
www.saaid.net/kutob 
 

 

 

 الكتب المؤلفة فيبعوالي  فهرس  

 الفرائض

 

 ماجد بن سليمان الرسي ،سليمان يأب تأليف

 
 هجري ١٤٤٣، لعام ربيع األول

 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob


 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

 ،الفرائض فنالمصنفة 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 مونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضاختيار  في االعتبار

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

، 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

من أراد أن يحصل على فعلى  ،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،

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، انومن تبعهم بإحس

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

:املوضوع  فرائض
10:الفئة  فرائض

حمفوظ بن أمحد الكلوذاين البغداديكتاب التهذيب يف الفرائض
( هـ510)احلنبلي 

جدة- دار اخلراز  دراسة/حتقيق
راشد بن حممد اهلزاع. د

شرح املنظومة الرحبية حملمد بن علي)هتذيب األحاديث يف علم املواريث 
(( هـ577)الرحيب 

إبراهيم بن أيب القاسم احلكمي
( هـ959)

احملقق حتقيق
حممد بن حمسن الديباجي

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدحاشية الرحبية يف علم الفرائض
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1426)رشيد بن حممد القيسي اهلدية شرح الرحبية يف علم املواريث عناية
سعد بن عبد هللا السعدان

بدر الدين حممد بن حممد املارديين2/1شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة 
( هـ912)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد بن سليمان العريين. د

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي2/1هناية اهلداية إىل حترير الكفاية يف علم الفرائض 
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- دار ابن خزمية  حتقيق
عبد الرزاق أمحد حسن. د

شرح القصيدة الالمية يف الفرائض احلنبلية، لنصر هللا البغدادي، ويف أوهلا
جمموع نفيس حيوي مخس منظومات يف الفرائض

عثمان بن حممد بن قايد النجدي
( هـ1097)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
فيصل يوسف العلي

صاحل بن حسن األزهري البهويت6/1عمدة كل فارض يف علم الوصااي والفرائض 
( هـ1121)احلنبلي 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
طارق بن سعيد احلميد

حملمد بن حجازي الربهاين)شرح منظومة القالئد الربهانية يف علم الفرائض 
( هـ1205

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

3   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فرائض

10:الفئة  فرائض

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحنالنقوش الذهبية على القالئد الربهانية
( هـ1430)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

ختريج وتعليق
طارق بن حممد اخلويطر. د

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالفوائد اجللية يف املباحث الفرضية
( هـ1420)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

التعليقات املرضية على الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية للشيخ
-اختيارات شيخ اإلسالم يف الفرائض – : عبدالعزيز بن ابز، ملحق به

جدة– مكتبة الشنقيطي هشام بن إبراهيم أبو شام

خمتصر يف علم الفرائض للشيخ حافظ)الشعاع الفائض شرح النور الفائض 
(( هـ1377)احلكمي 

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن أمحد ظفراين

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتسهيل الفرائض
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتلخيص فقه الفرائض
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

عبد الكرمي بن حممد الالحمكتاب الفرائض
( هـ1438)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

الرايض- مكتبة املعارف صاحل بن فوزان الفوزانرسالة ماجستري- التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية 

صنعاء- دار اآلاثر زايد بن حسن الوصايب العمرياجلامع يف أحاديث وآاثر الفرائض حتقيق
الشيخ حيىي بن علي احلجوري

3   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  فرائض

10:الفئة  فرائض

الرايض- دار التدمرية سعد بن تركي اخلثالنتسهيل حساب الفرائض

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(60 - 50 / 4)تقع يف الفتاوى الكربى )مسائل يف الفرائـض 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

مكة- دار طيبة اخلضراء انصر بن حممد الغامديالتخارج بني الورثة، أحكامه وصوره يف الفقه اإلسالمي

-دار كنوز أشبيليا فهد بن عبد هللا آل طالباملسائل الفقهية امللقبة يف غري الفرائض مع تطبيقات معاصرة
الرايض

الرايض- دار التدمرية عبد هللا دهيكل السلميآايت املواريث ودالاللتها التشريعية

3   من 3صفحة 
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