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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

تراجم األعالم 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  ،ووفياتهم وأنسابهم وطبقاتهم

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

أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء ر اختيا مع الوضع في االعتبارالكتاب من مصدره، 

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

 .والسلوكوالشريعة العقيدة 

ى المعلومة ، لتقريب الوصول إلالفهرسوفي 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
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

مناقب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد :املوضوع 
28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلسرية اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ265)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد الزغلي

أبو الفضل، صاحل بن أمحد بن حنبلسرية اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ265)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمناقب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ597)البغدادي 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

حممد بن حممد بن أيب بكر السعدياجلوهر احملصل يف مناقب اإلمام أمحد بن حنبل
( هـ900)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

-مركز امللك فيصل ( هـ273)رواية ابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل - كتاب احملنة 
الرايض

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

،( هـ290)رواية أيب الفضل صاحل بن أمحد بن حنبل - كتاب احملنة 
القرن اخلامس)امتحان اإلمام أمحد، إلبراهيم بن أمحد القرشي : وبذيله

املؤلف حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيحمنة اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل
( هـ600)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الفوزاناحملنة وأثرها يف منهج اإلمام أمحد النقدي

الرايض- مكتبة الرشد صاحل بن فريح البهاللمع اإلمام أمحد

57   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مناقب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

مصر- دار الرتاث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1مناقب الشافعي  حتقيق
أمحد صقر

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيبآداب الشافعي ومناقبه
( هـ327)حامت الرازي 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني جزء فيه حكاايت عن الشافعي وغريه
بريوت

حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

حممد بن احلسني األبري السجستاينمناقب اإلمام الشافعي
( هـ363)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
مجال عزون. د

-دار البشائر اإلسالمية (منتقى من اتريخ اإلسالم للذهيب)مناقب اإلمام الشافعي وطبقات أصحابه 
دمشق

انتقاء
أمحد بن حممد بن عمر، املعروف اببن قاضي شهبة

مركز البيان للبحوثمشاري بن سعد الشثرياملدد واملداد- عبقرية اإلمام الشافعي 
الرايض- والدراسات 

الصيمري ، حسني بن علي احلنفيأخبار أيب حنيفة وأصحابه
( هـ436)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
أبو الوفاء األفغاين

حممود شكري اآللوسي البغداديجتريد السنان يف الذب عن أيب حنيفة النعمان عليه الرمحة والرضوان
( هـ1342)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

كان حيا سنة)علي بن احلسن البزار قطعة من مناقب مالك بن أنس
( هـ440

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد علوان. د

57   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مناقب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

تنوير بصائر املقلدين يف)خمتصر - إحتاف املهتدين  مبناقب أئمة الدين 
للشيخ مرعي احلنبلي (مناقب األئمة اجملتهدين

الكويت- دار الضياء ( هـ1011)أمحد الدمنهوري  دراسة/حتقيق
عبد القادر دمهان ومصطفى سليخ

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدمناقب األئمة األربعة رضي هللا عنهم
( هـ744)املقدسي 

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
سليمان بن مسلم احلرش

57   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات علماء املذاهب :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

نزهة األفكار إىل معرفة السادة األخيار من السادة: طبقات الفقهاء
الصحابة والتابعني واألولياء واألخيار

أبو إسحاق الشريازي، إبراهيم بن
( هـ476)علي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن زجنويه، محيد بن خملد بن قتيبةطبقات الفقهاء واحملدثني
( هـ251)النسائي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
رضوان احلصري. د

حممد بن عبد الرمحن العثماين2/1طبقات الفقهاء الكربى 
( هـ800حنو )القرشي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(علماء األحناف)اتج الرتاجم 
( هـ879)السودوين احلنفي 

دمشق- دار القلم  حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

انتقاء- متعة األذهان من التمتع ابإلقران بني تراجم الشيوخ واألقران 
2/1 ( هـ1003)األديب أمحد بن حممد بن املال احلصفكي الشافعي 

( هـ953)حممد بن طولون احلنفي 
( هـ909)وابن املربد احلنبلي 

بريوت- دار صادر  حتقيق
خليل الشيباين املوصلي

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي4/1الغرف العلية يف طبقات متأخري احلنفية 
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة 

التعليقات السنية على الفوائد: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، وعليه
طرب األماثل برتاجم األفاضل: البهية، ويليه

أبو احلسنات، حممد بن عبداحلي
( هـ1304)اللكنوي 

فلسطني- دار األرقم  عناية
أمحد الزعيب

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم احلنفية من أهل البيت
الكويت

طبقات علماء أفريقية وكتاب طبقات علماء تونس، ومعه كتاب طبقات
( هـ361)علماء أفريقية حملمد بن احلارث اخلشين 

أبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم
( هـ333)

-دار الكتاب اللبناين 
بريوت

57   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات علماء املذاهب :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللاالتعريف أبصحاب مالك
( هـ463)النمري 

مصر- مكتبة األنصار  حتقيق
أمحد املزيدي

544)عياض بن موسى اليحصيب (3/1)ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك 
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، ومعه ملحق
ترتيب املدارك من خمتصر حممد بن محادة األندلسي

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
جمموعة من الباحثني

الديباج املذهب يف تراجم: أي)كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج 
(املالكية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1063)أمحد ابب التنبكيت  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ1360)حممد بن حممد خملوف شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
مصر

حتقيق
علي عمر. د

-دار الكتب العلمية ( هـ1360)حممد بن حممد خملوف شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
بريوت

تعليق
عبد اجمليد خيايل

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم املالكية من أهل البيت
الكويت

هتذيب واستدراك النووي، نقحه أبو احلجاج)طبقات الفقهاء الشافعية، 
2/1 (املزي

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن
( هـ643)الشهرزوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف طبقات الفقهاء الشافعية
مصر

حتقيق
علي عمر. د

57   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات علماء املذاهب :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن10/1طبقات الشافعية الكربى 
( هـ771)عبد الكايف 

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

السبكي، عبد الوهاب بن علي2/1طبقات الشافعية الصغرى 
( هـ771)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حميي الدين علي جنيب

السبكي، عبد الوهاب بن علي6/1طبقات الشافعية الكربى 
( هـ771)

مصر- دار هجر  حتقيق
حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو

عبد الرحيم بن احلسن اإلسنويطبقات الشافعية
( هـ772)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 3/1طبقات الفقهاء الشافعيني 
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد زينهم. أمحد عمر ، د. د

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد2/1طبقات الشافعية 
( هـ851)الدمشقي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق وتعليق
احلافظ عبد العليم خان. د

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد2/1طبقات الشافعية 
( هـ851)الدمشقي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

حممد بن أمحد الغزي الشافعيهبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني
( هـ864)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

عليها حواشي نفيسة للحافظ ابن) 3/1اللمع األملعية ألعيان الشافعية 
(حجر

القاهرة- دار الذخائر ( هـ893)الزبيدي، حممد بن أمحد  دراسة وحتقيق
كرمي بن حممد زكي

57   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات علماء املذاهب :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

أبو بكر بن هداية هللا احلسيينطبقات الشافعية
( هـ1014)

-دار اآلفاق اجلديدة 
بريوت

حتقيق وتعليق
عادل نوهنض

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن3/1طبقات احلنابلة 
( هـ526)احلسني 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن2/1طبقات الفقهاء احلنابلة 
( هـ526)احلسني 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د

(املستدرك من الطبقات)اجلزء الثاين من طبقات أصحاب أمحد، وبذيله 
909)للمحقق، ومعه قطعة من العطاء املعجل يف طبقات ابن عبد اهلادي 

-مركز امللك فيصل ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد 
الرايض

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

املنتقى من طبقات أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل أليب بكر اخلالل أمحد
( هـ311)بن حممد بن هارون 

ابن أيب يعلى، حممد بن حممد بن
( هـ526)احلسني 

حتقيق
أيب جنة احلنبلي، مصطفى بن حممد

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ763)حممد بن مفلح املقدسي 3/1املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن5/1الذيل على طبقات احلنابلة 
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد
( هـ909)اهلادي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

جمري الدين العليمي، عبد الرمحن بنالدر املنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
( هـ928)حممد املقدسي 

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د
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1295)حممد بن عبد هللا بن محيد 3/1السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بكر أبو زيد وعبد الرمحن العثيمني

السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة وكتاب علماء جند: الذيل على كتايب
خالل مثانية قرون، ويليه مستدرك على السحب الوابلة للشيخ إبراهيم بن

الرايض- دار ابن األثري خالد بن علي احليان

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانهداية األريب األجمد ملعرفة أصحاب الرواية عن أمحد
( هـ1397)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانتراجم ملتأخري احلنابلة
( هـ1397)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

صاحل بن عبد العزيز العثيمني4/1تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة 
( هـ1410

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 1420 اىل وفيات عام 241علماء احلنابلة من اإلمام أمحد املتوىف سنة 

يضم هذا الكتاب أكثر من سبعة آالف- احلنابلة خالل ثالثة عشر قران 
14/1ترمجة حمققة وموثقة 

املؤلفعبد هللا بن حممد الطريقي

-مربة اآلل واألصحاب رزق حممد عبد العليمأعالم احلنابلة من أهل البيت
الكويت

جامع الفقه احلنبلي، ترمجة موسعة أليب بكر اخلالل- أبو بكر اخلالل 
سلسلة) هـ  ، مع بيان أثره يف تدوين املذهب احلنبلي 311املتوىف سنة 

القاهرة- دار اآلفاق هشام يسري العريب
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دمشق- دار القلم عبد العزيز بن عبد هللا العمار( هـ510)إمام احلنابلة وفقيههم - أبو اخلطاب الكلوذاين 

حياته - ((زاد املستفنع))وكتابه  ( هـ968)اإلمام الفقيه موسى احلجاوي 
وآاثره وعقيدته، ودراسة املسائل الفقهية اليت خالف فيها الراجح يف

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراين

بريوت- شركة الراين مازن بن عبد الرمحن البريويت(رجال املذهب الظاهري خالل سبعة قرون)طبقات أهل الظاهر 

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعراملتفق واملفرتق من كىن الفقهاء
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بريوت- دار اجليل 20/1موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب واملسلمني 

 ترمجة من آدم عليه50000)موسوعة األعالم يف اتريخ العرب واإلسالم 
( م1900السالم إىل عام 

بريوت- مؤسسة الرسالة أمحد بن عبد الرزاق احللفي

تقدم يف قسم أعالم) 4/1أعالم احلفاظ واحملدثني عرب أربعة عشر قران 
(احلديث

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللا2/1اتريخ مولد العلماء ووفياهتم 
( هـ379)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

أي كتاب وفيات النقلة حملمد بن عبد هللا) 4/1التكملة لوفيات النقلة 
(338، مجع فيه الوفيات من اهلجرة إىل عام ( هـ379)احلافظ 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

عبد العزيز بن أمحد الكتاينذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم
( هـ466)الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

هبة هللا بن أمحد بن األكفاينذيل ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم
( هـ524)الدمشقي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن أمحد احلمد. د

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد4/1سري السلف الصاحلني 
( هـ535)األصبهاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
كرم حلمي. د

552)احلسني بن نصر بن مخيس 2/1مناقب األبرار وحماسن األخيار 
(هـ

مركز زايد للرتاث
ديب- والتاريخ 

حتقيق
حممد أديب اجلادر
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عبد الرحيم بن أيب الوفاء احلاجيكتاب وفيات مجاعة من احملدثني
( هـ566)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علياحلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ
( هـ597)البغدادي 

-مؤسسة شباب اجلامعة 
االسكندرية

حتقيق وتعليق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

قطر- دار الثقافة 4/1موسوعة حياة التابعني واتبعيهم  إعداد
حممد سعيد مبيض

حيتوي على تراجم وأخبار وأقوال ومناقب- املختار من مناقب األخيار 
3/1 من أخيار الصحابة والتابعني واتبعي التابعني 585أكثر من 

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

مكة- املكتبة األسدية 

وهو معجم البلدان لياقوت) 2/1 (معجم البلدان)إحتاف اخلالن مبعارف 
( هـ626احلموي 

الرايض- دار الصميعي حممد العمري تقدمي
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

681)ابن خلكان، أمحد بن حممد 8/1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 
(ه

بريوت- دار صادر  عناية
وداد القاضي وعز الدين امحد موسى

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر3/1عقود اجلمان على وفيات األعيان 
( هـ794)الشافعي 

جدة- دار املنهاج  عناية
إبراهيم صاحل

ابن القاضي املكناسي، أمحد بن3/1درة احلجال يف أمساء الرجال : ذيل وفيات األعيان املسمى
( هـ1025)حممد 

مصر- دار الرتاث  حتقيق
حممد األمحدي أبو النور

ابن القاضي املكناسي، أمحد بندرة احلجال يف غرة أمساء الرجال: ذيل وفيات األعيان املسمى
( هـ1025)حممد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا
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الكويت- دار غراس ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل ( هـ718 - 709وفيات ما بني السنوات )الوفيات  حتقيق
عبد هللا الكندري

بريوت- دار ابن حزم ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل 6/1املقتفي لتاريخ أيب شامة  حتقيق وتعليق
بشار عواد وغريه. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد28/1سري أعالم النبالء 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد3/1هتذيب سري أعالم النبالء للذهيب 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد4/1اإلشارة إىل وفيات األعيان املنتقى من اتريخ اإلسالم 
( هـ748)

بريوت- دار ابن األثري  حتقيق
إبراهيم صاحل

قراء احلديث، معرفة القرون، من كان)رسائل وفصول - شذور الذهب 
(فرد زمانه، فصل يف حكم الغناء، مسألة يف السماع، وصية لبعض أصحابه

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- آفاق املعرفة  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدرسالة يف أعالم القرون: من كان فردا يف زمانه، ويليها
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
سرور بن عبد هللا الشنربي

صالح الدين خليل بن إيـبك29/1الوايف ابلوفيات 
( هـ764)الصفدي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى

بريوت- دار صادر ( هـ764)حممد بن شاكر الكتيب (5/1)فوات الوفيات والذيل عليها  حتقيق
إحسان عباس. د
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين7/1 (احتوى على تراجم ساقطة من مطبوعة الوايف)جتريد الوايف ابلوفيات 
( هـ852)

بريوت- شركة الراين  دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

يضم الرتاجم الساقطة من مطبوعيت الوايف،)زبدة جتريد الوايف ابلوفيات 
(ومعه مخسة نصوص يف سرية الصالح الصفدي

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

مجع وحتقيق
حممد عايش

 علم من أعالم القرنني السابع2019)أعيان العصر وأعوان النصر 
4/1 (والثامن

صالح الدين خليل بن إيـبك
( هـ764)الصفدي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
مجاعة  من الباحثني

ابن رافع السالمي، حممد بن هجرس2/1الوفيات 
( هـ774)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
صاحل مهدي عباس. د

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيالوفيات
( هـ806)

القاهرة- دار الذخائر  قرأه وعلق عليه
أمحد عبد الستار

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريطبقات األولياء
( هـ804)الشافعي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
نور الدين شريبة

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن2/1طبقات األولياء املكرمني رضي هللا عنهم أمجعني 
( هـ902)

دار الفتح للدراسات
الشارقة- والنشر 

حتقيق
حممد أديب اجلادر

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنبديعة البيان عن موت األعيان
( هـ842)عبد هللا القيسي 

الكويت- دار ابن األثري  حتقيق
أكرم البوشي

حيوي تراجم رجال ما بعد وفاة الذهيب) ( هـ851)اتريخ ابن قاضي شهبة 
4/1 (وابن كثري

ابن قاضي شهبة، أيب بكر بن أمحد
( هـ851)الدمشقي 

املعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

حتقيق
عدانن درويش
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

ضبطه وصححه
عبد الوارث حممد علي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1إنباء الغمر أبنباء العمر 
( هـ852)

اجمللس األعلى للشئون
مصر- اإلسالمية 

حتقيق وتعليق
حسن حبشي. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالضوء الالمع ألهل القرن التاسع
( هـ902)

-دار الكتاب اإلسالمي 
القاهرة

(الضوء الالمع)خمتصر كتاب )القبس احلاوي لغرر ضوء السخاوي 
(للسخاوي

936)عمر بن أمحد الشماع احلليب 
(هـ

بريوت- دار صادر  حتقيق وتعليق
حسن مروة وخلدون حسن

عبد الباسط بن خليل امللطي2/1اجملمع املفنن ابملعجم املعنون 
( هـ920)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

934)ابن احلمصي، أمحد بن حممد 3/1حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران 
(هـ

املكتبة العصرية الذهبية
جدة- 

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

الطيب بن عبد هللا ابخمرمه احلضرمي6/1قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر 
( هـ947)

جدة- دار املنهاج 

جنم الدين حممد بن حممد الغزي2/1الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة 
( هـ1061)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر: ذيل التمتع ابإلقران، املسمى
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي
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ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي( هـ920 - 664)قضاة احلنابلة يف مدينة دمشق من سنة 
( هـ953)

بريوت- دار املقتبس 

اجلامع يف تراجم أعالم الدمشقيني ووالهتم وقضاهتم، من القرن األول إىل
5/1القرن العاشر 

الرايض- دار طيبة حممد مطيع احلافظ

الرايض- دار الصميعي انيف بن عبد الرمحن العنزي(سري أعالم النبالء)القضاة من كتاب 

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا6/1سلم الوصول إىل طبقات الفحول 
( هـ1067)

مركز األحباث للتاريخ
إستانبول- والفتوى 

حممد أمني بن فضل هللا احمليب احلنفي4/1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر 
( هـ1111)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن حممد حسن إمساعيل

حممد بن عبد الرمحن بن الغزي4/1أمساء كتب األعالم : ديوان اإلسالم، وحباشيته
( هـ1167)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

العبجي، حممد بن سعد احلسييناألعيان اخليار يف أسالف الرجال
( هـ1174)

القاهرة- دار السالم  حتقيق
بالل حممد أبو حوية

دمشق- دار ابن كثري ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

سوراي- دار الفكر ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حتقيق
حسني بن عبد هللا العمري. د
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 من أعيان القرن الثاين600حيتوي على تراجم أكثر من )املعجم املختص 
معجم شيوخه الصغري وإجازاته، حملمد سعيد السويدي: ، ويليه(عشر

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1205)حممد مرتضى الزبيدي 
بريوت

عناية
نظام يعقويب وحممد انصر العجمي

بريوت- دار صادر ( هـ1206)حممد خليل املرادي ِسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر حتقيق
أكرم حسن احلليب

احلسن بن أمحد عاكش الضمدي2/1عقود الدرر تراجم علماء القرن الثالث عشر 
( هـ1290)

مكتبة جامعة الشارقة حتقيق
إمساعيل بن حممد البشري. د

نزهة الفكر فيما مضى من احلوادث والعرب يف تراجم رجال القرن الثاين
(قطعة منه)عشر والثالث عشر 

حممد بن أمحد اخلضراوي املكي
( هـ1327)اهلامشي 

وزارة الثقافة وإحياء
سوراي- الرتاث العريب 

حتقيق
حممد املصري

أبو الفيض، عبد الستار بن عبد3/1فيض امللك الوهاب املتعايل أبنباء القرن الثالث عشر والتوايل 
( هـ1355)الوهاب احلنفي 

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

املؤلف( هـ1427)أمحد بن حممد الشعفي آلىلء الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث عشر

عقد اجلوهر يف: نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، وبذيله
علماء الربع األول من القرن اخلامس عشر

بريوت- دار املعرفة يوسف املرعشلي

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن حممد بن انصر السيف5/1املبتدأ واخلرب لعلماء يف القرن الرابع عشر وبعض تالميذهم 

-دار العلم للماليني ( هـ1396)خري الدين الزركلي 8/1كتاب األعالم 
بريوت
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بريوت- دار صادر نزار أابظة وحممد املاحل2/1 (ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي)إمتام األعالم 

،(تنبيهات جديدة على مواضع من الكتاب)مع الزركلي يف كتابه األعالم 
ألمحد العالونة (النظرات)ويليه األوهام الواقعة يف 

-دار التوحيد للنشر العريب الدائز الفرايطي
الرايض

-دار البشائر اإلسالمية أمحد إبراهيم العالونةتوشيح كتاب األعالم للزركلي
بريوت

-دارة امللك عبد العزيز أمحد إبراهيم العالونةدراسة وتوثيق - ( هـ1395)خري الدين الزركلي 
الرايض

الرايض- دار الرفاعي عبد العزيز بن أمحد الرفاعيفوات األعالم مع االستدراكات واإلسهام يف إمتام األعالم

1415 - 1396من ) 3/1تتمة األعالم ويليه املستدرك على األعالم 
(هجري

بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسف

-دار البشائر اإلسالمية أمحد إبراهيم العالونةفائت األعالم: مراجعات وتصحيحات، ويليه- األعالم 
بريوت

بريوت- دار ابن حزم حممد بن عبد هللا الرشيداإلعالم بتصحيح كتاب األعالم

-دار الغرب اإلسالمي عبد السالم بن عبد القادر بن سواده2/1إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع 
بريوت

تنسيق
حممد اليعالوي
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-دار الغرب اإلسالمي 10/1موسوعة أعالم املغرب 
بريوت

حتقيق وتنسيق
حممد حجي

ابن القاضي املكناسي، أمحد بنجذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس
( هـ1025)حممد 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز

ابن زيدان، عبد الرمحن بن حممدإحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس
( هـ1365)السجلماسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

جهودهم العلمية من القرن اخلامس)أعالم الشناقطة يف احلجاز واملشرق 
(إىل القرن اخلامس عشر اهلجريني

-دار النشر الدويل حبيد  بن الشيخ يرابن اإلدريسي
الرايض

-دار الغرب اإلسالمي حممد حمفوظ5/1تراجم املؤلفني التونسيني 
بريوت

دار الفتح للدراساتجالل حممد محادة2/1تراجم أعيان األسر العلمية يف مصر خالل القرن الرابع عشر اهلجري 
الشارقة- والنشر 

إحتاف ذوي البصائر برتاجم العلماء األفارقة األكابر ودورهم يف بالد
احلرمني وبالد املشرق اإلسالمي

محزة بن حامد القرعاين األفريقي
املالكي

الطائف- دار الطرفني  تقدمي
الشيخ املرابط بن حمفوظ الشنقيطي

 -15)العلماء الذين ماتوا شبااب - العلماء الذين مل يتجاوزوا سن األُشد 
( سنة40

الرايض- دار احلضارة علي بن حممد العمران

العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر أهل اليمن، وهو طراز أعالم الزمن
5/1يف طبقات أهل اليمن 

انشرون- اجليل اجلديد ( هـ812)علي بن احلسن اخلزرجي 
صنعاء- 

حتقيق
مجاعة  من الباحثني

57   من 18صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع تراجم األعالم ووفياهتم :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

مصر- دار املنهاج ربيع بن هادي املدخليتذكري الناهبني بسري أسالفهم حفاظ احلديث السابقني والالحقني

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر من هجرة سيد
2/1البشر صلى هللا عليه وسلم 

حممد بن حممد الصنعاين املعروف بـ
( هـ1381) (زابرة)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد الرمحن املسند(أبرز مائة اتبعي)إرث التابعني - خري خلف خلري سلف 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ482)ابراهيم بن سعيد احلبال كتاب وفيات قوم من املصريني ونفر سواهم
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينرفع اإلصر عن قضاة مصر
( هـ852)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينرفع اإلصر عن قضاة مصر
( هـ852)

القاهرة- املطبعة األمريية  حتقيق
حامد عبد اجمليد وغريه. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنأو بغية العلماء والرواة (رفع اإلصر عن قضاة مصر)الذيل على 
( هـ902)

الدار املصرية للتأليف
القاهرة- والرتمجة 

حتقيق
جودة هالل وحممد حممود صبح. د

أبو احملاسن، يوسف بن تغري بردي17/1النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة 
( هـ874)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
حممد حسني مشس الدين

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د
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مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلينزهة الناظرين يف اتريخ من ويل مصر من اخللفاء والسالطني
( هـ1033)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد هللا بن حممد الكندري

ذخرية األعالم بتواريخ اخللفاء األعالم وأمراء مصر احلكام وقضاة قضائها
2/1يف األحكام 

أمحد بن سعد الدين الغمري
( هـ1050)العثماين 

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

-مكتبة اإلسكندرية أسامة األزهريمجهرة أعالم األزهر الشريف يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر اهلجريني
اإلسكندرية

بريوت- دار ابن حزم طاهر مال عبد هللا البحركي3/1حياة األجماد من العلماء األكراد 

نزهة اخلواطر وهبجة)اإلعالم مبن يف اتريخ اهلند من األعالم، املسمى 
(من القرن األول إىل القرن العاشر )3/1 (املسامع والنواظر

الشريف عبد احلي بن فخر الدين
( هـ1341)احلسيين 

بريوت- دار ابن حزم 

الرايض- دار الثلوثية صاحل بن سليمان العمري2/1علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم 

الرايض- دار التوحيد حسان بن إبراهيم الرديعانمنبع الكرم والشمائل يف ذكر أخبار وآاثر من عاش من أهل العلم يف حائل

-مكتبة اإلمام مسلم دغش بن شبيب العجميأمراء وعلماء من الكويت على عقيدة السلف
الكويت

بريوت- مؤسسة الرسالة مركز البحث يف مؤسسة الرسالةتراجم أعالم النساء إشراف
رضوان دعبول
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بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة5/1أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم 

بريوت- مؤسسة الرسالة الروضة الغناء يف أعالم النساء إعداد
جمموعة من الباحثني

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1417)عبد الفتاح أبو غدة العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج
بريوت

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايعخمتصر كتاب َنكت اهلميان يف ُنكت الُعميان، للصفدي تقدمي الشيخ
عبد العزيز بن حممد السدحان

أبو عبد الرمحن السلمي، حممد بنطبقات الصوفية
( هـ412)احلسني 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
نور الدين شريبة

بريوت- دار اجليل حميي الدين الطعميطبقات الشاذلية الكربى

-دار البشائر اإلسالمية أمحد العالونهالعلماء العرب املعاصرون ومآل مكتباهتم
بريوت

-دار األندلس اخلضراء املختار املصون من أعالم القرون
جدة

اختيار
حممد بن عقيل املوسى

كشف اللثام عمن ذكرهم األلباين رمحه هللا يف السلسلة الضعيفة من
املعاصرين األعالم

-دار اإلمام الربهباري حسن بن مبارك املطروشي
مصر
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الرايض- دار ابن خزمية حممد بن إبراهيم احلمدتراجم لتسعة من األعالم

الرايض- دار التحبري جلنة من الباحثني( أمنوذجا24)روائع املبادرات النسائية يف التاريخ اإلسالمي  إشراف
حممد أمحد. مربوك الدعدر و د. د

دمشق- دار نينوى مروان العطية( هـ1205)للمرتضى الزبيدي  (اتج العروس)معجم أعالم 

إثبات أن جل العلماء)عروبة العلماء املنسوبني إىل البلدان األعجمية 
3/1 (املنسوبني إىل البلدان األعجمية من العرب

مركز البحوث والتواصل( هـ1397)انجي معروف 
الرايض- املعريف 

عناية وتقدمي
بشار عواد معروف. د

من عهد الصحابة إىل)اجلامعون بني العلوم الشرعية والعلوم التجريبية 
(1066القرن الرابع عشر وعددهم 

جائزة ديب الدولية للقرآنعواد اخللف وقاسم علي
الكرمي
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الوزير بن املغريب بن أيب القاسماإليناس يف علم األنساب
( هـ418)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

موقع)خري جليس إبراهيم بن منصور اهلامشيرسائل يف أصول وقواعد علم النسب
(إلكرتوين

هشام بن حممد بن السائب الكليب2/1مجهرة النسب 
( هـ204)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

236)املصعب بن عبد هللا الزبريي نسب قريش
(هـ

مصر- دار املعارف 
ليفى بروفيال. د

البالذري ، أمحد بن حيىي بن جابر26/1أنساب األشراف، ومعه املستدرك على أنساب األشراف 
( هـ279)

-مكتبة اليقظة العربية 
دمشق

حتقيق
حممد الفردوس العظم

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ488)أمحد بن عبد الويل تذكرة األلباب أبصول األنساب
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ابن القيسراين، حممد بن طاهراألنساب املتفقة يف اخلط، املتماثلة يف النقط والضبط
( هـ507)املقدسي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق وتعليق
مجاعة من احملققني

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن13/1األنساب 
( هـ562)منصور 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

تعليق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

ابن األثري اجلزري، علي بن حممد2/1اللباب يف هتذيب األنساب 
( هـ630)

مكة- مكتبة دار الباز 
املكرمة

حتقيق
عبد اللطيف حسن عبد الرمحن
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنلب اللباب يف حترير األنساب
( هـ911)ابن الكمال 

لبنان- دار الفكر 

أمحد بن أمحد العجمي الوفائيذيل لب اللباب يف حترير األنساب
( هـ1086)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

إمساعيل بن احلسني املروزي احلسيينحتقيق كتاب الفخري يف النسب
( هـ614كان حيا سنة )

-دارة جنيبويه املعرفية 
موريتانيا

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالتبيني يف أنساب القرشيني
( هـ620)املقدسي 

اجملمع العلمي العراقي حتقيق وتعليق
حممد بن انيف الدليمي

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي «مجهرة النسب»املقتضب من كتاب 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

ابن الدهشة األندلسي، حممود بن2/1حتفة ذوي اإلرب يف مشكل األمساء والنسب 
من علماء القرن)أمحد الشافعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد بن يوسف القاضي

حسني بن عبد هللا احلسيينأنساب الطالبني
( هـ1043)السمرقندي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
عبد الكرمي إبراهيم اجلنايب. د

ابن عنبه األصغر، أمحد بن عليعمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب
( هـ828)الداودي احلسين 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
مجاعة من احملققني

وزارة األوقاف والشؤونالسيد بن أمحد بن إبراهيمالدرة اللطيفة يف األنساب الشريفة
الكويت– اإلسالمية 

57   من 24صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األنساب :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة3/1معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة 

-دار الفكر العريب حممد سليمان الطيبحبوث ميدانية واترخيية- موسوعة القبائل العربية 
القاهرة

-النادي األديب الثقايف 3/1العرب البائدة، العاربة، املستعربة 
الطائف

مجع وحتقيق ودراسة
انيف حممد سعيد العصيمي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد طبقات النسابني

، ويليه(طبقات النسابني)اإليضاح والتبيني لألوهام الواردة يف كتاب 
مستدرك بعض من فاته من النسابني

-دار احلنان للنشر حممد بن عبد هللا الرشيد
دمشق

57   من 25صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات املفسرين والقراء واألصوليني واألدابء والنحاة واملؤلفني واألطباء :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

الطائف- دار الطرفني حممد بن بكر آل عابدنشأته وتطوره- علم طبقات املفسرين 

مركز تفسري للدراساتعبد الرمحن بن عادل املشدمجعا ودراسة وصفية- املفسرون من الصحابة 
الرايض- القرآنية 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنطبقات املفسرين
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة وهبة  حتقيق
علي حممد عمر. د

أتريخ ملن فسر القرآن كله أو بعضه)نيل السائرين يف طبقات املفسرين 
( هـ1365حىت سنة 

تويف بعد)حممد طاهر البنجبريي 
( هـ1365

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق  وتعليق
حممود جرية هللا

القاهرة- عامل الكتب عبد العزيز عز الدين السريوان(مكرر يف تراجم أعالم احلديث)معجم طبقات احلفاظ واملفسرين 

الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثأطلس أعالم املفسرين

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد. شعيب األرانؤوط ود

املدينة- دار الزمان إلياس بن أمحد الربماوي5/1إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري 

عبد الواحد بن علي أبو الطيبمراتب النحويني
( هـ351)اللغوي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم

57   من 26صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات املفسرين والقراء واألصوليني واألدابء والنحاة واملؤلفني واألطباء :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

الفريوز أابدي، حممد بن يعقوبالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة
( هـ817)

مجعية إحياء الرتاث
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
حممد املصري

لندن- جملة احلكمة وليد أمحد احلسني الزبريي ومجاعة3/1املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة 

-دار كنوز أشبيليا حممد بن حسني اجليزاين(مكرر يف كتب أصول الفقه)شجرة األصوليني 
الرايض

1300العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول والقواعد الفقهية من عام 
(مكرر يف كتب أصول الفقه) هـ 1375– 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثري

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعراملتفق واملفرتق من كىن الفقهاء

القاهرة- شركة القدس ( هـ231)حممد بن سالم الـُجمحي 2/1طبقات فحول الشعراء  قرأه وشرحه
حممود حممد شاكر

-مكتبة لبنان انشرون ليلى حممد احليايلمعجم الشعراء اإلسالميني
لبنان

كمال الدين، عبد الرمحن بن حممدنزهة األِلباء يف طبقات األدابء
( هـ577)األنباري 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
حممد أبو الفضل إبراهيم

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي 7/1معجم األدابء 
بريوت

حتقيق
إحسان عباس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
طبقات املفسرين والقراء واألصوليني واألدابء والنحاة واملؤلفني واألطباء :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

-مكتبة الثقافة الدينية ( هـ1372)حممد كرد علي (ترمجة لعشرة من أمراء البيان)أمراء البيان 
مصر

بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالة4/1معجم املؤلفني 

بريوت- مؤسسة الرسالة عمر رضا كحالةاملستدرك على معجم املؤلفني

الرايض- دار الصميعي عبد هللا بن حممد احلبشيتنبيه احملققني على األخطاء الواقعة يف معجم املؤلفني

موسوعة شاملة)عقود اجلوهر يف تراجم من هلم مخسون تصنيفا فمائة وأكثر 
(لألعالم املكثرين من التصنيف وبيان أمساء مصنفاهتم

بريوت- دار املقتبس حممد مجيل العظم

ابن أيب أصيبعة، أمحد بن القاسم3/1عيون األنباء يف طبقات األطباء 
( هـ668)

اهليئة املصرية العامة
للرتاث

دراسة/حتقيق
عامر النجار. د

-دار الكتب العلمية ( ه646)علي بن يوسف القفطي (تراجم أطباء وفالسفة)إخبار العلماء أبخبار احلكماء 
بريوت

حتقيق
إبراهيم مشس الدين

57   من 28صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تراجم أندلسية :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

حممد بن احلارث اجلشين القرطيبقضاة قرطبة
( هـ361)

الرايض- دار الصميعي  دراسة/حتقيق
ايسر سالمة أبو طعمة

اتريخ العلماء والرواة الذين محلوا العلم) 2/1اتريخ علماء األندلس 
(ابألندلس

ابن الفرضي، عبد هللا حممد بن
( هـ403)يوسف األزدي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

رايض النفوس يف طبقات علماء القريوان وأفريقيا وزهادهم ونساكهم وسري
1/2من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم 

بعد)عبد هللا بن حممد املالكي 
( هـ453

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشري البكوش وحممد العروسي

ابن القاضي املكناسي، أمحد بنجذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس
( هـ1025)حممد 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق وتعليق
حممد بن عزوز

-تراجم أندلسية )« عيون اإلمامة ونواظر السياسة»قطعة من كتاب 
(حمدثني وساسة

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ516)أبو طالب املرواين 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد معروف وصالح حممد جرار. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ578)أبو القاسم بن بشكوال 2/1الصلة يف اتريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدابئهم 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

ابن األابر، حممد بن عبد هللا4/1التكملة لكتاب الصلة 
( هـ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

حممد بن حممد األوسي املراكشي6/1الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
( هـ703)

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

تعليق/حتقيق
بشار عواد وغريه. د

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيصلة الصلة
( هـ708)الغرانطي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جالل األسيوطي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تراجم أندلسية :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

اختصار كتاب التكملة لكتاب الصلة حملمد)املستملح من كتاب التكملة 
(تراجم أندلسية) ( هـ658)بن عبد هللا القضاعي ابن األابر 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

من أعيان األندلس واملغرب من املائة)احللة السرياء يف تراجم الشعراء 
(األوىل إىل املائة السابعة

ابن األابر، حممد بن عبد هللا
( هـ658)القضاعي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
علي إبراهيم حممود

636)حممد بن علي بن عسكر أعالم مالقة
، أبو بكر بن مخيس(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
عبد هللا املرابط الرتغي

لسان الدين ابن اخلطيب، حممد بن(تراجم أندلسية) 4/1اإلحاطة يف أخبار غرانطة 
( هـ776)عبد هللا السلماين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
يوسف علي طويل. د

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممدالتعريف اببن خلدون ورحلته غراب وشرقا
( هـ808)

القاهرة- دار الذخائر  عناية
حممد بن اتويت الطنجي

57   من 30صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ابن تيمية، ابن القيم، الذهيب، األلباين، األرنئوطني: تراجم علماء الشام الكبار :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدالعقود الدرية يف ذكر بعض مناقب شيخ االسالم ابن تيمية
( هـ744)املقدسي 

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

مجع كالم الذهيب فيه من الدرة اليتيمية له،)ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية 
(ومعه مجع تراجم الذهيب له وراثءه وسؤاالته ومساعاته

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
خالد بن سليمان الربعي. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ749)عمر بن علي البزار كتاب األعالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق
الشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري

احلمية اإلسالمية يف االنتصار ملذهب ابن تيمية، ويليها قصيدة يف الرد على
التقي السبكي والدفاع عن ابن تيمية

وحممد ( هــ776)يوسف العبادي 
بن يوسف اليافعي

الكويت- دار غراس  تعليق
صالح الدين مقبول أمحد

:مضموما إليه)اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون 
(تكملة اجلامع

مكة- دار عامل الفوائد  مجع وحتقيق
علي بن حممد العمران. د

حبوث الندوة العاملية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وأعماله اخلالدة املنعقدة
 هـ يف اجلامعة السلفية ابهلند1408عام 

الرايض- دار الصميعي  إشراف
مقتدى حسن األزهري. د

الكواكب الدرية ملرعي احلنبلي، حياة ابن)ثالثة كتب يف ترمجة ابن تيمية 
(تيمية حملمد البيطار، ابعث النهضة اإلسالمية حملمد خليل هراس

-دار اإلمام البخاري 
قطر

عناية
القسم العلمي مبؤسسة منار التوحيد والسنة

مؤسسة الوقف اإلسالميعثمان بن حممد األخضر شوشاندليل الرسائل اجلامعية يف علوم شيخ اإلسالم ابن تيمية
هولندا- 

املوارد العلمية لشيخ االسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة أهل السنة والرد
3/1مسائل أصول اإلميان – على املخالفني 

الرايض- مكتبة الرشد هيا بنت صاحل اخلميس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ابن تيمية، ابن القيم، الذهيب، األلباين، األرنئوطني: تراجم علماء الشام الكبار :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

موافقة شيخ اإلسالم ابن تيمية لسلف األمة وأئمتها يف تقرير القواعد
عرضا ودراسة- املتعلقة بباب األمساء واألحكام 

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن حممد بن الصادق النجار

موافقة شيخ اإلسالم ابن تيمية ألئمة السلف يف تقرير القواعد والضوابط
3/1عرض ودراسة - املتعلقة بباب األمساء والصفات 

بريوت- دار اللؤلؤة أمحد بن حممد بن الصادق النجار

مركز البيان للبحوثبدر بن سعيد الغامديمسرد الدراسات عن ابن تيمية وعلومه، مع لطائف يف سريته
الرايض- والدراسات 

بريوت- دار اللؤلؤة عن شيخه ابن تيمية (الفروع)املسائل العقدية اليت نقلها ابن مفلح يف  مجع وتوثيق وتعليق
صاحل بن عبد العزيز سندي. د

الرايض- مدار الوطن سليمان بن صاحل اخلراشيشيخ اإلسالم ابن تيمية مل يكن انصبيا

األردن- الدار العثمانية مراد شكريدفع الشبه احلبشية عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنالرد الوافر على من زعم أبن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

كافر، (أن من مسى ابن تيمية شيخ اإلسالم)الرد الوافر على من زعم 
الشهب العلية يف الرد على من كفَّر ابن تيمية: ومعه

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار األمل  حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد األزهري

الرايض- مكتبة الرشد خالد عبد القادرابن تيمية، رد شبهات وكشف مفرتايت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ابن تيمية، ابن القيم، الذهيب، األلباين، األرنئوطني: تراجم علماء الشام الكبار :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن صاحل الغصنعرض ونقد- دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

الرايض- دار العاصمة رمضان بن عبد الكرمي املصري(الكاشف الصغري)فتح العلي الكبري يف الرد على صاحب  تقدمي
عبد الرمحن بن صاحل احملمود. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن إبراهيم احلمدأضواء على سريته ومنهجه- شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عبقرية شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا من خالل دراسة دقيقة جملموع
الفتاوى

مصر- مكتبة دار احلجاز أمحد بن انصر الطيار

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1914)شبلي النعماين اإلمام ابن تيمية احلراين جمددا لقرنه
بريوت

ترمجه من األردية واعتىن به
حممد أكرم الندوي. د

-دار الفكر العريب ( هـ1394)حممد بن أمحد أبو زهرة حياته وعصره، آراؤه وفقهه- ابن تيمية 
القاهرة

–دار املرياث النبوي ( هـ1390)عبد الرمحن الوكيل حملات من اترخيه وفكره ونضاله مع الفالسفة- ابن تيمية 
اجلزائر

ضبط نصه
حممد بن عوض املصري

املدينة- دار اإلمام مسلم محزة بن ماجد احملايلنبذة تعريفية تقريبية لدراسة األغاليط يف املراسم السلطانية

األغاليط يف املراسيم السلطانية الصادرة يف حق ابن تيمية، ومعه دراسة
2/1لتفنيد شبهة التجسيم عنه وحكاية املناظرة يف الواسطية 

املدينة- دار اإلمام مسلم مشهور بن حسن آل سلمان
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الرايض- مركز دالئل راشد آل عبد الكرميحوارات فكرية- مع ابن تيمية 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد حياته، آاثره، موارده– ابن قيم اجلوزية 

يشتمل على إضافات- الفوائد البهية يف سرية اإلمام ابن قيم اجلوزية 
وتنبيهات على ما ألف يف ابن القيم من كتب ودراسات

الرايض- الرتاث الذهيب نور الدين عبد السالم مسعي

:خالل ستة قرون، ويليه ( هـ752)اجلامع لسرية اإلمام ابن قيم اجلوزية 
حممد: ، إعداد(نسخها اخلطية وطبعاهتا)مؤلفات اإلمام ابن قيم اجلوزية 

-دار عطاءات العلم علي بن حممد العمران
الرايض

مؤرخ اإلسالم، انقد احملدثني، إمام املعدلني واجملرحني- احلافظ الذهيب 
( هـ748)

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ

مركز املخطوطاتحممد إبراهيم الشيباين2/1وآاثره وثناء العلماء عليه  ( هـ1420)حياة األلباين 
-والرتاث والواثئق 

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحاناإلمام األلباين، دروس ومواقف وعرب
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

سوانح عطرة من سرية انصر السنة والسنة املطهرة األمام اجملدد حممد انصر
الدين األلباين وآاثره العلمية

بريوت- دار اللؤلؤة عاصم بن عبد هللا القريويت

حوار علمي- مع حمدث العصر اإلمام الشيخ حممد انصر الدين األلباين 
حول منهجه رمحه هللا

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 
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1420)حممد انصر الدين األلباين خالصة أخبار الرحلة األلبانية إىل الداير املصرية
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

عناية
حسام بن حممد سيف

معامل مدرسته التجديدية- اإلمام احملدث حممد انصر الدين األلباين 
أحباث علمية حمكمة- ومنهجه وآاثره العلمية وجهوده الدعوية والرتبوية 

مجعية مركز اإلمام األلباين للدراسات
واألحباث

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ

كشف اللثام عن أحد حمدثي الشام احملدث الشيخ عبد القادر األرانؤوط
( هـ1437)

-دار املأمون للرتاث حممود حممد مجيل الكسر
دمشق

دمشق- دار النوادر حممد بن انصر العجميكيف أحببته ( هـ1438)العالمة الشيخ شعيب األرانؤوط 

57   من 35صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع سري- سري علماء جند  :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام7/1علماء جند خالل مثانية قرون 
( هـ1423)

الرايض- دار امليمان  تقدمي وتعليق
محد بن حممد اجلاسر: املؤرخ

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن رشيد العنزي(علماء جند خالل مثانية قرون)الدر املكنون من 
الرايض

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبدمشاهري علماء جند وغريهم
هللا آل الشيخ

الرايض- املؤمتن للتوزيع 

حممد بن عثمان بن صاحل القاضي3/1روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني 
( هـ1346)

الرايض- دار الثلوثية 

ذرية شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا- علماء آل الشيخ 
( عاملا82) هـ 1430املتوفون حىت هناية عام 

املؤلفأمحد بن عبد الرمحن العوين

عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبدعلماء الدعوة
( هـ1386)هللا آل الشيخ 

الرايض- دار الثلوثية  تعليق/حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

عبد هللا بن حممد)- الرتاجم املختارة لإلمام عبد هللا وأبناءه وبعض أحفاده 
(بن عبد الوهاب

عبد هللا بن عبد اللطيف بن حممد
آل الشيخ

الرايض- دار القاسم 

الرايض- مدار الوطن إبراهيم بن عثمان الفارسأشهر أئمة الدعوة خالل قرنني

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فوزان الفوزانمن أعالم اجملددين

57   من 36صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع سري- سري علماء جند  :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

املؤلفعبد العزيز بن صاحل العسكر(1419 - 1395)تراجم لبعض أعالم املسلمني  - من أعالمنا 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة اإلخوان برتاجم بعض األعيان
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

-دار كنوز أشبيليا طارق بن حممد اخلويطرالدرر البهية يف سري بعض العلماء املعاصرين يف اململكة العربية السعودية
الرايض

تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دارة امللك عبد العزيز دالل بنت خملد احلريبنساء شهريات من جند
الرايض

-دار أطلس اخلضراء إمساعيل بن سعد بن عتيقأعالم وعلماء عايشتهم
الرايض

الرايض- دار القبس عبد الرمحن بن يوسف الرمحةمن طرائف العلماء املعاصرين

علماء جند الذين رحلوا إىل اهلند لالستزادة من- النجديون يف اهلند 
احلديث النبوي

الرايض- دار الثلوثية إبراهيم بن عبد هللا املديهش
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عالمة جند وشامتها، حياته- الشيخ العالمة حممد بن أمحد بن إمساعيل 
( هـ1059 - 973)وآاثره 

املؤلفإبراهيم بن حممد آل إمساعيل

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1179)حممد بن سعود 

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب 
( هـ1293)حسن آل الشيخ 

الرايض- مكتبة اهلداية 

املؤلفمؤلف جمهولكيف كان ظهور شيخ اإلسالم حممد عبد الوهاب دراسة وحتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل العثيمني. د

-حممد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد يف العصر احلديث 
(ارتسامات مستلهمة من سريته اإلسالمية واإلصالحية

اخلرب- دار السنة ( هـ1416)حممد هبجة األثري  حتقيق
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللااإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته
( هـ1420)

الرايض- دار القاسم 

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ابين دولة ومنشئ أمة

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني حياته وفكره- الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
(هـ

دار العلوم للطباعة
الرايض- والنشر 

-دار التوحيد للنشر طرفة بنت عبد العزيز آل الشيخحياته وآاثر دعوته- اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
الرايض
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حممد بن عبد العزيز بن عبدالرمحنفتح اجمليد التواب يف سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب
آل الشيخ

الرايض- دار التوحيد 

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيسرية اإلمام حممد بن عبد الوهاب والرد على الشبهات حول دعوته املباركة

املؤلفسليمان بن عبد الرمحن احلقيلحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته تقدمي
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

-رابطة األدب احلديث عبد هللا بن سعد الرويشدحقيقة دعوة اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية
القاهرة

الرايض- دار الثلوثية حسني خلف الشيخ خزعلحياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عناية
أمحد بن عبد العزيز التوجيري

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1225)محد بن معمر 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن حممد الشمراينحياته وآاثره - ( هـ1233)اإلمام سليمان بن عبد هللا آل الشيخ  تقدمي الشيخ
صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- مكتبة اهلداية إمساعيل بن سعد بن عتيق( هـ1242)عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب 

، حياته وآاثره( هـ1282)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطني 
تقدم)الرد على الربدة : وجهوده يف نشر عقيدة السلف، مع حتقيق رسالته

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العجالن تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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الرايض- مكتبة الرشد خالد عبد العزيز الغنيم( هـ1285)اجملدد الثاين عبد الرمحن بن حسن 

سريته- الشيخ اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ 
( هـ1293 – 1225)ورسائله 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

سرية اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ وجهوده
العلمية والدعوية

املؤلفرايض بن عبد احملسن بن سعد

–حياته وآاثره  - ( هـ1307)الشيخ العالمة زيد بن حممد آل سليمان 
واثئق ورسائل تنشر ألول مرة

عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم
عبد هللا بن زيد بن مسلم آل مسلم

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

سريته- الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ 
( هـ1339 – 1265)ورسائله 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

، حياته( هـ1349)ابن سحمان، سليمان بن مصلح العسريي النجدي 
وبقية شعره (عقود اجلوهر املنضدة احلسان)ديوانه : وعلمه، ويليه

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ابن عقيل الظاهري وحممد العقيل

الرايض- دار العقيدة قبالن بن صاحل القبالنحياته وآاثره العلمية - ( هـ1353)الشيخ إبراهيم بن حممد بن ضواين  تقدمي
صاحل بن حسني العايد. د

مفيت جند– الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ 
( هـ1367 – 1273)وقاضي قضاة الوشم وعسري والرايض 

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ

السجل العلمي ملؤمتر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي
4/1آاثره العلمية والدعوية  - ( هـ1376)

جامعة القصيم
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الرايض- مكتبة الرشد عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد(رسالة دكتوراه)الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيزالشيخ عبد الرمحن السعدي كما عرفته
( هـ1432)

الرايض- مدار الوطن  عناية
عبد الرمحن بن علي العسكر

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد هللا بن حممد الرمياناجلهود الدعوية والعلمية للشيخ عبد الرمحن السعدي تقدمي
الشيخ عبد هللا بن عبدالعزيز بن عقيل

املؤلفأمحد القرعاويحياة الشيخ عبد الرمحن السعدي يف سطور تقدمي
الشيخ حممد بن عثيمني

مركز صاحل بن صاحلمجعه إبراهيم وعبد احلليم أبو سلميةقائمة بيليوجرافية- الشيخ عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي 
عنيزة- االجتماعي 

تقدمي/مراجعة
عبد العزيز بن صاحل الشبل. د

الرايض- دار الصميعي سرية العالمة الشيخ عبد الرمحن الناصر السعدي رمحه هللا تعاىل تقدمي/عناية
حممد حامد الفقي/عبد اإلله الشايع

حممد بن عبد الرمحن السعديمواقف اجتماعية من حياة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي
ومساعد بن عبد هللا السعدي

الرايض- دار امليمان 

حياته ومنهجه يف تقرير العقيدة ونشرها- الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي 
(رسالة ماجستري) ( هـ1376)يف منطقة اجلنوب 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد بن علي مدخلي

سريته، - ( هـ1385)العالمة الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع 
جهوده، فكره اإلداري والرتبوي

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايع
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الرايض- دار العاصمة حممد بن انصر الشثري( هـ1387)إحتاف اللبيب يف سرية الشيخ عبد العزيز أبو حبيب 

اجلامع لسرية اإلمام املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ خالل أربعني
( هـ1389)عاما 

الدمام- دار ابن اجلوزي  مجع/ترتيب
عبد الرمحن بن يوسف الرمحة

1389)العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الداير السعودية 
أبقالم بعض تالمذته ومعاصريه (هـ

-مكتبة اإلمام الشافعي 
الرايض

مجع/ترتيب
حممد بن عبد هللا آل الرشيد

الرايض- دار الصميعي إمساعيل بن سعد بن عتيقالشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، حياته وآاثره

الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته يف النهضة العلمية
واألدبية يف البالد السعودية

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل
بريوت

الرايض- دار الرباء انصر بن محد احلمنيسرية مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير السعودية

اإلمام عبد هللا بن حممد القرعاوي- املسرية لداعية جنوب اجلزيرة 
، حياته ودعوته وقصص وخمطوطات تنشر ألول مرة( هـ1389)

-مكتبة دار املنهاج بندر بن فهد األيداء
الرايض

السمط احلاوي  ألسلوب الشيخ الداعية عبد هللا القرعاوي يف نشر التعليم
جبنوب اململكة

املؤلف( هـ1440)علي بن قاسم الفيفي 

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم( هـ1393)الشـيخ عبد الرمحن بن قاسـم 

57   من 42صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتب على اتريخ الوفاة)أجزاء - سري علماء جند  :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

املستوطن حيدر آابد ( هـ1393)العالمة عبد العزيز بن حممد السماعيل 
سريته وجهوده العلمية والدعوية ويتضمن حتقيق بعض رسائله- السند 

دار النفائسوليد بن علي آل عبد املنعم
واملخطوطات بربيدة

الرايض- دار ابن األثري سليمان بن انصر الطيار( هـ1399)سرية الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حممد الدوسري 

مصر- مكتبة اإلميان أمحد بن عبد العزيز احلصنيصفحات مضيئة من حياة الداعية الشيخ عبد الرمحن بن حممد الدوسري

مساحة العالمة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد يف عيون حمبيه وتالمذته
( هـ1402)وبعض رسائله وآاثره العلمية 

دار أجبد للدراساتصالح بن إبراهيم الزامل
والنشر

تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

1329)اتج القضاة يف عصره، مساحة الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد 
( هـ1402- 

الرايض- دار القاسم سليمان بن حممد العثيم

عبد هللا بن حممد بن محيد، حياته العلمية وجهوده الدعوية وآاثره احلميدة
2/1ومراسالته 

الرايض- دار الصميعي حممد بن أمحد سيد أمحد إشراف/تقدمي/مراجعة
الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد

-اجلامعة اإلسالمية حممد بن حسني الشيعاينجهود الشيخ عبد هللا بن محيد يف الدعوة إىل هللا تعاىل
املدينة

الرايض- الدار الثلوثية حممد بن انصر العبودي2/1الشيخ العالمة عبد هللا بن حممد بن محيد كما عرفته 

- هـ 1373)سريته وأخباره وجهوده العلمية - احملدث عبد هللا الدويش 
( هـ1408

دار النفائسنواف بن عبيد الرعوجي
واملخطوطات بربيدة
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- هـ 1331)الشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية 
( هـ1410

الرايض- دار املسلم حممد الثويين تقدمي
حممد بن انصر العبودي

مكرر)العالمة صاحل البليهي وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على املخالفني 
(يف كتب العقيدة

الرايض- دار العقيدة بندر بن حممد الرابح

– هـ 1334محود بن عبد هللا التوجيري )وفاء العقود يف سرية الشيخ محود 
( هـ1413

الرايض- دار املغين عبد العزيز بن حممد السدحان تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرايض- مدار الوطن مناحي بن حممد العجميحياته وجهوده العلمية والدعوية - ( هـ1414)الشيخ عبد هللا  اجلار هللا  تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

سرية عطرة)الشيخ عبد العزيز بن صاحل، إمام وخطيب املسجد النبوي 
( هـ1415 )(ومسرية خري مباركة

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا الصاحل

الرايض- مكتبة الرشد انصر بن عبد هللا بن عثمان الصاحلالشيخ عبد العزيز بن صاحل رمحه هللا، سرية عطرة ومسرية خرية مباركة تقدمي
مسو األمري انيف بن عبد العزيز

إمام املسجد النبوي كما– معايل الشيخ عبد العزيز بن صاحل آل صاحل 
عرفته

الرايض- الدار الثلوثية حممد بن انصر العبودي

مقتطفات من سريته ومكانته العلمية- عبد العزيز بن ابز، عامل فقدته األمة 
( هـ1420)

بريوت- دار األماجد حممد بن سعد الشويعر

مصر- دار املنهاج عبد العزيز بن حممد السدحاندروس ومواقف وعرب- اإلمام ابن ابز  تقدمي
عبد احملسن بن محد العباد البدر
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جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن ابز رمحه هللا، برواية الشيخ حممد
(مدير مكتبه)املوسى 

الرايض- دار ابن خزمية  إعداد
حممد بن إبراهيم احلمد. د

الثقبة- دار اهلجرة عبد الرمحن بن يوسف الرمحةاإلجياز يف ترمجة اإلمام عبد العزيز بن ابز تقدمي
الشيخ عبد هللا بن منيع

الرايض- دار طيبة صاحل اهلوميلاإلجياز يف سرية ومؤلفات ابن ابز

-دار األندلس اخلضراء عبد هللا بن أمحد األهدلرحليت مع الشيخ ابن ابز
جدة

الكويت- مكتبة الرشد أمحد بن عبد هللا الفريحالشيخ ابن ابز ومواقفه الثابتة

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن صاحل احملمود(الشيخ بن ابز)راثء األانم لفقيد اإلسالم 

ترمجة مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز وترمجة احملدث عبد احلق
( هـ1392)بن عبد الواحد اهلامشي 

-دار أصالة احلاضر عبد العزيز بن قاسم وحممد التكلة
الرايض

نظرات يف اجلهود العلمية والدعوية  لسماحة الشيخ- قدوة حيتذى هبا 
عبد العزيز بن ابز

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

مؤسسة ابن جربين اخلريية
الرايض- 

إعداد
قسم البحث العلمي

الرايض- دار الثلوثية حممد بن انصر العبوديمساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز كما عرفته
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-إمام العصر مساحة الشيخ اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 
رمحه هللا

-مؤسسة اجلريسي انصر بن مسفر الزهراين
الرايض

الرايض- دار العاصمة محد بن إبراهيم الشتوياإلبريزية يف التسعني البازية

الدمام- دار ابن اجلوزي انصر بن مسفر الزهراين( هـ1421)ابن عثيمني، اإلمام الزاهد 

دمشق- دار القلم إبراهيم العلي وإبراهيم عبد اجمليدوالشيخ الزاهد الورع- العامل القدوة املريب - حممد صاحل العثيمني 

الرايض- مكتبة الرشد مرزوق عبد ربه عبد العالحياة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني العلمية والعملية وسريته اخلريية

ترمجة شاملة حلياة)الدر الثمني يف ترمجة فقيد األمة العالمة ابن عثيمني 
(الشيخ من النشأة إىل الوفاة

-دار البصرية عصام بن عبد املنعم املري
االسكندرية

املؤلفتركي بن عبد هللا امليمانالثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

العلمية والعملية (رمحه هللا)اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
وما قيل فيه من املراثي

بريطانيا- جملة احلكمة وليد بن أمحد احلسني

، حياته( هـ1421)العامل العابد الشيخ حممد بن عبد الر محن بن قاسم 
وسريته ومؤلفاته

الرايض- دار القاسم عبد امللك بن حممد بن قاسم
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املؤلفسلمان بن مساعد املشعل( هـ1423)الغيث اجمللل يف ترمجة الشيخ عمر بن حممد السبيل  تقدمي املشايخ
صاحل بن محيد وصالح بدير

 -1336)خادم القرآن الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا آل فراين رمحه هللا 
( هـ1424

الرايض- دار امليمان أبناء الشيخ عبد الرمحن آل فراين

الرايض- دار التوحيد صاحل بن عبد هللا آل داود( هـ1429 - 1365)سرية الشيخ بكر أبو زيد وأخباره 

الرايض- دار الصميعي علي بن حممد العمراننثار السرية ومثار الصحبة مع العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد

مؤسسة ابن جربين اخلرييةعبد الرمحن بن عبد هللا بن جربين( هـ1430) (سرية الشيخ عبد هللا بن جربين)أعجوبة العصر 
الرايض- 

حملات من سرية الشيخ اإلمام عبد هللا بن عبد الرمحن- أيب كما عرفته 
اجلربين رمحه هللا

املؤلفهيا بنت عبد هللا اجلربين

املؤلفمتعب بن سعد السلميخمتصر رايض احملبني يف سرية الشيخ ابن جربين

، سريته الذاتية( هـ1432)الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل 
5/1وأهم مراسالته 

الرايض- دار الصميعي بالل بن حممود اجلزائري

الرايض- دار الصميعي حممد بن فهد الفريحاندرة زمانه وفريد عصره ( هـ1434)الشيخ صاحل احلصني رمحه هللا 
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املؤلفسلطان بن عمر احلصنييف الدعوة إىل هللا ( هـ1434)جهود الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصني 

إمام - ( هـ1434)اإلعالم بسرية الشيخ اإلمام حممد بن عبد هللا السبيل 
وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اجملمع الفقهي

الرايض- مدار الوطن عبد اجمليد بن حممد السبيل

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن سعيد القحطاين( هـ1440 - 1372)إشباع الشغف يف سرية ابن وهف  تقدمي املشايخ
صاحل الفوزان وحممد بن حسن آل الشيخ

الرايض- دار الثلوثية حممد بن عبد هللا املشوحدراسات ومقاالت عن معايل الشيخ حممد بن انصر العبودي

الرايض- دار الثلوثية حممد بن عبد هللا املشوحجهوده- إسهاماته - حممد بن انصر العبودي، حياته : عميد الرحالني

حياته العلمية،- الشيخ العالمة واألديب الرحالة حممد بن انصر العبودي 
2/1جهوده الدعوية، رحالته العاملية، آاثره احلميدة 

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن أمحد السيد أمحد
بريوت

تقدمي املشايخ
صاحل بن محيد وعبد هللا بن عقيل
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-مركز امللك فيصل مؤلف من القرن الثالث اهلجريسرية عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه
الرايض

حتقيق
حممد الطرباين

ابن زبر الربعي، حممد بن عبد هللا( هـ159)أخبار ابن أيب ذئب 
( هـ379)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

جزء فيه ذكر أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين رمحه هللا
وبعض مناقبه ومولده ووفاته وعدد تصانيفه ( هـ390)

ابن منده، حيىي بن عبد الوهاب بن
( هـ511)حممد 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

رسالة احلافظ حممد بن عبد الواحد الدقاق األصبهاين يف وصف حاله وأمره
وشيوخه وأهل عصره

حممد بن عبد الواحد الدقاق
( هـ516)األصبهاين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

حممد بن عمر املديين األصبهاين( هـ395)ذكر اإلمام أيب عبد هللا بن منده 
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

طبع ضمن جمموعة أجزاء حديثية، وطبع يف) ( هـ281)ذكر ابن أيب الدنيا 
(آخر املعجم الكبري بتحقيق محدي السلفي

حممد بن عمر املديين األصبهاين
( هـ581)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدجزء فيه ترمجة البخاري
( هـ748)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينهداية الساري لسرية البخاري
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حسني سلمان مهدي

-دار إيالف الدولية مبوبة مرتبة- البن حجر  (هدي الساري)سرية اإلمام البخاري من 
الكويت

عناية
مساعد بن حامد الزهراين
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1162)إمساعيل بن حممد العجلوين الفوائد الدراري يف ترمجة اإلمام البخاري
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ1342)عبد السالم املباركفوري 2/1سيد الفقهاء وإمام احملدثني - سرية اإلمام البخاري  ترمجة
عبد العليم البستوي. د

القاهرة- دار اإلصباح أمحد بن عطية الوكيلاإلمام البخاري إىل من جيهله ويطعن يف صحيحه

جامعة اإلمام حممد بنعلي بن عبد العزيز الشبل( هـ310)اإلمام أبو جعفر بن جرير الطربي 
الرايض- سعود 

شهاب الدين، أمحد بن حممد املقري5/1 ( هـ544)أزهار الرايض يف أخبار عياض  
( هـ1041)التلمساين 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي عمر. د

من كتابه ( هـ562)سرية اإلمام أيب سعد السمعاين التميمي املروزي 
(األنساب)

مكتبة نظام يعقويب
البحرين- اخلاصة 

استخلصها وحققها
حيىي بن حممود بن جنيد

البلقيين، عبد الرمحن بن عمر( هـ805سراج الدين، عمر بن رسالن، املتوىف عام )ترمجة البلقيين 
( هـ824)

دار النوادر اللبنانية حتقيق
نور حممود أمحد احليله

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن3/1 ( هـ852)اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
إبراهيم عبد اجمليد

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنإرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم برتمجة السخاوي
( هـ902)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
سعد بن فجحان الدوسري. د
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وجهوده يف، عصره وحياته وآاثره، ( هـ911)جالل الدين السيوطي 
الدرس اللغوي

-املكتب اإلسالمي طاهر سليمان محوده
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية العريب الدائز الفرايطي( هـ1134)اإلمام عبد هللا بن سامل البصري املكي 
بريوت

الرايض- مكتبة التوبة عبد الرمحن طيب بعكر( هـ1182)مصلح اليمن حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين 

وتراجم ( هـ1270)يتضمن سرية اإلمام اآللوسي الكبري - أعالم العراق 
نوابغ اآللوسيني وأتبني العلماء واألدابء

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1416)حممد هبجة األثري  عناية
الداين بن منري آل زهوي

عصره وجمتمعه وحياته العلمية) ( هـ1270)ذكرى أيب الثناء األلوسي 
(واألدبية والتارخيية والسياسية ومؤلفاته

بريوت- دار اللؤلؤة ( هـ1391)عباس العزاوي  عناية
الداين بن منري آل زهوي

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1306)حممد البشري اإلبراهيمي سريته بقلمه- من أان؟ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا  حتقيق
رابح بن خواي. د

حياته - ( هـ1335)أديب علماء دمشق الشيخ عبد الرزاق البيطار 
وإجازاته

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن انصر العجمي
بريوت

العالمة احملدث أمحد بن حممد شاكر وجهوده يف الدعوة واإلصالح خالل
( هـ1377 - 1309)القرن املاضي 

الرايض- مكتبة الرشد أبو العال بن راشد الراشد تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر (( هـ1377)يوميات العالمة أمحد حممد شاكر )يوميات عامل 
بريوت

حققها وشرحها وصورها
أشرف بن عبد املقصود
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-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر ( هـ1368عام )رحليت إىل احلجاز وجند - أايم يف اجلزيرة 
بريوت

حتقيق وتعليق
أشرف عبد املقصود

مكة- دار طيبة اخلضراء أمحد بن غامن األسديحياته وآاثره - ( هـ1386)اإلمام عبد الرمحن بن حيىي املعلمي 

-دار التوحيد للنشر أمني بن أمحد السعديمن املواقف والعرب ( هـ1391)نفائس الدرر مبا يف سرية العالمة البيحاين 
الرايض

ــم  دراسة حتليلية لسرية الشيخ حممد حممد األمني الشنقيطي- صناعة العاِل
( هـ1393)رمحه هللا 

بريوت- دار ابن حزم يوسف مازي

املستوطن حيدر آابد ( هـ1393)العالمة عبد العزيز بن حممد السماعيل 
سريته وجهوده العلمية والدعوية ويتضمن حتقيق بعض رسائله- السند 

دار النفائسوليد بن علي آل عبد املنعم
واملخطوطات بربيدة

( هـ1402)احملدث الكبري والداعية اجلليل الشيخ حممد زكراي الكاندهلوي 
حياته وجهوده العلمية والتعريف أبهم مؤلفاته- 

-دار البشائر اإلسالمية حممد رمحة هللا حممد انظم الندوي
بريوت

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل منحة الكبري املتعايل إىل شعر وأخبار حممد تقي الدين اهلاليل
الكويت

ضبط وتعليق واستدراك
مشهور بن حسن آل سلمان

-املكتب اإلسالمي حممد بن أمحد سيد أمحد( هـ1415)الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
بريوت

1417)عامل الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ حممد بن سليمان آل جراح 
سريته ومراسالته وآاثره العلمية -(هـ

مركز البحوثوليد بن عبد هللا املنيس
والدراسات الكويتية
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اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري وسريته
( هـ1418) 2/1وأقواله ورحالته 

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد األول بن محاد األنصاري

اإلهباج برتمجة العالمة احملدث أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي
ودار احلديث بدماج ( هـ1422)

صنعاء- دار شرقني محيد بن قائد العتمي

-مكتبة صنعاء األثرية عدانن بن حسني املصقرينبذة خمتصرة عن جهود اإلمام الوادعي وطالبه الربرة
صنعاء

قضاء الوطر يف ترمجة عالمة قطر رئيس القضاة أمحد بن حجر البوطامي
( هـ1423)البنعلي 

بريوت- دار اللؤلؤة إمساعيل بن غصاب العدوي

-املكتب اإلسالمي حممد بن انصر العجميوخزانته الشاويشية ( هـ1434)العامل املؤرخ الشيخ زهري الشاويش 
بريوت

املدينة- الناشر املتميز حممد بن عزي بن علوان الوصايب( هـ1436)اخلرب الوايف يف ترمجة العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب 

1442)إضاءات من حياة الشيخ احملدث حممد بن علي بن آدم اإلتيويب 
(من خالل صحبته ثالثني عاما )(هـ

سلف للبحوثسامل بن صاحل العماري
مكة- والدراسات 

النجم البادي يف ترمجة العالمة احملدث السلفي حيىي بن عثمان املدرس
عظيم آابدي، املدرس ابملسجد احلرام، ومعه إرشاد الساري مبعرفة من تدبج

–دار األوراق الثقافية أمحد بن عمر ابزمول
جدة

الكنز الفريد يف ترمجة العالمة حممد مطيع احلافظ وأعماله وما له من
االتصاالت واألسانيد

-دار البشائر اإلسالمية حممد أكرم الندوي
بريوت
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الفصول املضية من سرية الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخلي وجهوده
العلمية والدعوية

–دار املرياث النبوي خالد بن ضحوي العنـزي
اجلزائر
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القرن)املدرسون يف املسجد احلرام من القرن األول حىت العصر احلاضر 
4/1 (اخلامس عشر

الرايض- مكتبة الرشد منصور بن حممد النقيب

تراجم ألئمة احلرمني الشريفني وخطبائها منذ عهد- اتريخ أمة يف سري أئمة 
5/1 هـ 1432النبوة إىل سنة 

مركز اتريخ مكة املكرمةصاحل بن عبد هللا بن محيد
مكة- 

مكة- مكتبة األسدي عبد الرمحن بن حممد احلذيفيالغيث اهلاتن من تراجم أئمة املسجد احلرام يف القرن اهلجري الثامن

مكة- مكتبة األسدي عبد الرمحن بن حممد احلذيفيالسفر اجلامع ألئمة خطباء املسجد احلرام يف القرن التاسع

مؤسسة الفرقان للرتاثعبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي2/1أعالم املكيني من القرن التاسع إىل القرن الرابع عشر اهلجري 
لندن- اإلسالمي 

 -648)مناهل العلم ابلبلد احلرام وأعالم املكيات خالل العصر اململوكي 
( هـ923

اندي مكة الثقايف األديبفوزي حممد عبده الساعايت

قضاة مكة املكرمة من القرن األول اهلجري حىت العصر احلاضر، مع
2/1إكمال له 

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي إكمال
عبد الرمحن احلذيفي ومنصور النقيب

دمشق- دار سعد الدين عارف أمحد عبد الغيناتريخ أمراء مكة املكرمة

1131)سرية أمري احلرمني الشريف عبد الكرمي بن حممد بن يعلى الربكايت 
وبنيه وأحفاده من األمراء واألعيان (هـ

الشريف انصر بن علي الكرميي
والشريف إبراهيم بن منصور األمري

بريوت- شركة الراين 

57   من 55صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
تراجم أعالم احلرمني الشريفني :املوضوع 

28:الفئة   تراجم األعالم ووفياهتم وأنساهبم وطبقاهتم

دمشق- دار سعد الدين عارف أمحد عبد الغيناتريخ أمراء املدينة املنورة

علماء من القرن الثالث)سلم الوصول إىل تراجم علماء مدينة الرسول 
(عشر وما بعده

محزة بن حامد القرعاين األفريقي
املالكي

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

تقريظ
الشيخ أمحد بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي

رئيس علماء- اإلمام الفقيه احملدث الشيخ حممد عابد السندي األنصاري 
( هـ1257 - 1190)املدينة يف عصره 

-دار البشائر اإلسالمية سائد بكداش
بريوت

نظم الدرر يف اختصار نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل أهل مكة من
القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر، مع ذيله نثر الدرر يف تذييل نظم الدرر

عبد هللا بن حممد الغازي املكي
( هـ1365)

مكة- املكتبة األسدية  دراسة وحتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

من كبار علماء - ( هـ1392)الشيخ العالمة احملدث عبد الرزاق محزة 
احلرمني الشريفني

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن أمحد سيد أمحد
بريوت
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الرايض- دار عامل الكتب فهد بن عبد العزيز السنيديرمحه هللا، رحلة يف أعماق القارة املنسية ( هـ1434)يف صحبة السميط 

الكويت- مكتبة آفاق عبد العزيز بن سعود العويدأسطورة العمل اإلغاثي- عبد الرمحن السميط 

املؤلفنورية بنت محود السميطأخي احلبيب عبد الرمحن السميط، ومضات من سريته ودعوته

املؤلفموسى بن عبد العزيز املوسىأبو املساكني- عبد العزيز بن عبد هللا املوسى 

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن حممد السدحانصاحلون عرفتهم

الرايض- دار العقيدة عبد السالم بن صاحل العيرييأخبار األخيار من العلماء والدعاة والعباد والتجار
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