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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

سيرة النبي صلى المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،الله عليه وسلم والصحابة وقصص األنبياء

لتيسير  ،وقد ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ،العلم ودور النشر والمكتبات العامة

مونا، أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضاختيار  مع الوضع في االعتبارالحصول على الكتاب من مصدره، 

وطريقة السلف  ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة وذلك بانتقاء 

 .والسلوكوالشريعة لح في العقيدة الصا

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

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

من أراد أن يحصل على فعلى  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  قصص األنبياء
11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ابن جرير، حممد بن جرير الطربيقصص األنبياء
( هـ310)

الدار املصرية اللبنانية حتقيق
مجال بدران

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر قصص األنبياء
(هـ

عمان- دار النبالء  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينحتفة النبالء من قصص األنبياء البن كثري
( هـ852)

–مكتبة الصحابة 
بيع دار ابن/ الشارقة 

عناية
غنيم بن عباس بن غنيم

الرايض- مدار الوطن صالح فتحي هلل(لإلمام ابن كثري)الصحيح املنتقى من سري األنبياء  إشراف
طارق بن عوض هللا

فصول يف ذكر ما قصه هللا علينا يف كتابه من أخبار- قصص األنبياء 
األنبياء مع أقوامهم

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر صحيح القصص النبوي

ذكر قصص األنبياء الواردة يف) (50 - 1من )صحيح القصص النبوي 
(السنة النبوية

مصر- مكتبة الصحابة أبو إسحاق احلويين

الرايض- مكتبة الرشد عبد الفتاح عبد العزيز رسالنحماضرات يف اتريخ األنبياء عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم

قصص ا
القصص احلق- ألنبياء 

الرايض- مكتبة املعارف عبد القادر بن شيبة احلمد

36   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  قصص األنبياء

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسقراءة أتصيلية يف سري وقصص األنبياء عليهم السالم- فبهداهم اقتده 

36   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بنسرية ابن إسحاق املسماة بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازي
( هـ151)يسار 

الرايض- دار طيبة  تعليق/حتقيق
حممد محيد هللا

ـري  دمشق- دار القلم ( هـ188)الفزاري، إبراهيم بن حممد 2/1كتاب الـس ِّ دراسة وحتقيق
فاروق محادة. د

ابن هشام، عبد امللك بن هشام3/1السرية النبوية 
( هـ218)احلمريي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طه عبد الرؤوف سعد

ابن هشام، عبد امللك بن هشام4/1السرية النبوية  
( هـ218)احلمريي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

ابن هشام، عبد امللك بن هشام2/1السرية النبوية 
( هـ218)احلمريي 

بريوت- دار اخلري  حتقيق
عدد من احملققني

1408)عبد السالم حممد هارون هتذيب سرية ابن هشام
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة 

230)منتقى من طبقات ابن سعد )سنن النيب صلى هللا عليه وسلم وأايمه 
((هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

انتقاء
عبد السالم بن حممد علوش

395)أمحد بن فارس الرازي املكي سرية النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أبول أمحد ايسني اجلزائري. د

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدجوامع السرية النبوية
( هـ456)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

36   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالدرر يف اختصار املغازي والسري
( هـ463)النمري 

مصر- دار املعارف  حتقيق
شوقي ضيف. د

قِّوام السنة، إمساعيل بن حممد2/1كتاب املبعث واملغازي 
( هـ535)األصبهاين 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خليل الرابح

السهيلي، عبد الرمحن بن عبد هللا7/1البن هشام  (السرية النبوية)الروض األنف يف شرح 
( هـ581)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق وتعليق وشرح
عبد الرمحن الوكيل

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدللسهيلي (الروض األنف الباسم يف السرية النبوية الشريفة)خمتصر كتاب 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد العزيز حرفوش. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيسرية النيب صلى هللا عليه وسلم وسرية العشرة أصحابه
( هـ600)

اسطنبول- دار السمان  حتقيق وتعليق
أنس بن حممد تدمري

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالدرة املضيئة يف السرية النبوية
( هـ600)

الرايض- دار طويق 

عبد الكرمي بن عبد النور احلليب3/1املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ عبد الغين 
( هـ735)

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أمحد آل عباس

رسالة)املورد العذب اهلين يف الكالم على السرية للحافظ عبد الغين 
(جامعة أم القرى- ماجستري 

عبد الكرمي بن عبد النور احلليب
( هـ735)

مكة- جامعة أم القرى  دراسة وحتقيق
صاحلة بنت رشيد القثامي

الرايض- دار بلنسية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف هتذيب السرية النبوية حتقيق
خالد بن عبد الرمحن الشايع

36   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

مصر- دار املودة ( هـ694)أمحد بن عبد هللا الطربي خالصة سري سيد البشر حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

ابن شيخ احلزاميني، أمحد بن إبراهيم2/1خمتصر السرية النبوية 
( هـ711)

-شركة دار مدى 
الكويت

عناية
وليد العلي والشيخ فيصل العلي. د

ابن سيد الناس، حممد بن حممد بن2/1عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري 
( هـ734)حممد 

دمشق- دار ابن كثري  تعليق/ختريج/حتقيق
حممد العيد وحميي الدين مستو. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(سري أعالم النبالء)تقع يف آخر كتابه - السرية النبوية 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

ابن مجاعة، عبد العزيز بن حممداملختصر الصغري يف سرية البشري النذير
( هـ767)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق وتعليق وختريج
حممد بن عوض املصري

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر الفصول يف سرية الرسول
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
ابسم اجلوابرة و مسري الزهريي. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر الفصول يف اختصار سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد احلميد حممد الدرويش

أمحد بن أيب عثمان الشماخيالسري
( هـ792)

لبنان- املدار اإلسالمي  حتقيق
حممد حسن. د

ابن أيب العز احلنفي، علي بن عليصلى هللا عليه وسلم- األرجوزة املِّئية يف ذكر حال أشرف الربية 
( هـ792)

مكة- دار طيبة اخلضراء  شرحها
أمحد بن غامن األسدي

36   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

وهي) (صلى هللا عليه وسلم)األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية 
، وهي املنسوبة خطأ البن أيب العز احلنفي( بيت100عصارة للسرية يف 

815)ابن الشحنة ، حممد بن حممد 
(هـ

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
حممد بن أمحد آل رحاب

الكلمات الرضية على األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية البن أيب
( هـ792)العز احلنفي 

مكتبة وتسجيالت دروسعزيز بن فرحان العنزي
الشارقة- الدار 

الروضة الندية يف شرح األرجوزة املئية يف ذكر حال أشرف الربية البن أيب
العز احلنفي، ويليها شرح منظومة ابن الشحنة احلليب احلنفي يف السرية

بريوت- دار ابن حزم كاملة الكواري

شرح األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف الربية، للعالمة ابن أيب العز
( هـ792)احلنفي 

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنينظم الدرر السنية يف السري الزكية
( هـ806)

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
طارق بن سعيد آل عبد احلميد

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدالسرية النبوية
( هـ808)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج
أمحد البزرة

الفاسي، حممد بن أمحد احلسيناجلواهر السنية يف السرية النبوية
( هـ832)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق ودراسة
ضيف هللا بن حيىي الزهراين. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن8/1جامع اآلاثر يف السري ومولد املختار 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار الفالح  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنجملس يف ختم السرية النبوية
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

36   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ــة على ألفـية السرية النـبوية للعراقي ــيَّـــ ـــنِّـــ ـ املناوي، حممد بن عبد الرؤوفالعـجالة السَّ
( هـ1031)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
عمر بن أمحد آل محد

خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومعه تعليقات الشيخ حممد
حامد الفقي

القاهرة- دار الوسطية ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  حتقيق
حممد بن عوض املصري

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

ومعها تعليق الشيخ حممد حامد)خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم 
(الفقي

مصر- دار املداد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب  عناية
حممد بن عوض املصري

حملمد بن عفيفي الباجوري)التعليق على نور اليقني يف سرية سيد املرسلني 
( هـ1345

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

للشيخ حافظ)نثر اجلواهر املضية على كتاب أمايل يف السرية النبوية 
( هـ1377احلكمي 

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعي

ما صح من سرية رسول هللا وذكر أايمه وغزواته- صحيح السرية النبوية 
(توقف عند فصل االسراء)وسراايه والوفود إليه للحافظ ابن كثري 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

1427)صفي الرمحن املباركفوري الرحيق املختوم
(هـ

الرايض- دار السالم 

1427)صفي الرمحن املباركفوري (خمتصر للرحيق املختوم)روضة األنوار يف سرية النيب املختار 
(هـ

الرايض- دار السالم 

36   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

الرايض- دار التدمرية حممود بن حممد املالحالتعليق على الرحيق املختوم

قصص وأخبار: القسم األول - (دروس وعرب)صحيح السرية النبوية 
العهد املكي

عبد هللا بن عبد العزيز بن جربين
( هـ1438)

الرايض- مدار الوطن 

األردن- دار النفائس إبراهيم بن حممد العليصحيح السرية النبوية تقدمي
عمر بن سليمان األشقر. د

حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد الرواايت- السرية النبوية الصحيحة 
السرية النبوية

-مكتبة العلوم واحلكم أكرم ضياء العمري
املدينة

مكة- جامعة أم القرى جمموعة من الباحثني(صلى هللا عليه وسلم)صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البشر 

-مركز امللك فيصل مهدي رزق هللا أمحدالسرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية
الرايض

-دار إمام الدعوة مهدي رزق هللا أمحدصفوة السرية النبوية يف سرية خري الربية صلى هللا عليه وسلم
الرايض

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي4/1اللؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون 

الدمام- دار ابن اجلوزي موسى بن راشد العازمياملختصر يف السرية النبوية

36   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-شركة دار رسالة البيان سليمان بن محد العودةدراسة علمية ووقفات تربوية- املختصر من صحيح السرية النبوية 
الرايض

الرايض- دار التدمرية زيد بن عبد الكرمي الزيدفقه السرية

بريوت- دار ابن حزم أكرم ضياء العمريمن فقه السرية النبوية

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفيالصادق األمـني

-رابطة العامل اإلسالمي جمموعة من الباحثنياملوسوعة امليسرة يف التعريف بنيب الرمحة صلى هللا عليه وسلم
مكة

36   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف السرية :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

النظائر يف- املدخل إىل علم السرية النبوية على صاحبها الصالة والسالم 
(األوائل- ما مل يصح فيه حديث-ما ليس له أصل-املتواتر)السرية النبوية 

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن غامن األسدي

أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيلشرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم
( هـ665)املقدسي 

-مكتبة العمرين العلمية 
اإلمارات

عناية
مجال عزون. د

-شركة مكتبة البخاري ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب شرح ستة مواضع من السرية النبوية
الكويت

الرايض- دار طيبة أمحد فريدوقفات تربوية مع السرية النبوية

الدمام- مكتبة املتنيب فخر الدين بن الزبري احملسـي(العهد املكي)السرية النبوية يف ضوء اهلداايت القرآنية 

التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة، ويليه جزء فيه حديث حليمة السعدية
( هـ443)حملمد بن علي البصري 

الرايض- دار التوحيد ( هـ762)مغلطاي بن قـليج  دراسة/حتقيق
حممد بن حممد علوان

الرايض- دار طيبة سليمان بن محد العودة(فقه املروايت)اهلجرة األوىل يف اإلسالم 

الرايض- مكتبة التوبة علي الشيخ أمحد أبو بكرمعامل اهلجرتني اىل أرض احلبشة

تـهامـةأبو تراب الظاهريسرااي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

36   من 10صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف السرية :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

الدمام- دار ابن اجلوزي بريك حممد العمريالسرااي والبعوث النبوية حول املدينة ومكة

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليإعالم السائلني عن كتب سيد املرسلني، صلى هللا عليه وسلم
( هـ953)

-مؤسسة أيب عبيدة 
القاهرة

حتقيق
حممود األرانؤوط

الرايض- دار العقيدة حممد بن عبد العزيز الفهاددراسة حديثية موضوعية- سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم  تقريظ
عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد. د

-شركة مكتبة البخاري عبد املنعم اهلامشيحماوالت اغتيال النيب صلى هللا عليه وسلم
الكويت

الرايض- مدار الوطن خالد أبو صاحلقاصمة الظهر، مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته وأثر ذلك على األمة

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن عبد هللا السلميوفاة سيد البشر صلى هللا عليه وسلم وما فيها من الدروس والعظات والعرب

مكرر يف األجزاء)تركة النيب صلى هللا عليه وسلم والسبل اليت وجهها فيه 
(احلديثية

267)محاد بن إسحاق بن إمساعيل 
(هـ

دراسة/حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

1420)حممد انصر الدين األلباين نصب اجملانـيق لنسف قصة الغرانيق
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشاميالغرانيق قصة دخيلة على السرية النبوية
بريوت

36   من 11صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف السرية :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد هللا العوشنما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية

-مكتبة عباد الرمحن حممد بن علي آل جماهدهؤالء دعا هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم
مصر

دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف
"فقه السرية"كتابه 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

القاهرة- دار احلرمني قاسم بن أمحد اليمايناملواهب يف الرد على من قال إبسالم أيب طالب تقدمي الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي آل غضيةمعجم ما خيص آل البيت النبوي

(نيب الرمحة حممد صلى هللا عليه وسلم)األحباث العلمية للمؤمتر الدويل 
9/1

اجلمعية السعودية للسنة
(سنن)وعلومها 

36   من 12صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خصائص الرسول عليه الصالة والسالم وحقوقه :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

مقابلة على نسخة)الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(عليها مساعات كثرية

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

مكتبة نظام يعقويب
البحرين- اخلاصة 

مقابلة على مخس)الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
(خطية

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
حممد العالوي

املال علي القاري، علي بن سلطان2/1شرح الشفا للقاضي عياض 
( هـ1014)حممد 

مكة- دار الباز 

544)للقاضي عياض بن موسى  (الشفا بتعريف حقوق املصطفى)خمتصر 
(هـ

اختصار
أمحد بن عثمان املزيد. د

لإلمام (الشفا بتعريف حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم)املهذب من 
القاضي عياض بن موسى اليحصيب

دمشق- دار القلم صالح بن أمحد الشامي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي4/1الوفا بفضائل املصطفى 
( هـ597)البغدادي 

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
عامر حسن صربي. د

-دار أضواء السلف حممد بن خليفة التميمي2/1حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم على أمته يف ضوء الكتاب والسنة 
الرايض

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميهنج الوصول إىل حقيقة حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم

لندن- املنتدى االسالمي (سبع مقاالت)حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم بني اإلجالل واإلخالل  تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

36   من 13صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خصائص الرسول عليه الصالة والسالم وحقوقه :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانمن حقوق النيب صلى هللا عليه وسلم إعداد
فهد بن إبراهيم الفعيم

والذب عنها يف ضوء مؤلفات (صلى هللا عليه وسلم)حقوق املصطفى 
اإلمام ابن تيمية رمحه هللا

الدمام- دار ابن اجلوزي أمساء بنت حممد توفيق

هناية السول يف خصائص الرسول البن دحية الكليب، ويليه فضل الصالة
على النيب عليه الصالة والسالم البن أيب عاصم وألبن إسحاق األزدي

ابن دحية الكليب، عمر بن احلسن
( هـ633)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد فريد املزيدي

ابن دحية الكليب، عمر بن احلسنهناية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ633)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريغاية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ804)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وختريج
عبد هللا حبر الدين عبد هللا

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريغاية السول يف خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ804)الشافعي 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عادل بن سعد

حممد بن حممد اخليضري الشافعياللفظ املكرم خبصائص النيب صلى هللا عليه وسلم
( هـ894)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممود أمحد عبد احملسن. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن8/1البشرى ابلنسخة املسندة من اخلصائص الكربى 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل بن هاشم العمري

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إمساعيل املأريبكشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألمة تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

36   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خصائص الرسول عليه الصالة والسالم وحقوقه :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-مكتبة دار املنهاج الصادق بن حممد بن إبراهيمخصائص املصطفى صلى هللا عليه وسلم بني الغلو واجلفاء
الرايض

خصائص سيد العاملني وما له من املناقب العجائب على مجيع األنبياء
عليهم السالم

لطائف لنشر الكتب( هـ776)يوسف بن حممد السُّرََّمري 
الكويت- والرسائل 

حتقيق
خالد بن منصور املطلق

خصائص أمته- خصائص األنبياء - خصائص النيب )اجلامع يف اخلصائص 
(خصائص ال تثبت- 

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي

-املكتب اإلسالمي وليد األعظمياملعجزات احملمدية
بريوت

عبد العزيز بن عبد السالم الشافعيبداية السول يف تفضيل الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ660)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرحيم بن إبراهيم اهلاشمعظيم قدر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وحقه على اإلنـس واجلن

الرايض- مدار الوطن خالد أبو صاحلمن أسرار عظمة الرسول صلى هللا عليه وسلم

1434)حممد بن عبد هللا السبيل دعوة املصطفى ودالئل نبوته ووجوب حمبته ونصرته
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الدمام- دار الذخائر عبد الرمحن بن عبد اجلبار هوساويمنهج القرآن يف تثبيت النيب صلى هللا عليه وسلم وتكرميه

36   من 15صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خصائص الرسول عليه الصالة والسالم وحقوقه :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-دار البشائر اإلسالمية ايسر بن حسني العزاويدراسة حتليلية- آايت األدب مع النيب حممد صلى هللا عليه وسلم 
بريوت

الرايض- دار العاصمة أمحد بن غامن األسدياإلمتاع مبا تعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من إمجاع

36   من 16صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

–دار املرياث النبوي خالد بن قاسم الردادياملدخل إىل علم الشمائل النبوية
اجلزائر

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى مشائل النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

1420)حممد انصر الدين األلباين للرتمذي (الشمائل احملمدية)خمتصر 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح مشائل النيب صلى هللا عليه سلم أليب عيسى، حممد بن عيسى الرتمذي

خمتصر مشائل)شرح - املعسول يف مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم 
(النيب صلى هللا عليه وسلم

مركز إحسان لدراساتحسن بن عبد احلميد خباري
جدة- السنة النبوية 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدشرح الشمائل احملمدية

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدأحوال املصطفى

الشاشي، حممد بن علي، املعروفكتاب مشائل النبوة
( هـ365)ابلقفال 

الرايض- دار التوحيد  عناية
عمر بن أمحد آل عباس

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار التوحيد  ختريج/دراسة/حتقيق
حسني سليم أسد وابنه مرهف

36   من 17صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار املسلم  حتقيق
صاحل بن حممد الونيان. د

حممد بن عبد هللا السجستاينَخـلق النيب صلى هللا عليه وسلم وُخـلُـقه
( ه450بعد )الكاتب 

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

ضبط وتعليق
طارق طاطمي. د

516)البغوي، احلسني بن مسعود 2/1األنوار يف مشائل النيب املخـتار 
(هـ

دمشق- دار املكتيب  حتقيق
إبراهيم اليعقويب

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليهذا هو حممد، صلى هللا عليه وسلم
( هـ597)البغدادي 

دمشق- دار سعد الدين  حتقيق
حممد عبد الرحيم

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  ختريج
عبد القادر األرانؤوط

املال علي القاري، علي بن سلطان3/1مجع الوسائل يف شرح الشمائل 
( هـ1014)حممد 

الدمام- دار ابن القيم  ضبط نصه وعلق عليه
حممد حسان الدمياطي

دار الوسيلةجمموعة من الباحثني12/1موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  إشراف
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

مركز دراسات السنة( يف السلسلة3رقم ) 2/1موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة 
عمان- النبوية 

مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د

الرايض- جملة البيان موسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية الشريفة مجع
حممد مهام. د/ مهام عبد الرحيم. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

القاهرة- دار احلرمني أم عبد هللا الوادعيةالصحيح املسند من الشمائل احملمدية تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفراآلايت البينات يف ذكر أعضاء الرسول وما فيها من معجزات

-دار الغرب اإلسالمي أمحد بن عبد العزيز احلداد3/1أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة 
بريوت

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرمن أخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم

1427)صفي الرمحن املباركفوري 3/1وإنك لعلى خلق عظيم 
(هـ

-كندة لإلعالم والنشر 
القاهرة

الرايض- دار التوحيد إميان بنت عبد هللا العموديتفسري موضوعي- صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي 

مصر- دار املنهاج عراقي أمحدمعامل الرمحة يف أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم

-مركز تدوين للبحوث خالد بن حممد البداحالرمحة يف سرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم
القصيم

لندن- جملة البيان عبد احملسن بن زبن املطريياألدلة اجللية على صدق خري الربية صلى هللا عليه وسلم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مشائل الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-دار البشائر اإلسالمية حممد علي اهلامشيشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته يف القرآن الكرمي
بريوت

مصر- دار العال عادل شوشةمن يف الدنيا مثل حممد صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن اجلوزي عز الدين حسني حسن دايبعن نفسه يف الكتب الستة (صلى هللا عليه وسلم)حديث الرسول 

التبسم والدعابة يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا
عنهم

مكة- دار طيبة اخلضراء عابد بن عبد هللا البالدي

عر صدر اإلسالم  األردن- دار املعايل حممد األطرش2/1النيب صلى هللا عليه وسلم  يف شِّ

قاعدة تتضمن ذكر مالبس النيب صلى هللا عليه وسلم وسالحه ودوابه
(القرمانية)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

520)الطرطوشي، حممد بن الوليد أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم
(هـ

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن حممد احلميدي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دالئل النبوة :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

أعالم رسول هللا املنزلة على رسله صلى هللا عليهم وسلم يف التوراة واإلجنيل
والزبور والقرآن وغري ذلك ودالئل نبوته من الرباهني النرية والدالئل

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة
( هـ276)الدينوري 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق ودراسة
حممد بن دليم القحطاين

الرايض- دار طيبة ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد دالئل النبوة حتقيق
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

415)عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين 2/1تثبيت دالئل النبوة 
(هـ

القاهرة- دار املصطفى  حتقيق
عبد الكرمي عثمان. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللادالئل النبوة
( هـ430)

األردن- دار النفائس  حتقيق
حممد قلعه جي وعبد الرب عباس. د

دمشق- دار النوادر ( هـ432)حعفر بن حممد املستغفري 2/1دالئل النبوة ، ومعه رسالة يف احلديث تنسب إليه  ختريج/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

-دار الكتاب العريب ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد أعالم النبوة
لبنان

تعليق/حتقيق
حممد املعتصم ابهلل البغدادي

القاهرة- دار احلديث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  حتقيق
سيد بن إبراهيم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

قِّوام السنة، إمساعيل بن حممددالئل النبوة
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وختريج
مساعد بن سليمان الراشد احلميد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دالئل النبوة :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: وهو جزء من كتابه)دالئل النبوة 
( هـ728)

الرايض- مكتبة العبيكان  عناية
محدان بن حممد احلمدان. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند من دالئل النبوة

جدة- دار اخلراز سعيد بن عبد القادر ابشنفر( داللة1400اشتمل على أكثر من )دالئل النبوة  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

مصر- دار اإلسالم منقذ بن حممود السقاردالئل النبوة

أيف النبوءة شك؟ األدلة العقلية النقلية على نبوءة حممد صلى هللا عليه
وسلم

الرايض- مركز دالئل سامية بنت ايسني البدري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن5/1زاد املعاد يف هدي خري العباد 
( هـ751)أيوب 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد القادر وشعيب األرانؤوط

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن7/1زاد املعاد يف هدي خري العباد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
جلنة من احملققني

تعليقات مساحته على)البن قيم اجلوزية  (زاد املعاد)التعليقات البازية على 
(اجلزء األول

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

إعداد
تيسري بن سعد أبو حيمد. د

الرايض- دار السالم ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب خمتصر زاد املعاد

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على فصول من زاد املعاد يف هدي خري العباد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلخمتارات من زاد املعاد
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

بريوت- دار ابن حزم خري الدين وانلياألكمل من هدي النيب املرسل صلى هللا عليه وسلم

(مستل من الطبقات البن سعد)سنن النيب صلى هللا عليه وسلم وأايمه 
2/1

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوش
بريوت

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدكيف عاملهم حممد صلى هللا عليه وسلم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

السيد إبراهيم متويل األزهريهدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف معاملة أزواج بناته رضي هللا تعاىل عنهن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ونصرته :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

جواب ثالث شبهات أاثرها بعض املبتدعة يف)تنبيه الغيب إىل مقدار النيب 
(حق النيب صلى هللا عليه وسلم

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللا
( هـ543)

بريوت- دار الرايحني  دراسة وحتقيق
إبراهيم حممد وبلوش

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(مكرر يف نواقض التوحيد) 3/1الصارم املسلول على شامت الرسول 
( هـ728)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد/حممد احللواين وحممد شودري

البعلي، حممد بن علي احلنبليخمتصر الصارم املسلول على شامت الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ778)

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

السبكي، علي بن عبد الكايفالسيف املسلول على من سب الرسول
( هـ756)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

منشور يف شبكةعويد بن عياد الكحيلي املطريفالسيف املسلول يف الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
املعلومات

عرض ونقد- مناهج املستشرقني ومواقفهم من النيب صلى هللا عليه وسلم 
2/1يف ضوء العقيدة اإلسالمية 

مركز التأصيل للدراساترايض بن محد العمري
جدة- والبحوث 

أجوبة شبهات حول األنبياء والقرآن والسنة النبوية،)إن شانئك هو األبرت 
(والرد على الغرب فيها

القاهرة- دار ابن اهليثم حممد عبد احلليم عبد الفتاح

-مكتبة دار املنهاج سليمان العريب بن صفيةاالنتصار للنيب املختار حممد صلى هللا عليه وسلم
الرايض

مؤسسة سليمان بن عبدسعد بن شامي احلضريياالنتصار للنيب املختار حممد صلى هللا عليه وسلم
العزيز الراجحي اخلريية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الذب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ونصرته :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

من جهود مساحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف الدفاع عن النيب صلى هللا عليه
وسلم

-مكتبة اإلمام الذهيب عبد العزيز بن حممد السدحان
الكويت

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

 وسيلة علمية وعملية لنصرة نبينا املصطفى صلى هللا عليه70أكثر من 
وسلم

مجعية إحياء الرتاثحممد بن محد احلمود النجدي
الكويت- اإلسالمي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
صلى هللا عليه وسلم- رؤية علماء غري مسلمني لإلسالم ونبيه  :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

مصر- دار األمل مصطفى حلميرؤية علماء غربيني منصفني لإلسالم ونبيه صلى هللا عليه وسلم

القاهرة- دار السالم حممد عمارةشهادة غربية- أسباب انتشار اإلسالم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث اترخيية تتعلق مبواقف الصحابـة :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلى هللا
عليه وسلم

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللا
( هـ543)

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق وتعليق
أبو مسلم املسعودي

الرايض- دار طيبة حممد أخمزونحتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من رواايت اإلمام الطربي واحملدثني

اخلرب- دار ابن عفان حسني بن عودة العوايشةمن مواقف الصحابة رضي هللا عنهم

تقدم)املنهج يف التعامل مع رواايت ما شجر بني الصحابة رضي هللا عنهم 
(العقيدة يف الصحابة: يف كتب

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

ــمَّان- الدار األثرية ذايب بن سعد الغامديتسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة َعــ مراجعة وتقريظ املشايخ
صاحل الفوزان وعبد هللا بن عقيل

–دار املرياث النبوي منتهى املرام مبؤلفات ومقاالت الشيخ ربيع يف الذب عن الصحابة الكرام
اجلزائر

مجع وإعداد
أمحد بن حيىي الزهراين

السقيفة، استشهاد)اإلنصاف فيما وقع يف العهد الراشدي من اخلالف 
(1- سلسلة تقريب التاريخ اإلسالمي  )(عثمان، معركة اجلمل، اخل

الرايض- دار امليمان حامد حممد اخلليفة

القاهرة- دار السالم وفاء حممد. مجال عبد اهلادي و د. داستخالف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه

الرايض- دار طيبة مهدي رزق هللا أمحدالثابتون على اإلسالم أايم فتنة الردة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث اترخيية تتعلق مبواقف الصحابـة :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-دار األندلس اخلضراء خالد بن حممد الغيثاستشهاد عثمان ووقعة اجلمل يف مروايت سيف بن عمر يف اتريخ الطربي
جدة

-اجلامعة اإلسالمية حممد بن عبد هللا الغبان(رسالة علمية) 2/1فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه وأرضاه 
املدينة

تقدمي
صاحل العبود. د

حقيقة اخلالف بني أمري املؤمنني علي وعائشة والزبري وطلحة عام اجلمل
(دراسة على ضوء الرواايت الصحيحة)

املؤلفحممد بن إبراهيم أاب اخليل

الرايض- مكتبة التوبة أم مالك اخلالديالربهان اجللي يف دفاع ابن تيمية عن خالفة علي

الرايض- دار طيبة سليمان بن محد العودةعبد هللا بن سبأ ودوره يف أحداث الفتنة يف صدر االسالم

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاكتاب مقتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
( هـ281)القرشي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

يقع ضمن موسوعة)كتاب مقتل اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
(اإلمام ابن أيب الدنيا

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار األندلس اخلضراء خالد بن حممد الغيث(رسالة جامعية)مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي 
جدة

36   من 29صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املغازي :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

املنتخب من مغازي: ، ويليه(النسخة املستخرجة)املغازي ملوسى بن عقبة 
موسى بن عقبة البن قاضي شهبة

-مكتبة دار املنهاج ( هـ141)موسى بن عقبة املدين 
الرايض

مجع ودراسة وختريج
حممد بن احلسني ابقشيش

:رواية ابن أخيه- مغازي سيدان حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة

منشورات البشري بنعطية( هـ141)موسى بن عقبة املدين 
املغرب- 

حتقيق
حممد الطرباين

ابن قاضي شهبة، يوسف بن حممد( هـ141)أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة 
( هـ789)بن عمر 

بريوت- شركة الراين  تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار الكتب العلمية ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 2/1كتاب املغازي 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

بريوت- عامل الكتب ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 3/1كتاب املغازي  حتقيق
مارسدن جونس. د

بريوت- دار اجليل ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر فتوح الشام

-اجلامعة اإلسالمية عبد العزيز بن سليمان السلومي2/1منهجه ومصادره  - (املغازي)الواقدي وكتابه 
املدينة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدكتاب املغازي
( هـ235)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد العزيز بن إبراهيم العمري. د

مكتب الرتبية العريبرواية ابن األسود- مغازي رسول هللا لعروة بن الزبري 
لدول اخلليج

مجع
حممد بن مصطفى األعظمي

36   من 30صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املغازي :املوضوع 

11:الفئة  سرية النيب عليه الصالة والسالم والصحابة وقصص األنبياء

-دار أسامة للنشر ( هـ1418)حممود حممد شاكر موسوعة غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم
األردن

الرايض- دار الفضيلة حممد بن أمحد ابمشيل2/1موسوعة الغزوات الكربى 

سرية اخللفاء الراشدين) 4/1أشهر مشاهري اإلسالم يف احلروب والسياسة 
(ومن اشتهر يف دولتهم

لبنان- دار الرائد العريب رفيق العظم
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الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميسرية العتيق أيب بكر الصديق رضي هللا عنه

دراسة حمققة لسرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي- السرية العمرية 
هللا عنه

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازمي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياتريخ عمر بن اخلطاب
( هـ597)البغدادي 

دمشق- مكتبة اإلحسان 

دمشق- دار النوادر ثالث رسائل يف موافقات عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حتقيق
عبد اجلواد محام

دراسة: خمتصر)شهيد احملراب الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
(نقدية يف املروايت يف شخصية عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

وزارة األوقاف والشؤونعبد السالم بن حمسن آل عيسى
الكويت– اإلسالمية 

-املكتب اإلسالمي علي الطنطاوي وانجي الطنطاويأخبار عمر وأخبار عبد هللا بن عمر
بريوت

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميالسرية العثمانية

وزارة األوقاف والشؤونعلي حممد حممدالكوكب الدري يف سرية أيب السبطني علي رضي هللا عنه
الكويت– اإلسالمية 

الرايض- دار الصميعي موسى بن راشد العازميسرية أيب تراب
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أول موسوعة علمية موثقة عن رحيانيت رسول- موسوعة احلسن واحلسني 
هللا صلى هللا عليه وسلم

بريوت- شركة الراين السيد حسن احلسيين

تقدم يف)أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، مناقبه وأخالقه 
(كتب الرد على الشيعة والرافضة

الرايض- مدار الوطن سعد بن شامي احلضريي

-مربة اآلل واألصحاب حارث بن سليماندراسة حديثية اترخيية هادفة- أبو هريرة رضي هللا عنه  
الكويت

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدمـحض اخلالص يف مناقب سعد بن أيب وقاص
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتحصيل والبيان يف سياق قصة السيد سلمان
( هـ902)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تقدمي/حتقيق
مشهور حسن/أمحد الشقريات

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحمض املرام يف فضائل الزبري بن العوام
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحمض الفرحة بفضائل طلحة
( هـ909)اهلادي 

الكويت- دار غراس  تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

وزارة األوقاف والشؤونمركز البحوث مبربة اآلل واألصحابمتام اآلالء يف سرية سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه
الكويت– اإلسالمية 

سريته ورد ما أثري)العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى هللا عليه وسلم 
(حوله من إشكاالت وشبهات

-مربة اآلل واألصحاب أمحد سيد أمحد علي
الكويت
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عرض لسريته ورد- بذل اإلخالص يف سرية عمرو بن العاص رضي هللا عنه 
الشبهات املثارة حوله

-مربة اآلل واألصحاب وليد حممد سامل عبد احلق
الكويت

وزارة األوقاف والشؤونأمحد سيد أمحد عليقبسات وحملات- العشرة املبشرون ابجلنة 
الكويت– اإلسالمية 

لبنان- مؤسسة الراين 7/1موسوعة حياة الصحابة من كتب الرتاث  إعداد
حممد سعيد مبيض

بريوت- دار ابن حزم أسعد حممد الطيبكرامات الصحابة

صفة)الوصف اجللي يف صفة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
(أجسامهم

-مكتبة أهل األثر وليد بن عبد هللا املعتوق
الكويت

تقدمي
الشيخ حاي احلاي

حممد بن عبد هللا املقدسي الصاحليتسمية من شهد بدرا وذِّكر االختالف فيهم على احلروف
( هـ788)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
فريد بن فريد اخلاجة

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدهناية املرام يف معرفة من مساه خري األانم عليه أفضل الصالة والسالم
( هـ909)اهلادي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

تعليق/حتقيق
أبو املنذر األزهري

-املكتبة اإلسالمية فيصل بن عبده احلاشديصحيح السنة برتاجم نساء نيب هذه األمة
القاهرة

خمتصر من)الدر الثمني من سرية السيدة عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها 
(سرية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها- كتاب السيد سليمان الندوي 

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

اختصار
مركز البحوث مبربة اآلل واألصحاب
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سرية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب
(رسالة علمية)

-مربة اآلل واألصحاب اجلوهرة بنت صاحل الطريفي
الكويت

تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

سريهتا كربانمج تربوي للفتاة املعاصرة خطوة خبطوة من- عائشة أم املؤمنني 
والدهتا إىل وفاهتا

الرايض- دار امليمان إبراهيم بن عبد هللا الدويش

وزارة األوقاف والشؤونحممد سامل اخلضرالسرية العطرة ألم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها- إين رزقت حبها 
الكويت– اإلسالمية 

عرف الزرنب يف بيان شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب صلى
هللا عليه وسلم

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

الشمائل النبوية: السرية الذاتية للعرتة النبوية، أليب السعادات، ويليه
واخلصائص املصطفوية أليب عيسى الرتمذي

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن
( هـ606)األثري اجلزري 

سوراي- مكتبة دار البيان  حتقيق وتعليق
بشري حممد عيون

الدواليب، حممد بن أمحد بن محادالذرية النبوية الطاهرة
( هـ310)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
سعد املبارك احلسن

املؤلفعبد العزيز بن فيصل الراجحيلذة العيش يف فضائل قريش
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الكويت- دار النفائس حاي بن سامل احلايالقول األمحد يف خصائص أمة حممد صلى هللا عليه وسلم

مكرر)كشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألمة 
(يف خصائص املصطفى

القاهرة- مكتبة ابن تيمية مصطفى بن إمساعيل املأريب تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
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