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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

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

العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات في تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،والمخطوطات

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

الكتب القائمة إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاب اختيار  مع الوضع في االعتبارمصدره، 

والشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمفي االستدالل 

 .والسلوك

، 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  والله حسبي وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال بالله، وصلى الله على نبينا محمد،
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 ١ 

 الفهرس

 معاجم وفهارس - ٠١

 مخطوطات – ٠٢

 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

معاجم وفهارس :املوضوع 
30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

الرايض- دار الراية حممد بن عبد الرمحن املغراوياملصادر العلمية يف الدفاع عن العقيدة السلفية

املنهج والتعريف أبهم مؤلفات العقيدة- اتريخ التدوين يف أصول الدين 
املطبوعة من البداية إىل القرن الرابع عشر

املدينة- دار النصيحة طارق بن سعيد القحطاين

الرايض- دار الصميعي عبد اإلله بن عثمان الشايع(كتب العقيدة: اجملموعة األوىل)كتب أثىن عليها العلماء 

الرايض- مدار الوطن سليمان بن حممد بن عبد هللا(تقدم يف العقيدة)مذكرة ببعض كتب أهل السنة واجلماعة يف العقيدة  تقدمي
الشيخ عبد هللا بن جربين

الرايض- دار املسلم عبد الرمحن بن ظافر القشرييكشاف املسائل الفقهية والعقدية يف تفسري أضواء البيان

جهود) هـ 1430دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حىت عام 
(األمة خالل مخسة عشر قران

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
جدة- مبعهد الشاطيب 

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية(مكرر يف كتب علوم القرآن)دليل مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة 
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

موضوعات الرسائل العلمية املسجلة يف قسم التفسري وعلوم القرآن يف كلية
 هـ1431القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية منذ إنشائها إىل عام 

املدينة- دار امليمنة  إعداد
أمني بن عائش املزيين. د

أم عبد هللا بنت حمروس وحممد محزةكتب السنة: فهرس الفهارس
سعد

الرايض- دار طيبة 

11   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

-إدارة ترمجان السنة مفتاح كنوز السنة
ابكستان

نقلها إىل العربية
حممد فؤاد عبد الباقي

حممد بن خري بن عمر األشبيلي(فهرس لكتب احلديث)فهرس ابن خري األشبيلي 
( هـ575)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف

الرايض- دار األلوكة حممد خري رمضان يوسفالدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف

املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الشريف، وهو تكملة ومستدرك على
3/1دليل مؤلفات احلديث الشريف  

الرايض- مكتبة الرشد حممد خري رمضان يوسف

بريوت- دار ابن حزم حميي الدين عطية وآخرون2/1دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة القدمية واحلديثة 

املنظومات احلديثية وشروحها من القرن السابع اهلجري إىل القرن اخلامس
عشر وأثرها يف خدمة علوم احلديث

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن قاسم القامسي
األردن- 

من القرن السابع إىل منتصف القرن الرابع)املؤلفات يف نظم علوم احلديث 
(عشر

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماش
النبوية

الرايض- دار الصميعي يوسف بن حممد العتيق(تقدم يف األجزاء احلديثية)التعريف مبا أفرد من األحاديث ابلتصنيف  تقدمي
ابسم اجلوابرة وعلي بن حسن. د

دليل الرسائل العلمية املناقشة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من
جامعة أم القرى - 1438 إىل 1392عام 

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
أشرف بن حممود الكناين. د

11   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

 هـ1401من عام )دليل الرسائل العلمية يف قسم الدراسات اإلسالمية 
( هـ1439حىت هناية عام 

-جامعة امللك سعود 
الرايض

معجم شامل ألمساء الكتب املشروحة يف الرتاث- جامع الشروح واحلواشي 
2/1اإلسالمي وبيان شروحها 

جدة- دار املنهاج عبد هللا بن حممد احلبشي

 هـ للمؤلفني الذين1425ما طبع حىت سنة )موسوعة املطبوعات العربية 
( هـ إال أن يكونوا من املشاهري1200ماتوا قبل 

-بيت األفكار الدولية حسان عبد املنان
الرايض

بريوت- دار صادر يوسف إليان سركيسجامع التصانيف احلديثة اليت طبعت يف البالد الشرقية والغربية واألمريكية

مؤسسة الفرقان للرتاث( هـ377)الندمي، حممد بن إسحاق 3/1الفهرست 
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
أمين فؤاد سيد. د

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا2/1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
( هـ1067)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
2/1

إمساعيل ابشا بن حممد أمني
( هـ1339)البغدادي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي(كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون)ذيل 
( هـ1363)

لطائف لنشر الكتب
الكويت- والرسائل 

حتقيق
فيصل يوسف العلي

مؤسسة الدرر السنية( كتاب2000حتوي فهرسة أمساء قرابة )خزانة الكتب  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

11   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمالدليل إىل املتون العلمية

كتاب يعىن بتصنيف وتنظيم الكتب الشرعية- ترتيب الكتب على الكتب 
والعربية يف املكتبات

الرايض- دار الدرر عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

الرايض- دار الدرر عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمدليل غري املختصني إىل بعض الكتب الشرعية والعربية

إمساعيل ابشا بن حممد أمني2/1هدية العارفني، أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني 
( هـ1339)البغدادي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

املعروف اببن)علي بن أجنب الدر الثمني يف أمساء املصنفني
( هـ674 )(الساعي

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

تعليق/حتقيق
أمحد شوقي وحممد سعيد

سليمان بن عبد الرمحن بن محدانكشف النقاب عن مؤلفات األصحاب
( هـ1397)

الرايض- دار الصميعي 

املؤلفعبد هللا بن حممد الطريقي(8/1) هـ 1420 إىل 241معجم مصنفات احلنابلة من وفيات 

عمان- دار املبادرة مدين بن مجال الصاحلمعجم التعريفات العلمية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

الرايض- مدار الوطن حممد صاحل املنجدالدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية

11   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلماناإلشارات إىل أمساء الرسائل املودعة يف بطون اجمللدات واجملالت

مؤسسة الفرقان للرتاث8/1فهرس جماميع املكتبات اخلاصة بدار الكتب املصرية 
لندن- اإلسالمي 

دمشق- دار ابن كثري حممد بن موسى الشريفمعجم املصطلحات والرتاكيب واألمثال املتداولة

الرايض- دار الثلوثية حممد بن انصر العبوديمعجم الداينة والتدين

مركز التاريخ العريب3/1معجم مصطلحات األداين 
مصر- للنشر 

إشراف
أمحد الشرقاوي وهبة النادي

الرايض- دار القبس عبد العزيز بن عبد هللا الشايع(أماين العلماء يف التأليف والتصنيف)األماين العلمية  تقدمي
عبد العزيز بن حممد السدحان. د

فهرس مصنفات اإلمام أيب عبد هللا، حممد بن إمساعيل البخاري، املنشورة
فيما عدا الصحيح

الرايض- دار العاصمة أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد املدخل إىل آاثر شيخ االسالم ابن تيمية وما حلقها من أعمال

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التقريب لعلوم ابن القيم

11   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

مكة- دار عامل الفوائد جلنة من الباحثني2/1الفهارس العلمية آلاثر اإلمام ابن قيم اجلوزية 

بريوت- دار الرايحني ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي مصنفات شيخ اإلسالم ابن حجر عناية
حمفوظ أمحد السهليت

عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد هــ1329مؤلفات إمام الدعوة السلفية وأبناؤه وأحفاده حىت 
الرمحن آل الشيخ

الرايض- مكتبة الرشد 

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن حممد األنصاريالتقريب لعلوم وفقه اإلمام حممد بن عبد الوهاب وذكر موارده

الرايض- دار العقيدة عبد هللا بن حممد العسكرالبنية والغاية والفائدة املرجعية- فهارس مكتبات العلماء يف جند  تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

مكة- دار عامل الفوائد زاهر بن حممد الشهري2/1الفهارس الشاملة آلاثر الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الرمحن الشمراينثبت مؤلفات احملدث الكبري اإلمام حممد بن انصر الدين األلباين

الرايض- دار املؤيد حممد بن حسن الشيخ( كتاب100فهرس ملا يقارب )التقريب لعلوم األلباين 

(فهرس املسائل اليت انقشها األلباين)إرشاد القاصي والداين إىل فقه األلباين 
(تقدم يف فتاوى لعلماء شىت)

مصر- دار البخاري نظري رمضان حجي

11   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

جامع األحاديث واآلاثر اليت خرجها وحكم عليها الشيخ األلباين يف مجيع
كتبه

-املكتبة اإلسالمية أمحد بن حممد آل عبد اللطيف
األردن

اجلامع املفهرس لألحاديث النبوية واآلاثر السلفية اليت حكم عليها الشيخ
2/1مقبل الوادعي 

-مكتبة العلوم واحلكم خالد بن حممد الذماري
مصر

-املكتب اإلسالمي منذر حممد سعيد أبو شعر( هـ1418)معجم حممود حممد شاكر 
بريوت

-دار الكتب العلمية حيىي مرادمعجم أمساء املستشرقني
بريوت

الرايض- دار الثلوثية حممد بن سعود احلمدمعجم كتب السري الذاتية يف العصر احلديث

دار الفتح للدراساتحممد بن عبد هللا آل رشيد( نسابة2110)معجم النسابني من القرن األول اهلجري إىل العصر احلاضر 
الشارقة- والنشر 

بريوت- دار صادر ( هـ626)ايقوت احلموي الرومي 7/1معجم البلدان 

عبد هللا بن عبد العزيز البكريمعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع
( هـ487)األندلسي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
مصطفى السقا

مكة- دار مكة عاتق بن غيث البالدي5/1معجم معامل احلجاز 

11   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
معاجم وفهارس :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

-مكتبة دار البيان حممد الزحيلي وعبد احلق محيشمعجم مصطلحات القضاء الشرعي
دمشق

معجم يف العربية ومفردات العقيدة والقرآن الكرمي- معجم لغة الشريعة 
4/1وعلومه واحلديث الشريف ومصطلحه والفقه وأصوله 

-دار البشائر اإلسالمية سعدي أبو حبيب
بريوت

www.almoqneعبد هللا بن حممد الشمراينجتريد السرقات العلمية واألدبية يف الرتاث العريب واإلسالمي
a.com

11   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
خمطوطات :املوضوع 

30:الفئة  معاجم وفهارس وخمطوطات

منشورات مكتبة األسدفهرس املخطوطات العربية احملفوظة
دمشق- 

1420)حممد انصر الدين األلباين فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

-سقيفة الصفا العلمية حممد السيد الدغيم3/1فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية يف املكتبة السليمانية 
جدة

تقدمي مدير املكتبة السليمانية
أمري أشكل موحدة

بريوت- دار مكتبة احلياة خمطوطات جزائرية يف مكتبات اسطنبول مجع وترتيب
حممد بن عبد الكرمي. د

دار الكتب والواثئق4/1فهرس املخطوطات العربية بدار الكتب املصرية 
القاهرة– القومية 

-سقيفة الصفا العلمية فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الشريف
جدة

الفهرس الوصفي للنسخ اخلطية ملؤلفات اإلمام احملدث يوسف ابن
عبداهلادي املعروف اببن املربد احملفوظة بدار الكتب املصرية

أبو املنذر األزهري، صاحل بن حممد
بن عبد الفتاح

الكويت- دار غراس 

الرايض- دار أشبيليا انصر بن سعود السالمةمعجم مؤلفات ابن عبد اهلادي املخطوطة مبكتبات العامل

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عبد العزيز الشبلاألثبات يف خمطوطات األئمة ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب
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الرائسة العامة لشؤونجلنة من الباحثني12/1فهرس خمطوطات مكتبة احلرم املكي الشريف 
املسجد احلرام واملسجد

تقدمي الشيخ
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس. د

مؤسسة الفرقان للرتاث(موريتانيا)فهرس خمطوطات نعمه ووالته 
لندن- اإلسالمي 

فهرسة
أمحد ولد حممد حيىي

مكتبة أكادميية شبلي- وضع املخطوطات العربية يف املكتبات اهلندية 
النعماين منوذجا

علم إلحياء الرتاثصاحب عامل األعظمي الندوي
-واخلدمات الرقمية 

-وزارة التعليم العايل عبد الصمد بن عبد القدوس النذيرفهرس خمطوطات خزانة جامع بومباي
امللحقية الثقافية

ألمحد بن« أبيات االستشهاد»يقع ضمن كتاب ) 2/1نوادر املخطوطات 
(( هـ395)فارس اللغوي 

1408)عبد السالم حممد هارون 
(هـ

بريوت- دار اجليل 

صناعة املخطوطات يف جند ما بني منتصفي القرنني العاشر حىت الرابع عشر
اهلجريني

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن حممد املنيف
األردن- 

مناذج جملموعة من نوادر املخطوطات- نوادر املخطوطات السعودية 
احملفوظة بدارة امللك عبد العزيز

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

املؤلفعبد احملسن بن عبد العزيز آل الشيخ2/1الفهرس املُصّور ملخطوطات ومصّورات مكتبة الرايض السعودية العامة 

فهارس املخطوطات األصلية احملفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

-مركز امللك فيصل عمار سعيد متالت
الرايض

تقدمي
سعود بن صاحل السرحان.د
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-دارة امللك عبد العزيز حسان بن إبراهيم الرديعانفهرس املخطوطات األصلية يف مدينة حائل
الرايض

مجع وعناية( هـ1421)محد بن حممد اجلاسر خمطوطات جديرة ابلدراسة والنشر
فهد بن حممد الدبوس

-املكتب اإلسالمي ( هـ1439)حممد بن لطفي الصباغ خمطوطات إسالمية بني يدي اليهود
بريوت

الرايض- دار الراية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد معرفة النسخ والصحف احلديثية

مكتبة نظام يعقويبحممد خري رمضان يوسففوائد حاضرة من طرر املخطوطات والكتب النادرة
البحرين- اخلاصة 
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