
1 
 

  



2 
 

 
 
 

 رتاث اإلسالمي  ال
 كتب ورسائل جامعية يف مسرد موضوعي

 
 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
 
 
 

 اجلزء الرابع 
 ( عنوان  1000)

 
 
 هـ  1443

 
 

  



3 
 

 سم هللا الرمحن الرحيم ب
 

 مقدمة 
 

 ، والصالة والسالم على نبي ِّه ومصطفاه حممد، وعلى آله وصحبه. على تيسريه وتوفيقهاحلمد هلل  
الرابع من )الرتاث اإلسالمي( على ما صدر من كتب ونوقش من رسائل بيشتمل   ني  اجلزء 
، حىت أواسط  م(، وعناوين لسنة قبلها   2022  -  2019هـ(، )  1443  -  1440األعوام )

 شهر شوال من العام األخري. 
 . عد  حمتوايت املالحق واجملاميع( عنوان جديد، مثل سابقه من األجزاء، دون 1000وفيه )

 صيل.اوهو مرتب على موضوعات عامة، دون تف
 وهللا أسأل النفع، ومنه أرجتي القبول.

 واحلمد له وحده. 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ  1443شوال  20
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 املعارف العامة 

 

البشري   واملنطق وأصول الدين واحلديث واللغة/  على مسائل يف أصول الفقه   أجوبة البناين
 ص.  112م،  2020 هـ، 1441 ابب احلكمة، تطوان:  -طابش.

حممد بن    /النحو  ،احلديث  ،املنطق،  جوبة عن مسائل متنوعة يف علم الكالم)يبدو أنه نفسه: أ
 هـ( 1443هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة، صدرت عام  1194الفاسي )ت  احلسن البناين

 
املصرية الكتب  بدار  النادرة  )الرول(  اللفافة  مصاحف  على  جديدة  وليد    /أضواء  آية 

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: املؤسسة الدولية للكتاب،  -حامد.
 

إىل القرن اخلامس اهلجري على ضوء فهارس النجاشي والطوسي    الرتاث الشيعي املدون
 م. 2020هـ،  1443بريوت: دار الوالء،  -.أمحد عبداجلبار السمني   /وابن الندمي

 القسم األول: الفقه.
 

هـ(؛ حتقيق أكرم حممد أبو    747صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب )ت    / تعديل العلوم
 م. 2021هـ،  1443ور املبني، عم ان: دار الن -عواد.

 : تعديد امليزان. 1ق
 : تعديل مباحث علم الكالم.2ق
 : تعديل علم اهليئة. 3ق

 م، ...   2021هـ،  1443ودراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 
 

مصر: مركز تبصري    -.عزت عبدالرمحن السلمي  / التعريف مبا ُنسب لغري صاحبه من التصنيف
 م. 2022هـ،  1443للنشر، 

 
أليب العرفان حممد بن علي    /حاشية الصبان على شرح منال حنفي على الرسالة العضدية

 م. 2019هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية،  -(.1206الصبان الشافعي )ت 
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 ( يف علم آداب البحث واملناظرة)
 

أليب  حاشية العطار على الرسالة الولدية لساجقلي زاده يف علم آداب البحث واملناظرة/  
الكويت:    -هـ(؛ حتقيق عمرو يوسف اجلُندي.   1250السعادات حسن بن حممد العطار )ت  

 م.  2022هـ،  1443دار الضياء، 
 احلاشية الشامية اليت كتبها الشيخ ابلشام.

ال عمر زاده، مع حاشيتني خطيتني من حواشي ومنهوات  فيها تعقبات على شرح الولدية ملن 
ساجقلي زاده على الرسالة الولدية، موشًحا بتعليقات من تقرير القوانني لساجقلي زاده ومنال  

 عمر زاده.  
 

وادنون جبهة كلميم  الالمادي  احلساين  الرتاث  وتوثيق  جرد  احلسانية مثال  األ:  حصيلة 
الثقافة جبهة كلميم وادنون  /واحلكاية الشعبية احلسانية الثقافة  ،  قطاع  املديرية اجلهوية لوزارة 

 م.  2021هـ،  1442كلميم وادنون، املغرب: قطاع الثقافة،   -.الشباب والرايضة
 

اجلهة الشرقية بكلية اآلداب والعلوم    دليل الرسائل واألطاريح اجلامعية املنجزة حول تراث
املغرب:    -وفاء طنجي.  ،ماجدة طنجي  إعداد ونشر  / وجدة  -   حممد األول  اإلنسانية، جامعة

   ص. 159: 1م، جـ 2019 هـ، 1440املعداتن، 
 

هـ(؛ حتقيق املهدي    1065أليب فارس عبدالعزيز الرمسوكي )ت  رسالة يف كيفية تسفري الكتب/  
 بن حممد السعيدي.

  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.
 . 2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 

 
هـ(؛ ابعتناء بدر    1181حممد بن أمحد الصْعدي )ت    / الشذور يف نظم الضوابط واحلصور

 بن حممد العماش. 
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هـ،    1443الرايض: دار احملد ِّث،    -.الفلك املشحون حبواصر الفنونطبع مع كتاب احملقق:  
 م.  2022

 
 1440، رابط: دار أيب رقراقال -خدجية كمايسني. /فهارس خمطوطات خزائن سوس العاملة

 م.  2019هـ، 
   ص.  518 ،اخلزانة احملجوبيةاجلزء األول: 

 
 1441املغرب: املؤلفتان،    -، زكية الكنوين.بوعبدالويلطيفة    /فهرس فهارس املخطوطات

 م.  2020هـ، 
 

التفسري/   يُنشر من مصنفات  مل  ما  الرتاس وآخرون.فهرس  الرايض: مركز    -حممد عاطف 
 ص )نسخة إلكرتونية(.  477م[،   2022هـ،  1443تفسري للدراسات القرآنية، ]

 
  ،إعداد شهاب هللا هبادر ]  /ابجلامعة القامسيةاإلسالمية  فهرس خمطوطات دار املخطوطات  

 ص.   960م،    2021هـ،    1443الشارقة: دار املخطوطات اإلسالمية،    - [.عبدهللا املدكوري
 

األندلسية الشعرية  املدوانت  الشعرية:  فهرسة  واجملاميع  الغديري  /الدواوين    -.مصطفى 
 م.  2021هـ،  1442، كلية اآلداب وجدة: جامعة حممد األول،  

 
هـ(؛ ابعتناء بدر    911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /قالئد الفوائد وشوارد الفرائد

 بن حممد العماش. 
هـ،    1443الرايض: دار احملد ِّث،    -.الفلك املشحون حبواصر الفنونطبع مع كتاب احملقق:  

 م.  2022
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  بريوت:  -.حممد علي احلرز  /مالمح من التقييدات على املخطوطات  :حسائياملخطوط األ
 ص. 584م،  2022هـ،  1443، دار روافد

 
البصرة: مركز البصرة    -ط، جديدة.  -نزار املنصوري.  /املخطوطات البصرية يف مكتبات العامل

 م.  2022هـ،  1443للدراسات والبحوث، 
 

حممد   /م 1٥  ، هـ ٩ببليوغرافية للمطبوع واملخطوط حىت ق : مصادر علم الكالم الزيدي
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -.شرف الدين عبدهللا احلسيين

 
  - ايسني الساملي.  / آتليف املعتزلة واألشاعرة  طبع من  مصادر علم الكالم: وراقية ألهم ما

   ص. 102م،  2019هـ،  1440،  الرابط: دار القلم -.2ط
 

إغناطيوس يوليانوفتش    /صفحات من الذكرايت عن الكتب والبشر:  مع املخطوطات العربية
 1443،  مركز تراث للبحوث والدراسات القاهرة:    -.ترمجة حممد منري مرسي  ؛كراتشكوفسكي

 م.  2022هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق   387حممد بن أمحد بن يوسف الكاتب البلخي اخلوارزمي )ت    / مفاتيح العلوم
 م.2020هـ،    1442القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،    -حممد كمال الدين األدمهي. 

 )يف تصنيف العلوم ومصطلحاهتا( 
عبدالرمحن.و  عبداللطيف  به  العلمية،    -اعتىن  الكتب  دار  م،   2022هـ،    1443بريوت: 

 .ص136
 

 . مصطفى طارق الشبلي / من خمطوطات علوم القرآن احملفوظة يف مكتبة يوسف آغا الرتكية
  .466-454 م( ص 2019هـ،  1440) 37، كربالء عجملة املصباحنشر يف 
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 1442للثقافة والعلوم، القاهرة: مؤسسة هنداوي  -.جورج شحاتة قنوايت / مؤلفات ابن رشد
 م.  2020هـ؟، 

 )مؤلفاته وما كتب عنه( 
 

  / هـ(  ٩20 –  821مؤلفات السخاوي: العالمة احلافظ حممد بن عبدالرمحن السخاوي )
الشقريات. أمحد  سلمان،  آل  بن حسن  مشهور  اإلمام   -.2ط  -صنعة  دار  املنورة:  املدينة 

 ص.  941م،  2021هـ،  1443مسلم، 
( مؤلَّف زائد  100طبعة مزيدة ومنقحة وفيها استدراكات وإضافات وإفاضات، وفيها حنو )

 عن الطبعة السابقة.
السخاوي جملموعة من تالميذه وعددها ) تنشر ألول مرة عن أصوهلا  91وآبخره إجازات   )

 اخلطية.
( الطبعة  هذه  يف  السخاوي  مؤلفات  السابقة  372بلغت  الطبعة  يف  بينما كانت  عنواًًن،   )

 ( مؤلًفا.270)
 

حيدر عبدالباري    /شرف الدينيةنسخ املصاحف اخلطية يف خزانه مكتبة جامعة النجف األ
 .احلداد

  .502-465 م( ص 2020هـ،  1442) 41، كربالء عجملة املصباحنشر يف 
 ا(مصحفً  ۲۳)وصف فيه 

 

هـ،   1443بغداد،    -استخراج وترتيب حيدر كاظم اجلبوري.  /النصوص احملققة يف جملة املورد
 نصًّا حمقًقا(  360)فيه أكثر من  مج. 20م،  2022

 
املنصورة: دار    - أمحد تيمور؛ حتقيق حممد صاحل فرحات.نوادر املخطوطات وأماكن وجودها/  

 م؟ 2022هـ،  1443الفاروق، 
 مصدرة برتمجة املؤلف بقلم حمب الدين اخلطيب، حممد كرد علي، خري الدين الزركلي.
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 الفلسفة وما إليها

 
: ترمجه عريب كتاب أخالق انصري خواجه  يةخالق الناصر األ  بيتعر   يفاألخالق النصريية  

هـ(؛ حتقيق جويب   728ركن الدين حممد بن علي اجلرجاين )ت بعد  نصري الدين طوسي/  
 م.  2021هـ،  1443إيران، حنو  -َلمري.

 
العربي وابن  اليوانن  فالسفة  لقدماء  رسائل  مؤسسة    -.لويس شيخومجع    /أربع  القاهرة: 

 م.  2018هـ،  1439هنداوي للثقافة والعلوم، 
 وهي:

 . رسالة دامسطيوس يف السياسة
 . كتاب تدبري املنزل

 . رسالة تدبري املنزل ألرسطو
 . األحاديث املطربة البن العربي

 . رسالة قدمية منسوبة إىل أفالطون
 

هـ(؛   412محيد الدين أمحد بن عبدهللا الكرماين )ت    /األقوال الذهبية يف الطب النفساين
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -حتقيق عصام حممد حممود.

 )املؤلف داع إمساعيلي(
 

فخر الدين عبيدهللا بن فضل هللا اخلَبِّيصي    / لسعد الدين التفتازاين   التذهيب يف شرح التهذيب
 م.  2022هـ،  1443هرة: دار اإلمام الرازي، القا - .5ط -هـ(. 1050)ت 

 عليه حاشيتان: 
 التجريد الشايف على تذهيب املنطق الكايف/ علي بن مصطفى الدردير. 

 هـ(. 1250حاشية حممد بن حسن العطار )ت 
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 للتفتازاين(شرح فيه هتذيب املنطق والكالم )
 

حاشيتا العطار وابن سعيد التونسي على شرح اخلبيصي على التهذيب يف املنطق للسعد 
م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    - حتقيق أمحد فريد املزيدي.  / التفتازاين

 ص. 640
 

حتقيق شرح إيساغوجي لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري/    حاشيتا امللوى والعطار على املطلع 
 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار أصول الدين،  - عبدالرمحن أمحد النادي؟.

 
البليدي مقوالت  على  الكربى  العطار  النبوة،    -.حاشية  مرياث  دار  هـ،    1443القاهرة: 

 م.  2021
 

حاشية العالمة ابن آدم على حاشية عبدهللا اليزدي، املسماة التحفة الشاهجانية على منت 
هـ(؛ حتقيق طاهر   1237حممد بن آدم الرُّوسيت البالكي )ت  لتفتازاين/  هتذيب املنطق للسعد ا

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار    -البحركي، أبو بكر طاهر البحركي، أمحد أبو بكر البحركي.
 م.   2022هـ،  1443ابن حزم، 

 
حسن بن حممد   /حاشية العالمة العطار على منت السلَّم للعالمة األخضري يف علم املنطق

القاهرة: دار اإلمام الرازي،   -هـ(؛ حتقيق عبدالغفار عبدالرؤوف حسن.  1250العطار )ت  
 م؟  2021هـ،  1443

 
القاهرة: مؤسسة   -هـ(؛ حتقيق شكيب أرسالن.  142عبدهللا بن املقفع )ت    / الدرة اليتيمة

 م. 2019هـ؟،  1441هنداوي للثقافة والعلوم، 
 خالق( )يف احلكم واآلداب واأل
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  -هـ(. 1181شهاب الدين أمحد بن عبدالفتاح امللَّوي )ت   /رسالتان يف املوجَّهات املنطقية
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: مشيخة األزهر، 

 ومها: 
 الآللئ املنثورات شرح نظم املوجَّهات.  -

 املنح الوفيَّات يف نسب املوجَّهات.  -
 

)ق   إبراهيم بن عبدالسميع احلنفي األمشوين  /وحاشية مؤلفها عليها،  رسالة يف الزم املذهب
 م 2022هـ،    1443،  دار اإلحسان القاهرة:    - اجلندي.يوسف  حتقيق عمرو  هـ(؛    14  -  13

 مع فوائد كالمية ومنطقية وأصولية مهمة. 
 )يف املنطق(

 
 427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت    /رسالة يف معرفة النفس الناطقة وأحواهلا

 م.  2018هـ،  1439القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -هـ(.
 

ن الوفاء القاهرة: مؤسسة هنداوي    -مراجعة خري الدين الزركلي.  /رسائل إخوان الصفاء وِخالَّ
 جـ.  4م،  2018هـ،  1439للثقافة والعلوم، 

 
يف    ،الروحانيات األسرار  العُ ااملسمى كنز  وصرف  اجلن  بن   / ارم  ستحضار  احلسني  علي 

بريوت: املكتبة    -اعتىن به وضبطه أبو سالفة الفريدي املنجم.هـ(؛    427عبدهللا بن سينا )ت  
 ص. 320م،  2021هـ،  1443الفلكية العلمية، 

 
حسني بن معني الدين امليبدي، املعروف بقاضي مري )ت شرح الرسالة الشمسية يف املنطق/  

 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  - هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه يونس. 910
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أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري    /املسمى إبيضاح املبهم من معاين السلم   ،ورق م املن  لَّ شرح الس  
  2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -حممد نور الدين الشافعي.  هـ(؛ حتقيق  1192)ت  
 ص.  214م، 
 

حتقيق   /شرح شيخ اإلسالم القويسين على نظم السلَّم املنورق يف علم املنطق لألخضري
 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل: مشكاة األزهريني،  -مصطفى أبو زيد.

 ومعه: حاشية العالمة البوالقي.
 املوف ِّق بشرح أشكال املنطق/ للسُّجاعي.ومعها: فتح الوهاب 

 والفوائد السَّنية يف شرح األشكال املنطقية/ للدردير. 
 

املنطق العالمة األخضري على سلَّمه يف علم  عبدالرمحن بن حممد األخضري )ت    /شرح 
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: أنوار األزهر للنشر،  -هـ(؛ حتقيق سعيد املندوه. 953

 مع حاشية علي العدوي الصعيدي عليه، وهي مستفادة من شرح امللَّوي وقص ارة وشروح أخرى.
 

قرَتح )ت    / شرح املقرتح يف املصطلح 
ُ
هـ(؛ حتقيق   612تقي الدين أبو العز مظفر بن عبدهللا امل

 م. 2021هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.أمحد حممد عر ويب
 هـ( 567  أليب منصور الربوي ت ،  يف اجلدل واملناظرة  ، )مقرتح الطالب يف مصطلح األصحاب 

 
اعتىن  /السلم املنورق يف علم املنطقعلى  هـ( 1277)ت ض اببه الدمياين حمنَّ العالمة طرة 

 م.  2021هـ،  1443تونس: دار املازري،   -هبا زكرايء توًنين.
 

اليوسي )ت    /القول الفصل يف متييز اخلاصة عن الفصل هـ(؛   1102احلسن بن مسعود 
 م. 2022هـ،  1443تطوان: احملقق،  -حتقيق أمحد الفر اك.

 يليه له: تقييد يف األجناس العالية. 
 )يف املنطق(
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اليت حتيط جبميع املوجودات، أو احملموالت األساسية اليت    يف الفلسفة هي  األجناس العالية )و 
 ( ميكن إسنادها إىل كل موضوع

 
هـ(؛ حتقيق حمسن بيدارفر؛ ترجم    427أليب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا )ت  املباحثات/  

 م.   2021هـ،  1443بريوت: منشورات اجلمل،  -املقدمة غسان محدان.
 

كركوك: مكتبة    -قرأه وضبطه خالد خليل الزاهدي، عبدالكرمي كاين سيفي.  /اجملموعة املنطقية
 م.  2022هـ،  1443أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 وحتتوي على:
 التذهيب للخبيصي على هتذيب املنطق والكالم للتفتازاين.

 وعليه حاشيتان:  
 التجريد الشايف على تذهيب الكايف/ حممد بن عرفة الدسوقي. -

 مة حسن العطار. حاشية العال -

 هوامش عبداجمليد الشرنويب.  -
 

غريغوريوس بن هارون امللطي، املعروف اببن العربي )ت    /خمتصر يف علم النفس اإلنسانية
حتقيق  685 سباط.  هـ(؛  والعلوم،    -بولس  للثقافة  هنداوي  مؤسسة  هـ،   1443القاهرة: 

 م.2021
 

 - هـ(.  505)ت    الغزايلحممد بن حممد  أبو حامد    /معارج القدس يف مدارج معرفة النفس
 م. 2021هـ،  1443، وكالة الصحافة العربية مصر:

 
اهلم حممد   م[؛ حتقيق  1046هـ،    438]ت    ابرشيناايبن عيسى  إيليا    /املعونة على دفع 

 م.  2022هـ،  1443بريوت: منشورات اجلمل،  -.مصطفى اجلاروش
  .وحكم لقمان احلكيم املوسوم أبمثال، حكاايت لقمان : يليه
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 (نصيبني)املؤلف كان مطران 

 
 -هـ(؛ شرحه أمحد مشس الدين.  505حممد بن حممد الغزايل )ت  معيار العلم يف املنطق/  

 ص.   384م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

سينا )ت  أليب علي احلسني بن عبدهللا بن    /منطق املشرقيني والقصيدة املزدوجة يف املنطق
 م.  2018هـ،  1439القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -.هـ( 427

 
 الدين اإلسالميعلوم 

 
 متفرقات يف اإلسالم 

 

أمحد    /على ألفاظ دالئل اخلريات  إمتام النعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة بكشف القناع 
بناصر جباري  أيب بكرحممد بن  بن   الفجيجي؛ حتقيق  فجيج: اجمللس   -.وآخرين  السكوين 

 ص.   347م،  2018، هـ  1439، العلمي األعلى
 

 - هـ(.  1031زين الدين حممد عبدالرؤوف املناوي )ت  األدعية املربورة ابألذكار املشهورة/  
 م.  2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت:

 
بريوت:    -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  676حيىي بن شرف النووي )ت    / بستان العارفني

 ص.   272 م، 2021هـ،  1443دار الكتب العلمية، 
 هـ(. 373يليه: قرة العيون ومفر ِّح القلب احملزون/ أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي )ت 

 ويليه: مبحث العارف واملعرفة من املوسوعة الكسنزانية الصوفية/ حممد بن عبدالكرمي الَكْسَنزاين. 
 

هـ(؛ حتقيق   856عبدالرمحن بن أيب بكر الصاحلي الدمشقي )ت  حتفة العباد وأدلة األوراد/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443املنيا: جامعة املنيا،  -علي حسن حممود.



15 
 

 
أليب احملامد أمحد مبب امباكي، املشهور ابلشيخ اخلدمي    /تزود الصغار إىل جنان هللا ذي األهنار

 هـ(. 1346)ت 
 يف العقيدة والفقه والتصوف.

 ( ص. 26منظومة، رأيت نسخة إلكرتونية منها بدون بياًنت نشر، يف )
الراب عام  ونشرت يف  رمبا مستلة من جمموع    2018هـ،    1439ط  بضع صفحات،  م، يف 

(34-38.) 
 
والفتاويا واألولياء  والتصوف  التوحيد  من  لنبذ  الناصري    أبوراس  /حلاوي  أمحد  بن  حممد 

جيجل، اجلزائر: دار ومضة،    -.رعم  بن  وتعليق محدادو   هـ(؛ نشر  1238املعسكري )ت  
 م. 2021هـ،  1442

 
الشريازي سحاقإ أليب  /احلدود هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن حممد    476)ت    إبراهيم بن علي 
 ص.  630م،   2021هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -العويد.

 )احلدود واملصطلحات اخلاصة ابلعلوم الشرعية(
 
هـ(؛   597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    /القلوبرايق الذنوب وكشف الرين عن  دِ 

إبراهيم. عبدالسالم  حممد  العلمية،    -حتقيق  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1443بريوت: 
 ص.336

 .ويف خمطوطة: وترايق القلوب 
 

عبدهللا بن داود الزبريي )ت    /رد  العالمة ابن داود على الوهابية، املسمى الصواعق والرعود
 م. 2022هـ،  1443؟: دار اجلايب،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن راشد املصري. 1225
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 -حلسن رحايل.  هـ( تقدمي وحتقيق1066حممد األجهوري )ت    علي بن  /سالة يف املدح واجلورر 
 م. 2020هـ،  1441املغرب: احملقق، 

 
  1323)ت    يب املواهب جعفر بن إدريس الكتاينأل  /اجملاعةرسالة يف وجوب املواساة زمن  

 ص.    82م،  2019هـ،  1440: احملقق، الدار البيضاء  -؛ حتقيق سفيان ًنول.هـ(
 

بكر بن حممد املال    وأباختصره    للحافظ ابن اجلوزي/الزهر العاطر بتلخيص صيد اخلاطر  
القاهرة: دار الصاحل،    -.أيب بكر املالبن  حممد    بنحيىي    حققه وعلق عليههـ(؛    1270)ت  

 م. 2021هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق    543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /سراج املريدين يف سبيل الدين
 ص( 888مج )  2م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد أمحد عبدالعزيز.

الدين   سبيل  يف  املريدين  الدينية  )سراج  واحلاالت  املقامات  يف  والصفات  األمساء  الستنارة 
 والدنيوية ابألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، وهو القسم الرابع من علوم القرآن يف التذكري( 

 
أمحد بن   /شرح الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم املنسوبة إىل حجة اإلسالم الغزايل

 . كرمي ذنون سليمان   دراسة وحتقيق ؛هـ( 992 )ت  لفشينحجازي ا
 (. 391-321 )ص  4ع 17، جامعة املوصل مجساسيةحباث كلية الرتبية األأجملة نشر يف 

 
واملنافقني املؤمنني  الفتَّين )ت    /صفات  بن حممد شريف  هـ(؛ حتقيق   1040حممد صد يق 

 م.  2020هـ،   1442اهلند: دار امللك،  -مشفق رضا الراعيين.
 

حتقيق  هـ(؛    751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  رين وذخرية الشاكرين/  عد ة الصاب 
 ص.  352م،  2022هـ،  1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.2ط -يوسف بديوي.
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البسيت  أل  /العزلة اخلطايب  حممد  بن  محد  سليمان  حممد  حتقيق  ؛  (هـ  388  )ت يب  ايسني 
 ص.   264م،  2022هـ،  1443كثري، دمشق؛ بريوت: دار ابن   -.3ط -السواس.

 كتاب أدب وحكمة وموعظة.
 

القاهرة:    -هـ(؛ اعتىن به مصطفى رضا األزهري.  505حممد بن حممد الغزايل )ت  فاحتة العلوم/  
 ص. 334م،  2021هـ،  1442دار الرافعي، 

 
 هـ(؛ حتقيق ابتسام مرهون الصفار.   281بن حممد بن أيب الدنيا )ت    عبدهللا  /الفرج بعد الشد ة
 2021هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -.الدنيا: مصادره ومؤلفاته  ابن أيبطبع مع كتاهبا:  

 ص.  496م، 
 

هـ(؛   795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  الفرق بني النصيحة والتعيري/  
 ص. 26م،  2022هـ،  1443الدمام،  -حتقيق حممد زين حممد البحريي.

 م. 2022هـ،  8/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 513)ت    البغدادي  يب الوفاء علي بن عقيلأل  /فصول اآلداب ومكارم األخالق املشروعة
 ص. 88م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق وائل حافظ خلف.

 
املسمى الفتح القدسي والكشف    ،رالفيض العرشي على الفتح القدسي يف شرح ورد السح  

البكري   األنسي )ت    /ملصطفى  الشرقاوي  بن حجازي  عاصم   1227عبدهللا  هـ(؛ حتقيق 
 ص.  432م،  2021هـ،  1443بريوت: كتاب،  -إبراهيم الكيايل.

 
 795عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة/ 

 ص.   135م،  2018هـ،  1439مكناس: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق عبداحلي اجلوهري.
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  1130حممد بن عبدهللا القيصري، املعروف برمزي )ت    /كنوز الرموز شرح الطريقة احملمدية
السودان: جامعة اجلزير   - هـ(؛ حتقيق عثمان موفق أمحد حممد. الرتبية،  احلصاحيصا،  ة، كلية 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442
 )وعظ(

 
حممد بن جعفر مشس الدين    أليب  /ار يف املناسك واآلدابار والسف  لطائف األذكار للحض  

البخاري )ت  بن ماز عمر     -هـ(؛ حتقيق رسول جعفراين؛ ترمجة عبري حممد صالح.  566ه 
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار ورد األردنية، 

 
 هـ(؛ حتقيق  1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /جمموع رسائل العالمة ابن عابدين

 م؟  2021هـ،  1443إستانبول: دار الفاتح،  -سراج الدين عمر قباوة وآخرين.
 

حتقيق أنور فرج  ؛  هـ(  908  ت اين )وَ الدَّ   حممد بن أسعد  جالل الدين  /جمموع فيه مخس رسائل 
 ص. 142م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -.الزعريي

 وهي:
 . وهي ثبت شيوخ أسانيد الدواين ه،إجازة ًنم -

 .شرح مقدمة طوالع األنوار للبيضاوي -

 .تفسري آية السرف -

 . يف علم النفس -

 .يف معىن التوحيد -
 

هـ(/    1٥0النعمان بن اثبت )ت     حنيفةجمموع كتب ورسائل ووصااي اإلمام األعظم أيب 
 م.  2022هـ،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -إعداد وحتقيق أكرم حممد أبو عواد.

،  سالفقه األكرب )املختصر(، والفقه األكرب )األبسط(، والعامل واملتعل م، والر  وهي:  الة إىل البيت ِّ
 والوصي ة. 
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لتالميذه وصاايه  إليها  احملقق  يوسف،    :وأضاف  السَّميت،  وخأيب  و واالد  مح اد،  بن نبنه  وح 
 .مع الفرق املخالفة  له ومجع مناظرات . عصمة

 
هـ(؛ حتقيق   7)ق    وينبُ شْ األُ   بكر حممد بن إسحاق  وكمال الدين أبمقاصد ُمنجيات اإلحياء/  

 ص.  298م،  2021هـ،  1443بريوت: كتاب،  -عبداملوىل هاجل.
 

هـ(؛    597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    الصادقني/منهاج القاصدين ومفيد  
 م.  2021هـ،  1443مصر: الدار العاملية للنشر،  -حتقيق؟.

 )يف الوعظ(
 

هـ(؛ حتقيق زاهر بن    369أليب الفتح حممد بن احلسني األزدي املوصلي )ت    /مواعظ وحكمة
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي،  -سامل بلفقيه.

 اجلزء الثالث، قطعة من نسخة ألفية فريدة. 
  

هـ(؛ ضبطه    894عبدالرمحن بن عبدالسالم الصفوري )ت    /نزهة اجملالس ومنتخب النفائس
جـ    2م،    2022هـ،    1443،  دار الكتب العلميةبريوت:    -وصححه عبدالوارث حممد علي.

 ص(.  696مج ) 1يف 
 )يف الوعظ وحكاايت الصاحلني(

 
حممد  /نفحة البديع يف مباحث حتقيق معىن كلمة البدعة وما يتعلق هبا ويف مباحث احِلسبة

بعد    علي )ت  السكندري  شعبان    1341الرب اد  إبراهيم  املراغي،  رمضان  حممد  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل،  -املرشدي.
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هـ( تلميذ    18٥األزدي املوصلي )ت    وصية ايقوتة العلماء الشيخ الزاهد املعاىف بن عمران 
فاس: احملققة،    -.مزيغة  دراسة وحتقيق أمينة   / هـ(  161ت  احلافظ سفيان الثوري )  اإلمام

 ص.  197م،  2019هـ،  1440
 

 علوم القرآن 

 

هـ(؛ دراسة وحتقيق أسامة   1088حيىي بن عمر منقاري زاده )ت    /االت ِباع يف مسألة السَّماع 
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار أروقة،  -بن عبدالوهاب احلياين.

 يليه للمؤلف نفسه: رسالة يف وجوب استماع اخلطبة.  
 )يف وجوب االستماع للقرآن العظيم، داخل الصالة وخارجها( 

 
التربيزية يف القراءات/   حتقيق عبدالعزيز حممد متيم  أجوبة اإلمام ابن اجلزري على املسائل 

 م. 2020هـ،  1442بريوت: مؤسسة الضحى،  -الزعيب.
 

يب عبدهللا حممد بن يوسف التملي السوسي املراكشي أل  /أجوبة عن مسائل يف الرسم والضبط 
 م. 2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -.أمني انقرية دراسة وحتقيق ؛هـ(1048)ت 

 
هـ(؛ حتقيق   1137حممد بن حممد الرمحاين )ت    / تبصرة اإلخوان يف مقرأ األصبهاين  أرجوزة 

م،  2019هـ،  1440، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية -الدكتور هشام الراجعي اإلدريسي.
 ص. 128

 
اعتىن هبا  هـ(؛    1066)ت  علي األجهوري املالكي    نظم  / أرجوزة يف كيفية قراءة سورة الفاحتة

م،   2021هـ،    1443،  اإلمام مالك اإللكرتوينمركز  ؟:    -.مي بلحاج مصطفىكر   وعلق عليها
 ص.  12
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إبراهيم الدرعي السباعي املغريب    /أرجوزة يف كيفية الوقف على }أ ايا مَّا{ من سورة اإلسراء
 هـ(؛ حتقيق حممد ُحُحود التْمَسماين.  1238)ت 

  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.
 . 2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 

 
العلي  ربنا  الروي يف ضبط كالم  املورد  املصمودي    /أرجوزة  بن مساعد  أليب وكيل ميمون 

الفاسي عبداهلا  816)ت    الفخار  بن  الرابط: معهد حممد   -دي محيتو.هـ(؛ حتقيق حسن 
 ص. 80م،  2019، هـ 1440، السادس للقراءات والدراسات القرآنية

 
الرواايت/   القراءات ويسوغ من  الدالالت يف ضابط ما جيوز من  حممد بن أمحد إيضاح 

)ت   احللواين.  هـ(؛  1313املتويل  عبدهللا  بن  عمرو  ورتبه  للنشر،   -مجعه  زاد  القاهرة: خري 
 م. 2021هـ،  1443

 
 هـ(. 860عالء الدين علي بن حيىي السمرقندي )ت  /حبر العلوم يف تفسري القرآن

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا، 
 

اجمليد القرآن  املديد يف تفسري  بن عجيبة    أبو  /البحر  بن حممد  )ت   الفاسيالعباس أمحد 
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة.   -؛ حتقيق عمر أمحد الراوي.هـ(  1224

 مج. 8م،  2022هـ، 
 

 هـ(. 430علي بن إبراهيم احلويف )ت الربهان يف علوم القرآن/  
 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة سوهاج، 

 )تفسري(.
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الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي العثماين )ت  ويل  البيان اجلميل حملاسن القرآن اجلليل/  
 ص.  47هـ(؛ حتقيق طه فارس،  774

 هـ. 5/6/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عبدهللا شيخ  هـ(؛ حتقيق    676حيىي بن شرف النووي )ت    /التبيان يف آداب محلة القرآن
 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار البريويت،  -حسني.

 
عروف ابمللوي،  ، املحممد بن أمحد العثماين الديباجي   /معادن املعاين ملن إىل تبيينها دعاينتبيني  

 ص.  64؛ حتقيق طه فارس، هـ( 774 ت ) اببن املنفلوطيو 
 )رسالة يف مناهج التفسري(

 هـ. 23/4/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل/ 
  2021هـ،    1443بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق جمموعة من الباحثني.  440)ت حنو  

 مج.  5م، 
 )األصل للمؤلف نفسه( 

 
هـ(؛   1198بعد  )ت    سليمان بن حسني اجلمزوري  /فة األطفال والغلمان يف جتويد القرآنحت

 ص.  17]حتقيق[ حممود حممد مرسي، 
 هـ. 7/5/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
عيسى علي  هـ(؛ حتقيق    741)ت    حممد بن أمحد بن جزي الكليبزيل/  ـ التسهيل لعلوم التن

 م. 2021هـ،  1443دمشق: دار نينوى،  -العاكوب.
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القرآن من   ُأهبم يف  فيما  بن   /األمساء واألعالمالتعريف واإلعالم  القاسم عبدالرمحن  أليب 
 1443الرايض: اخلزانة األندلسية،    -مروان العطية.هـ(؛ حتقيق    581عبدهللا السهيلي )ت  

 ص. 900م،  2022هـ، 
 

بريوت: دار    -الشورى.جمدي منصور  مجعه وحققه    هـ(/  204)ت    تفسري اإلمام الشافعي
 ص. 200م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
البسيت/   )ت  تفسري  البسيت  إبراهيم  بن  إسحاق  أبو    307أليب حممد  الطالب  هـ(؛ حتقيق 

القِّْبلي. النبوية    -يوسف  والسنة  الكرمي  القرآن  ونشر  بطباعة  للعناية  العامة  اهليئة  الكويت: 
 م.  2021هـ،  1443وعلومهما: دار فارس، 

 .12من سورة الكهف إىل سورة النجم اآلية 
 

البغوي، التنزيل  تفسري  معامل  البغوي )ت  حم  /املسمى  مسعود  بن  احلسني  السنة    516يي 
   مج. 4م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.هـ(
 

هـ(؛ حتقيق أمحد    943عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه احلنفي )ت    /تفسري جزء عمَّ 
ص. )أصله    536م،    2022هـ،    1443مية،  بريوت: دار الكتب العل   -بن حممد الشوميي.

 رسالة جامعية(. 
 

هـ(، جالل الدين عبدالرمحن   864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  تفسري اجلاللني/  
 مج. 3م،    2022هـ،    1443القاهرة: دار نور اليقني،    -.هـ(  911بن أيب بكر السيوطي )ت  

   من تفسري اخلازن وروح البيان وأيب السعود... اخل. مع احلواشي املستلة
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 375أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي )ت    / تفسري السمرقندي، املسمى حبر العلوم
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.

 مج. 3م،  2022هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق علي عبدهللا   1178أمحد بن حممد القلعاوي السَُّحيمي )ت تفسري سورة القدر/ 
 عبد حمسن. 

 م(. 2021هـ،  1443) 65، العراق، ع نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية
 

 هـ(؛ حتقيق  1007)ت  البكري الصديقيحممد بن حممد أبو السرور  /تفسري سورة الكهف
 م،  2021هـ،  1443عم ان: دار الشروق،  -.سليم أبو جابر

 
: مجع لآلايت املفسَّرة يف كتب الشيخ أمحد بن زين الدين  تفسري الشيخ األوحد األحسائي

األحسائي.  1241]ت  األحسائي   ًنصر  راضي  وحتقيق  مجع  احملجة    -هـ[/  دار  بريوت: 
 ج. م 5م،  2022هـ،  1443البيضاء، 

 
العظيم  القرآن  )ت    /تفسري  الدمشقي  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  هـ(؛    774أليب 

وتعليقات أمحد حممد شاكر وآخرين. األلباين؛  الدين  دار    - بتخرجيات حممد ًنصر  صنعاء: 
 مج.  6م؟،  2019هـ،  1440اآلاثر، حنو 

دمشق؛ بريوت: دار ابن    -.2ط  -تحقيق يوسف علي بديوي، حسن السماحي سويدان.وب
 مج.   4 م،  2021هـ،  1442كثري، 

 
حممد الطيب   /{ف ِإذ ا قـ ر ْأت  اْلُقْرآن  ف اْست ِعْذ اِبَّللَِّ ِمن  الشَّْيط اِن الرَِّجيم}تفسري قوله تعاىل:  

 مسلم جواد خضري.دراسة وحتقيق  (؛هـ 1227 )ت بن كريان الفاسي  بن عبداجمليد
 م(. 2021هـ،  1443) 27دراسات إسالمية معاصرة، العراق، ع نشر يف جملة 
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لتاج القراء أيب القاسم حممد بن  /تفسري الكرماين، املسمى غرائب التنزيل وعجائب التأويل
بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ اعتىن به عبدالسالم حممد أمني. 505محزة الكرماين )ت 

 ص. 1072م،  2021هـ،  1443
 

  / أو تلخيص تبصرة املتذكر وتذكرة املتبصر  ،وهو التلخيص يف التفسري   ،لكواشيتفسري ا
بريوت: دار الكتب    -؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.هـ(  680أمحد بن يوسف الكواشي )ت  

 مج.  3جـ يف  6م،  2021هـ،  1443العلمية، 
 

أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت مدارك التنزيل وحقائق التأويل/    :تفسري النسفي
 2022هـ،    1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -حتقيق يوسف علي بديوي.هـ(؛    710

 مج.   3م، 
 

هـ(؛ حتقيق    1000)ت بعد    حممد بن عبدالرمحن األزوايل  /تقريب النشر يف الطرق العشر
فاس: معهد حممد السادس للقراءات،   -عبدالواحد بومان، أيوب بن عائشة، سعيد أوزكاي. 

 مج. 2م،  2022هـ،  1443
 

 حممد بن حممد اخلر از الشَّريشي تقريب النَّيل يف شرح منت الذيل يف ضبط القرآن الكرمي/  
بريدة: معهد اإلمام عاصم للقرآن الكرمي  -هـ(؛ شرح عبدالعزيز بن سليمان املزيين. 718)ت 

 م. 2022هـ،  1443وعلومه؛ الرايض: دار العقيدة، 
 

  1141)ت  بن عبدالرمحن بن زكري الفاسي    عبدهللا حممدأليب    /تقييد على سورة اإلخالص
 . ص  53م،  2020هـ،  1441 أكادير: دار العرفان، -؛ حتقيق حممد أبو حيىي. هـ(
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الغريب/   تفسري  يف  العجيب  املنري ِّ التيسري  بن  احلسن  بن  حممد  العباس  أبو  الدين  ًنصر 
)ت   أغلو.  683اإلسكندراين  إبراهيم  مال  سليمان  حتقيق  األصول    -هـ(؛  دار  إستانبول: 

 .م 2021هـ،  1443العلمية، 
 )غريب القرآن(

 
هـ(   1014)ت القاري  بن سلطان حممد اهلروي  حاشية املال علي: اللنياجلمالني للج 

إستانبول: نون للدراسات والنشر: دار   -حتقيق سارية فايز عجلوين. /على تفسري اجلاللني
 م. 2021هـ،  1443الفاتح، 

 
هـ(؛ حتقيق    1281)ت    سيد بركات بن عبدهللا اهلوريين  / اجلوهر الفريد يف رسم القرآن اجمليد

 ص. 312م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  - حممد خضر علي إبراهيم.
 

التفتازاين على تفسري الكشاف/   التفتازاين )ت  حاشية   هـ(؛ حتقيق   791مسعود بن عمر 
 2022هـ،    1443إستانبول: مركز جيالين للبحوث العلمية والنشر،    -حممد فاضل جيالين.

 مج.  7م، 
 

العراق: مؤسسة   -.حسام حممد مجعةحتقيق    البيضاوي/  على تفسري   هحاشية ساجقلي زاد
 ص.  200م،  2021هـ،  1442ًنشرون، 

َن ُمْرَساَهاإىل قوله: }}َهْل َأاَتَك َحدِّيُث ُموَسٰى{    : قوله تعاىلتفسري    . من سورة النازعات   { َأايَّ
 

الصاوي )ت    /الصاوي على تفسري اجلاللنيالعالمة  حاشية   بن حممد  هـ(؛   1241أمحد 
 م. 2022هـ،  1443دمشق؛ تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -بعناية مرعي حسن الرشيد. 

 
هـ(؛   1320)ت    أمحد بن حممد السالوي التطاوينحواش يف كتاب اإلتقان يف علوم القرآن/  

 م.  2022هـ،  1443طنجة: سليكي أخوين،  -مجع ودراسة وحتقيق يونس السب اح.
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 240عبدالعزيز بن حيىي الكناين )ت    /احليدة الكربى واالعتذار يف رد من قال خبلق القرآن

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: تبصري للنشر،  -أمحد حسن العدوي.هـ(؛ حتقيق 
 

األزهري املالكي    طبن أيب طالب املبَـل ِّ   حممد بن أمحد  /اخلالصة املرضيَّة على منت الشاطبيَّة
 .عمار عبد احلسني عشم ـ(؛ دراسة وحتقيقه 1313 )ت 

يف   اإلنشر  العلوم  مج سالميةجملة  العراقية  اجلامعة  م( ص    2021هـ،    1443)  29ع  3، 
279-306 . 

 )اختصار للشاطبية( 
 

 هحتقيق عبداإلل؛  هـ(  1310علي حسني بن خريات علي الزجنيفوري اهلندي )ت    /مخسة حمرية
 . عبدالوهاب العرداوي

 . 290-269 م( ص 2021هـ،  1442) 42، كربالء عجملة املصباحنشر يف 
 (. رسالة موجزة موسومة بـ )مخسة حمريةورد العنوان هكذا: 

)املؤلف شيعي، وقد ذهب يف هذه الرسالة إىل أن سورة القدر ليست من القرآن، وأن صالة  
 اإلمامية ال تصح هبا، وأيده احملقق(!!

 
حتقيق ودراسة عبدهللا  ؛  هـ(  1332طفيش )ت  أحممد بن يوسف    / داعي العمل ليوم األمل

 مج. 5م،  2022هـ،  1443بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  -القنويب.بن سعيد 
 . جزء من سورة ص، ومن سورة الرمحن حىت سورة الناستفسري له مل يتمه: 

 
القاهرة:   -قرأمها وعلق عليهما عبدالرمحن مصطفى، طه حممد علي.  /رسالتان يف اإلعجاز

 م؟  2022هـ،  1443شركة القدس للتجارة، 
 ومها: 

 هـ(. 384)ت  لرماينعلي بن عيسى ا /النكت يف إعجاز القرآن
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   هـ(. 388)ت  خلطايبا محد بن حممد   /بيان إعجاز القرآن
 

تعاىل:   ن ْست ِعنيُ }الرسالة اخلطابية يف تفسري قوله  ك   نـ ْعُبُد و ِإايَّ ك   الدين {/  ِإايَّ أمحد بن زين 
 .حسني جهاد احلساينراسة وحتقيق هـ(؛ د 1241األحسائي )ت 

 .380-337 م( ص 2020هـ،  1442) 41، كربالء عجملة املصباحنشرت يف 
 )املؤلف من الفرقة الشيخية الشيعية(

 
  1176اخلادمي )ت  حممد بن مصطفى  أليب سعيد    {/ب ك  اء  ر  ا ش  ِإالَّ م  }رسالة يف استثناء  

 . حتقيق ودراسة صفوان سليمان أمحد  ؛هـ(
  م( ص  2021هـ،    1443)  2ع  16مج  نسانيةة كركوك للدراسات اإلجملة جامعنشرت يف  

73-84 . 
 

هـ(؛ حتقيق إقبال    1160حممد بن عبدالكرمي الطباطبائي )ت    /رسالة يف تفسري آية العهد
 وايف جنم.

 .413-389 م( ص 2019هـ،  1440) 39، كربالء عجملة املصباحنشرت يف 
 

هـ(؛   1240)ت    حسائيزين الدين األبن  صاحل    /الرحيمرسالة يف معىن بسم هللا الرمحن  
 ص.  160م،  2022هـ،  1443النجف: املدرسة األحسائية،   -حتقيق عالء الشوكي.

 
هـ(؛ ضبطه وصححه   1127)ت    إمساعيل حقي الربوسوي  /روح البيان يف تفسري القرآن

 2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -وخرج آايته عبداللطيف حسن عبدالرمحن.
 مج. 10م، 

 هـ(  1137)وترد وفاته 
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القاهرة:   -هـ(.  1332)ت    نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي  /روض البيان على فيض املنان
 م.  2022هـ،  1443دار الكتاب املصري، 

 (يف الرد على من ادعى قَِّدم القرآن)
 

مجعها واعتىن هبا حممد بن سعيد   /زاد املستفيد من املنظوم احلضرمي يف القراءات والتجويد
 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار امليمنة،  -بكران.

 ( نظًما. 11يشتمل على )
 لرتاث، فلم أر املنظومات وأتريخ وفيات أصحاهبا( )وضعته ظنًّا بني كتب ا

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

 مج. 15م،  2022هـ،  1443األوقاف، 
 طبعة حمققة على سبع نسخ خطية. 

 
أليب القاسم علي بن عثمان بن القاصح )ت  سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي/  

 2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر شاهني.  801
 ص.  352م، 

 )شرح لقصيدة "حرز األماين ووجه التهاين" املعروفة ابلشاطبية، يف القراءات السبع(  
 

كرم  عماد أ  (؛ دراسة وحتقيقهـ  1126)ت    النفراوي املالكيبن غنيم  أمحد    /البسملةشرح  
 .كردي السامرائي

 . 947-877 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

  1283)ت    اللجائي  حممد كنبورعلي احلسن بن    يبأل  / شرح تصوير اهلمز من مورد الظمآن
وزارة األوقاف والشؤون    الرابط:  -.2ط  -وحتقيق عبدالواحد الصمدي، حسن كرمي.  ؛ دراسةهـ(

 م.  2018، هـ 1439، اإلسالمية
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شرح خليل بن حسني اإلسعردي )ت   /شرح القصيدة الواضحة يف جتويد الفاحتة للجعربي

 ص.  114م،  2022هـ،  1443إستانبول: سوجناغ،  -هـ(؛ حتقيق لقمان شان. 1259
 

زين الدين أبو احلسن    / النجوم يف موافق املرسوم يف القراءات الشاذة عن املشهورطوالع  
 هـ(. 743علي بن أيب حممد الديواين الواسطي )ت 

 م، ... 2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

  -عبدالسالم العمراين اخلالدي. /عبقرية العباقرة يف حتقيق الرسم القرآين والقراءات املتواترة
 ص. 328م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 

 .للمنظومتني القيسية والفخارية: 1جـ
 : خيتص بسبع عشرة منظومة من منظومات الرسم القرآين.2جـ
 

حتقيق عمر يوسف  هـ(؛    4أليب حفص عمر بن علي بن منصور اآلُملي الطربي )ق  الع دد/  
 م.  2021هـ،  1443]القاهرة: دار اخلزانة األزهرية[،  -محدان.

 ( )عدد آي القرآن
 

أليب العباس حممد بن يعقوب املعد ل البصري   / عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة
محدان.   330)ت   حممد  تغريد  وحترير  مراجعة  محدان؛  يوسف  عمر  وحتقيق  دراسة    - هـ(؛ 

 م؟  2022هـ،  1443توبنغن، أملانيا: جامعة توبنغن، مركز التوحيد اإلسالمي، 
 

إبراهيم بن  أبو إسحاق برهان الدين / يف نبذة من أسرار سورة الكوثر  عقود الدر واجلوهر
 ص.   41؛ حتقيق طه فارس، هـ( 923 )ت املقدسي  بن أيب شريفحممد 

 هـ. 21/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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لدرر اللوامع يف  اب  هـ(؛ موشًحا  1358)ت    د اليدايلأمجَّ العابدين بن    زين  / الغرر السواطع
هـ(؛ حتقيق التاه بن    730يب احلسن علي بن حممد بن بري )ت  أل  /اإلمام ًنفع  أأصل مقر 

مؤسسة قطر   ط: و الدار البيضاء؛ نواكش   -حممد فال حممد حممود السالك.،  دأمجَّ حممدن بن  
 ص. 112م،  2018، هـ، 1439للنشر، الندى 

 
؛ حتقيق  هـ(  1227  ت بعدجلمزوري )سليمان بن احلسني ا  /فتح األقفال بشرح حتفة األطفال

 ص. 62م،  2022هـ،   1443جدة: املؤلف،   -.ماجد حممد إقبال هبوات 
   ، للمؤلف نفسه. ومعه منظومة حتفة األطفال 

 م. 2022هـ،  17/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 
حتقيق هـ(؛    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /س يف القرآنلتبِ تح الرمحن بكشف ما ي  ف

 مج. 2م،    2019هـ،    1440الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -.وتعليق عبداحلميد هنداوي
 

  حممد بن حممد هاليل األبياري )ت   /فتح امللك العالم يف الوقف على املهموز حلمزة وهشام
 . حتقيق ودراسة نوف بنت منصور حجازي ؛هـ( 1343
 . 59-44م( ص  2022هـ،  1443) 2ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

 
الطربسي  بن حممد تقي النوري  حسني    /فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب 

هـ،   1443،  نتشار العريبمؤسسة اال  بريوت:  -هـ(؛ حتقيق أمحد كاظم األكوش.  1320)ت  
 م.  2021

 ومبلحقه: جواب كشف االرتياب/ للنوري. 
 آغا بزرك الطهراين. / نفي التحريف عن القرآن الشريفالنقد اللطيف يف
 )املؤلف شيعي( 
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هـ(؛ حققه وشرحه وعلق عليه  224أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت فضائل القرآن/ 
 ص.  750م،  2022ـ، ه 1443الرايض: اخلزانة األندلسية،  -.3ط -مروان العطية.

 
حممد بن أيوب بن الضريس )ت   /فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة

 م.  2022هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق ايسر الدسوقي اليماين. 294
 

مجع أيب عبدهللا حممد بن حممد الرمحاين املراكشي    /فوائد من كتاب النشر يف القراءات العشر
 م.  2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -.أمني انقرية تقدمي وحتقيق ؛هـ(1070 ت بعد)
 

مصطفى ماء العينني بن حممد   حممد   /الفوائد النفعية يف التجويد و بعض املباحث القرآنية
مجعية تبيني  املغرب:    -هـ(؛ حتقيق حممد األمني بن حممد املختار السماليل.  1328فاضل )ت  

 م. 2022هـ،  1443للعلوم والرتاث، 
 

؛ بريوت: دار  هـ( 1176أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت  /الفوز الكبري يف أصول التفسري 
 ص. 232م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 

أبو أجمد أمحد رضا العطاري  احملشي واحملقق    /مع حاشيته اجلديدة الكنز الوفري لطالب التفسري
 .الشامي

يليه: األنوار الرضوية يف القواعد التفسريية، املأخوذة من الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى/  
 هـ(.  1340أمحد رضا خان الربيلوي )ت 

 

هـ(؛   427)ت    يب إسحاق أمحد بن حممد الثعليبأل  / عرائس اجملالسقصص األنبياء املسمى  
بريوت: دار    - ط، جديدة ملونة....  -. عبداللطيف عبدالرمحنضبطه وصححه وخرج آايته  

 ص. 400م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 
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هـ(؛ حتقيق حسن    380)ت    حممد بن أمحد بن مفر ِّج بن الفنتوري  /قصص القرآن وتفسريه
 1443الرايض: دار األلوكة،    -إبراهيم الصباغ، حممد رجب اخلويل، خالد مصطفى الشورجبي.

 م.  2022هـ، 
 اجلزء األول منه.

هـ )ومل يظهر على الغالف أنه   1443القاهرة: دار الذخائر،  -وبتحقيق حممد علي األزهري.
 اجلزء األول منه(.

 
حتقيق يوسف بن أمحد الشهب    /املغاربة يف القراءات الثالث  قطوف من فن التصدير عند

 ص.   71م،  2020هـ،  1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -شهاب. -
 مصد ِّراتن:

 هـ(.   1137مصد ِّرة يف الثالث أليب العالء إدريس بن حممد اإلدريسي املنجرة )ت  -

 هـ(.  1257مصدرة يف الثالث أليب العالء إدريس البكراوي )ت   -
 

حتقيق يوسف بن أمحد الشهب    /قطوف من فن التصدير عند املغاربة يف القراءات السبع
 ص.   71م،  2020، هـ 1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -شهاب. -

 مصد ِّراتن:
 هـ(.   11مصد ِّرة الطالِّبني يف السبع أليب زيد عبدالرمحن الزدويت )ق  -

 هـ(. 1137مصد ِّرة يف السبع أليب العالء إدريس بن حممد اإلدريسي املنجرة )ت  -
 

(؛ هـ  1111  )ت  حممد بن قاسم البقري  /القواعد املقررة والفوائد احملررة يف القراءات السبع
 . شهاب أمحد حممددراسة وحتقيق 

  ه.حتقيق النصف األول من
  29م( ص  2021هـ،    1443)  1جـ  15، اجلامعة العراقية عللبنات   ة جملة كلية الرتبينشر يف  

–52. 
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  1443)  40، العراق ع والقلموحتقيق قراءة الكسائي منه للباحث شهاب أمحد حممد، نشر  
  .103  – 96 م( ص 2021هـ، 
 

أمحد   ؛ حتقيق(هـ  5ق  أليب حممد أمحد بن حممد العاصمي اخلراساين )  /لنظم املعايناملباين  
 مج. 3م،  2022هـ،  1443، مجعية دار الرب ديب: -.فارس السلوم

 هـ( 425)يف مناسبات القرآن الكرمي، صنف عام 
 

هـ(؛ حتقيق   381أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران )ت    /املبسوط يف القراءات العشر
 م.  2022هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،  -خالد حسن أبو اجلود.

 
)ت    الرابطيبن بري  يب احلسن علي بن حممد  أل  /اإلمام انفع  أمنت الدرر اللوامع يف أصل مقر 

 ص.  87، املطبعة والوراقة الوطنية مراكش: -حتقيق عبدالرزاق بن معروف. هـ(؛ 730
 

 هـ(.  6أيب عمري الغزنوي )ق أليب بكر حممد بن  / جممع القراءة
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 

 
  542األندلسي )ت    أليب حممد عبداحلق بن عطيةاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/  

  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالسالم عبدالشايف حممد.هـ(؛ حتقيق  
 مج.  6م، 
 

 هـ(؛ حتقيق   676اختصار حيىي بن شرف النووي )ت    /خمتصر التبيان يف آداب محلة القرآن
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار العقيدة،  -حممد بن يوسف اجلُوراين.

 
 هـ(. 705حممد بن أيوب املقرئ التاديف )ت  /املختصر الراشف يف زالل الكاشف

   م، ... 2021هـ،  1443يف جامعة تكريت، ، أو قسم منه، دراسته وحتقيقهتفسري، 
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  774ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي العثماين )ت    /مريح القلوب من الكروب

 ص.   58هـ(؛ حتقيق طه فارس، 
 االنشراح()نظرات يف تفسري سورة 

 هـ. 13/6/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القرائية واختياراته  القيجاطي  عبدهللا  أيب  ودراسة/  ع  : مجمسائل  بن  أا  انقرية. أمني    - محد 
 ص.    237م،  2019هـ،  1440، مراكش: مكتبة املعرفة

 هـ( 811)أبو عبدهللا حممد بن علي القيجاطي، ت 
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي املدين مسلك االعتدال إىل فهم آية خلق األعمال/  
م،    2019  هـ،  1440فاس،    -.هـ(؛ حتقيق يوسف بن حممد العمراوي 1101الشافعي )ت 

 ص. 106
 

هـ(؛ حتقيق آمنة   574عبدالرمحن بن علي الكرماين )ت  /املسور يف السور يف غريب القرآن
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443صنعاء: جامعة صنعاء،  -عبدهللا احلبيشي.

 من سورة الفاحتة إىل سورة إبراهيم.
 

هـ(؛ مجع ودراسة و حتقيق    291)ت    ثعلب  حيىي  بنأمحد  يب العباس  أل  /معاين القرآن وإعرابه
 ص.   440م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.ضر حسن اللهييبخ
 

  -.عبدالرحيم بن عبدالرمحن بن علي السيوطي اجلرجاوي  /املعاين اجململة يف إعراب البسملة
 ص.  92م،  2019هـ،  1440املغرب، 
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العباس أمحد بن حممد بن ُجبارة املقدسي )ت شهاب الدين أبو    /املفيد يف شرح القصيد
 هـ(. 728

 م، ... 2022هـ،  1443حتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 )يعين ابلقصيد: الشاطبية( 

 
هـ(؛ حتقيق سامي حممد    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /مقدمة يف أصول التفسري 

 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار احملد ِّث،  -جاد هللا.
 له: قاعدة يف فضائل القرآن.يليه 

 
؛ حتقيق  هـ( 1007)ت بعد حممد بن أمحد املصمودي  /القراءة املكية ئاملنحة احملكية ملبتد

 ص.  96م،  2018، هـ 1439، طنجة: سيليكي أخوين  -رشيد اخلالدي.
 

هـ(؛  1208سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد   / منظومة حتفة األطفال يف جتويد القرآن
 ص.  41حتقيق حسن عثمان األزهري، 
 هـ. 28/4/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
حتقيق هـ(؛    857طاهر بن عرب األصبهاين )ت بعد    /منهل العطشان يف رسم أحرف القرآن

 م.  2022هـ،  1443اإلمارات: دار البشري،  -خالد حسن أبو اجلود.
 

البيضاوي   الفكر حاشية على تفسري  تعاىلنتيجة  أ ْو  : }لقوله  أ نـُْفِسُكْم  تـُْبُدوا م ا يف  ِإْن  و 
ُب م ْن ي ش اءُ  ُ فـ يـ ْغِفُر ِلم ْن ي ش اُء و يـُع ذِ  يوسف بن عثمان اإلسكلييب   /{ُُتُْفوُه ُُي اِسْبُكْم ِبِه اَّللَّ

 . ماجد ايسني محيد دراسة وحتقيق ـ(؛ه 1199)ت 
م(    2021هـ،    1442)  18ع  3، اجلامعة العراقية مجوالعلميةجملة الدراسات الرتبوية  نشر يف  

 . 428-409 ص
 )ويرد بعنوان: نتائج األفكار وزواهر األزهار( 
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  723)ت  الصنهاجي  بن آجروم  بن حممد  يب عبدهللا حممد  أل  /نظم البارع يف قراءة اإلمام انفع 

 ص.110م،  2021هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -.حتقيق  عبدالفتاح الفريسي؛ هـ(
 

جالل الدين عبدالرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين )ت    /هنر احلياة يف تفسري كتاب اإلله
 .هـ( 824

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 
 

 هـ(. 569أليب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين )ت اهلادي يف معرفة املقاطع واملبادي/ 
 م، ..  2022هـ،  1443وحتقيقه يف جامعة أم القرى، دراسته 

 )يف القراءات( 
 

هـ(؛ حتقيق رايض يونس    150مقاتل بن سليمان )ت    /يم عظالوجوه والنظائر يف القرآن ال
 ص. 400م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -خلف.

 
 علوم احلديث 

 

هـ(؛ حتقيق ذو الفقار    1322ظهري أحسن النيموي )ت    /آاثر السنن مع التعليق احلسن
 هـ؟. 1440حنو كراتشي: مكتبة البشرى،   -ط، جديدة مصححة ملونة. -علي.

 
بعد   )ت  املكناسي  الصنهاجي  عبدهللا  أيب  واحلديث    818إجازات  القراءات  يف  هـ( 

 حتقيق عبدهللا التورايت.  والتصوف والطب/ 
 م(. 2021هـ،  1443ابملغرب )صفر نشر يف جملة الزقاق 
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هـ(    134٥إجازة اإلمام العالمة احملدث سيدي حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين )ت  
( عبداحلفيظ  املوىل  السلطان  املنورة/    13٥6إىل  ابملدينة  لقيه  مل ا  عبدالرحيم هـ(  حتقيق 

 اإلمساعيلي. 
  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.

 . 3م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 
 

رواية عبدالعظيم احلسين؛ إمالء جعفر بن أمحد  أحاديث أمري املؤمنني علي  عليه السالم/ 
 1442، مؤسسة دار احلديثقم:  -هـ(؛ حتقيق حممد العايف اخلراساين. 573اليماين )ت 

 م.  2021 ،هـ
 من خمطوطات الزيدية.

 
بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق سليم علوان.   256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  األدب املفرد/  

 ص. 1120م،  2021هـ،  1442املشاريع، 
النبويةوبعنوان:   لآلداب  اجلامع  املفرد  بنكوي.  :األدب  الباره  إلياس  حممد   - .4ط  -حتقيق 

 ص.1016م،  2020هـ،  1441دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
 

األبرار،   سيد  من كالم  الدعوات   أو األذكار  تلخيص  يف  األخيار  وشعار  األبرار   حلية 
حلمي   حتقيق  هـ(؛  676حيىي بن شرف النووي )ت    /واألذكار املستحبة يف الليل والنهار

 ص.  592م،  2021هـ،  1442اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -.حممد الرشيدي
 

أربعون حديث ا يف اترك الصالة ومانع الزكاة واألمِر ابملعروف والنهي عن املنكر والوصيِة  
هـ(؛ حتقيق الوليد بن حممد    984أليب املواهب جنم الدين حممد بن أمحد الَغيطي )ت  ابجلار/  
 م. 2022هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،  -َشعرية.
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 911ت  )ي  السمهودعلي بن عبدهللا  نور الدين    /أربعون حديثا  يف فضل الرمي ابلسهام
 م. 2022هـ،  1443قسنطينة: ألفا للواثئق،  -.إمساعيل بن الطاهر رمحاينحتقيق ؛ هـ(
 

هـ(؛ مجع    1340)ت    أمحد رضا خان الربيلوي  /يف حترمي سجود التحية  األربعون الرضوية
 م. 2021هـ،  1442اهلند: دار امللك،  -وختريج وحتقيق شرياز أمحد ملك النظامي.

 
عصام الدين أيب اخلري أمحد بن ل  /األربعون يف لطائف النيب صلى هللا عليه وسلم ومزاحه

 .اسة وحتقيق عبدالقادر حممد حسني؛ در هـ(968مصطفى طاشكربي زاده )ت 
-182  م( ص  2021هـ،    1442)  1ع  2، العراق مجسالميةالباحث للعلوم اإلجملة  نشر يف  

267 . 
 

أليب بكر حممد بن يوسف بن َمْسدِّي األزدي  األربعني حديث ا املختارة يف فضل احلج والزايرة/  
هـ،   1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -هـ(؛ حتقيق طارق طاطي. 663الغرًنطي )ت 

 م.  2022
 له: يليه 

بة.  - بة احملتسَبة بتوصية ذوي اخلَِّرق املنتسِّ ْحسِّ
ُ
 املقدمة امل

 أسىن املنائح يف أمسى املدائح.  -

 قصيدة نونية إىل بعض اإلخوان.  -
 

احلنفي )ت   حممد بن عبدالرمحن بن بُريطع  /أرجوزة يف وجوه الرتجيحات بني خمتل ف احلديث
 هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالكرمي يوسفي.  874

 .295-273م( ص  2022هـ،  1443)رجب  10نشر يف جملة الرتاث النبوي ع
 

هـ(؛ ]بعناية    923أمحد بن حممد القسطالين )ت    /إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
 مج.  10م؟،  2022هـ،  1443جدة: دار املنهاج،  -حممد زهري الناصر[.
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مصورة عن الطبعة األمريية السابعة، مرقمة األحاديث، مع الربط بني أحاديث البخاري وحتفة 
 األشراف، وبني معلقاته وتغليق التعليق. 

 
املتصلة/   )ت  األسانيد  األهدل  حسني  بن  عبدهللا    997الطاهر  بن  أمحد  بعناية  هـ(؛ 

 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -النَُّصريي.
 سانيد الكتب املروية. وهو ثبت أب

 
أليب عبدهللا   /أسهل املقاصد حللية املشايخ ورفع األسانيد الواقعة يف مروايت شيخنا الوالد

الرابط:    -.حتقيق رشيد قباظ  ؛هـ(1113)ت   حممد الطيب بن حممد بن عبد القادر الفاسي
 )أصله رسالة دكتوراه(.   ص. 641م،  2019، هـ 1440، الرابطة احملمدية للعلماء

 
 388أليب سليمان أمحد بن محد اخلطايب )ت    /أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري

 مج.  4م،   2021هـ،  1442الرايض؟،  -.2ط -هـ(؛ حتقيق حممد بن سعد آل سعود.
 

الثالث املسائل الدالئل يف إيضاح  العال   ،إقامة  بن إمساعيل   مةللسيد  البدر املنري حممد 
الصنعاين   بن حسن جوااب    ـ(، ه  1182ت  )األمري  سعيد  األديب  الفقيه  العالمة  على   

 .حتقيق وتعليق أمحد نوري حسنيـ(/ ه 1217ت )العنسي 
-1م( ص    2021هـ،    1443)  29ع  1، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  

36. 
 ألحاديث()حول دفع التعارض بني ا

 
عالء الدين مَغْلطاي الَبْكجري )ت   /االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء: ضعفاء ابن اجلوزي

رساوي. 762  م 2019هـ،  1441دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(؛ حتقيق مازن حممد الس ِّ
 وحباشيته: االحتفاء بتنقيح االكتفاء.
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؛ حتقيق حممد خلوف (هـ  702ت  )حممد بن علي بن دقيق العيد    /اإلملام أبحاديث األحكام
 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -العبدهللا.

 هـ.  1434سبق صدوره عن دار النوادر بدمشق عام 
 

 / أنوار اآلاثر املختصة بفضل الصالة على النيب املختار من أحاديثه عليه الصالة والسالم
 1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أمحد جالل.هـ(؛ حتقيق    550اإلقليشي )ت  أمحد بن معد  

 ص. 95م،  2021هـ، 
   :يليها

 . شعبان بن حممد اآلاثري /اخلري الكثري يف الصالة والسالم على البشري النذير
سليمان فاضل بن أمحد الرومي   /رسالة يف بيان مواضع الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم

 (.هـ 1134 )ت الواعظ 
 

 -هـ(؛ حتقيق أمحد علي بريسم الزبيدي.  1134عبدهللا بن سامل البصري )ت  األوائل احلديثية/  
 م.  2022هـن  1443عم ان: دار الفتح، 

 األشياخ.وهي رسالة يف األحاديث النبوية الشريفة اليت يكتفى بتلقيها عن رواية أصوهلا عن  
العلماء  الطهطاوي، وتعليقات  العالمتني حممد جوهري اخلالدي وأمحد رافع  وعليها حاشيتا 

 علي جن اري القباين وحسن القويسين ومصطفى الذهيب.
 

السباحة السيوطي )ت    /الباحة يف  الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  هـ(؛ حتقيق   911جالل 
 ص.  29هـ،  1442عبدالسالم بن حممد العامر، 
 هـ. 2/4/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت   /البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر

 مج.  3م،    2022هـ،    1443القاهرة: دار الذخائر،    -هـ(؛ حتقيق شعبان سامل العودة.  911
 اشتملت مقدمته على: 
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 . منت ألفية السيوطي وزوائده على العراقي -

 فصلني من ترمجة السيوطي لتلميذه الداودي.   -
 

هـ(؛ حتقيق حممود عبدالعزيز   756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت  بر  الوالدين/  
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -آل من اع.

 هـ(. 771بن علي السبكي )ت  ومعه رسالة يف بر  الوالدين/ اتج الدين عبدالوهاب 
 

 942مشس الدين حممد بن إبراهيم التتائي )ت  البهجة السَّنية يف حل  اإلشارات الس نية/  
الكويت،    -حممد علمي عبده.هـ(؛ حتقيق   م )حبث    2019هـ،    1440الكويت: جامعة 

 مكمل للماجستري(.
م،    2020،  هـ   1441،  يبويه جن  البيضاء: مركز  الدار   -حممد حممود اجلودة العلوي.تحقيق  وب

 ص. 272
 

  )البخاري ومسلم(/ أليب اجملد إمساعيل بن هبة هللا بن ابطيش  البيان فيما اتفق عليه الشيخان
املنصورة: دار ابن عباس،    -هـ(؛ حتقيق أمحد بن إمساعيل آل عبداللطيف.  655املوصلي )ت  

 م. 2022هـ،  1443
 

إبراهيم بن حممد بن محزة احلسيين )ت  البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف/  
 مج.   3م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(.1120

 
هـ(؛ حتقيق   841)ت    بن العجمي احلليباسبط    إبراهيم بن حممد  /املدلسنيالتبيني ألمساء  

 م. 2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت: -أمحد أرحيم.
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بن املؤيَّد اهلَمذاين املصري أمحد بن حممد  يب نصر  أل  /حتفة األخيار يف بيان أقسام األخبار
 1443عم ان: دار الفتح،    - ، أمحد حممد بدير.؛ حتقيق شح ات رجب البق وشيهـ(  655  )ت 
 م.  2022هـ، 
 

عبدهللا  هـ( عن األربعني حديث ا الودعانية/  ٥76حتقيق مقالة اإلمام أيب طاهر السِ لفي )ت 
 حممد سعيد احلسيين.

 هـ( عن األربعني حديثًا الودعانية.  742يليه: حتقيق جواب اإلمام مجال الدين املز ي )ت 
 . 234  – 198هـ( ص  1443)ربيع األول  1ع 43اهلداية )البحرين( سنشرا يف جملة 

 
هـ(؛ حتقيق   804عمر بن علي بن امللقن )ت    / تذكرة األخيار مبا يف الوسيط من األخبار

 مج. 3هـ،  1433، دار الكتب العلمية بريوت: -عبدالسالم عمران شعيب.
 الغزايل. وأييت أوله: تذكرة األحبار( )ختريج ألحاديث الوسيط يف الفقه الشافعي لإلمام 

 
والرتهيب املنذري    /الرتغيب  عبدالقوي  بن  آايته  (هـ  656ت  )عبدالعظيم  وخرَّج  ضبطه  ؛ 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -منقحة.مصححة و كاملة  ط،    -وأحاديثه إبراهيم مشس الدين.
 ص(.  928)مج  1يف  ـج4 م، 2022 هـ،1443

 
ختريج أيب حممد هبة هللا بن    /املوطأ عن اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنهتسمية من روى  

املغرب: مؤسسة الرسالة    -عادل بن علي أوعاصم.هـ(؛ حتقيق    524أمحد بن األكفاين )ت  
 م. 2022هـ،  1443ًنشرون؛ الرايض: دار احملد ِّث، 

 وبذيله لألكفاين: ثبت برواايت املوطأ املسموعة. 
خ مالك بن أنس الذين روى عنهم يف املوطأ/ خبط أيب العباس أمحد بن أيب يليه: أمساء شيو 

 القاسم البلوي القص ار.
 هـ(.   234ومعه: وصية اإلمام مالك لطلبة العلم قبل موته/ مساع حيىي بن حيىي األندلسي )ت  
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التهامي كنون )ت    /تعليق شريف وخمتصر لطيف على صحيح مسلم هـ(؛   1333حممد 
 م. 2020هـ،  1442املغرب،  -كنون احلسين.حتقيق حممد  

 
هـ(؛ حتقيق عبدالرحيم   440أليب عبدامللك مروان بن علي الُبوين املالكي )ت  تفسري املوطأ/  
 م. 2022هـ،  1443الدار البيضاء: دار الرسالة احلديثة،   -أيت بوحديد.

 
حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز هـ(؛  582أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    / تقريب التهذيب

 مج.  4م،  2022هـ،  1443الرايض: مكتبة التوبة،  -اللحيدان.
 

حممد بن عمر نووي اجلاوي    /تنقيح القول احلثيث بشرح لباب احلديث لإلمام السيوطي
 ص.   160م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 1316)ت 

 )وضع املنت أعاله( 
 

 294]ت    بن ُيىي املعروف اببن الضريس أيب عبدهللا حممد ابن أيوبجزء اإلمام احلافظ  
 52م،    2019هـ،    1440،  مكناس: مكتبة زاكيوي إخوان  -رشيد ترفاس.  اعتىن به  /هـ[

 ص.  
 

 حتقيق   / هـ(  643جزٌء يف احلديث لإلمام أيب عبدهللا الضياء املقدسي رمحه هللا تعاىل )ت  
 .مثىن علوان الزيدي

 م(. 2021هـ،  1443) 66نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق، ع 
املقدمة أنه  )ذكر احملقق يف امللخص أن عنوان املخطوطة "جزء يف احلديث النبوي"، وذكر يف  

 "جزء يف احلديث"، وأنه عدة أحاديث، ومل حيقق من قبل(
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جزء يف الكالم على حديث "من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة كان الذي يتوىل  
؛  هـ(  756تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت    / قبض نفسه ذو اجلالل واإلكرام"

 حتقيق عثمان بن فريوز.  
بريطانيا:    -طبع مع كتاب: تنزل الرمحات بقراءة آية الكرسي عقب املكتوابت/ عثمان بن فريوز.

 م. 2022هـ،  1443مكتبة إمساعيل، 
 

أليب الفضل    / الكالم على حديث أكل الدجاج واحلبوب والتوسعة يوم عاشوراءجزء فيه  
الرايض: دار احملد ِّث،    -ـ(؛ حتقيق عمر بن سعدي.ه  806عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  

 م. 2022هـ،  1443
ويف ضمنه نصوص من فتيا لإلمام أيب العباس بن تيمية مل تنشر من قبل، مع اإلجابة على 

 اعرتاضات املؤلف عليها. 
 

السَّمرقندي  ختريج أيب القاسم إمساعيل بن أمحد    /جزء فيه من فضائل العباس بن عبد املطلب
 .خالد بن أمحد اببطني؛ حتقيق هـ( عن شيوخه 536)ت 

 (.280-232)ص  2ق 48ع 14، جامعة تكريت، مججملة آداب الفراهيدينشر يف 
 

 - هـ(؛ حتقيق سليم علوان.  256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  جزء القراءة خلف اإلمام/  
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املشاريع، 

 
النووية البهية يف شرح األربعني  الدين    / اجلواهر  الفضل حممد بن سامللويل   الشبشريي  أيب 

  1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عادل أمحد عبداملوجود.  989)ت    الشافعي
 م.  2021هـ، 
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النظر نزهة  متنها  الفكر مع  خنبة  الصائغ   /حاشية شرح  بن  إبراهيم  بن  الدين حممد  سري 
مكة املكرمة: دار    -هـ(؛ حتقيق مصطفى حممد يسلم األمني اجلكين.  1066دَُّروري )ت  ال

 م. 2022هـ،  1443الرسوخ، 
 

عبدامللك بن علي البكري   /احلبل املتني يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملني
وي.هـ(؛ حتقيق    896الصديقي )ت    1443اإلمارات: دار البشري،    - عبدهللا بن إمساعيل اهلِّال 

 م.  2021هـ، 
 يليه: منتخب احلبل املتني يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملني/ للمؤلف نفسه. 

 
البخاري: حترير على ابب كتاب البخاري/ ختم حديثي على صحيح  العلم من صحيح  ة 

الكويت: دار املرقاة،    -هـ(؛ حتقيق علي بن أمحد العالميي.  1331حممد بن عثمان النجار )ت  
 م. 2022هـ،  1443

 
عثمان بن حممد    / رسالة يف األحاديث املتعلقة بفضل التسبيح والتحميد وما جاء يف امليزان

 ص.  65، حممود حممد عبدالعاطي حتقيق؛ هـ( 908)ت الدميي الشافعي 
 هـ. 24/4/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
حممد بن يعقوب الفريوزاابدي    /من األبوابصحيح  رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث  

م،    2022هـ،    1443مصر: املؤلف،    -.2ط  -أمحد حممد ُسحلول.؛ حتقيق  (هـ  817ت  )
 ص )نسخة إلكرتونية(. 95

 ."سفر السعادة"وهي خامتة كتابه  
 

بن    أبو بكر حممد بن عبدهللا  /رسالة يف طرق حديث "ليس  من أْمرِبِ  أْمصياُم يف أْمس ف ِر"
 هـ(؛ حتقيق طارق ساسي الشيباين.  543العريب )ت 

 . 212-173م( ص  2021هـ،  1443)مجادى األوىل  1نشر يف جملة وحي األندلس ع
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هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /والتعديل  الرفع والتكميل يف اجلرح

 م. 2022هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،   -اعتىن به شعبان سليم العودة.
 بذيله: 
 فتوى احلافظ املنذري عن مسائل يف اجلرح والتعديل. -

 ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل/ مشس الدين الذهيب.  -

 الفرق بني النصيحة والتعيري/ ابن رجب احلنبلي. -

 قاعدة الغيبة احملرمة وقاعدة الغيبة اليت ال حترم/ القرايف. -

 ميزان اجلرح والتعديل/ مجال الدين القامسي.  -
 

حيىي بن شرف النووي )ت    / رايض الصاحلني من حديث سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم
املنصورة:    -هـ(؛ تعليقات وفوائد ابن تيمية وآخرين؛ حتقيق إبراهيم زين العابدين سالم.   676

م: دار اللؤلؤة، حنو   م. 2020هـ،  1441دار ابن سال 
 

بن حممد بن حنبل )ت  الزهد/   فيه عن    241أمحد  ابنه عبدهللا بن أمحد، وزاد  هـ(؛ رواية 
 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -شيوخه؛ اعتىن به حممود شوقي مفلح.

 قطعة فريدة تطبع ألول مرة: اجلزء العشرون.
 

عم ان: دار    - عادل مرشد.  حتقيقهـ(؛    181)ت  املروزي  عبدهللا بن املبارك  الزهد والرقائق/  
   مج. 2م،  2022هـ،  1443الفاروق، 

 
هـ(؛ حتقيق   931مشس الدين حممد بن عبدالدائم الرَبماوي )ت    / سرح النهر لشرح الزهر

 م؟  2022هـ،  1443القاهرة: دار الرسالة،  -عبدهللا عبدالعزيز الشرباوي.
 عمدة األحكام من األًنم، للمؤلف نفسه. وهو شرح على منظومة الزهر البس ام فيما حوته 
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(؛ حتقيق رايض حسني  ه  748  )ت مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب  السفينة النفيسة/  

 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار اللباب،  -الطائي.
 سفينة منتخبات من مروايت اإلمام الذهيب.

 
جلماعة من احلفاظ    هـ[  630]ت    احلافظ عمر بن احلاجب األميين الدمشقي  سؤاالت
 .أمحد بن عمر ابزمول /والشيوخ

 .92-80م( ص  2022هـ،  1443) 2ع 53مج جملة اجلامعة العراقيةنشرت يف 
 

خالد   هـ(؛ حتقيق  905معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي )ت    /شرح األربعني النووية
م.   2021هـ،    1442مصر: مركز األمري الدويل للبحوث والدراسات،    -أبو بكر العمودي.

 )أصله رسالة جامعية(. 
 

هـ(؛ حتقيق حممد    1014علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت    / شرح شرح خنبة الفكر
 ص. 600م،  2021هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -رايض األمحد.

 
 818حممد بن أمحد اليفرين املكناسي )ت    /شرح غريب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري

 مج.  2م،  2022هـ،  1443دمشق: مؤسسة الرسالة،  -هـ(؛ حتقيق هشام عزوزي.
 

هـ(؛   935نفي )ت  حممد البخاري منال ح  / شرح خمتصر اجلرجاين يف علم مصطلح احلديث
بريوت: الدار الشامية،    -حتقيق حممد عمر سبسوب، حممود حممد الشيخ، إبراهيم حممد رقوقي.

 م. 2021هـ،  1443
 

 ص.  231م، 2018 هـ، 1439فاس،  -حتقيق عبدالعاطي املرضي.شرح منظومة الطرفة/ 
 يف علوم احلديث(هـ، وهو    1052)األصل والشرح ملؤلفه حممد العريب بن يوسف الفاسي، ت  
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البخاري: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه  صحيح 

هـ(؛ حتقيق حممد صبحي بن حسن    256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  وسلم وسننه وأايمه/  
 ص.  1880م،  2021هـ،  1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حالق.

 
أليب العباس   /عليه وسلم على اختالف طرقها ومجيع طبقاهتاصفة حجة النيب صلى هللا  

الطربي )ت   بن عبدهللا  الدين أمحد  اعتىن هبا وصححها عمر حممد عمر    694حمب  هـ(؛ 
 ص. 79م،  2018هـ،  1439عبدالرمحن، 

 هـ. 30/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ي،  الدمياط  يمد بن حممد البدير حم  /صفوة امللح يف شرح منظومة البيقوين يف فن املصطلح 
عم ان: دار النور املبني،    -حتقيق أمحد صاحل عبدالعزيز.هـ(؛    1140)ت    املشهور اببن املي ت

 ص.  410م،  2021هـ،  1442
 

 .هـ( 322أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي )ت  /الضعفاء
 م، ...  2022هـ،  1443املنورة، دراسته وحتقيقه، أو بعضه، يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

 
هـ(؛ قدم هلا وعرف    597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    /الضعفاء واملرتوكني

 م.2022هـ،    1443املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،    -.  -هبا نظام حممد صاحل يعقويب.
نسخة نفيسة منقولة من نسخة اإلمام زكي الدين املنذري خبط تلميذه ابن شاد الُبشطاري سنة  

 هـ، ونقل هبوامشها تعقبات املنذري البن اجلوزي...   649
 

هـ(؛   1137أليب العالء إدريس بن حممد املنجرة الكبري )ت  عذب املواريد يف رفع األسانيد/  
 م. 2020هـ،  1441املغرب،  -وق، العزيز اخلطيب.عبداللطيف اخلليلي، احلسني زر حتقيق 

 



50 
 

الثمني اجلوهر  املرسلني  :عقد  سيد  أحاديث  من  حديث ا  أربعني  يف  العجلونية    / األربعون 
دمشق: دار   -.2ط  -حممد مطيع احلافظ.هـ(؛ حتقيق  1162إمساعيل بن حممد العجلوين )ت  

 ص.  128م،  2021هـ،  1442الفكر، 
 

هـ(؛   833حممد بن حممد اجلزري )ت  ِعقد الآليل يف األحاديث واملسلسالت والعوايل/  
 ص.  110م،  2020هـ،  1441القاهرة: دار خري زاد للنشر،  -حتقيق أمحد جناح حممد.

 
عبدالغين بن عبدالواحد اجلماعيلي   ومسلم/مما اتفق عليه اإلمامان البخاري  عمدة األحكام  

اللحام.  هـ(؛  600املقدسي )ت   السيد  بديع  به  البريويت،    -عين  دار  هـ،   1442دمشق: 
 ص. 392م،  2021

 ومعه مقالة بعنوان: أحاديث األحكام وأهم الكتب املؤلفة فيها/ حممد زاهد الكوثري.
 

عالء الدين علي بن حممد اخلازن )ت  عمدة الطالبني يف شرح األحاديث األربعني للنووي/  
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد سيد أمحد األزهري.  741

 م. 2022هـ،  1443البشائر اإلسالمية، 
 

هـ(؛ 1339أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي )ت    /عون املعبود على سنن أيب داود
هـ،   1443املنصورة: دار الغد اجلديد،    -.مصطفي أبو املعاطي  ،أمحد علي سليمان  حتقيق

 مج. 8م،  2021
أمحد حممد شاكر،    عليه تعليقات ابن قيم اجلوزية،  :عون املعبود شرح سنن أيب داودوبعنوان:  

جبل. أيب  نصر  حممد  حتقيق  فقي؛  حامد  للنشر،    -حممد  العاملية  الدار  هـ،    1443مصر: 
 مج. 8م،  2021

 
 هـ(؛ حتقيق  974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي )ت  الفتاوى احلديثية/  

 م. 2021هـ،    1443إستانبول: مركز جيالين للبحوث العلمية والنشر،    -حممد فاضل جيالين.
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الزبيدي  البخاري/  فتح املبدي بشرح خمتصر  عبدهللا بن حجازي  : شرح خمتصر صحيح 

)ت   الناشر.هـ(؛    1227الشرقاوي  من  إبشراف  املنهاج،    -حتقيق  دار  هـ،   1443جدة: 
 مج. 6م،  2022

 1443املنصورة: دار اللؤلؤة    -حتقيق أويس منصور.  وبعنوان: فتح املبدي شرح خمتصر الزبيدي:
 مج. 6م،  2022هـ، 

 ألحاديث اجلامع الصحيح.وهو شرح على املختصر املسمى التجريد الصريح 
 

احلديث ألفية  بشرح  املغيث  السخاوي    /فتح  عبدالرمحن  بن  دراسة  (هـ  902ت  )حممد  ؛ 
،  مصر: الدار العاملية للنشر  -وحتقيق عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري، حممد بن عبدهللا آل فهيد.

 م. 2021هـ،  1443
 

 هـ(.  509شهردار الديلمي )ت أليب شجاع شريويه بن    /الفردوس مبأثور اخلطاب
 م، ... 2022هـ،  1443حتقيقه، أو بعضه، يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة، 

 
موفق الدين عبدهللا بن أمحد    / فضل يوم الرتوية وعرفة وأحاديث جمموعة خمرجة من األصول

  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق أبو حفص العريب.  620بن قدامة املقدسي )ت  
 م.  2022هـ، 

 
عتىن به رشيد  ا ؛  هـ(  378)ت    الوراق   املستملي  أليب بكر حممد بن إمساعيل  / فضل يوم عرفة

 ص. 27م،  2019، هـ 1440املغرب: احملقق،  -ترفاس السجلماسي.
 

حتقيق عبداجمليد  هـ(/ 1012)ت  القصاربن حممد بن علي القيسي فهرسة حممد بن قاسم 
ي ايل.  . ص 87م،  2018هـ،  1439املغرب: احملقق،   -خِّ

 يليه: 
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 إجازات صاحب الفهرسة.  -

 مجع بعض تقاييد القصار الواردة يف مصادر ترمجته.  -
 

مكناس:    -هـ(.  369أليب حممد عبدهللا بن حممد األصبهاين، املعروف أبيب الشيخ )ت    /الفوائد
 ص.    89م،  2019هـ،  1440، مكتبة زاكيوي إخوان

 . رشيد ترفاس  الفرائد يف ختريج أحاديث الفرائد/ :ومعه
 

مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن    /الفوائد اجلزرية: فوائد تتعلق بصحيح البخاري
مانشسرت:   -هـ(؛ قدم له حامد بن أمحد البخاري، حيىي عبدالرزاق الَغواثين.   833اجلزري )ت  

 م.  2021هـ،  1443مكتبة قاسم العلوم، 
من  حديثًا  أربعون  وهو  وسلم:  عليه  هللا  صلى  القاسم  أيب  من كالم  العامل  بغية  له:  يليه 

 الصحيحني. 
 

كرام مبا ثبت يف وضع اليدين حتت السرة أو فوقها حتت الصدر عن الشفيع املظلل  فوز ال
حممد عليه وعلى آله وصحبه واتبعيهم وعلينا معهم أزكى الصالة وأمنى السالم/  ابلغمام  

بريوت:    -هـ(؛ حتقيق حممد حسان رضا املدين العطاري.  1157قائم بن صاحل السندي )ت  
 ص.   128م،  2022، هـ 1443دار الكتب العلمية، 

 
  1327ت  فضل هللا النوري )  تقرير؛  هـ(  1312ت  من إفادات اجملد د الشريازي )  /قاعدة اجل ب  

 . غسان مهدي اخلرسان ؛ دراسة وحتقيقهـ(
 .263-231 م( ص 2021هـ،  1442) 4ع جملة تراث سامراءنشرت يف 

 ، عند الشيعة( أحكام حبث يف سند احلديث الشريف، وداللته، وما اتصل به من)
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حممد بن عمر نووي اجلاوي    /زين الدين املليباريل  قامع الطغيان على منظومة شعب اإلميان 
إندونيسيا: املكتبة،    -هـ(؛ اعتىن به قسم املراجعة والتحقيق مبكتبة الرتمسي للرتاث.  1316)ت  
 هـ. 1440حنو 

 األحياء/ للناظم نفسه.يليه: املنظومة املسماة هداية األذكياء وحتفة 
 

إبراهيم بن إبراهيم   /قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    - هـ(؛ حتقيق حممد سامل هاشم.1041اللقاين )ت  

 ص. 816م،  2022
 

؛ هـ(  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل الدين  القول اجللي يف حديث الويل/  
 ص.   52م،  2020هـ،  1441، مكناس: مكتبة زاكيوي إخوان -حتقيق رشيد ترفاس.

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت   /القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد

هـ،   1443لعلمية،  إستانبول: دار األصول ا  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا موفق عبدهللا العبيدي.  852
 م.  2021

 
بريوت:    -عبدالسالم عبدالشايف حممد.  ه(؛ حتقيق  748حممد بن أمحد الذهيب )ت    / الكبائر

 ص.   256م،  2022هـ،  1443دار الكتب العلمية، 
 

  -   164هـ( إىل اإلمام أمحد بن حنبل )  234  -   161كتاب اإلمام علي بن املديين )
هـ(؛ استخراج    317نقله أبو القاسم عبدهللا بن حممد البغوي )ت    /هـ( رمحهما هللا تعاىل   241

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -ومجع وترتيب مازن عبدالرمحن البحصلي.
 



54 
 

مجال الدين أبو احملاسن    /حكامحاديث األأوهو االنتصار يف    ،دلة املقنعكفاية املستقنع أل
 1442الرايض[: مركز حف اظ الوحيني،  ]  -هـ(.  769يوسف بن حممد املرداوي احلنبلي )ت  

 م.  2021هـ، 
 

هـ(؛    529أليب احلسن عبدالغافر بن إمساعيل الفارسي )ت    /جممع الغرائب ومنبع الرغائب
وآخرين. القرين  ًنصر  بن  عبدهللا  للنشر،    -حتقيق  لطائف  دار  شركة  هـ،    1443الكويت: 

 مج.  7جـ يف  12م،  2022
 )معجم جامع لغريب احلديث واألثر(

 

صالح الدين خليل بن كيكلدي   /جممع الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد
عم ان:    -حتقيق عمرو شوقي عبدالعظيم، عمرو عبدالعظيم احلويين.هـ(؛    761العالئي )ت  

 م. 2022هـ،  1443دار الفتح، 
 ومعه: 
 هـ(. 795ترمجة اإلمام العالئي/ لسبطه الربهان القلقشندي )ت  -

شد اليدين على دفع ما نسب إىل الزهري من الوهم يف حديث ذي اليدين/ البن زايد   -
 هـ(. 975الـَمْقَصري )ت 

 
احملدِ ثني أمساء  الكبري يف  التاريخ  الصلة على  من كتاب  بن   /اجملموع  مسَلمة  القاسم  أليب 

)ت   القرطيب  منكور.  353القاسم  عبدالعزيز  وتعليق  وترتيب  مجع  مؤ   - هـ(؛  سسة املغرب: 
 م. 2021هـ،  1443الرسالة ًنشرون، 

لة لتمام الفائدة من كتاب الصلة.   يليه جلامعه: التعليقات املوص ِّ
 

هـ(؛ حتقيق عبدالقادر   699اختصره عمر بن عبدالرمحن القزويين )ت  خمتصر شعب اإلميان/  
 ص.  168م،  2022هـ،  1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،   -.5ط -األرًنؤوط.
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 894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت  املسالك العلية للحديث املسلسل ابألولية/  
 ص.  44م،    2021هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -.نظام حممد صاحل يعقويبهـ(؛ حتقيق  

 
النووي )ت  علي بن داو   /املسلسل ابألولية والكالم عليه ر  املعروف مبختصِّ العطار،  د بن 

القاهرة: معهد املخطوطات العربية، تراثنا    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين.  724
 م.  2022هـ،   1443للنشر الرقمي، 

 
احلسني بن حممد   /تعاىل  رمحه هللاالنعمان بن اثبت الكويف  مسند اإلمام األعظم أيب حنيفة  

القامسي.  622)ت  البلخي    بن خسرو البهرائجي  الرمحن  بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق لطيف 
 ص. 1000م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
مسند اإلمام الشافعي حرب األمة وإمام األئمة اإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي 

العلمية،    -عويضة.حتقيق صالح حممد  هـ(/    204)ت   الكتب  دار  هـ،   1443بريوت: 
 ص. 480م،  2022

 
 هـ(؛ حتقيق  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه

 مج. 2م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حسني بن حممود الصادق. 
 

 - حتقيق أسامة إبراهيم حممد.هـ(؛    235أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة )ت    /املصنف
 مج.  15م،  2021هـ،  1443القاهرة: الفاروق احلديثة للنشر،  -.2ط
 

هـ(؛   643عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح )ت    /مقدِ مة ابن الصالح يف علوم احلديث 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -صححة.ط، جديدة مزيدة وم  -حتقيق صالح حممد عويضة.

 ص.  376م،  2021هـ،  1443
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أليب    /امللخص للمتحفظني مما اتصل إسناده من حديث موطأ مالك بن أنس رضي هللا عنه
القابسي )ت   تونس: دار    -حتقيق طه بن علي بوسريح.هـ(؛    403احلسن علي بن حممد 

 م. 2022هـ،  1443سحنون، 
 

عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت  منار اإلسالم برتتيب كتاب الوهم واإليهام/  
 )ماجستري( م. 2022هـ،  1443، منال بنت سليمان الفهيدهـ(؛ حتقيق 762

  دراسة وحتقيق وختريج جزء من الكتاب.
 

مالك:   لرواايت موطأ  السالك  إليها  منارات  واألسانيد  انتشارها اترخيياا  عنها وعن  نبذة 
الواثئق التُّكلة.  / ومجلة من  بن عمر  للنشر،    -حممد زايد  األلوكة  دار  هـ،    1443الرايض: 

 م.  2022
 ومعه ابعتناء املؤلف: 

نظم أمساء رواة املوطأ، للحافظ ابن ًنصر الدين الدمشقي، مع شرح خمتصر وتذييل  -
 للمحقق. 

ا - بن أمحد األكفاين )ت تسمية من روى  األمني هبة هللا  للحافظ  ملوطأ عن مالك، 
  842هـ(، بتعليقات احلافظ حممد بن أيب بكر بن ًنصر الدين الدمشقي )ت    524

 هـ( وتصحيحاته. 

 جزء عن الشافعي وكتابه الرسالة، البن األكفاين. -

 .تسمية من روى عن املزين املختصر الصغري من علم الشافعي، البن األكفاين -

 هـ( يف آخر ما مسعه من مالك قبل موته.  234حكاية عن حيىي بن حيىي الليثي )ت  -

وصااي اإلمامني مالك والليث بن سعد ليحىي بن حيىي الليثي أول قدومه إليهما وعند  -
 وداعهما يف سفرته األوىل.

تسمية رجال مالك الذين مساهم يف موطئه، ألحد احملد ِّثني املتقدمني، ومعه مستدرك  -
 معتين به. لل 
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 معجم موجز لشيوخ مالك يف املوطأ.    -
 يف أعلى عنوان الكتاب: جمموع عن املوطآت وغريها. 

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

)ت   الصديقي  شريف.  896البكري  شايب  إبراهيم  بن  حممد  حتقيق  دار    - هـ(؛  بريوت: 
 م. 2022هـ،  1443املقتبس، 

النيب املختار صلى هللا عليه  يليه للمحقق: الكنوز يف األدعية واألذكار املستخرجة من سنة 
 وسلم.

 )األصل للمؤلف نفسه( 
 

أيب  انتقاء    /لخطيب البغدادي لاملنتقى من كتاب اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  
دراسة وحتقيق حممد هـ(؛  749)ت  بن الدمياطياملعروف اب العباس أمحد بن أيبك احلسامي،

 م.   2022هـ،  1443، دار الناشر املتميزالرايض:  -.بن علي الصومعي
 

منتقى من كتاب النَّهي عن اهِلجران لإِلمام احلافظ أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب  
 953  )ت انتقاء مشس الدين حممد بن علي بن ُطولون الصاحلي    / هـ(  28٥  تالبغدادي )

ضمن كتابه أو  "  هـ(  املالكية  أو  الشافعية  أو  احلنفية  مدارس  أحد  يف  املسموعة  األحاديث 
 "؛ حتقيق وتتميم وتعليق حممد بن عبدهللا السري ِّع.احلنابلة

 م(. 2021هـ،  1443) 66نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق، ع 
 

انتقاء ضياء الدين حممد   /هـ(  307منتقى من مسند أيب بكر حممد بن هارون الروايين )ت  
اجليزة: دار األمل،   -هـ(؛ حتقيق خالد عبدالعظيم احلويين.  643بن عبدالواحد املقدسي )ت  

 م. 2022هـ،  1443
 أعلى العنوان: اجلزء األول منتقى... 
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]أو اخلراشي[    ياخلرشبن عبدهللا  عبد هللا حممد    أليب  / لفاظ النخبةأ  حل    منتهى الرغبة يف 
األزهري.هـ(  1101)ت    ياملالك عبدالعزيز  السيد  حممد  حتقيق  اللؤلؤة،   -؛  دار  املنصورة: 

 مج. 2م،  2021هـ،  1443
 (يف مصطلح أهل األثر )خنبة الفكر

 
مشس  / يف علوم حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم وشرف وعظم وكرم املورد األصفى

 هـ(؛ حتقيق العريب الدائز الفرايطي.  808الدين حممد بن عبدالرمحن الرَبَْشْنسي الشافعي )ت 
  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.

 . 2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 
 

مالك اإلمام  )ت    /موطأ  الشيباين  احلسن  بن  حممد  عبدالوهاب   189رواية  حتقيق  هـ(؛ 
 ص. 400م،  2022هـ،  1443، دار الكتب العلميةبريوت:  -عبداللطيف.

 
 هـ(. 231رواية حيىي بن عبدهللا بن بكري املصري )ت  /اإلمام مالك موطأ

 م.  2021هـ،  1443جامعة القصيم، حتقيقه، أو جزء منه، يف 
 

عبدهللا بن حممد، امللقب بيوسف زاده، األماسي احلنفي )ت    /صحيح البخاريلجناح القاري  
بريوت:    -؛ اعتىن به جمموعة من احملققني؛ إبشراف عبداحلفيظ حممد علي بيضون.هـ(1167

 مج. 31م ،  2021هـ،  1443دار الكتب العلمية، 
.  أكرب موسوعة شارحة لص  حيح البخاري حديثيًّا وفقهيًّا ولغوايًّ وتفسريايًّ

 
  879زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت    /نزهة الرائض يف ُتريج أحاديث الفرائض

شهلة.هـ( بن  رشيد  بن  حسان  حتقيق  طنطا،    -؛  جامعة  م   2020هـ،    1442طنطا: 
 )ماجستري(. 

 



59 
 

هـ(؛ حتقيق صالح   852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    /نزهة النظر شرح خنبة الفكر
 ص. 128م،  2021هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عويضة.

 
هـ(/    378نوادر اجملالس: جملس من أمايل احلاكم: أيب أمحد حممد بن حممد احلاكم )ت  

 م. 2021هـ،  1443الكويت: غراس للنشر،  -حتقيق جاسم بن حممد الزامل الفج ي.
يليه ابلتحقيق السابق: جملسان من أمايل اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه بن 

 هـ(.  410فورك األصبهاين )ت 
 

هـ(؛ حتقيق حممد مصطفى    369أليب الشيخ عبدهللا بن حممد األصبهاين )ت    / النوادر والنتف
هـ،    1443املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -الكناين.
 م.  2022

 
 الصحابة اآلل و السرية والشمائل و 

 
دراسة وحتقيق هـ(؛    1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /عن حلية املصطفى  إزالة اخلفا

 .قيس عبدالرمحن حسني
 .196-179م( ص  2022هـ،  1443) 2ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

 
حممد    /وفضائل أهل بيته الطاهرين  صلى هللا عليه وسلمإسعاف الراغبني يف سرية املصطفى  

علي الشامي  هـ(؛  1206)ت    لصب ان ا  بن  الدين  صالح  اآلل    -.بتحقيق  مربة  الكويت: 
 م.  2022هـ،  1443واألصحاب، 

 
غسان  هـ(؛    1162عبداللطيف بن حممد الدمشقي الشامي )ت بعد    أمساء الصحابة البدريني/ 

 ص.  570م،  2022هـ،  1443عم ان: دار دجلة،  -.حسني الدايين ،الربيعيداود 
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هـ(؛ حتقيق عادل   852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    /اإلصابة يف متييز الصحابة
 مج.  9هـ،  1433، دار الكتب العلمية بريوت: -أمحد عبداملوجود، علي حممد معوض.

 
رشيد الدين أبو بكر حممد بن حممد الوطواط )ت    / أنس اللهفان من كالم عثمان بن عفان

 م 2020هـ،   1441اتزة: الدفاع الثقايف،   -هـ(؛ قرأه وهذبه وعلق عليه احلسني زروق. 573
 

 669عبداحلق بن سبعني املرسي )ت    / أنواعها وأسرارهاصلى هللا عليه وسلم:  أنوار النيب  
 ص.   384م،  2021ـ، ه 1443بريوت: كتاب،  -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.

 . نوراً من أنواره 33يشتمل على 
 

هـ(؛ تصحيح    395أمحد بن فارس الرازي )ت    / أوجز السري خلري البشر صلى هللا عليه وسلم
هـ،    1443اليمن: املكتبة املتميزة،  ؛  الناشر املتميزالرايض:     -وشرح أمحد بن غامن األسدي.

 م.  2021
 

هـ(؛ حتقيق خليفة بن    748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  جتريد أمساء الصحابة/  
 مج. 2م،  2022هـ،  1443ديب: مجعية دار الرب،  -ارمحه آل بو كو ارة.

 وعليه حاشية لإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي، وحواش أخرى لغريه. 
 

 1443بريوت: دار املقتبس،    -.هـ(  676)ت    شرف النووي حيىي بن   هتذيب السرية النبوية/ 
 ص. 64م،  2022هـ، 

 )مستل من مقدمة كتابه هتذيب األمساء واللغات( 
 

)ت وع السجلماسي  سرحان مسعود بن حممد مجُّ   يبأل  /الدرة املضيئة من خرب سيد الربيئة
الدار البيضاء: مكتبة النجاح   ؛مراكش: مكتبة املعرفة  -محد انقرية.أمني بن  أحتقيق    ؛هـ(  119

 ص.  303م،  2019هـ،  1440، اجلديدة
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هـ(؛ نقله إىل العربية   1320حممد نذير حسني الدهلوي )ت    /الدليل احملكم يف نفي أثر القدم

ار  املدينة املنورة: د  -وخرج نصوصه راشد حسن املباركفوري؛ بعناية ذو الفقار إبراهيم امليمين.
 م.  2021هـ،  1443اإلمام مسلم، 

 (ثبوت وجود أثر قدم النيب صلى هللا عليه وسلم يف دهلي على من ادعىرد )
 

النيب صلى هللا عليه   أبوي  السرور والفرح يف حق  القاري، املسمى  الرد على مال علي 
)ت  وسلم/   زاده  ساجقلي  املرعشي  بكر  أيب  بن  رمضان   1150حممد  علي  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلحسان،  -األزهري.

 ومخس رسائل أخرى: 
 هـ(. 940قاسم األَماسي )ت أنباء االصطفا يف حق آابء املصطفى/ حممد بن  -

)ت  - ابشا  ابن كمال  وسلم/  عليه  هللا  صلى  الرسول  أبوي  حق  يف  قيل  ما  تفصيل 
 هـ(. 640

حتقيق آمال الراجني أبن والدي املصطفى من الناجني/ علي بن اجلز ار املصري )ت  -
 هـ(. 984

)ت  - الداغستاين  صادق  بن  علي  عدًنن/  بين  سيد  لوالدي  واإلميان  النجاة  إثبات 
 هـ(.1199

بن مصطفى  - نوح  الرسول صلى هللا عليه وسلم/  أبوي  اهلدى يف حق  مقدمة مرشد 
 هـ(.  1070الرومي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق عمرو هيمان نصر   1250حممد بن علي الشوكاين )ت  رسالة يف حكم املولد/  

 م )نسخة إلكرتونية(. 2021هـ،  1443، : دار احلديث الثوريةمصر -الدين.
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كمال الدين حممد بن علي الزملكاين )ت    /ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم ومولده رسالة يف  
 م.   2021هـ،    1443بريوت: دار الرايحني،    -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي شحالتوغ.  727

بن كيكلدي   خليل  الدين  الربية/ صالح  مولد خري  السنية يف  الدرة  السابق:  ابلتحقيق  يليه 
 هـ(.   761العالئي )ت 

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

هـ،    1443القاهرة: مكتبة ابن تيمية،    -حتقيق عبدالرمحن الوكيل.هـ(؛    581األندلسي )ت  
 مج. 7م،  2021

 هـ(.  213بن هشام األنصاري )ت  السرية النبوية/ عبدامللك ومعه 
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /الرايض األنيقة يف شرح أمساء خري اخلليقة
 م؟  2022هـ،  1443هـ(؛ حتقيق حسني السيد القلقشندي،  911)ت 

 
هـ(؛ حتقيق    924حممد بن يوسف الصاحلي )ت  سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد/  

 م.  2018هـ،  1439القاهرة: وزارة األوقاف،  -عبدالواحد.مصطفى 
 

 143أليب املعتمر سليمان بن طرخان التيمي )ت    /سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
)ت   القيسي  منظور  بن  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أيب  رواية  رضوان    469هـ(؛  حتقيق  هـ(؛ 

 م. 2021هـ،    1443سات اإلسالمية،  الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدرا  -احَلْصري.
 

   - حتقيق أمحد فريد املزيدي.هـ(؛    151)ت    بن يسار املطليبحممد بن إسحاق    /ة النبويةالسري 
 ص( 736)مج  1جـ يف  2م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
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هـ(؛ حتقيق مصطفى السقا، إبراهيم   213عبدامللك بن هشام املعافري )ت  السرية النبوية/  
؟: دار اخلري،   -األبياري، عبداحلفيظ شليب؛ وضع فهارسها من جديد معروف مصطفى زريق.

 مج.   2م،  2022هـ،  1443
 
(؛ هـ  1232ت بعد  ايسني بن خري هللا العمري )  /أمحد  يلسيف املهند يف مناقب من مس ا

 . حتقيق ودراسة مهدي عبداحلميد السامرائي، حممد رايض احلمريي
 . محد ابشا املغريب القريواينأإىل  ،محد خان بن هالو خانأمن  حتقيق

- 241ص    2ق  46ع  11نشر يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت مج
267 . 

 
القاضي عياض بن موسى اليحصيب    /الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم

هـ،    1442اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،    -حتقيق حلمي حممد الرشيدي.هــ(؛    544)ت  
 مج.1جـ يف 2م،  2021

دافيدسون.وق األوزبكي، جاريت  يوسف  وفهرسها  هبا  وعرف  هلا  نظام    -دم  املنامة: مكتبة 
 م.  2021هـ،  1443يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار املقتبس، 

من كنوز املخطوطات املقدسية: نسخة املكتبة اخلالدية ابلقدس الشريف: فرع نفيس من نسخة  
 ابن جبري من أنفس نسخ العامل.

 
القاضي عياض بن موسى اليحصيب    /الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم

هـ،    1442ة للنشر،  اإلسكندرية: الدار العاملي  -حتقيق حلمي حممد الرشيدي.هــ(؛    544)ت  
 مج.1جـ يف 2م،  2021

 
 872حممد بن عبداللطيف احمللي احلنفي )ت    /طيب األنفاس مبختصر سرية ابن سيد الناس

 م. 2021هـ،  1443دمشق: دار الدقاق،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن حممد نذير احلليب.
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عنه/   هللا  رضي  العباس  سيدان  مناقب  يف  الناس  عبدالرمحن عمدة  بن  حممد  الدين  مشس 
)ت   حتقيق  902السخاوي  الشرباوي.  هـ(؛  عبدالعزيز  بن  الرسالة،    -عبدهللا  دار  القاهرة: 

 مج. 2م،  2021هـ،  1443
 

أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي )ت   /الفصول يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم
دمشق؛ بريوت: دار    -.13ط  -هـ(؛ حتقيق حميي الدين مستو، حممد العيد اخلطراوي.  774

 م. 2022هـ،  1443ابن كثري، 
 

 1313ت  ي )النجاري الدمياطبن أمحد  أمحد  صلى هللا عليه وسلم/ قصة مولد املصطفى  
 .مساعيلإدراسة وحتقيق قيس عبد ـ(؛ ه

- 389  م( ص  2022هـ،    1443)  50ع  18مج  نسانيةجملة واسط للعلوم اإلنشرت يف  
422 . 

 
القول التمام يف شرح ملخص اإلمام يف إثبات االحتفال ابملولد الشريف والقيام لتعظيم  

هـ(؛    1290)ت    كرامت علي اجلونفوري الصديقي  /عليه أفضل الصالة والسالم  خري األانم
العلمية  بريوت:  -.سالم األزهريحممد سيف اإلسالم بن حممد رفيق اإل  شرح ،  دار الكتب 

 ص. 224هـ،  1433
 

  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود احملمدية
م،    2022هـ،    1443العلمية،  بريوت: دار الكتب    -عبدالسالم إبراهيم.  هـ(؛ حتقيق حممد

 ص. 720
 

رشيد الدين أبو بكر حممد بن حممد الوطواط   /مطلوب كل طالب من كالم علي بن أيب طالب
عليه احلسني زروق.  573)ت   وعلق  قرأه وهذبه  الثقايف،    -هـ(؛  الدفاع  هـ،   1441اتزة: 

 م.  2020
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موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي    / منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين

 ص. 240م،    2021هـ،    1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    - أمحد جالل.  هـ(؛ حتقيق  620)ت  
 

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

 م.2022هـ،    1443لعلمية،  بريوت: دار الكتب ا  - ؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل.هـ(  1172
 

يب علي الفضل بن احلسن الطربسي أل  /عليه السالم  نثر الآللئ من كالم أمري املؤمنني علي
احلسناوي.  548)ت   صالل  عامر  حتقيق  اجلديدةدمشق:    -هـ(؛  أمل  هـ،    1443،  دار 

 م.2022
 

؛ حتقيق هـ( 1332)ت   حممد بن الطيب البوعزاوي / النحو املطلوب يف مشائل النيب احملبوب
 م.  2018 هـ، 1439احملقق، : ، املغرب احملمدية -عبدالباسط الكراري.

 
ي رفاعة رافع الطهطاو   )سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم(/   سرية ساكن احلجاز  جياز يف هناية اإل

القاهرة: آفاق للنشر،   -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن حسن حممود، فاروق حامد بدر.  1290)ت  
 ص.  608م،  2022ـ، ه 1443

 

 14  -  13مؤمن بن حسن الشبلنجي )ق    /نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب املختار
عبدالوارث حممد علي. العلمية،    -هـ(؛ حتقيق  الكتب  دار  م،    2022هـ،    1443بريوت: 

 ص. 384
 

هـ(؛ حتقيق    1047احلضرمي )ت    أمحد بن الفضل ابكثري  / وسيلة املآل يف عدِ  مناقب اآلل
السعودية:   -حممد بن احلسني احلارثي، صاحل بن عبدهللا الزهراين، صاحل بن خمضور السلمي. 

 مج. 2م،  2022هـ،  1442احملققون، 
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  نور الدي علي بن عبدهللا السمهودي  /الوفا مبا جيب حلضرة املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

املدينة املنورة: مركز حبوث ودراسات    -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبداهلادي الشيباين.  911)ت  
 م.  2022هـ،   1443املدينة املنورة، 

 
 والدايانت  العقيدة والفرق 

 )تشمل علم الكالم(

 

هـ(؛  722تصنيف حميي الدين عمر بن خضر األصفهاين )ت آاثر حميي الدين األصفهاين/ 
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -حممد.حتقيق عبدالرزاق 

 مباحث عقلية وحتقيقات نصية يف امللل والنحل.
 الكتاب األول: القواعد البدرية يف عقائد الربي ة. 

 الكتاب الثاين: مسالك النظر يف مسالك البشر. 
 الكتاب الثالث: تعجيز املستعجز. 

 
وي  ردَّة إحتاف أهل املودة يف حتقيق الُعدَّة يف نظم ال    124٥)ت    للنابغة حممد بن عمر الق ال 

  2021هـ،    1442نواكشوط: دار جسور عبدالعزيز،    -حتقيق مجعة بن عبدهللا الكعيب.  /هـ(
 ص.  74م، 

 )للنابغة كتاب: العدة لنفي الردة، وهو يف التحذير من فتنة التكفري(  
 

هـ(؛   1078اهيم اللََّقاين )ت  البن الناظم عبدالسالم بن إبر إحتاف املريد جبوهرة التوحيد/  
 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -حتقيق حممد سيد بن حيىي الداغستاين.

 هـ(. 1392ومعه حاشية الن ِّظام الفريد/ حممد حميي الدين عبداحلميد )ت 
 وحواش خمتارة من حاشييت العالمتني األمري والشنواين.
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حممود بن أيب القاسم الدَّشيت )ت   /قاعد وجالس على عرشهإثبات احلد  هلل عز وجل وأبنه 
بريوت: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق مسلط بن بندر العتييب، عادل بن عبدهللا آل محدان.  665

 م. 2022هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن علي   1071احلنبلي )  عبدالباقي  /نية يف رد شبه الزيديةاألجوبة الس  
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار العمرية،  -السليمان.

 .هـ(  1083حممد بن بدر الدين احلنبلي )ت يليه: أجوبة على اعرتاضات الزيدية/ 
 
  ؛هـ( 320أمحد بن حم بن عصمة البلخي الصفار )ت  /جوبة الصفار على أسئلة التوحيدأ

 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،   -. أبو عواد حممد حتقيق أكرم
 

هـ(؛ حتقيق علي بن أمحد   276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    /االختالف يف اللفظ
 م. 2021هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز،  -الرازحي.

 .  مية واملشبهةاالختالف يف اللفظ والرد على اجلهسبق حتقيقه بعنوان: 
 

سلمية،    -هـ(؛ حتقيق حسام خضور.  365املعز لدين هللا الفاطمي )ت  أدعية األايم السبعة/  
 ص.   116م،  2022هـ،  1443سورية: دار الغدير، 

 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممود   606فخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت  اإلشارة يف علم الكالم/  

 ص. 224م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -عمر.
 

 800  )ت قشهري  وغوز دانشمند األأمحد بن  أفخر الدين    /االنتقاد يف شرح عمدة االعتقاد
 مج.2م،    2022هـ،    1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -ـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد إمساعيل.ه
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العقيدة السنوسية الفوائد اخلرشية حلل ألفاظ  عبدهللا حممد بن    أليب  /األنوار القدسية يف 
  -ـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية مبجمع البحوث اإلسالمية.ه  1101)ت    ي املالك  يعبدهللا اخلرش

 ص. 191م،  2021هـ،  1442القاهرة: اجملمع، 
 

حممد بن إبراهيم بن املرتضى اليماين    /إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق
الشريف.  أمحد  حتقيقهـ(؛    840)ت   عبدالكرمي جنيب  جنيبويه،   -بن  البيضاء: مركز    الدار 

   . (ص 261، 380مج ) 1ج يف  2م،  2019هـ،  1440
 

؛ حتقيق عبدهللا سراج الدين هـ(  508)ت    أليب املعني ميمون بن حممد النسفي  /حبر الكالم
اليقني،    -ط، جديدة مزيدة ومنقحة.  -احلسيين. نور  دار  م،    2022هـ،    1443القاهرة: 

 مج.3
 

هـ(؛ بتصحيحات   1337سليمان بن أمحد الكندي )ت    / بداية اإلمداد على غاية املراد
األ السامليصل  وتعليقات صاحب  بن محيد  الدين عبدهللا  بن  نور  ومراجعة سلطان  تقدمي  ؛ 

بصرية.  مبوقع  العلمية  اللجنة  حتقيق  الشيباين؛  اآلاثر،    -مبارك  خزائن  مكتبة  ُعمان:  بركاء، 
 م.  2022هـ،  1443

 يف معتقد اإلابضية(. منظومة  ،غاية املراد يف االعتقاد)
 

هـ(؛   832ي )ت  حممد عبدهللا الرتمجان امليورق  أليب  /الصليبهل  أعلى    ريب يف الرد  حتفة األ
 م. 2022هـ،  1443، النصيحةاملدينة املنورة: دار  -حممد بن عبدهللا الربيدي.حتقيق 

 
  حممد بن حممد بن احلسن بن عرضون الشفشاوين   /التحفة العزيزة يف شرح العقيدة الوجيزة

 م. 2022هـ،  1443تونس: دار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة. 1012)ت 
 وهي شرح عقيدة صغرى صغرى الصغرى، احلفيدة.
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هـ(؛    671أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب )ت  التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة/  
ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية    -ط، جديدة حمققة منقحة.  -حتقيق حممد أبو الليث اخلري آابدي.

 م.  2021هـ،  1443العاملية، مكتب كرسي مجل الليل للسنة النبوية، 
دمشق؛ بريوت:    -حتقيق يوسف علي بديوي.  : التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرةوبعنوان:  

 مج. 1جـ يف  3، م 2022هـ،  1443، دار ابن كثري
 

غناقي )ت  التسديد يف شرح التمهيد/   هـ(؛ حتقيق   714حسام الدين حسني بن علي الس ِّ
  1443إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت: دار الرايحني،    -علي طارق زايد يِّلماز.

 مج. 2م،  2022هـ، 
هـ،   1443القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات،    -تحقيق مهدي محه سعيد حممد.وب

 م.  2022
 هـ( 508وهو الشرح الوحيد لكتاب التمهيد لقواعد التوحيد أليب املعني النسفي املكحويل )ت  

 
سليمان بن  جنم الدين    / لتعليق على األانجيل األربعة والتوراة وكتب األنبياء االثين عشرا

،  دار العقيدةالرايض:    -.موسى بن حممد آل هج اد الزهراين  هـ(؛   716)ت  الطويف  عبدالقوي  
 م. 2022هـ،  1443

 
ن الصد يقي )ت    /التلطف يف الوصول إىل التعرف   1057مجع حممد علي بن حممد بن عال 
  1443إستانبول: مركز جيالين للبحوث العلمية والنشر،    -هـ(؛ حتقيق حممد فاضل جيالين.

 م.  2021هـ، 
 يف األصلني والتصوف البن حجر اهليتمي.   شرح كتاب التعرف

 
هـ(؛ حتقيق    508أليب املعني ميمون بن حممد النسفي املكحويل )ت    /التمهيد لقواعد التوحيد

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -عبدهللا حممد إمساعيل.
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إستانبول: وقف الداينة الرتكي، مركز البحوث اإلسالمية،   -تحقيق علي طارق زايد يلماز.وب
 م. 2022هـ،  1443

 
أالزيغ،    -حممد بن عبدهللا الزايريت؛ حتقيق نوح علي أمحد.توحيد الصانع بربهان التمانع/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443تركيا: جامعة الفرات، 
 )املؤلف كان مفيت عقره بكردستان العراق( 

 
هم عن اسم هللا األعظم وهل هو معنيَّ أم مبهم وهل ورد فيه ما تقوم به  جواب من استف

حجة من استعصم من أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وهل ميكن أن جيمع بني هذه  
)ت    ًنصر الدين حممد بن عبدالدائم ابن بنت امليلق  / األحاديث مبا ُيسن أن يقبل ويسلَّم؟

 م 2021هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي شحالتوغ. 797
  

  1181  ت ي )اجلوهر   يمحد بن احلسن اخلالدأ  /اجلواهر السنية على شرح العقيدة اللقانية
 1442القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -؛ حتقيق هالة فهمي شكشك، سندس إبراهيم حسبو.(هـ

 م.  2021هـ، 
 

حممد طاهر بن حممد أمحد الله زاري اإلستانبويل    / اجلواهر القلمية يف تسطري أسرار النونية
م   2021هـ،    1443تكريت: جامعة تكريت،    -أمحد إبراهيم أمني.هـ(؛ حتقيق    1204)ت  

 )ماجستري(. 
خضر احلنفي   ملؤلفه  ،جواهر العقائد، يقصد هبا كتاب  أو النونية يف العقائد  ،القصيدة النونية )

 هـ(  863ت  ، املاتريدي
 

هـ(؛    756عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي )ت  جواهر الكالم: خمتصر املواقف/  
 م؟  2022هـ،  1443إستانبول: دار ابب العلم،   -حتقيق سليمان أرميخان.

 )وردت شهرة املؤلف على الغالف: العِّيجي( 
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 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل،  -اعتىن به علي ًنجح عبده.و 
 

؛  الكفوي  ،القازآابدي  /حاشيتان على شرح املقدمات األربع لصدر الشريعة يف أفعال العباد
 م.  2021هـ،  1442عمَّان: األصلني للدراسات والنشر،  -.حتقيق سعيد عبداللطيف فودة

 
حممد بن حممد السنباوي،    /حاشية ابن األمري على إحتاف املريد شرح جوهرة التوحيد للقاين

)ت   الكبري  حتقيق    1232األمري  املزيدي.هـ(؛  فريد  العلمية،    -أمحد  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  328، م 2022هـ،  1443

 
حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي )ت  الدسوقي على شرح أم الرباهني للسنوسي/  حاشية  
 م. 2022هـ،    1443القاهرة: دار الصاحل،    -حتقيق أمحد عارف بن ذو الكفل.  هـ(؛  1230

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

اجلـوه الر اخلالـدي  إلياس.  حتقيـق؛  هــ(  1182ت  )  بريكي  إمساعيل  دار    -خليل  القاهرة: 
 م. 2021هـ،  1443اإلحسان، 

 
الدولة املكية ابملادة الغيبية يف إثبات علم املغيَّبات للنيب صلى هللا عليه وسلم إبعالم ربِ ه  

القادري )ت  تعاىل/   الشيواين   1340أمحد رضا خان  أسلم رضا  واعتناء حممد  هـ(؛ حتقيق 
 م.  2019هـ،  1440]اهلند[: دار أهل السنة: دار اهلجرة،  -امليمين.

 وضات امللكية حملب الدولة املكية.  مع تعليقات املؤلف: الفي
 

  971)ت  بن احلنبلي  حممد بن إبراهيم    رضي الدين   /ذخرية املمات يف القول بتلقني من مات
 . دراسة وحتقيق عبدالستار عايش الكبيسيهـ(؛ 

-446  م( ص  2021هـ،    1442)  2ع  2، العراق مجسالميةجملة الباحث للعلوم اإلنشر يف  
490 . 
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هـ(؛ حتقيق حممد أمحد   620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /التأويلذم   

 ص.  45م،  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -خضر.
 )يف صفات هللا تعاىل( 

 
احلنفي )ت   أليب عبدالرمحن غالم دستكري الُقُصوري  / رجم الشياطني برد أغلوطات الرباهني

هـ،    1443بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،    -هـ(؛ اعتىن به حممد عمر الفاروق.  1315
 م.  2022

  وهو أول ما ألف ابللغة العربية يف الرد على القاداينية، وعليه تقريظات علماء احلرميني الشريفني.
 

هـ(؛ حتقيق عادل بن   471أليب علي احلسن بن أمحد البناء احلنبلي )ت    /الرد على املبتدعة
 م.  2022هـ،   1443بريوت: دار اللؤلؤة،   -عبدهللا آل محدان.

 
 715صفي الدين حممد بن عبدالرمحن األرموي )ت    /الرسالة التسعينية يف األصول الدينية

املليباري. أمحد  عبدالنصري  حتقيق  األصلني  - هـ(؛  والنشر،    عمَّان:  هـ،   1443للدراسات 
 م.  2022

 

هـ(؛ شرح وتعليق   1212)ت    حبر العلوممهدي بن مرتضى  حممد    / السري والسلوكيف  رسالة  
 م.  2021هـ،  1443، دار احملجة البيضاء بريوت: -حسن املصطفوي.

 
هباء الدين طاهر بن أمحد القزويين، املعروف ابلنجار )ت    /سراج العقول يف منهاج األصول

 م.  2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -سيف النصر اجلبايل.هـ(؛ حتقيق  575
 

  1190إبراهيم بن مصطفى احلليب املَذري )ت    /سلك النظام شرح جواهر الكالم لإلجيي
 م.  2022هـ،   1443عم ان: دار النور املبني،  -هـ(؛ حتقيق غالم حيدر القادري الصد يقي.
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 مع مزج تعليقات الشيخ أمحد رضا خان القادري على شرح املواقف. 
 )وتكتب شهرة املؤلف: املداري، املذاري( 

 
عبدالقادر بن هللا ابلصالة على حبيبه وأمسائه احلسىن/  س نن السعادة األسىن يف التوسل إىل  

 هـ(؛ حتقيق يونس السباح. 1330حممد املراكشي )ت 
  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.

 . 3م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 
 

هـ(؛ حتقيق   867  )ت حممد بن أسعد الديري    سعد الدين  /دقةالسهام املارقة يف كبد الزان
ب.  .م 2021هـ،  1443اجليزة: مكتبة النهضة العصرية،  -حميي الدين سامي ُكال 

 
النفس الزكية حممد بن عبدهللا بن احلسن بن علي   / السِ ري وما بقي من رسائل الدعوة والثورة

هـ،   1442بريوت: املدار اإلسالمي،    -بن أيب طالب؛ مجع ودراسة وحتقيق رضوان السيد.
 ص. 272م،  2021

 
اإلرشاد/   )ت  شرح  األنصاري  ًنصر  بن  سلمان  القاسم  خالد   512أبو  ]حتقيق  هـ(؛ 

 مج. 3م،  2022هـ،  1443الكويت: دار الضياء،  -العدواين...؟[.
إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا اجلويين، ت   /)اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد

 هـ(  478
 

  ٩74شرح أمساء هللا احلسىن من كتاب فتح اإلله يف شرح املشكاة البن حجر اهليتمي )ت  
 م. 2021هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة ،  -استخراج وعناية سلطان علي. /هـ(
 

عادل  هـ(؛ حتقيق    418هبة هللا بن احلسن الاللكائي )ت  شرح أصول اعتقاد أهل السنة/  
 مج. 3م،  2022هـ،  1443بريوت: دار اللؤلؤة،   -بن عبدهللا آل محدان.
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برهان الدين إبراهيم ، املسمى تلخيص التجريد/  جوهرة التوحيد  على  الشرح األوسط للناظم

مد عبدالقادر نصار،  أشرف على التحقيق حم؛  هـ(  1041بن إبراهيم بن حسن اللقاين )ت  
 مج. 2م،  2021هـ،  1443القاهرة: دار اإلحسان،  -حممد سعد عبداملعبود.

 
هـ(؛ حتقيق حممود   747صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب )ت    /شرح تعديل العلوم

 م. 2022هـ،  1443أنقرة: رائسة الشؤون الدينية،  -آي، مصطفى برص بوغا. 
 قسم تعديل مباحث علم الكالم.

 
البَـَغابكي البخاري )ت  شرح التمهيد لقواعد التوحيد/   هـ(؛    750برهان الدين بن حممود 

 م.  2022هـ،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -حتقيق أكرم حممد أبو عواد. 
 هـ(.  508املعني ميمون بن حممد املكجويل )ت ومعه: التمهيد لقواعد التوحيد/ أليب 

 
حممد بن عمر نووي    /شرح تيجان الدراري على رسالة العامل إبراهيم الباجوري يف التوحيد

 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن هبا إبراهيم خليل إبراهيم.  1316اجلاوي )ت  
 ص. 48م،  2022هـ، 
 

أليب زيد عبدالرمحن بن عبدهللا    / هـ(  7٥6شرح جواهر الكالم لعضد الدين اإلجيي )ت  
  1443تطوان: جامعة عبداملالك السعدي،    - هـ(؛ حتقيق أمحد محاين.  1096الفاسي )ت  

 م )دكتوراه(.   2021هـ، 
 

الت علم  يف  البهية  اخلريدة  )ت    /وحيدشرح  الدردير  حممد  بن  حتقيق هـ(  1201أمحد  ؛ 
 ص.  232م،  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -عبدالسالم بن عبداهلادي شن ار.
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هـ(؛   918جالل الدين حممد بن أسعد الدوَّاين )ت    /اين على العقائد العضديةشرح الدو  
 م. 2021هـ،  1443إستانبول: دار األصول العلمية،  -مجال مرشد عبود. حتقيق

 
وهي منظومة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة لإلمام أيب القاسم    :شرح القصيدة القشريية

( القشريي  هوازن  بن  الكرمي  وسيم   /هـ(  46٥  تعبد  وشرحها محزة حممد  نصها  حقق 
 ص.  120م،  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -، مزيدة ومنقحة.2ط -البكري.

 )املقصود النص األصل(
 

الدين الدين عبدالرمحن بن عبدهللا اخلوجني )ت    /شرح معامل أصول  هـ(؛ حتقيق   638جنم 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -حممد حممد زكي.

 )األصل للفخر الرازي(
 

هـ(؛   786أكمل الدين حممد بن حممد بن حممود البابريت )ت    /شرح املقصد يف أصول الدين
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -حتقيق عبدهللا حممد إمساعيل.

م. )واسم املؤلف    2022هـ،    1443عم ان: دار النور املبني،    -وبتحقيق أكرم حممد أبو عواد.
 هـ(.  749على غالفه: حممد بن حممود، وسنة وفاته 

 
 596)ت    براهيم بن احلسن احلامديإحامت بن    /لشموس الزاهرة واألنوار املضيئة الباهرةا

 ص.  598م،  2021هـ،  1443النجف: دار الغدير،  -حسام خضور. حتقيق  هـ(؛
 ف داع إمساعيلي()املؤل

 
هـ(؛ شرح وتعليق   95علي بن احلسني بن أيب طالب )ت    زين العابدين  /الصحيفة السجادية
 ص.  340م،  2022هـ،  1443، دار احملجة البيضاء بريوت: -عز الدين اجلزائري.
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تقدمي وحتقيق  /هـ(  ٥44)ت  السبيت عقيدة اإلمام أيب الفضل عياض بن موسى اليحصيب
 . ص 152م،  2020 هـ، 1441  أكادير: دار العرفان،  -زنداك.  حممد أبو حيىي، حممد

 
هـ(؛ حتقيق   1074حممد بن سعيد السماليل )ت    /فتح األكمام عن أزهار قواعد اإلسالم

 ص.  80هـ،  1433، دار الكتب العلمية بريوت: -خدجية بنت عبدالعزيز مربوك.
 

؛ حتقيق سيدي بن  هـ(  1287)ت    حممذن فال بن متايل  /اخلالق واخللقفتح احلق يف حقوق  
  دار املذهب،   : الدار البيضاء؛ نواكشوط: مركز جنيبويه  -اليدايل الشمشوي.  حممد سامل بن النونو 

 ص.  663م،  2018هـ،  1439
 

 1057حممد علي بن حممد عالن البكري الصديقي )ت    /الفتح املبني بشرح أم الرباهني
 م.  2021هـ،  1443الكويت: دار الضياء،  -هـ(؛ حتقيق حممد حبيب بن حممد العدين.

 
هـ(؛ حتقيق حممد سيد    1078عبدالسالم بن إبراهيم اللََّقاين )ت  فتح اجمليد بكفاية املريد/  

 م. 2022ـ، ه 1443الكويت: دار الضياء،  -بن حيىي الداغستاين.
وهو شرح على نظم كفاية املريد وحلية العبيد، املشهور ابجلزائرية يف العقائد التوحيدية، للعالمة 

 هـ(. 884أمحد بن عبدهللا الزواوي )ت 
 

أليب العرفان برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراين   /قصد السبيل إىل توحيد احلق الوكيل
دمشق: دار الشيخ    - هـ(؛ حتقيق ًنصر حممد ضمريية، أمحد بن شهيل املشهور.  1101)ت  

 مج.  2م،  2022هـ،  1443األكرب حميي الدين بن العريب، 
)ت   أفندي  أسعد  وتعليقات  املؤلف،  منهوات  )ت    1143ومعه:  زاده  وَمْستجي  هـ(، 

 .(هـ1150
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هـ(؛ اعتىن    1316)ت    حممد نووي بن عمر اجلاوي   / قطر الغيث يف شرح مسائل أيب الليث
 ص.  48م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -به إبراهيم خليل إبراهيم.

 (. ، يف العقيدة)شرح على مسائل أيب الليث حممد بن نصر السمرقندي
 

  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن ًنجي املخاليف.  1206حممد بن عبدالوهاب )ت    / القواعد األربع 
 م.  2022هـ،  1443الرايض: دار التوحيد، 

 
الباطنية أسرار  الباقالين    أليب  /كشف  الطيب  بن  علي   حتقيق  هـ(؛  403)ت  بكر حممد 

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -أصالن.
 

يتعلق ابجلن   فيما  األسقام  األحكام  كشف  الدين حممد    /من  )ت    يربشَ حُ   بن عليمجال 
 . بورياجل حسني عبدهللاهـ(؛ حتقيق  1000

- 299ص    2ق  46ع  11نشر يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت مج
319 . 

 
 ؛ حتقيق(ـه 1101حصاري )ت  ين الكوزليحممد بن محزة اآليد  /النارالكفار مؤبدون يف 

 .براهيمإحممد خليل 
- 119ص    1ق  46ع  11نشر يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت مج

147 . 
)هناك اختالف يف أتريخ وفاة املؤلف، واملثبت من ترجيح احملقق، وتذكر املصادر أنه تويف بعد 

 هـ(  1121
 

ت بعد  حممد بن عبدالرحيم السلموين املالكي )  /ق شراق فيما جيب للواحد اخلال  كوكب اإل
 . وليد طوينة احلمزة ؛ دراسة وحتقيق هـ( 1173
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-358  م( ص  2021هـ،    1442)  65، جامعة بغداد عسالميةجملة كلية العلوم اإل نشر يف  
384 . 

 
النجف: املدرسة    -هـ(.  1241)ت    حسائيزين الدين األبن    أمحد  كيفية السلوك إىل هللا/ 

 م.  2022هـ،  1443األحسائية، 
 

يب علي احلسن بن أل  /كيفية كشف األحكام والصفات عن خصائص املؤثرات واملقتضيات
،  بروسة  -هـ(؛ حتقيق سرقان جتني، يوسف آريكانر، إسكندر صرجيا.  584)ت    حممد الرصاص

 م.  2021هـ،  1442تركيا: دار أمني للنشر، 
 

حممد    /منت العقيدة اإلزمريية، وشرحها املسمى املسائل اخلالفية بني األشاعرة واملاتريدية
إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق سعيد حجازي.  1165بن ويل بن رسول القِّرْيشهري اإلزمريي )ت  

 أصله رسالة علمية(. م. ) 2022هـ،  1443مركز حرف للبحث والتطوير العلمي، 
 . لة خالفية بني األشاعرة واملاتريديةأ( مس 67أشار مؤلفه فيه إىل )

 

الدمام؛ الرايض: دار    -هـ(.  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  منت العقيدة الواسطية/  
 ص. 160م،  2022هـ،  1443ابن اجلوزي، 

، حيتوي على املنظومات العقدية كالسلم وحباشيته ترتيب الواسطية وتقريب العقيدة الواسطية
 .علي بن سعود العرجاينواجلوهرة وغريها، األسئلة العلمية على العقيدة الواسطية/ مجع وترتيب  

 
 م.  2022هـ،   1443تركيا: دار السراج،  -اعتىن به وشرحه عمر فاروق.... /متون العقائد

العقائد  السمرقندي،  للحكيم  األعظم  السواد  الطحاوية،  العقيدة  حنيفة،  أليب  األكرب  الفقه 
 النسفية، بدء األمايل لألوشي.
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مجعها واعتىن هبا حمفوظ بوكراع، حممد    / اجملموع الكامل لعقائد اإلمام السنوسي التلمساين
 م.  2021هـ،  1442اجلزائر: دار السادة املالكية،  -بوغفالة.

وهي: منت الكربى، منت الوسطى، منت الصغرى، منت صغرى الصغرى، منت صغرى صغرى  
 الصغرى، منت املقدمات املبينة للعقيدة الصغرى، منت العقيدة املفيدة للولدان والنساء واملؤمنات. 

 
عبدالوهاب، حممد بن علي الشوكاين، أئمة    تقي الدين بن تيمية، حممد بن  /جمموعة التوحيد

النجدية؛ حتقيق طارق عبدالواحد علي. هـ،    1443الرايض: مكتبة دار احلجاز،    -الدعوة 
 مج. 3م،  2022

 
هـ(؛ حتقيق  363)ت  التميمي املغريببن حيون يب حنيفة النعمان بن حممد أل /خمتصر اآلاثر
 ص. 560م،  2021هـ،  1443للمطبوعات،  بريوت: مؤسسة األعلمي -نضال علي.

 . املؤلف إمساعيلي( طهارئمة األخمتصر اآلاثر فيما روي عن األ)
 

الشيوخ  مبراجعة  األذهان  تشحيذ  املسمى  ابلقدر،  االحتجاج  مسألة  يف  النظر  مراجعة 
تونس:    - هـ(؛ حتقيق حمجوبة العوينة.  1333حممد بن املفضل ماين الصنهاجي )ت    / واألقران

 م.  2022هـ،  1443املالكية، دار 
 )حممد ماين، امسه حممد، ويعرف مباين(

 
هـ(؛ تنظيم وفهرسة هالل    1343)ت    جواد آغا امللكي التربيزي   /املراقبات: أعمال السنة

 م. 2022هـ،  1443بريوت: دار الوالء،  -عدًنن علوية.
 

اعتىن   /األنوار لإلمام البيضاويمطالع األنظار شرح العالمة اإلمام األصفهاين على طوالع 
 م. 2021هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،   -هبا أيوب عبدالفتاح خالد. 

 مع حاشية الشريف اجلرجاين وتقريرات ثلة من العلماء.
 )علم الكالم(
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لصدر الدين أيب الوفاء    / هـ(  204معتقد اإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي )ت  

املدينة املنورة:    -هـ(؛ حتقيق طارق بن سعيد القحطاين.  789سف الياسويف )ت  سليمان بن يو 
 م.  2021هـ،   1443دار اإلمام مسلم، 

 
الرسول   اجلامع ملتون عقيدة  بن حممد علي   صلى هللا عليه وسلم/ معجم األصول  مجيل 

 مج.  5م،  2019هـ،  1440بريوت: دار املشاريع،  -.حليم
 عامل. 107رسالة اختصارًا وهتذيًبا وتعليًقا، وأقوال يف التوحيد لـ  129

 
هـ(؛   725)ت    ن املعلم القرشيب  فخر الدين حممد بن حممد  /جنم املهتدي ورجم املعتدي

  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.عبدالباسط عبدالصمد أبو كاملحتقيق  
 ص )أصله رسالة جامعية(.  1000م، 
 

حممد بن  مجال الدين    /النسمة املبشرة مبعرفة اخلصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة
هـ،    1442،  دار املقتبسبريوت:    -.حممد جاسم الدكيلة  حتقيقهـ(؛    873)ت    الغزيإبراهيم  
 م.  2021

 
عبدالغين بن شاكر السادات الدمشقي )ت   /اخلزام يف احملاماة عن تكفري أهل اإلسالمنشر 

 هـ(؛ حتقيق طه حممد فارس. 1265
م(   2021هـ، كانون األول    1443)ربيع اآلخر    116نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع  

 .180 – 109ص 
 

د أصول الدين بواضح الدالئل يف  النِ ظ امي القوَّامي الرضوي يف إرشاد املبتدئني إىل قواع
هـ(؛ حتقيق حممد    478أليب بكر أمحد بن حممد بن ُفوَرك النيسابوري )ت    /ظاهر املسائل

 م.  2022هـ،  1443الكويت: دار فارس،  -جمدي السيد مصباح.
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؛ هـ(  1285  ت أمحد بن علي بن مشرف األحسائي )  /نظم مقدمة ابن أيب زيد القريواين

 ص.  161عليه حممود حممد مرسي، ضبطه وعلق 
 هـ. 25/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛   1187أليب احلسن حممد بن صادق السندي )ت    /نفائس الرسائل يف العقيدة واإلسناد

 م. 2021هـ،  1443املغرب: مؤسسة الرسالة،  -مصطفى بن سليمان العلوي.حتقيق 
 وهي:
 رسالة يف اإلميان.  -

 حتقيق املذاهب يف أفعال العباد.رسالة يف  -

 الثَبت. -
 

نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا  
(؛ حتقيق هـ 280 )ت تصنيف أيب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي   /عز وجل من التوحيد

م،  2021هـ،  1442، لقاهرة : املكتبة اإلسالميةا -.3ط -.عاصم الشوامي األثري أيب
 ص. 391

 . الرد على اجلهمية يليه للمؤلف نفسه: 
 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن   575طاهر بن أمحد النجار القزويين )ت    / ور احلقيقة ون ور احلديقةنُ 

 (.2م. )من درر األشاعرة؛    2022هـ،    1443دمشق: دار الشيخ األكرب،    -سهيل املشهور.
  )نقل عن املؤلف أنه يف املعرفة(

 

قطب الدين حممد بن عبدهللا النوري األردبيلي؛ حتقيق مصطفى    /نور العقائد وضياء الفوائد
 م. )أصله رسالة جامعية(.  2022هـ،  1443القاهرة: دار الذخائر،  -أمحد مرسي.
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هـ(؛ حتقيق عبدهللا   691جالل الدين عمر بن حممد اخلبازي )ت    /اهلادي يف علم الكالم
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -حممد إمساعيل.

 
ميد األمسندي السمرقندي )ت عالء الدين حممد بن عبداحل  /اهلداية يف أصول علم االعتقاد

 م.  2022هـ،    1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد إمساعيل.  552
  

)ت   احلجازيبن عبدالفتاح  عبدالوهاب    /هداية الوصول يف بيان الفرق بني النيب والرسول
 م.  2021هـ،  1443بريوت: الدار الشامية،  -هـ(؛ حتقيق حممد عمر سبسوب. 1313

 

بكر حممد بن الطيب الباقالين    أليب  /والرد على أهل البدع وامللحدينهداية املسرتشدين  
محدان.  هـ(؛  403)ت   حممد  تغريد  محدان،  يوسف  عمر  اخلزانة    -حتقيق  دار  ]القاهرة: 

 مج؟ 4م،  2021هـ،  1443األزهرية[، 
 

 الفقه اإلسالمي 
 

 الفقه اإلسالمي )عام( 
 )يشمل املذاهب الفقهية(

 
إف  /ختياراتالا بن  وحتقيق(؛  هـ  937ت  )الربسوي  زاده  طون  الحممد  سبيت    دراسة  أمحد 

 . التميمي
  .دة والتحليلواخللع والعِّ  قالاملسائل املتعلقة ابلطحتقيق 

 . 851-813 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
 

  -هـ(؛ حتقيق مجيل مروان ترمانيين.  991فضيل بن علي اجلمايل البكري )ت  أدب األوصياء/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
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 )يف فروع الفقه احلنفي(  
 

هـ(؛   1051أليب السعادات منصور بن يونس البهويت )ت    /إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى
 مج. 3م،  2021هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،   -حتقيق حممد بن أمحد العب اد.

 رادات.حاشية على منتهى اإل
 

املكناسي    يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازيأل  /إسعاف السائل يف حترير املقاتل والدالئل
  م.2020هـ،    1441،  سال: مطبعة األخوين  - ؛ حتقيق حممد بن عبد هللا دامي.هـ(  919)ت  

 )فقه مالكي(
 

)  أليب  /األصل الشيباين  احلسن  بن  حممد  حمم  ؛هـ(  189  ت عبدهللا    - .بوينوكالن  دحتقيق 
 م.  2022هـ،  1443دار ابن حزم،  بريوت:

 
أليب بكر بن    / شرح قرة العني مبهمات الدينبألفاظ فتح املعني    إعانة الطالبني على حل  

القاهرة: دار السالم،   -هـ(؛ حتقيق ايسر السيد عبدالعظيم.  1310حممد شطا الدمياطي )ت  
 مج. 5م،  2022هـ،  1443

 هـ(.  987األصل لزين الدين أمحد بن عبدالعزيز املليباري )ت 
 

عناية  هـ(؛ ب  970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت  البحر الرائق شرح كنز الدقائق/  
م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    - زكراي عمريات، تسليم الدين اهلندي.

 مج.9
 هـ(   1252ومعه احلواشي املسماة منحة اخلالق على البحر الرائق/ حممد أمني بن عابدين )ت  

 
حتقيق  هـ(؛    595أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )ت  بداية اجملتهد وهناية املقتصد/  

 مج.  6م،  2021هـ،  1443الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  - علي بن حممد بن ونيس.
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بدر الدين حممد بن أيب بكر ابن قاضي شهبة الشافعي )ت   /بداية احملتاج يف شرح املنهاج

 مج.3م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به سليم حممد.  874
 

سعيد   /يف الفقه الشافعي الكرمي شرح مسائل التعليم: وهو شرح املقدمة احلضرميةبشرى 
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد العزازي.  هـ(؛ حتقيق  1270بن حممد ابعشن )ت  

 ص. 800م،  2021هـ، 
 

حممد بن يوسف العبدوسي،  التاج واإلكليل شرح خمتصر الشيخ خليل يف الفقه املالكي/  
نواكشوط:   -.محد احلاج اليعقويبأاليدايل بن  هـ(؛ ]ابعتناء[    897املعروف اببن املو اق )ت  

 مج. 4م،  2022هـ،  1443دار الرضوان، 
 

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  أليب الربكات النسفي/    تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق
 2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد عزو عناية.  710)ت  

 مج.  7م، 
 ومعه حاشية الشيخ الشليب على هذا الشرح. 

 
 هـ(682سراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي )ت    / التحرير والتقرير شرح الوجيز للغزايل

 م، ... 2019هـ،  1443حتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

أمحد بن احلجازي  /حتفة احلبيب شرح نظم العمريطي على غاية التقريب يف الفقه الشافعي
بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالسالم إبراهيم.  978بدير الفشين )ت  

 ص.  480م،  2021هـ،  1443
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  1080إبراهيم بن حممد السُّوهائي )ت    /الفقه على مذهب اإلمام مالك  ترغيب السالك يف 
بريوت:    -هـ(؛ حتقيق محزة بوبكر رابح، سامل بن حممد عبداملالك، مسري بن جياليل بن دوخة.

 م.  2022هـ،  1443دار ابن حزم، 
 

املروروذيالتعليقة/   عادل أمحد هـ(؛ حتقيق    462)ت    للقاضي أيب علي احلسني بن حممد 
 مج.   4م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد علي عوض،  عبداملوجود

 وهو شرح على خمتصر املزين يف الفقه على املذهب الشافعي.
 

عبداملنعم   ؛ حتقيق(ـه  1120علي بركة التطاوين )ت    /تقييد حول أسئلة وأجوبة يف الفقه وغريه
 ص.   126م،  2020هـ،  1441: احملقق،  تطوان -املساوي.

 
املهذب شرح  للمجموع  السبكي  )ت   /تكملة  السبكي  عبدالكايف  بن  علي  الدين  تقي 

 هـ(. 756
 م، ...   2022هـ،  1443دراستها وحتقيقها يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛   1332حممد أمني بن فتح هللا الكردي )ت    /الغيوبتنوير القلوب يف معاملة عالم  

 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة مصححة ومنقحة.   -حتقيق حممد رايض.
 ص. 624م،  2022هـ، 

 ( يف العقيدة والفقه الشافعي والتصوف)
  

 -هـ(.  747بن مسعود البخاري )ت    كالمها لصدر الشريعة عبيدهللاالتوضيح على التنقيح/  
 م.  2021هـ، حنو  1442؟: مكتبة الدهبانوي، حنو  

 هـ(.  793مع شرحه املسمى ابلتلويح/ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت 
 مع احلاشية التوشيح. 

 طبع من االبتداء إىل املقدمات األربعة. 
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ديب:  -دراسة وحتقيق رضوان احَلصري. /اإلسالمي ثالث رسائل يف الفقه اإلسالمي ابلغرب 

 م. )أصله رسالة علمية(.  2021هـ،  1443مجية دار الرب ، 
 وهي:
هـ( وكتابه إىل أهل املغرب األقصى يف حرمة  386أبو حممد بن أيب زيد القريواين )ت  -

 الدماء وتعصُّب القبائل.

سليمان بن حممد بن بط ال البطليوسي  املنتقى من املقنع يف أصول األحكام/ أليب أيوب   -
 هـ(. 404)ت 

 هـ( وكتابه يف إمجاع الفقهاء.  611ابن دَِّهاق املالكي )ت  -
 

 1282ت  بن عبدالرمحن أاب بطني )  هللاعبد   /حاشية أاب بطني على شرح منتهى اإلرادات
عبدالعزيز  أمحد(؛ حتقيق  هـ األوقاف،    -اجلم ـاز.  بن  وزارة  م،   2021هـ،    1443الرايض: 

 .مج11
 

 هـ( على شرح جممع البحرين البن فرشتة.  87٩حاشية اإلمام قاسم بن قطلوبغا )ت 
 م، ...  2021هـ،  1443دراستها وحتقيقها يف جامعة تكريت، 

 
  1204سليمان بن عمر العجيلي، املعروف ابجلمل )ت    /حاشية اجلمل على شرح املنهج 

م،   2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق غالب املهدي.
 مج. 8

 حاشية على شرح منهج الطالب لزكراي األنصاري، وهو خمتصر منهاج الطالبني للنووي.  
 

 / واهر الزكية يف حل ألفاظ العشماويةهـ( على اجل  1232حاشية العالمة األمري الكبري )ت  
 م. 2021هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل،  -اعتىن هبا حممود عبدالرازق حممد.

 )يف الفقه املالكي( 
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على مذهب حاشية امليهي الشيبيين على شرح الرملي للستني مسألة من الفروض الواجبة  

بريوت: دار الكتب    -هـ(.  1246)ت بعد    النعماين  الشيبيين  أمحد امليهي  اإلمام الشافعي/
 ص.  208م،  2022هـ،  1443العلمية، 

 
 -هـــــــــ(؛ حتقيق إبشراف الناشر. 665عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين )ت  /احلاوي الصغري 

 م. 2022هـ،  1443جدة: دار املنهاج، 
 

  - صاحل العلي.هـ(؛ حتقيق    593مجال الدين أمحد بن حممد الغزنوي )ت    /احلاوي القدسي
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس، 

 )يف الفقه احلنفي(
 

قدمي ؛ جتريد وتهـ( 885 ت ) علي بن سليمان املرداوي احلنبلي عالء الدين / حواشي التحرير
 م2022هـ،    1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -.مشاري بن عبدالرمحن السلمي  وحتقيق

 
هـــــ(؛ حتقيق مطلق بن   616نصري الدين حممد بن عبدهللا السامري )ت  /بحواشي املستوعِ 

 م. 2021هـ،  1443الكويت: دار فارس،  -جاسر اجلاسر.
 يليه ابلتحقيق السابق: 

 هـ(. 884)حاشية حمب الدين أمحد بن نصر هللا التسرتي 
 هـ(. 949)ت حاشية اإلمام شهاب الدين أمحد بن عبدالعزيز ابن النجار الفتوحي 

 
النخعي  اخلصال/   القاسم علي بن حممد بن كاس  هـ(؛ حتقيق عيد   324)ت  احلنفي  أليب 

 م. 2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -عبدهللا الصيفي.
 )فقه حنفي( 
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افتخار الدين طاهر بن أمحد بن عبدالرشيد البخاري )ت    /خالصة الفتاوى يف الفقه احلنفي
الرتاث.  542 لتحقيق  اللكنوي  اإلمام  العلمية يف مركز  اللجنة  عم ان: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق 

 مج.  5م؟،  2021هـ،  1443الغامن، 
 

عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت    /الدر املختار يف شرح تنوير األبصار للتمراتشي
 مج.  4م،  2022هـ،  1443تركيا: دار السراج،  -حتقيق سائد بكداش.هـ(؛  1088

 )فقه حنفي(  
 

يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد املقدسي احلنبلي    / الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي
عبيد.  909)ت   حممد  عبدهللا  حتقيق  للنشر،    -هـ(؛  النافع  اجلديد  هـ،   1443الكويت: 

 م.2021
 

هـ(؛    885حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو )ت    /شرح غرر األحكاميف  درر احلكام  
هـ،  1443إستانبول: املركز،   -حتقيق اللجنة العلمية يف مركز حرف للبحث والتطوير العلمي.

 مج. 3م،  2022
 )فقه حنفي(  

 
أليب حممد عبدهللا بن أيب زيد   /مالك بن أنس هب إمام دار اهلجرةالرسالة الفقهية على مذ

)ت   عبدالكرمي هـ(؛    386القريواين  بن  أمحد  وتنقيحها  تصحيحها  على  ووقف  هبا  اعتىن 
 ص.  151م،  2019، هـ 1440، نواكشوط: دار املذهب -جنيب.

 
هـ(؛ حتقيق زايد    957حممد بن حممد بن بالل العيين )ت    /احلنفية  رسالة يف ترجيح مذهب

 م. 2022هـ،  1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -طامي العبيدي.
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هـ(؛ حتقيق   855)ت    العيين  بدر الدين حممود بن أمحد  /شرح كنز الدقائقيف  رمز احلقائق  
 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،   -سراج الدين عمر قباوة.

 مسى احملقق حواشيه: نور احلدائق على رمز احلقائق. 
 

رؤوس املسائل يف الفقه على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  
هـ(؛ حتقيق مصطفى    458أليب يعلى حممد بن احلسني بن الفر اء احلنبلي )ت    / رضي هللا عنه

 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،  -مد صالح الدين القباين. حم
 
أليب املعايل هباء الدين حممد بن أمحد  يف الفقه احلنفي/    شرح خمتصر القدوري  :اد الفقهاءز 

هـ،  1443تونس: دار املالكية،    -أمحد حممود أبو ضيف.  هـ(؛ حتقيق 591اإلسبيجايب )ت  
 مج.  3م،  2022

 
هـ(؛   600أليب الفتوح أسعد بن حممد العجلي الشافعي )ت    /شرح إهبام الوجيز والوسيط

 م. 2021هـ،  1443الكويت: دار فارس،   -حتقيق عادل السيد اثبت طه.
 

هـ(؛ حتقيق    483مشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد السرخسي )ت  شرح اجلامع الصغري/  
هـ،    1443إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية؛ بريوت: دار الرايحني،    -أَْرطُْغُرل بـُْويُنوَكالِّن.

 م.  2022
 

هـ(؛ حتقيق   586زين الدين أمحد بن حممد الَعت ايب )ت    /شرح اجلامع الصغري يف الفقه احلنفي
 م. 2021هـ،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -براهيم.عمر مصطفى إ

 
هـ(؛    586زين الدين أمحد بن حممد العت ايب احلنفي )ت    /شرح الزايدات يف الفقه احلنفي

 م.  2021هـ،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -حتقيق عمر مصطفى أمحد.
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اخلطاب بن أيب   /البن مودود املوصلي  وهو شرح ابلقول على منت املختار:  شرح املختار
كركوك: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق عبداحملسن طه العبادي. 730القاسم القره حصاري احلنفي )ت 

 مج. 2م،  2022هـ،  1443أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 

 .هـ( 1175ت حممد بن عبدالصادق الفرجي الدكايل ) أليب عبدهللا / شرح خمتصر خليل
 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة ابن طفيل، 

 
  هـ(؛   716لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف )ت    /شرح خمتصر الروضة

 م.   2021هـ،    1443املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا   428أليب احلسني أمحد بن حممد الُقُدوري )ت    /شرح خمتصر الكرخي
 مج. 9م،  2021هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -نذير أمحد.

 
أمحد بن علي بن    /شرح مداوي غرر الفتاوي على مذهب مالك بن أنس رضي هللا عنه

بريوت: دار ابن حزم،    -.حممد بن أمحد زاروق  حتقيق؛  هـ(  1285  ت مشرف األحسائي )
 م.  2022هـ، 1443

 
شهاب الدين أمحد بن حسني بن  الشافعي/    ية على مذهب اإلمامصفوة الزبد: ألفية فقه

هـ،   1443دمشق: دار البريويت،    -عبدالرزاق النجم.هـ(؛ حتقيق    844رسالن الرملي )ت  
 م.  2022

 
الوجيز الرافعي )ت    /العزيز شرح  بن حممد  القاسم عبدالكرمي  عبد  هـ(؛ حتقيق    623أليب 

 . سامي اخلالدي
 . كتاب الضمانمن   الباب الثاين يف حكم الضمان الصحيححتقيق 
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يف   اإلنشر  العلوم  مج سالميةجملة  العراقية  اجلامعة  م( ص    2021هـ،    1443)  28ع  2، 
131-174 . 

 
 769شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ بن النقيب املصري )ت    /عمدة السالك وعدة الناسك

 م.  2021هـ،    1443املنصورة: دار الغد اجلديد،    -هـ(؛ حتقيق صالح الدين حممود السعيد.
 )يف الفقه الشافعي( 

 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار الفيحاء،  -تحقيق حممد بن حممد خري هيكل.وب
 هـ 1315مع تعليقات خمتارة من فيض اإلله املالك، وحواشي طبعة مكة املكرمة املطبوعة سنة  

 )يف الفقه الشافعي( 
 

عمدة الطالب لنيل املآرب يف الفقه على املذهب األمحد األمثل مذهب اإلمام أمحد بن  
الرايض: الرتاث   -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد عبيد.  1051)ت    منصور بن يونس البهويت  /حنبل

 م.  2022هـ،  1443، الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب
 

هـ(؛ عين إبخراجها    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /عمدة الفقه
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار اليسر،  -حامت احلاج.

 رجة ومقابلة بنصوص املنتهى يف مواضع املخالفة. نسخة مضبوطة وخم
 

حسن بن منصور األوزجندي، املشهور بقاضيخان    /عمدة املفيت، أو النقاية يف علم اهلداية
 م.  2022هـ،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -هـ(؛ حتقيق حسام حسني احلمد. 592)ت 

املشهدي   عبدالواحد  للشيخ  النقاية  شرح  االختيارات  من  منتقاة  وتقييدات  تعليقات  معه 
 الكواتهيه. 

 وهو عبارة عن فتاوى منتقاة على األغلب من فتاوى قاضي خان. 
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أمحد بن حممد احلموي    / املصري  غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيم 
 مج. 4م،  2021هـ،  1443ار الكتب العلمية، بريوت: د -هـ(. 1098احلنفي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق    1247عمر بن أمحد الُبساطي )ت    /الفتاوى الُبساطية يف فقه السادة احلنفية

 م.  2021هـ،  1443بريوت: توزيع دار الرايحني،  - منصور عبدالباقي خباري.
 

املالكية مبصر العالمة الشيخ  الفتاوى الِبْشرية: فتاوى اإلمام األكرب وشيخ األزهر شيخ  
 -هـ[/ عين هبا وعلق عليها حسن الشافعي، حممد سليم العوا.  1335]ت    سليم البشري 

 م؟  2022هـ،  1443]القاهرة[: مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 
 
الشافعيا اإلمام  الفقهية على مذهب  الكربى  بن    /لفتاوى  بن حممد  أمحد  الدين  شهاب 

  982مجعها ودوهنا ورتبها عبدالقادر بن أمحد الفاكهي )ت    هـ(؛  974)ت    حجر اهليتمي
العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداللطيف عبدالرمحن. الكتب  م،   2021هـ،    1443بريوت: دار 

 مج.4
 

هـ(؛ حتقيق إايد خالد    660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت    /الفتاوى املصرية
 م.  2022هـ،  1443الفكر، دمشق: دار  -.2ط -الطباع.

 
هـ(؛ حتقيق   918حممد بن قاسم الغزي )ت    /فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب

 م.  2021هـ،  1443املنصورة: دار الغد اجلديد،  -مصطفى أبو املعاطي.
 

زين الدين أمحد بن عبدالعزيز املليباري الشافعي   / فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين
البالين.  987)ت   به كرمي هللا  دار ضياء اإلسالم؛ بريوت: مؤسسة   -هـ(؛ عين  داغستان: 

 ص.  709م،  2021هـ،  1442الراين، 
 



93 
 

صَّل لديه من نوازل القاضي أيب عمر   الفعل املربور والسعي املشكور فيما و صل إليه أو حت 
هـ(؛   750يب بكر حممد بن عبيد هللا بن منصور القيسي اإلشبيلي املالكي )ت  أل  /بن منصور

 م. 2022هـ،  1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -حتقيق نور الدين شوبد.
 

عبدهللا  يف الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان/    قالئد الذهب بشرح وسيلة الطلب
املال احلنفي األحسائي )ت   املال احلنفي.  1309بن أيب بكر   -هـ(؛ حتقيق حيىي بن حممد 

 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح، 
 

حتقيق حممد    هـ(؛   1088)ت    البهويت احلنبلي  بن أمحد   حممد   /ال أدري  :قول اإلمام مالك
 ص.  66م،  2020هـ،  1441 أكادير : دار العرفان، -حيىي. أبو
 

هـ(؛    772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    /كايف احملتاج إىل شرح املنهاج
  10م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد بن إبراهيم احلسني.  حتقيق
 مج.
الوهاج تكملة كايف احملتاج  :ومعه املنهاج/    السراج  الدين حممد بن عبدهللا بن  إىل شرح  بدر 

 هـ(. 794هبادر الزركشي )ت 
 

  كراتشي: دار البشرى،   -.هـ(  710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت    /كنز الدقائق
  .م 2020 حنو هـ، 1441 حنو

هـ( ملتقطًا من الشروح واحلواشي   1312)ت    مع احلاشية/ أمحد أحسن الصديقي النانوتوي 
 املعتمدة الفقهية. 

 
 -هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح البزم.  1298عبدالغين الغنيمي امليداين )ت    /اللباب يف شرح الكتاب

 م.  2022هـ،  1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
 ص(.  592: العبادات )1مج
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 )الكتاب(. لقدوريمع منت ا
 مج.  2م،  2022هـ،  1443دمشق: دار املصطفى،  -تحقيق مصطفى ديب البغا.وب
 (وهو شرح خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي)
 

 يب شجاع أمحد بن احلسني األصفهاين الشافعيأل  /املسمى غاية االختصار  ،منت أيب شجاع 
دمشق: دار   -.حتقيق حممد بن حممد خري هيكل، ايمن بن حممد خري هيكلهـ(؛    593)ت  

 ص. 206م،  2021هـ،   1442، ضياء الشام
االختصار  :ومعه غاية  عل  /تصحيح  بن  بكر  أيب  الدين  عجلونبن  اهللا  بدتقي  )ت    قاضي 

 هـ( 928
 

حممد خليل بن عبداللطيف    /امللقب بفتح اللطيف  ،املنت الشريف يف الفقه الشافعي املنيف
مرد بن  هدايت  فرمان  به  اعتىن  )ت...؟(؛  العلمية،    -اوي.البنكالين  الكتب  دار  بريوت: 

 ص.  64م،  2022هـ،  1443
 

العدلية األحكام  أق كوندوز.  / جملة  أمحد  وتقدمي  مركز    -إعداد  ]إستانبول[:  إسالمبول 
 م.  2022هـ،  1443الدراسات العثمانية، 

 النص األصلي املصحح.
 مع مقدمة مفصلة حول اجمللة وميزاهتا. 

 الواثئق.مضابط كتب اجمللة مع 
املواد املعدلة وامللغاة، مع مذكراهتا اإليضاحية للجنة تعديالت اجمللة، مقارنة مع املواد األخرى 

 من اجمللة.
 وحتتوي على اإلضافات الشرعية جلمعية اجمللة.

 وإضافات علي حيدر: الكتاب السابع عشر يف القرض، مع املقدمة يف املعاملة الشرعية.
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عبدالرمحن بن حممد شيخي زاده داماد    / تقى األحبر إلبراهيم احلليب جممع األهنر يف شرح مل
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ اعتىن به حممد أمحد املختار.   1078الكليبويل )ت  

 مج. 4م،  2021هـ، 
 هـ(. 1088ومعه: الدر املنتقى يف شرح امللتقى/ عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت 

 
مظفر الدين أمحد بن علي بن الساعايت )ت جممع البحرين وملتقى النريين يف الفقه احلنفي/  

 ص864م،    2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق إلياس قبالن.  694
 

هـ(؛ حتقيق   771اتج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي )ت    /جمموعة التصحيح 
 مج.   5م،    2021هـ،    1443الكويت: أسفار للنشر،    -يس وآخرين.عبدهللا بن سعد الطخ

 وتتضمن:
 . مج( 3)حتقيق عبدهللا بن سعد الطخيس، كرمي فؤاد اللمعي،   وشيح التصحيحت

 . مج( 1)حتقيق حممد أمحد آل رحاب، تصحيح ترجيح اخلالف  
 . (مج 1)حتقيق حسن أبو ستة، عبدالصمد البلوشي، ترشيح التوشيح وتوضيح الرتجيح 

 )فقه شافعي(
 

هـ(؛ اعتىن هبا    728بن تيمية احلراين )ت    تقي الدين أمحد بن عبداحلليم  / جمموعة الفتاوى
 مج. 20م،  2022هـ،  1443وخر ج أحاديثها عامر اجلزار، أنور الباز، 

 
عبدالسالم بن عبدهللا بن تيمية    /احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل

طلس اخلضراء، مكة املكرمة: دار أ  -هـ(؛ حتقيق ًنصر بن سعود السالمة.  652احلراين )ت  
 مج. 2م،  2021هـ،  1443

 ومعه حاشية ابن قندس على احملرر. 
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احمللَّى ابآلاثر يف شرح اجمللَّى ابالختصار يف مسائل الشريعة على ما أوجبه القرآن والسنن  
هـ(؛   456علي بن أمحد بن حزم الظاهري )ت الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ 

 مج. 7م،  2021هـ،  1443مصر: الدار العاملية للنشر،  -بل.حتقيق حممد نصر أيب ج
احمللَّى شرح اجمللَّى على ما أوجبه القرآن والسنن الثابتة عن رسول هللا ]صلى هللا عليه  وبعنوان:  

الدوحة: مكتبة    -حتقيق بشار عواد معروف، سليم حممد عامر، حممد بشار عواد.:  وسلم[
 م.  2022هـ،  1443عبدالعزيز بن خالد آل اثين، 

 
أبو علي احلسن بن احلارث   /خمتصر السهيلي يف اخلالف بني أيب حنيفة والشافعي رمحهم هللا 

 1443إستانبول: دار السمان،    -.حتقيق ًنيف بن ًنفع العمريهـ(؛    400)ت    احلبويب احلنفي
 مج. 2م،  2022هـ، 

 

هـ(، املوسوم ابلسمط احلاوي للمهم من    ٩74  –  ٩0٩خمتصر فتاوى ابن حجر اهليتمي )
القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق مجال حممود فارع.  1043عبدهللا بن أمحد ابزرعة )ت بعد  الفتاوي/  

 م.  2022هـ،  1443دار الصاحل، 
 ت.حتقيق العبادات واملعامال

 
حتقيق  ؛  هـ(  428)ت  محد بن حممد القدوري  أيب احلسني  أل  /خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي

 مج.  2م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حممد سعيد أنور املظاهري
 مع شرحه التنقيح الضروري/ نظام الدين الكريانوي. 

 
املرفوعة إىل خرب فاس   بن غازي أل  /وتلمسان املسائل احلسان  بن أمحد  يب عبدهللا حممد 

 .ص118م،    2020  هـ،  1441احملقق،  فاس:    -؛ حتقيق حممد دامي.هـ(  919)ت    املكناسي
 )ولعله: َحرْب فاس. ووضع يف النوازل الفقهية على مذهب مالك ظنًّا(
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  827قدسي )ت  مشس الدين حممد بن عبدهللا الد ِّيري امل  / املسائل الشريفة يف أدلة أيب حنيفة
 م. 2022هـ،  1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،  -هـ(؛ حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي.

 
ح.هـ 317)ت أليب عبدهللا الزبري بن أمحد الزبريي  /تاملسكِ  -(؛ عبدهللا بن عبدالكرمي الثال 

 م.  2022هـ،  1443لكويت: أسفار للنشر، ا
 يليه: 

(؛ حتقيق حذيفة بن فهد هـ  362)ت  أليب بكر أمحد بن عمر اخلفاف  األقسام واخلصال/  
 كعك. 

(؛ حتقيق عبدالصمد هـ  433)ت  أليب الفضل عبدهللا بن عبدان اهلمذاين  شرائط األحكام/  
 بن عبدالقدوس النذير.  

 )فقه شافعي(
 

هـ(؛ حتقيق سيد أكرب حممد    537أليب حفص عمر بن حممد النسفي )ت    /مشارع الشرائع
 م؟  2021هـ،  1443طشقند: معهد أيب رحيان البريوين للدراسات الشرقية،  -أمينوف.

 )فقه حنفي( 
 

 ؛هـ(  1081 )ت الرملي احلنفيبن أمحد خري الدين  /مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق
 .، حممد نبهان إبراهيمدراسة وحتقيق مصلح حسن علي

 . من بداية كتاب الصالة إىل ابب األذانالتحقيق 
يف   اإلسالميةنشر  للعلوم  األنبار  جامعة    م( ص  2021هـ،    1443)  50ع  12مج  جملة 

124-198 . 
 
هـ(؛ حتقيق عصمت   1149)ت    يب بكر املرعشيأعبدالرحيم بن    /ملعادل شرح ملتقى األحبر ا

  مج. 2م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -قالقان.
 هـ. وهو يف الفقه احلنفي(   1068)وترد وفاة املؤلف عام 
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معروضات أيب السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي شيخ اإلسالم ومفيت السلطنة  

تعريب وحتقيق ودراسة كرم عبدالعزيز   /هـ(  ٩82  –  8٩8العثمانية وصاحب التفسري ابمسه )
 م. )أصله رسالة ماجستري(.  2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -اإلمام.

وهي الفتاوى اليت عرضها أبو السعود على سلطان زمانه سليمان القانوين فأقر ها وأمر والته  
 والقضاة ابلعمل هبا. 

 
فتاوى  ا املغرب عن  املعرب واجلامع  العباس   /ة واألندلس واملغربإفريقيأهل  ملعيار  أليب 

 .هـ( 914أمحد بن حيىي الونشريسي )ت 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه، أو بعضه، يف جامعة ابن طفيل ابلقنيطرة، 

 
  652بن عبدهللا الناصري احلنفي )ت    أليب الفضائل جنم الدين منكوبرس  /املقدمة يف الفقه

 م. 2021هـ،  1443إستانبول: دار الفاتح،   -هـ(؛ حتقيق علي حممد زينو.
 وبني يديه جملس أماله املصنف يف ترمجته نفسه.

 
الفقه على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين موفق   /املقنع يف 

الكويت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد عبدهللا فؤاد.   620املقدسي )ت  الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة  
 م.  2022هـ،  1443ركائز للنشر، 

 
  - هـ(؛ حتقيق سائد بكداش.  956إبراهيم بن حممد احلليب )  /ملتقى األحبر يف الفقه احلنفي

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم، 
 

عبدهللا عبدالشكور املكي احلنفي    /النعمانمنظومة حتفة الصبيان مبذهب اإلمام أيب حنيفة  
 ص.  27ـ(؛ حتقيق عبدالرمحن أزرق، ه 1257 )ت 

 وهي نظم ملقدمة أيب الليث السمرقندي.
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 هـ. 22/6/1443نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ قدم    676حيىي بن شرف النووي )ت    / املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي
املنامة: مكتبة    -للمخطوطة وعرف هبا وفهرسها نظام حممد صاحل يعقويب، يوسف األوزبكي.

 م.  2022هـ،  1443نظام يعقويب اخلاصة، 
 يليه له: دقائق املنهاج.

 كالمها خبط أمحد بن حممد الشريشي األندلسي األصل، كتبه لولده حممد. 
لكتاب "املنهاج" من إبراهيم بن عبدالرمحن الفزاري خبطه حملمد بن أمحد الشريشي وآبخره إجازة  

 هـ ابملدرسة البادزائية بدمشق، من أنفس نسخ العامل.  712سنة 
 

هـ(؛ حتقيق لؤي    596عمر بن حممد األنصاري )ت    /املنهاج يف فقه مذهب األئمة احلنفية
هـ،   1443كتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،  كركوك: م  -عواد اجلبوري، عماد منهل اجلبوري.

 مج. 2م،  2022
 

 772مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )ت    / املهمات يف شرح الرافعي والروضة
 . بشار صبيح قدوري ؛ دراسة وحتقيقهـ(

 حتقيق ابب املهادنة. 
 . 474-439 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
الشاطيب )ت    /املوافقات إبراهيم بن موسى    - حممد بركات.  هـ(؛ حتقيق  790أبو إسحاق 

 مج. 4م،  2022هـ،  1443دمشق: دار الرسالة العاملية، 

 

جالل الدين   /نظم الوجيز على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل رمحه هللا
التُّسرَتي )ت   أمحد  بن  نصر هللا  الفتح  الدوسري.  812أبو  بن سعيد   -هـ(؛ حتقيق طارق 

 م.  2021هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر، 
 هـ(. 732وهو نظم لكتاب الوجيز يف الفقه لسراج الدين احلسني بن يوسف الدَُّجيلي )ت  
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هـ(؛   637)ت  عمر بن أمحد بن عبيدهللا احملبويب  لتاج الشريعة    /هناية الكفاية يف دراية اهلداية

 دراسة وحتقيق جابر حممد جابر. 
 .الشرب  ابب حد  حتقيق 

 م(  2021هـ،  1443) 28ع  3، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

وأصوله الفقه  يف  اندرة  رسائل خمطوطة  الشافعية:  ربه حممد.   /نوادر  عبد  عاصم    - حتقيق 
 م. 2022هـ،  1443إستانبول: دار روائع الكتب، 

 وهي:
 هـ(. 1224الدم املعفو عنه/ أمحد بن حممد بن ايسني اهلربي )ت 

رسالة يف جواز اجلمع بني الصالتني تقليًدا مبذهب الشافعي/ حممود شكري النقشبندي )ت  
 هـ(.  1304

 رسالة يف التزام أحد املذاهب/ اهلرباوي. 
 هـ(. 1106رسالة يف التقليد/ حممد بن عبدهللا البغدادي الشافعي )ت 

ماوي )ت   القول املصاب اجلليل يف منع وطء احلانث من غري حتليل/ برهان الدين إبراهيم الربِّ
 هـ(.  1106

 هـ(. 1204فتح الكرمي الرمحن فيما يغتفر للموافق من األركان/ حممد بن صاحل الزبريي )ت 
 

 -هـ(.  593برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت    /شرح بداية املبتدييف  اهلداية  
 مج. 4م؟،  2021هـ،  1442ى، كراتشي: دار البشر   -.مراجعة، 2ط

 مع حاشية العالمة عبد احلي اللكنوي. 
 وبذيله: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية/ ابن حجر العسقالين.

 وتعليقات حتتوي على أجوبة للحنفية.
 مع تعليقات أيب لبابة شاه منصور.
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: شرح خمتصر العالمة األخضري املالكي/  املتعبد السالك يف مذهب اإلمام مالك  ةهداي
املنصورة:    -هـ(؛ حتقيق مصطفى أبو املعاطي.   1335ي )ت  زهر يب األصاحل عبدالسميع اآل

 م.  2021هـ،  1443دار الغد اجلديد، 
 

  أبو بكر بن هداية هللا املريواين املصنف الوضوح: شرح احملرر يف فقه اإلمام الشافعي للرافعي/  
 مج   8م،    2021هـ،    1443؟،    -.عبد هللا بن املال حممود األرمرديهـ(؛ حتقيق    1014)ت  

 
 أصول الفقه

 )يشمل القواعد الفقهية(
 

الوزير عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية احلنبلي  إمجاع األئمة األربعة واختالفهم/  
 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار العال،  -هـ(؛ حتقيق حممد حسني األزهري. 560)ت 

 
هـ(؛  1250حممد بن علي الشوكاين )ت  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول/ 

  2022هـ،    1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -حممد صبحي بن حسن حالق.حتقيق  
 ص.  954م، 
 

أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص    / املسمى الفصول يف األصول  ، أصول اجلصاص
  2022ـ،  ه  1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد حممد اتمر.  هـ(؛ حتقيق  370)ت  

 مج.  2م، 
 
حممد بن    لشمس األئمة أيب بكر  /املسمى متهيد الفصول يف األصول،  صول السرخسيأ

احلنفي   السرخسي  عبدهللا  (؛  هـ  488  ت ) أمحد  سليمان  حتقيق    بن خلف   رائد  ،السيدبن 
 مج.   3م،  2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.عسكر بن طعيمان ،العصيمي
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حممود بن أمحد القونوي احلنفي   /اإلعجاز يف وجوه االعرتاض على التمسك ابألدلة الشرعية
  2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالواحد جهداين.  770)ت  
 ص.  112م، 

،  )السعودية(  وسبق حتقيقه من قبل مسلَّم بن حممد الدوسري، ونشر يف جملة العلوم الشرعية
 ص.  54هـ،  1435، رجب 32ع
 

هـ(؛ حتقيق    430)ت    أليب زيد عبيدهللا بن عمر الدبوسي   /أتسيس النظر يف اختالف األئمة
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -أمحد حممد بيومي الرخ، حممد صالح حلمي.

 هـ( يف األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية.  340يليه: رسالة اإلمام الكرخي )ت 
 هـ(.  537ومعها شواهدها لإلمام أيب حفص النسفي )ت 

 
 هـ(.  7)ق  رزجنايناأل يد احملسن اللخمعمر بن عب/يصول البزدو أالتكميل شرح  

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

اإلفتاء/   آداب  يف  رسائل  امليمين.ثالث  رضا  أسلم  حممد  هبا  الفتح،    -اعتىن  دار  عم ان: 
 م. 2022هـ،  1443

 وهي:
 .هـ( 1252)ت  بن عابدينحممد أمني  /شرح عقود رسم املفيت

 هـ(. 1340أمحد رضا خان )ت  / أجلى اإلعالم يف أن الفتوى مطلًقا على قول اإلمام
 أمحد رضا خان.  /الفضل املوهيب يف معىن إذا صحَّ احلديث فهو مذهيب

 
 ت )لقاضي أيب بكر حممد بن الطي ب الباقالين  ل  /جزٌء من التقريب واإلرشاد يف أصول الفقه

 م. 2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.ات ي  بِّ حتقيق عدًنن بن فهد العَ ـ(؛ ه 403
 .أبواب ترجيح العلة وأول كتاب االجتهاديشتمل على 

 مع دراسة مستفيضة عن حياة الباقالين وآاثره. 
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عبدهللا  حاشية   بن  أمحد  التوضيح هـ(    87٩)ت  القرميي  السيد  تلويح  للسعد   على 
 حتقيق رايض ًنجي عبيد.  / التفتازاين

 حتقيق قسم الرتجيحات الفاسدة. 
 م( 2021هـ،  1443) 29ع  2، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
الشرباملسي العبادي    حاشية  قاسم  البن  الصغري  الشرح  على    ـ( ه  1087  )تعلى 

ص.    528م،    2021هـ،    1442دمشق: دار الفجر،    -حتقيق أمين حممد هاروش.  /الورقات
 )أصله رسالة ماجستري(. 

 
عبدالرمحن بن   /حاشية العالمة عبدالرمحن الثينجويين على مجع اجلوامع وشرحه للمحلي

 . حمسن جالل رشيد دراسة وحتقيق؛ (ـه 1319)ت  حممد الثينجويين
  .قسم املطلق واملقيدحتقيق 

- 146  م( ص   2021هـ،    1442)  66، جامعة بغداد ع سالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف  
189 . 

العنوان، ولكن ضمن ترمجته أورده احملقق بلفظ "الثينجوين"،  )هكذا وردت نسبة املؤلف يف 
نسبته الصحيحة "البنجويين"، كما يف مصادر أخرى.    وذكر أنه من قصبة "البينجوين". وتكون 

 وهو من كردستان العراق(
  

مشس الدين حبيب هللا مرزا جان    /حاشية على شرح العضد ملختصر املنتهى يف أصول الفقه
 1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - هـ(؛ حتقيق تراوري يونس.  994الشريازي احلنفي )ت  

 م )دكتوراه(.  2022هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق عبداللطيف اهلميم، ماهر ايسني    204حممد بن إدريس الشافعي )ت  الرسالة/  
 ص. 592م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الفحل.
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عبدالواحد هـ(؛ حتقيق    885حممد بن فرامرز، الشهري مبال خسرو )ت  رسالة يف االجتهاد/  

 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -جهداين.
 

الفقه/   أصول  يف  )ت  رسالة  العكربي  شهاب  بن  حتقيق   428احلسن  عبدهللا   هـ(؛  موفق 
 م  2021هـ،    1443إستانبول: دار األصول العلمية،    -ط، مصححة ومنقحة.  -عبدالقادر.

 
األمحد آابدي    عيسى بن عبدالرحيمرسالة يف بيان جواز انتقال املقلد عن مذهب مقلده/  

 هـ(؛ حتقيق طارق بن احلميدي العتييب.  982)ت 
 هـ(.  1443ربيع األول  –)حمرم   55نشرت يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع

 
احلليب طاهر بن احلســن بن حبيب  /رســالة خمتصــرة يف أصــول فقه اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا

 ص. 30هـ(؛ حتقيق حسن سهيل اجلميلي،  808)ت 
 هـ. 24/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  - هـ(؛ حتقيق علي طه عفيفي وآخرين.  8سليمان بن أمحد السندي )ق    /شرح أصول البزدوي 
 مج. 5م،  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس، 

 
الفقهشرح   اجلوامع يف أصول  الشربيين على مجع  أمحد   /اخلطيب  بن  الدين حممد  مشس 

بريوت: دار    -اعتىن به حممود أمني السيد.هـ(؛    977اخلطيب الشربيين الشافعي )ت حنو  
 ص. 664م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
؛ هـ(  805  مريي )ت يب البقاء هبرام بن عبدهللا الدَّ أل  /شرح على خمتصر ابن احلاجب األصلي

 . رائد بن خلف العصيمي حتقيق
 . "احملكوم عليه" حتقيق قسم
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-214  م ص   2022هـ،    1443)امللحق(    66ع  سالمية جملة البحوث والدراسات اإلنشر يف  
254 . 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن إمساعيل    11عمر بن عسكر احلَموي )ق    /شرح الكايف يف علم األصول

 م.  2021هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -آل عبداللطيف.
 

شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي الشرح الكبري على الورقات إلمام احلرمني اجلويين/  
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق حممد حسن إمساعيل.  992الشافعي )ت 

 ص. 528م،  2021هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن حممد رشيد    879احلنفي )ت    قاسم بن قطلوبغاشرح خمتصر املنار/  
 م.  2021هـ،  1443بريوت: كنز ًنشرون،  -الشع ار.

 
)ت    اينبَّ التـَّ   ي محد بن يوسف الثري أجالل الدين بن    /املنار، املسمى منهاج الشريعةشرح  
 (. هـ793

   ...م،  2022هـ ...،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

التجييب  شرح عبدالقادر بن حممد    /شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب البن قاسم 
شنقيط: دار جسور    -هـ(؛ حتقيق مجعة بن عبدهللا الكعيب.  1187العلوي السجلماسي )ت  

 م. 2022هـ،  1443عبدالعزيز، 
 قاعدة. 128يف أعلى العنوان: القواعد الفقهية: 

 
أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن   /اجلوامع لإلمام اتج الدين السبكيالضياء الالمع شرح مجع  

املالكي )ت   إبراهيم خليل.  هـ(؛ حتقيق  989حلولو  العلمية،   -خليل  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  736م،  2021هـ،  1443
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 552عالء الدين حممد بن عبداحلميد األمسندي )ت    /طريقة اخلالف يف الفقه بني األسالف

 م؟ 2022هـ،    1443القاهرة: يطلب من دار اإلمام الرازي،    -حممد زكي عبدالرب.  هـ(؛ حتقيق
 

 هـ(؛ حتقيق  954حممد بن حممد احلطاب الرعيين )ت    /احلرمني  قرة العني بشرح ورقات إمام
 م.  2021هـ،  1443تونس: دار املازري،  - إبراهيم بن حممد اخلليلي.

 
هـ(؛    660عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت    /قواعد األحكام يف مصاحل األانم

م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبداللطيف حسن عبدالرمحن.  حتقيق
 ص(.  336مج ) 1جـ يف  2

 )قواعد فقهية(
 

فخر اإلسالم علي بن حممد البزدوي )ت    / صول البزدويأ  :معرفة األصولكنز الوصول إىل  
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -ابعتناء ذاكر عودة احلنفي.(؛ هـ 482

 
خمتصر التحرير يف أصول الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل...، أو الكوكب  

هـ(؛ حتقيق   972حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي احلنبلي )ت    /املختصر من التحرير   املنري 
 ص.    400م،  2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -إبراهيم غنيم احلِّيص.

 
اختصره وهذبه طاهر بن صاحل اجلزائري )ت خمتصر تنقيح الفصول )خمتصر تنقيح القرايف(/  

 م. 2021هـ،  1443ر ابن حزم، بريوت: دا -أمحد بن مسفر العتييب.هـ(؛ حتقيق  1338
 

 هـ(.  1234حسن بن عبدالكبري الشريف )ت  /معني املفيت فيما يستفىت فيه فيفيت
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة األمسرية يف زلينت، 
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 هـ(؛ حتقيق عبدالرحيم الالوي.  1091الفاسي )ت  عبدالقادر /مقدمة يف أصول الفقه
 .208 – 191هـ( ص  1443)صفر  2نشر يف اجمللة الفقهية )املغرب( ع

 
 1214حممد بريم األول )ت    /نبذة يف بعض القواعد الشرعية املرشدة حلفظ اإلدارة الكلية

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -هـ(.
 

حممد أمني بن عمر بن عابدين  ، املسمى إبفاضة األنوار/  شرح املنارنسمات األسحار على  
 م 2021هـ،   1443دمشق: دار الدقاق،    -حتقيق فراس حممد نذير مدلَّل.  هـ(؛  1252)ت  

 
هـ(؛ حتقيق عمر أيشام    1149حممد أمني اأُلسُكداري )ت    /نضرة األنظار يف شرح املنار

 م.  2022هـ،  1443وت: دار ابن حزم، كركوك: مكتبة أمري؛ بري   -نصرت الرتكماين.
 

تقي الدين أبو العز مظفر بن عبدهللا بن املقرتح الشافعي )ت    /النكت على كتاب الربهان
 م.  2021هـ،    1443الكويت: أسفار للنشر،    -هـ(؛ حتقيق علي بن عبدالرمحن بس ام.  612

 )يعين الربهان يف أصول الفقه(
 

هـ(؛ حتقيق    660أليب العالء املِّْفَضل بن سلطان احلموي )ت    /احملصولهناية الس ول يف دراية  
 م.  2021هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  - حممد بن عبدهللا العثمان.

 
 :العبادات

 
أبو حفص عمر بن عبدهللا الفاسي   /إحكام أحكام الزكاة للحكام وما ينتظم منه بيت املال

نور الدين    هـ(؛ حتقيق  1209هـ(، حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة )ت    1188)ت  
 ص.   240م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -ى.بن حممد لرج
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املناسك أداء  الناسك على  الدمشقي  /إعانة  احلالق  بن صاحل   -هـ(.  1284)ت    قاسم 
 م.  2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت:

 
جنم الدين أخندزاده  حتفة األبرار يف جواز اجلهر ابألذكار وجواز اجلمعة يف القرى واألمصار/  

؟،    -هـ(؛ حتقيق حسني أمحد مال حممد.  1319عبدالقادر بن حممد حسن أخندزاده )ت  
 م؟  2021هـ،  1443

 
والفضة/   الذهب  من  الزكاة  فيه  جتب  الذي  النصاب  مقدار  ذكر  يف  حممد تقييد  أليب 

 هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح مغفور.  705عبدالواحد بن أيب السداد الباهلي املالقي )ت 
  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.

 . 2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 
 

السالم   املال  حادي األانم إىل دار  أبو بكر بن حممد بن عمر  الصيام والقيام[/  ]يف فضل 
 ص.  197م،    2022هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -هـ(.  1270احلنفي األحسائي )ت  

 
أمحد    /حاشية العالمة ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح يف مناسك احلج لإلمام النووي

بريوت:    -هـ(؛ ضبطه واعتىن به حممد عبدالسالم شاهني.  974بن حممد بن حجر اهليتمي )ت  
 ص.   656م،  2021هـ،  1443دار الكتب العلمية، 

 
وإذا ض ر بـُْتْم يف  على قوله تعاىل: }  رسالة تتعلق ابلسفر الشرعي وقصر الصالة والكالم

تـ ْقصُ  أْن  ُجناٌح  ع ل ْيكم  فـ ل ْيس   الصَّالةِ األْرِض  ِمن   الروم{/  ُروا  الدين  حسام  بن  ي،  حممد 
 .حامد حسني مطر ؛ دراسة وحتقيقهـ( 1080 سام زاده )ت املعروف حب
 .155 – 144 م( ص 2021هـ،  1442) 39، العراق عجملة والقلمنشرت يف 
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محد عبدهللا  هـ(؛ حتقيق أ  1121حصاري )ت بعد    حممد بن محزة كوزلرسالة يف االستنجاء/  
 . مساعيلإ

م( ص   2021هـ،    1443)  28ع  2، اجلامعة العراقية مجسالميةجملة العلوم اإلنشرت يف  
75-198. 
 

 ؛هـ(  1176ت  )  حممد بن حممد بن مصطفى اخلادميأليب سعيد    /رسالة يف حكم السواك
 دراسة وحتقيق ظاهر علي عايد. 

- 190  م( ص   2021هـ،    1442)  66، جامعة بغداد ع سالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف  
235 . 

 
؛ دراسة  هـ(  1224ت  أحـمد بن حممد بن ايسني اهلِّرْباوي )  /ة يف الصَّالةيَّ سالة يف قـ ر ن النر 

 .منال خليل اجلبوري وحتقيق 
-121  م( ص  2021هـ،    1442)  4ع  11مج  نسانيةت اإلجملة مركز اببل للدراسانشرت يف  

142 . 
)هكذا ورد عنوان الكتاب، لكن احملقق ذكر عنوانه يف امللخص "قرن النية بتكبرية اإلحرام".  

 وقول املؤلف يف املخطوط هو: "نبذة لطيفة يف حترير مسألة قرن النية بتكبري التحرمي"(
 

 -هـ(.  1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت    /للحضرميسلم املناجاة على سفينة الصالة  
 ص.  64م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
التسييد يف الصالة الكفرسوسي )ت    /السؤال عن لفظ  الدين حممد بن عبدالرمحن  مشس 

 م. 2021هـ،  1443إستانبول: دار الفاتح،  -هـ(؛ حتقيق سارية فايز العجلوين. 932
 للمحقق: حكم السيادة على مذهب الشافعية السادة.يليه 
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الكفايةمنظومة  شرح   وفروض  العبادات  يف  السمعوين حممد    /السمعوين  أمحد  بن  صاحل 
املالكية،    - خبدة محياين.هـ(؛ حتقيق    1285اجلزائري )ت   السادة  دار  هـ،    1443اجلزائر: 

 م.  2021
 

  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  جالل الدين    /الفوائد املمتازة يف صالة اجلنازة
 ص.  18م،  2021هـ،  1442هـ(؛ حتقيق عبدالسالم حممد العامر، 

 هـ. 6/6/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  999)ت    الشنشوريعبدهللا بن حممد  مجال الدين    /تني قرة العينني يف مساحة ظرف القلَّ 
 م. 2021هـ،  1443دار املقتبس، بريوت:  -حتقيق عبدهللا إبراهيم املوسى. ؛هـ(
 

عمر جنم الدين حتقيق  البن جنيم املصري/  كتاب احلج من البحر الرائق شرح كنز الدقائق  
 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2022هـ،  1443عم ان: دار غيداء،  -.اجلباري

 
برهان الدين إبراهيم   /الكالم على سنة اجلمعة والرد على الشيخ زين الدين القرشي الشافعي

 هـ(؛ حتقيق أمحد بن وجيه القطوعي. 767بن حممد ابن قيم اجلوزية )ت 
 م( 2022هـ،  1443) 34و  33نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلمية( ع

 جزء فيه الكالم على... 
 

دراسة    ؛هـ(  1290  يوسف كساب الغزي املدين )ت   /الكواكب الالمعات يف حكم املائعات
 .وحتقيق طالل خلف حسني

 . 618-585 م( ص 2021هـ،  1443) 37ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 
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زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب    / لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف
 -حققه عصام فارس احلرستاين؛ خرج أحاديثه حممد إبراهيم الزغلي.هـ(؛    795احلنبلي )ت  

 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار الرسالة العاملية، 
 

؛ هـ(1099بن بريي زاده احلنفي )ت  بن حسني  إبراهيم    /اللمعة يف صالة األربع بعد اجلمعة
 .دراسة وحتقيق حممود عبدالستار السامرائي

- 169ص    1ق  49ع  12ية واحلضارية، جامعة تكريت مجنشر يف جملة الدراسات التارخي
187 . 

 

  / خمتصر العالمة األخضري يف العبادات على مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل
، مركز األثر للبحث والتحقيق  اجلزائر:  -هـ(.   983عبدالرمحن بن حممد الصغري األخضري )ت  

 ص.  66م،  2021هـ،  1443
 إعداد القسم العلمي مبركز األثر. / الطالب الذكي أبدلة خمتصر األخضريومعه: إحتاف 

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

 ص.   18م،  2019هـ،  1440، مكناس: مكتبة زاكيوي إخوان -رشيد ترفاس. اعتىن هبا
 

شرح    /املسري فيما يتعلق ابحلج والعمرة يف املؤجر واألجري املصباح املنري واملرشد للعابر يف  
دراسة وحتقيق عمر حسن  هـ(؛    1135)ت    مجال الدين حممد بن زايد الوض احي الشرعيب

 .الزهريي
 . 299–241  م( ص  2021هـ،    1442)  87ع  2اإلنسانية مججملة دايىل للبحوث  نشر يف  

 
اتج  ال يف العبادات على املذهب احلنفي/  املقدمة الغزنوية: خمتصر حمرر يف معتمد األقو 

؟: نون،    -هـ(؛ حتقيق عمر حسام الدين األزهري.  593الدين أمحد بن حممد الغزنوي )ت  
 م.  2022هـ،  1443
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هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي   1066نور الدين علي بن حممد اأُلجهوري )ت    /مناسك احلج والعمرة

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -البزور.
 

هـ(؛ حتقيق   1209حممد التاودي بن حممد الطالب بن سودة )ت    /مناسك احلج والعمرة
 ص. 136م،  2022هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -رشيد اجلاري.

 هـ(.  1085يليه: مناسك احلج والعمرة/ حممد بن حممد بن ًنصر الدرعي )ت 
 

الفتاح على مناسك اإليضاح: حاشية ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح للنووي/    منح 
 م. 2021هـ،    1443إستانبول: مركز جيالين للبحوث العلمية،    -حتقيق حممد فاضل جيالين. 

 
 تقدمي وحتقيق   / هـ(   1066)ت  املالكي  حممد األجهوري    منسك الشيخ العالمة علي بن

 ص.   158م،  2020هـ،  1441فاس،  -حلسن رحايل.
 

أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي  /منهل اهلداة إىل معدِ ل الصالة
  م.   2021هـ،    1443،  تكريت: جامعة تكريت  -هـ(؛ حتقيق رقية وليد عابد.  1187)ت  

 )دكتوراه(. 
 وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي. 

 
 664عبدالكرمي بن عطاء هللا اجلذامي اإلسكندري )ت    /هداية السالك إىل فعل املناسك

 م.  2021هـ،    1443إستانبول: دار املخطوطات اإلسالمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا املذكوري.
 

إعداد جيهان    /وحتليلنشر  :  واثئق خمصصات احلرمني الشريفني بسجالت الديوان العايل
م،    2021هـ،    1442،  الفرنسي لآلاثر الشرقيةالعلمي  ]القاهرة[ : املعهد    -.أمحد عمران

 ص. 460
 



113 
 

 املعامالت وما إليها:
 

ي )ت  عليش املالكبن أمحد يب عبد هللا حممد  أل / أجوبة احليارى عن حكم قلنسوة النصارى
 1440املغرب: جملة قطر الندى،    -عبدالسالم بن مبارك الزاوي.  ؛ حتقيق وتعليق هـ(  1299

 .ص 50م،  2019، هـ
 

هـ(؛    450أليب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت    / األحكام السلطانية والوالايت الدينية
م،   2021هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -حتقيق أمحد سعيد العقيل، زاكي أمحد كوجك.

 جـ.  3
 

زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت    /غريها من املوزوانت واملكيالتأحكام النقود و 
السعدوين مجيل  هـ(؛ حتقيق  1031 الشورجبي، أسامة  اهليئة املصرية    -.حممد مجال  القاهرة: 

 ص. 125م،  2021هـ،  1442العامة للكتاب، 
 .وهو الكتاب السابع من كتاب تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف

 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق   1122عامل بن حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري )ت    / إعفاء اللحية

 ة. خالد معروف لفت
 . 137-121 م( ص 2021هـ،  1442) 36ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
هـ(؛   748الشافعي )ت    كمال الدين جعفر بن ثعلب األُدفوياإلمتاع أبحكام السماع/  

م،   2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق عبداملؤمن أبو العينني حفيشة.
 ص. 728

 على الغالف: حمقق على سبع نسخ خطية منها نسخة كتبت يف عصر املؤلف.
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هـ(؛ حتقيق   1332نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي )ت    /إيضاح البيان يف نكاح الصبيان
 م. 2022هـ،  1443بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  - زة بن سليمان الساملي.مح
 

املشِكل اخلنثى  أحكام  من  املشِكل  اإلسنوي   /إيضاح  احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  مجال 
الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة:   -هـ(؛ حتقيق حممد حسني الدمياطي.  772الشافعي )ت  

 ص. 320م،  2021هـ،  1442دار ابن عفان، 
 

نع االقِتصاص  761صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت    /بيان االخِتصاص مبا مي 
 م. 2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -خالد بن سعد اخلشالن. هـ(؛ حتقيق

 
هـ(؛   520املنسوب إىل أيب بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطوشي )ت  حترمي االستمناء/  

 حتقيق فاروق شبل مصطفى.
 م( 2022هـ،  1443) 34و  33نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلمية( ع

 
 1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /حتفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة

 1442الرابط: جملة اجلواهر والدرر: مكتبة دار السالم،    -ت.مشي برعدي احلوااهلا  هـ(؛ حتقيق
 م.  2021هـ، 
 

 1318)ت    عبدهللا مجال الدين  /تعريب السياسة الشرعية يف حقوق الراعي وسعادة الرعية
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -هـ(.

 
هـ،    1441فاس: منشورات مقارابت،    -حممد عمراين زريفي.  /تقييدان مغربيان يف احِلسبة

 م.  2020
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هـ(؛ حتقيق   1252حممد أمني بن عمر بن عابدين )ت    /تنبيه الرقود على مسائل النقود
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -علي عثمان جرادي.

  2جـ  15، اجلامعة العراقية عللبنات   ةالرتبيجملة كلية  ، نشر يف  سفيان حامت الرفاعيوبتحقيق  
 .144 – 113م( ص 2021هـ،  1443)
 

مهند حتقيق    /على شرح الشنشوري على منت الرحبيةهـ(    1181)ت  احلفين  اإلمام  حاشية  
ص. )أصله    448م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.حممد جاسم اجلبوري

 رسالة جامعية(. 
 

الشاذيل بن عباس    دراسة وحتقيق  هـ(/  814)ت    حجة وقف على رابط سيدي أمحد البدوي 
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلحسان،  -عمر حممد الشريف. ،اجلعفري

 
هـ(؛ حتقيق عبدالستار   954حميي الدين حممد بن إلياس جوي زاده )ت    / احلدود والتعازير

 ص.  148م،  2021هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -أبو غدة.
 

 1182)ت    حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين  /احلراسة عن خمالفة املشروع من السياسة
م،    2019  هـ،  1440  ى،الدار البيضاء: قطر الند  -قيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب.حت  ؛هـ(

 ص.  94
 
  شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي   /مامةبة والعِ سان والعذ  الطيل    ر ِ الغمامة يف دُ   ر  د  

هـ،    1443القاهرة: دار أصول الدين،    -أمحد رامي مروان الشويلة.هـ(؛ حتقيق    974)ت  
 م.  2021

 
حتقيق   املالكي؛يب عبدهللا الرعيين القريواين  أل   /عليهى  ع  عي واملدَّ الدعوى واإلنكار ومعرفة املدَّ 

 م.  2022هـ،  1443طنجة: دار احلديث الكتانية،  -.ميعبدالرحيم العلَ 
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هـ(؛   1089اليزدي )ت    مريزا قاضي بن كاشف الدين  /رسالة يف الداننري واملقادير وغريها

 . دراسة وحتقيق رحيم علي اجلبوري
 .118-81 م( ص 2022هـ،  1443) 12ع 1كربالء مج،  جملة السبطنشرت يف 

 
النساء زينة  يف  الكنيت   املختار  /رسالة  أمحد  العريب هـ(  1226)ت    بن  وحتقيق  دراسة  ؛ 

 ص.    51هـ،  2018هـ،  1439 لنشر،لالدار البيضاء : قطر الندى  -عبدالرمحن.
 

عبدالرمحن بن أمحد بن مسك زين الدين  رونق احملاكم بشرح املسائل اليت يزوج فيها احلاكم/  
 . نوال بنت سعيد ابدغيش دراسة وحتقيق ؛( ـه 1123ت السخاوي )

 .327-306 م( ص 2021هـ، 1442) 2ع 52مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 
  جالل ا يزوج فيه احلاكم للحافظ  أبيات موسومة ابلزهر الباسم فيم  شرح ملنظومة من مخسة)

 ( املتضمنة للمسائل اليت يزوج فيها احلاكم الشرعي ،الدين السيوطي
 

 984)ت  يالعامر  يحممد بن حممد الغز  الربكات بدر الدين  أليب / شرح الرحبية يف الفرائض
 م.  2022هـ،   1443بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن إبراهيم شايب شريف.

 
هـ(؛    1166حممد بن حممد الدرعي الورزازي )ت    / يف القضاء والتوثيق  شرح المية الزقاق 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -حتقيق حممد بن حممد أيت دخيل، صالح الدين بن حممد بوفال.
 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 392م،  2022هـ،  1443

 
الفاسي )ت    لقباب ايب العباس أمحد بن حممد أل / مسائل ابن مجاعة التونسي يف البيوع شرح 
 ص304،  م  2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.مد امنو البوطييبهـ(؛ حم  778
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  700)ت    حممود بن أيب بكر الكالابذي  /شرح منت السِ ر اجية يف الفرائض:  ضوء السراج
 1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق عبداحلميد هاشم العيساوي.

 م.  2022هـ، 
 

أليب العباس أمحد بن    /غنية املعاصر والتايل يف شرح فقه واثئق القاضي أيب عبدهللا القشتايل
 1442قاف،  الرابط: وزارة األو   -هـ(؛ حتقيق حممد أيت دخيل.  914حيىي الونشريسي )ت  

 م.  2021هـ، 
 
طارق  ـ(؛ حتقيق  ه  13  البويعقويب امللوي )قبن حممد  أليب العباس أمحد    / صول يف الذابئح ف

 م. 2020هـ،  1441، مجعية مركز مداد لألحباث والدراسات اتزة، املغرب:  -.زوكاغ
 

 -هـ(.  1274)ت    الشطي احلنبليبن عمر  حسن    / الفوز ابلنجاح يف مسألة فسخ النكاح
 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار املقتبس، 

 
؛  هـ(  894خبط جعفر بن إبراهيم السنهوري املقرئ )ت    /كشف القناع عن حترمي السماع 

املنصورة: دار    - .حتقيق عبدهللا صدقي؛  هـ(   868تقريظ صاحل بن عمر البلقيين الشافعي )ت  
 ص.  53م،  2021هـ،  1442اللؤلؤة، 

 
حممد بن بن    سري الد ين أبو الربكات عبدالرب    / الكالم يف تنفيذ ما ثبت ابلشهادة على اخلط

 .خالد بن عبدهللا الشمراينهـ(؛ حتقيق   921)ت  الشَّحنة احلنفي
م(    2021هـ،    1442)  3ق  47ع  13، جامعة تكريت مجآداب الفراهيدي  نشر يف جملة

 . 419-371 ص
 

حتقيق ؛  هـ(  909يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي )ت    /الكياسة يف أحكام السياسة
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -يوسف بن حممد مروان األوزبكي.
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املنعقدة األنكحة  يف  اإلمليسية  الشهية  الغريسية  املسألة  البلد  عوائد  بن إ  / على  براهيم 

مكناس: احملقق،    -؛ دراسة وحتقيق موالي احلسن اخروش.هـ(  1047)ت    الكاليل  عبدالرمحن
 ص.   71م،  2018هـ،  1439

 .مناظرة فقهية حول الشرع والعرف يف العصر السعدي
 

األحكام )ت    /منتخب  زمنني  أيب  بن  عبدهللا  بن  عبدهللا   399حممد  حامد  حتقيق  هـ(؛ 
 ص(.   808مج )   1جـ يف    2م،    2021هـ،    1443علمية،  بريوت: دار الكتب ال  -احملالوي.

 )مسائل يف القضاء على مذهب مالك( 
 

حتقيق   (؛هـ  1176  حممد احلسين البليدي )ت   حممد بن  /منظومة شرط احلضانة وأحكامها
 ص.   70م،  2020 هـ،  1441املغرب: احملقق،  -بن احلسني العيادي.  محيد

 
عبدالرمحن بن حممد اللمطي السجلماسي   /تبصرة ابن فرحون نظم الدر املكنون يف ترتيب  

 1443الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -هـ(؛ حتقيق حممد صغريي الفِّياليل. 1200)ت 
 مج. 3م،  2022هـ، 

 (تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج اإلحكام)يعين 
 

  اتج الدين صاحل بن اثمر اجلعربي الشافعي  /املنظومة اجلعربية: نظم الآللئ يف علم الفرائض
 ص.  87، ليث احليايل؛ حتقيق (هـ 706 )ت 

 هـ. 17/3/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 التصوف اإلسالمي 

 

الصوفية/   القشريي )ت  آداب  بن هوازن  القاسم عبدالكرمي  نزار    465أليب  به  اعتىن  هـ(؛ 
 م.   2021هـ،  1443دمشق: دار التقوى؛ تونس: دار اإلمام ابن عرفة،  -محادي.
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لربهان الدين أيب الطيب إبراهيم بن حممود املواهيب األقصرائي   /إحكام احلكم يف شرح احلكم

الك  908)ت   إبراهيم  عاصم  العلمية،    -يايل.هـ(؛ حتقيق  الكتب  دار  هـ،    1442بريوت: 
 ص. 200م،  2021

 وهو شرح احلكم العطائية. 
 

حتقيق عاصم  ؛  هـ(  1266  )ت أمحد بن حممد بن عجيبة احلسين  إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم/  
هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -ط، جديدة مصححة ومنقحة.  -إبراهيم الكيايل.

 ص(.  6 57مج ) 1جـ يف  2م،  2021
 

األبرار الكماخي   / بركات  يعقوب  بن  أوزبيلِّري    ؛ هـ(  1171)ت    عثمان  مسعود  حتقيق 
  م. 2022هـ،  1443إستانبول: دار ابب العلم،  -الكماخي.

 
هـ(؛ حتقيق   709)ت    هللا السكندري   أمحد بن عطاءاتج العروس احلاوي لتهذيب النفوس/  

 ص.  168م،  2021هـ،  1443دار الكتب العلمية، : بريوت   -أمحد فريد املزيدي.
 يليه: 

 هـ(. 1359بن ابديس )ت  أصول اهلداية/ عبداحلميد -

 هـ(.  616الورع/ علي بن إمساعيل األبياري )ت  -

 الطريق إىل هللا/ احملقق. -
 

  1238حممد بن أمحد البهي )ت    /التحرير والتحبري لشرح احلزب الكبري للقطب الشاذيل
 م.  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.

 
هـ(؛ حتقيق    1263املختار بن حممد بن املختار الكنيت )ت    /صافية والنفحة الكافيةاجلرعة ال

 م.  2020هـ،  1441العيون، املغرب: املركز الثقايف الكنيت،  -حممد ولد الشيخ.
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علي حرازم بن العريب برادة   /جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أيب العباس التجاين

بريوت: دار    -هـ(؛ ضبطه وصححه وخرَّج آايته عبداللطيف عبدالرمحن.  1214الفاسي )ت  
 ص(.  456مج )1جـ يف 2م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
 1244)ت    أليب حامد حسن القصيب اخللويتاجلواهر املكية يف تزكية األخالق املرضية/  
 م 2022هـ،  1443القاهرة: الوابل الصيب،  -هـ(؛ اعتىن إبخراجه عبداهلادي أمحد القصيب.

 هـ(.  1308مع ترصيع اجلواهر املكية/ عبدالغين بن أمحد الرافعي )ت 
 

 -.2ط  -حتقيق صالح عزام.  هـ(؛  512أمحد بن علي الرفاعي )ت  حالة أهل احلقيقة مع هللا/  
 ص.   197م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار الشعب، 

 
اتج الدين أمحد بن حممد بن عطاء هللا السكندري )ت    /احلكم العطائية الكربى والصغرى

 ص. 216م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(. 709
 يليه: فهرس بشرح املصطلحات الصوفية الواردة يف احلكم/ عاصم إبراهيم الكيايل.

 
حممد سراج    / فر يف شرح رحيق الكوثر من كالم الغوث الرفاعي األكرب ذختام املسك األ

كتاب،  بريوت:    -الدين بن أمحد بن عبدالفتاح املوصلي الرفاعي؛ حتقيق عمر أمحد الراوي.
 ص.  664، م، 2022هـ،  1443

 
)ت  يب عبد هللا احلارث بن أسد احملاسيبأل /اخللوة والتنقل يف العبادة ودرجات العابدين

 م.  2021هـ،  1443إستانبول: دار روائع الكتب،  -.حممد فوزي كرمي هـ(؛ حتقيق 243
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عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت   /ة األحلان شرح رسالة الشيخ أرسالنمخرة احلان ورنَّ 
م،   2021هـ،    1443القاهرة: الوابل الصيب،    -هشام حنفي اجلندي.  هـ(؛ حتقيق  1143

 ص. 176
 . هـ( 926زكراي بن حممد األنصاري )ت  /فتح الرمحن بشرح رسالة الويل أرسالن :يليه
 

هـ(؛ إشراف أمين   638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    / مخس رسائل يف السلوك
مجعة. علي  األكربي،  للبحوث   -محدي  عريب  ابن  مؤسسة  هـ،    1443والنشر،    القاهرة: 

 م.2022
 

الداموين اخللويت    مد حممود بن عليحماألعلى البن عريب/  ور  الدر الثمني لشرح حزب الدَّ 
هـ،   1443بريوت: كتاب،    -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  1208)ت بعد    الشافعي
 ص. 240م،  2021

 يليه له: احلاكم. 
 

؛ هـ(  1238 )ت ي  املعسكر   بن أمحد الناصر  راس  أبوحممد    /الدر املهدي لغوثية أيب م هدي
 م.  2022هـ،  1443قسنطينة: ألفا للواثئق،   -حتقيق ماحي نور الدين.

 يليه: تعليق أليب مهدي على أبيات الغوثية. 
 هـ(.  970والكتاب شرح لنظم أيب مهدي عيسى بن موسى الغريسي املعسكري )ت 

 
هـ(؛ اعتىن    858عبدالرمحن بن حممد البسطامي )ت  درة ِعقد النحر يف أسرار حزب البحر/  

املنقوض. عوض  حممد  معروف،  عبدالعزيز  الصديقية،    -بنصه  مؤسسة  هـ،    1443مصر: 
 م.  2022

 
هـ(؛ حتقيق    561لرضي الدين أيب سعيد حممد بن علي العراقي )ت    /الذخرية ألهل البصرية 

 ص.  445م،  2022هـ،  1443دمشق: دار الشيخ األكرب،  -املشهور.أمحد سهيل 



122 
 

 
هـ(، املسماة أنوار السرائر وسرائر األنوار، وشرحها أليب مدين   641رائية الشريشي )ت 

هـ،   1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -حتقيق عادل املنوين.هـ(/    1184الفاسي )ت  
 م.  2022

 
هـ،   1443؟: منشورات نصوص،    -هـ(؛ .   298البغدادي )ت    اجلنيد بن حممد  / الرسائل
 م.  2021

 
حميي الدين حممد بن   /الرسائل الثالث: الدرة البيضاء؛ الزمردة اخلضراء؛ السبحة السوداء

القاهرة: مؤسسة ابن عريب    -هـ(؛ شرح وحتقيق عبدالباقي مفتاح.  638علي بن عريب )ت  
 م.  2022هـ،  1443للبحوث والنشر، 

 
عم ان: دار    -هـ[/ ترمجة حممد علي عزيز.  665]ت    رسائل الشيخ أمحد بن علوان رمحه هللا

 م. 2021هـ،  1443دجلة، 
كل الغريب  ، رسالة املهرجانرسائل مرتمجة إىل اإلجنليزية، وهي:   شِّ

ُ
  ،الكربيت األمحر  ،البحر امل

 بة الالئقة على األسئلة الفائقة. األجو 
 

 768أليب السعادات عبدهللا بن أسعد اليافعي )ت    / روض الرايحني يف حكاايت الصاحلني
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد أديب اجلادر، عدًنن عبد ربه.

ومعه تكملته املسماة: عجائب اآلايت املشتمالت على غرائب الكرامات، أو خالصة املفاخر  
 يف اختصار مناقب الشيخ عبدالقادر ومجاعة من املشايخ األكابر/ للمؤلف نفسه.

 
حتقيق حممد فاضل    هـ(؛   561اجليالين )ت  بن موسى  عبدالقادر  سر  األسرار: أسرار األسرار/  

 م. 2021هـ،  1443مركز جيالين للبحوث العلمية،  إستانبول:  -جيالين.
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هـ(؛ حتقيق   561عبدالقادر اجليالين )ت    /سر األسرار ومظهر األنوار فيما ُيتاج اليه األبرار
 ص.616م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -أمحد فريد املزيدي.

 يليه له: فتوح الغيب.
األولياء الشيخ حميي    صفياء وسلطانن األدولياء ومعاتج األقالئد اجلواهر يف مناقب  يليه:  

 هـ(. 963الدين عبدالقادر اجليالين/ حممد بن حيىي التاذيف )ت  
حممد بن حممد    /كابر سيدي عبدالقادرولياء األذرية سلطان األيليه: مشس املفاخر يف ذكر  

 هـ(. 1098البخشي احلليب )ت 
حممد بن مصطفى بن عزوز املكي   /ض على الغوث اجليالينلسيف الرابين يف عنق املعرت يليه: ا

 هـ(. 1324اإلدريسي )ت 
 

أليب احملامد أمحد مبب امباكي، املشهور ابلشيخ  سعادات املريدين يف أمداح خري املرسلني/  
طوىب، السنغال: الرابطة،    -هـ(؛ حتقيق الرابطة اخلدميية للباحثني والدارسني.  1346اخلدمي )ت  

 م. 2021هـ، حنو  1442حنو 
 

أليب احملامد أمحد مبب امباكي، املشهور ابلشيخ اخلدمي )ت  سلك اجلواهر يف أخبار السرائر/  
  -هـ(؛ حتقيق أمحد مبب سني، عبدهللا جوب املالكي، أبو مدين شعيب تياو الطوبوي.  1346

 م. 2020هـ،  1441والدارسني،   طوىب، السنغال: الرابطة اخلدميية للباحثني
 

صفي الدين   /السمط اجمليد يف شأن البيعة والذكر وإلباس اخلرقة وسالسل أهل التوحيد
هـ(؛ اعتىن به حممد عوض املنقوش، عبدالعزيز   1071أمحد بن حممد الدجاين الُقَشاشي )ت  

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: الوابل الصيب،  -معروف.
 

حممد بن علي اخلر ويب   /املسمى الدرة الشريفة شرح أصول الطريقة  شرح أصول الشاذلية،
 م 2022هـ،    1443القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر نص ار.  963)ت  

 يليه ابلتحقيق السابق:
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 جواب سؤال يف الطريقة الزر وقية.  -

 شرح الصالة املشيشية.  -

 
هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم   943صفي الدين أبو املواهب الشاذيل )ت    /شرح احلكم العطائية

 ص. 264م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الكيايل.
 

 حتقيق  (؛هـ  1230  )ت التجاين  بن حممد  العباس أمحد    يبأل  /شرح رائية اجلنيد يف التصوف
   ص.  85م،  2020 هـ، 1441 ،للنشر القرويني القنيطرة: -أمحد بلحاج آية وارهام.

 
هلم من   مشس املراسم وايقوتة املعارف واملعامل يف الوالية والويل والقطب والغوث واخلامت وما

وما ومكارم  وحماسن  واملقاسم  فضائل  املآثر  من  به  التاديل   /خصوا  القاسم  أيب  بن  أمحد 
ر البيضاء: مطبعة النجاح  الدا  -هـ(؛ حتقيق املصطفى بن خليفة عربوش.  1013الصومعي )ت  

 م. 2021هـ،  1442اجلديدة: الصومعة املغربية،  
 

هـ،    1443؟: منشورات نصوص،    -هـ(؛ .  309احلسني بن منصور احلالج )ت    / الطواسني
 م.  2021

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

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،  -علي مجعة.
 

هـ(؛ حتقيق بالل حممد   632شهاب الدين عمر بن حممد السهروردي )ت عوارف املعارف/ 
 مج.  2م،  2022هـ،  1443دمشق: دار التقوى،  -حامت السقا.

 ومعه وصيته، ونبذة من عقيدته، ورائية الشريشي البديعة املسماة أنوار السرائر وسرائر األنوار. 
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مجعه  هـ(؛  1328حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت  /الفيض احملمدي واملدد األمحدي
بريوت: دار الكتب    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممود عمر.  1350يوسف بن إمساعيل النبهاين )ت  

 ص.  216م،  2021هـ،  1443العلمية، 
 

عز الدين عبدالسالم بن أمحد بن غامن املقدسي    / كشف األسرار يف حكم الطيور واألزهار
 م.  2021هـ،  1443؟: منشورات نصوص،  -هـ(؛ . 678)ت 

 
تعليقات وشروح سيد (؛  هـ  465  )ت ويري  جْ يب اهلُ ال  علي بن عثمان اجلُ   /احملجوبكشف  

 ص240م،    2021هـ،    1442القاهرة: الوابل الصيب،    -.حتقيق هشام حنفي اجلندي؛  عفت
 

هـ(؛ إشراف    638حميي الدين حممد بن علي بن عريب )ت    /كنز احلقائق يف كشف الدقائق
هـ،   1443القاهرة: مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر،    -مجعة.أمين محدي األكربي، علي  

 م.  2022
 

حميي الدين حممد بن علي   /املبادئ فيما ُيتوي عليه حروف املعجم من العجائب واآلايت
القاهرة: مؤسسة ابن    - هـ(؛ إشراف أمين محدي األكربي، علي مجعة.  638بن عريب )ت  

 م.  2022هـ،  1443عريب للبحوث والنشر، 
 معه له: رسالة العقد املنظوم يف خواص احلروف. و 
 

]ت   ابهلل أيب احملامد أمحد مبب امباكي  اجملموعة الصغرى املشتملة على بعض أجوبة العارف
 طوىب، السنغال: الرابطة  -آخرون.و   رتبها وحققها وعلق عليها عبدالقادر امباكي  /هـ[  1346
 ص.   345م،  2018 هـ، 1439، للباحثني والدارسني  اخلدميية

 
هـ،  1443؟: منشورات نصوص،   -هـ(. 354حممد بن عبداجلبار النفري )ت  /املخاطبات

 م.  2021
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  هـ(؛  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /مدارج السالكني إىل رسوم طريق العارفني 

 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار ضياء الشام،   - حتقيق بالل خالد البعيج.
 

موجود وحقيقة كل  الوجود  )ت    /مراتب  اجليلي  إبراهيم  بن  ؟:   -هـ(.  832عبدالكرمي 
 م. 2021هـ،  1443منشورات نصوص، 

 
أمحد بن حممد بن العريف الصنهاجي )ت   العباس أبورادة/ مفتاح السعادة وحتقيق طريق اإل

عصمت عبداللطيف   ؛ دراسة وحتقيقهـ(  548)ت    عتيق بن مؤمنمجعه أبو بكر  ؛  هـ(  536
 ص.   262م،  2020هـ،  1441، مانالرابط: دار األ -.2ط -دندش.

 
  زروق الفاسي بن حممد  أمحد    /مفتاح الفضائل والنعم يف الكالم على بعض ما يتعلق ابحلكم

م،   2021هـ،  1442، للكتاب الشارقة : املركز العريب  - .بعناية نزار محادي هـ(؛  899)ت 
 ص. 907

 
هـ(؛ مجعها اير حممد اجلديد    1034أمحد بن عبداألحد السرهندي )ت    /املكتوابت الرابنية

حتقيق   الطالقاين؛  اهلاديالبدخشي  عبد  حسنني  العلمية،    -.مصطفى  الكتب  دار  بريوت: 
 ص(.  1544م ) 3م،  2021هـ،  1443

 
أسرار   الرابنية يف  احليدري )ت    /ذوقية وجدانيةامللهمات  بن حيدر  هـ(؛   1157إبراهيم 

إمساعيل. عوزير  الدين،    -حتقيق كريكار  صالح  جامعة  م   2021هـ،    1443أربيل: 
 )ماجستري(. 

 



127 
 

، دراسة وحتقيق كتاب املرائي للشيخ حممد املعطي ملنامات الصوفية التجنيس والتصويرا
  1441،  ابب احلكمةان: منشورات  تطو   - .أنقار  أمحد  حممدهـ(/    1180الشرقاوي )ت  

 م.  2020هـ، 
 

عبدهللا بن حجازي الشرقاوي    /املنح القدسية على احلكم العطائية البن عطاء هللا السكندري
  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1227)ت  
 ص.  320م، 

 .ومعه إفادات لكبار علماء الصوفية
 

  - علي القادري البندنيجي؛ اعتىن به حممد عبدالقادر شاهني.  /املوارد اللدنية يف شرح العينية
   ص. 128م،  2022هـ،  1443بريوت: كتاب، 

 املنظومة العينية للمؤلف أيًضا، وهي يف التوحيد والعرفان والسري والسلوك.
 

حتقيق وتعليق  ؛  هـ(  973يب املواهب عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  أل  /موازين القاصرين
 م. 2021هـ،  1443بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،  -.حس ان عبدهللا السروجي قناين

 ، يف التصوف(موازين القاصرين من شيوخ ومريدين)
 

النفري )ت    /املواقف هـ،   1443؟: منشورات نصوص،    -هـ(.   354حممد بن عبداجلبار 
 م.  2021

 
 )تاملختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت    /يف شرح القصيدة الفيضيةالغيبية  املواهب اللدنية  

هـ،    1441العيون، املغرب: املركز الثقايف الكنيت،    -.نور الدين الشرقاينحتقيق    (؛هـ  1226
 م.  2020
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ومقلديهم يف الشريعة احملمدية،   األئمة اجملتهدين  مذاهبامليزان الشعرانية املدخلة جلميع  
حتقيق    هـ(؛  973)ت    الشعراين  د الوهاب بن أمحديب املواهب عبأل  / املعروف ابمليزان الكربى

 مج.  3م،  2022هـ،  1443دمشق: دار التقوى،  -عبدالرمحن حممود السعدي.
 

بريوت: دار    - هـ(.  1132عبدهللا ابعلوي احلداد )ت    /النصائح الدينية والوصااي اإلميانية
 ص. 304م،  2021هـ،  1443الكتب العلمية، 

 يليه له: سبيل اإلذكار واالعتبار مبا ميرُّ ابإلنسان وينقضي له من األعمار. 
 )وعظ وتصوف( 

 
 والتعليمية واالقتصادية العلوم السياسية 

 

سلطان   حتقيق  /م  187٩اتفاقية الصداقة والتجارة بني ملك الربتغال وسلطان زجنبار سنة  
 ص.  68 هـ، 1442، الشارقة: منشورات القامسي -.بن حممد القامسي

 
 )ت يوحنا بن ماسويه النسطوري    / األزمان وذكر ما يستعمل يف كل وقت وأوانأو    ،األزمنة
م،  2022هـ،  1443عم ان: دار دجلة،  -.الربيعيداود غسان ؛ حتقيق م( 757، هـ 243
 ص. 192

 
القاهرة: دار الصاحل،    -هـ(؛ حتقيق حممد السيد عبداملعطي.  1337مصطفى بريم )ت  األزهر/  
 م. 2022هـ،  1443

 )ولعله نفسه الذي طبع بعنوان: اتريخ مدرسة األزهر(
 

حسن حسين   حتقيق   هـ(؛  255)ت    يب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظألالتبصر ابلتجارة/  
 م.  2021هـ،  1443القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -عبدالوهاب.
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أليب احلسن علي بن يوسف املديوين الفاسي )ق    /الدوحة املشتبكة يف ضوابط دار السكَّة
 م. 2022هـ،  1443؟،  -هـ(؛ حتقيق حممد علي َدبُّور. 8

 العملة()دار السكة: مركز إصدار 
 

ملؤلف    /هـ(  1146  –   113٩رسائل وقصائد عمر لوقش: صراع السلطة يف تطوان )
 م. 2021هـ، حنو  1442املغرب، حنو  -جمهول؛ تقدمي وحتقيق زاهية أفالي، مليكة هرندو.

 
حممد روحي   / السيونيزم، أي: املسألة الصهيونية: أول دراسة علمية ابلعربية عن الصهيونية

عم ان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   -هـ(؛ حترير وتقدمي وليد اخلالدي.  1331اخلالدي )ت  
 م. )تويف املؤلف قبل إكماله(.  2021هـ،  1443

 
 هـ(؛ حتقيق رشيد العفاقي. 1070زنوف التازي )ت بعد  / خمتصر يف أحوال األفاريد 

 م(. 2021هـ،  1443 )مجادى األوىل 6نشر يف جملة الزقاق ابملغرب ع
 )يف أحوال املدرسني وطلبة العلم بفاس خاصة( 

 
 اللغة العربية 

 

كركوك:    -.هـ(؛ مجع وحتقيق يوخنا مرزا اخلامس  225أليب عمر اجلَْرمي )ت  أبنية سيبويه/  
 ص. 320م،  2022هـ،  1443، دار الكتب العلميةمكتبة أمري؛ بريوت: 

 
نباوي   /العل م ني واسم اجلنس إحتاف اإلنس يف الكالم على   الشهري ابألمري   ، حمم د بن حمم د الس ِّ

 . مىن حامد النعيمي دراسة وحتقيق؛ (ـه 1232الكبري )ت 
 . 196-167 م( ص 2021هـ،  1442) 35ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
هـ(؛   911السيوطي )ت  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر    /األشباه والنظائر يف النحو

 مج. 2جـ يف   4هـ،  1433، دار الكتب العلمية بريوت: -. ضع حواشيه غريد الشيخو 
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حممد عمر سبسوب، مجع  هـ(؛ حتقيق 981حممد بن بري علي البريكوي )ت  /إظهار األسرار

 ص. 486م،  2021هـ،  1442بريوت: الدار الشامية،   -وتنسيق حممد سنوبر.
 هـ(.   1318وشرحه مفتاح املرام يف تعريف أحوال الكلمة والكالم/ حممد فوزي )ت 

 (يف علم النحو)
 

  - محدي عبدالفتاح خليل.  هـ(؛ حتقيق  1197أمحد بن أمحد السجاعي )ت  إعراب أرأيت/  
 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل، 

 
 -.نبيل صالح سليم ؛ حتقيقالبقاء عبدهللا بن احلسني العكربي أليبى/ إعراب المية الشنفر 

 م. 2022هـ،  1443،  دار ابن عباساملنصورة: 
 

  املعروف بناظر اجليش   احلليب،حمب الدين حممد بن يوسف    /اإلفصاح يف شرح تلخيص املفتاح
 هـ(. 778)ت 

 م، ... 2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

هـ(؛ حتقيق   926األنصاري )ت  بن حممد  زكراي  أقصى األماين يف البيان والبديع واملعاين/  
 ص. 208م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  - أمحد إمساعيل عبدالكرمي.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن    10حممد بن العز احلجازي الشافعي )ق    /إكمال اهلدية ابلتحفة الوردية

 م. 2022هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،   -إمساعيل آل عبداللطيف.
 شرح منظومة ابن الوردي يف النحو.

 
 - هـ(.  761عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك/  

 م.  2022هـ،  1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
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 بركات يوسف عبود.  /خمتصر مصباح السالك إىل أوضح املسالك  :وبذيله
 

أليب إسحاق إبراهيم بن ملكون اإلشبيلي  إيضاح املنهج يف اجلمع بني كتايب التنبيه واملبهج/  
 -هـ(؛ حتقيق حممد اجلريي.  654هـ(؛ بتتبع أيب علي عمر بن حممد الشلوبني )ت    584)ت  

 ص.   964 م، 2020، هـ 1441، تطوان: ابب احلكمة 
على   لتنبيه، واأمساء شعراء ديوان احلماسة   يف تفسري املبهج)كتااب التنبيه واملبهج البن جين:  

 ( شرح مشكالت احلماسة
 
شواهدب شرح  يف  التعريف  حممد  أل  الشريف/   سيدي  داية  بن  أمحد  العباس  الدقون  يب 

 -هـ(؛ حتقيق سعيدة العلمي، حسن العسري، عبدالرحيم منصور الدين.  921)ت    الصنهاجي
 ص.    251م،  2020هـ،  1441، لرابط: دار أيب رقراقا

)يبدو أن املقصود ابلشرح: شرح اآلجرومية للشريف احلسين حممد بن أمحد بن يعلى، ت بعد 
 هـ(. 757

 
بشيطي  مساعيل اإلإمحد بن  أيب العباس  ألشهاب الدين    /بشيطية يف علم اللغة العربيةالتحفة اإل

هـ،   1443غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -. دراسة وحتقيق حممد حممود العامودي؛  هـ(  883)ت  
 ص. )حبث مكمل للماجستري(.   272م،  2022

 
؛ دراسة  هـ(  1234عبدهللا بـن علي سويدان الدمليجي )ت    /حتفة األحباب بلطائف اإلعراب

 .بكر عبد صاحل الصميدعيوحتقيق 
-411  م( ص  2021هـ،    1442)  4ع  11مج  نسانيةجملة مركز اببل للدراسات اإلنشر يف  

440 . 
 

حممد بن حممد احلد يين الدمنهوري    /حتفة األحباب مبا جاء ابلواو والياء من كالم األ عراب
 . دراسة وحتقيق رافد محيد سويدان ؛هـ( 1288 الشافعي )ت 
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 .52-40 م( ص2021هـ،  1442) 1ع 52مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 
 ، يف الصرف( نظومة احلليب املعروف ابلشَّوَّاء فيما جاء من األفعال ابلواو والياء)اختصار وشرح مل

 
اللبيب  حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب ، املشهور بشرح الدماميين على مغين 

هـ(؛ حتقيق حممد   827)ت    بدر الدين حممد بن أيب بكر الدماميينالبن هشام األنصاري/  
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -عاطف الرت اس.

 مذياًل بتعليقات الشُمين ِّ من حاشيته املنصف من الكالم على مغين ابن هشام. 
 

عوامل  شرح  يف  األماين  نيل  تسهيل  ابسم  املشهور  العوامل،  شرح  يف  الغوامل  تسريح 
 بريوت:   -هـ(؛ حتقيق أمري حذيفة محزة.  1325اين )ت  أمحد بن حممد زين الفطاجلرجاين/  

 ص.  232هـ،  1433، دار الكتب العلمية
 

  -هـ(؛ حتقيق هاجر أبو ريَّة. 377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت  /تكملة اإليضاح
 م.  2022هـ،  1443، دار الكتب العلمية  بريوت:

 . علم الصرفوهو اجلزء الثاين لكتاب اإليضاح العضدي، وهو يف 
 

صادق يسلم هـ(؛ حتقيق   5)ق    ادبن أيب عب    حممد  نيب إسحاق إبراهيم بأل  /التلقني يف النحو
 ص.  184م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عامر فائل بلحاف ،العي

 
 633)ت أليب اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب تنبيه البصائر يف أمساء أم الكبائر/ 

 ص.  292م،  2020 هـ، 1441 مراكش : مؤسسة آفاق، -أنس وكاك.هـ(؛ حتقيق 
 

عامر فائل    ،واف أمحد حكمي أليب الفتح عبيدهللا بن حممد املراغي؛ حتقيق نهتذيب اجلُمل/  
 ص. 648م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.بلحاف

 )يعين مجل الزجاجي(. 
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حممود بن إمساعيل اخلرتربيت الرومي احلنفي )ت شرح قواعد اإلعراب/  يف  توضيح اإلعراب  

 ص.  389م،  2019هـ،  1440املغرب: احملقق،  -حممد مخسي.دراسة وحتقيق   ؛هـ( 910
 

 984بدر الدين أبو الربكات حممد بن حممد الغزي )ت    /جزء يف تسمية أعضاء اإلنسان
 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار العصماء،  -هـ(؛ حتقيق عدًنن عمر اخلطيب.

 
 حاشية أيب القاسم السمرقندي على املطول. 

 م، ... 2022هـ،  1443اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، دراسته وحتقيقه يف 
 )املطوَّل شرح على تلخيص املفتاح للتفتازاين(

 
كمال الدين إبراهيم بن    /للسعد التفتازاينالعزي    التصريفحاشية دده جونكي على شرح  

يق دمشق: دار حتق  -نسيم بلعيد.حتقيق  هـ(؛    973حيىي األماسي، الشهري بدده خليفة )ت  
 م. 2021هـ،  1442الكتاب، 

 
الفاكهي على قطر الندى وبل الصدى  الشيخ مجال الدين  حاشية الشيخ ايسني على شرح  

هـ(؛ اعتىن به عبدالسالم    1064ايسني بن زين الدين العليمي )ت    /البن هشام األنصاري
 مج. 2م،  2022هـ،  1443، دار الكتب العلميةبريوت:  -حممد أمني.

 
 -]حتقيق[ علي أوسي.  / العطار على شرح نتائج األفكار يف شرح إظهار األسرارحاشية  

 م )رسالة ماجستري(.   2019هـ،  1440ماردين: جامعة ماردين أرتكلو، 
آزاد حاجي الباقيني  القسمني  منها. وحقق  (. وهي يف حممد صديق شارالت و   )حتقيق قسم 

 النحو.
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 1250حسن بن حممد العطار )ت  حاشية العطار على موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب/  
 1443عم ان: دار النور املبني،    -هـ(؛ حتقيق أنور صباح حممد أمني، طالل جاسر الند اوي.

 م.  2022هـ، 
 

عفيف  ؛ قرأه وضبطه  سعد الدين سعد هللا الربدعي  /حدائق الدقائق شرح رسالة عالمة احلقائق
 ص.  336م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.الدين حسن الرتكماين

  .وهو شرح األمنوذج يف النحو للزخمشري 
 

زكي الدين   / حواشي خمتصر سنن أيب داود، املسمى العد املورود يف حواشي سنن أيب داود
 هـ(.  656عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت 

 م، ...  2022هـ،  1443ا وحتقيقها يف جامعة اإلمام ابلرايض، دراسته
 

البغدادي )ت    /خلق اإلنسان هـ(؛ حتقيق عدًنن عمر   245أليب جعفر حممد بن حبيب 
 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار العصماء،  -اخلطيب.

 
هـ(؛ حتقيق    1025)ت    بدهللا بن عبدالرمحن الدنوشريع  /مخس رسائل يف النحو والصرف

 ص.   136م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد عنرت زنتوت.
 

؛ حتقيق هـ(  926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /بن الناظم لأللفيةاالدرر السنية على شرح  
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -خالد ابكري خالد.

 
هـ(؛    771ت  حممد بن أمحد بن علي الشريف احلسين )الدرة النحوية يف شرح األجرومية/  

 ص. 315م،  2019هـ،  1440 وجدة : مكتبة الطالب، -حتقيق حيىي نشاط.
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 - هـ( وآخرون؛ حتقيق شرياز أمحد ملك النظامي. 1338حفين ًنصف )ت  /دروس البالغة
 م.  2021هـ،  1442اهلند: دار امللك،  -ط، جديدة حمققة منقحة.

]كراتشي[: مركز الدعوة اإلسالمية، مكتبة املدينة؛    -حممد شهزاد سليم العطاري.  تحقيقوب
 ص.   202م،  2021هـ،  1442دمشق: دار الفجر، 

 
يد  رسالة ابن السِ يد الب ط ْليوسي إىل ابن خ ل ص ة النحوي وشرُحها/   عبدهللا بن حممد بن الس ِّ

،  والنشر  مؤسسة آفاق للدراسات طنجة:    -.حتقيق: أنس وكاكهـ(؛    521البطليوسي )ت  
 م. 2020هـ،  1441

 
مد الشيباين، أليب اليسر إبراهيم بن حم  / الرسالة العذراء يف موازين البالغة وأدوات الكتابة

رحيلة؛ بعناية حممد أوالد أحتقيق ودراسة عباس  هـ(؛    298املعروف ابلرايضي الكاتب )ت  
 ص. 210م،  2019هـ،  1440فاس: منشورات البشري بن عطية،  -.عتو
 

 ؛هـ(  1090مهذب الدين أمحد بن عبدالرضا البصري )ت بعد    /رسالة يف البالغة والفصاحة
 . فاضل حممد حققها وقد م هلا علي حكمت

 م(. 2021) 1ع 48نشرت يف جملة املورد مج
 

 1313مشس الدين حممد بن حممد األنبايب )ت    /رسالة يف حتقيق الوضع وما له من األقسام
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق حممد نص ار.

 شاملة منهوات املؤلف، مع حتقيقات فريدة من حاشية العالمة عبداهلادي جنا األبياري. 
يليه: حتقيق الفرق برمسه بني علم اجلنس وامسه/ أليب هادي حممد بن أمحد بن اجلوهري )ت 

 هـ(.  1215
 والعموم(   )وعلم الوضع يبحث يف أحوال اللفظ من حيث اخلصوص
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هـ(؛ حتقيق نوال   1199عبدالكرمي بن علي اليازغي الزهين )ت    / رسالة يف اجلملة الشرطية
 م.  2022هـ،  1443املغرب،  -كنوش، عبدالنيب األنصاري.

 
حملب الدين أيب الفضل حممد بن أيب بكر   /رسالة يف دخول األلف والالم على الُقْدُموس

القاهرة: معهد املخطوطات العربية،    -صفاء صابر البيايت.  هـ(؛ حتقيق  1016احلموي )ت  
 م.  2022هـ،  1443النشر الرقمي، 

 
)جتريد ال أتليف(/ مشس الدين أمحد بن سليمان الشهري اببن كمال ابشا    رسالة يف رسم اهلمزة 

 هـ(؛ حتقيق صفاء صابر البيايت.  940)ت 
 م( 2022هـ،    1443)  34و  33ية( عنشرت يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلم

 
هـ(؛ حتقيق حممد   693أليب عبدهللا حممد بن عمر الدراج )ت  رسالة يف عروض الدوبيت/  

 م. 2021هـ،  1443اجلزائر: احملقق،  -الفهري.
 

 ،جاسم حممد موسى  هـ(؛ حتقيق  1259)ت    احلسيين الرشيتبن قاسم  كاظم    /رسالة يف الفاعل
 .علي سعد لطيف

 م(. 2021) 1ع 48نشرت يف جملة املورد مج
 

املشهور    ،عمر بن يوسف احلنفي  /حنو قائمة جمرورة  [من]رسالة يف مفٍت كتب اتء التأنيث  
   .أجمد عويد أمحد دراسة وحتقيق هـ(؛ 1185)ت ابآلغا 

 .380-368م( ص  2022هـ،  1443) 2ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 
لغات العرب   ذكرو   ، والوقوف عليها ابلتاء أم ابهلاء  ، هاء واتء  تاء التأنيثبني  فيها وجه النطق ب)

 (  على ذلك ابلشواهد املتنوعةمستدالًّ 
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(؛ حتقيق ه  1150  )ت   يالكنجبن أيب عصرون  حممد بن أمحد    /رشف النبيه من ثغر التشبيه
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار النابغة،  -لشلقاين.أماين حسن ا

 تكملة العنوان: "... يف شرح زهر الربيع". 
 

 هـ(. 1199حممد بن علي بن سعيد التونسي )ت  / زواهر الكواكب لبواهر املراكب
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 )حنو( 
 

الكافية   الالفظ زوائد  الدين    /امللقبة ابحلاجبية على إكمال عمدة احلافظ وعدة  أيب لعز 
 .عباس محيد سلطان؛ دراسة وحتقيق هـ(  748)ت  األموي املقدسي حفص عمر بن أمحد

للبحوث  نشر يف    –  109  م( ص  2021هـ،    1443)  90ع  2اإلنسانية مججملة دايىل 
142 . 

 

برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن املال احلصكفي )ت   /رح األلباب يف شرح حتفة األحبابس
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار اخلليج،  -.عباس محيد سلطانهـ(؛ حتقيق  1032

 
هـ(؛ حتقيق حسني عبدهللا   807أليب زيد عبدالرمحن بن علي املكودي )ت  /شرح اآلجر ومية

 م. 2021هـ،  1443الكويت: دار املرقاة،  -العلي.
 

هـ(؛ حتقيق أشرف بن    1304أمحد بن زيين دحالن املكي الشافعي )ت  شرح اآلجر ومية/  
إستانبول: دار الفاتح؛ بريوت: الدار الشامية،    -عيد املنياوي، نضال بن حممد خري الكراد.

 ص.   336م،  2021هـ،  1442
 

وجدة:    -حممد مخسي.هـ(/    ٩0٥  تشرح األزهرية يف علم العربية للشيخ خالد األزهري ) 
 ص.  420م،  2019، هـ 1440املؤلف، 
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م. وللعالمة خالد األزهري كتاب ابلعنوان    2019)هكذا وردت البياًنت يف الببليوغرافيا املغربية  
 نفسه... فلعله حتقيق لكتابه( 

 
هـ(؛ حتقيق مصطفى    1201)ت    أمحد بن حممد الدرديرشرح حتفة اإلخوان يف علم البيان/  

 م؟ 2022هـ،  1443القاهرة: دار الصاحل،  -أبو زيد.
 ومعه:

 تقريرات املؤلف ومنتخبات من حاشييت حجازي والعدوي والصاوي. 
 هـ(. 1336حسن الصياغة يف فنون البالغة/ هارون بن عبدالرازق البِّنجاوي )ت 

 
ضياء الدين أبو عبدهللا حممد األنصاري اخلزرجي،    /شرح حتفة اخلليل إىل طالب فن اخلليل

)ت   اجليش  أبيب  وحتقيق    549املعروف  دراسة  درويشهـ(؛  سلمان  حسني   ،عيسى  أمحد 
 . السعدي
  -   629  م( ص  2020هـ،    1441)  49، جامعة اببل عجملة كلية الرتبية األساسيةنشر يف  

654 . 
 

السيد حممد   -.شرح السيد الشريف اجلرجاين على منت تصريف العزي القاهرة: مؤسسة 
 م. 2021هـ،  1442مصطفى للنشر: دار مرياث النبوة، 

 يليه: شرح أيب احلسن علي بن هشام الكيالين على منت تصريف العزي.
 

 - حتقيق غازي بن خلف العتييب.؛  هـ(  646عثمان بن عمر بن احلاجب )ت  شرح الشافية/  
 مج. 2م،  2021هـ،  1443الرايض: مكتبة الرشد، 

دكتوراه   رسالة  ابلرايض،    - األصل:  اإلمام  ابن    1437جامعة  جهود  بعنوان:  وكانت  هـ، 
 احلاجب التصريفية، مع حتقيق كتابه شرح الشافية. 
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العرب معرفة كالم  يف  الذهب  شذور  يو   / شرح  بن  عبدهللا  الدين  هشام مجال  بن  سف 
 1443،  دار الكتب العلميةبريوت:    -هـ(؛ حتقيق إميل بديع يعقوب.  761األنصاري )ت  

 ص. 544م،  2022هـ، 
 

هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /شرح شواهد مغين اللبيب 
 مج. 2م،  2022هـ،  1443، دار الكتب العلمية بريوت:  -حتقيق سليم حممد.

 
حممد  هـ(؛ حتقيق    731أليب احلسن علي بن بري )ت    /غموض يف مسائل العروضشرح ال
 م.  2020هـ،   1441، تطوان: مكتبة سلمى الثقافية -.الفهري

 
، الشهري بشيخ مصلح الدين حممد بن مصطفى القوجوي  /شرح قواعد اإلعراب البن هشام

  2021هـ،  1443دمشق: دار الفكر،   -هـ(؛ حتقيق إمساعيل إمساعيل َمْروة. 951زاده )ت 
 ص.  304م، 
 

هـ(؛ حتقيق مشاري بن عبدهللا    1169داود القارصي )ت  شرح كافية ابن احلاجب اجلديد/  
 احلريب.

 من أول الشرح حىت قول الشارح: فليكن هذا على ذُكر لك.
  1443)ربيع األول    26جملة جممع اللغة اإللكرتونية على الشبكة العاملية مبكة املكرمة عنشر يف  

 م. 2021هـ(، 
 

؛ حتقيق علي  هـ(  672بن مالك )ت  مجال الدين حممد بن عبدهللا    /شرح الكافية الشافية
م،   2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.

 مج. 2
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؛ حتقيق البشري هـ(  1206)ت    وزيدُ إبراهيم األَ   حممد بن أمحد بنشرح املبنيات الفاللية/  
 ص.   91م،  2019هـ،  1440، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية  -العوين.

 
حتقيق (؛  هـ  1009عد  )ت بعمر بن عسكر احلموي    / شرح منت املقصود يف علم الصرف

م،   2021هـ،    1442إستانبول: الدار الشامية،    -.حممد عمر سبسوب، إبراهيم حممد رقوقي
 ص. 279

 
العلوم مفتاح  )ت   /شرح  زاده  بشيخ  الشهري  القوجوي،  مصطفى  بن  حممد  الدين  مصلح 

 هـ(. 951
 ، ... م 2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم، 

 
البن    على األلفية يف علمي الصرف والنحوأيب زيد عبدالرمحن بن علي   ودي  شرح املك  

م،   2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -اعتىن به إبراهيم مشس الدين.مالك/  
 ص. 360

 
اإلعراب/   ملحة  )ت  شرح  احلريري  علي  بن  مصطفى   516القاسم  حتقيق كامل  هـ(؛ 

 ص. 176م،  2022هـ،  1443، دار الكتب العلميةبريوت:  -اهلنداوي.
 

  850  )ت ظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري  ن  /شرح النظام على شافية ابن احلاجب
 ص. 321م،  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -(.هـ
 

هـ،    1443إستانبول: دار الشفا،    -اعتىن هبا أنصار أصالن، حممد ايسني أرن.شروح العزي/  
 (. 3)سلسلة شروح الصرف؛  -م. 2021

 وتشتمل على:
 شرح تصريف العزي/ مسعود بن عمر التفتازاين.  -
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 سلطان حممد القاري اهلروي.شرح تصريف العزي/ علي بن  -

 شرح تصريف العزي/ الشريف اجلرجاين.  -

 شرح تصريف العزي/ علي بن هشام الكيالين. -
 

املقصود/   أوزل.شروح  هبا جهاد  الشفا،    -اعتىن  دار   - م.  2021هـ،    1443إستانبول: 
 (. 2)سلسلة شروح الصرف؛ 

 وتشتمل على:
 إمعان األنظار/ الربكوي.  -

 ي.روح الشروح/ حممد العيش  -

 املطلوب يف شرح املقصود/ ويل بن أمحد. -

 الدر املنقود/ حسني بن حسن السرماري. -
 

الناثر  للشاعر دون  اآللوسي )ت    /الضرائر وما يسوغ  هـ(؛ حتقيق    1342حممود شكري 
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار الذخائر،  -حممد هبجت األثري.

 
هـ(؛ حتقيق   650رضي الدين احلسن بن حممد الصغ اين )ت    /العباب الزاخر واللباب الفاخر

، مركز البحوث والتواصل املعريفالرايض:  - فري حممد حسن املخدومي، تركي بن سهو العتييب.
 مج. 15م،  2022هـ،  1443

 
اجلاللة مصداق  حتقيق  يف  اجلاللة  ،العجالة  لفظ  علمي ة  يف  االختالف  بن   /وسبب  علي  

 .دانيال جنيب ملكي هـ(؛ دراسة وحتقيق 12)ق  حسني الكربالئي األصبهاين
 .548-503 م( ص 2021هـ،  1442) 4-3ع 8مج  جملة تراث كربالءنشرات يف 

 رسالتان للمؤلف يف لفظ اجلاللة واشتقاقه، وهل هو عَلم أم صفة؟ 
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، حممود حممد العاموديهـ(؛ حتقيق    573)ت    شوان بن سعيد احلمريين  /العروض والقوايف 
 ص.  224م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد حممود العامودي.

العلوم:  هي  للمؤلف،ثالثة كتب    منمجع   مشس  معجم  يف  والقافية  العروض  ، مصطلحات 
 .القوايف ،العروض والقوايف من كتاب احلور العني

 
هـ(؛    1031زين الدين عبدالرؤوف بن علي املناوي )ت    /عماد البالغة يف أمثلة أهل الرباعة

عبدالكرمي.  حتقيق إمساعيل  العلميةبريوت:    -أمحد  الكتب  م،   2022هـ،    1443،  دار 
 ص.176

  
(؛ هـ  662  ت بن بزيزة املالكي )يب فارس عبدالعزيز بن إبراهيم  أل  /مل غاية األمل يف شرح اجلُ 

 مج. 2م،  2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.إبراهيم بلفقيه اليوسفي حتقيق
 )مُجل الزجاجي، يف النحو( 

 
  1016  ت ) حممـد بن أمحد بن عيسى املغريب املالكي    /غاية الطلب يف معرفة كالم العرب

 .عصام حممود كريكش ؛ دراسة وحتقيقهـ(
 . 72-44 م( ص 2021هـ،  1442) 33ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف 

 
هـ(؛   855)ت    العيين  بدر الدين حممود بن أمحد  /  فرائد القالئد يف خمتصر شرح الشواهد

عمر. حممد  حممود  عبدهللا  العلمية،    -حتقيق  الكتب  دار  م،   2021هـ،    1443بريوت: 
 ص.704
 وتعرف ابلشواهد الصغرى( ، شروح األلفية  شواهد)يعين 

 
الكالم بعد    /فسيح  )ت  الغزنوي  علي  بن  الفوائد حممد  أيب  ختريج  حتقيق    442من  هـ(؛ 

 م.  2022هـ،  1443الرايض: مكتبة الرشد،  -مصطفى رزوقي العاين.
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هـ، وكانت بعنوان: فسيح الكالم يف التذييل    1442جامعة األنبار،    -األصل: رسالة ماجستري  
 على فصيح ثعلب. 

 
متممة   على  اجلنية  )ت    /اآلجر وميةالفواكه  الفاكهي  أمحد  بن  حتقيق   972عبدهللا  هـ(؛ 

 م.  2021هـ،  1443املنصورة: دار الغد اجلديد،  -مصطفى أبو املعاطي.
 

  حتقيق   هـ(؛  502أليب زكراي حيىي بن علي اخلطيب التربيزي )ت    /الكايف يف العروض والقوايف 
 ص.  200م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم مشس الدين.

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(.  646عثمان بن عمر بن احلاجب )ت    / الكافية يف النحو

 مج. 2م،  2022هـ،  1443
 هـ(. 686)ت  األسرتاابذي رضي الدين حممد بن احلسنشرحه 

 
 809مجال الدين يوسف بن احلسن ابن خطيب املنصورية )ت    / الكتاب يف علم العروض

 م  2022هـ،    1443إستانبول: دار السمان،    -ـ(؛ حتقيق أنس أمحد العمر، حسن حممد دمري.ه
 

أليب احلسن علي بن أمحد    /كشف الغطاء للسالك عن شرح املكودي أللفية ابن مالك
الرايض: جامعة    -هـ(؛ حتقيق مرمي بنت عبدهللا املطريف.  1049املالكي )ت    اجلزويل الرمسوكي

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443اإلمام، 

 
  ي الصنهاج  يمجعة سعيد بن مسعود املراكش  أليب  /كنز املطالب على شافية ابن احلاجب

العلمية،  بريوت: دار الكتب    -حتقيق بالل حممد جالل.؛  (هـ  1016]املاغوسي[ )ت بعد  
 مج. 3م،  2022هـ،  1443

 هـ، دراسة وحتقيق السفر األول منه.  1438جامعة األزهر ابملنوفية،    -األصل: رسالة دكتوراه  
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 /الآللئ الزهية يف ضبط الدرة البهية نظم املقدمة اآلجرومية للشرف العمريطي رمحه هللا
 ص.  43، حممود حممد مرسيضبطها وعلق عليها 

 م. 2022هـ،  25/8/1443األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
 

مصر: الدار    - هـ(؛ حتقيق؟ .  711مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور )ت    / لسان العرب
 مج. 9، م 2021هـ،  1443العاملية للنشر، 

 
اليازجي )ت    /لغة اجلرائد للثقافة   -هـ(.  1324إبراهيم ًنصيف  القاهرة: مؤسسة هنداوي 

 م. 2020هـ،  1442والعلوم، 
 

؛ دراسة  هـ(  797  يب بكر الشيباين املوصلي )ت أل  /اللمعة املوصلي ة يف معرفة اللغة العربية
 .أجمد عويد احلياين وحتقيق

 .82  - 55 م( ص 2020) 1مج 21، اجلامعة العراقية عداب مداد اآلنشر يف جملة 
 

ودراسة وتوثيق ا  مجع ا  األوسط:  األخفش  نصوص  من  الغنام.  / املأثور  غنام  بنت   -ندى 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام، 

، بلخي، بصري، حنوي، أخذ عن اخلليل هـ(  215ألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )ت  )ا
 بن أمحد، وتلمذ على سيبويه، وكان من أقرانه(

 
 954احلطاب )ت    الرعيينيب عبدهللا حممد بن حممد  أل  /متممة اآلجرومية يف علم العربية

 م2021هـ،    1443الرايض: دار الصميعي،    -.3ط  -هـ(؛ اعتىن هبا علي بن عبدهللا السلوم.
 

 هـ(.1265حممد بن عبدهللا العلوي الشنقيطي )ت    /جمدد العوايف من رمس ي العروض والقوايف 
 م.  2022هـ، شباط  1443نسخة إلكرتونية، رأيتها يف رجب 
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 ؛هـ( 791سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ) /شرح تلخيص املفتاحخمتصر املعاين يف 
النجار حممد  احلجاج  أبو  مصطفى  للرتاث   - .حتقيق  األزهرية  املكتبة  هـ،   1442،  القاهرة: 

 ص. 627م،  2021
 

هـ(؛ حتقيق   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /املزهر يف علوم اللغة
 م.  2021هـ،  1442دمشق: مؤسسة الرسالة،  -رضوان مامو، مروان زهوري.

 
 حسن بن عمر الشطي الدمشقي احلنبلي )ت   / مسعف الطلبة النحوية لبيان أنَّ املصدري ة

 . رافد محيد سويدان ؛ دراسة وحتقيق هـ( 1274
 .152-118  م( ص  2021هـ،    1442)  33ع  داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف  

 
هـ(؛   1237حممد بن آدم البالكي الكردي )ت حنو    /مصباح اخلافية يف شرح نظم الكافية

العراق: جامعة زاخو،    -رشيد أمحد العمادي.  دراسة وحتقيق م   2018هـ،    1439زاخو، 
 لرسالة الدكتوراه(. )حبث مكمل 

 حتقيق القسم األول: األمساء واملمنوع من الصرف. 
 

  1150عبدهللا بن عثمان مستجى زاده الرومي )ت    /املعرَّف ابلالم وضروب األقوال فيه
 . دراسة وحتقيق بكر عبد صاحل الصميدعيهـ(؛ 

 1442)  1ق 4ع  21مج، جامعة القادسية  داب والعلوم الرتبويةجملة القادسية يف اآلنشر يف  
 . 263- 235 م( ص 2021هـ، 

 )حنو وبالغة( 
 

 هـ(؛ حتقيق حسني علي الفتلي. 10سعيد بن حممد الصَفاري )ق  /املغالطات النحويَّة
 . 140-124م(    2021هـ،    1443)  4ع  28، جامعة اببل مجنسانيةجملة العلوم اإلنشر يف  
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العازر بن فنحس بن يوسف )ت    /السامريةاملغنية يف اختصار كتاب التوطئة لنحو اللغة  
 .هاشم طه الزبيدي، هناد حسن الشمري حتقيق ودراسةم(؛  1440بعد 

 م(. 2022هـ،  1443) 1ع 7نشر يف جملة آاثر الرافدين مج
 

مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )ت   /مغيث الندا شرح قطر الندى
هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -لقادر شاهني.اعتىن به حممد عبداهـ(؛    977حنو  

 ص. 432م،  2021
 

هـ(؛ حتقيق بدر    684اتج الدين حممد بن حممد اإلسفراييين )ت    / املفتاح يف شرح املصباح
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -بن إبراهيم الرشودي.

 م. 2020هـ،  1441جامعة القصيم،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 )املصباح يف علم النحو للمطرزي(

 
حتقيق مهتدي (؛ هـ 751 )ت بعدحممد بن حسام اهلروي  /املشرتك: املفضل على املفصل

 ص310م،   2021هـ،  1442القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -.فتحي عبدالصمد
 ( األخطاء اللغوية ي تفادو حركة اهلمزة وإبداهلا، مع حركة الواو واأللف،  يبحث يف)
 

 -هـ(؛ حتقيق منري بن حممد السيفي.  1287سعيد بن خلفان التميمي )ت    / مقاليد التصريف
 م. 2022هـ،  1443بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر، 

 عليه تعليقات منتقاة من ًنظمه. 
 

 1266)ت    السباعي األزهريبن صاحل  أمحد    لتوضيح القواعد الصرفية/  مقدمة األوحدية
 ص.   86م،  2019هـ،  1440املغرب: احملقق،   -حتقيق حممد مخسي.هـ(؛ 
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  1006  ت بعدشهاب الدين أمحد بن رضي الدين القازاين )  /املقصد الوايف ابلعروض والقوايف 
فاس: خمترب األحباث املصطلحية   -.( حققه وصحح نسبته وقدم له ودرسه عبدالرزاق صاحليهـ

 م.  2021، هـ 1442، والدراسات النصية
 

 669أليب احلسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )ت    / املمتع الكبري يف علم التصريف
إبراهيم خليل.هـ(؛   به خليل  العلمية،    -اعتىن  الكتب  دار  م،   2022هـ،    1443بريوت: 
 ص. 352

 
 1164عبدهللا بن موسى اجلَْلويت )ت    /علم النحو  يف   امِلن ح اإلهلي ة بشرح املقدمة الفخريَّة

 . الساطوريجاسم دراسة وحتقيق زينا كامل شاكر، حممد عبد   هـ(؛
   من املخطوط. املثىن واجلمع الساملحتقيق موضوَعي 

 .109-92 م( ص 2021هـ،  1443) 31ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف 
 .حممد جاسم عبد و انتصار هندي بدر،  وحقق موضوع التمييز منه يف العدد نفسه

 )هكذا ورد اسم "حممد عبد جاسم"، مث "حممد جاسم عبد" يف املصدرين(! 
 

 هـ(.  1304بن حممد الُبوين )ت  عبدالسالم / منظومة العوامل، املسماة كفاية الكرام
 هـ(  1443)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة، رأيتها يف شهر شعبان 

 
هـ(؛ اعتىن به عمر أمحد    377أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت    /موسوعة املسائل

 مج. 2م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الراوي.
املسائل  العضدايت،  املسائل  العسكرايت،  املسائل  لبيات،  احلاملسائل  البصرايت،  وهي: املسائل  
 .املنثورة املسائل الشريازايت، 

 

اإلعراب قواعد  إىل  الطالب  )ت    / موصل  األزهري  عبدهللا  بن  حتقيق   هـ(؛  905خالد 
 م.  2022هـ،  1443دمشق: الرسالة العاملية،  -عبدالكرمي جماهد.
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؛ اعتىن به حممد هـ(  905األزهري )ت  بن عبدهللا  خالد    /موصل النبيل إىل حنو التسهيل

 مج.  2م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالعزيز عبداخلالق.
 

هـ(؛ حتقيق علي    911بن أيب بكر السيوطي )ت    عبدالرمحن  /نظام الِبلَّور يف أسامي السنَّور
 حكمت فاضل. 

 م( 2022هـ،  1443) 34و  33نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلمية( ع
 

 هـ(. 1019أليب بكر بن إمساعيل الشنواين )ت  /هداية جميب الندا إىل شرح قطر الندا 
 م، ... 2022 هـن 1443دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
 هـ(   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع

 م، ...  2021هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 

 العلوم البحتة والتطبيقية
 

حممد (؛ حتقيق  هـ  651  )ت أمحد بن يوسف التيفاشي    /أزهار األفكار يف جواهر األحجار
بسيوين خفاج العامة    -.دراسة طارق ًنزلي؛  يوسف حسن، حممود  املصرية  اهليئة  القاهرة: 

 ص. 395م،  2021هـ،  1442للكتاب، 
 

تقي الدين حممد بن ميمون بن عمران احلمريي املراكشي )ت بعد األزهار يف عمل األحبار/  
 م. 2021هـ،  1443مان، الرابط: دار األ -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز الساوري. 650

 
هـ(؛ حتقيق جهيدة    1139أمحد بن قاسم البوين )  /إعالم أهل القرُية ابألدوية الصحيحة

 م. 2022هـ،  1443بريوت: دار املقتبس،  -بوعزيز.
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البواسري  يف عالج  املنري  احلسين  عبدالسالم  /البدر  العلمي  حممد    - .هـ(  1323)ت    بن 
 ص.   59م،  2019هـ،  1440، أيب رقراق الرابط: دار

 
مصطفى هـ(؛ حتقيق    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /مر الطواعنيأحتفة الراغبني يف بيان  

 ص.   114م،    2021هـ،    1442بغداد: دار املناهج،    -حيىي احلسيين.صديق    العزاوي، خالد  
 

  1323)ت    العلمي  عبدالسالم بن حممد  /يبيةحاشية على الرسالة الفتحية يف األعمال اجل
 . ص96م،    2019  هـ،  1440  ،الرابط: دار أيب رقراق  -؛ حتقيق اجمللس العلمي ابلقنيطرة.هـ(
 

  1322)ت    عبدالسالم بن حممد احلسين العلمي  / اليواقيت على حترير املواقيت  ع دستور أبد 
 ص.   181م،  2019 هـ، 1440، الرابط: دار أيب رقراق -الوايل. ؛ حتقيق حممد العلميهـ(
 

واألحبار/   الكتابة  علم  يف  مجعة  رسالة  أمحد  حتقيق  العثماين؛  العصر  من  جمهول  ملؤلف 
السودة. للكتاب،    -عبداحلميد، حسن علي عبيد، حيىي زكراي  العامة  املصرية  اهليئة  القاهرة: 

 م؟  2022هـ،  1443
 

قيق إبراهيم بن هـ(؛ حت  254احلسني بن علي بن األسود العجلي )ت    /الزوال ومعامل الدنيا
 م. )النشر الرقمي(.  2022هـ،  1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -سعد احلُقيل.

 )يف علم امليقات(
 

القاهرة: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق ماجد حممد فتحي.  1315عبدالرمحن إمساعيل )ت    /طب  الر كَّة
 م. 2021هـ،  1443اآلداب، 

 
املخلوقات )ت    /عجائب  زيدان  للثقافة   -.هـ(  1332جرجي  هنداوي  مؤسسة  القاهرة: 

 م. 2020هـ؟،  1442والعلوم، 
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املوجودات وغرائب  املخلوقات  )ت    /عجائب  القزويين  بن حممد  هـ(؛ حتقيق    682زكراي 

القاهرة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز حتقيق الرتاث  -عبدالعزيز عبداللطيف مربوك.
 مج. 2م،  2019هـ،  1440العريب، حنو 

 
 - ملؤلف جمهول؛ حتقيق مها الشعار.يف بيان ما يتعلق ابألشياء الالزمة للعمارات عموم ا/  

 ص. 305م،  2021هـ،  1441القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية، 
 

هـ(؛ حتقيق حسن عبداحلفيظ أبو    432أليب علي احلسن بن احلسن بن اهليثم )ت  املناظر/  
هـ،   1443القاهرة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز حتقيق الرتاث العريب، حنو    -اخلري.

 م.  2022
 املقالة السادسة يف أغالط البصر فيما يدركه ابالنعكاس وعللها.

 
األ يتيمة  يف  العباد  الصافنات نزهة خواطر  للجهاد  جياد يف  عبدالقادر   /املعدة  بن  حممد 

: مجعية اجلديدة، املغرب   -سعيد حنشي.  ؛ تقدمي وحتقيق حممدهـ(  1267)ت بعد  بزاوي  اخل
 ص. 568م،  2018 هـ، 1439، معرض الفرس

 
واألغذية والنبات  والطب  والفلك  الرايضيات  العلوم:  اتريخ  يف  حمققة  مغربية    / نصوص 

أملانيا، املغرب: دار بصمة لصناعة الكتاب،    -تنسيق وتقدمي إبراهيم اهلرام، اخلياطي الريفاعي.
 م؟  2022هـ،  1443

 وهي:
اليامسني )ت   - لبىن   601أرجوزة يف اجلرب واملقابلة/ البن  إبراهيم حبيات،  هـ(؛ حتقيق 

 العماري. 

هيم بن حممد التاديل )ت رسالة أويل األلباب يف العمل ابألسطرالب/ أليب إسحاق إبرا -
 هـ(؛ حتقيق اخلياطي الريفاعي. 1311
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هـ(؛    1089معونة احليسويب يف الربع اجمليب/ حممد بن سعيد السوسي املرغيثي )ت   -
 حتقيق حممد أجردي.

رسالة فيما اشتمل عليه األاتي من املنافع وبيان طبخه وطريق استعماله وسبب ظهوره/   -
 هـ(؛ حتقيق إبراهيم اهلرام. 1266احلمومي )ت  حممد بدر الدين الشاذيل احلسين

منظومة يف ذم القهوة وحترميها وتوبيخ شارهبا ومتعاطيها/ شرف الدين العمريطي )ت  -
 هـ(؛ حتقيق شاح حممد. 989

 
عبدالرمحن بن   ؛ حتقيقحممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  /نصيحة األغبياء ببطالن الكيمياء

 حسن قائد. 
للمحقق. القدمية/  الكيمياء  والدراسات،    -طبع مع:  تكوين لألحباث  هـ،    1443بريطانيا: 

 م.  2021
كما حقق من قبل حممد عزير مشس وزميله عبدهللا بن علي آل غيهب ضمن: جمموع رسائل  

 ومسائل. 
 

 علي املالقي املؤقت؛ حتقيق اخلياطي الريفاعي.  /الوضع على اجلهات يف البسائط واملنحرفات
 )اآلالت الظلية وقياس الوقت يف اجملتمع اإلسالمي الوسيط( 

عبدالعزيز   وحترير  وتنسيق  إعداد  املخطوط/  العريب  الكتاب  يف  أحباث  يف كتاب:  نشر 
 .  2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة،  -الساوري.

 
 الفنون 

 

قبس من كتاب احلالئب واجلالئب للمحدِ ث األخباري أيب حممد عيسى بن هليعة املصري 
 م. 2021هـ،    1443الكويت: بيت العرب،    - ]مجعه[ حيىي عبدهللا الكندري.  / هـ(  27٥)ت  

 )يف اخليل وصفاهتا وأخبارها..( 
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 األدب والشعر

 

عبدهللا حممد  أيب  للحافظ  نثرية  ومصنفات  شعرية  احلسين    آاثر  طاهر  بن  علي  بن 
:  ، املغرب الرشيدية  -لعزيز مليكي علوي.عبداحتقيق ودراسة    / هـ(  1042السجلماسي )ت  

 ص. 320م،  2018هـ،  1439، مؤسسة الراوي
 

 1443بريوت: دار املقتبس،    -.حممد رضوان الداية  /حياته وشعره  : ابن خفاجة األندلسي
 م.  2021هـ، 
 

املغرب: ندوة    -.الوراكلي  بن حسن  الرباءهـ(/    463  -  368)ا  القرطيب شاعر    ابن عبدالرب 
 م.  2020هـ،  1441زمزم اجلمعية، 

 
 .صفاء عبدهللا برهان /حياته وما تبقى من شعره : هـ( 616إسحاق الزوايل )ت و أب

-495  م( ص  2021هـ،    1442)  65، جامعة بغداد عسالميةجملة كلية العلوم اإل نشر يف  
529 . 

 
هـ(؛ حتقيق   597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    /أخبار احلمقى واملغفلني

 ص.  189م،  2021هـ،  1442دمشق؛ القاهرة: دار الكتاب العريب،  -عزيزة فوال اببيت.
 

نظمها حممد بشري بن صاحل البيالين  األدب اجلميل على حديث سيدي جربيل: أرجوزة/  
 ص. 36م،  2022هـ،  1443حققها حممد خري رمضان يوسف،   ه(؛ 1327)املتوىف بعد 

 
اخلليفة  أ الشيخ سيدي حممد  الكنيتادب  املختار  الشيخ سيدي  : هـ[  1242]ت    بن 

نثره وشعره من  لنماذج  وحتقيق  أمحد جد.حمم  /دراسة  الثقايف    -د  املركز  املغرب:  العيون، 
 م. 2020هـ،  1441الكنيت، 
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هـ(؛ حتقيق حممد عبدالرمحن   597أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  األذكياء/  
 م.  2021هـ،  1442دمشق؛ القاهرة: دار الكتاب العريب،  -عوض.

 
 وشرح ودراسة عبدالرازق حويزي. هـ(؛ حتقيق 573)ت  أربع رسائل لرشيد الدين الوطواط

 م(. 2021)مايو  1جـ 65نشرت يف جملة معهد املخطوطات العربية مج
 وهي:

 غرائب الكلم يف رغائب احلَِّكم.  -
 غرر األقوال وُدرر األمثال.  -

 الَكلِّم الناصحة واحلَِّكم الناصحة.   -

 ُمنية املتكل ِّمني وُغنية املتعل ِّمني. -

 
علي بن علي بن أيب العز   /األرجوزة املئية يف ذكر حال أشرف الربية صلى هللا عليه وسلم 

قطر الندى للثقافة الدار البيضاء:    -هـ(؛ حتقيق وشرح وديع بن عمر غوجان.  792احلنفي )ت  
 ص. 593م،  2020هـ،  1441 ،واإلعالم

 
املغرب األقصى  االستقصا مطبعة وراقة  فاس:    -.أمحد مراد  /ألشعار سالطني وأمرا دول 

 م.  2021هـ،  1442، بالل
خمتارات من أشعار نظمها بعض السالطني واألمراء، ومنتخبات من أشعار نظمها يف مدحهم 

 الشعراء. 
 

هـ(؛ حتقيق   926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /جة يف إبراز دقائق املنفرجةهِ األضواء الب  
   ص.  192م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد عبدالسالم اسويسي.

 .ج الكرب فتح مفر ِّ  له:  يليه
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هـ(؛   538أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري )ت  أعجب العجب يف شرح المية العرب/  
 م. 2021هـ،  1443،  دار ابن عباساملنصورة:  -نبيل صالح سليم.حتقيق 

 
أمحد أمني،  هـ(؛ حتقيق  400أبو حيان علي بن حممد التوحيدي )ت حنو  /اإلمتاع واملؤانسة

 م.  2019هـ،  1440القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -أمحد الزين.
 

املنبلجة يف بسط أسرار املنفرجة التفاوشي )ت    /األنوار  العباس أمحد بن عبدالرمحن  أليب 
اسويسي.  810 عبدالسالم  حممد  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ،   1443بريوت: 

 م.  2022
 )املنفرجة قصيدة بليغة فيها مواعظ وحكم(   

 
  - .حتقيق نسيم اهلواري  هـ(؛  255)ت    يب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظألالرتبيع والتدوير/  

 ص. 50م،  2019هـ،  1440القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 
 

ترمجان األسرار وديوان سيدان األستاذ األعظم واملالذ األفخم الشيخ حممد بن أيب احلسن  
قيق وتقدمي مصطفى عبدالغفار حت  /البكري الصديقي الشافعي األشعري سبط آل احلسن

هـ،    1442،  : املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية  القاهرة:  -.آدم عبداحلميد صربة  ،مغازي
 ص.  464م،  2021

 
يب عبدهللا حممد بن قاسم  أل  /تفريج الكرب عن قلوب أهل األرب يف معرفة المية العرب

الفاسي نبيل صالح سليم  هـ(؛  1120)ت    بن زاكور  ابن عباساملنصورة:    -.حققه  ،  دار 
 م. 2022هـ،  1443
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 309أليب بكر حممد بن خلف بن املرزابن )ت    /كثري ممن لبس الثيابتفضيل الكالب على  
القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،    -حممد زكراي يوسف، السيد أمحد إبراهيم.هـ(؛ حتقيق  

 م. 2022هـ،  1443
 

اخليا لرابعيات  العربية  الرتمجات  وأتصيل  مجهرة  مجع  مستقلة:  يف كتب  املنشورة  غري  م 
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار خطوط وظالل للنشر،  -يوسف بكار.وحترير/ 

 
 1442القاهرة: دار الرايدة،    -حممد بن أمحد معرب.  /حياته وشعره:  األسدي  لاحلكم بن عبد

 م.  2021هـ، 
 

والصناعات األمساء  يف  الصفات  بردي    / حلية  تغري  بن  يوسف  احملاسن  أبو  الدين  مجال 
دار بريوت:    -حممد يوسف بنات، حسن حممد عبداهلادي.  هـ(؛ حتقيق  874األاتبكي )ت  

 ص. 696م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 
 )جمموع أديب اترخيي، أكثره شعر(

 
األوطان/   إىل  اجلاحظألاحلنني  حبر  بن  عمرو  عثمان  طاهر   هـ(؛  255)ت    يب  مراجعة 

 م. 2021هـ،  1443القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة،  -اجلزائري.
 

ملخطوط: رسالة العبد    حتقيق ودراسة حجاجية  :خطاب الرتسل يف بداية القرن التاسع عشر
( بن عزوز املراكشي هـ[/ حبيبة    1204]ت    الضعيف إىل السلطان الشريف لعبدهللا )ب الَّ

 م.  2021هـ،  1442]املغرب[: منشورات احلليب،  -شيخ عاطف.
 

ابن سهل األندلس  القرين.  ي/ديوان  للثقافة   -مجع أمحد حسنني  القاهرة: مؤسسة هنداوي 
 م. 2020هـ؟،  1442والعلوم، 
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 متوز  دمشق:  -.شاكر العاشور   عين جبمعه وحتقيقه  / هـ(  ٥0٩  -  414)  ابن اهلب اريةديوان  
 م. 2021هـ،  1443للنشر، 

 
حتقيق    /هـ(  380ت حنو  )  أيب احلسن علي بن أمحد اجلرجاين، املعروف ابجلوهريديوان  

املهداوي. العرداوي، حممد حسني  هـ،   1443للنشر،    متوز  دمشق:  -عبداإلله عبدالوهاب 
 م.  2021

 
املغرب:   -مجع وحتقيق وتقدمي عبداحلي مهيب.  /ديوان أيب عبدهللا سيدي احلاج حممد الشرقي

 ص.  113م،  2019هـ،  1440احملقق، 
 
الزعيميد أمحد  السقاطحتقيق    / يوان  رقراق،    - .عبداجلواد  أيب  دار  هـ،   1441الرابط: 

 . م2020
 هـ( 1330)أمحد حممد الزعيمي، من الرابط، ت 

 
هـ،    1442عم ان: دار أجمد،    -حتقيق علي عبده الزبري.  /ديوان احلسني بن القم الزبيدي

 ص. 138م،  2021
 هـ( 1136)فاطمي، ت 

 
  –  ٥٥1ديوان ذي البالغتني أيب الفتح حممود بن إمساعيل بن قادوس الدمياطي )ت بني 

 م 2019هـ،    1440الزقازيق: مكتبة عرفات،    -مجعه وقدم له عبداجمليد اإلسداوي.  /هـ(   ٥٥3
 

الشهري اببن رازكه   العلوي  القاضي  بن  بن حمم  (/  هـ  1144  )تديوان سيدي عبدهللا 
  1442نواكشوط: دار اإلسراء،    -، جديدة مزيدة ومنقحة.2ط  -حتقيق حممد سعيد بن دهاه.

 ص. 213م،  2021هـ، 
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الباركي )ت    /ديوان الشعر الفصيح  الرابط: مركز    -هـ(.  1282حممد املامي بن البخاري 
 ص.   425م،  2021هـ،  1442ات الصحراوية، الدراس

 
دراسة و حتقيق حمم د عبد  هـ(/  1230)ت بعد    ديوان الشيخ علي بن أمحد الفقيه العاملي

 .الرسول جاسم
 .611-549 م( ص 2021هـ،  1442) 4-3ع 8مج جملة تراث كربالءنشر يف 

 )تقدير أتريخ وفاة الشاعر خمتلف فيه، واملثبت من ترجيح احملقق(  
 

]سال: مجعية أيب رقراق[،   -.أمينة أوشلححتقيق وتقدمي    /ديوان عبدالرمحن األيسي الك دوريت
 م. 2021هـ،  1442

 )الشاعر جد احملققة ألمها(
 

قراءة  : الشفاهياحلب واحلرب يف الشعر م:  1٩14 – 1876ديوان العريب بن عناد  
والية الوادي، اجلزائر: سامي للنشر،  -.محد حممد زغبأ مجع وتوثيق ودراسة /انثربولوجية

 .م 2021هـ،  1443
 يف أعلى العنوان: من الرتاث الشفاهي لوادي سوف.

 
 م. 2019هـ؟،  1441القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -.الفرزدق ديوان 

 
هـ،    1443للنشر،    متوز  دمشق:  - .شاكر العاشورعين جبمعه وحتقيقه    / ديوان مطيع بن إايس

 م.  2022
 هـ(  169)مطيع بن إايس الكناين، ت 

 
اليمن: الدار اليمنية   -.3ط -حتقيق أمحد بن حممد الشامي. /أمري شعراء اليمن ديوان اهلبل

 ص.  623م،  2021هـ،  1442للنشر، 
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 هـ(  1079)احلسن بن علي اهلََبل، ت 
 

هـ(/    334  –  280ديوان اهلم داين أيب حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب، لسان اليمن )
 1443صنعاء: اجليل اجلديد ًنشرون،    -مجع ما بقي منه وحققه مقبل التام عامر األمحدي.

 م.  2022هـ، 
 

 1443دار الكتب العلمية،  بريوت:    -مجع وحتقيق أنس أمني.  /وابن طفيل  هديواان ابن ابجَّ 
 ص. 128، م، 2022هـ، 

 
يف تدارك    ساسيدِ سلوسرتي  إىل البارون    هـ[  1290]ت  رسالة األديب انصيف اليازجي  

عاصم عبد ربه  حتقيق وتعليق  وحترير شرحها/    ما فرط منه يف رواية منت املقامات احلريرية
 ص 80م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.فخري عبد الشايف حممد  ،حممد

 
ة:  القاهر   -هـ(؛ حتقيق كامل كيالين.  449أليب العالء أمحد بن عبدهللا املعري )ت    / سالة اهلناءر 

 م. 2020هـ؟،  1442مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 
  (ي إىل بعض معاصريه من الُكرباءعر هبا امل بعثأدبية )رسالة 

 
البقايل.  /سائل أيب إسحاق الصايبر  ،  ابب احلكمةتطوان: منشورات    -حتقيق حممد سعيد 

 م. 2020هـ،  1441
 هـ(.  384)ت  الصابئ إبراهيم بن هالل بن زهرون

 
هـ(؛ حتقيق   776)ت    بن اخلطيبحممد بن عبدهللا  لسان الدين    / ل يف نظم الدولل  احلُ م  قْ ر  

 م. 2021هـ،  1443تونس: دار املازري،   -عبدالرمحن بن عايد املفضَّلي.
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 1206)ت    املرادي بن علي  حممد خليل    / لروض البليل فيما يتعلق بقصيدة ابن إسرائيلا
 .حققها وقد م هلا علي كاظم املدين هـ(؛

 م(. 2021) 1ع 48نشر يف جملة املورد مج
 

 905)ت    عالء الدين علي بن يوسف الُبصروي  /املنفرجة  السريرة املنزعجة لشرح القصيدة
م،   2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي.

   ص. 144
 

شهاب الدين أمحد بن عمر الدولت شرح قصيدة ابنت سعاد، املسمى مصدِ ق الفضل/  
  اهلند:   -مشفق رضا الراعيين، شاه رُخ بن أخالق اهلندي.هـ(؛ حتقيق    849آابدي الزوايل )ت  

 م. 2020هـ،  1442دار امللك، 
 
  )ت   النيسابورينقره كار  تصنيف مجال الدين عبدهللا بن حممد    / قصيدة عنوان احلكمرح  ش

 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -يوسف خلف العيساوي.؛ حتقيق (هـ 776
 

،  دار غيداء عم ان:  -.مجع وحتقيق أمحد حاجم الربيعي /شعر ابن حبيب احلمريي األندلسي
 م. 2021هـ،  1442

 
هـ،    1443حلب: دار القلم العريب،    -هـ(.  1332جرجي زيدان )ت    / صالح الدين األيويب 

 م.  2022
 

  / حياته وما تبقى من شعره: مجع ودراسة  هـ[:  454]ت  عبدامللك بن غصن احلجازي  
 حممد حمجوب عبداجمليد.

- 90م( ص    2022هـ، آذار    1443)رجب    117نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع  
115 . 
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هـ(؛ حتقيق عاصم   1204سليمان بن عمر اجلمل )ت  فتح اجلواد يف شرح ابنت سعاد/  

 م.  2022هـ،   1443عم ان: دار النور املبني،  - عبد ربه حممود.
 

مشس الدين حممد بن سعد بن مفلح احلنبلي   /النيب صلى هللا عليه وسلم   قصيداتن يف مدح
هـ(؛ حتقيق شوكت بن    761هـ(، صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت    650)ت  

 م.  2021هـ،   1443بريوت: دار الرايحني،  -رفقي شحالتوغ.
 

مجع وتعليق حممد الطاهر بن عاشور؛ ضبط نصه    / قصيدة األعشى األكرب يف مدح احمللَّق
 م. 2022هـ،  1443تونس دار سحنون،  -دم له طه بن علي بوسريح.وعلق عليه وق

 
  485أمحد بن عبدالرزاق الطُّْنطُري )ت    /القصيدة الرتجيعية املشهورة ابلقصيدة الط نطرية

يَّه.   هـ(؛ حتقيق عبدالستار العريفي بش ِّ
  - نشر يف كتاب: أحباث يف الكتاب العريب املخطوط/ إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري.

 . 2م، جـ 2021هـ،  1443الرابط: وزارة الثقافة، 
 

هـ(؛ قدم له وعلق   518النيسابوري )ت    يب الفضل أمحد بن حممد امليداينألجممع األمثال/  
 مج. 2م،  2021هـ،  1443علمية، بريوت: دار الكتب ال  -عليه نعيم حسني زرزور.

 
القاهرة: مؤسسة   -هـ(.  255)ت    يب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظألاحملاسن واألضداد/  

 م.  2019هـ،  1440هنداوي للثقافة والعلوم، 
 

 بعناية عامر الرقيبة.  /حماورة شعرية للدعابة بني أيب العالء املعري وأحد شعراء املعرة
 م( 2022هـ،  1443) 34و  33املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلمية( عنشر يف جمموعة 
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مراسالت خمزنية خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من واثئق األمري السفري  
الرابط: مجعية رابط الفتح للتنمية املستدمية،    - تنسيق لطيفة الكندوز.  /بناصر بن أمحد غنام

 م. 2021هـ،  1443
 

العشر وأخبار شعرائها الشنقيطي )ت    /املعلقات  القاهرة:    -.هـ(  1331أمحد بن األمني 
 م. 2018هـ؟،  1440مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 

 
خري الدين بن اتج الدين إلياس زاده املدين )ت    /املقاالت اجلوهرية على املقامات احلريرية

ي. 1127  م.  2022هـ،  1443؟،  -هـ(؛ حتقيق بومجعة مجِّ
 من املقامة األوىل إىل املقامة العاشرة. 

وحتقيقه يف جامعة سرت بليبيا، يف العام نفسه، من أول املقامة الرازي، إىل هناية املقامة الصورية،  
 للباحث حسني حممد أمحد.

 
 .عباس هاين اجلر اخ /ات نقدية ومستدرك على ديوان ابن منري الطرابلسينظر 

 م(. 2021) 1ع 48نشر يف جملة املورد مج
 

هـ(؛   1206حممد خليل بن علي املرادي )ت    /النفح العاطر النشق يف مدح مشمش دمشق
 عباس اجلر اخ. حتقيق

هـ،   1442)مجادى األوىل وشعبان    94مج  2-1نشر يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق، جـ
 م(.  2021

 

شرح  صلى هللا عليه وسلم:  نفحات األزهار على نسمات األسحار يف مدح النيب املختار  
املز  يالبديع النابلسي )ت    /رية ابلعقود اجلوهريةة  هـ(؛ حتقيق   1143عبدالغين بن إمساعيل 

 ص.  608م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،   -أمحد فريد املزيدي.
 



162 
 

 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم 
 يشمل األنساب 

 )الحظ: تراجم احملدِ ثني والرواة يف قسم احلديث، وتراجم الصحابة يف السرية والشمائل(
 

هـ(؛ حتقيق   674اتج الدين علي بن أجنب بن الساعي )ت    /أخبار الزهاد: تذكرة األولياء
 1442دمشق: دار نور حوران،    -خالد أمحد املال السويدي، حممد حسني السيد حسني.

 ص. 399م،  2021هـ، 
 
حتقيق عبدالرزاق بن حممد ؛  هـ(  911)ت    عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي  /ريخ اخللفاءات

 م. 2022هـ،  1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.البكري
 

بعد    /هنار يف نسب األئمة األطهارحتفة األزهار وزالل األ ضامن بن شدقم احلسيين )ت 
  1443بريوت: دار احملجة البيضاء،    -هـ(؛ تعليق وتشجري حسني املوسوي أبو سعيدة.  1090

 م.  2022هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم   627فريد الدين حممد بن أيب بكر العطار )ت    /تذكرة األولياء
 ص. 704م،  2021هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -الكيايل.

 .ا من أولياء هللا الصاحلنيترمجة اثنني وتسعني وليًّ 
 

)ت  لسان الدين بن اخلطيبل تراجم غري منشورة من كتاب اإلحاطة يف أخبار غرانطة
 هـ(/ ]حتقيق[ عبدالعزيز الساوري.  776

 م(. 2021هـ،  1443نشر يف جملة الزقاق ابملغرب )صفر 
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هـ(؛ حتقيق حميي    1006مشس الدين حممد بن علي الداودي )ت  ترمجة العالمة السيوطي/  
ب.  م. 2021هـ،  1443اجليزة: مكتبة النهضة العصرية،   -الدين سامي كال 

 
  1861تتضمن ملخص اتريخ الدولة العلية من سنة  : عبد العزيز ترمجة املرحوم السلطان

 .حممد كرمي اجلميلي ؛ حتقيقؤلف جمهولملم/  1876إىل سنة 
- 206ص    1ق  47ع  12نشر يف جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، جامعة تكريت مج

234 . 
 

عبدالرمحن بن عبداحملسن الواسطي  تقي الدين    /ترايق احملبني يف طبقات خرقة املشايخ العارفني
هـ،   1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -؛ اعتىن به حممد عبدالسالم إبراهيم.هـ( 744)ت 

 ص. 136م،  2022
 

حممد صادق بن حممد سليم العطار   /الثغر البسام يف فضل األمري موالان عبدالعزيز اهلمام
منشورات    -.إمساعيل شاريةهـ(؛ حتقيق    1327الدمشقي )ت حنو   احلكمةتطوان:  ،  ابب 

 م. 2020هـ،  1441
 

الوجيه/   املصباحي.خالصة  الدين  نظام  وتعليق حممد  الفاروقي؛ تصحيح  بن حممد    -أمحد 
 م.  2021هـ،  1443اهلند: دار امللك، 

ب بني السجدة الصلبية وبني األركان الباقية؛ تليها: رسالة يف حل  قول تليها: رسالة يف الرتتي
{/ وجيه الدين العلوي الغجرايت )ت َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِّيُنهُ صاحب الكشاف يف قوله تعاىل: }

 هـ(؛ حتقيق حممود علي املشاهدي املصباحي.  998
 (الغجرايتالدين أمحد العلوي  ه يوهي رسالة يف ترمجة وج )
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أمحد بن عبداحلي احلليب   /دريس إدريس بن  إمام  نيس يف مناقب اإللدر النفيس والنور األا
، بركان: مؤسسة امللتقى  -حكيم الفضيل اإلدريسي، أفضل مسعود.هـ(؛ حتقيق    1120)ت  

 ص.  759 ،م 2019هـ،  1440
 ( زهر، وأتسيس الدولة املغربيةدريس األإدريس بن عبدهللا الكامل وابنه إمامني وهو أتريخ لإل)
 

اتج الدين أمحد بن عبدالقادر بن مكتوم القيسي    /ذيل ابن مكتوم على طبقات القراء للذهيب
يوسف محدان.  هـ(؛  749)ت   األزهرية[،    -حتقيق عمر  اخلزانة  دار  هـ،   1443]القاهرة: 

 م.  2021
 

مجع عفيف الدين أيب السيادة عبدهللا بن حممد    /الذيل لطبقات الفقهاء الشافعية البن كثري 
احلويين.  765املطري )ت   عبدالعظيم  عمرو  األمل،    -هـ(؛ حتقيق  دار  هـ،    1443اجليزة: 

 م.  2021
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -وبتحقيق كرمي حممد زكي.

 
 شرف الدين  هـ(؛ حتقيق عبدهللا  458أمحد بن احلسني البيهقي )ت    /ذيل مناقب الشافعي

 م.  2022هـ،  1443السعودية: آفاق املعرفة،  -الداغستاين.
 

كمال الدين حممد بن حممد ابن إمام الكاملية )ت    /رسالة يف بيان حال ابن عريب الصويف 
 هـ(؛ حتقيق أمحد بن وجيه القطوعي. 864

 م( 2022هـ،  1443) 34و  33نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية )النشرة العلمية( ع
 

السرية الذاتية للعالمة النحرير والكاتب الشاعر اخلليفة الباشا القائد عمر لوقش، وولده  
العالمة واخلليفة الباشا القائد حممد لوقش، وحفيده العالمة الصويف اجملتهد عبدالوهاب 

 م. 2019هـ،  1440املغرب؟،  -.لوقش 
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ع امللك اهلضام وفتح احلصون السبعة يف حربه م  السرية الشعبية لفارس الربية اإلمام علي 
 م.  2021هـ،  1443مصر: مدن للنشر،  -تقدمي وحتقيق عامر خليل.العظام/ 

 
سرية شيخ اإلسالم ابن تيمية كما رواها تلميذه ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية رمحهما 

تعاىل اخلرعان.  / هللا  عبدهللا  بن  حممد  وحترير  وإعداد  احملقق،    -مجع  هـ،    1442السعودية: 
 م.  2021

 
القرن الثاين    )تويف أواخر وائل بن أيوب احلضرمي  سرية اإلمام أيب أيوب    :صفة اإلسالم

وحتقيق  /(اهلجري الفهدية.   دراسة  بنت حممد  اآلاثر،    -عايدة  مكتبة خزائن  ُعمان:  بركاء، 
  م. 2022هـ،  1443

 
هـ(؛   1010تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي )ت    /الطبقات السنية يف تراجم احلنفية

م،   2021هـ،    1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،    -حتقيق اللجنة العلمية يف مكتبو إمساعيل.
 مج. 8
 

عبدالوهاب بن أمحد الشعراين    /بلواقح األنوار يف طبقات األخيارالطبقات الكربى، املسماة  
بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ ضبطه وصححه عبدالغين حممد علي الفاسي. 973)ت 

 ص.  560م،  2022هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  /الطبقات الكربى والوسطى والصغرى
 مج. 5م،  2021هـ،  1443دمشق: دار ضياء الشام،  -حممد أديب اجلادر.

 الطبقات الكربى تسمى: لواقح األنوار يف طبقات األخيار. 
 والطبقات الوسطى تسمى: لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلماء والصوفية.

 والطبقات الصغرى تسمى: ذيل الطبقات.
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خالد أمحد  هـ(؛ حتقيق    429أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب )ت  طبقات امللوك/  
 1442دمشق: نور حوران للدراسات والنشر،    - املال السويدي، حممد حسني السيد حسني.

 ص. 551م،  2021هـ، 
 

هـ(؛    772السبكي )ت    اتج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف  /الطبقات الوسطى 
 مج.  4م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار ابن عفان،  -حتقيق حممد حسني الدمياطي.

 
موفق الدين أبو احلسن علي بن احلسن اخلزرجي  / طراز أعالم الزمن يف طبقات أعيان اليمن

 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد احلبشي.   812الزبيدي )ت  
 مج. 4م،  2021، هـ
 
هـ(؛   953الصاحلي )ت    بن طولونحممد بن علي    /متأخِ ري احلنفية  طبقاتلُغر ف العليَّة يف  ا

 مج.  4م،  2021هـ،  1443القاهرة: دار الرسالة،  -عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي. حتقيق
 

]إعداد أو حتقيق[  هـ(؛    606أسعد بن مهذب بن ممايت )ت    /الفاشوش يف ُحكم قراقوش
 ص.   219م،  2021هـ،  1443، وكالة الصحافة العربيةمصر:  -عبداللطيف محزة.

 
أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن أيب العوام السعدي )ت  /فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه

البهرائجي.  335 الرمحن  لطيف  به  اعتىن  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ،   1443بريوت: 
 ص. 392م،  2022

   .ويشتمل على أحد مسانيد أيب حنيفة اهلامة برواية املؤلف
 

حممد أمحد سلطان ملؤلف جمهول؛ حتقيق    /هري يف مناقب احلسن البصريك الز  الكوكب الفل  
العلمية،  بريوت:    -.حاملشوَّ  الكتب  )أصله رسالة    240،  م،  2022هـ،    1443دار  ص. 

 جامعية(. 
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هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /الفوائد البهية يف تراجم احلنفية

الدمياطي.  فهارسه حممد حسني  وصنع  نصه  عفان،    -ضبط  ابن  دار  هـ،    1443القاهرة: 
 م.  2022

 وهبامشه: التعليقات السنية على الفوائد البهية/ للمؤلف نفسه. 
 

هـ(؛    537ت  أليب حفص جنم الدين عمر بن حممد النسفي )القند يف ذكر علماء مسرقند/  
م،   2022هـ،    1443تركيا: دار اهلامشي،    -حتقيق حممد حيىي إمساعيل، مهند حيىي إمساعيل.

 مج. 2
 

 1094زين الدين فايد بن مبارك األبياري )ت بعد  /القول املختار يف ذكر الرجال األخيار
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار اإلحسان،  -هـ(؛ حتقيق حممد مجال حامد الشورجبي.

 قطعة منه حتوي تراجم شيوخ األزهر يف القرن احلادي عشر وبعض املتصوفة.
  

كنز األسرار يف مناقب موالان العريب الدرقاوي وبعض أصحابه األخيار: طبقات أصحاب 
؛ حتقيق نور  هـ(  1271حممد بوزاين بن أمحد احلمدي الغريسي )ت    /موالان العريب الدرقاوي

 م؟  2021هـ،   1443اجلزائر: دار السادة املالكية،  -الدين ماحي.
 

؛ (ـه  947الدجلي الشافعي )ت  حممد بن حممد  مشس الدين    /اللوامع اللهجة أبسرار املنفرجة
اسويسي.  حتقيق عبدالسالم  العلمية،    -حممد  الكتب  دار    م،   2022هـ،    1443بريوت: 
 ص. 312

 
أبو حيان علي بن حممد التوحيدي    /الصاحب بن عباد وابن العميد أخالق :  الوزيرين  مثالب

 م.  2022هـ،  1443دار الذخائر، القاهرة:  -.؛ حتقيق إبراهيم الكيالينهـ( 400)ت حنو 
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هـ(؛ حتقيق أمحد    1231عبدالرمحن عاكف زاده األماسي )ت    /اجملموع يف املشهود واملسموع 
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: مركز التاريخ العريب،  -عبدالوهاب الشرقاوي.

 يف تراجم علماء الدولة العثمانية. 
 

معسكر الراشدية  بقضاء  والرتاجم  األنساب  ملدوانت  امليسَّر  تقي   /اجملموع  وترتيب  مجع 
 م.  2022هـ،   1443اجلزائر: دار السادة املالكية،  -الدين بوكعرب.

 وهي:
منظومة عقد النفيس يف ذكر بدور غريس/ أليب املهدي عيسى بن موسى التوجيين )ق   -

 هـ(. 10

عِّقد اجلُمان النفيس يف ذكر األعيان من أشراف غريس/ أليب زيد عبدالرمحن التوجيين  -
 هـ(. 1098)ت 

تنوير قلوب أهل التقوى واملعارف بنسب سادات غريس املوسومني ابملشارف/ حممد  -
 هـ(. 1179بن احلاج البيدري املدعو اببن عبدالرمحن )ت بعد 

سليماين الغريسي يف اتريخ وأنساب غريس تقييد الشيخ حممد بن حممد بن األعرج ال  -
 هـ(. 1344)ت 

)ت   - عبدالقادر حلرش  غريس/  علماء  من  عما جهل  األحاسيس  هـ،   1426إقامة 
 م(  2005

 
 1320)ت    حممد تقي هللا بن ماء العينني  / مذكِ ر املوارد بسرية الشيخ ماء العينني ذي الفوائد

حتقيقهـ( علي.  ؛  النعمة  العينني  للتنمية    -ماء  العينني  ماء  الشيخ  مجعية  املغرب:  السمارة، 
 م. 2022هـ،  1443والثقافة، 

 
  2021هـ،    1443،  مكتبة وسم للثقافة واملعرفةإستانبول:    -حممد دراج.مذكرات بربروس/  

 ص.  221م، 



169 
 

 
اخلالق بن حممد  عبد  /هـ(  1010)ت    املرقي يف بعض مناقب القطب سيدي حممد الشرقي 

الرابطة    وجدة:  -؛ حتقيق حممد الشرقاوي بن العريب.هـ(  1193الشرقي )ت بعد    العروسي
للعلماء واألحباث   ،احملمدية  للدراسات  اجلنيد  اإلمام  املتخصصة  مركز  ،  هـ  1439،  الصوفية 

 ص. 787م،  2018
 

هـ(؛ حتقيق    779حسن بن عمر بن حبيب احلليب )ت    / معاين أهل البيان من وفيات األعيان
 م.  2022هـ،   1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -حسام الدين مصطفى حممد.

 ( ترمجة ألعيان األدابء. 237)
 

أليب احلسن علي بن احلسن البزاز )ت  / رضي هللا عنه وأخباره مناقب اإلمام مالك بن أنس
الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث    -هـ(؛ حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي.   440بعد  

 م.  2021هـ،  1443والدراسات اإلسالمية، 
 ومعه 
 دراسة عن املؤلفات يف مناقب اإلمام مالك ومؤلفيها.   -
 مناقب اإلمام مالك البن اجلب ان الدمشقي. -

 
الم يف  هام  واأللقاب  واألنساب  والُكىن  األمساء  من  به  ُعرفوا  مبا  األجناب  احلنفية  فقهاء 

 حممد  حتقيق  هـ(؛   116)ت    األدرنوي احلنفي  بن درويش  حممد كامي  /قهاء احلنفيةت فطبقا
 م.  2021هـ،  1443إستانبول: مركز حرف للبحث،  -.ةاخلرس خالد

 
عبدالودود بن عمر التازي )ت    / نزهة األخيار املرضيني يف مناقب العلماء الدالئيني البكريني

 هـ(؛ حتقيق رشيد العفاقي.  1247
 م(. 2021هـ،  1443)مجادى األوىل  6نشر يف جملة الزقاق ابملغرب ع
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 1175)ت بعد    الرحيبحممد بن عبدالغفور  أبو الربكات    /نزهة املشتاق يف علماء العراق 
م،    2021هـ،    1443لندن: مؤسسة الفرقان للنشر،    -.حتقيق الدكتور مهدي اجلميليهـ(؛  

 مج. 2
 

 عبدهللا عبداحلميد اهلرامة.  /نسب أندلسي ونسبة حمرية: نص جديد وتساؤالت
 . 171-157م( ص  2021هـ،  1443)مجادى األوىل  1نشر يف جملة وحي األندلس ع

)الرسالة موجهة من شيخ يدعى حممد العياشي إىل تلميذه حممد غلبوًن ملصرايت، من ورقتني، 
 هـ(  1292نسخت عام 

 
البك ية/   السرية  يف  املسكية  الشنقيطي )ت النفحات  العلوي  عبيدالرمحن  بن  حممد عبدهللا 

تياو الطوبوي.  1254 ال  -هـ(؛ حتقيق حممد مبب درامي، أبو مدين شعيب  سنغال: طوىب، 
 م. 2019هـ،  1441الرابطة اخلدميية للباحثني والدارسني، 

 )يف سرية شيخه أمحد بن حممد بن حبيب هللا( 
 

 واجلغرافيا والرحالت التاريخ 
 

 380أليب عبدهللا أمحد بن حممد املقدسي البشاري )ت أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم/ 
 م. 2021هـ،  1443مصر: وكالة الصحافة العربية،  -هـ(.

 
هـ(؛ حتقيق أمين فؤاد   845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت  إغاثة األمة بكشف الغمة/  

 (. 1م. )رسائل املقريزي؛  2021هـ،  1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -سيد.
 يليه له: شذور العقود يف ذكر النقود.

 )اتريخ اجملاعات يف مصر(
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واال مصراإلفادة  أبرض  املعاينة  واحلوادث  املشاهدة  األمور  يف  الدين    /عتبار  موفق 
دار    القاهرة:  - عبدالعزيز مجال الدين.هـ(؛ حتقيق    629عبداللطيف بن يوسف البغدادي )ت  

 م. 2021هـ،  1443، الثقافة اجلديدة
 

مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن تغري بردي األاتبكي  البحر الزاخر يف علم األول واآلخر/  
 1443دمشق: دار سعد الدين،    -سيد.هـ(؛ حتقيق حممد كمال الدين عز الدين ال  874)ت  
 مج.  2جـ يف  4م،  2022هـ، 

 
حممد سيد    هـ(؛ حتقيق  1277حممد عياد الطنطاوي )ت    / حتفة األذكياء أبخبار بالد الروسيا

 م. 2018هـ،  1440القاهرة: مكتبة اآلداب،  -علي عبدالعال.
 

  1128حلب إىل القدس عام  احللة الذهبية يف الرحلة احللبية: رحلة الشيخ البكري من  
عبدالرمحن (؛ حتقيق  هـ  1162ت  )مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي    /م  1716،  هـ

 م.  2022هـ،  1443، دار دجلة  عم ان: -، عبدالرمحن حممد مغريب.سلوادي
 

موفق الدين بن  الدر املنظم يف زايرة جبل املقطَّم، املعروف مبرشد الزوار إىل قبور األبرار/  
القاهرة: املعهد الفرنسي لآلاثر    -هـ(؛ حتقيق أمحد مجعة عبداحلميد.  615عثمان الشارعي )ت  

 م؟  2022هـ،  1443الشرقية، 
 

تقلة بشارة  واألوروبم[    1901]ت    رحالت  العثمانية  املدن  أمحد   /يةيف  وإعداد  مجع 
مؤنس. أشرف حممد  ودراسة  تقدمي  الشرقاوي؛  والواثئق   -عبدالوهاب  الكتب  دار  القاهرة: 

 م.  2021هـ،  1442القومية، 
 )مث صدر بعنوان: يف ضيافة السلطان عبداحلميد الثاين...( 
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الرواية  دار  عم ان:    -هـ(.  779)ت    حممد بن عبدهللا بن بطوطة الطنجي  /بن بطوطةارحلة  
 م. 2022هـ،  1443، العربية

 
 -حتقيق وتقدمي إمساعيل العثماين.  /انصر الدين على القوم الكافرين  :ريرحلة أفوقاي احلج  

 ص.   176م،  2020 هـ، 1441 األمان،  الرابط: دار
 هـ( 1050)أمحد بن قاسم احَلجري األندلسي، املعروف آبفوقاي، ت بعد 

 
عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت رحلة اإلمام الشافعي من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة/  

 هـ(؛ حتقيق فارس عِّر اك معروف. 973
مج تكريت  جامعة  واحلضارية،  التارخيية  الدراسات  جملة  -126ص    2ق  5ع  12نشر يف 

158 . 
 

  / هـ(   1304)ت    هـ للفقيه األديب املفض ل بن حممد أفيالل  12٩0رحلة احلج لسنة  
 حتقيق يونس السب اح. 

 م(. 2021هـ،  1443نشر يف جملة الزقاق ابملغرب )صفر 
 

  / رحلة كربيت من املدينة املنورة إىل القاهرة والقسطنطينية، املسماة رحلة الشتاء والصيف
هـ(؛ حتقيق أمحد عبدالوهاب   1070حممد بن عبدهللا احلسيين املوسوي، املعروف بكربيت )

 م.  2022هـ،  1443إستانبول: مركز التاريخ العريب للنشر،  -الشرقاوي.
 

هـ(؛    768أليب إسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن احلاج النمريي الغرًنطي )ت    /الرحلة املغربية
 م. 2021هـ،  1443الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -حتقيق عبدالقادر سعود.
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، رد السلطان املوىل سليمان العلوي على رسالة  رسالة براءة للسلطان املوىل سليمان العلوي
هـ(/ حتقيق   1227األمري عبدهللا بن سعود النجدي، بلسان الطيب بن كريان الفاسي )ت  

 عزيزة أرمويل. 
- 161م( ص    2022هـ، آذار    1443)رجب    117نشرت يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع  

197 . 
 

  1263ختار بن حممد بن املختار الكنيت )ت  : من املالرسالة العجالة الرائقة يف العمالة
عمر تقدمي وحتقيق  هـ(/    1276  –  1238هـ( إىل السلطان موالي عبدالرمحن بن هشام )

    م. 2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -.صوصي علوي
 

أليب السعادات حسن بن حممد رسالة يف حتقيق اخلالفة اإلسالمية ومناقب اخلالفة العثمانية/  
للنشر  - أمحد عبدهللا جنم.هـ(؛ حتقيق    1250العطار )ت   العريب  التاريخ  ،  إستانبول: مركز 

 م. 2022هـ،  1443
 

دراسة   ؛(ـه1344)ت  بن األعرج السليماين  بن حممد  حممد    /زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ 
 م.  2020هـ،   1441، شركة سجلماسة للنشرسجلماسة:   -.واحي وحتقيق عبدالرزاق بن

 
قطعة من كتاب  :  هـ  88٥  -   872حوادث سنوات  :  سرية السلطان األشرف قايتباي

ًنصر الدين اجلعفري الشافعي    / هبجة السالك واملسلوك إىل اتريخ اخللفاء والسالطني وامللوك
دمشق: دار نور    -هـ(؛ نشرها وقدم هلا وعلق عليها حممد مجال حامد الشورجبي.  887)ت  

 ص.  171م،  2021هـ،  1442حوران، 
 

نشرمها وقدم    هـ(؛  855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت    /سرية السلطان الظاهر جقمق
  2021هـ،    1442دمشق: دار نور حوران،    -ي.هلما وعلق عليمها حممد مجال حامد الشورجب

 ص.  152م، 
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 هـ(. 895مشس الدين حممد بن أمحد السخاوي )ت   /الدرة املضية يف املآثر األشرفية :يليها
 

احلسني بن حممد ًنيت بيهي    / ىل سوسإ شرح املنظومة التاملستية يف رحلة احلسن األول  
  مركز جزولة للبحث يف الرتاثجزولة:    -.احلبيب أيت بونصر  هـ(؛ حتقيق  1329)ت    التاملسيت

 م. 2021هـ،  1442املخطوط، 
 

 - هـ(.  832تقي الدين حممد بن أمحد الفاسي املكي )ت    /شفاء الغرام أبخبار البلد احلرام
 مج. 7م،  2022هـ،  1443]جدة[: دار امللتزم، 

 ( فهرًسا! 59( خمطوطًا، وزود بـ )14كتاب على )طبعة مفهرسة منقحة، قوبل فيها ال
 

هـ(؛   1309حممد العريب العلوي املدغري )ت    /الطريقة الدرقاوية يف مقاومة التدخل األجنيب 
  م. 2021هـ،   1442املغرب: احملقق،  -. عمر صوصي علويحتقيق 

 
أمحد    /الغرايبعيون أخبار األعيان مبن مضى يف سالف العصور واألزمان، املعروف بتاريخ 

البغدادي )ت   الغرايب  عبدالستار    1102بن عبدهللا  العبيدي، عمر  رابعة مزهر  هـ(؛ حتقيق 
 م.  2021هـ،  1443املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -السامرائي.

 هـ.  1102هـ إىل هناية الكتاب سنة  656من سقوط بغداد سنة 
 

وأخبارها عبدالرمحن  /فتوح مصر  القاسم  عبداحلكم  أبو  بن    257املصري )ت    بن عبدهللا 
 ص. 289م،  2021هـ،  1443، وكالة الصحافة العربيةمصر:  -هـ(.

 
مجع أيب علي احلسن بن عمر بن الصباغ اإلسكندراين فضائل اإلسكندرية محاها هللا تعاىل/  

 م. 2022هـ،  1443اجليزة: دار األمل،  -هـ(؛ حتقيق عمرو شريف احلويين. 14)ق 
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الثاين: رحالت بشارة تقلة السلطان عبداحلميد  إىل اآلستانة  م[    1901]ت    يف ضيافة 
إستانبول: مركز التاريخ    -حتقيق أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.  / م(  1883  –  1880وأورواب )
 م. 2022هـ،  1443العريب، 

سبق صدوره بعنوان: رحالت بشارة تقلة يف املدن العثمانية واألوروبية... وذكر احملقق أنه جلأ  
 .عتربها طبعة غري شرعيةابعد التجاوزات اليت حدثت يف طبعة دار الكتب، و إىل إعادة طبعها 

 
الباشاه عليال أخبار مصر وحاكمها  اجللي يف  اجلزار    /قول  بن  بن سليم  الدين علي  نور 

 1442دمشق: دار نور حوران،    -.حممد مجال الشورجبي  ؛ حتقيقهـ(  989الشافعي )ت بعد  
 ص. 120م،  2021هـ، 
 .قمع الواشني يف ذم الرباشني له:  يليه
 

هـ(؛ مجع ودراسة وحتقيق صباح إبراهيم   469بن حيان القرطيب )ت    حيان بن خلفاملتني/  
هـ،    1443بغداد: دار ومكتبة عدًنن،    -الشيخلي، رضا هادي عباس، عامر ممدوح خريو.

 م.  2022
 

هـ(؛   1261زاده مجال الدين )ت    قارصلي  /مرآة الظرفاء: التاريخ واملؤرخون العثمانيون
 م.  2022هـ،  1443اجليزة: دار إشراقة،  -ترمجة حممد عبدالعاطي حممد.

 
دراسة جمموعة من الباحثني  هـ(/    ٩00  –   8٩6من آبلة إىل مكة: رواية رحلة عمر بط ون ) 

 2022هـ،    1443الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،    -اإلسبان؛ ترمجة ابهرة عبداللطيف ايسني.
 ص.  180م، حنو 

 )دراسة مع نص الرحلة( 
 

الزقازيق:    -هـ(؛ حتقيق فرج حممد سالم.  845أمحد بن علي املقريزي )ت    / منتخب التذكرة 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443جامعة الزقازيق، 
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هـ(؛ حتقيق صاحل   1087)ت    أيب السرور البكريحممد بن    /نزهة األبصار وجهينة األخبار

 م. 2021هـ،  1443، معهد الشارقة للرتاث  الشارقة: -حممد زكي اللهييب.
 ( ه 656 - 132يتناول التاريخ العباسي من ) 

 
  894ألفه أبو التقى أبو بكر بن عبدهللا البدري الدمشقي )ت  /نزهة األانم يف حماسن الشام

 م. 2022هـ،  1443دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -هـ(؛ حتقيق عمار حممد النهار.
 )اتريخ الشام حىت هناية عصر املماليك( 

 
اإلسالمية الدولة  وأخبار  مصر  اتريخ  يف  الزكية  زكي.  /النفحة  مؤسسة   -حممد  القاهرة: 

 م. 2018هـ؟،  1440لثقافة والعلوم، هنداوي ل
 م(  1893)ال يعرف أتريخ وفاة املؤلف، وطبع الكتاب أوالً عام 

 

مكتبة دار    املدينة املنورة: توزيع  -فايز موسى البدراين.  /واثئق اترخيية من منطقة املدينة املنورة
 .الزمان

 وثيقة.  268ص،  606م، 2022هـ،  1443هـ( عام  1275 -1266)  6صدر جـ
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