
عد رقم  السنة العنوان جمع وترتيب وتحقيق واعداد المؤلف م
 د 

    كتب ابن باز   

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   1-
 بن باز

 43 ج 1341 مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة د. محمد بن سعد الشويعر

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   1-
 بن باز

 1 أ 1332-1311 كشاف وفهارس كتاب مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة إشراف د. محمد بن سعد الشويعر

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   4-
 بن باز

 13 أ 1331-1311 فتاوى نور على الدرب د. محمد بن سعد الشويعر

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   3-
 بن باز

قدم لها عبدالرحمن البراك كتبها محمد بن 
 سعدعبدالعزيز بن 

 1 ا 1342 مسائل االمام عبدالعزيز بن باز

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   5-
 بن باز

 1 ا 1345 اإلفهام في شرح عمدة األحكام ت د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

 1 أ 1331-1314 جوانب من سيرة اإلمام عبدالعزيز بن باز إعداد محمد بن ابراهيم الحمد رواية محمد بن موسى الموسى  2-

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   1-
 بن باز

 1 ا 1311-1344 فوائد من التفسير بن قوزان الفوزان صالح 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   1-
 بن باز

 1 ا 1311-1341 تعليق على رسالة وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعليق صالح  بن قوزان الفوزان

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   1-
 بن باز

 1 ا 1311-1333 شرح كيفية صالة النبي صلى هللا عليه وسلم شرح سعد بن شايم الحضيري العنزي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   13-
 بن باز

 1 ا 1331 شرح فضل اإلسالم لشيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب 

عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدهللا بن   11-
 بن باز

 1 أ 1313-1443 الموسوعة البازية في المسائل النسائية أحمد محمد العمران

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   11-
 بن باز

 1 ب 1311-1341 مقاالت العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجلة الوعي االسالمي تركي محمد حامد النصر

 1 - 1312-1341 معالم الحكمة في منهج دعوة العالمة عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز الجدعانيد. حامد بن مدة بن حميدان    14-

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   13-
 بن باز

 1 ب 1111-1311 عقيدة أهل السنة والجماعة محمد بن ابراهيم الحمد

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   15-
 بن باز

 1 - - بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم تحفة األخوان 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن تقديم   12-
 عبدالرحمن بن باز

 1 خ 1335-1312 الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   11-
 بن باز

 1 أ 1315-1342 شرح الدروس المهمة لعامة األمة شرح عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالرحمن   11-
 بن باز

 1 - - القول المفيد الممتاز من كتب العالمة ابن باز 

   21 االجمالي   

    ابن عثيمين   

 11 أ 1341 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين  محمد بن صالح العثيمين  1-

 15 ح 1313-1331 المرامفتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ   محمد بن صالح العثيمين  1-

 11 ب 1343 فتاوى نور على الدرب  محمد بن صالح العثيمين  4-

 1 ت 1334-1313 تفسير جزء عم  محمد بن صالح العثيمين  3-

 1 أ 1333-1315 تفسير من الحجرات إلى الحديد  محمد بن صالح العثيمين  5-

 1 أ 1333-1315 تفسير سورة ص  محمد بن صالح العثيمين  2-

 1 أ 1334-1313 تفسير سورة الصافات  بن صالح العثيمينمحمد   1-

 1 ب 1333-1313 تفسير سورة يس  محمد بن صالح العثيمين  1-

 1 ب 1344 تفسير سورة الكهف  محمد بن صالح العثيمين  1-

 1 أ 1344 تفسير سورة االنعام  محمد بن صالح العثيمين  13-

 1 أ 1341 تفسير سورة المائدة  محمد بن صالح العثيمين  11-

 1 ب 1344 تفسير سورة النساء  محمد بن صالح العثيمين  11-

 1 ب 1344 تفسير آل عمران  محمد بن صالح العثيمين  14-

 4 ب 1341 تفسير سورة الفاتحة والبقرة  محمد بن صالح العثيمين  13-

 13 ا 1341 لقاءات الباب المفتوح  محمد بن صالح العثيمين  15-

 1 أ 1341 على الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبلالتعليق   محمد بن صالح العثيمين  12-

 1 أ 1314-1344 الشرح الممتع على زاد المستقنع  محمد بن صالح العثيمين  11-

 2 أ 1333-1315 الضياء الالمع من الخطب الجوامع  محمد بن صالح العثيمين  11-

 2 ز 1344 شرح رياض الصالحين  محمد بن صالح العثيمين  11-

 3 ب 1341شرح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية ل ابن القيم   العثيمينمحمد بن صالح   13-



 الجوزية

 3 أ 1341 اللقاءات الشهرية  محمد بن صالح العثيمين  11-

 4 أ 1343 شرح ألفية ابن مالك  محمد بن صالح العثيمين  11-

 1 أ 1331-1311 فتاوى في العقيدة  محمد بن صالح العثيمين  14-

 1 أ 1331-1311 فتاوى في الحج والعمرة  صالح العثيمينمحمد بن   13-

 1 أ 1331-1311 فتاوى في الزكاة والصيام  محمد بن صالح العثيمين  15-

 1 أ 1331-1311 فتاوى في الطهارة والصالة والجنائز  محمد بن صالح العثيمين  12-

 1 ب 1314-1343 أحكام القرآن الكريم  محمد بن صالح العثيمين  11-

 1 أ 1343 شرح أصول في التفسير  صالح العثيمينمحمد بن   11-

 1 ب 1312 فتاوى أركان اإلسالم فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان محمد بن صالح العثيمين  11-

 1 ت 1333-1313 شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث  محمد بن صالح العثيمين  43-

 1 - 1344 الحسبةتوجيهات وفتاوى مع رجال   محمد بن صالح العثيمين  41-

 1 ث 1335-1312 شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة  محمد بن صالح العثيمين  41-

 1 أ 1343 شرح حلية طالب العلم تأليف بكر بن عبدهللا أبو زيد محمد بن صالح العثيمين  44-

 1 - 1344 التعليق على القواعد واألصول الجامعة  محمد بن صالح العثيمين  43-

 1 ت 1344 شرح األصول من علم األصول  صالح العثيمينمحمد بن   45-

 1 أ 1341 التعليق على القواعد الحسان  محمد بن صالح العثيمين  42-

 1 ت 1343 شرح األربعين النووية  محمد بن صالح العثيمين  41-

 1 - - القول المفيد على كتاب التوحيد تحقيق هاني الحاج محمد بن صالح العثيمين  41-

 1 ث 1345 القول المفيد على كتاب التوحيد  العثيمين محمد بن صالح  41-

 1 ب 1343 التعليق على السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية  محمد بن صالح العثيمين  33-

 1 ب 1314-1343 شرح العقيدة السفارينية  محمد بن صالح العثيمين  31-

 1 - 1343 فقه العبادات  محمد بن صالح العثيمين  31-

 1 ب 1333-1313 شرح ثالثة األصول  صالح العثيمينمحمد بن   34-

 1 أ 1343 مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  محمد بن صالح العثيمين  33-

 1 ث 1343 شرح العقيدة الواسطية  محمد بن صالح العثيمين  35-

 1 أ 1334-1314 أحكام الصيامفتاوى في  فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان محمد بن صالح العثيمين  32-

 1 أ 1313-1341 ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين  محمد بن صالح العثيمين  31-

 1 أ 1342 التعليق على مقدمة المجموع  محمد بن صالح العثيمين  31-

 1 ت 1115-1315 لمعة االعتقاد  محمد بن صالح العثيمين  31-

 1 ا 1331-1314 كتاب العلم بن ابراهيم السليمانفهد بن ناصر اعداد  محمد بن صالح العثيمين  53-

 1 ت 1341 صفة الصالة  محمد بن صالح العثيمين  51-

 1 ج 1342 مختصر مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري  محمد بن صالح العثيمين  51-

 1 - 1112-1312 القواعد المثلى في صفات هللا و أسمائه الحسنى  محمد بن صالح العثيمين  54-

 1 ت 1341 التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع   محمد بن صالح العثيمين  53-

 1 ت 1345 مجالس شهر رمضان  محمد بن صالح العثيمين  55-

 1 - 1344 المنتقى من فرائد الفوائد  محمد بن صالح العثيمين  52-

عنه في صفة حجة النبي صلى هللا  حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا  محمد بن صالح العثيمين  51-
 عليه وسلم

 1 ت 1343

 1 ا 1111-1311 تقريب التدمرية  محمد بن صالح العثيمين  51-

 1 ت 1311  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 1-فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان  محمد بن صالح العثيمين  51-

 5 - -  2-3---1-1 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 1-السليمان فهد بن ناصر بن ابراهيم  محمد بن صالح العثيمين  23-

 1 أ 1115-1315 الرسائل والمتون العلمية 1- محمد بن صالح العثيمين  21-

 1 - - المناهي اللفظية أشرف بن يوسف بن حسن محمد بن صالح العثيمين  21-

 1 أ 1332-1311 شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر  محمد بن صالح العثيمين  24-

   151 االجمالي    23-

ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان  الدين األلباني محمد ناصر  1-
 الفارسي

 1 ا 1334-1313 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

 1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها من حديث   محمد ناصر الدين األلباني  1-
 3345الى  

- - 11 

 و أثرها السيئ على األمة سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  محمد ناصر الدين األلباني  4-
 1121الى   1من حديث 

- - 13 

 3 1 1331-1311 سنن الترمذي1وضعيف 4صحيح   محمد ناصر الدين األلباني  3-

 3 1 1111-1311 سنن ابن ماجه1وضعيف 4صحيح   محمد ناصر الدين األلباني  5-



 5 ا 1333-1311 الترغيب والترهيب1وضعيف  4صحيح  ناصر الدين األلبانيمحمد   2-

 4 ت 1111-1331 الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير1وضعيف  1صحيح   محمد ناصر الدين األلباني  1-

 4 ت 1115-1335 مشكاة المصابيح  تأليف محمد بن عبدهللا الخطيب التبريزي محمد ناصر الدين األلباني  1-

 1 ا 1311 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب  محمد ناصر الدين األلباني  1-

ترتيب ابي الحسن محمد حسن عبدالحميد  محمد ناصر الدين األلباني  13-
 الشيخ

 1 ب 1331-1311 المة األلبانيتراجع الع

 1 ب 1311-1331 األدب المفرد ابي عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري محمد ناصر الدين األلباني  11-

 1 ا 1311 صحيح السيرة النبوية  محمد ناصر الدين األلباني  11-

 1 ت 1331-1311 مختصر الشمائل المحمدية للترمذي  محمد ناصر الدين األلباني  14-

 1 ج 1331-131 تمام المنة في التعليق على فقه السنة  محمد ناصر الدين األلباني  13-

 1 ب 1331-1311 آالت الطربتحريم   محمد ناصر الدين األلباني  15-

 1 ت 1333-1313 صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم  محمد ناصر الدين األلباني  12-

 1 أ 1111-1311 أحكام الجنائز وبدعها  محمد ناصر الدين األلباني  11-

 1 ا 1313-1341 آداب الزفاف  محمد ناصر الدين األلباني  11-

 1 أ 1331-1314 المرأة المسلمةجلباب   محمد ناصر الدين األلباني  11-

 1 أ 1111-1411 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد زهير الشاويش محمد ناصر الدين األلباني  13-

   14 االجمالي  محمد ناصر الدين األلباني 

    السيره   

اشراف صالح بن عبدهللا بن حميد  مجموعة من المختصين  1-
بن عبدالرحمن بن وعبدالرحمن بن محمد 

 ملوح

 11 - - موسوعة نضرة النعيم

 1 خ 1115-1335 قبسات من حياة الرسول  أحمد محمد عساف  1-

 1 أ 1341 ثمرات السيرة النبوية  صالح بن طه عبدالواحد  4-

 1 أ 1315-1342 معجم ألقاب  اآلل  و االصحاب بدر محمد باقر سائد صبحي قطوم  3-

 2 - - فرسان النهار من الصحابة األخيار  د. سيد بن حسين العفاني  5-

 1 أ 1331-1311 كتاب اللفظ المكرم ت د. األمين محمد محمود أحمد الجكني محمد محمد بن عبدهللا الخيضري  2-

 2 ث 1335-1315 زاد المعاد في هدي خير العباد ت شعيب وعبدالقادر األرنؤوط ابن القيم الجوزيه  1-

عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز   1-
 البغوي

ت محمد عوض المنقوش و ابراهيم 
 اسماعيل القاضي

 3 ب 1315-1342 معجم الصحابة

 1 أ 1313-1341 فبهداهم اقتده  عثمان بن محمد الخميس  1-

 1 ج 1311-1341 حقبة من التاريخ  عثمان بن محمد الخميس  13-

 1 ب 1331-1311 كنوز السيرة  عثمان بن محمد الخميس  11-

د. صالح بن عبدهللا بن محمد بن   11-
 حميد

 5 - - تاريخ أمة في سير أئمة عام

 1 - - مقام ابراهيم عليه السالم عام محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي  14-

 3 ب 1333-1315 مروج الذهب ومعادن الجوهر د. مفيد محمد قميحة علي بن الحسين بن علي المسعودي  13-

د. األمين محمد محمود أحمد    15-
 الجكني

 1 أ 1331-1311 بحوث ودراسات في السيرة النبوية 

علي بن عبدهللا بن أحمد الحسيني   12-
 السمهودي

 1 ب 1311-1341 خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى ت د. األمين محمد محمود أحمد الجكني

 1 - 1335-1312 رجال حول الرسول صلى هللا عليه وسلم  خالد محمد خالد  11-

 1 أ 1332-1311 حياة محمد صلى هللا عليه وسلم  د. محمد حسين هيكل  11-

 1 - 1332-1312 هذا الحبيب محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ابي بكر جابر الجزائري  11-

 1 أ 1314-1343 أعالم الحنابلة من أهل البيت  محمد يوسف المزيني  13-

 1 أ 1311-1344 الشافعية من أهل البيتأعالم   بسام عبدالكريم حمزاوي  11-

 1 أ 1311-1344 أعالم الحنفيه من أهل البيت  وائل محمد الحنبلي  11-

 1 أ 1311-1344 أعالم المالكيه من أهل البيت  رزق محمد عبدالعليم  14-

 1 أ 1315-1342 العباس بن عبدالمطلب عم النبي  د. أحمد سيد أحمد علي  13-

 1 ج 1331-1314 البيتنساء أهل   أحمد خليل جمعة  15-

 1 - - نساء حول الرسول صلى هللا عليه وسلم  د. السيد الجميلي  12-

 1 - - مختصر سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ل محمد بن عبدالوهاب  عبدالرزاق المهدي  11-

 4 ب 1113-1313 حياة الصحابة  محمد يوسف الكاندهلوي  11-

 1 - 1335-1312 العواصم من القواصم الخطيبت محب الدين  القاضي ابي بكر العربي  11-

 1 أ 1343 كتاب األربعين في فضائل الصحابة  د. عبدهللا بن صالح بن محمد العبيد  43-

 1 أ 1331-1311 ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية  محمد بن عبدهللا العوشن  41-



 1 - - بشرح الخالصة.....السيرة النبويةإسعاد البرية  تق وحيد بن عبدالسالم بالي خالد بن محمود الجهني  41-

 1 أ 1333-1313 تهذيب السيرة النبوية خرج االحاديث يوسف علي بديوي ابن هشام  44-

 1 ث 1111-1311 صحيح السيرة النبوية ت. عمر سليمان االشقر ابراهيم العلي  43-

 1 د 1311-1333 الرحيق المختوم  صفي الرحمن المباركفوري  45-

 1 ت 1334-1313 روضة األنوار في سيرة النبي المختار صلى هللا عليه وسلم  المباركفوريصفي الرحمن   42-

 1 أ 1331-1314 سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  محمد بن عبدالوهاب التميمي  41-

 1 أ 1111-1331 نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ت  إبراهيم محمد علي محمد الخضري  41-

 1 - 1111-1311 فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة  البوطيمحمد سعيد رمضان   41-

ابن هشام البي محمد عبدالملك بن   33-
 هشام المعافري

ت محمد علي القطب و الشيخ محمد الدالي 
 بلطه

 1 - 1331-1311 3-1السيرة النبوية البن هشام 

 1 خ 1115 الطب النبوي العقدةد. عادل االزهري و محمود فرج  ابن القيم الجوزيه  31-

 1 أ 1335-1312 معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم ت مجدي محمد الشهاوي اسماعيل بن كثير الدمشقي  31-

 1 خ 1331-1311 السيرة النبوية الصحيحة  د. أكرم ضياء العمري  34-

شمس الدين محمد بن أحمد بن   33-
 عثمان الذهبي

 13 ذ 1114-1314 1-سير أعالم النبالء  

شمس الدين محمد بن أحمد بن   35-
 عثمان الذهبي

 1 أ 1331-1311 نزهة الفضالء تهذيب سير أعالم النبالء  د. محمد موسى الشريف 

شمس الدين محمد بن أحمد بن   32-
 عثمان الذهبي

 1 أ 1111-1331 تاريخ االسالم ووفيات المشاهير و األعالم ت د. عمر عبدالسالم تدمري

 1 أ 1341 إمتاع النواظر بما جمع من ظهور الدفاتر ) فوائد سير أعالم النبالء(  عبدهللا الزاملعبدالمحسن بن   31-

 2 أ 1111-1313 البداية والنهاية  اسماعيل بن كثير  31-

 1 أ 1113-1313 الصحيح المسند من فضائل الصحابة  مصطفى بن العدوي  31-

 1 أ 1311-1341 أهل البيت بين مدرستين  محمد سالم الخضر  53-

 1 أ 1313-1345 بذل االخالص في سيرة عمرو بن العاص رضي هللا عنه  وليد محمد سالم عبدالحق  51-

جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر   51-
 السيوطي

 1 - 1115-1312 تاريخ الخلفاء ت محمد محي الدين عبدالحميد

 1 - - الخلفاء الراشدون  عبدالوهاب النجار  54-

 1 - - مختصر زاد المعاد بن عبدالوهابمحمد  ابن القيم الجوزيه  53-

 1 أ 1331-1314 ماذا يحب النبي محمد صلى هللا عليه وسلم و ماذا يكره  عدنان الطرشة   55-

 1 خ 1331-1311 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث  د. علي محمد الصالبي  52-

 3 - - قصص األنبياء  عبدالحميد عبدالمقصود  51-

 1 - - قصص األنبياء عماد زكي البارودي و خيري سعيد ت اسماعيل ابن كثير  51-

 1 ث 1111-1311 قصص األنبياء ت عبدالمجيد طعمه حلبي اسماعيل ابن كثير  51-

 1 ر 1335-1312 قصص األنبياء بقلم سليم بن عيد الهاللي السلفي األثري اسماعيل ابن كثير  23-

 1 أ 1113-1313 قصص األنبياء بلطهت عبدهللا بدران و علي عبدالحميد  عبدالوهاب النجار  21-

 1 أ 1333-1315 أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم  عبدالمنعم الهاشمي  21-

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب   24-
 الحنبلي

نور االقتباس في مشكاة وصية النبي صلى هللا عليه وسلم البن  ت محمد بن ناصر العجمي
 عباس

1343-1331 - 1 

 1 أ 1315-1342 آدم وحواء و إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السالمقصة   مصطفى بن العدوي  23-

 1 أ 1332-1311 السيرة النبوية والغزوات عبدالباري بن محمد علي مشعل محمد علي مشعل  25-

جمال الدين الفرج عبدالرحمن بن   22-
 الجوزي القرشي البغدادي

 1 أ 1333 سيرة ومنافب عمر بن عبدالعزيز 

 1 أ 1331-1314 المرأة في رحاب السنة النيوية المطهرة  علي الشربجي  21-

 1 - - الدولة األموية  محمد الخضري  21-

 4 - - كتاب المغازي  الواقدي محمد بن عمر بن واقد  21-

 1 - - أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم  محمود المصري  13-

ابن المبرد اإلمام جمال الدين يوسف   11-
 بن حسن بن عبدالهادي المقدسي

 1 - - محض الخالص في مناقب سعد بن أبي وقاص محمد بن ناصر العجمي ت

 1 - - شمائل الرسول ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه ت مصطفى عبدالواحد أبي الفداء اسماعيل ابن كثير  11-

 1 - - بحوث في السيرة والدراسات المعاصرة  د. األمين محمد محمود أحمد الجكني  14-

 1 - - السيرةجوامع   ابن حزم  13-

 1 - - السير والمغازي  محمد بن اسحاق المطلبي  15-

 1 - - مختصر سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  محمد بن عبدالوهاب  12-

 1 - - أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية  محمد سليمان األشقر  11-

 1 - - الفصول في سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم فيصل الجوابرةد. باسم بن  أبي الفداء اسماعيل ابن كثير  11-



 1 - - الرسول صلى هللا عليه وسلم  سعيد حوى   11-

 1 - - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة  د. محمد حميد هللا  13-

 1 - - فقه السيرة  محمد الغزالي  11-

 1 - - مدرستينأهل البيت بين   محمد سالم الخضر  11-

 3 - - السيرة النبوية البن هشام ضبط طه عبدالرءوف سعد ابن هشام  14-

 1 - - البالغة العمرية  محمد سالم الخضر  13-

 1 - - المعارف  ابن قتبة الدينوري  15-

شمس الدين محمد بن عبدالرحمن   12-
بن محمد بن أبي بكر السخاوي 

 الشافعي

 1 - - الشفيعالقول البديع في الصالة على الحبيب  

 1 - - السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية دراسة تحيلية  د. مهدي رزق هللا أحمد  11-

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا   د. علي محمد محمدالصالبي  11-
 عنه

- - 1 

 1 - - أخبار عمر و أخبار عبدهللا بن عمر  علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي  11-

إعداد عمار سامي محمد الدالل   13-
 وجهاد سامي محمد الدالل

 1 - - فهرس األعالم المترجم لهم في سير أعالم النبالء 

جمع د. محمد األمين بن محمد بن   11-
 محمود بن أحمد مولود الجكني

 1 - - 1السيرة النبوية في فتح الباري رقم 

أبي محمد عبدهللا بن مسلم ابن قتيبة   11-
 الدينوري

 1 - - اإلمامة والسياسة 

      السيرة ورقي  14-

 1 - - من معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم  عبدالعزيز المحمد السلمان  13-

 1 - - فتاوى و أقضية عمر بن الخطاب  محمد بن عبدالعزيز الهالوي  15-

 1 - - ثعلبة بن حاطب  عراب محمود الحمش  12-

المنبهات من أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة   أحمد بن حجر العسقالني  11-
 والتابعين والحكماء والشعراء

- - 1 

 1 - - دالئل النبوة المحمدية  محمد مهدي استانبولي  11-

 1 - - الوحي المحمدي  محمد رشيد رضا  11-

 1 - - معجزة ومعجزة من معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم 133  د. مصطفى مراد  133-

   112 االجمالي   

    الحديث   

 14 ب 1311-1333 شرح صحيح البخاري  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  1-

 1 أ 1311-1341 توفيق الرب المنعم بشرح صحيح اإلمام مسلم  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  1-

سراج الدين ابي حفص عمر بن علي   4-
 بن احمد االنصاري الشافعي

ت عبدالعزيز بن احمد بن محمد بن حمود 
 المشيقح

 42 أ 1313-1341 التوضيح لشرح الجامع الصحيح

 2 ب 1334-1314 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ت أنور الباز محمد بن علي بن محمد الشوكاني  3-

جمال الدين ابي الحجاج يوسف بن   5-
 عبدالرحمن المزي

 12 أ 1111-13413 تحفة األشراف بمعرفة األطراف شرف الدينت عبدالصمد 

األمير عالء الدين علي بن بلبان   2-
 الفارسي

 11 ت 1111-1311 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت شعيب األرنؤوط

محي الدين بن يحيى بن شرف   1-
 النووي

 13 - - المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج مقدمة خليل مأمون شيحا

محب الدين أبي عبدهللا محمد بن   1-
محمود بن الحسن بن هبة هللا ابن 

 محاسن البغدادي

 11 - - تاريخ بغداد 

نورالدين بن محمد بن عبدالهادي   1-
 السندي

 11 - 1331-1311 حاشية مسند االمام أحمد بن حنبل نور الدين طالب

 15 - - الجامع لشعب اإليمان  مختار أحمد الندوي  13-

عبداللطيف بن عبدالعزيز محمد بن   11-
 الكرماني الرومي الحنفي

 2 - 1311-1341 شرح مصابيح السنة لجنة مختصة

ناصر الدين بن عبدهللا بن عمر بن   11-
 محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي

 4 - 1311-1341 تحفة االبرار شرح مصابيح السنة  لجنة مختصة

الحسين بن محمود بن الحسن   14-
 المظهري الكوفي الزيداني

 2 - 1311-1341 المفاتيح شرح مصابيح السنة لجنة مختصة

زين العرب ابي المفاخر علي بن   13-
عبيدهللا بن أحمد بن زين الدين 

 المصري

 1 - 1311-1341 شرح المصابيح  لجنة مختصة

 2 أ 1313-1341 التهذيبتذهيب تقريب  أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد أحمد بن علي بن حجر العسقالني  15-

سراج الدين عمر بن علي بن أحمد   12-
 المعروف بابن الملقن

 1 - - مختصر المستدرك الحافظ الذهبي على مستدرك ابي عبدهللا الحاكم سعد بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل حميد



 12 أ 1111-1413 شرح السنة شعيب األرناؤوط و محمد زهير الشاويش الحسين بن مسعود الفراء البغوي  11-

شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر   11-
 العسقالني

 13 - - تهذيب التهذيب 

 11 - - مشكاة المصابيح  علي بن سلطان محمد القاري   11-

االمام مجدد الدين أبي السعادات   13-
 المبارك بن محمد ابن األثير الجزري

 11 - - جامع األصول في أحاديث الرسول 

 13 - - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد العراقي وابن حجر بكر الهيثمي نور الدين علي بن أبي  11-

 1 - - اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ابي حاتم محمد حبان البستي  11-

سنن النسائي شرح جالل الدين   14-
 السيوطي

 3 - - سنن النسائي 

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن   13-
 الفضل بن الحسن القزويني

 3 أ 1331-1311 شرح مسند الشافعي بكر زهرانوائل محمد 

 4 أ 1343 السعي الحثيث إلى فقه أهل الحديث  محمد لقمان السلفي  15-

جمال الدين أبي محمد عبدهللا بن   12-
 يوسف الزيلعي الحنفي

 2 أ 1111-1311 نصب الراية ألحاديث الهداية محمد عوامة

رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى االكمال في   علي بن هبة هللا ابي نصر بن ماكوال  11-
 واألنساب

 1 أ 1311-1113

الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن   11-
 عبدالخالق العتكي البزار

 4 - - البحر الزخار المعروف بمسند البزار 

 1 أ 1333-1313 كتاب المجروحين من المحدثين ت حمدي عبدالمجيد السلفي ابن حبان  11-

إسعاف األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث و اآلثار والقصص   ابي عمار محمد بن عبدهللا باموسى  43-
 واألشعار

 1 أ 1341-1311

 1 ت 1334-1313 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبدالباقي البخاري ومسلم  41-

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن   41-
 البخاريالمغيرة الجعفي 

 1 أ 1313-1341 صحيح البخاري  

د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز   44-
 الشثري

 1 ب 1311-1341 مختصر صحيح البخاري 

ابي الحسين مسلم بن الحجاج   43-
 القشيري النيسابوري

 1 - 1311-1341 صحيح مسلم 

ابي داود سليمان ابن االشعث    45-
 السجستاني االزدي

 3 - - سنن ابي داود ت محمد محي الدين عبدالحميد

 1 ت 1114-1314 كتاب السنة للحافظ عمرو بن ابي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني  محمد ناصر الدين األلباني  42-

محي الدين بن يحيى بن شرف   41-
 النووي

 1 أ 1331-1314 المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ت محمد فؤاد عبدالباقي

 1 أ 1311-1344 الريان شرح كتاب اإليمان من صحيح اإلمام مسلمالروض   سليم بن عيد الهاللي  41-

 1 أ 1313-1345 حديث خير القرون رواية ودراية  أسامه الشنطي  41-

 1 أ 1313-1345 مرويات الخالفة الراشدة في معاجم الطبراني الثالثة جمعاً ودراسة  شريف بن صالح التشادي  33-

 1 أ 1314-1343 في طبقات ابن سعد مرويات الخالفة الراشدة  رزق عبدالعليم  31-

 1 أ 1314-1343 مرويات الخالفة الراشدة في مصنف اإلمام ابن أبي شيبة  طارق الطيار  31-

 1 أ 1314-1343 مرويات الخالفة الراشدة في مصنف عبدالرزاق  أحمد حموده عبدالرؤوف   34-

 1 أ 1311-1344 النوويةشرح األربعين  ت محمد ناصر العجمي علي بن داود بن العطار الشافعي  33-

محمد خليل بن علي بن محمد   35-
 المرادي

 1 أ 1111-1311 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ض محمد عبدالقادر شاهين

 1 - 1122-1412 سنن الدار قطني ت السيد عبدهللا هشام يماني المدني علي بن عمر الدار قطني  32-

 1 - 1123-1413 تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير السيد عبدهللا هشام يماني المدنيت  شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني  31-

 1 - - علل الترمذي الكبير حمزه ديب مصطفى ترتيب ابي طالب القاضي  31-

 1 - - الجامع ألخالق الراوي و آداب السامع  الحافظ الخطيب البغدادي  31-

 مجد الدين أبي السعادات المبارك بن  53-
 محمد الجزري ابن األثير

 5 - - النهاية في غريب الحديث و األثر ت طاهر الزاوي 

 13 - - المع الدراري على جامع البخاري  ابي مسعود رشيد أحمد الكنكوهي  51-

ابي عيسى محمد بن عيسى بن   51-
 سورة الترمذي

 5 - - سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح عبدالرحمن محمد عثمان

األصبهاني أحمد بن عبدهللا ابي نعيم   54-
بن أحمد بن إسحاق بن عمران 

 األصبهاني

 4 - - معرفة الصحابة 

 1 - - الصحيح المسند من فضائل األعمال و األوقات و األمكنة مصطفى العدوي علي بن محمد المغربي  53-

أبي الحسين مسلم بن الحجاج   55-
 النيسابوري

 1 - - الطبقات 

 1 - - كتاب عون المكدود  ابي اسحاق الحويني األثري  52-



 1 - - فضائل الصحابة  أحمد بن حنبل  51-

 1 - - التنكيل  عبدالرحمن بن يحيى المعلمي  51-

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز   51-
 الذهبي

 1 - - تجريد أسماء الصحابة 

 1 - - الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني  ت محمد شكور محمود الحاج أمرير  23-

 1 - - االعتصام   ابراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي  21-

 1 أ 1331-1311 المحرر في مصطلح الحديث ---///--- حمد بن إبراهيم العثمان  21-

محمد بن أحمد بن عبدالهادي   24-
 المقدسي

 1 ب 1311 المحرر في الحديث ت عبدالمنان عبداللطيف المدني

زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن   23-
الدين بن أحمد ابن رجب شهاب 
 الحنبلي

 1 أ 1111-1311 جامع العلوم والحكمة في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم اعتنى به حسن أحمد إسبر

 1 أ 1331-1311 شرح لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث  طارق بن عوض هللا بن محمد  25-

 1 أ 1311-1341 الصحيح من أحاديث السيرة النبوية  محمد الصوياني  22-

المختصر الحثيث في بيان أصول منهج السلف أصحاب الحديث في   عيسى مال هللا فرج  21-
 تلقي الدين وفهمه والعمل والدعوة إليه

 1 ب 1343-1331

 1 أ 1333-1315 رياض الصالحين ت عصام موسى هادي يحيى بن شرف النووي  21-

زين الدين أحمد بن عبداللطيف   21-
 الزبيدي

مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح ألحاديث الجامع  بركةت ابراهيم 
 الصحيح

 1 ج 1311-1111

زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي   13-
 المنذري

 1 ب 1112-1311 مختصر صحيح مسلم ت د. مصطفى ديب البغا

 1 ب 1111-1311 علم الرجال نشأته و تطوره   د. محمد بن مطر الزهراني  11-

 1 أ 1111-1411 منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم األنبياء والمرسلين  بليقعز الدين   11-

 1 - - الطبقات الكبرى البن سعد  محمد بن سعد  14-

 1 ت 1334-1313 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ت أحمد محمد شاكر الحافظ ابن كثير  13-

 1 ف 1333-1315 األربعين النوويةالوافي في شرح  محي الدين مستو ت د. مصطفى البغا  15-

 1 ب 1114-1334 المنار المنيف في الصحيح والضعيف عبدالفتاح أبو غده ابن القيم الجوزية  12-

 1 أ 1114-1334 المقاصد السنية في األحاديث اإللهية محي الدين مستو د. محمد العيد الخطراوي علي بن بلبان المقدسي  11-

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على  محمد بن لطفي الصباغت  محمد عبدالباقي الزرقاني  11-
 األلسنة

 1 ت 1334-1114

 1 أ 1314-1343 أحاديث الفضائل العامة ألهل البيت  تخريج وتحقيق عبدالفتاح سرور  11-

 1 - 1111-1331 المتباينة بشرط السماعاالمتاع باألربعين  ت صالح الدين مقبول أحمد أحمد بن علي بن حجر العسقالني  13-

 1 أ 1311-1344 ثالثيات مسند االمام أحمد بن حنبل ت محمد ناصر العجمي محب الدين المقدسي  11-

 1 أ 1311-1344 المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب األربعين للنووي محمد بن ناصر العجمي محمد علي بن عالن المكي الشافعي  11-

 1 أ 1333-1313 بين اإلمامين مسلم والدار قطني  هادي عمير المدخلي ربيع بن  14-

 1 أ 1331-1343 األصول الستة رواياتها و نسخها  د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم  13-

ت أسامه محمد زهير الشنطي و عمرو علي  أحمد بن علي بن حجر العسقالني  15-
 بسيوني

 1 أ 1314-1343 القول المستدرك في الذب عن المسند ألحمد

 1 - - التبصرة في ذكر أحاديث ضعيفة ومنكرة مشتهرة  حاي بن سالم الحاي  12-

 1 ز 1313-1341 تيسير مصطلح الحديث  د.محمود الطحان  11-

 1 ب 1121 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  11-

 1 أ 1315-1342 الخاصة باألنبياء عليهم السالم أحاديث الصحيحين المنتقدة  أسامة محمد زهير الشنطي  11-

 1 ث 1115-1335 السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي  د. الشيخ مصطفى السباعي  13-

 1 أ 1111-1311 جامع األحاديث الصحيحة في الصيام والقيام واالعتكاف راجعه علي بن حسن بن علي الحلبي األثري حمدي حامد صبح  11-

 1 أ 1313 مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري  بن علي اليحيىيحيى بن ابراهيم   11-

 1 - - األحاديث القدسية - -  14-

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة   اسماعيل بن محمد العجلوني  13-
 الناس

 1 ت 1451

 1 أ 1111-1331 صحيح الترغيب والترهيب ت محمد ناصر الدين األلباني الحافظ المنذري  15-

أحمد بن علي ابن محمد بن حجر   12-
 العسقالني

 1 - - الدراية في تخريج أحاديث الهداية علق عليه السيد عبدهللا هاشم اليماني المدني

 1 أ 1334-1313 حفظ هللا السنة  أحمد بن فارس السلوم  11-

 1 أ 1331-1311 الخطب السنية ت د. وليد بن محمد بن عبدهللا العلي مصطفى البوالقي  11-

 1 ب 1113-1313 زوابع في وجه السنة  صالح الدين مقبول أحمد  11-

 1 أ 1111-1313 تنقيح الكالم في األحاديث الضعيفة في مسائل األحكام  زكريا بن غالم قادر الباكستاني  133-

أبي زكريا يحيى الدين بن شرف   131-
 النووي الدمشقي

 4 أ 1112-1312 تهذيب األسماء واللغات 



 1 ب 1111-1313 تيسير علوم الحديث للمبتدئين  عمرو عبدالمنعم سليم  131-

 1 ث 1111-1311 النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد ابن حجر العسقالني  134-

محمد بن أحمد بن حماد األنصاري   133-
 الدوالبي

 1 أ 1311-1341 الذرية الطاهرة المطهرة د. شريف بن صالح التشادي

 1 أ 1312 رش البرد شرح األدب المفرد  د. محمد لقمان السلفي  135-

 1 - 1314-1343 جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها  د. عبدهللا محمد حسن  132-

محمد بن عبدالرحمن بن محمد   131-
 السخاوي

 1 - - تخريج أحاديث العادلين 

 13 - - المعجم الكبير  الطبراني  131-

عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن   131-
 بهرام

 1 - - سنن الدارمي 

 1 - - موسوعة األحاديث النبوية  أبو هاجر زغلول  113-

عبدهللا بن سليمان بن األشعث   111-
 السجستاني الحنبلي

 1 - - كتاب المصاحف د. محب الدين 

 1 - - ثالثيات مسند اإلمام أحمد  محمد السفاريني الحنبلي  111-

عبدهللا محمود بن محمد إشراف أبي   114-
 الحداد

استخراج أم عبدهللا بنت محروس العسلي 
 ترتيب محمد بن حمزة بن سعد

 1 - - فهرس مصنفات اإلمام البخاري

المكتبة السلفية لصاحبها محمد   113-
 عبدالمحسن الكتبي

 1 - - مجموعة الحديث النجدية تعليقات السيد رشيد رضا

 4 - - الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي أحمد محبتي بن نذير عالم السلفيت  زين الدين عبدالرؤوف المناوي  115-

أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن   112-
 رجب الحنبلي

 1 - - نزهة األسماع في مسألة السماع 

 1 - - تاريج جرجان  السهمي  111-

أحمد بن عبدهللا بن صالح أبي   111-
 الحسن العجلي

 1 - - تاريخ الثقات 

 1 - - الصحيح المسند  مصطفى العدوي  111-

أحمد بن علي بن محمد المشهور   113-
 بابن حجر العسقالني

 1 - - نزهة األلباب في األلقاب 

 1 - - األحاديث القدسية في المصنفات السبعة    111-

عبدهللا بن عبدالعزيز العقيل و محمد   111-
 بن ناصر العبودي

 1 - - في شبه القارة الهندية أهل الحديث إعداد صالح الدين مقبول أحمد

 1 - - الرياض المستطابة   يحيى بن أبي بكر العامري اليمني  114-

برهان الدين إبراهيم بن عمر   113-
 الجعبري

 1 - - رسوخ األخبار في منسوخ األخبار ت د. حسن محمد مقبولي األهدل

 1 - - مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف  عبدالبديع صقر  115-

 1 - - مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري  بن إبراهيم بن علي اليحيىيحيى   112-

أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد   111-
 الموصلي

 1 - - الوقوف على الموقوف ت أم عبدهللا بنت محروس العسلي

 1 - - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  ت عبدالفتاح أبو غدة عبدالحي اللكنوي وتاج الدين السبكي  111-

جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر   111-
 السيوطي

 1 - - طبقات الحفاظ 

 1 - - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ت عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي ابن كثير  143-

أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت   141-
 الخطيب البغدادي

 1 - - الكفاية في علم الرواية 

 1 - - تلخيص الموضوعات البن الجوزي د. عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي عثمان الذهبيشمس الدين محمد بن   141-

 1 - - التاريخ الصغير  محمد بن اسماعيل البخاري  144-

ابي عبدهللا الحسين بن إبراهيم   143-
 الجورقاني الهمذاني

 1 - - األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 

بن أحمد أبي يعلى الخليل بن عبدهللا   145-
 ابن الخليل الخليلي القزويني

 4 - - اإلرشاد في معرفة علماء الحديث 

 1 - - النكت على كتاب ابن الصالح  ابن حجر العسقالني  142-

أبي بكر عبدهللا بن محمد بن ابي   141-
 شيبة الكوفي العبسي

 1 - - الكتاب المصنف في األحاديث و اآلثار ضبط كمال يوسف الحوت

 13 - - المسند شرحه أحمد محمد شاكر أحمد بن حنبل  141-

محمد بن خلف بن حيان المعروف   141-
 بوكيع

 4 - - أخبار القضاة 

 1 - - مسند الشاميين  د. علي محمد جماز  133-

أبي عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان   131-
 الذهبي

 3 - - ميزان اإلعتدال في نقد الرجال علي محمد البجاوي

 3 - - الفائق في غريب الحديث  علي محمد البجاوي الزمخشريجار هللا محمود بن عمر   131-



أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم   134-
 آبادي

 14 - - عون المعبود شرح سنن أبي داود عبدالرحمن محمد عثمان

أبي محمد عبدهللا بن أبي جمرة   133-
 االزدي االندلسي

 1 - - بهجة النفوس  

أبي عبدهللا محمد بن يزيد القزويني   135-
 ابن ماجه

 1 - - سنن ابن ماجه 

 4 - - موسوعة الحديث النبوي  د. عبدالملك بكر عبدهللا قاضي  132-

صفي الدين أحمد بن عبدهللا   131-
 الخزرجي

 1 - - خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 1 - - تخريج أحاديث و آثار كتاب في ظالل القرآن  علوي السقاف  131-

أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان   131-
 القطيعي

جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة و األفراد الغرائب  بدر بن عبدهللا البدر
 الحسان

- - 1 

أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب   153-
 اللخمي الطبراني

 1 - - المعجم الصغير للطبراني 

 1 - - المسدد في الذب عن المسند ألحمد القول  أحمد بن علي بن حجر العسقالني  151-

 1 - - زوائد عبدهللا بن أحمد بن حنبل في المسند  د. عامر حسن خيري  151-

 1 - - التاريخ الصغير  محمد بن اسماعيل البخاري  154-

 1 - - كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم  يوسف بن حسن بن عبدالهادي  153-

 1 - - فهارس جامع األصول  يوسف الزبيبي  155-

أبي نعيم أحمد بن عبدهللا بن أحمد بن   152-
 موسى ابن مهران األصبهاني

 1 - - تثبيت اإلمامة وترتيب الخالفة 

أبي عبدهللا محمد بن إدريس الشافعي   151-
 المطلبي القرشي

 1 - - السنن د. خليل إبراهيم مال خاطر

أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن   151-
 الجوزي 

 4 - - العلل المتناهية في ألحاديث الواهية 

للحافظ ابن حجر أحمد بن علي   151-
 العسقالني

 3 - - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

للحافظ ابن حجر أحمد بن علي   123-
 العسقالني

 1 - - تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة 

 1 - - ابن تيمية وجهوده في أحاديث األحكاماالمام مجد الدين   مجد الدين ابن تيميه  121-

أبي الطيب صديق حسن علي   121-
 الحسيني القنوجي البخاري

 5 - - عون الباري لحل أدلة البخاري 

أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة   124-
 األزدي المصري الحنفي

 1 أ 1115-1315 مشكل اآلثار ت محمد عبدالسالم شاهين

 13 - - فتح الباري في شرح صحيح البخاري  العسقالنيأحمد بن علي بن حجر   123-

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر   125-
 النيسابوري

 4 - - األوسط في السنن و اإلجماع و اإلختالف 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي   122-
اختصار المحدث محمد بن أحمد بن 

 عثمان الذهبي

 1 - - المهذب في اختصار السنن الكبير 

 1 - - شرح حديث أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً   أحمد بن عبدالحليم بن تيمية  121-

 1 - - عبدالفتاح أبو غده  محمد أنور شاه الكشميري الهندي  121-

أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي   121-
 المكي

 1 - - الفتاوى الحديثية 

 1 - - قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه االنتباه لما  محمد بن محمود بن إبراهيم عطية  113-

زين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن   111-
 الحسين الشهير بالعراقي

 1 - - المقاصد المهمة المسمى بألفية الحديث 

 1 - - من كالم أبي عبدهللا أحمد بن حنبل في علل الحديث و معرفة الرجال  تحقيق صبحي البدري السامرائي  111-

 1 - - الرحلة في طلب الحديث  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  114-

 1 - - مرويات غزوة الحديبية  د. حافظ محمد الحكمي  113-

 1 - - أبو هريرة في ضوء مروياته  د. محمد ضياء الرحمن األعظمي  115-

 1 - - تأويل مختلف الحديث  أبي محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة  112-

القنوجي محمد صديق حسن خان   111-
 البخاري

 1 - - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر و األول 

 1 - - بيان خطأ من أخطأ على الشافعي  أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  111-

 1 - - توجيه النظر إلى أصول األثر  طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي  111-

 1 - - األحاديث المسلسلةالمناهل السلسلة في   محمد عبدالباقي األيوبي  113-

شمس الدين أبي الخير محمد بن   111-
 عبدالرحمن السخاوي

 1 - - بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني 

 1 - - كشف اللثام على أسرار تخريج حديث سيد األنام  د.عبدالموجود محمد عبداللطيف  111-



الدار قطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين من تكلم فيه   ناصر الدين ابن نديق الحنبلي  114-
 والمجهولين

- - 1 

أبي محمد عبدهللا بن محمد بن جعفر   113-
 بن حيان

 1 - - التوبيخ والتنبيه 

مجد الدين أبي البركات عبدالسالم بن   115-
 تيمية الحراني

 1 - - المنتقى من أخبار المصطفى 

 1 - - السنة قبل التدوين  محمد عجاج الخطيب  112-

 1 - - سؤاالت ابن الجنيد  إبراهيم بن عبدهللا الختلى  111-

 1 - - فهارس سنن الدار قطني إعداد د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي علي بن عمر الدار قطني  111-

أبي زكريا محمد بن محمد بن   111-
 سليمان الباغندي

 1 - - مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز 

 1 - - الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة  محمد بن علي الشوكاني  113-

 1 - - مسانيد أمهات المؤمنين  جالل الدين السيوطي  111-

 3 - - 1-مسند ابي عوانه   يعقوب اإلسفراييني  111-

أبي عبدهللا محمد بن سالمه   114-
 القضاعي

 1 - - مسند الشهاب 

أبي الحسن علي بن عمر ابن أحمد   113-
 بن مهدي الدار قطني

 1 - - الواردة في األحاديث النبويةالعلل  

      الحديث ورقي  115-

أبي بكر عبدالرزاق بن همام   112-
 الصنعاني

 11 - - المصنف 

أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن   111-
 علي النسائي

 1 - - كتاب عشرة النساء 

 1 - - النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد  تصنيف جاسم الفهيد الدوسري  111-

 1 - - المستخرج من مصنفات أبي داود في الجرح والتعديل  فالح الشبلي  111-

 1 - - شرح حديث جبريل عليه السالم  عبدهللا بن محمد علوش   133-

تسمية من روى عنه من أوالده العشرة وغيرهم من أصحاب رسول   علي بن المديني  131-
 هللا

- - 1 

 1 - - مرويات اللعن في السنة  د. باسم فيصل الجوابرة  131-

 1 - - اختيار األولى في شرح حديث اختصام المأل األعلى  ابن رجب الحنبلي  134-

محمد بن طاهر المقدسي المعروف   133-
 ب ابن القيسراني

 1 - - مسألة العلو والنزول في الحديث 

 1 - - من اسمع عطاء من رواة الحديث  سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني  135-

 1 - - كتاب الزهد  هناد بن السري الكوفي  132-

أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى   131-
 التميمي الموصلي

 1 - - المفاريد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 1 - - حصول الرفق بأصول الرزق  جالل الدين السيوطي  131-

أبي بكر عبدهللا بن محمد بن أبي   131-
 الدنيا

 1 - - كتاب الشكر 

 1 - - المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةالرسالة   جعفر الكتانيمحمد   113-

 1 - - تخريج أحاديث شرح المواقف  جالل الدين السيوطي  111-

 1 - - ترتيب أطراف أحاديث مسند الطيالسي  سعد المزعل  111-

 1 - - نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  أحمد بن علي ابن حجر العسقالني  114-

 1 - - قرة عين المسعد بترتيب أطراف األدب المفرد  اليحيىطيبة بنت يحيى   113-

 1 - - خلق أفعال العباد  محمد بن اسماعيل البخاري  115-

 1 - - التراجم النورانية على األربعين النووية  عبدهللا بن صالح العبيالن  112-

 1 - - مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث  محمد عبدالعزيز الخولي  111-

 1 - - بصائر تعليقات على أحاديث مسند اإلمام أحمد بن حنبل  شاكرأحمد محمد   111-

 1 - - التحقيق في اختالف الحديث و التنقيح  ابن الجوزي و ابن عيدالهادي  111-

 1 - - مرشد المحتار إلى ما في مسند اإلمام أحمد من الحديث و اآلثار  حمدي عبدالمجيد السلفي  113-

 1 - - التحصيل في أحكام المراسيلجامع   حمدي عبدالمجيد السلفي  111-

علي بن عبدهللا بن جعفر السعدي   111-
 المديني

 1 - - العلل 

محمد ياسين بن محمد عيسى   114-
 الفاداني المكي

 1 - - إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة 

 1 - - تبسيط علوم الحديث و أدب الرواية  محمد نجيب المطيعي  113-

 1 - - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  جالل الدين السيوطي  115-

 1 - - مسند عبدهللا بن عمر  محمد بن إبراهيم الطرسوسي  112-



 1 - - شعار أصحاب الحديث  أبي أحمد الحاكم  111-

 1 - - الترجيح لحديث صالة التسبيح  ابن ناصر الدمشقي  111-

 1 - - سمع مقالتي.. دراسة حديث نضر هللا امرءاً   عبدالمحسن بن حمد العباد  111-

ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف   143-
 ب ابن المنير االسكندراني

 1 - - المتواري 

   233 االجمالي   

    الفقه   

 11 د 1335-1315 الفقه اإلسالمي و أدلته  أ.د. وهبة الزحيلي  1-

محمد بن عبدالسالم بن يوسف بن   1-
 كثير الهواري التونسي

 11 أ 1311-1341 شرح جامع األمهات نجيبت أحمد عبدالكريم 

عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد   4-
 األنصاري الشافعي ) ابن الملقن (

 12 - 1311-1341 عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج ت دار الفالح

عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة   3-
 المقدسي

ت د. محمد شرف الدين خطاب و د. السيد 
 محمد السيد

 12 - 1333-1315 المغني

ضبطه الشيخ محمد عبدالعزيز   5-
 الخالدي

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح  
 المنهاج

 14 ب 1331-1311

 1 - 1331-1311 األم ت محمد ابراهيم الحفناوي محمد بن إدريس الشافعي  2-

بدر الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد   1-
 األسدي الدمشقي الشافعي

 1 - 1311-1344 بداية المحاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي 

عبدالملك بن عبدهللا بن يوسف   1-
 الجويني

 11 أ 1331-1311 نهاية المطلب في دراية المذهب أ.د. عبدالعظيم محمود الديب

 3 أ 1332-1311 سبل السالم شرح بلوغ المرام ت محمد ناصر الدين األلباني ابن حجر العسقالني  1-

 1 أ 1111-1311 سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام العالمة الصنعاني ابن حجر العسقالني  13-

 1 ب 1333-1311 بلوغ المرام من أدلة األحكام  صفي الرحمن المباركفوري ابن حجر العسقالني  11-

شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم   11-
 السفاريني النابلسي الحنبلي

 1 أ 1331-1311 كشف اللثام شرح عمدة األحكام نور الدين طالب

 1 ب 1313-1341 الروض الندي شرح كافي المبتدي نور الدين طالب أحمد بن عبدهللا بن أحمد البعلي  14-

 1 أ 1311-1341 حاشية الخلوتي على منتهى اإلرادات ت سامي بن محمد بن عبدهللا الصقير محمد بن أحمد البهوتي   13-

 11 أ 1335-1312 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية اإلفتاء  عبدالرزاق الدويشجمع أحمد   15-

 11 ت 1333-1313 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  د. عبدالكريم زيدان  12-

محمد بن إبراهيم الشيخ و   11-
عبدالرحمن السعدي و عبدهللا بن 

 حميد

 1 ت 1331-1311 فتاوى المرأة المسلمة ابن باز ابن عثيمين  ابن جبرين ابن فوزان

 1 أ 1111-1331 فتاوى النساء د. أحمد السايح و د. السيد الجميلي شيخ اإلسالم أحمد بن تيميه  11-

ابن تيميه محمد بن إبراهيم ال شيخ   11-
و عبدالرحمن السعدي و عبدهللا بن 

 حميد

ابن باز  األلباني ابن عثيمين  ابن جبرين ابن 
 فتحيفوزان جمع مجدي 

 1 أ 1334-1313 فتاوى و أحكام المرأة المسلمة

ابن تيميه محمد بن إبراهيم ال شيخ   13-
و عبدالرحمن السعدي و عبدهللا بن 

حميد و عبدهللا بن منيع  و 
 عبدالعزيز آل الشيخ

ابن باز ابن عثيمين  ابن جبرين ابن فوزان 
و صالح بن غانم السدالن  جمع محمد بن 

 حامد بن عبدالوهاب

 1 - - فتاوى المرأة المسلمة

ابن باز ابن عثيمين  ابن جبرين   11-
 واللجنة الدائمة لإلفتاء

 1 أ 1313 فتاوى المرأة جمع محمد المسند

 4 أ 1331-1343 الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم الجوزية  سيد حبيب بن أحمد المدني األفغاني  11-

 1 - - خالصة الكالم على عمدة األحكام ورانيالجمحمد بن يوسف  قيصل بن عبدالعزيز آل مبارك  14-

 1 أ 1314 الملخص الفقهي  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  13-

 1 ث 1344 الملخص الفقهي  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  15-

 1 ف 1311 قسم العبادات –الملخص الفقهي   صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  12-

-11        

إبراهيم بن محمد بن سالم بن   11-
 ضويان

 1 - 1333-1315 منار السبيل في شرح الدليل ت محمد ناصر الدين األلباني

 1 - 1333-1313 تيسير العالم شرح عمدة األحكام ت محمد صبحي حسن حالق عبدهللا بن عبدالرحمن البسام  11-

عبدهللا بن عبدالرحمن بن صالح آل   43-
 بسام

 1 ث 1311-1344 األحكام تيسير العالم شرح عمدة 

محمد بن محمد بن الحسين بن أبي   41-
 يعلى الحنبلي

 3 أ 1111-1311 طبقات الحنابلة خرجه أسامه بن حسن و حازم علي بهجت

عالء الدين علي المتقي بن حسام   41-
 الدين الهندي

 1 أ 1111-1311 كنز العمال في سنن األقوال و األفعال ت محمود عمر الدمياطي

 11 ب 1115-1335 روضة الطالبين وعمدة المفتين 1-زهير الشاويش  النووياإلمام   44-



اإلمام ابي زكريا يحيى بن شرف   43-
 النووي الدمشقي

 11 - - روضة الطالبين 

 3 - - الحجة على أهل المدينة  الشيباني  45-

 4 - - تيسير الفقه الجامع لالختيارات الفقهية لشيخ االسالم ابن تيمية  د. أحمد موافي  42-

 4 - - مسائل اإلمام أحمد  د. علي سليمان المهنا  41-

بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم   41-
 المقدسي

 1 أ 1111-1311 العدة شرح العمدة 

 1 ت 1332-1311 المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ص د. عبدهللا بن عبدالمحسن التركي عبدالقادر بن بدران الدمشقي  41-

بن أحمد بن  موفق الدين عبدهللا  33-
 قدامة المقدسي

 1 أ 1331-1311 الهادي ت نور الدين طالب

موفق الدين عبدهللا بن أحمد بن   31-
 قدامة المقدسي

 1 - 1333-1315 عمدة الفقه في المذهب الحنبلي ت أحمد محمد عزوز

 1 ب 1331-1343 موسوعة اإلجماع ت د. عبدهللا بن مبارك آل سيف شيخ اإلسالم ابن تيمية  31-

 1 أ 1311-1344 الروض المربع شرح زاد المستقنع اعتنى محمد مرابي منصور يونس البهوتي  34-

 1 ت 1335-1312 الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين منصور يونس البهوتي  33-

 1 ت 1331-1311 الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز  د. عبدالعظيم بدوي  35-

 1 ب 1111-1331 عمدة األحكام من كالم خير األنام ت محمود األرناؤوط و عبدالقادر األرناؤوط عبدالغني المقدسي  32-

نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم   31-
 القزويني الشافعي

 1 أ 1343 الحاوي الصغير ت د. صالح بن محمد بن إبراهيم اليابس

 1 أ 1111 فقه الطهارة ت سعيد اللحام ابن تيمية  31-

كتاب الوضوء والغسل والحيض من مختصر صحيح مسلم للحافظ   محمد الحمود النجديشرح د.   31-
 المنذري

 1 أ 1341-1311

 1 أ 1111-1311 صفة الصالة بالدليل والتعديل تق عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرين محمد بن صالح بن سليمان الخزيم  53-

 1 أ 1334-1314 والصالةالترجيح في مسائل الطهارة   محمد بن عمر بن سالم بازمول  51-

 1 - - كتاب الصالة  فهد بن عبدالرحمن الشويب  51-

مشهور بن حسن بن محمود بن   54-
 سلمان

 1 ب 1114-1314 القول المبين في أخطاء المصلين 

 1 أ 1341 بلغة الناسك من أحكام المناسك  د. عبدالعزيز بن علي القصير  53-

 1 - - الحج المبرور  الشيخ أبي بكر الجزائري  55-

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا   52-
 السعدي

 1 ت 1311 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 

 1 ح 1314-1343 المختصر في العبادات  د. خالد بن علي بن محمد المشيقح  51-

 1 أ 1311-1344 فقه النوازل في العبادات اعتنى . عبدالعزيز بن حواس الشمري د. خالد بن علي بن محمد المشيقح  51-

 1 ث 1313-1341 دليل الطالب لنيل المطالب حق أبو قتيبة نظر محمد الفارياني مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي  51-

 1 أ 1315-1342 أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  اهرمحمد فؤاد ض  23-

عبدالعزيز آل الشيخ و صالح الفوزان و  جمع محمد بن فهد الحصين  21-
 الشيخمحمد آل 

 1 ت 1311 الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية

عبدالرحمن بن محمد بن عبيدان   21-
 البعلي الحنبلي

زوائد الكافي والمحرر على المقنع في الفقه على مذهب اإلمام أحمد  ت ناصر بن سعود بن عبدهللا السالمة
 بن حنبل

 1 أ 1311-1332

أ.د. الشيخ سليمان بن سليم هللا   24-
 الرحيلي

 1 - 1311-1333 اإلعالم باألئمة األربعة األعالم 

 1 أ 1311-1341 مجموع خطب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت د. وليد بن محمد بن عبدهللا العلي   23-

شمس الدين محمد بن أحمد   25-
 السفاريني الحنبلي

 1 أ 1331-1311 الذخائر لشرح منظومة الكبائر ت د. وليد بن محمد بن عبدهللا العلي

تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني   22-
 الحسيني الدمشقي

 1 ذ 1331-1311 كفاية األخيار في حل غاية االختصار ت عبدالقادر األرناؤوط

 1 أ 1331-1311 الفقه الميسر النافع لكل مسلم ومسلمه  عمرو عبدالمنعم سليم  21-

 1 أ 1311-1344 آثارها –ضوابطها  –الفتوى أهميتها   د. محمد يسري إبراهيم  21-

 1 - - الدراري المضيئة شرح الدرر البهية  محمد بن علي الشوكاني  21-

 1 ب 1315-1342 سؤال وجواب 1153الصالة  مراجعة بدر بن عبدهللا البدر د. راشد سعد العليمي  13-

 1 - - مجموعة الرسائل المنبرية    11-

جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن   11-
 الحسن اإلسنوي

 1 - - التمهيد في تخريج الفروع على األصول ت د. محمد حسن هيتو

 1 ب 1331-1311 القواعد و األصول الجامعة د. خالد بن علي بن محمد المشيقح عبدالرحمن بن ناصر السعدي  14-

 1 - 1334-1314 علم أصول الفقه  عبدالوهاب خالف  13-

عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي   15-
 الحنبلي

 1 ج 1341 تيسير الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول بن صالح الفوزانشرح عبدهللا 

 1 أ 1331-1311 لباب المحصول في علم األصول 1—محمد غزالي عمر جابي الحسين بن رشيق المالكي  12-



على مذهب تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه  ت صالح سالم أحمد النهام لخصها ابن ابي الفتح البعلي  11-
 اإلمام أحمد بن حنبل

 1 أ 1311-1331

موفق الدين عبدهللا بن أحمد بن   11-
 محمد قدامة المقدسي

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد  د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة
 بن حنبل

 4 خ 1315-1333

ابن قدامة الحنبلي ) محمد األمين   11-
 الشنقيطي (

 1 أ 1111-1311 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ت أبي حفص سامي العربي

نجم الدين أبي ربيع سليمان بن   13-
عبدالقوي بن عبدالكريم ابن سعيد 

 الطوفي

 1 ب 1111-1311 شرح مختصر الروضة ت د. عبدهللا بن عبدالمحسن التركي

 1 ق 1331-1311 أصول الفقه اإلسالمي  د. وهبة الزحيلي  11-

 1 أ 1331-1311 تسهيل الوصول إلى علم األصول د. شعبان محمد اسماعيل محمد عبدالرحمن عيد المحالوي  11-

جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر   14-
 السيوطي

 1 أ 1335-1312 األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 

 1 ب 1331-1314 عمل أهل المدينةالمسائل التي بناها اإلمام مالك على   د. محمد المدني بوساق  13-

 1 أ 1311-1341 حلية الذخائر و اآلداب بشرح نور البصائر و األلباب  بسام بن سليمان بن علي اليوسف  15-

 1 خ 1331-1311 الواضح في أصول الفقه  د. محمد سليمان عبدهللا األشفر  12-

أحمد بن شيخ اإلسالم محمد بن علي   11-
 الشوكاني

 1 أ 1113-1313 السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية عبدالحميد حققه إبراهيم باحسن

 1 أ 1331-1311 المجموع المفيد لكتب الحج  ابن باز و ابن العثيمين والفوزان  11-

عبدالعزيز ابن باز ومحمد ابن   11-
 عثيمين

 1 أ 1111-1311 المقرب ألحكام الجنائز و عبدهللا بن جبرين وصالح الفوزان

محمد بن إبراهيم عبدالعزيز بن   13-
 العويد

 1 أ 1311-1341 أصول الفقه عند الصحابة رضي هللا عنهم معالم في المنهج  

 1 أ 1331-1311 فقه التمكين في القرآن الكريم  د. علي محمد الصالبي  11-

 1 أ 1311-1341 علم أصول الفهم  مصطفى بن محمد بن سالمة  11-

 1 أ 1332-1311 األحاديث الضعيفة في األحكامكشف اللثام عن   سعيد بن عبدالقادر باشنفر  14-

 1 أ 1314-1343 الترجيح بين األقيسة المتعارضة  د. علي حسين علي  13-

 1 ب 1311-1341 تعليقه على القواعد واألصول الجامعة حمد بن إبراهيم بن محمد العثمان عبدالرحمن السعدي  15-

 ا أ 1311-1332 نحو فقه جديد  جمال البنا  12-

إبراهيم أحمد علي وعلي د. محمد   11-
 محمد بن عبدالعزيز الهندي الحنبلي

 1 ب 1311-1341 الحنابلة –الشافعية  –المالكية  –المذهب عند الحنفية  تركي محمد حامد النصر

د. إبراهيم بن أحمد بن سليمان   11-
 الكندي

 1 أ 1111-1311 الدالالت وطرق االستنباط 

يوسف بن حسن بن عبدالهادي   11-
 الحنبليالمقدسي 

قرة العين فيما حصل من االتفاق واالختالف بين المذهبين الحنبلي  
 والشافعي

 1 أ 1311-1331

 1 أ 1311-1341 إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  133-

 1 - - اإلسبال لغير الخيالء النصرالوليد بن محمد بن سيف  أحمد بن حجر آل بوطامي  131-

 1 ب 1311-1344 فقه الصيام مصطفى بن العدوي محمد بن علي حالوة  131-

 1 أ 1311-1341 موسوعة الفقه المبسط  محمد بن عبدالملك الزغبي  134-

 1 أ 1311-1341 وقفات فقهية مع العالمة األلباني رحمه هللا  د. مشاري سعيد المطرفي  133-

 1 - 1311-1331 الحوارات واالختالفات الفقهية   المطلق د. خلف امفضي  135-

 1 - 1311-1341 أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني  صالح الدين أحمد محمد عامر  132-

 1 أ 1332-1311 أحكام الضمان في الفقه اإلسالمي العام  محمد فوزي فيض هللا  131-

 1 - 1311-1333 حاشية القليوبي على شرح المحلي على الورقات في أصول الفقه حمد القحطانيسالم بن  أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي  131-

 1 أ 1311-1341 أدلة بداية المتفقه وحيد عبدالسالم بالي أيمن بن علي موسى  131-

 1 ت 1311-1333 الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد  وحدة البحث العلمي بإدارة اإلفتاء  113-

 1 أ 1111-1313 فتاوى علماء البلد الحرام تقديم سعد بن عبدهللا البريك الجريسيإعداد خالد   111-

د. نزار بن عبدالكريم بن سلطان   111-
 الحمداني

 1 - 1311 فقه اإلمام البخاري من جامعه الصحيح 

 1 أ 1314-1343 ابن رجب الحنبلي و أثره في الفقه  د. محمد بن حمود الوائلي  114-

 1 - - االجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتمراتب   ابن حزم  113-

محمد بن إبراهيم ال شيخ و    115-
السعدي و عبدهللا بن عبدالرحمن 

 حميد 

 1 ت 1112-1311 فتاوى المرأة المسلمة ابن فوزان  ابن باز ابن عثيمين  ابن جبرين

 3 - - الموافقات في أصول الشريعة  ابي اسحاق الشاطبي  112-

عبدالملك بن عبدهللا بن أبي المعالي   111-
 يوسف

 1 - - البرهان في أصول الفقه د. عبدالعظيم الديب

 31 - - مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميه  إعداد محمد بن عبدالرحمن بن قاسم  111-



 5 - - الفتاوى الكبرى  ابن تيميه  111-

 11 - - المجموع في شرح المهذب  يحيى بن شرف النووي  113-

 5 - - بلوغ المرام من أدلة األحكام  ابن عثيمين وابن باز العسقالنيابن حجر   111-

إعداد علي عبدالحميد و محمد وهبي   111-
 سليمان

 1 - - المعتمد فب فقه اإلمام أحمد 

 1 - - أبحاث هيئة كبار العلماء     114-

أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد   113-
 الرحبي

 1 - - روضة القضاة وطريق النجاة 

 1 - - موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي  أبو جيبسعدي   115-

إعداد قطاع اإلفتاء والبحوث   112-
 الشرعية

 13 - - مجموعة الفتاوى الشرعية 

 1 - - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك  أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي  111-

 1 - - رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيقالمجموع المفيد من  جمع اسماعيل بن سعد بن عتيق سعد بن حمد بن عتيق  111-

محمد صديق حسن خان القنوجي   111-
 البخاري

 1 - - رحلة الصديق إلى البلد العتيق 

 1 - - فقه السنة  السيد السابق  143-

 1 - - زاد المستقنع في اختصار المقنع  موسى بن أحمد الحجاوي  141-

أبو العباس أحمد بن أبي أحمد   141-
 الطبري

 1 - - أدب القاضي 

 1 - - التفريق بين الزوجين بحكم القاضي  د. سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي  144-

 1 - - مسائل اإلمام أحمد  أبي داود سليمان بن األشعث  143-

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد   145-
 بن أحمد بن رشد القرطبي األندلسي

 1 - - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 1 - - الفتاوى العراقية  تيميهشيخ اإلسالم ابن   142-

 1 - - إرشاد أولي البصائر واأللباب لنيل الفقه ....  عبدالرحمن بن ناصر السعدي  141-

 1 - - أحكام النجاسات في الفقه اإلسالمي  عبدالمجيد محمود صالحين  141-

 1 - - محاسن اإلسالم وشرائع اإلسالم  محمد بن عبدالرحمن البخاري  141-

 1 - - أحكام المريض في الفقه اإلسالمي  محمد ميقاأبو بكر إسماعيل   133-

 1 - - كتاب النفقات  أبي بكر أحمد الخصاف  131-

عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم   131-
 السلمي

 1 - - اإلمام في بيان أدلة األحكام 

شهاب الدين محمود بن أحمد   134-
 الزنجاني

 1 - - تخريج الفروع على األصول 

 1 - - التدابير الواقية من الربا  د. فضيل إلهي  133-

 1 - - حجة الوداع وجزء عمرات النبي صلى هللا عليه وسلم  محمد زكريا الكاندهلوي  135-

 1 - - القواعد النوارنية الفقهية  شيخ اإلسالم ابن تيميه  132-

على شرح اإليضاح في مناسك  حاشية العالمة ابن حجر الهيتمي  حاشية العالمة ابن حجر الهيتمي  131-
 الحج لإلمام النووي

- - 1 

شهاب الدين أبوالعباس الحنبلي   131-
 الحراني الدمشقي

 1 - - المسودة في أصول الفقه 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان   131-
 البغدادي

 1 - - فقه اإلمام أبي ثور 

 1 - - كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي   إعداد مشهور حسن سلمان  153-

 1 - - اإلختالف األصولي في الترجيح بكثرة األدلة والرواة و أثره  د. صالح سالم النهام  151-

 1 - - االختيارات الفقهية  شيخ اإلسالم ابن تيميه  151-

 1 - - مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل الشياني  أحمد بن عبدهللا القاري  154-

 1 - - مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين  د. عمر سليمان األشقر  153-

 1 - - الحكم التكليفي في الشريعة اإلسالمية  د. محمد ابو الفتح البيانوني  155-

 1 - - الحالل والحرام في اإلسالم  يوسف القرضاوي  152-

 1 - - الرسالة  محمد بن إدريس الشافعي  151-

 1 - - الفرائض  عبدالصمد بن محمد الكاتب  151-

أبي عمر طالل بن محمد مالط   151-
 القلموني

 1 - - وقفات مع الصالة  

أبي عبدالرحمن مساعد بن سليمان   123-
 بن راشد

 1 - - أحكام العيدين 

 1 - - موطأ اإلمام مالك  يحيى بن يحيى الليثي  121-

 1 - - مختصر الفتاوى المصرية  اإلسالم ابن تيميةشيخ   121-



 1 - - علم أصول البدع  علي بن حسن بن عبدالحميد  124-

 1 - - اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر المسائل الخالفية  د. علي بن سعيد الغامدي  123-

محمد امين افندي الشهير بابن   125-
 عابدين

 1 - - رسائل ابن عابدين 

 1 - - اإلستخراج ألحكام الخراج  الحنبليابن رجب   122-

د. عبدهللا بن إبراهيم بن علي   121-
 الطريفي

 1 - - اإلستعانة بغير المسلمين في الفقه اإلسالمي 

د. فيحان بن سالي بن عتيق   121-
 المطيري

 1 - - إتحاف الخالن بحقوق الزوجين في اإلسالم 

 1 - - المتعلقة باألذكار والصلواتالسنن والمبتدعات   محمد عبدالسالم خضر الشقيري  121-

 1 - - األجوبة السعدية عن المسائل الكويتية  عبدالرحمن بن ناصر السعدي  113-

 1 - - صالة المؤمن  د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  111-

أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت   111-
 الخطيب البغدادي

 1 - - الفقه والمتفقه 

 1 - - الفقه الواضح  محمد بكر اسماعيل  114-

 1 - - شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة  إعداد صالح بن محمد الحسن  113-

إبراهيم بن صالح األحمدي الشامي   115-
 الدمرداشي

 1 - - تحفة الخالن في أحكام األذان 

      الفقه ورقي  112-

 1 - - أصول علم المواريث  أحمد عبدالجواد  111-

 1 - - انفرد بها اإلمام الشافعيالمسائل الفقهية التي   الحافظ ابن كثير  111-

 1 - - أحكام الصالة والزكاة والصيام   محمد بن عبدالوهاب  111-

أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد   113-
 ابن حزم

 1 - - النبذ في أصول الفقه 

 1 - - البغية في أحكام الحلية  زيد بن مرزوق بن عبدالحسين  111-

 1 - - الشريعة اإلسالميةالذبائح في   عبدهللا عبدالرحيم العبادي  111-

 1 - - تحذير المسلمين عن االبتداع والبدع في الدين  أحمد آل بوطامي البنعلي  114-

 1 - - األصول والضوابط  أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  113-

 1 - - تزيين العبارة لتحسين اإلشارة  مال علي بن سلطان محمد القادري  115-

محمد بن سالم بن حفيظ بن عبدهللا   112-
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي 

 الحسيني التريمي

 1 - - تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث 

 1 - - األسئلة و األجوبة الفقهية  عبدالعزيز المحمد السلمان  111-

 1 - - كتاب الصالة وحكم تاركها  ابن قيم الجوزية  111-

محمد د. عبدالكريم بن علي بن   111-
 النملة

 1 - - الرخص الشرعية واثباتها بالقياس 

   324 االجمالي    113-

      رف خاص بالكتب الكبيرة  111-

 1 - - صحيح البخاري شرح الكرماني تم وضعه بجانب الموسوعة الفقهية صحيح البخاري شرح الكرماني  111-

عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة   114-
 المقدسي

 11 - - ويليه الشرح الكبير المغني رف الموسوعة الفقهية 

مصطفى بن علي بن محمد بن   113-
 مصطفى البيومي

 1 - - المنهل العذب المورود شرح سنن االمام أبي داود 

 1 - - المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي  االتحاد األممي للمجامع العلمية  115-

أبو عبدهللا محمد النيسابوري   112-
 المعروف بالحاكم

 3 - - المستدرك 

 11 - - تاج العروس من جواهر القاموس  ت عبدالعليم الطحاوي محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  111-

 11 - -- المعرفة موسوعة علمية باأللوان    111-

أبي عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري   111-
 القرطبي

 13 - - الجامع ألحكام القرآن -

 1 - - مفاتيح سور القرآن الكريم  صالح القبندي  133-

 1 - - مسند أبي داود الطيالسي    131-

محمد الشريف ابن مصطفى   131-
 التوقاوي

 1 - - مفتاح الصحيحين البخاري ومسلم 

   13 االجمالي    134-

      رف مؤلفات متنوعة  133-

      4مكتبة طالب العلم   135-



 5 - - زاد المعاد  ابن القيم الجوزية  132-

 1 - - شرح العقيدةالطحاوية  ابن ابي عبدالعز الدمشقي  131-

 1 - - من رسائل الدعوة السلفية  ابن تيميه  131-

 1 - - الدراري المضية   االمام الشوكاني  131-

      3مكتبة طالب العلم   113-

 1 - - تفسير تيسير الكريم الرحمن  عبدالرحمن بن ناصر السعدي  111-

 1 - - اآلداب الشرعية  محمد بن مفلح الحنبلي  111-

 1 - - سبل السالم  اإلمام الصنعاني  114-

 1 - - مختارات من كتاب مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  عبدالعزيز ابن باز  113-

 1 - - 1من رسائل الدعوة السلفية   ابن عثيمين وابن فوزان  115-

   -   5مكتبة طالب العلم   112-

 1 - - الموطأ  مالك بن أنس رضي هللا عنه  111-

 1 - - مختارات من الخطب المنبرية  صالح بن فوزان آل فوزان  111-

 1 - - جامع العلوم والحكم  ابن رجب الحنبلي  111-

 1 - - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان  ابن القيم الجوزية  113-

 1 - - جامع المتون    111-

محمد بن إبراهيم الشيخ وعبدالرحمن   111-
 السعدي وعبدهللا بن حميد

 1 - - فتاوى المرأم المسلمة ابن باز ابن عثيمين ابن جبرين ابن فوزان

      2طالب العلم مكتبة   114-

إبراهيم بن محمد بن سالم بن   113-
 ضويان

 1 - - منار السبيل في شرح الدليل 

 1 - - صحيح جامع بيان العلم وفضله  أبي عمر يوسف بن عبدالبر  115-

محمد بن الحسين بن عبدهللا اآلجري   112-
 الشافعي

 1 - - كتاب الشريعة 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن   111-
 تيمية

 1 - - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

 1 - - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  ابن قيم الجوزية  111-

جالل الدين السيوطي ومحمد بن   111-
 ناصر الدين األلباني

 1 - - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير 

      1مكتبة طالب العلم   143-

 1 - - التكفير وضوابطه  بن عامر الرحيليإبراهيم   141-

 1 - - مختصر تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوراج و إبطاله  د. محمد هشام طاهري  141-

 1 - - الحكم بغير ما أنزل هللا  بندر بن نايف المحياني العتيبي  144-

 1 - - الخطب المنبرية والمواعظ العلمية  جمعية إحياء التراث اإلسالمي  143-

أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل   145-
 السليماني

 1 - - فتنة التفجيرات و االغتياالت  

 1 - - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة  د. عبدالسالم بن برجس العبدالكريم  142-

 1 - - قواعد في التعامل مع العلماء  عبدالرحمن اللويحق  141-

 1 - - النوازل المدلهمة فتاوى األئمة في  محمد بن حسين بن سعيد القحطاني  141-

 1 - - مشكلة الغلو في الدين  عبدالرحمن اللويحق  141-

      حقيبة طالب العلم  133-

 1 - - مختصر سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  عبدهللا بن محمد ابن عبدالوهاب  131-

 1 - - بلوغ المرام من أدلة األحكام  ابن حجر العسقالني  131-

 1 - - الصالحينرياض   اإلمام النووي  134-

 1 - - الرحيق المختوم  صفي الدين المباركفوري  133-

 1 - - التحفة السنية  محمد بن محي الدين عبدالحميد  135-

 1 - - زبدة التفسير  د. محمد سليمان األشقر   132-

 1 - - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  عبدالرحمن آل الشيخ  131-

-131        

 1 - - كتب ورسائل عبدالمحسن بن حمد العباد البدر  عبدالمحسن بن حمد العباد البدر  131-

      مجلة الوعي اإلسالمي  153-

 3 - - نشرت في مجلة الوعي اإلسالمي  دراسات و أبحاث علمية   151-

 1 - - عبقرية التأليف العربي  أ.د . كمال عرفات نبهان  151-

 1 - - تلوين بن الخطاب  أحمد تيجان أحمد صالح  154-



 1 - - األمالي اللغوية في المجالس الكويتية   .  وليد عبدهللا عبدالعزيز المنيسأ.د  153-

 1 - - الحسبة على المدن والعمران  أ.د.  وليد عبدهللا عبدالعزيز المنيس  155-

 1 - - المسجد األقصى أربعون معلومة نجهلها  د. عيسى القدومي  152-

 1 - - في القرآن الكريم أساليب الخطاب  د. عبدالقادر محمد المعتصم دهمان  151-

 1 - - تخريج الحديث  د. محمود أحمد مصري  151-

 1 - - تطبيقات الحكمة في دعوة أفراد المجتمع  د. هند مصطفى محمد الطيب شريفي  151-

 1 - - فضل الخط والتوزيع الجغرافي لنساخ القرآن الكريم  أ.د.  وليد عبدهللا عبدالعزيز المنيس  123-

د. حامد بن مدة بن حميدان   121-
 الجدعاني

 1 - - معالم الحكمة في منهج دعوة سماحة الشيخ العالمة ابن باز 

 1 - - أدبية فكرية -مقاالت ودراسات إسالمية  مصطفى قاسم عباس  121-

 1 - - علماؤنا وتراث األمم  أ.د. محمد محمد أبو موسى  124-

 1 - - اإلرشاد في أصول الفقهالتقريب و   أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني  123-

 1 - - رسالة في الوقف  بدر المتولي عبدالباسط  125-

أحمد بن عبدالمنعم يوسف بن صيام   122-
 الدمنهوري

 1 - - إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين 

 1 - - علم البالغة  إعداد رشيد ناجي الحسن  121-

 1 - - الصرف العربي  إعداد يحيى مير علم  121-

 1 - - بحور الشعر العربي  اإلسالميمجلة الوعي   121-

إعداد أ. مروان البواب / د. حسان   113-
 الطيان

 1 - - قواعد العدد والمعدود 

 1 - - قواعد اإلمالء  إعداد د. يحيى مير علم  111-

 1 - - قواعد اللغة العربية  إعداد رشيد ناجي الحسن  111-

 1 أ 1311-1344 خطب ابن نباتةديوان  ياسر محمد خير المقداد عبدالرحيم بن محمد بن نباته  114-

 1 - 1311-1333 القضايا الفنية والفكرية في أدب الرافعي  د. أحمد جاد صالح شاهين  113-

محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد   115-
 العجيسي التلمساني المالكي

 1 - 1313-1331 تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم د. عبدالسالم بن مبارك الزاوي

 1 - 1313-1331 مجالس شهر رمضان فيها تذكرة وبيان د. رياض منسي العيسى عبدهللا بن عبدالرحمن آل سند  112-

شهاب الدين أحمد بن عبدالفتاح   111-
 الملوي الشافعي

 1 - 1311-1341 فتح السالم بما يتعلق بالتشميت والسالم سالمة بن عبدالجليل المحاميد

 1 ب 1311-1341 التحجي في حروف التهجي محمد السيد علي بالسي االستانبوليإسماعيل حقي   111-

 1 أ 1311-1341 المنتخب من كتاب األربعين في شعب الدين البي القاسم الصفار مرهف حسين أسد عمر بن علي ابن حموية الجويني  111-

 1 - 1311-1341 اإلسالميمعجم أعالم التعمية واستخراج المعمى في التراث العربي   د. يحيى مير علم  113-

 1 - 1311-1341 االقتصاد اإلسالمي  د. تركي محمد حامد النصر  111-

 1 - 1312-1341 عيون البيان  فيصل يوسف أحمد العلي  111-

د. عبدالمحسن عبدهللا الجارهللا   114-
 الخالفي

 1 - 1311-1341 لطائف األدب في استهالالت الخطب 

 1 - 1311-1341 الكويت و أعالمها في مجلة الوعي اإلسالمي جهود بعض علماء  د. صالح سالم النهام  113-

 1 أ 1315-1342 عالج السمنة أحكامه وضوابطه  سارة هشام عبدالملك النوري  115-

 1  1311-1341 جهود العالمة وهبة الزحيلي في مجلة الوعي اإلسالمي  د. تركي محمد حامد النصر  112-

خبراء الموسوعة الفقهية و د.   111-
 الزرقانيمصطفى أحمد 

د. إبراهيم عبدالحميد إبراهيم سالمة و د. 
 جمال عطية

 1 أ 1311-1341 الحوالة

 1 أ 1311-1341 اإلعالم بمن زار الكويت من العلماء و األعالم  أ.د. وليد عبدهللا المنيس  111-

 1 أ 1311-1341 علماء و أعالم كتبوا في مجلة الوعي االسالمي عام مجلة الوعي اإلسالمي  111-

      إدارة الثقافة اإلسالمية  113-

محمد بن بدرالدين بن بلبان الدمشقي   111-
 الحنبلي

 1 - - مختصر اإلفادات في ربع العبادات و اآلداب وزيادات  تحقيق محمد بن ناصر العجمي

 1 - - وكفاية الزاهدبلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد  محمد بن ناصر العجمي عبدالرحمن بن عبدهللا البعلي الحنبلي  111-

موفق الدين عبدهللا بن أحمد بن   114-
 قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي

 1 - - العمدة في الفقه على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه هللا ت طارق بن سعيد بن سالم آل حميد

 1 - - الغمر على مواسم العمرحفظ النعم ويليه تيسير النائم  ت محمد بن ناصر العجمي عبدالرحمن بن الجوزي  113-

 1 - - زوايا أسرية  د. غازي عبدالعزيز الشمري  115-

 1 - - قطوف من الشمائل المحمدية  محمد جمال زينو رحمه هللا  112-

 1 - - رسائل المحبين إلى الخلفاء الراشدين  أحمد المنسي  111-

 1 - - كتاب التوحيد د. متعب زبن المطيري محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  111-

 1 - - من أخالق النصر في جيل الصحابة  د. السيد محمد السيد نوح رحمه هللا  111-

 1 - - شفاء الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثين  د. السيد محمد السيد نوح رحمه هللا  433-



 1 - - التواصل الحضاري بين األجيال في ضوء الحديث النبوي  د. السيد محمد السيد نوح رحمه هللا  431-

 1 - - عبودية الجوارح في الصالة  صباح عبدالكريم العنزي  431-

 1 - - هداية آيات  د. محمد إبراهيم الحمد  434-

 1 - - التمثل بالشعر  د. محمد إبراهيم الحمد  433-

 1 - - أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور  د. محمد إبراهيم الحمد  435-

 1 - - السفر لطائف في  د. محمد إبراهيم الحمد  432-

 1 - - االرتقاء بالكتابة  د. محمد إبراهيم الحمد  431-

 1 - - ومضات  د. محمد إبراهيم الحمد  431-

 1 - - الجائز والممنوع في الحداد المشروع  د. شبيب محمد الزعبي  431-

 1 - - العزاء .. أحكام  و آداب  د. شبيب محمد الزعبي  413-

 1 - - الحياةاإليجابية في   أ.د. فالح محمد الصغير  411-

 1 - - اإلبداع  و مجاالته في السنة النبوية  أ.د. فالح محمد الصغير  411-

 1 - - إدارة الوقت والحياة  أ.د. فالح محمد الصغير  414-

 1 - - أسرار النجاح في السنة النبوية  أ.د. فالح محمد الصغير  413-

 1 - - المظلومون في تاريخنا..  د. عبدالرحمن علي الحجي  415-

 1 - - قواعد حضارية في معالجة األدب لإلرهاب  إقبال عروي د. محمد  412-

 1 - - مآسي االستعراض والتقحيص  د. سعيد فجحان الدوسري  411-

 1 - - مالمح من بيان العربية وجمالها  د. محمد حسان الطيان  411-

 1 - - هكذا علمني اإلسالم  محمد خير رمضان يوسف  411-

   111 اإلجمالي   

    التفسير   

أبي محمد عبدالحق بن عطية   1-
 األندلسي

 1 ب 1331-1311 تفسير ابن عطية المحرر الوجيز الرحالة الفاروق وعبدهللا األنصاري

محمد األمين بن محمد المختار   1-
 الجكني الشنقيطي 

 1 - 1114-1334 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

محمد بن مصلح الدين مصطفى   4-
 القوجوي الحنفي

 1 أ 1111-1311 حاشية محي الدين شيخ زاده محمد عبدالقادر شاهين ضبطه

اسماعيل بن كثير حققه أبو إسحاق   3-
 الحويني

 2 أ 1341 تفسير القرآن العظيم اختصره أ.د. حكمت بن بشير

 2 - - التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم ت هشام البدراني االمام الطبراني  5-

بن إبراهيم محمد بن علي بن عبدهللا   2-
 بن الخطيب اليمني الشافعي

 3 - - تيسير البيان ألحكام القرآن 

ابي بكر أحمد بن علي الرازي   1-
 الجصاص الحنفي

 4 - - أحكام القرآن 

ابي المطرف عبدالرحمن بن مروان   1-
 القنازعي القرطبي األندلسي

 1 - - تفسير الموطأ 

 1 أ 1115-1332 زبدة التفسير من فتح القديرالقرآن الكريم وبالهامش   محمد سليمان األشقر  1-

 1 ت 1111-1331 صفوة البيان لمعاني القرآن  حسنين محمد مخلوف  13-

 4 - - صفوة التفاسير  محمد علي الصابوني  11-

 1 ب 1112-1332 مختصر تفسير ابن كثير اختصار محمد كريم راجح اسماعيل بن كثير  11-

 3 أ 1111-1313 تيسير العلي القدير الختصار تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي اسماعيل بن كثير  14-

 1 ب 1333-1311 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير اشراف صفي الرحمن المباركفوري اسماعيل بن كثير  13-

 1 ب 1331-1311 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  عبدالرحمن بن ناصر السعدي  15-

 1 ح 1311-1344 زبدة التفسير  بهامش مصحف المدينة النبوية  األشقرمحمد سليمان   12-

 4 ر 1114-1314 التفسير الواضح  د. محمد محمود حجازي  11-

 1 أ 1113-1333 التفسير المختصر للقرآن المجيد  محمد رشيد رضا  11-

 1 - 1331-1311 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  محمد فؤاد عبدالباقي  11-

الدين محمد بن أحمد بن محمد جالل   13-
المحلي و جالل الدين عبدالرحمن بن 

 ابي بكر السيوطي

تصنيف هاني الحاج و تق د. سيد بن حسين 
 العفاني

 1 أ 1334-1313 تفسير الجاللين

 5 أ 1114-1313 أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  أبي بكر الجزائري  11-

محمد بن عبدهللا المعروف بابن   11-
 العربي

 3 - - أحكام القرآن علي محمد البجاوي ت

محمد األمين بن محمد المختار   14-
 الجكني الشنقيطي 

 1 أ 1335-1312 تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان أعداد أ.د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي

 1 ج 1311-1344 مفردات ألفاظ القرآن ت صفوان عدنان داوودي الراغب األصفهاني  13-



 1 أ 1311-1344 المفردات في غريب القرآن  األصفهانيالراغب   15-

 1 أ 1313-1331 التفسير الميسر  نخبة من العلماء  12-

 1 ب 1315-1342 قبس من القرآن الكريم  محمد كريم راجح  11-

 1 - 1311-1344 القرآن الكريم وبهامشه درة التفاسير  محمد علي الصابوني  11-

 1 - 1311-1344 تفسير آيات األحكام من القرآنروائع البيان   محمد علي الصابوني  11-

 1 أ 1315-1342 فائدة من تفسير السعدي 1333قطوف دانية أكثر من   عبدالرحمن السبهان  43-

 1 أ 1332-1311 التسهيل لتأويل التنزيل تفسير جزء الذاريات  مصطفى بن العدوي  41-

 1 أ 1315-1342 محمد عزة دروزة نموذجا التفسير حسب ترتيب النزول تفسير  د. فهد المأمون الميموني  41-

 1 أ 1331-1343 نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن  ابي بكر السجستاني  44-

دروس القاها صالح بن عبدالعزيز بن محمد  شيخ االسالم أحمد ابن تيمية   43-
 آل الشيخ

 1 ت 1343 شرح مقدمة في أصول التفسير

 1 أ 1311-1341 النبويالتفسير  1- خالد بن عبدالعزيز الباتلي  45-

فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل   42-
 مبارك

ت د. عبدالعزيز بن عبدهللا بن إبراهيم الزر 
 1-آل حمد

 1 ب 1331-1311 توفيق الرحمن في دروس القرآن

تدقيق د. خالد عثمان السبت و أحمد سعد  القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية  41-
 11-الخطيب

 1 أ 1311-1341 الكريم  سورة الرعد و إبراهيمالتفسير المحرر للقرآن 

 1 أ 1333-1315 مختصر تفسير الطبري عبدالقادر األرناؤوط محمد بن صمادح التجيبي  41-

 1 ت 1334-1313 تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول  خالد عبدالرحمن العك  41-

 1 ت 1333-1311 مباحث في علوم القرآن  مناع القطان  33-

 1 ب 1113-1315 الصحيح المسند من أسباب النزول  هادي الوادعيمقبل بن   31-

الحسين بن مسعود الفراء البغوي   31-
 الشافعي

 1 خ 1335-1312 مختصر تفسير البغوي د. عبدهللا بن أحمد بن علي الزيد

معين الدين محمد بن عبدالرحمن   34-
 الحسيني األيجي الشافعي

 1 أ 1331-1311 البيان في تفسير القرآنجامع  علق عليه محمد بن عبدهللا الغزنوي

 1 أ 1112-1332 تفسير سورة اإلخالص د. عبدالعلي عبدالحميد حامد أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية  33-

 1 - - سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية  د. ناصر سليمان العمر  35-

 1 - - المتشابهةالقرآن الكريم وبهامشه األلفاظ   د. وليد محمد عبدالعزيز الحمد  32-

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب هللا  برواية ابن ابي الفرج األردستاني الخطيب اإلسكافي  31-
 العزيز

- - 1 

 1 -- - معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري  محمد فؤاد عبدالباقي  31-

أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي   31-
 النيسابوري

 1 - - أسباب النزول ت عصام بن عبدالمحسن الحميدان

 1 - - النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية  د. مصطفى زيد  53-

 3 - - االتقان في علوم القرآن محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق  جالل الدين عبدالرحمن السيوطي  51-

 1 - - األحكامتفسير آيات   محمد علي الصابوني  51-

أبي عبدالرحمن أحمد ابن شعيب بن   54-
 علي النسائي

 1 - - تفسير النسائي 

أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي   53-
 البصري

 3 - - النكت والعيون تفسير الماوردي 

أبي السعود بن محمد العمادي   55-
 الحنفي

 5 - - تفسير أبي السعود 

 12 - - جامع البيان عن تأويل آي القرآن  أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  52-

 4 - - عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ت أحمد محمد شاكر ابن كثير  51-

 1 - - التفسير المبين  محمد جواد مغنية  51-

 1 - - معالم الدعوة في قصص القرآن  عبدالوهاب بن لطف الديلمي  51-

 1 - - إبراهيم الخليلالدعوة إلى هللا في سورة   محمد بن سيدي بن الحبيب  23-

د. صالح بن فوزان بن عبدهللا   21-
 الفوزان

 1 - - ما تيسر وتحصل من دروس القرآن في حزب المفصل 

 1 - - األمثال في القرآن الكريم  ابن القيم الجوزية  21-

أبي عبدهللا سفيان بن سعيد بن   24-
 مسروق الثوري الكوفي

 1 - - تفسير سفيان الثوري 

 1 - - المختصر في تفسير القرآن الكريم د. عدنان زرزور القرآن الكريم المختصر في تفسير  23-

 1 - - موسوعة فضائل سور و آيات القرآن  محمد بن رزق بن طرهوني  25-

      التفسير ورقي  22-

 1 - - اليهود في القرآن  عفيف عبدالفتاح طباره  21-

   151 اإلجمالي   

    العقيدة   



 1 أ 1311-1333 شرح أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة محمد بن سعيد بن رسالنشرح  حافظ بن أحمد الحكمي  1-

 1 أ 1331-1343 أصول العقيدة  أ.د. محمود عبدالرازق الرضواني  1-

 1 أ 1313-1341 منة الرحمن  أ.د. محمود عبدالرازق الرضواني  4-

 1 أ 1331-1343 منة القدر  أ. د. محمود عبدالرازق الرضواني  3-

 1 أ 1311-1344 سهل في التوحيد والعقيدة  أ. د. محمود عبدالرازق الرضواني  5-

 4 ج 1314 النهج األسمى في شرح أسماء هللا الحسنى  محمد الحمود النجدي  2-

 4 ث 1311-1341 مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر  عبدالرحمن بن معل اللويحق  1-

 4 ذ 1311-1341 فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها  د. غالب بن علي عواجي  1-

 1 أ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد  حافظ بن أحمد حكمي  1-

تخريج محمد ناصر الدين األلباني تحقيق  ابن القيم الجوزية  13-
 علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد

 1 ب 1341 مصايد الشيطانإغاثة اللهفان في 

 1 أ 1115-1335 األسماء والصفات ت عماد الدين أحمد حيدر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  11-

 1 أ 1333-1311 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ت فؤاد عبدالباقي شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  11-

 1 أ 1313-1345 الدين و اإليمانالبيان لحقائق   د. حمد بن إبراهيم العثمان   14-

 1 ح 1313-1345 دراسات في اليهودية والمسيحية و أديان الهند  د. محمد ضياء الرحمن األعظمي  13-

 1 أ 1311-1341 شروح رسائل االمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  15-

 1 أ 1311-1341 إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة دليل السائر  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  12-

 1 ب 1312-1341 النفحات المسكينة في التعليق على الفتوى الحموية  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  11-

 1 أ 1311-1341 الهبة اللُدنية في التعليق على الوصية الولدية البي الوليد الباجي   عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  11-

الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف و أصحاب الحديث ألبي   عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  11-
 عثمان الصابوني

 1 أ 1341-1312

شرح أصول السنة واعتقاد الدين لإلمامين الرازيين أبي حاتم و أبي   عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  13-
 زرعة

 1 ب 1342-1315

 1 أ 1311-1341 اإلرشاد بشرح االقتصاد في اإلعتقاد لإلمام عبدالغني المقدسي  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  11-

 1 أ 1311-1341 فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  11-

  أ 1315-1342 شرح رسالة العبودية البن تيمية  عبدالعزيز بن عبدهللا الراجحي  14-

 1 ب 1331-1311 فتح رب العبيد في الرد على مختصر شرح الطحاوية وكتاب التوحيد  عبدهللا الراجحيعبدالعزيز بن   13-

 1 ا 1111-1331 التنبهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية عبدالعزيز بن باز عبدالرحمن بن ناصر السعدي  15-

د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد   12-
 العقيل

 1 - - والمذاهب المعاصرة العقيدة اإلسالمية 

 1 ا 1111-1331 حكم الدين فيمن سب رب العالمين أو رسوله األمين  عبدهللا طالب بن محمود العرادة  11-

 1 ح 1111-1331 العقيدة في هللا  د. عمر سليمان األشقر  11-

 1 - 1111-1331 الكواشف الجلية عن معاني الوسطية  عبدالعزيز المحمد السلمان  11-

 1 ب 1342 حياة السلف بين القول والعمل  ناصر الطيارأحمد بن   43-

أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن   41-
 عبدالملك القشيري

 1 أ 1311-1341 الرسالة القشيرية عني به أنس محمد عدنان الشرفاوي

 1 أ 1311 تيسير الوصول شرح ثالثة األصول  د. عبدالمحسن القاسم  41-

 1 أ 1331-1311 التمييز في بيان أن مذهب األشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز  أبي عمر حاي بن سالم الحاي  44-

 1 أ 1311-1341 مجموعة الرسائل المنهجية من المحاضرات العلمية جمع محمد الحسين عبدهللا بن صالح العبيالن  43-

 1 أ 1331-1311 منهج السلف في التربية و اإلصالح اإلصباح في بيان راجعه صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان عبدهللا بن صالح العبيالن  45-

 1 أ 1311-1344 األدلة الشرعية في الرد على القبورية تقريظ صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان حمد بن إبراهيم العثمان  42-

 1 أ 1314-1343 الجناية على اإلسالم تقديم صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان د. فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد  41-

 1 ب 1331-1311 اإلجابات المهمة في المشاكل الملمة جمع محمد بن فهد الحصين صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  41-

شرح رسائل الدالئل في حكم مواالة أهل اإلشراك ل سليمان بن   صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  41-
 عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب

 1 أ 1311-1331

 1 أ 1331-1311 شرح مسائل الجاهلية لشيخ اإلسالم المجدد محمد بن عبدالوهاب  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  33-

 1 ج 1331-1311 دروس في شرح نواقض اإلسالم إشراف محمد بن فهد الحصين صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  31-

 1 ث 1312 األجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة فريجان الحارثيت جمال بن  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  31-

 1 أ 1331-1311 الملخص في شرح كتاب التوحيد  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  34-

محمد بن إسماعيل بن صالح األمير   33-
 الكحالني الصنعاني

 1 أ 1341 االعتقاد عن أدران اإللحادسبيل الرشاد في شرح تطهير  شرح صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان

 1 أ 1313 اإلرشاد إلى صحيح اإلعتقاد  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  35-

 1 ج 1113-1313 شرح العقيدة الواسطية  صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  32-

 1 أ 1113-1313 شرح العقيدة الواسطية راجعه عبدالرزاق عفيفي محمد خليل هراس  31-

 1 أ 1111-1311 شرح العقيدة الواسطية ضبطه علوي السقاف محمد خليل هراس  31-



تقريرات سماحة الشيخ محمد بن   31-
 إبراهيم آل الشيخ

 1 أ 1311 شرح العقيدة الواسطية كتبها ورتبها محمد بن عبدالرحمن بن قاسم

 1 ش 1333-1311 الواسطيةمختصر األسئلة و األجوبة األصولية على العقيدة   عبدالعزيز المحمد السلمان  53-

 1 ب 1341 المغربية في شرح العقيدة القيروانية  عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي  51-

 1 أ 1311-1341 المراتب العلية من الوسطية السلفية  أبو بكر بن محمد بن الحنبلي  51-

 1 خ 1313-1345 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد راجعه ابن باز عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ  54-

 1 أ 1311-1341 التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل أمالها عبدالرحمن بن ناصر البراك ابن ُجَزي  53-

 1 أ 1332-1311 طريق الوصول إلى العلم المأمول ابو حفص ابن العربي األثري عبدالرحمن بن ناصر السعدي  55-

سليمان بن عبدهللا بن محمد بن   52-
 عبدالوهاب

 1 أ 1335-1312 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ت أحمد بن علي

تقديم سعيد بن مسفر القحطاني و عبدهللا  سيد سعيد عبدالغني  51-
 العبدالرحمن البسام

 1 أ 1333-1315 إخالص العبودية للعزيز الحكيم

عبدالرحمن آل تقديم محمد بن حسن بن  بندر بن نايف المحياني العتيبي  51-
 الشيخ

 1 خ 1313-1341 الحكم بغير ما أنزل هللا ويليه كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن

 1 أ 1313 أصول اإليمان ت أ.د. باسم فيصل الجوابرة محمد بن عبدالوهاب  51-

 1 س 1313-1341 شرح أسماء هللا الحسنى راجعه د. عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرين د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  23-

تقديم أ.د. محمد الطبطبائي أ.د. محمود  ماهر مقدم  21-
الرضواني د. بسام الشطي الشيخ عثمان 

 الخميس والشيخ حاي الحاي

 1 د 1311-1341 الجامع في أسماء هللا الحسنى

أحمد بن  –محمد بن عبدالواهاب   21-
 الصنعاني  –ابن باز  –تيمية 

 1 ب - الجامع الفريد أحمد بن إبر اهيم  -محمد علي الشوكاني

 1 أ 1331-1343 إيضاح المحجة في بيان سبيل السلف  فيصل بن قزار الجاسم  24-

 1 - 1112-1312 شرح العقيدة الطحاوية خرج احاديثها محمد ناصر الدين األلباني ابن ابي العز الحنفي  23-

 1 أ 1114-1334 الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة  أحمد بن حجر الهيتمي المكي  25-

جمال الدين بن أبي الفرج   22-
 عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي

 1 أ 1111-1311 تلبيس إبليس خرج عبدالرزاق المهدي

 1 أ 1113-1313 المنتقى النفيس من تلبيس إبليس بقلم علي حسن عبدالحميد ابن الجوزي  21-

 1 ر 1331-1311 صيد الخاطر ت محمد عبدالرحمن عوض عبدالرحمن الجوزيأبي الفرج   21-

 1 ت 1331-1343 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ت أحمد بن محمد آل نبعة ابن القيم الجوزية  21-

خرج أحاديثه علي بن حسن بن علي بن  ابن القيم الجوزية  13-
 عبدالحميد الحلبي األثري

 1 ث 1311 الداء والدواء

 1 ب 1111-1311 الفوائد  ابن القيم الجوزية  11-

 1 أ 1331-1311 المنهج السلفي تعريفه، تاريخه، مجاالته، قواعده، خصائصة(  د. مفرح بن سليمان القوسي  11-

 1 ب 1111-1311 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الحسبة خرج أحاديثه أبو عماد السخاوي تقي الدين أحمد بن تيمية  14-

 1 أ 1332-1311 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد )مع المسائل (  محمد بن عبدالوهاب  13-

 1 ت 1331-1311 البيان و األشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار  فوزان السابق  15-

 1 ح 1332-1311 العقيدة الصافية للفرقة الناجية  د. سيد سعيد عبدالغني  12-

تقديم سعيد بن مسفر وعبدهللا العبدالرحمن  د. سيد سعيد عبدالغني  11-
 البسام

 1 أ 1333-1315 و ما النصر إال من عند هللا العزيز الحكيم 

جمع عبدهللا بن سعدي الغامدي   11-
 العبدلي

 1 أ 1111-1311 عقيدة الموحدين والرد على الضالل والمبتدعين تقديم ابن باز

 1 ت 1313 اإلسالمي أصول المنهج  عبدالرحمن بن عبدالكريم العبيد  11-

 1 أ 133-1315 التحصين من كيد الشياطين  د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي  13-

 1 أ 1333-1315 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً   عبدالعزيز بن ناصر الجليل  11-

سعود بن عبدالعزيز بن محمد   11-
 العريفي

 1 أ 1311 األدلة العقلية النقلية على أصول اإلعتقاد 

إبراهيم بن عبدهللا محمد بن   14-
 التويجري

 1 ب 1311-1344 كتاب التوحيد فقه أسماء هللا الحسنى في ضوء القرآن والسنة 

 1 أ 1331-1314 رسائل في العقيدة  محمد بن إبراهيم الحمد  13-

 1 ت 1113-1313 توحيد الخالق  عبدالمجيد عزيز الزنداني  15-

 1 ب 1311 جماعة المسلمين و إمامهم والتحذير من مفارقتهماألمر بلزوم   عبدالسالم بن برجس آل عبدالكريم  12-

 1 أ 1311-1341 طاعة ولي األمر و أثرها في تحقيق األمن  مكتبة الشؤون الفنية  11-

أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية   11-
 الحراني الدمشقي

 1 أ 1111-1311 اإليمان صدقي جميل العطار

 1 ب 1335-1312 القول السديد شرح كتاب التوحيد شاهين ت صبري بن سالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي  11-

 1 أ 1111-1311 المرتضى في تهذيب كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر هللا وقضى تهذيب أبي عماد السخاوي أبي يحيى محمد بن عاصم الغرناطي  13-

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل   11-
 الشيخ

 1 ب 1312 الشائعةالمنظار في بيان كثير من األخطاء  

 1 ب 1331-1343 شرح العقيدة األصفهانية مصطفى حسين عبدالهاديأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن   11-



 تيمية

عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن   14-
 عبدالوهاب

 1 ب 1332-1311 قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة األنبياء والمرسلين المجلس األعلى بدار المغني

 1 - - كلمات في العقيدة  أمير علي الحدادد.   13-

 1 - - كلمات في العقيدة الكتاب الثاني  د. أمير علي الحداد  15-

 1 أ 1332-1311 العمل األسنى نظم وشرح أسماء هللا الحسنى  زيد بن محمد بن هادي المدخلي  12-

 1 أ 1111-1331 والرد على المخالفينإثبات علو هللا على خلقه  عبدالرزاق بن خليفه الشايجي اسامه توفيق القصاص  11-

 1 أ - الآللئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية  أ.د. محمد بن عبدالرحمن الخميس  11-

 1 أ - إكرام الموحدين في بيان تحقيق وصية رب العالمين  عبدهللا بن صالح العبيالن  11-

 1 أ - الكتاب والسنة الحلية لشرح القضايا الكلية لالعتقاد في  عيسى مال هللا فرج  133-

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح  ت د. محمد رشاد سالم ابن تيمية  131-
 المعقول

- - 11 

محمد صديق حسن خان القنوجي   131-
 البخاري

 3 - - الدين الخالص 

الكتاب والسنة و الحكم بغير ما أنزل هللا و أصول التكفير في ضوء   خالد بن علي بن محمد العنبري  134-
 أقوال سلف األمة

- - 1 

 1 - - األشاعرة في ميزان أهل السنة  فيصل بن قزار الجاسم  133-

شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن   135-
 قيم الجوزية

 1 - - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

أبو عبدهللا عبدهللا بن محمد بن بطة   132-
 العكبري الحنبلي

 1 - - االبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة بن نعسان معطي ت رضا

شمس الدين ابي عبدهللا محمد بن   131-
الشيخ الصالح ابي بكر بن أيوب بن 

 سعد الشهير بابن قيم الجوزية

 3 - - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة د. علي بن محمد الدخيل هللا

 1 - - األسماء والصفات  علي البيهقي أحمد بن الحسين بن  131-

 4 - - الفصل في الملل و األهواء والنحل  أبي محمد بن أحمد بن حزم الظاهري  131-

أبي القاسم هبة هللا بن الحسن بن   113-
 منصور الطبري الاللكائي

 1 - - شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة 

أبي القاسم اسماعيل ابن محمد بن   111-
 األصبهانيالفضل التيمي 

 1 - - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ت محمد بن محمود أبو رحيم

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني   111-
 الحنبلي

 1 - - لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية ت عبدهللا بن محمد بن سليمان البصيري

تقي الدين أبي العباس أحمد بن   114-
 عبدالسالم بن تيميةعبدالحليم بن 

التدمرية تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر  ت محمد بن عودة
 والشرع

- - 1 

 1 - - شرح كتاب اإليمان من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري  د. محمد الحمود النجدي  113-

 1 - - عودة المسيح ونهاية الحياة األولى  عبدهللا بن صالح العبيالن  115-

 1 - - دعوة الهندوس إلى اإلسالم  د. ابراهيم عبدالغفور  112-

 1 - - ظالل وعيون  عبدالهادي بن حسن وهبي  111-

 1 - - والية هللا والطريق إليها  إبراهيم إبراهيم هالل  111-

 1 - - النبوات  أحمد بن تيمية  111-

 1 - - السلفابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة   د. عبدهللا محمد جار النبي  113-

 1 - - فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد  عبدالرحمن بن ناصر السعدي  111-

 1 - - اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  عبدهللا بن عمر بن سليمان الدميجي  111-

 1 - - مجموعة التوحيد  أحمد بن تيميه  114-

 1 - - والمسائلمجموعة الرسائل   شيخ اإلسالم ابن تيميه  113-

 1 - - جامع الرسائل  ابن تيميه  115-

 1 - - الرد على المنطقين  ابن تيميه  112-

 1 - - التوحيد و إثبات الصفات  محمد بن إسحاق بن خزيمه  111-

 1 - - عناية األماني في الرد على النبهاني  أبي المعالي محمود شكري األلوسي  111-

 1 - - التأويل واإلثبات في آيات الصفات المفسرون بين  محمد بن عبدالرحمن المغراوي  111-

 1 - - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم د. ناصر بن عبدالكريم العقل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  143-

 1 - - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد اختصره سعد بن محمد القحطاني حافظ بن أحمد حكمي  141-

أحمد المعروف بشاه ولي هللا ابن   141-
 عبدالرحيم الدهلوي

 1 - - حجة هللا البالغة 

 1 - - رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد  محمد حامد الفقي  144-

 1 - - شرح كتاب التوحيد  عبدهللا بن محمد ابن حميد  143-

 1 - - اإلعتقادمنهج اإلستدالل على مسائل   عثمان بن علي حسن  145-



 1 - - عبودية الكائنات  فريد إسماعيل التوني  142-

 1 - - العلمانية نشأتها وتطورها و آثارها في الحياة اإلسالمية  سفر بن عبدالرحمن الحوالي  141-

 1 - - لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية  محمد بن أحمد السفاريني  141-

 1 - - منهاج السنة النبوية  ابن تيميه  141-

 1 - - إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد  حمد بن علي بن محمد بن عتيق  133-

علي بن علي بن محمد بن أبي العز   131-
 الحنفي

 1 - - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 

 1 - - التحرير في بيان أحكام التكفير  د. عصام بن عبدهللا السناني  131-

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل   ابن تيميه  134-
 اإللحاد من القائلين بالحلول و اإلتخاذ

- - 1 

 1 - - المنتقى من منهج اإلعتدال  ابن تيميه   133-

 1 - - اإلبداع في مضار اإلبتداع  علي محفوظ  135-

 1 - - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  د. عبدهللا بن محمد الغنيمان  132-

 1 - - كتاب الفتن والمالحم  ابن كثير  131-

السيد نعمان خير الدين المشهور   131-
 بابن اآللوسي

 1 - - جالء العينين 

 1 - - الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن  عبدالهادي بن حسن وهبي  131-

 1 - - الرسائل السلفية  محمد بن علي الشوكاني  153-

 1 - - الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف  محمد بن سعيد بن سالم القحطاني  151-

 1 - - علو هللا على خلقه  د. موسى بن سلمان الدويش  151-

 1 - - كتاب التوحيد  محمد بن عبدالوهاب  154-

محمد بن عبدالوهاب و أحمد بن   153-
 تيمية ومحمد بن قيم الجوزية

 1 - - الجامع الفريد  

 4 - - موسوعة ماذا تعرف عن؟  د. أحمد بن عبدالعزيز الحصين   155-

      العقيدة ورقي  152-

 1 - - مجلة التوحيد  جماعة أنصار السنة المحمدية  151-

 1 - - تبسيط العقائد اإلسالمية  حسن محمد أيوب  151-

 1 - - القطبية هي الفتنة فاعرفوها  أبي إبراهيم ابن سلطان العدناني  151-

أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم   123-
 الجوزية

 1 - - مشاهد الخلق في المعصية 

 1 - - نعم يا دكتور انهم كافرون  أحمد بن عبدالعزيز الحصين  121-

أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن محمد   121-
 المقدسي موفق الدين ابن قدامة

 1 - - المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة 

 1 - - وذنوب و أخطاء البشربالء أهل الكويت بين القضاء والقدر   طارق محمد الطواري  124-

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا   123-
 السعدي

 1 - - فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد 

 1 - - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية  محمد طاهر التنير  125-

سبع رسائل في الفتن وأخبار المهدي والدجال ونزول عيسى عليه     122-
 السالم...........

- - 1 

عبدهللا بن إبراهيم بن عثمان   121-
 القرعاوي

 1 - - الشرح الفريد لكتاب التوحيد 

   111 االجمالي   

    القراءات والتجويد   

محي الدين ابي زكريا يحيى بن   1-
 شرف النووي

 1  1331-1311 التبيان في أداب حملة القرآن جمال بن مصطفى بن عبدالعال

 1 ب 1332-1311 مختصر الطريق الصحيح لمخارج الحروف  عبدالعزيز حافظ عمر حافظ  1-

 1   غاية المريد في علم التجويد  عطيه قابل نصر  4-

 1 ب 1314-1343 البدور النيرات في جمع منظومات تحرير القراءات العشر المتواترات  د. ياسر ابراهيم المزروعي  3-

 1 ب 1313-1341 الوجيز على المقدمة الجزريةالشرح   د. غانم قدوري الحمد  5-

 1 أ 1331-1343 تيسير الرحمن في تجويد القرآن  د. سعاد عبدالحميد  2-

 1 أ 1332-1311 شرح الهداية في توجيه القراءات تحقيق د. حازم سعيد حيدر ابي العباس احمد بن عمار المهدوي  1-

 1 أ 1332-1311 والمنح الربانية في اصول الشاطبية والدرة المضية االداب  قدري بن محمد بن عبدالوهاب  1-

 1 د 1331-1311 معالم االشراف القرآني الفعال  جمال ابراهيم محمد القرش  1-

 1 أ 1314-1343 جهود الصحابة في جمع القرآن   احمد سالم  13-

 1 ب 1314-1343 االيضاح لمتن الدرة  عبدالفتاح بن عبدالغني القاضي  11-

 1 أ 1331-1343 العجم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويد تصنيف د. عمر خليفه الشايجي أ.د. أحمد عيسى المعصراوي  11-



 1 ح 1312-1341 المقدمات األساسية في علوم القرآن   عبدهللا بن يوسف الجديع  14-

 1 ب 1333-1315 المدخل لدراسة القرآن الكريم  محمد بن محمد أبو شهبة  13-

 1 أ 1315-1342 التفسير حسب ترتيب النزول   د. فهد المأمون الميموني  15-

 1 أ 1315-1342 اإلجازة القرآنية كما يريدها العلماء د. فهد المأمون الميموني تقريظ د. ايهاب احمد فكري  12-

 1 أ 1331-1343 تيسير علم التجويد  مصطفى حسين  11-

 1 خ 1331-1343 تقريب المعاني في شرح حرز االماني في القراءات السبع د. خالد بن محمد العلمي سيد الشين ابو الفرج  11-

 1   االتقان في علوم القرآن تحقيق فواز احمد زمرلي جالل الدين عبدالرحمن السيوطي  11-

 1 ت 1331-1311 المنح االلهيه في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية  د. خالد بن محمد الحافظ العلمي  13-

عبدالواحد بن ابراهيم محمد بن   11-
 الغافقي

 4 أ 1311-1344 كتاب لمحات االنوار ونفحات االزهار وري الظمآن 

عبق العود في ترجمة عالمة سمنود االمام / ابراهيم علي شحاته   د. ياسر ابراهيم المزروعي  11-
 السمنودي

 3 أ 1343-1314

   44 االجمالي   

    اللغة العربية   

االعتذار في االدب العربي من أيام الجاهلية الى نهاية القرن الرابع   الروضاند. أحمد بن حمود   1-
 الهجري

 1 أ 1311-1331

د. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة   1-
 األهدل

 1 أ 1331-1343 شرح متن اآلجرومية 

 1 - - كليلة ودمنة  عبدهللا بن المقفع  4-

 1 أ 1111-1331 آثار ابن المقفع  عبدهللا بن المقفع  3-

 4 أ 1115-1335 الحيوان في األدب العربي  شاكر هادي شكر  5-

 1 - 1331-1343 المقتصد في شرح رسالة االيضاح الشربيني شريدة االمام ابو بكر عبدالقاهر الجرجاني   2-

 1 - - توضيح النحو شرح ابن عقيل وربطه باالساليب الحديثة والتطبيق  د. عبدالعزيز محمد فاخر  1-

 1 - 1343-1331 شذا العرف في فن الصرف د. محمد أحمد قاسم الحمالويالشيخ أحمد   1-

 1 ت 1334-1313 التحفة السنية بشرح المقدمة اآلجرومية  محمد محي الدين عبدالحميد  1-

 1 - - النحو الواضح في قواعد اللغة العربية  علي الجارم و مصطفى أمين  13-

 1 أ 1111-1331 قواعد اللغة العربيةالنحو الواضح في   علي الجارم و مصطفى أمين  11-

ابي الحسن نور الدين علي بن محمد   11-
 بن عيسى 

 3 أ 1111-1311 شرح األشموني على ألفية ابن مالك قدمه حسن حمد اشراف د. اميل بديع يعقوب

 1 أ 1314-1343 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  محمد محي الدين عبدالحميد  14-

جمال الدين بن ابي محمد عبدهللا   13-
يوسف بن احمد ابن عبدهللا ابن 

 هشام األنصاري

 1 ب 1115-1335 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 

 1 - 1111 تاريخ آداب اللغة العربية  جرجي زيدان  15-

 1 - 1125 الموسوعة العربية الميسرة  محمد شفيق غربال  12-

  44 1111 المورد قاموس إنكليزي عربي  منير البعلبكي  11-

 1 ث 1313-1341 قاموس األلفاظ اإلسالمية عربي إنكليزي  ديب الخضراوي  11-

لألصمعي وللسجستاني والبن   11-
 السكيت

 1 - - ثالثة كتب في األضداد 

 1 - - من روائع الشعر العربي الخماسيات  مختارات من خليفة محمد التليسي  13-

 1 - - الرباعيات من روائع الشعر العربي   مختارات من خليفة محمد التليسي  11-

 1 - - من روائع الشعر العربي الثالثيات  مختارات من خليفة محمد التليسي  11-

 1 - - من روائع الشعر العربي الثنائيات  مختارات من خليفة محمد التليسي  14-

 1 - - من روائع الشعر العربي المفردات  مختارات من خليفة محمد التليسي  13-

عبدالقادر محمد بن أبي بكر بن   15-
 الرازي

 1 - 1111 مختار الصحاح إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان

 1 43 - جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب  أحمد الهاشمي  12-

 1 - 1331-1311 ديوان أبي فراس الحمداني  شرح د. خليل الدويهي  11-

عبداللطيف محمد الخطيب و سعد   11-
 عبدالعزيز مصلوح

 1 ت 1331-1311 نحو العربية 

 1 ب 1311-1341 يوما 43تعلم قواعد اللغة العربية في   د. نوري يوسف الوتار  11-

 1 - - المعجم الوجيز  مجمع اللغة العربية  43-

 1 - - النوادر في اللغة  أبي زيد األنصاري  41-

 1 - - مجمع األمثال  محمد محي الدين عبدالحميد  41-

   31 االجمالي   

    الغير مصنف   



 1 ب 1311 الفتوح اإلسالمية عبر العصور  د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمري  1-

 1 د 1343 جامع بيان العلم وفضله ت أبي األشبال الزهيري أبي عمر يوسف بن عبدالبر  1-

 1 أ 1313-1345 أكاذيب أشاعها اليهود  د. عيسى صوفان القدومي  4-

شمس الدين محمد بن أحمد بن   3-
 عثمان الذهبي

 1 ج 1331-1314 كتاب الكبائر بشير محمد عيونت 

 1 أ 1115-1312 الخطب المنبرية العصرية قدم له محمد بن سليمان الجراح عبدهللا بن خلف بن دحيان الحنبلي  5-

من أعالم الكويت السيد عبدالرزاق الطبطبائي حفيد الساللة النبوية   د. طارق البكري  2-
 الشريفة

 1 أ 1312-1332

محمد بن أحمد بن أبي  شمس الدين  1-
 بكر بن فرح األنصاري القرطبي

 1 - 1113-1313 التذكرة في أحوال الموتى و أمور اآلخرة  

 1 أ 1331-1311 األمثال والحكم ت د. درويش الجويدي علي بن محمد بن حبيب الماوردي  1-

 1 ب 1311 الدعوة إلى هللا تعالى في الخارججهود المملكة العربية السعودية في   عبدهللا بن صالح بن عبدهللا العبود  1-

   1333-1315 روضة المحبين ونزهة المشتاقين سيد عمران ابن القيم  13-

 1 أ 1332-1311 الحب في الميزان أو مهذب روضة المحبين ونزهة المشتاقين محمد الحمود النجدي ابن القيم  11-

 1 ب 1311-1341 اإليجاز في بعض ما اختلف فيه األلباني وابن عثيمين وابن باز الجبرين قدم له عبدهللا بن عبدالرحمن د. سعد بن عبدهللا البريك  11-

شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن   14-
 مفلح المقدسي الحنبلي

 1 ث 1311-1344 اآلداب الشرعية والمنح المرعية 

عبدهللا بن عبداللطيف بن محمد آل   13-
 الشيخ

 1 - 1331-1311 وأبنائه وبعض أحفادهالتراجم المختارة لإلمام عبدهللا  

 1 أ - القصة الكاملة لخوارج عصرنا  إبراهيم بن صالح الحميد  15-

بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد   12-
 هللا بن جماعة

 1 أ 1344 تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ت د. عبدهللا بن صالح بن محمد العبيد

أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدهللا   11-
 اآلجري الشافعي

 1 ت 1331-1343 كتاب الشريعة 

 1 ث 1331-1343 جامع المتون    11-

 1 ب 1111-1311 تفسير األحالم الكبير  محمد بن سيرين  11-

علي بن موسى بن محمد بن   13-
عبدالملك ابن سعيد الغرناطي 

 األندلسي

 1 أ 1111-1311 المغرب في حلى المغرب 

 1 أ 1314-1343 الوسطية  د.حمد بن إبراهيم العثمان  11-

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم   11-
 األندلسي

 1 ت 1334-1313 جمهرة أنساب العرب 

أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة   14-
 المقدسي

 1 ب 1113-1315 مختصر منهاج القاصدين علي حسن علي عبدالحميد

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي   13-
 الشافعيالدمشقي 

 1 - 1332-1311 األذكار من كالم سيد األبرار محمد عبدالقادر الفاضلي

 1 - 1314-1343 أخالق الدعاة إلى هللا  أ.د. طلعت محمد عفيفي سالم  15-

عبدهللا بن إبراهيم بن عثمان   12-
 القرعاوي

 1 أ 1315 خطب القرعاوي المنبرية ترتيب عمر بن إبراهيم بن عبدهللا التويجري

بكر عبدهللا بن محمد ابن أبي أبي   11-
 الدنيا

 1 أ 1112-1312 الرقة والبكاء محمد خير رمضان يوسف

 1 ح 1313-1341 خصائص الخطبة والخطيب  نذير محمد مكتبي  11-

 1 - 1112-1332 القرآن الكريم إعجازه وبالغته وعلومة  د. صالحة عبدالحكيم شرف الدين  11-

 1 أ 1111-1311 التربية النبوية للطفلمنهج   محمد نور عبدالحفيظ سعيد  43-

أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل   41-
 السليماني

 1 ت 1313-1341 فتنة التفجيرات و اإلغتياالت  

 1 - 1114-1334 الرحمة في الطب والحكمة  جالل الدين عبدالرحمن السيوطي  41-

 1 - 1333-1315 طوق الحمامة في األلفة و األالف نزار وجيه فلوح ابن حزم األندلسي  44-

 1 ب 1114-1414 مدارج السالكين  ابن القيم الجوزية  43-

-45        

 1 - - المجموع المنتخب من المواعظ و األدب  زامل الصالح الزامل   42-

 1 ج 1113-1333 خلق اإلنسان بين الطب والقرآن  د. محمد علي البار  41-

 1 - 1314 النظائر  بكر بن عبدهللا أبو زيد  41-

 1 أ 1334-1313 دراسات في األدب األندلسي  القيسيد. فايز   41-

 1 أ 1112-1312 تحريم آالت الطرب  محمد ناصر الدين األلباني  33-

 1 ب 1333-1311 المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات لبمسلمين قدم له محمد عيد العباسي د. مروان إبراهيم القيسي  31-

 1 - - ردود وحدود  عباس العقاد  31-

 1 - 1334-1313 المستطرف في كل فن مستظرف درويش الجويديشهاب الدين محمد بن أحمد   34-



 األبشيهي

 1 أ 1331-1311 الشهيد في السنة النبوية من واقع الكتب الستة راجعه د.محمد الحمود النجدي إعداد د. عادل جاسم صالح المسبحي   33-

 1 أ 1331-1311 المرأة في القصص القرآني  د. أحمد محمد الشرقاوي  35-

 1 أ 1313-1345 نسناس القلوب في الزهد والرقائق  سعود بن عبدالعزيز القديري  32-

 1 أ 1341 الهدي النبوي في تربية األوالد   د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  31-

 1 أ 1331-1343 موسوعة األخالق  خالد بن جمعة بن عثمان الخراز  31-

 1 أ 1343 فقه األدعية واألذكار  عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر  31-

 1 أ 1332-1311 دنيا النساء الصالحات  عبده علي كوشك  53-

 1 أ 1334-1313 نساء أنزل هللا فيهن قرآنا  عبدالمنعم الهاشمي  51-

د. محمد فوزي فيض هللا و أحمد   51-
 القمالش

 1 ج 1113-1313 تطبيقيةمنهج التربية النبوية للطفل مع نماذج  عبدالرحمن حسن حبنكة و محمود الطحان

 1 - 1313-1341 تهذيب مدارج السالكين هذبه عبدالمنعم صالح العلي العزى ابن القيم الجوزية  54-

 1 خ 1335-1312 تهذيب مدارج السالكين هذبه عبدالمنعم صالح العلي العزى ابن القيم الجوزية  53-

 1 ت 1334-1313 إلى بالد األفراح حادي االرواح ت علي الشربجي و قاسم النوري ابن القيم الجوزية  55-

 4 أ 1333-1315 مفتاح دار السعادة علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي ابن القيم الجوزية  52-

 1 ب 1111-1313 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بدير محمد بدير ابن القيم الجوزية  51-

 1 ت 1333-1313 طريق الهجرتين وباب السعادتين  ابن القيم الجوزية  51-

 1 أ 1112-1312 تحفة المودود بأحكام المولود صالح الدين مقبول أحمد ابن القيم الجوزية  51-

محمد ناصر الدين األلباني و محمد بن صالح  عبدالعزيز بن عبدهللا الحسيني  23-
 العثيمين

 1 ب 1332-1311 فوائد على رياض الصالحين

 1 أ 1111-1313 البيت المسلمأدب   د. محمد عبدالرحمن  شميلة األهدل  21-

 1 أ 1113-1313 بحر الدموع إبراهيم باحسن عبدالحميد عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  21-

 1 أ 1111-1311 صحيح اإلخبار في الزهد والرقائق وحكايات األخيار  عمرو عبدالمنعم سليم  24-

 1 أ 1311-1341 فتاة اإلسالم اقرئي حتى ال ُتخدعي يا عبدالعزيز بن حمود بن عبدالرحمن البليهي صالح بن إبراهيم البليهي  23-

 1 ب 1332-1311 مجموع رسائل ومقاالت الشيخ عبدهللا بن حسن بن قعود عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا آل مهنا عبدهللا بن حسن بن قعود  25-

 1 أ 1115-1315 األخباربهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع   عبدالرحمن بن ناصر السعدي  22-

محمد األمين بن محمد المختار   21-
 الجكني الشنقيطي 

 1 أ 1315-1342 آداب البحث والمناظرة 

محمد بن عبدالملك الزغبي و د.   21-
 إسالم عبدالحميد

 1 أ 1331-1343 العالم اآلخر عالم المالئكة عالم الجن الحياة البرزخية 

 1 ث 1313-1341 قواعد في التعامل مع العلماء عبدالعزيز بن باز عبدالرحمن بن معال اللويحق  21-

 1 ت 1331-1311 طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين ....................  عبدالعزيز القحطاني  13-

 1 أ 1333-1315 التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة اإلنتاجية  د.مقداد يالجن  11-

 4 أ 1111-1311 آفات على الطريق  نوح د. السيد محمد  11-

أحمد الحسني وبشير الجابري وبهيه   14-
 الجشي

 1 ب 1333-1313 ما ال نعلمه ألوالدنا مؤلف 11

 1 أ 1311-1333 تحبير الصفحات بما جاء في الرؤى من تعبيرات  فالح مبارك النوت  13-

 1 أ 1311-1341 السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية  أحمد بن سالم المصري  15-

 1 أ 1313-1331 تهذيب كتاب العلم د. عبدالكريم بن عبدهللا الخضير زهير بن حرب النسائي  12-

 1 ب 1335-1312 روائع من حياة السلف  منصور بن ناصر العواجي  11-

 1 أ 1311-1341 تاريخ ومعالم فضائل و أحكام  محمد عامر زكريا حمصي  11-

 1 أ 1313-1345 األسفار أحكام و آداب سيد محمد الطبطبائي د. وليد الربيع أ.د عيسى مال هللا فرج  11-

 1 أ 1311-1341 األسواق أحكام و آداب أ.د سيد محمد الطبطبائي د. وليد الربيع عيسى مال هللا فرج  13-

 1 أ 1311-1341 شرح الدعاء ماهر بن عبدالحميد بن مقدم د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  11-

عماد الدين محمد بن محمد ابن   11-
إسماعيل بن محمد الخطيب 

 األشفورقاني

 3 ب 1313-1341 صنوان القضاء وعنوان اإلفتاء مجاهد اإلسالم القاسمي

 1 أ 1311-1344 إيضاح المدارك في اإلفصاح عن العواتك ت عمرو بسيوني العالمة مرتضى الزبيدي  14-

 1 أ 1311-1333 الصحابة والقرابة في القرآن الكريم   عمرو الشرقاوي  13-

 1 أ 1311-1333 الصحابة وآل البيت عند أدباء الكويت  طالل مساعد العامر النجدي  15-

 1سائد صبحي قطوم الجزء   12-
 

بحث تأصيلي في نقض الشبهات المثارة حول  –أولئك مبرؤون  1حافظ أسدرم الجزء 
 بعض الصحابة

 1 أ 1345-1313

 1 ب 1313-1341 منطلقات الدعوة إلى هللا  ياسر برهاميد.   11-

إثبات زواج عمر رضي هللا عنه من أم كلثوم بنت علي رضي هللا   حافظ أسدرم و ياسر مصطفى الشيخ  11-
 عنها

 1 أ 1341-1312

 1 أ 1311-1341 مبرة اآلل واألصحاب إبداع دعوي معاصر د. عبدالمحسن عبدهللا الجارهللا   11-



 الخرافي

 1 أ 1311-1333 آداب تعامل اآلل و األصحاب مع غير المسلمين  أحمد سيد أحمد علي د.  13-

 1 أ 1311-1333 المزاح في تراث اآلل و األصحاب  أ.د. مصطفى رجب  11-

 1 أ 1313-1341 المرويات التاريخية عند المسلمين  د. خالد كبير عالل  11-

 1 أ 1313-1345 عالقة آل البيت بالثالثة الخلفاء نسائم الود والوفاء في  علي بن حمد بن محمد التميمي  14-

 1 ب 1312-1341 حقوق المسلم   أسامه محمد زهير الشنطي  13-

 1 - - أبوهريرة رضي هللا عنه صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  د. حارث بن سليمان  15-

 1 أ 1311-1341 أدب التربية في تراث اآلل و األصحاب  أحمد الجابري  12-

 1 أ 1312-1341 الرسالة الجلية في الدفاع عن أم المؤمنين صفية رضي هللا عنها  أحمد سيد أحمد عليد.   11-

عبق الرياحين في سيرة ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب وأله   د. نايف منير فارس  11-
 رضي هللا عنهم

 1 أ 1341-1311

 1 أ 1311-1333 اإلعاقة في تراث اآلل و األصحاب  محمد فتحي النادي  11-

 1 أ 1311-1333 الزهد والعبادة في تراث اآلل واألصحاب  سائد صبحي قطوم  133-

 1 أ 1312-1341 معرفة الصحابة و أخبارهم عند الحافظ أبي القاسم الطبراني قدم له د. بشار عواد معروف شريف بن صالح التشادي  131-

 1 أ 1311-1341 عنه مختصر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا  مصطفى باحو  131-

االجتهاد األصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا  مركز البحوث والدراسات بالمبرة د. محمد فؤاد ضاهر  134-
 عنه 

 1 أ 1341-1311

 1 أ 1334-1313 سيرة الخلفاء الراشدين  د. سليمان معرفي  133-

 1 - - علي رضي هللا عنهالكوكب الدري في سيرة أبي السبطين   د. علي محمد محمد   135-

 1 ب 1312-1341 العشرة المبشرون بالجنة قبسات ولمحات  د. أحمد سيد أحمد علي  132-

األيام األخيرة من حياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا   د. محمد بن عبدهللا غبان الصبحي  131-
 عنه

 1 ب 1341-1311

 1 أ 1311-1341 الفتوحات اإلسالمية بين اآلل واألصحاب  د. أحمد سيد أحمد علي  131-

األحاديث المشتركة في شمائل النبي صلى هللا عليه وسلم بين أهل   د. أحمد سيد أحمد علي  131-
 السنة و اإلمامية

 1 أ 1341-1312

 1 ب 1312-1341 األحاديث المشتركة بين أهل السنة و اإلمامية في توحيد العبادة  سائد صبحي قطوم  113-

د. عبدالمحسن عبدهللا الجارهللا   111-
 الخرافي

 1 أ 1311-1341 حضور اآلل و األصحاب في الواقع الكويتي 

د. عبدالمحسن عبدهللا الجارهللا   111-
 الخرافي

 1 أ 1311-1341 1311اآلل و األصحاب في تسمية مدارس دولة الكويت  

الوليد عبادة بن الصامت قراءة في سيرة اإلمام القدوة أبي   وليد محمود الدقدوسي  114-
 األنصاري

 1 أ 1333-1311

راشد سعد العليمي و د. أحمد سيد   113-
 أحمد

 1 أ 1331-1343 مفاهيم حول اآلل و األصحاب رضي هللا عنهم 

 1 أ 1313-1341 من بشر بالجنة من غير العشرة  د. محمد بن علي بن صالح الغامدي  115-

 1 - - كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب  عبدالكريم بن خالد الحربي  112-

 1 أ 1331-1311 الدرة اللطيفة في اإلنساب الشريفة  السيد بن أحمد بن إبراهيم  111-

 1 أ 1311-1333 الكسب والتجارة في تراث اآلل واألصحاب  د. شريف بن صالح التشادي  111-

مركز البحوث في مبرة اآلل   111-
 واألصحاب

 1 ج 1311-1333 المؤمنينشذى الياسمين في فضائل أمهات  

 1 أ 1311-1333 قضايا نسائية قراءة في تراث اآلل و األصحاب  وصال تقة  113-

 1 ث 1311-1341 ما قاله الثقالن في أولياء الرحمن  عبدهللا بن جوران الخضير  111-

 1 أ 1311-1341 السفر و آدابه في تراث اآلل و األصحاب  محمد السعيد الخوالني  111-

 1 ب 1331-1311 األسماء والمصاهرات بين أهل البيت و الصحابة رضي هللا عنهم  بن إبراهيمالسيد بن أحمد   114-

 1 أ 1311-1333 آداب التعامل مع المرأة في تراث اآلل و األصحاب  أحمد حمودة عبدالرؤوف  113-

 1 أ 1311-1341 القرآن الكريم في حياة اآلل و األصحاب  عمرو الشرقاوي  115-

 1 أ 1311-1333 إدارة الوقت في تراث اآلل و األصحاب  طارق محمد الطيار   112-

 1 ت 1312-1341 إني رزقتها السيرة العطرة ألم المؤمنين خديجة رضي هللا عنها  محمد سالم الخضر  111-

 1 أ 1311-1333 اآلل و األصحاب في التراث الكويتي  ملتقى اآلل واألصحاب  111-

 1 ب 1311-1341 كلثوم بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلمزينب ورقية وأم   السيد بن أحمد بن إبراهيم  111-

 1 ب 1312-1341 أحكام الدفن والقبور  عمرو بسيوني  143-

 1 أ 1313-1341 إني آنست ناراً خطوة في طريق الحق  بدر محمد باقر  141-

تركي محمد النصر و عمرو طه   141-
 عبدالغني

 1 - 1311-1341 مجلة الوعي اإلسالمي  

 1 أ 1311-1333 آداب معاملة الكبار والمرضى  حازم الشربيني  144-

د. أحمد عبدالغني و أ. عزة محمد   143-
 فؤاد

 1 - - ذرى السحاب في مرويات الفضائل بين اآلل و األصحاب 



 1 أ 1313-1331 صيانة الجناب النبوي الشريف  د. أسامه محمد زهير الشنقيطي  145-

 1 - - الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنهشهيد المحراب   د. عبدالسالم بن محسن آل عيسى  142-

 1 - - القول السديد في سيرة الحسين الشهيد و محمد سالم الخضر د. محمد بن عبدالهادي الشيباني  141-

مختصر من كتاب السيد سليمان   141-
 الندوي

اختصره مركز البحوث والدراسات بمبرة 
 اآلل واألصحاب

 1 - - المؤمنين رضي هللا عنهاالدر الثمين من سيرة السيدة عائشة أم 

 1 أ 1331-1343 نحو وحدة إسالمية حقيقية   د. طه حامد الدليمي  141-

مركز البحوث والدراسات بمبرة اآلل   133-
 واألصحاب

 1 - 1331 خير القرون 

 1 أ 1331-1311 الوصية الخالدة  محمد سالم الخضر  131-

 1 أ 1332-1311 اإلمام الحسن بن علي رضي هللا عنهماالغصن الندي في سيرة   عبدالمؤمن أبو العينين حفيشة  131-

 1 ب 1311-1341 فاطمة بنت الحسين  السيد بن أحمد بن إبراهيم   134-

 1 أ 1311-1333 دراسات منهجية في الدعوة والحسبة  أ.د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي  133-

 1 أ 1313 تصنيف الناس بين الظن واليقين  بكر بن عبدهللا أبو زيد  135-

 1 - - كلمة التوحيد ال إله إال هللا فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها  د.عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر  132-

 1 أ 1311-1341 عائشة رضي هللا عنها في أطهر قلب راجعه عثمان الخميس ونجيب العامر محمد بن حسن المال الجفيري  131-

 1 أ 1331-1311 و األصحاب الثناء المتبادل بين اآلل  مكتب الشؤون الفنية  131-

 1 أ 1313-1342 كتاب اإلمارة من صحيح مسلم  مسلم بن الحجاج النيسابوري  131-

 1 ب 1315-1342 المنح العلية في بيان السنن اليومية قدم له أ.د. خالد بن علي المشيقح عبدهللا بن حمود الفريج  153-

 1 - - شفاء الفؤاد والذخائرجالء البصائر في الرد على كتابي   سمير بن خليل المالكي  151-

 1 - 1333-1313 مدارج العبودية من هدي خير البرية  سليم بن عيد الهاللي السلفي األثري  151-

إسماعيل بن عمر بن كثير البصري   154-
 الدمشقي

 1 أ 1111-1331 ذكر مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضاعه محمود األرناؤوط و ياسين محمد السواس

حسين بن سعيد آل سفران محمد بن   153-
 القحطاني

 1 أ 1334-1313 فتاوى األئمة في النوازل المدلهمة د. صالح بن فوزان الفوزان

 1 أ 1335-1315 المؤمل في وجوب الرجوع إلى األمر األول  حاي بن سالم الحاي  155-

 1 ث 1333-1315 العهد والجهادكشف الشبهات في مسائل  الن تقديم أ.د. صالح بن غانم السد فيصل بن قزار الجاسم  152-

 1 أ 1313-1345 شعر اآلل و األصحاب رضي هللا عنهم  د. أحمد سيد أحمد علي  151-

 1 ب 1331-1343 حكم العمل الجماعي في اإلسالم صالح بن فوزان الفوزان عبدهللا بن خلف السبت  151-

 1 ب 1311-1341 التعامل مع والة األمور أطايب القول في حسن د. محمد النجدي و د. فهد الشويب عيسى مال هللا فرج  151-

 1 ا 1111-1331 الشفاء في الحبة السوداء بين التجربة والبرهان  طيب عبدهللا الطيب  123-

 1 - - كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل  1- د. محمد جالل شرف  121-

 1 - - فإني قريب الورد النبوي في أذكار اليوم والليلة  محمد بن يوسف الجوراني  121-

 1 ا 1113-1333 سلوك المسلم  د. توفيق يوسف الواعي  124-

 1 - 1333-1313 علم البيان  د. عبدالعزيز عتيق  123-

 1 ا 1343 تعظيم الصالة  عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر  125-

 1 ا 1111-1311 إتحاف األمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد عبدالعزيز بن باز فريح بن صالح الهالل  122-

محمد الغزي العامري محمد بن   121-
 الدمشقي

 1 ا 1111-1331 آداب المواكلة د. عمر موسى باشا

مركز المشكاة للبحوث والدراسات   121-
 الشرعية

 1 - - المشكاة 

 1 - - الفرقان في بيان إعجاز القرآن  عبدالكريم بن صالح الحميد  121-

 1 - - ساحل الذهب األسود  محمد سعيد المسلم  113-

عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر   111-
 الخوبري

 1 - - درة الناصحين في الوعظ واالرشاد 

 1 ا 1115-1312 نوادر مخطوطات عالم الكويت عبدهللا بن خلف الدحيان محمد بن ناصر العجمي عبدهللا الخلف الدحيان  111-

ابن القيم أحوال و أقوال شيخ االسالم ابن تيمية في كتب االمام   يوسف بن صالح الخويطر  114-
 الجوزية

 1 ا 1341

 1 ث 1311-1333   منهج الجمعية للدعوة والتوجيه  113-

 1 ذ 1112-1312 دروس في ترتيل القرآن الكريم  فائز عبدالقادر شيخ الزور  115-

 1 - 1111 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب  د. محمد عبدالرحمن مرحبا  112-

 1 - - التحليل الجزئي مبادئ االقتصاد  د. ماجد بن عبدهللا المنيف  111-

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة   111-
 العربية

 1 - - العرب والتربية والعصر الجديد 

 1 - - 1115تقرير لجنة تنشيط الحركة االقتصادية في الكويت     111-

 1 ا 1111 التحليل المحاسبي بغرض اتخاذ القرارات في مجال اإلنتاج والتسويق  د. حصة محمد أحمد البحر  113-

 1 ا 1111 أسواق الخليج  د. هنري توفيق عزام  111-



 

 

 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمراجعة   111-
 للمؤسسات المالية اإلسالمية

 1 - 1315 معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخالقيات 

 1 ب 1311-1341 مقدمات الشيخ علي الطنطاوي  مجد مكي  114-

 1 - - والسنداتاالستثمار باألسهم   محمد صالح جابر  113-

 1 - - استثمار األرصدة العربية  حكمت شريف النشاشيبي  115-

 1 ا 1311 الدعوة إلى اإلصالح  محمد الخضر حسين  112-

 1 - 1333-1313 األذكياء  ابن الجوزي  111-

 1 أ 1333-1313 بنك المعلومات للنساء  عبدالرحيم شراقي  111-

 1 أ 1332-1311 التكفيرالتحذير من الغلو في   حماد عبدالجليل البريدي  111-

 1 - - 1عدد   مؤلفات الفقه درا القرآن  113-

   131 اإلجمالي    111-

      الباقي  111-

     1351 االجمالي الكلي  114-


