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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

 ،أدب الحسبةالمصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

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

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

على  في االستدالل الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء ار اختي في االعتبار

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

لى المعلومة ، لتقريب الوصول إالفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

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

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

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

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

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

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

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

حبوث يف احلسبة :املوضوع 
17:الفئة  احلسبة

-املكتب اإلسالمي ( هـ241)أمحد بن حنبل (برواية أمحد بن حممد اخلالل)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
بريوت

حتقيق
مشهور سلمان و هشام السقا

الرايض- دار الصميعي ( هـ241)أمحد بن حنبل (برواية أمحد بن حممد اخلالل)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  تعليق/تصحيح
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

الرايض- مركز احملتسب صادق بن حممد اهلاديمن قواعد وتقريرات اإلمام أمحد بن حنبل يف احلسبة

يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن)كتاب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
(أيب الدنيا

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

بريوت- املكتبة العصرية 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بناألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عمر أبو اجملد بن حسني النعيمي. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسياألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
( هـ600)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(120-60/28)وتقع يف جمموع الفتاوى )قاعدة يف احلسبة 
( هـ728)

مكة- جامعة أم القرى  دراسة وحتقيق
فؤاد بن سعود العمري

 -121/28)يقع يف جمموع الفتاوى )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
178))

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

لسماحة (وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر)تعليق على رسالة 
الشيخ  عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

الرايض- الرتاث الذهيب صاحل بن فوزان الفوزان

3   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف احلسبة :املوضوع 

17:الفئة  احلسبة

الرايض- مدار الوطن عبد العزيز بن أمحد املسعود2/1األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

-مؤسسة اجلريسي عبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالقول البـني األظهر يف الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
الرايض

الرايض- دار أشبيليا محد بن انصر العمارحقيقة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته

مقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب
والسنة

الرايض- دار بلنسية خالد بن عبد الرمحن الشايع

وزارة األوقاف والشؤونوليد بن عبد هللا املنيساحلسبة على املدن والعمران
الكويت– اإلسالمية 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمع رجال احلسبة، توجيهات وفتاوى
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املسلم عبد هللا بن عبد احملسن الطريقيفقه االحتساب على غري املسلمني

-مؤسسة اجلريسي عبد هللا بن عبد احملسن الطريقياإلنكار يف مسائل اخلالف
الرايض

الرايض- دار احلضارة فضل إهلي ظهريشبهات حول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

3   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف احلسبة :املوضوع 

17:الفئة  احلسبة

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياحلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين
الرايض

حممود بن عبد اهلادي دسوقيفقهها وتطبيقاهتا- احلسبة يف عصر النبوة 
العزاوي

الرايض- دار املأثور 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد احلميد بن عبد هللا العويففتح الويل يف تصويبات النيب صلى هللا عليه وسلم

دمشق- دار القلم زلفى بنت أمحد اخلراطدراسة حتليلية- األمر ابملعروف والنهي املنكر يف آاثر التابعني رمحهم هللا 

الرايض- دار أشبيليا اجلوهرة بنت حممد العمرايناالحتساب على النساء يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين

مسؤولية النساء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء النصوص
وسري الصاحلات

الرايض- دار احلضارة فضل إهلي ظهري

الرايض- وقفية التحبري اجلوهرة العمراين وحصة الزيدفقه الدعوة واالحتساب

الرايض- مدار الوطن مرفت كامل أسرةاحتساب الشيخ حممد بن عبد الوهاب

جهود وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة واالحتساب
(مكرر يف كتب الدعوة) ( فتوى300)

الرايض- دار الفضيلة مىن بنت عبد الرمحن آل الشيخ

3   من 3صفحة 
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