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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

الفتاوى ومجاميع المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،المؤلفاتالرسائل و 

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

أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء اختيار  مع الوضع في االعتبارالكتاب من مصدره، 

لح في وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة 

 .والسلوكوالشريعة العقيدة 

صول إلى المعلومة ، لتقريب الو 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

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 

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

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، ومن تبعهم بإحسان

  majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف المملكة العربية السعودية، 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  فتاوى ابن تيمية
26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(37-1)جمموع الفتاوى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(5-1)املستدرك على جمموع الفتاوى 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم6/1الفتاوى الكربى 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1جامع الرسائل واملسائل 
( هـ728)

جدة- دار املدين  حتقيق
حممد رشاد سامل. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي) ، تطبع ألول مرة 9/1- جامع املسائل 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1الفتاوى العراقية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد هللا عبد الصمد املفيت

تطبع)اجملموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ االسالم ابن تيمية 
2/1 (ألول مرة

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الدمام- دار ابن اجلوزي  مجع/حتقيق
هشام بن إمساعيل الصيين. د

القواعد النورانية يف اختصار الدرر املضية املشهور مبختصر الفتاوى
2/1املصرية البن تيمية 

البعلي، حممد بن علي احلنبلي
( هـ778)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان وأنس اليتامى

تتضمن ست رسائل يف أصول الفقه)اجملموعة األوىل - جامع الفصول 
(والعقيدة وغريها

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وحتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

19   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى ابن تيمية

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

املسائل واألجوبة البن تيمية، وفيها جواب سؤال أهل الرحبة، ومعه
اختيارات وترمجة للذهيب

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسني بن عكاشة

لندن- جملة البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف(دراسة عقدية)رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية 

مناظرات ابن تيمية ألهل امللل–  مقاال عن ابن تيمية وتراثه 30)تيميات 
(دراسة عقدية– رسائل ومسائل منسوبة البن تيمية – والنحل 

-شركة رسالة دار البيان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن انصر الطيار5/1تقريب فتاوى ورسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي 5/1التهذيب والتذهيب جملموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية  هتذيب
عاصم بن حممد اللحيدان. د

بريوت- دار ابن حزم مروان كجك6/1ختريج أحاديث جمموع فتاوى ابن تيمية 

-دار الكتب العلمية جمدي بن منصور الشورىاحلاوي يف ختريج أحاديث جمموع الفتاوي
بريوت

19   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى جمامع علمية

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

الرايض- مكتبة املعارف اللجنة الدائمة لإلفتاء26/1فتاوى اللجنة الدائمة  مجع
أمحد بن عبد الرزاق الدويش

الرايض- دار التوحيد 2/1اجلامع من إصدارات الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  إعداد
وليد أبو غازي وخالد العرفج

هيئة كبار العلماء ابململكة العربية7/1أحباث هيئة كبار العلماء 
السعودية

الرايض- دار زمزم 

لبنان- مؤسسة الراين ملخصات أحباث هيئة كبار العلماء مجع
سليمان بن صاحل اخلراشي

-جممع الفقه اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي4/1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
مكة

19   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى لعلماء شىت

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن( هـ458)جمموع رسائل اإلمام القاضي أيب يعلى ابن الفراء 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجمموع رسائل ابن اجلوزي يف اخلطب واملواعظ واحلكاايت والفوائد العامة
( هـ597)البغدادي 

بريطانيا- جملة احلكمة  حتقيق وتعليق
وليد احلسني وهالل انجي

فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه، ومعه
أدب املفيت واملستفيت

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن
( هـ643)الشهرزوري 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

الدمام- دار ابن القيم ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف فتاوى النووي حتقيق
مصطفى حممود األزهري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف من فتاوى اإلمام النووي، املسماة ابملسائل املنثورة
دمشق

حتقيق/ترتيب
حممد احلجار/عالء الدين بن العطار

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدجمموع رسائل احلافظ ابن عبد اهلادي
( هـ744)املقدسي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسني بن عكاشة

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(رسائل كاملة يف مواضيع متنوعة)ري الفسائل يف جمموع الرسائل 
( هـ744)املقدسي 

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

عناية
رائد يوسف الرومي

761)خليل بن كيكلدي العالئي 2/1جمموع رسائل احلافظ العالئي 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وائل حممد بكر زهران

أبو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بنفتاوى اإلمام الشاطيب
( هـ790)موسى األندلسي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد أبو االجفان. د

19   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى لعلماء شىت

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن5/1جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي 
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

( هـ911)جالل الدين السيوطي 30/1جمموع رسائل العالمة السيوطي 
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
جمموعة من الباحثني

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد14/1موسوعة العالمة ابن خلدون 
( هـ808)

دار الكتاب املصري، دار
الكتاب اللبناين

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن( رسالة13حيوي )جمموع فيه رسائل للحافظ انصر الدين الدمشقي 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جمموع مؤلفات الشيخ العالمة الفقيه أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي
( هـ948)النجدي احلنبلي 

أمحد بن حيىي بن عطوة التميمي
( هـ948)النجدي احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وحتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

1099)جمموع فتاوى الشيخ الفقيه القاضي عبد هللا بن حممد بن دهالن 
(هـ

عبد هللا بن حممد بن هدالن
( هـ1099)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د

حيوي مثانني رسالة - ( هـ1014)جمموع رسائل العالمة املال علي القاري 
يف خمتلف الفنون

املال علي القاري، علي بن سلطان
( هـ1014)حممد 

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
مجاعة  من الباحثني

حيوي - 10/1 ( هـ1033)جمموع رسائل العالمة مرعي الكرمي احلنبلي 
 رسالة54

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي
( هـ1033)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
مجاعة  من الباحثني

الصنعاين، حممد بن إمساعيلاجملموع من رسائل الصنعاين
( هـ1182)

مكتبة أوالد الشيخ
مصر- للرتاث 

ختريج
إمساعيل بن إبراهيم آل أضامي

19   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى لعلماء شىت

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

الصنعاين، حممد بن إمساعيلجمموع الرسائل الفقهية
( هـ1182)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري

الصنعاين، حممد بن إمساعيلجمموع فيه فتاوى ورسائل العالمة حممد بن إمساعيل الصنعاين
( هـ1182)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد صباح منصور

الصنعاين، حممد بن إمساعيل7/1عون القدير من فتاوى ورسائل ابن األمري 
( هـ1182)

دمشق- دار ابن كثري  مجع وترتيب وحتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلياألجوبة النجدية عن األسئلة النجدية
( هـ1188)

عمَّان- دار الفتح  حتقيق
مبارك بن راشد اخلثالن

العقيدة واآلداب، الفقه،)جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
خمتصر سرية الرسول، التفسري وخمتصر زاد املعاد، الرسائل الشخصية،

جامعة اإلمام حممد بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
الرايض- سعود 

جمموعة رسائل للشيخ حممد بن عبد الوهاب طبعت عام- اجلواهر املضية 
 هـ أبمر من امللك عبد العزيز آل سعود1349

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

مسائل الشيخ سليمان بن علي بن مشرف جده الشيخ حممد بن
عبدالوهاب رمحهم هللا

سليمان بن علي بن مشرف
( هـ1079)

الرايض- مكتبة املعارف  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن إمساعيل

الرايض- دار القاسم أئمة الدعوة النجدية16/1الدرر السنية من الفتاوى النجدية  مجع
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

الرايض- دار األخيار أئمة الدعوة النجدية5/1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لعلماء جند األعالم 

19   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فتاوى لعلماء شىت

26:الفئة  فتاوى وجماميع رسائل ومؤلفات

دار املعمر للطباعة( هـ1225)محد بن انصر آل معمر جمموعة املسائل والرسائل والفتاوى
والنشر والتوزيع

اليمن- مكتبة اجليل ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 12/1الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

وهو جمموع حيتوي على شرح)الرسائل السلفية يف إحياء سنة خري الربية 
–رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة – الصدور يف حترمي رفع القبور 

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

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيرسائل وفتاوى الشيخ عبد هللا عبد الرمحن أاب بطني
( هـ1282)

الرايض- دار الشريف  مجع
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

الرايض- دار العقيدة سلطان الفايزفقه مفيت الداير النجدية الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مفيت)جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العالمة عبد هللا عبد الرمحن أاببطني 
(البالد النجدية

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني
( هـ1282)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تقدمي/حتقيق
الشيخ صاحل الفوزان/خالد السكران

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ1306)حممد البشري اإلبراهيمي 5/1آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي 
تونس

مجع/إعداد
أمحد طالب اإلبراهيمي. د

دليل"فتاوى اإلمام الشريف صديق بن حسن القنوجي البخاري، املسمى 
"الطالب على أرجح املطالب

حممد صديق بن حسن القنوجي
( هـ1307)

الرايض- دار الداعي  عناية/ترمجة
حممد لقمان السلفي. د/ ليث آل حممد 

اجملموع ملؤلفات الشيخ الفقيه القاضي العالمة أمحد بن إبراهيم العيسى
( هـ1329)احلنبلي 

1329)أمحد بن إبراهيم بن عيسى 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د
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الرايض- مكتبة اهلداية ( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق ( هـ1349)اجملموع املفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن محد بن عتيق  مجع
إمساعيل بن سعد بن عتيق

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقريجمموعة الرسائل العقدية
( هـ1349)

الرايض- دار الفضيلة  دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ1358)ابن ابديس، عبد احلميد 4/1آاثر ابن ابديس 
تونس

إعداد
عمار الطاليب. د

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر27/1جمموع مؤلفات الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي 
( هـ1376)

الرايض- دار امليمان  إشراف
أربعة من أبناء الشيخ

وهي الرسائل الشخصية املرسلة من)األجوبة النافعة عن املسائل الواقعة 
ينشر ألول )(الشيخ عبد الرمحن بن سعدي اىل تلميذه عبد هللا بن عقيل

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألجوبة السعدية عن املسائل القصيمية
( هـ1376)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مراسالت بني ابن سعدي وبعض)األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية 
(علماء الكويت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مركز البحوث
والدراسات الكويتية

دراسة/حتقيق
وليد بن عبد هللا امليس

 رسالة يف العقيدة31- جمموع ابن سعدي يف العقيدة واملنهج والدعوة 
وأصول الدين واملنهج والشبهات والردود والدعوة وحماسن اإلسالم

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مصر- دار االستقامة 

مصر- مكتبة السنة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر (جمموع مقاالت وأحباث)كلمة احلق  تقدمي
عبد السالم حممد هارون
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القاهرة- دار التأصيل ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر مجهرة حبوث ومقاالت الشيخ أمحد حممد شاكر إعداد
أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

جامع)جمموع الرسائل واملنظومات العلمية للعالمة حافظ بن أمحد احلكمي 
(الثين عشر رسالة تطبع ألول مرة

مصر- دار االستقامة ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

شيخ) ( هـ1377)موسوعة األعمال الكاملة لإلمام حممد اخلضر حسني 
15/1 (اجلامع األزهر وعالمة بالد املغرب

دمشق- دار النوادر ( هـ1377)حممد اخلضر حسني  مجع
علي الرضا احلسيين

ابن مانع، حممد بن عبد العزيز( هـ1385)املنتقى من أعمال الشيخ حممد ابن مانع رمحه هللا 
( هـ1385)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي25/1آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي 
( هـ1386)

مكة- دار عامل الفوائد  إعداد
مجاعة  من الباحثني

عبد العزيز بن حممد الشثري( هـ1387)رسائل الشيخ عبد العزيز بن حممد أبو حبيب الشثري 
( هـ1387)

الرايض- دار احلبيب  إعداد
حممد بن انصر الشثري. د

حممد بن إبراهيم آل الشيخ13/1جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 
( هـ1389)

مجع وترتيب وحتقيق
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

عبد هللا بن إبراهيم القرعاويجمموع األجوبة املفيدة
( هـ1389)

مجع
عمر بن إبراهيم التوجيري

جمموع مؤلفات الشيخ فاحل بن مهدي بن سعد آل مهدي النجدي احلنبلي
( هـ1391)

1391)فاحل بن مهدي آل مهدي 
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د
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حممد األمني بن حممد املختار11/1آاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  إشراف
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

مكة- دار عامل الفوائد زاهر بن حممد الشهري2/1الفهارس الشاملة آلاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 

الرايض- دار طيبة ( هـ1395)حممد بن خليل هراس حممد خليل هراس. فتاوى األستاذ العالمة د مجع
عبد الكرمي بن عبد اجمليد درويش

ابن محيد، عبد هللا بن حممدفتاوى مساحة الشيخ عبد هللا بن محيد
( هـ1402)

الرايض- دار القاسم  عناية
عمر بن حممد القاسم

ابن محيد، عبد هللا بن حممدالفتاوى والدروس يف املسجد احلرام
( هـ1402)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
إبراهيم بن علي احلمدان

ابن محيد، عبد هللا بن حممدجمموع مقاالت مساحة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد
( هـ1402)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1403)حممد بن علي احلركان ( هـ1403)جمموع مقاالت معايل الشيخ حممد بن علي احلركان 
الرايض

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د

رسائل العالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل املغريب للعلماء والوجهاء
4/1

الكويت- دار لطائف ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل  مجع
مشهور بن حسن آل سلمان

املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء) 7/1جمموع الشيخ عبد هللا الدويش 
الظالل، التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد، التنبيه على أخطاء ابن

1409)عبد هللا بن حممد الدويش 
(هـ

القصيم- دار العليان 
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اجملموعة األوىل- جمموع مؤلفات ورسائل العالمة محود التوجيري رمحه هللا 
(حتتوي على أربعة عشر مؤلفا)

1413)محود بن عبد هللا التوجيري 
(هـ

-دار اإلمام البخاري 
قطر

عناية
القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة

دار الفضيلة للنشر( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي 2/1 ( هـ1415)فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي 
والتوزيع

إعداد
وليد منسي والسعيد بن صابر

الطائف- مكتبة املورد ( هـ1415)ترمجة وجامع فتاوى العالمة اإلمام عبد الرزاق بن عفيفي  مجع
حممود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الرايض- مدار الوطن ( هـ1415)حوار علمي مع مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  إعداد
السعيد بن صابر عبده. د

عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري ( رسائل10)رسائل فقهية 

1419)صاحل بن علي بن غصون 9/1مثر الغصون من فتاوى الشيخ صاحل بن علي بن غصون 
(هـ

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا30/1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 
( هـ1420)

الرايض- مكتبة املعارف  مجع
حممد بن سعد الشويعر. د

مجعية إحياء الرتاثكـنز اإلفادات يف فهرسة جمموع فتاوى ومقاالت
الكويت- اإلسالمي 

إشراف
حممد بن محد احلمود النجدي. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللادروس وفتاوى يف املسجد احلرام
( هـ1420)

مجعه
صالح الدين بن عثمان بن أمحد
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافتاوى وتنبيهات ونصائح
( هـ1420)

بريوت- دار اجليل 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا4/1فتاوى نور على الدرب 
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن  مجع
عبد هللا الطيار وحممد املوسى. د

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على جمموعة من
3/1الكتب يف فنون خمتلفة 

الرايض- دار الدرر  عناية تلميذه
عبد العزيز بن عبد هللا بن قاسم

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(تقدم ذكره يف أركان اإلسالم)أركان اإلسالم 
( هـ1420)

الرايض- دار الداعي  إعداد
لقمان السلفي. د

تقدم ذكره يف أركان)حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم 
(اإلسالم

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

-دار الفائزين للنشر 
الرايض

مجع
حممد بن شايع الشايع

الرايض- دار ابن خزمية الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابن ابز والعلماء إعداد
حممد املوسى وحممد احلمد

الرايض- دار التدمرية (رمحه هللا تعاىل)مسائل اإلمام ابن ابز  تقييد
حممد بن عبد هللا بن مانع

-مكتبة اإلمام ابن القيم مسائل أيب عمر السدحان لإلمام ابن ابز رمحه هللا
الرايض

تقدمي املشائخ
صاحل الفوزان وعبد هللا اجلربين

تقييدسؤاالت ابن وهف لشيخ اإلسالم اإلمام اجملدد عبد العزيز بن ابز
سعيد بن علي بن وهف القحطاين. د
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رسائل مساحة الشيخ عبد العزيز بن- الرسائل البازية إىل الداير احلضرمية 
(ابز إىل حضرموت

الرايض- دار الوفاق  مجع وإعداد
حممد بن سعيد بكران

الدمام- دار ابن اجلوزي مسائل اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا قيدها
حممد بن عبد العزيز بن سعد. د

مصر- دار ابن عباس 18/1جامع تراث األلباين يف الفقه  صنعه
شادي بن حممد آل نعمان. د

مصر- دار البخاري نظري رمضان حجي(فهرس املسائل اليت انقشها األلباين)إرشاد القاصي والداين إىل فقه األلباين 

1420)حممد انصر الدين األلباين األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين الفتاوى الكويتية والفتاوى األسرتالية
(هـ

الرايض- دار الضياء  مجع
عمرو عبد املنعم سليم

سكينة بنت الشيخ حممد انصرسألت أيب العامل اإلمام حممدا نصر الدين بن نوح األلباين رمحه هللا تعاىل
الدين األلباين

لبنان- مؤسسة الراين 

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 9/1جمموعة مؤلفات الشيخ عطية حممد سامل 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل30/1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
( هـ1421)

الرايض- دار الثراي 
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ابن عثيمني، حممد بن صاحل10/1لقاء الباب املفتوح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل12/1فتاوى نور على الدرب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل18/1دروس وفتاوى من احلرمني الشريفني 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل4/1اللقاءات الشهرية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى سؤال على اهلاتف 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى على الطريق يف مسائل متنوعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(تقدم يف أركان اإلسالم)فتاوى أركان اإلسالم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1الدروس الفقهية من احملاضرات اجلامعية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاللقاءات الرمضانية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلأجوبة خمتصرة يف مسائل متنوعة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيار2/1 (ابن ابز وابن عثيمني)لقاءايت مع الشيخني 

مجع( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي جمموع فتاوى الوادعي
صادق بن حممد البيضاين

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي حتفة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريب

خطب وحماضرات ومواعظ اإلمام اجملدد مقبل بن هادي- اجلامع الكبري 
2/1الوادعي اليماين 

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 
صنعاء

ختريج/مجع
أيب عبد هللا املصنعي

جمموع مؤلفات وحتقيقات فضيلة الشيخ الدكتور عبد السالم بن برجس آل
7/1 ( هـ1425)عبد الكرمي رمحه هللا 

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

1426)عبد هللا بن حسن بن قعود جمموع رسائل ومقاالت
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء 

1429)جمموع مقاالت الشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد القضاعي 
(هـ

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

مجع وإعداد
انصر بن سعود السالمة. د

القاهرة- دار ابن حزم ( رسالة15)جمموعة رسائل فضيلة الشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد 
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الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن سعد الطخيسرمحه هللا- سؤااليت لفضيلة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي 3/1فتح الرب الودود يف الفتاوى والرسائل والردود 

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيدرر وفوائد من دروس وفوائد الشيخني الوادعي والنجمي

مثرات التدوين من فتاوى مساحة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين
2/1

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج وتعليق
طارق بن حممد اخلويطر. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام 11/1جمموع مؤلفات وحتقيقات فضيلة الشيخ حممد بن سليمان آل بسام 

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز2/1فتاوى ابن عقيل 
( هـ1432)

القاهرة- دار التأصيل 

جمموع كتب ورسائل ومقاالت الشيخ عبد هللا بن خلف السبت رمحه هللا
4/1 ( هـ1433 - 1366)

1433)عبد هللا بن خلف السبت 
(هـ

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

صاحل بن عبد الرمحن احلصني2/1األعمال الكاملة لفضيلة الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصني 
( هـ1434)

منتدى العالقات العربية
نشر مكتبة- والدولية 

مجع/إعداد
رائد السمهوري

اجملموعة الكاملة ملؤلفات مساحة الشيخ العالمة حممد بن عبد هللا السبيل
رمحه هللا

1434)حممد بن عبد هللا السبيل 
(هـ

-مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل حبوث ورسائل شرعية
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد 

العقد املنضد اجلديد يف اإلجابة عن مسائل يف الفقه واملناهج والتوحيد
( سؤال وجواب2000أكثر من ) 5/1

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 
اجلزائر

1442)حممد بن إمساعيل العمراين 3/1نيل األماين بفتاوى القاضي حممد بن إمساعيل العمراين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  مجع/ترتيب/ختريج
عبد هللا بن قاسم ذيبان

-مكتبة الغرابء األثرية صاحل بن فوزان الفوزاناملنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان
املدينة

مجع
عادل بن علي الفريدان

الرايض- دار الصميعي صاحل بن فوزان الفوزانمسائل علمية وفتاوى شرعية

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانلقاء مع أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

ألقاها يف مشعر مىن مرتبة- دروس وفتاوى لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان 
على أبواب العلم

الرايض- دار التوحيد صاحل بن فوزان الفوزان إعداد
إبراهيم بن علي احلمدان

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر6/1كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد22/1اجلامع للبحوث والرسائل 
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املدينة- دار اإلمام مسلم عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر22/1اجلامع للمؤلفات والرسائل 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد الطيار27/1عبد هللا بن حممد الطيار . جمموع مؤلفات ورسائل وحبوث األستاذ د

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعدجامع الرسائل واملقدمات

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ19/1جمموعة العقيدة 
الرايض- 

مكتب الدعوة بسلطانةصاحل بن عبد العزيز آل الشيخ7/1جمموعة الفقه واحلديث والتفسري 
الرايض- 

عقدية، تراجم، تفسري، العلم وآداب املتعلم،)سلسلة احملاضرات العلمية 
7/1 (منهجية، فقهية، سياسية

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخلي15/1جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة ربيع بن هادي 

الكويت- دار اخلزانة وصي هللا بن حممد عباسجمموعة حبوث علمية

مصر- دار التقوى أبو إسحاق احلويين(إقامة الدالئل على عموم املسائل)فتاوى أيب إسحاق احلويين، املسمى 
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الرايض- دار العاصمة عبد هللا بن سليمان بن منيع3/1جمموع فتاوى وحبوث الشيخ عبد هللا بن منيع  

ابن ابز،)فتاوى علماء البلد احلرام - الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية 
(ابن عثيمني، الفوزان، ابن جربين، اللجنة الدائمة

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

إعداد
خالد بن عبد الرمحن اجلريسي. د
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