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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

 رس بعوالي الكتب المؤلفة فيفهعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،أركان اإلسالم

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

الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء يار اخت مع الوضع في االعتبارمصدره، 

 والشريعةلح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل 

 .والسلوك

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

الفهرس الكبير لمؤلفات «وهذا الفهرس هو في الحقيقة فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  المطلوبة.

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك

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

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

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

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

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

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

:املوضوع  متون وشروحات ألركان اإلسالم
05:الفئة  أركان اإلسالم

شرح كتاب آداب املشي اىل الصالة حملمد بن عبد الوهاب، من تقريرات
الشيخ حممد بن إبراهيم

الرايض- دار القاسم  مجع
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم

املدينة- دار النصيحة ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي شرح شروط الصالة وأركاهنا وواجباهتا للشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا(آداب املشي إىل الصالة)شرح - الشرح املمتاز للشيخ عبد العزيز بن ابز 
( هـ1420)

احملقق حتقيق وعناية
سعيد بن علي بن وهف القحطاين. د

املشتمل على أحكام الصالة والزكاة)شرح كتاب آداب املشي إىل الصالة 
لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا (والصيام

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- دار الفضيلة سليمان بن عجالن العجالنشرح آداب املشي إىل الصالة للشيخ حممد بن عبد الوهاب

آداب املشي: حاشية كتاب أحكام الصالة والزكاة والصيام املعروف ابسم
إىل الصالة

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيشرح رسالة شروط الصالة وواجباهتا وأركاهنا لإلمام حممد بن عبدالوهاب
الرايض- الراجحي  

االستقصى يف شرح رسالة آداب املشي إىل الصالة للشيخ حممد بن عبد
الوهاب

دار التوحيد إلحياءعبد هللا بن عبد الرمحن السعد
مصر- الرتاث 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالدروس املهمة لعامة األمة
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

49   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  متون وشروحات ألركان اإلسالم

05:الفئة  أركان اإلسالم

املدينة- دار النصيحة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح الدروس املهمة لعامة األمة للشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح الدروس املهمة لعامة األمة

شعبة توعية اجلالياتعبد العزيز بن داود الفايزاألحكام امللمة على الدروس املهمة لعهمة األمة
ابلزلفي

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

أشرف على مجعه
حممد بن شايع الشايع

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف كتب الفتاوى)فتاوى أركان اإلسالم 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفقه العبادات
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

سعيد بن علي بن وهف القحطاين5/1أركان اإلسالم 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحاملخـتصر يف العبادات

الظهران- الدرر السنية ملخص فقه العبادات إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

49   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  متون وشروحات ألركان اإلسالم

05:الفئة  أركان اإلسالم

مكة- دار عامل الفوائد بعض طلبة العلماملختصر يف شرح أركان اإلسالم مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

1400موسوعة حتوي أكثر من )صحح أخطاءك يف العقائد والعبادات 
(خطأ

القاهرة- دار ابن حزم حممد أمحد زغدان

49   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام الطهارة واملياه

05:الفئة  أركان اإلسالم

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويالطهور
( هـ224)

جدة- مكتبة الصحابة  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامدياحملرر يف صفة الوضوء
جدة

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ(بلوغ املرام)مكرر يف شروحات  - (بلوغ املرام)شرح كتاب الطهارة من  عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

1420)حممد انصر الدين األلباين (منتقى من كتاب الثمر املستطاب من فقه السنة والكتاب)كتاب الطهارة 
(هـ

الكويت- دار غراس 

سؤال)لإلمام األلباين - صفة وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم وصالته 
(وجواب

-مجعية السراج املنري 
بريوت

مجع/إعداد
عصام موسى هادي

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية عبد العزيز بن حممد العمر(كتاب الطهارة)سؤال وجواب - فقه العبادات  تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد رجب كردصفة وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسائل فقهية تقدمي
الشيخ صاحل الدرويش

مكتبة التوعية اإلسالميةأبو إسحاق احلويينكشف املخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء
مصر- 

49   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام الطهارة واملياه

05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن عبد الرمحن الشريفأحكامها وأنواعها من خالل السنة املطهرة– األغسال 

اخلرب- دار ابن عفان علي بن سعيد الغامديفقه املمسوحات يف الشريعة اإلسالمية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلحبوث وفتاوى يف املسح على اخلفني
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنستون سؤاال يف املسح على اخلفني
( هـ1430)

الرايض- دار أشبيليا 

الرايض- دار ابن خزمية سليمان بن عبد الرمحن العيسى خمالفة تقع يف الطهارة100اإلشارة إىل 

املؤلفعبد العزيز بن حممد السدحانمن خمالفات الطهارة والصالة مراجعة
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطرييالطهارة لقراءة القرآن والطواف ابلبيت احلرام

الرايض- دار الفضيلة ( هـ1423)عمر بن حممد السبيل حكم الطهارة ملس القرآن الكرمي وما يتعلق بذلك من أحكام

الرايض- دار الفضيلة صاحل بن حممد املسلمتطهري النجاسات واالنتفاع هبا

49   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام الطهارة واملياه

05:الفئة  أركان اإلسالم

-مكتبة اإلمام الوادعي زكراي بن سامل العدينأحكام املياه
صنعاء

الدمام- دار ابن اجلوزي مازن حممد عيسىاملاء وأثره على األحكام الشرعية

الرايض- دار الفضيلة تركي بن سليمان اخلضريي2/1اآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الطهارة والصالة 

49   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  سنن الفطرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

مكتبة دار املطبوعاتاألمني احلاج حممد أمحدسنن الفطرة
جدة- احلديثة 

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبليبغية النساك يف أحكام السواك
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

سعيد بن علي بن وهف القحطايننور الشيب وحكم تغيريه يف ضوء الكتاب والسنة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازميأحكامها وفوائدها كما جاءت يف األحاديث واآلاثر الصحيحة- احلجامة 

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريالدر املنتقى يف وجوب إعفاء اللحى

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحترمي حلق اللحى
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

صنعاء- دار اآلاثر علي بن أمحد الرازحياجلامع يف أحكام اللحية تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحكم إعفاء اللحية وخرب اآلحاد
( هـ1420)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عبد اجلبار بن عبد العظيم آل ماجد

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن مانع الروقي( هـ513أليب الوفاء ، ابن عقيل احلنبلي )اللباب شرح فصول اآلداب 

49   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  تعظيم قدر الصالة

05:الفئة  أركان اإلسالم

أبو- دار اإلمام مالك ( هـ241)أمحد بن حنبل (رسالة يف تعظيم قدر الصالة ومكانتها)رسالة الصالة 
ظيب

تعليق
أمحد بن صاحل الزهراين. د

مركز الراجحي للدراساتعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالفوائد املنتقاة يف التعليق على رسالة الصالة لإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا
الرايض- 

رسالة إىل املسلمني عامة وإىل والة األمور خاصة يف احملافظة على الصالة
(تطبع ألول مرة)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
عمرو بن حممد آل حسني

البن قيم (حكم مساع الغناء)مستل ومهذب من كتاب )أسرار الصالة 
اجلوزية

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ هتذيب
مالك حسني شعبان حسن. د

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرتعظيم الصالة

الرايض- دار احلضارة عادل بن عبد الشكور الزرقيذوق الصالة

املدينة- دار امليمنة ماهر بن ايسني الفحلشرح معاين الصالة

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابناخلشوع يف الصالة
( هـ795)أمحد 

القاهرة- دار الفضيلة  حتقيق
أمحد مصطفى الطهطاوي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنالذل واالنكسار للعزيز اجلبار، أو اخلشوع يف الصالة
( هـ795)أمحد 

مصر- دار املنهاج  عناية وختريج
حممد بن عوض املصري

49   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  تعظيم قدر الصالة

05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن عبد الكرمي العقلسفينة النجاة لطالب اخلشوع يف الصالة

-مركز النخب العلمية عبد العزيز بن صاحل العقلمفاتيح اخلشوع يف الصالة
بريدة

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدثالثون سببا للخشوع يف الصالة

إحتاف املصلني بتتبع الفضائل واألجور من حني االستعداد للصالة إىل
الفراغ منها

بريوت- شركة الراين عادل بن عبد هللا آل محدان

اجلزائر- دار الفرقان ماجد بن سليمان الرسيالصالة... الصالة  تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي

49   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  حكم اترك الصالة

05:الفئة  أركان اإلسالم

مصر- مكتبة العلم ( هـ294)املروزي، حممد بن نصر تعظيم قدر الصالة حتقيق
كمال بن السيد سامل

الرايض- دار الصميعي أمساء بنت سليمان السويلمحملمد بن نصر املروزي (تعظيم قدر الصالة)هتذيب وتقريب كتاب 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف حكم اترك الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن إبراهيم الزاحم(عرض ألقوال األئمة وبيان الراجح منها)اخلالف يف حكم اترك الصالة 

49   من 10صفحة 
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-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ219)أبو نعيم الفضل بن دكني كتاب الصالة
املدينة

حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

مصر- دار الفالح ( هـ241)أمحد بن حنبل كتاب الرسالة يف الصالة ألهل القبلة دراسة وحتقيق
سعيد بن حممد السناري

احلاكم الكبري، حممد بن حممد(كتاب يف صفة الصالة)شعار أصحاب احلديث 
( هـ378)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

احلاكم الكبري، حممد بن حممدشعار أصحاب احلديث
( هـ378)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(ويتضمن حبثا عن حكم اترك الصالة)كتاب الصالة 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عدانن بن صفاخان البخاري

الرايض- دار العاصمة كتاب صفة الصالة من شرح العمدة البن قدامة والشرح البن تيمية تعليق/ختريج/حتقيق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

تعليقات على كتاب صفة الصالة من شرح العمدة لإلمام موفق الدين ابن
قدامة، بشرح ابن تيمية

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها
(األصل) 3/1

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم كأنك تراها
(املـختصر)

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 
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1420)حممد انصر الدين األلباين خمتصر صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم)شرح كتاب 
8/1لأللباين  (كأنك تراها

الرايض- مكتبة املعارف حممد بن عمر ابزمول

بغية الطالب املبتدي من أدلة صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(لأللباين (صفة الصالة)مستخرج على كتاب )

ليبيا- دار الصحابة أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي

وجوب- صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم )ثالث رسائل يف الصالة 
(صفة الطهارة للمريض- صالة اجلماعة 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- مدار الوطن 

القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(للشيخ عبد العزيز بن ابز)

الرايض- مدار الوطن ظافر بن حسن آل جبعان تقريظ
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

لسماحة الشيخ عبدالعزيز (صلى هللا عليه وسلم)شرح كيفية صالة النيب 
بن ابز

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلصفة الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-دار إيالف الدولية عبد هللا بن حممد الطيار(رمحه هللا)شرح رسالة صفة الصالة البن عثيمني 
الكويت

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(مكرر يف الطهارة) 2/1فتاوى فضيلة الشيخ يف الطهارة والصالة واجلنائز 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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-دار اإلمام البخاري ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
قطر

تعليق/حتقيق
أم عبد هللا بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

سعيد بن علي بن وهف القحطاين2/1صالة املؤمن 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيار(وصف مفصل مع بيان األحكام واآلداب والشروط والسنن)الصالة 

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفيصفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
الرايض

الرايض- دار التدمرية يوسف بن عبد هللا الساملدليل الصالة املختصر من نصوص اخلرب واألثر

عامة مسائل الطهارة– " صلوا كما رأيتموين أصلي"إرشاد املصلي إىل 
والصالة مقرونة ابلدليل مع بيان الراجح فيها وذكر اختيارات األئمة هلا

املدينة- دار النصيحة سليمان بن حممد النصيان تقدمي
خالد بن علي املشيقح. د

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن حممد اخلليلدراسة فقهية مقارنة- صفة الصالة 

القاهرة- مكتبة الداير حممد بن عبد هللا السريعدراسة حديثية موسعة- حديث وائل بن حجر يف صفة الصالة 

صفة الصالة ابلدليل والتعليل وجمموعة أحكام منتقاة من أمهات الكتب
ينبغي لكل مصلي اإلحاطة هبا

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل اخلرمي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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جزء حديث أيب محيد الساعدي يف صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم
(أجزاء حديثية: مكرر يف)

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمول

كتاب اجلامع يف أحكام صفة الصالة من اخلروج إليها حىت االنصراف منها
4/1

املدينة- مكتبة امليمنة دبيان بن حممد الدبيان

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريصفة الصالة

أجزاء: مكرر يف)جزء حديث املسيء صالته بتجميع طرقه وزايداته 
(حديثية

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمول

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانأحاديث وآاثر يف أذكار الصالة وأدعيتها

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريالدر املرصوف يف أحكام صالة الكسوف
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ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف مواقيت الصالة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

-مكتبة األصالة األثرية خالد بن عبد هللا الشايعاإلعالم بتخيري املصلي مبكان يديه بعد تكبرية االحرام
جدة

تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

حممد املكي بن مصطفى بن عزوزهيئة الناسك يف أن القبض يف الصالة هو مذهب اإلمام مالك
( هـ1334)املالكي 

الرايض- دار طيبة  حتقيق
نفل بن مطلق احلارثي. د

دار البحوث للدراساتأمحد حممد نور سيفموضع القدمني من املصلي يف الصالة
ديب- االسالمية 

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللفتح املعبود بصحة تقدمي الركبتني قبل اليدين يف السجود

761)خليل بن كيكلدي العالئي نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو العال، حممد بن عبد الرمحنحتقيق الكالم يف وجوب القراءة خلف اإلمام
( هـ1353)املباركفوري 

الرايض- دار القبس  تعليق/ترمجة
وصي هللا بن حممد عباس. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب احلديث)كتاب القراءة خلف اإلمام 
بريوت

ختريج
حممد السعيد زغلول

عجمان- مكتبة الفرقان فوزي بن عبد الرمحن األثريمنهاج النجاة يف وجوب تسوية الصفوف يف الصالة
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الرايض- مكتبة املعارف سعد الدين بن حممد الكـيبأحكام احلركة يف الصالة

حممد حياة بن إبراهيم السنديفتح الغفور يف وضع األيدي على الصدور
( هـ1163)

املدينة- مكتبة ابن القيم 
املنورة

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد جزء يف كيفية النهوض يف الصالة وضعف حديث العجن

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدللخطيب البغدادي (اجلهر ابلبسملة)خمتصر كتاب 
( هـ748)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

جدة- دار املدين ( هـ1431)حممد بن سليمان البسام رسالة يف الصالة، وبيان موضع تكبري االنتقال وغري ذلك

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنرفع اليدين يف الصالة
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي بن حممد العمران. د

الرايض- دار طيبة سلمان بن عمر السنيديالتنوع املشروع يف صفة الصالة تقدمي
الشيخ سليمان بن عبد هللا املاجد

دراسة شاملة ملسائل تعديل األركان يف الصالة وتسكني)معدل الصالة 
اجلوارح فيها

حممد اآلفندي الرومي الربكلي
( هـ981)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق
( هـ1366)الشيخ عبد التواب امللتاين 

-دار كنوز أشبيليا حسني بن عبد هللا العبيدياالستخالف يف الصالة
الرايض
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الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد الطيارمسائل وأحكام- االستخالف يف الصالة 

-دار كنوز أشبيليا زيد بن سعد الغنامالفتح يف الصالة
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناللباب فيما للصالة على الكراسي من األحكام واآلداب

يقع ضمن جمموع)حتقيق الكالم يف مشروعية اجلهر ابلذكر بعد السالم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. مؤلفات وحتقيقات الشيخ د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1349)سليمان بن سحمان  حتقيق
عبد السالم بن برجس. د

الرايض- دار الصميعي ذكري بن حممد العمرييينأحكام الصف يف الصالة

كتاب شامل ألحاديث يف الطهارة والصالة واجلمعة)الصالة والتهجد 
(والنوافل

ابن اخلراط، عبد احلق بن عبدالرمحن
( هـ581)األشبيلي 

املنصورة- دار الوفاء  حتقيق
عادل أبو املعاطي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمأحكام سجود السهو
( هـ728)

الرايض- دار الفضيلة  عناية
فواز أمحد زمريل

سجود السهو يف ضوء السنة املطهرة، ويشتمل على رسالة سجود السهو
البن عثيمني

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيار قرأه وعلق عليه
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف سجود السهو
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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 -136 / 23وتقع يف جمموع الفتاوى )معانيه وأحكامه - سجود التالوة 
177)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
فواز أمحد زمريل

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولبغية املتطوع يف صالة التطوع
اجلزائر

الرايض- مكتبة السوادي عمرو عبد املنعم سليمصفة تطوع النيب صلى هللا عليه وسلم من صحيح السنة

-دار أضواء السلف حسني بن حمسن احلازميصفتها وأحكامها- صالة الضحى 
الرايض

الرايض- دار الفضيلة سامي بن العريب األثريالقول الصائب يف حكم صالة الغائب تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينصالة التوبة
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 

ذكر صالة التسبيح واألحاديث اليت رويت عن النيب صلى هللا عليه وسلم
فيها، واختالف ألفاظ الناقلني هلا

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ عناية
فراس بن خليل مشعل

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)شرعية الصالة يف النعال 

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج مكرر يف الكتب املتعلقة ابحلج
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الرايض- دار طيبة نفل بن مطلق احلارثيقضاء وترتيب فوائت الصلوات اخلمس وسننها الراتبة

الرايض- دار الفضيلة تركي بن سليمان اخلضريي2/1اآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الطهارة والصالة 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينمشروعيته ومواضعه وأسبابه يف ضوء الكتاب والسنة- سجود السهو 
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض
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مصر- مكتبة دار احلجاز عبد السالم بن حممد الشويعرشرح طهارة املريض وصالته تقدمي الشيخ
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن عبد العزيز التميمياجلمع بني الصالتني

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي (يقع ضمن جمموعة رسائل علمية)اجلمع بني الصالتني يف السفر 

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلمانفقه اجلمع بني الصالتني يف احلضر بعذر املطر

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانالبدر السافر يف أحكام صالة املسافر

اجلزائر- الدار األثرية إبراهيم بن حممد الصبيحيرسالة يف أحكام صالة املسافر- فقه الصالة للمغرتبني  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

اجليش اجلـرار من أحاديث النيب املختار يف أن الرابعية ركعتان يف مجيع
األسفار

مصر- مكتبة الرضوان ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 

جدة- مكتبة الصحابة عبد هللا بن صاحل العبيالنالصالة يف الرحال عند تغري األحوال

حممد األمني بن حممد املختاراإلجابة الصادرة يف صحة الصالة يف الطائرة
( هـ1393)الشنقيطي 

الزلفي- دار املتعلم  عناية
عبد هللا بن حممد الطيار. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  صالة اجلمعة

05:الفئة  أركان اإلسالم

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب كتاب اجلمعة حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ابن حنبل- ابن رجب - ابن القيم (بدعه- أحكامه - وظائفه )يوم اجلمعة 
اخلرقي وغريهم- 

دمشق- دار ابن كثري  مجع
يوسف علي بديوي

مصر- دار اإلمام أمحد حيىي بن علي احلجوريأحكام اجلمعة وبدعها

األردن- دار النفائس عمر سليمان مكحلاملنتقى من األحاديث الصحيحة يف اجلمعة

–دار األوراق الثقافية الزبري بن رمضان احلسيناللمعة يف آداب وأحكام يوم اجلمعة
جدة

تقدمي
الشيخ فهد بن حيىي العماري

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف يوم اجلمعة40

الرايض- دار الراية حممد بن موسى آل نصر(مكرر يف البدع)اللمعة يف حكم االجتماع للدرس قبل صالة اجلمعة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(جواب سؤال عن حكم الصالة بعد األذان األول يوم اجلمعة)سنة اجلمعة 
( هـ728)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
سعد املزعل

-مكتبة األصالة األثرية سعيد عبد القادر ابشنفرنـفي البدعة عن الصالة بني األذانني
جدة

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  صالة اجلمعة

05:الفئة  أركان اإلسالم

عبد الرمحن بن حيىي املعلميحبث حول سنة اجلمعة القبلية
( هـ1386)

دمشق- دار النوادر 

رسالة لطيفة يف حكم اإلقتداء ابملخالف وحكم األربع بعد صالة اجلمعة
(فيه رد على األحناف)وحكم ما أصاب الثوب من ماء الوضوء 

ابن أيب العز احلنفي، علي بن علي
( هـ792)

الثقبة- دار اهلجرة  تعليق
مسعود علم بن حممد

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالقول السديد فيما إذا وافق يوم اجلمعة العيد
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنياالستعاذة ابلواحد من إقامة مجعتني يف مكان واحد
( هـ806)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
صفوان بن جالل

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناألحاديث الواردة يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

-مكتبة دار املنهاج سعود بن إبراهيم الشرميالشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة
الرايض

49   من 22صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  الوتر وصالة الليل

05:الفئة  أركان اإلسالم

األردن- دار املنار ( هـ845)أمحد بن علي املقريزي حملمد بن نصر املروزي (قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر)خمتصر  حتقيق
إبراهيم العلي وحممد أبو صعليك

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن فهد الفريحمسائل صالة الليل تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)التهجد وقيام الليل 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليقيام الليل
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار احملدث  حتقيق
جلنة من الباحثني

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااجلواب الصحيح من أحكام صالة الليل والرتاويح
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

الرايض- دار العاصمة فيحان بن شايل املطرييإسعاف أهل العصر فيما ورد يف الوتر

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

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانرفع العنوت عن أحكام القنوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  مناهي شرعية يف الصالة

05:الفئة  أركان اإلسالم

الدمام- دار ابن القيم مشهور بن حسن آل سلمانالقول املبني يف أخطاء املصلني

بريوت- دار ابن حزم مشهور بن حسن آل سلماناحملكم املتني يف إختصار القول املبني يف أخطاء املصلني

فتاوى)أخطاء وتصويبات ومسائل - القول املبني يف معرفة ما يهم املصلني 
(مجع كبري من األئمة احملققني املتقدمني واملتأخرين

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن انصر املسيند مراجعة وتقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

القاهرة- دار اآلاثر أمحد خمتار رمزيحتذير الساجد من بدع وأخطاء الطهارة والصالة يف املساجد

-دار إيالف الدولية عبد الرؤوف الكمايلأحكام خمتصرة يف املنهيات الشرعية يف صفة الصالة
الكويت

فتح الوهاب بشرح حديث أنس بن مالك يف هني املصلي أن يبصق إىل
القبلة وفيه حكم البصاق يف القبلة وحكم احملراب

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوري

الرايض- دار العاصمة فريح بن صاحل البهاللإثالج الصدور يف حكم قطع الصالة ابملرور

الرايض- مدار الوطن خالد بن أمحد اببطنيكشف الستور يف قطع املرأة للصالة ابملرور

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربينحكم املرور بني يدي املصلي داخل املسجد احلرام
( هـ1438)

مكة- دار عامل الفوائد 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05:الفئة  أركان اإلسالم

أبو بكر بن زيد اجلراعي احلنبليحتفة الراكع والساجد أبحكام املساجد
( هـ883)

الكويت- دار غراس  عناية
فيصل بن يوسف العلي

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن صاحل الفوزانأحكام حضور املساجد

الرايض- دار الفضيلة إبراهيم بن صاحل اخلضريي2/1أحكام املساجد يف الشريعة االسالمية 

عبد الرمحن بن علي العسكرأحكام املساجد
( هـ1436)

الرايض- دار الصميعي 

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

الرايض- دار التحبري 

عبد الرمحن بن علي العسكرالضوابط الشرعية لبناء املساجد
( هـ1436)

الرايض- وقفية التحبري 

اجلزائر- القدس للكتاب مصطفى قاليهإرشاد العابد إىل أحكام املساجد تقدمي
الشيخ حممد علي فركوس

الرايض- مدار الوطن عبد اإلله بن سليمان الطياراجلامع ألحكام املسجد واجلامع تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

أربعون حديثا يف فضائل وآداب وأحكام- األربعون يف املسجد احلرام 
املسجد احلرام

مكة- دار طيبة اخلضراء حسني بن أمحد البلوشي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05:الفئة  أركان اإلسالم

-اجلامعة اإلسالمية عبد القادر بن حممد عطا صويفاملسائل العقدية املتعلقة ابملسجد النبوي
املدينة

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريأمهية صالة اجلماعة يف ضوء النصوص وسري الصاحلني
الرايض

حكمها وأحكامها والتنبيه على ما يقع فيها من بدع)صالة اجلماعة 
(وأخطاء

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن 

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن راضي العيدي الشمريأحكام اجلماعة يف الفقه اإلسالمي
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن حممد احلجيالنمقدار العدد الذي تنعقد به صالة اجلماعة

إبراهيم بن صاحل الدمرداشيحتفة اخلالن يف أحكام األذان
( هـ تقريبا1149)

بريوت- دار املقتبس  حتقيق ودراسة
عبد الرمحن بن علي العسكر

الدمام- دار ابن اجلوزي سامي بن فراج احلازميأحكام األذان والنداء واإلقامة تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

-مكتبة دار املنهاج عبد العزيز بن مرزوق الطريفياملسائل املهمة يف األذان واإلقامة
الرايض

القاهرة- دار اآلاثر منار بنت حسني السلفيةإحتاف األانم مبا ورد يف األذان من األحكام تقدمي
الشيخ أمحد بن حيىي النجمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أحكام املساجد وصالة اجلماعة واألذان

05:الفئة  أركان اإلسالم

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريزاد املؤذن

-دار كنوز أشبيليا صاحل بن فوزان الفوزانتوجيهات لألئمة واخلطباء واملؤذنني
الرايض

إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  زكاة

05:الفئة  أركان اإلسالم

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالتان موجزاتن يف الزكاة والصيام
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

عامة مسائل الزكاة وما استجد فيها، مقرونة ابلدليل من- إيتاء الزكاة 
الكتاب والسنة، وذكر اختيارات األئمة هلا

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النصيان

عبد العزيز بن حممد السلمانالتلخيصات جلل أحكام الزكاة
( هـ1422)

وقف هلل تعاىل

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الطيارالزكاة وتطبيقاهتا املعاصرة

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن حممد الطياركيف تزكي أموالك
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفصول يف الصيام والرتاويح والزكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

مصر- مكتبة دار احلجاز (مكرر يف الصيام)دليل التقاة الختيارات اإلمام ابن ابز يف الزكاة والصيام  مجع
خالد بن سعود العجمي

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنفتاوى الزكاة
( هـ1430)

الرايض- مدار الوطن 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد فتوى جامعة يف زكاة العقار
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  زكاة

05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض– مركز ابن تيمية عبد هللا بن انصر السلميأثر الطوارئ على نية زكاة العقار

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن حممد الفوزاندراسة فقهية- زكاة األراضي 

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا الصواطدراسة فقهية- زكاة األسهم 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحنوازل الزكاة املستجدة

الرايض- دار العاصمة حممد بن إبراهيم السحيباينأثر الزكاة على تشغيل املوارد االقتصادية

عبد هللا بن عبد الرمحن البسامالقول اجللي يف زكاة احللي
( هـ1423)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن حممد الصبيحيفقه زكاة احللي

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف زكاة احللي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فقه الصوم واالعتكاف

05:الفئة  أركان اإلسالم

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللافضائل رمضان
( هـ281)القرشي 

الرايض- دار السلف  ختريج/حتقيق
عبد هللا بن أمحد املنصور

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)فضائل شهر رمضان 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

(يقع ضمن جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني)فضائل شهر رمضان 
(مكرر يف كتب األجزاء احلديثية)

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحقيقة الصيام
( هـ728)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ األلباين وزهري الشاويش

البن تيمية، وكتاب الصيام من الفروع (حقيقة الصيام)التعليق على رسالة 
ومسائل خمتارة منه

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم2/1كتاب الصيام من شرح العمدة 
( هـ728)

مكة- دار األنصاري  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/زائد النشريي 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنبغية اإلنسان يف وظائف رمضان
( هـ795)أمحد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

1420)حممد انصر الدين األلباين جامع األحاديث الصحيحة يف الصيام والقيام واالعتكاف
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللارسالتان موجزاتن يف الزكاة والصيام
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فقه الصوم واالعتكاف

05:الفئة  أركان اإلسالم

مصر- مكتبة دار احلجاز (مكرر يف الزكاة)دليل التقاة الختيارات اإلمام ابن ابز يف الزكاة والصيام  مجع
خالد بن سعود العجمي

منتقى من فتاوى ومقاالت لسماحة الشيخ)الـمفيد يف جمالس شهر رمضان 
(عبد العزيز بن ابز

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

انتقاء
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

وبيان ما- نفحاته - أهدافه - صوم رمضان، أحكامه الفقهية والطبية 
علق به من أوهام

1420)حممود مهدي االستانبويل 
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

مراجعة
علي بن حسن احلليب

جدة- دار املدين ( هـ1420)عطية حممد سامل مع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف رمضان

ابن عثيمني، حممد بن صاحلجمالس شهر رمضان
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفصول يف الصيام والرتاويح والزكاة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل  سؤاال يف الصيام48
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالصيام وجمموعة أسئلة يف أحكامه
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املسلم صاحل بن فوزان الفوزانإحتاف أهل اإلميان بدروس شهر رمضان
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1434)حممد بن عبد هللا السبيل جمالس رمضان
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزانهداية الراغب- الروض املربع - شرح كتاب الصيام من دليل الطالب 

عامة مسائل الصيام وما استجد هبا مقرونة ابلدليل من- صوموا لرؤيته 
الكتاب والسنة وذكر اختيارات األئمة هلا

الرايض- دار التدمرية سليمان بن حممد النصيان

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقح4/1اجلامع ألحكام الصيام 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحياإلملام بشيء من أحكام الصيام
الرايض- الراجحي  

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيدروس يف رمضان
الرايض- الراجحي  

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيخمتصر يف أحكام الصيام
الرايض- الراجحي  

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن حممد الطيارفيض الرحيم الرمحن يف أحكام ومواعظ رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانأحكام وآداب- خمتصر أحاديث الصيام 

49   من 32صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فقه الصوم واالعتكاف

05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريآداب وأحكام- من فقه رمضان والصيام 

ــمَّان- الدار األثرية محد بن إبراهيم العثمانأنوار البيان يف أحكام الصيام َعــ

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمددروس وعرب، تربية وأسرار- رمضان 

اجلزائر- املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلينفحات اهلدى واإلميان من جمالس القرآن، جمالس شهر رمضان

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشهر الصيام، آداب وأحكام- مقاالت رمضانية 
الكويت

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدروجاء شهر رمضان
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن سعيد احلجريدروس تربوية بعد صاليت العصر والعشاء- تذكري األانم بدروس الصيام 

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيارجمالس شهر رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد العزيز العسكرتدبر وحتليل... آايت الصيام - بدائع املعاين 
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ابن ابراهيم- ااب بطني - ابن تيمية 2/1فتاوى رمضان يف الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر 
ابن عثيمني وغريهم- ابن ابز - 

-دار أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدسبعون مسألة يف الصيام

الرايض- دار أشبيليا أسامة بن أمحد اخلالويالنوازل الفقهية املعاصرة املتعلقة ابلتداوي ابلصيام

1420)حممد انصر الدين األلباين إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر: تصحيح حديث
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

رمضان أوله رمحه وأوسطه مغفرة وآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
، ومعه أوضح البيان يف جرح علي بن زيد بن جدعان"عتق من النار

الرايض- دار املسري ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

مكرر يف كتب)نزهة الناظر والسامع يف طرق حديث الصائم اجملامع 
(التخريج

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
فريد بن حممد فويلة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد حممد اخلليلمفطرات الصيام املعاصرة

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدإقامة الربهان على عدم وجوب صوم يوم الثالثني من شعبان
( هـ744)املقدسي 

-دار عمر بن اخلطاب 
مصر

تعليق/ختريج/دراسة
عبد العزيز بن مربوك األمحدي. د
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الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن حممد بن مشري الغامدياألايم املنهي عن صيامها شرعا

فضله، وكيفية أدائه، ومشروعية اجلماعة فيه، ومعه حبث قيم)قيام رمضان 
(عن االعتكاف

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم 

أمحد بن علي املقريزي الشافعيحملمد بن نصر املروزي (قيام رمضان)خمتصر كتاب 
( هـ845)

األردن- مكتبة املنار  عناية
إبراهيم العلي وحممد أبو صعليك

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن الزومانقيام رمضان زمن النبوة واخلالفة الراشدة

الرايض- مدار الوطن خالد بن علي املشيقحفقه االعتكاف

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنخروج املعتكف من املسجد واالشرتاط فيه
الرايض

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمشرح الصدر بذكر ليلة القدر
( هـ826)العراقي 

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

عناية
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

-مؤسسة اجلريسي إبراهيم بن عبد هللا احلازميسطوع البدر بفضائل ليلة القدر
الرايض

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلميأخطاء شائعة واعتقادات ابطلة تتعلق بشهر رمضان وزكاة الفطر والعيدين تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين
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الرايض- دار املسلم عبد العزيز بن حممد السدحانخمالفات رمضان

الدمام- دار ابن اجلوزي فهد بن حيىي العماريحوار فقهي أصويل- بلوغ املنال يف أحكام صيام الست من شوال 
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مكرر يف األجزاء) (14- سلسلة األجزاء احلديثية )كتاب املناسك 
(احلديثية

أبو النصر، سعيد بن أيب عروبة
( هـ156)العدوي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين كتاب املناسك الكبري
(هـ

مصر- دار املودة  حتقيق
حسني بن عوامة

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدجة الوداع
( هـ456)

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

حتقيق
أبو صهيب الكرمي

جدة- دار املنهاج ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف اإليضاح يف املناسك عناية
عدي بن حممد الغباري

 -98/26ويقع يف جمموع الفتاوى )منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
159)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مكة- دار عامل الفوائد  عناية
علي حممد العمران

مناسك احلج لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين رمحه هللا
، ومعه ملحق ابختيارات شيخ اإلسالم يف املناسك( هـ728)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق
أنس بن عادل اليتامى. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر حجة الوداع
(هـ

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
خالد أبو صاحل

819)ابن مجاعة، حممد بن أيب بكر 4/1هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقدمي الشيخ/حتقيق
صاحل الفوزان/ صاحل اخلزمي . د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينحجة اإلسالم
( هـ852)

القاهرة- دار احلديث  مجع/حتقيق
حممد بن عبد احلكيم القاضي
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالتتبع لصفة التمتع، ومعه املمتع للمتمتع
( هـ852)

الرايض- دار الضياء  حتقيق
أبو األشبال الزهريي

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينمنسك احلج
( هـ1083)الدمشقي 

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
عبد هللا بن سليمان العتيق

ابن بلبان، حممد بن بدر الدينمنسك ابن بلبان
( هـ1083)الدمشقي 

املؤلف حتقيق
عبد هللا بن علي السليمان آل غيهب

ذكرى احلج: منسك يف هدي املصطفى يف حجة الوداع ، ويليه قصيدة
ومنافعه

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

عناية/تعليق
انصر بن علي الشيخ. د

سليمان بن عبد هللا بن حممد بنحتفة الناسك أبحكام املناسك
( هـ1233)عبد الوهاب 

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

عبد هللا بن حممد بن عبد الوهابمنسك احلج
( هـ1242)

الرايض- دار الصميعي  عناية وتعليق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

منهج السالك إىل بيت هللا املبجل يف أعمال املناسك على مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل

1335)حممد البيومي الدمنهوري 
(هـ

الرايض- دار بلنسية  حتقيق
صاحل بن غامن السدالن. د

عبد الرمحن بن يوسف األفريقيتوضيح احلج والعمرة كما جاء يف الكتاب والسنة
( هـ1377)

احملقق ختريج/حتقيق
سعيد بن حممد موسى فالته

-مكتبة دار املنهاج سعود بن إبراهيم الشرميخالص اجلمان يف هتذيب املناسك من أضواء البيان
الرايض
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الرايض- مدار الوطن عبد هللا الطيار وعبد العزيز احلجيالن3/1منسك اإلمام الشنقيطي 

عبد هللا بن عبد الرمحن بن جاسرمفيد األانم ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيت هللا احلرام
( هـ1401)

طبعة خريية حتقيق وختريج وتعليق
سعود بن عبد هللا الغداين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالتحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزايرة
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

الدمام- دار ابن اجلوزي (التحقيق واإليضاح)اجلامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن ابز على منسكه  مجع
علي بن سعود العرجاين

التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة)اإلفـصاح شرح 
(البن ابز )(والزايرة

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

الرايض- دار األفهام  إعداد
حممد بن محد املـنيع

التعليقات املالح على التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة
والزايرة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد العزيز بن ابز

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي
الرايض- الراجحي  

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللادليل احلاج واملعتمر وزائر مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ1420)

الرائسة العامة إلدارات
الرايض- البحوث 

مصر- مكتبة دار احلجاز هداية الناسك إىل اختيارات اإلمام ابن ابز يف املناسك مجع
خالد بن سعود العجمي

مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة وآاثر السلف وسرد ما أحلق
الناس هبا من البدع

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 
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مكة- املكتبة األسدية خالد بن علي املشيقحاجلىن الداين شرح منسك األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين حجة النيب صلى هللا عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي هللا عنه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

شرح حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يف صفة حج النيب صلى هللا
عليه وسلم

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

تيسري الوصول الوصول إىل)ومن  (الفروع)منتقى من املناسك يف كتاب 
(جامع األصول

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمناسك احلج والعمرة واملشروع من الزايرة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاملنهج ملريد العمرة واحلج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأخطاء يرتكبها بعض احلجاج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلفتاوى فضيلة الشيخ يف احلج والعمرة
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحللقاءات احلج
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية
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تبصري الناسك أبحكام املناسك على ضوء الكتاب والسنة واملأثور عن
الصحابة

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر
الرايض

للشيخ)هداية السالك إىل فوائد ومعاين تبصري الناسك أبحكام املناسك 
2/1 (عبد احملسن بن محد العباد

–دار املرياث النبوي سليمان بن سليم هللا الرحيلي
اجلزائر

شرح مناسك احلج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة جمردة من البدع
واخلرافات اليت ألصقت هبا وهي ليست منها

مصر- دار اإلمام أمحد صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزانبيان ما يفعله احلاج واملعتمر ، وتنبيهات على أخطاء يرتكبها بعض احلجاج

الرايض- دار القاسم صاحل بن فوزان الفوزاندروس وفتاوى احلج

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانشرح حديث جابر يف صفة حجة النيب صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانجمالس عشر ذي احلجة وأايم التشريق

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزانمسائل يكثر السؤال عنها- من أحكام احلج والعمرة  تقدمي
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

حجة النيب صلى هللا عليه وسلم وأحكام احلج والعمرة، واحلج يف اإلسالم
والدايانت األخرى

الرايض- دار التوحيد أمحد عبد الغفور عطار
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  صفة احلج والعمرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيخحماضرات يف احلج عناية/حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزاملرسالة يف صفة العمرة

الرايض- دار الصميعي فريح بن صاحل البهاللمن أحكام العمرة تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

املؤلفحممد بن عبد هللا التمبكيت اهلامشي(دراسة فقهية مقارنة)مشروعيتها وتكرارها - العمرة املكية  تقدمي
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

الرايض- مكتبة الرشد كيفية الزايرة الشرعية للمدينة النبوية

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (مكرر يف فئة التوحيد)تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع من الزايرة 
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:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

دراسة سبع عشرة مسألة من- املسائل املشكلة من مناسك احلج والعمرة 
مسائل املناسك اليت حصل فيها إشكال بني املعاصرين

املؤلفإبراهيم بن حممد الصبيحي

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن سليمان آل مهنامشكل أحاديث املناسك

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن حممد احلسنالسنن يف املناسك

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنمناسك املرأة

القاهرة- دار الكتيب ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (آداب ومسائل تتعلق ابلطواف)مسألة الطائفني 

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

الرايض- دار معاذ سليمان بن فهد العيسىهناية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف

الرايض- مكتبة العبيكان صاحل بن حممد احلسنأحكام طواف الوداع

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عبد هللا اهلويريينأحكام الطواف ابلبيت احلرام
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض- مكتبة التوبة فاحل بن حممد الصغريحكم وأحكام- يوم عرفة 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حتقيقات اترخيية شرعية- جبل إالل بعرفات 

أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى هبا يف عرفة وغريها
(مكرر يف كتب األذكار)

املؤلفعبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن فوزان الفوزانأحوال وأحكام- الدفع من عرفة 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن أمحد احلميديدراسة فقهية ألحكام النيابة يف احلج والعمرة- اإلصابة يف أحكام النيابة 

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن علي املشيقحخمتصر نوازل احلج

-دار التوحيد للنشر علي بن انصر الشلعانالنوازل يف احلج
الرايض

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

-مكتبة دار املنهاج خالد بن عبد هللا املصلح(احلج والعمرة)الزحام وأثره يف أحكام النسك 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

الرايض- دار الرباء فريح بن صاحل البهاللمسألة التحلل األول يف احلـج

دراسة حديثية حلديث أم سلمة يف احلج الدال على أن التحلل برمي
اجلمرات مشروط بطواف اإلفاضة يوم النحر

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريي تقدمي
مقبل الوادعي وعبد هللا السعد

الرايض- مكتبة الرشد سعد بن تركي اخلثالن(مكرر يف مسائل يف الصالة)أحكام اللباس املتعلقة ابلصالة واحلج 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالنحكمه وآاثره- رفض اإلحرام ابلنسك 
الرايض

إجزاء سبع البدنة والبقرة عن الشاة يف اإلهداء وغريه ،: ثالث رسائل يف
(مكرر يف آداب طالب العلم)آداب املعلم واملتعلم ، حماسن اإلسالم 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
حممد بن سليمان البسام

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدر(ِافعل وال حرج)تنبيهات يف احلج على الكتابة املسماة 
الرايض

عبد الرمحن بن حيىي املعلميمقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم
( هـ1386)

الرايض- دار الراية  تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

مكتبة نزار مصطفى البازحامد أمحد طاهرفضائل ماء زمزم
مكة- 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة - (ماء زمزم ملا شرب له)طرق حديث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

املدينة- دار امليمنة لطيفة بنت حمسن القرشيدراسة حديثية- مروايت ماء زمزم 

املدينة- مركز البصائر صاحل بن عبد الرمحن الفايز(مكرر يف كتب البدع)اإلحدااثت اجلاهلية يف احلج 
النبوية

الرايض- دار الفضيلة حممد بن عبد هللا الطياراآلراء الفقهية احملكوم عليها ابلشذوذ يف أبواب الزكاة والصيام واحلج

–دار املرياث النبوي اعتماد بنت حممد اجلبالويتنبيه أويل األبصار إىل أخطاء يقع هبا كثري من احلجاج والعمار
اجلزائر

تقدمي الشيخ
عبيد بن عبد هللا اجلابري

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(يف وصف حال احلجاج)امليمية 
( هـ751)أيوب 

بريوت- دار ابن حزم  شرح
سعد املزعل

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

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

لندن- املنتدى االسالمي فيصل بن علي البعداينأحوال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلج

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

فضائله ومنزلته والرتغيب فيه ودفاع عن حومة امللك- مقاالت يف احلج 
عبد العزيز اليت ترعاه

الكويت- دار اخلزانة ( هـ1356)عبد العزيز الرشيد  استخرجها واعتىن هبا
دغش بن شبيب العجمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  حبوث يف مسائل معينة يف احلج والعمرة

05:الفئة  أركان اإلسالم

تقدم يف)احلج وهتذيب النـفوس : دروس عقدية مستفادة من احلج، ويليه
(كتب العقيدة

الرايض- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"لبيك اللهم لبيك"شرح حديث 
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الوليد بن عبد الرمحن آل فراين. د
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:املوضوع  أحكام رؤية اهلالل والشهور واألعياد واملواسم

05:الفئة  أركان اإلسالم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(201 - 126/25تقع يف جمموع الفتاوى )رسالة يف اهلالل 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنرسالة يف رؤية اهلالل
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم الرشيد

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنأحكام االختالف يف رؤية هالل ذو احلجة
( هـ795)أمحد 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين. د

ابن محيد، عبد هللا بن حممدتبيان األدلة يف إثبات األهلة
( هـ1402)

مصر- دار البخاري 

-دار أطلس اخلضراء سعد بن تركي اخلثالناالستعانة ابحلساابت الفلكية يف إثبات األهلة
الرايض

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(مكرر يف فضائل األعمال)لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف 
( هـ795)أمحد 

اجلبيل- دار الصديق  عناية
عصام موسى هادي

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف شهر شعبان34

املؤلفسعود بن عيد الصاعديامليزان ملروايت فضائل شهر شعبان وبيان ما فيه من السنن والنكران

-املكتبة اإلسالمية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب أحكام العيدين يف السنة املطهرة
األردن
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05:الفئة  أركان اإلسالم

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف آداب العيد وأحكامه55

جمموعة التحف والنفائس( هـ1442)علي بن حسن احلليب أحكام الشتاء يف السنة املطهرة
الرايض- الدولية 
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