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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

وذلك  ،الفقه فنالمصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد ذكرت مع اسم   ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب مساهمة متواضعة مني 

مع الوضع في لتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر

على  في االستدالل الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء يار اخت االعتبار

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

إلى المعلومة ، لتقريب الوصول 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،
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

حبوث يف علم الفقه، ومناهج فقهاء :املوضوع 
09:الفئة  فقه

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن عبد هللا بن محيدصناعة الفقه
الرايض

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيليمدخل للفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية- املقدمات للبيت الفقهي 
اجلزائر

اجلزائر- دار احملسن حممد بن عمر ابزمولخصوصية التناول يف العلوم: مقدمات يف الفقه اإلسالمي، ويليه

وعلي بن ( هـ1420)حممد إبراهيم احلنابلة- الشافعية - املالكية - املذهب عند احلنفية 
( هـ1419)حممد اهلندي 

الطائف- مكتبة الصديق  عناية
تركي حممد النصر

عبد القادر بن بدران الدمشقياملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ1346)

بريوت- مؤسسة الرسالة  تصحيح وتعليق وتقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيلأصول املذهب احلنبلي
( هـ1432)

اجلمعية الفقهية السعودية
الرايض- 

عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر. د

حبث - (كتبه- مصطلحاته - نشأته )حماضرات عن املذهب احلنبلي 
ُمـَحـكَّـم

تقدمي املشايخ( هـ1439)فهد بن صقر الروقي 
عبد هللا املطلق وصاحل بن محيد

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيدراسة أصولية مقارنة- أصول مذهب اإلمام أمحد 

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن حممد احلجيالناملذهب احلنبلي، وجهود اململكة العربية السعودية يف خدمته والعناية به

105   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم الفقه، ومناهج فقهاء :املوضوع 

09:الفئة  فقه

اجلمعية الفقهية السعوديةإبراهيم بن عبد هللا اإلبراهيماملدخل إىل أصول الفقه احلنبلي
الرايض- 

حياته وآاثره - ((زاد املستفنع))اإلمام الفقيه موسى احلجاوي وكتابه 
وعقيدته ، ودراسة املسائل الفقهية اليت خالف فيها الراجح يف املذهب

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

الرايض- دار الصميعي صاحل بن حممد آل الشيخاملنهج الفقهي ألئمة الدعوة السلفية يف جند

املذهب احلنفي، أصله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته
2/1

الرايض- مكتبة الرشد أمحد حممد النقيب

مصر- دار اللؤلؤة أشرف خليفة السيوطيمصطلحاته، علماؤه، مدارسه- معجم الفقه املالكي 

مركز مناء للبحوثمجعان بن حممد الشهري(أطروحة دكتوراه)أسسه وآلياته وتطبيقاته - منهج ابن حزم املعريف 
بريوت- والدراسات 

القاهرة- دار اإلحسان حممود عيدان وأمحد علواننشأهتا وأصوهلا ورجاهلا- الظاهرية 

االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهية، ويليها رسالة يف جتريد أقوال
اإلمام داود الظاهري من كتب احلنابلة املشهورة للشيخ حممد بن حسن

بريوت- دار اللؤلؤة عبد السالم بن حممد الشويعر حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

فوائد: مكرر يف فئة املصطلح)أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء 
(وحبوث يف علم احلديث

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل

105   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم الفقه، ومناهج فقهاء :املوضوع 

09:الفئة  فقه

:مكرر يف فئة املصطلح)أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء 
(فوائد وحبوث يف علم احلديث

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل

األلفاظ املدرجة يف أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء
دراسة حديثية فقهية - (األئمة األربعة)

الرايض- دار امليمان عزت رويب اجلرحي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ370)حممد بن أمحد األزهري الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي
بريوت

دراسة وحتقيق
عبد املنعم طوعي بشنايت. د

بريوت- دار النفائس ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (مصطلحات فقهية يف أهم كتب الشافعية)هتذيب األمساء واللغات  حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

حامد. حممد رواس قلعة جي و د(اجنليزي- عريب )معجم لغة الفقهاء 
صادق

األردن- دار النفائس 

دمشق- دار الفيحاء ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف هتذيب األمساء واللغات حتقيق
عبده علي كوشك

الكويت- دار فارس عمر مصطفى أمحدمعجم تراث الفقه الشافعي

-دار امللتقى العلمي جممول بنت أمحد اجلدعايناالستدراك الفقهي أتصيال وتطبيقا
مكة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن حممد الساملأتصيال وتطبيقا- القول الغلط يف الفقه اإلسالمي  تقدمي
أمحد بن حممد اخلليل. د

105   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف علم الفقه، ومناهج فقهاء :املوضوع 

09:الفئة  فقه

الرايض- وقفية التحبري عبد هللا بن سعد الرشيداملدخل لدراسة النوازل الفقهية

الرايض- إثراء املتون عبد العزيز بن إبراهيم الشبلمقدمات فقه النوازل

الرايض- دار الصميعي ( هـ1439)فهد بن صقر الروقي اختالف الفقهاء إشراف الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن بن غداين

الرايض- مكتبة الرشد هشام بن عبد امللك آل الشيخأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي تقدمي املشايخ
عبد العزيز آل الشيخ وصاحل الفوزان

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر اتريخ الفقه اإلسالمي

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعاناملدخل للفقه اإلسالمي

مركز مناء للبحوثهيثم بن فهد الرومي(قراءة يف علم اتريخ الفقه والتشريع واملداخل الفقهية)فقه اتريخ الفقه 
بريوت- والدراسات 

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيخالصة اتريخ التشريع ومراحله الفقهية
الرايض

«الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي»رسالة يف تقرير ونقض كتاب 
( هـ1376)حملمد بن حسن احلجوري 

احملقق( هـ1355)حممد بن حسني الفقيه  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

105   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الفقه احلنفي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

دمشق- دار النوادر ( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين (من أوائل ما ألف يف أدلة املذهب احلنفي) 2/1كتاب اآلاثر  حتقيق
خالد العواد

-دار الكتب العلمية ( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين 2/1كتاب اآلاثر 
بريوت

حتقيق
أبو الوفاء األفغاين

وزارة األوقاف والشؤون( هـ189)حممد بن احلسن الشيباين 12/1األصل 
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
حممد بوينوكالن. د

القاهرة- عامل الكتب ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد شرح معاين اآلاثر حتقيق
حممد النجار وحممد جاد احلق

سليمان- عبد الرمحن دمشقية فهارس شرح معاين اآلاثر
احلرش

الرايض- دار طيبة 

الدمام- دار ابن القيم ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ370)اجلصاص، أمحد بن علي 1/8يف الفقه احلنفي  ( هـ321)شرح خمتصر الطحاوي 
بريوت

حتقيق
عصمت هللا عناية هللا حممد. د

القاهرة- دار السالم ( هـ428)القدوري، أمحد بن حممد 12/1 (التجريد)املوسوعة الفقهية املقارنة  دراسة/حتقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية 

483)السرخسي، حممد بن أمحد 30/1املبسوط 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي

105   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الفقه احلنفي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

587)أبو بكر بن مسعود الكاساين 10/1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

الفتاوى البزازية أو اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة
2/1النعمان 

حممد حممد بن شهاب الكردي
( هـ827) (البزازي)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
سامل موسى البدري

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد19/1خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر 
( هـ855)احلنفي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
ايسر بن إبراهيم بن حممد

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد21/1خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر 
( هـ855)احلنفي 

الرايض- دار املنهاج  حتقيق
السيد أرشد املدين

:، وهبامشه( هـ428) (القدوري)خمتصر القدوري، أمحد حممد البغدادي 
الرتجيح والتصحيح على القدوري

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا
( هـ879)السودوين احلنفي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عبد هللا نذير وأمحد مزي. د

يف الفقه ( هـ428)شرح ملختصر القدوري - اللباب يف شرح الكتاب 
6/1احلنفي 

عبد الغين الغنيمي امليداين الدمشقي
( هـ1298)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
سائد بكداش. د

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغاالتصحيح والرتجيح على القدوري
( هـ879)السودوين احلنفي 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق ودراسة
شوكت كراسنيش األلباين. د

ويليه (حاشية ابن عابدين)رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار 
11/1تكملته قرة عيون األخيار حملمد عالء الدين أفندي 

1252)حممد أمني بن عمر عابدين 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد صبحي حالق وعامر حسني

اجلمع بني اآلاثر مما اتفق على روايته أبو يوسف القاضي وحممد بن احلسن
الشيباين عن أيب حنيفة

حممد أيوب الرشيدي

105   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الفقه احلنفي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

دمشق- دار القلم حممد قاسم املظفر فوزي3/1أدلة احلنفية من األحاديث النبوية على املسائل الفقهية  عناية وختريج
حممد رمحة هللا الندوي

105   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- فقه مالكي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

بريوت- دار صادر ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 6/1املدونة  رواية
( هـ240) (سحنون)عبد السالم بن سعيد التنوخي 

ابن أيب زيد القريواين، عبد هللا15/1النوادر والزايدات على ما يف املدونة من زايدات 
( هـ386) (مالك الصغري)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد األمني بو خبزة- عبد الفتاح احللو 

عبد الوهاب بن علي الثعليبشرح خمتصر املدونة البن أيب زيد القريواين- املمهد 
( هـ422)البغدادي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد اجمليد خالوي. د

البن)البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة 
وضمنه املستخرجة من األمسعة املعروفة ابلعتبية (رشد

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ255)حممد العتيب القرطيب 
بريوت

إعداد
حممد حجي وآخرون. د

الدمام- دار ابن القيم ( هـ256)فتاوى بن سحنون، حممد بن عبد السالم التنوخي القريواين  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

536)التلقني يف الفقة املالكي، ومعه تعليقات من شرح التلقني للمازري 
، وحتصيل ثلج اليقني للسجلماسي( هـ662)هـ، وروضة املستبني البن بزيزة 

عبد الوهاب بن علي الثعليب
( هـ422)البغدادي 

أبو- دار اإلمام مالك 
ظيب

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالكايف يف الفقه على مذهب أهل املدينة
( هـ463)النمري 

دمشق- دار ابن كثري  ختريج وضبط
حمفوظ بن حممد العيود اجلزائري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ536)حممد بن علي املازري 8/1شرح التلقني 
بريوت

حتقيق
حممد املختار السالمي

( هـ478)علي بن حممد اللخمي 14/1التبصرة 
(عامل أفريقية)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة/حتقيق
عبد الكرمي جنيب. د
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أمحد بن حممد القلشاين املغريب8/1حترير املقالة يف شرح الرسالة 
( هـ863)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وختريج وتعليق
أبو الفضل الدمياطي أمحد بن علي

كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القريواين، مع حاشية العدوي
3/1 ( هـ1189)للشيخ علي الصعيدي العدوي 

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ939)علي بن خلف املنويف 
مصر

ضبط وختريج
حممد حممد اثمر

حممد بن إبراهيم بن خليل التتائي(البن أيب زيد القريواين)تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة 
( هـ942)

حتقيق ودراسة
حممد عايش. د

شرح على املذاهب)الفتح الرابين على نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين 
(األربعة

بريوت- دار ابن حزم حممد أمحد الداه الشنقيطي

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللامنتخب األحكام
( هـ399)

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

حتقيق
حممد محاد. د

520)فتاوى ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي 
3/1 (هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
املختار بن الطاهر التليلي. د

ابن رشد القرطيب، حممد بن أمحدبداية اجملتهد وهناية املقتصد
( هـ595)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
ماجد احلموي

ابن رشد القرطيب، حممد بن أمحد4/1بداية اجملتهد وهناية املقتصد 
( هـ595)

الرايض- دار املغين  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري6/1بداية اجملتهد البن رشد : اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، ومعه
( هـ1380)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب 
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-مكتبة دار املنهاج صاحل بن علي الشمرايناألقوال الشاذة يف بداية اجملتهد البن رشد
الرايض

بريوت- دار ابن حزم حممد بن محود الوائليبغية املقتصد شرح بداية اجملتهد

السبيل املرشد إىل بداية اجملتهد: شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد وهبامشه
4/1وهناية املقتصد 

الرايض- دار الصميعي  شرح وحتقيق وختريج
عبد هللا العبادي. د

إبراهيم بن أيب زكراي التلمسايناللمع يف الفقه على مذهب اإلمام مالك
( هـ636)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد شايب شريف

-دار الكتب العلمية 3/1من تفسريه  ( هـ671)جامع األحكام الفقهية لإلمام القرطيب 
بريوت

مجع
فريد بن عبد العزيز اجلندي

749)حممد بن عبد السالم اهلواري 15/1تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات البن احلاجب 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
أمينة بنت مسعود الربيكي

شفاء الغليل يف حل مقفل خليل حملمد بن أمحد: خمتصر خليل، ومعه
(هـ919)العثماين املكناسي 

القاهرة- دار احلديث ( هـ767)خليل بن إسحاق اجلندي  حتقيق
أمحد حممود العتموين

خمتصر الشيخ»، ومعه « خمتصر الشيخ خليل»مواهب اجلليل يف شرح 
7/1 ( هـ776)للشيخ خليل بن إسحاق اجلندي املالكي « خليل

احلطاب، حممد بن حممد املغريب
( هـ954)

موريتانيا- دار الرضوان 
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204)الشافعي، حممد بن إدريس 11/1األم 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

بريوت- دار املعرفة ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي (مطبوع ملحقا ابألم للشافعي)خمتصر املزين 

الدمام- دار مدارج ( هـ264)املزين، إمساعيل بن حيىي 3/1املختصر من علم الشافعي ومن معىن قوله  تصحيح وتعليق
عبد هللا شرف الدين الداغستاين

عبد هللا بن حممد بن زايد النيسابوري(زايدات يف الطرق لتقوية أحاديث املذهب)الزايدات على كتاب املزين 
( هـ324)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
خالد بن هايف املطريي. د

القفال، عبد هللا بن أمحد املروزيفتاوى القفال
( هـ417)

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مصطفى حممود األزهري

-دار الكتب العلمية ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد 20/1احلاوي الكبري 
بريوت

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن6/1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 
( هـ476)علي 

دمشق- دار القلم  حتقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح
حممد الزحيلي. د

اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا12/1هناية املطلب يف دراية املذهب 
( هـ478)

جدة- دار املنهاج  حتقيق
عبد العظيم حممود الديب. د

جدة- دار املنهاج ( هـ558)حيىي بن أيب اخلري العمراين 14/1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 
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623)الرافعي، عبد العزيز بن حممد 14/1 (املعروف ابلشرح الكبري)العزيز يف شرح الوجيز 
(هـ

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن4/1 (أليب حامد الغزايل)شرح مشكل الوسيط 
( هـ643)الشهرزوري 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة وحتقيق
عبد املنعم خليفة أمحد بالل. د

عبد الغفار بن عبد الكرمي القزوييناحلاوي الصغري
( هـ665)الشافعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
صاحل بن حممد اليابس. د

نسخة اإلمام تقي الدين السبكي- اجملموع شرح املهذب للشريازي 
املسموعة من نسخة اإلمام النووي

بريوت- دار املقتبس ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 

جدة- مكتبة اإلرشاد ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 16/1اجملموع شرح املهذب للشريازي  تكميل/تعليق/حتقيق
حممد جنيب املطيعي

-املكتب اإلسالمي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 12/1 (خمتصر فتح العزيز للرافعي)روضة الطالبني وعمدة املفتني 
بريوت

إشراف
زهري الشاويش

روضة الطالبني للنووي، ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي،
8/1ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للسيوطي 

-دار الكتب العلمية جالل الدين السيوطي/ النووي
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 3/1 (اختصار احملرر للرافعي)منهاج الطالبني وعمدة املفتني 
بريوت

حتقيق
أمحد احلداد. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر2/1الديـباج يف توضيح املنهاج 
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
حيىي مراد
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ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري16/1عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج 
( هـ804)الشافعي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد الرابط وجمموعة ابحثني

جالل الدين احمللي، حممد بن أمحد2/1كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني 
( هـ864)الشافعي 

جدة- دار املنهاج  عناية
حممود صاحل أمحد حسن احلديدي

ابن أيب شهبة، حممد بن أيب بكر6/1بداية احملتاج يف شرح املنهاج 
( هـ874)الدمشقي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

الشافعي)أمحد بن محزة الرملي 8/1هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 
( هـ1004 )(الصغري

لبنان- دار الفكر 

بعد)حممد الزهري الغمراوي السراج الوهاج على منت املنهاج
( هـ1337

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عبد الغين مستو

منهج الطالب لزكراي األنصاري وهو)حاشية اجلمل على شرح املنهج 
8/1 (خمتصر منهاج الطالبني للنووي

سليمان بن عمر العجيلي، املعروف
( هـ1204)ابجلمل 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
عبد الرزاق املهدي

(التنبيه)بيان الراجح من خالفيات املذهب من خالل )تصحيح التنبيه، 
3/1(  هـ772)، ويليه تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه لإلسنوي (للشريازي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حممد عقلة اإلبراهيم

النكت»، املسمى « احلاوي»و « املنهاج»و « التنبيه»حترير الفتاوي على 
4/1« على املختصرات الثالث

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم
( هـ826)العراقي 

جدة- دار املنهاج  حتقيق
عبد الرمحن فهمي الزواوي

أحاديث رؤوس)خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم 
(العبادات

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حسني بن إمساعيل اجلمل
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-مكتبة دار الفجر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التحقيق يف فقه اإلمام الشافعي
القاهرة

حققه وعلق عليه وذكر أدلته
قاسم حممد آغا النوري

البيضاوي، عبد هللا بن عمر12/1حتفة األبرار شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي 
( هـ685)الشريازي الشافعي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

زين العرب، علي بن عبيد هللا10/1شرح املصابيح لإلمام البغوي 
( هـ758)املصري 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

الكويت- دار الضياء ( هـ783)األذرعي، أمحد بن محدان فتاوى األذرَعي حتقيق ودراسة
أمحد إبراهيم احملمد

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيتقريب األسانيد وترتيب املسانيد
( هـ806)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق
حممد بركات

للحافظ (تقريب األسانيد وترتيب املسانيد)التقريب يف ختريج أحاديث 
العراقي

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

الرايض- دار املؤيد  ختريج
خالد بن ضيف هللا الشالحي

تقريب األسانيد: وهو شرح املنت املسمى)طرح التثريب يف شرح التقريب 
7/1  (وترتيب املسانيد لزين الدين العراقي

وابنه ( هـ806)أبو الفضل العراقي 
( هـ826)أبو زرعة 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد سيد بن عبد الفتاح درويش

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيحتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب
( هـ926)اخلزرجي 

مصر- دار العال  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

أمحد بن عمر املذحجي الزبيدي4/1العباب احمليط مبعظم نصوص الشافعي واألصحاب 
( هـ930) (املزجد)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
خالد العجالن. سعيد العمري و د. د
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ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد4/1الفتاوى الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعي 
( هـ974)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد اللطيف عبد الرمحن

دمشق- دار القلم حممد مصطفى الزحيلي5/1املعتمد يف الفقه الشافعي 

املسائل الفقهية اليت انفرد هبا اإلمام الشافعي من دون إخوانه من األئمة
البن كثري رمحه هللا (مناقب الشافعي)أحد أبواب كتاب )

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة وحتقيق
إبراهيم بن علي صندقجي. د
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هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بنالعدة شرح العمدة
( هـ624)إبراهيم 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرزاق املهدي

هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بن2/1العدة شرح العمدة 
( هـ624)إبراهيم 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم 5/1العدة يف شرح العمدة 
(هـ

مصر- دار الفالح  حتقيق
عدد من الباحثني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم5/1شرح العمدة 
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدد من احملققني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(ليس يف اجملموع) (جزء الصالة)شرح العمدة 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
خالد بن علي املشيقح. د

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان2/1شرح عمدة الفقه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين3/1شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة 
( هـ1438)

الرايض- مكتبة الرشد 

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1حل العقدة يف شرح العمدة 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطياروبل الغمامة يف شرح عمدة الفقه البن قدامة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العمدة وشروحه - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

الكويت- ركائز للنشر التجريد ألحاديث العمدة يف الفقه للشيخ أيب حممد املوفق ابن قدامة ختريج
عبد السالم بن حممد الشويعر. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح زاد املستقنع - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

شرف الدين أبو النجا، موسى بن(املنت)زاد املستقنع يف اختصار املقنع 
( هـ968)أمحد 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عبد الرمحن بن علي العسكر

1051)منصور بن يونس البهويت الروض املربع شرح زاد املستقنع
(هـ

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مجاعة من احملققني

حباشية الشيخ حممد بن عثيمني وتعليقات)الروض املربع شرح زاد املستقنع 
(الشيخ عبد الرمحن بن سعدي

1051)منصور بن يونس البهويت 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
عبد القدوس نذير

الروض املربع شرح زاد املستقنع، حباشية البن سعدي وابن عثيمني، وتعليق
2/1البن ابز، وخترجيات األلباين رمحهم هللا 

1051)منصور بن يونس البهويت 
(هـ

القاهرة- دار اآلاثر  عناية
حممد بن عيادي خاطر

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني2/1حاشية العالمة أاب بطني على الروض املربع 
( هـ1282)

-دار أضواء السلف 
الرايض

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك10/1املرتع املشبع يف مواضع من الروض املربع 
( هـ1376)

الرايض- دار الدرر  عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

عبد الرمحن بن حممد بن قاسمحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع
( هـ1393)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1التعليق على الروض املربع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

شرح الروض املربع وتنزيل األحكام على قواعدها)تيسري مسائل الفقه 
5/1 (األصولية

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة

105   من 18صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح زاد املستقنع - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن عثيمني، حممد بن صاحل15/1الشرح املمتع على زاد املستقنع 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن يوسف احلايفاالختيارات والرتجيحات للشيخ حممد بن عثيمني يف كتابه الشرح املمتع
الكويت

الرايض- دار الصميعي البن عثيمني رمحه هللا (الشرح املمتع)التقاسيم الفقهية يف كتاب  مجع وإعداد
متعب بن عبد هللا القحطاين

الرايض- دار التوحيد صاحل بن فوزان الفوزان3/1اإلمداد بتيسري شرح الزاد بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه 

عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيلحتقيق املراد يف شرح منت الزاد
( هـ1432)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوب3/1التعليق املقنع على زاد املستقنع 

الدمام- دار ابن اجلوزي تركي بن سعود الذاييبالـُمطِلع على ألفاظ الروض املربع

نيل املراد بنظم منت الزاد، وتتمته للشيخ عبد الرمحن بن عبد العزيز بن
سحمان

راجعه وأشرف على إخراجه( هـ1349)سعد بن محد بن عتيق 
إمساعيل بن سعد بن عتيق

مكرر)منظومة القواعد الفقهية : روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد، ويليه
(يف كتب القواعد الفقهية

-مكتبة اإلمام الذهيب ( هـ1363)سليمان بن عطية املزيين 
الكويت

حتقيق
انصر بن اهلاب املطريي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على كتاب عمدة الطالب - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

1051)منصور بن يونس البهويت عمدة الطالب لنيل املآرب
(هـ

الرايض- دار طويق  حتقيق
أمحد بن صاحل الطواين

1051)منصور بن يونس البهويت عمدة الطالب لنيل املآرب
(هـ

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
مطلق بن جاسر اجلاسر. د

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، مع حاشية فتح موىل املواهب على
3/1هداية الراغب ألمحد بن حممد املرداوي وابنه أمحد 

عثمان بن أمحد النجدي احلنبلي
( هـ1097)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

نيل املآرب يف هتذيب شرح عمدة الطالب، ومعه االختيارات اجللية يف
4/1املسائل اخلالفية 

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 

105   من 20صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على كتاب دليل الطالب - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليحترير الدليل: دليل الطالب لنيل املطالب، ومعه حاشيته
( هـ1033)

الرايض- إثراء املتون  حققه ومجع حواشيه
سلطان بن عبد الرمحن العيد

1094)إبراهيم بن أيب بكر العويف مسلك الراغب لشرح دليل الطالب
(هـ

الكويت- دار غراس  حتقيق
تركي حممد النصر

على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي- نيل املآرب بشرح دليل الطالب 
2/1هللا عنه 

1135)عبد القادر بن عمر التغليب 
(هـ

األردن- دار النفائس  حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

-دار أطلس اخلضراء ( هـ1140)املرداوي، أمحد بن حممد 3/1« دليل الطالب لنيل املطالب»فتح وهاب املآرب على 
الرايض

حتقيق
أمحد بن عبد العزيز اجلماز

عبد الغين بن ايسني اللبدي احلنبلي(شرح دليل الطالب)حاشية اللبدي على نيل املآرب 
( هـ1319)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن سليمان األشقر. د

شرح دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف– منار السبيل يف شرح الدليل 
(3/1)الكرمي احلنبلي 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1353)إبراهيم بن ضواين  ختريج/حتقيق
حممد عيد عباسي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنشفاء العليل شرح منار السبيل البن ضواين
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم  عناية
سليمان بن صاحل اخلراشي

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة3/1فتح اجلليل بيان مسائل منار السبيل 

1420)حممد انصر الدين األلباين 9/1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على كتاب دليل الطالب - الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالتكميل ملا فات خترجيه يف إرواء الغليل

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزوق الطريفي2/1التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل 

الرايض– مركز ابن تيمية متعب بن سعد السلمي(منار السبيل)اإلكليل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف كتاب  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

مستدرك)، وهو رد على كتاب (إرواء الغليل)رد اجلميل يف الذب عن 
للشيخ أمحد بن حممد اخلليل( (التعليل على إرواء الغليل

بريوت- دار اللؤلؤة عبد هللا بن صاحل العبيالن

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العيننيإقامة الدليل على علو مرتية إرواء الغليل، والرد على مستدرك التعليل

إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب لكرمي احلنبلي
( هـ1033)

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

دمشق- دار النوادر  مجع وترتيب
وليد بن عبد هللا املنيع

الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي بن علي النملة2/1إرشاد الصاحب إىل بيان مسائل دليل الطالب 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالن8/1السلسبيل يف شرح الدليل 
الرايض

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

-اهلبة واهلدية - الراب )جمموعة الرسائل الفقهية من شرح منار السبيل 
(احليض واالستحاضة- النذر - اليمني - األكل - الوليمة - النظر 

الرايض- دار املسلم خالد بن علي املشيقح

105   من 22صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- مطوالت يف الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

عبد العزيز بن جعفر البغدادي3/1زاد املسافر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه 
( هـ363) (غالم اخلالل)

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد16/1املغين 
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا الرتكي وحممد احللو. د

على) ( هـ682)املغين وبذيله الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة 
(األحاديث أحكام األلباين

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد
( هـ620)املقدسي 

القاهرة- دار احلديث 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد18/1املغين 
( هـ620)املقدسي 

دار كنوز اإلسالم حتقيق وختريج
عدد من الباحثني

الرايض- دار الفضيلة 2/1املقين يف اختصار املغين  تعليق/اختصار
محد بن عبد العزيز احلماد

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحداملقنع
( هـ620)املقدسي 

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
حممود األرانؤوط وايسني اخلطيب

هباء الدين املقدسي، عبد الرمحن بن3/1من أثناء كتاب الطهارة إىل أثناء كتاب البيوع - شرح املقنع 
( هـ624)إبراهيم 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق ودراسة
نصف بن عيسى العصفور. د

املقنع ملوفق الدين ابن قدامة، ومعه الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة
32/1، ومعه اإلنصاف للمرداوي ( هـ682)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
عبد هللا الرتكي وحممد احللو. د

الرايض- دار الكيان ( هـ769)يوسف بن حممد املرداوي 2/1 (االنتصار يف أحاديث األحكام)كفاية املستفنع ألدلة املقنع  حتقيق
حسني بن عكاشة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- مطوالت يف الفقه احلنبلي  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

زين الدين، املنجي التنوخي احلنبلي6/1املمتع يف شرح املقنع 
( هـ695)

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

املرداوي، علي بن سليمان احلنبليعمدة الطالب ومقنع الراغب، املعروف ابلتنقيح املشبع يف حترير املقنع
( هـ885)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
حممد حسن وأمحد فريد

مكة- املكتبة املكية ( هـ1006)أمحد حممد الشويكي (رسالة دكتوراه) 3/1التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح  حتقيق
انصر بن عبد هللا امليمان

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات، مع حاشية املنتهى
5/1لعثمان النجدي 

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي
( هـ972)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

1051)منصور بن يونس البهويت 7/1 (دقائق أويل النهى لشرح املنتهى)شرح منتهى اإلرادات 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى
6/1ملرعي الكرمي وحاشيته جتريد زوائد الغاية شرح حسن الشطي 

مصطفى بن سعد السيوطي
( هـ1243)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرحاشية على املنتهى وشرحه
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  دراسة/حتقيق
سامي بن حممد الصقري. د

أبو بكر بن حممد بن عارف خوقري((املنتهى)وهو خمتصر من )خمتصر يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، 
( هـ1349)

الكويت- ركائز للنشر  عناية
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي12/1معونة أويل النهى شرح املنتهى 
( هـ972)

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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09:الفئة  فقه

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالناملسائل اليت اختلف فيها اإلقناع واملنتهى

1051)منصور بن يونس البهويت 3/1إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى، حاشية على منتهى اإلرادات 
(هـ

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
حممد بن أمحد العباد

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي4/1اإلقناع لطالب االنتفاع 
( هـ968)احلنبلي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

1051)منصور بن يونس البهويت 15/1كشاف القناع عن اإلقناع 
(هـ

دار النوادر املصرية حتقيق وختريج
جلنة متخصصة يف وزارة العدل

1051)منصور بن يونس البهويت 6/1كشاف القناع عن منت اإلقناع للحجاوي 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد عدانن درويش

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي2/1غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى 
( هـ1033)

الكويت- دار غراس  عناية
ايسر املزروعي ورائد الرومي

بغية أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مع التكملة إلمساعيل بن عبدالكرمي
8/1 ( هـ1202)اجلرَّاعي احلنبلي 

ابن العماد، عبد احلي بن أمحد
( هـ1089)العكري احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد هللا الطخيس وكرمي اللمعي

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالكايف يف فقه اإلمام أمحد
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحل8/1التعليق على الكايف يف فقه اإلمام أمحد 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن2/1شرح خمتصر اخلرقي 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا،7/1شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 
( هـ772)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
الشيخ عبد هللا بن جربين

أمحد بن محدان احلراين احلنبلياملعتمد يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد رضي هللا عنه
( هـ695)

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

،( هـ885)الفروع، وبذيله تصحيح الفروع لعلي بن سليمان املرداوي 
11/1 ( هـ861)وحاشية ابن قندس، أيب بكر بن إبراهيم 

طبعة خريية( هـ763)حممد بن مفلح املقدسي  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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دمشق- دار النوادر ( هـ334)اخلِـــرقي، عمر بن احلسني (أول منت يف الفقه احلنبلي)املختصر يف الفقه احلنبلي  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

395)أمحد بن فارس الرازي املكي حلية الفقهاء
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

حممد بن أمحد اهلامشي احلنبليكتاب اإلرشاد اىل سبيل الرشاد
( هـ428)البغدادي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

اجلامع الصغري يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل رضي
هللا عنه

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنرؤوس املسائل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

كتاب اخلصال والعقود واألحوال واحلدود على مذهب اإلمام أمحد بن
حنبل

ابن البنا، احلسن بن عبد هللا احلنبلي
( هـ471)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

أبو اخلطاب الكلوذاين، حمفوظ بناهلداية
( هـ510)أمحد 

الكويت- دار غراس  حتقيق
عبد اللطيف اهلميم وماهر الفحل. د

على مذهب اإلمام أمحد بن (الفصول يف الفقه)كفاية املفيت، املسمى 
3/1حممد بن حنبل 

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي
( هـ513)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
انصر بن سعود السالمة. د

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بنجزء فيه املسائل اليت حلف عليها اإلمام أمحد
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد
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كتاب التمام ملا صح يف الروايتني والثالث واألربع عن اإلمام، واملختار من
2/1الوجهني عن أصحابه العرانني الكرام 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق املشائخ
عبد هللا الطيار وعبد العزيز املد هللا

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياملذهب األمحد يف مذهب أمحد
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

616)حممد بن عبد هللا السامري 4/1املستوعب 
(هـ

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

دراسة وحتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

حممد بن أيب القاسم حممد بن اخلضربلغة الساغب وبغية الراغب يف الفقه احلنبلي
( هـ622)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللااحملرر يف الفقه
( هـ652)ابن تيمية 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد العزيز الطويل وأمحد اجلماز

حاشية ابن قندس على احملرر، أليب بكر بن إبراهيم: احملرر يف الفقه، ومعه
2/1 ( هـ861)بن قندس احلنبلي 

مكة- املكتبة األسدية  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي5/1شرح احملرر 
( هـ739)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
انصر بن سعود السالمة. د

 هـ745)أمحد بن حممد األدمي املنور يف راجح احملرر
(تقريبا

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسيالنكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين بن تيمية
( هـ863)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 
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من)خمتصر ابن متيم على مذهب اإلمام الرابين أمحد بن حنبل الشيباين 
3/1 (الطهارة إىل الزكاة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ675)حممد بن متيم احلراين 

عبد املؤمن بن عبد احلق البغداديإدراك الغاية يف اختصار اهلداية على مذهب اإلمام أمحد
( هـ739)احلنبلي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

حممد بن علي أسباسالر البعليالتسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد
( هـ778)احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق املشائخ
عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن

حممد بن علي أسباسالر البعلي(خمتصر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)التسهيل يف الفقه 
( هـ778)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق وتعليق
ايسر بن عبد العزيز الثمريي

فقه الدليل يف شرح التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
5/1 (للبعلي)

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

القرن)ابن عبدوس احلنبلي املناظر التذكرة يف الفقه على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل
(الثامن تقديرا

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي(املختصر يف أصول الفقه)اإلحكام يف اختصار أصول األحكام 
( هـ803)احلنبلي 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
علي بن حسني آل عبد اإلله

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدكتاب فروع الفقه
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار ابن األثري  حتقيق وتعليق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

غاية املرام شرح مغين ذوي األفهام جلمال الدين يوسف بن عبد اهلادي
7/1 ( هـ909)احلنبلي 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد احملسن بن انصر العبيكان ختريج
جلنة إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط
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جمموع فيه أربع رسائل للشيخ موسى بن - ( هـ968)مؤلفات احلجاوي 
أمحد احلجاوي الدمشقي احلنبلي

الكويت- ركائز للنشر  عناية/حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

1051)منصور بن يونس البهويت 2/1املـنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد 
(هـ

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة/حتقيق
عبد هللا بن حممد املطلق. د

أمحد بن عبد املنعم الدمنهوري2/1الفتح الرابين مبفردات ابن حنبل الشيباين 
( هـ1192)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن

767)إبراهيم بن حممد قيم اجلوزية كتاب فيما انفرد به اإلمام أمحد عن الشافعي
(هـ

لبنان- مؤسسة الراين  حتقيق
ايسر بن كمال

اجلمعية الفقهية السعوديةأمحد بن حممد اخلضريي(رسالة ماجستري)عرضا ودراسة - املفردات يف مذهب احلنابلة 
الرايض- 

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الرايض- الرتاث الذهيب  حتقيق
عبد هللا حممد عبيد

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينكايف املبتدي من الطالب
( هـ1083)الدمشقي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
أمحد بن جنيب السويلم. د

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينخمتصر اإلفادات يف ربع العبادات واآلداب وزايدات
( هـ1083)الدمشقي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

حتقيق
حممد بن انصر العجمي
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أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ومعه
حاشية اإلمام عبد القادر بن بدران

ابن بلبان، حممد بن بدر الدين
( هـ1083)الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن بلبان، حممد بن بدر الدين(قوبل على أربع نسخ خبط املؤلف)أخصر املختصرات 
( هـ1083)الدمشقي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان وأنس الشامي

عثمان بن عبد هللا بن جامع احلنبلي4/1الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات 
( هـ1240)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن حممد البشر. د

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن4/1الدرر املبتكرات يف شرح أخصر املختصرات 
( هـ1430)

إعداد
حممد بن أمان اجلربيت

حملمد بن بدر الدين بن« أخصر املختصرات»إيضاح العبارات يف شرح 
3/1 ( هـ1083)بلبان الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزان عناية
سامل بن جابر السويلم

احلواشي السابغات على أخصر املختصرات حملمد بن بدر الدين بن بلبان
( هـ1083)

أسفار لنشر نفيسأمحد بن انصر القعيمي
الكويت- الكتب 

الكويت- ركائز للنشر عبد العزيز العيدان وأنس الشامي3/1الدالئل واإلشارات على أخصر املختصرات البن بلبان احلنبلي 

عبد الرمحن بن عبد هللا البعليبداية العابد وكفاية الزاهد
( هـ1192)احلنبلي 

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد العزيز العيدان. أنس اليتامى و د. د

عبد الرمحن بن عبد هللا البعليبلوغ القاصد جل املقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
( هـ1192)احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي
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عبد القادر بن بدران الدمشقياملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد
( هـ1346)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري2/1يف الفقه احلنبلي  ( هـ1349)شرح خمتصر خوقري 
الرايض

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدخل املفصل لفقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب

1430)حممد بن سليمان األشقر 2/1اجمللى يف الفقه احلنبلي 
(هـ

دمشق- دار القلم 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانامللخص الفقهي

مكة- دار طيبة اخلضراء تسع منظومات يف العلوم الفقهية- اجلمع البهي ملنظومات الفقه احلنبلي  إشراف
عامر بن حممد فداء

-دار أطلس اخلضراء علي أبو احلسن وعمر األمحدامللتقط يف دفع ما ذُكر عن اإلمام أمحد رمحه هللا من الكذب والغلط
الرايض
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مصر- دار الفالح (1- مدونة احلنابلة ) 22/1اجلامع لعلوم اإلمام أمحد  ترتيب ومجع
خالد الرابط وسيد عزت عبيد وغريمها

-دار كنوز أشبيليا حيىي بن علي العمري2/1مجعا ودراسة - مسائل اإلمام أمحد اليت رواها اجلماعة 
الرايض

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن سامل األمحريرسالة علمية- املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة 

230)إمساعيل بن سعيد الشالنجي مسائل اإلمام أمحد بن حنبل
(هـ

الرايض- دار العاصمة  استخراج وتوثيق
عبد الرمحن بن أمحد اجلميزي

»من )كتاب األشربة من مسائل أمحد، ومعه كتاب الرتجل وكتاب الوقوف 
(أليب بكر اخلالل« اجلامع

-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

مصر- دار الضياء ( هـ241)أمحد بن حنبل كتاب األشربة الصغري حتقيق
نشأت بن كمال املصري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ241)أمحد بن حنبل األشربة حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ248)مهنا بن حيىي الشامي 2/1مسائل اإلمام أمحد الفقهية   مجع/دراسة
إمساعيل غازي مرحبا

251)إسحاق بن منصور الكوسج 10/1مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة
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كتاب املسائل عن إمامي أهل احلديث أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
3/1

251)إسحاق بن منصور الكوسج 
(هـ

الرايض- دار التدمرية  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

-سلسلة السؤاالت احلديثية )مسائل اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حنبل 
21)

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبل
( هـ265)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلمسائل اإلمام أمحد
( هـ265)

الرايض- مدار الوطن  إشراف
طارق بن عوض هللا

أبو داود، سليمان بن األشعثمسائل اإلمام أمحد
( هـ275)السجستاين 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابن هاىنء، إسحاق بن إبراهيممسائل أمحد
( هـ275)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

280)حرب بن إمساعيل الكرماين مسائل اإلمام أمحد
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
انصر بن سعود السالمة

280)حرب بن إمساعيل الكرماين مسائل أمحد
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
فايز بن أمحد بن حامد حابس

مسائل حرب بن إمساعيل الكرماين عن اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه
(أجزاء من كتاب الطهارة واحليض والصالة والرضاع)

280)حرب بن إمساعيل الكرماين 
(هـ

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

284)حممد بن ماهان النيسابوري مسائل اإلمام أمحد بن حنبل من رواية حممد بن ماهان النيسابوري
(هـ

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د
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القاهرة- دار التأصيل ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل مسائل اإلمام أمحد بن حنبل عناية
أبو األشبال أمحد بن سامل املصري

-املكتب اإلسالمي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل مسائل أمحد بن حنبل
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

علي بن أيب طاهر أمحد القزويين(أسئلة يف الفقه والرجال)من سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل، 
( هـ290بعد )

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
خري هللا الشريف

أهل امللل والردة والزاندقة واترك الصالة والفرائض ، من كتاب اجلامع
(وهو مسائل لإلمام أمحد) 2/1

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد  حتقيق
إبراهيم بن محد السلطان. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد جزء فيه مسائل عن أيب عبد هللا أمحد بن حنبل حتقيق
حممود بن حممد احلداد

الفضل بن أيب حرب اجلرجاينمسائل اإلمام أمحد
( هـ488)

الرايض- الرتاث الذهيب  مجع وترتيب وتعليق
حممد بن أمحد العباد

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بناملسائل اليت حلف عليها أمحد بن حنبل
( هـ526)احلسني 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

مستقرأ من فتاوى)املقصد األمحد يف بيان غلط من غلط على اإلمام أمحد 
(ابن تيمية

الرايض- دار العاصمة  مجع
مراد شكري

مجعا ودراسة- اآلايت القرآنية اليت أجاب هبا اإلمام أمحد يف مسائله 
(استنباطات اإلمام أمحد من اآلايت يف كتب املسائل)

مكة- دار طيبة اخلضراء يوسف بن أمحد بن حممد خليفة
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الكويت- دار غراس فايز بن أمحد حابسأسباب اختالف الرواية عن اإلمام أمحد
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ابن املنذر، حممد بن إبراهيماإلشراف على مذاهب العلماء
( هـ318)النيسابوري 

دار املدينة حتقيق
صغري أمحد بن حممد حنيف. د

ابن املنذر ، حممد بن إبراهيم(مييل اىل املذهب الشافعي) 2/1اإلقناع 
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين. د

ابن املنذر ، حممد بن إبراهيم(15/1)األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف 
( هـ318)النيسابوري 

مصر- دار الفالح  حتقيق
مجاعة من احملققني

1419)حممد املنتصر ابهلل الكتاين 4/1معجم فقه السلف، عرتة وصحابة واتبعني 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
خالد بن إبراهيم عيتاين

جدة- دار اخلراز زكراي بن غالم قادر3/1ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه 

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد19/1احمللى ابآلاثر يف شرح اجمللى ابالختصار 
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
جلنة من الباحثني بدار الفالح

ابن دقيق العيد، حممد بن عليحتفة اللبيب يف شرح التقريب
( هـ702)القشريي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
صربي بن سالمة شاهني

الرايض- دار الوراق (موسوعة األعمال الكاملة لإلمام ابن قيم اجلوزية) 7/1جامع الفقه  إعداد
يسرى السيد امحد

منحة الغفار عشية)، ومعه  (األزهار)ضوء النهار املشرق على صفحات 
7/1للصنعاين  (ضوء النهار

انشرون- اجليل اجلديد ( هـ1084)احلسن بن أمحد اجلالل 
صنعاء- 

حتقيق
حممد صبحي حالق
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الرايض- دار العاصمة ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (املنت)الدرر البهية  ختريج
عبد هللا العبيد

صنعاء– دار اهلجرة ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الدراري املضية شرح الدرر البهية ختريج/حتقيق
حممد صبحي حالق

حممد صبحي بن حسن حالق(للشوكاين)األدلة الرضية ملنت الدرر البهية يف املسائل الفقهية 
( هـ1438)

الثقبة- دار اهلجرة 

حممد صديق بن حسن القنوجيالروضة الندية شرح الدرر البهية
( هـ1307)

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

1420)حممد انصر الدين األلباين 3/1التعليقات الرضية على الروضة الندية 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج
علي بن حسن احلليب

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي شرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية لإلمام حممد بن علي الشوكاين
اجلزائر

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالنالنكت العلمية على الروضة الندية

جدة- مكتبة العلم ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1وبل الغمام على شفاء األوام  ختريج/حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرمنهج السالكني وتوضيح الفقه ابلدين
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
حممد بن عبد العزيز اخلضريي
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن2/1إهباج املؤمنني بشرح منهج السالكني 
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن  عناية
أبو أنس علي أبو لوز

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريسلوة السائلني شرح منهج السالكني

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومان3/1غاية املقتصدين شرح منهج السالكني 

ويسمى إبرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل)اإلرشاد إىل معرفة األحكام 
(الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار الذخائر  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالرمحن البسام

األفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية للشيخ
8/1احلكمي 

الرايض- دار املنهاج ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين12/1 (اجلامع ملسائل الفقه القدمية واملعاصرة)تسهيل الفقه 
( هـ1438)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

-مكتبة اإلمام الذهيب خالد بن علي املشيقحمنت اخلالصة يف الفقه
الكويت

املدينة- دار النصيحة عبد هللا بن إبراهيم الزاحم(منت خمتصر مفيد شامل جلميع أبواب الفقه)الكفاية 

موسوعة فقهية حديثية تتناول أحكام الفقه- الفقه امليسر يف فقه العبادات 
األسالمي للمختصني وغريهم

عبد هللا املطلق وعبدهللا: املشايخ
الطيار وحممد املوسى

الرايض- مدار الوطن 
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-دار إيالف الدولية حسني بن عودة العوايشة10/1املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة 
الكويت

–دار املرياث النبوي ( هـ1377)حافظ بن أمحد احلكمي منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية
اجلزائر

حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن موسى املباركي
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204)الشافعي، حممد بن إدريس 2/1السنن 
(هـ

دار القبلة للثقافة
جدة- االسالمية 

ختريج/حتقيق
خليل ابراهيم مال خاطر. د

307)عبد هللا بن علي بن اجلارود املُنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
(هـ

مصر- دار التقوى 

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويين( هـ307)غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود 
لبنان

أبو القاسم، متام بن حممد الرازي2/1الفوائد 
( هـ414)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مكة- بيع دار الباز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 15/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 6/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

وهو استدراك من البيهقي على نفسه)بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
(يف كتبه معرفة السنن واآلاثر

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
الشريف انيف الدعيس. د

عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي2/1األحكام الشرعية الكربى 
( هـ581) (ابن اخلراط)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني بن عكاشة

عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي4/1كتاب األحكام الوسطى من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ581) (ابن اخلراط)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي
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عبد احلق بن عبد الرمحن األشبيلي2/1" الصحيحة"األحكام الشرعية الصغرى 
( هـ581) (ابن اخلراط)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
أم حممد بنت أمحد اهلليس

ضياء الدين املقدسي، حممد بن6/1السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم 
( هـ643)عبدالواحد 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
حسني بن عكاشة

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللا4/1املنتقى من أخبار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
( هـ652)ابن تيمية 

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج
خالد بن ضيف هللا الشالحي

أبو الربكات عبد السالم بن عبد هللااملـنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم
( هـ652)ابن تيمية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عوض هللا

اخلرب- دار ابن عفان ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 6/1نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار  حتقيق وتعليق
طارق بن عوض هللا

كتاب الطهارة- شرح منتقى األخبار لعبد السالم ابن تيمية احلراين 
والصالة

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة وتقدمي
علي بن عبد العزيز الشبل. د

مت) 5/1التعليق على املنتقى من أخبار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(التعليق عند هناية كتاب احلدود

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم)شرح 
5/1 (األركان اخلمسة)

-مكتبة اإلمام الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان
الكويت

عناية
سلمان بن جابر السويلم. د

الرايض- دار املأثور صاحل بن فوزان الفوزاناالختصار يف التعليق على منتقى األخبار تقدمي مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ
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ابن دقيق العيد، حممد بن علي4/1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام 
( هـ702)القشريي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

ابن دقيق العيد، حممد بن علي5/1شرح اإلملام أبحاديث األحكام 
( هـ702)القشريي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد خلوف العبد هللا

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ735)عبد الكرمي بن منري احلليب كتاب االهتمام بتلخيص كتاب اإلملام
بريوت- 

ختريج/عناية
حسني اجلمل/حسام رايض

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد2/1احملرر يف احلديث 
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار القبس  شرح/ختريج/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

بريوت- مؤسسة الرسالة خالد بن ضيف هللا الشالحيالدرر يف ختريج أحاديث احملرر البن عبد اهلادي

البن عبد)احملرر يف احلديث : التخريج احملرب احلثيث ألحاديث كتاب
3/1 (اهلادي

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

يوسف بن ماجد بن أيب اجملد2/1 ((الـمحرر))املقرر على أبواب 
( هـ783)املقدسي 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

ختريج/حتقيق
حسني بن إمساعيل اجلمل

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 3/1التبيان امليسر ألحاديث احملرر يف احلديث 
اجلزائر

الشرح امليسر لكتاب احملرر، حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي
( هـ744)

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن علي القرين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على سنة الوفاة- عام - كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان4/1روضة األفهام يف شرح زوائد احملرر على بلوغ املرام 

كتاب جيمع أحاديث بلوغ املرام وعمدة)التمام يف أحاديث األحكام 
(األحكام واحملرر مع ترتيبها وهتذيبها

الرايض- دار العقيدة  مجعه
خالد بن عبد العزيز الباتلي

–املساجد – الصالة – كتاب األحكام الكبري الشامل لكتب األذان 
(3/1)استقبال القبلة 

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 2/1إرشاد الفقيه اىل معرفة أدلة التنبيه 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
هبجة أبو الطيب

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح العالم بشرح اإلعالم أبحاديث األحكام
( هـ926)اخلزرجي 

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
فادي املغريب

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدأصول األحكام
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد5/1شرح أصول األحكام 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

شفاء العليل يف ختريج أحاديث مفتاح التفقه والتأصيل يف شرح خمتصر
(أحاديث العبادات األربع)هدي اخلليل يف العقائد وعبادة اجلليل 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل  ختريج
عبد القادر منري

1420)حممد انصر الدين األلباين 4/1الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب 
(هـ

الكويت- دار غراس 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
بلوغ املرام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
خالد بن ضيف هللا الشالحي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

اجلبيل- دار الصديق  حتقيق
عصام موسى هادي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينبلوغ املرام من أدلة األحكام
( هـ852)

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

مجعية إحياء الرتاثحممد انظر بن حممد طاهر4/1موسوعة آاثر الصحب الكرام على كتاب بلوغ املرام 
الكويت- اإلسالمي 

مراجعة وتقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل العبيالن

مصر- دار الوفاء ( هـ1116)احلسني بن حممد املغريب 5/1البدر التمام شرح بلوغ املرام  حتقيق
حممد شحود خرفان. د

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام 
( هـ1182)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

الصنعاين، حممد بن إمساعيلسبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام، وعليه أحكام الشيخ األلباين
( هـ1182)

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

إعداد
عصام موسى هادي

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1سبل السالم شرح بلوغ املرام 
( هـ1182)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

منظومة بلوغ املرام من أدلة األحكام، ويليها تتمتها للحسني بن عبدالقادر
( هـ1198)الصنعاين 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

مكة- مكتبة األسدي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
بلوغ املرام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب اجلامع من بلوغ املرام
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د

حاشية مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز على بلوغ املرام من
2/1أدلة األحكام 

-دار االمتياز للنشر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

تعليقات الشيخ عبد العزيز بن ابز على)الفوائد العلمية من الدروس البازية 
(بلوغ املرام

مصر- مكتبة دار احلجاز  مجعها
عبد العزيز بن حممد الوهييب

ابن عثيمني، حممد بن صاحل15/1فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرع بلوغ املرام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل3/1الشرح املختصر على بلوغ املرام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

إعدادصاحل بن فوزان الفوزان7/1تـسهيل اإللـمام بـفقه األحاديث من بلوغ املرام 
سليمان بن عبد هللا السليمان

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان11/1منحة العالم يف شرح بلوغ املرام 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي2/1اإلفهام يف شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام 

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام7/1توضيح األحكام من بلوغ املرام 
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
بلوغ املرام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

وهو استدراكات على) (توضيح األحكام من بلوغ املرام)نيل املرام بتحقيق 
(شرح الشيخ عبد هللا البسام

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري3/1شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام 
الرايض

الرايض- دار املنهاج عبد الرمحن بن انصر الرباكاجلامع لفوائد بلوغ املرام عناية
عبد احملسن العسكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عمدة األحكام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيعمدة األحكام الكربى
( هـ600)

الرايض- دار الثبات  ختريج/حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيعمدة األحكام الكربى
( هـ600)

مصر- دار الفرقان  حتقيق وختريج وتعليق
أم أسامة بنت علي العباسي

بريوت- دار اللؤلؤة محد بن إبراهيم العثمان4/1شرح عمدة األحكام الكربى 

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالعمدة يف األحكام
( هـ600)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

ابن دقيق العيد، حممد بن عليإحكام األحكام شرح عمدة األحكام
( هـ702)القشريي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
مصطفى شيخ ومدثر سندس

ابن دقيق العيد، حممد بن علي2/1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام 
( هـ702)القشريي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
أمحد حممد شاكر

علي بن داود بن العطار الشافعي3/1العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام 
( هـ724)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

اتج الدين)عمر بن علي املالكي 6/1رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام 
( هـ731 )(الفاكهاين

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرالنكت على العمدة يف األحكام
( هـ794)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
نظر حممد الفاراييب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عمدة األحكام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري11/1اإلعالم بفوائد عمدة األحكام 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ عبد العزيز املشيقح 

مأخوذ من فتح الباري البن حجر)فتح السالم شرح عمدة األحكام 
7/1 (( هـ852)

بريوت- دار األماجد  مجعه وهذبه
عبد السالم بن حممد العامر

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1العدة على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد 
( هـ1182)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: شرح العمدة يف األحكام املسمى
7/1 (للصنعاين)، ومعه العدة على شرح العمدة (البن دقيق العيد)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
حممد خلوف العبد هللا

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي8/1كشف اللثام شرح عمدة األحكام 
( هـ1188)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر(إمالءات الشيخ السعدي) 3/1شرح عمدة األحكام 
( هـ1376)

دمشق- دار النوادر  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

مجعها وخلصها الشيخ عبدهللا بن حممد)التعليقات على عمدة األحكام 
(العوهلي رمحه هللا

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن سامل األهدل

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك2/1أقوال العلماء األعالم على أحاديث عمدة األحكام 
( هـ1376)

الرايض- دار اإلفهام 

إمساعيل بن حممد األنصارياإلملام بشرح عمدة األحكام
( هـ1417)

-دار اإلمام البخاري 
قطر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عمدة األحكام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااإلفهام يف شرح عمدة األحكام
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

إعداد
سعيد بن علي بن وهف القحطاين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح عمدة األحكام
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

عناية
الشرباوي بن أيب املعاطي املصري

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح خمتصر)تنبيه األفهام شرح عمدة األحكام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(شرح موسع) 2/1شرح عمدة األحكام 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد هللا بن عبد الرمحن البسامتيسري العالم شرح عمدة األحكام
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى فقهية على كتاب عمدة األحكام
( هـ1430)

الرايض- دار الراية 

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي أتسيس األحكام على ما صح عن خري األانم بشرح أحاديث عمدة األحكام

شرح عمدة األحكام من كالم خري األانم مما اتفق عليه الشيخان، للحافظ
2/1عبد الغين املقدسي رمحه هللا 

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

مؤسسة وقف الشيخعبد الرمحن بن انصر الرباكالعدة يف فوائد أحاديث العمدة
عبد الرمحن بن انصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
عمدة األحكام- كتب احلديث املصنفة على أبواب الفقه  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثري2/1شرح عمدة األحكام 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان4/1مورد األفهام يف شرح عمدة األحكام 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيتيسري ذي اإلنعام بشرح عمدة األحكام
الرايض- الراجحي  

جدة- دار البشري زايد بن حسن الوصايب العمري5/1مسك اخلتام شرح عمدة األحكام  تقدمي
الشيخ حيىي بن علي احلجوري

الرايض- دار العقيدة منصور بن حممد الصقعوب2/1اإلحكام شرح عمدة األحكام 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- مسائل اخلالف  :املوضوع 

09:الفئة  فقه

لعبد (اإلشراف على مسائل اخلالف)االحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف 
4/1 ( هـ224)الوهاب بن علي البغدادي املالكي 

دار البحوث للدراساتبدوي عبد الصمد الطاهر صاحل
ديب- االسالمية 

-دار أضواء السلف ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر اختالف الفقهاء
الرايض

دراسة/حتقيق
حممد طاهر حكيم. د

بريوت- عامل الكتب ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر اختالف العلماء حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

اختالف: اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم، املشهور بـ 
2/1الفقهاء 

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي
( هـ310)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
أويس بن منصور. د

يطبع ألول) 5/1 ( هـ321)خمتصر اختالف العلماء أليب جعفر الطحاوي 
(مرة

أبو بكر، أمحد بن علي اجلصاص
( هـ370)الرازي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا نذير. د

ابن القصار)علي بن عمر البغدادي 6/1عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار 
( هـ397 )(املالكي

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
أمحد بن عبد السالم مغراوي. د

عبد الوهاب بن علي بن نصر6/1اإلشراف على نكت مسائل اخلالف 
( هـ422)البغدادي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

احلسني بن حممد العكربي احلنبلي6/1رؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء 
(من علماء القرن اخلامس)

الرايض- دار أشبيليا  دراسة/حتقيق
انصر السالمة. د- خالد اخلشالن . د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن2/1التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق
مسفر بن سعد اجلروي. د
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وزارة األوقاف والشؤون( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 8/1اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه 
قطر- اإلسالمية 

حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

أبو املظفر، منصور من حممد4/1االصطالم يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة 
( هـ489)السمعاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن4/1التعليق الكبري يف املسائل اخلالفية بني األئمة 
( هـ458)احلسني احلنبلي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد بن فهد الفريح. د

ــ  حمفوظ بن أمحد الكلوذاين البغدادي2/1 ((رؤوس املسائل))اخلالف الصغري يف الفقه املسمى ب
( هـ510)احلنبلي 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
انصر بن سعود السالمة. د

مصر- دار العال ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد 2/1إمجاع األئمة األربعة واختالفهم  حتقيق
حممد بن حسني األزهري

-دار الكتب العلمية ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد 2/1اختالف األئمة العلماء 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة ، ونبذ مذهبية انفعة ويليه كتاب املنرب
5/1يف الفرائض 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ592)حممد بن علي الدهان  عناية/حتقيق
صاحل بن انصر اخلزمي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي8/1تنقيح التحقيق لشمس الدين الذهيب : التحقيق، وهبامشه
( هـ597)البغدادي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حسن عباس قطب

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1التحقيق يف أحاديث اخلالف 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد فارس/ مسعد السعدين 
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التحقيق يف مسائل اخلالف البن اجلوزي، ومعه تنقيح التحقيق للذهيب
12/1

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجزء من الكتاب ينشر للمرة األوىل- التحقيق يف أحاديث اخلالف 
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- دار الرايض  حتقيق
أمحد حممد شاكر

سبط ابن اجلوزي، يوسف بن(رسالة دكتوراه)إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف 
( هـ654)قزاوغلي 

حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز العجالن. د

أمحد بن فرح اللخمي الشافعي(رسالة دكتوراه) 5/1خمتصر خالفيات البيهقي 
( هـ699)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ذايب عبد الكرمي. د

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، وهو تلخيص لكتاب التحقيق يف
1/2مسائل اخلالف البن اجلوزي 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد
( هـ744)املقدسي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
مصطفى أبو الغيط عبد احلي

وهو التعليق الكبري يف اخلالف أليب)تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
3/1 (يعلى الفراء والتحقيق البن اجلوزي 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد
( هـ744)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين صاحل شعبان

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد5/1تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 
( هـ744)املقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد العزيز بن انصر/ سامي بن جاد هللا 

التنقيح لكتاب التحقيق ألحاديث التعليق يف املسائل الفقهية املختلف
فيها بني املذاهب أبدلتها الشرعية

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
رضوان جامع رضوان

املرداوي، علي بن سليمان احلنبلي12/1اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 
( هـ885)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد حامد الفقي
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ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدقرة العني فيما حصل من االتفاق واالختالف بني املذهبني احلنبلي والشافعي
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملناظرات الفقهية
( هـ1376)

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية وتعليق
أشرف بن عبد املقصود

املؤلف3/1اإلجياز يف بعض ما اختلف فيه األلباين وابن عثيمني وابن ابز  مجع
سعد بن عبد هللا الربيك. د
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الرايض- دار طيبة علي بن سعيد الغامدي4/1اختيارات ابن قدامة الفقهية يف أشهر املسائل اخلالفية 

تقع ضمن سلسلة آاثر شيخ االسالم)اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية  
(ط جممع الفقه

مكة- دار عامل الفوائد ابن القيم وابن عبد اهلادي حتقيق
سامي بن حممد بن جاد هللا

برهان الدين، إبراهيم بن حممد بناملسائل الفقهية من اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ767)قيم اجلوزية 

مصر- دار الصفا  شرح وحتقيق
أمحد موايف. د

مكة- دار عامل الفوائد 2/1االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية لدى تالميذه  مجع وإعداد
سامي بن حممد بن جاد هللا

يقع ضمن الفتاوى)األخبار العلمية من االختيارات الفقهية البن تيمية 
(4الكربى ج 

ابن اللحام، علي بن حممد البعلي
( هـ803)احلنبلي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد بن حسن اخلليل

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن تركي الرتكي10/1اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية 
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد موايف3/1تيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية من أول كتاب الطهارة إىل آخر
12/1أحكام سجود السهو 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

دراسة ومقارنة
عايض بن فدغوش احلارثي. د

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامدي4/1الشذرات الفقهية يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
جدة
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلتعليقات على االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

اسطنبول- دار اللباب االختيارات الفقهية البن حجر العسقالين يف فتح الباري دراسة/حتقيق
بسام صهيوين. د

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن حممد العيزرياختيارات اإلمام الصنعاين الفقهية

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن حممد العيزرياالختيارات العلمية يف املسائل الفقهية للشوكاين

حاشية واستدراك على  شرح خمتصر)املختارات اجللية من املسائل الفقهية 
(املقنع

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الرايض- مدار الوطن  عناية
ماهر بن عبد العزيز الشبل

-دار كنوز أشبيليا مها بنت عبد هللا السيارياختيارات الشيخ عبد الرمحن السعدي يف قضااي فقهية معاصرة
الرايض

-اختيارات الشيخ عبد الرمحن السعدي يف املسائل الفقهية املستجدة 
مجعا ودراسة

الرايض- دار امليمان عبد الرمحن بن خالد السعدي

اختيارات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وآراؤه الفقهية يف
2/1 (من كتاب العتق إىل آخر كتاب اإلقرار)قضااي معاصرة 

الرايض- دار املأثور  مجع وترتيب وتعليق
عبد السالم بن عبد هللا السليمان. د

اختيارات الشيخ حممد األمني الشنقيطي الفقهية يف غري العبادات من
مجعا ودراسة - (أضواء البيان)خالل 

-اجلامعة اإلسالمية صفي هللا بن حممد وكيل األفغاين
املدينة
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االختيارات الفقهية يف مسائل العبادات واملعامالت من فتاوى مساحة
(معترب من رائسة اإلفتاء)الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 

الرايض- مدار الوطن  اختيار
خالد بن سعود العجمي

آراء اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا الفقهية من أول كتاب الطهارة إىل
2/1مجعا ودراسة - صالة التطوع 

الرايض- دار التدمرية ايسني بن سعيد احلاشدي

مصر- دار ابن رجب حممود أمحد راشدتوجيه الساري لالختيارات الفقهية للشيخ األلباين

دراسة– قسم املعامالت وبقية أبواب الفقه )آراء الشيخ األلباين الفقهية 
2/1 (فقهية مقارنة

الرايض- دار التدمرية  مجع/دراسة
خالد بن راشد املشعان. د

الرايض- دار التدمرية الشريف مساعد بن حممد احلسين2/1 (دراسة فقهية مقارنة)آراء الشيخ األلباين الفقهية يف العبادات 
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ابن املنذر، حممد بن إبراهيماإلمجاع
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- دار روائع األثري  ختريج/حتقيق
صغري أمحد بن حممد حنيف. د

ابن املنذر، حممد بن إبراهيماملسائل الفقهية املتفق عليها عند أكثر العلماء- اإلمجاع  
( هـ318)النيسابوري 

الرايض- دار العاصمة  دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

نقد: مراتب اإلمجاع البن حزم يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، ويليه
مراتب اإلمجاع البن تيمية

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللااإلمجاع
( هـ463)النمري 

الرايض- دار القاسم  ترتيب
فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن مبارك البوصي2/1إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات 

مجعا- اإلمجاعات الفقهية اليت حكاها اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا 
ودراسة

-دار أطلس اخلضراء حممد بن فهد الفريح
الرايض

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة

مصر- دار العال ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد (مسائل اخلالف: تقدم يف كتب) 2/1إمجاع األئمة األربعة واختالفهم  حتقيق
حممد بن حسني األزهري

ابن القطان، علي بن حممد الفاسي4/1اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 
( هـ628)

دمشق- دار القلم  حتقيق
فاروق محادة. د
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الرايض- دار الفضيلة علي بن أمحد العمريياملسائل الفقهية اليت حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع

مكتبة دار البيان احلديثةموسوعة اإلمجاع لشيخ االسالم ابن تيمية
الطائف- 

مجع
عبد هللا بن مبارك البوصي

الرايض- مكتبة الرشد موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسالم ابن تيمية مجع وترتيب
عبد هللا بن مبارك آل سيف

الرايض- دار الفضيلة أسامة بن سعيد القحطاين(1) - (مسائل اإلمجاع يف الطهارة)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

مجعا - (يف الزكاة والصيام واملناسك)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
ودراسة

الرايض- دار الفضيلة محد بن فهد العيد

مسائل اإلمجاع يف عقود املعاوضات)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(2 - )(املالية

الرايض- دار الفضيلة علي بن عبد العزيز اخلضري

مسائل اإلمجاع يف أبواب التربعات)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(8)والفرائض 

الرايض- دار الفضيلة عزيز بن فرحان العنزي

مسائل اإلمجاع يف حد الزان وحد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(9 )(القذف وحد املسكر والتعزير

الرايض- دار الفضيلة حممد بن معيض الشهراين

مسائل اإلمجاع يف أبواب حد السرقة)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(10 )(وقطاع الطريق والبغي والردة

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن سعد احملارب
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 -(مسائل اإلمجاع يف أبواب النكاح)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(3)

الرايض- دار الفضيلة ظافر بن حسن العمري

مسائل اإلمجاع يف األحكام)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(5 - )(السلطانية

الرايض- دار الفضيلة فهد بن صاحل اللحيدان

 -(مسائل اإلمجاع يف أبواب اجلهاد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(4)

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن عبيد احلريب

الرايض- دار الفضيلة فيصل بن حممد الوعالن(6) (مسائل اإلمجاع يف أبواب اجلهاد)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

مسائل اإلمجاع يف القضاء)موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 
(7 )(والشهادات واإلقرار

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن انعم العمري

سوراي- دار الفكر سعدي أبو حبيب3/1موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي 

-الزكاة - الصوم - اجلنائز - الصالة - الطهارة )إمجاعات العبادات 
(احلج

الظهران- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

مجعا- األحكام الفقهية اليت اتفق عليها اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم 
2/1ودراسة 

املدينة- الناشر املتميز ايسني بن سعيد احلاشدي
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ابن الرتكماين، علي بن عثمانالتنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة
( هـ750)املارديين 

جامعة العلوم اإلسالمية
األردن- 

حتقيق
جلنة من الباحثني

ختريج أحاديث اهلداية: التنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة املسمى
واخلالصة

ابن الرتكماين، علي بن عثمان
( هـ750)املارديين 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

حتقيق
حممد بن سيد بن عبد الفتاح درويش

بغية األملعي يف ختريج: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية، مع حاشيته
5/1الزيلعي 

مجال الدين الزيلعي، عبد هللا بن
( هـ762)يوسف 

لبنان- مؤسسة الراين  حتقيق
حممد عوامة

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي5/1التنبيه على مشكالت اهلداية 
( هـ792)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد احلكيم بن حممد شاكر

عبد القادر بن حممد بن أيب الوفاء3/1 (ختريج أحاديث معاين اآلاثر)احلاوي يف بيان آاثر الطحاوي 
( هـ775)القرشي احلنفي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري28/1البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري للرافعي 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
جلنة من احملققني

خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري
2/1لإلمام أيب القاسم الرافعي 

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري
( هـ804)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

املعروف ابلشرح الكبري أليب (العزيز يف شرح الوجيز)ختريج أحاديث كتاب 
3/1 ( هـ623)القاسم الرافعي الشافعي 

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممد
( هـ767)

اسطنبول- دار السمان  حتقيق وتعليق
أنس بن حممد تدمري

التلخيص)التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز، املشهور بـ 
7/1 (احلبري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
أشرف عبد املقصود
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–دار املرياث النبوي منحة القدير يف مجع تعقبات األلباين على التلخيص احلبري
اجلزائر

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(أي بداية اجملتهد وهناية املقتصد) 2/1الدراية يف ختريج أحاديث البداية 
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد هللا هاشم اليماين املدين

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالكالم على أحاديث خمتصر ابن احلاجب
( هـ744)املقدسي 

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن علي الغامدي. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر (رسالة ماجستري)حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد الغين بن محيد الكبيسي. د

املنهاج للبيضاوي واملختصر)املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر 
(البن احلاجب

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر
( هـ794)الشافعي 

الكويت- دار األرقم  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

خمتصر ابن احلاجب يف)موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر 
2/1 (أصول الفقه

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري(أي املنهاج للبيضاوي)تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج 
( هـ804)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق وتعليق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسيختريج أحاديث كتاب الفروع
( هـ863)

الرايض- مكتبة الرشد  إعداد
خالد بن عيسى القريويت

تقدم يف شروح منار) 9/1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
(السبيل

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(تقدم يف شروح منار السبيل)التكميل ملا فات خترجيه يف إرواء الغليل 

تقدم)التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل 
(يف شروح منار السبيل

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

مكة- املكتبة األسدية سليمان بن عبد هللا اخلربوش(إرواء الغليل)احلصيل من األحاديث واآلاثر اليت مل خترج يف كتاب 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبيان املمتع يف ختريج أحاديث الروض املربع
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز عبد هللا بن حممد احلمادياملستغين يف ختريج أحاديث املغين البن قدامة

مصر- دار اللؤلؤة حممد بن طه5/1نيل األماين بتخريج أحاديث املغين البن قدامة املقدسي 

-دار املنهاج القومي خالد بن ضيف هللا الشالحي6/1الوايف يف ختريج أحاديث الكايف لإلمام عبد هللا بن قدامة املقدسي 
دمشق

-دار املنهاج القومي خالد بن ضيف هللا الشالحي5/1 (العدة يف شرح العمدة)املنحة يف ختريح أحاديث وآاثر 
دمشق

-دار املأمون للرتاث علي رضا بن عبد هللا بن علي رضااملـجلى يف حتقيق أحاديث احمللى، ومعه الصناعة احلديثية عند ابن حزم
دمشق
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تنقيح الكالم يف األحاديث الضعيفة يف مسائل األحكام وبيان عللها وكالم
احملدثني عليها

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر
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الرايض- وقفية التحبري خالد بن عبد العزيز آل سليمانالعلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيمكتاب اخلراج
( هـ182)األنصاري 

دار كنوز املعرفة العلمية
األردن- 

حتقيق
حممد املناصري. د

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي2/1كتاب األموال 
( هـ224)

الرايض- دار الفضيلة  حتقيق
سيد بن رجب

-مركز امللك فيصل ( هـ251)محيد بن زجنويه األموال
الرايض

حتقيق
شاكر ذيب فياض اخلوالدة

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاإصالح املال
( هـ281)القرشي 

املنصورة- دار الوفاء  حتقيق
مصطفى مفلح القضاة

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

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

القاهرة- دار السالم ( هـ402)أمحد بن نصر الداودي األموال حتقيق
مصر- مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية 

بريوت- دار ابن حزم ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد كتاب النفقات تعليق/دراسة/حتقيق
عامر الزيباري. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنرسالة ماجستري- االستخراج يف أحكام اخلراج  
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جندي حممود شالش
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناالستخراج يف أحكام اخلراج
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة السوادي  حتقيق
أمحد بن محيد/ حممد الناصر 

الرايض- دار الكوثر موسوعة أحاديث أحكام املعامالت املالية مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي حممد اخلليل(وحباشيته تعليقات الشيخ ابن ابز)اجلامع ألحاديث البيوع 

قدوة احلكام واملصلحني عمر بن عبد العزيز جمددا ومصلحا، أو
التصحيحات املالية لعمر بن عبد العزيز وأثرها يف بيت املال ويف األمة

الرايض- مكتبة املعارف حممد صدقي بن أمحد البورنو

-اهليئة العامة لألوقاف دبيان بن حممد الدبيان20/1أصالة ومعاصرة - املعامالت املالية 
الرايض

تقدمي الشيخ
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الدمام- دار ابن القيم (13– جامع املسائل احلديثية )البيوع واملعامالت املالية  مجع وترتيب وتعليق
طارق عوض هللا

موسوعة القواعد والضوابط املالية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقة
االسالمي

دار عامل املعرفةعلي أمحد الندوي تقريظ
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينتيسري فقه املعامالت
( هـ1438)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

الرايض- دار الصميعي سعد بن تركي اخلثالنفقه املعامالت املالية املعاصرة
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الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحأصول يف املعامالت املالية املعاصرة

بنك البالديوسف بن عبد هللا الشبيلي2/1أحباث يف قضااي مالية معاصرة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملختصر يف املعامالت

صالح. عبد هللا املصلح و د. دما ال يسع التاجر جهله
الصاوي

الرايض- دار املسلم 

-دار أضواء السلف مجاعة من العلماءفتاوى البيوع يف اإلسالم
الرايض

عناية
أشرف عبد املقصود

الرايض- مكتبة الصفدي صاحل بن فوزان الفوزانالبيوع احملرمة

الرايض- دار أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمن فقه األموال

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانمن فقه املعامالت
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارتوظيف األموال بني املشروع واملمنوع
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األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر خيار الشرط يف البيوع وتطبيقاته يف معامالت املصارف االسالمية

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن حممد املطلقبيع املزاد

بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية وعقد السلم وعقد االستصناع
وإمكانية استفادة البنوك اإلسالمية منهما

1430)حممد بن سليمان األشقر 
(هـ

األردن- دار النفائس 

الرايض- دار املسري عبد هللا بن حممد الطيار(رسالة ماجستري)خيارا اجمللس والعيب يف الفقه اإلسالمي 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمموعة أسئلة يف بيع وشراء الذهب
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

دراسة- أحكام التعامل ابلذهب يف أسواق السلع الدولية واألسواق املالية 
فقهية

الرايض- دار امليمان عبد هللا بن يوسف الشبيلي

1405)عمر بن عبد العزيز املرتك الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلطريق التخلص منه يف املصارف- الراب 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املؤيد فضل إهلي ظهريالتدابري الواقيه من الراب
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الرايض- مدار الوطن حممد بن راشد الغفيلينتف املعارف يف الرد على من أجاز راب املصارف قرأ من أصله
الشيخ حممد بن عثيمني

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارالبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية- بطاقة التخفيض 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد بطاقة اإلئتمان

جرمية الرشوة يف الشريعة اإلسالمية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة يف
اململكة العربية السعودية

املؤلفعبد هللا بن عبد احملسن الطريقي

الرايض- دار املؤيد عبد هللا بن عبد العزيز املصلحقيود امللكية اخلاصة تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

األدلة والدالئل واألحكام واملسائل- املختصر يف أدلة وأحكام األوقاف 
والوقائع والنوازل

الرايض- دار العقيدة عبد العزيز بن سعد الدغيثر

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 2/1الوقوف من مسائل أمحد بن حنبل الشيباين  حتقيق
عبد هللا بن أمحد الزيد. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(35-5/4تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف الوقـف 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت
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-مؤسسة اجلريسي ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أحكام الوقف والوصية
الرايض

وزارة األوقاف والشؤون( هـ1354)حممد خبيت املطيعي نظام الوقف واالستدالل عليه
الكويت– اإلسالمية 

عناية
حممود حممد الكبش

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالناألصول الشرعية إلثبات األوقاف
الرايض

الرايض- دار الصميعي سلطان بن انصر الناصردراسة فقهية أتصيلية- نوازل الوقف 

مؤسسة ساعي لتطويرعبد هللا بن عوض العليايندراسة أتصيلية مقارنة- مسؤولية انظر الوقف 
الرايض- األوقاف 

-مؤسسة اجلريسي صاحل بن عبد الرمحن األطرمالوصية
الرايض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(49 - 38 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف الوصااي 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعانالتصرف االنفرادي وأثره يف بناء العقود وااللتزامات يف الفقه االسالمي

الرايض- دار املؤيد صاحل بن عثمان اهلليلحقيقته وأحكامه- بدل اخللو يف الفقه اإلسالمي 
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الرايض- دار معاذ سليمان بن فهد العيسىالتصاحل بني املتداعيني يف األموال

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينويليه األجل يف القرض (القرض التعاوين)مجعية املوظفني 
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 

الرايض- دار عامل الكتب ماجد أبو رخيةحكم التعزير أبخد املال يف اإلسالم

الرايض- دار العاصمة صاحل بن إبراهيم العمرالنقود اإلئتمانية وأثرها يف اإلقتصاد اإلسالمي

الرايض- دار أشبيليا طارق بن حممد اخلويطر2/1املال املأخوذ ظلما وما جيب فيه يف الفقه والنظام  تقدمي املشائخ
عبد هللا بن غصون/عبد هللا البسام/عبد هللا بن جربين

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد نزع ملكيته للمصلحة العامة- املثامنة يف العقار  

جامعة اإلمام حممد بنمبارك بن حممد الدعيلج(رسالة دكتوراه)الرهن يف الفقه االسالمي 
الرايض- سعود 

مناقشة
عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(302 - 263/30تقع يف جمموع الفتاوى )مسألة وضع اجلوائح 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار عامل الكتب سليمان بن إبراهيم الثنياناجلوائح وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(350 - 337/30تقع يف جمموع الفتاوى )املظامل املشرتكة 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملداينة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرمن فقه آية الدين
الرايض

-دار كنوز أشبيليا سليمان بن عبد هللا القصريأحكام الّدين
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنالزمن يف الديون وأحكامه الفقهية
الرايض

مصر- دار ابن رجب سيد بن رجبأحكام الديون مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

تقع يف الفتاوى)مسائل يف اهلبة والصدقات والعطااي واهلدايت وغريها 
(180 - 167 / 4الكربى ج 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانالتحفة املرضية يف أحكام اهلبة واهلدية

الرايض- مدار الوطن هشام حممد آل برغشبيع ما ليس عندك ، صوره وتطبيقاته
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بريطانيا- جملة احلكمة عبد العزيز بن حممد احلجيالن2/1تصرفات األمني يف العقود املالية 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرحيم صاحل يعقوبحكم انتفاع املرهتن ابلرهن

األردن- دار النفائس عباس بن أمحد البازأحكام املال احلرام وضوابط اإلنتفاع والتصرف به يف الفقه اإلسالمي إشراف
عمر بن سليمان األشقر. د

الرايض- دار املسري عبد هللا بن محد اخلويطررسالة ماجستري - (دراسة مقارنة)املضاربة يف الشريعة االسالمية  تقدمي
املشايخ البسام وابن جربين واجلاليل

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنرسالة دكتوراه - (الكفالة)نظرية الضمان الشخصي 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا املصلح(رسالة جامعية)احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليماملسابقة يف اخليل واإلبل واملناضلة ورمي النشاب وحنوه وما يتبع ذلك
( هـ728)

الرايض- دار التحبري  دراسة وحتقيق
عبد هللا بن جابر احلمادي. د

املصارعة-املسابقة – السبق )املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية 
(اإلصابة– املناضلة – السباحة – 

الرايض- دار العاصمة سعد بن انصر الشثري

الرايض- مكتبة املعارف نعمان عبد الرزاق السامرائيمرض املوت وأثره يف املعامالت
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الرايض- مكتبة الرشد حممد طاهر الرزقي(مكرر) 2/1عامل الزمن يف العبادات واملعامالت 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا املصلحالتضخم النقدي يف الفقه االسالمي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن حممد احلجيالن(حبوث حمكمة)حبوث فهية متنوعة يف العقود 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنالوجيز يف عقود االستيثاق واالرتفاق
الرايض

-دار كنوز أشبيليا أمحد مسري قرينعقود اإلذعان يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الرايض- دار الصميعي ( هـ1415)عبد الرزاق بن عفيفي بورصة األوراق املالية والضرائب

عقد اإلجيار املنتهي ابلتملك، حكم مقاطعة)أحباث يف االقتصاد اإلسالمي 
(بضائع احملاربني، بيع املراحبة، نزع القاضي ملكية املدينني

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن سعد الشويعر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(37 - 35 / 4تقع يف الفتاوى الكربى ج)مسائل يف اللقـطة 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

القاهرة- دار ابن حزم الصايف بن عبد السالماجلامع ألحكام اللقطة مراجعة وتقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي
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ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمفصل فيمن أوقع العقود احملرمة مث اتب
( هـ728)

-دار أصداء اجملتمع 
بريدة

حتقيق
صاحل بن حممد السلطان. د

مصر- دار املنهاج ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي توزيع الثروات يف اإلسالم

1420)حممد انصر الدين األلباين للقرضاوي (مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم)ختريج أحاديث 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن عبد العزيز الدرعانأحكام الشفعة يف الفقه االسالمي

الرايض- دار التدمرية حسني بن معلوي الشهراينالتفريق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل األطرم. د

الرايض- دار أشبيليا عبد الكرمي بن حممد السماعيلالعموالت املصرفية وأحكامها الفقهية

نصوص اقتصادية خمتارة من كالم شيخ)مبادىء االقتصاد اإلسالمي 
(اإلسالم ابن تيمية

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

ترتيب/إعداد
عبد العظيم اإلصالحي. د

إحتاف األخيار»والكالم على رواته ، وبذيله « املتبايعني ابخليار»حديث 
««املتبايعني ابخليار»بطرق حديث 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

دمشق- دار النوادر  ختريج
رايض حسني الطائي

حيىي بن عمر الكناين األندلسيأحكام السوق
( هـ289)

مركز البحوث اإلسالمية
استانبول- 

حتقيق
إمساعيل خالدي. د
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مصرف الراجحيسعد بن تركي اخلثالنأحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا عبد الرمحن بن عثمان اجللعوداإلجارة جبزء من العمل
الرايض

املؤلفسعد بن انصر الشثريالعقود املضافة إىل مثلها

-دار كنوز أشبيليا عادل شاهني حممد شاهنيرسالة دكتوراه- عقد التوريد، حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد املطلق

الرايض- مدار الوطن حممد بن أمحد علي واصلأحكام املقاصة يف الفقه االسالمي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن إبراهيم املوسىحبث مقارن بني الشريعة والقانون- الشروط العقدية يف الشريعة اإلسالمية 

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن عبد العزيز الفليقةصيغ العقود يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقحقواعد العقد

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارمسائل يف بيع الصابون
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-دار كنوز أشبيليا سليمان بن أمحد امللحمالقمار حقيقته وأحكامه
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(الشيوعية واإلحلاد: مكرر يف كتب الِفرق)األدلة على بطالن اإلشرتاكية 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار كنوز أشبيليا مساعد بن عبد هللا احلقيلدراسة أتصيلية تطبيقية- ربح ما مل ُيضمن 
الرايض

الرايض- دار العاصمة محود بن أمحد الرحيليالرأمسالية وموقف اإلسالم منها

-دار كنوز أشبيليا فضل الرحيم حممد عثمان2/1أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية 
الرايض

-دار كنوز أشبيليا حممد بن عبد العزيز اليمينالشرط اجلزائي وأثره يف العقود احلاضرة
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام األسهم اجلائزة واحملظورة
الرايض
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الرايض- مكتبة الرشد ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف مسائل أمحد)األشربة  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

مصر- دار الضياء ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف مسائل أمحد)كتاب األشربة الصغري  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

»من )كتاب األشربة من مسائل أمحد، ومعه كتاب الرتجل وكتاب الوقوف 
(مكرر يف مسائل أمحد )(أليب بكر اخلالل« اجلامع

-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةكتاب األشربة
( هـ276)الدينوري 

-البينة للطباعة والنشر 
دمشق

حتقيق
حممد كرد علي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(281 - 257 / 4)تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف األشـربة 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزاناألطعمة وأحكام الصيد والذابئح

الظهران- الدرر السنية فقه األطعمة واألشربة والتذكية والصيد والعقيقة واألضحية إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأحكام األضحية والذكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتلخيص أحكام األضحية والذكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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-دار كنوز أشبيليا بدرية بنت مشعل احلارثي2/1النوازل يف األطعمة 
الرايض

زين العابدين بن الشيخ بن أزوين(رسالة جامعية)النوازل يف األشربة 
اإلدريسي الشنقيطي

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

إشراف
سعد بن تركي اخلثالن. د

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (عقيقة– ذكاة – أضحية )ثالث شعائر 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدبيان اإللباس يف فنون اللباس
( هـ748)

الكويت- دار غراس  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامدي2/1لباس الرجل، أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي 

الظهران- الدرر السنية فقه اللباس والزينة إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام اخلواتـيم وما يتعلق هبا
( هـ795)أمحد 

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

ختريج/حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام اخلواتـيم وما يتعلق هبا
( هـ795)أمحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/تصحيح
عبد هللا القاضي

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(تقدم يف كتب أركان اإلسالم)أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج 
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1420)حممد انصر الدين األلباين أحكام اجلنائز وبدعها
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين تلخيص أحكام اجلنائز
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

الظهران- الدرر السنية فقه اجلنائز إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارأحكام اجلنائز

مفهوم واغتنام ومواعظ وآداب وحقوق وصرب واحتساب- أحكام اجلنائز 
وفضائل وأحكام، يف ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن علي بن وهف القحطاين
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانخمتصر أحكام اجلنائز

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن سعد الشثريالتذكرة يف أحكام املقربة العقدية والفقهية مراجعة وتقدمي الشيخ
عبد الرمحن بن انصر الرباك

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن عمر السحيباينأحكام املقابر يف الشريعة اإلسالمية

مكرر يف فقه) 2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
(الطهارة والصالة

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

105   من 81صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحكام اجلنائز واملقابر :املوضوع 

09:الفئة  فقه

ابن عثيمني، حممد بن صاحل سؤاال يف أحكام اجلنائز70
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- دار ابن حزم (جمموعة رسائل البن تيمية)أحكام ما بعد املوت  حتقيق
فواز أمحد زمريل

فتوى جامعة يف آداب العزاء الشرعية والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس
فيه

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلحكمها، حكمتها، وقتها، مدهتا، صيغتها: التعزية

جامعة اإلمام حممد بنأمل بنت إبراهيم الدابسيالتعزية وأحكامها
الرايض- سعود 

الرايض- مدار الوطن خالد بن عبد هللا املصلحأحكام اإلحداد تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطريياإلمداد أبحكام اإلحداد

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلمي(فتاواه – بدعه – أحكامه – أقسامه )اإلحداد  تقريظ
الشيخ عبد هللا بن جربين

القاهرة- مكتبة ابن تيمية أبو أويس الكرديالنعي وما يتعلق به، وحكم النعي يف املساجد تقدمي
مصطفى بن العدوي
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-املكتبة اإلسالمية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب املوت عظاته وأحكامه
األردن

-دار البيان احلديثة عبد الرمحن بن غرمان العمريأحكام الشهيد يف الفقه اإلسالمي
القاهرة

-دار إيالف الدولية مشهور بن حسن آل سلمانالقول املبني يف منكرات اجلنائز واملآمت ودور دفن املوتى والتأبني
الكويت

شرح الصدور بـبـيـان بدع اجلنائز والقبور، ويليه فتاوى أهل العلم يف أحكام
اجلنائز والقبور

-مكتبة الصحابة عبد هللا بن حممد احلمادي
الشارقة

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس

عبد الرمحن بن علي العسكر( انزلة25)النوازل املتعلقة ابجلنائز يف املسجد احلرام واملسجد النبوي 
( هـ1436)

املدينة- دار النصيحة 
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أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنكتاب الطب على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين
( هـ458)احلسني احلنبلي 

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

-ابن ابز - من فتاوى ابن إبراهيم )الفقه املتعلق ابلطب وأحكام املرضى 
(هيئة كبار العلماء- اللجنة الدائمة 

الرايض- دار املؤيد  إشراف
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

مناقشة طبية قام هبا- الفتاوى الشرعية على املشكل يف املسائل الطبية 
خنبة من األطباء مع مساحة اإلمام

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- دار ابن األثري 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالفتاوى الشرعية يف املسائل الطبية
( هـ1430)

الرايض- دار الصميعي  عناية
إبراهيم الشثري

مقارنة)النوازل الطبية عند احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا 
مجع ومناقشة - (ابلفتاوى والقرارات والتوصيات اجلماعية

الرايض- مكتبة املعارف  مجع/مناقشة
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

جدة- مكتبة الصحابة حممد بن حممد املختار الشنقيطيأحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها

الرايض- دار الزاحم نور الدين بن خمتار اخلادمياالستنساخ يف ضوء األصول والقواعد واملقاصد الشرعية

-دار كنوز أشبيليا عبد اإلله بن مزروع املزروعدراسة فقهية- أحكام اخلالاي اجلذعية 
الرايض

-مكتبة دار املنهاج حسن بن أمحد الفكيأحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

تقدمي
حممد بن انصر السحيباين. د
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-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن إبراهيم اخلضريي2/1أحكام األشعة واستخداماهتا يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام زراعة الشعر وإزالته
الرايض

الرايض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرمحن املهيزعأحكام املريض النفسي يف الفقه اإلسالمي

دمشق- دار ابن كثري أنس بن عوف عباس بن عوفدراسة مقارنة- األحكام الفقهية لألمراض النفسية وطرق عالجها 

هند بنت عبد العزيز بن عبد هللا بندراسة فقهية- التخدير 
ابز

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- دار امليمان عبد اجمليد بن عبد هللا  اليحىيأحكام التشخيص الطيب

رسالة جامعية من جامعة)دراسة فقهية - أثر األجهزة الطبية يف العبادات 
(اإلمام حممد بن سعود

الرايض- دار الصميعي إميان بنت سالمة الطويرش

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن ابلقاسم الشمرايناألحكام املتعلقة ابلتحاليل الطبية والفحوصات املعملية يف الفقه اإلسالمية

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايعآراء ابن تيمية حول اإلعاقة
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الرايض- دار بلنسية عبد اإلله بن عثمان الشايعآراء ابن القيم حول اإلعاقة

الرايض- دار الصميعي (للشيخني ابن ابز وابن عثيمني)اللؤلؤ الثمني يف فتاوى املعوقني  إعداد
عبد اإلله بن عثمان الشايع

-دار كنوز أشبيليا حممد بن هائل املدحجيرسالة دكتوراه - 3/1أحكام النوازل يف اإلجناب 
الرايض

األردن- دار النفائس أمحد الصويعي شليبكأحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي

-دار األصول العلمية األمني احلاج حممد أمحدأحكام السقط
اسطنبول

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن عبد هللا اليحىيجتميد النطف يف الفقه اإلسالمي

بريطانيا- جملة احلكمة إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيمرسالة ماجستري- أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي 

-دار كنوز أشبيليا سعد بن عبد العزيز الشويرخ2/1 (أطفال األانبيب)أحكام التلقيح غري الطبيعي 
الرايض

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالندراسة فقهية مقارنة ابلطب- أكثر مدة احلمل 
الرايض
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-دار كنوز أشبيليا أمساء بنت عبد الرمحن الرشيداألحكام الفقهية ألمراض النساء والوالدة
الرايض

-دار كنوز أشبيليا هيلة بنت عبد الرمحن اليابس2/1حقيقتها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي - األمراض الوراثية 
الرايض

دراسة فقهية للقرارات الطبية- أحكام قرارات العالجات املساندة للحياة 
2/1املصريية حول اإلنعاش والعناية املركزة 

الكويت- ركائز للنشر طارق بن طالل عنقادي

-دار كنوز أشبيليا منرية بنت علي السهلي(مكرر يف كتب القضاء الشرعي)إثبات النسب أو نفيه ابلقرائن الطبية 
الرايض

الرايض- دار التحبري مساعد بن عبد الرمحن القحطايندراسة فقهية مقارنة- العقد الطيب وآاثره 

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن فهد املعيقليأثر مقاصد الشريعة يف ضبط أخالقيات املهنة الطبية- أخالقيات الطب 
بريوت

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد اجمليد بن عبد هللا اليحىياإللزام بنتائج الفحص الطيب قبل الزواج

الكويت- ركائز للنشر عادل بن سعد احلارثي(دراسة فقهية مقارنة)حقيقتها وأحكامها - احلوائل الطبية املستجدة 

الرايض- دار الصميعي أمحد بن مبارك اهلمامياألحكام الفقهية املتعلقة مبرض السكري يف العبادات تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د
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ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن فتوى171- املفيد يف تقريب أحكام املسافر 
( هـ1430)

مكة- دار عامل الفوائد  مجع
حممد بن عبد الرمحن العريفي

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوريضياء السالكني يف أحكام وآداب املسافرين

ابن عثيمني، حممد بن صاحلإعالم املسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما خيص املالحني اجلويني
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلإقامة املسافر وسفر املقيم

الرايض- دار طيبة سليمان بن عبد هللا املاجدحد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

الرايض- دار طيبة ربيع بن حممد السعوديزاد املسافرين إىل غري بالد املسلمني
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حيوي ثالثة أحباث أتصيلية يف فقه النوازل مع امللخص- أصول النوازل 
( وثيقة723)العلمي لواثئق النوازل 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين

حيوي كافة القرارات الصادرة عن اجملامع الفقهية يف النوازل- واثئق النوازل 
4/1 هجري 1437املعاصرة حىت عام 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن حسني اجليزاين4/1فقه النوازل 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن بكر بن عبد هللا أبو زيد2/1فقه القضااي املعاصرة يف العبادات - موسوعة فقه النوازل 

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن حممد القرشي(مكرر يف كتب القضاء)دراسة أتصيلية تطبيقية - النوازل القضائية 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 2/1فقه النوازل 

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن عبد هللا بن محيد2/1اجلامع يف فقه النوازل 

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانحبوث فقهية يف قضااي عصرية

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحنوازل الزكاة املستجدة
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الرايض- دار أشبيليا أسامة بن أمحد اخلالويالنوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة ابلتداوي ابلصيام

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحخمتصر نوازل احلج

الرايض- دار التوحيد علي بن انصر الشلعانالنوازل يف احلج

دراسة فقية- الدماء الواجبة يف احلج وأحكام النوازل الفقهية يف اهلدي 
مقارنة

-دار كنوز أشبيليا ابسم بن صاحل البيحاين
الرايض

تقريظ
خالد بن علي املشيقح. د

عبد الرمحن بن علي العسكردراسة فقهية تطبيقية- نوازل املساجد 
( هـ1436)

الرايض- دار التحبري 

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

هشام بن عبد هللا األزدي املالكي2/1املفيد للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام 
( هـ606)القرطيب 

سراييفو- مركز جنيبويه 
(البوسنة واهلرسك)

حتقيق
أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د

الرايض- دار املأثور أمني بن علي الصبحيالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املسائل والنوازل الطبية

الرايض- دار الصميعي أمحد بن حممد السراحالقواعد الفقهية املتعلقة أبحكام التداوي وتطبيقاهتا الطبية املعاصرة
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دراسة ألكثر من مخسني انزلة طبية- الفروق الفقهية يف النوازل الطبية 
مدعمة بقرارات اجملامع الفقهية

الدمام- دار ابن اجلوزي علي بن قاسم إمساعيل دراج

مقارنة)النوازل الطبية عند احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا 
مجع ومناقشة - (ابلفتاوى والقرارات والتوصيات اجلماعية

الرايض- مكتبة املعارف  مجع/مناقشة
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

-دار كنوز أشبيليا حممد بن هائل املدحجيرسالة دكتوراه - 3/1أحكام النوازل يف اإلجناب 
الرايض

عبد الكرمي بن حممد الالحمنوازل احليض والنفاس
( هـ1438)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

الرايض- دار التحبري انيف بن دعيج الدعيجالنوازل الفقهية املتعلقة مبكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات

الرايض- دار الصميعي سلطان بن انصر الناصردراسة فقهية أتصيلية- نوازل الوقف 

-دار كنوز أشبيليا بدرية بنت مشعل احلارثي2/1النوازل يف األطعمة 
الرايض

زين العابدين بن الشيخ بن أزوين(رسالة جامعية)النوازل يف األشربة 
اإلدريسي الشنقيطي

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

إشراف
سعد بن تركي اخلثالن. د

الرايض- دار التحبري خليل بن عبد الرمحن الرباكالنوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د
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الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمدنوازل الضيافة

الرايض- دار التحبري لبىن بنت عبد العزيز الراشدالنوازل يف زينة املرأة تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د
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بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد فتوى جامعة يف التنبيه على العبادات

بريوت- مؤسسة الرسالة صاحل بن عثمان اهلليلالنيابة يف العبادات

الرايض- مكتبة الرشد حممد طاهر الرزقي(تقدم يف فقه األموال) 2/1عامل الزمن يف العبادات واملعامالت 

الرايض- دار املسلم خالد بن علي املشيقح2/1معرفة أوقات العبادات 

مجعا- املسائل الفقهية اليت ُحِكي فيها رجوع الصحابة رضي هللا عنهم 
(رسالة دكتوراه) 2/1ودراسة 

الدمام- دار ابن القيم خالد بن أمحد اببطني

بريوت- دار ابن حزم عبد السالم بن حممد علوشكتاب االنتهاء ملعرفة األحاديث اليت مل يفـت هبا الفقهاء

الرايض- دار أشبيليا عبد هللا بن حممد املطلقأحباث فقهية مقارنة

 مسألة فقهية مما يكثر احلوار فيه بني الناس40– حماورات فقهية معاصرة 
2/1

املؤلفصاحل بن سليمان الراجحي

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللجمموع الرسائل املفيدة
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(دراسة مقارنة)أحكام وخصائص احلرمني املكي واملدين يف الفقه اإلسالمي 
½

بريوت- شركة الراين علي أمحد القاعدي

املؤلفيوسف بن مطر احملمدياألحكام الفقهية املتعلقة ابملدينة النبوية

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن حممد الصقريأحكام احلرم املكي

املدينة- دار اإلمام مسلم مخس رسائل يف احلرمني الشريفني واملسجد األقصى حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار القبس علي احلمد احملمد الصاحليتنبيهات حول املقام ومىن واقرتاحات تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقح2/1اجلامع ألحكام األميان والنذور 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن علي املشيقحدراسة فقهية مقارنة- أحكام اليمني ابهلل عز وجل 

الرايض- مكتبة الرشد راشد بن فهد آل حفيظاألميان اليت ال كفارة هلا

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل الدماء يف االسالم
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حممد بن إبراهيم آل الشيخرسالة يف دية النفس وغريها
( هـ1389)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرمحن بن حممد املزي. د

جامعة اإلمام حممد بنإبراهيم بن حممد الفايز2/1البناء وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 
الرايض- سعود 

رسالة ماجستري أشرف عليها الشيخ صاحل)  2/1اإلعالن أبحكام البنيان 
(الفوزان

ابن الرامي البناء، حممد بن إبراهيم
(منتصف القرن الثامن)اللخمي 

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد الرمحن بن صاحل األطرم. د

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن عبد هللا آل سعيددراسة فقهية مقارنة- أحكام اهلدم والنقض يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريالطرق الشرعية إلنشاء املباين احلكومية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(108 - 96 / 4تقع يف الفتاوى الكربى البن تيمية ج)مسائل يف الوالء 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- مكتبة املعارف عبد الباقي أمحد سالمةاإلسالم والرق

الرايض- دار الصميعي ( هـ1425)عبد السالم بن برجس إيقاف النبيل على حكم التمثيل تقدمي
الشيخ حممد بن عثيمني

-مؤسسة اجلريسي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حقيقته ، اترخيه ، حكمه- التمثيل 
الرايض

105   من 95صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث فقهية يف مسائل معينة :املوضوع 

09:الفئة  فقه

مصر- دار اللؤلؤة حممد بن فهد الفريحاخلالصة يف حكم متثيل األنبياء والصحابة تقدمي الشيخ
صاحل بن فوزان الفوزان

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام
(هـ

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/ مسي جاد هللا 

أبو احملاسن، حممد بن علي احلسيينكتاب اإلملام آبداب دخول احلمام
( هـ765)الدمشقي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن شكري بن علي بواي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى يف الصيد والرحالت الربية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

دار املتعلم للنشرعبد هللا بن حممد الطيارتوجيه وتنبيه إىل هواة الصيد وحمبيه
الزلفي– والتوزيع 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف اإلجازات والرحالت23

بريوت- مؤسسة الرسالة إميان بنت حممد املهدي األطروينالرتويح عن النفس وحكمه يف الفقه اإلسالمي

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن حممد اجلرفايلاألحكام الفقهية املتعلقة ابملطارات

الرايض- دار طيبة هيلة بنت عبد الرمحن اليابسرسالة علمية– أحكام اخلدمة يف الفقه اإلسالمي 
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-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عمر ابزمولأحكام اخلدم يف الشريعة اإلسالمية
بريوت

الرايض- مدار الوطن وفاء بنت عبد العزيز السويلمأحكام األم يف الفقه اإلسالمي

بريوت- مؤسسة الرسالة سعد بن عبد العزيز احلقباين2/1أحكام املسنني يف الفقه اإلسالمي 

رسالة - 2/1اإلحكام فيما خيتلف فيه الرجال والنساء من األحكام 
جامعية

اخلرب- دار ابن عفان أمحد بن عبد هللا العمري

-اجلامعة اإلسالمية بو بكر ابه3/1مجعا ودراسة - ما خيتلف فيه احلكم ابلقلة والكثرة يف العبادات 
املدينة

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد السالم اخلرشيفقه الفقراء واملساكني يف الكتاب والسنة

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عمر ابزمولأحكام الفقري واملسكني يف القرآن العظيم والسنة املطهرة
بريوت

بريوت- شركة الراين حممد بلو بن حممد اخلياطأحكام املسألة واالستجداء يف الفقه االسالمي

دار الفضيلة للنشر( هـ1423)عمر بن حممد السبيل (دراسة فقهية مقارنة)أحكام الطفل اللقيط 
والتوزيع
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-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنأحكام األوالد الناجتني عن الزىن
الرايض

عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد بنرسالة يف أحكام الطفل املميز يف النكاح
( هـ1274)عبد الوهاب 

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
خالد بن سعد اخلشالن. د

دمشق- دار النوادر عبد املنعم فارس سقاأحكام الغائب واملفقود يف الفقه اإلسالمي

-دار البيان احلديثة حممد عبد الرمحن األهدلإنباء اخلالن أبحكام العميان
القاهرة

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلاإلعالن املشروع واملمنوع يف الفقه اإلسالمي

الرايض- دار القاسم سليمان بن صاحل اخلراشيأحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس- شعر الرأس 

مكتبة دار البيان احلديثةفواز بن خلف الثـبـيـتـيالضرب بني املشروع واملمنوع
الطائف- 

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحناألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية والرتبوية
( هـ1430)

الرايض- دار القاسم  مجع
عبد العزيز املسيند

الرايض- دار طيبة حممد أمحد علي واصلأحكام التصوير يف الفقه االسالمي إشراف
صاحل الالحم. د
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الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي العيسى. د2\1التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي 

-دار األندلس اخلضراء عبد الرمحن بن فايعأحكام اجلوار يف الفقه اإلسالمي
جدة

-دار أصداء اجملتمع صاحل بن حممد السلطانالطيب وأثره يف األحكام
بريدة

الرايض- مكتبة املعارف مساعد بن قاسم الفاحلأحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن وائل التوجيريدراسة فقهية مقارنة- حق االرتفاق 

دمشق- دار النوادر صفاء موزةدراسة مقارنة- محاية البيئة الطبيعية يف الشريعة اإلسالمية 

الرايض- دار امليمان أمحد بن حممد بن عتيقاألحكام الفقهية املتعلقة ابلتدخني

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد علي واصلرسالة علمية– أحكام الرتمجة يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار التدمرية صاحل بن علي العقلالتهمة وأثرها يف األحكام الفقهية
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-دار كنوز أشبيليا ايسني بن كرامة هللا خمدوم2/1أحكام الكتب يف الفقه اإلسالمي 
الرايض

تقدمي
صاحل بن عثمان اهلليل

الرايض- دار طويق خالد بن سعد السرهيد(رسالة جامعية)حتديده واألحكام الفقهية املتعلقة به - الصاع النبوي 

ـــَمر يف ضوء الكتاب والسنة ـ مكة- املكتبة األسدية حنان بنت علي اليماينأحكام السَّ

الرايض- مكتبة الرشد حممد عبد الرحيم ولد العريبأحكام الزايرة يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا انصر بن حممد املنيعتصرفات السكران يف الفقه اإلسالمي
الرايض

-دار كنوز أشبيليا عمر بن عبد هللا بن طالبأحكام األمساء والكىن واأللقاب
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالن(مكرر يف فتاوى قرآنية)األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي 

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنأحكام التكبري

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينسجود الشكر
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 
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الرايض- دار أشبيليا خالد بن سعد اخلشالن2/1التداخل بني األحكام يف الفقه اإلسالمي 

الرايض- دار التحبري علي بن رميح الرميحياآلراء الفقهية املعاصرة احملكوم عليها ابلشذوذ يف العبادات تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن حيىي عطيف2/1آاثر اخلوف يف األحكام الفقهية 

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربيإبطال احليل
( هـ387)

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق وتعليق
سليمان بن عبد هللا العمري. د

حممود بن احلسن الطربي القزويينكتاب احليل
( هـ440)

مصر- دار العال  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسني األزهري

القاهرة- دار السالم علي عبد الرحيم عامردراسة مقارنة- أحكام االشتباه يف النسب يف الفقه اإلسالمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن محد آل عتيقمن أحكان النفط الفقهية

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن سودان املويهيأحكام الـسَّـرت يف الشريعة اإلسالمية
الرايض

الكويت- ركائز للنشر خالد بن علي املشيقحاملختصر يف األنكحة واألطعمة واألميان والنذور
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الرايض- دار الصميعي عزيز بن فرحان العنزيأحكام الـِحرفة وآاثرها يف الفقه اإلسالمي

الرايض- وقفية التحبري حممد بن جرب األلفيجراسة مقارنة- احلق يف الفقه اإلسالمي 

املدينة- دار النصيحة عبد العزيز بن حممد الربيشالتيامن وأحكامه يف الفقه اإلسالمي
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الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادراإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة
( هـ794)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
سعيد األفغاين

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادراإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة
( هـ794)الشافعي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 3/1السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  ختريج/حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

1420)حممد انصر الدين األلباين متام املنة يف التعليق على فقه السنة للسيد سابق
(هـ

الرايض- دار الراية 

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزان(للقرضاوي)اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام 
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لبنان- دار الفكر حممد رواس قلعة جيموسوعة فقه أيب بكر الصديق

عجمان- مكتبة الفرقان حممد مسيعي الدستاينانفرادات ابن عباس عن مجهور الصحابة يف األحكام الفقهية

-دار أضواء السلف املهدي الوايف2/1فقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإلمام مالك 
الرايض

مكة- جامعة أم القرى عبد هللا بن صاحل الرسيىنفقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإلمام مالك

-دار البشائر اإلسالمية قيس بن عبد الغفور اخلفاجياإلمام اآلجري وآراؤه الفقهية
بريوت

األردن- دار عمار مجال حممد تقي رسول ابجالنإسحاق بن راهويه وأثره يف الفقه اإلسالمي

أول تدوين لفقه اإلمام مقاران بفقه غريه من- فقه اإلمام سعيد بن املسيب 
4/1العلماء 

بريوت- شركة الراين هاشم مجيل عبد هللا

الرايض- مكتبة العبيكان سعود بن صاحل العطيشانمنهج ابن تيمية يف الفقه

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1431)حممد سيد حاج انفرادات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية عن األئمة األربعة
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الكويت- دار اخلزانة صاحل بن حممد احلسنفقه الشيخ حممد بن عبد الوهاب

القاهرة- دار الرايض عبد الرمحن بن عبد العزيز العقلالتقريب لفقه العالمة الشيخ أمحد حممد شاكر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر4/1فقه الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  عناية
عبد هللا الطيار و سليمان أاب اخليل. د

منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يف القضااي الفقهية املستجدة
مع التطبيق على أبرز العبادات

الدمام- دار ابن اجلوزي شايف بن مذكر السبيعي تقدمي
الشيخ عبد العزيز السدحان

105   من 105صفحة 
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