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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

 ،اآلداب الشرعيةالمصنفة 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  اختيار في االعتبار

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

المعلومة  ، لتقريب الوصول إلىالفهرسوفي 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، 

http://www.saaid.net/kutob
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني
22:الفئة  اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ142)ابن املقفع، عبد هللا األدب الصغري حتقيق
أمحد زكي ابشا

بريوت- دار ابن حزم ( هـ142)ابن املقفع، عبد هللا األدب الكبري حتقيق
أمحد زكي ابشا

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدم ذكره يف)كتاب األدب 
( هـ235)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد رضا القهوجي. د

246)املروزي، احلسني بن احلسن كتاب الرب والصلة
(هـ

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
حممد سعيد البخاري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي كتاب الفكاهة واملزاح حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللااإلشراف يف منازل األشراف
( هـ281)القرشي 

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مكارم األخالق 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

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

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللامكارم األخالق
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار صادر  تعليق/حتقيق
ايسني حممد السواس

15   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري(كتب حديث متنوعة: تقدم يف) 2/1مكارم األخالق ومعاليها 
( هـ327)

مركز جممع البحرين
القاهرة- للتحقيق 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

كتب حديث: تقدم يف) 4/1مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها 
(متنوعة

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامريمساوىء األخالق ومذمومها
( هـ327)

مكتبة السوادي للتوزيع
جدة- 

حتقيق وتعليق
مصطفى بن أبو النصر الشليب

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد مكارم األخالق
بريوت

حتقيق
أيب بسطام حممد بن مصطفى

أبو عبد الرمحن السلمي، حممد بنآداب الصحبة
( هـ412)احلسني 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

تعليق/حتقيق
جمدي فتحي السيد

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ450)املاوردي، علي بن حممد آداب الدين والدنيا حتقيق
علي عبد املقصود رضوان

-مكتبة اإلمام الذهيب (للماوردي)خمتصر أدب الدنيا والدين 
الكويت

تعليق/اختصار
خالد بن مجعة اخلراز

حممد)شرح كتاب الشهاب يف احلكم واملواعظ واآلداب لإلمام القضاعي 
(شرح قرابة ألف حديث نبوي )(( هـ454)بن سالمة 

عبد القادر بن بدران الدمشقي
( هـ1346)

دمشق- دار النوادر  عناية
نور الدين طالب

رسالة يف مداواة النفوس وهتذيب األخالق،: كتاب األخالق والسري، أو
والزهد يف الرذائل

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد
( هـ456)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
إيفا رايض

15   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحداألخالق والسري يف مداواة النفوس
( هـ456)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

ابن حزم األندلسي، علي بن أمحدمداواة النفوس وهتذيب األخالق
( هـ456)

دمشق- دار القلم  تعليق/حتقيق
حممد مطر الكعيب. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (كتب حديث متنوعة: كتاب مسند، تقدم ذكره يف)اآلداب 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاكتاب اجلامع لألخالق واآلداب والسلوك
( هـ463)النمري 

الرايض- دار الشريف  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي

عبد الكرمي بن هوازن القشرييكتاب األربعني يف تصحيح املعاملة
( هـ465)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

ختريج/حتقيق
حممد السيد الربسيجي

أبو الوفاء، علي بن عقيل البغداديفصول اآلداب ومكارم األخالق املشروعة
( هـ513)احلنبلي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد السالم بن سامل السحيمي. د

أليب (فصول اآلداب ومكارم األخالق املشروعة)الفوائد اجملموعة يف شرح 
الوفاء بن عقيل

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزان

سالم بن عبد هللا الباهلي األشبيليالذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق
( هـ544)

مصر- مكتبة فياض 

حممد بن يوسف احلسين السمرقنديرايضة األخالق
( هـ556)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
مسيح إبراهيم صاحل

15   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف مخس خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف خصلتني

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف ثالث خصال

الرايض- دار طويق أمحد معاذ حقياألربعون حديثا يف األخالق مع شرحها

رقي: ، ويليه(صلى هللا عليه وسلم)حتفة األربعني يف أخالق النيب األمني 
اإلنسان أبربعينية الرفق واإلحسان

مكة- املكتبة األسدية طارق بن حممد سردار علي

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الشخصية اإلسالمية

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليكتاب الرب والصلة
( هـ597)البغدادي 

مصر- مكتبة السنة  تعليق/حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويأربعون حديثا يف اصطناع املعروف
( هـ656)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

تعليق/شرح
( هـ803)حممد بن إبراهيم السلمي 

15   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

بريوت- دار اخلري (جمموع من كالم ابن تيمية)مكارم األخالق  مجع
عبد هللا بدران وحممد احلاجي

-دار كنوز أشبيليا مصطفى بن كرامة هللا خمدوميف احلكم واألخالق ( هـ749)العطر الوردي شرح المية ابن الوردي 
الرايض

حممد بن مفلح احلنبلي املقدسياآلداب الشرعية
( هـ863)

بريوت- مؤسسة الرسالة  ختريج
شعيب األرانؤوط

اجلود، البخل، قضاء احلوائج،)اجلواهر اجملموعة والنوادر املسموعة 
(اصطناع املعروف وشكره، الصدقة، واطعام الطعام

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

حملمد بن عبد القوي بن بدران املرداوي)شرح منظومة اآلداب الشرعية، 
(احلنبلي

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي
( هـ968)احلنبلي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

أبو النجا، موسى بن أمحد احلجاوي(شرح منظومة اآلداب حملمد بن عبد القوي)فتح الوهاب شرح اآلداب 
( هـ968)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
عبد السالم بن حممد الشويعر. د

حملمد بن عبد القوي بن بدران)غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب 
6/1 (املرداوي احلنبلي

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي
( هـ1188)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عابد بن عبد هللا الثبييت. د

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فوزان الفوزانإحتاف الطالب بشرح منظومة اآلداب لشرف الدين حممد بن عبدالقوي عناية
حممد بن حسني القحطاين

1332)حممد مجال الدين القامسي جوامع اآلداب يف أخالق األجناب
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عبد الواحد بن علي

15   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة امليمية يف اآلداب الشرعية للعالمة حافظ احلكمي

شرح املنظومة امليمية يف الوصااي واآلداب العلمية للشيخ حافظ بن أمحد
احلكمي رمحه هللا تعاىل

–دار املرياث النبوي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
اجلزائر

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاأخالق املؤمنني واملؤمنات
( هـ1420)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمكارم األخالق
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

جدة- دار ماجد عسريي مصطفى العدوي4/1فقه األخالق واملعامالت مع املؤمنني 

-دار اخللفاء الراشدين رضا بن عبد احلميد فتح هللا8/1أدب السلف يف التعامل مع الناس 
مصر

اإلسكندرية- دار اإلميان فيصل بن عبده احلاشديآداب التعامل مع الناس

املؤلفحسني بن علي القحطايناثنتان وسبعون صفة من صفات املؤمنني يف الكتاب والسنة- خلق املؤمن 

مؤسسة الرسالة انشرونهاين كمال حممد جعفردراسة أتصيلية تطبيقية- القواعد األصولية املؤثرة يف حقوق اإلنسان 

15   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم ومساهتا يف اململكة العربية السعودية
8/1

بريوت- مؤسسة الرسالة عدانن بن حممد الوزان

دراسة مقارِنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن- حقوق اإلنسان يف اإلسالم 
اإلسالمي حلقوق اإلنسان

دمشق- دار ابن كثري حممد مصطفى الزحيلي

دراسة- حقوق الطفل يف املواثيق الدولية واإلقليمية ويف النظام السعودي 
فقهية مقارنة

-دار كنوز أشبيليا جوهرة بنت عبد هللا العجالن
الرايض

-مكتبة أهل األثر خالد بن مجعة اخلرازموسوعة األخالق
الكويت

مؤسسة الدرر السنية6/1موسوعة األخالق  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

اجمللس األعلى للشئونموسوعة األخالق
مصر- اإلسالمية 

تقدمي
حممد عبد الفضيل القوصي. د

-دار األندلس اخلضراء 4/1 (موسوعة األعمال الكاملة لإلمام ابن قيم اجلوزية)جامع اآلداب 
جدة

مجع
يسري السيد حممد

-روابط األخوة اإلسالمية على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف األمة 
رسالة ماجستري

بريوت- دار اللؤلؤة صادق بن حممد صاحل البيضاين

مصر- دار الضياء صاحل بن عبد العزيز آل الشيخحقوق األخوة

15   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  آداب شرعية وحقوق املسلمني

22:الفئة  اآلداب الشرعية

الرايض- دار أشبيليا فاحل بن حممد الصغريدروس يف احلقوق الواجبة على املسلم

الرايض- دار العاصمة سليمان بن صاحل الغصنصلة األخالق ابلعقيدة واإلميان

األحاديث الضعاف واملوضوعات يف األمساء والصفات، ومعه السبل
(مكرر)السوية يف ما ال يصح من األحاديث يف اآلداب الشرعية 

بريوت- دار ابن حزم زكراي بن غالم قادر

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري(تقدم يف حبوث قرآنية)املعاين واهلداايت - أمجع آية ملكارم األخالق 

اخلرب- دار ابن عفان سليم بن عيد اهلاليلمنهج األنبياء يف تزكية النفوس
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مكة- دار طيبة اخلضراء حممد إمساعيل املقدمفـقه احلـياء

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليلاحلياء يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الصحيحة

يقع ضمن جمموع مؤلفات وحتقيقات الشيخ)اإلعالم ببعض أحكام السالم 
(عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1425)عبد السالم بن برجس 

الرايض- دار العاصمة مساعد بن قاسم الفاحلالتهنئة يف اإلسالم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنوصول األماين أبصول التهاين
( هـ911)ابن الكمال 

طنطا- مكتبة الصحابة 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد أدب اهلاتف

مكة- دار طيبة اخلضراء حممد إمساعيل املقدم(حبث جامع يف أحكام وآداب االستئذان)األدب الضائع 

بريوت- شركة الراين عمرو عبد املنعم سليمأحكام القبل واملعانقة واملصافحة والقيام

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاقرى الضيف
( هـ281)القرشي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/حتقيق
عبد هللا بن محد املنصور
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)قرى الضيف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

-دار الكتب العلمية ( هـ285)إبراهيم بن إسحاق احلريب إكرام الضيف
بريوت

حتقيق
عبد الغفار بن سليمان البنداري. د

-الدار العاملية للنشر دعاء بنت حممد فرحاتآداب وأحكام- الضيافة 
االسكندرية

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار احلضارة حممد بن إبراهيم احلمدنوازل الضيافة

أدب اجملالس ومحد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم اإلعراب وغري
ذلك

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسري حليب

-دار األندلس اخلضراء مصطفى العدويأدب التخاطب
جدة

256)البخاري، حممد بن إمساعيل بر الوالدين
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية/ختريج
بسام بن عبد الكرمي احلمزاوي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليبر الوالدين
( هـ597)البغدادي 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهرياالحتساب على الوالدين
الرايض
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-مؤسسة اجلريسي فايز فطيس عبد الرمحناألربعون حديثا يف حق وفضل وبر الوالدين
الرايض

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدأحكام بر الوالدين

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن حممد الطيارأربعون عاما يف صحبة والديت- أفول مشس 

طبعة خرييةعبد الرزاق بن عبد احملسن البدرحقوق كبار السن يف اإلسالم

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدأسىن املطالب يف صلة األرحام واألقارب
( هـ974)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
أكرم بن حممد الفالوجي

-مكتبة دار املنهاج فهد بن سريع النغيمشيضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة– صلة الرحم 
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن صاحل الفوزان

-دار البشائر اإلسالمية حممد حممود الطرايرةصلة األرحام واألحكام اخلاصة هبا يف الفقه اإلسالمي
بريوت

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجد فائدة يف صلة الرحم والتعامل مع األقارب40

الرايض- دار التدمرية زيد بن عبد الكرمي الزيدما حقوقهم- ما منزلتهم - األقارب من هم 
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بريوت- دار ابن حزم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب حقوق اجلار يف صحيح السنن واآلاثر

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجورياألربعون لتنبيه األانم إىل فضل االجتماع على الطعام

الرايض- دار الصميعي سعد بن عبد هللا احلميدآداب الغذاء يف اإلسالم

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)اصطناع املعروف 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللاقضاء احلوائج
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)قضاء احلوائج 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

الرايض- دار الراية مجال حممد إمساعيللفت األنظار اىل حقيقة اإليثار

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مذكور يف األجزاء احلديثية)الزايدات يف كتاب اجلود والسخاء 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

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

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)التواضع واخلمول 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللا(يقع ضمن موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا)مداراة الناس 
( هـ281)القرشي 

بريوت- املكتبة العصرية 

ابن أيب الدنيا، أيب بكر عبد هللامداراة الناس
( هـ281)القرشي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان

-دار أضواء السلف عطا هللا بن عبد الغفار السندياألربعون يف الشفقة والرمحة
الرايض

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنجزء حترير اجلواب عن مسألة ضرب الدواب
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
هادي بن حممد املري

الرايض- مكتبة الرشد مذكر عارفدراسة موضوعية- الصدق يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار العاصمة عبد العزيز بن حممد السدحانال أبس، طهور إن شاء هللا تقدمي
عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتماس السعد يف الوفاء ابلوعد
( هـ902)

الرايض- مكتبة العبيكان  تعليق/حتقيق
عبد هللا عبد الواحد اخلميس. د

الرايض- دار بلنسية فهد بن مقعد النفيعي العتييبمروايت املزاح واملداعبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة تقدمي
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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-دار عمر بن اخلطاب حممد بن عبد الوهاب الوصايبالتسامح والصفح والعفو وكظم الغيظ
مصر

تقدم يف أجزاء يف) (قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)تفسري قوله تعاىل 
(التفسري

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  عناية
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

الرايض- دار العاصمة ( هـ1433)يوسف بن حممد املطلق مصلحة الكتمان

الرايض- دار طيبة حممد بن أمحد علي واصلإفشاء األسرار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

لبنان- مؤسسة الراين عمر شاكر الكبيسيأحكام الكتمان يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة

عبد هللا بن جار هللا اجلار هللاتذكري القوم آبداب النوم
( هـ1414)

الرايض- دار الصميعي 

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدمراعاة املشاعر

جدة- جمموعة زاد للنشر حممد صاحل املنجدتطييب اخلواطر

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد املالك بن أمحد الرمضاينحسن الظن ابلناس
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املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالينأنواعه وأحكامه- الظن 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدذوق اهلدية

-اجلامعة اإلسالمية حممد يعقوب الدهلوياألجري اخلاص، حقوقه وواجباته
املدينة

اخلرب- دار ابن عفان مشهور بن حسن آل سلماناملروءة وخوارمها

الكويت- دار الظاهرية حممد بن سرار الياميمعامل يف السلوك- مالك الشيمة 

الرايض- آفاق املعرفة مهنا بن خالد الضالعفقهاء احلنابلة أمنوذجا- الفقهاء واآلداب الشرعية 

الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدمروءات معاصرة
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