصار علماء  مذاهب  من  القاسم    /االختيار  بن  احلسني  بن  حيىي  الدين  )ت عماد 

 .خولة محد الزيدي، عبد هللا اثبت القفيلي دراسة وحتقيق ؛هـ(1099
 . الطالقمن بداية كتاب الطالق إىل مسألة الكناايت يف 

 23  ص  ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1نشر يف جملة إكليل )العراق( مج
- 47. 

 )فقه زيدي( 
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سراج الدين عمر بن موسى بن احلمصي اخلزرجي )ت اإلرشاد من املرشد إىل رب العباد/  
  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.  861

 م.  2021هـ، 
 )منت يف الفقه الشافعي( 

 
املظفر    /الصطالما )ت أليب  السمعاين  حممد  بن  حتقيقهـ(   498  منصور  منري.  ؛    -سراج 

 مج. 4م،  2021هـ،  1442الكويت: دار اخلزانة، 
 كتاب فيه انتصار للشافعية واصطالم حلجج احلنفية يف املسائل اخلالفية الفقهية.

 
هـ(؛ حتقيق   751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  أعالم املوقعني عن ربِّ العاملني/  

 مج. 3م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار اللؤلؤة،  -حممد نصر أبو جبل.
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن   948أمحد بن حيىي بن عطوة النجدي احلنبلي )ت  اإلفادة العطوية/  
 م.  2021هـ،  1443الرايض: اجمللة العربية،  -محد العسكر.
 )فقه حنبلي( 

 
ابن سهل السهل يف اختصار أحكام  الطالب   /اقتضاب  بن أيب علي  أليب عمران موسى 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -.دراسة وحتقيق أمحد القضاوي  ؛هـ(  714)ت    الزانيت املراكشي
 ص. 528

 هـ.  1438كلية اآلداب ابلناظور، املغرب،   -األصل: رسالة ماجستري 
 )أحكام ابن سهل، أو نوازله( 

 
 977حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت  مشس الدين  اإلقناع يف حّل ألفاظ أيب شجاع/  

 مج. 3م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار أنوار األزهر،   - حتقيق سعيد املندوه.هـ(؛ 
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 1442،  بريوت: دار الكتب العلمية  -.وبتحقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود
 مج. 2م،  2021هـ، 

 
 هـ(.  631أليب داود سليمان بن مظفر اجليلي )ت اإلكمال يف مذهب الشافعي/ 

دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية العاملية التابعة جلامعة التضامن الفرنسية العربية ابلنيجر،  
 م، ...  2021هـ،  1442مكتب القاهرة، 

 
سعيد بن حممد ابعشن )ت   /بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم: شرح املقدمة احلضرمية

 م.  2021هـ،   1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  - هـ(؛ حتقيق عماد حيدر الطيار. 1270
 
  الشليب   أيب العباس أمحد بن حممدشهاب الدين  ل  /شرح کنز الدقا ئق  ائد الرقائق يف و ريد الفجت

 هـ(. 1021احلنفي )ت 
 م، ...  2017هـ،  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة بنكول يف تركيا، 

 م، ...  2016هـ،  1437ويف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 
 

أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار
 . حسان إمساعيل، أمحد نعمان أونورهـ(؛ حتقيق إ 1190احلنفي )ت 

 . ن كتاب احلدود إىل ابب الشهادة على الزانم
 .69 – 49 م( ص  2021) 5، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإليف نشر 

 1442) 66ع جملة سر من رأى، نشر يف سالم ساهم بديويوحتقيق كتاب الشركة منه/  
 .784 – 729 م( ص 2021 هـ،
 

زكراي بن حممد األنصاري    /حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي
 1440القاهرة: املكتبة،    -جلنة حتقيق الرتاث واملراجعة مبكتبة اإلميان.  إعداد؛  هـ(  926)ت  
 ص. 392م،  2019هـ، 
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  1224هبة هللا حممد بن حممد التاجي احلنفي )ت  التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر/  
 مج.  8م،   2021هـ،  1443إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق أسامة بن حممد شيخ.

 )األصل البن جنيم املصري(
 
املَ ت املَ مَ سْ شنيف  على  العباس    /عمَ جْ ع  الطرابلسيأليب  الُعمري  شعبان  بن  بن حممد   أمحد 

 هـ(. 1020)ت  احلنفي
 م، ...  2021هـ،  1443وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، دراسته 

 هـ، يف الفقه احلنفي( 694)ويعين جممع البحرين وملتقى النريين البن الساعايت، ت 
 

تقدمي مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان رضي هللا عنه يف اجلملة على سائر فقهاء األمصار/  
  -هـ(؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.  381حممد بن منصور بن ميمون الشريازي احلنفي )ت  

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 
 

الفراء    للقاضي  /التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة أيب يعلى حممد بن احلسني 
 1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -هـ(؛ مسفر بن سعد اجلروي.  458احلنبلي )ت  

 مج. 2م،  2021هـ، 
 من أول كتاب األشربة إىل هناية كتاب األميان. 

 
أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري   /التقريب يف مسائل اخلالف بني األصحاب مع أدلتها

ــ(؛ حتقيق حممد ايسر شاهني. 428)ت  ــ،  1442بريوت: دار الرايحني،  -هــــ م،  2021هــــ
 مج. 2
 

تونس:    -.حتقيق حممد حلول  /هـ(  8التقييد الكبري للبسيلي على شيخه ابن عرفة )أواخر ق  
 م.  2021هـ،  1442، جممع األطرش للنشر
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اجلامع   )ت    / الكبري تلخيص  اخلِّالطي  عباد  بن  غبيس.  652حممد  ذكوان  حتقيق    -هـ(؛ 
 م )ماجستري(. 2021هـ،   1443إستانبول: جامعة السلطان حممد الفاتح، 

 واجلامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين رمحه هللا. 
 

ألول  مشس الدين أمحد بن عبدهللا احملبويب، صدر الشريعة اتلقيح العقول إىل فروق املنقول/  
ري حممد شريزاد.  630)ت   هـ،   1442كابل: كتبخانة رشيدية،    -هـ(؛ حتقيق عبداهلادي سِّ

 م.  2021
 )الفروق الفقهية يف الفقه احلنفي(

 
هـ(؛   885)ت    عالء الدين علي بن سليمان املرداويالتنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع/  

 م.  2021هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -حتقيق نصف بن عيسى العصفور.
 هـ(.  968وبذيله: حاشية على التنقيح/ شرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي )ت 

 وحواش أخرى من نسخ خطية متقدمة.
 

 العز  بن أيب  علييب احلسن علي بن  أل  /التهذيب لذهن اللبيب يف األلغاز الفقهية احلنفية
 م 2021هـ،    1443دمشق: دار الفيحاء،    -حممد أنس بريقدار.، حتقيق  هـ(  792)ت    احلنفي

 
قيق  ؛ حتهـ(  340أماله أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي )  /التوسط بني الشافعي واملزين

 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار فارس،  -.عبدهللا شرف الدين الداغستاين
  
)ت    /اجلامع اجلَندي  إسحاق  بن  جنيب هـ(؛    776خليل  عبدالكرمي  بن  مركز    -.محد  ؟: 

 م. 2020هـ،  1441جنيبويه، 
 

  ستاين هُ القُ   اخلراساينالدين  مشس الدين حممد بن حسام  جامع الرموز: شرح خمتصر الوقاية/  
 م؟ 2018هـ،  1440عم ان: دار الرنيم،  - حتقيق ميكائيل رشيد الزيباري.هـ(؛  950)ت 
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 من بداية كتاب الوقف إىل كتاب املفقود.
 ، فقه حنفي(يف شرح خمتصر الوقاية)جامع رموز الرواية 

 
أليب  اجلامع الصغري على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رضي هللا عنه/  

جدة:    -هـ(؛ حتقيق أمحد بن موسى السهلي.  458يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي )ت  
 مج. 2م،  2021هـ،  1442دار املنهاج، 

 هـ. 1407جامعة اإلمام،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

إبراهيم بن سليمان احلَموي  رضي الدين    /اجلوهرة املضمونة شرح املنظومة يف اخلالف للنسفي
 .محد مجيل مهنا أ دراسة وحتقيق ؛هـ( 732 )ت  الرومي

   .نسأمن كتاب الوصااي يف ابب أقوال الشافعي إىل ابب فتاوى مالك بن 
 م(.  2021) 49/2ع  جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

 
أبو بكر بن علي احلداد )ت اجلوهرة النرية: شرح ملختصر اإلمام القدوري يف الفقه احلنفي/  

 مج. 6م،   2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 800
 

أمحد بن    /حاشية ابن عوض على دليل الطالب لنيل املآرب، املسماة فتح وّهاب املآرب
، 2ط  -هـ(؛ حتقيق فيصل يوسف العلي.  1180أمحد بن عوض املقدسي احلنبلي )ت بعد  

 1442لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،  الكويت: -مزيدة مع منت الدليل ومصححة.
   .م 2021، هـ
 

هـ(؛ حتقيق أمحد    1230حممد بن أمحد الدسوقي )ت    / حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
 مج. 15م،  2021هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  -لي الدمياطي.بن ع

 



93 
 

هـ(؛ حتقيق   891يعقوب بن خضر بن جالل الدين الرومي )ت  حاشية على شرح الوقاية/  
 عبداحلميد إمساعيل حممد.

 دراسة وحتقيق مسائل الصيام واالعتكاف.
 )فقه حنفي( 

 .580 - 537هـ( ص  1442)رجب  47اإلسالمية ع نشر يف جملة جامعة األنبار للعلوم 
 

املنهاج/   بعد  احلاشية على  الشافعي )ت  املتبويل  هـ(؛ حتقيق عادل    886حممد بن عثمان 
 م.  2021هـ،   1442الكويت: دار فارس،  -السيد اثبت طه.

 
 .أنور فرحان احللبوسي؛ حتقيق  (ـه  746ت  )حسني بن حممد السمنقاين احلنفي    /خزانة املفتني

 . من بداية الكتاب إىل هناية فصل الوضوءحتقيق 
 . 104-63 صم(  2020) 24ع   1اجلامعة العراقية، مج اإلسالمية،جملة العلوم نشر يف 

 
  1055)ت    الروميبن قصاب زاده  حممد بن إبراهيم    /حبرخليج البحار يف شرح ملتقى األ

دار ابن كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:      - ابلعراق.حتقيق جمموعة من كلية اإلمام األعظم  هـ(؛  
 مج.  5م،   2021هـ،  1442، حزم

 
املعني واملورد  الثمني  )ت    /الدر  الفاسي  ميارة  أمحد  بن  حتقيق    1072حممد  رشيد  هـ(؛ 

 مج.  2م،  2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -اجلاري.
 (املرشد املعني على الضروري من علوم الدين :ي ارة على منت ابن عاشرملهو الشرح الكبري )و 
 

لنجم الدين أيب إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي   /الدرة السنية يف شرح الفوائد الفقهية
دمشق؛ بريوت: مكتبة دار الفجر،   -هـ(؛ حتقيق عماد قدري العياضي.  758احلنفي )ت  

 م. 2021هـ،  1442
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  1243  )ت بعدحممد حسني بن حممد علي املرعشي الشهرستاين    /رسالة يف الشبهة احملصورة
 م. 2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -هـ(؛ حتقيق مركز تراث كربالء.

 )يف الفقه واألصول عند الشيعة(
 

هـ(؛    1225أليب العياش عبدالعلي بن نظام الدين اللكهنوي املدراسي )ت    / رسائل األركان
بريوت: دار   -ابهلند.جلنة من الباحثني من املركز العلمي للبحوث والدراسات اإلسالمية    حتقيق

 ص. 824م،  2021هـ،  1442الكتب العلمية، 
 )فقه حنفي( 

 
يب املليح مشس الدين حممد بن عثمان بن األقرب احلنفي  أل  /الرعاية يف جتريد مسائل اهلداية

 . براهيمإحتقيق أمحد مخيس محاد، جميد صاحل  ؛هـ( 774احلليب )ت 
 . قضاء ابإلرث من أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصل يف ال

 .360 - 315م( ص  2021) 48ع 12مججملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية نشر يف 
حممود مشس الدين و تحقيق نصيف جاسم حممد  بىل آخر فصل اآلابر  إمن أول كتاب الطهارة  و 

 .608 - 551، يف العدد نفسه من اجمللة ص عبد األمري
الوكالة ابلنكاح  يفابب األولياء واألكفاء إىل آخر فصل  ومن   هارون رشيد خلف  بتحقيق   

 .200 – 161 من اجمللة نفسها ص 49، يف العدد حامت عبدهللا شويشو 
حسام خضري عباس،  بتحقيق    ىل آخر ابب وضع الرهن على يد العدلإمن أول كتاب الرهن  و 
 .234 –  201أيضاا ص  49، يف العدد علي حسني عباسو 

  أجمد مراقب داود و تحقيق إمساعيل محد دمهوش  بأول كتاب السري إىل آخر فصل األمان  ومن  
 .306 – 271ص  49ع 

  سامي حممود فريح و ايسني عبد الغفور جبار    بتحقيق  من أول ابب الذابئح إىل ابب األضحيةو 
 .346 – 307أيضاا ص  49يف العدد 
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هـ(؛ حتقيق تركي بن    1051بن يونس البهويت )ت  منصور    /الروض املُرِبع شرح زاد املستقِنع
 م.  2019هـ،  1440الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -سعود املزيين.

 ص.  855وابملعلومات السابقة صدر أيضاا عن دار األوراق جبدة، 
 

ل )ت  زاد املسافر/     - هـ(؛ حتقيق حممد بن عبده الربعي.  363عبدالعزيز بن جعفر غالم اخلال 
 )أصله رسالة دكتوراه(.   .مج 3م،  2021هـ،  1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 . يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه
 

انتخبه صدر الدين سليمان بن    / هـ(  189الزايدات لإلمام حممد بن احلسن الشيباين )ت  
إستانبول: دار السم ان،    -هـ(؛ حتقيق حممد أنس أمتاز السباعي.  677وهب األذرعي )ت  

 م. 2021هـ،  1442
 

بكر   أليبرمحه هللا/    يب حنيفةأمام  سراج الظالم وبدر التمام شرح منظومة اهلاملي يف فقه اإل
  ؛ حتقيق عمر علي حسني.هـ( 800 )ت  حممد بن علي احلدادي الزبيدي

 .ابب صالة الكسوفدراسة وحتقيق 
 .414-381 م( ص 2019) 1ج 30ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
الطالب تنبيه  الثاقب يف شرح  النجم  التنبيه، املسمى  بن أمحد    /شرح  الدين حممد  مشس 

هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق    977اخلطيب الشربيين )ت  
 مج. 10م،  2021هـ،  1442جدة: دار املنهاج،  -العلمي.

 )التنبيه، لإلمام أيب إسحاق الشريازي، يف الفقه الشافعي(
 

الدين    شرح اإلسفرا  إبرهيم عصام  بن عربشاه  أوائل  هـ( على    951يين )ت  يبن حممد 
 اهلداية. 

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة سامراء، 
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 535هباء الدين علي بن حممد اإلسبيجايب )ت    /شرح خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي

نذير أمحد.  هـ(؛ للنشر،    -حتقيق عبدهللا  الراين  الرايحني: مؤسسة  دار  هـ،   1443بريوت: 
 مج. 4م،  2021

 
هـ(؛ حتقيق أمحد    357أليب بكر حممد بن عبدهللا األهبري املالكي )ت    /شرح املختصر الكبري 

 مج. 4م،  2021هـ،  1442ديب: مجية دار الرب،  -عبدهللا حسن.
 )املختصر الكبري يف الفقه املالكي( 

 
عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت   /هـ(  935كبري للغازي الُغُموقي )ت  شرح املختصر ال

 م.  2021هـ،   1442القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق أمحد شوقي السعيد. 1227
 )عقيدة وفقه وسلوك(

 
هـ(؛ أشرف    450أليب الطيب طاهر بن عبدهللا الطربي الشافعي )ت    /شرح خمتصر املزين

]مصر[: مركز جممع البحرين للتحقيق والبحث    -عليه وقدم له وراجعه نشأت كمال املصري.
 مج. 24، م 2020هـ،  1442العلمي، 

 يف أعلى العنوان: التعليقة الكربى. 
 

املنته لشرح  النهى  أويل  دقائق  اإلرادات:  منتهى  البهويت )ت   /ىشرح  يونس  بن  منصور 
دمشق: مؤسسة   - ط، متميزة حبلة جديدة.  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.  1051

 مج.  7م،  2021هـ،  1442الرسالة، 
 

اهلداية الرواية يف مسائل  الشهري   /شرح وقاية  القوجوي،  الدين حممد بن مصطفى  مصلح 
 هـ(. 951بشيخ زاده )ت 

 م، ...  2021هـ،  1442جامعة تكريت،  حتقيقه يف 
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هـ(؛ حتقيق  741أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب )ت الضروري يف علم الدين/  

 م.  2021هـ،  1443الرايض: دار الصميعي،  -عبدالرمحن بن علي العسكر.
 وشيء من املعامالت. وهو منت تعليمي يف العقيدة والعبادات 

 
هـ(؛   1004حممد بن أمحد الرملي )ت  مشس الدين  شرح زبد ابن رسالن/  يف  غاية البيان  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،   -حتقيق عادل السيد اثبت طه.
 

اهلداية شرح  يف  )ت    /الغاية  السروجي  إبراهيم  بن  من   710أمحد  جمموعة  حتقيق  هـ(؛ 
م،    2021هـ،    1442تب والرسائل العلمية،  الكويت: أسفار لنشر نفيس الك  -الباحثني.

 مج. 14
 

الغزنوي احلنفي  بن إسحاق  سراج الدين عمر    /اإلمام أيب حنيفة  ترجيح مذهبالغرة املنيفة يف  
م،   2020هـ،    1441عم ان: دار الفاروق،    -صالح حممد أبو احلاج.  ؛ حتقيقهـ(  733)ت  
 ص. 571
   للمحقق. / إعالم األانم ابستيعاب مذهب اإلمام أيب حنيفة ألحاديث األحكام :ومعه

 
دراسة وحتقيق حسن خالد    /لسيوطي إلمام االفتاوى األصولية والقرآنية يف احلاوي للفتاوي ل

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -املفيت.
املتعلقة   املسائل  وأربعني مسألة مهمة من غوامض  الشافية عن ثالث  تتضمن األجوبة  وهي 

 ابألصول وفقه القرآن الكرمي. 
 جامعة صالح الدين )أربيل(.   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
حتقيق   ـ(؛ ه  619)ت  بكر حممد بن أمحد بن عمر البخاري    و ظهري الدين أب  /الفتاوى الظهريية

 رائد كرمي مهيدي. 
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 . يف مالقاة امللوك :الفصل اخلامس دراسة وحتقيق
 م(.   2020) 62نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق، ع 

 
املنتهى لديباجة شرح  النهى  مويل  املقدسي    / فتح  بن عوض  أمحد  بن  أمحد  الربكات  أليب 

 م.  2021هـ،  1443السعودية،  -حلنبلي؛ حتقيق سلطان بن أمحد اخلليفي.ا
 

فقه مفيت الداير النجدية الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن أاب بطني من خالل تقريراته وفتاواه  
الرايض: دار العقيدة،   -إعداد سلطان بن إبراهيم الفايز.  /هـ(  1282  –  1194وأقضيته )

 م )أصله رسالة جامعية(.   2021هـ،  1443
 

الزينية يف مذهب احلنفية إبراهيم بن جنيم املصري )ت    /الفوائد  الدين بن  هـ(؛   970زين 
السيد كمال.  حممد  العربية،    -حتقيق  املخطوطات  معهد  م   2020هـ،    1442القاهرة: 

 . )ماجستري(
 )مجع فيه االستثناءات من الضوابط الفقهية يف الفقه احلنفي(

 
مشس الدين حممد بن أمحد الرملي   /الفوائد املرضية شرح املختصر اللطيف لبافضل احلضرمي

لبيب جنيب عبدهللا.  1004)ت   الضياء،    - هـ(؛ حتقيق  دار  الكويت:  هـ،   1442حويل، 
  م. 2021

 
بكر بن حممد    و قي الدين أبت  /شرح منت أيب شجاع   غاية االختصار  فاية األخيار يف حلّ ك

 1441عم ان: دار الفكر،    -.3ط  -فؤاد عرفات.هـ(؛ حتقيق    829)ت   بن عبداملؤمن احلِّصين
 ص. 640م،  2020هـ، 

 
؛ حتقيق هـ(  710النسفي )ت  عبدهللا بن أمحد  أليب الربكات    /يف الفقه احلنفي  كنز الدقائق

 ص. 826م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -سائد بكداش.
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 1232حممد بن حممد األمري الكبري )  /الكوكب املنري، أو حتفة املريد فيما يتعلق أبفعال العباد

 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق أنيس سامل.
 خمتصر يف الفقه املالكي.

 
 -هـ(؛ حتقيق سائد بكداش.  1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت    /اللباب يف شرح الكتاب

 مج. 5م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم، 
 القدوري يف الفقه احلنفي()شرح ملختصر 

 
هـ(؛   882نور الدين علي بن حممد الغزايل الشافعي )ت بعد    /مباهج األمة مبناهج األئمة

م.   2021هـ،    1442القاهرة: دار النابغة،    -حتقيق أمحد أنور اإلبراهيم، حممد ربيع اجلُنيدي.
 )فقه مقارن(

 
 هـ(؛ حتقيق  884حممد بن مفلح املقدسي )ت  برهان الدين إبراهيم بن  املبدع شرح املقنع/  

اليتامى.  العيدان، أنس بن عادل  املشيقح، عبدالعزيز بن عدانن  الكويت:    -خالد بن علي 
 مج. 10م،  2021هـ،  1442ركائز للنشر، 

 
نور الدين حممود بن بركات    /يف الفقه على املذهب احلنفي  جمرى األهنر على ملتقى األحبر

 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -أمحد حممد لطفي أمحد.هـ(؛ حتقيق    1003الباقاين )ت  
 مج. 6م،  2021هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق   546)ت    حممد بن عبدالرمحن البخاري  أليب عبدهللا   / حماسن اإلسالم والشرائع

 م.  2021هـ،  1442 الكويت: دار فارس، -عبدالواحد جهداين، مجال موحيب.
 )يف الشريعة ومقاصدها(
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ت  يْ أَ احلسني    هـ(؛ حتقيق  365)ت    لقفال الشاشي الكبرياحممد بن علي    /ةيعحماسن الشر 
 مج.  4م،  2021هـ،  1442فاس: منشورات البشري بن عطية،  -.سعيد

 
األحساء:   -مجع وحتقيق عبداإلله بن حممد بن أمحد املال.   /احمللى من فتاوى علماء آل مال 

 م. 2021هـ،  1442اجلامع، 
 )مجع لفتاوى على مدى أربعة قرون(

 
رضي الدين وبرهان اإلسالم حممد بن حممد السرخسي    /احمليط الرضوي يف فروع الفقه احلنفي

دار الكتب العلمية،  بريوت:    -هـ(؛ ضبطه واعتىن به عبداحلفيظ حممد علي بيضون.  571)ت  
 مج. 9م،  2021هـ،  1442

 
للفتوى النعمان  املختار  أيب حنيفة  األعظم  اإلمام  بن    /على مذهب  الفضل عبدهللا  أليب 

 1442القاهرة: دار السالم،    -.؛ حتقيق سائد بكداشهـ(  683املوصلي )ت  بن مودود  حممود  
  ص. 560م،  2021هـ، 

 
يب زيد عبدالرمحن بن حممد الصغري  أل /مذهب اإلمام مالك تصر األخضري يف الفقه على خم

 ص.   120م،  2019هـ،  1440تونس: دار املازري،  -.هـ( 983)ت  األخضري
 )حمقق على مخس نسخ خطية(

 . محد مصطفى قاسم الطهطاويأ /الدرر يف شرح ألفاظ املختصر :ومعه 
 

ملرشد املعني على الضروري من  اب  املسماة  نظومةاملخمتصر الدر الثمني واملورد املعني على  
  -.هـ(؛ اعتىن به رابح زروايت  1072)ت    حممد بن أمحد الفاسي الشهري مبيارةعلوم الدين/  

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم، 
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اهليتمي  حجر  ابن  فتاوى  من    974)ت    خمتصر  للمهم  احلاوي  ابلسمط  املوسوم  هـ(، 
بعد  الفتاوي/   فارع سعيد.  1043عبدهللا بن أمحد ابزرعة )ت    - هـ(؛ حتقيق مجال حممود 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 
 دراسة وحتقيق العبادات واملعامالت.

 
هـ(؛ حتقيق    826)ت  أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي  خمتصر املهمات/  

 ليث كرمي حسن.
 حتقيق كتاب الضمان منه. 

وصاحب األصل )املهمات يف شرح الرافعي والروضة من تعليقات( هو مجال الدين عبدالرحيم 
 هـ(.  772بن احلسن اإلسنوي )ت 

 .120 – 96م( ص  2019هـ،  1441) 2ع 45نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج
 

هـ(؛ عن عبدالرمحن بن القاسم العتقي    240رواية سحنون بن سعيد التنوخي )ت    /املدونة
 هـ(. 179هـ(؛ عن مالك بن أنس األصبحي )ت  191)ت 

 م، ... 2020هـ،  1441حتقيقه يف كلية الشريعة جبامعة ابن زهر، أيت ملول، 
 

النّية استدامة  يف  املشهدي    /مسألة  الرضوي  حتقيقهـ(  1266  )ت حممد  صادق  حم  ؛  مد 
 . الرضوي

 .436 - 409 م( ص  2021) 2-1ع 8مج جملة تراث كربالء نشرت يف 
 )فقه الشيعة(

 
  827مشس الدين حممد بن عبدهللا الد ِّيري املقدسي )ت    / املسائل الشريفة يف أدلة أيب حنيفة

 2021هـ،    1442مانشسرت: مكتبة قاسم العلوم،    -هـ(؛ اعتىن به حممد عمار سليم املدين.
 مج.  3م، 
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األحبرا ملتقى  بن    / ملعادل يف شرح  املرعشي  أعبدالرحيم  بكر  دراسة  هـ(؛    1068)ت  يب 
 . حممد، حممد نعمان عبد النيبجنوى عبداهلادي  وحتقيق وتعليق

 .ذانحكام األأ حتقيق ابب يف بيان
 .418  -  406م( ص    2021)  3ق  45ع    13)العراق( مج    جملة آداب الفراهيدينشر يف  

 
هـ(؛    8فخر الدين احلسني بن عبدهللا الفاروثي )ق  املعتمد يف الفقه يف املذهب الشافعي/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442جامعة املنيا،   ا:املني  -حتقيق عبدالعزيز عبداللطيف اجلسار.
 
أليب العباس أمحد بن    /ملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى إفريقية واألندلس واملغربا

 . هـ( 914حيىي الونشريسي )ت 
 م، ... 2020هـ،  1441حتقيقه يف جامعة الفيوم، 

 
 . هـ( 562 الكردري )ت  بن لقمان عبدالغفور /املفيد واملزيد يف شرح التجريد

   م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )شرح لكتاب التجريد للكرماين يف الفقه احلنفي( 

 
حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت   /مقدمة حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار

القاهرة: دار الصاحل،    -د حب ان بك، مصباح اإلسالم.هـ(؛ حتقيق حممد مصعب، حمم  1252
 م. 2021هـ،  1442

 
اإلمام   املقدمة العزية للجماعة األزهرية: مقدمة يف مسائل من األحكام الفقهية على مذهب

ضبطها وصححها  هـ(؛    939نور الدين أبو احلسن علي بن حممد املنويف الشاذيل )ت    مالك/
 ص.   184م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -عمر أمحد الراوي.

 ومعها: شرح املقدمة العزية/ صاحل عبدالسميع اآليب.
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علي بن خضر   /الشيخ خليل...خمتصر  مذهب اإلمام مالك على  مقدمة قريبة املسالك إىل  
  1441نواكشوط: دار املذهب،    -جد.هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن أمحد املا  1173)ت    العمروسي

 م.  2020هـ، 
 

هــ(؛ حتقيق عبدهللا بيار؛ اعتىن به وقدمه إبراهيم  956إبراهيم بن حممد احلليب )  /ملتقى األحبر
 ص. 624، م 2019هـ،  1441إستانبول: دار الشفا،  -طشتكني، أبو اليسر مراد .

 احلليب()يف الفقه احلنفي، ويعرف الكتاب حبليب، أو 
 

 - هـ(؛ حتقيق مجال موحيب.  264أليب إيراهيم إمساعيل بن حيىي املزين )ت    /من فتاوى املزين
 ص.  72م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 هـ(677صدر الدين سليمان بن وهيب األذرعي )ت    املنتخب السليماين يف الفقه النعماين/

 م، ...  2020هـ؟،  1442اإلسالمية بغزة، حتقيقه يف اجلامعة 
 

 972حمب الدين حممد بن حممد الفيشي املالكي )ت    /املنح الوفية لشرح املقدمة العّزية
 م. 2021هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ حتقيق أمحد مصطفى الطهطاوي.

 )فقه مالكي(
 

ط، جديدة مزيدة    -حتقيق ماجد احلموي.  هـ(؛  676حيىي بن شرف النووي )ت    /املنهاج
 مج.  2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -ومنقحة.

 
هـ(؛ حتقيق حممد   676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت    / وعمدة املفتني  منهاج الطالبني 

 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -مصطفى الزحيلي.
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 -هـ(؛ حتقيق فادي املغريب.  676حيىي بن شرف النووي )ت    /املنهاج املعروف مبنهاج الطالبني
 م؟  2021هـ،  1443دمشق: مؤسسة الرسالة، 

 .هـ( 729برهان الدين إبراهيم بن عبدالرمحن بن الفركاح )ت ومعه: بعض غرض املنهاج/ 
 

 -.هـ( 926زكراي بن حممد األنصاري )ت   / يف فقه اإلمام الشافعي رمحه هللا منهج الطالب
 م؟  2019هـ،  1440القاهرة: مكتبة املشارق، 

 ومعه: فيض الوهاب شرح معاين منهج الطالب/ سيد زكراي الصباغ. 
 

هـ(؛ خدمه    1304عبدالقادر بن معروف السنندجي )ت    /مواهب البديع يف حكمة التشريع
 م.  2021هـ،  1443؟: دار مثار للنشر، -وأعاد نشره مصطفى عفان.

 
هـ(؛   671اتج الدين عبدالرحيم بن حممد املوصلي الشافعي )ت    /اختصار التنبيهالنبيه يف  

 1443القاهرة: مركز جممع البحرين للتحقيق والبحث العلمي،    -حتقيق نشأت كمال املصري.
 م.  2021هـ، 

 ومعه: مقصد النبيه يف شرح خطبة التنبيه/ أليب عبدهللا عز الدين حممد بن مجاعة. 
 ه الشافعي أليب إسحاق الشريازي()التنبيه يف الفق

 
  977مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت    / النجم الثاقب يف شرح تنبيه الطالب 

 1442داغستان: مكتبة الشام؛ الكويت: دار الضياء،    -هـ(؛ حتقيق سيد شلتوت الشافعي.
 مج. 6م،  2021هـ، 

 الشريازي.وهو شرح التنبيه لإلمام أيب إسحاق 
 

صدر الدين حممد بن حممد بن زنكي    /النهاية العظمى شرح الغاية القصوى يف دراية الفتوى
 هـ(. 747الشعييب اإلسفراييين )ت 

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
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 هـ(؛ حتقيق  1004مشس الدين حممد بن أمحد الرملي )ت    /هناية احملتاج إىل شرح املنهاج
 م.  2020هـ،  1442بريوت: دار النفائس،  -حممد بن عبدالرمحن املرعشلي.

 ص(  1328مج ) 2القسم األول: العبادات، 
 

الرندية )ت   /النوازل  الرندي  القادر  عبد  بن  هاليل.  1290  عمر  عبداحلق  حتقيق   -هـ(؛ 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442مراكش: جامعة القاضي عياض، 

 
املفازة جبمع نوازل اتزة الوسيط: طلب  العصر  بتازة خالل هناية  الفقهية  تقدمي    / النوازل 

 م؟ 2021هـ،  1442اتزة، املغرب: مجاعة اتزة، حنو  -ومجع وتصنيف عثمان سال.
 

أكادير: اجمللس   -سعيد أشفري.حتقيق احلسن بن    /هـ(  256نوازل حممد بن سحنون )ت  
 م.  2021هـ،   1442العلمي احمللي، 

 
هـ(؛    1097عثمان بن أمحد بن قائد النجدي )ت    / هداية الراغب لشرح عمدة الطالب

  1443الكويت: ركائز للنشر،    -حتقيق عبدالعزيز بن عدانن العيدان، أنس بن عادل اليتامى.
 م.  2021هـ، 

 مع حواش وتقريرات للمؤلف وللسفاريين وأمحد البعلي وآخرين. 
 

عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عابدين )ت  /اهلدية العالئية لتالميذ املكاتب االبتدائية
 ص   352م،    2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق ماجد احلموي.  1306

 
هـ(؛   819شهاب الدين أمحد بن حممد الزاهد )ت    /هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 

 . بشري فوزي محدان، نعمان سرحان عطية حتقيق
 .  من مجلة شروط وجوب الصالة إىل هناية مجلة األركان
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 .  484 – 451ص  م( 2021) 48ع 12مججملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية نشر يف 
 الشافعي( )يف الفقه 

 
حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري،    /لواقعات احلسامية يف مذهب احلنفيةا

 هـ(. 536الصدر الشهيد )ت 
 م، ...  2016هـ،  1437دراسته وحتقيقه يف كلية اإلمام األعظم، 

 
 هـ(. 677)ت  صدر الدين سليمان بن وهيب األذرعي /الوجيز اجلامع ملسائل اجلامع

 م، ...  2020هـ؟،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 )شرح للجامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين يف الفقه احلنفي(

 
هـ(؛ حتقيق   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت    /الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الكلمة،  -يوسف عبداحلميد املرشدي.
 

أليب عبد هللا حممد بن املدين   /وضوح الدالئل يف أجوبة ما سئل عنه من مهمات املسائل
يوسف.ه  1302  الفاسي )ت كنون   برهيل  القاضي عياض،    -ـ(؛ حتقيق  مراكش: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442

 
 :أصول الفقه

 
هـ(؛    1088عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت    / إفاضة األنوار على أصول املنار

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -حتقيق أبو بكر حممد العيش.
 

 ؛ حتقيقهـ( 1224 ت ) الشافعيسني اهلرباوي اي  بنحممد  بنأمحد  /التزام أحد املذاهب
 .بالل حسني علي
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 .202  -  179م( ص    2019)  5، ع10مج، جامعة تكريت،  سالميةجملة العلوم اإلنشر يف  
 

حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب الواليت )ت إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك/  
 2021هـ،    1442،  مكتبة آفاق  الكويت:  -ايسر بن عجيل النشمي.هـ(؛ حتقيق    1330

 ص.  376م، 
 

جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف الصرصري  /خمتصر الروضة يف أصول الفقه  :البلبل 
هـ،   1443الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -خالد حامد هيكل.هـ(؛ حتقيق    716)ت  

 م )أصله رسالة جامعية(. 2021
 

حممد حيىي بن  /ل وحصول املأمول على مرتقى الوصول إىل معرفة علم األصولو بلوغ الس 
الدار البيضاء:    -هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي قبول.  1330حممد املختار بن الطالب الواليت )ت  

 ص.   628م،  2018هـ،  1439ة، دار الرشاد احلديث
 

هـ(؛ حتقيق سلمان    862عالء الدين علي بن حممد بن أقرَبْس الشافعي )ت  جتويد التمهيد/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441إلمام، الرايض: جامعة ا -بن علي اهلم امي.

 يعين ابلتمهيد: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي. 
 

علقت عن عماد الدين علي بن احلسن إلكيا اهلراسي الشافعي )ت   /التعليقة يف أصول الفقه
الكويت: نفائس    -هـ(؛ حتقيق مقصد فكرت أوغلو كرميوف، املثىن بن عبدالعزيز اجلرابء.  504

 م.  2021هـ،  1442لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية، 
 قطعة متثل النصف األول من الكتاب.

 يليه: ملحق آبراء ونصوص اهلراسي األصولية.   
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  741أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب )ت    /تقريب الوصول إىل علم األصول
 ص202م،    2020هـ،    1441القاهرة: دار أصول،    -هـ(؛ اعتىن به حممد علي حممد األزهري.

يليه ابلعناية السابقة: منظومة اإلمام أمحد بن حممد بن أيب كف امللقب ابحملجويب يف أصول 
 فقه مذهب اإلمام مالك. 

 
األصول علم  إىل  الوصول  نزار محادي.  البن  /تقريب  الكليب؛ حتقيق  دار    -جزي  تونس: 

 م.  2021هـ،  1442املالكية، 
 

الفروع على األصول الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    / التمهيد يف ختريج  مجال 
هـ،    1443دمشق: مؤسسة الرسالة،    -ط، اجلديدة.   -حممد حسن هيتو.هـ(؛ حتقيق    772

 م؟  2021
 

هـ(؛ حتقيق   684شهاب الدين أمحد بن إدريس الَقرايف )ت    /تنقيح الفصول يف علم األصول
 ص.  343م،  2020هـ،  1441الدار البيضاء: دار املذهب،  -أمحد بن عبدالكرمي جنيب.

 
نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان    /توضيح املباين وتنقيح املعاين: شرح خمتصر املنار 

)ت   اهلروي  القاري  عث  1014حممد  علي  حتقيق  جرادي.هـ(؛  الكتب   -مان  دار  بريوت: 
 م. 2020هـ،  1442العلمية، 

 
قوام الدين حممد بن حممد الكاكي احلنفي )ت   /مام النسفيجامع األسرار يف شرح املنار لإل 

 ص 672م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق سليم حممد.  749
 

اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت   / والتصوفاألصلني واجلدل  مجع اجلوامع يف  
 1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين.  771

 م.  2021هـ، 
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شهاب الدين أمحد بن    /حاشية القليويب على شرح احمللي على الورقات يف أصول الفقه

الكويت: جملة   -هـ(؛ حتقيق سامل بن محد القحطاين.  1069أمحد بن سالمة القليويب )ت  
 م.  2019هـ،   1440الوعي اإلسالمي، 

 
شروق عبدالرمحن هـ(/    793)ت    على التلويح للتفتازاينهـ(    885)ت  حاشية مال ُخسرو  

 م )دكتوراه(.  2021، هـ 1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اجلابري.
 

اللمطي )ت  درر األصول/   املكناسي  بن    هـ(؛  964عبدالعزيز بن عبدالواحد  حتقيق أمحد 
 م.  2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -حممد أمناي.

 
  758أليب إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي )ت الدرة السنية يف شرح القواعد الفقهية/ 

 م؟ 2021هـ،  1443دمشق: دار الفجر،  -عماد قدوري العياضي. هـ(؛ حتقيق
 

هـ(؛ حتقيق   1307حممد صديق بن حسن خان القِّنَّوجي )ت  /ُذخر احمليت من آداب املفيت
 ص.  214م،  2020هـ،  1441الرايض: مكتبة التوبة،  - أمحد بن يوسف القادري.

 
حممد بن السعيد بن حميي الدين رسالة يف الفرق بني خطاب التكليف وخطاب الوضع/  

 هـ(؛ حتقيق حممد املنتار.  1278احلسين )ت 
 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع

 
هـ(؛ حتقيق سلمان    1066سري الدين حممد بن إبراهيم الدروري )ت    /رسالة يف مسألة التقليد

 عبود اجلبوري. 
م( ص   2021هـ،    1442)  22/2ع  14راق( مجنشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية )الع

460 – 504 . 
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املفيت رسم  عقود  )ت    /شرح  عابدين  بن  عمر  بن  أمني  َشُنول   1252حممد  هـ(؛ حتقيق 

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: وقف الداينة الرتكي، مركز البحوث اإلسالمية،  -َصالن.
 

على    (هـ   1330)ت  شرح العالمة حممد ُيىي بن حممد املختار بن الطالب عبد هللا الواليت  
 1442؟: ديوان الشناقطة،    -حتقيق أمني ولد البشري.  /ال يف نظم ورقات أيب املعالالفعّ   نح مِ 

 ص. 181م،  2021هـ، 
 

لرمحن نظم وشرح جالل الدين عبدا  /شرح الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع للسبكي
)ت   السيوطي  بكر  أيب  حتقيق    911بن  حممد  هـ(؛  منتصر  عبداملنعم،  عبدالرمحن  حممود 

املنصورة: دار ابن عباس،    -عبدالشايف؛ ضبط نظمه وأعد فهارسه أمحد متويل، عطية لطفي.
 م. 2021هـ،  1442

 
 1220الشنقيطي )ت    املختار بن بوان اجلكين  /شرح مبلغ املأمول على القواعد من األصول

الشنقيطي )ت  هـ( األمني اجلكين  املختار بن حممد  الكويت:    -هـ(.  1441؛ حتقيق حممد 
 م.  2021هـ،  1442لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، 

 
ملَ   / املنارشرح   بن  عبدالعزيز  بن  احلنفي )ت  عبداللطيف  حتقيق حيىي حممد  هـ(؛    801ك 

 م،  2021هـ،  1442، ابن عباساملنصورة: دار  -.عبداملبدي
 

امللة  حلصن  مها  اللذين  والتصوف  الفقه  أصول  علمي  يف  احلسان  الدر  منظومة  شرح 
هـ(؛ حتقيق حممد   1328علي بن عبداللطيف بن قُنونو الزليتين )ت    /اإلسالمية ركنان وثيقان

 م.  2021هـ،  1442ليبيا: كالم للبحوث واإلعالم،   -سامل الُعجيل.
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  1014)ت  الطبالوي  منصور بن أيب النصر  انصر الدين    /الورقات يف أصول الفقهشرح  
 م؟  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،   -هـ(؛ حتقيق بشار حسني صايف.

 
مع   النظائر  من  فرائد  ومن  القواعد  من  املدينة  لعامل  انتمى  فيما  الثمينة  اليواقيت  شرح 

 - هـ(؛ حتقيق كمال بلحركة.  1214حممد بن أيب القاسم السجلماسي الرابطي )ت    /الفوائد
 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم، 

 
واملستفيت املفيت  )ت    /صفة  احلنبلي  احلراين  شبيب  بن  بن محدان  هـ(؛ حتقيق   695أمحد 

 م. 2021هـ،  1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -عبدالرمحن بن علي احلطاب.
 

سامل هـ(؛ حتقيق    970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت  فتح الغفار بشرح املنار/  
مج. )أصله    4م،    2021هـ،    1443الكويت: دار الظاهرية،    -بن محد القحطاين وآخرين.

 رسائل جامعية(. 
 

هـ(؛ حتقيق   1072علي بن أيب بكر بن اجلم ال الشافعي )ت   /فتح اجمليد يف أحكام التقليد
 ص.  80م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالعزيز عبداخلالق.

 
جايلالفصول يف أصول الفتيا/   األندلسي )ت آخر    أليب جعفر أمحد بن خلف بن َوُصول الرت 

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -هـ(؛ حتقيق عبدالغين ادعيكل. 5ق 
 

 هـ(. 841مشس الدين بن حممد القوجحصاري )ت الفوائد الشمسية للمنار احلافظية/ 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة تكريت،  

 
؛ حتقيق أمحد بن مسفر بن  هـ(  926أليب حيىي زكراي بن حممد األنصاري )ت  لبُّ األصول/  
 م. 2021هـ،  1442الرايض: احملقق،  -معجب العتييب.



112 
 

 هـ(. 1053يليه: منظومة لب األصول/ أليب بكر بن أيب القاسم بن أمحد األهدل )ت 
 ()لب األصول: خمتصر مجع اجلوامع

 
بن حنبل/   اإلمام أمحد  الفقه على مذهب  اللحام املختصر يف أصول  بن  بن حممد  علي 

 1442الكويت: ركائز للنشر،    -؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد الشويعر.هـ(  803احلنبلي )ت  
 م.  2021هـ، 

وعليه حاشية منقولة من خط تلميذي املؤلف اجلراعي وابن قندس، وحواش مهمة من نسخ 
 أخرى.

 
 - هـ(؛ حتقيق حممد صالح فتحي.  456علي بن أمحد بن حزم األندلسي )ت  مراتب اإلمجاع/  

 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح، 
 وبذيله:  

 هـ(. 728نقد مراتب اإلمجاع/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  
 هـ(.  792استدراكات مجال الدين الرميي اليمين )ت 

 
هـ(؛    1194)ت    ف اإلسبرييحممد بن يوس  /أصول الفقه احلنفياملستغين شرح املغين يف  

 مج. 3م،  2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،   -.حممد عامر البدراويحتقيق 
 

)ت    حبيب هللا بن علي مدد الكاشاين  / مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
قم: املعهد    -هـ(؛ حتقيق ومقارنة آبراء املذاهب اإلسالمية ويف املنصوري، عقيل الربيعي.  1340

 م. 2019هـ،  1440العايل للدراسات التقريبية،  
 

 1265)ت    الفاضل القندهاري  حبيب هللا بن فيض هللا اببر   /مغتنم احلصول يف علم األصول
 ص808م،    2021هـ،    1443ار الكتب العلمية،  بريوت: د  -هـ(؛ حتقيق حممد أمحد احلقاين.
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املنتخب يف أصول املذهب الدهلوي    /مفتاح األصول شرح  الدين حممود بن حممد  سعد 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -هـ(؛ حتقيق صاحل بن سليمان اخلليفة.  891احلنفي )ت  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443
 

 هـ(.  1253مصطفى بن حممد كوزل حصاري )ت   /منافع الدقائق يف شرح جممع احلقائق
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 عد الفقهية( )جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد للخادمي، يف األصول والقوا
 هـ؟( 1215)سنة وفاة املؤلف غري دقيقة، وقد تكون 

 
 هـ(. 715داود بن أغلبك الرومي )ت  /منتهى القوي يف شرح البزدوي

 م. 2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 
تعليقات  ا من  )ت  األصول/  ملنخول  الغزايل  حممد  بن  أسامة   505حممد  حتقيق  هـ(؛ 

 ص. 392م،  2020هـ،  1441القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -عبدالعظيم.
 

للقاضي انصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي )ت هـ(؛    /منهاج الوصول إىل علم األصول
هـ،   1442  دمشق: مؤسسة الرسالة،  -ط، جديدة منقحة.   -حتقيق مصطفى شيخ مصطفى.

 م. 2021
 هـ(. 806ومعه ختريج أحاديث املنهاج/ زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت 

 
 1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت نفحات املعطي على شـــرح عقود رســـم املفيت/ 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز جالل.
 



114 
 

اإلفادة شرط  يف  للمبتدأ  الفاعل  مساواة  يف  املستجادة  اباب    /النكت  أمحد  العباس  أليب 
  1442للنشر،  القاهرة: درة الغواص    -هـ(؛ حتقيق أمحد فتحي البشري.  1036التنبكيت )ت  

 م.  2021هـ، 
 )يف أصول الفقه واللغة(

 
هـ(؛ حتقيق صالح حممد    1130أمحد بن أيب سعيد اللكنوي )ت    / ور األنوار يف شرح املنارن

 ص.  543م،  2020هـ،  1441عم ان: دار الفاروق،  -أبو احلاج.
 

 :العبادات
 

هـ(؛   1011العاملي، صاحب املعامل )ت  حسن بن زين الدين    /االثنا عشرية يف فقه الصالة
 حتقيق إبراهيم صاحل الشريفي.

 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع
 

أليب اإلخالص حسن بن عم ار الشرنباليل )ت  األحكام امللخصة يف حكم ماء احِلّمصة/  
 حتقيق حممد جاسم انصر.  هـ(؛ 1069

 .138 - 122م( ص  2020هـ،  1442) 48مج 2نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 )مسألة طبية فقهية تتعلق ابلطهارة، وهي عن وضع محصة يف حمل من اجلسد بعد كي  حملها...( 

 
أيب الفضل عبدالرحيم بن    لزين الدين  /االستعاذة ابلواحد من إقامة مجعتني يف مكان واحد

بن جالل.  806)ت    العراقي  احلسني صفوان  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  104م،  2021هـ،  1442

 
  - .اعتىن به َعدي حممد الغُباريهـ(؛    676حيىي بن شرف النووي )ت    / اإليضاح يف املناسك

 م. 2021هـ؟،  1442جدة: دار املنهاج، 
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  بن أمحد    /الواجبات فقط وتلخيص مقاصدهاحتقيق مسألة أتخري الصالة إىل وقت يسع  

علي صديق احليايل، حممد علي    ؛ حتقيقهـ(  1224  ت )  الشافعيسني اهلرباوي  اي  بنحممد  
 .حسني الطائي

 .27 - 1م( ص  2018) 38، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

اهلالل رؤية  مسألة يف  التوبلي   /جواب  بن كاظم  ميثم    1310)ت    عبدالقاهر  هـ(؛ حتقيق 
 مهدي اخلطيب.

 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع
 

هـ(؛ حتقيق   1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    / اجلوهر الكلي شرح عمدة املصلي
 م؟  2021هـ،  1443؟: املكتبة النعمانية،  - حممد أمحد مطر الدليمي.

 شرح على املقدمة املشهورة ابلكيدانية، املسماة بعمدة املصلي للطف هللا النسفي الكيداين.
 

 1312تقرير حممد حسن الشريازي العسكري )ت    /رسالة يف حكم اخللل الواقع يف الصالة
سامراء:    -هـ(؛ حتقيق مركز تراث سامراء.  1322هـ(؛ بقلم رضا بن حممد هادي اهلمداين )ت  

 م. 2020هـ،  1441العتبة العباسية، 
 

حتقيق  ـ(  ه  1234  )ت يجي  سويدان الدمل عبدهللا بن علي    /رسالة يف فضل صالة اجلمعة
 .حسام مشكور عواد الزوبعي

 . 82-51م( ص  2020) 26ع  2، اجلامعة العراقية، مج سالميةجملة العلوم اإلنشرت يف 
 

  هـ(؛ حتقيق  1088ين حممد بن علي احلصكفي )ت  عالء الدرسالة يف املسح على اخلفني/  
 أسد حممد أسد. 

 . 971  –  954م( ص    2018)  17ع  2نشرت يف جملة العلوم اإلسالمية، اجلامعة العراقية مج
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)ت   احلل ِّي  مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهَّر  /افتهرسالة يف معرفة واجب الصَّالة وص

 .أمنار املظفر؛ حتقيق هـ( 726
 .270 - 243 م( ص 2021) 13، العراق، مججملة احملققنشرت يف 

 
حممد أمني بن  رسالة موجزة يف بيان أن احلج املربور يكفِّر الذنوب كلها كبريها وصغريها/  

هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي   987حممود البخاري، املعروف أبمري ابدشاه )ت  
 م.  2021هـ،  1442هر، القاهرة: جملة األز  -مبشيخة األزهر.

يليها: رسالة يف الكالم على قوله عليه الصالة والسالم: "من حجَّ فلم يرفْث ومل يفسْق خرجَ من  
 هـ(. 1006ذنوبهِّ كيومِّ َولدتُه أم ه"/ حممد بن عبدهللا الغزي التمراتشي )ت 

 هـ.  1442هدية عدد ذي احلجة من جملة األزهر 
 

زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت    /صر والِعشاءرفع الغشاء عن وقيَت صالة الع
 هـ(؛ حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.  970

عم ان: دار النور    -طبع مع كتاب احملقق: إرشاد املهتدين ترمجة اإلمام ابن جنيم زين الدين.
 م.   2021هـ،  1442املبني، 

 
هـ(؛   911)ت  السيوطي  عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    /ضوء الشمعة يف عدد اجلمعة

 ص.  44، عبدالسالم بن حممد العامرحتقيق 
 هـ. 20/2/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
للشرنباليل نور اإليضاح وجناة األرواح  بن علي   /ضوء املصباح شرح  السعود حممد  أليب 

املصري )ت   نوري علي.  1172إسكندر  دار حتقيق    -هـ(؛ حتقيق صهيب  تركيا:  دمشق؛ 
 م. 2021هـ،  1442الكتاب، 

 )يف العبادات، يف الفقه احلنفي(
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هـ،   1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -تحقيق عبداحملسن طه العبادي.وب
 م.  2021

 
  956إبراهيم بن حممد احلليب )ت ، املعروف حبليب كبري/  شرح منية املصليغنية املتملي يف 

حم حتقيق  األسامي.مد  هـ(؛  العلوم،    -أسد هللا  دار  اإلسالمية  اجلامعة  هـ،   1442ديوبند: 
 مج.  3م،  2021

 
هـ(؛    690حممد بن علي بن معلى القيسي السبيت )ت بعد    /غنية الناسك يف علم املناسك

 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق رضوان بن صاحل احلصري السوسي.
 م )أصله رسالة جامعية(. 

 
أليب العباس شهاب    /فتح اجلواد بشرح منظومة ابن العماد يف املعفو عنه من النجاسات

بريوت: دار الكتب    -هـ(؛ حتقيق حممود أمني السيد.  971)ت  الدين أمحد بن محزة الرملي  
 ص.  104م،  2021هـ،  1443العلمية، 

سبق بتحقيق عبدالرؤوف بن حممد الكمايل، وفيه اسم املؤلف وسنة وفاته: أبو العباس شهاب  
 هـ(. 971الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت 

 
فتح املنان ذي اجلالل واإلكرام ابلصواب يف أنه ال يلزم املصلي تسكني راء تكبرية اإلحرام  
وأنه ال مستند ملن جزم يف جزمها ابالشرتاط وإن كان قطُع أوهلا إذا وصلها بقوله مأمواًن 

أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الناجي احلليب أو إماًما وجزُم آخرِها هو اأَلوىَل واالحتياط/  
املدينة املنورة:    -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان، أمحد نضال القطيشات.  900)ت  

 م.  2021هـ،   1442دار اإلمام مسلم، 
 

  953مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت    /فرائد الفوائد يف أحكام املساجد
 . م 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -.حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباويهـ(؛ 
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 1070نوح بن مصطفى الرومي القونوي احلنفي )ت    /القول األظهر يف بيان احلج األكرب 

 . ايسر عدانن حسنهـ(؛ دراسة وحتقيق 
 . 216 - 175 م( ص 2018) 40، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
 974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت    /خمتصر اإليضاح يف علم املناسك

 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -هـ(؛ حتقيق ايسر داود آل ُعزير.
فيه   النووي، وبنيَّ  لإلمام  املناسك  اإليضاح يف علم  به حاشيته األصيلة على كتاب  اختصر 

 ملعتربة.   اختياراته، وضم إليه زايدات وفوائد من كتب املذهب ا
 

حتقيق عبدهللا بن علي   / هـ(  1083منسك ابن بلبان: حممد بن بدر الدين احلنبلي )ت  
 م. 2021هـ،  1442الرايض: إثراء املتون،  -السليمان.

 
أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي  /منهل اهلداة إىل معدِّل الصالة

السندي.  1187)ت   النيب  حق  الربكات  أيب  حتقيق  نون    -هـ(؛  الفاتح:  دار  إستانبول: 
 م. 2021هـ،  1442للدراسات والنشر، 

 وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي. 
 

  ؛هـ( 1333 اإلله آابدي )ت  حممد بن عبداحلق / النرباس يف بيان كيفيات مسح الراس
 .حتسني عبدهللا الدركزيل دراسة وحتقيق

 م(. 2020)  4ع  16نشر يف جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل، مج 
 

عمر   حتقيق(؛  هـ  1188)ت  براهيم اجلربيت  إحسن بن    /نزهة العني يف إخراج زكاة املعدنني
 .حسن الزهريي

 .فيما جتب فيه واملقدار الواجب  ،بداية الكتاب إىل الباب الثايندراسة وحتقيق من 
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 .296-253م( ص  2020) 26ع   2، اجلامعة العراقية، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل    /فاق عمرة املكي وامللحق به من اآل  نزهة املشتاق يف حلّ 
 .براهيم املشهداينإدراسة وحتقيق حممود  ؛هـ( 1228ت ) املكي

 .362-305 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

هـ(؛ ]حتقيق[ افتخار   1069)ت    لشرنباليلحسن بن عمار ا  /يضاح مع مراقي الفالحنور اإل 
  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -النقشبندي.  حممد إمساعيل  ،أمحد العطاري

   ص. 592م، 
 مع احلاشية اجلديدة املسماة النور والضياء من إفادات اإلمام أمحد رضا. 

 
 املعامالت وما إليها:

 
أليب إثبات ما ليس منه بد ملن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع واملد/  

 -.2ط  -هـ(؛ حتقيق حممد الشريف، عزت الساوري.  633السبيت )ت    العباس أمحد العزيف
 م.  2021هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف، 

 
هـ(؛    450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت    / األحكام السلطانية والوالايت الدينية

  1443القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -أعده ونسخه وصححه أمحد بن إسحاق بن حافظ.
 م.  2021هـ؟، 

 
 هـ(. 975حممد بن مصطفى األرضرومي دده أفندي )ت  /أحكام السياسة

عم ان: دار الفاروق،   -د أبو احلاج.صالح حمم  السياسة الراشدة يف الدولة املاجدة/طبع مع: 
 م. 2020هـ،  1441
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هـ(؛   911بن أيب بكر السيوطي )ت    جالل الدين عبدالرمحنبذل العسجد لسؤال املسجد/  
 ص.  18حتقيق عبدالسالم حممد العامر، 

 هـ. 2/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )وهو حول السؤال يف املسجد(

 
هـ(؛   520)ت    املنسوب إىل أيب بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشيحترمي االستمناء/  

  1442اإلسكندرية: دار املعايل،  -حتقيق عمرو شوقي عبدالعظيم، عمرو عبدالعظيم احلويين.
 م.  2021هـ، 

 
  1188ت  ) الفاسي الفهري  بن عبدهللا  يب حفص عمر  أل  / اق اق بشرح المية الزقّ حتفة احلذّ 

ات وخدمة الرتاث،  مركز األندلس للدراسفاس :    -.؛ دراسة وحتقيق أمحد بن حممد اإلدريسي(هـ
 ص.  677م،  2020هـ،  1441

 )يف القضاء(
 

حممد بن علي التسويل )ت  تقييد على قول أيب الضياء خليل: "وخصصت نية احلالف"/  
 هـ(؛ حتقيق عبدالقادر ابجي.  1258

 )شرح على مجلة يف خمتصر اخلليل يف ابب األميان: وخصصت نية احلالف..( 
 هـ(. 1442)ذو القعدة  114الثقافة والرتاث ع نشر يف جملة آفاق 

 
جعفر بن    /مجانة البحرين ودرة الصدفني: املسألة العكرية السرحانية يف إرث اجلد واجلدة

)ت   البحراين  السرتي  سعيد،    1342حممد  آل  علي  بن  حسن  حتقيق  هـ؟،    1440هـ(؛ 
 م. 2019
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لقاضي القضاة أيب حممد عبدهللا بن احلسني الناصحي    /اجلمع بني وقفي هالل واخلّصاف
 1442الكويت: األمانة العامة لألوقاف،    -هـ(؛ حتقيق تركي حممد حامد النصر.  447)ت  
 م.  2021هـ، 

 )اختصار لكتابني يف األوقاف( 
  

 911)ت  السيوطي    عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين  /اجلواب احلامت عن سؤال اخلامت
 ص.  15، عبدالسالم بن حممد العامرهـ(؛ حتقيق 

 )حديث وفقه( 
 هـ. 26/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
حتقيق أمحد إبراهيم الصاحلي، عيسى صاحل  حاشية الفناري على شرح السراجية للجرجاين/  

 السامرائي.
العلوم   جملة كلية  يف  نشر  الفرائض،  تعريف  إىل  املخطوط  بداية  من  وتعليق  وحتقيق  دراسة 

 م(.  2020هـ،  1442) 22/1اإلسالمية، جامعة املوصل، ع 
 م(. 2021هـ،  1442) 23/2 ع 15 مج وقسم آخر يف

 
ود بن  أليب عبدهللا حمم  /احقيقة امللك والرائسة يف اإلسالم أصول من الكالم يف امللك شرعً 

الكويت: مركز    -هـ(؛ اختاره وعين به حممد بن إبراهيم الشيباين.  896علي بن األزرق )ت  
 م.  2021هـ،  1442املخطوطات والرتاث والواثئق، 

 ة. ومعه مالحق مهم
 

هـ(؛ حتقيق يونس   689أليب الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي )ت بعد    /احلالل واحلرام
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -بـََقَيان.

 يف أحكام الصيد البحري، وفيه مباحث متنوعة نفيسة.
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  شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي   /مامةبة والعِ سان والعذَ الطيلَ   رِّ الغمامة يف دُ   رُّ دَ 
علي حممد.  974)ت   اثمر  حتقيق  التحصيل،    -هـ(؛  دار  م،   2020هـ،    1441اجليزة: 
 ص.162

 ص. 256م،  2020هـ،  1441وابلتحقيق نفسه: عم ان: دار الفتح، 
 

هـ(؛ حتقيق حممد عباس    1069)ت    حسن بن عمار الشرنباليل  / الدرة اليتيمة يف الغنيمة
 اجلميلي.

 )يف قسمة الغنائم( 
 .830 - 785 م( ص 2020) 18، اجلامعة العراقية عداب مداد اآلنشر يف جملة 

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت رسالتان يف اإلقطاع النبوي يف فلسطني/  

 هـ(؛ حتقيق حسام أمحد عبدالظاهر.  982جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي )ت  هـ(، 911
 هـ(. 1442)ربيع األول  2جـ 64نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية مج

اجلواب القومي ، ورسالة الغيطي تسمى:  الفضل العميم يف إقطاع متيم )رسالة السيوطي تسمى:  
 و القول القومي يف إقطاع متيم(، أقطاع السيد متيمعن السؤال املتعلق إب

 
 - هـ(؛ حتقيق طالب الساعدي.  1266حممد حسن النجفي )ت    / رسالة يف أحكام املواريث
 م.  2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية، 

 
، أو حممد بن سامل بن أمحد احلفين  جنم الدين أبو املكارم  /رسالة يف بطالن املسألة امللفقة

 . أيوب حممد جاسم دراسة وحتقيق ؛هـ( 1181ت ) احلفناوي
 . 306-271 ( ص2019) 3ج 11، اجلامعة العراقية عللبنات  ةجملة كلية الرتبينشرت يف 

 )من املسائل الفقهية املتعلقة بزواج املطلقة ثالاثا وما يتعلق به من احليل( 
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منال خليل  ؛ حتقيق  هـ(  942)ت  نور الدين علي بن ايسني الطرابلسي    / رسالة يف بيع الوقف
 . اجلبوري

 .489-478م(  2021) 1ع 28، جامعة اببل مجنسانيةجملة العلوم اإلنشرت يف 
 

حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري    بن   عامل  /رسالة يف رد شهادة من خرج لقدوم األمري 
 . صبيحة عالوي خلف دراسة وحتقيق (؛هـ 1122 )ت 

 .802-767ص  م( 2020) 65للدراسات اإلنسانية ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
 )يف السياسة الشرعية( 

 
أكمل الدين حممد بن أمحد البابريت )ت    /رسالة يف عدم جواز بيع احليوان ابحليوان نسيئة

 .دراسة وحتقيق عمار عبد احلسني عشم هـ(؛ 786
 . 289  –  262  م( ص   2021)  5، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  

 
 دراسة وحتقيق  ؛هـ(  1121حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري )ت بعد    /رسالة يف الوقف 

 .حُمي حامت سرهيد اجملمعي
 267م( ص    2017هـ،    1438)    36جامعة تكريت، ع ،  سالميةجملة العلوم اإلنشرت يف  

– 298. 
 

؛ هـ(  1066  األجهوري )ت   بن حممد  علينور الدين    /رسالة لطيفة تتعلق ابلنيابة يف الوظيفة
 . أمحد شاكر حممودحتقيق 

  ص  م(  2021هـ،    1442)  22/1نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوصل، ع  
342 - 370 . 

 
(؛ هـ  911  )ت جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /اخلدر عن قطع السدررفع  

 ص.  31حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، 
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 )يف حكم قطع شجر السدر: دراسة حديثية فقهية( 
 

أليب علي احلسن بن عثمان الونشريسي )ت رفع النزاع بني املتشاجرين يف أجر الرضاع/ 
 هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  788

 .195 – 169، ص هـ( 1443 صفر) 115نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

الرجراجي سعيد  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  الفقيه  )ت    شرح  ابخلراص  الشهري  املراكشي، 
حتقيق    /هـ( على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام البن عاصم األندلسي  1190

 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442أيت ملول: جامعة ابن زهر،  -عادل هلول.
 

 890أليب الفضل حممد بن حممد بن الشحنة )ت    /شرح منظومة ابن الشحنة يف الفرائض
 م  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -براهيم طه عبدالوهاب الصميدعي.هـ(؛ حتقيق إ

 )شرح فيه املؤلف منظومة أبيه: أيب الوليد بن الشحنة يف الفرائض(
 

تقدمي خالد زايدة؛ حتقيق أمحد عبدالوهاب العقد املنظم يف افرتاض طاعة اخلليفة األعظم/  
 م.  2021هـ،  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -الشرقاوي.

 يف أعلى العنوان: من رسائل اإلصالح يف الدولة العثمانية. 
 

 1314حممد نووي بن عمر الَبنتين االشافعي )ت    /عقود اللَُّجني يف بيان حقوق الزوجني 
 م.  2021هـ،  1442؟،  -هـ(؛ حققه وعلق عليه آصف عبدالقادر جيالين.

ومعه للمحقق: إظهار الزَّين يف إذهاب الشَّني يف التعليق على عقود اللجني يف بيان حقوق  
 الزوجني.

 
القر  الرتت  بياجمل  بيفتح  )ت    /بيبشرح كتاب  الشنشوري  حممد  بن  أمحد  الدين  مجال 

 هـ(. 999
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 م، ...  2016هـ،  1437دراسته وحتقيقه يف كلية اإلمام األعظم ببغداد، 
 )فرائض(

 

ر )يف علم القضاء(/ مشس الدين حممد بن إبراهيم السمديسي )ت    فتح املدبِّر للعاجز املقصِّ
 . رقية وليد عايد، يوسف حسن محدهـ(؛ حتقيق  932

 .ىل فصل كيفية تصحيح الدعوىإالدعوى الصحيحة دراسة وحتقيق من 
 . 262 - 227 م( ص 2018) 41تكريت، ع، جامعة سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن رعد   593)ت    املرغيناين  برهان الدين علي بن أيب بكرفرائض العثماين/  

 ص. 88م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الباالين.
 

حسن بن عمار الشرنبالين    /قهر امللة الكفرية ابألدلة احملمدية لتخريب دير احمللة اجلوانية
  م 2021هـ،    1442عم ان: دار النور املبني،    -حتقيق أمحد عبداملنعم رحيان.هـ(؛    1069)ت  

 )يف حكم بناء الكنائس يف البالد اإلسالمية( 
 

ايسر  ؛ حتقيق هـ( 1218علي بن عمر قاضي ابكثري )ت  /لشِ نْ القول األمثل يف مسألة ابحِ 
 .د العزيرو دا

 ( موراألق أبمر من ال يق الطل ث أو تعالق أو ابلثالف ابلطل مسألة احل)يف 
 م( ص   2021  هـ،  1442)  23/2، جامعة املوصل ع  سالميةجملة كلية العلوم اإلنشر يف  

371 – 391 . 
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /كشف الضبابة يف مسألة االستنابة
 سعيد.أمحد محيد   هـ(؛ حتقيق

 م(.  2020)أيلول  43نشر يف جملة آداب الفراهيدي، العراق، ع 
 )النيابة يف الوظائف( 
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بعناية بسام عبدالوهاب    /اجمللة: جملة األحكام العدلية: فقه املعامالت يف املذهب احلنفي
 ص. 592م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -.2ط -اجلايب.

 معها: قرار حقوق العائلة يف النكاح املدين والطالق: النكاح، االفرتاق.
 

أبو عبدهللا    /خمتصر النهاية والتمام يف معرفة الواثئق واألحكام، املعروف مبختصر املتِّيطيَّة 
بريوت: دار ابن    -حبيب خلوايت.هـ(؛ حتقيق صحراوي    750حممد بن هارون الكناين )ت  

 مج.  4م،   2021هـ،  1442حزم، 
 

؛ هـ(  1137  )ت صنع هللا بن علي بن خليل احلنفي    /مراصد احليطان يف املسائل الفقهية
 .برير سعد الدين السماين حتقيق حسني علي اخلزرجي، 

  .كتاب القسمة وما يتعلق هباحتقيق  
 .200-145 م( ص 2020) 1ج 31ع اجلامعةجملة كلية اإلمام األعظم نشر يف 

 
املرافعات الشرعية على مذهب احلنفية وما عليه الئحة ترتيب األحكام الشرعية املصرية 

هـ(؛ اعتىن بنشره رامي حممد   1342عبداحلكيم بن حممد السبكي )ت    /م  1910لسنة  
الرايحني،    -سلهب. دار  بريوت:  حسان؛  لطفي  إبراهيم  احلاج  وقفية  هـ،    1442األردن: 
 م.  2021

 م. 2001وسنة  1959مقارنة بقانون أصول احملاكمات الشرعية األردين لسنة 
 

تعليقاا عن فخر الدين أيب حممد إمساعيل البغدادي احلنبلي )ت   /بع البيعمسائل خالف من رُ 
الرايض: دار اإلداوة؛ مكة املكرمة: دار أطلس    -ي احمليميد.حتقيق حممد بن عل هـ(؛    610

 م. 2021هـ،  1442اخلضراء، 
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عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي  معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام/  
 2020هـ،    1441أربيل: جامعة صالح الدين،    - هدى فرهاد موسى.هـ(؛ حتقيق    844)ت  

 م )دكتوراه(. 
 

حممد بن علي بن املتَقنة الرحيب    /ثاملنظومة الرحبية املسماة ببغية الباحث عن مجل املوار 
 1442عم ان: دار الفاروق،    -هـ(؛ حتقيق مهند قاسم السواملة، رعد منري احلريري.  577)ت  
 ص. 94م،  2021هـ، 

 
  1127أليب العباس أمحد بن حممد اهلشتوكي التملي )ت  منظومة سراج الدين يف الفرائض/  

 هـ(؛ حتقيق؟
 م(.  2021هـ،   1442) 29نشرت يف جملة املذهب املالكي ع 

 
 التصوف اإلسالمي 

 
هـ(؛    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  األجوبة الالئقة عن األسئلة الفائقة/  
  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،    -إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.

 م.  2021هـ، 
يليه له: املقصد األسىن يف اإلشارات فيما وقع يف القرآن بشأن الشريعة واحلقيقة من الكتاابت،  

 النعوت واألمساء اإلهلية.  املقنع يف السهل املمتنع، احلق يف
 

أليب العباس   / إزالة اخلفاء وكشف األستار عن وجوه أنوار السرائر وسرائر األنوار للشريشي
)ت   الفاسي  يوسف  بن  العوينة.  1021أمحد  حمجوبة  حتقيق  املالكية،    -هـ(؛  دار  تونس: 

 م. 2021هـ،  1442
 )شرح لرائية الشريشي يف التصوف(
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هـ(؛ حتقيق   899أمحد زروق املالكي )ت    /املسكني إىل طريق الفتح والتمكنيإعانة املتوجه  
 م. 2021هـ،  1442تونس: دار املالكية،  -نزار محادي.

 
هـ(؛ إشراف    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  اإلعالم فيما بين عليه اإلسالم/  
هـ،   1442بحوث والنشر،  القاهرة: مؤسسة ابن عريب لل   -أمين محدي األكربي، علي مجعة.

 م.  2021
 يله له: حترير البيان يف تقرير شعب اإلميان ورتب اإلحسان، مراتب التقوى. 

 
بن حممد حسن ظافر املدين )ت  حممد ظافر    / أقرب الوسائل إلدراك معاين منتخبات الرسائل

النايض.  1321 علي  عارف  به  اعتىن  املتقدمةليبيا:     -هـ(؛  للدراسات  ليبيا  مركز  ،  جممع 
 ص.   278، م 2020هـ،  1441الدراسات السنوسية، 

 
القاهرة:   -.هـ(   1224  )ت أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين  إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم/  

 م.  2021هـ،  1442للنشر،  كشيدة
 . حمقق ومدقق على ثالث خمطوطات مغربيةذكر الناشر أنه 

 هـ.  1266يف سنة وفاة املؤلف اختالف، فقد وردت أيضاا سنة  
 

املؤيَّد/   الرفاعي )ت  الربهان    - حتقيق أمحد رمزة بن محود جحا.  هـ(؛  512أمحد بن علي 
 م.  2021هـ،  1443دمشق: دار الدقاق، 

 
هـ(/ أمحد   1132)ت    تثبيت الفؤاد بذكر كالم جمالس سيدي... عبدهللا بن علوي احلداد

 م.   2021هـ،    1443بريوت: دار احلاوي،    -هـ(.  12بن عبدالكرمي الشجار األحسائي )ق  
ال تلميذه...  مجعه  الذي  احلداد  اإلمام  العنوان: جمموع كالم  أعلى  تعليقات يف  مع  شجار، 

 عليه...  
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البهية يف الطريقة املولوية هـ(؛ حتقيق خالد   1195أمحد الطربزوين الكوسج )ت    / التحفة 
 م.  2021هـ،  1442اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية،  -حممد عبده.

 
هـ(؛ حتقيق   380)ت    أليب بكر حممد بن إسحاق الكالابذي   /هل التصوفأالتعرف ملذهب  

 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار نينوى،  -حممد أديب اجلادر.
 

حميي الدين حممد بن علي بن  تلقيح األذهان؛ الرسالة املوقظة؛ املوازنة؛ الفتوحات املدنية/  
القاهرة: مؤسسة ابن عريب    -هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.  638عريب )ت  

 م؟  2021هـ،  1442للبحوث والنشر، 
 

حتقيق أمحد رمزة بن محود    هـ(؛  512أمحد بن علي الرفاعي )ت  حالة أهل احلقيقة مع هللا/  
 م. 2021هـ،  1443دمشق: دار الدقاق،  -جحا.

 
هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي،    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت  در الدرر/  
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -علي مجعة.

 يليه له: كيمياء السعادة ألهل اإلرادة، مفاتح الغيب، سفري اإلهلام.
 

  1031زين الدين حممد عبدالرؤوف املناوي )ت  الدرر اجلوهرية يف شرح احلكم العطائية/  
 ص 376م،    2021هـ،    1443كتاب انشرون،  بريوت:    -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.

 
  / الداللة على صحة اإلجاابت وإثبات الكرامات ونقض ما نسب إىل مكي من األبيات

  املعروف اببن شق الليل )ت،  يب عبدهللا حممد بن إبراهيم بن عبدالسالم األنصاري الطليطليأل
 م.  2021هـ،  1442، دار فارسالكويت:  -.أنيس سامل ،حتقيق حممد علوان؛ هـ( 455
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سديد الدين عبداملعطي بن حممود  /الداللة على فوائد الرسالة املنسوبة إىل اإلمام القشريي
إربد: ركاز للنشر؛ عم ان:    -هـ(؛ حتقيق إبراهيم حيىي التييت.  638)ت    كندرياإلس  اللخمي

 مج. 2م،  2021هـ،  1443مكتبة الغامن للنشر، 
 

 1146عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /الرد املتني على منتقص العارف حميي الدين
القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،   -هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.

 م. 2021هـ،  1442
 

حممد بن إبراهيم اخلريي   / الرسالة الفاغية أبرج الفرقة الناجية من بني الطوائف الطاغية
أربيل: جامعة صالح الدين،   -.سريوان جميد متر قهـ(؛ دراسة وحتقي 622الفريوزاابدي )ت 

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2018هـ،  1439
 . ىل هناية الباب الثاينإ الكتاب  من بداية

 )املؤلف متصوف على طريقته، وفيه كالم( 
 

 465يب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي )ت  أل  / الرسالة القشريية يف علم التصوف
 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -اعتىن به إمساعيل عبداجلواد عبدالغين. هـ(؛

 
 768أليب السعادات عبدهللا بن أسعد اليافعي )ت    / روض الرايحني يف حكاايت الصاحلني

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -هـ(؛ وضع حواشيه عبداجلليل عبدالسالم.
 

يزدانيار  /املريدينروضة   (؛ حتقيق مصطفى  هـ  472  )ت   أليب جعفر حممد بن احلسني بن 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1440جامعة املنيا،   املنيا: -حممود رمضان.
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عماد الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم الواسطي،   /السلوك: قواعد يف السري إىل هللا تعاىل
هـ(، اعتىن به وليد بن حممد العلي، فيصل يوسف   711املعروف اببن شيخ احلزَّاميني )ت  

 مج.   2م،  2021هـ،  1442، : لطائف لنشر الكتب والرسائل العلميةالكويت:  -العلي.
 

أمحد    /بواهر آايت اجلواهر الغوثية  شرح اجلواهر اخلمس املسمى ضمائر السرائر اإلهلية يف 
 -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  1045هـ(، سامل بن شيخان )ت    1028الشناوي )ت  

 مج.  2م،  2021هـ،  1443بريوت: كتاب انشرون، 
 )يبدو أن اجمللد الثاين عنوانه: تكملة شرح اجلواهر اخلمس(

 
حممد حياة السندي )ت هـ(/    1132)ت    احلداد   ي لو شرح احلكم احلدادية لعبد هللا ابع

 ص. 88م،    2021هـ،    1443بريوت: كتاب،    -هـ(؛ اعتىن به عاصم إبراهيم الكيايل.  1163
 

هـ(،   1042رسوخ الدين إمساعيل بن أمحد األنقروي املولوي )ت    /شرح ديباجات املثنوي
( النابلسي  إمساعيل  بن  عبد  1143عبدالغين  حممد  خالد  حتقيق  املكتبة    -ه.هـ(؛  اجلزائر: 

 م.  2021هـ،  1442الفلسفية الصوفية، 
 

حميي الدين حممد بن علي بن   /شرح مشكل خلع النعلني واقتباس النور من موضع القدمني
القاهرة: مؤسسة ابن عريب    -هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.  638عريب )ت  

 م.  2021هـ،  1442للبحوث والنشر، 
ي  األندلسي )ت  /ع النعلنييليه: منت خل    هـ(. 546أليب القاسم أمحد بن احلسني بن َقسِّ

 
هـ(؛ حتقيق    832عبدالكرمي بن إبراهيم اجليلي )ت  شرح مشكالت الفتوحات البن عريب/  

 م. 2020هـ، حنو  1441القاهرة: دار العليا للنشر، حنو  -يوسف زيدان.
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هـ(؛   908جالل الدين حممد بن أسعد الدََّواين )ت    / شواكل احلُور يف شرح هياكل النور
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،   -حتقيق حممد رجب علي حسن.

 ومعه:
 منهوات الشارح اجلالل الدواين. -
 هـ(. 1101على شرح اهلياكل/ حممد مري زاهد اهلروي )ت  احلواشي الزاهدية -

 
  -أمين محدي.  /الطريقة األكربية احلامتية: أوراد وأحزاب الشيخ األكرب حميي الدين بن العريب

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -، منقحة ومزيدة.2ط
 

هـ(؛ حتقيق أنس    561 )ت  اجليالينبن موسى    عبدالقادر  /الفتح الرابين والفيض الرمحاين
 ص. 336م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -مهرة.

 
دراسة وحتقيق ؛  هـ(  618جنم الدين أمحد بن عمر كربى )ت    /فوائح اجلمال وفواتح اجلالل

 م. 2020هـ، حنو  1441القاهرة: دار العليا للنشر، حنو  -يوسف زيدان.
 )املؤلف مؤسس الطريقة الكربوية الصوفية( 

 
إمساعيل بن عبدهللا بن   أتليف  ؛حميي الدين بن عريبمن كالم  /لواقح األسرار ولوائح األنوار

القاهرة: مؤسسة ابن  -إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة. هـ(؛ 646سودكني )ت 
 م.  2021هـ،  1442عريب للبحوث والنشر، 

 
أليب املعايل عزيزي بن عبدامللك اجليلي،   /لوامع أنوار القلوب يف جوامع أسرار احملب واحملبوب

دمشق: دار التقوى،    -أنس حممد عدانن الشرفاوي.  عين به  هـ(؛  494املعروف بشيذلة )ت  
 م. 2020هـ،  1442

 )يف احلب عشقاا وتصوفاا، مع حكاايت..( 
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حلارث بن أسد هللا احملاسيب  ا /جمموعة النصائح الدينية والنفحات القدسية لنفع مجيع الربية
شعبان.هـ  243  )ت  عبدالرؤوف  مرجتي  املنيا،    املنيا:   - (؛  م   2020هـ،    1441جامعة 

 )ماجستري(. 
 

النفس الكفعمي.  /حماسبة  الشيخ  طاوس،  البيضاء،    -ابن  احملجة  دار  هـ،    1442بريوت: 
 م.  2021

 يليه: كشف الريبة عن أحكام الغيبة/ الشهيد الثاين. 
 

هـ(؛   922عائشة بنت يوسف الباعونية )ت    /املنتخب يف أصول الرتب يف علم التصوف
هـ،    1442القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات،    -حتقيق حممد السيد إبراهيم النصار.

 م.  2021
 

هـ(؛ تعليق    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    /نتائج األذكار يف املقربني واألبرار
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -عبدالباقي مفتاح.

 
حتقيق هـ(؛   505)ت مد الغزايل حمحممد بن  حامد أليب /وسائل احلاجات وآداب املناجاة
 م.  2021هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  - (.أمحد حممود أونلو )حبه يل خواجه

 
هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي،    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    /الوصااي

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -علي مجعة.
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 العلوم االجتماعية والسياسية والتعليمية 

 
 

الزيتونة احلشائشي )ت    / اتريخ جامع  بن عثمان  أمحد    1330حممد  بن  هـ(؛ حتقيق علي 
 ص.  108م،  2021هـ،  1443تونس: دار املازري،  -العالميي.

 
هـ(؛ ]تقدمي[    721أليب عبدهللا حممد بن أمحد التجاين )ت    /حتفة العروس ومتعة النفوس

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -شريف عبدالفهيم.
 )يف الثقافة اجلنسية( 

 
هـ(؛ حتقيق   965صاحل بن الصديق النمازي )ت    /جواهر العقد الفريد وبغية امللك الصنديد

 م. 2020هـ،  1442أهبا: احملقق،  -حممد بن منصور آل حاوي.
 

  977عبدالقادر بن حممد األنصاري اجلزيري احلنبلي )ت  خالصة الذهب يف فضل العرب/  
 م.  2021هـ؟،  1443، إربد، األردن: ركاز للنشر -حتقيق هنى عبدالرزاق احلفناوي.هـ(؛ 

 
م/    1718هـ،    1131فرت صرة خمصصات القبائل احلامية لقافلة احلاج الشامي سنة  د

علي عجيمي. بن حممد  هشام  للنشر،    -حتقيق  العريب  التاريخ  هـ،    1442إستانبول: مركز 
 م.  2021

 
هـ،    1330دفرت معاشات أئمة وخطباء وشيوخ وموظفي املسجد احلرام مبكة املكرمة سنة  

بن حممد علي عجيمي.م/    1883 للنشر،   - حتقيق هشام  العريب  التاريخ  إستانبول: مركز 
 م. 2021هـ،  1442

 
هـ(؛ ترمجة جان    1267)ت بعد    حممود ابيزيدي  املال  /رسالة يف عادات األكراد وتقاليدهم

 م.  2021هـ،  1443عم ان: دار خطوط وظالل،  -.دوست
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مد هـ(؛ حتقيق حم  875)ت    احلجازي اخلزرجي  شهاب الدين أمحد بن حممدرقيق السوق/  

بنات  عبداهلادي  ،يوسف  العلمية،    -.حسن  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1443بريوت: 
 ص. 2056

 
هـ(؛ حتقيق   1007حيىي بن بِّري علي، الشهري بنوعي زاده الرومي )ت    /شرح تعليم املتعلم 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -عمرو يوسف اجلندي.
 )وهو الشرح املنسوب للشيخ زين العرب إبراهيم بن إمساعيل(

 هـ(. 926يليه: اللؤلؤ النظيم يف َروم التعلم والتعليم/ زكراي بن حممد األنصاري )ت 
 هـ(.   12يليه: غاية اإلحكام يف آداب الفهم واإلفهام/ حممد بن علي الطحالوي )ق 
 هـ( 593)تعليم املتعلم طريق التعلم/ برهان اإلسالم النعمان بن إبراهيم الز رنوجي، ت 

 
هـ(؛  952أليب احلسن حممد بن حممد البكري الصد يقي )ت  /غاية الطلب يف فضل العرب

 سعد صبار صاحل.  حتقيق
 .212 - 193م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 3نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع

 
خلدون ابن  جوتشدتقدمي    /مقدمة  الوراق،    -.يوهان كريستوف  دار  هـ،   1443لندن: 

    م.2021
 .عن كل ما كتب عن املقدمة يف مجيع اللغات شاملة مع دراسة 

 
هـ(؛ حتقيق مصطفى حممد   597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    /النساء وما يتعلق هبن
 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار املنهاج القومي،  -صالح الدين القباين.
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 اللغة العربية 
 

  هـ(؛   953)ت    بن طولون الصاحليحممد بن علي  مشس الدين    /إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء
 حتقيق ابسل عيون السود.

 م(.  2021هـ،  1443)الربيعان  10 - 9جـ 57جملة العرب ابلرايض س نشر يف 
 

 حتقيق علي حكمت فاضل حممد. /أربع رسائل يف أمساء الساعات واألوقات
 .194 – 179 ص 29ع 7، العراق، مججملة دواةنشرت يف 

 ، فهي يف اللغة(يف أمساء الس اعات واألوقات  قصرية موعة نصوص ورسائل)جم
 هـ(، وهي بعنوان: أمساء ساعات النهار والليل. 1030لبهاء الدين العاملي )ت األوىل 

أمساء   هـ(، وعناوينها: أمساء ساعات الليل،  1027وسائرها لعبدهللا بن حممد احلسيين )ت  
 ساعات النهار، أمساء كل ثالث ليال.

 
   جاسم. حتقيق شفاء سعيد هـ(؛  791مسعود بن عمر التفتازاين )ت  /اإلرشاد

 .162  -  159م( ص    2021)  17ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، العراق، مج
 )منت يف النحو، وضعه املؤلف لولده( 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   577)ت    بن األنباري  عبدالرمحن بن حممد  أليب الربكات أسرار العربية/  

 ص.  240 م، 2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسني مشس الدين.
 

هـ(؛ راجعها    1336هارون عبدالرازق )ت    /أسهل الطرق لتعليم مبادئ النحو واإلعراب
 م.  2018هـ،  1439القاهرة: دار الطالئع،  -وضبطها حممد عبدالعزيز اهلالوي.

 
هـ(؛ حتقيق علي فودة  761عبدهللا بن هشام األنصاري )ت  /عرابعراب عن قواعد اإلاإل

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: درة الغواص للنشر،  -نيل.
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 1440القاهرة: مكتبة املشارق،  -حتقيق سليمان إبراهيم البلكيمي. /ألفيات النحو األربع 

 م.  2019هـ، 
 : وهي

   . والصرف واخلط والكتابة ألفية ابن معطي يف النحو -

  .ألفية ابن مالك يف النحو والصرف -

 ألفية اآلاثري يف النحو والصرف  -

 النحو والصرف واخلط. ألفية السيوطي يف -

  
 828لزين الدين أيب سعيد شعبان بن حممد القرشي )ت    /ألفية لسان العرب يف علوم األدب

 م.  2021هـ،    1442طيبة اخلضراء،  مكة املكرمة: دار    -حتقيق حممد حممد آل رحاب.هـ(؛  
 )يف علوم اللغة(

 
 828لزين الدين أيب سعيد شعبان بن حممد القرشي )ت    /ألفية جممع األرب يف علوم األدب

 م.  2021هـ،    1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -حتقيق حممد حممد آل رحاب.هـ(؛  
 )يف علوم اللغة(

 
هـ(؛ حتقيق    542احلسين )ت    بن الشجري  يب السعادات هبة هللا بن عليألاألمايل الشجرية/  

 ص. 856 م، 2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالسالم شاهني.
 )فيه كثري من علوم اللغة( 

 
حممد األنباري  عبدالرمحن بن    /اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني

 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -.هـ( 577)ت 
 



138 
 

أبو احملاسن حممد بن    /حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف شرح ملحة اإلعراب للحريري 
هـ،   1442بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق بشري عبدهللا املساري.  930عمر حبرق )ت  

 م.  2021
 

حتقيق حسن  هـ(؛    1111 )ت بعد  ي  خالد املوشِّ   /ابن احلاجب  حتفة الطالب نظم شافية
 . أمحد العثمان

 التحقيق من أول املنظومة حىت مجع التكسري. 
 .49-1 م( ص 2019) 29ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف 

 
  هـ(   1213أمحد بن موسى البيلي املالكي )ت    /تذكرة اإلخوان مبا قد حواه بسم هللا الرمحن

 بتحقيق لينا طهماز علي الدلوي: من مقدمة املخطوط إىل حرف اجلر )الالم(.  
 وبتحقيق أمين سعود متعب: من حرف اجلر )الالم( إىل آخر املخطوط. 

 . 310  – 271م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 2نشرا يف جملة اجلامعة العراقيه ع
 )شرح ألرجوزته يف احلروف العشرين من حروف اجلر(

 
  - هـ(؛ حتقيق عبداإلله نبهان.  1338طاهر بن صاحل اجلزائري )ت  ألصول التعريب/  التقريب  

 ص.   444م،   2018هـ،  1439دمشق: احملقق، اتريخ املقدمة 
 )نشر يف موقع جممع اللغة العربية بدمشق(

 
 -؟.هـ(؛ حتقيق  1285)ت    علي بن عثمان اآلقشهري  /شرح منت البناءتلخيص األساس يف  

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 
 هـ(.  1251تلخيص لكتاب "أساس البناء" ملؤلفه أمحد رشدي القره اغاجي )ت 

 
 .هـ( 299أليب احلسن حممد بن أمحد بن َكيسان )ت  /تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا
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ابن َكْيسان النحوي: حياته، آاثره، آراؤه/ حممد إبراهيم طبع مع هذا الكتاب وبتحقيق مؤلفه: 
 م. 2021هـ،  1442دار الذخائر؛ املدينة املنورة: املكتبة العمرية، القاهرة:  -البنا.

 
 ص. 114،  بن عبدهللا املشوح حتقيق منصوربن كيسان ال /تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا

 هـ. 28/1/1443شبكة األلوكة بتاريخ نشر يف 
 

 مشوين )ت علي بن حممد األ  /لفية ابن مالكأىل  إوضح املسالك  أ شرح  :  توضيح التوضيح 
 .هـ( 918 حنو

 م، ...  2018هـ،  1439دراسته وحتقيقه يف اجلامعة العراقية، 
 

حممد علي بن حممد   /القياسية()العوامل اجلواهر السنية يف شرح العوامل احملسنية يف النحو 
 .حسني علي الفتلي (؛ حتقيقهـ 1244 ت )حسن اآلراين الكاشاين 

 هـ، يف النحو( 1150)شرح لعوامل مال حمسن بن حممد طاهر القزويين، ت بعد 
 – 255م( ص   2020) 4ع  2نشر القسم األول يف جملة قرطاس املعرفة، العراق مج  

327 . 
 .224 - 183 ص م( 2021) 5 ع 3 والقسم الثاين يف مج

 
مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري حاشية ابن هشام على ألفية ابن مالك/  

 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار ابن عباس،  -هـ(؛ حتقيق نبيل صالح سليم. 708)ت 
 

قدم هـ(؛    968موسى بن أمحد احلجاوي احلنبلي )ت  حاشية اإلقناع: غريب لغة اإلقناع/  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: ركائز للنشر،  -هلا وأعاد بناءها إبراهيم بن ثواب الس َلمي.

 
اط على منت الرسالة يف علم البيان للسيد أمحد زيين دحالن  حاشية الشيخ عبدالقادر املشّ 

 . خالد مظهر العيساوي، منري حممد دحام دراسة وحتقيق /هـ( 1304 )ت
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 هـ( 1302بن علي املش اط، ت  )عبدالقادر
 . 664 – 627 م( ص 2021هـ،  1442) 66ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 

 
الشيخ خالد األزهري على منت اآلجّرومية يف علم   النجا على شرح  العالمة أيب  حاشية 

النبوة،    -.العربية مرياث  دار  للنشر:  مصطفى  حممد  السيد  مؤسسة  هـ،   1442القاهرة: 
 م.2021

 
النحو األزهرية يف علم  العطار على شرح  الشيخ حسن  العالمة  دار    - .حاشية  القاهرة: 

 م؟  2021هـ،  1442مرياث النبوة، 
 

هـ(؛ حتقيق عمر   994أمحد بن قاسم العب ادي )ت    /احلواشي والنكات والفوائد احملررات
الرشيدي. الرازي،    -خطاب  اإلمام  دار  القاهرة:  الصيب؛  الوابل  دار  هـ،   1442املنصورة: 

 م.  2021
 وهي حاشية على الشرح املختصر للسعد التفتازاين على منت تلخيص املفتاح للخطيب القزويين. 

 
حممد بن القاسم   /خطبة عائشة رضي هللا عنها يف الدفاع عن أبيها وتفسري غريبها ولغتها

 هـ(؛ حتقيق عبداللطيف أبو بكر بن صاحل.  328بن األنباري )ت 
 هـ(. 1442م ) 2021يونيو  17نشر يف جملة مشال جنوب ع 

 
نور الدين علي بن درر الآليل بشرح رسالة ابن وايل يف معرفة أنواع اجلناس وحبور الشعر/  

حنو   )ت  احلنفي  النَّبتييت  املنسي.  1065عبدالقادر  أشرف  حتقيق  معهد    -هـ(؛  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1443ملخطوطات العربية، النشر الرقمي، ا

 
النحوية )ت    /الدروس  انصف  سليمان    1337حفين  عماد  حممد  بعناية  وآخرون؛  هـ( 

 م )الكتاب األول والثاين والثالث(.  2021هـ،  1443إستانبول: دار السم ان،  -امللبنجي.
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إبراهيم بن أمحد هـ(؛ حتقيق    471)ت    عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين  /دالئل اإلعجاز

 م.  2021هـ،  1443الرابط: دار األمان،  -الوايف.
 هـ(. 1393ر بن عاشور )ت يليه: اإلجناز بوعد التعليق على دالئل اإلعجاز/ حممد الطاه

القسم األخري منه على ما ميكن أن يعد رسالة يف   احتوىو   ،علم املعاين من علوم البالغة)يف  
 ( بيان إعجاز القرآن

 
 - .فرج احلسيينهـ/  922 - 658يوان اخلط العريب يف سورية: نقوش العمائر اململوكية د

 ص.  563، 20م،  2 018هـ؟،  1440اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، 
 

رواء ظاهر محيد    ،علي حكمت فاضل حممدحتقيق    / رسالتان يف تسويغ االبتداء ابلنكرات
 ص. 128م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.إبراهيم
 ومها: 

تقييد األمثلة املستحضرة لبعض مسوغات االبتداء ابلنكرة/ أليب احلسن علي بن أمحد   -
 هـ(. 1049الرمسوكي املالكي )ت 

الآللئ املنثورات على نظم مسوغ االبتداء ابلنكرات/ حممد الزهار العزيزي الشافعي )ق   -
 هـ(. 13

 
هـ(؛   1150عبدهللا بن عثمان مستجي زاده الرومي )ت  رسالة شريفة ملعاين النفس النفيسة/  

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

 هـ. 1442هدية عدد شعبان من جملة األزهر 
 )يف تفسري األلفاظ املشرتكة(
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اليزدي احلائري )ت بن حممد علي  عبدالسميع    /رسالة يف اشتقاق اسم الفاعل من األعداد
 . حتقيق حممد نوري املوسوي، جنالء محيد جميد ؛هـ( 1260بعد 

م(    2021)  40ع  1، العراق مججملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعيةنشر يف  
 . 167-152 ص
 

 دراسة وحتقيق؛  هـ(  1200  ت الطرابزوين ) حممد بن حممود    /ثر وما يؤنَّ رسالة يف بيان ما يذكَّ 
 . رغد جهاد عبد

 . 324 – 279 م( ص 2021هـ،  1442) 66ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
 

هـ(؛    1079عبداملعطي املالكي الوفائي األزهري )ت بعد  رسالة يف تصريف الفعل املضارع/  
 . معن حيىي العبادي، شيبان أديب الشيباينحتقيق 

 . 366-329 ص م( 2020) 65للدراسات اإلنسانية ع من رأى  جملة سر  نشرت يف 
 

طالب  دراسة وحتقيق ؛هـ( 1200)ت  حممد بن صاحل املدين  /رسالة يف تعدي الفعل ولزومه
 . مخيس وادي

  –   275م( ص  2021)  1جـ  14ع  8اجلامعة العراقية س  ،للبنات   ةجملة كلية الرتبينشرت يف  
300 . 

 
يَ لُرَسي يَ تعدَّ ة فيما  ال   /ىتعدَّ ى وال  دراسة    (؛هـ  1200ت  املدين )طرابزوين  حممد بن حممود 

 . محد، ظافر خري هللا مجيلأوحتقيق مصطفى كامل 
 . 53-25 م( ص 2018) 26ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشرت يف 

 
خليل   حتقيق  هـ(؛   13)ق    قيم السيوطيأمحد بن حممد الزَّ   /شتقاق رغبة املشتاق يف علم اال

 .مساعيل حممودإبراهيم محودي، حقي إ
 .46-9 م( ص 2020) 1ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
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 )يف اللغة وأصول الفقه خاصة( 
 

 1320حممد املدرس احلائري الطهراين )ت بعد    رايض الناظر يف حمسنات الكاتب والشاعر/
احل جهاد  حسني  العرداوي،  عبدالوهاب  عبداإلله  حتقيق  .هـ(؛  الرنيم،    -ساين  دار  عم ان: 

 م. 2021هـ،  1442
 ( يف علم البيان والبديع)
 

شرف الدين أمحد بن حممود اجلندي احلنفي    / رُيانة الروح: القصيدة الكافية يف التصريف
 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار الذخائر،  - هـ(؛ حتقيق بيان حممد اجلباوي. 669)ت 

يليه: شرح القصيدة الكافية يف التصريف/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 
 هـ(. 911

 
هـ(؛ حتقيق عوض عاتق   972فخر الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت    /وميةشرح اآلجرُّ 

 م. 2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -.3ط -انصر.
 

  حتقيق  ؛هـ(  704بعد    )ت عفيف الدين ربيع بن حممد الكويف    /صَّلفشرح أبيات سيبويه وامل
 .منصور بن حممد بن سعيد الغامدي

 . 58-3 ص م( 2020)  65للدراسات اإلنسانية ع من رأى جملة سر  نشر يف 
 

شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري، املسمى حّل معاقد القواعد  
أو   1006)ت    يمحد حممد عارف التوقادي الزيل أيب الثناء  أل  /الاليت تثبت ابألدلة والشواهد

 م؟  2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -هـ(؛ حتقيق عمر علي الدليمي. 1009
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ستانبويل  اإلاتقيه جي صوالق حممد خليل بن حممد  /ىل طالب فن اخلليلإشرح حتفة اخلليل 
مؤسسة   -.عيسى سلمان درويش  ،الرسول الشكري  حتقيق مثىن عبدـ(؛  ه  1095  )ت احلنفي  

 ص.   134م،  2021هـ،  1442الصادق الثقافية، دار 
 

القاموس  970أليب الروح عيسى بن عبدالرحيم األمحدآابدي الكجرايت )ت    /شرح خطبة 
 . حممد هادي حممد عبدهللاهـ(؛ حتقيق 

 . 137  –  87م( ص    2021)  17ع  1نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، العراق، مج
 

  بن اخلباز  مشس الدين أمحد بن احلسني  /ية ابن معط يف النحوشرح الدرة األلفية: شرح ألف
 1442؟،    -حتقيق شريف عبدالكرمي النجار، علي بن حممد الشهري.هـ(؛    639املوصلي )ت  

 م.  2021هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق حممود   749بدر الدين احلسن بن قاسم املرادي )ت    /روض ابن احلاجبشرح عَ 
  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد العامودي، حممد حممود العامودي.

 ص.  192م، 
 

؛ حتقيق مسلمي جئ هـ(  864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت    /شرح قواعد اإلعراب
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية،  -له.
 

سيبويه )ت    /شرح كتاب  الرماين  عيسى  بن  علي  احلسن  شريف   384أليب  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم؛ عم ان: دار عمار،  -عبدالكرمي النجار.

 
الفريوز قطرب/    ةشرح مثلث الدين حممد بن يعقوب  أمحد  هـ(؛ حتقيق    816ابدي )ت  اجمد 

 ص.  136م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -إمساعيل عبدالكرمي.
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هـ(؛ حتقيق عجاج عودة   792سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت    / شرح مفتاح العلوم
 م. 2021هـ،  1442دمشق: دار التقوى،  -برغش.

 
هـ(؛ اعتىن به    905خالد بن عبدهللا األزهري )ت    /املقدمة األزهرية يف علم العربية  شرح

 م. 2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -عبدالرحيم بن عبدالكرمي بوَقطَّة.
 

دارة جنيبويه   ؟: - .سيوطيلل على عقود اجلمان هـ( 1277)ت طرة حمنض اببه الدمياين 
 م. 2021هـ؟،  1442، املعرفية

 )عقود اجلمان يف املعاين والبيان( 
 

  671العالقات الداللية يف معجم املصباح يف اجلمع بني األفعال والصحاح للقرطيب )ت 
  -شيماء حممد صربي جنم.  /هـ(: دراسة مع حتقيق الكتاب من حرف األلف الراء إىل الفاء

 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار، 
 

هباء الدين طاهر بن أمحد القزويين، املعروف ابلنجار )ت    / غاية التعريف يف علم التصريف
م   2021هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدهللا القرغويل.  575

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

مشس الدين أمحد بن  /يف النحو شرح ألفية ابن معطي: رح الدرة األلفيةالغرة املخفية يف ش
 -هـ(؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجار، علي بن حممد الشهري. 638)ت  بن اخلباز احلسني

 مج. 2م،  2021هـ،  1443عم ان: دار عمار، 

 
 629)ت   اللخميعيسى بن عبدالعزيز  /يف معاين اشتقاق حروف املعجم الغنيمة واملغنم

هـ،  1443، مكتبة دار البياندمشق:  -هـ(؛ حتقيق اثمر محزة علي، عمر حسن اجلبوري.
 م.  2021
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  1276إبراهيم بن حممد البيجوري )ت  فتح رب الربية على الدرة البهية نظم اآلجرومية/  

 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار ابن عباس،  -هـ(؛ حتقيق نبيل صالح سليم.
 
حممد بن عمر نووي جاوي   /غافر اخلطية على الكواكب اجللية يف نظم اآلجرومية ح فت

هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،   -.القلقشنديالسيد حسني  هـ(؛ حتقيق 1316)ت 
  م. 2021

 
هاين هـ(؛ حتقيق    1137إمساعيل حقي الربوسوي )ت    /الفروق: الفروق اللغوية واإلصالحية

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -حواس.
 

هـ(؛ حتقيق وجتميع صفاء    216عبدامللك بن قريب األصمعي )ت    /فيما يلحن فيه العامة
 م.  2020هـ،  1442القاهرة: املكتبة العمرية: دار الذخائر،  -صابر البيايت.

 
  224أليب يوسف يعقوب بن إسحاق السك يت )ت  ّفاظ يف كتاب هتذيب األلفاظ/  كنز احل

القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة،    -هـ(؛ وقف على طبعه وضبطه ومجع رواايته لويس شيخو.
 م. 2020هـ،  1441

 
  - عبداحملسن بن حممد القاسم.هـ(؛ حتقيق    672حممد بن عبدهللا بن مالك )ت  المية األفعال/  

 م )متون طالب العلم(.  2021هـ،  1443املدينة املنورة: احملقق، 
 

هـ(؛ حتقيق    685انصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي )ت    /لب األلباب يف علم اإلعراب
 م. 2021هـ،  1442إلبداع، الرايض: دار التميز وا -صالح بن عبدهللا بوجليع. 
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؛  هـ(  518يب الفضل أمحد بن حمم د امليداين )ت  أل  / صر اإلمام امليداين يف علم التَّصريفتخم
 حتقيق أمحد صفاء عبدالعزيز.

 م(.  2020)  46نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع 
 

هـ(؛ حتقيق   792سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت    /املختصر: شرح تلخيص املفتاح
 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار التقوى،  -عجاج عودة برغش.

 طبعة حمققة على أصول خطية نفيسة وموشحة بتعليقات مستقاة من أنفس حواشي الكتاب. 
 

القاهرة: دار    -هـ(.  791مسعود بن عمر التفتازاين )ت  سعد الدين أبو سعيد  خمتصر املعاين/  
 جـ. 2م،  2021هـ،  1442نور اليقني، 

 مع احلاشية لشيخ اهلند حممود حسن.
 

حسني بن معني الدين امليبدي، املعروف بقاضي مري مرضي الرضي على كافية ابن احلاجب/  
 هـ(. 910)ت 

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

 حتقيق  ؛هـ(  582  )ت بن بـَر ِّي النحوي    أليب حممد عبدهللا بن عبداجلبار   /مسألة يف معىن ثَّ 
 . طالب فرحان سعود

  –   139م( ص    2021)  17ع  1نشرت يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية، العراق، مج
157 . 

 
العرب لكالم  اجمليد  القرآن  ألفاظ  عبدهللا    / مطابقة  الفزراينأليب  أمحد  بن  النحوي،    حممد 

اب الطويل.  603)ت    لبهجةاملعروف  عبدالقادر  عبدهللا  حتقيق  الكتب    -هـ(؛  دار  بريوت: 
 ص.  72م،  2021هـ،  1442العلمية، 
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هـ(؛ حتقيق جنالء محيد    1140حممد بن حممد ابقر احلسيين املختاري )ت  املطرز يف اللغز/  
  2021هـ،    1442احللة، العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية،    -جميد، حممد نوري املوسوي. 

 ص.  264م، 
 كتاب يف األلغاز النحوية. 

 
)ت  مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري  مغين اللبيب عن كتب األعاريب/  

 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -هـ(. 761
 وعليه حاشية الدسوقي.

 
هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن   673أمني الدين أبو بكر حممد بن علي احمللي )ت    /مفتاح اإلعراب

 م؟  2021هـ؟،  1442القاهرة: دار نور اليقني،  -احلاج صاحل.
 

بو احلجاج مصطفى أ  حتقيق؛  هـ(  626يوسف بن أيب بكر السكاكي )ت    /مفتاح العلوم
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -النجار.

 
شهاب الدين ي/ حيان األندلس   شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب  املنحة السنية يف 

املنصورة: جامعة    -(؛ حتقيق ايمسني أمحد عالم.هـ  769ت  املصري )محد بن لؤلؤ بن النقيب  أ
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنصورة، 

 
ي  عل   حتقيق ودراسة  (؛هـ  1135  ت )حممد بن احلسن الفاضل اهلندي    /موضح أسرار النحو

 م.  2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية،   -.2ط -.موسى الكعيب
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا يوسف    216عن أيب سعيد عبدامللك بن قريب األصمعي )ت    /النبات
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: درة الغواص للنشر،  -الغنيم.
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 1142صالح بن حسني األخفش الصنعاين )ت    / الطرف يف اجلار واجملرور والظرفنزهة  
هـ،    1442صنعاء: مكتبة اإلرشاد،    -.3ط  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالقادر املعلمي.

 ص.  251م،  2021
يليه شرحه املسمى إحكام العقد الوسيم يف أحكام الظرف واجلار واجملرور وما لكل منهما من 

 هـ(.  1207التقسيم/ عبدالقادر بن أمحد الكوكباين )ت 
 

هـ(؛ حتقيق  761عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت  /نزهة الطرف يف علم الصرف
 م. 2021هـ،  1442نشر،  القاهرة: درة الغواص لل  -أمحد عبداجمليد هريدي.

 
السعودية،    -حممد بن جرمان العواجي.   /النقوش اإلسالمية يف موقع أم وقر مبحافظة بيشة

 م. 2019هـ،  1441
 

 -عبدهللا عبدالعزيز السعيد.نقوش ِحْسمى: كتاابت من صدر اإلسالم مشال غرب اململكة/  
 هـ. 1439الرايض: اجمللة العربية، 

 

هـ(؛   991فضيل جليب بن زنبللي علي مجايل )ت  /الوافية يف خمتصر الكافية البن احلاجب
   حتقيق رغد جهاد عبد.

 .165 - 156م( ص  2020هـ،  1441) 47مج 3نشر يف جملة اجلامعة العراقيه ع
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

  - هـ(؛ حتقيق مرزوق يوسف الغنيم.  4سعيد بن عبدالرمحن بن عبد ربه )ق  أرجوزة يف الطب/  
 م. 2021هـ؟،  1443الكويت: املركز العريب لتأليف وترمجة العلوم الصحية، 

 
؛ هـ( 710 ت ) محد بن إبراهيم احلنفي السروجيأ /حتفة األصحاب ونزهة ذوي األلباب

 مراد سندس زيدان.  دراسة وحتقيق
 م(.  2020)  46نشر يف جملة الرتاث العلمي العريب، العراق، ع 

 )ما جاء يف ذكر املعادن( 
 

زلة البغدادي    / تقومي األبدان وتدبري األمراض ومعرفة األسباب واألعراض أليب زكراي حيىي بن جِّ
 هـ(. 493)ت 

 حتقيق قسم أمراض املعدة/ هناد نعمة جميد. 
 نة والكلى/ سندس زيدان الشجريي.حتقيق قسم املثا

 م(. 2018) 2نشرا يف جملة املورد ع
 

 حتقيق حممد العطار. /جوامع كتاب جالينوس يف األمراض احلادثة يف العني 
 م(.  2019هـ، تشرين األول   1441)صفر  6-5نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع

 
هـ(؛ مراجعة وتصحيح حممد   313)ت    الرازييب بكر حممد بن زكراي  أل  /احلاوي يف الطب

 مج. 8م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد إمساعيل.
 

هـ(؛ دراسة    687عالء الدين أبو احلسن علي بن أيب حزم بن النفيس )ت  رسالة األعضاء/  
 م؟  2021هـ،  1443القاهرة: دار العليا للنشر،  -وحتقيق يوسف زيدان.

 



151 
 

 يوسف بن حممد القرشي؛ حتقيق مصطفى موالدي.رفع احلرية يف مساحة املستديرة/ 
 م(  2016هـ، نوفمرب  1438)صفر  2جـ 60نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية مج

 
الشارقة: معهد   -.عبدهللا مشعونحتقيق    هـ(؛  10)ق    أمحد احليايت الدمشقي  /شجرة الطب
 ص. 155م،  2019 هـ، 1440، الشارقة للرتاث 

 
  / هـ(  593شذرات من كتاب غاية السرور يف شرح الشذور للحكيم أيدمر اجللدكي )ت 

م،    2018هـ،    1439بريوت: الدار العربية للعلوم،    -حتقيق عبدالعزيز عبدالرمحن آل سعد.
 ص.  94

أربع جملدات، مل تسنح الظروف إبخراجه كامالا، فاخرتت نتفاا    بري يفقال يف املقدمة: "كتاب ك
 ". من أجزائه األربعة

بن موسى بن النقرات    ياحلسن عل   صناعة الكيمياء، أليب  هو شرح لديوان شذور الذهب يف)و 
 ( ، عرف اببن أرفع رأسه ياألندلس  ياألنصار 

 
 . وسن حسني حميميد راسة وحتقيقالبن يغمور؛ د /صفة املياه احلادة املعدنية

 .240-223 م( ص 2020)  44، العراق، ع جملة الرتاث العلمي العريبنشر يف 
 م(  19واملخطوط منسوخ يف أوائل القرن )ال يعرف املؤلف سوى بلقبه املذكور، 

 
هـ(؛   687عالء الدين أبو احلسن علي بن أيب حزم بن النفيس )ت  املختار من األغذية/  

 م؟ 2021هـ،  1443القاهرة: دار العليا للنشر،  -دراسة وحتقيق يوسف زيدان.
 

هـ(؛ حتقيق    230  –  210أليب علي حيىي بن غالب بن اخلياط البغدادي )ت بني  املسائل/  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  - هنى عبدالرازق احلفناوي.

 يليه: املقاالت على األحكام البسيطة مما ذكره احلكماء؛ رسالة يف دالئل القمر.  
 )يف الفلك( 
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ـ(؛ حتقيق ه  762صدقة بن إبراهيم الشاذيل )ت بعد    /العمدة الكحلية يف األمراض البصرية

خش ان. عبدالقادر  الوفائي،  ظافر  النفائس،    -حممد  دار  م،    2021هـ،    1442بريوت: 
 ص.832

 
 430أليب علي احلسن بن احلسن بن اهليثم )ت    /ماهية األثر الذي يبدو على وجه القمر

هـ،   1437الدوحة: مركز حسن بن حممد للدراسات التارخيية،    -حتقيق يوسف زيدان.   هـ(؛
 م.  2016

 
  )ت جنيب الدين حممد بن علي بن عمر السمرقندي    / مقالة يف كيفية تركيب طبقات العني

 هـ(؛ حتقيق زمان عبيد وانس.  619
 . 184  -  165م( ص    2020)  4ع  1نشر يف جملة إكليل للدراسات اإلنسانية، العراق، مج  

 
النقرس/     - هـ(؛ حتقيق يوسف زيدان.  311أليب بكر حممد بن زكراي الرازي )ت  مقالة يف 

 م.  2016هـ،  1437الدوحة: مركز حسن بن حممد للدراسات التارخيية، 
 

زمان عبيد    ؛ حتقيقامليقايتالقطجي  يوسف بن طوقان    /رألسعاوال اأح فكار يف معرفة  نزهة األ
 . وانس، عمار حممد يونس

 49  ص  ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1لة إكليل )العراق( مجنشر يف جم
- 67. 

 )يف الفلك والتنجيم( 
 

الداللة عشر  :نور  الثالث  القرن  يف  احلسايب  عبداجلبار    /اجلرب  بن  عبدالعزيز  الدين  فخر 
 1437الدوحة: مركز حسن بن حممد للدراسات التارخيية،    -اخلالطي؛ حتقيق رشدي راشد.

 م.  2016هـ، 
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هـ(؛ حتقيق   776جلمال الدين أيب املظفر يوسف بن حممد السرَّمر ِّي )ت    / الوابء والطاعون

آل شحالتوغ. رفقي  بن  دار    -شوكت  لطفي حسان؛ بريوت:  إبراهيم  احلاج  وقفية  األردن: 
 م. 2021هـ،  1442الرايحني، 
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 الفنون 
 

هـ(،    689بكتوت الرماح اخلازندار الظاهري )ت بعد  /    رسالتان يف الفروسية وعالج اخليل
عم ان: دار من    -هـ(؛ حتقيق أنور عودة اخلالدي.  620اخلوارزمي )ت حنو    ركن الدين محشار

 م.  2017هـ،  1438احمليط إىل اخلليج للنشر، 
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 األدب والشعر
 

صفاء عبدهللا    /حياته وما تبقى من شعره: هـ( 596  -هـ  529ابن الربَّاق الوادي آشي ) 
 .برهان

م(    2021)  40ع  1، العراق مجللفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية  جملة الرك نشر يف  
 .90-63 ص
 

حممد حمجوب ابن سعد اخلري البلنسي: حياته وما تبقى من شعره: مجع وتوثيق ودراسة/  
 حممد عبداجمليد. 

 هـ(. 1442)رجب  113نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

 . فراح قدوري صاحلأ /وما وصل إلينا من شعرههـ(  658  ابن الصفار املارديين )ت
 .177 – 160 م( ص 2019) 36، العراق عجملة والقلمنشر يف 

 
 علي كاظم علي املدين.أبو جلنك احلليب وما تبقى من شعره/ 

 هـ(. 1442)رجب  113نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 

  / حياته وآاثره من الشعر والنثر  :(ـه  639ت  أبو احلسن سهل بن حممد األزدي الغرانطي )
 .عارف عبدالكرمي مطرود

 . 322 - 267 م( 2021) 61ع جملة مركز دراسات الكوفةنشر يف 
 

وشعره/   حياته  املناقب:  يف  السابق  التيهان  بن  مالك  اهليثم  اخلزاعي.أبو  حسن   - عمار 
 ص.  146م،  2019هـ،  1440كربالء: العتبة احلسينية، 
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عبدهللا بن بر ي  له/  ي  وانتصار ابن برّ يف مقاماته  استدراكات ابن اخلشاب على احلريري  
 م 2019هـ،    1440دمشق: احملققة،    -هـ(؛ حتقيق ابتسام مرهون الصفار.  582املقدسي )ت  

 
هـ(؛   538أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري )ت  أعجب العجب يف شرح المية العرب/  

 م.  2021هـ،  1443الشارقة: مالمح للنشر،  -حتقيق حممد إبراهيم حور.
 

حممد بن علي بن فضل الطربي إمتاع البصر والقلب والسمع يف شرح املعلقات السبع/  
  1442،  الشارقة: مالمح للنشر  -بدرية بنت علي الزيداين.هـ(؛ حتقيق    1173املكي )ت  

 م.  2021هـ، 
 

.   /أمثال أكثم بن صيفي التميمي هـ،   1442الرايض: دار الصميعي،    -حممد بن أمحد معرب ِّ
 م.  2021

 
عز الدين عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة احلَموي )ت  أنس احملاضرة مبا يستحسن يف املذاكرة/  

 م.  2021هـ،  1442جدة: دار املنهاج،  -هـ(؛ حتقيق مجاعة من احملققني. 767
 

هـ(؛ خط عثمان طه؛ صححها وكتب   26كعب بن زهري بن أيب سلمى )ت  ابنت سعاد/  
 م[.  2021هـ،  1442معانيها علي العامري. ]املدينة املنورة، 

 نوان: إحياء البيان. يف أعلى الع
 

)ت    /البخالء البغدادي  اخلطيب  علي  بن  أمحد  بكر  السيد    463أليب  صاحل  حتقيق  هـ(؛ 
 م )ماجستري، ختصص حديث(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.

 مالحظة: الكتاب ليس خاصًّا ابحلديث.
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 أليب الفضل أمحد بن أيب طاهروجواابهتن وطرائف كالمهن وملح نوادرهن/    بالغات النساء
 1442،  اهليئة العامة لقصور الثقافةالقاهرة:    -هـ(؛ حتقيق حممد ساملان.  280)ت  بن طيفور  

 م.  2021هـ، 
 

عامر حبريي؛ أصول وحترير ودراسة يوسف  ترمجة رابعيات اخليام عن عمرايت فيتز جريالد/  
 ص.  114م،  2021هـ،  1442: فضاءات للنشر، عم ان -بكار.

 
هـ(؛ تقدمي   1008)ت    داود بن عمر األنطاكي  /تزيني األسواق بتفصيل أشواق العشاق 

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -شريف عبدالفهيم.
 

قتيبة )ت   الكّتاب البن  أدب  بن حممد   /هـ(  270تفسري خطبة  أليب احلسن عبدالباقي 
الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي   -هـ(؛ حتقيق خالد عايش احلايف.   400النحوي )ت  

 م.   2021هـ،  1442الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا، 
 

هـ(؛ حتقيق  540املنسوب أليب منصور اجلواليقي )ت  / تفسري مقصورة أيب صفوان األسدي
 إبراهيم بن سعد احلقيل. 

 م(. 2021)إبريل  609نشر يف جملة البيان )الكويت( ع 
 

شعره وجهوده    : هـ(  463  تاحلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي )
 .حازم عالوي الغامني /األدبية

 . 364  - 335م( ص  2020) 26صرة، العراق ع نشر يف جملة دراسات إسالمية معا
 

هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم حور، أمحد    284أليب عبادة الوليد بن عبيد البحرتي )ت    /احلماسة
 م.  2021هـ،  1443الشارقة: مالمح للنشر،  -حممد عبيد.
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هـ(؛ حتقيق   1169احلليب )ت    قاسم بن حممد البكرجيالدر املنتخب من أمثال العرب/  
 ص.  808م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -بسام مصباح األغرب.

 
 2021هـ،    1443تكريت: دار اإلبداع،    -.حممود عيدان الدليمي  / ديوان ابن حزم الكبري 

 ص.  200م، 
 

حممد بن علي بن عريب الطائي )ت ديوان ابن العريب: املعارف اإلهلية واللطائف الروحانية/ 
 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار نينوى،  -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز سلطان املنصوب. 638

 
القاهرة:    -حتقيق وشرح وتقدمي عبدالرازق حويزي.  / هـ(   637ديوان ابن املستوىف اإلربلي )ت  

 ص. 694م،  2021هـ؟،  1443الواثئق القومية، دار الكتب و 
 

مجع وحتقيق ودراسة   / هـ(  399  ت)نطاكي  محد بن حممد األأيب حامد  أ  :يب الرقعمقأديوان  
 م. 2021هـ،  1443العراق،  -ط، مزيدة ومنقحة.  -.حممد حسني املهداوي

 
إربد:  -حتقيق هشام عبدالقادر لعجاج.  /ديوان أيب الفيض املفضل أزايت اخلرشايف احلسين

 ص. 496م،  2021هـ،  1443ركاز للنشر، 
 

( الثعاليب  العاشور  عين جبمعه وحتقيقه  /هـ(   429  -   350ديوان   متوز  دمشق:  -.شاكر 
 م. 2021هـ،  1443للنشر، 

 
القاهرة: اهليئة العامة لقصور   -.هـ(   117ديوان ذي الرمة غيالن بن عقبة التميمي )ت  

 م. 2021هـ،  1442الثقافة، 
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هـ(؛ حتقيق يوسف    323صنعة أيب عبدهللا إبراهيم بن حممد نفطويه )ت  ديوان السموأل/  
 م.  2021هـ،  1443الشارقة: مالمح للنشر،  -. -السن اري.

 )سبق نشره يف جملة العرب(
 

هـ(؛   1121أمحد العلوي العاملي )ت    عبداحلسيب بن ديوان الشيخ حسن مصبَّح احللي/  
العراق: مركز العالمة احللي إلحياء تراث حوزة    -حتقيق عباس هاين اجلر اخ، أسعد حممد النجار.

 م. 2019هـ؟،  1440احللة العلمية، 
 م( 1899هـ،  1317، ت بَّح احلليصحسن بن حمسن بن حسني احلل ي الشهري مبُ )
 

اجليالين/   يوسف زيدان.ديوان عبدالقادر  للنشر، حنو   -دراسة وحتقيق  العليا  دار  القاهرة: 
 م.  2021هـ، حنو  1441

 
ع وحتقيق جماهد  مج  /حممد بن عبيد هللا الُعْتيبِّ البصري:  (هـ  228ت  )ديوان الُعْتيب القرشي  

 م.   2021هـ،    1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي،    -.مصطفى هبجت
 

مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي )ت ديوان الغزل املطلوب يف احملب واحملبوب/  
بريوت: دار الكتب    -ايسر حممد ايسني البدري، وليد جاسم الزبيدي.هـ(؛ حتقيق    1033

 ص. 160م،  2021هـ؟،  1442العلمية، 
 بذيله: جمموعة أبيات وجدت يف مؤلفاته وخمطوطاته األخرى. و 
 

العراق: مركز العالمة   -صنعة سعد احلداد.  /هـ[  850]ت  ديوان مغامس بن داغر احللي  
 م 2019هـ؟،  1440احللي إلحياء تراث حوزة احللة العلمية، 

 
 -.خباب مسري الالمي حتقيق / هـ( 1230)ت   قيور ديوان هاشم بن حردان الكعيب الد

 م. 2021هـ،  1442، الدار العربية للموسوعات بريوت: 
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)ت   املخزومي  عمرية  البن  األندلسية  الديوانية  مطر   / هـ(  658الرسائل  ظاهر  ترمجة 

 م.  2021هـ،  1442الكويت: مركز طروس للنشر،  -الشمري.
 

 .خالد عبد الكاظم عذاري /خباره وما تبقى من شعرهأ  :شبيليالشاعر أمحد بن سّيد اإل 
 .42 - 30  م( ص 2021) 1ع 14اإلنسانية، جامعة املثىن مج وروك للعلوم أجملة نشر يف 

 
هـ(؛ حتقيق    748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت    /شذور الذهب: رسائل وفصول

 م.  2021هـ،  1443الرايض: آفاق املعرفة،  -عبدالرمحن بن حسن قائد.
 

  - حتقيق مهند حيىي إمساعيل.هـ(؛    794حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي )ت    / شرح الربدة
 ص. 583م،  2019هـ،  1440ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 

 
الرومي؛ حتقيق حممود حممد العامودي،   حممد بن حسني بن أيب الجك شرح المية العرب/  

 ص.  112م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد حممود العامودي.
 

هـ(؛    458)ت    بن سيده املرسي   إمساعيليب احلسن علي بن  أل  /شرح مشكل شعر املتنيب 
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -حممد رضوان الداية.  حتقيق

 
حتقيق    هـ(؛  502أليب زكراي حيىي بن علي اخلطيب التربيزي )ت    /شرح املقصورتني البن دريد

هـ،    1442السالم،  القاهرة: دار    -ط، جديدة مصححة ومنقحة ومزيدة.  -فخر الدين قباوة.
 ص. 136م،  2021

 
دريد/   ابن  مقصورة  األزد  أليبشرح  دريد  بن  احلسني  بن  حممد  )ت  بكر  هـ(؛    321ي 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -حتقيق؟.
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هـ(:   465العلوي )ت  أبو احلسن حممد بن عبيدهللا شرف السادة احلسيين البلخي

دمشق: دار أمل اجلديدة،   -.حممد عويد الساير دراسة وصنعة وتوثيقحياته، شعره، نثره/ 
 ص.  88م،  2019هـ،  1440

 
 صفاء عبدهللا برهان. هـ(/   623  – 554شعر ابن هشام القرطيب ) 

 .484-413 ص م( 2020)  65للدراسات اإلنسانية ع من رأى جملة سر  نشر يف 
 )مجع لشتات شعره(  

 
الشارقة:   -مجع ودراسة إبراهيم بن سعد احلقيل.   /شعر منظور بن حبة الفقعسي األسدي

 م.  2021هـ،   1443مالمح للنشر، 
 

  - مجع ودراسة إبراهيم بن سعد احلقيل.  /هـ(  130شعر ُيىي بن نوفل احلمريي )ت حنو  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي، 

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

 عدانن الكروي. 
 حتقيق موضوع االختضاب ابحلناء والكتم. 

 . 186-163 ( ص2019) 2ج 11، اجلامعة العراقية عنات جملة كلية الرتبيه للبنشر يف 
 

عباس هاين  ]مجع ودراسة[    /حياته وشعره  :هـ(  1318الشيخ عباس بن علّي الِعَذارّي )ت  
 .اجلراخ، مهدية شاكر حسني

 .28 - 1 م( ص 2021) 3ع  11مج نسانيةجملة مركز اببل للدراسات اإلنشر يف 
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الربدة بن عجيبة احلسين )ت    /العمدة يف شرح  بن حممد  اعتىن جبمعه   1224أمحد  هـ(؛ 
م،   2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -وتقدميه عبدالسالم العمراين اخلالدي.

 ص. 320
 

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي    /غيث األدب الذي انسجم يف شرح المية العجم
  2021هـ،    1442تونس: الدار املالكية،    - هـ(؛ حتقيق عبدالسالم اهلم ايل سعود.  764)ت  
 مج.  4م، 
 

إعداد عبدهللا بن    / هـ(  1342  –   1285الفارس والشاعر علي احلميدة: حياته وشعره )
 م.  2021هـ،  1442بريوت: جداول للنشر،  -عبدالعزيز احلميدة.

 
القاهرة: املكتبة األزهرية   -؛ حتقيق؟.هـ( 285أليب العباس حممد بن يزيد املربد )ت  /الفاضل
 م. 2021هـ،  1442للرتاث، 

 
 هـ[/ مجع وحتقيق فهد بن علي السعدي.   12]ق    الفائت من ديوان حممد بن عبدهللا املعويل

 م(. 2019هـ،  1440) 2نشر يف جملة الذكرة، ُعمان، ع
 
  يب الوفاء هباء الدين عبدهللا بن مصطفى بن جرجيس الفيضي املوصلي )ت أل  /املُْقَفل  تح ف

 م 2021هـ،    1442املوصل: دار وأشرقت،    -.حتقيق رأفت لؤي حسني آل فرج؛  هـ(  1309
 رسالة تتضمن حل  لغز األديب حمَّمد صديق اجلليلي،  أو شرح امللغوز وبيان الرموز)فتح املقفل،  

 ( حول لفظة "أملاس" هـ( 1290 )ت 
 

  392أليب الفتح عثمان بن جين )ت    / الَفْسر الصغري: تفسري أبيات املعاين يف شعر املتنيب
الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي الدكتور عبدالعزيز   -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن انصر املانع.
 م.    2021هـ،  1442املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا، 
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وب املتنيب  بعد    /تهيالم  سرقته يف معاين  ان ييف ختطئة  املوصلي )ت  العلوي  بن فضل  مظفر 

  هـ(.640
"/  تهيالم  سرقته يف معاين  انييف ختطئة املتنيب وب"املستدرکة ملخطوطة    اتياألب  یعل   ةيقيدراسة حتق

 . انيفاطمة عل  ،حمسين بالسم
 .49-23 م( ص 2020) 2ع 85مج نسانيةدايىل للبحوث اإل جملةنشر يف 

 
  1113أمحد بن فضل هللا املولوي )ت    / فيض احلرم يف آداب وشرائط املطالعة وما يتعلق هبا

 ص. 144م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ حتقيق زيد الشريف.
)هكذا ورد اسم املؤلف على الغالف، وهو أمحد بن عيسى بن لطف هللا املولوي السالنيكي،  

 املعروف بعاشقي( 
 

ودراسة مجع  اإلشبيلي:  العطار  بن  القاسم  أيب  شعر  من  تبقى  حممد   / ما  حمجوب  حممد 
 عبداجمليد.

 . 53 – 33هـ( ص  1443)صفر  115نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
 هـ( 500يعرف اسم الشاعر، وكان بعد )ال 

 
بط ابن التعاويذي )ت هـ( املستدرك على نشرة مرجليوث  587 ما مل ينشر من شعر السِّ

نَّاري  /م( 1940 )ت  . يوسف حممد جنيب الس ِّ
 .648-597ص  م( 2020)  65للدراسات اإلنسانية ع من رأى جملة سر  نشر يف 

 
أليب أمحد بن علي بن َمْعقِّل األزدي املهلَّيب )ت    / املتنيب املآخذ على شراح ديوان أيب الطيب  

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي   -. 2ط  -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن انصر املانع.  644
 م.   2021هـ،  1442الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا، 
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  359احلسني بن حممد الكاتب )ت    املتبقي من رسائل ابن العميد أيب الفضل حممد بن
القاهرة: درة الغواص   -مجعها وحققها إحسان ذنون الثامري. /هـ(، مع دراسة لعصره وسريته

 م. 2021هـ،  1442للنشر، 
 

حرره وعلق   /من القرن الثاين عشر إىل الرابع عشر اهلجري اجملموع يف شعر علماء هجر
هـ،   1442القاهرة: شركة مدبويل،   -. عليه وصنع ترامجه حممود بن حممد آل الشيخ مبارك

 م.  2021
من كتاب   ومزيدة  نسخة مصححة  ألفه حممد    "شعراء هجر"وهي  مبارك  الذي  الشيخ  آل 

 .وعبدالفتاح احللو
 

مجع شهاب الدين    / لعدة أدابء  جمموع يشتمل على مكاتبات وألغاز واستدعاءات ومعميات
بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد يوسف بنات.  887أمحد بن حممد بن اهلائم املنصوري )ت  

 ص. 112م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 
 

هـ(؛ تقدمي سحر   1308حسن اآلاليت )ت بعد    /جمموعة متفرقات من جممع األمثال العامية
 ص.  136م،  2021هـ،  1442، أملانيا: دار الليربالية -شلودة.

 
هـ(؛ قرأه وعلق حواشيه مصعب   334حممد بن أمحد العميدي )ت    /خمتصر تنقيح البالغة

 م. 2021هـ،  1443الشارقة: مالمح للنشر،  -ماجد.
 )األصل للمؤلف نفسه، وهو كبري، يف األدب(

 
البالغة ]أو[  خمزون  املعدوم،  واللفظ  املنظوم  والدر  الفصول  وهو  :  املخزون  فصوص 

امليكايل )ت    /املستخرجة من رسائله الفضل  عبدالرازق حويزي.  436أليب    -هـ(؛ حتقيق 
 ص. 642م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية، 
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املستدرك على ديوان السيد حممد سعيد احلبويب من كتاب نوادر اآلاثر للسيد عبدالرزاق  
هـ،   1442عم ان: دار الرنيم،    -ب العرداوي، حازم كرمي الكاليب .عبداإلله عبدالوها   املقرم/
 م.  2021

 
 صفاء عبدهللا برهان.  /املستدرك على شعر ابن َحرِيق البلنسي

حممد    األستاذهـ( الذي مجعه للمرة األوىل    622ستدراك على شعر ابن حريق البلنسي )ت  )ا
 ( بن شريفة
 . 36 - 21 م( ص 2020) 41ع جامعة واسط ،جملة كلية الرتبيةنشر يف 

 
 مرزوق يونس.  /املستدرك على شعر زايد األعجم
 هـ(.  1442)حمرم وصفر   8و  7جـ  56نشر يف جملة العرب )الرايض( س 

 استدرك به على كتاب "شعر زايد األعجم"/ يوسف حسني بكار. 
 

 . صفاء عبدهللا برهان  املستدرك على شعر صفوان بن إدريس التُّجييب/
 . 513 – 467 م( ص 2021) 18-17ع 9، العراق مججملة تسليمنشر يف 

 بيتاا(  71)استدراك على جمموع شعر صفوان صنعة حممد بن شريفة، بلغ 
 

بريوت:    -مجعت نصوصها وقدمت هلا اندية غازي العزاوي.  /من شروح شعر املتنيب املفقودة
 ص.   334م،  2021هـ،  1442دار البشائر اإلسالمية، 

 
 حتقيق حياة قارة. نبذة من شعر أيب الطيب الرُّندي ونظمه ليست يف ديوانه املطبوع/ 

 م(  2016هـ، نوفمرب  1438)صفر   2جـ 60نشرت يف جملة معهد املخطوطات العربية مج
 

حتقيق رايض  ؛  هـ(  921املعروف بدقون )ت   ، محد بن حممد بن يوسفأ  /ندبة جزيرة األندلس 
 .محد عبيد العاينأ
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 . 311-292 م( ص2021) 3ع 2ج 28مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشر يف 
 )قصيدة، يف أحوال األندلس، يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني(

 
 . بلقيس خلف رويح  /اهـ( شاعرً  323 نفطويه النحوي )ت

 قطعة شعرية( 53بيتاا يف  153)مجع ملا تبقى من شعره، بلغ 
 .394 - 367 م( ص 2020) 9، العراق عكلية الشيخ الطوسينشر يف جملة  

 

الشعر )ت    /نقد  الكاتب  بن جعفر  السود.  377قدامة  عيون   - هـ(؛ حتقيق حممد ابسل 
 م.  2021هـ،  1442الشارقة: مالمح للنشر، 

 
 1266حمسن بن عبدالكرمي الصنعاين )ت    /اهليكل اللطيف يف مدح حلية اجلسم الشريف 

 1442،  مركز البوالقية اجلديدة للدراسات الرتاثيةالقاهرة:    -هـ(؛ حتقيق صاحل حممد عبدالفتاح.
 م.  2021هـ، 

 
الشارقة: مالمح    -هـ(؛ حتقيق عباس هاين اجلر اخ.  296حممد بن داود بن اجلراح )ت    / الورقة

 م. 2021هـ،  1443للنشر، 
 )تراجم شعراء ومناذج من شعرهم( 

 
-.حممد أبو اخلري السيد  هـ(؛ حتقيق  808 )ت  طاهر بن احلسن بن حبيب احلليب  /وشي الربدة 

 ص. 247 م، 2019 هـ، 1440، يب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرميد
 . وهو شرح لربدة البوصريي

 
  - حممد علي عطا.  /وصف ديك للُهبريي وشرح غريبه البن خالويه استالاًل وحتقيًقا ودراسة

 م.   2019هـ،  1440القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي، 
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 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم 
 يشمل األنساب 
 احملدِّثني والرواة يف قسم احلديث، وتراجم الصحابة يف السرية والشمائل()الحظ: تراجم 

 
هـ(؛   327عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن أيب حامت الرازي )ت  آداب الشافعي ومناقبه/  

العاملية،    -شرحه ووثق نصوصه شعبان حممد مازن شع ار. الرسالة  دار  هـ،   1442دمشق: 
 م.  2021

 
حياته، آاثره، آراؤه، مع حتقيق كتابه تلقيب القوايف وتلقيب حركاهتا/  ابن َكْيسان النحوي:  

 م2021هـ،    1442دار الذخائر؛ املدينة املنورة: املكتبة العمرية،  :  القاهرة  -حممد إبراهيم البنا.
 

قرئ )ت  أخبار النحويني/  
ُ
هـ(؛ حتقيق حممد إبراهيم   349أليب طاهر عبدالواحد بن عمر امل

 م. 2021هـ،  1442دار الذخائر؛ املدينة املنورة: املكتبة العمرية، : القاهرة -البنا.
بعض بعضهم عن  وأخذ  ومراتبهم  البصريني  النحويني  أخبار  بن   /ومعه:  احلسن  أليب سعيد 

 .هـ(  368عبدهللا السريايف )ت 
 
: مالك بن أنس األصبحي املدين وحممد بن إدريس  نتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاءاال

الشافعي املطليب وأيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف وعيون أخبارهم الشاهدة إبمامتهم  
اعتىن به   هـ(؛ 463يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب )ت وفضلهم يف آداهبم وعلمهم/  

 ص. 442م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار السالم،  -عبدالفتاح أبو غدة.
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احلرمني العني يف مشايخ  الدهلوي )ت    /إنسان  بن عبدالرحيم  أمحد  هـ(؛   1176ويل هللا 
  ؛ اهلند: دار احلديث الكتانية   بريوت؛ طنجة:   - .تعريب وحتقيق عبداألحد بن يوسف الفالحي

 م.  2021هـ؟،  1442، دار احلمد
 مع ملحق لصور إجازات وواثئق مهمة للشاه ويل هللا ومشاخيه وغريهم. 

 
حممد  هـ(؛ حتقيق    879زين الدين أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوين )ت    اتج الرتاجم/ 

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -خري رمضان يوسف.
أصحاب الشأن، هذا وغريه من الكتب، )سألت صاحب املكتبة إن كان قد طبعه إبذن من  

 فلم جيب(! 
 

)ت بعد   أتييدات العلماء واجملتهدين أليب اخلري عماد الدين حممد حكيم بن عبدهللا البافقي
 هـ(/ حتقيق ميثم سويدان احلمريي.  1081

 م(.  2020هـ، آذار  1441)شعبان   7نشر يف جملة اخلزانة الصادرة يف كربالء، ع
 من علماء شيعة( )شهادات تزكية له 

 
هـ(؛ حتقيق محادة    1227عبدهللا حجازي الشرقاوي )ت    /التحفة البهية يف طبقات الشافعية

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -جابر قناوي.
 

الرتاجم اجلليلة اجللية واألشياخ العالية العلية، املسمى معجم شيوخ تقي الدين السبكي، 
أتليف أمحد بن أيبك احلسامي، املعروف اببن الدمياطي )ت    /هـ(  756قاضي القضاة )ت  

 م.   2021هـ،    1442؟: مركز مرآة الزمان للبحث العلمي،    -هـ(؛ حتقيق طارق صربة.  749
 

)يف اجلاهلية(/ غرس الدين خليل بن إبراهيم تنبيه الفهيم بذكر من تسمى ابسم حممد الكرمي  
 هـ(؛ حتقيق فارس عِّر اك معروف.  1105اللقاين )ت 

 .259 - 238 م( ص 2021) 8ع  28مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشر يف 
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  هـ(؛ حتقيق   430عبدهللا األصفهاين )ت  أليب نعيم أمحد بن    /حلية األولياء وطبقات األصفياء

 م. 2021هـ،  1442اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -حممد نصر أيب جبل.
 

حياة السيد العالمة عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس ابعلوي احلسيين ومشيخته ومؤلفاته 
بنان: دار  ل  -إعداد واعتناء حممد أبو بكر ابذيب. هـ(/    1192القاهرة    - هـ    1135)ترمي  

 م.  2021هـ،  1443نون للدراسات والنشر، 
 يليها: 

 مجلة ما وقع للعبد عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس من التآليف.
العيدروس/   القد وس يف مناقب السيد عبدالرمحن بن مصطفى  قطعة من كتاب فتح املهيمن 

 هـ(.  1199البنه مصطفى )ت 
 

هـ(؛ حتقيق   891مشس الدين بن عمر بن عزم التونسي )ت  دستور اإلعالم مبعارف األعالم/  
 ص.   1000م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هشام صمايري.

 
يف العزَ   أمحد بن حممد  أليب العباس  /مناقب الشيخ أيب يعزى  يف دعامة اليقني يف زعامة املتقني  

 م.  2021هـ،  1442التواصل،  تطوان: مكتبة ووراقة -هـ(؛ حتقيق بدر العمراين. 633 ت )
يليه: القول يف األخبار اليت خيرب هبا الكثريون/ أليب علي حسن بن سهل بن السمح املنطقي 

 هـ(. 418البغدادي )ت 
 هـ(  1409)وحقق األول سابقاا أمحد توفيق، 

 
س الدين حممد بن  مش  ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر/ ذيل التمتع ابإلقران، املسمى  

القاهرة: دار الرسالة،    -حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.؛  هـ( 953)ت    علي بن طولون
 م. 2021هـ؟،  1442
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حممد بن أيب بكر   / الرد الوافر على من زعم أن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم فهو كافر
اإلسكندرية: دار األمل،   - هـ(؛ حتقيق أمحد حممد بدير. 842بن انصر الدين الدمشقي )ت 

 م. 2021هـ،  1442
ومعه منظومة الشهب العلية يف الرد على من كفَّر ابن تيمية/ سراج الدين بن احلمصي )ت 

 هـ(. 861
 

م اجلمحي )ت    / طبقات فحول الشعراء (؛ قرأه وشرحه حممود حممد  هـ  231حممد بن سال 
 مج. 2م،  2020هـ،  1441القاهرة: شركة القدس للنشر،  -شاكر.

 
حممد بن يوسف الصاحلي )ت   /عقود اجلمان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

األفغاين.  942 شاه  حممود  الوفاء  أيب  حتقيق  املعروفية،    -هـ(؛  املكتبة  هـ،   1442الهور: 
 م.2021

 
هـ(؛  953الصاحلي )ت  بن طولونحممد بن علي  /لُغَرف العليَّة يف تراجم متأخِّري احلنفيةا

إستانبول: وقف الداينة   -؛ مراجعة وتصحيح حممد فاتح قااي.علي السيد عبداللطيف حتقيق
 مج.  3م،  2021هـ،  1442الرتكي، مركز البحوث اإلسالمية، 

يَّة يف طبق ُضِّ
 ات احلنفية" للقرشي.وهو ذيل على "اجلواهر امل

 
هـ(؛   828مجال الدين أمحد بن علي بن عنبة احلسين )ت    /الفصول الفخرية يف أصول الربيَّة

اعتىن بطبعه ونشره ابلفارسية مري جالل الدين احلسيين األرموي؛ نقله إىل العربية أمحد حممد  
 م.  2021هـ،  1442الكويت: املرتجم،  -العدواين.

 )يف األنساب(
 

هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /الفوائد البهية يف تراجم احلنفية
 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -اعتىن به أمحد الزعيب.
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يليه: طرب األماثل برتاجم األفاضل/ للمؤلف  البهية؛  الفوائد  التعليقات السنية على  وعليه: 
 نفسه.

 
عارف عبدالكرمي  ملك َبطَْلَيوس: أخباره وما تبقى من نتاجه األديب/  املتوكل بن األفطس  

 . مطرود
 .54 - 31م( ص  2020) 4ع 1نشر يف جملة إكليل للدراسات اإلنسانية، العراق، مج 

  
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن األثري اجلزري )ت  /املختار من مناقب األخيار

دمشق؛ بريوت:  -هـ(؛ حتقيق مأمون الصاغرجي، عدانن عبد ربه، حممد أديب اجلادر. 606
 مج. 6م،  2021هـ،  1442، دار ابن كثري

 
عياض/   للقاضي  مالك  مذهب  أعيان  ملعرفة  املسالك  وتقريب  املدارك  ترتيب  خمتصر 

أ بعد  اختصار  )ت  السبيت  محادة  بن  حممد  عبدهللا  عكلي    530يب  مصطفى  حتقيق  هـ(؛ 
 مج.  3م،  2021هـ،  1442الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -وآخرين.

مج   3تلمسان: جامعة أيب بكر بلقايد،    - ويف العام نفسه: حتقيق الباحثة إكرام بن عيسى.
 )دكتوراه(. 

 
 .كاينيالكلبا الشجاعي عليهـ(؛ حتقيق  8ق ) هيجعفر بن الفضل بن مهدو  /مقدِّمة أرجوزة

 .292 - 271 م( ص 2021) 13، العراق، مججملة احملققنشرت يف 
)األرجوزة مفقودة، واملوجود مقدمتها فقط، حتدث فيها الراجز عن جوانب من حياة شيخه  

 احللي(
 

هـ(؛ حتقيق سرور بن    748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت    /من كان فرًدا يف زمانه
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -عبدهللا الشنربي.

 يليه له: رسالة يف أعالم القرون.
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مشس الدين حممد بن أمحد    /يب يوسف وحممد بن احلسنأيب حنيفة وصاحبيه  أمام  مناقب اإل

م،    2021هـ،    1442حتقيق حممد زاهد الكوثري، أبو الوفا األفغاين،  هـ(؛    748الذهيب )ت  
 ص.  96

 
الشافعي البصري )ت    /مناقب  الساجي  هـ(؛ حتقيق جاسم   307أليب حيىي زكراي بن حيىي 

 م.  2020هـ،  1441دمشق: متوز للنشر،  -ايسني الدرويش؛ نضال حممد قمرب.
 

الدين حممد بن حممود  نزهة األرواح وروضة األفراح يف اتريخ احلكماء والفالسفة/   مشس 
هـ،    1442القاهرة: آفاق للنشر،    -الشهرزوري؛ حتقيق السيد خورشيد أمحد، مخيس حسن.

 م.  2021
 

العباس حممد بن يزيد املربَّد )ت   /نسب عدانن وقحطان هـ(؛ حتقيق حممد بن   285  أليب 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: درة الغواص للنشر،  -حممدي.

عن هالل بن   عن نسخة كتبها أبو منصور بن اجلواليقي بروايته عن أيب احلسني بن الطيوري
ن بن الصايب عن أيب احلسن الرم اين عن أيب بكر بن السر اج عن أيب العباس.   احملس ِّ

 
وداين ايسني  (؛ حتقيق  هـ  1327)ت  محد ابفقيه احلسيين  أبن    يعلو   / نسب لبعض احلسينيني

 . غريب
  ص   ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1نشر يف جملة إكليل )العراق( مج

135-147 . 
 

هـ(؛  1332جعفر بن حممد األعرجي )ت   / نفحة بغداد يف نسب السادة األعرجية األجماد
 م. 2019هـ،  1440كربالء: دار الوارث،   -حتقيق عبدالكرمي الدابغ، زاهر األعرجي.
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 هـ[/ حتقيق حممد عبدالعزيز عبداألمري.  8]ق    وصية أمحد بن احلسني العودي احللي األسدي 
 .452-433 م( ص 2019)  41، العراق، ع جملة الرتاث العلمي العريبنشر يف 

 
 واجلغرافيا والرحالت التاريخ 

 
أليب العالء االبتسام عن دولة ابن هشام، أو ديوان العرب يف أخبار القرن الثالث عشر/  

التازي إدريس   الشامي.  ه(؛  1275بعد  )ت    عبداهلادي  املطبعة    -حتقيق مصطفى  الرابط: 
 م. 2021هـ،  1442امللكية، 

 
البُ  حرب  البحر  رّ شَ أخبار  غرب  يف  اإلسبانية  العثمانية  البحرية  واحلروب  ابألندلس  ات 
خوان بثكيث رِّنغيفو )ت : عظائم أمور مدينة بلَِّش وجالئل أعمال أهلها/  األبيض املتوسط

تطوان: اجلمعية املغربية للدراسات   -.ترمجة جعفر بن احلاج السلمي  هـ(؛  1617هـ،    1024
 م.  2021هـ،  1442األندلسية: تطاون أمسري، 

 
هـ(؛ حتقيق   1019أمحد بن يوسف القرماين )ت  أخبار الدول وآاثر اأُلول: اتريخ القرماين/  

 مج. 2م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد أمني السيد.
 

حيان  أخبار الدولة العامرية املنسوخة ابلفتنة الرببرية وما جرى فيها من األحداث الشنيعة/  
 1442القاهرة: دار النابغة،    -هـ(؛ حتقيق هاجر بوابية.  469بن حيان القرطيب )ت    بن خلف

 م.  2021هـ، 
 

  1050حافظ الدين حممد بن يوسف الوهيب العَجمي )ت    /أسفار األسفار وأبكار األبكار
 م 221هـ،  1442إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -هـ(؛ حتقيق املهدي عيد الرواضية.
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عز الدين أبو عبدهللا حممد بن علي بن شداد   /األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة 
 مج. 4م،  2021هـ،  1443ب العلم، إستانبول: دار اب -هـ(؛ حتقيق؟. 684 )ت 

 
القاهرة: إضافة    -هـ(.  845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت  إغاثة األمة بكشف الغمة/  

 م. 2020هـ، حنو  1442للنشر، حنو 
 )اتريخ اجملاعات يف مصر(

 
أليب    /اإلكليل: وهو الثالث من سري ملوك محري، وهو كتاب فنت محري وسياقة  أخبارها

صنعاء: اجليل    - هـ(؛ حتقيق مقبل التام عامر األمحد.  336حممد احلسن بن أمحد اهلْمداين )ت  
 م. 2021هـ،  1442اجلديد انشرون، 

 )قطعة من اجلزء السادس( 
 

أواخر  الدين احلائك: حلب يف  العاشر/    أايم كمال  ليربنسحتقيق  القرن  كرستينا    ،بوريس 
 م.  2021هـ،  1443بريوت: املعهد األملاين لألحباث الشرقية: دار الفارايب،   -.ريتشاردسون

ن  هـ( ودوَّ   998  –  997كتبه اتجر أقمشة وحائك متصوف من مدينة حلب بني الفرتة ))
 دة( ا شاهده أو مسعه يف تلك املممفيه مالحظات ويوميات 

 
 930حممد بن أمحد بن إايس احلنفي )ت حنو    أبو الربكات بدائع الزهور يف وقائع الدهور/  

مصطفى. حممد  حتقيق  القومية،    -.4ط  -هـ(؛  والواثئق  الكتب  دار  ه،    1442القاهرة: 
 م؟ 2021

 
  حتقيق   هـ(؛  1343)ت    بن عيسىبن صاحل  إبراهيم  اتريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند/  

 م 2021هـ،    1442الرايض: دار الثلوثية،    -.عبدهللا بن بسام البسيمي ،  علي الوزانخالد بن  
 . ملحق به مصورة النسخة األصلية خبط املؤلف 
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هـ(؛ مجع وتعليق مازن بن   281أبو بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت    /اتريخ اخللفاء
 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار اخلزانة،  -عبدالرمحن البحصلي.

 
اتريخ الدول واملمالك واألمم واألنبياء والرسل وامللوك منذ بدء اخللق حىت    :جامع الدول

(؛ هـ  1113  )ت أمحد َدْه َدْه بن لطف هللا السالنيكي، الشهري مبنَجم ابشي    /هـ  1083عام  
 مج.  14 م، 2021هـ،  1443، ار روائع الكتبد دمشق: -.حتقيق حممد حرب 

 
النظر   السفرحديقة  الفكر يف عجائب  بن أمحد بن صالح   /17القرن    :وهبجة  احلسن 

)ت   احليمي  عي اش.  1071اليوسفي  عبده  حممد  حتقيق  العربية   ريوت: ب  -هـ(؛  املؤسسة 
 ص. 224م،  2021هـ،  1442، للدراسات والنشر

 
خالد أمحد السويدي، (؛ حتقيق  هـ  1235ت  ايسني بن خري هللا العمري )خالصة التواريخ/  

 م.  2021هـ،  1443دمشق: دار نور حوران،  -حممد حسني السيد حسني.
 

  1748فاسيل ابرسكي )ت  : فلسطني، لبنان، سوراي/  الرحلة إىل الداير املقدسة يف الشرق 
م،    2021هـ،    1442بريوت: دار املصور العريب،    - م(؛ دراسة وترمجة عماد الدين رائف.

 ص.   175
 

بلد بين عيس وبلد َحْجر عام   أدولف فون فريده )ت  م/    1843رحلة يف حضرموت: 
أبو ظيب: دائرة الثقافة والسياحة، مشروع كلمة للنشر،   -م(؛ ترمجة وحترير أمحد إيبش.  1863
 م.  2021هـ،  1442

 
والية العثمانية:  الواثئق  عام    رؤية  مصر  على  ابشا  علي  حممد    /م  1805حممد  ترمجة 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: عامل األدب للنشر،  -عبدالعاطي حممد.
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 1242)ت    عثمان بن سند البصري   /بائك العسجد يف أخبار جنل أمحد ولد رزق األسعد س
التارخيية،  الدوحة: مركز حسن بن حممد    -.حتقيق حسن بن حممد آل اثينهـ(؛   للدراسات 

 م. 2016هـ،  1437
 ( شخصيات فيها، ونبذة عن العتوب يف اخلليجلريخ تعمري مدينة الزابرة القطرية، وتراجم  )يف ات

 
هـ(؛ حتقيق    855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت    /ِعقد اجلُمان يف اتريخ أهل الزمان

الشورجبي. مجال  للكتاب القاهرة:    -حممد  العامة  املصرية  ، م  2021،  هـ  1443،  اهليئة 
 ص.330

هـ(   814  –  807سنوات )  7  وتراجم  حوادث على  احتوى    من قبل،جزء جديد مل ينشر  )
 (قوقمن عصر املماليك اجلراكسة أايم سلطنة الناصر فرج بن بر 

 
هـ(؛ مجع ودراسة وحتقيق رحيم   225أبو احلسن علي بن حممد املدائين )ت  فتوح خراسان/  

هـ،   1439،  من احمليط إىل اخلليج للنشرعم ان: دار    -فرحان صدام، صدام جاسم حممد.
 م.  2018

 
ـ(؛ ه  614  )ت بعدمساعيل بن احلسني املروزي  إطالب عزيز الدين   أليب  /الفخري يف النسب

دارة    : املركز: نواكشوط  -.مركز ذو اجلناحني لالستشارات والدراسات واإلعالم والنشر  حتقيق
  م. 2021هـ،  1442، جنيبويه املعرفية

 
عمر بن أمحد الش َميسي )ق  وأين ينتهي ومن أيخذ منه/    يف رَمِّ أهل ِإزكي وحدوده  تابك
 هـ(؛ ضبطه حممد بن عامر العيسري.  9 - 8

 م(. 2020هـ،  1442) 8-7نشر يف جملة الذاكرة، ُعمان، ع
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املوجودة يف مركز   املصورة واملرتمجة  الكويت  تتعلق بدولة  اليت  العثمانية  الواثئق  جمموعة 
بعد الرتمجة وعلق علي  /املخطوطات والرتاث والواثئق إبراهيم  راجعها  ها وقدم هلا حممد بن 

 م.  2021هـ؟،  1442الكويت: املركز،  -الشيباين.
 

 . سامي انظم املنصوري  /رشيف العثماينخمتارات من سامّراء يف واثئق األ
 .258-231 م( ص  2020) 1ع جملة تراث سامراءنشرت يف 

 
 (؛ه  396  )ت القرطيب    عريب بن سعيد /ريب يف أخبار عدويت األندلس واملغربخمتصر عُ 

، مركز ابن خلدون للدراسات واألحباث والتحقيقعم ان:    -.حممد الغرايب،  حتقيق أمحد عزاوي
 م. 2021هـ،  1442

 
بن عبدالغين   عبدالعزيز   /مرآة أحوال العصر اجلديد يف سرية السلطان محد بن ثويين بن سعيد

 هـ(؛ ضبط نصه سلطان بن مبارك الشيباين. 1314األموي )ت 
 م(. 2020هـ،  1441) 6-5نشر يف جملة الذاكرة، ُعمان، ع

 )وريقات من أول املخطوط، وسائره مفقود(
 

شهاب الدين أمحد بن حيىي بن فضل هللا العمري )ت    /مسالك األبصار يف ممالك األمصار
 1440،  أبوظيب: دائرة الثقافة والسياحة  - .2ط  - .عبدهللا بن حيىي السرحيي  هـ(؛ حتقيق  749

 ص.  479 :2-1م، ق 2019 هـ،
املؤلف إىل قسمني كبريين: األول يف  مج(  28)من  الكتاب  يتكون   ، أي  "األرض"، قس مه 

 والقسم الثاين   املنشور، ويشمل اجمللدين األول والثاين من الكتاب، وهو هذا    ،القسم اجلغرايف
 ويشمل بقية األجزاء.  "،سكان األرض"يف 
 

 -إعداد عبدهللا بن إبراهيم احلقيل وآخرين؛ إشراف عبدهللا بن حممد أاببطني.من واثئق سدير/  
 ص. 500م،  2021هـ،  1442السعودية، 
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 ـ(ه 11أول أجزاء سلسلة من الواثئق منذ القرن )
 

انتخبه وزاد عليه شهاب الدين أبو احلسني أمحد   / املنتخب من كتاب فضائل البلدان للذهيب
 - هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن حسن قائد.  749بن أيبك احلسامي، املعروف اببن الدمياطي )ت  

 م.  2021هـ،  1443الرايض: آفاق املعرفة، 
 

حتقيق منذر    /م: حوليات جمهولة   1809  -   1697محد ابشا اجلزار  أوقائع الدروز مع  
 م. 2018هـ،  1439دمشق: دار صفحات،  -احلايك.
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