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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

اإليمانيات 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  ،توجيهات وما يُلحق بهاوالوالرقائق 

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 المقلفهذا  :وبعد

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

فعلى من أراد أن يحصل على  ،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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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  أسباب اهلداية والثبات عليها ومعوقاهتا
23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- مدار الوطن سعيد بن مسفر القحطاينمثراهتا- معوقاهتا - اهلداية، أسباهبا 

ــمَّان- الدار األثرية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرعشر قواعد يف االستقامة َعــ

الرايض- دار القاسم البـندري بنت حممد العجالنالثـبات على الدين تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

1439)صاحل بن طه عبد الواحد وسائل الثبات على الدين يف زمن الفنت
(هـ

تركيا- مكتبة الغرابء 

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدوسائل الثبات على دين هللا

نتعاون)الصوارف عن احلق، ويليه دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون 
(فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمان

-دار كنوز أشبيليا سارة بنت عبد الرمحن الفارسالتدابري الواقية من انتكاسة املسلم
الرايض

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد هللا الدويشاحلور بعد الكور

تقدم يف حبوث)النهي الصريح عن اتباع األهواء وأهلها يف القرآن الكرمي 
(قرآنية

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري

69   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أسباب اهلداية والثبات عليها ومعوقاهتا

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

تكوين للدراساتعبد هللا العجريي وفهد العجالنمعاجلة ألبرز املقوالت املؤسسة لإلحنراف الفكري املعاصر- زخرف القول 
جدة- واألحباث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالعبودية
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج/حتقيق
انصر الدين األلباين/زهري الشاويش

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(236 - 149/10ويقع يف جمموع الفتاوى )العبودية 
( هـ728)

الرايض- دار املغين  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانشرح رسالة العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح رسالة العبودية البن تيمية
الرايض- الراجحي  

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماالستقامة
( هـ728)

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ذكر)لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (االستقامة)منهاج الكرامة يف شرح كتاب 
(تقريرات الشيخ عبد العزيز بن ابز على الكتاب

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

تقدمي الشيخ/إعداد
عبد هللا بن عقيل/غزاي األسلمي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(90 - 5/10وتقع يف جمموع الفتاوى )التحفة العراقية يف األعمال القلبية 
( هـ728)

-دار املعراج الدولية 
الرايض

حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش

ــــستعمل فيما خلق له ــِلق لــيُـــعلم به احلق ويُـ ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمرسالة يف القلب وأنه ُخـ
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
سليم بن عيد اهلاليل

الرايض- دار العاصمة أعمال القلوب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع
سليمان بن صاحل الغصن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الكويت- دار اخلزانة غرمند عمر مهميت2/1مجعا ودراسة - أعمال القلوب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية  إشراف
حممد بن خليفة التميمي. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمقاعدة يف احملبة
( هـ728)

املدينة- دار النصيحة  حتقيق ودراسة
مشاري بن محود احلرفة

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عيد اجلربوعي3/1مجعا ودراسة - األحاديث الواردة يف احملبة يف الكتب التسعة 
املدينة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن( نسخة خطية11مقابل على ) 6/1مدراج السالكني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  دراسة وحتقيق
جلنة من احملققني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن4/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدد من احملققني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن6/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن3/1مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

الدمام- دار ابن اجلوزي تقريب مدارج السالكني لإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه هللا تعاىل إعداد
جمموعة من الباحثني

الرايض- دار احلضارة جمموعة من الباحثنيخالصة أعمال القلوب من مدارج السالكني البن القيم- اإلكسري 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- مدار الوطن شبيل بن أيب الغيث إبراهيمالفتح املبني بنظم هتذيب مدارج السالكني تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(نسخة كاملة تنشر ألول مرة)الرسالة التبوكية 
( هـ751)أيوب 

جدة- مكتبة اخلراز  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(زاد املهاجر إىل ربه)الرسالة التبوكية 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(13- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1طريق اهلجرتني وابب السعادتني 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب الدعوة وكتب الرتبية)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عثمان السبت2/1أعمال القلوب 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأعمال القلوب
الرايض

-دار أصداء اجملتمع حممد بن إبراهيم التوجيري3/1موسوعة فقه القلوب يف ضوء القرآن والسنة 
بريدة

-دار الفجر للرتاث حممد صاحل املنجدسلسلة أعمال القلوب
القاهرة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الدمام- دار ابن القيم سلمان بن زيد اليماينالقلب ووظائفه يف الكتاب والسنة

املؤلفعقيل بن سامل الشمريقواعد يف أعمال القلوب

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن صاحل الكنهلعمل القلب، الفريضة الغائبة
الرايض

1332)حممد مجال الدين القامسي (موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين)هتذيب 
(هـ

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
حممد عباسي/ حممد اإلستانبويل 

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي(إحياء علوم الدين)املهذب من 

الرايض- دار طيبة فوز بنت عبد اللطيف الكرديحتقيق العبودية مبعرفة األمساء والصفات

وزارة الشؤون اإلسالميةأمحد بن عبد الرمحن الصوايناالفتقار إىل هللا تعاىل لب العبودية
السعودية- 

–دار األوراق الثقافية سهل بن سعود العتييب(إغاظة الكفار)عبودية املراغمة - العبادة الغائبة 
جدة

تقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

عبد السالم بن. يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ د)التمين 
(برجس آل عبد الكرمي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مقامات العبودية وأعمال القلوب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النجران2/1قواعد وتطبيقات - املفاضلة يف العبادات 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الصرب واالبتالء وكشف الكرب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الصرب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

حممد بن أمحد بن متيم التميميكتاب احملن
( هـ333)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حيىي وهيب اجلبوري. د

الرايض- دار القاسم إبراهيم الغامديفوائد وشواهد من حمنة اإلمام أمحد

املمتحنون من علماء اإلسالم من عصر التابعني إىل هناية القرن الرابع عشر
(دروس وعرب)اهلجري 

الرايض- دار القاسم سليمان بن حممد العثيم

صورة من اخلالف)أسباهبا ومالبساهتا ونتائجها - حمنة ابن أيب العز احلنفي 
(بني األشعرية والسلفية، ويتضمن رد احلافظ العراقي عليه

املدينة- دار اإلمام مسلم مشهور بن حسن آل سلمان

-دار إيالف الدولية عيسى بن مال هللا فرجعلماء ثبتوا عند البالء ومل خيرجوا على األمراء
الكويت

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامهبجة الناظرين يف صرب املرسلني والنبيني والصديقني

تقع يف)مسألة يف اهلجر اجلميل والصفح اجلميل وأقسام التقوى والصرب 
(677 - 666/10جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنعدة الصابرين وذخرية الشاكرين
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الصرب واالبتالء وكشف الكرب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(15- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )عدة الصابرين وذخرية الشاكرين 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنبرد األكباد عند فقد األوالد
( هـ842)عبد هللا القيسي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
مشهور حسن سلمان

مكرر يف)منحة ذي اجلالل يف فضل من احتسب املفقود من األطفال 
(حبوث الصرب

-مكتبة اإلمام الوادعي أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي
صنعاء

الرايض- دار الراية ابسم بن فيصل اجلوابرةتفريج الكرب

الدمام- دار ابن القيم حممد شومان الرمليكشف الكرب وإزالة اهلم والغم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشكر :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الشكر هلل عز وجل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
السعيد بن بسيوين زغلول

مكرر يف)فضيلة الشكر هلل على نعمته وما جيب من الشكر للمنعم عليه 
(كتب املصنفات واآلاثر

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

تقع يف)تلخيص مناظرة يف احلمد والشكر بني ابن تيمية وابن املرحل 
(155 - 135/11جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

التحدث بنعمة هللا، ويليه تقرير االستناد يف تيسري االجتهاد، ويليه التعريف
آبداب التأليف

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

تعليق/ختريج/حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانشكر النعم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الـتوبة :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب التوبة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (شروطها- فضلها - حقيقتها - معناها )التوبة اىل هللا 

الرايض- دار الصميعي جوهرة بنت مسعود املقاطيالتوبة وما يتعلق هبا من حقوق هللا وحقوق العباد

-دار األندلس اخلضراء آمال بنت صاحل نصريالتوبة يف ضوء القرآن الكرمي
جدة

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدكتاب التوابني
( هـ620)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمكتاب التوبة
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحلث على التوبة
( هـ795)أمحد 

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدأريد أن أتوب ولكن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانفقه املفاضلة بني الطاعات

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)فضائل األوقات 
بريوت

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(كتاب مسند، تقدم يف كتب احلديث)موجبات اجلنة 
( هـ564)األصبهاين 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

حتقيق
انصر بن أمحد الدمياطي

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات اجلنة
( هـ564)األصبهاين 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
أمحد بن علي الدمياطي

املدينة- دار امليمنة قاسم بن محد الطواشيتنبيه ذوي اهلمم العالية إىل أبواب اجلنة الثمانية

عبد هللا بن الصديق احلسيينمتام املنة ببيان اخلصال املوجبة للجنة
اإلدريسي

بريوت- عامل الكتب 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليحفظ العمر، ويليه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
( هـ597)البغدادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
بسام عبد الوهاب اجلايب

ضياء الدين املقدسي، حممد بنفضائل األعمال
( هـ643)عبدالواحد 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
غسان عيسى حممد هرماس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ضياء الدين املقدسي، حممد بنفضائل األعمال
( هـ643)عبدالواحد 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

املؤلفعبد هللا بن صاحل العبيالناجلامع يف فضائل األعمال من الكتاب والسنة واآلاثر

اخلرب- دار ابن عفان علي بن حممد املغريب2/1الصحيح املسند من فضائل األعمال واألوقات واألمكنة  تقدمي
مصطفى بن العدوي

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويكفاية املتعبد وحتفة املتزهد
( هـ656)

مصر- دار املستقبل  حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرللحافظ املنذري (كفاية املتعبد وحتفة املتزهد)شرح 

-دار الرسالة العاملية عرفان بن سليم العشاحسونةجامع الفضائل من صحيح السرائر واألقوال واألفعال
بريوت

-دار الرسالة العاملية الطيب فؤادأحاديث أحب األعمال إىل هللا من أصح كتابني بعد كتاب هللا
بريوت

فيصل بن عبد العزيز آل مباركجتارة املؤمنني يف املراحبة مع رب العاملني
( هـ1376)

الرايض- دار اإلفهام 

املدينة- دار الزمان سامي حممدالعمل الصاحل خري الزاد وخري رفيق ليوم املعاد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- مدار الوطن حممد بن إبراهيم النعيمأعمال أكثر منها النيب صلى هللا عليه وسلم أو أكثر منها

-الذخائر لنشر الرتاث حممد خالد كالبدراسة موضوعية- مضاعفة احلسنات يف السنة النبوية 
عمَّان

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحلث على اغتنام األوقات ابألعمال الصاحلات
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار ابن خزمية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنلطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف
( هـ795)أمحد 

اجلبيل- دار الصديق  عناية
عصام موسى هادي

سلسلة جمموعة مؤلفات ابن)معارف اإلنعام وفضل الشهور واألايم 
(1- عبداهلادي 

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

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتني
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألسباب واألعمال اليت يضاعف هبا الثواب
( هـ1376)

الرايض- دار ابن خزمية  شرح
حممد بن إبراهيم احلمد. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألسباب واألعمال اليت يضاعف هبا الثواب
( هـ1376)

اجلزائر- دار الفرقان  شرح
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

الدمام- دار ابن اجلوزي سعود بن يوسف اخلماسحصول األجر يف أحكام وفضل العمل يف أايم العشر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

-مكتبة العمرين العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مكرر يف األجزاء احلديثية)فضل عشر ذي احلجة 
اإلمارات

حتقيق
عمار بن سعيد اجلزائري

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن(مكرر يف األجزاء احلديثية)جزء يف فضل يوم عرفة 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل بن سعد

الرايض- دار العقيدة صاحل بن عبد الرمحن اخلضريياألحاديث املائة يف اإلنفاق والصدقة

الرايض- دار ابن خزمية رقية بنت حممد احملارباإلابنة عن أسباب اإلعانة على صالة الفجر وقيام الليل

-دار أضواء السلف لطفي الصغريمجع جهود احلفاظ النقلة بتواتر رواايت زايدة العمر ابلرب والصلة
الرايض

مسائل يف إهداء: رسالة يف إهداء الثواب للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومعها
القرابت لألموات، ورسالة يف قوله وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

الرايض- دار الصميعي آسية بنت حممد الصقعيبرابعيات نبوية

ابن محيد، عبد هللا بن حممدحكم القراءة لألموات، هل يصل ثواهبا إليهم
( هـ1402)

مكة- املكتبة اإلمدادية  عناية
عبد احلفيظ ملك املكي

روااي للدراسات والبحوث( هـ785)حممد بن حممد املنبجي كتاب الطاعون وأحكامه
قطر- 

حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد آل اثين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل أعمال وأوقات وأمكنة وأحوال :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبذل املاعون يف فضل الطاعون
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد عصام الكاتب

مكة- دار طيبة اخلضراء محيدان بن عجيل اجلهيناألربعون يف الطاعون تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

مكرر يف)منحة ذي اجلالل يف فضل من احتسب املفقود من األطفال 
(حبوث الصرب

-مكتبة اإلمام الوادعي أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي
صنعاء
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أسباب املغفرة :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)املرض والكفارات 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(جامع العلوم واحلكم)منتقى من )أسباب املغفرة 
( هـ795)أمحد 

عناية
أشرف بن عبد املقصود

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينمعرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة
( هـ852)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق
علي بن جاد هللا

مكة- املكتبة املكية ( هـ944)ابن الربيع الشيباين غاية املطلوب وأعظم املنة فيما يغفر هللا به الذنوب ويوجب اجلنة حتقيق
رضا السنوسي. د

سعيد بن علي بن وهف القحطاينمكفرات الذنوب واخلطااي وأسباب املغفرة من الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

جدة- مكتبة العلم سيد حسن العفاينالبحار الزاخرة يف أسباب املغفرة حتقيق
حممد صفوت نور الدين

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاالتذكرة أبسباب املغفرة
( هـ1414)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد الرمحن اجلامعاملنجد يف أبواب األجر وكفارات اخلطااي

اخللفاء الراشدين للنشرحممد بن إمساعيل املقدمفقه االستغفار
اإلسكندرية- والتوزيع 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الزهد والسلوك والعزلة والبكاء :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

181)عبد هللا بن املبارك املروزي (كتب حديث متنوعة:تقدم ذكره يف ) 2/1الزهد والرقائق 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أمحد فريد

181)عبد هللا بن املبارك املروزي الزهد والرقائق
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

تلميذ)املعاىف بن عمران املوصلي كتاب الزهد
( هـ185 )(سفيان الثوري

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ197)وكيع بن اجلراح الرواسي 2/1كتاب الزهد  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

212) (أسد السنة)أسد بن موسى كتاب الزهد
(هـ

مكتبة الوعي اإلسالمي
مصر– 

حتقيق
أبو إسحاق احلويين

مصر- دار ابن رجب ( هـ241)أمحد بن حنبل (تقدم يف كتب اإلمام أمحد احلديثية)كتاب الزهد  إشراف/حتقيق
مصطفى العدوي/حيىي األزهري

الرايض- دار األفهام ( هـ243)هناد بن السري 2/1كتاب الزهد  ختريج/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

مصر- دار البصرية ( هـ243)هناد بن السري الزهد حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

أبو داود، سليمان بن األشعثكتاب الزهد
( هـ275)السجستاين 

مصر- دار الضياء  حتقيق
مصطفى حممود حسني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الزهد والسلوك والعزلة والبكاء :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

أبو داود، سليمان بن األشعثكتاب الزهد
( هـ275)السجستاين 

-مؤسسة أيب عبيدة 
القاهرة

حتقيق
ايسر بن ابراهيم وغنيم بن عباس

كتاب الزهد، ويليه حكاايت يف الزهد عن الشافعي وحامت األصم ومعروف
( هـ405)الكرخي للحسن بن احلسني اهلمذاين 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ277)حممد بن إدريس الرازي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الزهد
( هـ287)

-دار الراين للرتاث 
القاهرة

حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

مؤسسة الكتب الثقافيةعبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائيصحيح كتاب الزهد أليب بكر أمحد بن أيب عاصم
بريوت- 

عناية
أشرف بن عبد املقصود

-دار الكتب العلمية ( هـ348)جعفر بن حممد اخللدي الفوائد يف الزهد
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

اخللدي، جعفر بن حممد البغداديالفوائد والزهد والرقائق واملراثي
( هـ348)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

أروقة للدراسات والنشر( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)كتاب الزهد الكبري 
األردن- 

حتقيق وتعليق
تقي الدين الندوي. د

-دار البصرية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب الزهد الكبري
االسكندرية

حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

طرق حديث عبد هللا بن عمر: املنتخب من كتاب الزهد والرقائق، ويليه
عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ترائي اهلالل

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق/دراسة
عامر بن حسن صربي. د

69   من 19صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الزهد والسلوك والعزلة والبكاء :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

مصر- مكتبة الصحابة ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد الزهد حتقيق
جمدي فتحي السيد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالزهد والورع والعبادة
( هـ728)

األردن- دار املنار  عناية
محاد سالمة

تقع يف جمموع الفتاوى) (فيه بيان حلقيقة الزهد)مسألة يف الفقر والتصوف 
25/11 - 36)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

-الدار العاملية للنشر حممد بن العفيفيفقه الزهد
االسكندرية

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياجملموع الرائق من الوصااي والزهد والرقائق

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالعزلة واالنفراد
( هـ281)القرشي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العزلة واإلنفراد 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الدعوة اإلسالمية ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد العزلة
مصر

حتقيق
سعد املساعد وأبو أمحد الشرباوي

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد العزلة واخللطة حتقيق
عبد الغفار بن سليمان البنداري. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الزهد والسلوك والعزلة والبكاء :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنكشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار املؤيد  عناية
بشري عيون

الرايض- دار التدمرية مفرح بن سليمان القوسيقيم السلوك مع هللا عند ابن قيم اجلوزية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنذم اجلاه واملال، أو شرح حديث ما ذئبان جائعان
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنختريج األربعني السلمية يف التصوف
( هـ902)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب

السر املكتوم يف الفرق بني املالني احملمود واملذموم،ويليه جواب يف اجلمع
دعاؤه ألنس بكثرة املال ودعاؤه بذلك على من مل يؤمن به: بني حديثني

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

تعليق/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
رقائق :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاذكر املوت
( هـ281)القرشي 

عجمان- مكتبة الفرقان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب ذكر املوت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب املـتـمـنـيـن
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)العمر والشيب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب العمر والشيب
( هـ281)القرشي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الوجل والتوثيق ابلعمل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالوجل والتوثق ابلعمل
( هـ281)القرشي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب قصر األمل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب ذم الدنيا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
رقائق :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب احملتضرين 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)كتاب االعتبار وأعقاب السرور واألحزان 
(أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الرقة والبكاء 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسفاألربعون حديثا يف الرقة والبكاء

الرايض- دار ابن خزمية رقية بنت حممد احملاربالبكاء يف الكتاب والسنة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"يتبع امليت ثالث"جزء فيه كالم على حديث 
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار طيبة  تعليق/حتقيق
الوليد بن فراين/ سعد احلمدان 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنحتذير أهل اآلخرة من دار الدنيا الداثرة
( هـ911)ابن الكمال 

-دار املعراج الدولية 
الرايض

حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش

املنظومة)الدرة الفاخرة يف التعليق على منظومة السري إىل الدار اآلخرة 
(للشيخ عبد الرمحن بن سعدي

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

مصر- دار املنهاج ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي القصيدة اهلائية شرح
الشيخ زيد بن حممد بن هادي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
رقائق :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

وزارة األوقاف والشؤون( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي القصيدة اهلائية يف الزهد والرتغيب والرتهيب
الكويت– اإلسالمية 

شرح الشيخ
الشيخ عبد الرزاق البدر

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميكتاب الرقاق

جدة- مكتبة الصحابة أمحد فريدالبحر الرائق من الزهد والرقائق

الرايض- دار العاصمة فرحان بن محد القحطاينالتذكرة ابآلخرة

الرايض- مدار الوطن سعد بن سعيد احلجرياألعمال ابخلواتيم

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن حممد املطلقوسائلها وعالماهتا والتحذير من سوء اخلامتة- حسن اخلامتة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الورع :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

238)عبد امللك بن حبيب املالكي كتاب الورع
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
يونس بقيان

، ومعه زوائد الورع( هـ275)رواية أمحد بن حممد املروذي - كتاب الورع 
( هـ309)رواية تلميذه أمحد بن حممد الوراق - 

حتقيق( هـ241)أمحد بن حنبل 
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

الرايض- دار الصميعي ( هـ275)املروذي، أمحد بن حممد (عن اإلمام أمحد)كتاب الورع  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

–دار احلديث الكتانية ( هـ275)املروذي، أمحد بن حممد عن نسخة مسندة مرتبة حتوي زايدات كثرية- جزء من كتاب الورع 
املغرب

حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاالورع
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
بسام عبد الوهاب اجلايب

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب الورع 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

مصر- دار ابن رجب ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد كتاب الورع عن اإلمام أمحد حتقيق
نشأت بن كمال املصري

علي بن إمساعيل الصنهاجي األبياريالورع
( هـ616)املالكي 

-دار الكلم الطيب 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

-مكتبة دار القدس ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي كشف الشبهات عن املشتبهات
صنعاء

ختريج/حتقيق
عقيل بن حممد املقطري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الورع :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

مصر- دار احلمى ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي تـنـبـيه األعالم على تفسري املشتبهات بني احلالل واحلرام عناية
أبو األشبال الزهريي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دروس يومية :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

اجملمعة– مكتب الدعوة  راشد آل عبد الكرميالدروس اليومية من السنن واألحكام الشرعية

الرايض- دار الشريف عوض علي عبد هللا2/1إحتاف اهل االميان ابلدروس اليومية من العام  تقدمي
الشيخ عبود بن درع
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خطـب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

1420)حممد انصر الدين األلباين خطبة احلاجة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمشرح خطبة احلاجة اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

عناية
سليم بن عيد اهلاليل

ط- وتقع يف جمموع مؤلفاته )اخلطب املنربية لشيخ الدعوة اإلسالمية 
(جامعة اإلمام

-املكتب اإلسالمي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

حممد صديق بن حسن القنوجياملوعظة احلسنة مبا خيطب يف شهور السنة
( هـ1307)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرجمموع خطب الشيخ عبد الرمحن بن سعدي
( هـ1376)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
وليد بن حممد العلي. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل6/1الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مكتبة دار القدس ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الفواكه اجلنية يف اخلطب واحملاضرات السنية
صنعاء

-املكتبة اإلسالمية ( هـ1439)صاحل طه عبد الواحد 3/1العقيدة أوال لو كانوا يعلمون 
األردن

سعيد بن علي بن وهف القحطاينخمتارة من خطب ابن وهف- جمموع اخلطب املنربية 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خطـب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

شاملة جلميع أبواب التوحيد للشيخ حممد بن عبد)خطب التوحيد املنربية 
(الوهاب

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسماخلطب املنربية لكتاب األربعني النووية وتتمتها

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزان4/1اخلطب املنربية يف املناسبات العصرية 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحاناخلطب املنربية

الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغريصدى املنرب

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد هللا بن محيد4/1توجيهات وذكرى - من خطب املسجد احلرام 

الرايض- مدار الوطن سعود بن إبراهيم الشرمي5/1خطب ومواعظ من املسجد احلرام - وميض من احلرم 

املؤلفعبد احملسن بن حممد القاسم4/1اخلطب املنربية 

الرايض- دار التدمرية هشام بن عبد امللك آل الشيخ3/1جمموعة خمتارة من خطب اجلمعة  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خطـب :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

اجلزائر- دار الفرقان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر3/1الدرر البهية يف اخلطب املنربية  اعتىن هبا وعلق عليها
منري اجلزائري

طبعة خرييةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرخطب ومواعظ من حجة الوداع

(سري أعالم النبالء)روائع القصص واألمثال مأخوذة من - منجد اخلطيب 
2/1 (رايض الصاحلني)ومرتبة على 

بريوت- دار ابن حزم أمحد بن صقر السويدي

الرايض- دار العقيدة صاحل بن عبد الرمحن العبد املنعم2/1ديوان اخلطيب 

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف4/1اخلطب املنربية 

الرايض- دار الصميعي عمر بن عبد هللا املقبل( خطبة خمتارة100)إشارات السعد إىل هداايت أما بعد 

الرائسة العامة إلداراتعبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخالدر املنري من خطب اجلامع الكبري
الرايض- البحوث 

مجع وإعداد
انصر بن عبد هللا اهلداين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
وصااي :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

اخلرب- دار ابن املبارك حسني بن عودة العوايشة(فوائد وعرب من وصية النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته)وصية مودع 

وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم أليب ذر الغفاري مع شيء من)اي أاب ذر 
(فوائدها

الرايض- مدار الوطن  إعداد
خالد أبو صاحل

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابننور االقتباس يف مشكاة وصية النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

الرايض- دار الصميعي سليم بن عيد اهلاليلاإلسعاد بذكر وصااي أمري املؤمنني

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلمن وصااي السلف

-مكتب إتقان للتحقيق عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرمن وصااي السلف للشباب
الكويت

مكة- املكتبة األسدية عبد العزيز بن عبد هللا املقبلمجعا وتوثيقا- وصااي اآلابء لألوالد يف النثر العريب حىت هناية القرن الرابع 

204)الشافعي، حممد بن إدريس وصية اإلمام الشافعي على فراش املوت
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
سعد الدين حممد الكيب

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللاوصااي العلماء عند حضور املوت
( هـ379)

الرايض- مدار الوطن 
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إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوينوصية اإلمام الصابوين
( هـ449)

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
أبو عبد هللا الغيثي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالوصية
( هـ620)املقدسي 

-دار إيالف الدولية 
الكويت

حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

مفتاح طريق األولياء وأهل الكمال من العلماء، ويليه نبذة لطيفة ونصيحة
شريفة حلسن بن أمحد سبط الدسوقي الدمشقي

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيم
( هـ711)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

 -653/10وصية بتقوى هللا، وتقع يف جمموع الفتاوى )الوصية الصغرى 
665)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة دار احلميضي 
الرايض

عناية
صربي بن شاهني

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمانشرح الوصية الصغرى لشيخ االسالم ابن تيمية

الرايض- آفاق املعرفة عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيفالتعليق على الوصية الصغرى

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدشرح الوصية الصغرى لشيخ االسالم ابن تيمية

أمحد بن حممد عز الدين بن عبدالنصيحة مبا أبدته القرحية
( هـ931)السالم 

الرايض- دار الراية 

نصيحة خمتصرة يف احلث على التمسك ابلدين والتحذير من املدارس
(تقدم يف كتب الوالء والرباء)األجنبية 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  اعتىن بنشرها
عبد السالم بن برجس. د
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:أبيات للشيخ حافظ احلكمي ضمن منظومته)الوصية بكتاب هللا عز وجل 
(امليمية يف الوصااي واآلداب العلمية

املركز اخلريي لتعلم
املدينة- القرآن 

شرح
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

وصية العالمة احملدث الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي لتلميذه األستاذ
حممد بن أمحد املعلمي

بريوت- دار ابن حزم  عناية
عبد الرمحن بن عبد القادر املعلمي

زوبعة يف قارورة، ومعها نصيحة الشيخ حممد بن سامل البيحاين إىل مجيع
أهايل ايفع

-دار التوحيد للنشر ( هـ1391)حممد بن سامل البيحاين 
الرايض

حتقيق
أمني بن أمحد السعدي

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات)الرسائل احلسان يف نصائح اإلخوان 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. الشيخ د

ابن محيد، عبد هللا بن حممد
( هـ1402)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

1416)زيد بن عبد العزيز فياض (مكرر يف كتب حقوق والة األمر)نصائح العلماء للسالطني واألمراء 
(هـ

الرايض- دار األلوكة 

الرايض- دار التوحيد من عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز إىل من يراه من املسلمني مجع
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانوصااي للمبتعثني

الدمام- دار ابن اجلوزي حافظ بن حممد احلكميالنصيحة لكتاب هللا

الرايض- مكتبة الرشد إحتاف األمة خبطاابت أئمة آل سعود العامة إىل عموم األمة ترتيب
انصر بن سعود السالمة. د
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الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانوصااي يف االعتقاد والعبادات والرتبية واألخالق- أوصيك 
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)العقوابت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن(مكرر يف كتب احلديث)التوبيخ والتنبيه 
( هـ369)حممد بن حيان 

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

تعليق/حتقيق
أيب األشبال حسن بن أمني

حممد بن حيىي بن احلسن النيسابوريقوارع القرآن وما يستحب أن ال خيل بقراءته كل يوم وليلة
( هـ427)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وختريج
أمحد بن فارس السلوم. د

-مكتبة دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبلمواعظ الصحابة رضي هللا عنهم
الرايض

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشاميمواعظ الصحابة رضي هللا عنهم
بريوت

-كرسي القرآن الكرمي (مكرر يف حبوث قرآنية)مواعظ املفسرين 
جامعة امللك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد هللا املقبل. د

-مكتبة العلوم واحلكم ( قصة هادفة567)املوسوعة الذهبية من القصص الواقعية 
مصر

مجع
حممد أمحد اهلاليل

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن سعد الشويعرحكاايت من الواقع

الرايض- دار الصميعي حممد بن مجيل زينوكيف اهتديت إىل التوحيد واىل الطريق املستقيم
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الرايض- دار القاسم عبد املنعم اجلداوياعرتافات كنت قبوراي

الرايض- دار الصميعي نوال بنت عبد هللاقرانء السوء دمروا حيايت

بريوت- دار وحي القلم حممود شيت خطابعدالة السماء

بريوت- دار ابن حزم يوسف بن علي بديويعظماء على فراش املوت

بريوت- دار املقتبس مشهور بن حسن آل سلمانآاثر الذنوب على األفراد والشعوب
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(مع التتمة) 10/1موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا 
( هـ281)القرشي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فاضل بن خلف احلمادة الرقي. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا8/1موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)حسن الظن ابهلل 
( هـ281)القرشي 

دار الثقة للنشر والتوزيع
مكة- 

حتقيق
عبد احلميد شانوحه

جامعة اإلمام حممد بنفهد بن سليمان الفهيدإحسان الظن ابهلل والتحذير من اليأس والقنوط
الرايض- سعود 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

ختريج/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/ ايسني السواس 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الفرج بعد الشدة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اليقني 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)احللم 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)األولياء 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
السعيد بن بسيوين زغلول
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اهلواتف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب املتمنيني 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب املنامات 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب اهلم واحلزن 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اجلوع 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مكائد الشيطان 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب من عاش بعد املوت 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد حسام بيضون

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العقل وفضله 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الكتب العلمية علي أمحد الطهطاويشرح كتاب العقول لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا
بريوت
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب كالم الليايل واألايم 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب)كتاب املطر والرعد والربق والريح 
(الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري، أمحد بن مروان 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتروضة العقالء ونزهة الفضالء
( هـ354)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتروضة العقالء
( هـ354)

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

دراسة وحتقيق
حممد عايش. د

عليه تعليقات الشيخ حممد)روضة العقالء وما حيتاج إليه امللوك والنبالء 
(حامد الفقي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت
( هـ354)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

حملمد بن حبان البسيت« روضة العقالء ونزهة الفضالء»املنتقى من كتاب 
( هـ354)

مصر- دار االستقامة  انتقاء
حممد بن علي الصومعي

دار اخللفاء للكتاب( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني الغرابء
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

مكرر يف كتب املصنفات) - (12/1)حلية األولياء وطبقات األصفياء 
(واآلاثر

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا اهلبدانالتهذيب املوضوعي حللية األولياء

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي(وهو خمتصر حللية األولياء)صفة الصفوة 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
حممد عبد القادر عطا

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادرمن أخبار السلف الصاحل

أبو حامد الغزايل، حممد بن حممداحلكمة يف خملوقات هللا عز وجل
( هـ505)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت عبد املطلب وعلي عبد الباسط. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي3/1منهاج القاصدين ومفيد الصادقني 
( هـ597)البغدادي 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
كامل حممد اخلراط

أمحد بن عبد الرمحن بن قدامةخمتصر منهاج القاصدين
( هـ620)املقدسي 

دمشق- العلم احلديث  حتقيق
يوسف بن حممود احلاج أمحد

أمحد بن عبد الرمحن بن قدامةخمتصر منهاج القاصدين
( هـ620)املقدسي 

مصر- مكتبة دار احلجاز  ختريج وتعليق
طارق بن عبد الواحد بن علي

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرالتحف ابملأثور عن السلف

وتقع يف جمموع الفتاوى)رسائل ابن تيمية إىل أصحابه وهو يف السجن 
(30/28 - 59)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمتزكية النفس
( هـ728)

الرايض- دار املسلم  حتقيق
حممد بن سعيد القحطاين. د

وتقع يف جمموع)اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي "احلديث... اي عبادي إين حرمت الظلم "نـثر اجلوهر على حديث أيب ذر  دراسة/حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنرسالة ابن القيم إىل أحد أخوانه
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
بكر أبو زيد. د/ عبد هللا املديفر 

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديالبن القيم (روضة احملبني ونزهة املشتاقني)احلـب يف امليزان، أو مهذب 
الكويت

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنروضة احملبني ونزهة املشتاقني
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

مكرر) (قصيدة إميانية يف وصف مشهد احلج)التعليق على ميمية ابن القيم 
(يف كتب احلج

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الصميعي حممد بن محود الفوزان2/1مظاهر اإلميان يف شعائر احلج 

-املكتب اإلسالمي (جمموع كالم ابن القيم يف التفكر)قل انظروا 
بريوت

مجع
صاحل بن أمحد الشامي
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الرايض- دار طيبة عبد العزيز مصطفىشرح األسباب العشرة املوجبة حملبة هللا كما عدها اإلمام ابن القيم

من كالم شيخ (اجلزاء من جنس العمل)بلوغ األمل يف تقرير قاعدة 
اإلسالم وتلميذه اهلمام

األعمال الكاملةحممد شومان الرملي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عبد هللا اإلمامهللا يعاملك كما تعامل عباده

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"شرح حديث لن ينجي أحدا منكم بعمله"احملجة يف سري الدجلة  
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حيىي خمتار غزاوي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناحملجة يف سري الدجلة
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد القادر مصطفى احملمدي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (من عادى يل وليا: شرح حديث)قطر الويل على حديث الويل 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري نداءات الرمحن ألهل اإلميان
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلحالوة اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة

مكتبة دار القلم والكتابعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأسباب زايدة اإلميان ونقصانه
الرايض- 
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الرايض- دار احلضارة (حبوث قرآنية: تقدم يف)ثالثون جملسا يف التدبر  إعداد
ــر)اللجنة العلمية يف مركز  (تدبُـّ

مكرر يف كتب)الكنز الثمني من تدبر العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
(حبوث قرآنية: التفسري، قسم

جمموعة آايت لإلعالم
الرايض– القرآين 

مجع وإعداد
انصر بن علي القطامي

-صياغة معاصرة ألكثر من عشرة آالف هداية - هداايت القرآن الكرمي 
(مكرر يف حبوث قرآنية)بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين 

الرايض- معامل التدبر جلنة من الباحثني

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 5/1آايت اهلداية واالستقامة يف كتاب هللا تعاىل 

-بيت األفكار الدولية عبد هللا بن حسني املغريبآايت اخلشوع يف القرآن وأثرها يف الرتبية
الرايض

تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفوائد التقوى من القرآن الكرمي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخلقاءات وجلسات حتقيق وعناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة لبناء النفس اإلنسانية، مستقاة من الكتاب والسنة- حياة السعداء 

 من سلسلة7جزء )وقفات وأتمالت  - (عجبا ألمر املؤمن): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري
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 من سلسلة9جزء )وقفات وأتمالت  - (ابدروا ابألعمال ستا): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

 من10جزء )وقفات وأتمالت  - (قل آمنت ابهلل مث استقم): حديث
((أحاديث يف الدعوة والتوجيه)سلسلة 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأتمالت يف مماثلة املؤمن للنخلة

املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميدإحسان سلوك العبد اململوك إىل ملك امللوك

دار اليمان للنشر والتوزيععصام عبد ربه مشاحيتأسباب الرزق يف ضوء الكتاب والسنة تقدمي
حممد عيد عباسي

-دار البصرية حلمي بن حممد الرشيديكتاب الرزق والسعي يف طلب املعاش
االسكندرية

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللااإلخبار أبسباب نزول األمطار
( هـ1414)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

لبنان- مؤسسة الراين فضل إهلي ظهريمفاتيح الرزق يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريمفهوم الغذاء احلالل يف اإلسالم
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-مكتبة أنوار التوحيد عمر بن متعب العفيصانالربكة يف ضوء الكتاب والسنة
الرايض

املؤلفأمني بن عبد هللا الشقاويالربكة، كيف حيصل املسلم عليها يف ماله ووقته وسائر أموره

الرايض- دار األلوكة بندر بن عبد اهلادي الثمايل حديثا مجعت أصنافا مما وقعت فيه الربكة أو كانت سببا هلا44- املباركات 

قصص واقعية على ضوء هذا– من ترك شي هلل عوضه هللا خريا منه 
احلديث الشريف لألنبياء والرسل، للصحابة والتابعني، املتقدمني واملتأخرين

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازمي
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اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري(تقدم يف كتب احلديث) 2/1إعتالل القلوب 
( هـ327)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
محدي الدمرداش

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليذم اهلوى
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار اجليل  حتقيق
عصام احلرستاين وحممد الزغلي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليذم اهلوى
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي

الرايض- مدار الوطن املنتقى من ذم اهلوى للشيخ اإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي اختصار
خالد أبو صاحل

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنخطره، مظاهره، عالجه- اتباع اهلوى 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الغنيماناهلوى وأثره يف اخلالف

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(137 - 91/10وتقع يف جمموع الفتاوى )أمراض القلوب وشفاؤها 
( هـ728)

الرايض- دار السالم 

مصر- مكتبة فياض أمين املزينموسوعة أمراض القلوب

مركز الراسخون للتأصيلمها بنت حممد العنزيصالح القلوب وفسادها يف املنظور القرآين وآاثرمها على الفرد واجملتمع
الكويت- الشرعي 
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(17- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )الداء والدواء 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد أمجل اإلصالحي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بناجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، أو الداء والدواء
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنذم قسوة القلب
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

شرح منظومة يف عالمات صحة القلب للشيخ سليمان بن سحمان
( هـ1349)النجدي 

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر عناية وتعليق
منري اجلزائري

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدحقيقته، خطره، أسبابه، عالجه- العشق 

–دار األوراق الثقافية ميادة بنت عبد اللطيف كردياالغرتار ابلطاعة
جدة
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الكويت- اجلديد النافع متعب بن زبن املطرييبرانمج تربوي تعليمي- األربعون الرتبوية من األحاديث النبوية 

تربية النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه رضوان هللا عليهم يف ضوء
(رسالة جامعية)الكتاب والسنة 

األردن- دار املعايل خالد بن عبد هللا القرشي

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالناإلصالح يف بيان منهج السلف يف الرتبية واإلصالح تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن صاحل العبيالنجمموعة الرسائل املنهجية من احملاضرات العلمية
الكويت

مجع وترتيب وإشراف
أيب فيصل حممد احلسني

التعريف ابملسئولية، خصائصها، أقسامها، أمهيتها، أسباب- من املسئول؟ 
اإلخالل هبا، األسباب املعينة على القيام هبا، خطورة تدافع املسئولية

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الرايض- دار املأثور ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن صفات املؤمنني يف القرآن الكرمي

الراغب األصفهاين، احلسني بنالذريعة إىل مكارم الشريعة
( هـ425)حممد بن املفضل 

القاهرة- دار السالم  ختريج
أبو اليزيد أبو زيد العجمي. د

ــمَّان- الدار األثرية خطاب بن يعقوب السعدياألساليب الرتبوية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية َعــ

2/1اجملموع القيم من كالم ابن القيم يف الدعوة والرتبية وأعمال القلوب 
(مكرر يف كتب الدعوة وكتب أعمال القلوب)

الرايض- دار طيبة  مجع
منصور بن حممد املقرن
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الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا الرشوديالفكر الرتبوي عند الشيخ عبد الرمحن بن سعدي

ــمَّان- الدار األثرية إايد حممد الشاميآراء اإلمام األلباين الرتبوية َعــ تعليق/تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

دمشق- دار القلم حممد بن فريج العمرييالشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد رمحه هللا تعاىل وآراؤه الرتبوية واالجتماعية

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياللباب من جمموع نصائح وتوجيهات الشيخ ربيع للشباب

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن حممد السدحانمعامل يف طريق اإلصالح

مصر- مكتبة ابن عباس الوليد بن حممد سيف النصراإلصالح والتغيري يف ضوء الكتاب والسنة

مصر- مكتبة دار احلجاز منار بن أمحد العدينمفهومه وأنواعه وأسبابه واآلاثر املرتتبة عليه- التغيري  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

-مكتبة دار النصيحة علي بن غازي التوجيرياإليضاح ملا ورد يف الكتاب والسنة بشأن اإلصالح
املدينة

ال عالج ألدواء املسلمني إال أن يكونوا- حاجة األمة إىل اإلصالح 
مسلمني

-أمحد شاكر - حممد الفقي 
األلباين- عبدالرزاق عفيفي 

مصر- دار االستقامة  مجع وعناية
حممد بن عوض املصري
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل من منهج الرتبية اإلسالمية
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولجمموعة الرسائل املنهجية يف النصح واإلرشاد والتوعية
اجلزائر

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"مثل اإلسالم"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د

الكويت- دار ابن األثري ( هـ1395)حممد بن خليل هراس غربة اإلسالم

الرايض- دار القاسم حممد بن إبراهيم احلمدمعوقاهتا ومقوماهتا- اهلمة العالية  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدركيف يؤدي املوظف األمانة

املؤلفعبد العزيز بن أمحد البداحاالحنراف يف األمة، آاثره، أسبابه، سبل مواجهته

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجد(إايك والتلون: قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه)املتقلبون 

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارعبارات أثرت علي وغريت يف حيايت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- تربية وتوجيه  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- دار الصميعي اندر بن هبار العتييباملخالفات العقدية لدى العمالة املنزلية وآاثرها على األسرة السعودية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تربية األوالد وحقوقهم :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب العيال 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا2/1كتاب العيال 
( هـ281)القرشي 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

جدة- دار ماجد عسريي مصطفى العدويفقه تربية األبناء وطائفة من نصائح األطباء

مصر- دار عباد الرمحن حممود بن إمام آل موايف2/1تذكري اآلابء ابلسنن املهجورة يف تربية األبناء 

مركز البيان للبحوثحممد بن عبد هللا الدويشالرتبية النبوية
الرايض- والدراسات 

عمَّان- دار الفتح رفيق محيد طه السامرائيمنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف تربية الصغار

:كيف رابهم النيب األمني صلى هللا عليه وسلم؟ ويليه- أطفال املسلمني 
منهج تعليمي لطلبة العلم

-دار إيالف الدولية مجال عبد الرمحن
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي مسند بن حمسن القحطايناملنهج النبوي يف التعامل مع األطفال

-دار أضواء السلف وصية أيب الوليد الباجي لولديه- النصيحة الولديه 
الرايض

حتقيق
عبد اللطيف بن حممد اجليالين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تربية األوالد وحقوقهم :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

املتوىف سنة)اهلبة اللدنية يف التعليق على الوصية الولدية أليب الوليد الباجي 
( هـ474

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنلفتة الكبد إىل نصيحة الولد
( هـ795)أمحد 

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

شرح وحتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمن مشكالت الشباب
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانمن مشكالت الشباب وكيف عاجلها اإلسالم

الرايض- مدار الوطن سليمان بن قاسم العيدسبل وقاية األوالد من االحنراف من منظور إسالمي

األردن- دار املعايل أمحد حسني الساملاحلقوق املشرتكة بني اآلابء واألبناء يف القرآن الكرمي

الدمام- دار الراوي أمحد حسني عليحقوق الوالدين على أوالدهم واألوالد على والديهم

-املكتب اإلسالمي ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي نظام األسرة يف اإلسالم
بريوت

املدينة- دار امليمنة فايز بن حسني الصالححقوق وواجبات- األسرة املسلمة 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تربية األوالد وحقوقهم :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمموعة أسئلة هتم األسرة املسلمة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مؤسسة اجلريسي حممد بن إبراهيم احلمدالتقصري يف تربية األوالد
الرايض

ألفية يف تعليم األطفال العقيدة والتوحيد- االستدالل على كنز األطفال 
والفقه والسرية واآلداب واملعامالت وغريها على طريقة السؤال واجلواب

مكة- املكتبة األسدية فيصل بن مسفر الوادعي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنحتفة املودود أبحكام املولود
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عثمان بن مجعة ضمريية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد (آداب وسنن ومناهي)تسمية املولود 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف أحكام املولود43
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد السدحانشؤم املعصية وأثره يف حياة األمة من الكتاب والسنة

موسوعة املناهي الشرعية يف صحيح السنة النبوية مرتبة على األبواب
4/1الفقهية 

اخلرب- دار ابن عفان سليم بن عيد اهلاليل

 هني900أكثر من )موسوعة النواهي الشرعية يف ضوء مصادرها الشرعية 
(شرعي

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

مجع/ترتيب
حممد أمحد الكوت

الدرر البهية يف بيان املناهي الشرعية من نصوص الكتاب والسنة النبوية،
(من فتاوى ابن عثيمني رمحه هللا)مرتبة على األبواب الفقهية 

مصر- مكتبة الطربي  ترتيب
قسم التحقيق ابلدار

الرايض- دار الصميعي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخاملنظار يف بيان كثري من األخطاء الشائعة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالتنبيهات اجللية على كثري من املنهيات الشرعية للعلم واحلذر

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدحمرمات استهان هبا الناس تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

:جزء فيه من روى عن النيب من الصحابة يف الكبائر للربدجيي، ويليه
( هـ643)الزايدات على الكبائر لضياء الدين املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
الرايض

حتقيق
حممد بن تركي الرتكي. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب الكبائر
( هـ748)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
حممد بن عوض املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب الكبائر
( هـ748)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

–دار املرياث النبوي ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب كتاب الكبائر
اجلزائر

حتقيق
حممد بن عوض املصري

القرن الثالث)الداعي عقيل بن عمر شرح كتاب الكبائر للشيخ حممد بن عبد الوهاب
(عشر

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزانشرح كتاب الكبائر للشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

تنوير البصائر بشرح منظومة الكبائر أليب النجا موسى بن أمحد احلجاوي
( هـ968)

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم البغي 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب ذم البـغي
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار الراية  تعليق/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيحترمي القتل وتعظيمه
( هـ600)

الرايض- دار املسلم  ختريج
انصر الرحيان

الرايض- مكتبة الرشد كتاب األربعني يف حرمة دماء املسلمني انتقاء/ختريج
أيب سهل البجائي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

-دار أطلس اخلضراء مشعل بن انصر الغيثاألربعون يف تعظيم الدماء
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

الرايض- دار أشبيليا زاهد بن حممد الشهريمتام املنة فيمن ورد لعنهم يف السنة

-دار البشائر اإلسالمية سليمان الدحدوحمائة ممن لعنهم هللا ورسوله
بريوت

دراسات على رواايت- تقدم يف كتب احلديث )مروايت اللعن يف السنة 
(معينة

الكويت- مكتبة املعال ابسم بن فيصل اجلوابرة

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالسنن واملبتدعات
( هـ643)عبدالواحد 

مصر- مكتبة األنصار  حتقيق
انصر بن النجار الدمياطي

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم املسكر 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب ذم املسكر
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار الراية  حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن عبد العزيز آل منصورموقف اإلسالم من اخلمر عناية
عبد اجمليد بن صاحل آل منصور

سعيد بن علي بن وهف القحطاينأضراره وآاثره يف ضوء الكتاب والسنة- الراب 
( هـ1440)

الرايض- مكتبة الرشد  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالعادة السيئة

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي االستمناء
(هـ

مصر- دار املعايل  حتقيق
عمرو شوقي وعمرو احلويين

الرايض- دار الصميعي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي بلوغ املىن يف حكم االستمىن ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار أضواء السلف حممد فائق اجلوهريالعادة السرية عند الرجل واملرأة
الرايض

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (مكرر يف األجزاء احلديثية)ذم اللواط  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي ذم املسألة

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)حترمي اخلضاب ابلسواد 

حترمي النرد والشطرنج واملالهي، ويليه حبث خاص يف األغاين واملعازف
(مكرر يف كتب حترمي الغناء)وآالت املالهي للمحقق 

الرائسة العامة إلدارات( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنعمدة احملتج يف حكم الشطرنج
( هـ902)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نذير كعكة/ أسامة احلريري 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمان(الشدة)حكم الشرع يف لعب الورق 

اإلسبال لغري اخليالء، وبعض األحكام من أقوال السلف واألئمة الفضالء
يف ضوء الكتاب والسنة الغراء

-مكتبة ابن تيمية الوليد بن حممد سيف النصر
الشارقة

تقدمي
الشيخ أمحد بن حجر آل بو طامي

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينذم الكسل

دار اخللفاء للكتابسعد املزعلتبصري أويل األلباب مبا جاء يف جر الثياب
الكويت- اإلسالمي 

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد بن عبد هللا آل عبد الكرميدراسة أتصيلية- املخالفات الشرعية املتعلقة ابلرؤى واألحالم  تقدمي الشيخ
عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

الرايض- دار طويق فريد بن مصطفى السلماناخليانة، أسباهبا وأنواعها كما بينها القرآن الكرمي

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت - (ال حسد إال يف اثنتني)حديث 

-مؤسسة اجلريسي علي بن عائض آل فردانعادات القبائل وما فيها من املخالفات
الرايض

خطرها ومنهج الدعوة يف- األعراف واألحكام القبلية املخالفة لإلسالم 
(أمنية- اترخيية - دعوية - دراسة عقدية )إبطاهلا 

الرايض- دار الصميعي سامل بن سيف آل جربوع
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عام- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

اسطنبول- دار اللباب طه حممد فارسأسس معاجلة الفساد املايل واإلداري يف ضوء السنة النبوية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
آفات اللسان- مـناهي شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الصمت وآداب اللسان 
( هـ281)القرشي 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب الصمت وآداب اللسان
( هـ281)القرشي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم الكذب 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)الغيبة والنميمة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-ابن تيمية - النووي - الغزايل احذر البضاعة الذميمة؛ الغيبة والنميمة
ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز 

الرايض- دار طويق  إعداد
محود املطر

-دار الكلم الطيب ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة
دمشق

حتقيق
بديع السيد اللحام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد معجم املناهي اللفظية

الرايض- دار طيبة سليمان بن صاحل اخلراشياملستدرك على معجم املناهي اللفظية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملناهي اللفظية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
آفات اللسان- مـناهي شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينآفات اللسان يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن سعيد القحطاينعادات وألفاظ ختالف دين هللا احلق

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز بن علي احلريبتصويب وتغليط أللفاظ ومجل شائعة- حلن القول 

الرايض- مدار الوطن نظرات يف بعض احلكم واألمثال الشعبية مراجعة الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

الدمام- مكتبة املتنيب منرية بنت عايض العتييباملخالفات العقدية يف احلكم واألمثال النجدية

بريوت- دار األماجد مهند بن إبراهيم بن عمراناألخطاء العقدية يف العادات واألمثال الليبية

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن صاحل الغصنأحكام لعن الكافرين وعصاة املسلمني
الرايض

الرايض- دار ابن خزمية عبد هللا بن صاحل القصريشهادة الزور وخطرها

-اجلامعة اإلسالمية عبد الرحيم بن حممد املغذوياإلشاعة وآاثرها يف اجملتمع
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
آفات اللسان- مـناهي شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

املؤلفعبد الكرمي بن صاحل احلميداألدب بني زخارف القول وعبودية ذي اجلالل

-مكتبة دار املنهاج عبد احملسن بن عبد العزيز العسكرشعر الغزل ونظرة سواء
الرايض

الطائف- مكتبة املزيين ذايب بن سعد الغامديأخطاء شرعية وأغالط شعرية- شاعر املليون  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

69   من 63صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
غناء- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)ذم املالهي 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
يسري عبد الغين عبد هللا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاذم املالهي
( هـ281)القرشي 

جدة- توزيع مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

حترمي النرد والشطرنج واملالهي، ويليه حبث خاص يف األغاين واملعازف
وآالت املالهي للمحقق

الرائسة العامة إلدارات( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني 
الرايض- البحوث 

حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي الغناء والسماع: رسالة يف حترمي اجلنب الرومي، وكتاب
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد حترمي السماع
(هـ

احملقق حتقيق
حممد إسحاق حممد إبراهيم

يف ذم الغناء ودحض ما- املعيار يف الرد على املتمسكني بغري األخبار 
عليه جهلة الصوفية من الرقص ومصاحبة املردان

هبة هللا بن نصر احلراين احلنبلي
( هـ580)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مجال عزون. د

حممود بن أيب القاسم بن بدران2/1النهي عن الرقص والسماع 
( هـ665)الدشيت احلنفي 

-وقف السالم اخلريي 
الرايض

دراسة/حتقيق
علي مصري سيمجان فوترا

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(608 - 557/11ويقع ضمن جمموع الفتاوى )حكم السماع والرقص 
( هـ728)

األردن- مكتبة املنار  حتقيق
محاد سالمة

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالكالم على مسألة السماع
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
راشد بن عبد العزيز احلمد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
غناء- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(27- آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية )الكالم على مسألة السماع 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابننزهة األمساع يف مسألة السماع
( هـ795)أمحد 

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

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدكف الرعاع من حمرمات اللهو والسماع
( هـ974)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

1413)محود بن عبد هللا التوجيري فصل اخلطاب يف الرد على أيب تراب
(هـ

الكويت- دار األرقم  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

إمساعيل بن حممد األنصاري(رد على ابن حزم)تنبيه الالهي على حترمي املالهي 
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي 

حترمي آالت الطرب أو الرد ابلوحيني وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه
املبيحني للمعازف والغنا وعلى الصوفيني الذين اختذوه قربة ودينا

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الدمام- مكتبة الدليل 

اجلبيل- دار الصديق (الرد على ابن حزم)خمتصر حترمي آالت الطرب للشيخ األلباين 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااألدلة من الكتاب والسنة حترم األغاين واملالهي وحتذر منها
( هـ1420)

حكم اإلسالم يف املوسيقى: تنزيه الشريعة عن إابحة األغاين اخلليعة، ويليه
والغناء أليب بكر اجلزائري

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
غناء- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالغناء واملعازف يف ضوء الكتاب والسنة وآاثر الصحابة رضي هللا عنهم
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاإلمتاع يف حكم املعازف والغناء واإليقاع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد على كتاب أحكام الغناء)الريح القاصف على أهل الغناء واملعازف 
(واملعازف لسامل علي الثقفي

الطائف- مكتبة املزيين ذايب بن سعد الغامدي تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

رد علمي مؤصل على- إحتاف القاري ابلرد على مبيح املوسيقى واألغاين 
اجلديع

-دار التوحيد للنشر النميلي بن حممد الصبار
الرايض

الرايض- مكتبة املؤيد عبد هللا رمضان بن موسىالرد على القرضاوي واجلديع

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالتليد والطارف يف الرد على من أجاز املعازف

مصر- مكتبة دار احلجاز حممد بن عواد العنزيتشنيف األمساع أبن املعازف والغناء حرام ابإلمجاع تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

املدينة- الناشر املتميز أبو إسحاق الزنتايننقد كتاب إبطال دعوى اإلمجاع على حترمي مطلق السماع للشوكاين تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

رد على أكثر من عشرين)الرد على شبهات من أابح املوسيقى واألغنيات 
(شبهة

-دار التوحيد للرتاث حممد أنور مرسال
مصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
غناء- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

بريوت- دار اللؤلؤة صاحل بن عبد العزيز سنديكشف الغطاء عن أخطاء مبيح الغناء
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
رسائل يف حكم تعاطي الدخان والـُمـَخـد ِّرات- منهيات شرعية  :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

املواعظ احلسنة احلسينية يف مستعمل شرب التنت وشجرته اخلبيثة وآلته
القبيحة

عماد الدين حيىي بن أمحد بن حمسن
( هـ875)الصنعاين 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد هللا بن حممد الطيار. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الطياراملخدرات يف الفقه اإلسالمي

حتقيق الربهان يف شأن الدخان الذي يشربه الناس اآلن، وبذيله التعليقات
احلسان وفيها ثبت أبمساء الرسائل املؤلفة يف الدخان

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي
( هـ1033)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحكم شرب الدخان
( هـ1376)

-مركز بن صاحل الثقايف 
عنيزة

حممد بن إبراهيم آل الشيخفتوى يف حكم شرب الدخان
( هـ1389)

الرايض- دار القاسم 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنمادته وحكمه يف اإلسالم- التدخني 
( هـ1430)

الرايض- دار طيبة 

الرايض- دار بلنسية إبراهيم عباسكشف الشبهات عن أضرار القات
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الرايضة :املوضوع 

23:الفئة  إميانيات ورقائق وزهد وخطب ومنهيات وفضائل وتربية

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)جزء من كتاب رايضة األبدان 
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  ختريج
حممود بن حممد احلداد

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالفروسية احملمدية
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي
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