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فهرس بعوالي الكتب المؤلفة في
صـنِّـف فيه
علوم الحديث وما ُ
تأليف أبي سليمان ،ماجد بن سليمان الرسي
غرة محرم ،لعام  1331هجري

بسم اهلل الرحمـن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد :
فقد يسر اهلل – مبنه وفضله – القيام هبذا الفهرس الذي يضم عوايل الكتب املصنفة يف علوم الحديث ،وذلك
مسامهة متواضعة مين يف تقريب العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر واملكتبات العامة ،وقد ذكرت مع اسم
كل كتاب اسم املؤلف واحملقق ودار النشر ،لتيسري احلصول على الكتاب من مصدره ،مع الوضع يف االعتبار
اختيار أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا ،وذلك بانتقاء الكتب القائمة يف االستدالل على كتاب اهلل
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وطريقة السلف الصاحل يف العقيدة والشريعة والسلوك.
وضعت فِهرسا للمواضيع العلمية املندرجة حتت الفهرس ،لتقريب الوصول إىل املعلومة
ويف الصفحة التالية
ُ
املطلوبة.
وبعد :فهذا جهد املقل ،فما كان من صواب فبتوفيق اهلل وحده ال شريك له ،وما كان من خطأ فبقصوري
وتقصريي ،فمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يبخل علي بنصحه ،فالدين النصيحة كما جاء يف احلديث.
وللعلم ؛ فإنه يتم حتديث املعلومات احملتواة يف هذا الـثـَّـبت بصفة مستمرة ،فعلى من أراد أن حيصل على النسخة
احلديثة أن يرجع إىل موقع الـثـَّـبت يف صفحيت

اخلاصة www.saaid.net/kutob

واهلل حسيب وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وصلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
ومن تبعهم بإحسان.
وكتبه أبو سليمان  /ماجد بن سليمان الرسي ،يف غرة حمرم ،لعام  1441هجري.
اململكة العربية

السعودية ،هاتف majed.alrassi@gmail.com ، 00966-505906761

1

فهرس
 - 11علم علوم احلديث
 - 10قواعد التخريج واجلرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
 - 10شروح البيقونية
 - 14شروح ألفييت السيوطي والعراقي
 - 10شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
 - 10حبوث يف مقدمة ابن الصالح
 - 10كتب متنوعة يف مصطلح احلديث
 - 10فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث
 - 10فتاوى يف علم املصطلح
 - 11كتب الطبقات
 - 11كتب التواريخ
 - 10معرفة الصحابة
 - 10ألقاب وكىن
 - 14كتب الثقات
 - 10كتب الضعفاء والوضاعني
 - 10الكمال يف أمساء الرجال وخمتصراته
 - 10كتب الرتاجم والسؤاالت
 - 10أحكام متأخرين يف اجلرح والتعديل
 - 10املراسيل
2

 - 01املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون
 - 01دراسات على رواة معيـنـيـن
 - 00دراسات على رواة مسانيد معينة
 - 00كتب العلل
 - 04الشواهد واملتابعات والفصل بني الوصل يف الروايات
 - 00دراسات على أسانيد وروايات
 - 00دراسات يف كتب احلديث
 - 00تصحيفات حديثية
 - 00تراجم أعالم احلديث
 - 00جهود علماء يف علم احلديث
 - 01مناهج حمدثني
 - 01كتب األثبات واملشيخات واإلجازات وأسانيد املصنفات واملسلسالت

3

الفئة :
الموضوع :

06
علم علوـ الحديث

علوـ الحديث
المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

السماع كالقراءة كاإلجازة كأىميتها في العصور المتقدمة كالمتأخرة،

محمد سليم توكلنا ( 1323ىػ)

تحقيق
محمد بن أحمد التمتماني

دار الحديث الكتانية –

التاريخ كأىميتو في ركاية الحديث كمعرفة الرجاؿ

ملفي بن حسن الشهرم

دار المحدثين

علم علل الحديث كدكره في حفظ السنة النبوية

كصي اهلل بن محمد عباس

دار اإلماـ أحمد  -مصر

علم األثبات كمعاجم الشيوخ كالمشيخات كفن كتابة التراجم

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

دار التوحيد للنشر -

اسم الكتاب
كيليو :ثبت الشيخ محمد سليم توكلنا

المغرب

للتحقيقات العلمية -

الرياض

صفحة  1من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التحقيق بين ضبط النص كالتعليق عليو

بشار عواد معركؼ كجماعة

صيانة الكتاب – حراسة الكتاب المعاصر من األخطاء كالتغريب

ذياب بن سعد الغامدم

أخطار على المراجع العلمية ألئمة السلف

عثماف بن عبد القادر الصوفي

دار الفاركؽ  -الطائف

تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين كإصبلح الركاة كالنساخ المحققين

بشار عواد معركؼ

دار الغرب اإلسبلمي -

اللغويوف كالمحدثوف كمنهجهم في توثيق النصوص

عبد التواب بن حسن األكرت

المكتبة األزىرية للتراث

توثيق النصوص كضبطها عند المحدثين

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

دار التوحيد للنشر -

قواعد تحقيق النصوص

إبراىيم بن عبد العزيز اليحيى

دار المقتبس  -بيركت

جهود علماء الحديث في توثيق النصوص كضبطها

عبد اهلل محمد حسن

كزارة األكقاؼ كالشؤكف

طرؽ تخريج الحديث

سعد بن عبد اهلل الحميد

مؤسسة الرسالة  -بيركت
راجعو كقدـ لو
زىير الشاكيش

مركز ابن تيمية – الرياض

بيركت

الرياض

اإلسبلمية – الكويت
عناية
ماىر آؿ مبارؾ

دار الصميعي  -الرياض

صفحة  2من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

علم تخريج األحاديث (أصولو – طرائقو  -مناىجو )

محمد محمود بكار

دار طيبة  -الرياض

تخريج الحديث

عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع

الدار المالكية  -تونس

التأصيل ألصوؿ التخريج كقواعد الجرح كالتعديل

بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1429

دار العاصمة  -الرياض

شفاء العليل بألفاظ كقواعد الجرح كالتعديل

مصطفى بن إسماعيل المأربي

علم أصوؿ الجرح كالتعديل

أمين بوالكم

دار ابن عفاف  -الخبر

المنهج اإلسبلمي في الجرح كالتعديل

فاركؽ حمادة

دار طيبة  -الرياض

فوائد كقواعد في الجرح كالتعديل كعلوـ الحديث (استقراء لكتب

أبو أسامة إسبلـ النجار

دار أضواء السلف -

ىػ)

المعلمي اليماني)

تقديم
الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي

دار طيبة  -الرياض

الرياض

إيضاح السبيل في شرح إتحاؼ النبيل بمهمات علم الجرح كالتعديل

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

دار ابن الجوزم  -الدماـ

المحرر في الجرح كالتعديل

حمد بن إبراىيم العثماف

مكتبة أىل األثر -
الكويت
صفحة  3من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

معجم الجرح كالتعديل

نجم عبد الرحمن خلف

دار الراية  -الرياض

ضوابط الجرح كالتعديل ،مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن

عبد العزيز بن محمد آؿ

مكتبة العبيكاف  -الرياض

دراسات في الجرح كالتعديل

محمد ضياء الرحمن األعظمي

عالم الكتب  -بيركت

أبي إسحاؽ السبيعي

عبداللطيف

استخراج كتعليق
خليل بن محمد العربي

كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ كعبارات الجرح كالتعديل (جمع من
كتب الذىبي)

دار اإلماـ البخارم -
قطر

قواعد منهجية في الجرح كالتعديل

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

المدخل إلى أصوؿ علمي الجرح كالتعديل كعلل الحديث بشرح

عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد

دار المحدث  -الرياض

المركيات عن أئمة الحديث
المنتخب من كتاب :تقدمة المعرفة لكتاب الجرح كالتعديل ،ابن أبي

دار اإلماـ مالك  -أبو

عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد

ظبي

حاتم ،عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازم
كتب تراجم الرجاؿ بين الجرح كالتعديل

صالح بن سعد اللحيداف

قاعدة في الجرح كالتعديل كقاعدة في المؤرخين

السبكي ،عبد الوىاب بن علي
( 771ىػ)

دار طويق  -الرياض
تحقيق
عبد الفتاح أبو غدة

دار الوعي  -حلب

صفحة  4من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

قرائن ترجيح التعديل كالترجيح

عبد العزيز بن صالح اللحيداف

دار التدمرية  -الرياض

رسالة ميزاف الجرح كالتعديل للقاسمي  -عرض كنقد

بساـ بن عبد اهلل العطاكم

مكتبة الرشد  -الرياض

علم الرجاؿ

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

علم الرجاؿ  -نشأتو كتطوره من القرف األكؿ الى القرف التاسع

محمد بن مطر الزىراني

مكتبة دار المنهاج -

علم الرجاؿ كأىميتو

علي بن حسن الحلبي

دار الراية  -الرياض

علم طبقات المحدثين أىميتو كفوائده

أسعد سالم تيم

مكتبة الرشد  -الرياض

إعبلؿ التصريح بالسماع في األسانيد  -دراسة نظرية تطبيقية

مريم بنت أحمد األحيدب

دار الصميعي  -الرياض

ظاىرة تضعيف األحاديث بين الرد كالقبوؿ

ذياب بن سعد الغامدم

دراسة األسانيد

عبد العزيز العثيم كعطا اهلل بن فيض

( 1386ىػ)

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الراية  -الرياض

الرياض

تقريظ
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار األكراؽ الثقافية –
جدة
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  5من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

قواعد التخريج والجرح والتعديل ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

دراسة األسانيد

عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع

الدار المالكية  -تونس

القواعد الحديثية 2/1

طارؽ بن عوض اهلل

دار ابن القيم  -الدماـ

المعجم الوجيز في اصطبلحات أىل الحديث

أيمن السيد عبد الفتاح

دار الفاركؽ الحديثة -
القاىرة

صفحة  6من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
شروح البيقونية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فتح القادر المعين المغيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث

عبد القادر بن جبلؿ الدين المحلي

تحقيق/تخريج
محمد بن إسماعيل البهوار

مكتبة دار الحجاز -

التعليقات األثرية على المنظومة البيقونية

طو محمد البيقوني ( 1080ىػ)

تعليق
علي بن حسن الحلبي

دار ابن الجوزم  -الدماـ

شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية في المصطلح ،مع حاشية الشيخ

الزرقاني ،محمد بن عبد الباقي

تعليق كتخريج
صبلح محمد محمد عويضة

دار الكتب العلمية -

صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في المصطلح

محمد بن محمد البديرم الدمياطي

تحقيق
نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

محمد بدر الدين الحسني ( 1354تحقيق
أحمد سليم الحمامي
ىػ)

(بعد  1065ىػ)

عطية األجهورم ( 1190ىػ)

( 1122ىػ)

( 1140ىػ)

بيركت

دار سعد الدين  -دمشق

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

حسن محمد المشاط ( 1399ىػ)

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

ابن عثيمين ،محمد بن صالح

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىػ)

ابن صالح العثيمين

الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية ،كيليو :البياف المكمل في الشاذ

ابن جبرين ،عبد اهلل بن عبدالرحمن

كالمعلل

( 1430ىػ)

الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية

أبو مالك ،أحمد بن علي القفيلي

تحقيق كتعليق
فواز أحمد زمرلي

مصر

تحقيق
سعد بن عبد اهلل السعداف

دار الكتاب العربي -
لبناف

دار العاصمة  -الرياض
مكتبة صنعاء األثرية -
صنعاء
صفحة  7من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
شروح البيقونية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الدرر البيضانية على المنظومة البيقونية

محمد بن علي الصومعي

دار اإلماـ أحمد  -مصر

شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث

طارؽ بن عوض اهلل

دار المغني  -الرياض

الدرر النقية في شرح المنظومة البيقونية

تركي بن مسفر العبديني

البسط المستدير في شرح البيقونية للشيخ عبد الكريم الخضير

سعيد شعيب عبد اهلل

تقديم
الشيخ يحيى بن علي الحجورم

مكتبة اإلماـ الوادعي -
صنعاء

دار الكتب العلمية -
بيركت

صفحة  8من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

شروح ألفيتي السيوطي والعراقي  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

ألفية السيوطي

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

شرح
أحمد محمد شاكر

دار المعرفة  -بيركت

البحر الذم زخر في شرح ألفية األثر 4/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
أنيس بن أحمد األندكنوسي

مكتبة الغرباء األثرية -

ألػفية السيوطي في مصطلح الحديث 2/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

شرح/تعليق
محمد محيي الدين/طارؽ عوض اهلل

دار ابن القيم  -الدماـ

شرح ألفية السيوطي المسماة "إسعاؼ ذكم الوطر بشرح نظم الدرر في

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

علم األثر" 2/1

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
ابن الكماؿ ( 911ىػ)

المدينة

مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة

ألػفية العػراقي المسماة بػ ػ  :التػبصرة كالتذكرة في علوـ الحديث

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

تحقيق/دراسة
العربي الدائز الفرياطي

دار المنهاج  -الرياض

مػتػن ألػفية الحافظ العػراقي ،أك التػبصرة كالتذكرة

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

تحقيق/تعليق
د .ماىر بن ياسين الفحل

دار ابن الجوزم  -الدماـ

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

تحقيق
د .عبد اللطيف الهميم كماىر الفحل بيركت

( 806ىػ)
( 806ىػ)

شرح التبصرة كالتذكرة 2/1

( 806ىػ)

دار الكتب العلمية -

النكت الوفية بما في شرح األلفية (ألفية العراقي) 2/1

إبراىيم بن عمر البقاعي ( 885ىػ)

تحقيق/تعليق
د .ماىر بن ياسين الفحل

مكتبة الرشد  -الرياض

شرح أرجوزة التبصرة كالتذكرة للحافظ العراقي في علم الحديث النبوم

عبد الرحمن بن أبي بكر العيني

تحقيق/دراسة
د .أحمد عبد المجيد الدندراكم

شركة الرياف  -بيركت

( 893ىػ)

صفحة  9من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

شروح ألفيتي السيوطي والعراقي  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 5/1

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق/دراسة
عبد الكريم الخضير كمحمد الفهيد

دار المنهاج  -الرياض

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

مكتبة السنة  -مصر

شرح ألفية العراقي في علوـ الحديث

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

دار ابن حزـ  -بيركت

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

زكريا بن محمد األنصارم الشافعي

تحقيق/تعليق
حافظ ثناء اهلل الزاىدم

دار ابن حزـ  -بيركت

شرح الشيخ يوسف الغزم على نظمو لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر

يوسف الغزم ( 1290ىػ)

تحقيق كتعليق
فواز أحمد زمرلي

دار اإلماـ البخارم -

منحة المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث

محمد إدريس الكاندىلوم

تحقيق
ساجد عبد الرحمن الصديقي

دار البشائر اإلسبلمية -

( 902ىػ)
( 902ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

الخزرجي ( 926ىػ)

( 1394ىػ)
صعود المراقي إلى ألفية العراقي 3/1

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

قطر

بيركت
دار ابن الجوزم  -الدماـ

صفحة  10من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

شروح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر  -المتن

ابن حجر ،أحمد بن علي

إعداد
عبد اهلل بن محمد بن سفياف الحكمي

دار العاصمة  -الرياض

كماؿ الدين ،محمد بن محمد
ُّ
الش ػ ُػمػ ػنِّ ػػي القسنطيني ( 821ىػ)

دراسة كتحقيق
د .انتصار بنت قيس القيسي

مكتبة دار المنهاج -

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

دار المأثور  -الرياض

تحقيق كتعليق كتخريج
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة المعارؼ -

العسقبلني ( 852ىػ)
نتيجة النظر في نخبة الفكر (أكؿ شرح صدر لو)
نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر (نسخة محققة

ابن حجر ،أحمد بن علي

نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر البن حجر

ابن حجر ،أحمد بن علي

النكت على نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ،مع

علي بن حسن الحلبي

العالي الرتبة في شرح نظم النخبة

أحمد بن محمد بن محمد
ال ُّ
ػش ُػمػنِّػي ( 872ىػ)

على خمس مخطوطات)

تضمين الموجود من حواشي اإلماـ األلباني رحمو اهلل على (النزىة)

حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (نزىة النظر)

العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

دار ابن الجوزم  -الدماـ
تحقيق كتخريج
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

ابن قطلوبغا ،قاسم بن قطلوبغا

تحقيق
د .إبراىيم بن ناصر الناصر

مدار الوطن  -الرياض

كماؿ الدين ،محمد بن محمد

تحقيق
د .إبراىيم بن ناصر الناصر

مبل علي بن سلطاف القارم الهركم

تحقيق كتعليق
محمد كىيثم أبناء نزار تميم

المقدسي ( 906ىػ)
شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر

الرياض

مكتبة ابن عباس  -مصر

السودكني الحنفي ( 879ىػ)
حاشية الكماؿ بن أبي شريف على شرح نخبة الفكر

الرياض

( 923ىػ)

مدار الوطن  -الرياض
دار األرقم  -بيركت

صفحة  11من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

شروح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

اليواقيت كالدرر في شرح نخبة ابن حجر 2/1

المناكم ،محمد بن عبد الرؤكؼ

تحقيق
د .المرتضى الزين احمد

مكتبة الرشد  -الرياض

قضاء الوطر في نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر  -ضمنّو ُمصنِّفو

برىاف الدين بن إبراىيم محمد

دراسة كتحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

شرح نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر

ابن عثيمين ،محمد بن صالح

( 1031ىػ)
حاشية لبرىاف الدين البقاعي ،كحاشية لقاسم بن قطلوبغا 3/1

اللقاني ( 1041ىػ)

الدار األثرية  -عماف
مؤسسة الشيخ محمد
ابن صالح العثيمين

( 1421ىػ)

بهجة النظر على شرح نخبة الفكر

محمد بن صادؽ السندم المدني

تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

مؤسسة بينونة  -أبو ظبي

عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

محمود شكرم اآللوسي البغدادم

تحقيق/تعليق
إسبلـ دربالة

مكتبة الرشد  -الرياض

إتحاؼ ذكم الوطر بشرح بهجة الدرر بنظم نخبة الفكر في مصطلح

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

( 1187ىػ)
( 1342ىػ)

المؤلف

علم األثر للشيخ عبد الباسط بن محمد البورني المناسي (  1413ىػ)
تحقيق الرغبة في توضيح النخػبة

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

الجمل المفيدة في شرح الفريدة ،كىو نظم لنخبة الفكر ليوسف بن

عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

مكتبة دار المنهاج -
الرياض
دار ابن الجوزم  -الدماـ

خليل الغزم ( 1290ىػ)  ،مع رسالة في أحواؿ النظر في األخبار
شرح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر للحافظ ابن حجر

طارؽ بن عوض اهلل

دار المغني  -الرياض

صفحة  12من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

شروح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر

سعد بن عبد اهلل الحميد

القوؿ المختصر في توضيح (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر

عمر بن عبد اهلل المقبل

نوع الدراسة

الناشر
دار علوـ السنة -
الرياض
مكتبة دار المنهاج -
الرياض

صفحة  13من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

بحوث في مقدمة ابن الصالح  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

مقدمة ابن الصبلح في علوـ الحديث

ابن الصبلح ،عثماف بن عبدالرحمن تحقيق
صبلح محمد محمد عويضة
الشهرزكرم ( 643ىػ)

الناشر
دار الكتب العلمية -
بيركت

إرشاد طبلب الحقائق الى معرفة سنن خير الخبلئق (مختصر لمقدمة ابن

النوكم ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ)

تحقيق
د .نور الدين عتر

دار البشائر اإلسبلمية -

اختصار علوـ الحديث

ابن كثير ،إسماعيل بن عمر (774

تحقيق كتخريج كتعليق
د .ماىر بن ياسين الفحل

دار الميماف  -الرياض

الباعث الحثيث شرح اختصار علوـ الحديث ،البن كثير

أحمد بن محمد شاكر ( 1377ىػ)

تحقيق/تعليق
علي حسن  /الشيخ األلباني

دار العاصمة  -الرياض

حاشية على اختصار علوـ الحديث

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

السير الحثيث شرح اختصار علوـ الحديث

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

تعليق
عبد اهلل بن محمد الحمادم

مغلطام بن قػليج ( 762ىػ)

دراسة كتحقيق
د .ناصر عبد العزيز فرج أحمد

أحمد بن عبد الكريم السبلمي

تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

محمد بن جماؿ الدين الشافعي

تحقيق
د .زين العابدين ببلفريج

الصبلح)

ىػ)

ىػ)
إصبلح كتاب ابن الصبلح ،مع دراسة عن الحافظ عبلء الدين مغلطام
كجهوده في الحديث 2/1
المحاكمات المبلح بين مغلطام كابن الصبلح  ،كتتضمن كتاب (إصبلح
ابن الصبلح) للحافظ مغلطام
النكت على مقدمة ابن الصبلح 4/1

( 794ىػ)

بيركت

دار ابن الجوزم  -الدماـ
دار اآلثار  -صنعاء
مكتبة أضواء السلف -
الرياض
الدار األثرية  -عماف
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  14من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

بحوث في مقدمة ابن الصالح  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الشذا الفياح من علوـ ابن الصبلح ( 2/1جمع بين كتاب التقييد

برىاف الدين  ،إبراىيم بن موسى

كااليضاح كاأللفية للعراقي)

األبناسي ( 802ىػ)

تحقيق
صبلح فتحي ىلل

مكتبة الرشد  -الرياض

محاسن االصطبلح في تضمين ابن الصبلح

عمر بن رسبلف البلقيني الشافعي

تعليق
خليل المنصور

دار الكتب العلمية -

التقييد كاإليضاح لما أطلق كأغلق من كتاب ابن الصبلح 2/1

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

تحقيق/دراسة
د .أسامة بن عبد اهلل خياط

دار البشائر اإلسبلمية -

النكت على مقدمة ابن الصبلح

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
د .ربيع بن ىادم

دار الراية  -الرياض

النكت على كتاب ابن الصبلح كنكت العراقي

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق كتخريج كتعليق
د .ماىر بن ياسين الفحل

دار الميماف  -الرياض

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

دار ابن عفاف  -الخبر

( 805ىػ)
( 806ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

علوـ الحديث البن الصبلح ،كنكت العراقي (التقييد كاإليضاح) كنكت
العسقبلني (اإلفصاح بتكميل النكت على ابن الصبلح) 6/1
المصباح حاشية العبلمة الطباخ على مقدمة ابن الصبلح
علوـ الحديث

بيركت
بيركت

محمد راغب الطباخ الحلبي

دار أضواء السلف -

( 1370ىػ)

الرياض

ابن الصبلح ،عثماف بن عبدالرحمن تحقيق كشرح
نور الدين عتر
الشهرزكرم ( 643ىػ)

صفحة  15من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المحدث الفاصل بين الراكم كالواعي

الرامهرمزم ،الحسن بن عبد

تحقيق/دراسة
محمد بن علي الصومعي

الناشر المتميز  -المدينة

مقدمة كتاب المجركحين من المحدثين ،كعليو تعليقات يسيرة لئلماـ

ابن حباف ،محمد بن حباف البستي

تحقيق/دراسة
محمد بن علي الصومعي

دار االستقامة  -مصر

المخزكف في علم الحديث

محمد بن الحسين األزدم

تحقيق/تخريج
محمد إقباؿ محمد إسحاؽ السلفي

الدار العلمية  -الهند

معرفة علوـ الحديث ككمية أجناسو ،بتعليقات الحافظين المؤتمن

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق/شرح
د .أحمد بن فارس السلوـ

مكتبة المعارؼ -

المدخل إلى معرفة كتاب اإلكليل

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
د .أحمد بن فارس السلوـ

دار ابن حزـ  -بيركت

جزء في علوـ الحديث

عثماف بن سعيد الداني المقرلء

تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار طيبة  -الرياض

رسالة اإلماـ أبي بكر البيهقي إلى اإلماـ أبي محمد الجويني في علم

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

الحديث كغيره

ىػ)

عناية
فراس بن خليل مشعل

الكفاية في معرفة أصوؿ علم الركاية 2/1

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
د .ماىر بن ياسين الفحل

الكفاية في معرفة أصوؿ علم الركاية (محقق على تسع نسخ خطية

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

كمطبوعة)

ابن ثابت ( 463ىػ)

تحقيق/تعليق
إبراىيم بن مصطفى الدمياطي

الرحمن ( 260ىػ تقريبا)
الدارقطني

الساجي كالتقي ابن الصبلح

( 354ىػ)

الموصلي ( 374ىػ)

النيسابورم ( 405ىػ)
النيسابورم ( 405ىػ)

( 444ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)

الرياض

دار البشائر اإلسبلمية -
دمشق
دار ابن الجوزم  -الدماـ
دار الهدل  -مصر

صفحة  16من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

اإللماع في ضبط الركاية كتقييد السماع

عياض بن موسى اليحصبي (544

تحقيق/دراسة
محمد بن علي الصومعي

الناشر المتميز  -المدينة

تدقيق العناية في تحقيق الركاية 2/1

ابن أبي الدـ ،إبراىيم بن عبد اهلل

تحقيق
مجموعة من الباحثين

مركز البصائر  -المدينة

التقريب كالتيسير لمعرفة سنن البشير النذير

النوكم ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ)

تعليق كشرح
صبلح محمد محمد عويضة

دار الكتب العلمية -

التقريب كالتيسير ألحاديث البشير النذير

النوكم ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ)

تحقيق/شرح
د .أحمد بن فارس السلوـ

مكتبة المعارؼ -

االقتراح في بياف االصطبلح كما أضيف إلى ذلك من األحاديث

ابن دقيق العيد ،محمد بن علي

تحقيق
د .قحطاف عبد الرحمن الدكرم

دار العلوـ  -األردف

علم الحديث

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
موسى محمد علي

عالم الكتب  -بيركت

ىػ)

المعدكدة من الصحاح

الهمداني ( 642ىػ)

القشيرم ( 702ىػ)
( 728ىػ)

إبراىيم بن عمر الجعبرم ( 732ىػ) تحقيق
مجموع في علوـ الحديث (رسوـ التحديث في علوـ الحديث/اإلفصاح
نبيل صبلح عبد المجيد سليم
بمراتب الصحاح/عوالي مشيخة الجعبرم/الهبات البينات في المصنفات)
المنهل الركم في مختصر علوـ الحديث النبوم

ابن جماعة ،محمد بن إبراىيم
الكناني ( 733ىػ)

القوؿ السوم شرح المنهل الركم في مختصر علوـ الحديث النبوم

عبد الحفيظ قطاش

تحقيق/تخريج/شرح/تعليق
جاسم بن محمد الفجي

النبوية

بيركت

الرياض

مكتبة ابن عباس  -مصر
غراس  -الكويت
عالم الكتب  -بيركت

(البن جماعة ،محمد بن إبراىيم الكناني ( 733ىػ))
صفحة  17من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

الكافي في علوـ الحديث

علي بن عبد اهلل التبريزم ( 746ىػ) تحقيق/شرح
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الناشر
الدار األثرية  -عماف

الموقظة (مقابلة على  3نسخ خطية)

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
علي بن أحمد الرازحي

دار اآلثار  -صنعاء

المقنع في علوـ الحديث

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق
أحمد فتحي حجازم

دار الكتب العلمية -

المقنع في علوـ الحديث 2/1

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

دار فواز  -السعودية

نظم كتاب االقتراح البن دقيق العيد

العراقي ،عبد الرحيم بن الحسين

تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الدار األثرية  -عماف

المختصر في أصوؿ الحديث

علي بن محمد الجرجاني ( 816ىػ) تحقيق
عبد الكريم بن أحمد الحجورم العمرم صنعاء

تنقيح األنظار في معرفة علوـ اآلثار

أحمد ( 748ىػ)

األنصارم الشافعي ( 804ىػ)

األنصارم الشافعي ( 804ىػ)
( 806ىػ)

مكتبة اإلماـ الوادعي -

ابن الوزير ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
محمد صبحي حبلؽ كمحمد حسين

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

تحقيق كتعليق
محمد محب الدين أبو زيد

شرح المختصر في علوـ الحديث ،لمحمد بن بن إبراىيم الوزير (840

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

ىػ)

( 1182ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن أحمد بن لمح الخوالني

( 840ىػ)
توضيح األفكار شرح «تنقيح األنظار» (البن الوزير اليماني) 4/1

بيركت

( 1182ىػ)

دار ابن حزـ  -بيركت
مكتبة الرشد  -الرياض
الناشر المتميز  -المدينة

صفحة  18من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

ثمرات النظر في علم األثر

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل

نوع الدراسة

الناشر
دار العاصمة  -الرياض

( 1182ىػ)
اإلماـ ابن ناصر الدين الدمشقي كجهوده في الحديث النبوم ،مع تحقيق

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

دراسة كتحقيق
زكريا عبد العزيز الجاسم

دار النوادر  -دمشق

عقود الدرر في علوـ األثر كشرحها المسمى "حل عقود الدرر في علوـ

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

تحقيق
عبد اهلل علي مرشد

دار العباس  -مصر

عقود الدرر في علوـ األثر كشرحها

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

تحقيق
صبحي السامرائي كمصطفى إسماعيل

دار ابن حزـ  -بيركت

شرح التقريب كالتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى اهلل عليو كسلم

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
علي بن أحمد الكندم المرر

الدار األثرية  -عماف

التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
عبد اهلل بن محمد البخارم

مكتبة أضواء السلف -

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق كتعليق
طارؽ بن عوض اهلل

القسطبلني  ،أحمد بن محمد

تحقيق كتعليق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

محمد بن عبد القادر الفاسي

تحقيق
محمد مظفر الشيرازم

كتابو :شرح عقود الدرر في علوـ األثر (مكرر في :جهود علماء

األثر"

(لئلماـ النوكم)

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)
بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)
( 902ىػ)
( 902ىػ)

تدريب الراكم في شرح تقريب النواكم 2/1

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
مناىج الهداية لمعالم الركاية

( 923ىػ)
شرح منظومة ألقاب الحديث

( 1116ىػ)

الرياض
دار العاصمة  -الرياض
بينونة للنشر كالتوزيع -
اإلمارات
دار ابن حزـ  -بيركت

صفحة  19من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المنهل الركم في اصطبلح الحديث النبوم

سليماف بن يحيى األىدؿ (1197

إشراؼ كتقديم
د .ماىر بن ياسين الفحل

دار طيبة  -الرياض

حاشية جامعة على الفريدة بعلم المصطلح

يوسف بن كساب الغزم المدني

تحقيق/دراسة
فهد بن عامر العجمي

مكتبة الرشد  -الرياض

ظفر األماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح

أبو الحسنات ،محمد بن عبدالحي

تحقيق
د .تقي الدين الندكم

شركة الرياف  -بيركت

توجيو النظر إلى أصوؿ علم األثر 2/1

طاىر بن صالح الجزائرم (1338

تحقيق
محمد بن علي الصومعي

دار اإلماـ أحمد  -مصر

قضاء الوطر بتلخيص كتاب توجيو النظر إلى أصوؿ األثر للعبلمة طاىر

محمد بن علي الصومعي

مقدمة في مصطلح الحديث تتضمن مبحثين مهمين حوؿ تدكين السنة

عبد القادر بن بدراف الدمشقي

النبوية ككشف حاؿ الوضاعين

( 1346ىػ)

المسلك الواضح المأموف لشرح اللؤلؤ المكنوف في أحواؿ األسانيد

حافظ بن محمد الحكمي

ىػ)

الحديث

الجزائرم الدمشقي

( 1290ىػ)

اللكنوم ( 1304ىػ)

ىػ)

دار االستقامة  -مصر
عناية
نور الدين طالب

دار أطلس الخضراء -
الرياض
دار ابن عفاف  -الخبر

كالمتوف (منظومة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ( 1377ىػ))
شرح (اللؤلؤ المكنوف في أحواؿ األسانيد كالمتوف) للشيخ حافظ

معالم السنن  -الرياض

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

الحكمي
رفع األستار عن محيا مخدرات طلعة األنوار

حسن محمد المشاط ( 1399ىػ)

تحقيق
د .محمد طاىر عبد الرحمن نور كلي

المكتبة المكية  -مكة

صفحة  20من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

مصطلح الحديث

ابن عثيمين ،محمد بن صالح

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىػ)

ابن صالح العثيمين

المفصل في شرح الموقظة (للذىبي)

عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار التوحيد  -الرياض

كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة في علم مصطلح الحديث للذىبي

سليم بن عيد الهبللي

مكتبة الفرقاف  -عجماف

تيسير مصطلح الحديث

محمود بن أحمد الطحاف

مكتبة المعارؼ -

علوـ اإلسناد

نجم عبد الرحمن خلف

دار الراية  -الرياض

مهمات علوـ الحديث

إبراىيم بن علي آؿ كليب

دار الوراؽ  -الرياض

أصوؿ الحديث

محمد عجاج الخطيب

دار المنارة  -جدة

كيف تكوف محدثا 3/1

عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار اإلداكة  -الرياض

المدخل إلى علم الحديث

طارؽ بن عوض اهلل

دار ابن القيم  -الدماـ

الرياض

صفحة  21من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الديباجة في علم الحديث

طارؽ بن عوض اهلل

دار الكوثر  -مصر

شرح األلفية الحديثية المسماة (لغة المحدث الكبرل)

طارؽ بن عوض اهلل

دار ببلؿ بن رباح -

التوشيح الحثيث على مذكرة علم مصطلح الحديث

محمد بن علي الصومعي

دار اإلماـ أحمد  -مصر

النكت المبلح على دليل أرباب الفبلح للشيخ حافظ الحكمي (عليها

محمد بن علي الصومعي

دار االستقامة  -مصر

تعليقات الشيخ أحمد النجمي)

تلخيص دليل أرباب الفبلح لتحقيق فن االصطبلح للشيخ حافظ

تحقيق/دراسة
د .عبد الرحمن بن أحمد المدخلي

الحكمي

التعليقات المبلح على مختصر دليل أرباب الفبلح للشيخ حافظ

القاىرة

محمد بن علي الصومعي

مكتبة دار المنهاج -
الرياض

دار اإلماـ أحمد  -مصر

الحكمي
كتاب مصطلح الحديث (مجموع أقواؿ الذىبي في علم المصطلح)
جامع علوـ الحديث عند الحافظ ابن رجب الحنبلي (علل األخبار،

دراسة/جمع
خليل بن محمد العربي
جهاد بن السيد المرشدم

دار اإلماـ البخارم -
قطر
دار الفبلح  -مصر

قواعد مصطلح ،جرح كتعديل) 4/1
رسائل:كصل الببلغات األربعة في الموطأ البن الصبلح ،التسوية بين
حدثنا كأخبرنا للطحاكم ،جواز حذؼ (قاؿ) عند قولهم (حدثنا) للفاسي

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

دار السبلـ  -القاىرة

صفحة  22من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب متنوعة في مصطلح الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

المنظومات الحديثية كشركحها من القرف السابع الهجرم إلى القرف

عبد اهلل بن قاسم القاسمي

الخامس عشر كأثرىا في خدمة علوـ الحديث

نوع الدراسة

الناشر
أركقة للدراسات كالنشر
 -األردف

صفحة  23من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
فوائد وبحوث في مصطلح الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب بياف المسند كالمرسل كالمنقطع

عثماف بن سعيد الداني المقرلء

تحقيق
عمرك بن فهمي

دار اآلفاؽ  -القاىرة

( 444ىػ)
معجم مصطلحات الحديث كلطائف األسانيد 4/1

محمد ضياء الرحمن األعظمي

دار اإلماـ مسلم -

معجم علوـ الحديث النبوم

عبد الرحمن بن إبراىيم الخميسي

دار ابن حزـ  -بيركت

معجم مصطلحات الحديث

سليماف الحرش كحسين الجمل

زكاؿ الترح بشرح تعريفات العبلمة حافظ بن أحمد الحكمي في فن علم

محمد بن علي الصومعي

فوائد حديثية من عدة أحاديث

ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن

المصطلح

أيوب ( 751ىػ)
القواعد كالفوائد الحديثية من منهاج السنة النبوية

المدينة

تقديم
عبد القادر األرناؤكط

مكتبة العبيكاف  -الرياض
دار االستقامة  -مصر

تحقيق
مشهور بن سلماف كإياد القيسي

علي بن محمد العمراف

دار ابن الجوزم  -الدماـ
دار عالم الفوائد  -مكة

الركض الداني في الفوائد الحديثية للعبلمة األلباني

جمع
عصاـ موسى ىادم

الفوائد الحديثية لئلماـ الذىبي في كتابو (سير أعبلـ النببلء) 2/1

جمع كترتيب كتعليق
د .محمد عبد الباقي محمد

المكتبة اإلسبلمية -
األردف
دار الميمنة  -المدينة

صفحة  24من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
فوائد وبحوث في مصطلح الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

توجيو القارم إلى الفوائد األصولية كالحديثية كاإلسنادية في فتح البارم

حافظ ثناء اهلل زاىدم

فوائد في علوـ الحديث ككتبو كأىلو (شرح مقدمة تحفة األحوذم)

أبو العبل ،محمد بن عبد الرحمن

مشاعر الفرح لتقريب فوائد اإلماـ الوادعي في علم الرجاؿ كالمصطلح

عبد اهلل بن عيسى المورم

المباركفورم ( 1353ىػ)

القواعد الحساف من كبلـ شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية (عقيدة ،تفسير،

نوع الدراسة

دار الفكر  -لبناف
عناية
عبد العليم عبد العظيم البستوم

مكتبة دار المنهاج -
الرياض

دار اإلماـ أحمد  -مصر

جمع
د .محمد بن عبد العزيز المسند

حديث ،أصوؿ ،فقو ،لغة ،عاـ)

الناشر

دار العاصمة  -الرياض

أثر علل الحديث في اختبلؼ الفقهاء (مكرر في فئة الفقو :بحوث في

ماىر بن ياسين الفحل

دار المحدثين  -القاىرة

إعبلؿ الحديث الغريب بالحديث المشهور

سعيد محمد المرم

دار ابن حزـ  -بيركت

إتحاؼ ذكم المقل ببياف الحديث المعل

أحمد محمد علي بيومي

مكتبة اإليماف  -مصر

الحديث المنكر 2/1

عبد الرحمن بن نويفع السلمي

مكتبة الرشد  -الرياض

الحديث المنكر – دراسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث البن

عبد السبلـ أبو سمحة

دار النوادر  -دمشق

علم الفقو  ،كمناىج فقهاء)

أبي حاتم
صفحة  25من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
فوائد وبحوث في مصطلح الحديث

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الوضع في الحديث 3/1

عمر بن حسن عثماف فبلتو

مكتبة الغزالي  -دمشق

المقترب في بياف المضطرب

أحمد عمر بامزموؿ

دار ابن حزـ  -بيركت

األسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة كبياف األسانيد الصحيحة

زكريا بن غبلـ قادر

مكتبة الرشد  -الرياض

حكم العمل بالحديث الضعيف

فوزم بن محمد العودة

دار الصميعي  -الرياض

الحديث الضعيف كحكم االحتجاج بو

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

مكتبة دار المنهاج -

نظم المتناثر من الحديث المتواتر

محمد بن جعفر الحسني الكتاني

دار الكتب العلمية -

( 1345ىػ)

بيركت

أسباب رد الحديث

محمد بكار

دار طيبة  -الرياض

قرائن الترجيح في المحفوظ كالشاذ كفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن

نادر بن السنوسي العمراني

المنقطعة

حجر في كتابو فتح البارم ()2/1
عناية األسياد بعلو اإلسناد

ملفي بن حسن الشهرم

الرياض

تقديم
د .أحمد معبد ك د .عاصم القريوتي

مكتبة الرشد  -الرياض
دار المحدثين  -القاىرة

صفحة  26من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
فوائد وبحوث في مصطلح الحديث

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

االتصاؿ كاالنقطاع

إبراىيم بن عبد اهلل البلحم

النهاية في اتصاؿ الركاية (سلسلة مجموعة مؤلفات ابن عبد الهادم -

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

مقدمة األربعين الثبلثية من مركيات الشيخ عبد اهلل بن عقيل  ،كتتضمن

عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار المحدث  -الرياض

أثر اختبلؼ األسانيد كالمتوف في اختبلؼ الفقهاء (مكرر في فئة الفقو:

ماىر بن ياسين الفحل

دار المحدثين  -القاىرة

الجهالة عند المحدثين

عبد الصمد بن محمد البرادعي

دار العاصمة  -الرياض

القرائن كأثرىا في علم الحديث

عبد اهلل محمد حسن

كزارة األكقاؼ كالشؤكف

آفة أصحاب الحديث كالرد على عبد المغيث

ابن الجوزم ،عبد الرحمن بن علي

)7

الكبلـ عن أىمية اإلسناد كالعلو كمسند اإلماـ أحمد كاألربعينيات

بحوث في علم الفقو  ،كمناىج فقهاء)

عبد الهادم ( 909ىػ)

مكتبة الرشد  -الرياض
عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

اإلسبلمية – الكويت
البغدادم ( 597ىػ)
سلسلة جامع األكىاـ كالتصويبات التي ذكرىا األلباني رحمو اهلل في

جمع
حسن بن مبارؾ المطركشي

السلسلة الصحيحة كالضعيفة كإركاء الغليل
التصحيح كاالتباع في اإلجازة كالسماع  -دراسة نقدية لمفهوـ السماع
كاإلجازة في الوقت الحاضر  ،كيليو تنبيهاف :األكؿ :الرحلة في الحديث

أشرؼ على تحقيقو
د .سعد الحميد كخالد الجريسي

عبد الوىاب بن عبد العزيز الزيد

دار األلوكة  -الرياض
دار اإلماـ البربهارم -
مصر
دار التوحيد للنشر -
الرياض
صفحة  27من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
فوائد وبحوث في مصطلح الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

السلفيات  -سلسلة كتب المحدث حمدم عبد المجيد السلفي

الناشر
دار النوادر  -دمشق

(الثقفيات،بغية الملتمس،جامع التحصيل،أمالي المحاملي ،الرسائل)
بحوث حديثية في علوـ الحديث كرجالو (النقد كالعلل عند

مسلم،استدراكات األشيرم على االستيعاب ،الطبقة التاسعة في التقريب،

عبد اهلل بن محمد حسن دمفو

تقديم
د .أحمد معبد عبد الكريم

مكتبة اإلماـ البخارم -

مصر

مجموعة رسائل تراثية (منظومات في السنة ككتاب في المصطلح للكماؿ

محمد زياد بن عمر التكلة

دار العاصمة  -الرياض

قرة العيوف بتوثيق األسانيد كالمتوف (بحوث في المصطلح)

نافذ حسين حماد

مكتبة الرشد  -الرياض

الشمني كفوائد غيرىا)

صفحة  28من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

فتاوى في علم المصطلح  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذرم المصرم عن أسئلة في

المنذرم ،عبد العظيم بن عبدالقوم

الجرح كالتعديل

( 656ىػ)

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

مكتب المطبوعات

األجوبة الحديثية

ابن سيد الناس ،محمد بن محمد

تحقيق
محمد الركاندم

كزارة األكقاؼ كالشؤكف

األجوبة المرضية فيما سئل السخاكم عنو من األحاديث النبوية 3/1

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
محمد اسحاؽ إبراىيم

دار الراية  -الرياض

الفتاكل الحديثية

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

دار المأموف للتراث -

األجوبة العلية عن األسئلة الدمياطية

السخاكم ،محمد بن عبد الرحمن

عناية
مشعل بن باني المطيرم

دار ابن حزـ  -بيركت

األجوبة الفاضلة لؤلسئلة العشرة الكاملة ،كعليو :التعليقات الحافلة على

أبو الحسنات ،محمد بن عبدالحي

األجوبة الفاضلة

اللكنوم ( 1304ىػ)

تعليق
عبد الفتاح أبو غدة

مكتب المطبوعات

بن محمد ( 734ىػ)
( 902ىػ)

( 902ىػ)
( 902ىػ)

الدرر في مسائل المصطلح كاألثر (مسائل أبي الحسن المأربي للشيخ

عناية
محمد محمد الجيبلني

سؤاالت للعبلمة األلباني في شبهات حوؿ الحديث الحسن كقواعد في

جمع
أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

األلباني)
علم الحديث كالجرح كالتعديل
منتهى األماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث األلباني

أحمد سليماف أيوب

تقديم
مصطفى العدكم

اإلسبلمية بحلب
اإلسبلمية  -المغرب

دمشق

اإلسبلمية بحلب
دار الخراز  -جدة
دار األلوكة  -الرياض
دار الفاركؽ الحديثة -
القاىرة
صفحة  29من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

فتاوى في علم المصطلح  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

سؤاالت علي بن حسن الحلبي لشيخو العبلمة محمد ناصر الدين

دار عبد اهلل بو بكر

األلباني 2/1

بركات  -مكة

المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

الفتاكل الحديثية 2/1

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

إسعاؼ اللبيث بفتاكل الحديث 4/1

أبو إسحاؽ الحويني

دار اآلثار  -صنعاء

ىػ)
ىػ)

ترتيب/جمع
نور الدين بن علي السدعي

دار اآلثار  -صنعاء

دار التقول  -مصر

إتحاؼ العباد بفوائد كدركس الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد (قسم

إعداد
عبد الرحمن العميساف

دار اإلماـ أحمد  -مصر

اإلكليل ألجوبة العبلمة ربيع بن ىادم المدخلي عن أسئلة المصطلح

تعليق/عناية
محمد بن علي الصومعي

دار سبيل المؤمنين -

المصطلح)

كالجرح كالتعديل
فتاكل حديثية

سعد بن عبد اهلل الحميد

القاىرة
دار علوـ السنة -
الرياض

صفحة  30من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب الطبقات  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الطبقات الصغير 2/1

ابن سعد ،محمد بن سعد الزىرم

تحقيق كتعليق
د .بشار عواد كمحمد زاىد

دار الغرب اإلسبلمي -

الطبقات الكبرل ( 9/1الطبعة األكلى كاملة)

ابن سعد ،محمد بن سعد الزىرم

تحقيق
محمد بن عبد القادر عطا

الطبقات الكبرل ( 4/1مع تماـ األجزاء الناقصة)

ابن سعد ،محمد بن سعد الزىرم

( 230ىػ)
( 230ىػ)

تونس
دار الكتب العلمية -
بيركت

دار إحياء التراث العربي
 -بيركت

( 230ىػ)

سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرل) 2/1

ابن سعد ،محمد بن سعد الزىرم

تحقيق
د .علي محمد عمر

مكتبة الخانجي -

كتاب الطبقات  -ركاية :أبي عمراف  ،موسى بن زكريا التسترم

خليفة بن خياط العصفرم (240

تحقيق
د .أكرـ ضياء العمرم

دار طيبة  -الرياض

الطبقات

مسلم بن الحجاج النيسابورم

تحقيق
مشهور حسن سلماف

الدار األثرية  -عماف

طبقات األسماء المفردة من الصحابة كالتابعين كأصحاب الحديث،

أحمد بن ىاركف البرديجي (301

كيليو :نقد طبقات األسماء المفردة للحسين بن أحمد بن بكير البغدادم

ىػ)

تحقيق
عبده علي كوشك

النسائي ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق كتعليق
مشهور حسن كعبد الكريم الوريكات

ابن عدم ،عبد اهلل بن أحمد

تحقيق
عادؿ عبد الموجود كعلي معوض

( 230ىػ)

ىػ)

( 261ىػ)

ثبلث رسائل حديثية (تسمية من لم يَر ِك عنو غير كاحد ،الطبقات ،تسمية

فقهاء األمصار من الصحابة)

كتاب الطبقات الكبير 10/1

ىػ)
الجرجاني ( 365ىػ)

القاىرة

دار المأموف للتراث -
دمشق
مكتبة المنار  -األردف
دار الكتب العلمية -
بيركت
صفحة  31من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب الطبقات  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

طبقات المحدثين بأصبهاف كالواردين عليها 4/1

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
د .عبد الغفور عبد الحق البلوشي

مؤسسة الرسالة  -بيركت

المعين في طبقات المحدثين

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

عناية
السعيد بن بسيوني زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

طبقات المكثرين من ركاية الحديث

عادؿ بن عبد الشكور الزرقي

تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار طويق  -الرياض

محمد بن حياف ( 369ىػ)
أحمد ( 748ىػ)

بيركت

صفحة  32من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب التواريخ  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تاريخ عثماف بن سعيد الدرامي ( 280ىػ) عن أبي زكريا يحيى بن معين

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق
د .أحمد محمد نور سيف

جامعة أـ القرل  -مكة

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق
د .أحمد محمد نور سيف

مركز البحث العلمي -

تحقيق/دراسة/ترتيب
د .أحمد محمد نور سيف

جامعة الملك عبد العزيز

( 233ىػ) في تجريح الركاة كتعديلهم
تاريخ يحيى بن معين بركاية محمد الدكرم كمعو ملحق بكبلـ يحيى بن
معين بركاية ابن طهماف 2/1

يحيى ابن معين ككتابو التاريخ 4/1

تاريخ خليفة بن خياط

خليفة بن خياط العصفرم (240

تاريخ خليفة بن خياط العصفرم ،ركاية :بقي بن خالد

خليفة بن خياط العصفرم (240

ىػ)
ىػ)

كتاب التاريخ ،بركاية :محمد بن عبد السبلـ الخشني القرطبي ( 286ىػ) أبو حفص الفبلس ،عمرك بن علي
السقاء ( 249ىػ)
التاريخ الصغير 2/1
التاريخ األكسط 5/1
التاريخ الكبير 9/1

تحقيق
د .سهيل زكار

دار الفكر  -لبناف

دراسة كتحقيق
د .محمد الطبراني

مركز الملك فيصل -

البخارم ،محمد بن إسماعيل
البخارم ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
يحيى الشمالي كتيسير أبو حيمد

البخارم ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

( 256ىػ)
( 256ىػ)

 -جدة

دار الكتب العلمية -
تحقيق
بيركتفواز
د .مصطفى نجيب فواز  ،د .حكمت كشلي

تحقيق
محمود إبراىيم زايد

( 256ىػ)

جامعة أـ القرل

الرياض
توزيع دار الباز  -مكة
مكتبة الرشد  -الرياض
دار الكتب العلمية -
بيركت
صفحة  33من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب التواريخ  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير (للبخارم)

محمد بن عبد الكريم بن عبيد

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

(مكرر في كتب تخريج األحاديث)
المعرفة كالتاريخ 3/1

الفسوم  ،يعقوب بن سفياف

تحقيق
د .أكرـ ضياء العمرم

مكتبة ابن تيمية -

التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابن أبي خيثمة 4/1

ابن أبي خيثمة ،أحمد بن زىير بن

تحقيق
صبلح فتحي ىلل

دار الفاركؽ الحديثة -

التاريخ الكبير

ابن أبي خيثمة ،أحمد بن زىير بن

تحقيق
أيمن صالح شعباف كعادؿ سعد

غراس  -الكويت

تاريخ أبي زرعة الدمشقي  -ركاية أبي الميموف بن راشد 2/1

أبو زرعة الدمشقي ،عبد الرحمن بن تحقيق/دراسة
شكر اهلل بن نعمة اهلل القوجاني
عمرك ( 281ىػ)

تاريخ كاسط

( 277ىػ)

حرب ( 279ىػ)

حرب ( 279ىػ)

أسلم بن سهل الرزاز الواسطي،
المعركؼ بػ (بحشل) ( 292ىػ)

تحقيق
كوركيس عواد

القاىرة
القاىرة

مجمع اللغة العربية -
دمشق

عالم الكتب  -بيركت

كتاب التاريخ كأسماء المحدثين ككناىم

محمد بن أحمد القاضي ( 301ىػ) دراسة كتحقيق
محمد بن إبراىيم اللحيداف

باكستاف

تاريخ الرقة كمن نزلها من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

محمد بن سعيد القشيرم الحراني

دار البشائر اإلسبلمية -

كالتابعين كالفقهاء كالمحدثين

( 334ىػ)

دمشق

تاريخ ابن يونس المصرم 2/1

ابن يونس المصرم ،عبد الرحمن
بن أحمد ( 347ىػ)

تحقيق/جمع
د .عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح

دار الكتاب كالسنة -

دار الكتب العلمية -
بيركت
صفحة  34من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب التواريخ  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تاريخ بخارل

النرشخي ،محمد بن جعفر (348

تعريب كتحقيق كتعليق
د .أمين بدكم كنصر اهلل الطرازم

دار المعارؼ  -مصر

تاريخ الصحابة الذين ركم عنهم األخبار

ابن حباف ،محمد بن حباف البستي

تحقيق
بوراف الضناكم

دار الكتب العلمية -

تاريخ الضعفاء كالكذابين كالمترككين

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق كدراسة
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

تحقيق كجمع كدراسة
مازف بن عبد الرحمن البيركتي

دار البشائر اإلسبلمية -

ىػ)
( 354ىػ)
ىػ)

تاريخ نيسابور (طبقة شيوخ الحاكم)
تاريخ جرجاف المسمى أيضا :كتاب معرفة علماء أىل جرجاف
تاريخ مدينة السبلـ (تاريخ بغداد) 17/1

حمزة بن يوسف السهمي ( 427ىػ) تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
د .بشار عواد معركؼ

ذيل تاريخ مدينة السبلـ 5/1

محمد بن سعيد الدبيثي ( 637ىػ)

تحقيق
د .بشار عواد معركؼ

ذيل تاريخ بغداد

ابن النجار ،محب الدين محمد بن

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

ابن ثابت ( 463ىػ)

محمود ( 643ىػ)
التصنيف الموضوعي لتاريخ بغداد

ترتيب/جمع
محمد بن عبد اهلل الهبداف

بيركت

بيركت

دائرة المعارؼ العثمانية
 -حيدر آباد

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
دار الكتب العلمية -
بيركت
دار ابن الجوزم  -الدماـ

صفحة  35من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب التواريخ  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

تاريخ بيهق كذكر العلماء كاألئمة كاألفاضل الذين نزلوا فيها أك انتقلوا

علي بن زيد البيهقي ( 565ىػ)

نوع الدراسة

الناشر
ابن النديم لركائع التراث

إليها
تاريخ مدينة دمشق حماىا اهلل كذكر فضلها كتسمية من حلها من األماثل

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
سكينة الشهابي

مجمع اللغة العربية -

تاريخ دمشق 80/1

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
عمر بن غرامة العمركم

دار الفكر  -لبناف

تاريخ دمشق 40/1

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
علي بن عاشق الجنوبي

دار إحياء التراث العربي

المنتخب من كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور

إبراىيم بن محمد الصريفيني

تحقيق
محمد عثماف

مكتبة الثقافة الدينية -

تاريخ سامراء كالواردين عليها

رفيق حميد طو السامرائي

دار الفتح  -عماف

تاريخ المحدثين ببلخ كالواردين عليها

إحساف اهلل بن أماف اهلل

دار الكتب العلمية -

أك اجتاز بنواحيها من كارديها كأىلها

ىبة الشافعي ( 571ىػ)
ىبة الشافعي ( 571ىػ)

ىبة الشافعي ( 571ىػ)
( 641ىػ)

دمشق

 بيركتمصر

بيركت
تاريخ الرجاؿ (مسائل في الرجاؿ ابتداء بمن ىم العشرة المبشرين بالجنة
فنازال)

جمع كترتيب كتعليق
طارؽ عوض اهلل

دار ابن القيم  -الدماـ

صفحة  36من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
معرفة الصحابة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

معجم الصحابة 5/1

البغوم ،عبد اهلل بن محمد (317

تحقيق
محمد األمين بن محمد الجكني

مكتبة دار البياف -

معجم الصحابة 15/1

عبد الباقي بن قانع البغدادم

تحقيق
حمدم الدمرداش

دار الفكر  -لبناف

معرفة الصحابة كأخبارىم عند الحافظ أبي القاسم الطبراني ( 360ىػ)

شريف بن صالح التشادم المصرم

تقديم
د .بشار عواد معركؼ

مبرة اآلؿ كاألصحاب -

ذكر اسم كل صحابي ركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمرا أك

نهيا من التابعين كغيرىم ممن ال أخ لو يوافق اسمو من نقلة الحديث من

ابن الموصلي ،محمد بن محمد
( 774ىػ)

تحقيق
ضياء الحسن السلفي

دار ابن حزـ  -بيركت

معرفة الصحابة 2/1

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
د .عامر حسن صبرم

دار الركاد

معرفة الصحابة ( 4/1محقق ألكؿ مرة على أربع نسخ خطية)

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
عادؿ بن يوسف العزازم

مدار الوطن  -الرياض

ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

المستخرج من كتب الناس للتذكرة ك المستطرؼ من أحواؿ الناس

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاؽ

للمعرفة ( 3/1سيرة كأسماء الركاة من الصحابة تاريخ من سنة 11

بن منده ( 470ىػ)

تحقيق
د .عامر حسن صبرم

المستخرج من كتب الناس للتذكرة ك المستطرؼ من أحواؿ الناس

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاؽ

للمعرفة 3/1

بن منده ( 470ىػ)

تحقيق/تعليق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

ىػ)
( 351ىػ)

األصبهاني ( 395ىػ)
عبداهلل ( 430ىػ)

االستيعاب في معرفة األصحاب 4/1

النمرم ( 463ىػ)

الكويت

الكويت

دار الكتب العلمية -
بيركت
كزارة العدؿ كالشئوف
اإلسبلمية  -البحرين
دار ابن عباس  -مصر

صفحة  37من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
معرفة الصحابة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

االستدراؾ على االستيعاب (( )2/1ركاية ابن بشكواؿ)  ،مع زياداتو

أبو إسحاؽ الطليطلي  ،أحمد بن

تحقيق
حناف حمادة

كزارة األكقاؼ كالشؤكف

أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة

ابن األثير الجزرم ،علي بن محمد

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

مؤسسة الرسالة  -بيركت

أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة

ابن األثير الجزرم ،علي بن محمد

تحقيق
خليل شيحا

مؤسسة الرسالة  -بيركت

الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة األعبلـ أكلي

الرعيني ،عيسى بن سليماف

تحقيق
مصطفى باجو

المكتبة اإلسبلمية -

تجريد أسماء الصحابة 2/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

اإلصابة في تمييز الصحابة 1/16

ابن حجر ،أحمد بن علي

إبراىيم ( 545ىػ)

الفضل كاألحبلـ 6/1

( 630ىػ)
( 630ىػ)

األندلسي المالكي ( 632ىػ)

مصر

دار المعرفة  -بيركت

أحمد ( 748ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

اإلسبلمية  -المغرب

تحقيق
د .عبد اهلل التركي  /دار ىجر

دار ىجر  -مصر

صفحة  38من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
ألقاب وكنى  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األسامي كالكنى (ركاية :صالح بن أحمد بن حنبل)

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

دار األقصى  -الكويت

األسامي كالكنى

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الكنى كاألسماء 2/1

مسلم بن الحجاج النيسابورم

تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الكنى كاألسماء

مسلم بن الحجاج النيسابورم

تحقيق/دراسة
عبد الرحيم محمد القشقرم

الجامعة اإلسبلمية -

المنفردات كالوحداف

مسلم بن الحجاج النيسابورم

دار الكتب العلمية -
راجعو
زغلوؿ
بسيوني
سعيد
البندارم،
الغفار
عبد
د.
بيركت

المنفردات كالوحداف لمسلم بن الحجاج ،كيليو :تسمية من لم يرك عنو

مسلم بن الحجاج النيسابورم

غير كاحد للنسائي

( 261ىػ)

تحقيق
ياسر بن ممدكح اإلسماعيلي

الكنى كاألسماء 3/1

أبو بشر الدكالبي ،محمد بن أحمد

تحقيق
نظر محمد الفاريابي

( 261ىػ)

( 261ىػ)
( 261ىػ)

( 310ىػ)
من كافقت كنيتو كنية زكجو من الصحابة
أسماء من يعرؼ بكنيتو من أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

محمد بن عبد اهلل بن حيويو ( 366تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
ىػ)
محمد بن الحسين األزدم
الموصلي ( 374ىػ)

تحقيق
د .أنور محمود الزناتي

المدينة

الفاركؽ الحديثة  -مصر
دار ابن حزـ  -بيركت
دار ابن القيم  -الدماـ
دار اآلفاؽ العربية -
القاىرة
صفحة  39من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
ألقاب وكنى  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أسماء من يعرؼ بكنيتو من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

محمد بن الحسين األزدم

تحقيق
إقباؿ أحمد بن محمد إسحاؽ

الدار السلفية  -بومبام

كتاب األسامي كالكنى 6/1

الحاكم الكبير ،محمد بن محمد

إعداد
مجموعة من الباحثين

الجامعة اإلسبلمية -

كتاب األسامي كالكنى 7/1

الحاكم الكبير ،محمد بن محمد

عناية
خليل العربي  /إبراىيم الصبيحي

الرسالة العالمية  -بيركت

كتاب األسامي كالكنى 4/1

الحاكم الكبير ،محمد بن محمد

تحقيق/إشراؼ
يوسف الدخيل  /حماد األنصارم

مكتبة الغرباء األثرية -

تلخيص الكنى (ألبي أحمد ،محمد بن محمد الحاكم ( 378ىػ))

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تحقيق/دراسة
د .يوسف بن محمد الدخيل
( 600ىػ)

الموصلي ( 374ىػ)

فتح الباب في الكنى كاأللقاب

( 378ىػ)
( 378ىػ)

( 378ىػ)

المدينة

المدينة

دار المأثور  -الرياض

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
نظر محمد الفاريابي

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
يوسف بن محمد الدخيل

األلقاب ،كيليو« :من لم يذكره ابن الفرضي من األلقاب» لمحمد بن

ابن الفرضي ،عبد اهلل محمد بن

رافع القيسي ( 592ىػ)

يوسف األزدم ( 403ىػ)

الفاركؽ الحديثة  -مصر
انتخاب
أبو القاسم بن حبيش األندلسي ( 584ىػ)

االستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (( ، )4/1مشتمل

ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل

على  3كتب في الكنى)

النمرم ( 463ىػ)

األصبهاني ( 395ىػ)
األسامي كالكنى 4/1

األصبهاني ( 395ىػ)

تحقيق
د .عبد اهلل مرحوؿ السوالمة

مكتبة الكوثر  -الرياض
مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة

دار العاصمة  -الرياض

صفحة  40من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
ألقاب وكنى  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

منتخب من كتاب (معرفة األلقاب) ألحمد بن عبد الرحمن الشيرازم

محمد بن طاىر المقدسي (507

( 407ىػ)

ىػ)

تحقيق
لجنة من المحققين

الفاركؽ الحديثة  -مصر

تجريد األسماء كالكنى المذكورة في كتاب المتفق كالمفترؽ (للخطيب

ابن الفراء الحنبلي ،عبيد اهلل بن

تحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

مكتبة ابن عباس  -مصر

كشف النقاب عن األسماء كاأللقاب 2/1

ابن الجوزم ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .عبد العزيز بن راجي الصاعدم

دار السبلـ  -الرياض

أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخو أك بعد سماعو ،كيليو :المقدمة

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق/دراسة
د .عواد بن حسين الخلف

دار البشائر اإلسبلمية -

ذات النقاب في األلقاب

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
لجنة من المحققين

الفاركؽ الحديثة  -مصر

المقتنى في سرد الكنى (شامل لكنى النسائي كالحاكمين) 2/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
أيمن صالح شعباف

دار الكتب العلمية -

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
عبد العزيز السديرم

عبد الهادم األبيارم الشافعي

تحقيق
عدناف أبو زيد

البغدادم) 2/1

ذات النقاب في األلقاب

علي ( 580ىػ)

البغدادم ( 597ىػ)

أحمد ( 748ىػ)
أحمد ( 748ىػ)
أحمد ( 748ىػ)

نزىة األلباب في األلقاب 3/1

العسقبلني ( 852ىػ)
كشف النقاب لرشف الرضاب (في األلقاب)

( 1305ىػ)
السراج المنير في ألقاب المحدثين (يضم  33000لقبا)

سعد فهمي أحمد ببلؿ

بيركت

بيركت
مكتبة الرشد  -الرياض
دار النوادر  -دمشق
مكتبة التوبة  -الرياض

صفحة  41من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب الثقات  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

معرفة الثقات ،بترتيب الهيثمي كالسبكي مع زيادات البن حجر 2/1

أحمد بن عبد اهلل العجلي (261

تحقيق
عبد العليم عبد العظيم البستوم

مكتبة الدار  -المدينة

ىػ)
النقد الجلي على كتاب الثقات للعجلي

عطاء اهلل بن عبد الغفار السندم

الثقات 10/1

ابن حباف ،محمد بن حباف البستي

حاشية على كتاب «الثقات» البن حباف من كبلـ ابن حباف

طارؽ بن محمد القناعي

( 354ىػ)

المنورة
مكتبة السنة  -مصر

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

مؤسسة الكتب الثقافية
 -بيركت

مكتبة السنة  -مصر

تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

معرفة التابعين من الػثػقػات البن حباف (تلخيص)

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
عطاء اهلل بن عبد الغفار السندم

دار أضواء السلف -

ابن قطلوبغا ،قاسم بن قطلوبغا

تحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

ىػ)

أحمد ( 748ىػ)
الثقات مما لم يقع في الكتب الستة ( 9/1ينشر ألكؿ مرة)

السودكني الحنفي ( 879ىػ)

الرياض
مكتبة ابن عباس  -مصر

المزكوف لركاة األخبار عند اإلماـ ابن أبي حاتم

ىشاـ بن عبد العزيز الحبلؼ

دار عالم الفوائد  -مكة

ض ػ ِّػع ػػفوا في بعض شيوخهم
الثقات الذين ُ

صالح بن محمد الرفاعي

الجامعة اإلسبلمية -
المدينة
صفحة  42من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب الثقات  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التابعوف الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم ركاية في

مبارؾ بن سيف الهاجرم

إشراؼ
الشيخ عبد المحسن العباد

مكتبة ابن القيم -

الكتب الستة

الكويت

بحث من قالوا فيو :ال يركم إال عن ثقة

كصي اهلل بن محمد عباس

دار االستقامة  -مصر

دراسات حديثية متعلقة بمن ال يركم إال عن ثقة ،مع ذكر أسماء من ذُكِػر

نور الدين بن علي السدعي

مكتبة ابن عباس  -مصر

بذلك من الركاة

صفحة  43من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب الضعفاء والوضاعين  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الضعفاء الصغير للبخارم ،كيليو الضعفاء كالمترككين للنسائي

البخارم ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
محمود إبراىيم زايد

دار المعرفة  -بيركت

الضعفاء الصغير للبخارم ،كيليو الضعفاء كالمترككين للنسائي

البخارم ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
كليد متولي محمد

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الضعفاء كالمترككين

النسائي ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق
بوراف الضناكم ككماؿ الحوت

مؤسسة الكتب الثقافية

الضعفاء ( 4/1ركاية :يوسف بن أحمد الدخيل الصيدالني)

العقيلي ،محمد بن عمرك ( 322ىػ) تحقيق كدراسة
مركز البحوث كتقنية المعلومات

دار التأصيل  -القاىرة

كتاب الضعفاء

العقيلي ،محمد بن عمرك ( 322ىػ) تحقيق
د .بشار عواد معركؼ كابنو محمد

دار الغرب اإلسبلمي -

كتاب الضعفاء 4/1

العقيلي ،محمد بن عمرك ( 322ىػ) تحقيق
حمدم بن عبد المجيد السلفي

دار الصميعي  -الرياض

الضعفاء 7/1

العقيلي ،محمد بن عمرك ( 322ىػ) تعليق
د .مازف محمد السرساكم

دار ابن عباس  -مصر

( 256ىػ)

الكامل في ضعفاء الرجاؿ 9/1

( 256ىػ)
ىػ)

ابن عدم ،عبد اهلل بن أحمد

تحقيق
محمد أنس مصطفى الخن

ابن عدم ،عبد اهلل بن أحمد

عناية
مازف بن محمد السرساكم

الجرجاني ( 365ىػ)
الكامل في ضعفاء الرجاؿ 12/1

الجرجاني ( 365ىػ)

 -بيركت

تونس

الرسالة العالمية  -بيركت
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  44من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب الضعفاء والوضاعين  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مختصر الكامل في الضعفاء كعلل الحديث البن عدم

أحمد بن علي المقريزم الشافعي

تحقيق
أيمن بن عارؼ الدمشقي

مكتبة السنة  -مصر

( 845ىػ)
الضعفاء كالمترككين

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

مكتبة المعارؼ -

الضعفاء كالمترككين

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
د .صبحي البدرم السامرائي

مؤسسة الرسالة  -بيركت

الرياض

تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابين

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقرم

مؤسسة الرسالة  -بيركت

كتاب الضعفاء

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
د .فاركؽ حمادة

دار الثقافة  -الدار

ذخيرة الحفاظ المخرج على الحركؼ كاأللفاظ (الذخيرة في األحاديث

ابن القيسراني ،محمد بن طاىر

الضعيفة كالموضوعة) كىي ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء

المقدسي ( 507ىػ)

تحقيق/تخريج
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار السلف  -الرياض

الضعفاء كالمترككين 2/1

ابن الجوزم ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
عبد اهلل القاضي

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
حازـ القاضي

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
نور الدين عتر

ىػ)

عبداهلل ( 430ىػ)

البغدادم ( 597ىػ)
المغني في الضعفاء 2/1

أحمد ( 748ىػ)
المغني في الضعفاء

أحمد ( 748ىػ)

البيضاء

دار الكتب العلمية -
بيركت
دار الكتب العلمية -
بيركت
إدارة إحياء التراث
اإلسبلمي  -قطر
صفحة  45من 107

الفئة :
الموضوع :
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كتب الضعفاء والوضاعين  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

ديواف الضعفاء كالمترككين كخلق من المجهولين كأناس ثقات فيهم لين

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

2/1

أحمد ( 748ىػ)

تحقيق
محمد سيد أحمد األزىرم

دار البشائر اإلسبلمية -

ذيل ديواف الضعفاء كالمترككين كخلق من المجهولين كأناس ثقات فيهم

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق كتعليق
الشيخ حماد بن محمد األنصارم

مكتبة النهضة الحديثة

االكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (للعقيلي) 3/1

مغلطام بن قػليج ( 762ىػ)

عناية
د .مازف محمد السرساكم

دار األزىر للنشر

من تكلم فيو الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء كالمترككين

ناصر الدين بن زريق ،محمد بن

تحقيق
حسين بن عكاشة

دار النوادر  -دمشق

تحقيق
د .صبحي البدرم السامرائي

عالم الكتب  -بيركت

لين

أحمد ( 748ىػ)

كالمجهولين (فيو أكثر من  200ترجمة ليست في سنن الدارقطني

عبد الرحمن المقدسي ( 803ىػ)

الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

البياف كالتعريف بسرقة الحديث النبوم الشريف ( ِذكر ُس َّراؽ الحديث

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

محمد الحلبي ( 841ىػ)

بيركت
 -مكة

كالتوزيع  -مصر

دار التوحيد  -الرياض

النبوم)

صفحة  46من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

الكمال في أسماء الرجال ومختصراته  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

الكماؿ في أسماء الرجاؿ 10/1

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي تحقيق/دراسة
د .شادم بن محمد آؿ نعماف
( 600ىػ)

الناشر
الهيئة العامة للعناية
بالسنة النبوية  -الكويت

تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 35/1

المزم  ،يوسف بن عبد الرحمن

تحقيق
د .بشار عواد معركؼ

مؤسسة الرسالة  -بيركت

تذىيب تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 11/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
غنيم عباس كمجدم السيد أمين

دار الفاركؽ الحديثة -

تهذيب التهذيب

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

خبلصة تهذيب الكماؿ 3/1

صفي الدين أحمد بن عبد اهلل

تحقيق
مجدم بن منصور السيد شورل

دار الكتب العلمية -

تقريب التهذيب

ابن حجر ،أحمد بن علي

دار العاصمة  -الرياض
تحقيق/تقديم
أبو األشباؿ الباكستاني  /د .بكر أبو زيد

( 742ىػ)

أحمد ( 748ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

الخزرجي ( 923ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
النكت على تقريب التهذيب

ابن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل
( 1420ىػ)

عناية
د .فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف

القاىرة

بيركت
بيركت

مكتبة دار المنهاج -
الرياض

تذىيب تقريب التهذيب البن حجر 6/1

طارؽ بن عوض اهلل

مكتبة الرشد  -الرياض

تحرير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقبلني

بشار عواد معركؼ كشعيب

مؤسسة الرسالة  -بيركت

األرناؤكط
صفحة  47من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث
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الكمال في أسماء الرجال ومختصراته  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

كشف اإليهاـ لما تضمنو (تحرير التقريب) من األكىاـ

ماىر بن ياسين الفحل

مجموع كبلـ األلباني على رجاؿ تقريب العسقبلني ،كيليو تعقيب األلباني

دار الميماف  -الرياض
جمع كتعليق
فواز بن محمد رشيد الجزائرم

على «تهذيب العسقبلني»

إمعاف النظر في تقريب الحافظ ابن حجر

عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد

ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن
عبد الهادم ( 909ىػ)

تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الركاة خارج التقريب
4/1

تجريد أسماء الركاة الذين تكلم فيهم الحافظ ابن حجر في (فتح

نوع الدراسة

الناشر

دار أضواء السلف

المصرية  -القاىرة

مكتبة العلم  -مصر

عناية
لجنة من الباحثين

دار النوادر  -دمشق

جمع
نور الدين بن علي الوصابي

مكتبة ابن عباس  -مصر
دار الدعوة  -الكويت

نبيل بن منصور البصارة

البارم) ،كمقارنة كبلمو بما قالو فيهم في (تقريب التهذيب)
التراجم الساقطة من كتاب إكماؿ تهذيب الكماؿ لمغلطام (المطبوع)
من الحسن البصرم إلى الحكم بن سناف

مجموعة من الباحثين

إشراؼ
د .علي بن عبد اهلل الصياح

دار المحدث  -الرياض

صفحة  48من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث
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كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

أقواؿ اإلماـ مالك ( 179ىػ) في الركاة جرحا كتعديبل  -جمعا كدراسة

عبد العزيز مختار إبراىيم األمين

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

سؤاالت ابن محرز البغدادم ( 289ىػ) البن معين (سلسلة السؤاالت

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

من كبلـ أبي زكريا يحيى بن معين ( 233ىػ) في الرجاؿ (ركاية طهماف)

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق
د .أحمد محمد نور سيف

دار المأموف للتراث -

سؤاالت أبي إسحاؽ إبراىيم بن الجنيد لئلماـ يحيى بن معين في الجرح

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

سؤاالت عثماف بن طالوت البصرم البن معين ،كىو تاريخ ىاشم بن مرثد

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

من كبلـ أبي زكريا يحيى بن معين في الرجاؿ بركاية أبي خالد الدقاؽ يزيد

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الحديثية )13 -

كالتعديل كعلل الحديث (سلسلة السؤاالت الحديثية )9 -

الطبراني عن يحيى بن معين (سلسلة السؤاالت الحديثية )8 -
بن الهيثم بن طهماف (سلسلة السؤاالت الحديثية )11 -

تاريخ عثماف بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين في تجريح الركاة
كتعديلهم (سلسلة السؤاالت الحديثية )12 -

تحقيق/جمع
بشار عواد كآخركف

موسوعة أقواؿ يحيى بن معين في رجاؿ الحديث كعللو 5/1
سؤاالت محمد بن عثماف بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

كالتعديل (تقدـ ذكر الكتاب أعبله بتحقيق األزىرم)

( 234ىػ)

دراسة كتحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

دمشق

الفاركؽ الحديثة  -مصر
دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
مكتبة المعارؼ -
الرياض
صفحة  49من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

سؤاالت عثماف بن محمد بن أبي شيبة لئلماـ علي بن المديني (234

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

ىػ) (سلسلة السؤاالت الحديثية )1 -

( 234ىػ)

جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

من سؤاالت أبي بكر األثرـ لئلماـ أحمد بن حنبل ،ركاية :علي بن أبي

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
خير اهلل الشريف

دار العاصمة  -الرياض

سؤاالت أبي بكر األثرـ لئلماـ أحمد بن حنبل في الجرح كالتعديل كعلل

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

كتاب العلل كمعرفة الرجاؿ 4/1

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
د .كصي اهلل بن محمد عباس

دار الخاني  -الرياض

سؤاالت أبي داكد سليماف بن األشعث السجستاني لئلماـ أحمد بن

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
د .زياد محمد منصور

مكتبة العلوـ كالحكم -

سؤاالت البغوم لئلماـ أحمد (سلسلة السؤاالت الحديثية )15 -

البغوم ،عبد اهلل بن محمد (317

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

طاىر أحمد القزكيني (أسئلة في الفقو كالرجاؿ) (مذكور في كتب الفقو)

الحديث  ،كيليو مركيات األثرـ عن اإلماـ أحمد بن حنبل في كتابو

حنبل في جرح الركاة كتعديلهم

ىػ)
بحر الدـ فيمن تكلم فيو االماـ أحمد بمدح أك ذـ

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

المدينة

دار الراية  -الرياض

عبد الهادم ( 909ىػ)
موسوعة أقواؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعللو ¼
أحواؿ الرجاؿ

إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني
( 259ىػ)

تحقيق/جمع
السيد أبو المعاطي النورم كغيره

عالم الكتب  -بيركت

تحقيق
د .صبحي البدرم السامرائي

مؤسسة الرسالة  -بيركت

صفحة  50من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

سؤاالت البرذعي (سعيد بن عمرك ( 292ىػ) ألبي زرعة( ،كىو :الضعفاء

أبو زرعة الرازم ،عبيد اهلل بن عبد

كالكذابين كالمترككين) ،كمعو :أسامي الضعفاء ألبي زرعة (سلسلة

الكريم ( 264ىػ)

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

السلسبيل فيمن ذكرىم الترمذم ( 279ىػ) بجرح أك تعديل كذلك في

محمد عبد اهلل بن الشيخ محمد

كتبو :الجامع  /العلل الكبير  /العلل الصغير  /الشمائل المحمدية

مؤسسة المؤتمن -
الرياض

الشنقيطي

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد سليماف بن األشعث السجستاني في

سليماف بن األشعث ( 275ىػ)

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد ،سليماف بن األشعث السجستاني

سليماف بن األشعث ( 275ىػ)

تحقيق
د .عبد العليم البستوم

مؤسسة الرياف  -لبناف

سؤاالت الكتاني لئلماـ أبي حاتم الرازم ( 277ىػ)  -دراسة استقرائية

خالد بن محمد باسمح

كتاب التاريخ كأسماء المحدثين ككناىم

محمد بن أحمد المقدمي (301

معرفة الرجاؿ كجرحهم كتعديلهم 2/1

( 275ىػ) في معرفة الرجاؿ كجرحهم كتعديلهم 2/1

تحليلية موازنة

ىػ)
منهج اإلماـ النسائي ( 303ىػ) في الجرح كالتعديل كجمع أقوالو في

دار التوحيد  -الرياض
تحقيق
إبراىيم صالح

قاسم علي سعد

دار البحوث للدراسات

الرجاؿ 5/1
كتاب الجرح كالتعديل 10/1
المستخرج من كتاب الجرح كالتعديل (البن أبي حاتم) من أحواؿ
الرجاؿ مما كرد في غير مظانو

دار ابن العماد  -بيركت

االسبلمية  -دبي
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن أبي

دار الكتب العلمية -

حاتم الرازم ( 327ىػ)

بيركت

فالح الشبلي

مراجعة
عبد اهلل بن يوسف الجديع

مكتبة الوعي اإلسبلمي
– مصر
صفحة  51من 107
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كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

رم الظمآف بتراجم شيوخ ابن حباف ( 354ىػ) 2/1

شريف بن صالح التشادم المصرم

سؤاالت أبي علي بن الصواؼ ألبي بكر ابن أبي شيبة عن شيوخو

ابن الصواؼ ،محمد بن أحمد بن

بلوغ األماني بتراجم شيوخ أبي الشيخ األصبهاني ( 369ىػ) 2/1

نايف بن صبلح المنصورم

دار العاصمة  -الرياض

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي لئلماـ أبي الحسن الدارقطني في

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) جمع
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني كغيره من المشايخ في

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

مكتبة المعارؼ -

سؤاالت الحاكم النيسابورم للدارقطني في الجرح كالتعديل

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

مكتبة المعارؼ -

سؤاالت أبي عبد اهلل الحاكم النيسابورم لئلماـ أبي الحسن الدراقطني

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

(سلسلة السؤاالت الحديثية )16 -

الجرح كالتعديل كعلل الحديث (سلسلة السؤاالت الحديثية )5 -
الجرح كالتعديل (تقدـ ذكر الكتاب أعبله بتحقيق األزىرم)

في الجرح كالتعديل كعلل الحديث (سلسلة السؤاالت الحديثية )6 -

الحسن ( 359ىػ)

دار المودة  -مصر
تحقيق
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت أبي عبد اهلل بن بكير البغدادم كغيره للدارقطني في الجرح

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) جمع
محمد بن علي األزىرم

سؤاالت البرقاني للدارقطني في الجرح كالتعديل كالعلل ،كيليو مركياتو

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) جمع
محمد بن علي األزىرم

كالتعديل كعلل الحديث (سلسلة السؤاالت الحديثية )7 -
عنو في غير كتابو السؤاالت (سلسلة السؤاالت الحديثية )4 -

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الرياض
الرياض

الفاركؽ الحديثة  -مصر
الفاركؽ الحديثة  -مصر
الفاركؽ الحديثة  -مصر

صفحة  52من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

سؤاالت أبي بكر البرقاني للدارقطني ،كيليو مركيات البرقاني عن

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق/جمع
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي ( 412ىػ) لئلماـ الدارقطني في

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
لجنة من المحققين

مؤسسة الجريسي -

الدارقطني في غير كتابو السؤاالت
الجرح كالتعديل كعلل الحديث (سلسلة السؤاالت الحديثية )3 -

سؤاالت السلمي ( 412ىػ) للدارقطني

ترتيب/جمع
مجموعة من الباحثين

موسوعة أقواؿ أبي الحسن الدارقطني في رجاؿ الحديث كعللو 2/1
تحفة الغريب بتراجم رجاؿ معجمي الحافظ الطبراني ( 390ىػ) األكسط

توفيق بن عبد اهلل بن مسعود

المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم مع التكميل كالتوضيح للمدخل

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

إلى الصحيح 4/1

النيسابورم ( 405ىػ)

تحقيق
د .ربيع بن ىادم كبعض طلبة العلم

المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم كتبيين ما أشكل من أسماء رجاؿ

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

الصحيحين 2/1

النيسابورم ( 405ىػ)

تحقيق
د .إبراىيم بن علي آؿ كليب

سؤاالت مسعود بن علي السجزم مع أسئلة البغداديين عن أحواؿ

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

الرجاؿ ألبي عبد اهلل الحاكم (سلسلة السؤاالت الحديثية )2 -

النيسابورم ( 405ىػ)

تحقيق/جمع
محمد بن علي األزىرم

الركض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (محمد بن عبد اهلل النيسابورم

نايف بن صبلح المنصورم

تقديم
د .سعد بن عبد اهلل الحميد

كالصغير ممن ليس في التهذيب 3/1

( 405ىػ) 2/1

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الرياض

عالم الكتب  -بيركت
مكتبة ابن عباس  -مصر
مكتبة الفرقاف  -عجماف
مكتبة العبيكاف  -الرياض
الفاركؽ الحديثة  -مصر
دار العاصمة  -الرياض

صفحة  53من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األكىاـ التي في مدخل أبي عبد اهلل الحاكم النيسابورم

عبد الغني بن سعيد األزدم

تخريج/تعليق
مشهور حسن سلماف

مكتبة المنار  -األردف

إتحاؼ المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي ( 453ىػ)

محمود عبد الفتاح النخاؿ

تقديم
مصطفى العدكم

دار الميماف  -الرياض

السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي

نايف بن صبلح المنصورم

تقديم
د .أحمد معبد عبد الكريم

دار العاصمة  -الرياض

التحبير في المعجم الكبير

السمعاني ،عبد الكريم بن محمد

تعليق
خليل المنصور

دار الكتب العلمية -

سؤاالت أبي طاىر السلفي ( 576ىػ) أبا الكرـ خميس بن علي الحوزم

خميس بن علي الحوزم ( 576ىػ)

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

الرجاؿ الذين تكلم عليهم الحافظ المنذرم جرحا كتعديبل في كتابو

المنذرم ،عبد العظيم بن عبدالقوم

(الترغيب كالترىيب) كالركاة المختلف فيهم كرسالة في الجرح كالتعديل

( 656ىػ)

ترتيب/جمع/تعليق
ماجد بن أبي الليل

مكتبة التوعية اإلسبلمية

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ 5/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
د .بشار عواد معركؼ

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،كيليو :ذيل ميزاف االعتداؿ ألبي الفضل

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

العراقي 7/1

أحمد ( 748ىػ)

تحقيق
علي معوض كعادؿ عبد الموجود

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ 6/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
أبي الفضل الدمياطي

المصرم ( 409ىػ)

( 510ىػ) – ركاية أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني

بن منصور ( 562ىػ)

أحمد ( 748ىػ)

أحمد ( 748ىػ)

بيركت

 مصرمؤسسة الرسالة  -بيركت
دار الكتب العلمية -
بيركت
دار الحديث  -القاىرة

صفحة  54من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

كتاب الجرح كالتعديل ( 3/1مجموع أقواؿ شمس الدين الذىبي في
رجاؿ الحديث)

نوع الدراسة

الناشر

جمع
خليل محمد العربي

الفاركؽ الحديثة  -مصر

نثل الهمياف في معيار الميزاف (كىو ذيل على ميزاف االعتداؿ للذىبي)

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق/دراسة
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

دار النعماف  -اليمن

لساف الميزاف ( 11/1محقق على نسختين خطيتين)

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد بن عبد الرحمن المرعشلي

دار إحياء التراث العربي

التعريف بالركاة الذين سكت عنهم الحافظ الهيثمي ( 974ىػ) في كتابو

مريم بنت حسن القحطاني

مكتبة المنار اإلسبلمية

ترجمة الركاة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي ( 974ىػ)

خليل بن محمد العربي

دار اإلماـ البخارم -

مجمع الزكائد 2/1

محمد الحلبي ( 841ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

نػثل النباؿ بمعجم الرجاؿ ( 4/1معجم الرجاؿ الذين ترجم لهم أبو
مصباح األريب في تقريب الركاة الذين ليسوا في تقريب التهذيب 3/1

 -الكويت

قطر

جمع
أحمد بن عطية الوكيل

إسحاؽ الحويني في كتبو)
محمد بن أحمد المصنعي

صنعاء

الجامع في الجرح كالتعديل ألقواؿ البخارم كمسلم كالعجلي كالرازيين

إعداد
جماعة من الباحثين

ثبلث رسائل في الجرح كالتعديل (مسائل األثرـ ألحمد ،مسائل ابن أبي

تحقيق/تقديم
د .عامر حسن صبرم

شيبة ،من تكلم فيو الدارقطني في السنن من الضعفاء كالمترككين

دار الحرمين  -القاىرة
مكتبة صنعاء األثرية -

(حصر  31000راك)
كأبي داكد كيعقوب كالترمذم كأبي زرعة كالنسائي كالبزار كالدارقطني

 -بيركت

عالم الكتب  -بيركت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
صفحة  55من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب التراجم والسؤاالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

اليقين بمعرفة من رمي من المحدثين بقبوؿ التلقين

محمد بن عبد اهلل حياني

التراجم المعلة  -دراسة تأصيلية لبنية تراجم الركاة بالنظر ألحواؿ الراكم

أحمد بدرم البشابشة

كمركياتو كموقف النقاد منهما

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

تقديم
د .بشار عواد معركؼ

مركز إحساف لدراسات
السنة النبوية  -جدة

صفحة  56من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

أحكام متأخرين في الجرح والتعديل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الجرح كالتعديل عند ابن حزـ الظاىرم ( أحكاـ ابن حزـ على 1300

ناصر بن حمد الفهد

نوع الدراسة

الناشر
دار أضواء السلف -
الرياض

راك )
الرجاؿ الذين تكلم عليهم الحافظ المنذرم جرحا كتعديبل في كتابو

المنذرم ،عبد العظيم بن عبدالقوم

الرجاؿ الذين تكلم عنهم شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل

عبد الحميد السحيباني

التكميل في الجرح كالتعديل كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيل 4/1

ابن كثير ،إسماعيل بن عمر (774

موسوعة المعلمي اليماني كأثره في علم الحديث (النكت الجياد

إبراىيم بن سعيد الصبيحي

دار طيبة  -الرياض

معجم أسامي الركاة الذين ترجم لهم الشيخ األلباني في كتبو جرحا

احمد شكوكاني كصالح اللحاـ

دار ابن حزـ

(الترغيب كالترىيب) كالركاة المختلف فيهم (مكرر في فتاكل بالمصطلح) ( 656ىػ)

المنتخبة من كبلـ شيخ النقاد عبد الرحمن المعلمي) 4/1

ىػ)

ترتيب/جمع/تعليق
ماجد بن أبي الليل

مكتبة التوعية اإلسبلمية
 -مصر

مدار الوطن  -الرياض

تحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

مكتبة ابن عباس  -مصر

كتعديبل 4/1

صفحة  57من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
المراسيل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

اإلرساؿ في مصطلح الحديث

محفوظ الرحمن بن زين اهلل السلفي

مكتبة الفرقاف -

( 1418ىػ)

اإلمارات

الحديث المرسل بين القبوؿ كالرد ( 2/1رسالة جامعية)

حصة بنت عبد العزيز الصغير

دار ابن حزـ

المراسيل

أبو داكد ،سليماف بن األشعث

تحقيق
د .عبد اهلل بن مساعد الزىراني

دار الصميعي  -الرياض

المراسيل

أبو داكد ،سليماف بن األشعث

عناية
شعيب األرناؤكط

مؤسسة الرسالة  -بيركت

تقريب النائي من مراسيل النسائي ( 303ىػ)

حسين بن كسركم حسن

المراسيل

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن أبي

تحقيق
شكر اهلل بن نعمة اهلل القوجاني

العبلئي ،خليل بن كيكلدم (761

تحقيق/تخريج
حمدم بن عبد المجيد السلفي

أبو زرعة ،أحمد بن عبد الرحيم

تحقيق
عبد اهلل نوراة

أبو زرعة ،أحمد بن عبد الرحيم

حكم على أحاديثو
د .رفعت فوزم عبد المطلب كغيره

السجستاني ( 275ىػ)

السجستاني ( 275ىػ)

حاتم الرازم ( 327ىػ)
جامع التحصيل في أحكاـ المراسيل

ىػ)
تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل

العراقي ( 826ىػ)
تحفة التحصيل في ذكر ركاة المراسيل

العراقي ( 826ىػ)

دار الكتب العلمية -
بيركت

مؤسسة الرسالة  -بيركت
عالم الكتب  -بيركت
مكتبة الرشد  -الرياض
مكتبة الخانجي -
القاىرة
صفحة  58من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
المراسيل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

اإلكليل فيما زاد على كتب المراسيل  -زيادات على «جامع التحصيل»

مجدم عطية حمودة

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن عباس  -مصر

للعبلئي ك «تحفة المراسيل» للعراقي
الجامع في المراسيل كما يجرم مجراىا

مجدم بن عطية بن حمودة

تقديم
الشيخ مصطفى العدكم

المكتب العلمي لتحقيق

التراث

صفحة  59من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

ذكر من اختلف العلماء كنقاد الحديث فيو

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
حماد األنصارم

دار أضواء السلف -

ذكر من اختلف العلماء كنقاد الحديث فيو ،كيليو :تاريخ أسماء الضعفاء

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة 2/1

مغلطام بن قػليج ( 762ىػ)

تحقيق
لجنة من المحققين

مكتبة الرشد  -الرياض

االغتباط بمعرفة من رمي باالختبلط

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق
فواز أحمد زمرلي

دار الكتاب العربي -

نهاية االغتباط بمن رمي من الركاة باالختبلط (دارسة كتحقيق كزيادات

عبلء الدين علي رضا

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الركاة الثقات

ابن الكياؿ ،محمد بن أحمد

ىػ)
كالكذابين

في التراجم على كتاب االغتباط لسبط ابن العجمي)

ىػ)

محمد الحلبي ( 841ىػ)

( 939ىػ)
منظومة عمدة المحتاط في معرفة من رمي من الثقات باالختبلط ،كيليها:

الرياض

لبناف

دار المعرفة  -بيركت
تحقيق
عبد القيوـ عبد رب النبي

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

دار المأموف للتراث -
دمشق
دار ابن الجوزم  -الدماـ

عدة أكلي االغتباط في شرح عمدة المحتاط
اختبلط الركاة الثقات (دراسة تطبيقية على ركاة الكتب الستة)

عبد الجبار سعيد

مشتبو النسبة في ضبط أسماء كأنساب الركاة المتشابهة في الخط

عبد الغني بن سعيد األزدم

المختلفة في النقط

المصرم ( 409ىػ)

دار المعرفة  -بيركت
تحقيق كتعليق
لجنة من المحققين

مكتبة الثقافة الدينية -
مصر
صفحة  60من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المعجم في مشتبو أسامي المحدثين

عبيد اهلل بن عبد اهلل الهركم

تحقيق
نظر محمد الفاريابي

مكتبة الرشد  -الرياض

معجم مشتبو أسامي المحدثين ،كيليو كتاب الزيادات عليو

عبيد اهلل بن عبد اهلل الهركم

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

تلخيص المتشابو في الرسم كحماية ما أشكل من بوادر التصحيف

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
سكينة الشهابي

تالي تلخيص المتشابو ( 2/1بحث في المتشابو من أسماء الركاة)

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
مشهور بن سلماف كأحمد الشقيرات

دار الصميعي  -الرياض

الفيصل في علم الحديث (الفيصل في مشتبو النسبة) 2/1

محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

تحقيق
سعود بن عبد اهلل المطيرم

مكتبة الرشد  -الرياض

المشتبو في الرجاؿ ،أسمائهم كأنسابهم 2/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
علي محمد البجاكم

دار إحياء الكتب العربية

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

تحقيق/دراسة
عبد رب النبي محمد

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

تحقيق/تعليق
محمد نعيم العرقسوسي

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
علي البجاكم كمحمد النجار

( 438ىػ)

كالوىم 2/1

( 438ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)
( 584ىػ)

أحمد ( 748ىػ)
اإلعبلـ بما كقع في مشتبو الذىبي من األكىاـ

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)
توضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابهم كألقابهم ككناىم 10/1

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)
تبصير المنتبو بتحرير المشتبو 4/1

العسقبلني ( 852ىػ)

الفاركؽ الحديثة  -مصر

 سوريامكتبة العلوـ كالحكم -
المدينة
مؤسسة الرسالة  -بيركت
المكتبة العلمية  -بيركت

صفحة  61من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

المؤتلف كالمختلف 5/1

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

الناشر
دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت

المؤتلف كالمختلف في أسماء نقلة الحديث كأسماء آبائهم كأجدادىم

عبد الغني ين سعيد األزدم

تحقيق
مثنى الشمرم كقيس التميمي

دار الغرب اإلسبلمي -

اإلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف كالمختلف في األسماء كالكنى

ابن ماكوال  ،علي بن ىبة اهلل

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

دار إحياء التراث العربي

تكملة اإلكماؿ 6/1

ابن نقطة ،محمد بن عبد الغني

تحقيق
د .عبد القيوـ بن عبد رب النبي

مركز التراث االسبلمي

ذيل تكملة اإلكماؿ ()2/1

ابن العمادية  ،منصور بن سليم

تحقيق
د .عبد القيوـ بن عبد رب النبي

جامعة أـ القرل  -مكة

الغوامض كالمبهمات في معرفة من أبهم اسمو من الرجاؿ كالنساء في

عبد الغني بن سعيد األزدم

متوف األحاديث النبوية

المصرم ( 409ىػ)

تحقيق/تعليق
د .حمزة أبو الفتح النعيمي

دار المنارة  -جدة

الغوامض كالمبهمات في معرفة من أبهم اسمو من الرجاؿ كالنساء في

عبد الغني بن سعيد األزدم

متوف األحاديث النبوية

المصرم ( 409ىػ)

تحقيق/تعليق
رائد يوسف جهاد

األسماء المبهمة في األنباء المحكمة

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

إعداد
د .عز الدين علي السيد

ابن القيسراني ،محمد بن طاىر

تحقيق
د .باسم بن فيصل الجوابرة

2/1

كاألنساب 5/1

المصرم ( 409ىػ)

( 475ىػ)

البغدادم ( 629ىػ)

الهمداني اإلسكندراني ( 673ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)
إيضاح اإلشكاؿ (في الركاة المبهموف)

المقدسي ( 507ىػ)

بيركت

 -بيركت

 -جامعة أـ القرل

دار الكتب العلمية -
بيركت
مكتبة الخانجي -
القاىرة
مكتبة المعبل  -الكويت

صفحة  62من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متوف األحاديث المسندة 2/1

ابن بشكواؿ ،خلف بن عبد الملك

تحقيق
د .محمود مغراكم

دار األندلس الخضراء

غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متوف األحاديث المسندة 2/1

ابن بشكواؿ ،خلف بن عبد الملك

تحقيق
د .عز الدين علي كمحمد كماؿ الدين

عالم الكتب  -بيركت

اإلشارات إلى األسماء المبهمات (اختصره من كتاب (األسماء المبهمة)

النوكم ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ)

تحقيق
عبد المنعم إبراىيم

مكتبة نزار مصطفى الباز

اإلفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض كالمبهم

محمد بن أحمد بن القسطبلني

تحقيق/تخريج
د .محمود مغراكم

اإلفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض كالمبهم (اختصار لكتاب ابن

محمد بن أحمد بن القسطبلني

تحقيق
د .محمود مغراكم

دار ابن حزـ  -بيركت

المستفاد من مبهمات المتن كاإلسناد 3/1

أبو زرعة ،أحمد بن عبد الرحيم

تحقيق
د .عبد الرحمن عبد الحميد البر

دار األندلس الخضراء

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق
يحيى شفيق حسن

بن بشكواؿ ( 578ىػ)

للبغدادم)

بشكواؿ ككتاب ابن طاىر)

بن بشكواؿ ( 578ىػ)

( 686ىػ)
( 686ىػ)

العراقي ( 826ىػ)
التبيين ألسماء المدلسين

محمد الحلبي ( 841ىػ)

تعليق
محمد إبراىيم داكد الموصلي

التعليق األمين على كتاب التبيين ألسماء المدلسين لبرىاف الدين
الحلبي ،سبط بن العجمي
تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس  -مقابل على أربع

ابن حجر ،أحمد بن علي

نسخ خطية

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق/تعليق
د .أحمد بن علي المباركي

 -جدة

 -مكة

 جدةدار الكتب العلمية -
بيركت
شركة الرياف  -بيركت
دار العزة  -الرياض

صفحة  63من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

إتحاؼ ذكم الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ

حماد بن محمد األنصارم

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة المعبل  -الكويت

( 1418ىػ)
المتفق كالمفترؽ 3/1

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
د .محمد صادؽ الحامدم

دار القادرم  -الطائف

الموضح ألكىاـ الجمع كالتفريق 2/1

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تصحيح كمراجعة
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

دار الفكر اإلسبلمي

غنية الملتمس إيضاح الملتبس

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
د .يحيى بن عبد اهلل الشهرم

مكتبة الرشد  -الرياض

تقييد المهمل كتمييز المشكل لمن ذكر اسمو من األسماء كالكنى

الحسين بن محمد الجياني (498

عناية
علي العمراف كمحمد شمس

دار عالم الفوائد  -مكة

تمييز المهمل من السفيانيين (سفياف الثورم كسفياف بن عيينة) ،كمعو

محمد بن تركي التركي

كاألنساب في الصحيحين من الركاة 3/1

ابن ثابت ( 463ىػ)
ابن ثابت ( 463ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)
ىػ)

دار العاصمة  -الرياض

مسائل تمييز المهملين
من تكلم فيو كىو موثق أك صالح الحديث

شمس الدين الذىبي ،محمد بن
أحمد ( 748ىػ)

بلوغ األماني في تراجم الرجاؿ الذين لم يعرفهم األلباني

عبد الكريم بن رسمي الدريني

معرفة الركاة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد

شمس الدين الذىبي ،محمد بن
أحمد ( 748ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي

مؤسسة الجريسي -
الرياض
الدار األثرية  -عماف

تحقيق
إبراىيم إدريس

دار المعرفة  -بيركت

صفحة  64من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

المختلف فيهم والمختلطون ومشتبهو النسبة والمبهمون والمدلسون والمهملون  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تهذيب «مستمر األكىاـ على ذكم المعرفة كأكلي األفهاـ»

ابن ماكوال  ،علي بن ىبة اهلل

تحقيق
سيد كسركم حسن

دار الكتب العلمية -

( 475ىػ)
اإللماع في إثبات السماع

إعداد
مجدم عطية (أبي إسحاؽ السمنودم)

بيركت
مكتبة ابن عباس  -مصر

صفحة  65من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة معيـنـيـن  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الركاة من اإلخوة كاألخوات

علي بن المديني ( 234ىػ) كأبو

تحقيق
د .باسم بن فيصل الجوابرة

دار الراية  -الرياض

ثبلث رسائل حديثية (تسمية من لم يَر ِك عنو غير كاحد ،الطبقات ،تسمية

النسائي ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق كتعليق
مشهور حسن كعبد الكريم الوريكات

مكتبة المنار  -األردف

من كافق اسمو اسم أبيو

محمد بن الحسين األزدم

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار عمار  -األردف

اإلخوة كاألخوات

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
د .باسم بن فيصل الجوابرة

فقهاء األمصار من الصحابة)

داكد السجستاني ( 275ىػ)
ىػ)

الموصلي ( 374ىػ)

دار الراية  -الرياض

ذكر من اسمو شعبة (مكرر في األجزاء الحديثية)

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق/تخريج
طارؽ محمد العمودم

مكتبة الغرباء األثرية -

السابق كالبلحق في تباعد ما بين راكيين عن شيخ كاحد

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق/تعليق
د .محمد مطر الزىراني

دار الصميعي  -الرياض

عبداهلل ( 430ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)

جمع كدراسة
د .عوض بن عتقي الحازمي

تعقب كاستدراؾ الذىبي على أقواؿ العلماء في بعض الركاة الذين ذكرىم
في كتابو (ميزاف االعتداؿ) كموازنة ببعض كتبو
ىدم القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد 7/1

سيد بن كسركم حسن

دراسات حديثية لمن ال يركم إال عن ثقة ،مع ذكر أسماء من ك ِ
صف
ُ

نور الدين بن علي السدعي

المدينة

دار ابن حزـ  -بيركت
دار الكتب العلمية -
بيركت
مكتبة ابن عباس  -مصر

بذلك من الركاة

صفحة  66من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة معيـنـيـن  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الصحابي الجليل أبو ىريرة رضي اهلل عنو في ضوء مركياتو

محمد ضياء الرحمن األعظمي

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة

من اسمو عطاء من ركاة الحديث

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل السقا

دار عالم الكتب -

مسألة االحتجاج بالشافعي فيما أسند إليو ،كالرد على الطاعنين بعظم

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

تحقيق
ياسر بن محمد اإلسماعيلي

الفاركؽ الحديثة  -مصر

ػصػنابِػػحة (إثبات صحبة عبد اهلل الصنابحي)
الطريقة الواضحة في تمييز ال ُّ

عمر بن رسبلف البلقيني الشافعي

تخريج/تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الدار األثرية  -عماف

ضوابط الجرح كالتعديل ،مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن

عبد العزيز بن محمد آؿ

مكتبة العبيكاف  -الرياض

حفص بن سليماف القارلء بين الجرح كالتعديل

غانم الحمد كيحيى الشهرم

مركز تفسير للدراسات

زىير بن محمد كركايات الشاميين عنو – دراسة نظرية تطبيقية على

محمد بن عبد اهلل القناص

جهلهم عليو

أبي إسحاؽ السبيعي

ىػ)

ابن ثابت ( 463ىػ)

( 805ىػ)

عبداللطيف

الرياض

القرآنية  -الرياض
دار الصميعي  -الرياض

مركياتهم عنو في مستدرؾ الحاكم
معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج

محمد بن تركي التركي

دار العاصمة  -الرياض

تنقيح األنظار بضعف حديث "رمضاف أكلو رحمو كأكسطو مغفرة كآخره

علي بن حسن الحلبي

دار المسير  -الرياض

عتق من النار"  ،كمعو :أكضح البياف في جرح علي بن زيد بن جدعاف
صفحة  67من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة معيـنـيـن  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

حماد الركاية بين الوىم كالحقيقة

فضل بن عمار العمارم

مكتبة التوبة  -الرياض

اإلماـ أبو إسحاؽ إسماعيل بن إسحاؽ بن اسماعيل بن حماد بن زيد

سليماف بن عبد العزيز العريني

مكتبة الرشد  -الرياض

األزدم موالىم البصرم ثم البغدادم

صفحة  68من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة مسانيد معينة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أسماء من ركل عنهم محمد بن إسماعيل البخارم من مشايخو الذين

ابن عدم ،عبد اهلل بن أحمد

ذكرىم في الجامع الصحيح

الجرجاني ( 365ىػ)

تحقيق/دراسة/شرح
د .عامر حسن صبرم

دار البشائر اإلسبلمية -

رجاؿ صحيح البخارم المسمى :الهداية كاإلرشاد في معرفة أىل الثقة

الكبلباذم  ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد اهلل الليثي األنصارم

التعديل كالتجريح لمن خرج لو البخارم في «الجامع الصحيح» 3/1

سليماف بن خلف الباجي ( 474ىػ) تحقيق
د .أبو لبابة  ،الطاىر صالح حسين

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت

أسامي شيوخ البخارم ككناىم كأنسابهم كتواريخ كفياتهم ،كأسامي من

كصي الدين الصغاني ،الحسن بن

دار الكماؿ المتحدة -

رجاؿ صحيح مسلم 2/1

ابن منجويو ،أحمد بن علي (428

إسعاؼ المحتاج بمعجم شيوخ مسلم بن الحجاج

مجدم عرفات المصرم

مكتبة العلم  -جدة

أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخارم كمسلم كما انفرد بو كل كاحد

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق/تعليق
جابر بن عبد اهلل السريع

دار العاصمة  -الرياض

كالسداد 2/1

رككا عنو ككناىم كأنسابهم

منهما دكف صاحبو  ،كيليها :ذكر أسماء من اتفق البخارم كمسلم على

( 398ىػ)

محمد العمرم ( 650ىػ)
ىػ)

بيركت
دار المعرفة  -بيركت

دمشق

عناية
عبد اهلل الليثي األنصارم

ذكر أسماء من اتفق البخارم كمسلم على تصحيح الركاية عنو من

محمد بن أحمد بن أبي الفوارس

الصحابة فأخرجا عنو في كتابيهما ،كذكر أسماء من انفرد كل كاحد

( 412ىػ)

تحقيق/تعليق
جابر بن عبد اهلل السريع

كشف النقاب عما ركل الشيخاف لؤلصحاب ،كيليو االنتخاب في

العبلئي ،خليل بن كيكلدم (761

اختصار «كشف النقاب» ،نظم إسماعيل بن محمد بن بردس ( 786ىػ)

ىػ)

تحقيق
عبد الجواد حماـ

دار المعرفة  -بيركت

دار العاصمة  -الرياض
دار النوادر  -دمشق

صفحة  69من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة مسانيد معينة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

قرة العينين في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحين

عبد الغني بن أحمد البحريني

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة التوبة  -الرياض

( 1174ىػ)
قرة العين في ضبط أسماء رجاؿ الصحيحين

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

اإلكماؿ في ذكر من لو ركاية في مسند أحمد من الرجاؿ سول من ذكر

أبو المحاسن ،محمد بن علي

تسمية شيوخ أبي داكد السجستاني ،كحاشيتو البن الدباغ ( 546ىػ)

الحسين بن محمد الغساني،

تسمية شيوخ أبي داكد السجستاني 2/1

الحسين بن محمد الغساني،

دار المعراج الدكلية -
الرياض

تحقيق
د .عبد المعطي أمين قلعو جي

جامعة الدراسات

تحقيق/تعليق
جاسم بن محمد الفجي

دار ابن حزـ  -بيركت

تحقيق
زياد محمد منصور

مكتبة العلوـ كالحكم -

بهجة المحافل كأجمل الوسائل بالتعريف بركاة الشمائل (شمائل

إبراىيم بن إبراىيم اللقاني (1041

الترمذم) 2/1

ىػ)

تحقيق
د .شادم بن محمد آؿ نعماف

مكتبة ابن عباس  -مصر

تسمية الشيوخ

النسائي ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق
د .قاسم علي سعد

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
د .باسم بن فيصل الجوابرة

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

حاشية/تحقيق
سبط ابن العجمي  /محمد عوامة

في تهذيب الكماؿ

الحسيني الدمشقي ( 765ىػ)

المعركؼ بالجياني ( 498ىػ)
المعركؼ بالجياني ( 498ىػ)

ىػ)
المجرد في أسماء رجاؿ سنن ابن ماجو

أحمد ( 748ىػ)
الكاشف في معرفة ركاة الكتب الستة 5/1

أحمد ( 748ىػ)

اإلسبلمية  -باكستاف

المدينة

دار البشائر اإلسبلمية -
دمشق
دار الراية  -الرياض
دار المنهاج  -جدة

صفحة  70من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة مسانيد معينة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الكاشف للذىبي ،كمعو :ذيل الكاشف ألبي زرعة العراقي ،كمعو حاشية
الكاشف البن العجمي 4/1

نوع الدراسة

الناشر

تحقيق
مزيد بن عبد العزيز الجندم

دار الحبيب  -الرياض

ذيل الكاشف

أبو زرعة ،أحمد بن عبد الرحيم

الركاة المبدعوف من رجاؿ الكتب الستة

محمد بن سعيد رسبلف

دار االستقامة  -مصر

زكائد رجاؿ صحيح ابن حباف على الكتب الستة 6/1

يحيى بن عبد اهلل الشهرم

مكتبة الرشد  -الرياض

علل األخبار كمعرفة ركاة اآلثار (استقراء لصحيح ابن حباف)

يحيى بن عبد اهلل الشهرم

مكتبة الرشد  -الرياض

أسماء شيوخ مالك بن أنس األصبحي

محمد بن إسماعيل بن خلفوف

تحقيق
رضا بو شامة الجزائرم

الرشيد العطار ،يحيى بن علي

تحقيق
سالم بن أحمد السلفي

كتاب الدعاء ( 3/1المجلد األكؿ في رجاؿ كتاب الدعاء) (تقدـ ذكره

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

في كتب الطبراني)

ىػ)

دراسة كتحقيق كتخريج
محمد سعيد البخارم

تحفة الغريب لتراجم رجاؿ معجمي الحافظ الطبراني 2/1

مازف محمد السرساكم

العراقي ( 826ىػ)

األزدم األندلسي ( 636ىػ)
مجرد أسماء الركاة عن مالك ،كيليو :المستدرؾ على الخطيب كالعطار

( 662ىػ)

تحقيق
بوراف الضناكم

دار الكتب العلمية -
بيركت

مكتبة أضواء السلف -
الرياض
مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
دار ابن عباس  -مصر

صفحة  71من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة مسانيد معينة  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

بلغة القاصي كالداني في تراجم شيوخ الطبراني

حماد بن محمد األنصارم

مكتبة الغرباء األثرية -

( 1418ىػ)

المدينة

تراجم رجاؿ الدارقطني في سننو الذين لم يترجم لهم في التقريب كال في

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

شركة الرياف  -بيركت

الدليل المغني لشيوخ اإلماـ أبي الحسن الدارقطني

نايف بن صبلح المنصورم

دار الكياف  -الرياض

رجاؿ الحاكم في المستدرؾ 2/1

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

مكتبة صنعاء األثرية -

رجاؿ تفسير الطبرم جرحا كتعديبل من تحقيق جامع البياف عن تأكيل

محمد صبحي بن حسن حبلؽ

دار ابن حزـ  -بيركت

معجم شيوخ الطبرم الذين ركل عنهم في كتبو المسندة المطبوعة

أكرـ بن محمد زيادة الفالوجي

رجاؿ الحاكم

القرآف ألحمد كمحمود شاكر

ىػ)

صنعاء

ىػ)

( 1438ىػ)

(التفسير كالتاريخ كتهذيب اآلثار كصريح السنة) 2/1

تقديم
علي بن حسن الحلبي

دار ابن عفاف  -الخبر
مكتبة نزار مصطفى الباز

مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ (معاني اآلثار) للطحاكم 3/1

بدر الدين العيني ،محمود بن أحمد تحقيق
أسعد محمد الطيب
الحنفي ( 855ىػ)

 -مكة

كشف األستار عن رجاؿ (معاني اآلثار تلخيص مغاني األخيار)

أبو التراب رشد اهلل السندىي

مكتبة الدار  -المدينة

اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار (أم:كتاب «اآلثار» لمحمد بن الحسن

ابن حجر ،أحمد بن علي

الشيباني)

العسقبلني ( 852ىػ)

المنورة
تحقيق
علي الصاكم

دار العاصمة  -الرياض

صفحة  72من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات على رواة مسانيد معينة  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار (أم:كتاب «اآلثار» لمحمد بن الحسن

ابن حجر ،أحمد بن علي

الشيباني)

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق
سيد كسركم حسن

دار الكتب العلمية -

ركاة محمد بن إسحاؽ بن يسار في المغازم كالسير كسائر المركيات

مطاع الطرابيشي

بيركت
دار الفكر  -سوريا

التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد ( 2/1محقق على ثبلث نسخ

ابن نقطة ،محمد بن عبد الغني

تحقيق
شريف بن صالح التشادم

كزارة األكقاؼ كالشؤكف

ذيل التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد 3/1

الفاسي ،محمد بن أحمد الحسني

تحقيق
محمد صالح بن عبد العزيز المراد

جامعة أـ القرل  -مكة

ذيل التقييد لمعرفة ركاة السنن كالمسانيد 2/1

الفاسي ،محمد بن أحمد الحسني

تحقيق
كماؿ بن يوسف الحوت

دار الكتب العلمية -

التذكرة في معرفة رجاؿ الكتب العشرة 4/1

محمد بن علي الحسيني ( 765ىػ) تحقيق
د .رفعت فوزم عبد المطلب

خطية)

البغدادم ( 629ىػ)

( 832ىػ)
( 832ىػ)

تعجيل المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة ( 2/1زكائد رجالهم على

ابن حجر ،أحمد بن علي

الكتب الستة)

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق كدراسة
د .أكرـ اهلل إمداد الحق

اإلسبلمية  -قطر

بيركت

مكتبة الخانجي -
القاىرة
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت

صفحة  73من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب العلل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

ألفية علل الحديث المسماة "شافية الغلل بمهمات علم العلل"  ،مع

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزم  -الدماـ

شرحها" :مزيل الخلل عن أبيات شافية العلل"
علل الحديث كمعرفة الرجاؿ

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق
محمد مصطفى األعظمي

المكتب اإلسبلمي -

علل الحديث كمعرفة الرجاؿ في الحديث

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق
مازف بن محمد السرساكم

دار ابن الجوزم  -الدماـ

العلل كمعرفة الرجاؿ (ركاية اإلماـ أبي البراء)

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

العلل

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق/تخريج
حساـ محمد بوقريص

غراس  -الكويت

الجزء الخامس من األحاديث المعللة

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق
خالد بن محمد المختار البداكم

دار الحديث الكتانية –

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
د .كصي اهلل بن محمد عباس

دار القبس  -الرياض

تحقيق/جمع
السيد أبو المعاطي النورم كغيره

عالم الكتب  -بيركت

( 234ىػ)
( 234ىػ)

( 234ىػ)
( 234ىػ)
( 234ىػ)

كتاب العلل كمعرفة الرجاؿ ( 4/1تقدـ في كتب التراجم)
موسوعة أقواؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعللو ¼ (تقدـ في كتب
العلل)
كتاب فيو (علل الحديث) كمعرفة الفقهاء الثقات من الضعاؼ مما

أبو حفص الفبلس ،عمرك بن علي

اجتمع عليو العلماء من أىل البصرة ،بركاية محمد بن عبد السبلـ

السقاء ( 249ىػ)

دراسة/تحقيق كتعليق
د .محمد الطبراني

بيركت

المغرب

مركز إحساف لدراسات
السنة النبوية  -جدة
صفحة  74من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب العلل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

األحاديث التي أعل اإلماـ البخارم ( 256ىػ) متونها في التناقض

بساـ بن عبد اهلل العطاكم

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

التمييز

مسلم بن الحجاج النيسابورم

تحقيق
محمد بن علي األزىرم

الفاركؽ الحديثة  -مصر

التمييز

مسلم بن الحجاج النيسابورم

تحقيق
د .عبد القادر مصطفى المحمدم

دار ابن الجوزم  -الدماـ

علل األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (تقدـ في بحوث

محمد بن أحمد الشهيد ( 327ىػ)

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الهجرة  -الثقبة

علل الترمذم الكبير (مرتبة على الجامع)

الترمذم ،محمد بن عيسى (279

ترتيب
أبو طالب القاضي

دار عالم الكتب -

شرح علل الترمذم 2/1

ابن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن

تحقيق
د .نور الدين عتر

دار العطاء  -الرياض

ابن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن

تحقيق
د .صبحي البدرم السامرائي

على صحيح مسلم)

( 261ىػ)
( 261ىػ)

ىػ)

ابن أحمد ( 795ىػ)
شرح علل الترمذم

ابن أحمد ( 795ىػ)
األحاديث التي ذكر اإلماـ الترمذم فيها اختبلفا كليست في «العلل

خالد بن محمد باسمح

عالم الكتب  -بيركت
دار التوحيد للنشر -

الكبير» ( -من أكؿ الجامع إلى آخر باب الزكاة) 2/1
العلل الصغير

الرياض

الرياض
الترمذم ،محمد بن عيسى (279
ىػ)

تحقيق
عادؿ بن عبد الشكور الزرقي

دار المحدث  -الرياض

صفحة  75من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب العلل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

األحاديث المعلة باالختبلؼ التي ذكر الترمذم (في جامعو) فيها اختبلفا

عبد العزيز بن عبد اهلل الشايع

نوع الدراسة

الناشر
الدار المالكية  -تونس

كليست في العلل الكبير من باب الفرائض إلى آخر أبواب العلم 2/1
المنتخب من العلل للخبلؿ ( 311ىػ) (كمعو تتمة)

ابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد

األحاديث التي أعلها النسائي ( 303ىػ) باالختبلؼ على الركاة في كتابو

عمر إيماف أبو بكر

كتاب العلل 7/1

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن أبي

أشرؼ على تحقيقو
د .سعد الحميد كخالد الجريسي

علل الحديث 3/1

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن أبي

تحقيق
الباسط
عبد
كعلي
المطلب
عبد
رفعت
القاىرة

تعليقة على العلل البن أبي حاتم (النصف الثاني من المجلد األكؿ)

ابن عبد الهادم ،محمد بن أحمد

تحقيق
سامي بن محمد بن جاد اهلل

ابن عبد الهادم ،محمد بن أحمد

تحقيق
مصطفى أبو الغيط كإبراىيم فهمي

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

تحقيق
عبد الرزاؽ الرؤكؼ

(المجتبى)  -جمعا كتخريجا كدراسة ( 2/1أصلو رسالة دكتوراة)

المقدسي ( 620ىػ)

حاتم الرازم ( 327ىػ)
حاتم الرازم ( 327ىػ)
المقدسي ( 744ىػ)

شرح علل ابن أبي حاتم

المقدسي ( 744ىػ)
فوائد في كتاب العلل البن أبػي حاتم

( 1386ىػ)
العلل الواردة في األحاديث النبوية 11/1

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

دار الراية  -الرياض
المكتبة اإلسبلمية -

األردف

مكتبة الخانجي -

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق/تخريج
محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي

دار أضواء السلف -
الرياض
الفاركؽ الحديثة  -مصر
دار أطلس الخضراء -
الرياض
دار طيبة  -الرياض

صفحة  76من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب العلل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

العلل ( 5/1تتمة تحقيق (العلل الواردة في األحاديث النبوية) لمحفوظ

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
محمد بن صالح الدباسي

العلل الواردة في األحاديث النبوية 10/1

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
محمد بن صالح الدباسي

شركة الرياف  -بيركت

العلل الواردة في األحاديث النبوية 14/1

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
خالد بن إبراىيم المصرم

دار طيبة  -الرياض

مركيات اإلماـ الزىرم المعلة في كتاب العلل للدارقطني 4/1

عبد اهلل بن محمد حسن دمفو

مكتبة الرشد  -الرياض

أحاديث أبي إسحاؽ السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختبلفا في كتاب

خالد بن محمد باسمح

دار التوحيد  -الرياض

العلل كالمناكير الواقعة في صحيح ابن حباف كما انتقد عليو في بعض

محمد عبد المنعم بن محمد بن

دار الضياء  -مصر

مسائل االعتقاد 2/1

رشاد

أحاديث معلة ظاىرىا الصحة

مقبل بن ىادم الوادعي (1422

الرحمن) السلفي)

((العلل))  -جمعا كدراسة 3/1

دار التدمرية  -الرياض

دار الحرمين  -القاىرة

ىػ)
علل حديث أبي قتادة( :إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)

محمد بن تركي التركي

دار العاصمة  -الرياض

الجامع في العلل كالفوائد 2/1

ماىر بن ياسين الفحل

دار ابن الجوزم  -الدماـ

صفحة  77من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
كتب العلل  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

المداكم لعلل الجامع الصغير كشرحي المناكم 6/1

أحمد بن محمد بن الصديق

دار الكتب العلمية -

الغمارم الشافعي ( 1380ىػ)

بيركت

المسند المصنف المعلل 41/1
جهود المحدثين في بياف علل الحديث (مكرر في كتب :جهود محدثين)

إعداد
جماعة من الباحثين
علي بن عبد اهلل الصياح

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت

دار المحدث  -الرياض

صفحة  78من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

الشواهد والمتابعات والفصل بين الوصل في الروايات
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواىد كالمتابعات

طارؽ بن عوض اهلل

تنبيو الهاجد إلى ما كقع من النظر في كتب األماجد 6/1

أبو إسحاؽ الحويني

الفصل للوصل المدرج في النقل 2/1

الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

الزيادات الضعيفة في األحاديث الصحيحة

عمرك عبد المنعم سليم

دار الضياء  -مصر

تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ المدرجة كالضعيفة (مرتبة على

خالد بن علي العنبرم

دار المسير  -الرياض

متن الزيادات الضعيفة في المتوف الصحيحة

عبد العزيز بن محمد السدحاف

دار التوحيد للنشر -

مكتبة ابن تيمية -
القاىرة

أبواب الفقو)

ابن ثابت ( 463ىػ)

دار المحجة  -أبو ظبي
تحقيق
د .محمد مطر الزىراني

دار الهجرة  -الثقبة

الرياض

صفحة  79من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
دراسات على أسانيد وروايات

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

مركيات اللعن في السنة (رسالة ماجستير)

باسم بن فيصل الجوابرة

مكتبة المعبل  -الكويت

أحسن المقاؿ في تخريج حديث "كل أمر ذم باؿ"

عبد الرؤكؼ عبد المناف

مكتبة الفرقاف  -عجماف

تخريج حديث :أنا مدينة العلم كعلي بابها

خليفة بن أرحمة الكوارم

دار القبس  -الرياض

دراسة حديثية لحديث أـ سلمة في الحج الداؿ على أف التحلل برمي

محمد بن سعيد الكثيرم

األحاديث التي خولف فيها اإلماـ مالك بن أنس

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
رضا بن خالد الجزائرم

مكتبة الرشد  -الرياض

األحاديث التي حسنها أبو عيسى الترمذم كانفرد بإخراجها عن الكتب

عبد الرحمن بن صالح محيي الدين

دار الفضيلة  -الرياض

الجمرات مشركط بطواؼ اإلفاضة يوـ النحر

تقديم المشائخ
مقبل الوادعي كعبد اهلل السعد

دار المحدث  -الرياض

الستة  -دراسة تحليلية
سؤاالت الترمذم للبخارم حوؿ أحاديث في جامع الترمذم 2/1

يوسف بن محمد الدخيل

األحاديث التي ركاىا اإلماـ ابن خزيمة في (صحيحو) كتوقف في

بساـ بن عبد اهلل العطاكم

الجامعة اإلسبلمية -
المدينة
مكتبة الرشد  -الرياض

تصحيحها
نفح العبير من دركس الجامع الكبير

عبد اهلل بن مانع الركقي

تقديم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

مدار الوطن  -الرياض

صفحة  80من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
دراسات على أسانيد وروايات

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الرياض المستطابة في صحيح كضعيف أحاديث مفاريد الصحابة

يحيى بن علي الحجورم

اإلصابة في تصحيح ما ضعفو كإبراز ما جهلو الحجورم من مفاريد

ربيع بن ىادم المدخلي

دار الميراث النبوم –

اإلصابة في استدراؾ ما فات الحجورم من األحاديث في كتابو (مفاريد

ربيع بن ىادم المدخلي

دار الميراث النبوم –

المتعة في بياف األحاديث التي اتفق عليها السبعة 2/1

إبراىيم بن عبد اهلل الحازمي

دار الشريف  -الرياض

مسند الحفاظ فيما اتفق عليو األئمة الستة

عواد بن حسين الخلف

دار البشائر اإلسبلمية -

مكتبة صنعاء األثرية -
صنعاء

الصحابة

الصحابة)

الثبلثيات في الحديث النبوم (الكتب الستة كمسند أحمد)

الجزائر
الجزائر

بيركت

تحقيق/تعليق
أشرؼ بن عبد الرحيم

مجمع البحرين فيما صححو األلباني من األحاديث على شرط الشيخين

عصاـ موسى ىادم

سلسلة الذىب فيما ركاه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر

ابن حجر ،أحمد بن علي

دار الكتب العلمية -
بيركت
المكتبة اإلسبلمية -
األردف

العسقبلني ( 852ىػ)
ركايات المدلسين في صحيح مسلم (جمعها  -تخريجها  -الكبلـ
عليها) (رسالة جامعية)

عواد بن حسين الخلف

تحقيق
د .عبد المعطي أمين قلعو جي

دار المعرفة  -بيركت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
صفحة  81من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
دراسات على أسانيد وروايات

اسم الكتاب

المؤلف

استدراكات الصحابة في الركاية 2/1

نواؿ بنت حسن الغناـ

رسالة في اختبلؼ ألفاظ الحديث النبوم

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل
( 1182ىػ)

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

عناية
صبرم مصطفى المحمودم

دار التوحيد للنشر -
الرياض

صفحة  82من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

دراسات في كتب الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الحطة في ذكر الصحاح الستة

محمد صديق بن حسن القنوجي

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الجيل (بيركت) ،دار

األصوؿ الستة – ركاياتها كنسخها (رسالة جامعية)

محمد إسحاؽ آؿ إبراىيم

تقديم
د .ربيع بن ىادم المدخلي

اإلماـ أبو داكد السجستاني ككتابو السنن

عبد اهلل بن صالح البراؾ

المؤلف

الترمذم كالموازنة بين جامعو كبين الصحيحين

نور الدين عتر

دار البصائر  -القاىرة

( 1307ىػ)

عمار (عماف)

خصائص مسند اإلماـ أحمد

محمد بن عمر المديني األصبهاني

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

بياف الوىم كاإليهاـ الواقعين في كتاب األحكاـ (أم كتاب األحكاـ

ابن القطاف ،علي بن محمد الفاسي

الشرعية الوسطى لعبد الحق األشبيلي  581ىػ) 6/1

( 628ىػ)

تحقيق/دراسة
د .الحسين آيث سعيد

دار طيبة  -الرياض

بغية النقاد النقلة فيما أخل بو كتاب «البياف» كأغفلو ،أك ألم بو فما تممو

ابن المواؽ ،محمد بن أبي يحيى

كال كملو ( 3/1استدراؾ على كتاب «بياف الوىم» البن القطاف)

أبي بكر ( 642ىػ)

تحقيق كتعليق
د .محمد خرشافي

الرد على ابن القطاف في كتابو (بياف الوىم كاإليهاـ)

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
خالد بن محمد المصرم

( 581ىػ)

أحمد ( 748ىػ)

بيركت

مكتبة أضواء السلف -
الرياض
الفاركؽ الحديثة  -مصر

صفحة  83من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
تصحيفات حديثية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أخبار المصحفين

العسكرم ،الحسن بن عبد اهلل

تحقيق
صبحي البدرم السامرائي

عالم الكتب  -بيركت

تصحيفات المحدثين

العسكرم ،الحسن بن عبد اهلل

تحقيق/دراسة
د .محمود أحمد ميرة

دار البشائر اإلسبلمية -

إصبلح غلط المحدثين

الخطابي ،حمد بن محمد (388

تخريج/شرح
صبلح محمد محمد عويضة

دار الكتب العلمية -

إصبلح غلط المحدثين (سلسلة كتب التصحيح اللغوم)

الخطابي ،حمد بن محمد (388

تحقيق
د .حاتم صالح الضامن

مؤسسة الرسالة  -بيركت

مجموع فيو جواب بعض الخدـ ألىل النعم عن تصحيف حديث

(احتجم)  ،كيليو :العشرة من مركيات صالح بن اإلماـ أحمد كزياداتها،

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن
عبد الهادم ( 909ىػ)

تحقيق
محمد صباح منصور

دار البشائر اإلسبلمية -

التطريف في التصحيف

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

دار الفائز  -عماف

( 382ىػ)
( 382ىػ)
ىػ)

ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
األخطاء اإلسنادية كتصويبها ،يليو ما قيل في اإلماـ أبي لهيعة المصرم

بيركت
بيركت

بيركت

عبد العزيز العثيم كعطا اهلل بن

دار أضواء السلف -

فيض السندم

الرياض

الوىم في ركايات مختلفي األمصار

عبد الكريم بن أحمد الوريكات

دار أضواء السلف -

التعليقات المفيدة على الكتب العديدة

أبو األشباؿ أحمد شاغف

الرياض
دار الكتاب كالسنة -
باكستاف
صفحة  84من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
تصحيفات حديثية  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

البياف كالتعريف بسرقة الحديث النبوم الشريف

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

التصحيف كأثره في الحديث كالفقو ،كجهود المحدثين في مكافحتو

أسطيرم جماؿ

نوع الدراسة

الناشر
دار التوحيد للنشر -
الرياض
دار طيبة  -الرياض

صفحة  85من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
تراجم أعالم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مشاىير علماء األمصار

ابن حباف ،محمد بن حباف البستي

تحقيق
مجدم بن منصور السيد شورل

دار الكتب العلمية -

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث

أبو يعلى الخليلي ،الخليل بن

تحقيق
د .محمد سعيد عمر إدريس

مكتبة الرشد  -الرياض

المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
سكينة الشهابي

دار الفكر  -سوريا

طبقات علماء الحديث 4/1

ابن عبد الهادم ،محمد بن أحمد

تحقيق
ابراىيم الزيبق

مؤسسة الرسالة  -بيركت

تذكرة الحفاظ ،كمعو الذيل على تذكرة الحفاظ ،لتلميذه أبي المحاسن

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تعليق
زكريا عميرات

دار الكتب العلمية -

المعجم المختص بالمحدثين (شامل لمشايخ الذىبي كعلماء عصره)

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
د .محمد الحبيب الهيلة

مكتبة الصديق  -الطائف

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
قاسم علي سعد

تذكرة الحفاظ كتبصرة األيقاظ (فيو أسماء ككفيات  950حافظا من

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

حفاظ السنة النبوية) (سلسلة مجموعة مؤلفات ابن عبد الهادم )6 -

عبد الهادم ( 909ىػ)

عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

طبقات الحفاظ( ،كىو ذيل « تذكرة الحفاظ» للذىبي)

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .علي محمد عمر

( 354ىػ)

محمد بن علي الحسيني ( 5/1كتاب شامل لحفاظ اإلسبلـ)

عبداهلل القزكيني ( 446ىػ)

ىبة الشافعي ( 571ىػ)

المقدسي ( 744ىػ)
أحمد ( 748ىػ)
أحمد ( 748ىػ)

األمصار ذكات اآلثار (البلداف التي استوطنها العلماء)

أحمد ( 748ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

بيركت

بيركت

دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
دار النوادر  -دمشق
مكتبة الثقافة الدينية -
مصر
صفحة  86من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
تراجم أعالم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

معجم طبقات الحفاظ كالمفسرين

عبد العزيز عز الدين السيركاف

عالم الكتب  -القاىرة

مشاىير المحدثين الذين جاكركا بمكة المكرمة عبر العصور

محمد بن عمر بازموؿ

دار االستقامة  -مصر

معجم ركاة الحديث األماجد من علماء زىراف كغامد 15/1

عبد العزيز بن عبد اهلل الزىراني

دار الطرفين  -الطائف

أعبلـ الحفاظ كالمحدثين عبر أربعة عشر قرنا 4/1

عبد الستار الشيخ

دار القلم  -دمشق

صفحة  87من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

جهود علماء في علم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الحديث كالمحدثوف في اليمن في عصر الصحابة 3/1

عبد اهلل بن بجاش الحميرم

مكتبة الرشد  -الرياض

مدرسة الحديث في البصرة حتى القرف الثالث الهجرم (رسالة دكتوراة)

أمين القضاة

دار ابن حزـ  -بيركت

مدرسة الحديث في قرطبة من الفتح إلى سقوط الخبلفة (422 - 93

أحمد بن علي القرني

مكتبة دار المنهاج -

المؤلفات في نظم علوـ الحديث (من القرف السابع إلى منتصف القرف

بدر بن محمد العماش

مركز البصائر  -المدينة

جهود المحدثين في بياف علل الحديث (مكرر في كتب العلل)

علي بن عبد اهلل الصياح

دار المحدث  -الرياض

ىػ)

الرابع عشر)

الرياض

النبوية

ندكة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة كالسيرة النبوية  -المنعقدة

مجمع الملك فهد

في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في ربيع األكؿ  1425ىػ

لطباعة المصحف -

اإلماـ الحميدم ( 219ىػ) كجهوده في علم الحديث ،مع دراسة زياداتو

مكتبة العلوـ كالحكم -

يحيى بن عبد اهلل األسدم

في (الجمع بين الصحيحين) 2/1
محمد بن يحيى الذىلي ( 258ىػ) محدثا (كيتضمن منتقى من حديث

المدينة
جامعة أـ القرل  -مكة

سليماف بن سعيد العسيرم

الزىرم لو)
الموسوعة العلمية الشاملة لئلماـ الحافظ يعقوب بن شيبة السدكسي
( 262ىػ) 2/1

علي بن عبد اهلل الصياح

تقديم المشائخ
عبد الرحمن البراؾ كعبد اهلل السعد

دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  88من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

جهود علماء في علم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

أبو زرعة الرازم ( 264ىػ) كجهوده في السنة النبوية ،مع تحقيق كتابو

سعدم بن مهدم الهاشمي

(الضعفاء) كأجوبتو على أسئلة البرذعي 3/1

نوع الدراسة

الناشر
الجامعة اإلسبلمية -
المدينة

اإلماـ أبي الحسن الدارقطني ( 385ىػ) كآثاره العلمية

عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي

دار األندلس الخضراء

الحافظ الطبراني ( 390ىػ) كجهوده في خدمة السنة النبوية

محمد أحمد رضواف

دار الشريف  -الرياض

الحافظ الخطيب البغدادم ( 463ىػ) كأثره في علوـ الحديث

محمود بن أحمد الطحاف

دار القرآف الكريم -

منهج الحافظ أبي عبد اهلل بن منده ( 511ىػ) في الحديث كعلومو

عمر بن عبد اهلل المقبل

دار المنهاج  -الرياض

عبد الحق األشبيلي ( 581ىػ) كآثاره الحديثية

محمد الوثيق

دار ابن حزـ  -بيركت

اإلماـ الحافظ أبو بكر ابن مسدم الغرناطي (حياتو كآثاره) ( 663ىػ)

نور الدين بن الحميدم اإلدريسي

دار البشائر اإلسبلمية -

اإلماـ النوكم ( 676ىػ) كأثره في الحديث كعلومو

أحمد عبدالعريز الحداد

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كجهوده في الحديث كعلومو ¼

عبد الرحمن بن عبد الجبار

 -جدة

بيركت

بيركت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
دار العاصمة  -الرياض

الفريوائي
صفحة  89من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

جهود علماء في علم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الحافظ العبلئي ( 761ىػ) كجهوده في الحديث كعلومو

عبد البارم عبد الحميد البدخشي

إصبلح كتاب ابن الصبلح ،مع دراسة عن الحافظ عبلء الدين مغلطام

مغلطام بن قػليج ( 762ىػ)

الحافظ العراقي ( 806ىػ) كأثره في السنة 5/1

أحمد معبد عبد الكريم

كجهوده في الحديث 2/1

اإلماـ ابن ناصر الدين الدمشقي ( 842ىػ) كجهوده في الحديث النبوم

نوع الدراسة

دار المنهاج  -الرياض
دراسة كتحقيق
د .ناصر عبد العزيز فرج أحمد

مكتبة أضواء السلف -
الرياض

دار أضواء السلف -
الرياض

دراسة كتحقيق
زكريا عبد العزيز الجاسم

 ،مع تحقيق كتابو :شرح عقود الدرر في علوـ األثر

الناشر

دار النوادر  -دمشق

بدر الدين العيني ( 855ىػ) كأثره في علم الحديث

صالح يوسف معتوؽ

دار البشائر اإلسبلمية -

اإلماـ علي القارم ( 1014ىػ) كأثره في الحديث

خليل إبراىيم قوتبلم

دار البشائر اإلسبلمية -

الحافظ محمد عبد الحي الكتاني ( 1382ىػ) كجهوده في الحديث

محمد صالح نورم الخطيب

كعلومو  -دراسة تحليلية

الحسيني

الشيخ عبد الرحمن المعلمي ( 1386ىػ) كأثره في السنة كرجالها (رسالة

منصور بن عبد العزيز السمارم

بيركت
بيركت

إشراؼ
د .نور الدين عتر

دار النوادر اللبنانية
دار ابن عفاف  -الخبر

ماجستير من الجامعة االسبلمية)
الجهود الحديثية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز (1420
ىػ)

عبد اهلل بن إبراىيم آؿ معدم

جامعة اإلماـ محمد بن
سعود  -الرياض
صفحة  90من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

جهود علماء في علم الحديث  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

جهود الشيخ األلباني ( 1420ىػ) في الحديث ركاية كدراية

عبد الرحمن بن محمد العيزرم

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  91من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
مناهج محدثين

اسم الكتاب

المؤلف

منهج النقد عند المحدثين  -نشأتو كتاريخو ،كيليو كتاب التمييز لمسلم

محمد مصطفى األعظمي

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الكوثر  -الرياض

ابن الحجاج
مناىج المحدثين العامة في الركاية كالتصنيف

نور الدين عتر

طيبة الدمشقية  -دمشق

المدخل إلى مناىج المحدثين

رفعت فوزم عبد المطلب

دار السبلـ  -القاىرة

منهج المحدثين في النقد  -دراسة تأصيلية  -كيليو :آراء لبعض

حافظ بن محمد الحكمي

مكتبة العلوـ كالحكم -

مناىج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة كالضعيفة (رسالة دكتوراة)

مرتضى الزين أحمد

مكتبة الرشد  -الرياض

مناىج المحدثين في تقوية األحاديث الحسنة كالضعيفة (رسالة دكتوراة)

سعد بن عبد اهلل الحميد

دار علوـ السنة -

اىتماـ المحدثين بنقد الحديث سندان كمتنان ،كدحض مزاعم المستشرقين

محمد لقماف السلفي

المعاصرين حوؿ منهج المحدثين في النقد  -عرض كمناقشة

المدينة

الرياض
دار الداعي  -الرياض

كأتباعهم

مقاييس نقد متوف السنة

مسفر بن غرـ اهلل الدميني

المؤلف

نقد المتن بين صناعة المحدثين

نجم عبد الرحمن خلف

مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  92من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
مناهج محدثين

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الحديث الصحيح كمنهج علماء المسلمين في التصحيح

عبد الكريم إسماعيل صباح

مكتبة الرشد  -الرياض

ػسػبر عند المحدثين كأثره في معرفة أنواع علوـ الحديث في المتن
ال َّ

عبد الكريم بن محمد جراد

مكتبة دار البياف -

شركط األئمة ،رسالة في بياف فضل األخبار كشرح مذاىب أىل اآلثار

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

كاإلسناد كفي الحكم على الركاة كعلى المركيات
كحقيقة السنن كتصحيح الركايات

األصبهاني ( 395ىػ)

شركط األئمة الستة لمحمد المقدسي ( 507ىػ) ،شركط األئمة الخمسة
لمحمد الحازمي ( 558ىػ) ،عارية الكتب ألحمد اليزدم ( 429ق)

موقف اإلمامين البخارم كمسلم من اشتراط اللقيا كالسماع في السند
المعنعن بين المتعاصرين

تحقيق
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار المسلم  -الرياض

تحقيق
محمد بن علي الصومعي

الناشر المتميز  -المدينة

خالد بن منصور الدريس

السنن األبين كالمرد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السنن المعنعن ابن رشيد الفهرم ،محمد بن عمر
( 721ىػ)
اإلماـ مسلم بن الحجاج كمنهجو في الصحيح كأثره في علم الحديث

مشهور بن حسن آؿ سلماف

رسالة أبي داكد إلى أىل مكة في كصف سننو

أبو داكد ،سليماف بن األشعث
السجستاني ( 275ىػ)

اإلماـ الترمذم كمنهجو في كتابو الجامع  -دراسة نقدية تطبيقية 3/1

الكويت

عداب محمود الحمش

مكتبة الرشد  -الرياض
تحقيق
صبلح المصراتي

مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة
دار الصميعي  -الرياض

تحقيق كتعليق
د .محمد بن لطفي الصباغ

المكتب اإلسبلمي -
بيركت
دار الفتح  -عماف

صفحة  93من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
مناهج محدثين

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

اإلماـ الترمذم كالموازنة بين جامعو كبين الصحيحين

نور الدين عتر

مؤسسة الرسالة  -بيركت

الحديث المنكر كداللتو عند اإلماـ الترمذم  -جمع كدراسة لؤلحاديث

محمد بن تركي التركي

دار العاصمة  -الرياض

اإلماـ النسائي ككتابو المجتبى

عمر إيماف أبو بكر

مكتبة المعارؼ -

شركط الراكم كالركاية عند أصحاب السنن – دراسة تطبيقية

محمد بن عبد الرزاؽ أسود

دار طيبة  -الرياض

منهج اإلماـ أحمد في التعليل كأثره في الجرح كالتعديل من خبلؿ كتابو

أبو بكر بن الطيب كافي

دار ابن حزـ  -بيركت

منهج اإلماـ أحمد في إعبلؿ االحاديث 2/1

بشير علي عمر

كقف السبلـ الخيرم -

معرفة مناىج المحدثين  ،مالك  ،أحمد  ،ابن خزيمة  ،ابن حباف ،

محمد بن تركي التركي

التي حكم عليها الترمذم بالنكارة

«العلل كمعرفة الرجاؿ»

الرياض

الرياض
دار العاصمة  -الرياض

الحاكم  ،الطبراني
اإلماـ ابن حباف كمنهجو في الجرح كالتعديل  -رسالة علمية

عداب محمود الحمش

ابن عدم كمنهجو في كتاب الكامل في ضعفاء الرجاؿ

زىير عثماف علي نور

إشراؼ
د .أحمد محمد نور سيف

جامعة أـ القرل  -مكة
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  94من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
مناهج محدثين

اسم الكتاب

المؤلف

منهج الحافظ ابن عبد البر في الجرح كالتعديل من خبلؿ كتابو «

محمد عبد رب النبي

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن حزـ  -بيركت

التمهيد» 2/1
منهج اإلماـ الدارقطني في كتابو السنن كأثره في اختبلؼ الفقهاء (رسالة

كيبلني محمد خليفة

الصناعة الحديثية في كتاب (شرح اآلثار) ألبي جعفر الطحاكم

خالد بن محمد الشرماف

مكتبة الرشد  -الرياض

منهج اإلماـ ابن جرير الطبرم في نقد األحاديث

نبيلة بنت زيد الجليبة

دار المأثور  -الرياض

اإلماـ ابن خزيمة كمنهجو في كتابو «الصحيح» 2/1

عبد العزيز شاكر الكبيسي

دار ابن حزـ  -بيركت

المػجلى في تحقيق أحاديث المحلى ،كمعو الصناعة الحديثية عند ابن

علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

دار المأموف للتراث -

جامعية)

حزـ (مكرر في كتب تخريج األحاديث التي في كتب الفقو)
منهج النقد الحديثي عند الحافظ الناقد أبي يعلى الخليلي من خبلؿ

تقديم
د .أحمد معبد عبد الكريم

دار المحدثين  -القاىرة

دمشق
سامي رياض بن شعبلؿ

دار المقتبس  -بيركت

كتابو (اإلرشاد في معرفة علماء الحديث)
علي بن المديني كمنهجو في نقد الرجاؿ (رسالة ماجستير من جامعة أـ

إكراـ اهلل إمداد الحق

القرل)
اإلماـ شرؼ الدين الحسيني الطيبي ،كمنهجو في كتابو :الكاشف عن
حقائق السنن (كىو شرح مشكاة المصابيح للتبريزم) 2/1

دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت

فاتن حسن حلواني

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
صفحة  95من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06
مناهج محدثين

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

ضوابط الجرح كالتعديل عند الحافظ الذىبي رحمو اهلل 2/1

محمد الثاني بن عمر بن موسى

النقد الحديثي عند الذىبي في كتابو (تاريخ اإلسبلـ)

عمر مكي صغير

أشهر كجوه نقد المتن عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

بدر بن محمد العماش

مركز البصائر  -المدينة

التفنيد لكتاب الترشيد ،كىو تعزيز للرد على من رمى الشيخ األلباني

أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

مكتبة ابن عباس  -مصر

إتحاؼ النفوس المطمئنة بالذب عن السنة (أجوبة لمن طعن في في

أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين

مكتبة ابن عباس  -مصر

األلباني كمنهج األئمة المتقدمين في علم الحديث

زكريا بن غبلـ قادر

مكتبة المعارؼ -

منهج العبلمة المحدث األلباني في تعليل الحديث

محمد حمدم أبو عبده

الفتح الرباني في الدفاع عن الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

أحمد بن يحيى النجمي (1430

رحمو اهلل بالتساىل

منهج األلباني كغيره من العلماء الكبار)

مجلة الحكمة  -بريطانيا
إشراؼ
د .بشار عواد معركؼ

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
النبوية

الرياض
تقديم/إشراؼ
د .باسم بن فيصل الجوابرة

الدار األثرية  -عماف
دار المنهاج  -مصر

ىػ)
منهج الحافظ أبي عبداهلل ابن منده في الحديث كعلومو (رسالة دكتوراة)

عمر بن عبد اهلل المقبل

دار المنهاج  -الرياض

صفحة  96من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

السماع كالقراءة كاإلجازة كأىميتها في العصور المتقدمة كالمتأخرة،

محمد سليم توكلنا ( 1323ىػ)

تحقيق
محمد بن أحمد التمتماني

دار الحديث الكتانية –

كيليو :ثبت الشيخ محمد سليم توكلنا

المغرب
دار البشائر اإلسبلمية -

ثبت السبلمي  -المحدث محمد بن إبراىيم السبلمي الحنبلي ( 879ىػ)

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

ثبت شيخ اإلسبلـ القاضي زكريا بن محمد األنصارم ( 926ىػ)

تخريج/تحقيق
الحسين
اىيم
ر
إب
بن
محمد
السخاكم/
دمشق

بيركت

دار البشائر اإلسبلمية -

ثبت شمس الدين البابلي ( 1077ىػ) المسمى (منتخب األسانيد في

تحقيق كعناية
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

ثبت عبد الحي ابن العماد الحنبلي ( 1089ىػ) ،كيليو :مختصر ثبت

تحقيق/تعليق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

تحقيق/تعليق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

كصل المصنفات كاألجزاء كالمسانيد) ،لعيسى بن محمد الثعالبي

عبد الباقي البعلي الدمشقي ( 1071ىػ) ،اختصار أبو المواىب الحنبلي
ثبت اإلماـ السفاريني الحنبلي ( 1188ىػ) كإجازتو لطائفة من أعياف
علماء عصره
محمد بن محمد المصرم المالكي

تحقيق
مصطفى أبو زيد

ثبت األمير الكبير المسمى :شذا األدب في علو اإلسناد كالنسب
ثبت ابن عابدين ،المسمى :عقود الآللي في األسانيد العوالي ،كىو

ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر

تخريج ألسانيد شيخو محمد شاكر العقاد

( 1252ىػ)

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

الكوكب المعتلي في ترجمة كثبت كاختيارات العبلمة السلفي كالفقيو

محمد بن جبريل بن حسين

(األمير الكبير) ( 1232ىػ)

بيركت
بيركت
بيركت

دار اإلماـ الرازم -
القاىرة
دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
الناشر المتميز  -المدينة

المحقق الشافعي علي بن يحيى البهكلي
صفحة  97من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

عمدة األثبات في االتصاؿ بالفهارس كاألثبات

محمد المكي بن مصطفى بن عزكز

تحقيق
عمر بن الجيبلني الشبلي التونسي

الدار المالكية  -تونس

الثبت العالي الرفيع في إسناد أىل العلم كالتوقيع ،كمعو تراجم العلماء

سليماف بن عبد الرحمن الصنيع

تحقيق
عبد اإللو بن عثماف الشايع

دار الصميعي  -الرياض

مشيخة ابن طهماف

إبراىيم بن طهماف الخراساني

تحقيق
د .محمد طاىر مالك

مجمع اللغة العربية -

تحقيق
محمد بن عبد اهلل السريع

دار العاصمة  -الرياض

معجم شيوخ أبي الشيخ األصبهاني ( 369ىػ)

شريف بن صالح التشادم المصرم

تقديم
د .رفعت فوزم عبد المطلب

بينونة للنشر كالتوزيع -

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي (صاحب المستخرج على

اإلسماعيلي ،أحمد بن إبراىيم

صحيح البخارم)  -ركاية اإلماـ أبي بكر البرقاني عنو

( 371ىػ)

دراسة كتحقيق
د .زياد محمد منصور

مكتبة العلوـ كالحكم -

معجم شيوخ الحافظ أبي عبد اهلل ابن منده ( 395ىػ)

عمر بن عبد اهلل المقبل

مشيخة ابن شاذاف الصغرل

الحسن بن أحمد بن شاذاف (426

تحقيق
مشعل بن باني المطيرم

الحسن بن أحمد بن شاذاف (426

تحقيق
عصاـ موسى ىادم

المالكي ( 1334ىػ)
المعاصرين

النجدم ( 1389ىػ)

( 168ىػ)

مشيخة يعقوب بن سفياف الفسوم ( 277ىػ)

ىػ)
مشيخة ابن شاذاف الصغرل

ىػ)

دمشق

اإلمارات
المدينة

دار ابن حزـ  -الرياض
مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة
صفحة  98من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المشيخة

ابن اآلبنوسي  ،محمد بن أحمد

تحقيق
خليل حسن حمادة

جامعة الملك سعود -

الصيرفي ( 457ىػ)
مشيخة أبي طاىر ابن أبي الصقر ،محمد بن أحمد األنبارم ( 476ىػ)،

الرياض

تعليق
الشريف حاتم العوني

مكتبة الرشد  -الرياض

دراسة كتحقيق
د .جماؿ عزكف

مكتبة دار المنهاج -

تعليق
الشريف حاتم العوني

مكتبة الرشد  -الرياض

مشيخة أبي عبد اهلل الرازم ،انتقاء أحمد بن محمد السلفي األصبهاني

ابن الحطاب الرازم  ،محمد بن

تحقيق
الشريف حاتم العوني

دار الهجرة  -الثقبة

أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرل)

قاضي المارستاف ،محمد بن عبد

تحقيق
الشريف حاتم العوني

دار عالم الفوائد  -مكة

عياض بن موسى اليحصبي (544

تحقيق
ماىر زىير جرار

السمعاني ،عبد الكريم بن محمد

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

الفوائد الحساف عن الشيوخ الثقات ،أك :مشيخة أبي بكر بن النقور،

أبو بكر بن النقور ،عبد اهلل بن

تخريج :اإلماـ أبي محمد بن األخضر

محمد ( 565ىػ)

تحقيق/تخريج
مسعد السعدني

كمعجم مشايخ محمد بن عبد الواحد الدقاؽ ( 516ىػ) ،كمجلس إمبلء
كتاب الرسالة (معجم شيوخ الدقاؽ)

الدقاؽ ،محمد بن عبد الواحد
األصبهاني ( 516ىػ)

معجم مشايخ محمد بن عبد الواحد بن الدقاؽ ( 516ىػ)  ،كمجلس
إمبلء لو في رؤية اهلل تبارؾ كتعالى

أحمد الرازم ( 525ىػ)

الباقي األنصارم ( 535ىػ)
الغنية  ،فهرست شيوخ القاضي عياض

ىػ)
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني 4/1

بن منصور ( 562ىػ)

الرياض

دار الغرب اإلسبلمي -
بيركت
جامعة اإلماـ محمد بن
سعود  -الرياض
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  99من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

العمدة من الفوائد كاآلثار الصحاح كالغرائب في مشيخة شهدة

شهدة بنت أحمد اإلبرم ( 574ىػ) تحقيق
د .رفعت فوزم عبد المطلب

الناشر
مكتبة الخانجي -
القاىرة

الس ػ ػ َفػ ػػر
معجم َّ

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
شير محمد زماف

الجامعة اإلسبلمية -

الس ػ ػ َفػ ػػر
معجم َّ

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد اهلل عمر الباركدم

دار الفكر  -لبناف

مشيخة المحدثين البغدادية 2/1

أبو طاىر ،أحمد بن محمد السلفي

تحقيق
أحمد فريد

دار الرسالة  -القاىرة

شيوخ عبد اهلل بن كىب القرشي الذين ركل عنهم كسمع منهم ،مع أخبار

ابن بشكواؿ ،خلف بن عبد الملك

تحقيق
د .عامر حسن صبرم

دار البشائر اإلسبلمية -

مشيخة ابن الجوزم

ابن الجوزم ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
محمد محفوظ

دار الغرب اإلسبلمي -

السهركردم  ،عمر بن محمد

تحقيق
د .عامر بن حسن صبرم

بن كىب كفضلو كزىده

األصبهاني ( 576ىػ)
األصبهاني ( 576ىػ)

( 576ىػ)

بن بشكواؿ ( 578ىػ)
البغدادم ( 597ىػ)

مشيخة السهركردم (يقع ضمن سلسلة األجزاء الحديثية )26 -

( 632ىػ)
ثبلث من كتب المشيخات الحديثية ،مشيخة عمر بن محمد السهركردم

تحقيق
د .عامر بن حسن صبرم

كتاب سلوؾ طريق السلف في ذكر مشايخ عبد الحق بن خلف ،تخريج:

تحقيق
عبد اهلل بن حمزة الجزائرم

( 632ىػ)  ،المشيخة البغدادية ،أحمد بن مفرج ( 650ىػ) ،مشيخة
محمد بن يوسف البرزالي ( 636ىػ) كستة أجزاء أخرل ،نسخها :محمد

باكستاف

بيركت
بيركت

دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
شركة الرياف  -بيركت
الدار األثرية  -عماف

صفحة  100من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المشيخة البلدانية المسمى :الفتح المبين

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

دار البشائر اإلسبلمية -

المشيخة البغدادية

رشيد الدين ،أحمد بن المفرج

تحقيق
د .عامر بن حسن صبرم

شركة الرياف  -بيركت

المشيخة البغدادية ،تخريج زكي الدين البرزالي ( 636ىػ)

رشيد الدين ،أحمد بن المفرج

تحقيق
كامراف سعد اهلل الدلوم

دار الغرب اإلسبلمي -

المشيخة البغدادية

رشيد الدين ،أحمد بن المفرج

تحقيق
رياض حسين الطائي

مكتبة الرشد  -الرياض

المعجم في أصحاب القاضي اإلماـ أبي علي الصدفي (المعركؼ بابن

ابن األبار ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
د .بشار عواد معركؼ

دار الغرب اإلسبلمي -

معجم شيوخ ابن األبار األندلسي

ابن األبار ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
محمود الدكمي

مكتبة الثقافة الدينية -

مشيخة النعاؿ البغدادم صائن الدين محمد بن األنجب  ،تخريج :رشيد

محمد بن األنجب البغدادم

الدين محمد بن عبد العظيم المنذرم ( 643ىػ)

( 659ىػ)

تحقيق
د .بشار عواد كد .ناجي معركؼ

مشيخة ابن البخارم (تخريج :ابن الظاىرم ،أحمد بن محمد الحنفي

ابن البخارم (علي بن أحمد

( 696ىػ))

المقدسي ( 690ىػ)

تحقيق
د .عوض بن عتقي الحازمي

مشيخة شرؼ الدين اليونيني

اليونيني  ،علي بن محمد بن أحمد

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

عبدالواحد ( 643ىػ)

األبار)

األموم ( 650ىػ)
األموم ( 650ىػ)

األموم ( 650ىػ)

القضاعي ( 658ىػ)
القضاعي ( 658ىػ)

( 701ىػ)

دمشق

بيركت

بيركت
مصر

دار النوادر  -دمشق
دار عالم الفوائد  -مكة
المكتبة العصرية -
بيركت
صفحة  101من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة
نوع الدراسة

الناشر

تحقيق/دراسة
عبد العزيز السيركاف

دار القلم  -بيركت

جزء فيو أربعوف حديثا مخرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

أمين الدين ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
أحمد بن عطية الوكيل

دار ابن عباس  -مصر

األربعوف التيمية (األربعين التي ركاىا شيخ اإلسبلـ بالسند) (كتقع في

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
أحمد إبراىيم الحاج

شركة الرياف  -بيركت

مشيخة ابن جماعة ،تخريج :القاسم بن يوسف البرزالي ( 739ىػ)

ابن جماعة ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر

دار الغرب اإلسبلمي -

مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي ( 718ىػ)،

القاسم بن محمد البرزالي (739

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

مشيخة محيي الدين اليونيني

محيي الدين اليونيني  ،عبد القادر

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمرم

المكتبة العصرية -

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
د .محمد الحبيب الهيلة

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق كتعليق
د .ركحية عبد الرحمن السيوفي

اسم الكتاب

المؤلف

األربعوف حديثا  -مشيخة ابن تيمية ( 728ىػ) بركاية اإلماـ الذىبي

رحمو اهلل

مجموع الفتاكل )121 - 76/18

كمعو عوالي أبي بكر بن عبد الدائم

الواني ( 735ىػ)

( 728ىػ)

الكناني ( 733ىػ)
ىػ)

بن علي البعلبكي ( 747ىػ)
معجم الشيوخ  -المعجم الكبير 2/1

أحمد ( 748ىػ)
معجم شيوخ الذىبي

أحمد ( 748ىػ)
معجم السماعات الدمشقية المنتخبة من سنة  750 - 550ىػ

بيركت
دمشق

بيركت
مكتبة الصديق  -الطائف
دار الكتب العلمية -
بيركت

ياسين السواس كمأموف الصاغرجي

المعهد العلمي الفرنسي

كستيفن ليدر

للدراسات العربية -
صفحة  102من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مشيخة القزكيني

القزكيني  ،عمر بن عبد الرحمن

تحقيق
د .عامر حسن صبرم

دار البشائر اإلسبلمية -

المقرلء ( 750ىػ)
معجم شيوخ الحافظ العبلئي ( 761ىػ) 2/1

مرزكؽ بن ىياس الزىراني

بيركت
مكتبة العلوـ كالحكم -
المدينة

مشيخة المسند محمد بن إبراىيم البياني ،المعركؼ بابن إماـ الصخرة ،

ابن إماـ الصخرة  ،محمد بن

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

معجم الشيوخ

السبكي ،عبد الوىاب بن علي

تحقيق
بشار عواد كآخركف

دار الغرب اإلسبلمي -

مشيخة البياني ،ابن إماـ الصخرة ،محمد بن إبراىيم البياني ( 766ىػ)

ابن رافع السبلمي ،محمد بن

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

مشيخة اإلماـ أبي حفص ،عمر بن الحسن المراغي المزم  ،تخريج:

عمر بن الحسن المراغي المزم

صدر الدين سليماف بن يوسف الياسوفي المقدسي

( 778ىػ)

تحقيق
د .عامر بن حسن صبرم

دار البشائر اإلسبلمية -

الدراية في معرفة الركاية (مشيخة ابن العاقولي)

ابن العاقولي ،محمد بن محمد

تحقيق
د .قاسم السامرائي

مشيخة أبي بكر المراغي ،تخريج :محمد بن موسى المراكشي المكي

أبو بكر بن الحسين المراغي

( 823ىػ)

( 816ىػ)

تحقيق
محمد صالح بن عبد العزيز المراد

عنواف الزماف بتراجم الشيوخ كاألقراف ( 5/1المؤلف تلميذ ابن حجر)

إبراىيم بن عمر البقاعي ( 885ىػ)

تحقيق
د .حسن حبشي

تخريج الحافظ ابن رافع السبلمي

إبراىيم البياني ( 766ىػ)

( 771ىػ)

ىجرس ( 774ىػ)

( 797ىػ)

بيركت

بيركت
بيركت
بيركت

مركز الملك فيصل -
الرياض
جامعة أـ القرل  -مكة
دار الكتب كالوثائق
القومية – القاىرة
صفحة  103من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث
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كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المنتقى من مشيخة العز ابن الفرات الحنفي ( 851ىػ) ،تخريج :عمر بن

كماؿ الدين ،محمد بن محمد

محمد القرشي ( 885ىػ)

المقدسي ( 906ىػ)

تحقيق
محمد بن إبراىيم الحسين

دار الحديث الكتانية –

المنجم في المعجم – معجم شيوخ السيوطي

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

دراسة كتحقيق
إبراىيم بن باجس عبد المجيد

دار ابن حزـ  -بيركت

مشيخة الحسيني

محمد بن حمزة الحسيني (933

دراسة كتحقيق
شهبلء بنت عبد اهلل بن عبد القادر

دار البشائر اإلسبلمية -

المعجم المختص (يحتوم على تراجم أكثر من  600من أعياف القرف

محمد مرتضى الزبيدم ( 1205ىػ) عناية
نظاـ يعقوبي كمحمد ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

الثاني عشر) ،كيليو :معجم شيوخو الصغير كإجازاتو ،لمحمد سعيد

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
ىػ)

الثبت الكبير في مشيخة كأسانيد كإجازات الشيخ حسن المشاط المكي
محمد بن سليماف الركداني

تحقيق
د .محمد حجي

دار الغرب اإلسبلمي -

عبد اهلل بن سالم البصرم (1134

تحقيق
العربي الدائز الفرياطي

صالح بن محمد الفبلني (1218

تحقيق
د .عامر بن حسن صبرم

ىػ)
قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنوف كاألثر

ىػ)
أسانيد المصريين

بيركت

تحقيق/دراسة
د .محمد بن عبد الكريم
( 1037ىػ)

اإلمداد في معرفة علو اإلسناد

دمشق

مؤسسة الفرقاف للتراث

( 1399ىػ)

صلة الخلف بموصوؿ السلف

المغرب

أسامة السيد محمود األزىرم

اإلسبلمي  -لندف
تونس

دار التوحيد  -الرياض
دار الشركؽ  -جدة
دار الفقيو – مصر
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نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أسانيد كإجازات كمسلسبلت الفاداني

محمد ياسين بن محمد عيسى

دار البشائر اإلسبلمية -

الفاداني المكي ( 1410ىػ)

بيركت

عبد العزيز بن فيصل الراجحي

مكتبة الرشد  -الرياض

ىدم السارم إلى أسانيد الشيخ إسماعيل األنصارم (1417 - 1340
ىػ) (ترجمتو كأسانيده إلى أئمة الدين)

جمع كتخريج
عبد اهلل بن محمد األحمرم

الآللىء الدرية في جمع األسانيد النجمية  -ثبت العبلمة الشيخ أحمد
بن يحيى النجمي ( 1429ىػ)

تحفة السامع كالرائي بأسانيد الشيخ المحدث السيد صبحي البدرم
السامرائي ( 1434ىػ)

بدر علي طامي العتيبي

النهج البديع بأسانيد كمركيات الشيخ ربيع
الفرائد في عوالي األسانيد كعوالي الفوائد

محمد يونس الجونفورم

جمع كتخريج
عبد اهلل بن أحمد األحمرم

دار النصيحة  -المدينة

تخريج/تعليق
د .محمد أكرـ الندكم

دار البشائر اإلسبلمية -

ثبلث رسائل في اإلجازة في الحديث لؤلئمة الحفاظ ابن منده كمحمد
من نوادر إجازات العبلمة محمد مرتضى الزبيدم ( 1205ىػ) (إجازتو

تحقيق كتعليق
محمد بن ناصر العجمي

ألحمد األنطاكي ،األمير الصغير ،أبي الفضل الركمي)
مجموع رسائل كإجازات كنظم الشيخ إبراىيم بن صالح بن عيسى

ناصر بن سعود السبلمة

 -الشارقة

دار اآلفاؽ  -القاىرة

تحقيق
محمد بن عبد اهلل المباركي

بن موسى الحازمي كمحمد بن سعيد الدبيثي ( 637ىػ)

مكتبة األصالة كالتراث

بيركت
أركقة للدراسات كالنشر
 األردفدار البشائر اإلسبلمية -
بيركت
دار الصميعي  -الرياض

النجدم ( 1343ىػ)
صفحة  105من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب

المؤلف

الدر النفيس في إجازات كمركيات اإلماـ عبد الحميد بن باديس

لحسن بن علجية

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن حزـ  -بيركت

( 1358ىػ)
إعداد
د .ناصر بن سعود السبلمة

دار أطلس الخضراء -

مجموع اإلجازات النجدية
المعجم المفهرس أك تجريد أسانيد الكتب المشهورة كاألجزاء المنثورة

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد شكور محمد الحاجي أمرير

مؤسسة الرسالة  -بيركت

الفوائد الجليلة في مسلسبلت ابن عقيلة

محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي

عناية كتعليق
د .محمد رضا القهوجي

دار البشائر اإلسبلمية -

منح المنة في سلسلة بعض كتب السنة ،كيليو :نيل األماني بفهرسة مسند

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني

عناية كتخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

دار الحديث الكتانية –

فهرست ابن خير األشبيلي ( 575ىػ)

تحقيق كتعليق
د .بشار عواد معركؼ كابنو محمد

دار الغرب اإلسبلمي -

ُجػػزمء من فهرسة أبي محمد عبد اهلل الحجرم السبتي ( 591ىػ)

قرأه/تعليق
عبد العزيز الساكرم

العصر عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني ،مع طائفة من صور بعض

الفهرست األكسط من المركيات 5/1

العسقبلني ( 852ىػ)

المكي ( 1150ىػ)
( 1382ىػ)

ابن طولوف ،محمد بن علي
الصالحي ( 953ىػ)

فهرسة اإلماـ الحافظ أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج الفاسي ( 803ىػ)

تحقيق
د .عبد اهلل بن عبد العزيز الشبراكم
تحقيق
نعيمة بػ ػن ػ ػيػ ػػس

الرياض

بيركت

المغرب
بيركت

دار الحديث الكتانية –
المغرب
دار النوادر  -دمشق
دار الحديث الكتانية –
المغرب
صفحة  106من 107

الفئة :
الموضوع :

علوم الحديث

06

كتب األثبات والمشيخات واإلجازات وأسانيد المصنفات والمسلسالت  -مرتبة على تاريخ الوفاة

اسم الكتاب
الدليل إلى أكائل الشيخ عبد الوكيل (كىي ألزيد من  40كتابا من
مسموعات مسند مكة الشيخ عبد الوكيل)

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت

صفحة  107من 107

