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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

األذكار الشرعية المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،وسبل الوقاية من الشيطان

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

أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء اختيار  في االعتبار مع الوضعالكتاب من مصدره، 

لح في وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل الكتب القائمة 

 .والسلوكوالشريعة العقيدة 

، 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

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 

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

خمتصرات يف األذكار :املوضوع 
21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

مصر- دار اهلدى ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف األذكار حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

نيل األوطار بتخريج أحاديث كتاب األذكار، وبيان صحيحه من ضعيفه
2/1

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

923)القسطالين، أمحد بن حممد (اختصار كتاب األذكار للنووي)االستذكار أبحاديث كتاب األذكار 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق وختريج
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

حممد علي بن حممد عالن الشافعي4/1الفتوحات الرابنية على األذكار النووية 
( هـ1057)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد املنعم خليل إبراهيم

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمالكلم الطيب
( هـ728)

الرايض- مكتبة املعارف  ختريج/حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

بدر الدين العيين، حممود بن أمحدالعـلم اهلـيب بشرح الكلم الطيب البن تيمية
( هـ855)احلنفي 

مكتبة أوالد الشيخ
مصر- للرتاث 

تعليق/ختريج/حتقيق
سعيد بن حممد السناري

الرايض- مدار الوطن عبد اإلله بن سليمان الطيارالنفح الطيب شرح صحيح الكلم الطيب

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالوابل الصيب
( هـ751)أيوب 

-مكتبة دار البيان 
دمشق

حتقيق
عبد القادر األرانؤوط

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(هو نفسه الوابل الصيب)الكلم الطيب والعمل الصاحل 
( هـ751)أيوب 

-مكتبة العلوم واحلكم 
مصر

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

16   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خمتصرات يف األذكار :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالوابل الصيب ورافع الكلم الطيب
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالبن القيم (الوابل الصيب من الكلم الطيب)صحيح 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجواب يف صيغ احلمد
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممد بن إبراهيم السعران

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(احلمد هلل محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده)فتيا يف صيغة احلمد 
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

حممد بن عبد القادر الفاسي2/1حتفة املخلصني بشرح عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني 
( هـ1116)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز. د

-مكتبة دار الرتاث ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني
القاهرة

امللك عبد العزيز ين عبد الرمحن آلالورد املصطفى املختار من كالم سيد األبرار
( هـ1373)سعود 

الرايض- دار القاسم 

حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة من
األدعية واألذكار

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
( هـ1420)

الرايض- دار ابن األثري 

الرايض- دار املؤيد (استقراء لكتب األلباين)جامع صحيح األذكار  مجع
حممد بن حسن الشيخ

16   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خمتصرات يف األذكار :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

منتقى)الصحيح املستخرج يف أحاديث األدعية واألذكار وفضائل القرآن 
(من مؤلفات الشيخ حممد انصر الدين األلباين

دار عبد هللا بو بكر
مكة- بركات 

مجع وتعليق
علي بن حسن احلليب

ابن عثيمني، حممد بن صاحلرسالة يف األذكار
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالدعاء من الكتاب والسنة
( هـ1440)

املكتب التعاوين لتوعية
الربوة- اجلاليات 

سعيد بن علي بن وهف القحطاينحصن املسلم من أذكار اليوم والليلة
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

سعيد بن علي بن وهف القحطاين(حصن املسلم من أذكار اليوم والليلة)إحتاف املسلم بشرح 
( هـ1440)

وقف هلل تعاىل

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلالنبذ املستطابة يف الدعوات املستجابة

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

املؤلفعبد احملسن بن محد العباد البدر

1439)صاحل بن طه عبد الواحد اجلامع يف الدعاء النافع
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

راجعه
مشهور آل سلمان وعلي احلليب

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالدعوات واألذكار املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم والليلة عناية
عبد العزيز بن انصر اخلباين

16   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خمتصرات يف األذكار :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

الدعوات واألذكار املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم والليلة
(النسخة املختصرة)

عدن- مركز رسوخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعد اختصار وعناية
حسين بن أمحد اجلهين

جممع امللك فهد لطباعةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدركتاب الذكر والدعاء يف الكتاب والسنة
املدينة- املصحف 

اجلامع لعمل اليوم والليلة من أقوال وأفعال خري الربية صلى هللا عليه وسلم
(ذكر فيه الصحيح والصعيف)

عبدالرمحن بن عبداحملسن بن
عبداللطيف آل الشيخ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجداألربعون يف االستعاذات النبوية

-دار إيالف الدولية فاضل بن خلف احلمادةأربعون حديثا يف عدة املسلم يف البالء والوابء
الكويت

املدينة- دار امليمنة بدر بن حممد صاحل األمحدي3/1األحاديث املروية يف االستعاذات النبوية 

16   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب مسندة يف األذكار :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

مصر- دار لـينة ( هـ195)حممد بن فضيل الضيب (كتب حديث متنوعة: تقدم يف)كتاب الدعاء  حتقيق
أمحد البزرة

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

مجع وحتقيق
حممد خري رمضان يوسف

-دار الكلم الطيب ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (كتب حديث متنوعة: تقدم يف)عمل اليوم والليلة 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيبالـدعاء
( هـ330)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (كتب الطرباين:تقدم يف) 3/1كتاب الدعاء  حتقيق
حممد سعيد البخاري

تقدم)عجالة الراغب املتمين يف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السين 
(كتب حديث متنوعة: يف

364) (ابن السين)أمحد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  ختريج/حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

مركز املخطوطات( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: تقدم يف) 2/1الدعوات الكبري 
-والرتاث والواثئق 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(كتب حديث متنوعة: تقدم يف)كتاب الرتغيب يف الدعاء واحلث عليه 
( هـ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيالنصيحة يف األدعية الصحيحة
( هـ600)

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري

16   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
كتب مسندة يف األذكار :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

الدمام- دار ابن اجلوزي مصطفى العدويالصحيح املسند من أذكار اليوم والليلة

16   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف الذكر والدعاء :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)كتاب جمايب الدعوة 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
زايد محدان

الرايض- دار القاسم عادل حمـيـي الدين نصارمستجابو الدعاء

دمشق- دار النوادر ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد شأن الدعاء حتقيق
أمحد يوسف الدقاق

علي بن املفضل املقدسي(مكرر يف األجزاء احلديثية)األربعني يف فضل الدعاء والداعني 
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات، وبيان اقرتان التهليل ابلتكبري
والتسبيح ابلتحميد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم"اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا: "شرح حديث أيب بكر الصديق
( هـ728)

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد املقصود

ال إله إال أنت): دعوة أخي ذي النون: تفريج الكروب، شرح حديث
، ما دعا هبا مكروب إال فرج هللا كربته(سبحانك إين كنت من الظاملني

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  عناية
فواز أمحد زمريل

املسائل): حبث علمي بعنوان- تيسري الرب يف دراسة حديث الكرب 
، ملحق به مجع لصيغ أدعية الكرب(العقدية املتعلقة حبديث الكرب

املدينة- الناشر املتميز طارق بن سعيد القحطاين

تقدم يف كتب ختريج) 2/1نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار 
(األحاديث

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

ختريج
حممد علي مسك

16   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف الذكر والدعاء :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدآداب الدعاء، املسمى أدب املرتعى يف علم الدعا
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حممد خلوف العبد هللا

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلينتائج األفكار يف شرح حديث سيد االستغفار
( هـ1188)

الرايض- دار الصميعي  عناية
عبد العزيز الدخيل

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح دعاء القنوت
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد تصحيح الدعاء

الرايض- دار الصميعي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد جزء يف مسح الوجه ابليدين بعد رفعهما للدعاء

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد السبحة اترخيها وحكمها

الرايض- مكتبة الرشد جيالن خضر العروسي2/1الدعاء ومنـزلـتـه من العقيدة اإلسالمية 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدأخطاء تقع فيه- أحكامه - الدعاء ، مفهومه  تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

الرايض- مدار الوطن عبد هللا اخلضريالدعاء

16   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث يف الذكر والدعاء :املوضوع 

21:الفئة  األذكار الشرعية وسبل الوقاية من الشيطان

-مكتبة دار املنهاج عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرفقه األدعية واألذكار
الرايض

سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا- فضائل الكلمات األربع 
أكرب

-دار إيالف الدولية عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
الكويت

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(ال حول وال قوة إال ابهلل)فضل 
( هـ909)اهلادي 

-الروضة للنشر وتوزيع 
مصر

حتقيق
وائل حممود سعد

الرايض- دار الصميعي خلود بنت عبد الرمحن املهيزع2/1الدعاء وأحكامه الفقهية 

ــــر ــْكر يف أحكام الذ ِْك الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن مانع الروقينتاج الِفــ

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادرأحكام األذكار

الرايض- دار الفضيلة أمل حممد الصغري(تقدم يف حبوث فقهية)أحكام الذكر يف الدين اإلسالمي 

-الدار العاملية للنشر ايسر حممد أسعدجامع أحكام الدعاء
االسكندرية

تقدمي
أمحد فريد

-دار كنوز أشبيليا سعود بن حممد العقيليصور وضوابط ومناذج من الدعاء الصحيح- االعتداء يف الدعاء 
الرايض
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كتب حديث: تقدم يف)فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
(متنوعة

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي
( هـ282)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم
( هـ287)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

395)أمحد بن فارس الرازي املكي صلى هللا عليه وسلم- فضل الصالة على رسول هللا 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
زائد بن أمحد النشريي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنجالء األفهام يف فضل الصالة على سيد األانم
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

خمتصر جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم البن قيم
اجلوزية

-دار كنوز أشبيليا خالد بن مطلق املطلق
الرايض

تقريظ
عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد. د

جمموع من كالم)فضل الصالة على خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم 
(اإلمام ابن القيم

دمشق- دار القلم  إعداد
صاحل بن أمحد الشامي

تقدم يف) (إن أوىل الناس يب أكثرهم صالة)جزء فيه الكالم على حديث 
(كتب ختريج احلديث النبوي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالقول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع
( هـ902)

جدة- دار املنهاج  حتقيق
حممد عوامة
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فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء
مما ألف فيها

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدر

املدينة- الناشر املتميز حممد بن خليفة التميميفتح الرحيم يف الصالة والسالم على النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم
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األردن- دار املعايل أمحد حسني الساملالشفاء واملرض يف القرآن الكرمي

ضياء الدين املقدسي، حممد بنكتاب األمراض والكفارات والطب والرقيات
( هـ643)عبدالواحد 

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمحترمي أقسام املعزمني ابلعزائم املعجمة وصرع الصحيح
( هـ728)

احملقق حتقيق
فواز بن حممد العوضي

الرايض- مدار الوطن علي بن نفيع العلياينالرقى على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة وحكم التفرغ هلا واختاذها حرفة

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد السدحانقواعد الرقية الشرعية

الكويت- دار ابن األثري خليل بن إبراهيم أمنيالرقية والرقاة بني املشروع واملمنوع تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

املؤلفمطاعن بن شامي بن مطاعن شيبةوصييت للراقي واملسرتقي تقدمي
الشيخ عبد العزيز الراجحي

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالذكر والدعاء والعالج ابلرقى من الكتاب والسنة
( هـ1440)

الرايض- مكتبة الرشد 

األردن- دار املعايل أسامة بن ايسني املعاين6/1حنو موسوعة شرعية يف علم الرقى  تقدمي
إبراهيم الربيكان. د
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الرايض- دار علوم السنة ماهر آل مباركفتح املغيث يف السحر واحلسد ومس إبليس تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- مدار الوطن عبد هللا الطيار وسامي املباركفتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز

القاهرة- مكتبة التابعني وحيد بن عبد السالم ابيلوقاية اإلنسان من اجلن والشيطان تقريظ
أبو بكر بن جابر اجلزائري

-مكتبة الصحابة وحيد بن عبد السالم ابيلالصارم البتار يف التحدي للسحرة األشرار
الشارقة

فتاوى وشهادات أطباء، ردود- برهان الشرع يف إثبات املس والصرع 
على املنكرين واملشعوذين

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

ابن عثيمني- ابن ابز - ابن ابراهيم فتاوى العلماء يف عالج السحر واملس واجلان
الفوزان- ابن جربين - 

الرايض- دار القاسم  إعداد
نبيل حممود

املشايخ ابن ابز وابن عثيمني وابنالفتاوى الذهبية يف الرقى الشرعية
جربين

الرايض- مدار الوطن 
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتلبيس إبليس
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار املغين  عناية
عبد الرزاق املهدي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي3/1تلبيس إبليس 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
أمحد بن عثمان املزيد

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليتلبيس إبليس
( هـ597)البغدادي 

-الدار العاملية للنشر 
االسكندرية

حتقيق
حلمي بن حممد الرشيدي

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب البن اجلوزي (تلبيس إبليس)املنتقى النفيس من 

عز الدين ، عبد السالم بن أمحدتفليس إبليس
( هـ678)املقدسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن2/1إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي حسن 

-آاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية ) 2/1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان 
25)

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حممد عزير مشس

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب البن القيم (إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان)موارد األمان املنتقى من 

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدذم الوسواس وأهله
( هـ620)املقدسي 

مصر- دار اللؤلؤة  عناية
أسامة بن إمساعيل آل عكاشة
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-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي رفع البأس عن حديث النفس واهلم والوسواس
املدينة

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلحجة إبليس

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلمقامع الشيطان يف ضوء الكتاب والسنة

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن سليمان العتيقحتفة املؤمنني يف ذم الوسواس وعالج املوسوسني

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن بن ساير العوادرؤية شرعية وطبية ودراسة ميدانية- الوسوسة 

-دار إيالف الدولية فؤاد بن سراج عبد الغفارمن منظور إسالمي (األسباب، اآلاثر، العالج)- الوسوسة 
الكويت

تقدمي
حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدعالج اهلموم

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد العزيز العليحديث عبد هللا بن مسعود يف دفع اهلم واحلزن

حديث أنس بن- الوقاية من الضغوط واألمراض النفسية يف السنة النبوية 
مالك يف التعوذ من اهلم واحلزن أمنوذجا

الرايض- دار الصميعي راشد بن سعيد الظهوري
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ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالوسائل املفيدة للحياة السعيدة
( هـ1376)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالدين الصحيح حيل مجيع املشاكل
( هـ1376)

الرايض- دار الشريف 
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