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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

فضل العلم وذم المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،التقليد وأدب الخالف والفتوى

لتيسير الحصول  ،وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ،النشر والمكتبات العامة

ومضمونا، وذلك  أفضل طبعات الكتاب إخراجااختيار  مع الوضع في االعتبارعلى الكتاب من مصدره، 

وطريقة السلف  ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة بانتقاء 

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة الصا

، لتقريب الوصول إلى المعلومة الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

من أراد أن يحصل على فعلى  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

وعلى آله وصحبه وسلم  والله حسبي وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال بالله، وصلى الله على نبينا محمد،
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 ١ 

 هرسف

 رق تحصيلهفضل العلم وآدابه وط  - ٠١

 أدب المفـتي والمستفتي - ٠٢

 االتباع وذم التقليد - ٠٣

 أدب الخالف - ٠٤

 حقوق العلماء - ٠٥

 

 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله
16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

(160حيتوي على )- اجلامع الصحيح ألحاديث العلم من الكتب الستة 
حديثا صحيحا مما رواه األئمة الستة يف كتبهم

اسطنبول- دار اللباب ماهر مروان مهرات

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن أمحد السويداألربعون التعليمية من حديث معلم البشرية صلى هللا عليه وسلم

مصر- دار اليقني عبد الرمحن بن عبد احلميد الرب(أو التحمل واألداء)مناهج وآداب الصحابة يف التعلم والتعليم 

204)الشافعي، حممد بن إدريس مجاع العلم
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد أمحد عبد العزيز

204)الشافعي، حممد بن إدريس مجاع العلم
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  تعليق/حتقيق
أمحد حممد شاكر

220)آدم بن أيب إايس العسقالين (مكرر يف كتب األجزاء احلديثية)كتاب العلم واحللم 
(هـ

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو خيثمة النسائي، زهري بن حربكتاب العلم
( هـ234)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج/حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ256)حممد بن سحنون كتاب آداب املعلمني حتقيق
عادل بن عبد هللا آل محدان

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني فرض طلب العلم حتقيق وتعليق
علي بن أمحد الرازحي

21   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

علي بن حممد القابسي املالكيالرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني
( هـ403)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

املدينة- الناشر املتميز ( ه429)أمحد بن حممد اليزدي عارية الكتب حتقيق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار املنهاج ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل علم السنن  حتقيق
حممد عوامة

-دار أضواء السلف ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل السنن الكربى 
الرايض

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليشرف أصحاب احلديث ونصيحة أصحاب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليشرف أصحاب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

بريوت- دار اللؤلؤة  ختريج/حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
نضال بن عبد الكرمي الربازي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياقتضاء العلم العمل
( هـ463)ابن اثبت 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
الداين بن منري آل زهوي

21   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار اللؤلؤة  ضبط وتعليق وختريج
أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليتقييد العلم
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالرحلة يف طلب احلديث
( هـ463)ابن اثبت 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

،( هـ400)أيب هالل العسكري )اجلامع يف احلث على حفظ العلم 
597)، ابن اجلوزي ( هـ571)، ابن عساكر ( هـ463)اخلطيب البغدادي 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا2/1جامع بيان العلم وفضله 
( هـ463)النمري 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا2/1جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله 
( هـ463)النمري 

-دار اإلمام البخاري 
قطر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1كتاب الفقيه واملتفقه 
( هـ463)ابن اثبت 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عادل بن يوسف العزازي

منتقى من كتاب الفقيه واملتفقه)ما حيتاجه الفقيه واملتفقه واملفيت واملستفيت 
(للبغدادي

مصر- دار االستقامة  انتقاء
حممد بن علي الصومعي

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنأدب اإلمالء واالستمالء
( هـ562)منصور 

املدينة- مكتبة احملمودية  حتقيق
أمحد حممد عبد الرمحن

21   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليفيما خيص املتعلم والعامل - (صيد اخلاطر)النفح العاطر من 
( هـ597)البغدادي 

اسطنبول- دار اللباب  انتقاء وترتيب
حممد بركات

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالقول املبني يف ما جيب على املكلف علمه ومعىن اليقني
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينتذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل والتعلم
( هـ733)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن مهدي العجمي

مصر- املكتبة اإلسالمية صاحل بن عبد العزيز آل الشيخكيف تقرأ كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية عناية
أبو طلحة املصري

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممدتذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم
( هـ767)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد بركات

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدبيان زغل العلم
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
(أبو الفضل القونوي)حممد بن عبد هللا أمحد 

كلمات/جزء يف التمسك ابلسنن/جمموع فيه وصية الذهيب حملمد السالمي
نصيحة ابن دقيق العيد يف القضاء/يف العلم واالتباع

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

مستخرجة من كالم)كلمات يف العلم وأدب الطلب واالتباع وذم االبتداع 
(الذهيب

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مجال عزون. د

-دار اإلمام البخاري (منتقى من كتب الذهيب)طلب العلم، فوائد ونصائح وحكم 
قطر

انتقاء/ترتيب
خليل حممد العريب

21   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

املغرب- مكتبة اهلداية (من درر كالم ابن القيم)العلم، فضله وشرفه  تنسيق وضبط وتعليق
علي بن حسن احلليب

-املكتب اإلسالمي (جمموع كالم ابن القيم من كتبه)فضل العلم والعلماء 
بريوت

مجع
صاحل بن أمحد الشامي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنفضل علم السلف على اخللف
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن سيف العجمي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(إمنا خيشى هللا من عباده العلماء)الكالم على قوله تعاىل 
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنبيان فضل علم السلف على علم اخللف
( هـ795)أمحد 

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن عوض املصري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدهتذيب النفس للعلم وابلعلم
( هـ909)اهلادي 

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
أمحد فتحي البشري

984)عبد الوهاب بن حممد العزي الدر النضيد يف آداب املفيد واملستفيد
(هـ

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليمسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب
( هـ1033)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبليالتحقيق يف بطالن التلفيق
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

21   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

وصيته لكميل بن زايد)القول العلي لشرح أثر اإلمام علي رضي هللا عنه 
(النخعي

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

-دار املعراج الدولية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب
الرايض

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

املدينة- الناشر املتميز ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي أدب الطلب ومنتهى اإلرب حتقيق وختريج وتعليق
أمحد بن سعيد األهجري

1332)حممد مجال الدين القامسي آداب العامل واملتعلم واملفيت واملستفيت
(هـ

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد يوسف اجلوراين. د

حممد بدر الدين النعساين احلليب(يُـعىن بطرق تعليم املواد الشرعية)التعليم واإلرشاد 
( هـ1362)

-دار إيالف الدولية 
الكويت

عناية
الداين بن منري آل زهوي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملعني على حتصيل آداب العلم وأخالق املتعلمني
( هـ1376)

الرايض- دار الصميعي  عناية
علي بن حسن احلليب

إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة يف اإلهداء وغريه،: ثالث رسائل يف
(تقدم يف كتب احلج)آداب املعلم واملتعلم، حماسن اإلسالم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 
حممد بن سليمان البسام

عبد الرمحن بن حيىي املعلميصفة االرتباط بني العلماء يف القدمي
( هـ1386)

سلف للبحوث
مكة- والدراسات 

تعليق
علي بن حممد العمران. د

21   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الكويت- دار القلم ( هـ1407)حممد رشاد سامل املدخل إىل الثقافة اإلسالمية

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1417)عبد الفتاح أبو غدة صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل
بريوت

عناية
سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالعلم وأخالق أهله
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلكتاب العلم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

وهي مقدمة نفيسة يف آداب طلب العلم - (اجملموع شرح املهذب)مقدمة 
(وقواعد التفقه

أروقة للدراسات والنشر( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
األردن- 

حتقيق
حممد بن علي احمليميد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على مقدمة اجملموع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

انتقاها الشيخ حممد مجال الدين)شرح رسالة آداب الدارس واملدرس 
(القامسي من اجملموع للنووي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

مصر- دار الضياء حممد بن أمحد املصنعيللوادعي (نصيحيت لطلبة العلم)إحتاف الطالب األملعي بشرح 

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ عبد السالم بن)عوائق الطلب 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

21   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حلية طالب العلم

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حلية طالب العلم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح حلية طالب العلم، للعالمة بكر أبو زيد
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني الغولشرح وتتميم - (رمحه هللا)فك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أيب زيد 

الرايض- مدار الوطن طه بن حسني ابفضلخمتصر حلية طالب العلم أجازه وصححه
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

-آداب طالب احلديث - حلية طالب العلم - التعامل )اجملموعة العلمية 
(تغريب األلقاب العلمية- الرقابة على الرتاث 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التعامل وأثره على الفكر والكتاب

–دار املرياث النبوي حممد بن غالب العمريإحتاف األصحاب أبدب التعامل مع الكتاب
اجلزائر

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا العيسىمشكلة التعامل وآاثرها العلمية والثقافية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الرايض- مكتبة الرشد كتاب آداب طالب احلديث من اجلامع للخطيب عناية
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدمآداب طالب احلديث

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانمعامل يف طريق طلب العلم تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

اخلرب- دار ابن عفان طارق بن عوض هللاكتاب العلم

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانطرق تعلم العلم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

ابن سحنون: لبعض علماء املالكية وهم)اجلامع يف كتب آداب املعلمني 
(وابن أيب زيد والقابسي وابن احلاج واملغراوي

–دار األوراق الثقافية 
جدة

مجع وتعليق
عادل بن عبد هللا احلمدان

إسعاف ذوي: منت أرجوزة عدة الطلب بنظم منهج التلقي واألدب، ومعه
اإلرب بكشف اللثام عن عدة الطلب

الرايض- روائع املتون عبد هللا بن حممد سفيان احلكمي تقدمي املشايخ
عبد هللا بن عقيل، صاحل بن محيد

الدمام- دار ابن اجلوزي لوامع احللل يف مبادىء العلم والعمل راجعه
مجع من العلماء

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرأهـية العناية ابلتفـسري واحلديث والفـقه
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

-دار أطلس اخلضراء صاحل بن سعد القحطاينخطة علمية مؤصلة لتكوين العلماء- مدارج الطلب 
الرايض

تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وعبد العزيز الراجحي

–دار األوراق الثقافية سامح عبد هللا متبويلمعامل إرشادية وبرامج عملية- تكوين الـَمـلَـكة احلديثية 
جدة

راجعه
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- دار احلضارة عبد هللا بن حممد آل خننيدراسة يف تكوين الفقيه ورسوخه- املهارة الفقهية 

سلسلة من التوجيهات األثرية والوصااي السنية– مرحبا اي طالب العلم 
لطالب العلوم الشرعية

دار أضواء السلفربيع بن هادي املدخلي
القاهرة- املصرية 

صفحات مضيئة من أحوال وأقوال الفقهاء- العلماء وعلم ال أدري 
واألدابء والشعراء على مر العصور يف هذا الباب

-دار البشائر اإلسالمية عبد الرمحن بن يوسف الفرحان
بريوت

قصة واقعية يف حالة من ادعى حالة - (من تزبب قبل أن يتحصرم)حكاية 
أو صفة قبل أن يتهيأ هلا

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن جناء الرحيلي تقريظ
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار إيالف الدولية حاي بن سامل احلاياللمع يف ذم املسائل اليت مل تقع
الكويت

مكة- دار عامل الفوائد عبد هللا بن حممد القرينمصادرها واترخيها- املعرفة يف اإلسالم 

حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته- البحث العلمي 
2/1ومناقشته 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمداخلالصة يف البحث العلمي وحتقيق املخطوطات

املدينة- الناشر املتميز علي بن عتيق احلريبأسس مناهج البحث العلمي وحتقيق النصوص يف العلوم اإلسالمية والعربية

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد العمراناملشوق إىل القراءة وطلب العلم

-مكتبة اإلمام األزهري علي بن حممد العمرانحبوث ومقاالت يف العلم والرتاث
القاهرة

نتف من مهوم طالب العلم والثقافة واألدب وعلو)- سلوة الطالب 
(النفس وكماهلا

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمران

ضمائم يف شؤون القراءة وأنواعها والكتب وتبارحيها)- وارق ... اقرأ 
(واملكتبات وما آلت إليه

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمران

املؤلفصاحل بن عبد هللا العصيمي2/1مقررات برانمج مهمات العلم 

الشؤون التعليمية يف مجعية التحفيظمنهج يعىن ابلتأصيل العلمي يف علوم الشريعة اإلسالمية- سبيل الراسخني 
بربيدة

اجلمعية اخلريية لتحفيظ
بريدة- القرآن 

تقريظ املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا اجلربين

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليكيفية التأصيل يف طلب العلم
اجلزائر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فضل العلم وآدابه وطرق حتصيله

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

جمموع حيوي كل ما حيتاجه املتفقه املبتدىء على مذهب- بناء الفقيه 
اإلمام املبجل أمحد بن حنبل

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن مربوك الرشيدي تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

حديث عبد هللا بن مسعود- خطوات الدرس الناجح يف السنة النبوية 
أمنوذجا (خط النيب صلى هللا عليه وسلم خطا مربعا)

الرايض- دار الصميعي آسية بنت حممد الصقعيب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أدب املفـيت واملستفيت :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتعظيم الفتيا
( هـ597)البغدادي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن(املشهور أبدب املفيت واملستفيت)كتاب الفتوى واختالف القولني والوجهني 
( هـ643)الشهرزوري 

الدمام- دار ابن القيم  دراسة/حتقيق
مصطفى حممود األزهري

أمحد بن محدان احلراين احلنبليصفة الفتوى واملفيت واملستفيت
( هـ695)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

تقع يف جمموع الفتاوى)قاعدة يف تصويب اجملتهدين وختطـئـتهم وأتثـيـمهم 
203/19 - 227)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنأدب الفتيا
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد عماري وحممد الرواشدة

1332)حممد مجال الدين القامسي (فضل العلم وآدابه: مكرر يف)آداب العامل واملتعلم واملفيت واملستفيت 
(هـ

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
حممد يوسف اجلوراين. د

1413)محود بن عبد هللا التوجيري تغليظ املالم على املتسرعني يف الفتيا وتغيري األحكام
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنحقيقة الفتوى وشروط املفيت
( هـ1430)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

إعداد
قسم البحث العلمي

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي(مكرر يف التقليد)التقليد واإلفتاء واالستفتاء، أحكامها، شروطها، أدلتها 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أدب املفـيت واملستفيت :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الرايض- دار العاصمة أمحد بن سليمان العريينالنهج األقوى يف أركان الفتوى تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مقدماهتا، آداهبا، إعداد احلكم الكلي هلا،- الفتوى يف الشريعة اإلسالمية 
2/1وقائعها، أصوهلا، إصدارها، آاثرها 

الرايض- مكتبة العبيكان عبد هللا بن حممد آل خنني

اجلمعية الفقهية السعوديةعبد هللا بن حممد آل خننيالوجيز يف الفتوى وضوابطها
الرايض- 

اجلمعية الفقهية السعوديةعبد هللا بن حممد آل خننيضوابط وحماذير- التيسري الفقهي 
الرايض- 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد سعد بن أمحد اليويبضوابط تيسري الفتوى والرد على املتساهلني فيها

وزارة الشؤون اإلسالميةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخالفتوى بني مطابقة الشرع ومسايرة األهواء
السعودية- 

الرايض- دار العزة أمحد بن علي سري املباركيالقول الشاذ وأثره يف الفتيا تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- دار املنهاج صاحل بن علي الشمراينإرسال الشواظ على من تتبع الشواذ

مصر- دار البصرية عبد هللا بن حممد الطياراحلجر يف الفتوى الستصالح األداين أوىل من احلجر الستصالح األبدان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أدب املفـيت واملستفيت :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

الرايض- دار التحبري مجيل بن عبد احملسن اخللفمشروعيته وأسبابه وأثره- رجوع املفيت عن فتواه 

دمشق- دار النوادر عبد الرمحن بن عبد العزيز السديسبديع الطراز يف معامل منهج الفتوى عند اإلمام ابن ابز

الرايض- مدار الوطن عمر بن عبد هللا املقبلدراسة يف التاريخ واملنهج- الفتوى احلديثية 

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن عدانن ابدريقمجعا ودراسة- النوازل املتعلقة ابملفيت واملستفيت 

-دار البشائر اإلسالمية املهدي حممد احلرازيحال املستفيت وأثره على الفتوى
بريوت

الرايض- دار احلضارة حممد بن حممد احلسامالفراسة وأثرها يف القضاء والتحقيق اجلنائي والفتوى تقدمي معايل الشيخ
صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- دار الصميعي عبد الكرمي بن محود التوجيريحكمه وتطبيقاته- خمالفة املشهور يف البلد إفتاء وعمال 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
االتباع وذم التقليد :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

بريوت- دار اللؤلؤة حممد عيد عباسيبدعة التعصب املذهيب وآاثرها اخلطرية يف مجود الفكر واحنطاط املسلمني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالدرة البهية يف التقليد واملذهبية
( هـ728)

احملقق تعليق
حممد شاكر الشريف

-املكتب اإلسالمي (البن قيم اجلوزية (إعالم املوقعني)ُمستلة من )رسالة التقليد 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد عفيفي

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي(وهو رد على أحد املتعصبني للمذهب احلنفي)االتباع 
( هـ792)

بريوت- عامل الكتب  تعليق/حتقيق
حممد عطا هللا وعاصم القريويت

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالرد على من اتبع غري املذاهب األربعة
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

علي بن أيب بكر بن اجلمال اخلزرجيفتح اجمليد يف أحكام التقليد
( هـ1072)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن حممد العويد. د

علي بن أيب بكر بن اجلمال اخلزرجيفتح اجمليد يف أحكام التقليد
( هـ1072)الشافعي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق وتعليق
أمحد بن حممد السراج. د

حممد حياة بن إبراهيم السنديحتفة األانم يف العمل حبديث النيب عليه الصالة والسالم
( هـ1163)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
طه بن علي بو سريح

الصنعاين، حممد بن إمساعيل(مكرر يف كتب أصول الفقه)إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد 
( هـ1182)

الكويت- الدار السلفية  ختريج وتعليق
صالح الدين مقبول أمحد

21   من 16صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
االتباع وذم التقليد :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

ويقع ضمن جمموع الرسائل- القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد 
السلفية له

الرايض- دار النفائس ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي  تعليق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

احملقق(هـ1380)حممد سلطان املعصومي الربهان الساطع يف تربئة املتبوع من التابع عناية
عبد امللك شاكر

حممد األمني بن حممد املختار(يقع ضمن جمموع مؤلفاته)القول السديد يف كشف حقيقة التقليد 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد 

الرايض- مدار الوطن سعد بن انصر الشثريالتقليد وأحكامه

أدب: مكرر يف)التقليد واإلفتاء واالستفتاء، أحكامها، شروطها، أدلتها 
(املفيت واملستفيت

املؤلفعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد هللا األثرياجلوهر الفريد يف هني األئمة األربعة عن التقليد تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريالنصر احلثيث لبيان أن األئمة األربعة من أهل احلديث

الدمام- دار ابن القيم سليم بن عيد اهلاليلالتعظيم واملنة يف االنتصار للسنة

-دار النهج الواضح ربيع بن هادي املدخليالتعصب الذميم وآاثره
الكويت

21   من 17صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
االتباع وذم التقليد :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفر(قصص عن السلف الصاحل يف رجوعهم إىل احلق)الرجوع إىل احلق 

21   من 18صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أدب اخلالف :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

ذكر مسائل)خالف األمة يف العبادات ومذهب أهل السنة واجلماعة 
(376 - 356 / 22)خمتلف فيها، وتقع يف جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الطائف- دار الفاروق  عناية
عثمان بن مجعة ضمريية

 -231/20وتقع يف جمموع الفتاوى )رفع املالم عن األئمة األعالم 
290)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

ومعه تعليق ابن القيم على قطعة من- رفع املالم عن األئمة األعالم 
الكتاب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

ملع حافلة بذكر الفقه والتفقه: اإليقاف على سبب االختالف، ويليه
والفقهاء يف الصحابة والتابعني حلافظ احلكمي

حممد حياة بن إبراهيم السندي
( هـ1163)

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

بريوت- دار النفائس ( هـ1176)ويل هللا الدهلوي اإليقاف على أسباب االختالف

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاخلالف بني العلماء، أسبابه وموقفنا منه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيأسباب اختالف الفقهاء

الدمام- دار ابن اجلوزي حسن بن حامد العصيمياخلالف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه تقدمي
الشيخ أمحد بن عبد هللا بن محيد

صنعاء- دار اآلاثر حممد بن عبد هللا اإلماماإلابنة عن كيفية التعامل مع اخلالف بني أهل السنة واجلماعة مراجعة
ربيع بن هادي. د

21   من 19صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أدب اخلالف :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

أمحد بن سعد بن محدان الغامديالضوابط الفقهية للتعامل مع املخالف يف املسائل األصلية والفرعية
( هـ1434)

مصر- دار ابن رجب 

حممود بن عبد اهلادي دسوقياحلكمة يف دعوة املخالف عند الشيخ ابن ابز رمحه هللا
العزاوي

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

الشيخ محد بن عتيق)األدب العلمي لعلماء الدعوة يف الرد على املخالف 
(والنواب الصديق حسن خان رمحهما هللا أمنوذجا

الرايض- مدار الوطن علي بن عبد العزيز الشبل

األضواء األثرية يف بيان إنكار السلف بعضهم على بعض يف املسائل
اخلالفية الفقهية

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثري

مؤسسة الرسالة انشرونحسام حممد حممد عوضدراسة أتصيلية تطبيقية- أثر املقاصد الشرعية يف تقليل اخلالف 

رد على من زعم أن اختالف األمة)إمتام املنة والنعمة يف ذم اختالف األمة 
(رمحة

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- دار الرباء  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

21   من 20صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حقوق العلماء :املوضوع 

16:الفئة  فضل العلم وذم التقليد وأدب اخلالف والفتوى

صاحل بن فوزان الفوزانوجوب التثبت يف األخبار واحرتام العلماء وبيان مكانتهم يف األمة

الرايض- دار النجاح صاحل بن فوزان الفوزانما جيب يف التعامل مع العلماء مجع
عادل بن علي الفريدان

الرايض- دار الوراق عبد الرمحن بن معال اللوحيققواعد يف التعامل مع العلماء تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحانمنزلة العلماء

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني أخالق العلماء
مصر

تعليق
ممدوح حسن حممد

الرايض- دار طيبة حممد أمحد إمساعيل املقدماإلعالم مبعرفة أهل العلم واإلسالم

مصر- دار العقيدة حممد أمحد إمساعيل املقدمحرمة أهل العلم

مصر- مكتبة دار احلجاز سعد بن شامي احلضرييفضل العلماء ومكانتهم يف الشريعة وحقوقهم على األمة

سلسلة)صب اخلمول على من وصل أذاه إىل الصاحلني من أولياء هللا 
(2- جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي 

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

21   من 21صفحة 
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