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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 .أمجع ، وعلى آله وصحبهاألكرم، والصالة والسالم على نبي ِّه ما يسَّرعلى احلمد هلل 
من   اخلامس  على  اجلزء  حيتوي  اإلسالمي(  )الرتاث  العامنيمنشورات  كتاب    1443  ختص 

أو رسائل نوقشت. اثية طبعت،  من كتب تر لهما،  وبعض ما نشر يف سنتني قبهـ،    1444و
 ألًفا. وبلغت 

 . العدد الكلي  ب مل تدخل يف حسا بينها جماميع ضمت كتًبا عديدة
 ورسالة. وحرصت على إيراد بياانت كل كتاب 

 .وبعض سنوات النشر للكتب ليس دقيقة
 ، ويكتب لنا األجر. أدعو هللا أن ينفع هبا 

 واحلمد له وحده. 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 م  2023 هـ، 1444رجب أوائل 
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 املعارف العامة 
 

خطوطات املمعهد    :القاهرة  - .جيه  ســائر بصم  /مجة وحبوث مرت يف دليل ببليوغرا   : بن اهليثما
 ص.  214م،  2017هـ،  1439، العربية

 
تقدمي    /م  1912  /12  /5  –  1911  /12  /28أمل اآلمل يف اتريخ جريدة جبل عامل  

 م.  2022هـ،  1443لبنان؟،  -، علي حسني مزرعاين.منذر حممود جابر وحتقيق وتبويب
مع م،    1912و  1911بني عامي    لبنان  نوب ج حتقيق جلريدة جبل عامل اليت صدرت يف  

 أعداد اجلريدة كاملة.
 

القر أ املخطوطات  رمسهاآ ندر  ويف  فيها  اإلعجاز  وأوجه  التارخيية  خلف    /نية  عبدالرحيم 
 م.  2022هـ،  1443، املؤسسة الدولية للكتاب  القاهرة: -.عبدالرحيم

 
الكويتية/   البيان  جملة  نشرهتا  حمققة  خمطوطات  جمموعة  البيان:  عبدهللا حتقيقات  إعداد 

 م. 2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -غليس.
 ( خمطوطًا، هي:13)حتقيق فيه 

 انتخبها علي بن حممد النيلي؛ حتقيق حممد أمحد شهاب.  /األنصاريمنتخب أمثال أيب زيد -
 ؛ حتقيق إبراهيم بن سعد احلقيل. بن املعتز أليب العباس عبدهللا /أمساء اخلمر-
 ؛ حتقيق صاحل اجلسار. البن دريده(/ قطعة من)كتاب املقتبس   -
 . ؛ حتقيق إبراهيم عبدالفتاح رمضانلثعاليبا أليب منصور /رسوم البالغة-
تفسري مقصورة أيب صفوان األسدي/ املنسوب أليب منصور اجلواليقي؛ حتقيق إبراهيم بن    -

 سعد احلقيل. 
 ؛ حتقيق يوسف السناري. صغاينحسن اللل  /أسامي الذئب وكناه-
 من أمساء اخلمر والرايح واحلية/ املنسوب للصغاين؛ حتقيق يوسف السناري. -
 ق علي حكمت فاضل. ؛ حتقيللسيوطي /التهذيب يف أمساء الذيب-
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 ؛ حتقيق طه الشاذيل علي.حلفينيوسف بن سامل اشرح المية العجم ل-
القول الفصل يف أسرار الفصل والوصل/ أمحد بن عبدالفتاح اجملريي امللوي؛ حتقيق إبراهيم    -

 عبدالفتاح رمضان.
 ؛ حتقيق حسان الطيان.لزبيديا حممد مرتضى /املعمىاملغمى عن أصول كشف -
األفهام يف حتقيق الوضع وما له من األقسام/ حممد بن أمحد اجلوهري؛ حتقيق صفاء صابر  زهر  -

 البيايت. 
 مقامة أدبية/ عبدالغين السادات؛ حتقيق عمر ماجد السنوي. -
 

إعداد وتقدمي   /هـ[  793]ت  تراث القاضي حممد الطاهر بن عبدالقادر املشريف املعسكري  
    ص. 303، م 2022هـ،  1443، ألفا للواثئق قسنطينة -ماحي نور الدين.

 يليه: 
شرح منظومة عِّقد اجلمان امللتقط من فم قاموس احلقيقة الوسط/ أليب املكارم عبدالقادر   -

 هـ(. 1192بن عبدهللا املشريف املعسكري )ت 
 على النيب املختار صلى هللا عليه وسلم.  شرح التصلية -

 
 هـ(؛ حتقيق  905إبراهيم بن علي الكفعمي )ت    تقي الدين   /رتق الفتوق يف معرفة الفروق 

 م.  2021هـ،  1442كربالء: العتبة العباسية،   -مركز تراث كربالء.
 وبتحقيق مصطفى صباح اجلنايب، مركز العالمة احللي. 

 )الفروق اللغوية والكالمية والفقهية والطبية( 
 

علم  عشرون مبحث   عشرين  يف  حممد بن إبراهيم بن عبدهللا الـ...ريفي )ت...؟(؛ حتقيق    /اا 
 ص120م،    2021هـ،    1442بغداد: مشس األندلس للنشر،    -.مساعيل التميمي إعبدالرمحن  
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هـ(؛   1318عمر أفندي اإلهلي )ت بعد  ِعقد اجلمان يف بيان مبادئ كل العلوم برِهان/  
هـ،   1441، اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان :داغستان ،حماج قلعة  -.عمر الُغُدبِّرياعتىن به 
 ص. 111م،  2020

 
احلسينية العتبة  خمطوطات  األشكوري.  /فهرس  احلسيين  جممع    -صادق  الذخائر  قم: 

 م.  2021هـ،  1442اإلسالمي، 
لرتميم    مركز االمام احلسني  وابلعنوان نفسه: إعداد وفهرسة حسن املوسوي الربوجردي، إصدار

 .1، جـاملخطوطات 
 

 أمحد سعدون. فهرس مكتبة أرزجنان، تركيا/ 
 م(.  2021هـ،  1443)ربيع األول  65نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية مج

 
  1444رؤى فكرية للنشر،    -مراد مزعاش.  / املؤلفات النحوية اجلزائرية عرب العصورفهرس  

 م.  2023هـ، 
 

إعداد وترتيب أبو بكر بلقاسم ضيف، أمحد أبو بكر  فهرسة خمطوطات زاوية عني أقالل/  
 م.  2022هـ،  1444اجلزائر،  -ضيف.

 
الرتكية/   الدولة  يف  ومسلم  البخاري  صحيح  نسخ  نوح؛ فكرة كشاف  أعده ومجعه سيزار 

 م.    2022هـ،    1444]إستانبول[: منشورات هلل أنشر الرتاث،    -وإشراف أيب يوسف القِّبلي.
 : والية إسطنبول. 1جـ
 

(/ حتقيق مكتب إحياء الرتاث هـ  1177جمموع رسائل العالمة خليل املغريب املالكي )ت  
 م.  2023هـ،  1444القاهرة: املشيخة،  -سالمي، مشيخة األزهر. اإل

 )علوم متنوعة(
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 .أمري كرمي الصائغ /املخطوطات القرآنية واملصاحف يف خزانة خمطوطات مسجد الكوفة

 . 424-367 م( ص 2022 هـ، 1443) 45، العراق عجملة املصباحنشر يف 
 

بسوهاج: الطهطاوي  رفـاعة  مكتبة  ببليوجرافية  خمطوطـات  حتليلية  خلف    /دراسة  حممد 
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443سوهاج: جامعة سوهاج،  -إبراهيم.

  .وائل املطبوعات أمن  وكثري (،خمطوط 1437وقد بلغ عدد خمطوطاهتا ) 
 

هـ(؛ ضبطها وحش اها أمحد بن علي   821أمحد بن علي القلقشندي )ت    /املفاخرة بني العلوم
 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -القرين.

 
بريوت: دار   -حممد جواد النوري.  /حتليل  ،عرض  األدبية:املكتبة العربية الرتاثية من املصادر  

 ص. 456م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 
 

املخطوطات الكويت: مركز    -حترير فالح حممد اهلاجري.  /النصوص اخلطية والواثئق الرتاثية
 م.  2022هـ،   1444والرتاث والواثئق، 

 مقاالت متخصصة نشرت يف جملة تراثنا تتعلق ابلرتاث واملخطوطات والواثئق. 
 

الداي بن   ؛ حتقيقهـ(  1226)ت    بن أمحد الكنيت  املختارُنَضار الذهب يف كل فن منتخب/  
 م.  2023هـن  1444بريوت: دار ابن حزم،   -وه.يحممد بن أ

 
الدمشقية املخطوطات  القامسي )ت    /نوادر  الدين  هـ(؛ مجع وحتقيق سامي   1332مجال 

 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار طيبة،  -األزهر الفريضي.
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 الفلسفة وما إليها
 
  4أليب اخلري احلسن بن سوار بن اخلم ار )ق  ابن اخلّمار وتراثه الفلسفي: دراسة ونصوص/  

 1444القاهرة: مركز إحياء للبحوث،    -هللا، حممد جمدي مصباح.هـ(؛ حتقيق عادل سامل جاد  
 م.  2023هـ، 

 ويتضمن:
 مقالة يف صفة الرجل الفيلسوف. -

 مقالة يف بقاء النفس الناطقة من اإلنسان على رأي أرسطوطاليس. -

 مقالة يف ذكر املبتدئ بعلم النجوم كتبها إىل رجل من إخوانه سأله ذلك.  -

املتكلمني مقالة يف أن دليل   - العامل أوىل ابلقبول من دليل  النحوي على حدث  حيىي 
 أصاًل. 

والشموس   - والقوس  اهلالة  وهي  املائي  البخار  من  اجلو  يف  املتخيلة  اآلاثر  يف  مقالة 
 والقضبان.

 
؟: ايمسينا    -هـ(.  1316حسن بن حممد ابقر األصفهاين )ت    /أسرار املعارف وميزان املعرفة

 م. 2022ـ، ه 1443للرتمجة والنشر، 
 )يف أسرار املعرفة، من منظور شيعي( 

 
أليب البقاء حممد بن علي األمحدي   /قةناطاألشعة البارقة ابألنوار الشارقة يف أحوال النفس ال

 ص. 144،  م  2023هـ،    1444،  دار ركاز  ربد:إ  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم حيىي التييت.  909)ت  
 ( يف النفس والروحشرح على عينية ابن سينا  )

 هـ(. 879يليه: هنر احلياة يف معرفة الصفات/ حميي الدين حممد بن سليمان الكافيجي )ت 
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املنطق علم  يف  املنورق  السلم  شرح  املوفق  الصغري أل  / إعانة  بن حممد  عبدالرمحن  زيد  يب 
هـ،   1444ريوت: دار ابن حزم،  ب  -.؛ حتقيق مجال فاروق الدقاقهـ(  983)ت    األخضري

 ؟ م 2023
 

والدليل/   واجلواب  السؤال  وضع  علم  يف  عماد الدين حممد بن يونس بن منعة التحصيل 
 م.  2022هـ،  1444املغرب: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق احلسني مهداوي. 803املوصلي )ت 

 )يف علم اجلدل( 
 

ماليل    /تلخيص فوائد املنطق إليضاح ألفاظ الدري املشِرق  يُبورك بن عبدهللا بن يعقوب الس ِّ
أيهـ(؛    1058)ت   حممد  ي  تحتقيق  بلَعربر مبارك  العب ادي،  عثمان  هـ،   1444،  دخيل، 

  م.2022
 هـ( 1007)الدري املشرق يف علم املنطق/ عبدالرمحن بن عمرو اجلزويل البعقيلي، ت 

 
هـ(؛   675جنم الدين علي بن عمر الكاتيب القزويين )ت  جامع الدقائق يف كشف احلقائق/  

لندن؛ مصر: علم إلحياء الرتاث؛ الكويت:    - حتقيق عبدهللا حممد إمساعيل، رائد عبداجلواد ربيع.
 م.  2023هـ،  1444دار الضياء، 
 )يف املنطق(

 
على   العطار  العالمة  آداب  حاشية  يف  العضدية  الرسالة  على  حنفي  املال    / البحثشرح 

القاهرة: دار  -هـ(؛ حتقيق عبدالغفار عبدالرؤوف حسن.  1250حسن بن حممد العطار )ت 
 م؟  2022هـ،  1444اإلمام الرازي، 

 ومعها: منظومة العالمة العطار يف آداب البحث.
 

هـ(؛ حتقيق وردة فتح هللا أبو    1340علي بن حميي الدين الدمشقي )ت    /خالصة اإلظهار
 ص.  248م،  2022هـ،  1443عة املنيا،  املنيا: جام -زيد.
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 حتقيق القسم األول منه. واألقسام األخرى حققها آخرون.
 ويبدو أن الكتاب يف اجلدل واملناظرة وعلم الكالم. 

ومل أعرف املؤلف، وإذا كان هو نفسه "علي بن حميي الدين النجار الدمشقي"، فإن وفاته ترد  
 هـ؟  1362عام 

 
ومنطق املخالفني  آراء  اليوانينرد  تيمية )ت    / هم  بن  بن عبداحلليم  حتقيق   هـ(؛   728أمحد 

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: الدار الثقافية للنشر،  -ي.يوسف الصديق
 

 - ي.يوسف الصديقحتقيق  هـ(؛ 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /الرد على املنطقيني
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 

 
بن فضل   عبداحلق /تحقيق التالزماملشتهرة ب ، الرسالة يف إبطال التالزم بني اهليوىل والصورة

عم ان: دار النور    -.حتقيق غالم حيدر الصديقي القادري  هـ(؛  1318)ت  اخلريآابدي    احلق
 م. 2022هـ،  1443املبني، 

 )فلسفة إسالمية وعلم كالم(
 

هـ(؛ حتقيق غالم   1278فضل حق اخلريآابدي العمري )ت    /واملعلومالرسالة يف حتقيق العلم  
 م. 2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،  -اخلريآابدي.

 )منطق(
 

هـ(؛ حتقيق   1186عطاء هللا بن أمحد األزهري )ت    /شرح األقوال الناظرة إىل قواعد املناظرة
 أمحد بن جنيب السويلم.

 .م( 2023هـ،  1444) 60عودية عنشر يف جملة اجلمعية الفقهية الس 
 )علم املناظرة، املتعلق أبصول الفقه(
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أمحد هـ(؛ حتقيق    1205)ت    إمساعيل بن مصطفى الكلنبوي  /شرح إيساغوجي يف املنطق
 ص. 288م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -.فريد املزيدي

على املطلع شرح إيساغوجي لزكراي األنصاري/ شهاب الدين أمحد بن    يليه: حاشية القليويب
 هـ(. 1069سالمة القليويب )ت 

 
 1155)ت بعد    سليمان العزيزي الزايت   /ثننيقرة العني يف الكالم على الواحد نصف اال

 ص.  75م،  2023هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد اياي.
 )يف املنطق(

 
؛ هـ(  1128)ت    يلال  يعقوب الوَ حممد بن  أمحد بن  ر/  النظر يف حتقيق معاين املختصلوامع  

 م. 2022هـ،  1443بريل، ليدن:  -حتقيق إبراهيم سفري.
 ( املختصر املنطقي للسنوسي)يعين 

 
املنطق يف  التهامي  /مسائل  بن  بن  هـ(  1283)ت    مصطفى  الشريف  ؛ إبمالء على حممد 

النايلي؛ حتقيق صالح الدين بن نعوم هـ،   1444اجلزائر: دار السادة املالكية،    -.األحرش 
 م.  2022

 
اجلدل يف  الشريازي )ت    /املعونة  إبراهيم بن علي  هـ(؛ حتقيق علي بن    476أليب إسحاق 

 م.  2022هـ،  1444الرايض: احملقق؟،  -عبدالعزيز العمرييين.
 

املنطق يف  الدين اخلُوجنِّي )ت    / املوجز  هـ(؛ حتقيق عبدالواحد جهداين، مجال    646أفضل 
 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -موجب.

 
 جواد الورد.هـ(؛ حتقيق  755نصري الدين علي بن حممد الكاشي )ت  /النكات

 م(. 2021هـ،  1443) 15نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
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 ، على هنج الشيعة( املنطقيف )
 
ور والتسلسل  أمحد بن عبدالرحيم الصفتاوي )ت   /هناية القصد والتوسل يف فهم قولة الدَّ

 م.  2023هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد اياي. 1302
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 علوم الدين اإلسالمي
 

 متفرقات يف اإلسالم 
هـ(؛ حتقيق    769شيخ السالمية احلنبلي )ت  عز الدين محزة بن موسى ابن  اآلداب الشرعية/  

 م 2022هـ،    1444عم ان: دار العمرية،    -عبدهللا بن علي السليمان، عبدهللا بن حممد املزروع.
 

البناين   مسعود  بن  حممد  العالمة  مصر  هـ[  1194]ت  أجوبة  علماء  بعض  حتقيق    /على 
)أصله رسالة    ص.  168م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -سعيد أجبارى.

 جامعية(. 
 

 845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت    / اإلشارة واإلعالم ببناء الكعبة والبيت احلرام
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -هـ(؛ حتقيق أمين فؤاد سيد.

 يليه للمؤلف نفسه: الذهب املسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وامللوك.
 

هـ(؛ اعتىن به    1318عمر أفندي اإلهلي )ت  األعمال املنِقذة عن قوارع الربزخ والقيامة/  
  2018هـ،    1439،  اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان  :داغستان  ،حماج قلعة  -أبو سعيد اهلَِّديل.

 ص.  54م، 
 

إبراهيم ابجس  هـ(؛ حتقيق    840حممد بن إبراهيم الوزير )ت    /األمر ابلعزلة يف آخر الزمان
 م. 2022هـ؟،  1443بريوت: دار الرايحني،  -عبداجمليد.

 
عبدهللا بن علي آل حتقيق  هـ(؛    968موسى بن أمحد احلج اوي )ت  انتقاء  األول من الفوائد/  

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار العمرية،  -غيهب.
 فوائد منتقاة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية. 
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القسطنطينية كما مت جتديده مؤخر ا أبمر صاحب اجلاللة السلطان عبداحلميد...    أايصوفيا
 م(. 1847)طبع أواًل عام 

من الوظائف/ مشهور بن حسن آل    كتاب: اللطائف واملعارف فيما ألايصوفياحمقًقا مع  نشر  
 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار اللؤلؤة،  -سلمان.

 
هـ(؛ حتقيق    1270أليب بكر بن حممد بن عمر املال )ت  إيضاح املسالك إىل منهاج السالك/  

 م.  2022هـ،  1444بريطانيا: مكتبة إمساعيل،  -حيىي بن حممد املال.
 )وعظ وآداب(

 
و  البدع  إنكار  على  شامة  احلوادث/  الباعث  أيب  بن  إمساعيل  بن  عبدالرمحن  القاسم  أليب 

هـ،    1444دمشق: دار مكتبة البيان،    -هـ(؛ حتقيق بشري حممد عيون.  665املقدسي )ت  
 م.  2022

 
نقله إىل ؛  مارتن جنوين،  فرانشيسكو تشيابويت  /تراث أيب القاسم القشريي: دليل ببليوجرايف 

هـ،   1443،  مركز تراث للبحوث والدراسات القاهرة:    -.إبراهيمالعربية وقدم له أمحد حممود  
 ص. 194م،  2022

 
هـ(؛ مجع وحتقيق عبدهللا بن علي آل   728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    / جامع الفصول

 (. الثانية اجملموعة م. ) 2022هـ،  1444، عم ان: دار العمرية -غيهب.
 (ع رسائل ومسائلوهو جممو (
 

والبدع  الوليد الطرطوشي )ت    /احلوادث  حتقيق بشري حممد هـ(؛    520أليب بكر حممد بن 
 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار مكتبة البيان،  -عيون.
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والدواء )ت    / الداء  اجلوزية  قيم  ابن  بكر  أيب  بن  حتقيق    751حممد  علي  هـ(؛  بن  فتحية 
املبدل. بنت صاحل  أمل  دار    -القحطاين،  الفضيلة،  مصر:  دار  الرايض:  هـ،    1444البلد؛ 

 م.  2022
 

اللواط/   أسامة إمساعيل آل  هـ(؛ حتقيق    360أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت  ذم 
 م. 2022هـ،  1444املنصورة: دار اللؤلؤة،  -عكاشة.

 
امللوك  وعظ  يف  املسبوك  الفتوح احلميدي )ت  يب عبدهللا حممد  أل  /الذهب  ؛ هـ(  488بن 

السويدي  حتقيق املال  أمحد  السيد حسني  ،خالد  نور حوران،    -.حممد حسني  دار  دمشق: 
 م.  2022هـ،  1444

 
 حتقيق صاحل إهبام. إىل أهل أكرض بتمنارت/  هـ[ 1189]ت رسالة العالمة احُلَضيكي 

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع
 

 م.  2023هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -اعتىن به وديع زرهون.رسائل القاضي عياض/ 
 

 احلنفي أليب هاشم رضوان الزرقاين  الروض األزهر يف حدود مشاهري علوم اجلامع األزهر/  
 م 2022هـ،   1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -هـ(؛ حتقيق حممد جالل األزهري. 13)ق 

 تليه: قصيدة عقود اجلوهر يف أمساء من ويل مشيخة األزهر/ عبدالرمحن رمضان األزهري.
علم الكالم  و املنطق  و احلديث  و التفسري  و البالغة  ، من اللغة و مبادئ العلوم وحدودها)بني  فيه   

 ( صولهالفقه وأ
 

)ت   حممد اخلليفة الكنيت  /الروض اخلصيب بشرح نفح الطيب يف الصالة على النيب احلبيب
 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -.احملفوظ زغمانهـ(؛ حتقيق  1242
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الرابط: دار األمان،    -حتقيق خالد بن أمحد صقلي.(/  38  –  31سلسلة حتقيقات رقم )
 م. 2022هـ،  1443
 رسائل العريب الدرقاوي.  -

 روض األنفاس العالية يف بعض الزوااي الفاسية/ عبدالكبري الكتاين.  -

 نظم حملمد بن أيب بكر الدالئي عن مثال النعال النبوية.  -

 تقييد للحسن اليوسي عن بعض صلحاء املغرب. -

 تقييد لزروق عن مفهوم التصوف. -

 دعاء منسوب أليب العباس السبيت. -

 سلسلة سند احممد بن سليمان اجلزويل. -

 دعاء للموىل عبدالسالم بن مشيش. -
 

اخلاطر   -أنس حممد تدمري.هـ(؛ حتقيق    597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت    / صيد 
 م.  2023هـ،  1444دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 

 
أمحد بن عبد الرضا  مهذب الدين    /واألشربة ومنافعها السنية  العافية الوافية يف آداب الطعام

 1442بريوت: العارف للمطبوعات،    -توفيق دواي احلجاج. حتقيق  ؛  هـ(  1090ت  البصري )
 .ص 307م،  2021هـ، 

 
 - هـ(؛ حتقيق القسم العلمي ملركز تبصري.  360ت  )أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري  الغرابء/  

 م.   2023هـ،  1444إستانبول: تبصري للنشر، 
 

اتج الدين عمر بن علي  الفجر املنري يف الصالة على البشري النذير صلى هللا عليه وسلم/  
)ت   األزهري.  734الفاكهاين  أمحد  سيد  حتقيق حممد  القومي،    -هـ(؛  املنهاج  دار  دمشق: 

 م. 2022هـ،  1444
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رشيد الدين أبو بكر حممد بن حممد الوطواط )ت   /فصل اخلطاب من كالم عمر بن اخلطاب
  2020هـ،    1441اتزة: الدفاع الثقايف،    -هـ(؛ قرأه وهذبه وعلق عليه احلسني زروق.  573

 ص.  79، م
 

)ت    الزبيدي  أليب الفيض حممد بن حممد مرتضى   /كشف اللثام عن آداب اإلميان واإلسالم
العريب.  1205 للشعر  املركزية  البابطني  مكتبة  إعداد  املكتبة،    -هـ(؛  هـ،   1444الكويت: 
 م.  2022

 
زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب  لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف/  

 1444الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -حتقيق عامر علي ايسني.هـ(؛    795احلنبلي )ت  
 م.  2022هـ، 

 
للمبتدئني هللا  رمحه  العثيمني  صاحل  بن  حممد  الشيخ  هبا  أشار  اليت  العشرة  إعداد    /املتون 

 م.  2022هـ،  1444، مسلم اإلمام دار املدينة املنورة:  -إبراهيم بن رافع الغامدي.
 

هـ(؛ بعناية أنس   1232، األمري الكبري )ت حممد بن حممد السنباويجمموع رسائل األمري/ 
 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار التقوى،   -حممد عدانن الشرفاوي.

 جمموع مشتمل على رسائله يف التفسري وعلم الكالم والفقه والتصوف والنحو. 
 

حتقيق أمحد    / هـ(  982شيخ اجلامع األزهر )ت    جمموع رسائل العالمة جنم الدين الغيطي
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار الصاحل،  - برهان الدين الداغستاين.

 ويتضمن:
 االبتهاج ابلكالم على اإلسراء واملعراج، ومعه حاشيتا احلليب والدردير.  -
 . مواهب الكرمي املنان يف الكالم على أول سورة الدخان وفضل ليلة النصف من شعبان -
 هبجة السامعني والناظرين مبولد سيد األولني واآلخرين. -
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 يف األسئلة املتعلقة أبحوال املوتى والقبور.  -
 يف األسئلة املتعلقة إبرم ذات العماد وعَِّوج بن ُعنق.  -
 يف األسئلة املتعلقة ابخلضر عليه السالم وحاله وبقائه.  -
 د واألربعني.يف األسئلة املتعلقة ابألقطاب واألجناب واألبدال واألوات -
 اجلواب القومي عن السؤال املتعلق إبقطاع السيد متيم. -
األربعون الغيطية: أربعون حديثًا يف اترك الصالة ومانع الزكاة واألمر ابملعروف والنهي   -

 عن املنكر.
 إحتاف أهل اإليقان بفوائد تتعلق ابإلسالم واإلميان.  -
اب - تداء تدريس احلديث الشريف تتعلق  الفرائد املنظمة والفوائد احملكمة فيما يقال يف 

 ابلبخاري وأبول ما له من ترمجة.  
 

  1276جمموع رسائل وفتاوى العالمة الشيخ إسحاق بن عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ )
 م2022هـ،    1444الرايض: دار العقيدة،    -.يحتقيق عادل بن ابدي املرشد هـ(/    1319  –
 

الرايض:    -ابعتناء وتعليق حممد زايد بن عمر التكلة.جمموعة رسائل تراثية: اجملموعة الثانية/ 
 م.  2022هـ،  1444دار احملد ِّث؛ املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 

 منظومات: 
 طبقات احلفاظ/ للذهيب )التحقيق الثاين(. -12
 الثاين(.أمساء املدلسني/ للذهيب )التحقيق  -13
 أمساء املدلسني/ أليب حممود املقدسي، حباشية الربهان احلليب. -14
 أمساء املدلسني/ حملمد العمراين، مع تذييل للضمدي، وحاشية حملمد زابرة.  -15

 ومعها أيًضا:
 ذكر املدلسني/ للنسائي.  -16
 الُعَشاري بسنده إليه. االعتقاد، املنسوب لإلمام الشافعي، من رواية أيب طالب  -17
 قصيدة ابن هَبيج األندلسي يف مدح أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.  -18
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 جزء فيه كالم احلافظ أيب طاهر السلفي على األربعني الودعانية.  -19
 جزء فيه اجلواب عن األربعني الودعانية/ أليب احلجاج يوسف املزي.  -20
 للحافظ املزي.  سؤاالت العالمة تقي الدين السبكي -21
 سؤاالت احلافظ قطب الدين عبدالكرمي احلليب للحافظ املزي. -22
 القصيدة الالمية/ خليل بن حممد األقفهسي.  -23

 
إستانبول: الدار    - حتقيق املكتب العلمي ابلدار الشامية.  / جمموعة رسائل العالمة ابن عابدين

 مج.  3م،  2022هـ،  1444الشامية، 
 : العقيدة واللغة.3: األصول، مج2: الفقه، مج1مج ( رسالة. 45تتضمن )

 
؛ مجع وحتقيق هـ(  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /جمموعة رسائل ومسائل متنوعة

 م. )اجملموعة األوىل(. 2022هـ،  1443بريوت: دار اللؤلؤة،  -احلسني بن حممد بن إغواية.
 :ا، كما أفاد انشرهامن حمتوايهت

 .فصول يف التوحيد والعبادة )مل تنشر من قبل، والسادس منها نشر خمتصرا(  ستة -
 . سوى فصل واحد(  منها  نشريمل    ،فصاًل   12)  مسألة يف مشايخ العلماء والفقراء أيهم أفضل  -
 . مل ينشر منها سوى السابعة، ونشرت انقصة()مسائل يف السماع   سبع -
 .(بلمن ق فتاوى ومسائل فقهية متنوعة )مل تنشر -
 

حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  منازل إايك نعبد وإايك نستعني/    بنيمدارج السالكني  
  2021هـ،  1442، الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي -.عامر علي ايسنيهـ(؛ حتقيق   751

 مج.  3م، 
 

  -.الغزايلمراقي العبودية شرح الشيخ حممد نووي اجلاوي على منت بداية اهلداية لإلمام  
 .ص 272م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 
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هـ(؛ تقدمي وتعليق شوكت بن   9لعامل من علماء )ق  مسألة السماع واختاذه قربة وعبادة/  
 م.  2022هـ،   1444عم ان: مسك للنشر،  -رفقي آل شحالتوغ.

 يليه: 
والرقص قربة وعبادة/ مجعها  جمموع فيه أجوبة لعلماء حول استفتاء عمن جعل السماع   -

 هـ(. 894زين الدين جعفر بن إبراهيم السنهوري )ت 
رسالة يف حتقيق مسألة السماع/ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرمحن بن  -

 هـ(.   764مجاعة )ت 
 

 عبداحلكيم حممد األنيس. هـ(؛ حتقيق 597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت املطرب/ 
 هـ. 1441م(،  2020نشر يف جملة مدونة الدراسات، الشارقة )ربيع 

 
حممد   هـ(؛ حتقيق  771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت    / معيد النعم ومبيد النقم

لندن؛ مصر: علم إلحياء الرتاث؛ الكويت: دار الضياء،    -سيد بن حممد حبيب الداغستاين.
 م. 2022هـ،  1444

 يليه للمحقق: البسط التام ملا قاله التاج السبكي يف حق شيخه الذهيب من املذام.
 

هـ(: نصوص    597املقتبس من الفوائد العونية لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي البغدادي )ت  
ديب: دائرة الشؤون الدينية،    -استخرجها واعتىن هبا عبداحلكيم األنيس.نقلها ابن رجب عنه/  

 م.  2023هـ،  1444
 

حممد بشري  هـ(؛ حتقيق    281أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت    /مكارم األخالق 
 م. 2022هـ،  1444دمشق: مكتبة دار البيان،  -عيون.

 
وحلم   والذكر  واحلزن  هللا  سبيل  يف  واجلهاد  والتقوى  واالعتبار  التفكر  من كتب  املنتقى 

الرسعين )ت   انتقاء عزالدين عبدالرزاق بن رزق هللا احللماء ومكايد الشيطان البن أيب الدنيا/  
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هـ(؛ حتقيق إدريس صبحي   652هـ(، رضي الدين أمحد بن حممد السمرقندي )ت بعد  661
 م. 2022 هـ، 1444جنم، 

 ومعها املنتقى من الرهبان البن أيب الدنيا.
 

خالد هـ(؛ حتقيق    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /املنحة يف السبحة
 بن أمحد اببطني. 

 م.  2022هـ،  1443) 3/ 48نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع
 

  1307)ت  القنوجي    حممد صديق بن حسن خان  /السنةاملوعظة احلسنة مبا خُيطب يف شهور  
  م. 2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس،  -.هـ(
 

بدهللا بن فرج بن العس ال الطليطلي  لع املنسوب  /الناهي عن شهود املالهي وارتكاب املناهي
راويهـ(؛ حتقيق  487)ت   م 2022هـ،  1444، دار النور املبنيعم ان:  -.مراد زَكر

 
هـ(؛ تقييد أيب اخلطاب    581أليب زيد عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي )ت  النبذ واملعلقات/  

الفتح،    -هـ(؛ حتقيق رضوان احَلضرري.  633بن دحية الكليب )ت   هـ،    1444عم ان: دار 
 م.  2023

 يف التفسري واحلديث واألصول والفقه.
 

هـ(؛ حتقيق نزار  899الفاسي )ت أليب العباس أمحد زروق  /نظم فيمن يؤتى أجره مرتني
 م. 2022هـ،  1444تونس: دار ابن عرفة،  -محادي.

 
حمنض اببه بن حممذن الشنقيطي الدمياين   / النظم املتوسط املبني أن احلائد عن الرشد غبني

 م.  2022هـ،  1443، الدار البيضاء: دارة جنيبويه  -.هـ( 1277)ت 
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القاهرة: الدار العمرية: دار الذخائر،    -در العمراين.مجع وحتقيق وتعليق ب  /نفائس من الرتاث
 م. 2022هـ،  1443

 وهي:
جزء يف األوهام اليت وقعت يف الصحيحني وموطأ مالك/ علي بن أمحد بن حزم )ت  -

هـ(؛ رواية أيب طاهر أمحد بن   463هـ(، أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت    456
لفي.   حممد الس ِّ

 هـ(. 582عبداحلق بن عبدالرمحن األزدي )ت تلقني الوليد/  -

أجوبة يف التفسري على أسئلة أيب زيد بن العشاب القيسي/ أليب عبدهللا بن البقال )ت  -
 هـ(. 725

/ حممد بن حممد املقَّري التلمساين )ت  -  هـ(. 759عمُل َمن َطبَّ ملن َحب 

 هـ(.  919)ت كليات املسائل اجلارية عليها األحكام/ حممد بن غازي املكناسي  -

 هـ(.  1263مسلسالت حديثية/ حممد صاحل الرَضوي البخاري )ت  -

 هـ(. 1343رسالة يف ذكر مشاهري كتب املالكية/ أمحد بن اخلياط الزَُّكاري )ت  -

 مسائل فقهية ذكرها الشيخ خليل يف غري مظاهنا/ الزكاري.  -
 

سة وحتقيق احلسن درا  [/هـ   1134]ت  بن إبراهيم التاكركوسيت  بن حممد  حممد  وصية سيدي  
 .إد سعيد

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع
 

 علوم القرآن 

؛ حتقيق عنود مدلول حممد أسعد أفندي  /سورة البقرة أمنوذجا    :ايت املصدرة بكلمة ربنااآل
 ص.  109م،  2022هـ،  1444؟: دار اليمامة،   -سبهان.

 
عمر محدان،    /الصديقي يف رحاب التفسري، مع حتقيق جمموعة من رسائلهأبو احلسن البكري  

 م.  2022هـ،   1444القاهرة: مسك للنشر،  -سليم أبو جابر.
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األخذ للقراء السبعة: منظومة اإلَدْوعيشي فيما به األخذ للقراء السبعة من األوجه الواردة  

)الشاطبية(/   احلرز  الطالب حمموًدا اإلدوعيشييف  حممد هـ(؛ حتقيق    1257)ت    أمحد بن 
 .حممود مولود

 .(م 2022هـ،  1443)ذو القعدة  201نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع
 

هـ(؛ حتقيق حسن بن حممد    850أمحد بن حممد اجلزري )ت  أرجوزة اهلمزة يف وقف محزة/  
 اجلهين.

 .(م  2022هـ،    1443و القعدة  )ذ  201نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع
 

عبدالغين (؛ حتقيق  هـ  606)ت    الرازيفخر الدين حممد بن عمر    /أسرار التنزيل وأنوار التأويل
 مج. 3م،  2022هـ،  1443القاهرة: نور اليقني للنشر،  -الغريب طه.

 
الرايض:    -.غامن قدوري احلمد   هـ(؛ حتقيق  505)ت  حممود محزة الكرماين    /أسرار احلروف
 م.  2023هـ،   1444مكتبة الرشد، 

 
أليب القاسم عبدالكرمي بن هوازن  إشارات بسم هللا الرمحن الرحيم يف سور القرآن الكرمي/  

 م.  2023هـ،  1444، هـ( 465القشريي )ت 
 

اجملاز أنواع  يف بعض  اإلجياز  إىل   )ت   عبدالسالم السلميعز الدين عبدالعزيز بن    / اإلشارة 
   ص.   672م،    2019هـ،    1440عم ان: دار اجلنان،    -(؛ حتقيق عطية انيف الغول.هـ  660

   ( نيَّ فيه ما يف القرآن الكرمي من إجياز وجماز)ب
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أليب نصر منصور بن  اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات املأثورات ابلرواايت املشهورات/  
حنو   )ت  البجلي  اجلود.  450حممد  أبو  حسن  خالد  حتقيق  اللؤلؤة،    -هـ(؛  دار  املنصورة: 

 م. 2022هـ،  1444
 

 1100أمحد بن حممد بن عبدالكرمي األمشوين )ت حنو    /األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي 
 م. 2022هـ،  1443املنصورة: ميتابوك للنشر،  - حممد ساملان.هـ(؛ حتقيق 

 
ضبطها وعلق عليها حسن اجلزرية يف علم التجويد/  إعانة املستفيد بضبط متين التحفة و 

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة اخلريية،  -مصطفى الور اقي.
 ملحق به: 

 تعليقات مفيدة على ضبط املقدمة اجلزرية.  -

 ذكر أسانيد التحفة واجلزرية واإلجازة فيهما.  -
 

القرآن )ت    /إعجاز  الباقالين  الطيب  بن  حممد  بكر  حممد  هـ(؛    403أليب  حممود  حتقيق 
 م. 2022هـ،  1444القاهرة: دار اليسر،  -مزروعة.

 
املنصورة: دار    -هـ(؛ حتقيق أيب عمر األثري.  450علي بن حممد املاوردي )ت  أمثال القرآن/  

 ص.  448؟، م 2023هـ،  1444اللؤلؤة، 
 هـ(.  751القرآن الكرمي/ حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت يليه: األمثال يف 

 
السمرقندي  البارشاه  عبيدهللا بن عبدالعزيز    /اإلجياز يف غرائب القرآن الكرمي ولطائفه وحقائقه

 .دراسة وحتقيق أمحد جاسم عواد، قيس جليل كرمي؛ هـ( 701 ت )
 حتقيق تفسري جزء عمَّ منه.

 ...(تفسري جزء عمَّ من كتاب اإلجياز)العنوان يف اجمللة: 



25 
 

يف   اإلسالميةنشر  للعلوم  األنبار  جامعة    م( ص  2022هـ،    1443)  53ع  13مج  جملة 
267-324 . 

 
هـ(؛ حتقيق    723نظمه حممد بن حممد بن آجر وم الصنهاجي )ت  البارع يف مقرأ اإلمام انفع/  

 م.  2023هـ،  1444ويني، فاس: جامعة القر  -حممد صاحل املتنوسي.
 

هـ(؛ حتقيق مجال نعمان    1250حممد بن علي الشوكاين )ت  حبث فيمن قرأ ومل يشق القاف/  
 ايسني. 

  2022هـ،    1443)ذو احلجة    34نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع
 ص.  57، م(
 

القرآن محلة  آداب  يف  )ت    /التبيان  النووي  شرف  بن  حتقيق    676حيىي  مجعة هـ(؛  كرم 
 ص. 128م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالعزيز.

 
)ت    عياشة  أيببن حممد بن  حممد البيومي  حتفة اإلخوان يف تفسري بعض كلمات من القرآن/  

م   2022هـ،    1443تكريت: جامعة تكريت،    -هـ(؛ حتقيق صدام حسني جميد.  1335
 )ماجستري(. 

 
  أليب الصفا خليل بن عثمان بن املشب ِّب القرايف حتفة اإلخوان فيما تصح به تالوة القرآن/  

 .عبدالعزيز بن احلسني الشنقيطي هـ(؛ حتقيق  801)ت 
 .(م  2022هـ،    1443)ذو القعدة    201للعلوم الشرعية عنشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية  

 
ضبط وتعليق حسن مصطفى  هـ(؛    1227سليمان بن حسني اجلمزوري )ت    /حتفة األطفال

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة اخلريية،  -الوراقي.
  هـ(. 833يليها: املقدمة اجلزرية/ حممد بن حممد اجلزري )ت 
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أليب الضياء نور الدين علي    /{ لألزرق َءآْلـَ َٰٔنَ { و}آَمنُتمالكالم على لفظيت }حتفة األعيان يف  

ا َمل ِّسي  .أمل بنت عبدالكرمي الرتكستاينهـ(؛ حتقيق  1087)ت   بن علي الشَّربر
هـ،    1444  صفر )  202ع  ، املدينة املنورةنشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية

 م(.  2022
 

مجال الدين تذكرة نعمة الكرمي املنان ملا يعطى املؤمنون يف الربزخ واجلنة من تالوة القرآن/ 
الفتح بن حسني املزجد الشافعي )ت   ديب:    -هـ(؛ اعتىن هبا عبداحلكيم األنيس.  981أبو 

 م.  2023هـ،  1444دائرة الشؤون اإلسالمية، 
 

( قوله  15على تفسري آية )  هـ(  1036ت  تعليق حممد أمني بن صدر الدين الشرواين )
دراسة    /من سورة النحل للقاضي البيضاوي  {َوأَْلَقى  يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن ََتِيَد ِبُكمْ }تعاىل:  
 . أمحد نوري اهلامشي وحتقيق

-385  ص   م(  2022هـ،    1443)  67، العراق ع سالميةجملة البحوث والدراسات اإلنشر يف  
412 . 

 
هـ( على مسائل يف القراءات والتجويد/    713تعليقات اإلمام نور الدين الشطََّنويف )ت  

 حتقيق أمساء بنت مدين العويف.
هـ،   1443)مجادى اآلخرة    33يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع  ت نشر 

 م(. 2022
 

راسة وحتقيق حممد رحيم  د  ؛(ـه  505ت  حممد بن حممد الغزايل )  /تفسري آية شرح الصدر
 .حممود

 م(  2022هـ،    1443)  52/1ع  13، العراق مججملة الدراسات التارخيية واحلضاريةنشر يف  
 . 346-323ص 



27 
 

 
هـ(؛ حتقيق   911هـ(، جالل السيوطي )ت    864جالل الدين احمللي )ت  تفسري اجلاللني/  
 .م 2022هـ،  1444إستانبول: دار اللباب،  -فخر الدين قباوة.

 هـ(؛ حتقيق توفيق حممود تكلة.  1014ه: اجلمالني على اجلاللني/ املال علي القاري )ت  ومع
 

هـ(؛    514عبداحلميد بن عبداجمليد احلاكمي )ت    /تفسري احلاكمي، املسمى ختليص الدرر
 مج.  4م،  2022هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق أمحد بن فارس السلوم.

 
البصري/   احلسن  يوسف كمال  تفسري  حممد  املدين،  شاه  علي  شري  ودراسة  وحتقيق  مجع 

 مج4جـ يف    5م،    2020هـ،    1442ك: مكتبة رشيدية، حنو  ىكوزه خا سردار بالزه    -املدين.
 

أبو عبدالرمحن السلمي، روزهبان البقلي، مشس الدين الديلمي؛    /التفسري الصويف لسورة يوسف
  م. 2021هـ،  1443اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية،   -ه.حتقيق خالد حممد عبد

 
حممد بنصر  هـ(؛ حتقيق    406أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك )ت  تفسري القرآن العظيم/  

 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار اللباب،  -العلوي....
 

هـ(؛   465القشريي )ت  زن  اعبدالكرمي بن َهوَ   /التفسري علم  التيسري يف  ، أو  التفسري الكبري 
 مج. 4م،  2022هـ،  1443املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حتقيق عبدهللا بن علي امليموين.

 
الدائمالكال   ري تفس  القدمي  الغنائم  عبدالرزاق    / م  أيب  بن  (؛  هـ  730)ت    القاشاين بن أمحد 

 حتقيق علي عبدالعزيز سيور.
 حتقيق سور اإلخالص والفلق والناس. 

 .236-173م( ص  2019هـ،  1440)  1ع 2، العراق مجالسالم اجلامعةجملة نشر يف 
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رواية أمحد بن عبدالرمحن هـ(؛    410أليب بكر أمحد بن موسى بن مردويه )ت    /التفسري املسند
، الرايض: اخلزانة األندلسية للنشر  -حامد بن عبدهللا احملالوي.حتقيق  هـ(؛    484الذكواين )ت  

 م. 2022هـ،  1444
 سورة ق إىل آخر سورة الناس.  من
 

املال جيون اللكنوي )ت بن أيب سعيد  أمحد    / التفسريات األمحدية يف بيان اآلايت الشرعية
 2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ حتقيق عبدهللا حممود عمر.هـ(  1130

 . ص 736م، 
 )تفسري آلايت األحكام(

 
التفسري  علي    /تقشري  بن  أليب  )ت  عايل  الغزنوي  مفتاح  هـ(  582إبراهيم  علي  حتقيق  ؛ 

 مج.  3م،  2022هـ،  1444تونس: دار املالكية،  -الشُّنييب.
 

السبع/   القراءات  يف  خمتصر  السبع:  يف  الدين  التلويح  الذهيب )ت مشس  بن أمحد  حممد 
دراسة    748 الردادي.هـ(؛  مصلح  بن  يوسف  طيبة    -وحتقيق  دار  املنورة:  اخلضراء،  املدينة 

 م. 2023هـ،  1444
جيد يف معرفة التجويد/ أليب احلسن علي بن حممد السخاوي )ت 

ُ
يليه: عمدة املفيد وُعدَّة امل

   هـ(؛ رواية الذهيب. 643
 

علي   رشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا املبني/ إتنبيه الغافلني و 
دار    -حتقيق عبدالقادر حممد علي.؛  هـ(  1118)ت  الصفاقسي    النوري   بن حممد بريوت: 

 ص. 192م،  2022هـ،  1444الكتب العلمية، 
 

بائي العمادي )ت    / تنبيهات العمادي على حرز األماين برهان الدين إبراهيم بن حممد بن َكسر
 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن خالد احلسن. 1008
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ل هـ،    1444  صفر )  202ع  ، املدينة املنورةلعلوم الشرعيةنشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية 
 م(.  2022

 
رواية احلافظ ابن عساكر بسنده إىل اإلمام أيب الشعثاء جابر بن زيد، ورواية  تنزيل القرآن/  

دمشق: دار طيبة،    -اإلمام الزهري، ومعه رواية اإلمام السيوطي؛ حتقيق حممد مطيع احلافظ.
 م. 2022هـ،  1444

 
هـ(؛ حتقيق حممود   1312حممد بن أمحد املتويل )ت  هتذيب النشر وخزانة القراءات العشر/  

 مج.  3م،  2022هـ،  1444اإلمارات: دار البشري،  -زكي حممود، ميسون أمحد َدمهان.
 

حممد هـ(؛ حتقيق    514)ت    نصر عبدالرحيم بن عبدالكرمي القشرييأليب  التيسري يف التفسري/  
 مج.  7م،  2022هـ،  1444إستانبول: دار اللباب،  -.العبدهللاخلوف 

 
هـ(؛   1227سليمان بن حسني اجلمزوري )ت  جامع املسرة يف شواهد الشاطبية والدرة/  

م )حبث مكمل   2020هـ،    1441بريدة: جامعة القصيم،    -حتقيق جوهرة بنت عبدهللا الدرع.
 للماجستري(.

 
هـ(؛   427أليب عمرو حممد بن حيىي اجلُوري النيسابوري )ت    /واحِلرزجزء فيه آايت الرقية  

 م.  2022هـ،  1444القاهرة: مسك للنشر،  -حتقيق أمحد بن فارس السلوم .
 

أليب عبدهللا حممد بن إبراهيم الصفار املراكشي اجلمان النضيد يف معرفة اإلتقان والتجويد/  
 م.   2022هـ،    1444قة: اجلامعة القامسية،  الشار   -هـ(؛ حتقيق حممد أيت عمران.  760)ت  

يليه: ابب املد والقصر وابب اإلظهار واإلدغام من كتاب الزهر اليانع يف مقرأ انفع، للمؤلف  
 نفسه.
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خضر بن حممود العطويف  خري الدين    /نعاموائل سورة األأايت العظام يف تفسري  حصن اآل
م   2019هـ،    1440تكريت: جامعة تكريت،    -؛ حتقيق مهند سعاد شاكر.هـ(  948)ت  

 )ماجستري(. 
 

(؛ مجع هـ 1320 أمحد بن حممد الس الوي )ت  /حواش على كتاب اإلتقان يف علوم القرآن
 م.  2022هـ،  1443طنجة: سليكي أخوين،  -ودراسة وحتقيق يونس السباح.

 
 حواش على منظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع. 

 م، ... 2023هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

دراسة  حواشي ابن هشام األنصاري على التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي/  
 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -وحتقيق إمساعيل أمحد حامد أمحد.

 
 ؟؛ حتقيق البشري إندماين.خربية البسملة وإنشائيتها/ 

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع
 

عبدالقادر بن حممد الصديقي   /ألفاظه اجلدير بعون امللك القدير  يف حل  خالصة التفسري 
 .زوراب إبراهيم مولود دراسة وحتقيق هـ(؛ 1229بعد  )ت  الكويي

 )حتقيق تفسري سورة لقمان منه(
 (تفسري سورة لقمان من خالصة التفسري)العنوان يف اجمللة: 

 72-45م( ص2022  هـ،1443)  4ع   29مج  جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةجملة  نشر يف  
 

القرآن العظيم:  خواص  القرآن  سور  التميمي ]حممد بن حممد بن    /منافع  الفاضل  احلكيم 
احلكيم، ت حنو   التميمي  عبدالعزيز.  390سعيد  أمحد  به حممد  اعتىن  دار    -هـ[؛  بريوت: 

 ص. 208م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 
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 هـ(. 1270صبغة هللا بن جعفر الدارايب )ت   /ئمة اهلدىأدرة الصفا يف تفسري 

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة كربالء، 
 

إبراهيم بن لربهان الدين أيب احلسن    /داللة الربهان القومي على تناسب آي القرآن العظيم
  1443عم ان: دار الفاروق،    -هـ(؛ حتقيق أمحد بن فالح الضبعان.  885عمر البقاعي )ت  

 مج. 4م،  2022هـ، 
 

هـ(؛ حتقيق هباء الدين   1202)ت    لطف هللا بن حممد األرضرومي  /راموز التحرير والتفسري 
 م.  2022هـ،  1444إستانبول: جامعة ابن خلدون،  -ابرمتا.

 لكتاب هللا تعاىل، بناه على تفسري البيضاوي وغريه()تفسري 
 

هـ(؛ حتقيق    1085  بعد   مهذب الدين أمحد بن عبد الرضا البصري )ت رسالة يف البسملة/  
 محيد الَفترلي.

 .214-201 م( ص 2021هـ،  1442) 3ع 48نشرت يف جملة املورد مج
 

هـ(؛ حتقيق أمين بن    1277)ت  حممد بن أمحد بن قاسم النيفر األكرب    /رسالة يف البسملة
 ص. 100م،  2022هـ،  1444الكويت: دار املرقاة،  -عبدهللا بن محيدة.

 
؛ هـ(  1071  احلنبلي )ت بن بدر  عبدالباقي بن عبدالباقي    /رسالة يف بعض أحكام التجويد

 .دراسة وحتقيق خليل بن حممد الطالب
 .166 – 121ص  م( 2022هـ،  1444) 32يف جملة جامعة طيبة لآلداب ع ت نشر 

 
ُ َصْدرَُه ِلإِلْساَلمِ }رسالة يف تفسري قوله تعاىل   حممد بن حممد الغزايل )ت    /{َأَفَمن َشَرَح اَّللَّ

 .عمر رحيم حسنيهـ(؛ حتقيق  505
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-303  ص  م(   2022هـ،    1443)  2ع   19، العراق مججملة الرتاث العلمي العريبنشرت يف  
341 . 

 
سلطان بن أمحد املزاحي    /رسالة يف مجع األوجه بني السور للقراء العشرة من طريق الطيبة

 هـ(؛ حتقيق كامل سعود العنزي. 1075)ت 
 من أول سورة الضحى إىل آخر القرآن.

 هـ(. 1441)ربيع اآلخر  55نشرت يف جملة العلوم الشرعية، الرايض ع
 

؛ هـ(  1174حممد بن مصطفى الكفوي اآلقكرماين )ت    /البسملة الصغرىرسالة يف شرح  
 .راسة وحتقيق مازن دحام اخلزرجيد

 . 128-95 ص م( 2022هـ،  1443) 1ع14مججملة كلية الريموك اجلامعة نشرت يف 
 ( ىكرب شرح البسملة المن كتابه  ا)اختصره

 
خبط أيب حامد أمحد بن حممد املرواين   /رسالة يف فن التجويد وبيان معرفة الوقف الالزم وغريه

 م 2022هـ،    1444الدوحة: احملقق،    -هـ(؛ حتقيق سلطان بن عوض دريع.  1293)ت قبل  
 

املثاين والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  بن    حممود   الثناء  أيب   الدين  شهاب ل  /روح 
القاهرة: الدار   -.جبل أيب نصر بن  حممد عليه وعلق هـ(؛ حققه 1270)ت   عبدهللا اآللوسي
 مج. 15م،  2023هـ،  1444العاملية للنشر، 

  2023هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -وضبطه وصححه علي عبدالباري عطية.
 مج. 11م، 

؛  هـ(  732اجلعربي )ت    بن عمر   إبراهيمبرهان الدين    /روضة الطرائف يف رسم املصاحف
  ص.38م،    022هـ،    1444جدة: احملقق،    -.حممد بن عبدهللا الربكايتقابله وصححه وضبطه  
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؛ حتقيق أمحد مشس  هـ(  597عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  زاد املسري يف علم التفسري/  
 . مج 4جـ يف  8م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -الدين.

 
بشرح   اجلهالة  القراءزوال  أحد  البصري  عمرو  أيب  اإلمام  مذهب  على  اإلمالة    / منظومة 

 . غادة بنت عبداملتكرب املغريب هـ(؛ حتقيق 1058)ت بعد  عبداحلافظ بن علي املرشدي
 .336-311 م( ص 2022هـ،  1443) 50/1، العراق عجملة آداب الفراهيدينشر يف 

 
علي ، املعروف بالزاهدي الالهيجي  حممد علي بن أيب طالب  / شجرة الطور يف شرح آية النور

 . حيدر كرمي اجلمايل دراسة وحتقيق ؛هـ( 1180احلزين )ت 
 . 336-281 م( ص 2022 هـ، 1443) 45، العراق عجملة املصباحنشر يف 

 
  - فرغلي سيد عرابوي.  ؛ حتقيقهـ(  911)ت  السيوطي  عبدالرمحن بن أيب بكر    شرح الشاطبية/

   ص. 672، م 2022هـ،  1444العلمية، بريوت: دار الكتب 
 

  اللجائي   حممد كنبورعلي احلسن بن    يبأل   /للخراز  اهلمز من مورد الظمآن  على اببشرح  
 . صباح بنت عبداجلبار خباريوحتقيق  ؛ دراسةهـ( 1283)ت 

 م(. 2022هـ،  1443) 3/ 48نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع
 

يف  الغاية  وعللها   شرح  العشر  عل   /القراءات  احلسن  الفارس  يأليب    يالنيسابور   ي بن حممد 
 . هـ( 431)ت  يالقهندز 

 م، ...  2020هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة القاهرة، 
 

هـ(؛ حتقيق   7أليب الفضل أمحد بن حممد احلريري البخاري )ق    /الشفاء يف علل القراءات 
إستانبول: دار الغواثين للدراسات   -صاحل بن أمحد العَِّماري، حبيب هللا بن صاحل السَُّلمي.

 م. 2022هـ،  1444القرآنية، 
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زاده )ت   أليب اخلري أمحد بن مصطفى طاشكربي  /صورة اخلالص يف تفسري سورة اإلخالص

طائي حتقيق  هـ(؛     968 عبدالرزاق  نون،    -.ذكوان  دار  م،    2022هـ،    1444العراق؟: 
 .ص197

 2021هـ،    1442وبتحقيق حممد بن فرحان اهلواملة نشر يف جملة الدراسات العربية )مصر(، )
 .784 – 743م( ص 

 
ل البصري املعد ِّ أليب العباس حممد بن يعقوب    / عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة

احلمرييهـ(؛ حتقيق    320)ت   بن حسن  الكرمي،    - .بشري  للقرآن  الدولية  ديب: جائزة ديب 
 م. 2023هـ،  1444

 
سراج الدين عمر بن إبراهيم بن جنيم املصري )ت   / ِعقد جوهر يف الكالم على سورة الكوثر

   ص.  44هـ(؛ حتقيق طه حممد فارس،  1005
 م. 2022هـ،  6/5/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
القاسم بن فريه الشاطيب   نظم  /يف رسم املصحف  عقيلة أتراب القصائد يف أسىن القصائد

للقرآن وعلومه،   -؛ حتقيق غامن قدوري احلمد.هـ(  590)ت   الشاطيب  اإلمام  جدة: معهد 
 م. 2022هـ،  1444

 
هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  علم التفسري من كتاب النُّقاية/  
 م.  2022هـ،  1444الكويت: ركائز للنشر،  -بعناية أمحد بن سليمان املنيفي.

 ( علًما 14نُقاية العلوم، للمؤلف نفسه، فيه خالصة )
 

 . (هـ  850  )ت بعدالنيسابوري    نظام الدين احلسن بن حممد  / ن ورغائب الفرقانآ غرائب القر 
 م، ...  2021هـ،   1442طنطا، يف جامعة   ، أو بعضه،دراسته وحتقيقه
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اخلفية للدقائق  اجلاللني  تفسري  بتوضيح  اإلهلية  اجلاللني  :الفتوحات  على  اجلمل    / حاشية 

؛ حتقيق فريق من األساتذة يف مركز الدراسات العلمية  هـ(  1204اجلمل )ت  سليمان بن عمر  
  -والفكرية: إفام؛ أشرف على حتقيقه وشارك فيه علي حممد َزينو؛ خرج أحاديثه مازن عبدهللا.

 مج. 14م،  2022هـ،  1444إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  
 

أمحد بن احلسن اجلوهري اخلالدي   /الفتوحات الرمحانية يف أن لفظة الغرانيق لفظة شيطانية
 . عمر حممد سعيد احلليب دراسة وحتقيق ؛هـ( 1181)ت 

 م(. 2022هـ،  1443) 1/ 49نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع
 

 1314)ت  ن ايلوشة  بفخرالدين حممد بن علي    /الفوائد املفهمة يف شرح اجلزرية املقدمة
 ص.  144م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  - أمحد عناية.حتقيق  هـ(؛
 يليه: 

 فتح األقفال بشرح حتفة األطفال/ اجلمزوري.  -

 فتح الرمحن يف جتويد القرآن. -

 القول املألوف يف خمارج احلروف/ علي البيسوسي.  -
 

 659شرف الدين أبو العباس أمحد بن سليمان بن املرجاين )ت  قراءة ابن اجلارود السوسي/  
 هـ(؛ حتقيق مىن بنت مسلم احلازمي.

ع القرآنية  للدراسات  الشاطيب  اإلمام  معهد  جملة  يف  اآلخرة    33نشر  هـ،   1443)مجادى 
 م(. 2022

 
  احلنبلي  ئأمحد بن علي الصويف املقر   أليب اخلطاب   /قصيدة يف عدد آي سور القرآن الكرمي 

 1444: دار املقتبس،  بريوت   -حتقيق مصطفى بن سليمان العلوي السوسي.هـ(؛    476)ت  
 م.  2022هـ، 
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آدم سيدان  أطوار  بيان  يف  التام  هـ(؛ إبشراف    1101أمحد بن أمحد الفيومي )ت    /القول 

 ص. 136م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد اباب عبدهللا هدايت هللا.
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /لقول الفصيح يف تعيني الذبيح ا
 .مجيلة روكان رشيدهـ(؛ حتقيق 

 .560-539 م( ص 2022 هـ، 1443) 71ع جملة سر من رأىنشر يف 
 

عبدالرمحن بن يوسف    /القول املصان عن البهتان يف غرق فرعون وما كان عليه من الطغيان
عم ان: دار النور املبني،    -القلقشندي.  حسني السيدهـ(؛ حتقيق    1084)ت بعد   األجهوري

 .م 2022هـ،  1444

 
هـ(:    437مكي بن أيب طالب القيسي القريواين )ت  حممد  كتاب الوقف واالبتداء أليب  

م   2021هـ،    1442تونس: جامعة الزيتونة،    -إعداد أمحد حممد جاد هللا.  /مجع ا ودراسة
 )دكتوراه(.  

 
أليب احلسن علي    / كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف إعراب القرآن وعلل القراءات

دمشق: دار سعد   -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر عبدالرمحن السعدي. 542بن احلسن الباقويل )ت 
 مج.  2، م 2023هـ،  1444الدين، 

 
أليب العالء إدريس بن حممد   /ئمة الستة غري انفعكفاية الطالب يف رسم وضبط قراءة األ

هـ،   1443املغرب: احملقق،    -هـ(؛ حتقيق سليمان بن املختار األجنري.  1137املنجرة )ت  
 م.  2022
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هـ(؛ حتقيق    1276ملوكة الزيتوين )ت    أليب عبدهللا حممد بن صاحلكنز الدرر يف أوائل السور/  
 م.  2022هـ،  1444تونس،  -أمين بن محيدة، أمساء فرحات.

 رسالة يف فواتح السور. 
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /لباب النقول يف أسباب النزول
 ص. 568م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -حتقيق اندي حممود حسن.هـ(؛ 

 
هـ،   1443الرايض: دار احلضارة،    -مجعها فايز بن سي اف السريح.  /متون طالب التفسري 

 م.  2022
 
الشاذةوَ دْ جمَُ  القراءات  هـ(؛ حتقيق   370أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه )ت    / ل 

 م. 2022هـ،  1443، دار اخلليج للنشرعم ان:  -.الراوي علي نوفل
 

هـ(؛    4)ق    احلمزيحممد بن أيب قاسم  أليب بكر    / معرفة القراء السبعة وقراءاهتماجملزئ يف  
قبوري  حتقيق عزيز  بنت  القرى،    -.أفنان  أم  جامعة  املكرمة:  م   2019هـ،    1440مكة 

 )دكتوراه(. 
 

  542األندلسي )ت    أليب حممد عبداحلق بن عطيةاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/  
حممد بن علي الشامي، رشاد عبدهللا القرشي؛ خرج رواايته وضبطها برسم  وتعليق  هـ(؛ حتقيق  

 م. 2022هـ،  1443جيجل، اجلزائر: دار ومضة،  -روايتها عالء عادل عبدالفتاح.
 

عبدالرمحن بن حممد املختار من اجلوامع يف حماذاة الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع/ 
بريوت: دار املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق الصاحل بن سعيد عومار.  875بن خملوف الثعاليب )ت  

 م. 2022هـ،  1444
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أمحد بن موسى   /خمتصر قول أيب عمرو الداين يف ما خالف فيه انفع من رواية قالون عنه
 م. 2022هـ،  1443املغرب: احملقق،  -.الصديق بن حممد بوعالماهلشتوكي؛ حتقيق 

 
املرادي لعبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما يف مشكل القرآن وغريبه  مسائل عمرو بن عوف  

إبراهيم   /واملسميات بن  بن علي  األمناطي، مساًعا من حممد  اهليثم  بن  بكر حممد  أيب  رواية 
  1444عم ان: مسك للنشر،    -الشعريي لعبدالعزيز بن بشر؛ حتقيق أمحد بن فارس السلوم.

 م.  2022هـ، 
 

 هـ(؛ حتقيق فهد فرج الرفاعي. 1206حممد بن عبدالوهاب )ت  / مسائل من سورة النور
 م(.  2022هـ،  1443) 2جـ 64نشر يف جملة العلوم الشرعية، الرايض ع

 
شهاب الدين معني املقرئ النحرير على معرفة ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسري/  

ديب جائزة ديب  -مدجل. عبدالكرمي بن مصطفىهـ(؛ حتقيق  779أمحد بن علي البلبيسي )ت 
 . م 2023هـ،  1444الدولية للقرآن الكرمي، 

 
هـ(؛   1175)ت    أليب العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل السجلماسي  /مقدمات علم التفسري 

 م.  2022هـ،  1443املغرب،  -حتقيق عبدالرحيم اإلمساعيلي.
 

عبداحملسن بن هـ(؛ حتقيق  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /مقدمة يف أصول التفسري 
 م. 2022هـ،  1444املدينة املنورة: احملقق،  -حممد القاسم.

 ومعانيه.  تتضمن قواعد كلية تعني على فهم القرآن ومعرفة تفسريه
 

بعد   )ت  القدسي  الُيمن  أيب  )ت    900مقروءات  السكندري  الشهاب  على  تقريب ا(  هـ 
 حتقيق دعاء بنت زهري سندي. هـ( يف القراءات/   857
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  2022هـ،    1443)ذو احلجة    34نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع
 ص.  77، م(
 

الكويت:    -دراسة وحتقيق وتوثيق طه حمسن.القرآنية وشروحها/    منظومات أصول الظاءات 
 م. 2022هـ،  1444دار لطائف للنشر، 

 مع حتقيق ثالث رسائل، هي:
 هـ(. 643شرح منظومة الشاطيب/ للسخاوي )ت  -

 هـ(.  673شرح منظومة املهدوي/ للمحلي )ت  -

 هـ(. 745اإلقراء )ت شرح ابن الفصيح اهلمذاين على منظومته عمدة القراء وعدة  -
 

شفاء ذيل  من  اهلجاء  يف  )ت    القراء  املهذب  اخلوارزمي  هذبه تلميذ    / هـ(  618للَقيدي 
هـ،   1443بريوت: دار ابن حزم؛ كركوك: مكتبة أمري،  -القيدي؛ حتقيق إايد سامل السمرائي.

 م.  2022
 )هجاء املصحف(

 
حممد بن أمحد املتويل   /القراءات الزائدة على العشرةموارد الربرة على الفوائد املعتربة يف 

هـ،  1444سوهاج: جامعة سوهاج،  -.حممدين أمل عبدالفتاح هـ(؛ حتقيق 1313)ت 
 (. دكتوراهم ) 2022

 
علي بن عبداجمليد الدمشقي؛ حتقيق جناة بنت حسني   /املوضح يف معرفة وقوف القرآن الكرمي

 م )دكتوراه(.   2022هـ،   1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الغامدي.
 

البسملة/ يف شأن  املعدلة    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    ميزان 
 . فضيلة حممد الزهراينهـ(؛ حتقيق ودراسة 
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يف   اإلسالميةنشر  للعلوم  األنبار  جامعة    م( ص  2022هـ،    1443)  52ع  13مج  جملة 
169-226 . 

 
أليب جعفر أمحد بن   /الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك

الدمام؛ الرايض: دار ابن    -هـ(؛ حتقيق سليمان بن إبراهيم الالحم.  338النحاس )ت  حممد  
 مج.  3م،  2022هـ،  1444اجلوزي، 

 
عليه التعليق  مع  العشرة  إىل  السبعة  القراءات  تتمة  الثالث  القراءات  يف  األاثث    / نفيس 

 الفريح. ؛ حتقيق أمحد عبدهللا هـ( 805)ت بعد   الينمر أمحد بن عمر اجلُ 
 36-1م(ص2022  هـ،1443)  25/2، جامعة املوصل ع سالميةجملة كلية العلوم اإل نشر يف  

 
 علي الكرجي القصاب  حممد بن  /نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام

 مج.  2م،  2023هـ،  1444القاهرة: دار العال،  -؛ حتقيق كرمي حممد زكي.هـ( 360)ت 
 .والتفسري خاصة  متنوعة يف القرآن الكرمي، أو جوانب يف علوم القرآنوهو مباحث 

 
 هـ(. 998أمحد بن حميي الدين النعمي اخلطيب )ت  /هدية املريد يف شرح مقدمة التجويد

 م، ... 2023هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 ؟هـ( 998ت  ، النُّعيمي، املعروف بنعيمي زادهمشس الدين أمحد بن حيىي )لعله نفسه 

 
 علوم احلديث 

 - هـ(.  902أليب اخلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  االبتهاج أبذكار املسافر احلاج/  
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: جملة األزهر، 

 هـ. 1443هدية عدد ذي احلجة 
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  )ت املعروف ابلرشيدي    ،محد بن عيسى املرزوقيأ  / اإلبراز واإلفراز ملا انفرد به حفص البزاز 
الدسوقي كحيلة.  945 حممد  حتقيق  السالم،    -هـ(؛  دار  م،    2022هـ،    1443القاهرة: 
 .ص232

كمال الدين حممد بن أيب الوفاء املصري، املعروف    /مام الكسائيالقول العلي يف قراءة اإل  :يليه
 هـ(.  973اببن املوقع )ت بعد 

 
مجع واعتناء  لتاسع، غالب ا خبطهم/  إجازات اندرة: اجملموعة الثالثة: إجازات األعالم يف القرن ا

  1444الرايض: دار احملد ِّث؛ املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،    -حممد زايد بن عمر التكلة. 
 ص. 1000م،  2022هـ، 

( نص يف الرواية، ما بني فهرسة وإجازة وطبقة وتقييد،  60اشتملت على حتقيق أكثر من )
ها عزيز، واشتملت على واثئق وخطوط لنحو  ( ترمجة بعضها موسع وبعض100وأكثر من )

(150( لنحو  وأسانيد  األعالم،  من  وتنبيهات 130(  وحتريرات  أحباث  مع  ونظم،  ( كتاب 
 واستدراكات وفهارس متنوعة.

 
  1326]ت  للشيخ حسن السقا    هـ[  1322]ت  إجازة الشيخ ابن التالميد الشنقيطي  

 حتقيق حممد عايل أمسكني. /هـ[
 م(.  2022هـ،  1444)صفر  119يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع ت نشر 

 
لتلميذه وابن    هـ[  1319]ت  إجازة الشيخ عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  

  2023هـ،    1444سلطان بن مبارك الشيباين،  عمه حممد بن علي بن حممد بن عبدالوهاب/  
 (. 5ُعمانية؛ م )من نفائس املخطوطات احملفوظة يف اخلزائن ال

 
اجلوهرية/   األربعون  الظلم:  ترك  على  احلث  يف  حديث ا  حسن أربعون  بن  أمحد  بن  حممد 

 هـ(؛ حتقيق مصطفى بن سليمان العلوي.  1215اجلوهري الشافعي )ت 
 )إعالن عن حتقيق الكتاب(
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هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت أربعون حديث ا حمذوفة األسانيد/  

 م.  2022هـ،  1444اإلمارات: دار البشري،  -حتقيق الوليد بن حممد َشعرية.
 

األحكام/   يف  )ت  األربعون  املنذري  عبدالقوي  بن  عبدالعظيم  الدين     - هـ(.  656زكي 
 م.  2022هـ،  1444اإلمارات: دار البشري، 

 الطائي. ومعه كتاب: تنبيه اخلالن ملا حوته األربعون من أحكام/ لؤي أمحد 
 

بن حممد بن مجاعة    يزعز الدين عبدالعز   /األربعون الوسطى املختصرة من األربعني الكربى
  1444برمنغهام: دار مكة العاملية،    -ه(؛ حتقيق حممود خريي أبو مشة.   767الكناين )ت  

 م.  2023هـ، 
 

نووي )ت حيىي بن شرف ال  / األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام: األربعني النووية
حتقيق    676 الطائي.هـ(؛  حسني  الرتاث    - رايض  إحياء  مجعية  للنشر:  ركائز  الكويت: 

 م.  2022هـ،  1443اإلسالمي، 
 

هـ(؛ حتقيق   1176ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت    /اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد
 1444مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  الرايض: دار احملد ِّث؛ املنامة:    -سعد بن عبدهللا السعدان.

 . م 2022هـ، 
وبذيله: التعليقات اجلياد على كتاب اإلرشاد/ أليب القاسم حممد عبده الفالح الفريوزبوري )ت  

 هـ(.  1420
 ويليه: االزدايد على كتاب اإلرشاد/ للمحقق.

 
القاضي    /إزالة الشك والِعّي يف اجلواب على سؤال الولد العزيز العالمة السيد عبداحليّ 

الرايض:    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن انجي املخاليف.  1327حسني بن حمسن األنصاري )ت  
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اخلاصة،   يعقويب  نظام  مكتبة  املنامة:  احملد ِّث؛  األثبات   2022هـ،    1444دار  )سلسلة  م 
 (. 2، 1واملشيخات واإلجازات واملسلسالت؛ 

مة   الشريف/ حممد مشس احلق بن أمري علي العظيم ومعه: املكتوب اللطيف إىل احملد ِّث العال 
 هـ(.  1329آابدي )ت 

 
الكليين/   وفروع  الكليين  أصول  التعارف،    -.(هـ  329ت  )حممد بن يعقوب  بريوت: دار 

 م. 2023هـ،  1444
 

 هـ(. 400خلف بن حممد بن محدون الواسطي )ت بعد  /أطراف الصحيحني
 م، ...  2022هـ،  1444حتقيقه يف جامعة الشارقة،  

 
أكادميية    تتارستان:  -إبراهيم بن راشد املرخيي.  /إعادة الكيان إىل بعض أسانيد علماء تتارستان 

 جـ.  3م،  2022هـ،  1444، بلغار اإلسالمية
برانمج شيوخ دامال العالمة عامل جان البارودي القزاين، ورحلة العالمة    :منها ،  أربعة كتب  وضمنه 

 . هللا وزايرة املصطفى صلى هللا عليه وسلم املرجاين إىل حج بيت
 

 دعري طعمة رسن.  هـ(؛ حتقيق 1342حممود شكري اآللوسي )ت إعراب حديث التسبيح/  
 م(. 2022هـ،  1443) 6لة العراقية للبحوث اإلنسانية عنشر يف اجمل

 
  721حممد بن عمر بن ُرشيد الفهري )ت    /إفادة النصيح ابلتعريف إبسناد اجلامع الصحيح   

 م. 2022هـ،  1444دار الرايحني، توزيع بريوت:  -هـ(؛ حتقيق نظر حممد الفاراييب.
 

بن رسالن    جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن عمراإلفهام ملا يف البخاري من اإلهبام/  
بريوت:    -إبشراف نور الدين طالب.؛ حتقيق جلنة خمتصة من احملققني  هـ(  824البلقيين )ت  
 م.  2022هـ،   1444دار املقتبس، 
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 حيتوي على بيان األمساء املبهمة الواردة يف صحيح البخاري.
 

 هـ(.  827أليب عبدهللا حممد بن خلفة األيب الوشتاين )ت إكمال اإلكمال/ 
 م.  2022هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف جامعة عبداملالك السعدي، تطوان، 

 )وهو يف شرح صحيح مسلم(
 

حتقيق أسامة هـ(؛    762)ت    يجر عالء الدين مغلطاي بن قليج البك  /إكمال هتذيب الكمال
 م.  2023هـ،  1444القاهرة: الفاروق احلديثة للنشر،  -إبراهيم حممد.

 تكملة هبا قطعة تطبع ألول مرة.  4مجاملقصود 
 

أم عبدهللا بنت  هـ(؛ حتقيق    806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت    /ألفية العراقي 
 م.  2022هـ،  1444الرايض: الناشر املتميز،  -مقبل الوادعي.

 
حممد هـ(؛ حتقيق    852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  بلوغ املرام من أدلة األحكام/  

 ص. 328م،  2022هـ،   1444العلمية، بريوت: دار الكتب  -حامد الفقي.
 

هبجة النفوس وحتليها مبعرفة ما هلا وما عليها: وهو شرح خمتصر صحيح البخاري، املسمى 
توفيق هــ(؛ حتقيق    695عبدهللا بن سعد بن أيب مجرة )ت    /مجع النهاية يف بدء اخلري وغاية

 مج. 5م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الرايحني،  -حممود تكلة.
 

لصحيح  الزبيدي  مبختصر  واملشهور  الصحيح،  اجلامع  ألحاديث  الصريح  التجريد 
)ت    /البخاري الزبيدي  الشرجي  أمحد  بن  آل   893أمحد  إمساعيل  أمحد  حتقيق  هـ(؛ 

 م.  2022هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -عبداللطيف.
 



45 
 

  يالشافع  يعبدالرمحن العلقممشس الدين حممد بن  األطراف/  التحف الظراف يف تلخيص  
 2022هـ،    1443القاهرة: دار السالم،    -(؛ حتقيق رفعت فوزي عبداملطلب.هـ  969)ت  

 مج.  6م، 
 

املعروف بقوام السنة    ،صبهاينالفضل األحممد بن  مساعيل بن  إالقاسم  أليب    / الرتغيب والرتهيب
هـ،   1443املنصورة: دار اللؤلؤة،    -هـ(؛ حتقيق جمدي عطية السمنودي وآخرين.  535)ت  

 مج. 3م،  2022
الرمحن.تحقيق  وب عباد  مبكتب  العلمي  البخاري،    -القسم  اإلمام  دار  هـ،   1444الدوحة: 

 مج. 3م،  2023
 

زين الدين عبدالرحيم بن احلسني  /التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح
  1444دمشق: دار الفيحاء،    -هـ(؛ حتقيق قرابن بن دبريداد الداغستاين.  806العراقي )ت  

 م.  2023هـ، 
ومعه: معرفة أنواع علم احلديث وبيان أصوله وقواعده، املعروف ابسم مقد ِّمة ابن الصالح/  

 هـ(. 643عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح )ت 
 نكت خمتارة من كالم ابن حجر والبقاعي.مع 

 
أبو طاهر    /التنبيه على جاللة أيب داود وما صنفه وفضل أيب سليمان وشرحه الذي ألفه

لفي )ت   اإلسكندرية: دار    -هـ(؛ حتقيق حممود عادل عبدالرمحن.  576أمحد بن حممد الس ِّ
 م. 2022هـ،  1444األمل، 

 
أليب الليث نصر بن   / صلى هللا عليه وسلم  األنبياء واملرسلني تنبيه الغافلني أبحاديث سيد  

بريوت: دار الكتب    -عبداللطيف حسن عبدالرمحن.هـ(؛ حتقيق    373حممد السمرقندي )ت  
 ص.  368م،  2022هـ،  1444العلمية، 
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األفهام وأويل  املعرفة  ذوي  على  األوهام  مستمر  األزدي  :  هتذيب  وعبدالغين  الدارقطين 
أليب نصر علي   /غدادي يف كتب املؤتِلف واملختِلف ومشتِبه النسبة والتكملةواخلطيب الب

القاهرة:    -.حسان حسني شعبان وغريهحققه وعلق عليه  هـ(؛    457بن هبة هللا بن ماكوال )ت  
 م.  2022هـ،  1444دار الذخائر، 

 
و ثبت   على  امس قراءات  الشيخوين  عبدالرمحن  بن  احلسني  املرتضى  عات    / الزبيديشيخه 

 م.  2022هـ،  1444الكويت: املكتبة،  -إعداد مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب.
 

هـ(؛    463)ت    أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  /اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع
 م.   2022هـ،    1443،  دار الناشر املتميز الرايض:    -.دراسة وحتقيق حممد بن علي الصومعي

 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه/ 

الُكَشاين  256حممد بن إمساعيل البخاري )ت   )ت   هـ(؛ رواية أيب علي إمساعيل بن حممد 
 1444دمشق: دار املنهاج القومي،    -هـ(؛ بعناية اللجنة العلمية بدار الكمال املتحدة.  391

 م.  2022هـ، 
 

ه: ماجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأاي
  كراتشي: ألطاف  -صححه وحققه وراجعه مجع من أساتذة جامعة الرشيد.صحيح البخاري/  

 مج. 4م،  2013هـ،  1434ايندسنز، حنو 
 هـ(. 1297حبواشي أمحد علي السهارنفوري )ت 
 هـ(. 1138ومعه حاشية أيب احلسن السندي )ت 

 هـ(.  1172ويف بدايته: األبواب والرتاجم/ شاه ويل هللا الدهلوي )ت 
 ويليه: حل اللغات وأمساء رجال البخاري. 
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فيه   حديث  اجلزء  جعفرمن  احلضرمي    أيب  سليمان  بن  عبدهللا  بن  تعاىل، حممد  هللا  رمحه 
مبُ  اإلسكندرية: دار األمل،   -ـ[/ حتقيق خالد عبدالعظيم احلويين.ه  297  ]ت ني  طَ ويعرف 

 م. 2022هـ،  1443
 يليه له: فيه: من األخبار واحلكاايت من كالم العلماء.   

 
حتقيق إبراهيم بن سلطان    هـ(؛  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /حديث افرتاق األمة

 ص.  26العريفان، 
 م. 2022هـ،  15/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -هـ(؛ حتقيق حممد بن انصر العجمي.  1332حممد مجال الدين القامسي )ت  حياة البخاري/  

 م. 2023هـ،  1444بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن زين العابدين   1348أمحد بن املأمون البلغيثي )ت    /ختم سنن أيب داود 
 ص. 64م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -رستم.

 
أليب جعفر    "/مواله  فعليُّ   موالهُ   من كنتُ صلى هللا عليه وسلم: "قوله    :رسالة يف معىن املوىل

 . رافد الغراوي دراسة وحتقيقهـ(؛  7)ق حممد بن موسى الزامي النحوي 
 .406-389 م( ص 2021 هـ، 1442) 44، العراق عجملة املصباحيف  ت نشر 

 
هـ(؛ حتقيق   840حممد بن إبراهيم الوزير )ت الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم/ 

 م. 2022هـ،  1444الرايض: دار احلضارة،  -.2ط -علي بن حممد العمران.
 

هـ(؛   842حممد بن أمحد بن مرزوق احلفيد )ت    /روضة اإلعالِم بعلم أنواع احلديث السامِ 
 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداحلليم بن اثبت. حتقيق 

 .يث السامِّ يليه للمؤلف نفسه: احلديقة املختصرة من روضة اإلعالمِّ بعلم أنواع احلد
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لسبط ابن حجر مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن شاهني رونق األلفاظ مبعجم احلفاظ/  

   .هـ( 899العالئي )ت 
   م، ... 2022هـ،  1443ه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وحتقيق تهدراس

 
سيد   وسلم  عليه  هللا  هللا صلى  رسول  الصاحلني من كالم  حيىي بن شرف   /العارفنيرايض 

وي. 676النووي )ت  هـ،  1444بريوت: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن إمساعيل اهلِّال 
 م.  2023

 
الدارقطين )ت    / الدارقطين  سنن   - حتقيق جمدي منصور الشورى.هـ(؛    385علي بن عمر 

 . ص(  1304مج ) 2جـ يف  4م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

  - عبداملعطي أمني قلعجي.؛ حتقيق  (هـ  458ت  )أمحد بن احلسني البيهقي    ري/السنن الصغ
 مج. 4م،  2022هـ،  1444املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
العِ  الشافعّي/  الشايف  مسند  على  )ت  ّي  السيوطي  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جالل 

م،   2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد رايض األمحد.هـ(؛ حتقيق  911
 ص. 536

 
هـ(؛ اعتىن به أمحد    1175مشس الدين حممد بن حسن بن مهِّ ات )ت    /شرح أربعني حديث ا

 . ص  152م،  2022هـ،  1443بغداد: مشس األندلس للنشر،  -شاكر حممود.
 

تقي الدين حممد بن علي بن دقيق العيد )ت   /شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة
 2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    - رشيد بن عبدهللا اجلاري.  هـ(؛ حتقيق  702

 ص 248م، 
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 ومعه:
نهل شرح حديث "إن أحدكم جُيَمُع َخلقُه يف بطنِّ أمهِّ أربعني يوًما نطفة..."، املوسوم مب -

أليب حفص عمر بن عبدهللا الفاسي )ت    /التحقيق ومنهج التوفيق يف مسألة التخليق
 هـ(.  1188

 هـ(.  1323جعفر بن إدريس الكتاين )ت بن معاوية/  دتقييد يف حكم لعن يزي -
 

ثالثيات   الربماوي )ت  البخاري/  اإلمام  شرح  الدين حممد بن عبدالدائم  هـ(؛   831مشس 
 م.  2022هـ،  1444إستانبول: مركز بصرية للبحوث،  -.2ط -حتقيق مصطفى خمدوم.

 
 هـ(. 1070نوح بن مصطفى الرومي )ت  /شرح اجلامع الصغري 

 م، ...  2022هـ،  1443وحتقيقه يف جامعة تكريت، دراسته 
 

هـ(؛ حتقيق علي حسن    1202حسن بن غالب اجلِّد اوي )ت  شرح اجلداوي على البيقونية/  
 ص. 88العوامري، 

 م. 2022هـ،  3/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم    /شرح حديث أّم َزرع املروي عن عائشة رضي هللا عنها
 .مخيس عبدهللا خليل دراسة وحتقيقهـ(؛  660السلمي )ت 

 م(. 2022هـ،  1443) 3/ 49نشر يف جملة آداب الفراهيدي، جامعة تكريت ع
 

؛  هـ(  1182)ت    أمحد بن احلسن اخلالدي اجلوهري األزهري  /شرح حديث املسلسل ابألولية
 .ميسر علي عبد حممدحتقيق 

 . 222-191  صم(    2022هـ،    1443)  38/2ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف  
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هـ(؛ حتقيق جمموعة من   844أمحد بن حسني بن رسالن الرملي )ت    / شرح سنن أيب داود
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،   -الباحثني؛ إشراف حممد عبدالرحيم سلطان العلماء.

 ج.  م 30م،  2022هـ،  1443
 

األثر/   أهل  يف مصطلح  الفكر  نظم خنبة  يف  الدرر  ِعقد  أليب حامد حممد العريب بن شرح 
 م. 2022هـ،  1444هـ(؛ حتقيق ايسني أزكاغ املكناسي،  1052يوسف الفاسي )ت 

 
مجرة/ أيب  البن  البخاري  صحيح  خمتصر  الدين    شرح  حممد  علينور  )ت   بن    األجهوري 

حتقيق  هـ(  1066 من  ؛  اإلسالميجلنة  الرتاث  إحياء  مبكتب  مشيخة   -.الباحثني  القاهرة: 
 م. 2023هـ،  1444األزهر، 

 
علي بن سلطان حممد القاري    /شرح مشكالت املوطأ برواية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين

)ت   احلَُمري.  1014اهلروي  فواز  أمحد  األوقاف،    - هـ(؛ حتقيق  وزارة  هـ،   1444الدوحة: 
 مج. 3م،  2022

 
)ت     التلمساين  زكري  ابن  منظومة  من   889شرح  لألحاديث  مبا  الطالب  معلم  هـ( 

ابتنة:    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عزوز.  1143أليب احلسن علي بن أمحد احلرشي )ت  األلقاب/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444(، 1جامعة ابتنة )

 
األثر/   أهل  مصطلحات  يف  الفكر  خنبة  )ت  شرح  الربوسوي  إمساعيل  بن  حقي  مصطفى 

 هـ(.  1137
 م، ... 2022هـ،   1444حتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
هـ(؛ حتقيق    463أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  شرف أصحاب احلديث/  

 م. 2022هـ،  1443ام الشافعي، عدن: دار اإلم -عبداهلادي بن سعيد الُقميشي.
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طرق أربعني احلافظ السلفي والتعريف برواهتا وذكر العايل واملساواة والنازل من درجاهتا/  

 -هـ(؛ حتقيق رقية موفق عبدالقادر.  600هباء الدين القاسم بن علي بن عساكر الدمشقي )ت  
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار األصول العلمية، 

 
ضياء الدين    /النيب عليه الصالة والسالم حيث كان يف احلائط وما يف معناهطرق حديث  

 ص.  34،  عبدالرمحن سيد عبدالغفار حتقيق /(ـه 643 )ت حممد بن عبدالواحد املقدسي 
 م. 2022هـ،  18/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 هـ(543عبدهللا بن العريب )ت  أليب بكر حممد بن    /عارضة األحوذي يف شرح كتاب الرتمذي

 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك سعود، 
 مج8م،    2022هـ،    1444الكويت: أسفار للنشر،    -ن.و حذيفة بن فهد كعك وآخر   وحققه

 
هـ(؛ حتقيق نصر أبو   872أمحد بن حممد الشُُّمين ِّ احلنفي )ت  العايل الرتبة شرح نظم النخبة/  

 ص. 302م،  2020هـ،  1441القاهرة: نور اليقني للنشر،  -عطااي.
 

ر النووي )ت    /العدة يف شرح العمدة عالء الدين علي بن داود بن العطار، املعروف مبختصِّ
م،  2023هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد رايض األمحد.هـ(؛ حتقيق  724

 مج. 3
 

الشيوخ   عشرة من  أحاديث عن  بن موفق الدين  عشرة  عيسى  اجملد  بنت  أجازوا لعائشة 
قاليل، البحرين:   -حتقيق علي بن حسن الُعريفي.  /هـ(  697عبدهللا بن أمحد بن قدامة )ت  

 م.  2022هـ،  1444مكتبة أهل احلديث، 
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واألثبات ابلفهارس  االتصال  يف  األثبات  لربجي النفطي ا  حممد املكي بن مصطفى  /عمدة 
 2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حلسن بن علجية.  1334)ت  
 ص.  424م، 

 يليه: 
 إجازة العالمة املكي بن عزوز للعالمة حممد اخلضر حسني. 
 رسالة من الشيخ عبداحلي الكتاين للشيخ املكي بن عزوز. 

 م. 2015، هـ 1436تونس: دار املالكية،  -وبتحقيق عمر بن اجليالين الشبلي.
 

األحكام يف  املقدسي )ت    /العمدة  بن عبدالواحد  قاسم حممد   600عبدالغين  هـ(؛ حتقيق 
 م.  203هـ،  1444بريوت: دار اللؤلؤة،  -ضاهر.

 
 هـ(؛ حتقيق  974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي )ت  الفتاوى احلديثية/  

 ص. 592م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد عبدالسالم شاهني.
 

(؛ علق هـ  852ت  )أمحد بن علي بن حجر العسقالين    /فتح الباري شرح صحيح البخاري
ط،    -رقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها حممد فؤاد عبدالباقي.عليها عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز؛  

 مج.  18م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -جديدة منقحة ومصححة.
 

ي محد الرابعأحلسن بن  ا  صلى هللا عليه وسلم/  حكام سنة نبينا املختارفتح الغفار اجلامع أل
هـ،   1443،  بريوت: دار الكتب العلمية  -.احملالوي؛ حتقيق حامد عبدهللا  هـ(  1276)ت  

 مج. 4م،  2022
 

هـ(؛   974شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت    /الفتح املبني بشرح األربعني
هـ،    1443عم ان: دار النور املبني،    -رايض َمنرسي العيسى، عبدالقادر مصطفى طه.  حتقيق

 م.  2022



53 
 

 
مشس الدين حممد حجازي بن حممد القلقشندي   /اجلامع الصغري فتح املوىل النصري بشرح  

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،   -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا العتييب.  1035الشافعي )ت  
 م.  2022هـ،  1443

 للسيوطي( اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير)
 

  هللا   لدين  الناصر  أمحد   العباس   أيب   وموالان  سيدان  الوقت  إمام  عن  يؤثر   فيما  الوقت   فتوح
قري إىل هللا تعاىل عبداللطيف بن يوسف بن  الف  على  به  فتح   مما  أايمه،  هللا  أدام  املؤمنني  أمري 

 دراسة وحتقيقهـ(؛    629  عبداللطيف بن يوسف البغدادي )ت الدين  موفق    / حممد البغدادي
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1443الشارقة، الشارقة: جامعة  -حفصة خالد املدين.

 
النبوي األحاديث  من  اجتمع  فيما  اإلهلية  الصدية    ةالفتوحات  القلوب  هبا  تشفى  اليت 

مراكش: اجمللس   -هـ(؛ حتقيق أمحد غاوش. 1204حممد بن عبدهللا العلوي )ت  )الصغرى(/  
 م.  2022هـ،   1444، العلمي احمللي

 
 /عليه السالم"  حىت أردَّ   هللا روحي عليَّ   عليَّ إال ردَّ   يسلِّمُ   أحد    فتوى يف حديث "ما منْ 

 .دراسة وحتقيق حيىي عبدالسالم املشهداين ؛هـ( 1096حممد بن حسن الكواكيب )ت 
 .650-627م( ص  2022 هـ، 1443) 71ع جملة سر من رأى يف  ت نشر 

 
اجلزائري نزيل القاهرة ودفني مقربة املنويف    فهرسة الشيخ عبدالرمحن بن عمر التنالين التوايت

 1444دمشق: دار نور حوران،    -دراسة وحتقيق عبدالرمحن بن حممد بعثمان.  / هـ  1189
 م.  2023هـ، 

 يف أعلى العنوان: تراجم علماء الصحراء: كتاب حمقق ألحد مصادر الرتاث األفريقي.
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هـ( ومخسة جمالس  431املصري الفراء )ت فوائد أيب عبدهللا حممد بن الفضل بن نظيف  
 م 2022هـ،    1444اإلسكندرية: دار األمل،    -حتقيق مشعل بن حممد احلَداري.  /من حديثه

 
 هـ(؛ حتقيق عقيل الكفلي.  826املقداد بن عبدهللا السيوري )ت   /قطعة حديثية خمتارة

 .273-223صم(  2021هـ،  1442) 14نشرت يف جملة احملقق، العراق، ع
 

هـ(؛ حتقيق أمحد حممد   1253منصور بن أيب مدين )ت    /القول الصحيح يف صالة التسبيح 
 جاد هللا، حممد حممود موسى.

السابقني. احملققني  أتليف  من  مدين/  أيب  بن  منصور  مع كتاب:  ليبيا    -طبع  جممع  ليبيا: 
 م.  2022هـ،  1443للدراسات املتقدمة، 

 
مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت  ية يف الكتب الستة/  الكاشف يف معرفة من له روا

املنورة: دار    -هـ(؛ تقدمي وتعليق حممد عوامة؛ ختريج أمحد حممد منر اخلطيب.  748 املدينة 
 مج. 5م،  2022هـ،  1444اليسر؛ جدة: دار املنهاج،  

 
املدينة    -سلمان.هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل    748حممد بن أمحد الذهيب )ت  الكبائر/  

 م. 2022هـ،  1444املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 يليه:  

 . (هـ 968ت )منظومة يف الكبائر/ موسى بن أمحد احلجاوي 
 . (هـ301ت  ) جزء من روى عن النيب  صلى هللا عليه وسلم يف الكبائر/ أمحد بن هارون الربدجيي  

 اتت الذهيب.الكبائر اليت نصَّ عليها ابن القي ِّم وابن النحاس وف
 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -؛ حتقيق عبده علي كوشك.للذهيب  /الكبائر وتبيني احملارم 
 .م 2022 هـ، 1444
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السلمي   صدر الدين حممد بن إبراهيم  /كشف املناهج والتناقيح يف ختريج أحاديث املصابيح 
 1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي.   803)ت    املناوي 

 مج. 4، م 2023هـ، 
 

هـ(؛   1320)ت    حممد إدريس بن عبدالعلي النجرامي  /الكالم املسدد يف رواة موطأ حممد
 ص.  392م ،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق تسليم الدين.

 
النيب   من كالم  املستخرج  الدري  وسلم/    حممدالكوكب  عليه  هللا  صلى  املكرَّم  املصطفى 

الدوحة:    -هـ(؛ حتقيق زكراي عبدالعزيز اجلاسم.  551)ت    أليب العباس أمحد بن معد اإلقليشي
 م. 2022هـ،  1444وزارة األوقاف، 

 
هـ(؛   821)ت    حممد كمال الدين ابشا الشمين  /منت نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر

هـ،   1444السعودية: احملقق،    -.حتقيق واستدراك وتعليق عبدهللا بن حممد سفيان احلكمي
 م.  2022

 ومعه: نيل الوطر بنظم ما أغفله الشمين من خنبة الفكر.
 .يليها: القول املختصر على نظم خنبة الفكر

 كالمها للمحقق.
 

 683انصر الدين أمحد بن حممد بن املنري اإلسكندراين )ت    /املتواري على أبواب البخاري
هـ،   1444ج القومي،  دمشق: دار عطاءات العلم: دار املنها   -حتقيق دار الكمال املتحدة.هـ(؛  

 م.  2022
 

دراسة وحتقيق جملس من جمالس إمالء أيب القاسم هبة هللا بن احلسن الاللكائي رمحه هللا/  
هـ،   1444إستانبول: تبصري للنشر،    -عبدالعزيز بن خالد الرمح، مشعل بن حممد احلداري. 

 م.  2023
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)ت اجلعربي    بن عمر  الدين إبراهيمبرهان    /جممع البحرين العذبني جمرد أحاديث الصحيحني

 1443املنصورة: دار ابن عباس،    -.دراسة وحتقيق أمحد إمساعيل آل عبداللطيفهـ(؛    732
 م.  2022هـ، 

 
عبدالقادر   بن  مصطفى  بن  عبدالقادر  الشيخ  األوسط  املغرب  حافظ  إجازات  جمموع 

  / هـ(  1270ائري )ت  املشريف، الشهري بعبدهللا املشريف الغريسي الراشدي املعسكري اجلز 
 م.  2023هـ،  1444للنشر والرتمجة،  451اجلزائر: فهرهنايت  -ابعتناء تقي الدين بوكعرب.

 
  381بن أمحد بن معروف البغدادي )ت    لقاضي القضاة عبيدهللاجمموع األجزاء احلديثية/  

 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(؛ حتقيق مازن حممد السرساوي.
 ويشتمل على:

 الفوائد املنتقاة الغرائب/ انتخاب الدارقطين عن خط أيب يعلى. -

 الفوائد املنتقاة احلسان/ انتقاء اإلمام الدارقطين.  -

 أمايل ابن معروف.  -

 معروف.حديث ابن  -
 

احملدِّثون يف مصر من الصحابة رضي هللا عنهم ورجال القرن اخلامس والسادس والسابع  
دفنهم  وأماكن  ومروايهتم  وسندهم  نسبهم  بعد   أمحد بن شعيب األبشيهي  /اهلجري:  )ت 

الكويت: مركز املخطوطات والرتاث   -هـ(؛ قابله على أصله أمحد مجعة عبداحلميد.  1035
 م. 2022هـ،  1444والواثئق، 

 
  هـ(؛ حتقيق  744مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )ت    / احملرر يف احلديث

 1444اخلضراء،  مكة املكرمة: دار أطلس    -ط، جديدة منقحة.  -عادل بن حممد اهلدابء.
 م.  2022هـ، 



57 
 

 
  709احلنبلي )ت  حممد بن أيب الفتح البعلي  مشس الدين    /خمتصر أمساء اجملروحني البن حبان

 . راسة وحتقيق عالء عبد صاحل ؛ دهـ(
 حرف الباء( حتقيق )

- 167  ص م(    2022هـ،    1443)  16اجلامعة العراقية ع  ،للبنات   ةجملة كلية الرتبينشر يف  
196 . 

 

هـ(؛   1149أليب الفضل اتج الدين حممد بن عبداحملسن القلعي )ت    /خمتصر جامع الرتمذي
 م.  2022هـ،  1444املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حتقيق أشرف عيد املنياوي. 

 
هـ(؛ حتقيق   656زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت    /خمتصر سنن أيب داود 

 مج. 10م،  2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -حممود عبدالفتاح النح ال...
 وعليه حواشيه القيمة، املسماة العِّدُّ املورود يف حواشي سنن أيب داود.

 
 أمحد بن سعيد بن الشاط البجائي.  /خمتصر شرح صحيح مسلم

 2022هـ،    1443دراسته وحتقيقه يف جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة،  
 م، ... 

 
 هـ(؛ حتقيق  733بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين )ت  خمتصر صحيح البخاري/  

 م. 2022هـ،  1443املنصورة: دار ابن عباس،  -أمحد إمساعيل آل عبداللطيف.
 خمتصر يف أحاديث أحكام اجلامع الصحيح مرتب على ترتيب كتب الفقه. 

 
البخاري صحيح  البخاريخمتصر  أحكام  من  املختصر  إبراهيم بن    /:  الدين حممد بن  بدر 

عم ان: خطوط    -ط، جديدة.  -علي حسني البواب.  هـ(؛ حتقيق  733مجاعة الكناين )ت  
 ص. 202م،  2021هـ،  1442وظالل للنشر، 
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غريبه/   وشرح  البخاري  صحيح  القرطيب )ت  خمتصر  دار   هـ(؛ حتقيق  656أمحد بن عمر 

 م.  2022هـ،  1444الرايض: مركز دالئل،  -الكمال املتحدة.
 

حتقيق هـ(؛    405حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري )ت    /املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل
 . م 2022هـ،  1444الرايض: دار احملد ِّث،  -أمحد بن فارس السلوم.

 
  - هـ(؛ حتقيق أمحد رمضان الوراق.  351َدعرَلج بن أمحد بن دعلج السجزي )ت    /نيمسند املقلّ 
 2022هـ،    1443،  النبوية وعلومهما  والسنةن الكرمي  آالقر ونشر  اهليئة العامة لطباعة  الكويت:  

 مج.  3م، 
 ( حديث.3300حوى أكثر من )

 
هـ(؛   597مجال الدين عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  مشيخة ابن اجلوزي رمحه هللا/  

  الشارقة: مكتبة وتسجيالت دروس الدار،  - حتقيق حممد شهاب هللا هبادر عبدالرمحن املدين.
 م. 2022هـ،  1444

 هـ. 1444املنامة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  -وبتحقيق عامر حسن صربي.
 

شرح عبدالعزيز بن    /األحكام للحافظ ابن عبداحلق اإلشبيليفهام يف شرح كتاب  مصاحل األ
 1444ديب: مجعية دار الرب،    -هـ(؛ اعتىن به أمحد أبو زيد.  662إبراهيم بن بزيزة القرشي )ت  

 م.  2023هـ، 
 

عبدالرمحن بن   اإلمام عني احملّدثني والفقهاء وجيه الدين أيب املعارفمعجم شيوخ العالمة  
الزبريي  عبدهللا   علي  بن  حسن  بن  املالكي  بن حممد    ختريج   /( هـ  1198  ت)األجهوري 

 -إعداد مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب.  هـ(؛   1205حممد بن حممد مرتضى الزبيدي )ت  
 م.  2022هـ،  1444الكويت: املكتبة، 
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هـ(؛ حتقيق حممد   986الُكجرايت الَفتَّين )ت  حممد بن طاهر    /املغين يف ضبط أمساء الرجال

 م. 2022هـ،  1444بريطانيا: مكتبة إمساعيل،  -طلحة منيار.
 

املرسلني   سيد  من كالم  احلصني  احلصن  وسلم/  مفتاح  عليه  هللا  بن  حممد بن حممد  صلى 
هـ،   1443املوصل: جامعة املوصل،    -. سيف شكر مصطفىهـ(؛ حتقيق    833  ت )اجلزري  
  اجستري(.م )م 2022

 
دون  أقاصد  م وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أحاديث  غرائب  معرفة  يف  عبيد  حاديث  أيب 

؛ (ـه  490  تأليب منصور املظفر بن احلسني األرجاين  الغزنوي )  /الصحابة رضوان هللا عنهم 
 م )دكتوراه(.   2021هـ،    1442الرمادي: جامعة األنبار،    -زبيدة رشيد خلف.  دراسة وحتقيق

 
)ت   الرازي  حامت  أيب  بن  لعبدالرمحن  الصغرى  والتعديل  اجلرح  هـ(/    327مقدمة كتاب 

الرايض: الناشر املتميز،    - ط، جديدة منقحة ومزيدة....  -حتقيق حممد بن علي الصومعي.
 م. 2022هـ،  1443

 
هـ(؛ حتقيق   1192عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي احلنبلي )ت    / طرق اإلسنادمنار اإلسعاد يف 

زهران. حممد  الفتح،    -وائل  دار  عم ان:  اخلاصة؛  يعقويب  نظام  مكتبة  هـ،   1444املنامة: 
 هـ.2023

 وفيه ترمجة املؤلف لنفسه.
 ومعه إجازته للمرادي صاحب سلك الدرر.

 
الصحاح   األحاديث  ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت    /واحلساناملنتقى من 

 م.  2022هـ،  1443الكويت: ركائز للنشر،  -هـ(؛ حتقيق رايض حسني الطائي. 643
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البيقونية بعد    / املنظومة  )ت  البيقوين  حممد  بن  حسن   هـ(؛  1065عمر  بن  علي  حتقيق 
 م.  2021هـ،  1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -الُعريفي.

 ومعه: االعرتاضات على البيقونية وبيان الراجح فيه/ للمحقق. 
 

الصغاين/   الصغ اين )ت  موضوعات  بن حممد  الفضائل احلسن  أبو  الدين  هـ(؛   650رضي  
بريطانيا: األكادميية   - ط، جديدة حمققة.  -احلديد.ان حسني أمحد اجلبوري، حممد عج   حتقيق

 م.  2022هـ،  1444العاملية لعلماء الصوفية، 
 

اإلمام مالك   - هـ(؛ حتقيق تسليم الدين.  189)ت    الشيباينحممد بن احلسن  رواية    /موطأ 
 ص. 480م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 

 عبدهللا بن عبدالقادر اداينوي اهلندي. /مع احلواشي املفيدة
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(.  234حيىي الليثي )ت  رواية حيىي بن    /اإلمام مالك  موطأ
 ص.  640م،  2022هـ،  1444

 هـ(.  911طأ برجال املوطأ/ عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت بيليه: إسعاف امل
 

)ت   هلـروي احلائـريابن حسـني    حممد تقي  /مال يف كيفية الرجوع إىل علم الرجالاآلهناية  
 م. 2021هـ،  1442العتبة احلسينية، كربالء:   -هـ(؛ حتقيق مهدي الرجائي. 1299

 
نور الدين أبو احلسن علي بن حجازي البيومي )ت    /هداايت الباري على ثالثيات البخاري

 .نورية حممود خالف، عمر جنم الدين اجنة هـ(؛ حتقيق 1183
 حتقيق من احلديث الثالث عشر إىل هناية املخطوطة. 

القلم اجلامعةنشر يف   -438  م( ص  2022هـ،    1443)  10ع  5كركوك مج،  جملة كلية 
475 . 
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الذين أخرجهم اإلمام أبو عبدهللا حممد بن    اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد
هـ(؛   398أليب نصر أمحد بن حممد الكالابذي )ت  إمساعيل البخاري يف جامعه الصحيح/  

املتحدة. الكمال  العلم:    -حتقيق دار  القومي،  دمشق: دار عطاءات  املنهاج  هـ،    1444دار 
 م.  2022

مذياًل حبواشي أيب علي احلسيين، وابن قاضي املوصل، وابن قاضي شهبة، وتعقبات الباجي  
 واملزي ومغلطاي وابن حجر.

 
 السرية والشمائل والصحابة

أليب   /من املعجزات  صلى هللا عليه وسلماآلايت البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول هللا  
بريوت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  633اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب )ت  

 ص.   256م،  2022هـ،  1444دار الكتب العلمية، 
بة املناهل يف نظم الشمائل/ شرف الدين بن أمح د املهلل بن عبدالدائم القادري )ت يليه: َعذر

 هـ(. 1007بعد 
 

حممد بن علي الصب ان )ت    /إحتاف أهل اإلسالم فيما يتعلق ابملصطفى وأهل بيته الكرام
 م.  2023هـ،   1444املكتبة اخلريية، القاهرة:  -صالح الدين الشامي.هـ(؛ حتقيق  1206

 هـ(. 1192وهبامشه حاشية لشيخه عبدالرمحن بن مصطفى ابعلوي )ت 
 

بن سيد  األيب الفتح حممد بن حممد  صلى هللا عليه وسلم/    بشرى اللبيب بذكرى احلبيب
 1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالغين املرادي.  734الناس اليعمري )ت  

 (. ص. )أصله رسالة جامعية 576م،  2022هـ، 
 

جملد الدين أيب اخلطاب عمر بن حسن بن دحية الكليب )ت   /التنوير يف مولد السراج املنري 
 م. 2022هـ،  1444، بريوت: دار الرايحني  -حممد عباس الر ِّضروي.هـ(؛ حتقيق  633
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جالل    / صلى هللا عليه وسلم  كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب  : اخلصائص الكربى
 -اعتىن هبا حسني حممد علي شكري.هـ(؛    911الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  

 .مج 4م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 
اعتىن   /صلى هللا عليه وسلم  يف خصائص احلبيبيليها له: اخلصائص الصغرى: أمنوذج اللبيب  

 هبا عباس أمحد احلسيين.
 

 املضية يف السرية النبوية: خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه العشرة/ الدرة  
  ط، جديدة   - علي حسني البواب.  هـ(؛ حتقيق  600)ت    عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي

 ص. 112م،  2021هـ،  1442عم ان: خطوط وظالل للنشر،  -.منقحة
 

حممد بن أيب بكر املرعشي   /هللا عليه وسلم السرور والفرح يف جناة والدي الرسول صلى  
كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:    -سامل َقدُّوري محد صاحل.هـ(؛ حتقيق    1150ساجقلي زاده )ت  

 م.  2022هـ،   1443دار الرايحني، 
 يليه له: رسالة التغين واللحن.

 
هشامسرية   ابن  بسرية  املعروفة  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  هشام    /رسول  بن  عبدامللك 

عم ان: دار    -حتقيق مه ام عبدالرحيم سعيد، عادل مرشد املقدسي. هـ(؛    218األنصاري )ت  
 مج.  4، م 2022هـ،  1444الفاروق، 

 
هـ(؛ حتقيق    742مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن املز ي )ت  السرية النبوية/  

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -يونس ضيف.
 )سرية مستلة من مقدمة كتابع هتذيب الكمال( 

يليها: جزء فيه الكالم عن ختان النيب صلى هللا عليه وسلم/ كمال الدين عمر بن أمحد بن  
 هـ(. 660العدمي )ت 
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 هـ(. 979مصلح الدين حممد بن صالح الالري الشافعي )ت  / شرح الشمائل النبوية
 م، ...  2022هـ، ...،   1443د أبهبا، دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك خال

 
حتقيق أشرف بن   لقاضي عياض؛ل  /صلى هللا عليه وسلم  الشفا بتعريف حقوق املصطفى

 مج. 2م،  2022هـ،  1444إستانبول: الدار الشامية،  -.عيد املنياوي 
 ومعه:

 .هـ( 844أمحد بن حسني بن رسالن الرملي )ت  تعليقة على كتاب الشفا/ أليب العباس 
 .هـ( 873ألمحد بن حممد الشمين )ت  /لفاظ الشفاءأمزيل اخلفاء عن 

 
املصطفى   حقوق  بتعريف  وسلم/  حممد  الشفا  عليه  هللا  موسى صلى  بن  عياض  القاضي 

 2022هـ،    1444القاهرة: روابط للنشر،    -حممد عمارة.هــ(؛ حتقيق    544اليحصيب )ت  
 مج.  2م، 

 
من كتاب  ا املفقود  الصحابة"لقسم  خالل كتاب    "معرفة  من  منده  يف "البن  ملا  اجلامع 

: مجع ا لإلمام الرعيين  "املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة األعالم أويل الفضل واألحالم
  2023هـ،    1444املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عبارت حسني عبدالباري  /ودراسة

 )دكتوراه(. م 
 

كربالء: جامعة    -.حنني حممود اخلفاجي  دراسة وحتقيق  ؛ ؤلف جمهولمل  / قصة معاذ بن جبل
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441كربالء، 

 
حسني بن   /له وسلم آ والد خدجية من النيب املختار صلى هللا عليه و أسرار يف  كشف األ

واسط:    -.حيدر عبد احلسني احلسيناوي  دراسة وحتقيق  ـ(؛ه  1332  محد الرباقي النجفي )ت أ
   (.دكتوراهم ) 2021هـ،  1442، جامعة واسط
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وسلم عليه  هللا  صلى  األانم  خبري  املشبَّهني  عن  اللثام  بن طولون    /كشف  بن علي  حممد 
 ص. 54هـ(؛ حتقيق حصة بنت عبدالعزيز الصغري،  953الصاحلي )ت 

 م.  2022هـ،  13/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  اجليالين بن موسى  عبد القادر    / الصفات احملمدية صلى هللا عليه وسلم  الكماالت اإلهلية يف 
 م2022هـ،    1443،  دار اآلفاق العربية  القاهرة:  -أمحد فريد املزيدي.حتقيق    ؛هـ(  561)ت  

 
عين به  نظم مجع من العلماء؛    / اجملموع الذهيب يف سرية احلبيب النيب صلى هللا عليه وسلم

 م.  2023هـ،  1444، الرسوخمكة املكرمة: دار  -.حممد بن أمحد آل رحاب 
 : (، وتتضمن40 - 31اجملموعة الثانية )

 293قصيدة ايئية يف معجزات النيب صلى هللا عليه وسلم ونسبه، البن َشرشري )ت   -
 هـ(.

 هـ(.  769املالكي )ت قصيدة تشويق النفوس إىل نص العروس، البن فرحون   -

 هـ(.  769قصيدة دالية يف ضبط حوادث سين اهلجرة النبوية، البن قرمون الزرعي )ت   -

قصيدة رائية يف مدح النيب خري الربية صلى هللا عليه وسلم ومعجزاته، البن اجلزري )ت   -
 هـ(. 833

 هـ(. 896أرجوزة َخد ام النيب صلى هللا عليه وسلم، البن اللبودي )ت  -

 هـ(.  896ُكت اب النيب صلى هللا عليه وسلم، البن اللبودي )ت أرجوزة   -

 هـ(. 899قصيدة مرآة الوصول يف مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم، لزروق )ت  -

قصيدة هائية يف مدح املدينة النبوية وبعض معاملها، لعبداملعطي السخاوي )ت حنو  -
 هـ(. 960

 هـ(. 1110لعبدالسالم الفاسي )ت أرجوزة يف نظم أوجز السري البن فارس،  -

اهليكل اللطيف يف وصف حلية اجلسم الشريف للنيب صلى هللا عليه وسلم، حلسام   -
 هـ(. 1266الدين الصنعاين )ت 
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  909يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن املربد احلنبلي )ت  حمض الفرحة بفضائل طلحة/  
 م. 2023هـ،  1444شر، الكويت: لطائف للن -هـ(؛ حتقيق صاحل حممد عبداخلالق.

 
نشأت كمال   هـ(؛ حتقيق  705)ت    عبداملؤمن بن خلف الدمياطي  /خمتصر السرية النبوية

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: مركز جممع البحرين للتحقيق والبحث العلمي،  -املصري.
 

هـ(؛ ضبط نصه وعلق   351أليب احلسني عبدالباقي بن قانع البغدادي )ت    /معجم الصحابة
 مج.  4م،  2022هـ،  1444الكويت: لطائف للنشر،  -عليه إبراهيم إمساعيل القاضي.

طبعة جديدة موثقة على أصول خطية، وملحق هبا عدد من الرتاجم الساقطة من املخطوط  
 والطبعات السابقة للكتاب.

 
إسحاق/   ابن  إبراهيم بن سعد )ت  مغازي  هـ(؛ مجع ودراسة وتوثيق عبدالغين    183برواية 

 م. 2022هـ،  1444أيت ملول: جامعة ابن زهر، كلية اآلداب،  -رادي.اهل
 وبعض املروايت يف أحاديث األحكام.

 
؛ حتقيق هـ( 1277إبراهيم بن حممد الباجوري )ت  /املواهب اللدنية على الشمائل احملمدية

الدروقي حممد  علي  الدَُّروقي،  حممد  العوكليبشري  الصاحلني  سعد  فتحي  دار  القاهرة:    -.، 
 م. 2023هـ،  1444الصاحل، 

 
  مد علي بن عالن الصديقي )ت حم  /مورد الصفا يف مولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 1444عم ان: مكتبة الغامن،    -.ليباريامل  العدين  حممد  بن  ُحبيب  حممد  ، اعتىن به(ه  1057
 م.  2022هـ، 
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حل   يف  املعروف اببن    مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي،  /السرية  مشكلاملرية 
الكويت: لطائف لنشر الكتب    -عبدهللا حممد الكندري.  ضبط النص هـ(؛    909)ت  املربد  

 م.  2022هـ،  1443، والرسائل العلمية
 

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي )ت    /نسيم الرايض يف شرح شفاء القاضي عياض
  2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا.  1069

 مج.  6م، 
 

 والدايانت  العقيدة والفرق 
 )يشمل علم الكالم(

حاشية احملقق اخليايل   یيف تعليقاته عل  هـ[  1070]ت    املاوراينبن أمحد  آراء العالمة حيدر  
طاهر   اريدراسة وحتقيق  هش   /، يف قسم اإلهلياتالتفتازاينمام  شرح العقائد النسفية لإل   یعل

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442، الفرات  جامعةركيا: ت أالزيغ،  -.عمر
 

الداينة/   أصول  عن  حتقيق هـ(؛    324أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري )ت  اإلابنة 
 م. 2023هـ،  1444املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -صاحل بن مقبل العصيمي.

 
أجوبة املسائل املهّنائية: أربع رسائل يف املسائل اليت عرضها مهنا بن سنان املدين وأجاب 

 -حتقيق حسني الواثقي.وولده فخر احملققني/    هـ[  267]ت  عنها حسن بن املطهر احللي  
 م.   2020هـ،  1441كربالء: العتبة العباسية، 

 )أسئلة متنوعة( 
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا   4)ق    يوسف بن حممد النيسابوري للداعي اإلمساعيلي    /الشجرةأرجوزة  
 .م 2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -محد آل عمي.
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إسحاق بن عبدالرمحن   / األرجوزة املفيدة يف مسائل التوحيد ومهمات حيتاج إليها املستفيد
الشيخ العبيد.  1319)ت    آل  بن صاحل  ز؛  دار ركائ  الكويت:  -هـ(؛ حتقيق وشرح عبدهللا 

 م.  2022هـ،  1444، مؤسسة القرآن الوقفية الرايض:
 

الكالم علم  يف  التقديس   (؛ حتقيقهـ  606)ت    الرازيفخر الدين حممد بن عمر    /أساس 
 . 224م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حممد عبدالقادر شاهني

 
 -عبدهللا بن علي آل غيهب.هـ(؛ حتقيق    728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /األصبهانية

 م.  2022هـ،  1444عم ان: دار العمرية، 
 شرح عقيدة مشس الدين أيب عبدهللا حممد بن حممود بن عب اد األصبهاين األشعري. 

 
  727عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار )ت  االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد/  

 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد رايض األمحد.هـ(؛ حتقيق 
املنسوب خطأ إىل ابن العطار بعنوان: االعتقاد اخلالص بن كثري  ال  العقائدوأشري إىل كتاب:  

 من الشك واالنتقاد.
 

حتقيق اندر حممد  هـ(؛    710أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت    /االعتماد يف االعتقاد
 ص.  432م،  2021هـ،  1442دمشق: دار الفجر،  -أبو عمر.

 القاهرة: دار اإلمام الرازي. -تحقيق عبدهللا حممد إمساعيل.وب
 

الرباهني بريوت: دار    -حتقيق خالد َزهرري.  ؛هـ(  895حممد بن يوسف السنوسي )ت    / أم 
 ص.  96م،  2022هـ،  1444الكتب العلمية، 

 هـ(.  897)ت   يلحممد بن إبراهيم املال   /شرح أم الرباهنييليها: 
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هـ(؛ حتقيق مصطفى حممد   458أليب يعلى حممد بن احلسني بن الفراء احلنبلي )ت  اإلمامة/  
 م. 2022هـ،  1444عم ان: مسك للنشر،  -صالح الدين القباين.

 
زين العابدين أبو احلسن علي بن احلسني بن اببويه القمي )ت    /والتبصرة من احلريةاإلمامة  

 م   2021هـ،    1442قم: دار زين العابدين،    -هـ(؛ حتقيق حممد رضا احلسيين اجلاليل.  329
 

أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب   /األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى
 جـ.  2، م  2022هـ،  1443اجلزائر: دار الوعي،  -حتقيق حممد دراجي.هـ(؛  543)ت 

أمني.وب حممد  عبدالسالم  العلمية،    -تحقيق  الكتب  دار   م،  2022هـ،    1444بريوت: 
 .ص496

 
 800)ت  قشهري  دانشمند اآلوغوز  أمحد بن  أفخر الدين    /االنتقاد يف شرح عمدة االعتقاد
 مج   2م،    2022هـ،    1443القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حممد إمساعيل.

 
  - هـ(.  1104)ت  احلر العاملي نحممد بن احلس  /اإليقاظ من اهلجعة ابلربهان على الرجعة

 ص. 360، م 2022هـ،  1444للمطبوعات،  بريوت: مؤسسة األعلمي
 

أليب احلسن علي بن أمحد احلرايل    /اإلميان التام خبري األانم حممد عليه أفضل الصالة والسالم
 2020هـ،    1441القنيطرة: القرويني للنشر،    - وسام رزق.هـ(؛ حتقيق    638املراكشي )ت  

 ص.  186م، 
 

  - حممد إمساعيل.؛ حتقيق عبدهللا  هـ(  508)ت    النسفيأليب املعني ميمون بن حممد    /حبر الكالم
 م؟  2023هـ،  1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  
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هـ(؛ حتقيق عبدهللا   580نور الدين أمحد بن حممد الصابوين )ت  البداية يف أصول الدين/  
 م. 2022هـ،  1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -حممد إمساعيل، نظري حممد عي اد.

 م.  2023هـ،  1444، عم ان: مكتبة الغامن  -أمحد حممود الشحادة.حقيق وبت
 

 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية
 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار العمرية،  -عبدهللا بن علي آل غيهب.هـ(؛ حتقيق 

 
الزكاة  اليمنللداعي    /أتويل  هـ(؛ حتقيق عمرو بن    380)ت    اإلمساعيلي جعفر بن منصور 

 .م 2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -معديكرب اهلمداين.
 

 -هـ(؛ حتقيق علي حممد علي.  520أمحد بن حممد الغزايل )ت  التجريد يف كلمة التوحيد/  
 (. ماجستريص. ) 239م،  2021هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا، 

 
؛ حتقيق هـ(  1250حممد بن علي الشوكاين )ت    /مذهب السلفاإلرشاد إىل  التحف يف  

هـ،    1444حضرموت: دار اخلزانة احلضرمية؛ جدة: دار األوراق،    -حممد بن سعيد بكران.
 م.  2022

 
هـ(؛   1322احلاج بن الطاهر البوعبديل )ت  حتفة بيان السلوك يف صفات مالك امللوك/  

 م. 2022هـ،  1443جيجل، اجلزائر: دار ومضة،   -حتقيق عابد بن سامل.
 )شرح على أم الرباهني( 

 
املريد   التوحيد  شرححتفة  )ت    /جوهرة  الباجوري  حممد  بن  ضبطه  هـ(؛    1277إبراهيم 

 ص 256م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصححه عبدهللا حممد اخلليلي.
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 478أليب القاسم عبداجلليل بن أيب بكر الربعي القريواين )ت بعد  التسديد يف شرح التمهيد/  
 م. 2022هـ،  1444، الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء  -رشيد عم ور.هـ(؛ حتقيق 

بيان  مع  فيه على أهل البدع    ردَّ   )وهو شرح لكتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين،
 ة( عقائدهم وآرائهم الباطل 

 
يف  األنوار  وحتقيق كتاب  دراسة  مع  احلّمادي،  األوسط  ابملغرب  األشعري  املذهب  تطور 
معرفة اجلبار ومعرفة النيب املختار حممد صلى هللا عليه وسلم، أليب القاسم عبدالرمحن بن 

)ق   األصويل  نصري.هـ(/    5عبداملعطي  قسنطينة،  قس   -حممد  جامعة  هـ،   1443نطينة: 
 م )دكتوراه(.  2022

 
احلنفي  الصفار البخاري  إبراهيم بن إمساعيل  يب إسحاق  أل  /تلخيص األدلة لقواعد التوحيد

   م 2023هـ،    1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -حممد إمساعيل.حتقيق عبدهللا    ـ(؛ه  534ت  )
 

؛ حتقيق  هـ(  1041إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاين )ت  برهان الدين    / تلخيص التجريد
 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار الشيخ األكرب،  -أمحد سهيل املشهور.

 هـ(.  1143ومعه تعليقات على التجريد/ أليب الفيض عبدالغين النابلسي )ت 
 وهو الشرح األوسط للناظم على جوهرته. 

 
جوهرة   شرح  املريد  لعمدة  التجريد  بن   /التوحيدتلخيص  إبراهيم  بن  إبراهيم  الدين  برهان 

 -؛ حتقيق جمموعة من األفاضل يف كلية اإلمام األعظم ببغداد.هـ(  1041حسن اللقاين )ت  
 مج. 3م،  2022هـ،  1443كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 
  / والرافضة واخلوارج واملعتزلةَتهيد األوائل وتلخيص الدالئل يف الرد على امللحدة املعطلة  

 .هـ( 403أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت 
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا، 
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عمرو بن معديكرب  حتقيق    هـ(؛  596)ت    براهيم بن احلسن احلامديإحامت بن    /تنبيه الغافلني 

 ص.  284م،  2022هـ،  1444، دمشق: متوز للنشر -.اهلمداين
 )املؤلف داع إمساعيلي(

 
حممد  هـ(؛ حتقيق  363)ت  التميمي املغريب بن حيون يب حنيفة النعمان بن حممد أل /التوحيد

م،  2022هـ،  1444بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  -. مهدي غفوري شري آابدي
 ص. 397

 )املؤلف إمساعيلي( 
 

داللطيف بن ب عالتوحيد لرّد قول من قال تعدد اآلهلة ال يستلزم فساد السماوات واألرض/  
 )ردَّ فيه على قول التفتازاين(. حممد بن أيب الفتح الكرماين اخلراساين.

تعاىل: } قوله  التفتازاين داللة  اإلمام  توجيه  بيان  ُ  طبع مع كتاب:  اَّللَّ إِّالَّ  ٌَة  فِّيهِّما آهلِّ َلور كاَن 
فودة.َسَداتَلفَ  عبداللطيف  سعد  الوحدانية/  على  والنشر،   -{  للدراسات  األصلني  عم ان: 

 م. 2022هـ،  1443
 

بريوت: دار اجملد،    -إمالء أيب عبدهللا الصادق على املفضل بن عمر اجلعفي.  /توحيد املفضل
 م. 2022هـ،  1444

 )من رواايت الشيعة يف العقائد( 
 

دار احملجة البيضاء،  بريوت:  -.هـ( 1259)ت   الرشيتبن قاسم كاظم  /التوسل ابملعصومني
 ص.  40، م 2022هـ،  1444

 
 هـ(؛ حتقيق   333حممد بن حممد املاتريدي )ت    / جزء التوحيد حبث ما يتعلق ابلرب اجمليد

 . عوض جدوع أمحد 
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 .260-197 ن( ص 2021هـ،  1442)  1ع 4، العراق مجالسالم اجلامعةنشر يف جملة 
 

هـ(؛   1315حممد حسني بن حممد علي الشهرستاين )ت  جنة النعيم والصراط املستقيم/  
 م. 2021هـ،  1442كربالء: العتبة احلسينية،   -حتقيق حسني هادي املوسوي.

 )يف إمامة علي رضي هللا عنه عند الشيعة( 
 

هـ(؛ حتقيق   1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت  اجلواهر السنية على العقائد املُشرِقية/  
 م.  2023هـ،  1444القاهرة: دار اإلحسان،  -حممد عبدالقادر نص ار.

 يليه: حزب العالمة الشرقاوي. 
 

الكالم/   )ت  جواهر  اإلجيي  أمحد  بن  عبدالرمحن  الدين  العال هـ(؛ حتقيق    756عضد  أبو 
 . م 2022هـ،  1443، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية -عفيفي.

 .املواقفخمتصر كتاب 
 

حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت  حاشية األمري على إحتاف املريد جبوهرة التوحيد/  
 2022هـ،    1444دمشق: دار التقوى،    -هـ(؛ بعناية أنس حممد عدانن الشرفاوي.  1232

 مج.  2، م
 وغريمها.مذيلة بتعليقات وتقييدات مصطفى العروسي وحممد الفضايل اجلرواين، 

 
برهان الدين إبراهيم حاشية الباجوري على رسالة الفضايل يف الكلمة الشريفة ال إله إال هللا/  

عم ان: دار النور املبني،   -هـ(؛ حتقيق احلاج حممد احلفظاوي. 1277بن حممد الباجوري )ت 
 م. 2022هـ،  1444
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على   الشافعي  الشرقاوي  ابلصغرى    اهلدهديشرح  حاشية  املعروفة  الرباهني  أم  على 
بريوت:    -زيدي.أمحد فريد املحتقيق  هـ(؛    1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت    /للسنوسي

 ص.   392م،  2022هـ،  1443دار الكتب العلمية، 
 

التوحيد جوهرة  شرح  املريد  إحتاف  على  الشنواين  )ت    /حاشية  الشنواين  علي  بن  حممد 
 م،   2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -جللياليت.هـ(؛ حتقيق عماد ا  1233

 ص. 672
 

حتقيق    /للعالمة الدواين  ( على رسالة إثبات الواجب القدمية900حاشية املال حنفي )ت  
 م. 2022هـ،  1444عم ان: األصلني للدراسات والنشر،  -سعد عبداللطيف فودة.

 
 شهاب الدين أمحد بن حيىي بن جهبل.  / احلقائق اجللية يف الرد على ابن تيمية

  - .منحة الباري بنقد تعليقات ابن ابز على فتح الباري/ أمحد النور حممد احللوطبعت مع:  
 م. 2022هـ،  1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  

  )يف العقائد(
 

لشهاب  الداعي إىل أشرف املساعي يف صفة اجلنة وأهلها وما أعده هللا من النعيم فيها/  
هـ(؛ حتقيق حممد بن فهد الشالحي،    779الدين أيب العباس أمحد بن احلسني الشافعي )ت  

 م. 2022هـ،  1444
 خمتصر حادي األرواح إىل بالد األفراح البن القيم. 

 
علي بن حممد بن اإلمساعيلي    لداعياملنسوبة ل  / عض املارقنيالرسالة احلاَتية يف الرد على ب

اهلمداين.  612)ت    الوليد األنف بن معديكرب  ، لنشرلمتوز    دمشق:   -هـ(؛ حتقيق عمرو 
 .م 2022هـ،  1444
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 . له من احلنابلة رسالة سلطان العلماء العز بن عبدالسالم يف الرد على بعض املعاصرين
  - .بنقد تعليقات ابن ابز على فتح الباري/ أمحد النور حممد احللومنحة الباري  طبعت مع:  

 م. 2022هـ،  1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،  
  )يف العقائد(

 
علي   دراسة وحتقيق  ؛(ـه  1293يب تراب احلسيين القائين )ت  أطالب بن    أليب  /رسالة العقائد

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442كربالء: جامعة كربالء،   -.نبهان هاشم
 

  العباس أمحد بن احلسن بن عن ان الكنكشي الدينوريأليب    /رسالة يف أصول دين اإلسالم
 م   2022هـ،    1444الكويت: دار اخلزانة،    -.نبيل بن نص ار السندي  ؛ حتقيقهـ(  449  )ت 

 
والتزكية االعتقاد  يف  هـ(؛    977مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب )ت    /رسالة 

 م. 2022هـ،  1444القاهرة: دار اإلحسان،   -.أمحد شوقي السعيدحتقيق 
 .مئة حديث يف أحكام الشريعة تليها:
 مقدمة يف البسملة واحلمدلة.  تليها:

 
هـ(؛   1279)ت    ، مفيت بغدادصبغة هللا بن أسعد احليدري  /رسالة يف حتقيق زايدة الصفات

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443تركيا: جامعة الفرات،  -حتقيق إدريس حسني عزيز.
 

  - عبدالعزيز حقي الباطومي.هـ(؛ حتقيق    333حممد بن حممد املاتريدي )ت    / التوحيدرسالة يف  
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار النور املبني، 

 
هـ(؛ حتقيق أنور    925  حممد بن داود البازيل احلموي )ت مشس الدين    /رسالة يف ال إله إال هللا 

ييب.  راكان الَعصِّ
 .134-107  م( ص 2021  هـ، 1442)   24ع  1، العراق مجداب جملة مداد اآلنشرت يف 
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السنة   االعتقاد املستمد من  مسائل  يف  النجاة  يف  حممد فاخر زائر اإلله    /والكتابرسالة 

 هـ(.  1164)ت  آابدي
أتليف  هـ(/    1164  –  1120)  ث حممد فاخر زائر اإلله آابديالعالمة احملد ِّ طبعت مع كتاب:  

 م. 2022هـ،  1443بريوت: دار اللؤلؤة،  -.وتعريب وحتقيق راشد حسن املباركفوري
 

هـ(؛ حتقيق حسام   408)ت بعد    أمحد محيد الكرماين  /الرسالة الوضية يف معامل الدين وأصوله
 م.  2022هـ،  1444، دار الغدير النجف: -.خضور

 ، إمساعيلي(محيد الدين أمحد بن عبد هللا الكرماين)هكذا ورد االسم على الكتاب، وهو 
 

هـ(؛ حتقيق كرمي    1182أمحد بن احلسن اجلوهري )ت    /رسائل اإلمام اجلوهري يف العقيدة
 م.  2022هـ،  1443دار مرياث النبوة، :  القاهرة - .يس ضيف هللا

 
(/ حتقيق سيف النصر  هـ  575رسائل اإلمام النجار هباء الدين طاهر بن أمحد القزويين )ت  

 م. 2023هـ،  1444عم ان: دار النور املبني،  -اجلَبايل.
 وهي:
 املعرفة. ونَور احلديقة يف إثبات ور احلقيقة نُ  -

 بدء اخللق وتنزيه احلق.  -

 مصفاة الصفات والرد على النفاة.  -

 الياقوت يف تسبيح امللك وامللكوت. -

 شرح تسبيحة األبدال ومعىن اجلالل واجلمال. -

 حل الَعيبة عن حال الَغيبة.  -

 اإلابنة عن معىن اإلغانة. -

 منظومة يف علم الكالم. -
 



76 
 

أبو ظيب:   -.4ط -هللا بن حيىي السرحيي.حتقيق عبدرسائل وأحباث يف حديث افرتاق األمة/ 
 ص.  346م،  2022هـ،  1444احملقق، 

ت )  ، صاحل بن مهدي العقيلي(هـ  1068ت  )أمحد بن علي بن مطري احلكمي  واملؤلفون هم:  
الشوكاين  (هـ  1108 علي  بن  )ت  هـ  1250ت  )، حممد  القاسم  بن  احلسن  بن  حممد   ،)
هـ(، حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين   1085املفضل )ت هـ(، حممد بن إبراهيم بن  1079

 هـ(. 1182)ت 
 

حممود بن علي أبو    هـ(؛ حتقيق  885برهان الدين إبراهيم بن عمر البِّقاعي )ت    / سّر الروح
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444الرايض: جامعة اإلمام،  -تراب.

 
هـ(؛ حتقيق  1337عبدالقادر بن حممد سامل اجمللسي )ت سلم القاصد إىل أشرف املقاصد/ 

 ص.  115م،  2021هـ،  1442أوسرد، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  -أمحد حران.
 )عقيدة(

 
الكرماين )ت  السنة/   بن إمساعيل  بن عبدهللا آل محدان.  280حرب    - هـ(؛ حتقيق عادل 

 م.  2022هـ،  1443اللؤلؤة، بريوت: دار  -.3ط
 

هـ(؛   867  )ت يري  حممد بن أسعد الدَّ   سعد الدين  /ةالرد على الزاندقارقة يف  السهام اخل
الرايض: دار    -.حممد رجب اخلويل، حسن إبراهيم الصباغ، خالد مصطفى الشورجبي  حتقيق

 م. 2022هـ،  1444األلوكة، 
 

القاهرة: جامعة    -.جناح حممد  يجمدحتقيق    / زيد القريواين  على رسالة ابن أيب  يشرح األجهور 
 م )ماجستري( 2021هـ،  1442القاهرة، 

 )يف العقيدة وعلم الكالم(
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بريوت: دار ابن   -هـ(؛ حتقيق إكرام بولعيش.  10)ق    للشريف العمراين الغريب  /شرح الربهانية
 م.  2022هـ،  1443حزم، 

 
هـ(؛ حتقيق    786حممد بن حممد البابريت )ت    /القواعد لنصري الدين الطوسي شرح جتريد  

،  م 2022هـ،  1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار الرايحني،   -عبداحملسن طه العبادي.
 مج. 2

 وهو من تراث املدرسة املاتريدية. 
 

احلفيدة العقيدة  امللييت املديوين  /شرح   هـ(؛ حتقيق1025)ت بعد    حممد بن حممد بن مرمي 
 ص.  197م،  2022هـ،  1442الرابط: احملقق،  -وسام رزوق.

 
هـ(؛ أشرف على حتقيقه    1341علي بن حممد الرايس احلضري )ت  شرح العقيدة السنوسية/  

 م.  2022هـ،  1444اجلزائر: دار السادة املالكية،  -وعلق عليه حممد بن جلول سالرمي.
 

الطحاوية/   العقيدة  هـ(؛ حتقيق    926الرومي احلنفي )ت  بن حممد  حممود    بدر الدينشرح 
 م.  2022هـ،  1444عم ان: دار النور املبني،  -ذاكر احلنفي.

 م. 2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،   -تحقيق أكرم حممد إمساعيل.وب
 

يبورك بن عبدهللا    /هـ(  954)ت    شرح عقيدة وفقهية سعيد بن عبدالنعيم املناين احلاحي
، م  2022هـ،    1443،  دار ركاز  إربد:  -.هـ(؛ حتقيق سعيد أجباري  1058)ت    السماليل

 ص. 470
 

حميي الدين حممد بن إبراهيم  /شرح عمدة عقائد أهل السنة واجلماعة أليب الربكات النسفي
 1444عم ان: مكتبة الغامن،    -هـ(؛ حتقيق أكرم حممد إمساعيل.  901احلنفي )ت    الن ِّكرساري

 م.  2022هـ، 



78 
 

 ومعه: شرح قصيدة بدء األمايل لسراج الدين اأُلوشي/ للمؤلف نفسه. 
 

؛ حتقيق غزوان  هـ(  1000أليب املنتهى أمحد بن حممد املغنيساوي )ت    /شرح الفقه األكرب 
 م.  2022هـ،  1444النور املبني، عم ان: دار  -.صاحل حسن

 
نور الدين حممد شرح قصيدة السبكي النونية يف بيان االختالف بني األشعرية واملاتريدية/  

بعد   الشريازي )ت  الطيب  أيب  دار   - هـ(؛ حتقيق حممد ابقر أمحد ويس.  758بن  دمشق: 
 م. 2022هـ،  1444التقوى، 

الطرسوسي )ت   الدين  واحلنفية/ جنم  األشعرية  بني  اخلالفية  املسائل  معرفة  أرجوزة يف  ومعه: 
 هـ(.  758

 
؛ حتقيق أكرم حممد أبو  هـ(  879زين الدين القاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت    /رةياملساشرح  
 م. 2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،  -عواد.

)ت    عبدالواحد السيواسيكمال الدين حممد بن    /يف اآلخرة   يف العقائد املنجيَّةاملسايرة  ومعه:  
 .هـ( 861

 
كالمها أليب الفضل مشس الدين حممد بن حممد شرح منظومة درر القالئد يف سلك العقائد/  

ي هـ،    1444دمشق: دار اإلمام األكرب،   -هـ(؛ حتقيق أمحد سهل املشهور.  947)ت    الدَّجلر
 م.  2022

 
الربكات أمحد بن    أليب  /كمال الدين البكريلشرح منظومة فوائد الفرائد يف ضابط العقائد  

)ت   الدردير  حتقيق    1201حممد  زيد.هـ(؛  أبو  الصاحل،    -.2ط  -مصطفى  دار  القاهرة: 
 م. 2022هـ،  1443

 ومعه للشارح: شرح الرسالة العضدية يف فن املناظرة. 
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  ، أصول السنة والداينة وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني  لى الشرح واإلابنة ع
عادل بن هـ(؛ حتقيق    387)ت    بيدهللا حممد بن بطة العكربيع  /املعروف ابإلابنة الصغرى

 م.  2022هـ،   1443اللؤلؤة، بريوت: دار   -عبدهللا آل محدان.
 

هـ(؛   1317نعمان بن حممود اآللوسي )ت  شقائق النعمان يف رد شقاشق داود بن سليمان/  
 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار اللؤلؤة،  -وي.حتقيق الداين بن منري آل َزهر 

 
هـ(؛ حتقيق حافظ عاشور    777كمال الدين األندكاين )ت  صدق الكالم يف علم الكالم/  

 م. 2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،  -.حافظ
 

هـ(؛ حتقيق   1100احلنفي )ت حنو    قاسم احلسين  /بشرح بدء األمايل  عقود الدرر العوايل
 ص. 204م،  2022هـ،  1444عم ان: دار النور املبني،  -عبداإلله سطيلي.

 يف علم الكالم( ، بدء األمايل لألوشي)
 

؛ دراسة وشرح حممد بن إبراهيم هـ(  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  العقيدة الواسطية/  
 .م 2022هـ،  1444الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -.احلمد

 
أليب الربكات عبدهللا بن أمحد    /، املسمى عمدة عقيدة أهل السنة واجلماعةعمدة العقائد
  1444،  القاهرة: دار اإلمام الرازي  -عبدهللا حممد إمساعيل.حتقيق    هـ(؛  710النسفي )ت  

 . م؟ 2023هـ، 
 

هـ(؛    1091)ت    حممد بن مرتضى الفيض الكاشاين  / عني اليقني، امللقب ابألنوار واألسرار
 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار احملجة البيضاء،  -ابعتناء رضا عباس.

 )علم الكالم عند الشيعة(
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حسن    هـ(؛ حتقيق  631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت    /غاية املرام يف علم الكالم
 ص.  504م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -الشافعي.

 
الطالب حممد بن  /الرمحة واملنة يف شرح إضاءة الدجنة يف اعتقاد أهل السنةفتوحات ذي 

  - هـ(؛ حتقيق الشيخان بن الطالب اعل.   1107املختار بن األعمش العلوي الشنقيطي )ت  
   م. 2022هـ،  1444نواكشوط: دار اإلسراء، 

 
  1033قدسي )ت  مرعي بن يوسف الكرمي امل  /فرائد فوائد الِفَكر يف اإلمام املهدي املنتظر

م،   2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -.عبداحلميد بسيوين الزغيبهــ(؛ حتقيق  
 ص. 128

 
 / ، مع حتقيق متون عقدية أشعريةالفكر العقدي للمذهب األشعري: خصائصه ومقاصده

 م.  2022هـ،  1444الفنيدق، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  -.ريهر خالد زَ 
 

الطوسية احلس   / الفوائد  بن  العاملي  نحممد  الدين  هـ(  1104)ت    احلر  عالء  حتقيق  ؛ 
 ص.  161، م 2022هـ،  1444بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  -.األعلمي

 
املفيدةالفريدة    الفوائد العقيدة  النمازي )ت  احلص  /يف  سيد  هـ(؛ حتقيق    975 بن صديق 

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنيا، املنيا: جامعة  -حممود حممد.
 

هـ(؛ حتقيق    316أليب بكر عبدهللا بن أيب داود السجستاين )ت    / القصيدة احلائية يف السنة
 م. 2022هـ،  1443املكتبة احملمودية،  -حممود بن حممد محدان.

 
مدين أيب  عقيدة  شرح  يف  األبني  النابلسي )ت    /القول  إمساعيل  بن    ؛هـ(1143عبدالغين 

 .دراسة وحتقيق فرات مسري فرج
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 م(. 2022هـ،  1443) 68، العراق ع سالميةجملة البحوث والدراسات اإلنشر يف 
 

رسالة خمتصرة يف إثبات إسالم أيب   كافل النيب صلى هللا عليه وآله مثل أصحاب الكهف:
  حسائيزين الدين األبن    أمحد   /لاد وحساب اجلمّ طالب عليه السالم من خالل علم األعد

اهلاللحت  ؛هـ(  1241)ت   هللا  عبد  علي  البيضاء،    -.قيق  احملجة  دار  هـ،   1443بريوت: 
 ص. 134م،  2022

 )الكاتب من فرقة شيعية( 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة كمال    630أليب عبدهللا حممد بن علي القلعي )ت  كتاب يف اإلمامة/  
 مج.  3م،  2022هـ،  1443الرايض: الناشر املتميز،  -حممد دين حمجوب عبده.

 هـ.  1437 ،ملدينة املنورةاجلامعة اإلسالمية اب -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 .هـ( 638الطائي )ت حممد بن علي بن عريب  /كشف املعىن عن سر األمساء احلسىن
مع:   العريبطبع  البن  العبادلة  لكتاب  القرآنية  أمين محدي  /املفاتيح  وتعاليق   ؛ حتقيق  شروح 

 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار نينوى،  -.عبدالباقي مفتاح
 

عبدالغين بن    / الكشف والبيان عن أسرار األداين يف كتاب اإلنسان الكامل وكامل اإلنسان
)ت   النابلسي  فودة.هـ(؛    1143إمساعيل  عبداللطيف  سعد  األصلني   -حتقيق  عم ان: 

 م. 2022هـ،  1443للدراسات والنشر، 
 ومعه للمحقق: موقف اجليلي من عذاب أهل النار من خالل كتاب اإلنسان الكامل. 

 
دراسة  ؛  هـ(  1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت    /الكوكب الوقاد يف حسن االعتقاد

 .فراس فاضل فرحان  وحتقيق
 . 156-123  صم(    2022هـ،    1443)  38/2ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف  
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أليب احلجاج يوسف بن حممد املكاليت    / لباب العقول يف الرد على الفالسفة يف علم األصول
 ص. 320، م 2022هـ،  1444، أمحد فريد املزيديهـ(؛ حتقيق  626)ت 

 )يعين ابألصول: أصول الدين، وهو العقيدة وعلم الكالم(
 )نسبة املؤلف إىل مكالتة: اسم ملوضع، ولقبيلة من الرببر(

 
هـ(؛    363)ت    التميمي املغريببن حيون  يب حنيفة النعمان بن حممد أل  / اجملالس واملسايرات

  1443،  دار احملجة البيضاءبريوت:    -. احلبيب الفقي، إبراهيم شبُّوح، حممد اليعالويحتقيق  
 م.  2022هـ، 

 (ةمساعيليمن الباطنية اإل)املؤلف 
 

القرطيب تذكرة  اآلخرة   ، خمتصر  وأمور  املوتى  أبحوال  التذكرة  املواهب   / املسماة  أليب 
بريوت:    -.حممد علي الفاسي  عبدالغينهـ(؛ حتقيق    973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  

 ص.   352، م 2022هـ،  1444دار الكتب العلمية، 
 

  1333حممد بن املفضل ماين الصنهاجي )ت    / مراجعة النظر يف مسألة االحتجاج ابلقدر
حتقيق   ايايهـ(؛  فاس:  -.حممد  للنشر؛  ركاز  األردن:  لألحباث   إربد،  الفهرية  فاطمة  مركز 

 م.  2022هـ،  1443 ،والدراسات )مفاد(
 ويسمى: تشحيذ األذهان مبراجعة الشيوخ واألقران.

 
البشر مسالك  يف  النظر  هـ(؛   722حميي الدين عمر بن خضر األصفهاين )ت    /مسالك 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443القاهرة: جامعة األزهر،  -.فكري حممود حممد حتقيق
 )يف امللل والنحل(

 
فالطون زاده  املعروف إب  ،فالطون الربسويإحممد بن    / ابإلميان واحليلة فيهااملسائل املتعلقة  

 . فهد شالش خلف دراسة وحتقيق؛ (ـه 937 )ت 
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- 49  م( ص  2022  هـ،  1443)  2ع  29مج  جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةنشرت يف  
72. 

 
بريوت:   -.هـ(  1303ت  )ي  احلمزاو   يحسن العدو   /هل االعتبارأفوز    نوار يف مشارق األ

  م. 2022هـ،   1444دار املقتبس، 
 )يف املوت والربزخ وأحوال اآلخرة(

 
محد  أ  ؛ حتقيقهـ(  1130ت  )الشريازي  اجلزائري  بن حممد قاسم  حممد مؤمن    /مشرق السعدين

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -صاحل.سفيح 
- )وأييت العنوان "مطلع السعدين". ويف مصدر أن الرسالة نوقشت يف جامعة املوصل. وهي  

يف أتويل آايت مشكلة وحل أحاديث معضلة، مشتمل على    -كما يف الذريعة آلقا بزرك  
 (هتذيب األخالق وتكميل النفس

 
حتقيق    هـ(؛  148)ت    املنسوب إىل جعفر بن حممد الصادق  /مصباح الشريعة ومفتاح احلقيقة

 م  2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -عمرو بن معديكرب اهلمداين.
 

هـ(؛    371)ت    الشريازي  بن خفيف أليب عبدهللا حممد    /و رسالة املعتقدأ  ،الصغري   ملعتقدا
هـ،   1444القاهرة: دار اإلمام الرازي،    -.قدري قدري الديب  ،براهيم سليمان سويلمإحتقيق  

 م.  2022
 

حممد عارف بن حممد اإلسربي قاضي زاده )ت    /مميزة مذهب املاتريدية عن املذاهب الغريية
 م.  2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،  -هـ(؛ بعناية أكرم حممد إمساعيل. 1173

 رسالة يف مسألة كسب األفعال االختيارية. 
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  -.ريمر هبا هيثم بن قاسم احلَ   عتىنا  /شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىلل  املناظرة الواسطية
 م.  2022هـ،  1443الرايض: الناشر املتميز، 

 جمموعة من سبع رواايت. 
 

حتقيق   هـ(؛  148)ت    املنسوب إىل جعفر بن حممد الصادق  /املنصوص يف اعتقاد اخلصوص
 .م 2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -عمرو بن معديكرب اهلمداين.

 
عشر: املنظومات   الثالث  القرن  إىل  للهجرة  عشر  احلادي  القرن  من  املغرب  يف  العقدية 

 م. 2021هـ،  1442الرابط: وزارة األوقاف،  -ايسني أزكاغ. /حتقيق وتقدمي مناذج
 

من الباحثني    جلنة   حتقيق  هـ(؛  756عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي )ت  املواقف/  
 م. 2023هـ،  1444القاهرة: مشيخة األزهر،  -.مبكتب إحياء الرتاث اإلسالمي

 
بشرح السيد الريف اجلرجاين؛  هـ(؛    756عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي )ت    /املواقف

 م 2022هـ،  1444]القاهرة: توزيع دار الصاحل[،  -حممد قمر الدولة انصف. حتقيق
 

؛ حتقيق حممد هـ(  695)ت  بن شبيب احلراين  أمحد بن محدان    /هناية املبتدئني يف أصول الدين
 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار الرايحني،  -عبدالواحد األزهري.

 ومعه زايدات قالئد العقيان، والعني واألثر.
بلبان )قال بن  الدين  بدر  بن  الدين حممد  ابن محدان/ مشس  اختصار عقيدة  العقيان يف  ئد 

 هـ.  1083البعلي، ت 
 هـ(. 1071عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي احلنبلي، ت  /العني واألثر يف عقائد أهل األثر

 
مسقط:  -السعدي.هـ(؛ حتقيق فهد بن علي   631عثمان بن أيب عبدهللا األصم )ت النور/ 

 م.  2022هـ،   1444ذاكرة ُعمان، 
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 )يف العقيدة، مؤلفه إابضي( 
 

هـ(؛ حتقيق   575هباء الدين طاهر بن أمحد النجار القزويين )ت    / نُور احلقيقة ونَور احلديقة
 ص.    496م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداملوىل هاجل.

 )يف معرفة هللا تعاىل(
  نصل  حتقيقنه  حتقيقه من قبل أمحد سهيل املشهور، الذي قال عن هذا التحقيق اجلديد إ)سبق  

الذي نسبه احملقق    –ابلعنوان نفسه    -  هـ(  985كتاب احلسني احلارثي العاملي الشيعي )ت  
وموضوعه يف األدب واألخالق، على غرار كتاب أدب الدين يين،  طاهر القزو )هاجل( إىل  

 للماوردي(  والدنيا
 

 لفقه اإلسالمي ا
 

 الفقه اإلسالمي )عام( 
 رق()يشمل املذاهب الفقهية، وفقه الفِ 

علي بن أمحد    /إمثد العينني يف بعض اختالف الشيخني ابن حجر اهليتمي والشمس الرملي 
هـ،   1444الكويت: دار املرقاة،    -هـ(؛ حتقيق حسني عبدهللا العلي.  1304)ت    ابصربين
  م. 2022

 فروع من الفقه الشافعي()اختالفهما يف 
 

)ت   ورد  اببن  املعروف  التميمي،  عمر  بن  حممد  بن  أمحد  القاسم  أيب  هـ(/    540أجوبة 
العمراين. بدر  بوخبزة،  حممد  الذخائر،    -حتقيق  دار  العمرية:  املكتبة  هـ،   1443القاهرة: 

 .م2022
 املشاوِّرين بغرانطة. ومعه جوابه على كتاب أمري املسلمني علي بن يوسف بن اتشفني إىل 

 )وهي فتاوى متنوعة( 
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)ت   الَقْوري  عبدهللا  أيب  اإلمام  اليزيد  هـ(/    872أجوبة  بن  عمر  وحتقيق  ومجع  تقدمي 
 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -العبدالوي.

 
 (؛ هـ  1226  )ت املختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت    /املهمة ملن له أبمر دينه مهةاألجوبة  

أكادير: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، خمترب القيم واجملتمع والتنمية،    -رشيد بيديش.  حتقيق
  م. 2022هـ،  1444

 اجلزء األول: من املسألة األوىل إىل املسألة اخلامسة عشرة.
 )يف النوازل ورفق الشريعة ابلناس( 

 
لعامل من علماء املالكية يف القرن السابع اهلجري؛ نسخ وتوثيق طلبة  األدلة يف الفقه املالكي/  

أنيس. توثيقه سامل بن بوشعيب  له وضبط نصه وأمت  املالكية،    -ماجستري؛ قدم  تونس: دار 
 م.  2022هـ،  1444

 
 هـ(  974أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي الشافعي )ت    /البن املقري  اإلمداد شرح اإلرشاد

 م، ...  2020هـ،  1441القاهرة، يف جامعة  يقهقدراسته وحت
احلاوي  "الذي اختصره من كتاب  ،البن املقري اليمين " إرشاد الغاوي" وهو شرحه الكبري على

 .، يف فقه الشافعيةللقزويين "الصغري
 

  .هـ( 543ركن الدين عبدالرمحن بن حممد بن أمريويه الكرماين )ت اإليضاح/ 
 م، ...   2022هـ،  1444دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 يف الفقه احلنفي.وهو 
 

 1324اجليالين )ت    أليب القاسم بن معصوم األشكوري  /بغية الطالب يف شرح املكاسب
 م. 2021هـ،  1442؟: دار زين العابدين،  -هـ(؛ حتقيق حلمي عبدالرؤوف السنان.

 )فقه الشيعة(
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فق يف  التنقيح  الشافعي  هحترير  )ت    /اإلمام  األنصاري  حممد  بن  حتقيق   926زكراي  هـ(؛ 

الكمايل. حممد  بن  اإلسالمية،    -عبدالرؤوف  البشائر  دار  ، م  2022هـ،    1444بريوت: 
 .ص368

 
  954حممد بن حممد احلطاب الرعيين )ت  أليب عبدهللا    /حترير املقالة يف شرح نظائر الرسالة

 م. 2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،   -أمحد سحنون.  هـ(؛ حتقيق
 

أليب الصفاء إبراهيم بن مصطفى املداري   / حتفة األخيار على الدر املختار شرح تنوير األبصار
 .هـ( 1190احلنفي )ت 

   م، ... 2022هـ،  1444حتقيقه يف جامعة إستانبول، 
 

عم ان:    -هـ(؛ حتقيق حممد علي احمليميد.  676حيىي بن شرف النووي )ت    /التحقيق يف الفقه
 م.  2022هـ،   1443دار الفاروق، 

 ويف مقدمته سرية اإلمام النووي/ ملؤلف جمهول. 
 

عم ان:    -هـ(.  1098أمحد بن حممد احلَموي )ت    / حنيفةتذهيب الصحيفة بنصرة اإلمام أيب  
 م.  2022هـ،   1444مكتبة الغامن، 

 ومعه: النوافذ العلية عند السادة احلنفية/ حتقيق وأتليف أمحد عبداملنعم رحيان. 
 

؛ حتقيق هـ(  1335علوي بن أمحد السقاف )ت    /ترشيح املستفيدين بتوشيح فتح املعني
 ص. 1096م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عبدالرمحنعبداللطيف 

 
اخلرقي منت  على  الزركشي  شرح  على  الدين علي بن سليمان املرداوي )ت    / تعليقة  عالء 

 صاحل عبدالكرمي أمحد.هـ(؛ حتقيق  885
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-103ص    م(  2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع  ت نشر 
125 . 

 
حتقيق اللجنة العلمية مبركز دار    ؛هـ(  476)ت    أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازيالتنبيه/  

 . م 2022 هـ، 1443جدة: دار املنهاج،  -املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.
 )فقه شافعي(

 
وتفسري مهمالهتا وشرح غريب كلماهتا    ب املدونة واملختلطةاالتنبيهات املستنبطة على كت

قاضي عياض بن موسى لل   وبيان اختالف رواايهتا وإصالح الغلط الواقع يف بعض روايتها/
  1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -. حامد عبدهللا احملالويهـ(؛ حتقيق    544اليحصيب )ت  

 ص(.  1416مج ) 2جـ يف  4م،  2022هـ، 
 

احملتار ردِّ  على  املمتار  )ت    /َجدُّ  خان  رضا  علي  هـ(؛    1340أمحد  يونس  حممد  حتقيق 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -، عقيل أمحد العط اري.العط اري، حممد كاشف سليم العط اري

 مج. 7م،  2022هـ،  1443
 

الطالبني/   منهاج  شرح  الراغبني  على كنز  وعمرية  القليويب  ضبطه وصححه وخرج حاشيتا 
   مج. 4م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -آايته عبداللطيف عبدالرمحن.

 
هـ(؛   940علي بن عبدالعايل الكركي، احملقق الثاين )ت    /الشـرعيةحكام  ألحاشـية حترير ا

 1442  جملة دراسات علمية،  العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية،    -حتقيق قاسم الطائي.
 . م 2021هـ، 

 خلـو العصر مـن اجملتهدين.  جتهاد عند الرسـالة وجـوب اله: يليها 
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 ي محد بن مكرم هللا الصعيدألى بن  ع  ي/لفية العراقأشرح    يعلى فتح الباق  يحاشية العدو 
 1443،  دار اللؤلؤةاملنصورة:    -؛ حتقيق حيىي مسعد الدمياطي.هـ(  1189ي )ت  املالك  يالعدو 
 م.  2022هـ، 

 
حتقيق أمحد   / حاشية العالمة الصفيت املالكي على اجلواهر الزكية يف حل ألفاظ العشماوية

 م. 2023هـ،  1444ابن حزم، ريوت: دار ب -مصطفى الطهطاوي.
 

حممد بن عمر بن سليم )ت    /حاشية علماء آل سليم على الروض املربع شرح زاد املستقنع
 -.املشيقحبن أمحد  عبدالعزيز    هـ(؛ حتقيق  1326هـ(، حممد بن عبدهللا بن سليم )ت    1308

 مج.  3م،  2022هـ،  1444شركة دار لطائف للنشر، الكويت: 
 

شهاب الدين أمحد بن   /ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع القليويب على شرح  حاشية  
)ت   القليويب  سالمة  بن  حتقيق  1069أمحد  اخللف.  هـ(؛  حسون  دار   -حممود  الكويت: 

 م. 2022هـ،  1444الضياء، 
 

أمحد    جردها وألف بينها وحققها  /شرح زاد املستقنعحواشي علماء جند على الروض املربع  
 مج.  9م،  2023هـ،  1444مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -از.بن عبدالعزيز اجلم  

 جمردة من مثاين عشرة نسخة خطية. 
 

الفقهاء معاجز  :حرية  شرعية كلها  الفقهية  :مسائل  ؛ حتقيق عبدهللا  ملؤلف جمهول  /األلغاز 
 ص.  80، م 2022هـ،  1444، لنشرلمتوز  دمشق: -محد آل عمي.

 )فقه الشيعة(
 

؛ هـ(926)ت    ينصار األحممد بن أمحد  زكراي    / شرح البهجة الوردية  خالصة الفوائد احملوية يف 
 .م 2022هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -حتقيق وائل حممد الشنشوري.
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 (ظم لكتاب احلاوي الصغري يف الفقه الشافعي، نلعمر بن مظفر الوردي البهجه الورديه)
 

 هـ(؛ حتقيق حممد رايض احلمريي.  1069حسن بن عمار الشرنباليل )ت  / الكنوزدر 
 م(. 2020هـ،  1442) 3نشر يف جملة إكليل، العراق ع 

 حتقيق من أوله إىل قوله: ابلعذر كما يف بعض الشروط... 
، كتاب للمؤلف  التحقيقات القدسية والنفحات الرمحانية احلسنية يف مذهب السادة احلنفية)
، كل رسالة بعنوان، وهذه إحداها، وهي السادسة، يف  وي ستني رسالة يف مجيع أبواب الفقهحي

 الصالة، وعنواهنا الكامل: در الكنوز ملن عمل هبا ابلسعادة يفوز(. 
 وقد صدر الكتاب الشامل حمقًقا، وسبقت اإلشارة إليه.

 
امللتقى شرح  يف  املنتقى  )ت    /الدر  احلصكفي  علي  بن  الدين حممد   - .هـ(  1088عالء 

 م. 2022هـ،  1443دمشق: دار املنهاج القومي،  
 وحباشيته: الدر املستقى على الدر املنتقى/ سراج الدين عمر قباوة. 

 )فقه حنفي( 
 

املالكية فقه  يف  النقدية  النني.  /الدراسات  ،  دار األمانالرابط:    -تقدمي وحتقيق الشيخ ولد 
 ص.  135م،  2021هـ،  1442

 احملتوايت:
هـ( على اخلرشي يف شرحه على   1123ردود احلاج احلسن بن آغبدي التشييت )ت   -

 خمتصر خليل. 
 هـ(.  1169تكملة الردود للشريف محى هللا التشييت رمحه هللا )ت   -
 انتقادات وتقارير وفوائد تتعلق مبختصر خليل للحاج احلسن وتالميذته. -

 
أمحد هـ(؛ حتقيق   1033مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي )ت  دليل الطالب لنيل املطالب/  

 م. 2022هـ،    1443الرايض: دار التوحيد،    -مزيدة ومنقحة.  -.3ط  -از.بن عبدالعزيز اجلم  
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عبدالرمحن بن عبدهللا بن ذكوان بن رأي الفقهاء السبعة من أهل املدينة وما اختلفوا فيه/  

بريوت: دار   -هـ(؛ حتقيق مجع وترتيب مازن عبدالرمحن البحصلي. 174أيب الزاند املدين )ت 
 م. 2022هـ،  1444املقتبس، 

 
الداينة... أمور  واجب  من  علم  إىل  املدخل  يف  زيد  أليب حممد    /الرسالة:  أيب  بن  عبدهللا 

اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت: دار    -ليامني بن قدور.حتقيق  هـ(؛    386القريواين )ت  
 م.  2022هـ،  1443ابن حزم، 

 
عبدهللا بن أيب   /الرسالة مما تنطق به األلسنة وتعتقده القلوب واألفئدة وما تعمله اجلوارح

القريواين )ت    - هـ(؛ حتقيق رفعت فوزي عبداملطلب، رحاب رفعت عبداملطلب.  386زيد 
 ص.   264، م 2022هـ،  1444القاهرة: دار السالم، 

 
يب املليح مشس الدين حممد بن عثمان بن األقرب احلنفي  أل  /الرعاية يف جتريد مسائل اهلداية

إستانبول: مركز حرف للبحث    -نصيف جاسم حممد وآخرين.حتقيق    ؛هـ(  774احلليب )ت  
 علمية(.  ئلم. )أصله رسا 2022هـ،   1444والتطوير العلمي، 

 
أمحد بن حسن اخلالدي   أليب هادي  /لروض الوسيم يف املفىت به من مذهب الشافعي القدميا

 1444املبني،  عم ان: دار النور    -.حتقيق رايض َمنسي العيسى؛  هـ(  1215بن اجلوهري )ت  
 م.  2022هـ، 

 
عادل أمحد عبداملوجود؛ علي هـ(؛ حتقيق    676حيىي بن شرف النووي )ت  روضة الطالبني/  

 مج. 8م،  2022هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد معوض.
ومعه: املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي؛ منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة فمن الفروع/ 

 هـ(. 911الل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت ج
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عثمان بن حسني بري اجلعلي املالكي؛    /يف الفقه املالكيسراج السالك شرح أسهل املسالك  

   مج.   2م،    2022هـ،    1443القاهرة: مكتبة املشارق،    -حتقيق صالح عبدالتواب سعداوي.
 

املسمى فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ  ابن قاسم الغزي على منت أيب شجاع،  شرح  
القاهرة: أنوار   -حتقيق سعيد املندوه.  /التقريب، أو القول املختار يف شرح غاية االختصار

 مج. 5م،  2023هـ،  1444األزهر للنشر، 
 ومعه حاشية القليويب، وحاشية تلميذه الربماوي. 

 ومعها تقريرات األنبايب.
   الباجوري... مع االستفادة من حاشية 

 
خالد   ؛ حتقيقهـ( 684)ت  قرايفيب العبَّاس أمحد بن إدريس الأشهاب الدين ل / شرح التَّفريع

 مج.   6م،    2022هـ،    1444الكويت: أسفار للنشر،    - .إبراهيم أيت ابخة،  بن عمر اللوزي
ت   ،بن احلسني بن اجلالب البصري  أليب احلسني عبيدهللا يف الفقه املالكي  )وكتاب التفريع  

 هـ(. 378
 

هـ(؛ حتقيق   562)ت    عبدالغفور بن لقمان الكردري  /شرح اجلامع الصغري يف الفقه احلنفي
 م. 2022هـ،    1444بريطانيا: مكتبة إمساعيل،    -فاحل مطلق العازمي.وائل بن أمحد اهلمص،  

 
هـ(؛ حتقيق   586حممد العت ايب )ت  أليب نصر أمحد بن    /شرح اجلامع الكبري يف فروع احلنفية

  2022هـ،    1444الرايض: الناشر املتميز،    -عبدالعزيز العمري، سلطان بن خبيت آل حمسن.
 مج.  4م، 

 هـ(.  189)اجلامع الكبري/ حممد بن احلسن الشيباين، ت 
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املالكي  القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي    / شرح الرسالة البن أيب زيد القريواين
اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية    -.ليامني بن قدور  إشراف  ؛جمموعة من احملققني  هـ(؛ حتقيق  422)ت  

 مج. 12م،  2022هـ،  1443للرتاث: دار احملسن؛ بريوت: دار ابن حزم، 
 

خليل خمتصر  على  الكبري  الزرقاين  )ت    /شرح  املالكي  الزرقاين  فجلة  بن  حممد  بن  أمحد 
 هـ(. 319

 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

 هـ( على خمتصر خليل. 1212شرح حممد بن حممد العامل الزجلوي التوايت )ت  
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة أمحد دراية أبدرار، اجلزائر،  

 
الفقهي/   ؛ حتقيق أمحد علي  ـ(ه  902)ت    داود بن حممد القلتاوي املالكيشرح املختصر 

 مج. 8، م 2023هـ،  1444اجلزائر: دار املالكية للرتاث،  -الدمياطي.
 

؛ حتقيق حممد سيد  هـ(  474)ت    قطعاألمحد بن حممد  أنصر    أليبي/  شرح خمتصر القدور 
 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،  -درويش.

ومعه: تقريب الغريب شرح غريب األحاديث الواقعة يف شرح أيب نصر األقطع/ قاسم بن قطلوبغا 
 (.هـ 879احلنفي )ت 

 
شهاب الدين أبو العباس  شرح املقدمة املعروفة ابلستني مسألة يف مذهب اإلمام الشافعي/ 

القاهرة: املكتبة العمرية،    -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن أمحد أبو مجرة.  957أمحد بن محزة الرملي )ت  
 م. 2023هـ،  1444

 



94 
 

احلنفية فقه  يف  الوهبانية  املنظومة  املقاصد  ،شرح  تيسري  البن    املسمى  الفرائد  نظم  شرح 
عبداحملسن طه   حتقيقهـ(؛    1069أليب اإلخالص حسن بن عمار الشرنبالين )ت  وهبان/  

 ص. 656م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -يونس.
 

جلنة دار هـ(؛ حتقيق    864جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت    /املنهاج يف الفقهشرح  
،  للدراسات والنشر؛ الكويت: دار الضياء   داغستان: دار اإلمام األشعري  -اإلمام األشعري.

 م. 2022هـ،  1444
 هـ(: هادي املدقق لعبارة احملقق.  952وعليه حاشية أيب احلسن البكري )ت 

 هـ(.  997وحاشية شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عبداحلق السنباطي )ت 
 

أمري كاتب بن قوام الدين    / غاية البيان اندرة الزمان يف آخر األوانشرح اهلداية، املسمى  
؛ حتقيق مركز الدراسات والبحوث مبؤسسة علم إلحياء الرتاث؛ هـ(  758أمري عمر األتقاين )ت  

الشرقاوي. حمي  عبدالعاطي  الضياء،    -إشراف  دار  الكويت:  الرتاث؛  إلحياء  علم  القاهرة: 
 مج. 17م،  2022هـ،  1444

 غاية البيان اندرة الزمان. يسبقه: املدخل إىل 
 احلنفي()وهو شرح لكتاب اهلداية للمرغيناين، يف الفقه 

 
حممد بن علي اهلاليل اليعقويب )ت  شفاء الغليل على املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب/  

 م.  2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -.هـ(؛ حتقيق عبدالنعيم محييت 1296
 

والتكملة القدوري  بني  اجلمع  يف  املفضلة  العباسي    / العقود  بن حممد  أمحد  الدين  شهاب 
هـ،    1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،    -هـ(؛ بعناية عبدهللا نذير عبدالرمحن.  910احلنفي )ت  

 م.  2022
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 536حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه، املعروف ابلصدر الشهيد )ت  عمدة الفتاوى/  
 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار الفجر،  -هـ(؛ حتقيق حسام حسني احلمد.

 
موفق الدين عبدهللا بن أمحد    / بن حنبلبن حممد  مام أمحد  اإلعلى مذهب    الفقه  العمدة يف 

الدمام؛ الرايض: دار ابن    -أمحد بن وجيه القُطوعي.هـ(؛ حتقيق    620بن قدامة املقدسي )ت  
 م. 2022هـ،  1444اجلوزي، 

 
تقي الدين أبو بكر بن عبدهللا ابن قاضي عجلون  عمدة النظار يف تصحيح غاية االختصار/  

إستانبول: دار عامل قريش؛ دمشق: دار   -هـ(؛ حتقيق معاذ عبدالستار املشهداين.  928ت  )
 م. 2022هـ،  1444الروضة، 

 
هـ(/    811فتاوى اإلمام احلّفار: الفقيه اخلطيب... حممد بن علي األنصاري الغرانطي )ت  

 هـ(  1444)لعلها نسخة إلكرتونية،   مجع وتقدمي احممد رمحاين.
 

القاهرة: الدار   -ي.دحتقيق وتبويب خالد اجلنفتاوى سلطان العلماء العز بن عبدالسالم/  
 م. 2022هـ،  1444املصرية اللبنانية، 

 
التلمساين/   الشريف  التلمساين )ت  أليب عبدهللا حممد بن  فتاوى  هـ(؛    771أمحد احلسين 

  م. 2022هـ،  1444اجلزائر،  -مجع ودراسة عبداجلليل أوالد محادي.
 

الصغرى )ت    /الفتاوى  اخلاصي  أمحد  بن  يوسف  الدين  عبداخلالق    620جنم  حتقيق  هـ(؛ 
 م. 2022هـ،  1443اإلسالمية، إستانبول: مركز البحوث  -أويغور.

)ت   البخاري  مازه  بن  عبدالعزيز  بن  عمر  الدين  حسام  الشهيد  للصدر  هـ(،    536أصله 
 واخلاصي قام برتتيبه. 
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مصراتة: مركز اإلمام ابن    -مجع ودراسة وحتقيق فؤاد حممد أبو عود.  /فتاوى علماء مصراتة
 م.  2022هـ،  1443عبدالغالب املصرايت، 

 
املسائل  ، اللكنويفتاوى   متفرقات  جبمع  والسائل  املفيت  نفع  عبداحلي    /املسماة  حممد 

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(. 1304اللكنوي )ت 
 

أمحد    حتقيق  / هـ( وأجوبة معاصريه  690الفتاوى اجملموعة لإلمام اتج الدين الفركاح )ت  
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -.مرش

 
هـ(؛    844شهاب الدين أمحد بن حسني الرملي )ت    /فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن

 مج. 2م،  2021هـ،  1442القاهرة: مكتبة السنة،   -حتقيق حممد بن علي اجلامع.
 

 918حممد بن قاسم الغزي )ت  مشس الدين    /فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب 
 م.   2023هـ،    1444لندن؛ مصر: علم إلحياء الرتاث،    -حممود حسون اخللف.هـ(؛ حتقيق  

 وعليه: احلاوي لدرر القليويب والباجوري والربماوي. 
 

املليباري الشافعي حممد الغزايل  زين الدين أمحد بن    /فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين
 م.  2022هـ،  1443دمشق: دار الفيحاء،  -قيق عبدالرزاق النجم.حتهـ(؛  1028)ت 

 مع حواش خمتارة كاشفة ملشكل وغريب الكتاب. 
 

النافع هـ(؛ حتقيق    556)ت    أيب القاسم حممد بن يوسف السمرقنديناصر الدين  ل  / الفقه 
  م. 2022هـ؟،  1443]األحساء: احملقق[،  -رائد بن عبدهللا املال.

 م. 2023هـ،  1444املنصورة: دار ابن عباس،  -حممد حسني الدمياطي.قيق وحب
 )فقه حنفي( 
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هـ(؛ حتقيق   1125أمحد بن حممد بن منقور احلنبلي )ت    /الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة
بن   الشويعر.أمحد  بن فهد  الصويل، أمحد  بن فهد  فيصل  الرايض: مكتبة    -علي احلذيفي، 

   مج. 5م،  2022هـ،  1444الرشد، 
 

يب الفضل عبدهللا بن حممود بن مودود  أل  /الفوائد املشتملة على مسائل املختصر والتكملة
دمشق: دار  -.اندر بريقدار  بننس  أحممد    ققه وعلق عليههـ(؛ ح  683)ت  املوصلي احلنفي  

 م.  2022هـ،  1444الفيحاء: دار املنهل، 
 )مجع بني خمتصر القدوري والتكملة حلسام الدين الرازي( 

 
عنه والذب  حماسنه  وذكر  أمحد  اإلمام  مذهب  تفضيل  يف  أمحد بن عبداحلليم بن    /قاعدة 

هـ،    1444مرية،  عم ان: دار الع  -عبدهللا بن علي آل غيهب.هـ(؛ حتقيق    728تيمية )ت  
 م.  2022

 يليها: رسالة يف مفردات اإلمام أمحد/ للمؤلف نفسه.  
 

كاشفة السجا يف شرح سفينة النجا يف أصول الدين والفقه للحضرمي على مذهب اإلمام 
 1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -.(هـ  1316حممد بن عمر نووي اجلاوي )ت    /الشافعي

 ص. 304م،  2022هـ، 
سليمان حسب هللا   بن  الشريعة/ حممد  فروع  وبعض  الدين  أصول  البديعة يف  الرايض  يليه: 

 هـ(. 1335املالكي )ت 
 

النجا   سفينة  شرح  يف  السجا  اإلمام كاشفة  مذهب  على  ملواله  العبد  على  جيب  فيما 
 -.(؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايبهـ  1316)ت  حممد بن عمر نووي اجلاوي    /الشافعي
 م.  2023هـ،  1444، دار ابن حزمبريوت: 
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حممد   هـ(؛ حتقيق  973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت  كشف الغمة عن مجيع األمة/  
 ص.  696، م 2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالقادر شاهني.

 األحاديث الشريفة()مجع فيه أدلة الفقه من 
 

الكتاب شرح  يف  امليداين )ت    /اللباب  الغنيمي  قرأه وصححه على  هـ(؛    1298عبدالغين 
بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،    -هـ(؛ حتقيق مسل م طيبة.  1338مؤلفه طاهر اجلزائري )ت  

 م. 2022هـ،  1444
 ( خمتصر القدوري)يعين ابلكتاب: 

 
املسمى وسيلة الطلب يف الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة ما ال يسع املكلف جهله،  

هـ(؛ بعناية حممد بن حممود   1270أليب بكر بن حممد املال األحسائي احلنفي )ت    /النعمان
 م. 2022هـ؟،  1443عم ان: مكتبة الغامن،  -الشربيين.

 
أليب شجاع أمحد بن   /منت الغاية والتقريب، املعروف مبختصر أيب شجاع يف الفقه الشافعي

 1444الكويت: دار الظاهرية،    -؛ حتقيق حايف النبهان.هـ(  593احلسني األصفهاين )ت  
 م.  2022هـ، 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق    1232حممد بن حممد السنباوي األمري الكبري )ت    /جمموع األمري وشرحه

 .م 2022هـ،  1443القاهرة: مكتبة املشارق،  -وشرح محدي عبداملنعم شليب.
 )ويسمى خمتصر األمري، يف الفقه املالكي( 

 
أمحد بن موسى الكش ي )ت   /جمموع احلوادث والنوازل والواقعات يف فقه السادة احلنفية

  1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق عبدامللك تويتشيبايوف.  550
 م.  2022هـ، 
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 م؟.  2022هـ،  1443البينة، ؟: دار  -.جمموعة متون الفقه املالكي
 : خمتصر األخضري، منت العشماوية، منت ابن عاشر، املقدمة العز ية. 1مج
 

والفقه الكالم  يف  الفاسي  / مسائل  املنجور  العباس أمحد علي  هـ(؛ حتقيق   995)ت    أليب 
مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات   إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:   -.عبداملوىل أَُمورَاق

 م. 2022هـ،  1443، )مفاد(
 

هـ(؛ حتقيق    918مشس الدين حممد بن قاسم الَغز ِّي )ت    /مصباح احملتاج إىل ما يف املنهاج  
  مج. 5م،  2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،   -وائل حممد الشنشوري.

 )يعين منهاج الطالبني للنووي( 
 

 .هـ( 1068)ت يب بكر املرعشي أعبدالرحيم بن  /ملعادل يف شرح ملتقى األحبرا
 م، ...  2022هـ،  1443حتقيقه ودراسته، أو بعضه، يف جامعة تكريت، 

 
املختصر تعليل  يف  ال  / للجويين  املعترب  خلف  أبو  الدين  أمحد  ض  وَ عِّ شهاب  الشرواين بن 

؟: دار عامل قريش،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا شرف الدين الداغستاين.  550)ت بعد    الشافعي
 م؟  2023هـ،  1444

 (شرح ملختصر اجلويين يف فقه الشافعية)
 

 بن  حممد  الدين  مشس  / نظم منهاج الطالبني أليب زكراي النووي  :املعراج إىل مسائل املنهاج 
الكويت:    -أمحد.   حممد   عبدالعال، عبدالرمحن  علي  أمحد   هـ(؛ حتقيق  774)ت    املوصلي   حممد

 م.  2022هـ،  1444أسفار للنشر، 
 

متعب بن سعد  حتقيق  هـ(؛    620موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي )ت    /املغين
 مج. 25، م 2022هـ،  1444الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،  -السَُّلمي.
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املقدمة املختصرة املشتملة على الضروري من العبادات واحلاجي من املعامالت وما يتصل  

 ]حتقيق[ حممد الصاحل. ؛؟بذلك من التكميالت املهمات/ 
 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع

 
  723  )ت اجلذامي    ارأليب عبد هللا حممد بن علي بن الفخ  /صح املقالة يف شرح الرسالةن

 مج.  2م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الرايحني،  -اعتىن به عبدالغين سرحان.؛ هـ(
 

حتقيق صدر الشريعة عبيدهللا بن مسعود احملبويب؛    /يف مسائل اهلداية  ةقاية خمتصر الوقايالنُّ 
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار السلطان،  -.2ط -.براهيم عدانن الصاغرجيإ

 
 1107أبو عبدهللا حممد بن املختار بن األعمش العلوي املالكي )ت    /نوازل ابن األعمش

 م.  2023هـ،  1444، نواكشوط: دار اإلسراء -الشريف الفقيه.هـ(؛ حتقيق 
 

الرابط:    -حتقيق هشام الكراس.  / هـ(  1103نوازل أيب عبدهللا حممد بن احلسن اجمَلاصي )ت  
 م. 2022هـ،  1444وزارة األوقاف، 

 
مجع ودراسة وتبويب احلسن   / (هـ   1052  )ت  نوازل سيدي عبدهللا بن يعقوب السماليل

 م. 2022هـ،  1443الرابط: وزارة األوقاف،  -بن املختار.
 

هـ(؛ حتقيق    1031حممد بن أمحد نشاجني زاده )ت  نور العني يف إصالح جامع الفصوَلني/  
 . مج 3م،  2022هـ،  1443ية، بريوت: دار الكتب العلم -أمحد عوض النمري.

 )جامع الفصول البن قاضي مساون ة، يف الفقه احلنفي( 
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الداي بن    ؛ حتقيقهـ(  1226)ت    بن أمحد الكنيت  املختار   /هداية الطالب يف الفقه املالكي
 م.  2023هـن  1444بريوت: دار ابن حزم،   -وه.يحممد بن أ

 
)ت أليب حممد عبدالسالم بن عبدالغالب املصرايت    /الوجيز القريب على الطالب النجيب

للدراسات    ابن عبدالغالب املصرايتليبيا: مركز اإلمام    -هـ/ حتقيق خالد محزة أبو فارس.  646
 مج. 2م،  2022هـ،  1443واألحباث، 

 )فقه مالكي(
 

هـ(؛ حتقيق   673اتج الشريعة حممود بن أمحد احملبويب )ت    /وقاية الرواية يف مسائل اهلداية
 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار املنهاج القومي،  -املعتصم ابهلل ابن الشيخ أمحد ليال.

 هـ(.  940ومعه: إصالح الوقاية/ مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت 
 وهبامشه حواش مفيدة منتقاة مما كتبه ابن كمال ابشا يف اإليضاح ومنهو اته.

 
 أصول الفقه

من كتابه  عشر  الثاين  اجلزء  وحتقيق  الفقه،  أصول  علم  يف  الباقالين  بكر  أيب  القاضي  أثر 
هـ،    1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - عبدالرمحن زكي العبدالقادر.التقريب واإلرشاد/  

 م )دكتوراه(.   2022
 

 567أليب منصور حممد بن حممد الرَبروي الطوسي الشافعي )ت  األصفى من املستصفى/  
بن عبدهللا سعداوي. بكر  أبو  به  اعتىن  للكتاب،    -هـ(؛  العريب  املركز  هـ،   1444الشارقة: 

 م.  2023
 )خمتصر من كتاب املستصفى لإلمام الغزايل يف علم األصول(

 
املنار األنوار على أصول  هـ(؛    1088عالء الدين حممد بن علي احلصكفي )ت    / إفاضة 

 م. 2022هـ،  1444إستانبول: دار اللباب،  -حممد بركات.حتقيق 
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 هـ(.  1386ومعه: التعليقات الضرورية/ حممد سعيد الربهاين )ت  
 

 1182حممد بن إمساعيل بن األمري الصنعاين )ت    / االقتباس ملعرفة احلق من أنواع القياس
 1444إستانبول: مركز البصرية للبحوث والتدريب،    -مصطفى خمدوم.  قرأه وعلق عليههـ(؛  
 م.  2022هـ، 

 
إىل أصول   السالك  حممد حيىي بن حممد املختار بن الطالب  اإلمام مالك/  مذهب  إيصال 

 م.   2023هـ،    1444بريوت: دار ابن حزم،    -مراد بوضاية.هـ(؛ حتقيق    1330الواليت )ت  
 

 1102أليب املواهب احلسن بن مسعود اليوسي )ت  البدور اللوامع يف شرح مجع اجلوامع/  
 م. 2022هـ،  1444الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -هـ(؛ حتقيق مَحيد مَحَاين اليوسي.

 
]إعداد[ هـ(؛    1072حممد بن أمحد ميارة الفاسي )ت    /بستان فكر املهج يف تكميل املنهج 

 ص.  37إبراهيم مزوز، 
 م. 2022هـ،  14/3/1444األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة  

 )أصول فقه مالك(
 

البديع/   هـ(؛    749مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبدالرمحن األصفهاين )ت  بيان معاين 
 مج   4،  م  2023هـ،    1444دمشق: دار املنهاج القومي،    -حتقيق وائل حممد بكر الشنشوري.

 وهو شرح على بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام البن الساعايت احلنفي.
 

هـ(؛ حتقيق أمحد علي عبدالعال،    926زكراي بن حممد األنصاري )ت    / حترير تنقيح اللباب
 م. 2023هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -خليل حممود خليل.
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حتقيق ؛  هـ(  926زكراي بن حممد األنصاري )ت    /حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب
 م. 2023هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -أمحد علي عبدالعال، خليل حممود خليل.

 مع تعليقات نفيسة عليه للزايدي والسجاعي والباجوري منقولة من جمالس دروسهم.
 

 = أثر القاضي أيب بكر الباقالين... التقريب واإلرشاد
 

هـ(؛    885أمحد بن علي بن زهرة احلنبلي )ت    /تلخيص التحبري يف شرح التحرير للمرداوي 
 حتقيق عبدهللا بن موسى الزهراين. 

 من قوله: ابب اجململ، إىل هناية التلخيص.
 م(. 2022هـ،  1443رمضان  -)رجب   57نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع

 
 478رمني أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )ت  إلمام احل  /التلخيص يف أصول الفقه 

  1444بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -عبدهللا جومل النيبايل، شبري أمحد العمري.هـ(؛ حتقيق  
 مج. 3م،  2022هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد   1003)ت    شرف الدين حيىي بن موسى العمريطي  /التيسري نظم التحرير

 م. 2023هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -علي عبدالعال، خليل حممود خليل.
 

 982)ت    يب السعود حممد بن حممد العمادي احلنفيأل  /ثواقب األنظار على أوائل املنار
  2022هـ،    1443دلس،  نبغداد: دار مشس األ  -.لعبيديادراسة وحتقيق حممود علي  هـ(؛  

 ص.  74م، 
 

على  هـ(    1319)ت  نجويين  بال  ابن املال حممد ابن املال طاهر  حاشية العالمة عبدالرمحن 
 . حممد هأميد حممد جنم دراسة وحتقيق /مجع اجلوامع وشرحه للمحلي

 .610-561 م( ص 2022 هـ، 1443) 71ع جملة سر من رأى يف  ت نشر 
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  - .محزة بن أمحد النهريي  حتقيق  /املراكشي يف املنطق وأصول الفقهرسائل اإلمام ابن البناء  

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار أصول للنشر، 
 

 .علي بن أمحد احلذيفيهـ(؛ حتقيق  8سليمان بن أمحد السندي )ق    /شرح أصول البزدوي
 . من أول ابب النهي إىل آخرهالتحقيق 
- 392م(    2022  هـ،  1443)  69جامعة بغداد، ع،  سالميةجملة كلية العلوم اإلنشر يف  

467 . 
 

   .هـ( 739فخر الدين عثمان بن علي ابن خطيب جربين )ت  /البديع شرح 
   م، ... 2023هـ،  1444ه يف جامعة أم القرى، حتقيق

 (بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام البن الساعايت)
 

منتهى   خمتصر  احلاجب:  ابن  خمتصر  واجلدلشرح  األصول  علمي  يف  واألمل    / الوصول 
)ت   الشريازي  مسعود  بن  حممود  الدين  الشنشوري.  710قطب  حممد  وائل  حتقيق   - هـ(؛ 

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: املكتبة العمرية: دار الذخائر، 
  

هـ(؛   864حممد بن أمحد احمللي الشافعي )ت  جالل الدين   /شرح الورقات يف أصول الفقه
 م 2023هـ،    1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -خالد خليل الزاهدي.  حتقيق

 
والتقليد/   االجتهاد  أحكام  يف  اجليد  الدهلوي )ت الشاه  ويل هللا أمحد بن عبدالرحيم  ِعقد 

حتقيق  1176 طالب.  هـ(؛  دار    -أنور حسني  م،   2022هـ،    1444الفاتح،  إستانبول: 
 .ص156
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التحرير  بشرح تيسري  اخلبري  القدير  هـ(؛   1227عبدهللا بن حجازي الشرقاوي )ت    / فتح 
م،   2023هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -حتقيق أمحد علي عبدالعال، خليل حممود خليل.

 مج. 2
  ، مام اإلسكندرياهل  بنيسري التحرير شرح على كتاب التحرير يف أصول الفقه لكمال الدين  )ت

 ( أمري ابدشاه احلنفي هشرح
 

دراسة  ؛  هـ(  446  أمحد بن حممد الناطفي احلنفي )ت   /فيما ُأِخَذ ابلقياس وتُِرَك االستحسان
 م. 2022هـ،  1443املوصل: دار وأشرقت،  -.ملعمارياوحتقيق أمحد مرعي 

 
الفقه    منظومةالكواكب:   أصول  مذهب  يف  الكواكيب )ت   /ةاحلنفيعلى  حممد بن حسن 

 1443السعودية: دار متون العلوم للنشر،    -حممود بن أمحد العسكري.هـ(؛ حتقيق    1096
 ص. 268م،  2022هـ، 

 
حممد بن حممد    /واملفهومالكوكب الساطع والِعقد املنظوم يف بيان النفَيني ابعتبار املنطوق  

إربد، األردن: ركاز للنشر؛   -عبدالرحيم ظريف.هـ(؛ حتقيق    1140احملوجب )ت  بن محدون  
 م.  2022هـ،  1444، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس:

 
شهاب الدين أمحد بن احلسني بن رسالن الرملي ملع اللوامع يف شرح توضيح مجع اجلوامع/  

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق أمحد مرشد. 844ي )ت الشافع
 

عبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي   /يف أصول الفقهمراقي السعود ملبتغي الرقي والصعود  منت  
 1444الكويت: دار املرقاة،    -.؛ حتقيق حميي الدين بن املربوك غامنهـ(  1230  ت الشنقيطي )

 م.  2022هـ، 
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ابعتناء حسني هـ(؛    543أبو بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /احملصول يف أصول الفقه
 1444؟: مؤسسة دار العلوم للنشر؛ القاهرة: دار الصاحل،    -علي البدري؛ تعليق سعيد فودة.

  م. 2023هـ، 
 

اعتىن هـ(؛    631سيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت    /منتهى السالك يف رتب املسالك
 م. 2022هـ،  1443الرايض: دار امليمان،  -به حممد بن صاحل بن حممد بن سعيد.

 
حممد بن حسن الكواكيب )ت   /منظومة الكواكب: نظم منت املنار يف أصول الفقه احلنفي

 م. 2022هـ،    1444مكتبة الغامن،  عم ان:    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عز الدين مسكني.  1096
 

املذهب قواعد  من  املنتخب  التجييب )ت  احلسن علي بن  أبو    /املنهج  هـ(؛   912القاسم 
م،    2022هـ،    1443السعودية: دار متون العلوم للنشر،    -حتقيق عبدالقادر حممد بن قادة.

 ص.163
 

هـ(؛   829الغرانطي )ت  نظم حممد بن حممد بن عاصم    /َمْهَيع الوصول إىل علم األصول
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: مركز بصرية للبحوث،  -حتقيق مصطفى خمدوم.

 
؛ حتقيق هـ(  1315)ت    حممد بن حممد بن حسن األهدل  ذريعة الوصول/هناية السُّول شرح  

 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،  -عيدروس علي احلامد.
 

هـ(؛ حتقيق   1130اللكنوي )ت  املال جيون  أمحد بن أيب سعيد    /ور األنوار يف شرح املنار ن
 مج. 2م،  2023هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد أمحد عبدالعزيز.

  هـ(. 1204)ت   حممد بن عبداحلي املولوي  / معه حاشية قمر األقمارو 
 هـ(. 1307)ت  حسن السنبليبن حممد  /وحاشية السنبلي
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 العبادات
هـ(؛ حتقيق خالد   790برهان الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن مجاعة )ت  استقبال القبلتني/  

 بن عبدهللا العيد. 
 م(.  2021هـ،  1442رجب ) 60نشر يف جملة العلوم الشرعية، الرايض ع

 
 اجلوزيةقيم  ابن    حممد بن أيب بكر  /أسرار الصالة والفرق واملوازنة بني ذوق الصالة والسماع 

إ  751)ت   القيسي هـ(؛ حتقيق  عبداللطيف  بن  ابن حزم،    -.ايد  دار  هـ،   1443بريوت: 
 م.  2022

 
حتقيق إبراهيم بن سلطان   هـ(؛  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /االقتصاد يف العمل

 ص.  20العريفان، 
 م. 2022هـ،  20/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 العبادة حبسب القدرة وعدم التشديد()يعين 
 

عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي   /بداية العابد وكفاية الزاهدبلوغ القاصد جل املقاصد لشرح  
 -وائل حممد الشنشوري.حتقيق  عليه حاشية أمحد بن انصر الُقعيمي؛  هـ(؛    1192احلنبلي )ت  

 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار احلضارة، 
 (. ، األصل للمؤلف نفسهالعبادات على مذهب احلنابلة)يف فقه 

 
 894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت    /حتفة احلبائب ابلنهي عن صالة الرغائب

 هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا حممد سعيد احلسيين.
ع اجلديدة  بدمياط  للبنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  لكلية  العلمية  اجمللة  يف    10نشر 

 م(. 2022)
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كمال الدين حممد تلخيص    /تلخيص تسهيل املقاصد لزوار املساجد البن العماد األقفهسي
القاهرة: مركز    -نشأت كمال املصري.  هـ(؛ حتقيق  906بن حممد بن أيب شريف املقدسي )ت  

 م.  2023هـ،   1444جممع البحرين للتحقيق والبحث العلمي، 
 

برهان الدين إبراهيم بن حسن    /سؤاالت عن قول تقبل هللا واملصافحة بعد الصلواتجواب  
الشهرزوري )ت   مال عبدول حممد، حممد حسني ه  ش  دراسة وحتقيقهـ(؛    1101الكوراين 

 .عبدهللا
- 671م(    2022  هـ،  1443)  69، جامعة بغداد، عسالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف  

707 . 
 

إبراهيم   هـ(؛ حتقيق  728أمحد بن عبدالسالم بن تيمية )ت    /حجاب املرأة ولباسها يف الصالة
 ص.   20بن سلطان العريفان، 

 م. 2022هـ،  13/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )من الرسائل امليئية للمؤلف(

 
 956إبراهيم بن حممد احلليب )ت  /غنية املتملي يف شرح منية املصليحليب صغري: خمتصر 

 ص.  784، م 2020هـ،  1441، دار السراجتركيا:  - حممود أمحد راتب دحال.هـ(؛ حتقيق 
 

شمس الدين ل  /أمري حاجاملعروف مبناسك ابن  ،  ني ابلِقرانداعي منار البيان جلامع النُّسكَ 
  حممد سعدهـ(؛ حتقيق    879)ت    الشهري أبمري حاج احلليب احلنفي  حممد بن حممد،  أيب عبدهللا

 م. 2022هـ،  1443بريطانيا: مكتبة إمساعيل،   -.رمحت هللا شيخ
 

 عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي  /اخلشوع يف الصالةالذل واالنكسار للعزيز اجلبار، أو  
 م.  2022هـ،  1443، مكتبة دار البياندمشق:   -هـ(. 795)ت 
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سليمان بن حممد    / ط زمن الصوم مبجلس احلديثسْ الرد املفيد على من أنكر التجمري ابلقُ 
 م. 2023هـ،  1444، دار ركاز إربد: -حتقيق نور الدين لرجى.(؛ هـ 1238العلوي )ت 

 
 1130)ت   أمحد بن إبراهيم الربي   /رسالة يف االقتداء ابإلمام داخل الكعبة والباب مفتوح

 .أمحد خلف جراد ؛ حتقيقهـ(
 .174-139  ص  م(  2020  هـ،  1442)  1ع  3، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 

 
هـ(؛ اعتىن هبا    12)ق    حممد بن إبراهيم الَعليجي الُقلهاينرسالة يف سنن الصالة الرابعية/  

 2018هـ،    1439،  اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان  :داغستان  ،حماج قلعة   -حممد الُغُدبِّري.
 ص.  76م، 

 .(هـ 1282يليها: رسالة فيما جيب على املكلف/ مرتضى علي الُعرَادي )ت 
 

اأُلوىل الركعة  يُدرك مع اإلمام من  مل  املسبوق َمن  يف  اوي )ت  أمحد بن حممد ا   /رسالة  هلِّربر
 .عبداحلافظ الكبيسي عمار حتقيقهـ(؛  1224

 .367-335  ص  م(  2019  هـ،  1440)  2ع  2، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 
 

اجلزائري )ت    نظم وشرح حممد صاحل بن أمحد السمعوين  /شرح منظومة يف الفرائض والسنن
يسعد.  1285 ساعد  بن  شعيب  حتقيق  العلمية،    -هـ(؛  الكتب  دار  هـ،   1444بريوت: 
 ص. 240، م 2022

 
املناسك/   يف صفة  الناسك  (؛ حتقيق هـ  643عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح )ت  صلة 

،  اإلسالميمكة املكرمة: كرسي أم القرى إلحياء الرتاث    -.2ط  -حممد بن عبدالكرمي بن عبيد.
 م. 2022هـ،  1444
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بال   كل صالة بطلت على اإلمام بطلت على املأمومضبط املسائل املستثناة من قاعدة  
)ت    /اشتباه العدوي  موسى  بن  أمحد  العباس  أيب  وشرح  عبدهللا   1213نظم  حتقيق  هـ(؛ 

 م.  2022هـ،   1444مراكش: اجمللس العلمي احمللي،  -أكيك.
 

  ؛(ـه  756ت  تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )  /صالة الرتاويح ضوء املصابيح يف  
 م.  2023هـ،  1444عم ان: مسك للنشر،  -.رفقي شحالتوغبن حتقيق: شوكت 

 وهي أصل رسالته املختصرة: إشراق املصابيح يف صالة الرتاويح. 
 

بن خليل    أمحد  /يف النجاسات املعفو عنها  فتح املبني بشرح منظومة أمحد بن عماد الدين
 1443الرايض: الناشر املتميز،    -؛ حتقيق حسن مَعل م حاج حممد.هـ(  1032السبكي )ت  

 م.  2022هـ، 
 

عبدالعزيز  /الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني اوأمر   ال  بيان أن من السنة فع ني يف قرة الع
 . عمر بن عبدالعزيز السعيد هـ(؛ حتقيق 1315 )ت  يبالوهي هللابن عبد

 هـ(.   1443)شوال  2جـ 65ع   ، جامعة اإلمام، الرايضنشر يف جملة العلوم الشرعية 
 

  756السبكي )ت    تقي الدين علي بن عبدالكايفقضاء الوطر مبا قيل يف اجلمع ابملطر/  
 م.  2022هـ،   1444عم ان: مسك للنشر،  -هـ(؛ حتقيق شوكت بن رفقي آل شحالتوغ.

 يليه له: حفظ الصيام عن فوت التمام. 
 

)ت   حممد بن عمر بن الفتوح التلمساين  / املختصر يف احملتاج إليه من االعتقادات والعبادات
 م. 2023هـ،  1444الرابطة احملمدية للعلماء، الرابط:  -.؛ حتقيق حممد فوزارهـ( 818

 
؛ حتقيق هـ(  335)ت    القاص الطربيبن  أليب العباس أمحد بن أيب أمحد  مسألة إحرام املرأة/  

 حممد بن عبدهللا الطيار. 
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 م(. 2022هـ،  1444ربيع األول  -)حمرم  59نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع 
 

 1069حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /البهية على املسائل االثين عشريةاملسائل الزكية  
هـ،   1444املوصل: دار وأشرقت،    -. سعود أزهر عبدهللا  ،عبداحملسن طه يونسحتقيق    هـ(؛

 ص. 65م،  2023
 مسألة يف الصالة على املذهب احلنفي( 12)
 

عماد الدين عبدالرمحن بن حممد العمادي احلنفي   /املستطاع من الزاد ألفقر العباد ابن العماد
هـ،    1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -.وهدانرشا عطية  ؛ حتقيق  هـ(  1051)ت  

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2020
 )يف مناسك احلج( 

 
أليب احلسن الصغري حممد بن حممد الصادق السندي احلنفي  /منهل اهلداة إىل معدِّل الصالة

بريطانيا: مكتبة    -عبدهللا انان األمريكي، حممد سعد شيخ رمحت هللا.هـ(؛ حتقيق   1187)ت  
 م. 2022هـ،  1443، إمساعيل

 وهو شرح على "معدل الصالة" للربكلي. 
 

 1231سليمان بن حممد احلوات الشفشاوين )ت    /نص التقاييد األوىل يف إمامة املرأة ابلنساء
 هـ(؛ حتقيق احممد رمحاين. 

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع
 

عبدالكرمي الفك ون القسنطيين )ت   /شرح خمتصر األخضري  :نظم الدرر يف شرح املختصر
 مج.  3م،   2022هـ،  1444حزم، بريوت: دار ابن   -رفيق محيدة. هـ(؛ حتقيق 1073

 م؟  2022هـ،  1443اجلزائر: دار املالكية،   -وبتحقيق بلقاسم ضيف.
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األرواح وجناة  اإليضاح  هـ(؛   1069أليب اإلخالص حسن بن عم ار الشرنباليل )ت    /نور 
 .م 2023هـ،  1444إستانبول: دار السم ان،  -حتقيق حممد عبدالقادر العمر.

 العبادات، الفقه احلنفي.وهو يف 
 

 املعامالت وما إليها:
 )وهي ما عدا العبادات( 

ة على مذهب اإلمام مالك/   عبدهللا بن حممد اجلرجاوي  أحكام الطالق؛ ويليها أحكام الِعدَّ
إبراهيم شايب شريف.  1320)ت   املقتبس،    -هـ(؛ حتقيق حممد  دار  هـ،   1443بريوت: 

 م.  2022
 

ملعىن   الواقف  احلالفإرشاد  نية  التنبكيت    / وخصصت  الدار    -هـ(.  1036ت  )أمحد اباب 
 ص.  57م،  2022هـ،  1443البيضاء: دار كنوز الرتاث،  

 
بن  عبدالقادر بن احلسني  حميي الدين أبو الفضل    /األزهار النضرة يف حكم األراضي احملتكرة

 م. 2022هـ،    1444،  دار آمنة للنشر  عم ان:  -.مقتدر الكبيسي(؛ حتقيق  هـ  894ت  )  مغيزل
 

أليب بكر أمحد بن   /عن اإلمام الشافعي رضي هللا عنه يف احلالل واحلرام  األقسام واخلصال
الفهمي.هـ(؛ حتقيق    362  حنو  عمر اخلفاف )ت  زايد  أطلس   -عدانن  دار  املكرمة:  مكة 

  م. 2022هـ،  1444اخلضراء، 
 

برهان الدين إبراهيم بن حممد بن فرحون    /ومناهج اإلحكامتبصرة احلكام يف أصول األقضية  
الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،    -حممد صغريي الفياليل.هـ(؛ حتقيق    799املالكي )ت  

 م. 2022هـ،  1444
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والقات أكل الَكفتة  الثقات من  هـ(؛    974)ت    بن حجر اهليتمي أمحد بن حممد    /حتذير 
 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار امليمنة،  -.الشريفقيق موسى بن حيىي حت
 

  -.مقتدر الكبيسيحتقيق    ؛ي احلنفير شَ ور نَـ قاسم الدَّ   /حترير املقال يف أحكام أموال بيت املال
 م.  2022هـ،  1444، دار آمنة للنشر عم ان:

 
 (؛هـ  1231ت  )  سليمان بن حممد احلوات الشفشاوين  تغيري املنكر فيمن زعم حترمي السكَّر/

رمحاين[. عبدالكرمي  بن  ]حممد  رمحاين  احممد  لألحباث    فاس:  -حتقيق  الفهرية  فاطمة  مركز 
 ص.   132، م 2021هـ،  1442، والدراسات )مفاد(

 
  صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي   / قرير احلكم الشرعي يف تنفيذ الطالق البدعيت

 م. 2022هـ،    1444الكويت: دار أسفار،    -.حتقيق عبدالقادر حممد السيقيهـ(؛    761)ت  
 هـ(. 728)ت  أمحد بن عبداحلليم بن تيمية /احلائض طالق وقوع عدم يف فصل ملحق به:

 
وائل حممد بن كيكلدي العالئي؛ حتقيق  ال  /تقرير احلكم الشرعي يف تنفيذ الطالق البدعي

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -الشنشوري.
 يليه له: 
 بيان االختصاص مبا مينع االقتصاص. -

 إانفة احلظوة يف قاعدة ُمد ِّ َعجوة. -

 تيسري حصول السعادة وتقرير مشول اإلرادة. -

 دليل على أن للجمعة سنة قبلها. -

 جواب سؤال يف أن سورة الكوثر مكية أم مدنية؟  -
 

هـ(؛   765تصنيف تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )ت    /ثالث رسائل يف الكنائس
 م. 2022هـ،    1444،  مسلم  اإلمام  داراملدينة املنورة:    -.حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان



114 
 

 وهي:
 كشف الدسائس يف ترميم الكنائس.  -

 إيضاح كشف الدسائس يف عدم ترميم الكنائس.  -

 رسالة يف ترميم الكنائس.  -
 

رسائل ومالكية  : مثان  وأزهرية  ،حنفية  األ  ، زيتونية  وسبل    : وقافاأل:  حباس حول  احملاسن 
بوزغيبة  /االستثمار حممد  ودراسة  وحتقيق  للنشر،    -.مجع  لطائف  هـ،   1444الكويت: 

 .م2022
 

املبارك    /اجلهاد الُقميشي.  هـ(؛ حتقيق  181)ت  املروزي  عبدهللا بن   -عبداهلادي بن سعيد 
 م.  2022هـ،  1444الشافعي، عدن: دار اإلمام 

 
نور الدين أبو احلسن علي بن حممد بن أيب ُقصيبة   /خالصة عقد الدرر من خالصة عقد الغرر

هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق عبداملوىل هاجل.  910الغز ايل )ت حنو  
 .ص 408م،  2022

 
حممد بن محزة اآليديين الكوزل حصاري )ت    / ستعانة بقضاة السوء لبيع السلعرسالة يف اال

 . حممود رحيم عالوي دراسة وحتقيق؛ هـ( 1121بعد 
-331  صم(    2022هـ،    1443)  39/2ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةيف    ت نشر 

352 . 
 

(؛ حتقيق إبراهيم  هـ  1318  ت )  الربقاوي  يوسف بن عبدهللا  /ميان والنذور والتقليدرسالة يف األ
 .ثواب السلميبن 

  –   125م( ص    2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1نشرت يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع
155 . 
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وأحكامه  القاضي  يفصله  الذي  التسعري  يف  )ت   /رسالة  النابلسي  إمساعيل  بن  عبدالغين 

 . دراسة وحتقيق أيوب حممد جاسمهـ(؛  1143
 . 117-81 ص م( 2019 هـ، 1440) 2ع 2، العراق مججملة السالم اجلامعةنشرت يف 

 
 هـ(؛ حتقيق 1052أليب حامد حممد العريب بن يوسف الفاسي )ت  /رسالة يف العقوبة ابملال

 م. 2022هـ،  1443الكويت: دار املرقاة،  -.يونس بقيان 
 

هـ(؛ حتقيق تركي  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  رسائل يف الوقف/
 ص.   586، م 2022هـ،  1443، الكويت: األمانة العامة لألوقاف  -.النصرحممد حامد 

 وهي:
 وقاف.ألنصاف يف متييز ااإل

 النَّقل املستور يف جواز قبض املعلوم من غري حضور.
 النَّاضر يف ما يقبضه النَّاظر. الوجه 

 ابب الوقف من شرح التنبيه.
 ستنابة. االكشف الضبابة يف مسألة 

 ة. وركييف املسألة الدُّ  الزكيةاملباحث 
 د.يف وقف املؤيَّ القول املشيَّد 

 مسائل من ابب الوقف من احلاوي للفتاوي. 
 

 . مشهور بن حسن آل سلمان حتقيق  /ست رسائل يف الكنائس
طبعت مع كتاب احملقق: الكنائس بني األحكام الفقهية والوقائع التارخيية، املسمى ابلبخائس  

 مج.  3م،  2023هـ،  1444الكويت: دار إيالف الدولية،  -والنفائس يف أمر الكنائس/.
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  20هـ إىل اتريخ    958رمضان    17من اتريخ    58سجل حمكمة القدس الشرعية رقم  
 1444مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية،    - يم حسين رابيعة.إعداد إبراههـ/    957شوال  

 م.  2022هـ، 
 

هـ(؛   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  شرح الرحبية يف علم الفرائض/  
 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق إايد عبداللطيف القيسي.

 
هـ(؛ حتقيق   9رضي الدين عبدامللك بن إسحاق بن فتحان القمي )ق  شرح املسألة النهبية/  

 حممد عباس العلوي. 
 م(. 2021هـ،  1443) 15نشر يف جملة احملقق، العراق، ع

 )األصل للحلي، واملقصود هنب املال بدون رضا صاحبه( 
 

أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا بن راشد القفصي املالكي الفائق يف معرفة األحكام والواثئق/  
 هـ(. 736)ت 

 م، ... 2022هـ،  1443حتقيقه يف جامعة وهران، 
 

والتحذير   الشديد  التغليظ  من  ذلك  يف  وما  وحترميها  اخلمر  شارب  بعقوبة  تتعلق  فصول 
أليب العباس أمحد بن أيب بكر الكاملي األكيد وعقوبة شارهبا يف الدنيا واآلخرة شرع ا وقدر ا/  

شحالتوغ.  835)ت   آل  رفقي  شوكت  حتقيق  للنشر،    -هـ(؛  مسك  هـ،   1444عم ان: 
 .م2022

 
)ت  عبدالعزيز بن حممد الرحيب  /اح الراتج املرصد على خزانة كتاب اخلراجفقه امللوك ومفت

 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق أمحد عبيد الكبيسي. 1184بعد 
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و بعضه  أالقول الفصل املؤيد املنصور يف مساع دعوى النساء بعد الدخول بكل املعجل  
هـ،    1444بريوت: دار املقتبس،    -.هـ(  1332)ت    السادات   راغب عبدالغين  / من املهور

 م.  2022
 

دراسة وحتقيق   /هـ(  1329  –  1328كّناش مستفاد أحباس طنجة: املداخيل والصوائر ) 
 م.   2022هـ،  1443طنجة: سليكي أخوين،  -عبداجمليد خي ايل، رشيد العفاقي.

 
 1443،  مؤسسة املبدع الصغريالقاهرة:    - .للرحيبمتون الفرائض، ومنظومة القالئد الربهانية  

 م.  2021هـ، 
 

ي مارين صدقدراسة ونشر وحتقيق/    رية:دسكنجمموعة احلجج الشرعية احملفوظة مبكتبة اإل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -أمني.

اليت)ا األراض  لتطورات  والقضاء يفوملكيتها    يطرأت على  التاسع عشر من    واجملتمع  القرن 
 (خالل أنواع احليازة وامللكية 

 
التسرتي  أمحد بن نصر هللا  حمب الدين    /مسألة يف الوصية وملحق هبا مخسة نصوص للمؤلف 

 حممد بن فهد القحطاين.هـ(؛ حتقيق  844البغدادي )ت 
- 55ص    م(  2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع  ت نشر 

104 . 
 

املصباح املضي يف بطالن حكم من جعل مستند حكمه ظنه عدم الفرق بني الشرط املنسي 
راشد بن سعود هـ(؛ حتقيق    948شهاب الدين أمحد بن حيىي بن عطوة احلنبلي )ت  واللفظي/  

  م. 2022هـ،  1444ئف للنشر، الكويت: دار لطا -العمريي.
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ضياء الدين حممد بن حممد بن أيب زيد بن اإلخوة القرشي )ت  معامل الُقربة يف أحكام احِلسبة/  
 م.   2023هـ،    1444املنصورة: دار ابن عباس،    -هـ(؛ حتقيق حممد حسني الدمياطي.  729

 
عبدالستار ـ(؛ حتقيق  ه  1106  ت خليل بن ويل احلنفي )  /اماملقصد التام مبعرفة أحكام احلمّ 

 ص. 303م،  2022هـ،   1443العراق: مؤسسة انشرون،  -.علي عباس
 

 1127الشافعي )ت    عبداملعطي بن سامل السمالوي   /املنح الطائلة يف أحكام املسائل العائلة
 هـ(؛ حتقيق فهد بن صاحل اللحيدان.

 م(. 2022هـ،  1443رمضان  -)رجب   57نشر يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ع
 )يف الفرائض(

 
ش عن  املناهي  هود الناهي  وارتكاب  العس ال   /املالهي  بن  إمالء أيب حممد عبدهللا بن فرج 
 م   2022هـ،    1444عم ان: دار الفتح،    -ري.هـ(؛ حتقيق رضوان احَلصر   487الطليطلي )ت  

 
وجيه الدين عبدالرمحن بن زايد املقصري    / النقول العذبة املعينة املستفاد منها صحة بيع العينة

 هـ(؛ حتقيق زايد بن صاحل التوجيري. 950)ت 
ع السعودية  الفقهية  اجلمعية  جملة  يف  اآلخر    56نشر  اآلخرة    -)ربيع  هـ،   1443مجادى 

 م(.2021
 

أليب العباس أمحد بن عبدهللا اليزانسي التلمساين )ق   /عاصم يف شرح حتفة ابن عاصموشي امل
م،   2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب. 11

 مج. 4
 (واألحكام يف نكت العقودواملقصود ابلتحفة: حتفة احلكام )
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وكشف    ونفيس النفائس يف حترير مسألة الكنائس  كنيسة اليهود وفاء العهود يف وجوب هدم  
حتقيق  هـ(؛    905بن ُعبيَّة )ت  شهاب الدين أمحد بن حممد    /ما للمشركني من الدسائس
  م. 2022هـ،  1444، مسلم اإلمام داراملدينة املنورة:  -.مشهور بن حسن آل سلمان

 
 التصوف اإلسالمي 

هـ(؛   973عبدالوهاب بن أمحد الشعراين )ت    /يريد اخلالقآداب املريد الصادق مع من  
  1444القاهرة: علم إلحياء الرتاث؛ الكويت: دار الضياء،    -حتقيق إبراهيم صالح اهلدهد.

 م.  2022هـ، 
 ومعه: السر الرابين يف معرفة طريقة الشعراين/ أليب األنس حممد املليجي الشافعي.

 
  / والكشف عن مناهج السالكني والتوفر إىل عبادة رب العاملنياإلابنة عن طرق القاصدين  

القاهرة:   -حتقيق عادل سامل جاد هللا.هـ(؛    406)ت    يب بكر حممد بن احلسن بن فوركأل
 هـ.  2023هـ،  1444مركز إحياء للبحوث، 

 
األمحدي )ت أمحد بن إبراهيم    /رشاد املسلمني لطريقة شيخ املتقني القطب أمحد الرفاعيإ

 ص. 152م،    2022هـ،    1444بريوت: كتاب،    -هـ(؛ اعتىن به عاصم إبراهيم الكيايل.  694
 

هـ(؛   1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت  إيضاح املقصود من معىن وحدة الوجود/  
 م. 2022هـ،  1443اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية،  -عبدهللا خضراوي. حتقيق
 هـ(. 1224تقييدان يف وحدة الوجود/ أمحد بن عجيبة احلسين )ت يليه: 

 
والبكري/   والشاذيل  مشيش  البن  الربية  خري  على  صلوات  شرح  يف  الشاذلية  التجليات 

القاوقجي احملاسن  أيب  بن  بن خليل  به موسى شومان    1305)ت    شرح حممد  اعتىن  هـ(؛ 
طه السيد  نصر  األزهري،  معروف  عبدالعزيز  للنشر،    -.الصديقي،  الصيب  الوابل  القاهرة: 

 م. 2022هـ،  1444



120 
 

 
هـ(؛   916)ت  شهاب الدين أمحد بن شعبان الغزي حتذير السالك من الوقوع يف املهالك/ 

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -.حتقيق حممد سوري
 يليه له: األسرار اجللية يف جواب األسئلة الصوفية.

 
على   اهلمم  ذوي  احِلكمتنبيه  ألفاظ   هـ(؛   899)ت    زروق الفاسيبن حممد  أمحد    /معاين 

 . م 2023هـ،  1444، الكويت: دار الضياء -.بعناية نزار محادي
 

اخلمسة الدين  /اجلواهر  خطري  بن  إبراهيم   970)ت    العطار  حممد  عاصم  به  اعتىن  هـ(؛ 
 ص. 320م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -الكيايل.

 .يبحث يف أسرار العبادة والطالسم واألحوال واملقامات ومعرفة هللا تعاىل
 

حميي الدين حممد بن علي بن عريب   /الدر املكنون املشحون ابلعلوم، وهو كتاب األرواح
  2022هـ،    1443سنابل للكتاب،  القاهرة:    -.أمين محدي األكربي  ]حتقيق[هـ(؛    638)ت  
 ص.  528م، 
 

)ت قدور بن سليمان املستغامني    /درر الفيض اللدين فيما يتعلق ابلكسب العياين والسين
  .م2022هـ،    1443،  ألفا للواثئق  قسنطينة  -هـ(؛ حتقيق العريب بوعمامة، فرعون محو.  1322

 
 638عبداملعطي بن حممود اللخمي )ت  شرح الرسالة القشريية/    :الداللة على فوائد الرسالة 

 مج   5،  م  2022هـ،    1444دمشق: دار التقوى،    -بعناية أنس حممد عدانن الشرفاوي.هـ(؛  
 ومعه: جواابت اإلمام املهدوي عن مسائل يف الرسالة القشريية.
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حممد العريب العلوي املدغري    /رسالة الطريقة الدرقاوية يف مقاومة التدخل األجنيب يف املغرب
  2021هـ،    1442،  مطبعة آنفو برانتفاس:    -حتقيق عمر صوصي علوي.ـ(؛  ه  1309  )ت 
 . ص 170م، 
 

وحدة الوجود يف    - حتقيق سعد عبداللطيف فودة.هـ(؛    952)ت    هباء الدين زاده   / رسالة 
 م. 2022هـ،  1443عم ان: األصلني للدراسات والنشر، 

 ومعه للمحقق: موقف اجليلي من عذاب أهل النار من خالل كتاب اإلنسان الكامل. 
 

مراكش:   -.وديع زرهون   اعتىن به  /هـ(  656  –  591)  رسائل سيدي أيب احلسن الشاذيل
 ص. 400، م 2022هـ،  1443 ، حباث والدراسات االدبية املغربيةمركز األ

 
أمحد بن عبداألحد   /رسالة  (313)وعمدة املسائل الصوفية من    زبدة الرسائل الفاروقية

؛ حتقيق أمحد فريد تعريب يونس عبدالرمحن النقشبندي؛  هـ(  1034الفاروقي السرهندي )ت  
 م.  2022هـ،  1444إربد: ركاز للنشر،  -املزيدي.

 
عبدهللا بن علوي احلداد  ر/  سبيل االدّكار واالعتبار مبا ميّر ابإلنسان وينقضي له من األعما

هـ،   1442إندونيسيا: مكتبة الرتمسي للرتاث،    -؛ حتقيق ابن جرجو اجلاوي.هـ(  1011)ت  
 م.  2021

 
 مراد بن جاويش الرومي   /مورد تعريف حروف الصويف للشيخ ابن عريبذكر  السر اخلفي يف  

م،   2022هـ،    1444،  كتاب انشرونبريوت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  1030)ت  
 ص. 272
 يليه: 

 هـ(. 1046بيان األسرار للطالبني/ عمر الفؤادي اخللويت )ت 
 هـ(. 1143أنوار السلوك يف أسرار امللوك/ عبدالغين النابلسي )ت 
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الشاذلية/   احِلكم  على  الكمالية  يليه:    1317مصطفى كمال الشريف )ت  السوانح  هـ(. 
الوظي لتنوير  األفكار: شرح  الشاذلية/ مصطفى جنا البريويت )ت  كشف األسرار   1350فة 

الشعار. رشيد  عبدالرمحن حممد  حتقيق  الشاغوري؛  عبدالرمحن  تعليق  هـ،   1421؟،    -هـ(؛ 
 م؟  2020

 
العطائية احلكم  ألفاظ كتاب  شرح  معاين  على  واهلمم  العقول  لذوي  اإلفادة  مفتاح  أو   ،

: دار ابن حزم، بريوت   -هـ(؛ حتقيق مصطفى مرزوقي.  899أمحد زروق الفاسي )ت  احلكم/  
 م. 2023هـ،  1444

 
عبداملعطي بن حممود اللخمي  شرح الرسالة القشريية، املسمى الداللة على فوائد الرسالة/  

أبو سامل.  638)ت   الكويت: دار    -هـ(؛ حتقيق أمحد رجب  الرتاث؛  القاهرة: علم إلحياء 
 مج.  4م،  2022هـ،  1444الضياء، 

 
أمحد بن أيب  يت بذايت/  شرح قصيدة الشيخ العارف ابهلل عبدالغين النابلسي اليت مطلعها ِلَذا

هـ،    1444زجنبار،    - هـ(؛ اعتىن به حممد أبو بكر ابذيب.  1343بكر بن مسيط ابعلوي )ت  
 م.  2022

 
  حممد بن خليل بن أيب احملاسن القاوقجي شوارق األنوار اجللية يف أسانيد السادة الشاذلية/  

السيد   1305)ت   نصر  األزهري،  عبدالعزيز معروف  املنقوش،  به حممد عوض  اعتىن  هـ(؛ 
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: الوابل الصيب للنشر،  -.طه
 

؟: ايمسينا للرتمجة والنشر،    -هـ(.  1316حسن بن حممد ابقر األصفهاين )ت  عرفان احلق/  
 م. 2022هـ،  1443

 )تصوف شيعي( 
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حتقيق احلبيب ؛  هـ(  1328)ت    علي بن أمحد الدرقاوي اإللغي  /لعرفان قد اجلمان ملريد اع

 بن أمحد الدرقاوي. 
 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشر يف جملة اجلزولية، املغرب ع

 
أليب الفيض حممد بن حممد مرتضى عقد اجلوهر الثمني يف الذكر وطرق اإللباس والتلقني/  

 1444، القاهرة -هـ(؛ حتقيق حممد عوض املنقوش، عبدالعزيز معروف. 1205الزبيدي )ت 
 م.  2022هـ، 

 
  1328حممد أبو اهلدى الصيادي الرفاعي )ت    /العناية الرابنية يف ملخص الطريقة الرفاعية

 ص.  72م،  2022هـ،  1443، كتاب بريوت:   -اعتىن به عاصم إبراهيم الكيايل. هـ(؛
 

هـ(؛ حتقيق بالل حممد    632شهاب الدين عمر البكري الشهرزوري )ت  عوارف املعارف/  
 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار التقوى،  -حامت السقا.

 البديعة، املسماة أبنوار السرائر وسرائر األنوار.    ومعه وصيته، ونبذة من عقيدته، ورائية الشريشي
 

هـ(؛ حتقيق    1238علي بن حممد الرشيت )ت بعد    /على الصوفية  د يف الر   ، فاحتة الكتاب
 م. 2021هـ،  1442قم: دار زين العابدين،  -هادي مكارم الرتبيت.

 
أليب   /والفقه ابلطريقةة ويصل األصول  على وجه جيمع بني الشريعة واحلقيق  قواعد التصوف 

)ت   الفاسي  زروق  أمحد  بن  أمحد  حتقيق    899العباس  طيب.وشرح  هـ(؛  إدريس    -حممد 
 . (ص 1280) مج 2 م، 2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
 1126املختار بن أمحد الكنيت )ت    / الكوكب الوقّاد يف ذكر فضل املشايخ وحقائق األوراد

 م.  2022هـ،  1443اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية،  -عبدهللا خضراوي.هـ(؛ حتقيق 
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القاهرة:   -.نصارمجع وترتيب حممد عبدالقادر  جمموع أوراد وصلوات حميي الدين بن عريب/  

 م. 2022هـ،  1444دار اإلحسان، 
 ورسالة النور واملظهر/ أمحد بن سليمان األزوادي. 

 
عبدالعزيز بن   /شرح هداية األذكياء إىل طريقة األولياء  مسلك األتقياء ومنهج األصفياء يف 

الكبري )ت   الدين  املزيدي.  994زين  فريد  العربية  القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق أمحد  ،  دار اآلفاق 
 م. 2022هـ،  1443

 
هـ(؛   670)ت    عز الدين أمحد الصيادي الرفاعي  /احملمدية يف الوظائف األمحديةاملعارف  

 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار الدقاق،  -.حتقيق أمحد رمزه بن محود جحا
 ص. 248م،  2022هـ،  1444بريوت: كتاب انشرون،  -وابعتناء إبراهيم عاصم الكيايل.

 
 -أبو العال عفيفي.  حتقيق؛  هـ(  412)ت  الرمحن حممد بن احلسني السلمي  أليب عبد  /املالمتية

 .م 2022هـ،  1443، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية
 

الرمحانية/   الطريقة  مبادئ  يف  السكالوية  )ت  املنظومة  الزواوي  السكالوي  املهدي  حممد 
 م.  2022هـ،  1443 اجلزائر: املكتبة الفلسفية الصوفية، -هـ(؛ حتقيق حاج بنريد. 1278

 
املنهج املطهر للجسم والفؤاد من سوء الظن أبحد ابلعباد، املسمى طهارة اجلسم والفؤاد  

العباد جبميع  الظن  سوء  الشعراين )ت    /من  هـ(؛ حتقيق حممود   973عبدالوهاب بن أمحد 
 جـ. 3م،  2022هـ،   1444القاهرة: دار اإلحسان،  -مرسي حسن.
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الفضل   التجاين ميدان  العباس  أليب  الكمال  جوهرة  رائحة  شم  يف  بن    /واإلفضال  عبيدة 
الصغري التيشييت  حممد  أنبوجة  عليها عاصم    1284)ت    بن  وعلق  هـ(؛ ضبطها وصححها 

 ص. 128م،  2022هـ،  1444، كتاب انشرونبريوت:   -إبراهيم الكيايل.
جوهرة الكمال/ مجعها علي حرازم  يليه: الفيوضات الرمحانية يف شرح عني الرمحة الرابنية: شرح  

 بن العريب الفاسي.
 

 -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  917علي بن ميمون احلسين اإلدريسي )ت    /حنُو القلب
 ص. 128م،  2022هـ،  1443، كتاب بريوت:  

 )حنو وتصوف( 
 

ري السباعي    /نصرة الشرفاء يف الرد على أهل اجلفاء   1224السائحي )ت  حممد بن املش ِّ
 م. 2022هـ،  1443، دار اآلفاق العربية القاهرة: -حتقيق أمحد فريد املزيدي. هـ(؛

 )تصوف وآداب وأخالق( 
 

بعد االنتقالن تعاىل  ألولياء هللا  إبثبات التصرف  واالتصال  القرب  هاب الدين  ش   / فحات 
عم ان: دار النور املبني،   -.النصعمر قيق سلوى حت ؛هـ( 1098 احلموي )ت أمحد بن حممد 

 م. 2022هـ،  1443
 

عبداحلافظ بن علي املالكي    /هداية الراغبني يف السري والسلوك إىل ملك امللوك رب العاملني
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار الصاحل،  -هـ(؛ حتقيق أمحد نبوي. 1303)ت  اخللويت

 
عبدالغفار   /هل التوحيد والتصديق واإلميان أبولياء هللا تعاىل يف كل زمانأالوحيد يف سلوك  

بريوت: دار الكتب    - هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  708بن أمحد بن نوح القوصي )ت  
 ص(.  712مج ) 1جـ يف  2م،  2022هـ،  1444العلمية، 
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 العلوم االجتماعية والسياسية والتعليمية 
 

 ص.  121حتقيق داان الربزجني، هـ(؛  256حممد بن سحنون )ت  /آداب املعلمني
ملحًقا هبا آراء القاضي ابن العريب والفيلسوف ابن خلدون يف التعليم وآراء اإلمام أيب حامد  

 الغزايل يف فضل التعليم ووظائف املعلم. 
 م. 2022هـ،  11/1/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  - عيون.حتقيق بشري حممد  ؛  هـ(  360أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت    /أخالق العلماء

 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار مكتبة البيان،  
 

؛ حتقيق  هـ(  774)ت    امللوي  حممد بن أمحد  /بيان شرف العلم وفضله وأنواع الكرامة ألهله
 ص.  43، طه حممد فارس

 م. 2022هـ،  5/5/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

التاسع عشر من خالل دفرت حساابت  جتارة اخليل واإلبل واملاشية يف الكويت يف القرن  
إعداد عبدهللا يوسف الغنيم، فيصل عادل الوزان،   /م(  1878  –  1867)  خالد اخلضري 

 م. 2022هـ،  1443الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية،  -صالح علي الفاضل.
 

بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين    /تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم
العلمية عبداإلله بن حسني   733)ت   هـ(؛ حققه فادي املغريب؛ علق عليه من واقع احلياة 

 م.  2022هـ،  1444عم ان: دار الفتح،  -العرفج.
 

الطلبة إرشاد  يف  النصيحة  هـ(؛ حتقيق حممد    1058يِّبوَرَك بن عبدهللا السماليل )ت    / َتام 
 م.  2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -ت دخيل.أي

 )يف التعليم(
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 - .موسى الكواديهـ(؛ اعتىن به    1311)ت    علي السلطيتوضيح املراد من ألفاظ املرصاد/  

 ص. 149م،  2017هـ،  1439، اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان  :داغستان ،حماج قلعة
 املعلم واملتعلم()وهو شرح على كتابه املرصاد، يف آداب 

 
هـ(؛ حتقيق   1098شهاب الدين أمحد بن حممد احلموي )ت    /الدر املنظوم يف فضل الروم

 م. 2023هـ،  1444عم ان: دار النفائس،  -كوثر حسني.
 

املؤسسة    بريوت:  - ؛ حتقيق محد البليهد.علي بن يونس السعدي  /رقائق احللل يف دقائق احليل
  م. 2022هـ،  1444، العربية للدراسات والنشر

 )يف احليل السياسية( 
 

على رسالة تعليم املتعلم طريق    هـ[  9]ق  شرح اإلمام العالمة الشيخ إبراهيم بن إمساعيل  
الزرنوجي.  التعلم الدين  العلمية،    -لربهان  الكتب  دار  م،    2022هـ،    1443بريوت: 
 ص.144

هـ(،   1007)سبقت اإلشارة إىل أن هذا الشرح من أتليف حيىي بن بري علي نوعي زاده )ت  
وأنه منسوب إىل زين العرب إبراهيم بن إمساعيل. ومل تذكر وفاته، ويف مقدمته ثناء على السلطان  

 هـ(.  1003السلطان مراد عام  مراد خان ابن السلطان سليم خان، وقد تويف
 

هـ(؛ حتقيق    276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت    /فضل العرب والتنبيه على علومها
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -وليد حممود خالص.

 
فرنسام ووزراء  ملوك  إىل  اجلزائر  داايت  إلياس؛    أوجان بالنتيت؛ ترمجة ججيك   /راسالت 

 م.  2022هـ،  1443اجلزائر: دار الوعي،   -حتقيق سالمنية بن داود.
 ( م 1833-1700)اجملموعة الثانية 
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القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،    -هـ(.  1339ويل الدين يكن )ت    /املعلوم واجملهول

 م. 2022هـ،  1443
 

  1002جعفر بن مريان البوبكاين السندي )ت    / هنج التعلم كما جيب على املعلم واملتعلم
 هـ(؛ حتقيق ايسر حممد ايسني.

 . ىل هناية الباب الثالثإمن بداية الكتاب 
 .م( 2021هـ،  1442) 17ع  4مج ، العراقجملة الدراسات الرتبوية والعلميةنشر يف 
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 اللغة العربية 
 

  1244  )ت   يوصل ملاالسعدي  بن حيىي  حها صاحل  ر نظمها وش  /اخلط   م علم رس  يف أرجوزة  
   . انجي هالل ،زهري غــازي زاهد ـ(؛ حتقيقه

- 95م، ص    2020ـ،  ه  1441،  خطوطــات حتقيق امل  يفآفاق  نشره احملقق األول يف كتابه  
143 . 

 
  340أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجَّاج )ت  اشتقاق أمساء هللا عزَّ وجلَّ وصفاته/  

بريوت: مؤسسة الضحى للنشر؛ كركوك: مكتبة أمري،    -د الشُّجريي.هـ(؛ حتقيق هادي أمح
 م. 2022هـ،  1443

 
شتقاق أمساء نطق هبا القرآن وجاءت هبا ااملسمى مبعرفة    ،شتقاق األمساء وأتويل األمثالا

يب بكر حممد بن عبدهللا بن عبدالعزيز السجستاين  أل  /السنة واألخبار وأتويل ألفاظ مستعملة
  هـ،   1444عم ان: دار ورد األردنية،    -حتقيق حممد جملي راببعة. هـ(؛    450الكاتب )ت بعد  

 م.  2022
 

هـ(؛ حتقيق   611أليب احلسن علي بن املفضَّل املقدسي )ت  ة/  ة يف كيفية النسبة إىل أميَّ األمنيَّ 
 نواف بن أمحد حكمي. 

 رسالة يف الصرف. 
 هـ(.   1443)شوال  2جـ 65يف جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام، الرايض ع ت نشر 

 
والكوفيني البصريني  بني  اخلالف  مسائل  يف  عبدالرمحن بن حممد  أليب الربكات    / اإلنصاف 

القاهرة: مكتبة    -، مزيدة ومنقحة.2ط  -جودة مربوك حممد.حتقيق  هـ(؛    577األنباري )ت  
 ص.  732، م 2019هـ،  1440، اآلداب 
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 1165إمساعيل بن غنيم اجلوهري )ت    /بلوغ املرام بشرح ديباجة قطر الندى البن هشام
احلياين.حتقيق  هـ(؛   إبراهيم  للنشر،    -زايد  األندلس  مشس  م،    2022هـ،    1443بغداد: 
 .ص136

 
مجع وتوثيق ودراسة    هـ(؛  207الفر اء )ت  أليب زكراي حيىي بن زايد  البهّي: ما تلحن فيه العامة/  

حسني. مظفر  دايىل،    -تبارك  جامعة  لرسالة    2022هـ،    1444دايىل:  مكمل  )حبث  م 
 املاجستري(. 

 
ابألندلسي املوسوم  العروض  علم  يف  املختصر  مشكالت  بن جمد الدين  عبداحملسن    /بيان 

] القيصري   أبو جحجوح  [؛هـ  872  ت الرومي  الكتب  بريو   -.حتقيق خضر حممد  دار  ت: 
 ص.  176م،  2022هـ،  1444العلمية، 

بعنوان:   إليه  اإلشارة  سبقت  الذي  نفسه  املسماة  )لعله  األنصاري  اجليش  أيب  رسالة  شرح 
 "(."العروض األندلسي

 
علي حسني  هـ(؛ حتقيق    1170)ت    حممد بن الطيب الفاسي  /حترير الرواية يف تقرير الكفاية

 م. 2023هـ،  1443القاهرة: درة الغواص للنشر،  -.اخلليليالبواب؛ عين به بالل 
 شرح لكفاية احلفاظ يف اللغة وغريب األلفاظ البن األجدايب.

 
وأتنيثه/   القوم  بن كمال ابشا )ت  تذكري  بن سليمان  الدين أمحد  هـ(؛ حتقيق    940مشس 

 صفاء صابر البيايت.
 م(  2022هـ،  1444ربيع األول  -نشر يف جملة العرب، الرايض )حمرم 

 
  - هـ(؛ حتقيق ايسر حيىي تربه جي.  392أليب الفتح عثمان بن جين )ت  التصريف امللوكي/  

 ص.   120م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم، 
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تعريب الرسالة الفارسية العصامية يف االستعارات، املسماة رسالة يف بيان اجملاز وأقسامه/ 
 -أيوب عبدالفتاح خالد.  هـ(؛ حتقيق  1113)ت    السلنيكيمنجم ابشي  أمحد دده بن عيسى  

 م.  2022هـ،  1444عم ان: دار النور املبني، 
 األصل للعصام اإلسفراييين. 

 
دفرت تعريفات حيتوي على سؤاالت وجواابت حنوية وصرفية/  تعريفات حنوية وصرفية، أو  

 هـ(؛ حتقيق مصطفى العلوي )نسخة إلكرتونية(.   1310حممد حافظ خليل اخلالدي )ت بعد  
 

هـ(؛   745)ت    األندلسيأثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف    /تقريب املقرب يف النحو
 ص. 104م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  - حتقيق حممود أمني السيد.

 
ال ت بكّف  احَلضري  املنطق  املُضريلقومي  َفر  الطيب  حممد  بن  حممد  / سان   1330)ت    النـَّيـر

 م. 2022هـ،  1444تونس: دار العلم،  -(؛ حتقيق أمين بن محيدة، أمساء فرحات.هـ
 ( بني هلجة تونس والفصحىالفروق )
 

احممد بن علي  مجلة خمتصرة مفيدة على حبور اخلزرجية الشهرية يف علم العروض والقافية/  
  1444أكادير: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق املهدي بن حممد السعيدي.  1162)ت    اكبيل اهلوزايل

 م؟  2022هـ، 
 . مع جرد موسع للشروح واحلواشي والتعليقات والرتمجات وسائر ما ألف حول املنظومة اخلزرجية

 
هـ(؛ حتقيق حممود إبراهيم   927أمحد بن حممد املنويف )ت    /اجلواهر املضية يف شرح اجلُرُّومية

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: دار النرباس،  - وري.الباج
 

  901زاده نظام الدين عثمان بن عبدهللا اخلطائي )ت  لتفتازاين/  احاشية اخلطائي على خمتصر  
 عبداخلالق حممد التلب.هـ(؛ حتقيق 



132 
 

 هـ(. 1441 رجب) 56يف جملة العلوم العربية، الرايض ع ت نشر 
 )خمتصر املعاين(

 
حتقيق اين على شرح التصريف للتفتازاين/  هـ( على حاشية اللقّ   992حاشية العبادي )ت  
 م. 2022هـ،  1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -سهيل خلف اجلبوري.

 هـ(.  958ومعه حاشية انصر الدين اللق اين )ت 
 

حممد  هـ(؛ اعتىن به  1282)ت  مرتضى علي الُعراديحاشية الُعرادي على تصريف العزي/ 
م،   2018هـ،    1439،  اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان  :داغستان  ،حماج قلعة  -.الُغُدبِّري

 ص.  95
َلو الثغوري. نـر  وعليها: حاشية أَمِّررخِّ

 
  - حتقيق حلي عبدالرحيم خيال.  /حاشية العالمة الشيخ حسن العطار على شرح األزهرية

 م.  2023هـ،  1444القاهرة: دار الصاحل، 
 وأبعلى احلاشية: أصل املنت وشرحه خلالد األزهري.

  هـ(. 1313وابهلامش: تقريرات مشس الدين بن حممد بن حممد األنبايب )ت 
 

هـ( على شرح األزهرية يف علم العربية/   1250حاشية العالمة الشيخ حسن العطار )ت 
 م. 2023هـ،  1444الدمام: مكتبة املتنيب،  -حتقيق أمحد التجاين اثين سعد األزهري.

   هـ(. 1313ويف هامشها زبدة من تقريرات مشس الدين بن حممد بن حممد األنبايب )ت 
 

بعض   شرح  على  األزهريحاشية  رحياوي  ألعبدالرمحن بن حممد العاري ا  /اآلجرومية خلالد 
 هـ(؛ حتقيق دسوقي حممد السخاوي. 1128)ت 
 هـ(. 1441 حمرم) 54يف جملة العلوم العربية، الرايض ع ت نشر 
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إعداد فوزي على املصباح شرح مفتاح العلوم/    هـ[  954]ت  حاشية حميي الدين الفناري  
 م. 2023هـ،  1444القاهرة: دار اإلحسان،  -عبدالعال.عيد 

 
الرايض: جامعة اإلمام،   -حتقيق ليلى بنت سعيد الكلثم.حاشية مال خسرو على املطول/  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444
 )املطوَّل شرح على تلخيص املفتاح للتفتازاين(

 
 816حممد الشريف اجلرجاين )ت  أليب احلسن علي بن  احلدود اجلليلة، أو حدود النحو/  

 هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل. 
 م(.  2021هـ،  1443)حمرم  10نشر يف جملة اخلزانة، العراق ع

 
 هـ(. 1178بعد    ت )  املالكيالدجلموين    بن أمحد   محدأ  /قطر الندى  بشرححســن بيان الندى  

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

هـ(؛ حتقيق بدر بن طاهر    732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت  حسن الصياغة يف فن البالغة/  
 الطرقي. 

 م(.  2022هـ،  1443) 1جـ 5عاإلسالمية للغة العربية وآداهبا   اجلامعةنشر يف جملة 
 

 . حممد هادي البع اج  دراسة وحتقيق  (؛هـ  1276  )ت قبلقاسم املغريب    /حقائق يف علم النحو
 .68-47  م( ص  2022  هـ،  1443)  65، النجف عسالمية اجلامعةكلية اإلالجملة  نشر يف  

 
دراسة    ؛(ـه  1257عبدالرحيم بن عبدالكرمي الصفي بوري )ت    /حل شواهد الفوائد الضيائية

 2022هـ،    1443بغداد: مشس األندلس للنشر،    -.اثمر محزة علي  ،وحتقيق عمر حسن رشيد
 ص.  216م، 

 م( 2021 هـ، 1442) 24ع 1، العراق مجداب جملة مداد اآلوسبق نشره هبذا التحقيق يف 
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 1299  ت عليش املالكي )بن أمحد  حممد  يف علم الصرف/    حل املعقود من نظم املقصود

 ص. 368م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.(هـ
 يليه: 

 هـ(. 1302علم الصرف/ أمحد بن عبدالرحيم الطهطاوي )ت نظم املقصود يف 
 هـ(. 150املقصود يف الصرف/ أليب حنيفة النعمان بن اثبت )ت 

 موصل الطالب شرح منح الوهاب يف قواعد اإلعراب/ عليش.
 

القاهرة:    -حتقيق إمساعيل أمحد حامد.حواشي ابن هشام األنصاري على ألفية ابن مالك/  
 م. 2023هـ،  1444ر، عامل الثقافة للنش 

 
هـ(؛ حتقيق سامح جمدي    628حيىي بن عبداملعطي الزواوي )ت  /    الدرة األلفية يف علم العربية

 م )ماجستري(. 2023هـ،  1444القاهرة: املعهد العايل للدراسات اإلسالمية،   -عيد.
 ( يف النحو والصرف واخلط ،وهي املعروفة أبلفية ابن معط)
 

  1085مهذب الدين أمحد بن عبد الرضا البصري )ت بعد رسالة يف البالغة والفصاحة/ 
 هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل. 

 م(. 2021هـ،  1442) 1ع 48نشرت يف جملة املورد مج
 

والوصل القطع  بيان مهزة  يف   ؛ هـ(  838اجلرحاين )ت  بن الشريف  حممد بن علي    / رسالة 
 . جنالء محيد جميد 

 .206-179م( ص 2021 هـ، 1442) 43، العراق عجملة املصباحنشرت يف 
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مشس الدين حممد بن   /رسالة يف حتقيق الوضع وما له من األقسام وشيء مما يتعلق بذلك
األنبايب خالد.  1313)ت    حممد  عبدالفتاح  أيوب  حتقيق  املبني،    -هـ(؛  النور  دار  عم ان: 

 م. 2023هـ،  1444
 وهبامشها منهوات املؤلف.  

هـ(، املسماة زهر الروايب يف توضيح    1305يليها حاشية العالمة عبداهلادي جنا األبياري )ت  
 وضعية الفاضل األنبايب. 

 
؛  هـ( 684اإلسفراييين )ت الفاضل د بن حممد حمم اتج الدين رسالة يف اجلملة اخلربية/

 . عمر اثبت اجلبوريحتقيق 
- 198 م( ص 2022 هـ، 1443) 35ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشرت يف 

218 . 
 

  - هـ(؛ حتقيق ندى صاحل يوسف.  1221عبدهللا بن حممد الكردي البيتوشي )ت  رسائل لغوية/  
 ص. 198م،  2020هـ،  1441بغداد: مشس األندلس للنشر، 

  
)ت   الكناينعز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة  الرصانة والرصافة يف لطائف اإلضافة/  

 هـ(؛ حتقيق عبدهللا محيد حسني.  819
-375  م( ص  2022هـ،    1443)  2ع  1، العراق مجسالميةجملة الباحث للعلوم اإلنشر يف  

396 . 
 )يف علم النحو(

 
حتقيق أمحد هـ(؛    1315أمحد بن خالد الناصري )ت    /ن زهر األفنان من حديقة ابن الوانّ 

 مج.  5، م 2022هـ،  1444، قطر الندى: جنيبويهالدار البيضاء:  -.بن عبدالكرمي جنيب
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اليت مدح هبا السلطان حممد هـ(  1187)ت  )شرح ألرجوزة الشاعر أمحد بن حممد بن الوانن 
عيل، وفيها أخبار العرب وعوائدهم، وبنيَّ الشارح ما حتتوي عليه من لغة بن عبدهللا بن إمسا

 وحنو وبيان وبديع ومعان( 
 

هـ(؛ حتقيق   730حممد بن علي اجلرجاين )ت بعد  سرائر العربية يف شرح الوافية احلاجبية/  
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: املكتبة اخلريية،  -مصطفى حممود أبو السعود.

 
أبيات   للجاميشرح  الضيائية  املسمى  الفوائد  اجلامي،  أبيات  شرح  بن   /السامي  إبراهيم 

  -هـ(؛ حتقيق حممد خري آجات.  1126)ت  مصطفى بن طرسون، الشهري بَوحردي الرومي  
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار الشفا، 

 
  709البعلي )ت  مشس الدين حممد بن أيب الفتح  شرح ألفية ابن مالك: قسم التصريف/  

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: دار الذخائر،  -هـ(؛ حتقيق إمساعيل أمحد حامد.
 

 حتقيق؛  هـ(  792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )  /)املطوَّل(   شرح تلخيص املفتاح
 ص.  1180م،    2022هـ،    1444الدوحة: وزارة األوقاف،    -ضياء الدين عبدالغين القالش.

 
هـ(؛ حتقيق   731أليب احلسن علي بن بري التسويل )ت    /الغموض يف مسائل العروضشرح  
 م. 2023هـ،  1444بريوت: مؤسسة الرحاب احلديثة للنشر،  -األمني املؤدب.حممد 

 
 . هـ( 1169داود القارصي )ت شرح كافية ابن احلاجب/  

 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

  739فخر الدين عثمان بن علي ابن خطيب جربين )ت    /لغة تصريف ابن احلاجبشرح  
 م. 2022هـ،  1444مالمح للنشر، : الشارقة -.ندى بنت ظاهر العمراينهـ(؛ حتقيق 
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األزهري بن عبدهللا  خالد    / شرح املقدمة اآلجرومية يف أصول علم العربية للطالب واملبتدئني

م،   2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -نصار.حتقيق حممود    ؛هـ(  905)ت  
 ص. 128

 
أليب الفداء عماد الدين إمساعيل بن علي شرح منظومة ابن احلاجب يف العروض والقافية/  

بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممود حممد العامودي، حممد حممود العامودي.  732األيويب )ت  
 م. 2022هـ،  1444الكتب العلمية، 

 
والقافيةشرح   العروض  علمي  يف  اخلزرجية  إمساعيل   /املنظومة  بن  أمحد  الدين  شهاب 

بريوت:    -هـ(؛ حتقيق حممد حممود العامودي، حممود حممد العامودي.  883اإلبشيطي )ت  
 ص.   168م،  2022هـ،  1444دار الكتب العلمية، 

 
اإلظهار/   آجات.شروح  دنيز، حممد خريي  علي  هبا حممد  الشفا،   إستانبول:  -اعتىن  دار 

 .م 2022هـ،  1444
 تشتمل على مخسة كتب:

 إظهار األسرار/ حممد بن بري علي البريكلي.
 فتح األسرار يف كتاب اإلظهار/ حممد بن أمحد الصوجبوي. 

 األزهار شرح إظهار األسرار/ إبراهيم قصاب زاده.
 شرح إظهار األسرار/ داود حممد القارصي. 

 مفتاح املرام يف تعريف أحوال الكلمة والكالم/ حممد فوزي الطواسي. 
 

  )ت بعد صدر الدين حممد بن حممد صادق احلسيين القزويين    /صرف الصرف ولب اللباب
  2021هـ،    1442احللة: جامعة اببل،    -.عزوز  مريسامة عبد األأدراسة وحتقيق    ـ(؛ه   1109

   (.ماجستريم )
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احلسن بن زين القناين الشنقيطي  /زين على المية األفعال واالمحرارطرة العالمة احلسن بن 

الفال احلسين؛ هـ(؛    1315)ت   حترير حممد األمني بن احلسن على شيخه أمحد بن حممذ 
هـ،   1441املدينة املنورة: املركز،    -.2ط   -إعداد مركز املريب لالستشارات الرتبوية والتعليمية.

 ص. 112م،  2020
 

أمحد بن أمحد   /امللك الرؤوف بشرح نظم ما يتعلق ابألمساء واألفعال واحلروففتح 
 . مثىن  قهري  عبدهللا ؛ حتقيقهـ( 1197 السجاعي )ت 

 . 88-46 م( ص 2022 هـ، 1443) 35ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف 
 

مكتبة البابطني هـ(؛ إعداد    291أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب )ت  الفصيح يف اللغة/  
 م.  2022هـ،   1444الكويت: املكتبة،  -املركزية للشعر العريب.

 
 1168الرومي )ت    حسني بن أمحد زيين زاده   /الفوائد الشافية على إعراب الكافية يف النحو

 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق سليم حممد.
 

هـ(؛ شرح وحتقيق   1001أمحد مصطفى باليل شليب )ت بعد    /قانون العوامل وبرهان املسائل
،  دايىل: املطبعة املركزية جلامعة َدايىل  -.محد الدليمي أمصطفى  ،  حسني كاظم السعديوتعليق  
 ص.  286م،  2022هـ،  1444

 
فخر الدين   هـ(؛ حتقيق  538)  جار هللا حممود بن عمر الزخمشري  /لقسطاس يف علم العروضا

 ص.  96م،   2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -قباوة.
 

؛ هـ(  1069شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي )ت    /رالُبحو   جواهر  منر  النُّحو   قالئد
 .لخلي محدأ فتوححتقيق 
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 م2022هـ،    1443القاهرة: دار غريب،    -./الكرمي  القرآن  من  االقتباسطبع مع كتاب احملقق:  
 )يف العروض(

 
(؛ هـ  734ت بعد  )  لساكناينحممود بن حممد ا  يف علم الصرف/  شرح الشافية  الكافية يف 

 م. 2022هـ،  1444عم ان: دار النور املبني،  -حتقيق رضا رمضان السعدين.
 م.  2017هـ،  1438جامعة األزهر ابملنوفية،  -رسالة ماجستري األصل: 

 
  ؛ حتقيقهـ( 1315ت علي حممد حممد تقي حبر العلوم ) /ظهارسرار يف شرح اإلكشف األ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،   -.مىن عبد الكاظم الكاليب
  .ولدراسة وحتقيق الباب األ

 هـ(. 981)إظهار األسرار يف النحو، ملؤلفه حممد بن بري علي البريكلي، ت 
 

)ت  أليب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن األجدايبكفاية املتحفظ يف اللغة وغريب الكالم/ 
هـ،   1443دمشق: دار أمل اجلديدة،    - هـ(؛ حتقيق عبداحلميد عبدالرمحن حسو.  444بعد  

 م؟  2022
أليب الفداء إمساعيل بن حممد بن بردس البعلبكي   /يليه: نظم وسيلة املتلفظ إىل كفاية املتحفظ

 هـ(. 768)ت 
 )وهذا بدل معلومات سابقة عن الكتاب(

 
هـ(؛ حتقيق   1298حممد بن أمحد بن األهدل )ت  ومية/  الكواكب الدرية شرح متممة اآلجرّ 

 مج.  2، م 2022هـ،  1443دمشق؛ إستانبول: دار حتقيق الكتاب،  -.نسيم بلعيد
 

واجلمع املفرد  استغراق  يف  السمع  ت  محد بن مصطفى طاشكربي زاده )أ اخلري    أليب  /لذة 
 . حممد جاسم حممد راضي ؛ حتقيقهـ( 968
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 هـ  1442)نيسان    8ول  خاص ابملؤمتر العلمي الدويل األعدد    ،العراق،  جملة الباحثنشر يف  
 . 680-667 ص 38و 37م( بني اجمللدين  2021

 
الكافية ؛ هـ(  1031)ت    ئياملعروف ابلبها  ،مد العامليصهباء الدين حممَّد بن عبدال  /لغز 

 حتقيق علي موسى عكلة.
 )ألغاز حنوية( 

 . 228-215 ص م(  2021هـ،  1442) 3ع 48مج نشر يف جملة املورد
 

هـ(؛ حتقيق حممد  1310خمطوطان منسوابن إىل عمر بن حممد العلوي )ت  متنان حنواين 
 .علوي أمحد بن حيىي

 .546 – 461 م( ص 2022) 22-21ع 11، العراق مجتسليمنشرا يف جملة 
 )مل يذكر عنواهنما، وضعا للتدريس، أحدمها "نبذة"( 

 
 م.  2023هـ،  1444بريوت: دار ابن حزم،  -.العربيةمتون يف اللغة 

 تليها:  
  .متون البيان واألدب  -
  .ومعها املعلقات السبع ،متون العروض والقوايف -

 
هـ(؛ حتقيق لف اي بن اليف   1001)ت    حميي الدين حممد بن بدر الدين املنشي  /مثىن املنشي

 م. 2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -السلمي.
 

مجال الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت   /جميب الندا إىل شرح قطر الندى وبل الصدى
 2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممود عبدالعزيز حممود.  972

 ص.  552م، 
 ومعه: معامل االهتدا شرح شواهد قطر الندا/ عثمان بن املكي الزبيدي. 
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 -رايض كامل حممود.هـ(؛ حتقيق    244يعقوب بن إسحاق بن السكيت )ت  املذكر واملؤنث/  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444َدايىل: جامعة دايىل، 
 

هـ(؛ حتقيق   918  ت بعداألمحدي )أمحد بن علي  أليب البقاء    /املطلب املنيع يف أنواع البديع
 م.  2023هـ،  1444املنصورة: دار الفاروق،  -أشرف املنسي حممد.

 م.  2019هـ،   1441معهد البحوث والدراسات العربية ابلقاهرة،  -األصل: رسالة دكتوراه 
 

هـ(؛    792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت    / العلوماملطوَّل: شرح تلخيص مفتاح  
 ص.   816،  م   2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبداحلميد هنداوي.حتقيق  

 
هـ(؛ حتقيق عامر    500أليب الكرم املبارك بن فاخر الدابس البغدادي )ت    /املعلم يف النحو

 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -فائل بلحاف.
 

هـ(؛ حتقيق علي بن موسى بن    538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت   /املفرد واملؤلَّف 
 حممد شبري. 

 هـ(. 1440)شوال  53نشر يف جملة العلوم العربية، الرايض ع
 )منت يف النحو(

 
تطوان: مكتبة سلمى الثقافية،    -هـ(؛ حتقيق حممد الفهري.  699مالك بن املرحل )ت  امللحة/  
 ص.  80م،  2020هـ،  1441

 )يف العروض(
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والقافية العروض  علم  يف  الصافية  العمري )ت    /املناهل  اخلطيب  بن خري هللا  أمني  حممد 
 1443العراق: دار نون،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا فتحي الظاهر، عبدهللا خليف احلياين.  1203

 ص. 328م،  2022هـ، 
 

شهاب الدين ي/ حيان األندلس   شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب  املنحة السنية يف 
النقيب  أ لؤلؤ بن  بن  دار    -(؛ حتقيق ايمسني أمحد عالم.هـ  769ت  املصري )محد  عم ان: 

 م. 2022هـ،  1444الفتح، 
 م.  2021هـ،  1442جامعة املنصورة،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
هـ(؛ حتقيق    1128رمحن بن حممد العاري األرحياوي )ت  عبدالمنية الراغب وبغية الطالب/  

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار النابغة،  -سائر عبدهللا احليسوين.
 

 ؛ هـ(  1277حمنض اببه بن حممذن الشنقيطي الدمياين )ت    /منية املتمين يف نظم قواعد املغين
 م.  2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -حتقيق خالد الطويل.

 البن هشام(  مغين اللبيب عن كتب األعاريب)يعين 
 

حامد حتقيق هـ(؛   805سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت  / نشر العبيـر لطّي الضمري 
 . فـرحان جاسم

 ( فحواه عود الضمري املسترت أو البارز للغائب على املوصوف دون صفته )حبث حنوي فقهي، 
 .420-395 م( ص 2022 هـ، 1443) 3ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 

 

هـ(؛ حتقيق علي   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /نظام اللسد يف أسامي األسد
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -حكمت فاضل حممد.
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الندى قطر  هـ(؛ اعتىن به عبدهللا بن محد    1216األنصاري )ت    عبدالعزيز الفرغلي  / نظم 
 م.  2022هـ،  1443الرايض: احملقق،  -املنصور.

 
 855عفيف الدين حممد بن حممد التربيزي )ت    /نفائس التنصيص يف شرح كتاب التلخيص

م،   2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي.
 ص. 896

 )بالغة( 
 

هـ،    1444للنشر،    نور حوران   دمشق:  -.عبد هللا مكباش   /نقوش عربية جنوبية من اليمن
 م.  2022

 
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي   /والشافية والشذور والنزهةالنكت على األلفية والكافية  

م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق فاخر جرب مطر.  911)ت  
 ص(.  904مج ) 2
 

ابخلط والعلم  هـ(؛ حتقيق    223أليب سليمان داود بن هارون العدوي املقرئ )ت    /اهلجاء 
 م.  2022هـ،  1444الكويت: دار لطائف للنشر،  -بديعة حسن العبيدي.

 
  ؛ (ـه 1290حممد ابقر بن حيدر احلسين احلسيين )ت  / عرابهداية الطالب ملعرفة علم اإل

التميمي  لطيف  مناف  وحتقيق  الكوفة،    -.دراسة  جامعة  م   2020هـ،    1441الكوفة: 
 )ماجستري(. 

 
هـ(؛ حتقيق علي   981نور الدين محزة بن ُدررُغود اآليديين )ت    /اهلوادي يف شرح املسالك 

 م. 2022هـ،  1444إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية،  -بولوط.
 ( تلخيص لتلخيص املفتاح)وهو 
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  889نور الدين بن علي السَّنهوري )ت    /الوردة املضية يف شرح اجلَرُّومية يف علم العربية

 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس،   -ف توانين.هـ(؛ حتقيق زكرايء بن خملو 
 وهو الشرح املختصر للسنهوري. 
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 العلوم البحتة والتطبيقية
 

الطبيب الر هاوي  إ  /أدب  علي  بن  فاطمة    ؛(ـه  359  )ت سحاق  وشرح  وتقدمي  حتقيق 
   م. 2022هـ،  1444، طرش لنشر الكتاب املختصجممع األ :تونس -األخضر.

 
؛ (هـ  1339حممد البكري بن حممد عبدالرمحن التنالين التوايت )ت  أوصاف اخليل الِعراب/  

بريوت: دار الكتب    -ط، جديدة مصححة ومنقحة.  -حتقيق حممد سامل بن عبدالقادر املغيلي.
 ص.  160م،  2022هـ،  1444العلمية، 

 
شراف  ؛ إاإلمام مبارك  حتقيق وليدهـ(؛    515)ت  للحسني بن علي الطغرائي    / تراكيب األنوار

 م. 2023هـ،  1444، القومية والواثئق ارالكتبالقاهرة: د - .ومراجعة أمحد فؤاد ابشا
 )يف الكيمياء( 

 
 -هـ(؛ حتقيق سامل الكرنكوي، عبدالرمحن املعلمي.  209أبو عبيدة معمر بن املثىن )ت  اخليل/  

 م.  2023هـ،  1444املنصورة: دار الفاروق، 
 

هـ(؛ حتقيق عدانن    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  ديوان احليوان/  
 عادل أبو شعر.

السيوطي.  :ضمن العالمة  رسائل  جمموعة  من  اخلامسة  اللباب،   -اجملموعة  دار  إستانبول: 
 م. 2022هـ،  1444

، وضمَّنه السيوطي عشر رسائل من آتليفه املفردة يف هذا  وهو خمتصر حياة احليوان للدمريي
 الباب.

 ومعه للسيوطي: ذيل احليوان؛ عنوان الديوان يف أمساء احليوان.
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هـ(؛ حتقيق حممود   1274حممد بن عمر التونسي )ت  الشذور الذهبية يف األلفاظ الطبية/  
 1444حتقيق الرتاث العريب،  القاهرة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز    - مهدي بدوي.

 جـ. 5 م، 2022هـ، 
 )املصطلحات الطبية(

 
)ت    / الطب املقدسي  مفلح  بن  حممد  الدين  عبدالرمحن   763مشس  بن  حممد  تعليق  هـ(؛ 

 م.  2022هـ،  1443السماعيل؛ اعتىن به محود بن حممد السبيعي، 
 

إبراهيم بن أمحد   /املدافعاحلروب و الت  سبيل هللا آب  العز والرفعة واملنافع للمجاهدين يف 
 م.  2022هـ،  1443املغرب؟،  -غامن األندلسي؛ حتقيق حممد الغزواين.

 
 /صفة اخلط واألقالم واملداد والليق واحلرب واألصباغ   همدة الكتاب وعدة ذوي األلباب فيع

 - السعيد بن موسى.  ؛ حتقيقهـ(  454)ت    )الزانيت خليفة(  لمعز بن ابديس الصنهاجيل  ألف
 ص. 110م،  2021هـ،  1442املغرب: احملقق، 

 يف أعلى العنوان: التجليد ومجيع آالته. 
 

الطب يف  عبدالرمحن    / الكايف  بن  مندويه  أمحد  أمحد    410 )ت  األصفهاينبن  هـ(؛ حتقيق 
 م.  2022 هـ،1444عم ان: دار ورد األردنية،  -عبدالباقي حسني.

 
  622)ت  مية  تيفخر الدين حممد بن اخلضر بن    /األلباب يف علم احلسابد لذوي  املسعِ 

 أمساء بنت عبدالرمحن الرشيد. هـ(؛ حتقيق
 .53-13ص    م(  2022هـ،    1444)مجادى األوىل    1نشر يف جملة الفقه احلنبلي وأصوله ع

 
الشارقة: مالمح    -.أنور أبو سويلم  /ة والبيطرة يف الرتاث العريبمصادر أدب اخليل والفروسي

 م. 2021هـ،  1442للنشر، 
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(؛ هـ  207حممد بن ُكَناسة األسدي الكويف )ت    /مطالع النجوم ومساقطها وتصريف األزمنة

 م )نسخة إلكرتونية(.  2022هـ،  1444حتقيق حممود زكي، 
 نشرة أولية متهيدية للنشرة احملققة.

 
يب عبدهللا حممد بن أمحد بن غازي املكناسي  أل  /ابسَ يف تلخيص أعمال احلِ   ابسَّ منية احلُ 

  1443، القنيطرة: القرويني للنشر -.، إبراهيم حبيات حتقيق اخلياطي الريفاعي ؛هـ( 919)ت 
 م.  2022هـ، 

 
هـ(؛   1208سليمان بن أمحد الفشتايل )ت  النبذة الالمعة فيما يتعلق ابلصفيحة اجلامعة/  

 حتقيق اخلياطي الريفاعي، حممد أجردي. 
 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع

 )يف علم الفلك( 
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 الفنون 
 

خمطوط كشف   حتقيق  آللة برانمج  حتليلية  دراسة  الطرب:  آلة  شرح  يف  والُكرب  اهلموم 
م    2019هـ،    1440الزقازيق: جامعة الزقازيق،    -غريب.زينب أمحد    / القانون )السنطري(

 )حبث مكمل للماجستري(.
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 األدب والشعر

  
)ت   األندلسي  املالقي  النجاري  رضوان  شعره  :(ـه  783ابن  من  تبقَّى  وما  حممد  /حياته 

 .كاظم عجيل
 . 28-1 م( ص 2022 هـ، 1443) 47مج نسانيةحباث البصرة للعلوم اإلأجملة نشر يف 

 
 علي كاظم علي.هـ( وما تبقى من شعره/  646النوري )ت   ابن سودكني

  م(. 2021)  2جـ 1ع ، العراقنشر يف جملة القادسية يف اآلداب 
 

نورس إبراهيم   مجع وحتقيق ودراسة  /ـ(ه  380  ابن َمْطران الشَّاشّي وما تبقى من شعره )ت
 . عبداهلادي

 .45-1م( ص    2022هـ،    1443)  2-2ع  25اإلنسانية مجالقادسية للعلوم  نشر يف جملة  
 

من كتاب   واألمراء  اخللفاء  ونوادر  والشعراء  األدابء  محد بن مبارك شاه  أ  /السفينةأخبار 
القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،    -؛ حتقيق سيدة حامد عبدالعال.هـ(  862ي )ت  املصر 

 م. 2022هـ،  1444
 

مضر حتقيق  ؛  املشهور حبم ادي نوح  ،يبالكعحممد سلمان نوح    /ختبار العارف وهنل الغارفا
 م.  2021هـ،  1442احللة: مركز تراث احللة،  -.سليمان احلل ي
 )ديوان شعر( 

 
علا للزركش   ىستدراكات  اجلمان  عقود  من كتاب  الشــعراء    / (هـ  794  ت )  يدواوين 

  .اخوحققها عباس هاين اجلر   استخرجها
  .46  – 16م( ص  2020هـ،   1441) 110والرتاث عآفاق الثقافة نشرت يف جملة 
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الثمر واجتناء  الزهر    هـ(؛ حتقيق   731ت  بن بري )بن حممد    علييب احلسن  أل  /اقتطاف 
 ص.   515م،  2020هـ،  1441، جممع اللغة العربية القاهرة: -.مصطفى حجازي

 هـ(   1433نشر عام  . ولعله إعادة طبع، فقد  زهر اآلداب للحصري القريواينلكتاب  اختصار  )
 

عز الدين عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة احلَموي  املذاكرة/    منأنس احملاضرة مبا يستحسن  
 م 2023هـ،    1444برمنغهام: دار مكة العاملية،    -حممد خريي أبو مشة.هـ(؛ حتقيق    767)ت  

 
املقامات/   بديع  يف  التامات  احلداد )ت  البدور  منصور  بن  حتقيق حممد هـ(؛    664حممد 

 م.  2022هـ،  1444عم ان: دار النور املبني،  -عاطف الرت اس، عمرو عبدالعظيم احلويين.
 وذكر أنه يصدر أيًضا بتحقيق سهام حسن السامرائي.

 
؛ خط حممد جابر؛  هـ(  696شرف الدين حممد بن سعيد البوصريي )ت    /البوصرييبردة  

 م.  2022هـ،  1443للنشر،  القاهرة: كشيدة -.زخرفة عادل حممد
 

والتبيني/   السندويب.هـ(؛ حتقيق    255عمرو بن حبر اجلاحظ )ت  البيان  القاهرة:   -حسن 
 م.  2022هـ،  1443مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 

 
جالل الدين حممد بن أمحد   /ة(نوار املضيَّ التعليق املليح شرح احمللي على بردة املديح )األ

هـ،   1443لنشر،  لبغداد: ماشكي    -.محيد عبدالوهاب البدراينحتقيق  هـ(،    864احمللي )ت  
 ص. 140م،  2022

 
البيضاوي  عبدالعزيز بن حممد    / تنبيه ذوي اهلمم على مآخذ أيب الطيب من الشعر واحلكم

علي  هـ(؛ حتقيق صادق خورشا  1078)ت    املكيالزمزمي   قرابين ،  زهرة  خناري،  كنجيان 
 م. 2019هـ،    1440اإلسالمي،  متحف ومركز واثئق جملس الشورى    مكتبةطهران:    -.ماورائي
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هـ(؛ حتقيق    340أليب منصور حممد بن سهل بن املرزابن الكرخي )ت بعد    /التهاين والتعازي
 م. 2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -.إبراهيم بن حممد البطشان

 
  615أبو بكر علي بن عبدهللا بن انشر الوهراين )ت    / هتذيب شرح السبع املعلقات وإعراهبا

 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1444 اجلزائر،  رميدة، بن  ؛ حتقيق انصر الدينهـ(
 

املقصورة الدريدية  شرح  يف  املنثورة  املهليب )ت    / اجلواهر  بن احلسن  املهلب  املواهب  أليب 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -مود العامودي، حممود حممد العامودي.حتقيق حممد حم  هـ(؛  583

 ص.  216م،  2022هـ،  1444
 

  725شهاب الدين حممود بن سلمان بن فهد احلليب )ت    /ىل صناعة الرتسلإحسن التوسل  
 ص.   504م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق املختار حسين.

 
هـ(؛    421برواية املرزوقي )ت  هـ(؛    231أليب متام حبيب بن أوس الطائي )ت    /احلماسة

املنصور. فيصل  عليها  أشرف  حممدي؛  وضبطها كرمي  ابن    -نسخها  دار  الرايض:  الدمام؛ 
  م. 2022هـ،  1444اجلوزي، 

 
هـ(؛ حتقيق عمر    330أليب منصور حممد بن سهل بن املرزابن الكرخي )ت حنو  احلمد والذم/  

 م.  2023هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -بشري أمحد صديقي.
 

بريوت:    -حتقيق مشهور احلب ازي.هـ(/    749)ت    اب األندلسيديوان أيب احلسن بن اجليّ 
 )أصله رسالة جامعية(. ص.  640م،  2022هـ،  1444دار الكتب العلمية، 

 
إربد: ركاز للنشر،    -.اعتىن به وديع زرهون  /هـ(  627  )ت  ديوان أيب زيد الفازازي املغريب

  م. 2022هـ،  1444
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القاهرة:    -مجع ودراسة وحتقيق مجال حسني محاد.ديوان أشعار الصحابة رضي هللا عنهم/  

 م.  2022هـ،  1443، دار النابغة
 

امرئ   هـ،    1442القاهرة: دار املعارف،    -حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم.  /القيس ديوان 
 م؟  2021

 
الصغري/  الدمستاين  بن  ديوان  البحراين )ق    أمحد  الدمستاين  هـ(؛ حتقيق وشرح   13حسن 

 ص. 200م،  2022هـ،  1444بريوت: دار احملجة البيضاء،  -حسني أمحد الدمستاين.
 

بريوت: دار    -دراسة ومجع وحتقيق أمين السيد الصياد.  /الشاعر الزاهدديوان سابق الرببري  
 ص. 240م،  2022هـ،  1443الكتب العلمية، 

 
  روان  حتقيق  و   مجع  هـ[/  634]ت    ديوان الشاعر األندلسي سليمان بن موسى الكالعي

 م. 2022هـ،  1443جيجل، اجلزائر: دار ومضة،  -.رسك
 

عبدهللا بن حممد الشرباوي   / ديوان الشرباوي، املسمى منائح األلطاف يف مدائح األشراف
 1443القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -حتقيق السيد حممد الديب.هـ(؛  1171)ت 
 ص.  277م،  2022هـ، 

 
احللي النحوي  أمحد  الشيخ  العراق: مركز   -هـ[/ حتقيق سعد احلداد.  1183]ت    ديوان 

 ص. 372م،  2021هـ،  1442العالمة احللي، 
 

)ت   املَّلزوزي  حممد  بن  عبدالواحد  بن  عبدالعزيز  الدولة   697ديوان  ومؤرخ  شاعر  هـ( 
 م. 2022هـ،    1444الرابط: دار األمان،    -صنعة وحتقيق وتقدمي حياة قارة.املرينية الرمسي/  
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واإلسالم اجلاهلية  يف  حياته  وسرية  الطائي  حامت  بن  عدي  وشرح   /ديوان  وحتقيق  مجع 

 م.  2022هـ،  1444دمشق: دار نور حوران،  -.عبداللطيف محودي الطائي
 

حتقيق جارلز  ديوان عمرو بن قميئة، من قبيلة قيس بن ثعلبة فرع من قبيلة بكر بن وائل/  
 ص. 132، م 2022هـ،  1444الفجرية: دار احمليط،  -اليل؛ ترمجة هالل حممد اجلهاد.

 
فيصل عادل   / م(   1918  –   1910رسائل أسرة بودي يف أرشيف مكتب السديراوي ) 

 م.  2022هـ،  1443لدراسات الكويتية، الكويت: مركز البحوث وا -الوزان.
 

  1443القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،    -مجع حسن السندويب.  /رسائل اجلاحظ
 م.  2022هـ، 

  .قبلمن وهي رسائل منتقاة من كتب للجاحظ مل تنشر 
صلى هللا    كفضائل األئمة واخللفاء الراشدين، وخصال قريش يف اجلاهلية، وُحجج نبوة حممد)

، ورسائل من الدولتني األموية والعباسية، ورسائل اجتماعية عن النساء، والعشق، عليه وسلم
 ( وأنواع املشرب واملأكل، وبعض رسائله اخلاصة إىل معاصريه

 
أليب الفضل حممد خليل بن علي املرادي الروض البليل فيما يتعلق بقصيدة ابن إسرائيل/  

 م املدين. اظكهـ(؛ حتقيق علي   1206)ت 
 )مديح نبوي( 

 م(.    2021هـ،  1442) 1ع 48نشر يف جملة املورد مج
 

أليب حممد  الروضة اخلضرا والدرة الزهرا يف كشف معاين: ما لذة العيش إال صحبة الفقرا/  
؟: دار السنابل:    -هـ(؛ يوسف بن أمحد املقداد.  1094علي بن عبدهللا ابراس احلضرمي )ت  

 م.  2022هـ،  1444دار احلاوي، 
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السليم عبدهللا  بن  عنيزةأ  زامل  وشعره  :مري  واالجتماعية  السياسية  ودراسة    /حياته  مجع 

اخلويطروتوثيق   حممود  بن  للنشر،    -.صاحل  الوطن  مدار  م،    2019هـ،    1441الرايض: 
 .ص495

 )املقصود مجع ما تبقى من شعره(
 

 - حتقيق سهام حسن السامرائي.هـ(/    786زهر املنثور: من ترسل ابن نباتة املصري )ت  
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر، 

 
زهري شرح   بن  قصيدة كعب  سعاد:  التربيزي )ت    /ابنت  أليب زكراي حيىي بن علي اخلطيب 
 ص.   192م،    2022هـ،    1443القاهرة: دار السالم،    - حتقيق فخر الدين قباوة.  هـ(؛  502

 
عامر عدانن   حتقيقهـ(؛    808)ت    شهاب الدين أمحد بن العماد األقفهسي  /شرح الربدة

 م )ماجستري( 2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -اجلنايب.
 حىت البيت السبعني من القصيدة... وأكملها طلبة آخرون. 

 
للبوصريي بردة املديح  ؛ حتقيق حاكم هـ(1190السوسين )ت بعد  علي بن رسول    /شرح 

 .م 2022هـ،  1443دمشق: دار أمل اجلديدة،  -حبيب الكريطي.
 

عمر بن أمحد اخلربويت    /هدةاملسمى عصيدة الشُّ   ،شرح اخلربويت على بردة اإلمام البوصريي
م،   2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.  1299)ت  
 .ص 336

 
هـ(؛ حتقيق عاصم   1267عبدالرحيم بن عبدالكرمي الصفي بوري )ت  شرح املعلقات السبع/  

 م.  2023هـ،   1444عم ان: دار النور املبني،  - عبد ربه حممود.
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 . هـ( 600حممود بن طاهر بن املظفر السنجاري )ت بعد  /شرح مقامات احلريري

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 
  )ت   النيسابورينقره كار  تصنيف مجال الدين عبدهللا بن حممد    /نونية أيب الفتح البسيترح  ش

 هالة أبو يزيد بسطان، حممد عثمان جعفر، إبراهيم عبدالواحد إبراهيم.؛ حتقيق (هـ 776
 م(.  2021هـ،  1443)حمرم  10نشر يف جملة اخلزانة، العراق ع

 ( دنيـاُه نقصـانُ زيـادُة املرء فـي )
 

النمريي احلاج  ابن  بويوزان.  / شعر  عيسى  بن  ودراسة  وحتقيق  األمان،    - مجع  دار  الرابط: 
 م. 2023هـ،  1444

 هـ(  768ت ، إسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن احلاج النمريي الغرانطي )أبو
 

الزعفراين   القاسم  أيب  النثرية  هـ[  385]ت حنو  شعر  نصوصه  من  وحتقيق مجع    /وطائفة 
 .ودراسة فرحان حممد فرحان 

 .م( 2022هـ،  14443) 30ع  3اإلسالمية، اجلامعة العراقية مججملة العلوم نشر يف 
 

 حممد بن سليمان القسومي. /هـ(: مجع ا وتوثيق ا 769شعر احلسني بن راين )ت 
 هـ(. 1442 حمرم) 58نشر يف جملة العلوم العربية، الرايض ع

 
)ت   وأخباره  عجرد  الشارقة: مالمح   -مجعه وحققه إبراهيم بلفقيه.هـ(/    161شعر محاد 

 م. 2022هـ،  1444للنشر، 
 

قيق مثىن دراسة حتو مجع    / (هـ  786ت  )الشيخ حممد بن مكي العاملي    األولشعر الشهيد  
 فاجي.اخلحسن 
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 م(. 2021هـ،  1443) 15نشر يف جملة احملقق، العراق، ع
 

حفصةشعر   أيب  بن  حسين.  /مروان  املختار  وتوثيق  العلمية،    -شرح  الكتب  دار  بريوت: 
 ص.  232م،  2022هـ،  1444

 
عم ان: دار االبتكار،    -هـ[/ دراسة وحتقيق سامر ابسم عليوي.  400]ت  شعر مروان الطليق  

 م. 2023هـ،  1444
 

وحتقيق ودراسة حازم  مجع    /هـ(   622ت  )شعر امللك األفضل علي بن يوسف بن أيوب  
 . عالوي عبيد

 .107 – 90م( ص 2022هـ،  1443) 42، العراق عجملة والقلمنشر يف 
 

  1144عبدالرزاق بن مصطفى الرومي )ت  الشموس البوازغ يف إضاءة مشكالت النوابغ/  
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -هـ(؛ حتقيق طه الشاذيل علي.

 (يف األدب  ،للزخمشريشرح لنوابغ الكلم )
 

متلوف/   القاهرة: مؤسسة هنداوي    -.هـ(  1304)ت    تعريب حممد عثمان جاللالشيخ 
 . م 2022هـ،  1443للثقافة والعلوم، 

ترتوف) املعروفة ابسم  لكوميداي موليري  استعار    ، متصري  الرواية األصلية وحرَّف  املعر ب  حيث 
، وجعل أحداثَها تقع يف مصر أبلسنة عربية، يف قالب غنائي  "الشيخ متلوف"امسها األصلي إىل  

 (غلبت عليه اللهجة العامية
 

أليب جعفر أمحد بن يوسف    /طراز احللة وشفاء الغلة شرح احللة السريا يف مدح خري الورى
)ت   الغرانطي  حتقيق    779الرعيين  طيب خطاب.هـ(؛  حممد  الكتب  :  القاهرة  -أريج  دار 

 ص. 769م،  2022هـ،  1443والواثئق القومية، 
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دمشق: دار نور    -هـ(.  1339)ت  عبداألول بن علي اجلونفوري    / الطريف لألديب الظريف

 م. 2022هـ،  1444حوران، 
 

 1143النابلسي )ت  عبدالغين بن إمساعيل    / الطلعة البدرية شرح القصيدة املضرية للبوصريي
 م.  2022هـ،   1444دمشق: دار ضياء الشام،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن حممد خري هيكل.

 
ف هـ(؛   456)ت  أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري    /طوق احلمامة يف األُلفة واأُلالَّ

  1444بريوت: دار ابن حزم،    -ط، جديدة مصححة ومنقحة.  -حتقيق عبداحلق الرتكماين.
 م.  2023هـ، 

 
صالح هـ(؛ حتقيق    685أليب احلسن علي بن موسى بن سعيد املغريب )ت    /عرائس األدب

معروف. عواد  بشار  جرار،  والدراسات،  احملمدية:    -حممد  للبحوث  هـ،   1443البصائر 
 .م2022

 
املسماة القصيدة  على  احلجة  املشيد  النضيد  الدين   /ملنفرجةاب  الِعقد  بن كمال  مصطفى 

بريوت:    -.، احممد علي أبو ُسطَّاش؛ حتقيق حممد عبدالسالم اسويسي(ـه  1162)ت    البكري
 م.  2022هـ،  1443دار الكتب العلمية، 

 
سريته   وذكر  وسلم،  عليه  هللا  صلى  الربية  خري  النيب  مدح  يف  السخاوية  السبع  القصائد 

هـ(؛   643)ت    نظم جواهرها وحربَّ زواهرها علم الدين علي بن حممد السخاويالعطرة.../  
 م. 2022هـ،  1444مكة املكرمة: دار الرسوخ،  -عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب.

 
  1922هـ،    1340)ت  فرح أنطون    /(م  1906  -   1903قصص ونصوص غري منشورة )

 م.  2022هـ،  1443دار نلسن، بريوت:  -م(؛ إعداد وتقدمي أمحد أصفهاين.
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أليب عمران موسى    / عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنهاالقصيدة الوضاحية يف مدح السيدة  

،  ماجد حممد إقبال هبوات؛ اعتىن هبا ونسقها  هـ(  496  ت بعد)  األندلسي  بن حممد بن هبيج 
 ص.  9

 م. 2022هـ،  8/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  608  )ت أليب القاسم عبدامللك بن عبدهللا بن بدرون احلضرمي    /كمامة الزهر وصدفة الدرر
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -طه الشاذيل علي.حتقيق  هـ(؛

 على قصيدة البسامة البن عبدون اليابري.  حوهو شر 
 

  911)ت    جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي  /الكنز املدفون والفلك املشحون
  2022هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -.ضبطه واعتىن به حميي الدين الصغري(؛ هـ

 . ص 480م، 
 

هـ(؛ حتقيق حممد سعدي   1023نظمها وشرحها حسني بن رستم ابشا زاده )ت    /المية الرتك
 م.  2022هـ،  1444إستانبول: دار ابب العلم،  -جوكنلي، نور الدين َجوِّيز. 

 
هـ(؛   550  )ت   احلسن أمحد بن حممد األشعري القرطيبأليب  لب اللباب وروضة اآلداب/  

 م.  2023هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -.علي عبدالقادر الطويلحتقيق 
 

ضياء الدين نصر هللا بن حممد بن األثري اجلزري )ت   /املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر
 م.  2023هـ،    1444دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -أنس حممد تدمري.هـ(؛ حتقيق    637

 
  1443؟: ايمسينا للرتمجة والنشر،    -ترمجة علي عباس زليخة.  /جمموع ديوان حافظ الشريازي

 م.  2022هـ، 
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املروءات ُذنُّون    5أليب احلسن علي بن احلسن بن جعدويه )ق    /مرآة  هـ(؛ حتقيق إحسان 

 م. 2023هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -الثامري، خلود بنت أمحد احملمدي.
  

هـ،   1444الشارقة: مالمح للنشر،    -.عباس هاين اجلراخ   /املستدرك على ديوان ابن الرومي
 م.  2022

 
بن    /قاماتامل احلريري )ت  القاسم  بن حممد  تدمري.  هـ(؛ حتقيق  516علي    -أنس حممد 

 م.  2022هـ،  1444، دار ابن كثري بريوت:
 

 398)ت    اهلمذاينبديع الزمان أيب الفضل أمحد بن احلسني  لمقامات أيب الفتح اإلسكندري/  
 م 2022هـ،    1443الكويت: مكتبة آفاق،    - .حتقيق وتقدمي وشرح مرسل فاحل العجمي  ؛هـ(
 

  971رضي الدين حممد بن إبراهيم بن احلنبلي )ت    / املنثور العودي على املنظوم السعودي
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار النور املبني،  -حتقيق عاصم عبد ربه حممود.هـ(؛ 

 )يعين القصيدة امليمية املشهورة أليب السعود العمادي(
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا محود   730بن ُسنرُجر الصاحيب اجلِّرياين )ت بعد  هندوشاه /موارد األدب
 م.  2022هـ،   1444الشارقة: مالمح للنشر،  -عبيد الشمري.

 
حسني   /ودراسة  عرض  :وما تبقى من أدبهحياته  هـ[:    656]ت    مؤيد الدين بن العلقمي

 . عبدالعال اللهييب
 .194-159 م( ص 2021هـ،  1442) 14ع 6، العراق مججملة احملققنشر يف 
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اجلميل/   )انكر  القباين  خليل  أبو  ت  أمحد  آقبيق،  بن حممد  القاهرة:    -هـ(.  1321أمحد 
 م.  2022هـ،  1443مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 

 
 .مجع وحتقيق لؤي سلمان راضي /البن اجلراح الورقةنصوص مستدركة على كتاب 

-27م( ص    2022هـ، حزيران    1443)  141ع  2/2العراق مجنشرت يف جملة اآلداب،  
48. 

 )تراجم شعراء ومناذج من شعرهم( 
 

العراق:    -.بلقيس خلف رويح  /حياته وما بقي من شعره  :هـ(  323نفطويه النحوي )ت  
 ص.   300م،  2021هـ،  1444مكتب ألوان للنشر، 

 
 م 2022هـ،    1444دمشق: دار روائع الكتب،    -حتقيق عاصم عبد ربه حممد.  /نوادر األدب

 وهي:
 قاصرة الطرف املكحول يف معىن بييَت املشغول/ حممد احلسين الدمشقي.  -

السيوطي )ت   - الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  العقرب/ جالل  املأرب يف أخبار  بلوغ 
 هـ(. 911

 عبدهللا الكرخي.قصة حدثت يف جملس احلجاج الثقفي/ أليب  -

 هـ(. 1306املقامة الفكرية السنية يف اململكة الباطنية/ عبدهللا فكري )ت  -
 

  1044)ت بعد    حممد بن اخلليل األحسائي  / الوسيلة األمحدية يف شرح املقصورة الدريدية
 م 2023هـ،    1444الدمام: اندي املنطقة الشرقية األديب،    -هـ(؛ حتقيق هاين بن حممد احلارثي.
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 التاريخ والرتاجم 
 

 الرتاجم 
 يشمل األنساب والقبائل

 )الحظ: تراجم احملدِّثني والرواة يف قسم احلديث، وتراجم الصحابة يف السرية والشمائل(
 

اخلرساين مسلم  احلاج    1914هـ،    1332)ت    زيدانجرجي    /أبو  بن  جعفر  تقدمي  م(؛ 
 . ص 299م،  2021هـ،  1442تطوان: ابب احلكمة،  -السلمي.

 
العجم جنل شاه   1321أمحد بن حممد آقبيق، ت  أمحد أبو خليل القباين )  /األمري حممود 

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  -هـ(.
 

األشراف/   )ت  أنساب  البالذري  بن حيىي  العظم.هـ(؛ حتقيق    279أمحد  فردوس   - حممد 
 مج. 26م،  2022هـ،  1443دمشق: دار سعد الدين، 

 .ومذيالً بفهرس األعالم العام ،املستدرك عليه للمحقق: يليه
 

بغداد/   البندارياتريخ  علي  بن  الفتح  إبراهيم  ُذنُّون    643)ت    أليب  إحسان  حتقيق  هـ(؛ 
 مج.  3، م 2022هـ،  1444القاهرة: املكتبة العمرية،  -الثامري.

 
عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار حميي الدين/  النووي  حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام  

 .م 2022هـ،  1443دمشق: دار ضياء الشام،  -؛ حتقيق اندر َخررسة.هـ( 724)ت 
 

 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  تزيني املمالك مبناقب اإلمام مالك/  
 م.   2023هـ،  1444ديب: دائرة الشؤون الدينية،  -عبداحلكيم األنيس. هـ(؛ حتقيق
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علي  تعطري األنفاس يف ذكر مناقب سيدي أيب احلسن الشاذيل وسيدي املرسي أيب العباس/  
القاهرة: الوابل الصيب   -.هـ(؛ حتقيق هشام عبدهللا اجلندي 1130بن حمسن الصعيدي )ت 

 م. 2022هـ،  1443للنشر، 
 

  /  عنهمجزء فيه الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود رضي هللا
؛ حتقيق حممد بن هـ(  581)ت    من كالم احلافظ أيب موسى حممد بن عمر املديين األصبهاين

 عبدهللا العمار. 
 م(.    2022هـ،  1443)ربيع اآلخر 1جـ 63نشر يف جملة العلوم الشرعية، الرايض ع

 
درعة صلحاء  أعيان  أبخبار  املرصعة  موسى    / الدرر  بن  الدرعيبن  حممد  الدار    -.انصر 

 م.  2022هـ،  1443، البيضاء: دارة جنيبويه 
 

هـ(؛ عليه تعليقات   1205حممد مرتضى الزبيدي )ت  الروض اجللي يف نسب بين علوي/  
عم ان: دار الفتح،    -حتقيق حممد أبو بكر ابذيب.هـ(؛    1382علوي بن طاهر احلداد )ت  

 م. 2022هـ،  1444
يليه: تراجم فريدة ملشاهري وأعالم من القرن الثاين عشر/ مجع أصلها مصطفى بن عبدالرمحن 

 هـ(؛ انتقاها وزاد عليها حممد مرتضى الزبيدي. 1199العيدروس )ت 
 

  /هـ(: حياته وأسفاره وشيء من آاثره  1096  –   1030الشيخ حيىي الشاوي النائلي )
 م. 2022هـ،  1444اجلزائر: خيال للنشر،  ، برج بوعريريج -.إمساعيل زاين

 
الفقهاء اهلروي )ت    /طبقات  العبادي  هـ(؛ حتقيق عمرو    458أليب عاصم حممد بن أمحد 

 م.  2022هـ،  1444الرايض: دار اخلزانة األندلسية،  -عبدالعظيم احلويين.
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األفاضل برتاجم  األماثل  اللكنوي )ت    /طرب  (؛ هـ  1304أليب احلسنات حممد عبداحلي 
 م. 2023هـ،  1444دمشق: دار القلم،  -.حتقيق حممد رمحة هللا حافظ الندوي

 
أليب زيد عبدالرمحن بن عبدالقادر   /عوارف املنة يف ترمجة سيدي احممد بن عبدهللا حميي السنة

 م 2022هـ،    1443املغرب: احملقق،    -.قمر العبدالوي معنهـ(؛ حتقيق    1096الفاسي )ت  
 

هـ(؛ حتقيق جليل    786أمني الدين حممد بن احلسن األنفي )ت  غاية األماين يف أدابء زماين/  
 إبراهيم العطية.

 م(.  2023هـ،  1444رمضان  -)رجب  3-1جـ 59نشر يف جملة العرب ابلرايض مج
 )تراجم أدابء من الشام والعراق ومصر(

 
حتقيق خالد   هـ(؛  1235)ت    ايسني بن خري هللا العمري  /غاية البيان يف مناقب سليمان

السويدي املال  السيد حسني  ،أمحد  نور حوران،    - .حممد حسني  دار  هـ،   1444دمشق: 
 م.  2022

 
احلنفية تراجم  يف  البهية  هـ(؛   1304أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي )ت    /الفوائد 

 م. 2023هـ،  1444دمشق: دار القلم،  -حتقيق حممد رمحة هللا حافظ الندوي.
 

السودان السويدي    / قبيلة  انصر  بن  حتقيق  1267)ت  ساملني  انصر    هـ(؛  بن  عبدهللا 
 م.  2022هـ،  1444، الدار العربية للموسوعات  بريوت: -.السويدي

 
هـ: خمطوطات ترتجم إىل    14  –  13يف القرنني    كشف املعمى عن رجال فرغانة وخبارى

مرة ألول  وتنشر  العربية  املبني،    - ترمجة منصور عبدالباقي خباري.  / اللغة  النور  دار  عم ان: 
 م. 2022هـ،  1444

 ويتضمن:
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 هـ(.  1275منتخب جمموعة الرتاجم، لعارف حكمت )ت  -

 هـ(  1311ضِّح )ت  حتفة األحباب يف تذكرة األصحاب، لرمحة هللا عاشور البخاري وا -

  1379تذكرة األتقياء يف ذكر األذكياء املتأخرين، لرُتُسون حممد آخون النمنكاين )ت   -
 هـ(.

 هـ(.  1420أرَمغان سب اق، لعبدالقادر كرامة هللا البخاري الرابغي )ت  -

هـ(؛ ترمجة    1413اترخيجه مهاجرين كاسان ببالد إسالم، نظم سيد أمحد كاساين )ت   -
 هـ(. 1415)ت سيد مبشر كاساين 

 السند املسلسل ابلبخاريني يف صحيح البخاري/ منصور عبدالباقي خباري.   -
 

أليب الفداء إمساعيل بن حممد الكواكب املنرية اجملتمعة يف تراجم اجملتهدين األئمة األربعة/  
دمشق: دار   - هـ(؛ حتقيق حممد أديب اجلادر، أمحد سهيل املشهور.  1162العجلوين )ت  

 م. 2022هـ،  1444األكرب،  الشيخ
 وهو مشتمل على أربعة كتب:

 عقد الآللئ واملرجان يف ترمجة اإلمام أيب حنيفة النعمان.  -

 تسهيل املسالك برتمجة اإلمام مالك. -

 لوك النفيس برتمجة اإلمام الشافعي حممد بن إدريس.اتج امل -

 عقد الآللئ والزبرجد يف ترمجة اإلمام اجلليل أمحد. -

 
اتج الدين   /لطائف املنن يف مناقب الشيخ أيب العباس املرسي وشيخه الشاذيل أيب احلسن 

  ط،  -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  709أمحد بن حممد بن عطاء هللا السكندري )ت  
 ص.  208م،  2022هـ،  1444بريوت: كتاب انشرون،   -.جديدة مصححة ومنقحة

الرشيد.و  حسن  مرعي  مدلل،  نذير  حممد  فراس  الدقاق   -بعناية  دار  هـ،   1444،  دمشق: 
 م.  2022
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رمحة هللا أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل  عن إمام أهل السنة وقائدهم إىل اجلنةاحملنة: 
؛ حتقيق مصطفى بن حممد  هـ(  600تقي الدين عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي )ت    /عليه

 م. 2022هـ،  1444مسك للنشر،  عم ان: -صالح الدين القباين.
 

دراسة وحتقيق   هـ(؛  1263)ت بعد    طاهر بن علينقي السالياين  /رسالة املختار  =  خمتار انمه
 .هشام جخيور الربيعي، قاسم خلف السكيين

 )سرية املختار الثقفي( 
  2022هـ،    1443)  1ع  12، جامعة ذي قار مجنسانيةجملة كلية الرتبية للعلوم اإلنشر يف  

 .137-89 م( ص
 

  قاهرة:ال  -هـ[/ عرض وتعليق وحتقيق طاهر الطناحي.  1323]ت    مذكرات اإلمام حممد عبده 
 م. 2022هـ،  1443، دار العامل العريب

 
لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن حيىي بن أيب حجلة التلمساين   /مغناطيس الدر النفيس 

 م. 2023هـ،    1444عم ان: اآلن انشرون،    -خالد عبدالرؤوف اجلرب.  هـ(؛ حتقيق  776)ت  
 )تراجم وأدب(

 
هـ(؛  1105إبراهيم بن عامر العبيدي )ت   / مفاكهة الكرماء فيمن حج من امللوك والعلماء

 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار نور حوران،  -حتقيق عبداحلميد مجال الفراين.
 

هـ(؛ علق حواشيه حممد بن اتويت    4مد الطيالسي )ق  جعفر بن حماملكاثرة عند املذاكرة/  
 م. 2023هـ،  1444املنصورة: دار الفاروق،  -الطنجي.

 )تراجم شعراء، وأخبارهم، وشعرهم( 
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حممد خليل حتقيق  هـ(؛    458)  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  /مناقب اإلمام الشافعي
 . ص 520م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -إبراهيم.

 
سندس زيدان    دراسة وحتقيق؛  ملؤلف جمهول  /مناقب الشيخ عبدالقادر اجليالين قدس سره 

 .خلف
 . 288-269  صم(    2022هـ،    1443)  39/1ع  جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف  

 
حنيفة أيب  مبناقب  الصحيفة  تنوير  أوائل كتاب  من  املربد  املنتقى  بن   /البن  إبراهيم  انتقاء 

 1444القاهرة: املكتبة اخلريية،    -.فتحي البشريهـ(؛ حتقيق أمحد    1108)ت    سليمان اجلينيين
 . م 2022هـ، 

 هـ(:   909يليه البن املربد )يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدسي، ت 
 تنوير الصحيفة مبناقب أيب حنيفة )ورقات منه(.  -
 أيب حنيفة. املختارة من أحاديث مسانيد  -

 
هـ(؛    770أمحد بن حممد املقري الفيومي )ت  أليب العباس  نثر اجلمان يف تراجم األعيان/  

 م؟  2020هـ،  1444عم ان: دار جليس الزمان،  -علي عبداحلافظ السامرائي. حتقيق
 

نور القبس املختصر من املقتبس يف أخبار النحاة واألدابء والشعراء والعلماء للمرزابين/  
املنصورة:    -. رودلف زهلاميهـ(؛ حتقيق    673)ت    اختصار أيب احملاسن يوسف بن أمحد اليغموري

 م.  2023هـ،   1444دار الفاروق، 
 

 واجلغرافيا والرحالت التاريخ 
هـ(؛   1143عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت  ولة العثمانية/  األبيات النورانية يف ملوك الد

 م. 2022هـ،  1444عم ان: مكتبة الغامن،  -حتقيق علي حممد زينو.
 يليها من نظم حمققها: اآلايت العرفانية إبمتام األبيات النورانية. 
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 1131امللوي )ت  أليب احلجاج يوسف بن حممد بن الوكيل  أحسن املسالك ألخبار الربامك/  

 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار النابغة،  -هـ(؛ حتقيق حممد علي دبُّور.
 

ب املعروف  هتامة،  احلبشي.حتقيق    /هـ(  8)ق    َوطيُوطاملعلم  تاريخ  أخبار  حممد   -عبدهللا 
 ص. 256م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 

 ()سبق حتقيقه بعنوان: اتريخ َوطيُوط: يف تراجم مشايخ بالد سهام وذؤال
 

 -.العطار  قيس هبجت  قيقحت  ـ(؛ه  157  ت )زدي  األخمنف لوط بن حيىي    أليب  / أخبار اجلمل
 ص.  300م،  2017هـ،  1439الء: العتبة احلسينية، كرب
 

  -هـ(؛ حتقيق معاذ خوجه وآخرين.  262النمريي )ت    ة بَّ عمر بن شَ أليب زيد  أخبار املدينة/  
 مج. 7م،  2022هـ،  1443املدينة املنورة: دار امليمنة،  

 
هـ(؛    833)ت    ب الرومي، املشهور بقرا يعقو يعقوب بن إدريس    شرف الدين  / إشراق التواريخ 

السويدي  حتقيق املال  أمحد  السيد حسني  ،خالد  نور حوران،    -.حممد حسني  دار  دمشق: 
 م.  2022هـ،  1444

 
القاهرة:   -هـ(.  1306خري الدين التونسي )ت    /أقَوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك

  م.  2022هـ،  1443مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، 
 

طاهر   هـ(؛ حتقيق  750)ت    يبن نباتة املصر   مشس الدين حممد  /االكتفاء من اتريخ اخللفاء 
 م.   2022هـ،    1443اجليزة: مكتبة النهضة العصرية،    -.أبو ستة   سعد  سليمان   ،النحالمحد  
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العيين التاريخ  والباشات:  الوزراء  من  القاهرة  مصر  ملك  فيمن  اإلشارات  أمحد    /أوضح 
 1444؟: النشر العريب،    -؛ حتقيق مصطفى حامد أبو العال.هـ(  1150)ت    شليب عبدالغين

 م.  2022هـ، 
 

الرحلة   يف  التام  الشامالبسط  بالد  )ت   /لبعض  العجلوين  حممد  بن  إمساعيل  الفداء  أليب 
 م. 2022هـ،  1443عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق سليمان بن خالد احلِّراكي. 1162

 
الزهري؛ وزايدات  برواية    هـ(؛   151املدين )ت    سحاق إحممد بن    / التاريخ  إبراهيم بن سعد 

مدينة دمشق   اتريخ  الفضل من  أيب  بنت  حفيده  اللولو  ودراسة  البن عساكر؛ مجع وحتقيق 
 م.  2023هـ،  1444الشارقة، مالمح للنشر،  -إبراهيم املقبل.

 
؛ تقدمي جعفر بن احلاج م(  1914هـ،    1332)ت    زيدان جرجي    /اتريخ التمدن اإلسالمي

 مج.  4م،  2021هـ،  1442تطوان: ابب احلكمة،  -.السلمي
 

رايض حتقيق    هـ(؛  774الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت  يب  أل  /اتريخ اخللفاء الراشدين
 م.  2022هـ،   1444، دار ابن كثري بريوت:دمشق؛  -، حممد غسان عبيد.عبداحلميد مراد

 
كرمية بنت  هـ(؛ حتقيق    250)ت    حممد إمساعيل بن علي اخلطيبأليب    /اتريخ اخللفاء الكبري 

 م.  2022هـ،   1444الشارقة: مالمح للنشر،  -.حممد القدهي
 

حتقيق ؛  هـ(  310حممد بن جرير الطربي )ت  وامللوك/    مماتريخ األ  ، املسمىاتريخ الطربي
 مج. 4، م 2022هـ،  1443بريوت: دار ابن حزم،  -.ايد بن عبداللطيف القيسيإ
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قاهر  من اللغة   ؛ حتقيق وترمجةهـ(  1128عبدالكرمي بن عبدالرمحن )ت بعد    /ةاتريخ مصر 
 823م،    2021هـ،    1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -.بكريعبري هاين  العثمانية  

 ص. )ماجستري(. 
 .كاتب بيت املال اخلاص مبصركان  املؤلف  

 
هـ(؛    904)ت  اليمين  الدوايل املكشكش  موسى بن أمحد  كمال الدين  اتريخ املكشكش/  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441ادي: جامعة األنبار، مالر  -حتقيق نور صباح الكربويل.
 

هـ(؛ حتقيق حممد حسام    1245خليل بن أمحد الرجيب )ت بعد    /اتريخ الوزير حممد علي ابشا
هـ،   1443القاهرة: دار اآلفاق العربية،    -الدين إمساعيل، دانيال كريسيليوس، عبدالعزيز بدر.

 م.  2022
 

حممد عبد احلسني الكربالئي الكرانتكي    /تذكرة الطريق يف مصائب حجاج بيت هللا العتيق
 م. 2022هـ،  1443ريوت: دار احملجة البيضاء، ب -اهلندي؛ ترمجة حسن مطر.

 هجري. 1230مذكرات يومية لرحلة حاج يف شبه اجلزيرة العربية سنة  
 

سامل عبدهللا بن حممد   أليب جياز ببعض ما تدعو الضرورة إليه يف طريق احلجاز/ التعريف واإل 
الرابط: دار أيب رقراق،   -حسن حافظي علوي.؛ حتقيق (هـ 1090بن أيب بكر العياشي )ت  

 ص.  162م،  2021هـ،  1442
 

حممد الصغري  بن يوسف  التكميل الشايف للغليل على كتاب العرب لعبدالرمحن بن خلدون/  
)ت   املستغامني.  1184الباجي  فوزي  حممد  حتقيق  للعلوم    -هـ(؛  التونسي  اجملمع  قرطاج: 

 مج.  2، م 2023هـ،  1444، بيت احلكمة :واآلداب والفنون
 )هو حممد بن حممد، ولقبه احلاج الصغري( 
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نقله إىل العربية حممد صادق  هـ(؛    718اين )ت  ذماهلرشيد الدين فضل هللا    /جامع التواريخ 
القاهرة:   -نشأت، حممد موسى هنداوي، فؤاد عبداملعطي الصياد؛ راجعه وقدمه حيىي اخلشاب.

 م؟  2022هـ،  1443اهليئة املصرية للكتاب، 
 اتريخ املغول، اإليلخانيون، اتريخ هوالكو مع مقدمة رشيد الدين. 

 )ويسمى اتريخ الغازاين( 
 

هـ(؛ حتقيق هنى    704صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت    /اجملاز إىل احلجازحقيقة  
  م. 2023هـ،  1444أبو ظيب: ارتياد اآلفاق،  -عبدالرزاق احلفناوي.

 
شهاب الدين أمحد بن بدير    هامجع  /هـ  1176إىل    1154من    :حوادث دمشق اليومية

 ص.  528م،    2022هـ،    1444دمشق: دار نينوى،    -.حتقيق فارس أمحد العالوي  ؛احلالق
 

حتقيق هـ(؛    1238حممد أبو راس الناصر املعسكري )ت    اخلرب املعرب عن األمر املغرب/
مغوفل. اجلياليل  ماحي،  الدين  املالكية،    -نور  السادة  دار  ،  م  2023هـ،    1444اجلزائر: 

 ص. 352
 لسندسية يف شأن وهران واجلزيرة األندلسية.وهو شرح لقصيدة احللل ا

 
 952)ت  الصديقي  البكري  حممد بن حممد  يب احلسن  أل  /الدرة املكللة يف فتح مكة املبجلة

 2020هـ،    1441كربالء: جامعة كربالء،    -.دراسة وحتقيق غزوان عبد الكاظم املرزوك  ؛هـ(
 م )ماجستري(. 

 
م،    1807رحالة إسباين يف مكة املكرمة: رحلة دوِمنجو ابداي )علي ابي العباسي( سنة  

الرايض: دار الثلوثية،    -.2ط  -صاحل بن حممد السنيدي.هـ: عرض، دراسة، نقد/    1221
 م. 2022هـ،  1443
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اهلجر/   ونقب  ُعمان  العربية:  اجلزيرة  يف  ولستيدرحالت  ر.  ترمجة  م(  1842)ت    ج.  ؛ 
بريوت: دار االنتشار العريب،    -وإعداد أمحد عبدالباقي حسني، أمحد عبدالوهاب الشرقاوي.

 م. 2022هـ،  1443
 

أمحد بن حممد    /هـ  1211الرحلة إىل األراضي احلجازية، أو رحلة أيب العباس أمحد الفاسي  
ز فاطمة  مرك  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -.سعيد أورزوقحتقيق    هـ(؛  1214الفاسي )ت  

 م.  2022هـ،  1443، الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
 

هـ(؛ تقدمي وإخراج أمحد   1263 دحممد احلنفي بن أيب بكر احليوين )ت بعالرحلة احلجازية/ 
 م.   2022هـ،  1444املغرب،  -البوزيدي؛ استدراكات عبدالعزيز بلبكري.

 
 - .هـ(  1307)ت  القنوجي    حسن خانحممد صديق بن    /رحلة الصّديق إىل البلد العتيق

  م. 2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس، 
 

القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة   -.هـ(  1320)ت   حممد صادق ابشارحلة مشعل احململ/  
 م. 2022هـ،  1443والعلوم، 

 
 /( من طهران إىل احلجاز عبورا  ابآلستانة ومصر والشامم 1881 - 1880رحلة مكة )

هـ(؛ ترمجها عن الفارسية عبدالكرمي    1300سام السلطنة )ت  حبمراد مريزا، السلطان امللقب  
 م.  2022هـ،  1443 ميالنو، إيطاليا: منشورات املتوسط،  -جرادات.

 
املغرب/   إىل  فرانندو  الدون  الربتغايل  امللك  عثمان  رحلة  ترمجة  دانييل كالصو؛  جوزي 

 ص. 151م،  2021ـ، ه 1442الرابط: املرتجم،  -املنصوري.
 يليها للمؤلف نفسه: وصف رحلتني سفاريتني برتغاليتني إىل مكناس. 
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رسالة اخلليفة علي بن أيب طالب إىل ابنه احلسن رضي هللا عنهما عند انصرافه من صفني/ 
 ]نص ودراسة[. إميان خليفة احليايل.

 م(  6/3/2022هـ،  1443) 88نشرت يف جملة آداب الرافدين، ع
 

  ت)الزبيدي إىل الشيخ أمحد بن عبدهللا السوسي التونسي  العالمة حممد مرتضى  رسائل  
إعداد مكتبة البابطني املركزية  (؛  هـ  1254  ت )مجع وانتخاب عبدالقادر امليموين    /( هـ  1208

 م.   2022هـ،  1444الكويت: املكتبة،  -للشعر العريب.
 

عماد عبدالسالم   / م(  1869رحلة شاكر بك إىل الفرات األعلى سنة )  :رسائل من الفرات
 ص. 83م،  2021هـ،  1442أربيل: التفسري للطبع والنشر،  -.رؤوف

 
 776)ت    بن اخلطيبحممد بن عبدهللا  لسان الدين    /مع شرحه  ل يف نظم الدوللَ م احلُ قْ رَ 

 م. 2022هـ،  1444الدوحة: وزارة األوقاف،  -حممد حممود احملمود.هـ(؛ حتقيق 
 

وسوران   ابابن  وأمراء  واملوصل  بغداد  والة  اتريخ  األخيار  أفراد  ذكر  يف  األخبار  روضة 
بعد    /وهبدينان )ت  رؤوف  هـ(؛ حتقيق  1223ملؤلف جمهول  عبدالسالم   -.2ط  -.عماد 

 ص. 123م،  2021هـ،  1442أربيل: التفسري للطبع والنشر، 
 

حممد بن أمحد ُسَكيكر احلليب )ت بعد    /فيما وقع جلامعه يف اإلقامة واألسفار  زبدة اآلاثر 
  م. 2023هـ،  1444أبو ظيب: ارتياد اآلفاق،  - هـ(؛ حتقيق املهدي عيد الرواضية. 990

 
بدر الدين  سرية امللك العادل نور الدين زِنكي، املسماة الدر الثمني يف سرية نور الدين/  

عم ان: دار الفتح،    -.هـ(؛ حتقيق أمحد مرشد  874حممد بن أيب بكر ابن قاضي شهبة )ت  
 م. 2023هـ،  1444
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؟: ايمسينا للرتمجة والنشر،    -ترمجة علي عباس زليخة.  أبو القاسم منصور الفردوسي؛ الشاهنامه/  
 جـ.  4، م 2022هـ،  1443

 )ملحمة اترخيية فارسية( 
 

أليب بكر حممد بن مسعود    / صفة بالد اليمن ومكة وبعض احلجاز، املسماة اتريخ املستبِصر
 م.   2022هـ،    1444هـ(؛ حتقيق حممد بن علي الصومعي،    626بن اجملاور النيسابوري )ت  

 
التلمساين  أمحد بن حيىي بن أيب حجلة  لشهاب الدين أيب العباس    / الطارئ على السُُّكردان

م   2021هـ،    1442القاهرة: جامعة عني مشس،    -آية حممد كامل.  هـ(؛ حتقيق  776)ت  
 )ماجستري(. 

 (واتريخ وخاصة سالطني مصر )أدب وأخبار
 

أليب   /طرس األخبار مبا جرى آخر األربعني من القرن الثالث عشر للمسلمني مع الكفار
الدار   -يوسف اخليص.هـ(؛ حتقيق    1313حامد العريب بن عبدالقادر املشريف الراشدي )ت  

 ص221م،    2020هـ،    1441  ،البيضاء؟: مركز املغرب املتعدد للدراسات واألحباث والتوثيق
 

أليب عبدهللا حممد املكي بن موسى الناصري الدرعي )ت  طليعة الدعة يف اتريخ وادي َدْرَعة/  
 1443الرابط: وزارة األوقاف،    -.هـ(؛ حتقيق صاحل بن إبراهيم أيت اباب التمكرويت  1184بعد  
 م.  2022هـ، 

 
  - إميان العبيدي.هـ(؛ حتقيق    776)ت    بن اخلطيبحممد بن عبدهللا  لسان الدين    /عائد الصلة

 م.  2022هـ،   1444، عم ان: دار آمنة
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ملوك   التبابعة  أثر  على  اليمن  ملك  من  أخبار  يف  والَفنن  اآلداب  ومفاكهة  الزمن  فاكهة 
هـ(؛ حتقيق   803للملك األشرف أيب العباس إمساعيل بن العباس الرسويل )ت  العصر والزمن/  

 . 2022هـ،  1444عدن: دار الوفاق،  -علي حسن معيلي.
 األول إىل الفصل الثامن. الباب اخلامس، اجمللد األول: من الفصل 

 
هـ(؛ حتقيق خالد   976عبدالعزيز بن علي الزمزمي )ت  الفتح املبني يف مدح سيد املرسلني/  

 م. 2022هـ،  1444عم ان: اآلن انشرون،  -عبدالرؤوف اجلرب.
 قصيدة مهزية يف مدح خري الربية صلى هللا عليه وسلم. 

 
  990قطب الدين حممد بن أمحد النهروايل )ت    / الفوائد السنية يف الرحلة املدنية والروسية

 2022هـ،    1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -هـ(؛ حتقيق منصور بن مرزوق الدعجاين.
 م )دكتوراه(. 

 من أول الكتاب حىت هناية الرحلة الروسية. 
 

جمليد ؛ حتقيق عبداهـ(  694حمب الدين أمحد بن عبدهللا الطربي )ت    /رىالقُ   رى لقاصد أمّ القِ 
م،   2022هـ،    1444الرايض: دار احملد ِّث،    -بن عمر الزُّبيدي، هاين بن منري السويهري.

 مج.4
 

؛ هـ( 921املعروف بدقون )ت  ، محد بن حممد بن يوسفأ / ندب جزيرة األندلسقصيدة يف 
 عبدالرمحن بن عابد املفضلي. حتقيق 

 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع
 ".ندبة جزيرة األندلسسبقت اإلشارة إىل حتقيقها بعنوان "و 

 
مركز البحوث الكويت:    -.الغنيم  يوسف  عبدهللا  / قطوف اترخيية من الواثئق األهلية الكويتية

  م. 2022هـ،  1444، والدراسات الكويتية
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شهاب الدين أمحد بن أمحد    / مباهج اإلخوان ومناهج اخلالن يف حوادث الدهور واألزمان

اهليئة املصرية    القاهرة:  -حتقيق ودراسة حممد مجال الشورجبي.؛  هـ(  1045بعد    بن العجمي )ت 
 م. 2022 هـ، 1444، العامة للكتاب 

 حيوي اتريخ مصر وتراجم أعياهنا.  
 هـ(.  1012 - 923حوادث وتراجم سنوات ): القسم األول ،اجلزء األول

 
ترمجة   /يمراد ابرداقج  يللكاتب الرتكهـ[  1339]ت  املنشورة لطلعت ابشااحملررات غري 

 م )ماجستري(.  2020هـ،    1441حلوان: جامعة حلوان،    -.عبدالتواب   حممود رمضان  ودراسة
 

 ـ(؛ ه  212املنسوب لنصر بن مزاحم املنقري )ت    /مام احلسني بن علي عليه السالممقتل اإل
 م )دكتوراه(.   2020هـ،    1441كربالء: جامعة كربالء،    -.دراسة وحتقيق رمسية مخاط اجلبوري

 
للكّتاب/   اهلُدى  واأللباب ومصباح  الِفَطن  احلسن بن علي الشريف احلسيين )ت ملخص 

عبدالرمحن    هـ(؛  815بعد   بن  عبدهللا  الوفاق،    -األمحري.حتقيق  دار  هـ،    1444عدن: 
 م.2022

 )دليل إرشادي ملوظفي اإلدارة واملالية يف الدولة الرسولية يف اليمن( 
 

الرابط:    -عكاشة برحاب.  /م(   1912  –  1882من ذاكرة واحة فجيج: جمموعة واثئقية )
 ص.  313م،  2021هـ،  1442أرشيف املغرب: دار أيب رقراق، 

 
جار هللا حممد بن عبدالعزيز   /مورد اللطافة فيمن ويل السلطنة واخلالفةمنهل الظرافة بذيل  
القاهرة: اهليئة املصرية    -الشورجبي.حامد  حممد مجال  هـ(؛ حتقيق    954بن فهد املكي )ت  

 م. 2022هـ،  1444العامة للكتاب، 
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هـ(؛ كتبها وديع البستاين؛    1340أمالها ضاري بن فهيد الرشيد )ت    / نبذة اترخيية عن جند
 م 2022هـ،    1443الكويت: مركز طروس للنشر،    -حققها وقدم هلا طارق بن محود آل غرس.

 
هـ(؛ حتقيق حسام    1323أمحد بن أمني بيت املال )ت    /النخبة السنية يف احلوادث املكية

 مج.   2م،  2022هـ،  1443، اتريخ مكة املكرمةمركز الرايض:  -عبدالعزيز مكاوي.
 

 845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت    /النزاع والتخاصم فيما بني بين أمية وبين هاشم
 م.  2022هـ،  1444القاهرة: معهد املخطوطات العربية،  -هـ(؛ حتقيق أمين فؤاد سيد.

 
إبراهيم بن   مجع وإعداد  /والبري   البدارين الدواسر، وواثئق اثدق :  واثئق علماء آل الشيخ 

 م. 2023هـ،  1444الرايض: املعد،  -محد آل الشيخ.
 (وثيقة 800حنو حيتوي على )
 

 1888ف )ت  وليام جيفورد ابجلري  /م(  1863 –  1862)وسط اجلزيرة العربية وشرقها  
 م.  2022هـ،  1443، املركز القومي للرتمجة القاهرة: -م(؛ ترمجة صربي حممد حسن.
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