ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺎﻲﻓ٣٤ -
ُ ِّ َ
ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻮاﻲﻟ ﻛﺘﺐ اﺤﻟﺪﻳﺚ وﻣﺎ ﺻـﻨـﻒ ﻓﻴﻪ
www.saaid.net/kutob

َ َ ٌ
ﺛـــﺒـــﺖ ﺑﻌﻮاﻲﻟ ﻛﺘﺐ
ُ ِّ
اﺤﻟﺪﻳﺚ وﻣﺎ ﺻـﻨـﻒ ﻓﻴﻪ
ﺗﺄ ﻒ
أ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﻤﺣٰـﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ ،واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻦﻴ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺒﻟ أﺮﺷف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻤﻟﺮﺳﻠﻦﻴ ،ﻧﺒﻴﻨﺎ

ﺤﻣﻤﺪ وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌﻦﻴ ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم ا ﻳﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
َّ

ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺴ اﷲ – ﺑﻤﻨﻪ وﻓﻀﻠﻪ – اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟــــﺜــــﺒَـــﺖ ا ي ﻳﻀﻢ ﻋﻮاﻲﻟ ﻛﺘﺐ اﺤﻟﺪﻳﺚ
ُ ِّ َ
ﺻـﻨـﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻲﻨ ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺸﻲﻋ ﻟﻄﻠﺒﺔ
وﻣﺎ
اﻟﻌﻠﻢ ودور اﻟﻨﺮﺸ واﻤﻟﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﻊ اﺳﻢ ﻞﻛ ﻛﺘﺎب اﺳﻢ اﻤﻟﺆﻟﻒ واﻤﻟﺤﻘﻖ ودار

اﻟﻨﺮﺸ ،ﺤﻛﻴﺴﺮﻴ اﺤﻟﺼﻮل ﺒﻟ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﺪره ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻲﻓ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻌﺎت
اﻟﻜﺘﺎب إﺧﺮاﺟﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻲﻓ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺒﻟ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ

رﺳﻮ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻲﻓ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻠﻮك.

وﺑﻌﺪ :ﻓﻬﺬا ﺟﻬﺪ اﻤﻟﻘﻞ ،ﻓﻤﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﺒﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷﻳﻚ  ،وﻣﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺧﻄﺄ

ﻓﺒﻘﺼﻮري وﺗﻘﺼﺮﻴي ،ﻓﻤﻦ ﺎﻛن ﻋﻨﺪه إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﻼ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻲﻠ ﺑﻨﺼﺤﻪ ،ﻓﺎ ﻳﻦ
اﺠﺼﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻲﻓ اﺤﻟﺪﻳﺚ.

َّ
وﻟﻠﻌﻠﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺤﺗﺪﻳﺚ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺤﺘﻮاة ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟـﺜــﺒﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻓﻌﻰﻠ ﻣﻦ أراد أن
َّ
ﺤﻳﺼﻞ ﺒﻟ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﺤﻟﺪﻳﺜﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻰﻟ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺜــﺒﺖ ﻲﻓ ﺻﻔﺤﻲﺘ اﺨﻟﺎﺻﺔ
www.saaid.net/kutob

واﷲ ﺣﺴﻲﺒ وﻋﻠﻴﻪ اﺤﻛﺎﻠﻜن ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ ،وﺻﻰﻠ اﷲ ﺒﻟ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ ،وﺒﻟ آ
وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن.

وﻛﺘﺒﻪ:
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ
ﻲﻓ اﻟﻌﺎﺮﺷ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ،ﻣﻦ ﺨم  ١٤٤٠ﻫﺠﺮي.

اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٦-٥٠٥٩٠٦٧٦١

majed.alrassi@gmail.com

١

الدليل إلى مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك
الفئة :
الموضوع :

08
دراسات في السنة النبوية ومراحل تدوينها

اسم الكتاب

حديث

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تدوين السنة النبوية من القرف األوؿ الى القرف التاسع – نشأتو وتطوره

محمد بن مطر الزىراني

دار الهجرة  -الثقبة

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينو 2/1

محمد مصطفى األعظمي

المكتب اإلسبلمي -

السنة النبوية  ،مكانتها  ،حفظها وتدوينها  ،تفنيد بعض الشبهات حولها

محمد عجاج الخطيب

بيروت
دار الفكر  -لبناف

الحديث والمحدثوف ،أو :عناية األمة اإلسبلمية بالسنة النبوية

محمد محمد أبو زىو

تقريظ
الشيخ حسنين محمد خلوؼ

المكتبة التوفيقية  -مصر

المدرسة الحديثية في مكة والمدينة وأثرىا في الحديث وعلومو  ،من

محمد الثاني بن عمر بن موسى

تقديم
د .محمد مطر الزىراني

مكتبة دار المنهاج -

مفتاح السنة أو تاريخ فنوف الحديث النبوي

محمد عبد العزيز الخولي

تحقيق/تقديم
محمود األرناؤوط/عبد القادر األرناؤوط

دار ابن كثير  -دمشق

الحديث النبوي  ،مصطلحو  ،ببلغتو  ،كتبو

محمد بن لطفي الصباغ

حفظ اهلل السنة وصور من حفظ اهلل لها ومناقشتهم فيها

أحمد فارس السلوـ

نشأتها حتى نهاية القرف الثاني الهجري 2/1

الرياض

المكتب اإلسبلمي -
بيروت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  1من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
دراسات في السنة النبوية ومراحل تدوينها

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

إعبلـ األعبلـ بأسباب عدـ جمع السنة النبوية في عصر صدر اإلسبلـ

أحمد بن علي القرني

الناشر المتميز  -المدينة

منزلة السنة في التشريع اإلسبلمي

محمد بن أماف الجامي ( 1416ىػ) تخريج
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار حراء للكتاب -
القاىرة

عظمة السنة النبوية

محمود بن أحمد الدوسري

دار ابن الجوزي  -الدماـ

بحوث في السنة المشرفة

عبد الغني عبد الخالق

دار الجيل  -بيروت

السنة ومكانتها في التشريع اإلسبلمي

مصطفى بن حسني السباعي

المكتب اإلسبلمي -

الحديث الموضوعي  -دراسة نظرية تطبيقية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

جوامع الكلم النبوي  -دراسة تأصيلية

عمر بن عبد اهلل المقبل

تكوين للدراسات

األحاديث النبوية التي استُ ِدؿ بها على اإلعجاز العلمي في اإلنساف

أحمد بن حسن الحارثي

واألرض والفلك

بيروت

واألبحاث  -جدة
الجامعة اإلسبلمية -
المدينة

صفحة  2من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسوؿ صلى اهلل عليو

البخاري ،محمد بن إسماعيل

وسلم وسنتو وأيامو 5/1

( 256ىػ)

أشرؼ على تحقيقو
شعيب األرناؤوط وعادؿ مرشد

الرسالة العالمية  -بيروت

مختصر صحيح البخاري 4/1

محمد ناصر الدين األلباني

اختصار صحيح البخاري المسمى (المختصر النصيح في تهذيب

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة

مختصر صحيح البخاري

سعد بن ناصر الشثري

الكتاب الجامع الصحيح) 4/1

مكتبة المعارؼ -

( 1420ىػ)

المالكي ( 435ىػ)

الرياض
تحقيق
د .أحمد فارس السلوـ

دار التوحيد للنشر -
الرياض

دار أشبيليا  -الرياض

فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر ،أحمد بن علي

تعليق  /مراجعة
د .علي الشبل  /الشيخ ابن باز

دار السبلـ  -الرياض

ىدي الساري بشرح مقدمة فتح الباري

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محب الدين الخطيب

المكتبة السلفية  -مصر

النكت على صحيح البخاري  ،ويليو التجريد على التنقيح (تجريد

ابن حجر ،أحمد بن علي

تعليقات ابن حجر على شرح البخاري للزركشي) 2/1

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق
ىشاـ السعيدني ونادر مصطفى

انتقاض االعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري 2/1

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حمدي السلفي وصبحي السامرائي

العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
مبتكرات الآللىء والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر

عبد الرحمن البوصيري ( 1354ىػ) تحقيق وتعليق
رائد بن صبري بن أبي علفة

المكتبة اإلسبلمية -
مصر
مكتبة الرشد  -الرياض
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  3من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

أنيس الساري في تخريج وتحقيق األحاديث التي ذكرىا ابن حجر

نبيل منصور البصارة

نوع الدراسة

الناشر
مؤسسة الرياف  -لبناف

العسقبلني في فتح الباري 11/1
جمع وتعليق
فواز بن رشيد الجزائري

جمع تعقبات العبلمة األلباني على فتح الباري للحافظ ابن حجر
العسقبلني

دار أضواء السلف

المصرية  -القاىرة

إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر (استدراكات وتنبيهات على مواضع من

عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

دار ابن الجوزي  -الدماـ

أخطاء فتح الباري في العقيدة (رسالتاف)

عبد اهلل بن محمد الدويش وعبداهلل إعداد
أبي يوسف بن يحيى المرزوقي
ابن سعدي الغامدي

مكتبة أسد السنة -
القاىرة

تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري شرح صحيح البخاري

عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

دار التوحيد  -الرياض

منهج الحافظ ابن حجر العسقبلني في العقيدة من خبلؿ كتابو (فتح

محمد إسحاؽ كندو

مكتبة الرشد  -الرياض

فتح الباري)

الباري) 3/1
قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ في زيادة الثقة عند الحافظ ابن

نادر بن السنوسي العمراني

حجر في كتابو (فتح الباري)
الفوائد المنتقاة من (فتح الباري)  -يقع في المجلد الثامن من :كتب

تقديم
د .أحمد معبد عبد الكريم

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

مكتبة الرشد  -الرياض
دار التوحيد  -الرياض

ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر
تغليق التعليق على صحيح البخاري ()5/1

ابن حجر ،أحمد بن علي
العسقبلني ( 852ىػ)

دراسة وتعليق
سعيد عبد الرحمن القزفي

المكتب اإلسبلمي -
بيروت
صفحة  4من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

المسائل النحوية في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر

ناىد بنت عمر العتيق

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض

2/1
شرح صحيح البخاري المعروؼ بالكواكب الدراري 25/1

محمد بن يوسف الكرماني (786

عناية
محمد عثماف

دار الكتب العلمية -

أعبلـ الحديث في شرح صحيح البخاري ( 4/1رسالة دكتوراة)

الخطابي  ،حمد بن محمد (388

تحقيق
د .محمد بن سعد آؿ سعود

جامعة أـ القرى  -مكة

التوضيح لشرح الجامع الصحيح 36/1

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق وتعليق
عبد العزيز بن أحمد المشيقح

غراس  -الكويت

مصابيح الجامع (شرح لصحيح البخاري) 1/10

بدر الدين الدماميني ( 827ىػ)

تحقيق
نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

التوشيح شرح الجامع الصحيح 10/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
رضواف جامع رضواف

مكتبة الرشد  -الرياض

ىػ)
ىػ)

األنصاري الشافعي ( 804ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 16/1
تحفة الباري بشرح صحيح البخاري 7/1

أحمد بن محمد القسطبلني

دار الكتب العلمية -

الشافعي ( 923ىػ)

بيروت

زكريا بن محمد األنصاري الشافعي

تحقيق

الخزرجي ( 926ىػ)
صحيح البخاري بحاشية السندي 2/1

بيروت

السندي  ،محمد بن عبد الهادي
( 1138ىػ)

دار الكتب العلمية -
بيروت

تحقيق
عماد زكي البارودي

المكتبة التوفيقية  -مصر

صفحة  5من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

عوف الباري لحل أدلة البخاري 10/1

محمد صديق بن حسن القنوجي

نوع الدراسة

الناشر
دار النوادر  -دمشق

( 1307ىػ)
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 14/1

مؤسسة الرسالة  -بيروت

محمد الخضر الجكني الشنقيطي
( 1354ىػ)

الفوائد المجنية من التعليقات البازية على صحيح اإلماـ البخاري وفتح

إشراؼ
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

الفوائد العلمية من الدروس البازية  -فوائد من شرح صحيح البخاري)

الرسالة العالمية  -بيروت
إعداد  /إشراؼ
عبد السبلـ السليماف/الشيخ صالح الفوزاف

الباري البن حجر ( 2/1جمع :سعيد بن علي بن وىف القحطاني)

5/1

المؤلف

التعليق على صحيح البخاري ( 16/1تم التعليق على  %80من متن

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل 14/1

عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي

دار التوحيد  -الرياض

التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري 2/1

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق
نظر محمد الفاريابي

دار طيبة  -الرياض

شرح صحيح البخاري إلى نهاية كتاب اإليماف

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق/دراسة/تعليق
د .عبد اهلل بن عمر الدميجي

دار الفضيلة  -الرياض

الكتاب)

فتح الباري (شرح إلى كتاب الجنائز)

( 1421ىػ)

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن
ابن أحمد ( 795ىػ)

ابن صالح العثيمين

تحقيق
طارؽ عوض اهلل

دار ابن الجوزي  -الدماـ

صفحة  6من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح 10/1

محمد يحيى بن محمد المختار

دار عالم الكتب -

الشنقيطي المالكي ( 1330ىػ)

الرياض

الزند الواري والبدر الساري في اختصار وشرح صحيح البخاري (المجلد

محمد تقي الدين الهبللي (1407

األمالي على مختصر صحيح البخاري 4/1

عبد الرحمن بن صالح الدىش

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 2/1

عبد اهلل بن محمد الغنيماف

شواىد التوضيح والتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح (النحوية)

ابن مالك  ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
د .طو محسن

الزركشي  ،محمد بن عبد اهلل بن

تحقيق
د .يحيى بن محمد الحكمي

المتواري على أبواب البخاري

ناصر الدين ابن المنير ( 638ىػ)

تحقيق وتعليق
علي بن حسن الحلبي

مناسبات تراجم البخاري

ابن جماعة ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
محمد إسحاؽ السلفي

األوؿ فقط)

ىػ)

( 1420ىػ)

( 672ىػ)
التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح 3/1

بهادر  ،الشافعي ( 794ىػ)

الكناني ( 733ىػ)

تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار إيبلؼ الدولية -
الكويت

دار التدمرية  -الرياض

مراجعة
د .علي بن عبد العزيز الشبل

دار اإلماـ البخاري -
قطر

مكتبة الدار  -المدينة
المنورة

مكتبة ابن تيمية -
القاىرة
مكتبة الرشد  -الرياض
المكتب اإلسبلمي -
بيروت
الدار السلفية  -بومباي

صفحة  7من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مصابيح الجامع  ،وىو شرح الجامع الصحيح لئلماـ البخاري المشتمل

بدر الدين الدماميني ( 827ىػ)

تحقيق
نور الدين طالب وجماعة

دار النوادر  -دمشق

لب اللباب في التراجم واألبواب  -شرح تراجم وأبواب صحيح البخاري

عبد الحق الهاشمي ( 1392ىػ)

تحقيق
جماعة من المحققين

دار النوادر  -دمشق

األجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل

تحقيق
عمرو عبد المنعم سليم

دار ابن عفاف  -الخبر

التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق
النقاش أشرؼ صبلح علي

دار الكتب العلمية -

كشف االلتباس عما أورده اإلماـ البخاري على بعض الناس ،ومعها

عبد الغني الغنيمي الميداني

دراسة
د .عبد المجيد محمود عبد المجيد

دار البشائر اإلسبلمية -

تعليقات القاري على ثبلثيات البخاري  ،وفي أولو :السير الحثيث في

المبل علي القاري  ،علي بن سلطاف عناية
محمد بن ناصر العجمي
محمد ( 1014ىػ)

بيروت

منحة الباري لشرح ثبلثيات البخاري  ،ومعو ىداية الساري مقدمة منحة

محمد بن عمر بازموؿ

دار االستقامة  -مصر

على بياف تراجمو وأبوابو وغريبو وإعرابو
5/1

دراسة من المسائل التي انتقدىا بقولو( :وقاؿ بعض الناس)
االتصاؿ بثبلثيات أمير المؤمنين في الحديث

النمري ( 463ىػ)

محمد الحلبي ( 841ىػ)
الدمشقي ( 1298ىػ)

بيروت
بيروت

دار البشائر اإلسبلمية -

الباري
األحاديث الملحقة بالثبلثي في صحيح البخاري

أحمد بن فارس السلوـ

عادات اإلماـ البخاري في صحيحو

عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي

مكتبة المعارؼ -
الرياض

المكي ( 1392ىػ)

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -
دمشق
صفحة  8من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

اإلماـ البخاري وجامعو الصحيح  -نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج خلدوف األحدب

الناشر
دار األمة للنشر -
الرياض

إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري

ماىر بن ياسين الفحل

زيادات اإلماـ محمد بن يوسف الفربري ( 320ىػ) على صحيح اإلماـ
البخاري

منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري

محمد عابد السندي الحنفي

روايات ونسخ الجامع الصحيح لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل

محمد بن عبد الكريم عبيد

إشارات اإلماـ البخاري إلى اختبلؼ األسانيد في (الجامع الصحيح) -

محمد بن كماؿ الرمحي

البخاري  -دراسة وتحليل

( 1257ىػ)

دراسة منهجية تحليلية
تلبية األماني بأفراد اإلماـ البخاري

عبد الكريم بن أحمد الحجوري

جزء في بطبلف نسبة الحديث الموضوع (كيف بك يا ابن عمر  )...إلى

عبد الباري بن حماد األنصاري

دار األنصار  -مصر
إعداد
سامح عبد اهلل عبد القوي متولي

دار األوراؽ الثقافية –

تحقيق
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

جدة

دار إماـ الدعوة -
الرياض

إشراؼ
د .باسم بن فيصل الجوابرة

جمعية منتدى العلم
النافع  -األردف
مكتبة صنعاء األثرية -
صنعاء
دار التوحيد  -الرياض

صحيح اإلماـ البخاري
عدد جميع حديث الجامع الصحيح للبخاري رحمو اهلل ونفعنا بو  -آمين

عبد اهلل بن أحمد السرخسي
( 381ىػ)

تحقيق
د .أحمد بن فارس السلوـ

مكتبة المعارؼ -
الرياض
صفحة  9من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح البخاري

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

عمدة القاري والسامع في ختم (الصحيح الجامع)

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
رضواف جامع رضواف

دار الغػد الجديد  -مصر

الوجو الصبيح في ختم الصحيح ،ويليو :ختم صحيح البخاري للحافظ

محمد علي بن عبلف الصديقي

تحقيق وتعليق
نور الدين بن الحميدي اإلدريسي

الرد القويم على المجرـ األثيم (رد على مطاعن في صحيح البخاري)

حمود بن عبد اهلل التويجري

( 902ىػ)
عبد اهلل بن سالم البصري ( 1134ىػ) ،تحقيق:فؤاد السوسي

المكي ( 1057ىػ)
( 1413ىػ)

دار التوحيد للنشر -
الرياض

دار العلياف – بريدة

صفحة  10من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح مسلم

اسم الكتاب

المؤلف

صحيح مسلم (المتن)

مسلم بن الحجاج النيسابوري

نوع الدراسة

الناشر
دار السبلـ  -الرياض

( 261ىػ)
المعلم بفوائد مسلم 3/1

محمد بن علي بن عمر المازري

تحقيق
محمد الشاذلي

دار الغرب اإلسبلمي -

إكماؿ المعلم بفوائد مسلم 9/1

عياض بن موسى اليحصبي (544

تحقيق
د .يحيى إسماعيل

دار الوفاء  -مصر

المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم

محمد بن يحيى بن ىشاـ

تحقيق
وليد أحمد حسين

الفاروؽ الحديثة  -مصر

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( 7/1محلى بأحكاـ

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) عناية
مازف بن عبد الرحمن البيروتي

دار الصديق  -الجبيل

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 6/1

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق
مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث

مؤسسة الرسالة  -بيروت

وتعليقات وتعقبات الشيخ األلباني والشيخ مشهور سلماف)

( 536ىػ)
ىػ)

األنصاري ( 646ىػ)

بيروت

صحيح مسلم مع شرحو (إكماؿ إكماؿ المعلم) لمحمد األبي (828

دار الكتب العلمية -

ىػ) ،وشرحو (مكمل إكماؿ اإلكماؿ) لمحمد السنوسي ( 895ىػ) 7/1

بيروت

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 6/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

السندي  ،محمد بن عبد الهادي

تحقيق
علي بن أحمد الكندي المرر

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
حاشية السندي على صحيح مسلم

( 1138ىػ)

دار ابن عفاف  -الخبر
بينونة للنشر والتوزيع -
اإلمارات
صفحة  11من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح مسلم

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الفوائد المجنية من التعليقات البازية على صحيح مسلم بشرح النووي

سعيد بن علي بن وىف القحطاني

إشراؼ
سماحة الشيخ عبد العزيز آؿ الشيخ

المؤلف

التعليق على صحيح مسلم ( 10/1تمت التعليقات عند نهاية كتاب

محمد بن صالح بن عثيمين

مكتبة الرشد  -الرياض

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلماـ مسلم بن الحجاج 45/1

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح اإلماـ مسلم 9/1

عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي

مؤسسة عبد العزيز

اللباس والزينة)

( 1421ىػ)

المولدي

الراجحي  -الرياض

مختصر صحيح مسلم

المنذري ،عبد العظيم بن عبدالقوي

تحقيق
413

مكتبة المعارؼ -

مختصر صحيح مسلم

المنذري ،عبد العظيم بن عبدالقوي

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

دار ابن الجوزي  -الدماـ

السراج الوىاج في شرح مطالب صحيح مسلم بن الحجاج (وىو شرح

محمد صديق بن حسن القنوجي

على مختصر المنذري)

( 1307ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن إبراىيم األنصاري

تلخيص صحيح مسلم

أحمد بن عمر األنصاري القرطبي

تحقيق
د .رفعت عبد الغني وأحمد الخولي

أحمد بن عمر األنصاري القرطبي

تحقيق
عدد من المحققين

( 656ىػ)
( 656ىػ)

( 656ىػ)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم 7/1

( 656ىػ)

الرياض

وزارة األوقاؼ والشؤوف
اإلسبلمية  -قطر
دار السبلـ  -القاىرة
دار ابن كثير  -دمشق

صفحة  12من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح مسلم

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

مختصر صحيح مسلم

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق
عبد الحميد وعبد العليم الدرويش

دار النوادر  -دمشق

تغليق التعليق على صحيح مسلم

علي بن حسن الحلبي

دار الهجرة  -الثقبة

الوقوؼ على ما في صحيح مسلم من الموقوؼ

ابن حجر ،أحمد بن علي

عناية
أـ عبد اهلل بنت محروس العسلي

مكتبة المعبل  -الكويت

كتاب غرر الفوائد المجموعة في بياف ما وقع في صحيح مسلم من

الرشيد العطار ،يحيى بن علي

تحقيق
صبلح الدين محمد ببلؿ

مكتبة الرشد  -الرياض

المسند المستخرج على صحيح مسلم 4/1

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
محمد حسن إسماعيل الشافعي

دار الكتب العلمية -

إبراىيم بن محمد بن سفياف رواياتو وزياداتو وتعليقاتو على صحيح مسلم

عبد اهلل بن محمد دنفو

عوالي اإلماـ مسلم

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد المجدوب

علل األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج

محمد بن أحمد الشهيد ( 327ىػ)

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الهجرة  -الثقبة

كتاب األجوبة للشيخ أبي مسعود لما أشكل على الدارقطني على

أبو مسعود بن محمد الدمشقي

صحيح مسلم بن الحجاج

( 401ىػ)

تحقيق
إبراىيم بن علي آؿ كليب

دار الوراؽ  -الرياض

األحاديث المقطوعة

العسقبلني ( 852ىػ)

( 662ىػ)

عبداهلل ( 430ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

بيروت

دار ابن عفاف  -القاىرة
دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  13من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح مسلم

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جواب أبي مسعود الدمشقي ألبي الحسن الدارقطني عما بين غلط أبي

أبو مسعود بن محمد الدمشقي

الحسين مسلم (برواية بركات الخشوعي عن الخطيب البغدادي)

( 401ىػ)

تحقيق
محمد بن علي األزىري

الفاروؽ الحديثة  -مصر

صيانة صحيح مسلم من اإلخبلؿ والغلط ،وحمايتو من اإلسقاط والسقط

ابن الصبلح ،عثماف بن عبدالرحمن تحقيق
د .أحمد حاج محمد عثماف
الشهرزوري ( 643ىػ)

دار الغرب اإلسبلمي -
بيروت

بين اإلمامين مسلم والدارقطني

ربيع بن ىادي المدخلي

دار اإلماـ أحمد  -مصر

تنبيو المعلم بمبهمات صحيح مسلم

أحمد بن برىاف الدين سبط بن

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الصميعي  -الرياض

ِ
والم ػتْػ ػ ِهم في غريب صحيح مسلم
الم ػ ػنْ ػػجد ُ
تحفة ُ

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق
مؤسسة ِعلم إلحياء التراث  -مصر

ِعلم إلحياء التراث

المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم (معجم غريب

محمد بن يحيى الخضراوي

الحديث في صحيح مسلم) 2/1

األندلسي ( 646ىػ)

تحقيق
رضواف جامع رضواف

دار الغػد الجديد  -مصر

المدخل الى الصحيح (صحيح مسلم)

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
د .ربيع بن ىادي

العجمي ( 884ىػ)

محمد الحلبي ( 841ىػ)

النيسابوري ( 405ىػ)
اإلماـ مسلم ومنهجو في الصحيح ،ويليو :غرر الفوائد المجموعة في

مشهور بن حسن آؿ سلماف

والخدمات الرقمية -

مؤسسة الرسالة  -بيروت
دار الصميعي  -الرياض

بياف ما وقع في صحيح مسلم من األحاديث المقطوعة ليحيى بن علي
األحاديث التي استشهد بها مسلم رحمو اهلل تعالى في بحث الخبلؼ في

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

اشتراط العلم باللقاء

( 1386ىػ)

عناية
محمد الموسى

دار أطلس الخضراء -
الرياض
صفحة  14من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات وبحوث في صحيح مسلم

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح اإلماـ مسلم بن الحجاج 2/1

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

شرح مقدمة صحيح مسلم

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

معالم السنن  -الرياض

إتحاؼ السامع بمنهج اإلماـ مسلم في المسند الصحيح الجامع (من

أبو الحارث نادر بن سعيد

منهج اإلماـ مسلم في ترتيب كتابو الصحيح ودحض شبهات حولو

ربيع بن ىادي المدخلي

ختم صحيح مسلم على شيح الحنابلة ومسندىم

عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل

التنكيل بما في توضيح المليباري من األباطيل (دفاع عن صحيح مسلم)

ربيع بن ىادي المدخلي

دار اإلماـ أحمد  -مصر

دراسات علمية في صحيح مسلم ،وىو المسمى :كشف المعلم بأباطيل

علي بن حسن الحلبي

دار الهجرة  -الثقبة

كبلـ ابن القيم)

( 1432ىػ)

تقديم
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار ابن حزـ  -بيروت

دار اآلثار  -صنعاء
إعداد
جبراف بن سلماف سحاري

المؤلف

كتاب تنبيو المسلم

صفحة  15من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب تعنى بالصحيحين

اسم الكتاب

المؤلف

اللؤلؤ والمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف ،ومعو :عقود الجماف على

محمد فؤاد عبد الباقي ( 1388ىػ)

نوع الدراسة

الناشر
دار اآلثار  -صنعاء

اللؤلؤ والمرجاف ،لعبد الكريم الحجوري (زيادات وتصويبات على اللؤلؤ)
الجمع بين الصحيحين

ابن الخراط ،عبد الحق بن

الجمع بين الصحيحين  -مع تمييز زوائده على الصحيحين ،وبهامشو

محمد بن فتوح الحميدي (488

االفصاح عن معاني الصحاح ( 8/1شرح الجمع بين الصحيحين

ابن ىبيرة  ،يحيى بن محمد (560

تعليقات ابن األثير وغيره ،ومعو غريب الصحيحين للحميدي 4/1

عبدالرحمن األشبيلي ( 581ىػ)

عناية  /تقديم
محمد الغماس  /د .بكر أبو زيد

دار المحقق  -الرياض
دار الكماؿ المتحدة -
دمشق

ىػ)

تحقيق/تخريج
د .فؤاد عبد المنعم أحمد

دار العاصمة  -الرياض

جمع وترتيب
صالح بن أحمد الشامي

دار القلم  -دمشق

عبد اهلل بن الحسن األصبهاني

إعداد
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

إرشاد القاري إلى أفراد مسلم عن البخاري 2/1

عبد اهلل بن صالح العبيبلف

تصحيح/راجعو
413

اتحاؼ القاري بمفاريد مسلم والبخاري

أحمد البيضاني  ،عدناف المصقري

االلزامات والتتبع

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) دراسة
الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي

للحميدي)

ىػ)

الجامع بين الصحيحين لئلمامين البخاري ومسلم 2/1
جمع الصحيحين بحذؼ المعاد والطرؽ 5/1

( 517ىػ)

غراس  -الكويت

دار اآلثار  -صنعاء

صفحة  16من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب تعنى بالصحيحين

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مطالع األنوار على صحاح اآلثار في فتح ما استغلق من الموطأ

ابن قرقوؿ  ،إبراىيم بن يوسف

والصحيحين وإيضاح مبهم لغتها والمختلف من رواتها وتمييز مشكلها

الوىراني ( 569ىػ)

تحقيق
لجنة من الباحثين بدار الفبلح

دار الفبلح  -مصر

أحاديث الصحيحين ورجالهما  -دراسة توثيقية تطبيقية

نافذ حسين حماد

دار النوادر  -دمشق

األربعوف العالية لمسلم على البخاري في صحيحيهما

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
د .عبد المجيد جمعة الجزائري

مؤسسة بينونة  -أبو ظبي

دفاع عن الصحيحين  -بحث في المعايير التي بنى عليها البخاري

أيمن عيد النجار

تقديم
د .أحمد معبد عبد الكريم

كشيدة  -مصر

تفسير غريب ما في الصحيحين

محمد بن فتوح الحميدي (488

تحقيق
د .زبيدة بنت محمد

مكتبة السنة  -مصر

كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/1

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

مدار الوطن  -الرياض

ومسلم كتابيهما

العسقبلني ( 852ىػ)

ىػ)

البغدادي ( 597ىػ)

صفحة  17من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
السنن األربع

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

سنن أبي داود 7/1

أبو داود  ،سليماف بن األشعث

تحقيق
شعيب األرناؤوط وجماعة

مؤسسة الرسالة  -بيروت

سنن أبي داود

أبو داود  ،سليماف بن األشعث

حكم على أحاديثو
413

صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود (دراسة حديثية) 10/1

محمد ناصر الدين األلباني

غراس  -الكويت

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 14/1

ياسر بن محمد آؿ عيد

دار ابن الجوزي  -الدماـ

السجستاني ( 275ىػ)
السجستاني ( 275ىػ)
( 1420ىػ)

مكتبة المعارؼ -

الرياض

معالم السنن  ،شرح سنن أبي داود 3/1

الخطابي  ،حمد بن محمد (388

عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة المعارؼ -

شرح سنن أبي داود 7/1

بدر الدين  ،محمود بن أحمد

تحقيق
خالد بن إبراىيم المصري

مكتبة الرشد  -الرياض

ىػ)

العيني الحنفي ( 855ىػ)
اإليجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني (شرح لبعض أحاديث من
سنن أبي داود)
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود 5/1

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق
حسين بن عكاشة
جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .محمد إسحاؽ آؿ إبراىيم

عوف المعبود شرح سنن أبي داود  ،وىو مختصر (غاية المقصود في حل

محمد أشرؼ الصديقي العظيم

سنن أبي داود) 7/1

أبادي (قبل  1322ىػ)

تخريج/عناية
يوسف الحاج أحمد

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

الرياض

الفاروؽ الحديثة  -مصر
المؤلف
دار السبلـ  -الرياض

صفحة  18من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
السنن األربع

اسم الكتاب

المؤلف

غاية المقصود في شرح سنن أبي داود 3/1

أبو الطيب العظيم آبادي (1329

نوع الدراسة

الناشر
دار الطحاوي  -الرياض

ىػ)
مختصر سنن أبي داود 3/1

المنذري ،عبد العظيم بن عبدالقوي

عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة المعارؼ -

تهذيب السنن ( 5/1وىو تهذيب لمختصر المنذري على سنن أبي داود)

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

تحقيق
د .إسماعيل بن غازي مرحبا

مكتبة المعارؼ -

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عللو ومشكبلتو ( 3/1وىو تهذيب

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

تحقيق
نبيل بن نصار السندي

دار عالم الفوائد  -مكة

بذؿ المجهود في ختم سنن أبي داود 7/1

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار المعارؼ  -مصر

بذؿ المجهود في ختم سنن أبي داود  ،ويتلوه :تحرير المقاؿ والبياف في

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

الكبلـ على الميزاف

( 902ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد الرحمن العماش

مؤسسة الرسالة  -بيروت

ختم سنن أبي داود  ،ومعو فوائد من دروس الشيخ العباد على السنن ،

عبد اهلل بن سالم البصري (1134

ودراسة عن رباعيات أبي داود في سننو

ىػ)

تحقيق وتعليق
محمد محمدي النورستاني

الجامع الكبير 6/1

الترمذي  ،محمد بن عيسى (279

تحقيق
شعيب األرناؤوط وجماعة

الترمذي  ،محمد بن عيسى (279

حكم على أحاديثو
413

لمختصر المنذري على سنن أبي داود)

( 656ىػ)

أيوب ( 751ىػ)

أيوب ( 751ىػ)
( 902ىػ)

ىػ)
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)

ىػ)

الرياض
الرياض

مكتبة أضواء السلف -
الرياض
الرسالة العالمية  -بيروت
مكتبة المعارؼ -
الرياض
صفحة  19من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
السنن األربع

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الجامع الصحيح وىو سنن الترمذي

الترمذي  ،محمد بن عيسى (279

تحقيق
أحمد بن محمد شاكر

توزيع دار الباز  -مكة

النفح الشذي شرح سنن الترمذي 2/1

ابن سيد الناس اليعمري ( 734ىػ)

تحقيق/تعليق
د .أحمد معبد عبد الكريم

دار العاصمة  -الرياض

قوت المغتذي على جامع الترمذي 3/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
توفيق محمود تكلو

دار النوادر  -دمشق

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ،ومعو :شفاء الغلل في شرح كتاب

أبو العبل ،محمد بن عبد الرحمن

عناية
يوسف الحاج أحمد

دار السبلـ  -الرياض

إتحاؼ الطالب األحوذي بشرح جامع اإلماـ الترمذي

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

فضائل الكتاب الجامع ألبي عيسى الترمذي

عبيد بن محمد اإلسعردي (692

تحقيق
صبحي البدري السامرائي

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق/تخريج
شعيب األرناؤوط

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

عناية
جاد اهلل بن حسن الخداش

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

حكم على أحاديثو
413

ىػ)

العلل 10/1

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

المباركفوري ( 1353ىػ)

ىػ)
السنن الكبرى 12/1

ىػ)
السنن الكبرى 3/1

ىػ)
سنن النسائي

ىػ)

دار ابن الجوزي  -الدماـ
عالم الكتب  -بيروت
مؤسسة الرسالة  -بيروت
مكتبة الرشد  -الرياض
مكتبة المعارؼ -
الرياض
صفحة  20من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
السنن األربع

اسم الكتاب

المؤلف

شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ()22/1

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدماـ

المولدي
سنن النسائي بشرح الحافظ جبلؿ الدين السيوطي وحاشية اإلماـ

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

السندي 6/1

دار الرياف للتراث -
القاىرة

ىػ)

السنن 5/1

ابن ماجو  ،محمد بن يزيد (273

تحقيق
شعيب األرناؤوط وجماعة

الرسالة العالمية  -بيروت

سنن ابن ماجو

ابن ماجو  ،محمد بن يزيد (273

حكم على أحاديثو
413

مكتبة المعارؼ -

السنن (مضبوط على ست نسخ خطية)

ابن ماجو  ،محمد بن يزيد (273

تحقيق/تعليق
عصاـ موسى ىادي

دار الصديق  -الجبيل

مشارؽ األنوار الوىاجة شرح سنن ابن ماجو (شرح المقدمة فقط) 4/1

محمد بن علي بن آدـ األثيوبي

ىػ)

ىػ)
ىػ)

الرياض

دار المغني  -الرياض

اإلعبلـ بسنتو عليو الصبلة والسبلـ  ،شرح سنن ابن ماجو اإلماـ 4/1

مغلطاي بن قػليج ( 762ىػ)

تحقيق/تخريج/تعليق
أحمد بن إبراىيم أبي العينين

دار ابن عباس  -مصر

الحواشي على سنن ابن ماجو 5/1

سبط ابن العجمي ،إبراىيم بن

تحقيق
د .فاضل بن خلف الحمادة الرقي

دار أطلس الخضراء -

محمد الحلبي ( 841ىػ)
كفاية الحاجة على سنن ابن ماجو

السندي  ،محمد بن عبد الهادي

الرياض
دار الجيل  -بيروت

( 1138ىػ)
صفحة  21من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
السنن األربع

اسم الكتاب

المؤلف

إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجو 10/1

محمد علي جامباز ( 1429ىػ)

أحاديث السنن األربعة الموضوعة بحكم العبلمة الرباني محمد ناصر

محمد شوماف الرملي

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة قدوسة الىور -
باكستاف

الدين األلباني

دار ابن عفاف  -القاىرة

صفحة  22من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب اإلمام أحمد المسندة (المسند والزهد)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند اإلماـ أحمد 52/1

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
شعيب األرناؤوط وجماعة

مؤسسة الرسالة  -بيروت

مسند اإلماـ أحمد ( ، 15/1محقق على سبع نسخ خطية بزيادة 100

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

إشراؼ
د .أحمد معبد عبد الكريم

دار المنهاج  -جدة

مسند اإلماـ أحمد (إلى مسند أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو)

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

حكم على أحاديثو
أحمد محمد شاكر

دار المعارؼ  -مصر

مسند اإلماـ أحمد ( 6/1الطبعة الميمنية)

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

دار الفكر  -لبناف

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني  ،مع شرحو

أحمد بن عبد الرحمن البنا

دار إحياء التراث العربي

المنهج األسعد في ترتيب أحاديث مسند اإلماـ أحمد  ،معو الفتح

عبد اهلل بن ناصر رحماني

دار طيبة  -الرياض

حديث)

بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني 24/1

 -بيروت

( 1377ىػ)

الرباني للساعاتي وشرح الحافظ أحمد شاكر 4/1
تقريب المسند لئلماـ أحمد ( 4/1محذوؼ األسانيد واألحاديث

دار القلم  -دمشق

صالح بن أحمد الشامي

المكررة ومرتب على األبواب)
المػحصل لمسند اإلماـ أحمد بن حنبل (ترتيب أحاديث المسند على

دار العاصمة  -الرياض

إبراىيم بن عبد اهلل القرعاوي

األبواب الفقهية) 25/1
حاشية السندي على مسند اإلماـ أحمد بن حنبل 5/1

السندي  ،محمد بن عبد الهادي
( 1138ىػ)

تحقيق وتعليق
طارؽ عوض اهلل

دار المأثور  -الرياض

صفحة  23من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب اإلمام أحمد المسندة (المسند والزهد)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

حاشية مسند اإلماـ أحمد بن حنبل 12/1

السندي  ،محمد بن عبد الهادي

تحقيق/تخريج
نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

( 1138ىػ)
المػكْػبَد وقرة عين األرمد بشرح ثبلثيات مسند أحمد ( )2/1محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي
نفثات صدر ُ
( 1188ىػ)

ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند

تخريج وتعليق
عبد القادر األرناؤوط

المكتب اإلسبلمي -

بيروت

ابن عساكر ،عبد الرحمن بن محمد تحقيق/دراسة
د .عامر بن حسن صبري
( 620ىػ)

دار البشائر اإلسبلمية -

ترتيب وتخريج وتعليق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

المصعد األحمد في ختم مسند اإلماـ أحمد

ابن الجزري ،محمد بن محمد

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

القوؿ المسدد في الذب عن المسند ألحمد (مكرر في مناىج محدثين)

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق وتعليق
أسامة الشنطي وعمرو بسيوني

مبرة اآلؿ واألصحاب -

الوجادات في مسند اإلماـ أحمد بن حنبل

( 833ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
الذب األحمد عن مسند اإلماـ أحمد والرد على من طعن في صحة

محمد ناصر الدين األلباني

نسبتو إليو

( 1420ىػ)

كتاب الزىد ( 2/1مكرر في كتب الزىد)

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

بيروت

بيروت
بيروت

الكويت
مؤسسة الرياف  -لبناف

تحقيق/إشراؼ
يحيى األزىري/مصطفى العدوي

دار ابن رجب  -مصر

صفحة  24من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
موطأ مالك وشروحاته

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المػوطأ (بالروايات الثمانػية) 5/1

مالك بن أنس األصبحي ( 179ىػ)

تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

مكتبة الفرقاف  -عجماف

الموطأ (برواية أبي مصعب الزىري المدني) 2/1

مالك بن أنس األصبحي ( 179ىػ)

تحقيق
د .بشار عواد معروؼ

مؤسسة الرسالة  -بيروت

الموطأ (رواية سويد بن سعيد الحدثاني)

مالك بن أنس األصبحي ( 179ىػ)

تحقيق
عبد المجيد التركي

دار الغرب اإلسبلمي -

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد 10/1

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل

تحقيق
لجنة من المحققين

وزارة األوقاؼ والشؤوف

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد في حديث رسوؿ اهلل صلى

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل

تحقيق
بشار عواد وآخروف

مؤسسة الفرقاف للتراث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  ،مرتبا على األبواب

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل

الفقهية للموطأ 18/1

النمري ( 463ىػ)

تحقيق
أسامة بن إبراىيم

دار الفاروؽ الحديثة -

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر  ،ومعو :فتح المجيد

محمد بن عبد الرحمن المغراوي

اهلل عليو وسلم

النمري ( 463ىػ)
النمري ( 463ىػ)

بيروت

اإلسبلمية  -المغرب

اإلسبلمي  -لندف
القاىرة
مجموعة التحف

والنفائس الدولية -

في اختصار أحاديث التمهيد
تحقيق
أسامة بن إبراىيم

االستذكار الجامع لمذاىب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنو

ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد اهلل

الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كلو باإليجاز واالختصار

النمري ( 463ىػ)

المنتقى شرح موطأ مالك 9/1

سليماف بن خلف الباجي ( 474ىػ) تحقيق
محمد عبد القادر عطا

دار الفاروؽ الحديثة -
القاىرة
دار الباز  -مكة

صفحة  25من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
موطأ مالك وشروحاته

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التعليق على الموطأ في تفسير لغاتو وغوامض إعرابو ومعانيو

ىشاـ بن أحمد الوقشي األندلسي

تحقيق وتعليق
د .عبد الرحمن بن سليماف العثيمين

مكتبة العبيكاف  -الرياض

( 486ىػ)
أوضح المسالك بشرح موطأ مالك 5/1

محمد بن عبد اهلل بن العربي

دار الغرب اإلسبلمي -
بيروت

المعافري ( 543ىػ)

أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك 4/1

الزرقاني ،محمد بن عبد الباقي

تحقيق
طو عبد الرؤوؼ سعد

مكتبة الثقافة الدينية -

عوالي اإلماـ مالك

الحاكم الكبير ،محمد بن محمد

تحقيق
محمد الشاذلي

دار ابن حزـ  -بيروت

بغية الملتمس في سباعيات اإلماـ مالك بن أنس

خليل بن كيكلدي العبلئي (761

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار النوادر  -دمشق

صحيح الموطأ لئلماـ مالك بن أنس

سليم بن عيد الهبللي

دار ابن حزـ  -بيروت

ضعيف الموطأ لئلماـ مالك بن أنس

سليم بن عيد الهبللي

دار ابن حزـ  -بيروت

ختم الموطأ  -مبتكرات اإلماـ مالك

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

( 1122ىػ)

( 378ىػ)

ىػ)

مصر

الجزائر

صفحة  26من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
معاجم الطبراني وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المعجم الكبير (طبعة مزيدة ومنقحة  1431ىػ) 18/1

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

شركة الرياف  -بيروت

المعجم الكبير (قطعة من ج )13

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار الصميعي  -الرياض

المعجم الكبير ( ، 14 ، 13وقطعة من ج )3/1( )21

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

إشراؼ
د .سعد الحميد وخالد الجريسي

مؤسسة الجريسي -

المعجم الكبير (قطعة من ج  ، 21يتضمن مسند النعماف بن بشير)

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
مخلوؼ العرؼ

مكتبة المعارؼ -

المعجم الكبير (قطعة من مسانيد من اسمو عبد اهلل)

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
طارؽ بن عوض اهلل

دار الراية  -الرياض

األحاديث الطواؿ (ملحق بالمعجم الكبير)

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

ىػ)
ىػ)
ىػ)

ىػ)
ىػ)
ىػ)

الرياض

الرياض

بيروت

فهرس المعجم الكبير

عدناف عرعور

المعجم األوسط 10/1

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
أيمن شعباف/السيد أحمد إسماعيل

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

دار الكلمة الطيبة -
تحقيق
طارؽ عوض اهلل وعبد المحسن الحسينيالقاىرة

ىػ)
المعجم األوسط 10/1

ىػ)

دار الراية  -الرياض
دار الحديث  -القاىرة

صفحة  27من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
معاجم الطبراني وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 2/1

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
محمد شكور محمد الحاجي أمرير

شركة الرياف  -بيروت

ىػ)
المعجم الصغير للطبراني ،ويليو رسالة :غنية األلمعي ألبي الطيب شمس

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

دار الكتب العلمية -

المعجم الصغير  -نسخة الحافظ العراقي

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

دار المقتبس  -بيروت

المعجم الصغير – محلى بأحكاـ األلباني

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق وتعليق
توفيق بن عبد اهلل الزنتاني

سبيل الحسنيين إلى صحاح وحساف زوائد المعجمين األوسط والصغير

مجموعة من الباحثين

إشراؼ
محمد بن أحمد الحكمي

مسند الشاميين 4/1

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
محمد سعيد البخاري

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
أبي بسطاـ محمد بن مصطفى

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
مرواف العطية وشيخ الراشد

الحق آبادي

ىػ)
ىػ)

ىػ)

ىػ)
كتاب الدعاء 3/1

ىػ)
مكارـ األخبلؽ (مذكور في كتب اآلداب الشرعية)

ىػ)
كتاب األوائل

بيروت

ىػ)

مكتبة المعارؼ -
الرياض

مؤسسة الرسالة  -بيروت
مكتبة الرشد  -الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار الجيل  -بيروت

صفحة  28من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
معاجم الطبراني وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني

نايف بن صبلح المنصوري

نوع الدراسة

الناشر
دار الكياف  -الرياض

صفحة  29من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مستدرك الحاكم

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المستدرؾ على الصحيحين 9/1

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
مركز البحوث وتقنية المعلومات

دار التأصيل  -القاىرة

المستدرؾ على الصحيحين ،مع تضمينات اإلماـ الذىبي في التلخيص

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

المستدرؾ على الصحيحين ،ومعو تلخيص الذىبي ،والدرؾ بتلخيص

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
عبد السبلـ بن محمد علوش

دار المعرفة  -بيروت

تذييل
الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي

دار الحرمين  -القاىرة

المستخرج على المستدرؾ للحاكم (أمالي الحافظ العراقي)

عبد الرحيم بن الحسين العراقي

تحقيق
محمد عبد المنعم رشاد

مكتبة السنة  -مصر

مختصر استدراؾ الحافظ الذىبي على مستدرؾ أبي عبد اهلل الحاكم

ابن الملقن ،عمر بن علي

7/1

األنصاري الشافعي ( 804ىػ)

تحقيق
عبد اهلل اللحيداف وسعد آؿ حميد

دار العاصمة  -الرياض

مستدرؾ أبي إسحاؽ الحويني على أبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري -

أبو إسحاؽ الحويني

النيسابوري ( 405ىػ)
والميزاف والعراقي في أماليو والمناوي في فيض القدير وغيرىم

المستدرؾ ،وأحكاـ األئمة على أسانيده ،وزوائد المستدرؾ على الكتب

النيسابوري ( 405ىػ)
النيسابوري ( 405ىػ)

المستدرؾ على الصحيحين للحاكم وبذيلو "تتبع أوىاـ الحاكم التي
سكت عليها الذىبي" 5/1

( 806ىػ)

فيو أكثر من مائة نوع من األوىاـ ،وبلغت االستدراكات سبعمائة 4/1
المعلم بما استدركو الحاكم وىو في البخاري ومسلم ،ومعو :فصل

صنعو
أحمد بن عطية الوكيل

عبد السبلـ بن محمد علوش

بيروت

دار ابن عباس  -مصر
مكتبة الرشد  -الرياض

المقاؿ في حديث األبداؿ
تصحيح أحاديث المستدرؾ بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذىبي

عزيز رشيد محمد الدايني

مراجعة
د .بشار عواد معروؼ

دار الكتب العلمية -
بيروت
صفحة  30من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مستدرك الحاكم

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

االنتباه لما قاؿ الحاكم (ولم يخرجاه) وىو في أحدىما أو روياه

محمد بن محمود بن إبراىيم عطيو

دار النوادر  -دمشق

تعليقات على ما صححو الحاكم في المستدرؾ ووافقو الذىبي

عبد اهلل بن مراد السلفي

دار الفضيلة  -الرياض

صفحة  31من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
سنن البيهقي وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

السنن الكبرى ،وبذيلو تعقبات ابن التركماني 11/1

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
محمد بن عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

كتاب السنن الكبرى 10/1

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
عبد السبلـ بن محمد علوش

مكتبة الرشد  -الرياض

السنن الكبير 23/1

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .عبد اهلل التركي  /دار ىجر

دار ىجر  -مصر

تحفة المتقي بختم السنن الكبير لئلماـ البيهقي

أحمد بن فارس السلوـ

المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي 10/1

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للبيهقي 9/1

محمد ضياء الرحمن األعظمي

االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق  /تعليق
أحمد أبي العينين  /عبد الرزاؽ عفيفي

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق/تقديم
عبد اهلل الحاشدي  /مقبل الوادعي

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
محمد محب الدين أبو زيد

ىػ)
ىػ)
ىػ)

أحمد ( 748ىػ)

ىػ)
كتاب األسماء والصفات

ىػ)
كتاب األسماء والصفات

ىػ)

بيروت

مكتبة المعارؼ -
الرياض

تحقيق  /إشراؼ
دار المشكاة  /ياسر إبراىيم

مدار الوطن  -الرياض
مكتبة الرشد  -الرياض
دار الفضيلة  -الرياض
مكتبة السوادي -
الرياض
دار التوعية اإلسبلمية -
مصر
صفحة  32من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
سنن البيهقي وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب القضاء والقدر 3/1

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .صبلح الدين عباس شكر

مكتبة الرشد  -الرياض

كتاب البعث والنشور (مكرر في كتب اإليماف باليوـ اآلخر)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
أبو عاصم الشوامي األثري

مكتبة دار الحجاز -

الجامع لشعب اإليماف ( 14/1مكرر في كتب اإليماف المسندة)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .عبد العلي عبد الحميد حامد

مكتبة الرشد  -الرياض

الجامع لشعب اإليماف ( 9/1مكرر في كتب اإليماف المسندة)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
محمد السعيد زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

صحيح شعب اإليماف (مذكور في كتب العقيدة :بحوث في اإليماف)

خالد بن عبد الرحمن العك

دالئل النبوة ومعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 7/1

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
سيد بن إبراىيم

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .عبد المعطي أمين قلعجي

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .عبد المعطي أمين قلعجي

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
سيد كسروي حسن

ىػ)
ىػ)
ىػ)

ىػ)

ىػ)
دالئل النبوة ومعرفة أحواؿ صاحب الشريعة 7/1

ىػ)
معرفة السنن واآلثار عن الشافعي والمزني 15/1

ىػ)
معرفة السنن واآلثار عن الشافعي والمزني 6/1

ىػ)

مصر

بيروت

المكتب اإلسبلمي -
بيروت

دار الحديث  -القاىرة
دار الكتب العلمية -
بيروت
بيع دار الباز  -مكة
دار الكتب العلمية -
بيروت
صفحة  33من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
سنن البيهقي وكتبه المسندة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب القراءة خلف اإلماـ

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تخريج
محمد السعيد زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

الدعوات الكبير ( 2/1مكرر في كتب األذكار)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

مركز المخطوطات

اآلداب (كتاب مسند مكرر في :اآلداب الشرعية)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

كتاب الزىد الكبير (مكرر في كتب الزىد)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق وتعليق
د .تقي الدين الندوي

أروقة للدراسات والنشر

كتاب الزىد الكبير

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
نبيل صبلح عبد المجيد سليم

دار البصيرة -

فضائل األوقات (تقدـ في كتب الحديث)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

دار الكتب العلمية -

ىػ)

بيروت

ىػ)

المدخل إلى علم السنن 2/1

ىػ)
ىػ)

ىػ)
ىػ)

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
محمد عوامة

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
د .محمد ضياء الرحمن األعظمي

ىػ)
المدخل إلى السنن الكبرى 2/1

ىػ)

بيروت
والتراث والوثائق -
بيروت

 -األردف

االسكندرية

دار المنهاج  -الرياض
دار أضواء السلف -
الرياض

صفحة  34من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند اإلماـ عبد اهلل بن المبارؾ

عبد اهلل بن المبارؾ المروزي

تحقيق
د .صبحي البدري السامرائي

مكتبة المعارؼ -

مسند اإلماـ المحدث عبد اهلل بن المبارؾ المروذي

عبد اهلل بن المبارؾ المروزي

تحقيق
ناصر بن محمد محمد معشي

دار النصيحة  -المدينة

كتاب الجهاد

عبد اهلل بن المبارؾ المروزي

تحقيق/تعليق
د .نزيو حماد

دار المطبوعات الحديثة

الزىد والرقائق ( 2/1مذكور في كتب الزىد)

عبد اهلل بن المبارؾ المروزي

تحقيق
أحمد فريد

مكتبة ابن تيمية -

موطأ ابن وىب الصغير 2/1

ابن وىب ،عبد اهلل بن وىب

تحقيق ودراسة
الشنقيطي
الحسين
بن
محمد األمين
المدينة

المسند

ابن وىب ،عبد اهلل بن وىب

تحقيق
محيي الدين جماؿ البكاري

ابن وىب ،عبد اهلل بن وىب

تحقيق
د .ىشاـ بن إسماعيل الصيني

مسند اإلماـ الشافعي ،بترتيب األمير أبي سعيد سنجر بن عبد اهلل

محمد بن إدريس الشافعي (204

الناصري ( 745ىػ) 4/1

ىػ)

تحقيق
د .ماىر بن ياسين الفحل

شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند اإلماـ الشافعي بترتيب العبلمة السندي

مجدي بن محمد المصري

تقديم
الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي

( 181ىػ)
( 181ىػ)
( 181ىػ)

( 181ىػ)

المصري ( 197ىػ)
المصري ( 197ىػ)

الموطأ

المصري ( 197ىػ)

2/1

الرياض

 -جدة

القاىرة

مكتبة العلوـ والحكم -
دار التوحيد إلحياء
التراث  -مصر
دار ابن الجوزي  -الدماـ
غراس  -الكويت
توزيع مكتبة العلم  -جدة

صفحة  35من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

شرح مسند الشافعي 4/1

عبد الكريم بن محمد القزويني

تحقيق
وائل محمد بكر زىراف

وزارة األوقاؼ والشؤوف

الشافي في شرح مسند الشافعي 5/1

أبو السعادات المبارؾ بن محمد،

تحقيق
عامر بن عبد الباسط الجزار

دار الكلمة  -مصر

مسند أبي داود الطيالسي 4/1

سليماف بن داود بن الجارود

تحقيق
د .محمد بن عبد المحسن التركي

دار ىجر  -مصر

مسند الحميدي 2/1

الحميدي ،عبد اهلل بن الزبير

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

دار المأموف للتراث -

المسند 2/1

الحميدي ،عبد اهلل بن الزبير

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

عالم الكتب  -بيروت

ترتيب أحاديث وآثار المسند لئلماـ أبي بكر الحميدي  ،ويليو :ترتيب

محمد بن إبراىيم اللحيداف

الشافعي ( 623ىػ)
المعروؼ بابن األثير ( 606ىػ)
الطيالسي ( 204ىػ)

( 219ىػ)
( 219ىػ)

اإلسبلمية  -قطر

دمشق

دار العاصمة  -الرياض

أحاديث معرفة علوـ الحديث ألبي عبد اهلل الحاكم
سنن سعيد بن منصور 5/1

سعيد بن منصور ( 227ىػ)

تحقيق
سعد بن عبد اهلل آؿ حميد

دار الصميعي  -الرياض

سنن سعيد بن منصور 2/1

سعيد بن منصور ( 227ىػ)

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

دار الكتب العلمية -

مسند ابن أبي شيبة 2/1

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
عادؿ العزازي وأحمد المزيدي

( 235ىػ)

بيروت
مدار الوطن  -الرياض

صفحة  36من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب األدب (مكرر في كتب اآلداب الشرعية)

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
د .محمد رضا القهوجي

دار البشائر اإلسبلمية -

مسند إسحاؽ بن راىويو

إسحاؽ بن إبراىيم المروزي (238

تحقيق
محمد مختار ضرار

دار الكتاب العربي -

مسند إسحاؽ بن راىويو 5/1

إسحاؽ بن إبراىيم المروزي (238

تحقيق
د .عبد الغفور عبد الحق البلوشي

مكتبة دار اإليماف -

مسند خليفة بن خياط

خليفة بن خياط العصفري (240

جمع
د .أكرـ ضياء العمري

الشركة المتحدة للتوزيع

المنتخب من مسند عبد بن حميد 3/1

عبد بن حميد َّ
الكشى ( 249ىػ)

تحقيق
أحمد بن إبراىيم أبي العينين

مكتبة ابن عباس  -مصر

كتاب األدب المفرد 2/1

البخاري ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
سمير بن أمين الزىيري

مكتبة المعارؼ -

صحيح األدب المفرد لئلماـ البخاري ويليو ضعيف األدب المفرد لئلماـ

البخاري ،محمد بن إسماعيل

البخاري

( 256ىػ)

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

المقصد األرشد إلى صحيح (األدب المفرد لئلماـ البخاري) (لئلماـ

عصاـ موسى ىادي

( 235ىػ)
ىػ)
ىػ)

ىػ)

( 256ىػ)

بيروت
لبناف

المدينة النبوية

 -بيروت

الرياض
دار الصديق  -الجبيل
دار الصديق  -الجبيل

محمد ناصر الدين األلباني رحمو اهلل)
فضل اهلل الصمد في توضيح األدب المفرد 3/1

فضل اهلل الجيبلني

تحقيق
يوسف البكري

دار المعالي  -األردف

صفحة  37من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

شرح صحيح األدب المفرد ( 3/1بتخريج األلباني)

حسين العوايشة

عوف األحد الصمد شرح األدب المفرد 3/1

زيد بن محمد بن ىادي (1435

دار الميراث النبوي –

شرح األدب المفرد ألمير المؤمنين في الحديث اإلماـ محمد بن

محمد بن سعيد رسبلف

الدار العالمية -

المكتبة اإلسبلمية -
القاىرة

إسماعيل البخاري

الجزائر

ىػ)

اإلسكندرية

سنن الدارمي 2/1

الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن

تحقيق
د .مصطفى ديب البغا

دار القلم  -دمشق

مسند الدارمي المعروؼ بسنن الدارمي 4/1

الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن

دراسة
حسين سليم أسد الداراني

دار المغني  -الرياض

فتح المناف شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد اهلل بن عبد

السيد أبو عاصم نبيل الغمري

( 265ىػ)
( 265ىػ)

دار البشائر اإلسبلمية -

الرحمن المسمى بالمسند الجامع 10/1
العرؼ الوردي بشرح وتحقيق مقدمة سنن أبي محمد عبد اهلل بن

بيروت
دار اآلثار  -صنعاء

يحيى بن علي الحجوري

عبدالرحمن الدارمي السمرقندي
نوادر األصوؿ في معرفة أحاديث الرسوؿ (النسخة الكاملة) 7/1

محمد بن علي بن الحسن
(الحكيم الترمذي) ( 285ىػ)

البحر الزخار المعروؼ بمسند البزار 18/1

أبو بكر البزار ،أحمد بن عمرو
( 292ىػ)

تحقيق
توفيق محمود تكلو
تحقيق
د .محفوظ الرحمن زين اهلل

دار النوادر  -دمشق
مكتبة العلوـ والحكم -
المدينة
صفحة  38من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند سعد بن أبي وقاص (جزء من البحر الزخار المعروؼ بمسند البزار)

أبو بكر البزار ،أحمد بن عمرو

تحقيق/تخريج
أبو إسحاؽ الحويني

مكتبة ابن تيمية -

( 292ىػ)
مسند الروياني 2/1

محمد بن ىاروف الروياني ( 307ىػ) تخريج
صبلح محمد محمد عويضة

القاىرة
دار الكتب العلمية -
بيروت

مسند أبي يعلى ()16/1

أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

مكتبة الرشد  -الرياض

مسند اإلماـ أبي يعلى (المسند الصغير) ،برواية أبي عمرو محمد بن

أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي

تحقيق/دراسة
مركز البحوث وتقنية المعلومات

دار التأصيل  -القاىرة

معجم أبي يعلى

أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

دار المأموف للتراث -

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود ( 307ىػ) (مكرر في كتب

أبو إسحاؽ الحويني

أحمد بن حمداف الحيري 3/1

( 307ىػ)

( 307ىػ)
( 307ىػ)

دار الكتاب العربي -

الحديث المصنفة على الفقو)

لبناف

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو وسلم

ابن خزيمة ،محمد بن إسحاؽ

(صحيح ابن خزيمة) 6/1

( 311ىػ)

تحقيق
د .ماىر بن ياسين الفحل

حديث السراج ( 4/1تخريج زاىر بن طاىر الشحامي  533ىػ)

السراج ،محمد بن إسحاؽ الثقفي

تحقيق
حسين بن عكاشة

السراج ،محمد بن إسحاؽ الثقفي

تحقيق
إرشاد الحق األثري

( 313ىػ)
مسند السراج

دمشق

( 313ىػ)

دار الميماف  -الرياض
دار الفاروؽ الحديثة -
القاىرة
إدارة العلوـ األثرية -
باكستاف
صفحة  39من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند أبي عوانة 5/1

أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاؽ

تحقيق
أيمن بن عارؼ الدمشقي

دار المعرفة  -بيروت

مسند عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنو

يحيى بن محمد بن صاعد (318

تحقيق
سعد بن عبد اهلل آؿ حميد

مكتبة الرشد  -الرياض

مسند اإلماـ الطحاوي 10/1

أبو جعفر ،أحمد بن محمد

تحقيق
لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي

مكتبة الحرمين  -دبي

المسند 2/1

الشاشي ،الهيثم بن كليب (335

تحقيق/تخريج
د .محفوظ الرحمن زين اهلل

مكتبة العلوـ والحكم -

كتاب المعجم 3/1

ابن األعرابي ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني

دار ابن الجوزي  -الدماـ

معجم ابن األعرابي

ابن األعرابي  ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني

دار ابن الجوزي  -الدماـ

ابن األعرابي  ،أحمد بن محمد

تحقيق
محمود نصار والسيد يوسف أحمد

ابن األعرابي ،أحمد بن محمد

تحقيق
أحمد ميرين البلوشي

أحمد بن سلماف النجاد البغدادي

تحقيق/تخريج
د .محفوظ الرحمن زين اهلل

االسفراييني ( 316ىػ)
ىػ)

الطحاوي ( 322ىػ)

ىػ)

( 340ىػ)
( 340ىػ)

معجم ابن األعرابي

( 340ىػ)
كتاب المعجم

( 340ىػ)
مسند عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو

( 348ىػ)

المدينة

دار الكتب العلمية -
بيروت
مكتبة الكوثر
مكتبة العلوـ والحكم -
المدينة
صفحة  40من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف 18/1

علي بن بلباف الفاسي ( 739ىػ)

تحقيق
شعيب األرناؤوط

مؤسسة الرسالة  -بيروت

اإلحساف في تقريب صحيح ابن حباف ( 354ىػ) 2/1

علي بن بلباف الفاسي ( 739ىػ)

تحقيق
شعيب األرناؤوط

مؤسسة الرسالة  -بيروت

التعليقات الحساف على صحيح ابن حباف ( 354ىػ) 13/1

محمد ناصر الدين األلباني

دار باوزير  -جدة

سنن الدارقطني  ،وبذيلو التعليق المغني على الدارقطني 6/1

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
شعيب األرناؤوط وجماعة

مؤسسة الرسالة  -بيروت

السنن  -نسخة القاضي أبي علي الصدفي

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ)

دار المقتبس  -بيروت

سنن الدارقطني ،وبذيلو التعليق المغني على الدارقطني 2/1

أبو الطيب العظيم آبادي (1329

عالم الكتب  -بيروت

( 1420ىػ)

ىػ)
تخريج األحاديث الضعاؼ من سنن الدارقطني

عبد اهلل بن يحيى الغساني (682

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
رضاء اهلل المباركفوري

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
محمد فارس

ىػ)
كتاب العظمة 5/1

محمد بن حياف ( 369ىػ)
كتاب العظمة

محمد بن حياف ( 369ىػ)

دار عالم الكتب -
الرياض
دار العاصمة  -الرياض
دار الكتب العلمية -
بيروت
صفحة  41من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند الموطأ

عبد الرحمن بن عبد اهلل الجوىري

تحقيق
لطفي الصغير وطو بو سريح

دار الغرب اإلسبلمي -

( 381ىػ)

بيروت

المقصد العلي في ترتيب أحاديث الحافظ أبي يعلى الموصلي 3/1

عبده بن علي كوشك الداراني

معجم ابن المقرىء

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

تحقيق
عادؿ بن سعد

المعجم في الحديث وفي الشيوخ الذين أخذ عنهم المصنف

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

دار الكتب العلمية -
تحقيق
مسعد السعدني ومحمد حسن إسماعيلبيروت

( 1436ىػ)

األصبهاني ( 381ىػ)

األصبهاني ( 381ىػ)

سنن األصفهاني ( 430ىػ)  -السنن الواردة في رواية الحافظ أبي نعيم

جمع وترتيب
عبد السبلـ بن محمد علوش
نور الدين الهيثمي  /ابن حجر

تحقيق
محمد حسن إسماعيل

دار الكتب العلمية -

محمد بن سبلمة القضاعي (454

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

أحمد بن محمد بن الصديق

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

العسقبلني
مسند الشهاب القضاعي 2/1

ىػ)
فتح الوىاب بتخريج أحاديث الشهاب 2/1

الغماري الشافعي ( 1380ىػ)
منحة الوىاب في تخريج أحاديث الشهاب

مكتبة الرشد  -الرياض

مكتبة الرشد  -الرياض

(صاحب الحلية) 3/1

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية 3/1

دار ابن حزـ  -بيروت

محمد بن محمد الحجوجي
( 1370ىػ)

تحقيق
ىشاـ بن محمد حيجر

بيروت
مؤسسة الرسالة  -بيروت
عالم الكتب  -بيروت
دار الكتب العلمية -
بيروت
صفحة  42من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث  -عام (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

إمعاف الطبلب بشرح ترتيب الشهاب 4/1

المناوي  ،محمد بن عبد الرؤوؼ

تحقيق/دراسة/تخريج
عبد اهلل بن عبد الرحيم العامري

شركة الرياف  -بيروت

شرح السنة 16/1

الحسين بن مسعود البغوي (516

تحقيق
زىير الشاويش وشعيب األرناؤوط

المكتب اإلسبلمي -

معجم الشيوخ

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
د .وفاء تقي الدين

دار البشائر اإلسبلمية -

صحاح األحاديث فيما اتفق عليو أىل الحديث ( 9/1األحاديث

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق وتعليق
د .حمزة أحمد الزين

دار الكتب العلمية -

( 1031ىػ)

المختارة)

ىػ)

ىبة الشافعي ( 571ىػ)

عبدالواحد ( 643ىػ)

بيروت
دمشق

بيروت

صفحة  43من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث (كتب حديث موضوعية)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب الدعاء (مذكور في كتب األذكار)

محمد بن فضيل الضبي ( 195ىػ)

تحقيق
أحمد البزرة

دار لػينة  -مصر

فضل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وسلم (مذكور في كتب األذكار)

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

المكتب اإلسبلمي -

عمل اليوـ والليلة (مذكور في األذكار)

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق
د .فاروؽ حمادة

دار الكلم الطيب -

عجالة الراغب المتمني بتخريج كتاب "عمل اليوـ والليلة" البن السني

سليم بن عيد الهبللي

( 364ىػ) ( 2/1مذكور في األذكار)

( 282ىػ)
ىػ)

بيروت
دمشق

دار ابن حزـ  -بيروت

كتاب الديات

ابن أبي عاصم  ،أحمد بن عمرو

تحقيق
عبد المنعم زكريا

دار الصميعي  -الرياض

كتاب الجهاد ،ومعو السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث الجهاد 2/1

ابن أبي عاصم  ،أحمد بن عمرو

تحقيق/تعليق
مساعد بن سليماف الراشد الحميد

مكتبة العلوـ والحكم -

مكارـ األخبلؽ ومعاليها ومحمود طرائقها ( 4/1مذكور في كتب اآلداب

الخرائطي  ،محمد بن جعفر

الشرعية)

الشامري ( 327ىػ)

تحقيق
د .عبد اهلل بن بجاش الحميري

إعتبلؿ القلوب 2/1

الخرائطي  ،محمد بن جعفر

تحقيق
حمدي الدمرداش

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق/دراسة
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

( 287ىػ)
( 287ىػ)

الشامري ( 327ىػ)
صفة الجنة

عبداهلل ( 430ىػ)

المدينة
مكتبة الرشد  -الرياض
مكتبة نزار مصطفى الباز
 مكةدار المأموف للتراث -
دمشق
صفحة  44من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
بقية كتب الحديث (كتب حديث موضوعية)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

موجبات الجنة

ابن فاخر ،معمر بن عبد الواحد

تحقيق
أحمد بن علي الدمياطي

دار التوفيق  -دمشق

األصبهاني ( 564ىػ)
الجمع والتوضيح لمرويات اإلماـ البخاري في غير الجامع الصحيح
( 4/1مرتب على أبواب الفقو)

طارؽ بن عوض اهلل

مدار الوطن  -الرياض

صفحة  45من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مستخرجات

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مختصر األحكاـ (مستخرج الطوسي على سنن الترمذي) 2/1

الحسن بن علي بن نصر الطوسي

تحقيق
أنيس بن أحمد األندونوسي

مكتبة الغرباء األثرية -

( 312ىػ)

المدينة

صفحة  46من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مجاميع أجزاء حديثية

نوع الدراسة

الناشر

مجموع فيو ثبلثة من األجزاء الحديثية (للحسن العسكري ( 370ىػ)،

تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

غراس  -الكويت

مجموع فيو ستة أجزاء حديثية

تحقيق
خالد محمد عثماف

الفاروؽ الحديثة  -مصر

مجموع فيو خمسة أجزاء حديثية

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

مكتبة األصالة والتراث

مجموعة أجزاء حديثية 2/1

تحقيق
مشهور حسن سلماف

دار ابن حزـ  -بيروت

جمهرة النوادر المسندة ( )4/1( 4 -كتاب األوائل البن أبي عاصم،

تحقيق
عدد من المحققين

دار النوادر القيمة -

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

اسم الكتاب

المؤلف

رافع بن ُعصم العصيمي ( 405ىػ) ،مصافحات مسلم والنسائي)

األوائل للطبراني ،المكافأة وحسن العقبى البن الداية ،األربعوف في ردع
سلسلة األجزاء المنسوخة ()8 - 1
زوائد األجزاء المنثورة على الكتب الستة المشهورة

عبد السبلـ بن محمد علوش

 -الشارقة

مصر

بيروت
المكتب اإلسبلمي -
بيروت

جمهرة األجزاء الحديثية (يحتوي على  19جزءا حديثيا نادرا)

عناية وتخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء ( 8/1زوائد األمالي والفوائد

جمع
نبيل سعد الدين جرار

دار أضواء السلف -

والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند اإلماـ أحمد)

الرياض
صفحة  47من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مجاميع أجزاء حديثية

نوع الدراسة

الناشر

مجموع فيو عشرة أجزاء حديثية (الذىلي،سمويو،المطرز،ابن مخلد،ابن

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

مجموع فيو ستة أجزاء حديثية (أبو طاىر السلفي ،أبو منصور الخوجاني،

تحقيق
خالد بن محمد المصري

الفاروؽ الحديثة  -مصر

أحاديث الشيوخ الكبار (أقدـ المخطوطات الحديثية)

تحقيق ودراسة
د .حمزة أحمد الزين

دار الحديث  -القاىرة

األجزاء البقاعية 2/1

تحقيق
قاسم بن محمد البقاعي

دار البشائر اإلسبلمية -

مجلس أبي الحسن السقا ،مجلس أبي الحسن األسنواري ،حديث أبي

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

المجاميع العمرية  -األجزاء غير المطبوعة من المجموع األوؿ إلى

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

ص ِّرح من خبلؿ إسنادىا أنها
مسند غزة  -وىو جمع للروايات التي ُ

دراسة/تخريج
محيي الدين سامي ُكػبلب

عوالي مالك بن أنس ،روايات :ىشاـ أبو الوليد ،أبو أحمد الحاكم ،زاىر

تحقيق
محمد الحاج الناصر

جمهرة النوادر المسندة ( 3 -كتاب وصف الفردوس لعبد الملك

تحقيق
عدد من الباحثين

اسم الكتاب
السماؾ والخلدي،المؤمل ،العيسوي،ابن النحاس،مكي بن أبي طالب
سراج السنة ،ابن ديزيل ،ابن ببلؿ ،أبو القاسم الحرفي)

الطاىر الزيادي ،مجلس ابن الغوري ،سلسبلت ابن ناقة
الخامس (مخطوطات حديثية)
ُحػ ػػدِّثت بغزة

أبو القاسم ،سليم الرازي ،ابن الحاجب ،الخطيب ،الشحامي 4/1...
السلمي ( 853ىػ) ،خصائص علي بن أبي طالب ووفاة النبي ،للنسائي،

المؤلف

بيروت

بيروت
بيروت
بيروت

دار المقتبس  -بيروت
دار الغرب اإلسبلمي -
بيروت
دار النوادر القيمة -
مصر
صفحة  48من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

أحاديث يزيد بن أبي حبيب ،رواية الليث بن سعد (طبع ضمن مجموع:

يزيد بن أبي حبيب األزدي المصري تحقيق
حمزة أحمد الزين
( 128ىػ)

أحاديث الشيوخ الكبار)

الناشر
دار الحديث  -القاىرة

صحيفة ىماـ بن منبو عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

ىماـ بن منبو ( 132ىػ)

تحقيق
د .رفعت فوزي عبد المطلب

مكتبة الخانجي -

الصحيفة الصحيحة (صحيفة ىماـ بن منبو)

ىماـ بن منبو ( 132ىػ)

تحقيق/تعليق
علي بن حسن الحلبي

المكتب اإلسبلمي -

جزء فيو منتخب من حديث يونس بن عبيد  -جمع الحافظ أبي نعيم ،

يونس بن عبيد ( 140ىػ)

تحقيق
د .عبد اهلل غالي السهلي

دار المقتبس  -بيروت

من حديث أبي عبيدة مجاعة بن الزبير العتكي البصري (سلسلة األجزاء

مجاعة بن الزبير العتكي ( 146ىػ)

تحقيق
د .عامر حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء ابن جريج  ،رواية عبد الملك بن بحر بن شاذاف ( 334ىػ)

ابن جريج ،عبد الملك بن

تحقيق
عبد اهلل بن إبراىيم الرشيد

مكتبة الكوثر  -الرياض

أبو حنيفة  ،النعماف بن ثابت

تحقيق
نظر محمد الفاريابي

أبو النصر ،سعيد بن أبي عروبة

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

سفياف بن سعيد الثوري ( 161ىػ)

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

أحمد بن عبد اهلل األصبهاني
والكتب الحديثية )20 -

عبدالعزيز ( 150ىػ)
مسند اإلماـ أبي حنيفة  ،رواية :أبي نعيم األصبهاني  ،أحمد بن عبد اهلل

( 150ىػ)
كتاب المناسك (سلسلة األجزاء الحديثية )14 -

العدوي ( 156ىػ)
من حديث اإلماـ سفياف بن سعيد الثوري  ،رواية :محمد بن يوسف
الفريابي والسري بن يحيى (سلسلة األجزاء الحديثية )31 -

القاىرة

بيروت

بيروت

مكتبة الكوثر  -الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  49من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الجزء الثاني من حديث حماد بن سلمة  ،رواية :عبد اهلل بن محمد

حماد بن سلمة البصري ( 167ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

عشرة أحاديث من الجزء المنتقى األوؿ والثاني من حديث الليث

الليث بن سعد بن عبد الرحمن

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

جزء فيو مجلس من فوائد الليث بن سعد (مجلس من أمالي الليث بن

الليث بن سعد بن عبد الرحمن

تحقيق
محمد بن رزؽ بن الطرىوني

دار عالم الكتب -

حديث علي بن حجر السعدي ( 244ىػ) عن إسماعيل بن جعفر المدني

إسماعيل بن جعفر األنصاري

تحقيق
عمر بن رفود السفياني

مكتبة الرشد  -الرياض

جزء من نسخة إبراىيم بن سعد

إبراىيم بن سعد الزىري ( 183ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

نسخة وكيع عن األعمش

وكيع بن الجراح الرواسي ( 197ىػ) تحقيق
د .عبد الرحمن الفريوائي

البغوي  317ىػ (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

سعد وحديث ثمامة بن أثاؿ الحنفي)

جزء حديث سفياف بن عيينة

( 175ىػ)
( 175ىػ)

الزرقي ( 180ىػ)

سفياف بن عيينة بن ميموف (198

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

سفياف بن عيينة بن ميموف (198

تحقيق/تخريج/تعليق
مفلح بن سليماف بن فبلح

سفياف بن عيينة بن ميموف (198

تخريج/ترتيب/جمع
د .رفعت فوزي عبد المطلب

ىػ)
الجزء األوؿ من حديث سفياف بن عيينة  -رواية علي بن حرب الطائي

ىػ)
حديث اإلماـ سفياف بن عيينة برواية اإلماـ الشافعي

ىػ)

بيروت
المعلومات
الرياض

المعلومات

الدار السلفية  -الكويت
دار الصحابة للتراث -
مصر
دار الميماف  -الرياض
دار المقتبس  -بيروت

صفحة  50من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء سفياف بن عيينة  ،برواية :زكريا بن يحيى المروزي ( 270ىػ)

سفياف بن عيينة بن ميموف (198

تحقيق
أحمد بن عبد الرحمن الصوياف

مكتبة المنار  -الخرج

حديث سفياف بن عيينة ،رواية :علي بن حرب الطائي ( 265ىػ)  ،طبع

سفياف بن عيينة بن ميموف (198

تحقيق
حمزة أحمد الزين

دار الحديث  -القاىرة

الجزء فيو أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار (طبع ضمن مجموع :جمهرة

بكر بن بكار القيسي البصري

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

جزء فيو أحاديث الحسن بن موسى األشيب

الحسن بن موسى األشيب (209

تحقيق
خالد بن قاسم الردادي

دار علوـ الحديث -

أمالي عبد الرزاؽ ( ،وىو األمالي في آثار الصحابة)

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني

تحقيق
مجدي السيد إبراىيم

مكتبة القرآف  -القاىرة

نسخة أبي مسهر وغيره

أبو مسهر ،عبد األعلى بن مسهر

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

أبو مسهر ،عبد األعلى بن مسهر

تحقيق
مجدي فتحي السيد

عفاف بن مسلم الباىلي الصفار

تحقيق
حمزة أحمد الزين

آدـ بن أبي إياس العسقبلني

تحقيق
د .عامر حسن صبري

ىػ)
ضمن مجموع( :أحاديث الشيوخ الكبار)
األجزاء الحديثية)

ىػ)

( 207ىػ)

ىػ)

( 211ىػ)

الغساني ( 218ىػ)
نسخة أبي مسهر وغيره

الغساني ( 218ىػ)
أحاديث عفاف بن مسلم (طبع ضمن مجموع :أحاديث الشيوخ الكبار)

(بعد  219ىػ)
كتاب العلم والحلم (مكرر في كتب العلم)

( 220ىػ)

اإلمارات

المعلومات
دار الصحابة للتراث -
مصر
دار الحديث  -القاىرة
المجلس األعلى للشئوف
اإلسبلمية  -البحرين
صفحة  51من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

نسخة أبي صالح وغيره

عبد اهلل بن صالح المصري (222

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

جزء أبي الجهم العبلء بن موسى الباىلي

أبو الجهم ،العبلء بن موسى

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقري

الجعديات  ،وىو مسند علي بن الجعد  ،جمع ورواية :عبد اهلل بن

علي بن الجعد الجوىري ( 230ىػ) تحقيق
عامر أحمد حيدر

مكتبة دار الباز  -مكة

الجعديات ،وىو مسند علي بن الجعد  ،جمع ورواية :عبد اهلل بن محمد

علي بن الجعد الجوىري ( 230ىػ) تحقيق
عبد المهدي بن عبد القادر

مكتبة الفبلح  -الكويت

الجعديات ،وىو مسند علي بن الجعد  ،جمع ورواية :عبد اهلل بن محمد

علي بن الجعد الجوىري ( 230ىػ) تحقيق
د .رفعت فوزي عبد المطلب

مكتبة الخانجي -

ىػ)

محمد البغوي ( 317ىػ)

البغوي ( 317ىػ)

البغوي

الباىلي البغدادي ( 228ىػ)

نسخة يعلى بن عباد  ،رواية الحارث عنو

يعلى بن عباد ( 230ىػ)

حديث عيسى بن سالم الشاشي  ،رواية :عبد اهلل بن محمد البغوي

الشاشي ،عيسى بن سالم ( 232ىػ) تحقيق
عبد العزيز شاكر الكبيسي

( 317ىػ)
أحاديث يحيى بن معين (الفوائد) برواية أبي بكر  ،أحمد بن محمد

يحيى بن معين ( 233ىػ)

تحقيق
خالد السبيت

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل

تحقيق
حساـ كماؿ توفيق

المروزي ( 275ىػ)
حديث علي بن المديني

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

( 234ىػ)

المعلومات
مكتبة الرشد  -الرياض

المكرمة

القاىرة

منشور على شبكة
المعلومات
مجلة األحمدية  -العدد
11
مكتبة الرشد  -الرياض
دار العاصمة  -الرياض

صفحة  52من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب القضاء (مسندا إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم والصحابة

سريج بن يونس البغدادي (235

والتابعين) (سلسلة األجزاء والكتب الحديثية )15 -

ىػ)

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

حديث مصعب بن عبد اهلل الزبيري  ،رواية :عبد اهلل بن محمد البغوي

مصعب بن عبد اهلل الزبيري (236

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

دار ابن حزـ  -الرياض

حديث مصعب بن عبد اهلل الزبيري  ،رواية :عبد اهلل بن محمد البغوي

مصعب بن عبد اهلل الزبيري (236

تحقيق
صالح اللحاـ

الدار العثمانية  -األردف

جزء فيو حديث إسحاؽ بن إبراىيم بن راىويو (قطعة من مسند إسحاؽ

إسحاؽ بن راىويو ( 238ىػ)

تحقيق
محمد بن إبراىيم السريع

دار العاصمة  -الرياض

حديث عبد اهلل بن عباس من مسند إسحاؽ بن راىويو

إسحاؽ بن راىويو ( 238ىػ)

تخريج/تعليق
عمر بن بساـ بن الصادؽ

الدار األثرية  -عماف

نسخة طالوت  ،وىي في أحاديث طالوت بن عباد البصري الصيرفي

طالوت بن عباد البصري الصيرفي

تحقيق وتخريج
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار النوادر  -دمشق

جزء فيو مسند أىل البيت (رواية عبد اهلل بن أحمد بن حنبل)

أحمد بن حنبل ( 241ىػ)

تحقيق
عبد اهلل الليثي األنصاري

كتاب األربعين (وىو ثاني األربعينات في الحديث النبوي)

محمد بن أسلم الطوسي ( 242ىػ)

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

دار ابن حزـ  -بيروت

حديث ىشاـ بن عمار

ىشاـ بن عمار بن نصير السلمي

تحقيق
عبد اهلل بن وكيل الشيخ

دار أشبيليا  -الرياض

( 317ىػ)
( 317ىػ)

بن راىويو ،تنشر ألوؿ مرة)

ىػ)
ىػ)

( 238ىػ)

( 245ىػ)

بيروت

مؤسسة الكتب الثقافية
 -بيروت

صفحة  53من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

حديث محمد عبد اهلل األنصاري ( 215ىػ)  ،ويليو فوائد ابن ماسي ،

محمد عبد اهلل األنصاري ( 215ىػ) تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

عبد اهلل بن إبراىيم ( 369ىػ)

الناشر
دار أضواء السلف -
الرياض

جزء فيو حديث المصيصي لوين

محمد بن سليماف المصيصي

جزء فيو من حديث لوين

محمد بن سليماف المصيصي

جزء المؤمل بن إىاب ( 254ىػ) ومعو من حديث موسى بن عامر المري

المؤمل بن إىاب ( 254ىػ)

تحقيق
عماد بن فروة

األخبار الموفقيات

الزبير بن بكار القرشي ( 256ىػ)

تحقيق
سامي مكي العاني

عالم الكتب  -بيروت

جزء فيو من حديث أبي سعيد األشج

أبو سعيد األشج ،عبد اهلل بن سعيد

تحقيق
إسماعيل بن محمد سيد علي الجزائري

دار المغني  -الرياض

جزء الحسن بن عرفة العبدي (رواية ابن تيمية وانتقاء الذىبي)

الحسن بن عرفة العبدي ( 257ىػ)

تحقيق
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار األقصى  -الكويت

جزء فيو عوالي منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات  ،انتقاء

أحمد بن الفرات الضبي الرازي

شمس الدين الذىبي

( 258ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الشمراني

دار الرياف  -اإلمارات

منتخب من حديث ابن شهاب الزىري ( 124ىػ) للذىلي (يقع ضمن

الذىلي ،محمد بن يحيى ( 258ىػ) تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

( 255ىػ)  ،رواية :أحمد بن عبد اهلل السلمي ( 334ىػ)

المعروؼ بػ (لوين) ( 246ىػ)
المعروؼ بػ (لوين) ( 246ىػ)

األشج الكندي ( 257ىػ)

مجموع األجزاء الحديثية )2 -

تحقيق/تخريج/تعليق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

دار أضواء السلف -

تحقيق
غنيم بن عباس بن غنيم

مكتبة الرشد  -الرياض

دار البخاري  -مصر

الرياض

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  54من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني ( 262ىػ)  ،ويليو جزء أحمد بن

محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني

عصاـ ( 272ىػ)

( 262ىػ)

تحقيق/تخريج
مفيد خالد عيد

دار العاصمة  -الرياض

جزء سعداف

سعداف بن نصر بن منصور

تحقيق
عبد المنعم إبراىيم

مكتبة نزار مصطفى الباز

جزء عبد اهلل بن محمد بن أيوب المخرمي ( 265ىػ) وزكريا بن يحيى

عبد اهلل بن محمد المخرمي (265

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

تركة النبي صلى اهلل عليو وسلم والسبل التي وجهها فيو

حماد بن إسحاؽ بن إسماعيل

تحقيق/دراسة
د .أكرـ ضياء العمري

المكتب اإلسبلمي -

جزء الترقفي في الحديث

عباس بن عبد اهلل الباكسائي

تحقيق/تخريج
د .أيمن جاسم الدوري

مكتبة الصحابة -

فوائد سمويو (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

سمويو ،إسماعيل بن عبد اهلل

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

الحسن بن علي بن عفاف (270

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

جزء من أحاديث القزاز عن شيوخو

محمد بن سناف القزاز ( 271ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أخبار الشيوخ وأخبلقهم

أحمد بن محمد بن الحجاج

تحقيق/تخريج
د .عامر بن حسن صبري

المروزي ( 270ىػ) (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

المخرمي ( 265ىػ)

ىػ)

( 267ىػ)

الترقفي ( 267ىػ)

األصبهاني ( 267ىػ)
األمالي والقراءة

ىػ) ومحمد بن علي بن عفاف

المروذي ( 275ىػ)

 -مكة

بيروت

بيروت

الشارقة

بيروت
دار الصحابة للتراث -
مصر
منشور على شبكة
المعلومات
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  55من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسند عابس الغفاري وجماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم

أحمد بن حازـ بن أبي غرزة

تحقيق/دراسة
د .غالب بن محمد الحامضي

مدار الوطن  -الرياض

الفوائد المعللة  ،الجزء األوؿ والثاني من حديثو

أبو زرعة الدمشقي ،عبد الرحمن

تحقيق
رجب بن عبد المقصود

مكتبة اإلماـ الذىبي -

حديث ابن ديزيل

ابن ديزيل الهمداني ،إبراىيم بن

تحقيق
عبد اهلل بن محمد البخاري

مكتبة الغرباء األثرية -

عوالي الحارث بن أبي أسامة  ،رواية أبي نعيم األصبهاني

الحارث بن محمد بن أبي أسامة

تحقيق
عبد العزيز بن عبد اهلل الخليل

مطابع التقنية  -الرياض

مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو  ،ويليو :أحاديث من المسند الصحيح ،

إبراىيم بن حرب العسكري

تحقيق
د .عامر حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

األخبار الطواؿ

أبو حنيفة ،أحمد بن داود الدينوري

تحقيق
عبد المنعم عامر

دار إحياء الكتب العربية

الحارث بن محمد بن أبي أسامة

تحقيق وتخريج
إيهاب ومحمود أبناء إسماعيل محمد المدينة

الغفاري ( 276ىػ)

ألحمد بن محمد الشرقي النيسابوري ( 325ىػ)

ابن عمرو ( 281ىػ)

الحسين بن علي ( 281ىػ)

( 282ىػ)

السمسار (بعد  282ىػ)
( 282ىػ)

مسند المشايخ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

( 282ىػ)
جزء فيو من أحاديث اإلماـ أيوب السختياني ( 131ىػ)

المدينة

بيروت

 سوريامكتبة العلوـ والحكم -

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي

تحقيق
د .سليماف بن عبد العزيز العريني

الجزء الخامس من مسند حديث مالك بن أنس ،برواية محمد بن عبداهلل

إسماعيل بن إسحاؽ الجهضمي

بن الحساف بن أبي المنظور األندلسي ( 337ىػ)

( 282ىػ)

تحقيق
ميكلوش موراني

( 282ىػ)

الكويت

مكتبة الرشد  -الرياض
دار الغرب اإلسبلمي -
بيروت
صفحة  56من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب الديباج

الختلي  ،إسحاؽ بن إبراىيم

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

الباغندي الكبير ،محمد بن

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

تحقيق
أشرؼ صبلح علي

مؤسسة قرطبة  -مصر

دار ماجد عسيري -
دار المعارؼ  -مصر

( 283ىػ)
جزء فيو ستة مجالس من أمالي أبي بكر محمد بن سليماف بن الحارث

الباغندي الواسطي (أمالي الباغندي الكبير) (يقع ضمن جمهرة األجزاء

سليماف بن الحارث ( 283ىػ)

أمالي الباغندي الكبير

الباغندي الكبير ،محمد بن

فضائل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو (مكرر في فضائل الصحابة)

عبد اهلل بن أحمد بن حنبل (290

تحقيق/دراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

مجالس ثعلب

أحمد بن يحيى بن زيد ( 291ىػ)

تحقيق
عبد السبلـ محمد ىاروف

الحافظ موسى بن ىاروف الحماؿ وكتابو (الفوائد)

موسى بن ىاروف الحماؿ ( 294ىػ) تحقيق/دراسة
نور الدين بن عبد السبلـ مسعي

جزء ابن الضريس محمد بن أيوب الرازي

سليماف بن الحارث ( 283ىػ)

ىػ)

ابن الضريس ،محمد بن أيوب

تحقيق
سناف حكمت التكريتي

الشيباني  ،يحيى بن أحمد (298

تحقيق
د .عبد اهلل محمد حسن دمفو

الفريابي  ،جعفر بن محمد (301

تحقيق
عبد الوكيل الندوي

الرازي ( 294ىػ)
جزء فيو أحاديث ابن معين ( 233ىػ)

ىػ)
فوائد الفريابي  ،طبع مع كتاب الصياـ لو

ىػ)

دمشق

جدة

غراس  -الكويت
منشور على شبكة
المعلومات
دار المآثر  -المدينة
النبوية
الدار السلفية  -بومباي

صفحة  57من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

دفع الببلء بتحقيق الكتب المسندة واألجزاء ( )1كتاب األربعين حديثا

الحسن بن سفياف الشيباني (303

تحقيق/تخريج
محمد شعباف محمد إبراىيم

مكتبة األسد الغالب

جزء فيو مجلساف من إمبلء النسائي

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق/تخريج
أبو إسحاؽ الحويني

دار ابن الجوزي  -الدماـ

تهذيب خصائص اإلماـ علي (تقدـ في فضائل الخلفاء  -عقيدة)

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق/تخريج
أبو إسحاؽ الحويني

دار الكتب العلمية -

األربعين  ،وىو ثالث األربعينيات في الحديث الشريف

الحسن بن سفياف النسوي (303

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

اإلغراب (الجزء الرابع من حديث شعبة بن الحجاج وسفياف بن سعيد

النسائي  ،أحمد بن شعيب (303

تحقيق
محمد الثاني بن عمر بن موسى

دار المآثر  -المدينة

األمالي

يموت بن المزرع العبدي ( 304ىػ) تحقيق
إبراىيم صالح

ىػ)

الثوري مما أغرب بعضهم على بعض

حديث محمد بن بشار بندار ( 252ىػ) عن شيوخو

ىػ)
ىػ)

ىػ)
ىػ)

أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي

تحقيق
د .عبد الرحيم بن يحيى الحمود

الحسن بن أحمد البالسي (311

تحقيق
د .موسى إسماعيل البسيط

ابن خزيمة ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

( 307ىػ)
جزء ابن فيل

ىػ)
فوائد الفوائد

( 311ىػ)

علي رضي اهلل عنو -

بيروت

بيروت
النبوية

دار القلم  -دمشق
مجلة األحمدية  -العدد
18
مطبعة مسودي  -القدس
دار ماجد عسيري -
جدة
صفحة  58من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

الباغندي الصغير ،محمد بن محمد تحقيق
محمد عوامة
األزدي ( 312ىػ)

دمشق

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

الباغندي الصغير ،محمد بن محمد

دار المنهاج  -جدة

الجزء فيو األوؿ مما رواه األكابر عن األصاغر من المحدثين من األفراد

الباغندي الصغير ،محمد بن محمد تحقيق
خالد بن محمد باسمح
األزدي ( 312ىػ)

دار التوحيد  -الرياض

األزدي ( 312ىػ)

البيتوتة

السراج ،محمد بن إسحاؽ الثقفي
( 313ىػ)

مؤسسة علوـ القرآف -

دار الرياف للتراث -
تحقيق
المندوه
أبي األشباؿ الزىيري  ،حسن بن أمين بنالقاىرة

أخبار وحكايات عن أبي بكر الربعي (محمد بن سليماف الربعي الدمشقي

محمد بن الفيض الغساني (315

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

الجزء فيو من حديث أبي القاسم بدر بن الهيثم القاضي (طبع ضمن

بدر بن الهيثم اللخمي ( 317ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

جزء فيو ثبلثة وثبلثوف حديثا من حديث أبي القاسم عبد اهلل بن محمد

البغوي ،عبد اهلل بن محمد (317

البغوي  ،تخريج أبي طالب محمد بن علي العشاري

ىػ)

تحقيق
محمد ياسين محمد إدريس

حديث البغوي  ،رواية المخلص  ،أبي طاىر محمد بن عبد الرحمن

البغوي ،عبد اهلل بن محمد (317

( 393ىػ) (يقع ضمن مجامع األجزاء الحديثية )4 -

ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أحاديث أبي عروبة الحراني  ،برواية أبي أحمد الحاكم ( 378ىػ)

أبو عروبة ،الحسين بن أبي معشر

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقري

( 374ىػ))

ىػ)

مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

الحراني ( 318ىػ)

بيروت

دار ابن الجوزي  -الدماـ
دار أضواء السلف -
الرياض
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  59من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

حديث أبي عروبة الحراني  ،رواية ابن بندار (علي بن الحسين بن بندار

أبو عروبة ،الحسين بن أبي معشر

( 385ىػ))

الحراني ( 318ىػ)

تحقيق
عبد الرزاؽ بن خليفة الشايجي

مجلة الشريعة  -العدد

جزء أبي عروبة  ،برواية األنطاكي

أبو عروبة ،الحسين بن أبي معشر

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقري

مكتبة الرشد  -الرياض

حديث ابن صاعد  ،رواية المخلص (أبي طاىر  ،محمد بن عبد الرحمن

ابن صاعد  ،يحيى بن محمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار أضواء السلف -

الفوائد واألخبار (طبع ضمن مجموع أجزاء حديثية  :نوادر الرسائل)

ابن دريد ،محمد بن الحسن

تحقيق
إبراىيم صالح

مؤسسة الرسالة  -بيروت

كتاب الفوائد واألخبار

ابن دريد ،محمد بن الحسن

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

المنتقى من فوائد أبي حامد الحضرمي (المنتقى من الفوائد الحساف في

أبو حامد الحضرمي  ،محمد بن

الحديث)  ،انتقاء يوسف بن عبد الرحمن المزي ( 742ىػ)

ىاروف ( 321ىػ)

تحقيق
سامي بن أنور خليل

مكتبة الغرباء األثرية -

جزء فيو نسخة أبي العباس طاىر بن محمد بن الحكم التميمي الدمشقي

طاىر بن محمد بن الحكم (322

عن أبي الوليد ىشاـ بن عمار السلمي الدمشقي  -ثبلثوف حديثا

ىػ)

تحقيق/تخريج/تعليق
نادر بن عمر بلطو جي

فوائد أحمد بن عبد اهلل بن نصر بن بجير ،فوائد منتقاة من رواية أحمد

أحمد بن عبد اهلل بن نصر بن بجير

بن الصلت وعبيد اهلل الفرضي ،جزء بتخريج عثماف بن بلباف

( 322ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء علي بن محمد الحميري

علي بن محمد الحميري ( 323ىػ) تحقيق/دراسة
د .عبد العزيز بن سليماف البعيمي

( 393ىػ) (طبع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

الحراني ( 318ىػ)

( 318ىػ)

األزدي ( 321ىػ)
األزدي ( 321ىػ)

42

الرياض

دمشق

المدينة
دار طيبة  -الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  60من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسألة سبحاف (يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية  -المجموعة األولى)

إبراىيم بن محمد العتكي (الشهير

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

أمالي أبي إسحاؽ

أبو إسحاؽ الهاشمي ،إبراىيم بن

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقري

مكتبة الرشد  -الرياض

الهاشميات  ،وىو الجزء األوؿ من أمالي أبي إسحاؽ الهاشمي إبراىيم

أبو إسحاؽ الهاشمي ،إبراىيم بن

تحقيق
د .عبد الرحيم بن محمد القشقري

مكتبة الرشد  -الرياض

مجلس من أمالي ابن األنباري

ابن األنباري ،محمد بن القاسم بن

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء أبي القاسم الحامض (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

الحامض ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء أبي القاسم الحامض  ،عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ

الحامض ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
محمد زكي عبد الدايم

مكتبة الرشد  -الرياض

منتقى من الجزء األوؿ والثالث من حديث أبي القاسم عبد اهلل بن محمد

المروزي ،عبد اهلل بن محمد

المروزي عن شيوخو ( 329ىػ)

( 329ىػ)

تحقيق
محمد زكي عبد الدايم

جزء فيو أحاديث أبي حامد بن ببلؿ النيسابوري ( 330ىػ)  ،رواية:

أبو حامد بن ببلؿ النيسابوري

أبي عبد اهلل بن منده

( 330ىػ)

تحقيق
ببلؿ فيصل البغدادي

جزء اإلماـ الرافقي ،ويليو حديث محمد بن المظفر البغدادي ( 379ىػ)

محمد بن أحمد الرافقي الحنفي

عن حاجب بن مالك الضرير ( 306ىػ)

( 330ىػ)

تحقيق ودراسة
عبداهلل بن عبدالعزيز الشبراوي الوراؽ

بػ (نفطويو)) ( 323ىػ)

بن عبد الصمد

عبد الصمد ( 325ىػ)
عبد الصمد ( 325ىػ)

بشار ( 328ىػ)

المروزي ( 329ىػ)
المروزي ( 329ىػ)

دمشق

بيروت

مكتبة الرشد  -الرياض
دار المحدثين  -القاىرة
دار الرسالة  -القاىرة

صفحة  61من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أمالي المحاملي  ،رواية ابن مهدي الفارسي (عبد الرحمن بن محمد

المحاملي ،الحسين بن إسماعيل

( 416ىػ))  ،ويليها رواية ابن الصلت القرشي

الضبي ( 330ىػ)

تحقيق وتخريج
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار النوادر  -دمشق

أمالي المحاملي (المحامليات)  ،رواية عبد اهلل بن عبيد اهلل بن يحيى

المحاملي ،الحسين بن إسماعيل

تحقيق
د .إبراىيم إبراىيم القيسي

المكتبة اإلسبلمية -

من حديث محمد بن عثماف بن كرامة ( 254ىػ) وحديث طاىر بن خالد

ابن مخلد العطار ،محمد بن مخلد

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

فوائد محمد بن مخلد

ابن مخلد العطار ،محمد بن مخلد

تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

مطبعة الفتح  -مصر

ما رواه األكابر عن مالك بن أنس

ابن مخلد العطار ،محمد بن مخلد

تحقيق/تعليق
عواد الخلف

شركة الرياف  -بيروت

نضر اهلل امرءا سمع مقالتي فأداىا

أحمد بن محمد المديني ( 333ىػ) تحقيق/تخريج
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن حزـ  -بيروت

جزء من أحاديث أبي بكر الصولي عن شيوخو

الصولي ،محمد بن يحيى ( 335ىػ) تحقيق
خبلؼ محمود عبد السميع

دار الكتب العلمية -

البيع

بن نزار األيلي ( 263ىػ)  ،من حديث الحسن بن عرفة ( 257ىػ)

الضبي ( 330ىػ)

الدوري ( 331ىػ)

الدوري ( 331ىػ)
الدوري ( 331ىػ)

جزء فيو فوائد حديث أبي عمير (أي حديث :يا أبا عمير  ،ما فعل

ابن القاص ،أحمد بن أبي أحمد

النغير؟)

الطبري البغدادي ( 335ىػ)

تحقيق
صابر أحمد البطاوي

مجموع فيو مصنفات أبي جعفر ابن البختري (يقع ضمن مجاميع األجزاء

ابن البختري ،محمد بن عمرو

الحديثية )1 -

الرزاز ( 339ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

األردف
بيروت

بيروت
مكتبة السنة  -مصر
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  62من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

جزء القاضي األشناني (يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية )1 -

عمر بن الحسن األشناني ( 340ىػ) تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الناشر
دار الخراز  -جدة

من حديث خيثمة األطرابلسي (الفوائد  -فضائل أبي بكر الصديق -

خيثمة بن سليماف األطرابلسي

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمري

دار الكتاب العربي -

جزء حنبل بن إسحاؽ الشيباني ( 273ىػ)  ،وىو التاسع من فوائد ابن

ابن السماؾ ،عثماف بن أحمد

تحقيق
د .عامر حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء حنبل بن إسحاؽ الشيباني ( 273ىػ)  ،وىو التاسع من فوائد ابن

ابن السماؾ ،عثماف بن أحمد

تحقيق
ىشاـ بن محمد

مكتبة الرشد  -الرياض

حديث ابن السماؾ والخلدي  ،رواية محمد بن مخلد البزاز عنهما

ابن السماؾ ،عثماف الدقاؽ (344

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

من الفوائد المنتقاة الحساف العوالي

عثماف بن أحمد السمرقندي

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

مكتبة الخراز  -جدة

الجزء فيو الفوائد المنتقاة الحساف العوالي من حديث أبي عمرو عثماف

عثماف بن أحمد السمرقندي

بن أحمد السمرقندي ( 345ىػ) عن شيوخو  ،رواية :أبي طاىر  ،محمد

( 345ىػ)

تحقيق
د .محمد بن عبد الكريم

مجموع فيو مصنفات األصم محمد بن يعقوب النيسابوري ( 346ىػ)

أبو العباس األصم ،محمد بن

وإسماعيل بن محمد الصفار ( 341ىػ) (األجزاء الحديثية )3 -

يعقوب النيسابوري ( 346ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أحاديث من حديث أبي الحسن أحمد بن سليماف بن حذلم رحمو اهلل

ابن حذلم ،أحمد بن سليماف بن

(طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

أيوب ( 347ىػ)

فضائل الصحابة  -الرقائق والحكايات)

السماؾ (يقع ضمن سلسلة األجزاء الحديثية )9 -

السماؾ  ،سلسلة األجزاء الحديثية ()9

( 419ىػ) (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

( 343ىػ)

الدقاؽ ( 344ىػ)

الدقاؽ ( 344ىػ)

ىػ) وجعفر الخلدي ( 348ىػ)
( 345ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

لبناف

بيروت

بيروت

جامعة أـ القرى  -مكة
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
مكتبة العبيكاف  -الرياض

صفحة  63من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

جزء من حديث األوزاعي البن حذلم

ابن حذلم ،أحمد بن سليماف بن

دار ماجد عسيري -
تحقيق
العدوي
العبلء
أبي
بن
يف
ر
وش
السعدني
مسعد
جدة

أيوب ( 347ىػ)

الناشر

كتاب أطراؼ الغرائب واألفراد مذيبل بثبلثة أجزاء من كتاب األفراد

أحمد بن سلماف النجاد البغدادي

تحقيق
جابر بن عبد اهلل السريع

دار التدمرية  -الرياض

فوائد أبي محمد الفاكهي عن أبي يحيى بن أبي مسرة عن شيوخو ،

المسمى بحديث أبي محمد عبد اهلل بن محمد بن إسحاؽ الفاكهي

الفاكهي ،عبد اهلل بن محمد (353
ىػ)

تحقيق
محمد بن عبد اهلل الغباني

مكتبة الرشد  -الرياض

حديث الهمياف من حديث أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (طبع

معلى بن سعيد التنوخي ( 353ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

كتاب الفوائد (الغيبلنيات)

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعي

تحقيق
حلمي كامل أسعد عبد الهادي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

الغيبلنيات

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعي

تحقيق
مرزوؽ بن ىياس الزىراني

دار المأموف للتراث -

محمد بن عبد اهلل البزاز الشافعي

تحقيق
فاروؽ بن عبد العليم بن مرسي

الجزء فيو من حديث محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار عن

ابن مقسم العطار ،محمد بن

شيوخو

الحسن ( 354ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

فوائد أبي علي الرفاء (حامد الهروي) ( 356ىػ) ،فوائد الخلدي (جعفر

أبو علي الرفاء ،حامد الهروي

البغدادي) ( 348ىػ) ،فوائد مكرـ البزاز (مكرـ القاضي) ( 345ىػ)

( 356ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

للدارقطني (2/1 )83 ، 3 ، 2

ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

( 348ىػ)

( 354ىػ)
( 354ىػ)

الغيبلنيات

( 354ىػ)

دمشق
دار أضواء السلف -
الرياض
منشور على شبكة
المعلومات
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  64من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كتاب األمالي ،متبوعا بكتابي ذيل األمالي وصلة ذيلو 2/1

القالي  ،إسماعيل بن القاسم

تحقيق
علي بن محمد زينو

مؤسسة الرسالة ناشروف

جزء البطاقة (مجموعة أحاديث منها ىذا الحديث)

حمزة بن محمد الكناني ( 357ىػ)

تحقيق
د .عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

دار السبلـ  -الرياض

فوائد أبي علي الصواؼ (انتقاء الدارقطني)

ابن الصواؼ ،محمد بن أحمد بن

تحقيق
محمود بن محمد الحداد

دار العاصمة  -الرياض

الثمانوف لآلجري (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
نبيل سعد الدين جرار
ىػ)

دار البشائر اإلسبلمية -

أدب النفوس (يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية  -المجموعة الثانية)

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف
ىػ)

دار الخراز  -جدة

ذـ اللواط

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
مجدي السيد إبراىيم
ىػ)

مكتبة القرآف  -القاىرة

الجزء فيو ثمانوف حديثا عن ثمانين شيخا ،ويليو :معجم شيوخ الحافظ

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
إبراىيم بن منصور الهاشمي األمير
ىػ)

شركة الرياف  -بيروت

األربعين

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
علي بن حسن الحلبي
ىػ)

( 356ىػ)

أبي بكر اآلجري (تأليف المحقق)

الحسن ( 359ىػ)

كتاب األربعين حديثا ،ويليو األربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن

اآلجري ( 360ىػ) /عبداهلل بن

األصحاب األربعين

عمر القشيري ( 600ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

بيروت

المكتب اإلسبلمي -
بيروت
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  65من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فضل عشر ذي الحجة (مكرر في فضائل األعماؿ)

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
عمار بن سعيد الجزائري

مكتبة العمرين العلمية -

الزيادات في كتاب الجود والسخاء (سلسلة األجزاء والكتب الحديثية -

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

من اسمو عطاء من رواة الحديث

الطبراني ،سليماف بن أحمد (360

تحقيق
ىشاـ بن إسماعيل السقا

دار عالم الكتب -

جزء أبي أحمد البخاري (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

أبو أحمد البزاز البخاري ،محمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

الجزء فيو من حديث أبي عمرو  ،عثماف بن عمر الدراج

الدراج ،عثماف بن عمر ( 361ىػ)

تحقيق
عبد اهلل مرحوؿ السوالمة

مجلة الشريعة  -العدد

المزكيات ،وىي الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حديث أبي إسحاؽ

إبراىيم بن محمد المزكي

المزكي  ،انتقاء وتخريج :علي بن عمر الدارقطني

النيسابوري ( 362ىػ)

تحقيق
د .أحمد بن فارس السلوـ

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء من أحاديث أبي عمر السلمي (عبد اهلل بن محمد ( 394ىػ)) عن

إسماعيل بن نجيد السلمي

شيوخو

النيسابوري ( 365ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء من حديث أبي الطاىر  ،محمد بن أحمد بن عبد اهلل الذىلي ،

الذىلي  ،محمد بن أحمد (367

انتقاء الحافظ الدارقطني

ىػ)

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

جزء األلف دينار ويسمى بالقطيعيات ( ،وىو الخامس من الفوائد

أحمد بن جعفر القطيعي ( 368ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

ىػ)
)22

المنتقاة واألفراد والغرائب الحساف)

ىػ)
ىػ)

بن عبد اهلل ( 360ىػ)

اإلمارات
بيروت

الرياض

بيروت
47

بيروت
منشور على شبكة
المعلومات
دار الخلفاء للكتاب
اإلسبلمي  -الكويت
دار النفائس  -الكويت

صفحة  66من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

عوالي أبي الشيخ األصبهاني ،ومعو :ذكر األقراف وروايتهم عن بعضهم

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

بعضا

محمد بن حياف ( 369ىػ)

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

دار الكتب العلمية -

الفوائد

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الصميعي  -الرياض

جزء فيو أحاديث أبي الزبير عن غير جابر

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

مكتبة الرشد  -الرياض

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي (صاحب المستخرج على

اإلسماعيلي ،أحمد بن إبراىيم

دراسة وتحقيق
د .زياد محمد منصور

مكتبة العلوـ والحكم -

حديث أبي بكر األبهري (جزء فيو من الفوائد الغرائب الحساف)

األبهري ،محمد بن عبد اهلل (375

تحقيق
حساـ محمد بوقريص

دار إيبلؼ الدولية -

جزء فيو أحاديث من حديث أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات

عمر بن محمد الزيات ( 375ىػ)

تحقيق
خالد بن محمد المصري

مكتبة أوالد الشيخ

ابن الغطريف ،محمد بن أحمد

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

ابن الغطريف ،محمد بن أحمد

تحقيق
أحمد العوين وفيصل السويلم

صحيح البخاري)  -رواية اإلماـ أبي بكر البرقاني عنو

محمد بن حياف ( 369ىػ)
محمد بن حياف ( 369ىػ)

( 371ىػ)

ىػ)

( 375ىػ)
جزء ابن الغطريف

الجرجاني ( 377ىػ)
األحاديث المنتقاة من جزء الغطريفي

الجرجاني ( 377ىػ)
ما اتصل إلينا من فوائد أبي أحمد الحاكم  -الجزء العاشر والحادي عشر الحاكم الكبير ،محمد بن محمد
( 378ىػ)

تحقيق/تخريج
د .أحمد بن فارس السلوـ

بيروت

المدينة

الكويت

للتراث  -مصر
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار العاصمة  -الرياض
دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  67من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

حديث شعبة بن الحجاج ( 160ىػ)

ابن المظفر ،محمد بن المظفر

تحقيق
صالح اللحاـ

الدار العثمانية  -األردف

حديث شعبة البن المظفر (طبع ضمن مجموع :أحاديث الشيوخ الكبار)

ابن المظفر ،محمد بن المظفر

تحقيق
حمزة أحمد الزين

دار الحديث  -القاىرة

غرائب حديث مالك

ابن المظفر ،محمد بن المظفر

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

دار السلف  -الرياض

بحر الفوائد المشهور بػ (معاني األخبار) 2/1

محمد بن إبراىيم الكبلباذي

تحقيق
وجيو كماؿ الدين زكي

دار السبلـ  -القاىرة

جزء فيو أحاديث نافع بن أبي نعيم ( 169ىػ)

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

تحقيق/تعليق
أبو إسحاؽ الحويني

دار الصحابة للتراث -

الجزء فيو أحاديث األربعين (طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

الحديثية)

األصبهاني ( 381ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

من حديث أبي بكر محمد بن إبراىيم ابن المقرىء عن شيوخو (يقع

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

األصبهاني ( 381ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

المنتخب من غرائب أحاديث مالك

ابن المقرىء ،محمد بن إبرىيم

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

حديث الزىري أبي الفضل عبيد اهلل بن عبد الرحمن  ،رواية الحسن بن

الزىري ،عبيد اهلل بن عبد الرحمن

علي الجوىري ( 454ىػ) 2/1

( 381ىػ)

تحقيق
حسن بن محمد البلوط

البزاز ( 379ىػ)
البزاز ( 379ىػ)
البزاز ( 379ىػ)

( 380ىػ)

األصبهاني ( 381ىػ)

األصبهاني ( 381ىػ)

مصر

مكتبة العبيكاف  -الرياض
دار ابن حزـ  -الرياض
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  68من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء فيو من حديث أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين عن شيوخو

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
ىشاـ بن محمد

دار أضواء السلف -

جزء فيو من حديث الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين الواعظ

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن األثير  -الكويت

مجموع فيو من مصنفات الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاىين

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن األثير  -الكويت

الجزء الخامس من األفراد ( ،يقع ضمن :مجموع فيو من مصنفات ابن

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن األثير  -الكويت

فضائل فاطمة الزىراء (تقدـ في كتب فضائل الصحابة)

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
محمد سعيد الطريحي

مؤسسة الوفاء  -لبناف

فضائل فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم (يقع ضمن :مجموع

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

فيو منو مصنفات ابن شاىين) (تقدـ في كتب فضائل الصحابة)

ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن األثير  -الكويت

فضائل شهر رمضاف (يقع ضمن :مجموع فيو من مصنفات ابن شاىين)

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

(مكرر في كتب رمضاف)

ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

األجزاء الثاني والثالث والرابع والسادس والثالث والثامنوف من كتاب

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

كتاب فيو أربعوف حديثا من مسند بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة عن جده

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
محمد بن عبد الكريم عبيد

ىػ)
رحمو اهلل (يقع ضمن :مجموع فيو منو مصنفات ابن شاىين)

شاىين)

األفراد للدارقطني
عن أبي موسى األشعري

ىػ)
ىػ)

ىػ)
ىػ)

الرياض

دار ابن األثير  -الكويت
دار التدمرية  -الرياض
جامعة أـ القرى  -مكة

صفحة  69من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

حديث علي بن معروؼ البزاز (طبع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية -

علي بن معروؼ البزاز (بعد 385

)4

ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

مكتبة أضواء السلف -

الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحربي (فوائد الحربي)

علي بن عمر السكري الحربي

تحقيق
تيسير بن سعد أبو حيمد

مدار الوطن  -الرياض

حديث أبي الحسن السكري  ،علي بن عمر بن محمد الحربي (يقع

علي بن عمر السكري الحربي

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

مكتبة أضواء السلف -

أمالي ابن سمعوف الواعظ (سلسلة األجزاء الحديثية )19 -

ابن سمعوف ،محمد بن أحمد

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

كتاب الجهاد  ،أو :سبعوف حديثا في الجهاد

ابن بطة ،عبيد اهلل بن محمد

تحقيق
يسري عبد الغني البشري

مكتبة القرآف  -القاىرة

فوائد ابن أخي ميمي الدقاؽ

ابن أخي ميمي ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار أضواء السلف -

فوائد المؤمل بن أحمد الشيباني ،وىو الجزء السادس ،انتقاء خلف

المؤمل بن أحمد الشيباني (391

الواسطي (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

الجزء فيو الثاني من حديث الوزير أبي القاسم عيسى بن علي الجراح

عيسى بن علي الجراح ( 391ىػ)

تحقيق/تخريج
أبو إسحاؽ الحويني

أبو طاىر المخلص ،محمد بن

تحقيق/دراسة
د .غالب بن محمد الحامضي

ضمن مجامع األجزاء الحديثية )4 -

( 386ىػ)
( 386ىػ)

البغدادي ( 387ىػ)

العكبري ( 387ىػ)

البغدادي ( 390ىػ)

(يشتمل على المجالس من )13 - 7
جزء فيو سبعة مجالس من أمالي أبي طاىر المخلص

عبدالرحمن ( 393ىػ)

الرياض

الرياض

بيروت

الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار التقوى  -مصر
مدار الوطن  -الرياض

صفحة  70من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء فيو سبعة مجالس من أمالي أبي طاىر المخلص

أبو طاىر المخلص ،محمد بن

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

المخلصيات ( 4/1تقع ضمن سلسلة مجامع األجزاء الحديثية)

أبو طاىر المخلص ،محمد بن

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار النوادر  -دمشق

منتقى حديث أبي نعيم األزىري (انتقاء ضياء الدين المقدسي) (يقع

أبو نعيم األزىري ،أحمد بن محمد

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

مسند إبراىيم بن أدىم الزاىد ( 162ىػ)

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
مجدي السيد إبراىيم

مكتبة القرآف  -القاىرة

كتاب األمالي الحديثية (يقع ضمن سلسلة النوادر الحديثية )4 -

ابن منده ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق/تخريج
محمود بن إسماعيل بن محمد

مكتبة العلوـ والحكم -

جزء فيو من حديث أبي الحسين عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي -

عبد الوىاب بن الحسن الكبلبي

المعروؼ بأخي تبوؾ عن شيوخو

( 396ىػ)

تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

الدار األثرية  -عماف

من حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد الهاشمي (طبع ضمن

ابن زنبور ،محمد بن عمر الوراؽ

جمهرة األجزاء الحديثية)

( 396ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

الجزء األوؿ من الفوائد المنتقاة والحكايات المنتخبة ،انتقاء ابن فورؾ،

أبو مسلم ،محمد بن أحمد

ومعو مجلس من أمالي أبي مسلم الكاتب عن شيوخو

البغدادي الكاتب ( 399ىػ)

تحقيق
صبلح الدين الشامي

جزء فيو المنظوـ والمنثور من الحديث النبوي

عفيف بن محمد الخطيب

عبدالرحمن ( 393ىػ)

ضمن مجموعة أجزاء حديثية  -المجموعة الثانية)

عبدالرحمن ( 393ىػ)
( 394ىػ)

األصبهاني ( 395ىػ)
األصبهاني ( 395ىػ)

البوشنجي (قبل القرف الخامس)

تحقيق/تخريج
محمد صباح منصور

بيروت

المدينة

مكتبة العبيكاف  -الرياض
دار الذخائر  -الدماـ
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  71من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

معجم الشيوخ ،وبذيلو :المنتقى من المعجم وحديث السكن بن جميع

ابن جميع الصيداوي  ،محمد بن

( 437ىػ)

أحمد ( 402ىػ)

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمري

مؤسسة الرسالة  -بيروت

الفوائد واألخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم األصم ومعروؼ الكرخي

ابن حمكاف ،الحسن بن الحسين

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

دار البشائر اإلسبلمية -

فضائل فاطمة الزىراء (تقدـ في كتب فضائل الصحابة)

الحاكم ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

دار الفرقاف  -مصر

جزء ابن ثرثاؿ

ابن ثرثاؿ ،أحمد بن عبد العزيز

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

الرباعي في الحديث

عبد الغني بن سعيد األزدي

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار عمار  -األردف

كتاب الرباعي  -جزء فيو رباعيات الصحابة

عبد الغني بن سعيد األزدي

تحقيق/تخريج/تعليق
أشرؼ بن صالح العشري

دار الضياء  -مصر

عبد الغني بن سعيد األزدي

تحقيق
رياض حسين الطائي

ابن مردويو ،أحمد بن موسى

تحقيق
د .محمد ضياء الرحمن األعظمي

الماليني ،أحمد بن محمد (412

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

وغيرىم (يقع ضمن سلسلة الجزاء الحديثية )17 -

الهمذاني ( 405ىػ)

النيسابوري ( 405ىػ)

( 408ىػ)

المصري ( 409ىػ)
المصري ( 409ىػ)

فوائد حديث الحافظ عبد الغني بن سعيد األزدي عن شيوخو

المصري ( 409ىػ)
ثبلثة مجالس من أمالي ابن مردويو

األصبهاني ( 410ىػ)
األربعين في شيوخ الصوفية (سلسلة األجزاء الحديثية )4 -

ىػ)

بيروت

المعلومات

دار المغني  -الرياض
دار علوـ الحديث -
اإلمارات
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  72من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الفوائد

تماـ بن محمد الرازي ( 414ىػ)

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

مكتبة الرشد  -الرياض

الروض البساـ بتخريج وترتيب فوائد تماـ 4/1

جاسم بن سليماف الدوسري

دار البشائر اإلسبلمية -

اإلعبلـ بنقد كتاب الروض البساـ بتخريج وترتيب فوائد تماـ

محمد صباح منظور

غراس  -الكويت

بيروت

مسند المقلين من األمراء والسبلطين

تماـ بن محمد الرازي ( 414ىػ)

تحقيق
مجدي فتحي السيد

دار الصحابة للتراث -

مسند المقلين من األمراء والسبلطين

تماـ بن محمد الرازي ( 414ىػ)

تحقيق
صبحي البدري السامرائي

الدار السلفية  -الكويت

إسبلـ زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ

تماـ بن محمد الرازي ( 414ىػ)

تحقيق/تخريج
محمد صباح منصور

دار البشائر اإلسبلمية -

فنوف العجائب في أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرىم من العباد

النقاش ،محمد بن علي األصبهاني

والزاىدين

( 414ىػ)

تحقيق/دراسة
طارؽ الطنطاوي

فنوف العجائب (يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية  -المجموعة األولى)

النقاش ،محمد بن علي األصبهاني

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

النقاش ،محمد بن علي األصبهاني

تحقيق
مجدي السيد إبراىيم

( 414ىػ)
فوائد العراقيين

( 414ىػ)

مصر

بيروت
مكتبة القرآف  -القاىرة
دار الخراز  -جدة
مكتبة القرآف  -القاىرة

صفحة  73من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء ىبلؿ بن محمد الحفار ( 414ىػ)

ىبلؿ بن محمد الحفار ( 414ىػ)

تحقيق
أحمد جماؿ أحمد أبو سيف

الدار األثرية  -عماف

جزء فيو من أحاديث أبي عبد اهلل الحسين بن الحسن الغضائري (414

الحسين بن الحسن الغضائري

تحقيق
حمزة الجزائري

دار النصيحة  -المدينة

فوائد أبي الحسين بن بشراف

ابن بشراف ،علي بن محمد (415

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

جزء فيو مجلساف من أمالي أبي الحسين بن بشراف (طبع ضمن مجموع

ابن بشراف ،علي بن محمد (415

تحقيق
حمزة الجزائري

الدار األثرية  -عماف

فوائد العيسوي  ،تخريج أبي الفوارس طراد بن محمد ( 491ىػ) (يقع

العيسوي ،علي بن عبد اهلل (415

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

أمالي ابن النحاس  ،وىو المجلس التاسع من أماليو (يقع ضمن مجموع

ابن النحاس ،عبد الرحمن بن عمر

األجزاء الحديثية )2 -

المصري ( 416ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

مجموع فيو مصنفات أبي الحسن ابن الحمامي وأجزاء حديثية أخرى

ابن الحمامي ،علي بن أحمد

(يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

البغدادي المقرىء ( 419ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

أمالي ابن البختري والنجاد والخلدي

ابن مخلد البزاز ،محمد بن محمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

حديث ابن مخلد البزاز عن شيوخو (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية

ابن مخلد البزاز ،محمد بن محمد

)2 -

( 419ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ىػ) عن شيوخو

كتاب سلوؾ طريق السلف وستة أجزاء أخرى)
ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

( 414ىػ)
ىػ)

ىػ)
ىػ)

( 419ىػ)

المعلومات

بيروت
بيروت

دار أضواء السلف -
الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  74من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فوائد أبي القاسم الحرفي (رواية :القاسم بن الفضل الثقفي ( 489ىػ))

أبو القاسم الحرفي ،عبدالرحمن بن

تحقيق/جمع
حمزة الجزائري

الدار األثرية  -عماف

الجزء األوؿ من الفوائد الصحاح والغرائب واألفراد  ،رواية :محمد بن

أبو القاسم الحرفي ،عبدالرحمن بن

تحقيق
حمزة الجزائري

الدار األثرية  -عماف

أمالي عبد الرحمن بن عبيد اهلل الحرفي البغدادي

أبو القاسم الحرفي ،عبدالرحمن بن

تحقيق/دراسة
محمد بن عبد اهلل آؿ عامر

الدار األثرية  -عماف

فوائد أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد اهلل الحرفي

أبو القاسم الحرفي ،عبدالرحمن بن

تحقيق/دراسة
محمد بن عبد اهلل آؿ عامر

الدار األثرية  -عماف

فضائل الرمي في سبيل اهلل تعالى (يقع ضمن مجموعة أجزاء حديثية -

إسحاؽ بن أبي إسحاؽ القراب

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

طرؽ حديث( :إف اهلل تسعة وتسعين اسما) (يقع ضمن مجموعة أجزاء

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

حديثية  -المجموعة الثانية) (تقدـ في كتب األسماء والصفات)

عبداهلل ( 430ىػ)

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

مجلس من أمالي األصبهاني

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
ساعد بن عمر بن غازي

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تخريج
محمد بن حسن المصري

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

عبيد اهلل ( 423ىػ)
عبد السبلـ األنصاري (طبع ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي)

المجموعة األولى)

عبيد اهلل ( 423ىػ)
عبيد اهلل ( 423ىػ)

عبيد اهلل ( 423ىػ)
( 429ىػ)

عبداهلل ( 430ىػ)
مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب الكوفي ( 129ىػ)

عبداهلل ( 430ىػ)
تسمية ما انتهى الينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا

عبداهلل ( 430ىػ)

دار الصحابة للتراث -
مصر
مطابع ابن تيمية -
القاىرة
دار العاصمة  -الرياض

صفحة  75من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليا

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف الجديع

دار العاصمة  -الرياض

األربعين الصوفية

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن حزـ  -بيروت

ذكر من اسمو شعبة

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق/تخريج
طارؽ محمد العمودي

مكتبة الغرباء األثرية -

جزء من كتاب (رياضة األبداف)

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تخريج
محمود بن محمد الحداد

دار العاصمة  -الرياض

جزء فيو من اإلماـ أبي نعيم (األصبهاني) عن شيخو أبي علي الصواؼ

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن

تحقيق
د .سليماف بن عبد العزيز العريني

مكتبة الرشد  -الرياض

أمالي ابن بشراف

ابن بشراف ،عبد الملك بن محمد

تحقيق
عادؿ العزازي وأحمد المزيدي

مدار الوطن  -الرياض

أبو ذر الهروي ،عبد بن أحمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء من فوائد حديث أبي ذر عبد بن أحمد الهروي ( 434ىػ)  ،ويليو

أبو ذر الهروي ،عبد بن أحمد

جزء من فوائد أبي بكر الشاشي (محمد بن أحمد ( 507ىػ))

( 434ىػ)

تخريج
سمير بن حسين ولد سعدي

أمالي الشريف المرتضى

علي بن الطاىر الحسين ( 436ىػ)

تحقيق
محمد أبي الفضل إبراىيم

عبداهلل ( 430ىػ)

(محمد بن أحمد بن الحسن ( 359ىػ))

عبداهلل ( 430ىػ)
عبداهلل ( 430ىػ)

عبداهلل ( 430ىػ)
عبداهلل ( 430ىػ)
( 430ىػ)

أحاديث من مسموعات أبي ذر الهروي

( 434ىػ)

المدينة

منشور على شبكة
المعلومات
مكتبة الرشد  -الرياض
دار الفكر العربي -
القاىرة
صفحة  76من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)
المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الخبلؿ ،الحسن بن محمد بن

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

دار ابن القيم  -الدماـ

أمالي الخبلؿ

الخبلؿ ،الحسن بن محمد بن

تحقيق
مجدي فتحي السيد

دار الصحابة للتراث -

الفوائد المنتقاة والغرائب الحساف عن الشيوخ الكوفيين  ،رواية :محمد

محمد بن علي الصوري ( 441ىػ)

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمري

دار الكتاب العربي -

أحاديث الشاموخي

الحسن بن علي الشاموخي (443

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

دار ابن حزـ  -الرياض

جزء أبي يعلى

أبو يعلى الخليلي ،الخليل بن

تحقيق
طلعت بن فؤاد الحلواني

دار ماجد عسيري -

فوائد أبي يعلى الخليلي

أبو يعلى الخليلي ،الخليل بن

تحقيق/دراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

دار ماجد عسيري -

الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب  ،تخريج :محمد بن علي

علي بن المحسن التنوخي (447

الصوري ( 441ىػ)

ىػ)

تحقيق
عمر بن عبد السبلـ تدمري

مجموع غرائب أحاديث النبي صلى اهلل عليو وسلم 4/1

محمد بن عبد الجبار السمعاني

تحقيق
محمد بن مساعد آؿ سعود

ابن عمشليق  ،أحمد بن علي

تحقيق
خالد بن محمد األنصاري

اسم الكتاب
ِ
كر من لم يكن عنده إال حديث واحد  ،ومن لم يحدث عن
الجزء فيو :ذ ُ

شيخو إال بحديث واحد

بن علي العلوي ( 445ىػ)

الحسن ( 439ىػ)
الحسن ( 439ىػ)

ىػ)

عبداهلل القزويني ( 446ىػ)
عبداهلل القزويني ( 446ىػ)

( 450ىػ)
جزء ابن عمشليق

الجعفري (تقريبا  450ىػ)

مصر

لبناف

جدة
جدة

مؤسسة الرسالة  -بيروت
نادي مكة الثقافي األدبي
دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  77من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

حديث أحمد بن عبد اهلل الجويباري في مسائل عبد اهلل بن سبلـ (يقع

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

ضمن مجموعة أجزاء حديثية  -المجموعة الثانية)

ىػ)

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

األربعوف الصغرى

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

دار الكتاب العربي -

حػياة األنبياء صلوات اهلل عليهم بعد وفاتهم

البيهقي ،أحمد بن الحسين (458

تحقيق/تعليق
د .أحمد بن عطية الغامدي

مكتبة العلوـ والحكم -

جزء فيو ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء

أبو يعلى ،ابن الفراء ،محمد بن

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء فيو طريق حديث ابن عمر في ترائي الهبلؿ

الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي

تحقيق
ىشاـ بن محمد

دار الضياء  -مصر

األمالي بجامع دمشق للخطيب البغدادي  ،ويليو جزء فيو تسمية ما ورد

الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي

بو الخطيب دمشق من الكتب من روايتو لمحمد بن أحمد المالكي

بن ثابت ( 463ىػ)

تحقيق وتعليق
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

منتخب الفوائد الصحاح العوالي على أبي محمد بن أحمد السراج القاري الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد بن علي الصومعي

ىػ)
ىػ)

الحسين الحنبلي ( 458ىػ)
بن ثابت ( 463ىػ)

بن ثابت ( 463ىػ)
أمالي ابن المسلمة

المدينة

بيروت

بيروت
دار االستقامة  -مصر

ابن المسلمة ،محمد بن أحمد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن المهتدي ،محمد بن علي

تحقيق
أبو إسحاؽ التطواني ،طارؽ مصطفى المعلومات

( 465ىػ)
جزء ابن المهتدي

لبناف

( 465ىػ)

مكتبة أضواء السلف -
الرياض
منشور على شبكة

صفحة  78من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مسلسل العيدين

عبد العزيز الكتاني الدمشقي

تحقيق
مجدي فتحي السيد

مكتبة الرشد  -الرياض

( 466ىػ) والخطيب البغدادي
المهروانيات (الفوائد المنتخبة الصحاح الغرائب) (تخريج الخطيب

يوسف بن أحمد الهمذاني (468

تحقيق
خليل بن محمد العربي

دار الراية  -الرياض

الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب ( 3/1تخريج الخطيب البغدادي)

يوسف بن أحمد الهمذاني (468

تحقيق/دراسة
سعود بن عيد الجربوعي

الجامعة اإلسبلمية -

فوائد ابن منده

ابن منده ،عبد الوىاب بن محمد

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

دار الصحابة للتراث -

جزء بػيػبػي بنت عبد الصمد الهروية الهرثػمية

بػيػبػي بنت عبد الصمد الهرثمية

تحقيق
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار الخلفاء للكتاب

األمالي الخميسية (أمالي الشجري)  - 2/1ترتيب :محمد بن أحمد

الشجري ،يحيى بن الحسين

القرشي ( 623ىػ)

( 479ىػ)

ِ
تحقيق
محمد حسن إسماعيل

دار الكتب العلمية -

كتاب األربعين في دالئل التوحيد (تقدـ في كتب العقيدة المسندة)

أبو إسماعيل الهروي ،عبد اهلل بن

تحقيق
جهاد بن السيد المرشدي

أبو إسماعيل الهروي ،عبد اهلل بن

تحقيق
د .علي بن ناصر الفقيهي

البغدادي)

ىػ)
ىػ)

( 475ىػ)
( 477ىػ)

محمد األنصاري ( 481ىػ)
كتاب األربعين في دالئل التوحيد (تقدـ في كتب العقيدة المسندة)

محمد األنصاري ( 481ىػ)
جزء فيو مجلساف من أمالي نظاـ الملك

الحسن بن علي الطوسي ( 485ىػ) تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

المدينة

مصر

اإلسبلمي  -الكويت

بيروت
دار ابن رجب  -مصر
مكتبة العلوـ والحكم -
المدينة
مكتبة العلم  -جدة

صفحة  79من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التذكرة

محمد بن فتوح الحميدي (488

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

الفوائد العوالي المنتقاة المعروفة ب ػ (الثقفيات)

القاسم بن الفضل الثقفي

تحقيق/دراسة
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار النوادر  -دمشق

األربعين

القاسم بن الفضل الثقفي

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

دار ابن حزـ  -بيروت

جزء ابن البطر (يقع ضمن مجاميع األجزاء الحديثية )4 -

ابن البطر ،نصر بن أحمد البزاز

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

من حديث السلفي (أبي طاىر  ،أحمد بن محمد األصبهاني ( 576ىػ))

أحمد بن محمد الثقفي الكوفي

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

جزء فيو أحاديث أبي محمد  ،عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حياف (أبي

ابن مردويو ،أحمد بن محمد

الشيخ األصبهاني  369ىػ)

( 498ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

مكتبة الرشد  -الرياض

جزء فيو ما انتقى ابن مردويو على أبي القاسم الطبراني من حديثو ألىل

ابن مردويو ،أحمد بن محمد

البصرة

( 498ىػ)

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

الطيوريات

الطيوري ،المبارؾ بن عبد الجبار

تحقيق
مأموف الصاغرجي ومحمد الجادر

الطيوري ،المبارؾ بن عبد الجبار

تحقيق
دسماف معالي وعباس الحسن

ىػ)

عن الحاكم أبي الحسين الثقفي الكوفي (ضمن مجموع :جمهرة األجزاء

األصبهاني ( 489ىػ)
األصبهاني ( 489ىػ)

القارىء ( 494ىػ)

( 497ىػ)

الصيرفي ( 500ىػ)
الطيوريات  ،انتخاب أحمد بن محمد السلفي األصبهاني ( 576ىػ)

الصيرفي ( 500ىػ)

المعلومات

بيروت

دار أضواء السلف -
الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
دمشق
دار أضواء السلف -
الرياض
صفحة  80من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فوائد قاسم المطرز (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

المطرز ،القاسم بن زكريا ( 503ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

فوائد أبي بكر القاسم المطرز وأماليو القديمة الغرائب الحساف

المطرز ،القاسم بن زكريا ( 503ىػ)

تحقيق
ناصر بن محمد المنيع

مدار الوطن  -الرياض

أطراؼ الغرائب واألفراد من حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

ابن القيسراني ،محمد بن طاىر

تحقيق
محمود محمد نصار

دار الكتب العلمية -

األربعين القشيرية

عبد اهلل بن عمر بن أبي نصر

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

مكتبة أضواء السلف -

فوائد الكوفيين ألبي الغنائم النرسي

أبو الغنائم النرسي الكوفي ،محمد

تحقيق
عبد الرحمن محمد شريف

دار الضياء  -األردف

جزء الجركاني

محمد بن أحمد الجركاني

تحقيق
عبد العزيز مبارؾ الحنوط

دار ابن حزـ  -بيروت

مكي بن أبي طالب (بعد  525ىػ)

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

ما قرب سنده من حديث لئلماـ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد

إسماعيل بن أحمد السمرقندي

السمرقندي

( 536ىػ)

تحقيق
عطاء اهلل بن عبد الغفار السندي

جزء فيو أربعوف حديثا من الصحاح العوالي

أبو البركات ،إسماعيل بن أحمد

تخريج/تعليق
مفلح الرشيدي  ،بدر المطرفي

للدارقطني 5/1

المقدسي ( 507ىػ)

القشيري ( 508ىػ)
ابن علي ( 510ىػ)

األصبهاني ( 514ىػ)
حديث مكي بن أبي طالب (بعد  525ىػ) ومحمود بن محمد المزاحمي
( 525ىػ) (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

النيسابوري ( 541ىػ)

بيروت

بيروت

الرياض

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
مكتبة السنة  -مصر
دار الخضيري  -المدينة

صفحة  81من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء ابن الجبلبي

ابن الجبلبي ،محمد بن علي

تحقيق
أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاىري

دار ابن حزـ  -بيروت

ما لم ينشر من األمالي الشجرية

ابن الشجري ،ىبة اهلل بن علي بن

تحقيق
د .حاتم صالح الضامن

مؤسسة الرسالة  -بيروت

أمالي ابن الشجري 3/1

ابن الشجري ،ىبة اهلل بن علي بن

تحقيق/دراسة
محمود محمد الطناحي

مكتبة الخانجي -

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

مكتبة المعارؼ -

األربعين الطائية

أبو الفتوح ،محمد بن محمد

تحقيق
عبد الستار أبو غدة

دار البشائر اإلسبلمية -

األربعين الطائية

أبو الفتوح ،محمد بن محمد

تحقيق
أحمد فريد المزيدي

دار الكتب العلمية -

فوائد من حديث ابن الباغباف األصبهاني (طبع ضمن مجموع :جمهرة

ابن الباغباف  ،محمد بن أحمد بن

األجزاء الحديثية)

محمد ( 559ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

عروس األجزاء

مسعود بن الحسن الثقفي

تحقيق
محمد صباح منصور

كتاب فيو أربعوف حديثا عن أربعين شيخا في أربعين معنى وفضيلة (مكرر

أحمد بن المقرب الكرخي (563

في اآلداب الشرعية)

ىػ)

تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

( 542ىػ)
حمزة ( 542ىػ)
حمزة ( 542ىػ)

كتاب األربعين في إرشاد السائرين الى منازؿ المتقين  ،أو األربعين الطائية أبو الفتوح ،محمد بن محمد
الطائي ( 555ىػ)
الطائي ( 555ىػ)
الطائي ( 555ىػ)

األصبهاني ( 562ىػ)

القاىرة

الرياض

بيروت
بيروت

مكتبة العبيكاف  -الرياض
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  82من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األربعين

أحمد بن المقرب الكرخي (563

تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

دار ابن حزـ  -بيروت

مجلس ابن فاخر األصبهاني (يقع ضمن مجموع األجزاء الحديثية )2 -

ابن فاخر ،معمر بن عبد الواحد

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

دار البشائر اإلسبلمية -

األربعوف في الحث على الجهاد

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
عبد اهلل بن يوسف

دار الخلفاء للكتاب

األربعوف حديثاً من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة  ،تخريج الحافظ

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
طو بن علي بو سريح

مكتبة الرشد  -الرياض

جزء فيو حديث من حديث أىل حرداف

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

دار ابن حزـ  -الرياض

مجلساف من مجالس الحافظ ابن عساكر في مسجد دمشق  ،األوؿ في

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

ذـ من ال يعمل بعلمو  ،الثاني :في ذـ قرناء السوء

ىبة الشافعي ( 571ىػ)

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

دار الفكر  -لبناف

األربعوف األبداؿ العوالي المسموعة بالجامع األموي بدمشق

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

عبد اهلل بن عبد الرحمن العثماني

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

ىػ)

ابن عساكر لشيخو الفراوي (محمد بن الفضل)

األصبهاني ( 564ىػ)

ىبة الشافعي ( 571ىػ)

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

ىبة الشافعي ( 571ىػ)
حديث العثماني الديباجي (طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

الديباجي ( 572ىػ)
المجالس الخمسة (السلماسيات)

األصبهاني ( 576ىػ)

بيروت

اإلسبلمي  -الكويت

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
مكتبة العبيكاف  -الرياض
دار الصميعي  -الرياض

صفحة  83من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المنتقى من السفينة البغدادية

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

دار ابن حزـ  -الرياض

الوجيز في ذكر المجاز والمجيز

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد الغفور عبد الحق البلوشي

مكتبة دار اإليماف -

الوجيز في ذكر المجاز والمجيز

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
محمد خير البقاعي

دار الغرب اإلسبلمي -

حديث المصافحة (يقع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

كبلـ الحافظ السلفي على األربعين الودعانية

أبو طاىر السلفي ،أحمد بن محمد

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

مجموع فيو األحاديث العيدية المسلسلة للسلفي/علة الحديث

أحمد السلفي ( 576ىػ)/عبد اهلل

المسلسل في يوـ العيدين لعبد اهلل القاضي/مسلسل العيدين ليحيى

القاضي ( 489ىػ)/يحيى الصيرفي

تحقيق/تقديم
د .محمد التركي  /د .أحمد معبد

مدار الوطن  -الرياض

الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة 2/1

ابن بشكواؿ ،خلف بن عبد الملك

تحقيق/دراسة
عبد العزيز بن عبد الرحمن شاكر

ذكر ابن منده ومن أدركهم من أصحابو الحسين بن عبد الملك الخبلؿ

محمد بن عمر المديني األصبهاني

( 532ىػ)  ،ويليو :تحفة أىل الحديث في إيصاؿ إجازة القديم

( 581ىػ)

تحقيق
د .عامر حسن صبري

ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثو (يقع ضمن مجموعة أجزاء

محمد بن أبي بكر المديني (581

حديثية  -المجموعة األولى)

ىػ)

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

األصبهاني ( 576ىػ)
األصبهاني ( 576ىػ)
األصبهاني ( 576ىػ)

األصبهاني ( 576ىػ)
األصبهاني ( 576ىػ)

بن بشكواؿ ( 578ىػ)

المدينة النبوية

بيروت

دار ابن حزـ  -بيروت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار الخراز  -جدة

صفحة  84من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أحاديث محمد بن ىشاـ بن مبلس النميري ( 510ىػ)  ،وىي :سباعيات

أبو المعالي الفراوي ،عبد المنعم

أبي المعالي الفراوي

بن عبد اهلل ( 587ىػ)

تحقيق وتعليق
يحيى بن عبد اهلل البكري الشهري

دار أضواء السلف -

صحيفة جويرية عن نافع عن عبد اهلل

أبو الخير ،أحمد بن إسماعيل

تحقيق/دراسة
د .إكراـ اهلل إمداد الحق عبد الرحمن

المحقق

األربعين الكيبلنية

عبد الرزاؽ بن عبد القادر الكيبلني

تحقيق
زىير الشاويش

المكتب اإلسبلمي -

الجزء فيو أحاديث عن تسعة عشر شيخا من أصحاب أبي حفص عمر

ابن طبرزد  ،عمر بن محمد بن

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

كتاب األربعين المرتبة على طبقات األربعين

علي بن المفضل المقدسي

تحقيق
محمد سالم بن محمد العبادي

دار أضواء السلف -

األربعين في فضل الدعاء والداعين

علي بن المفضل المقدسي

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن حزـ  -بيروت

بن محمد بن طبرزد (طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

القزويني ( 590ىػ)
( 603ىػ)

معمر ( 607ىػ)

اإلسكندراني المالكي ( 611ىػ)
اإلسكندراني المالكي ( 611ىػ)

كتاب األربعين عن المشايخ األربعين عن األربعين صحابيا وصحابية

المؤيد بن محمد الطوسي

رضي اهلل عنهم (سلسلة األجزاء الحديثية )7 -

النيسابوري ( 617ىػ)

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

كتاب األربعين في الجهاد والمجاىدين

محمد بن عبد الرحمن المقرىء

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

( 618ىػ)
األربعين األبداؿ العوالي

ابن عساكر ،عبد الرحمن بن محمد تحقيق
محمد بن ناصر العجمي
( 620ىػ)

الرياض

بيروت

الرياض

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
دار ابن حزـ  -بيروت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  85من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

كتاب األربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة اهلل عليهن أجمعين

ابن عساكر ،عبد الرحمن بن محمد تحقيق
محمد مطيع الحافظ ،غزوة بدير
( 620ىػ)

الناشر
دار الفكر  -سوريا

جزء فيو حديثاف من إمبلء أبي إسحاؽ الغساني إبراىيم بن خلف بن

إبراىيم بن خلف الغساني (620

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

جزء فيو منتقى من ذـ الكبلـ للهروي

أبو المنجي ،عبد اهلل بن عمر ابن

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار عمار  -األردف

حديث أبي نصر العكبري وغيره

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق
فواز أحمد زمرلي

دار ابن حزـ  -الرياض

المنتقى من أخبار األصمعي (عبد الملك بن قريب ( 216ىػ)) لعبد اهلل

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

دار طبلس  -دمشق

المنتقى من أخبار األصمعي (عبد الملك بن قريب ( 216ىػ)) لعبد اهلل

الضياء المقدسي ،محمد بن

بن أحمد الربعي ( 329ىػ)

عبدالواحد ( 643ىػ)

تحقيق
عز الدين التنوخي

البينة للطباعة والنشر -

الرواة عن مسلم بن الحجاج

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق
عبد اهلل الكندري وىادي المري

الضياء المقدسي ،محمد بن

تخريج
عمر بن بساـ بن الصادؽ

من حديث عبد اهلل بن يزيد المقرئ مما وافق رواية اإلماـ أحمد في

الضياء المقدسي ،محمد بن

المسند ،ويليو :األربعين عن المشائخ األربعين للمؤيد الطوسي

عبدالواحد ( 643ىػ)

تحقيق
د .عامر بن حسن صبري

منصور الغساني السنهوري (طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية) ىػ تقريبا)

بن أحمد الربعي ( 329ىػ)

اللتي البغدادي ( 635ىػ)

عبدالواحد ( 643ىػ)
عبدالواحد ( 643ىػ)

عبدالواحد ( 643ىػ)
المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بػ (مرو)

عبدالواحد ( 643ىػ)

دمشق
دار ابن حزـ  -الرياض
الهيئة العامة للعناية
بالسنة النبوية  -الكويت
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  86من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

من عوالي الضياء المقدسي ،تخريجو من الموافقات في مشايخ أحمد بن

الضياء المقدسي ،محمد بن

حنبل

عبدالواحد ( 643ىػ)

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

دار البشائر اإلسبلمية -

منتقى حديث أبي الحسن أحمد بن إبراىيم العبدويي ( 385ىػ) (يقع

الضياء المقدسي ،محمد بن

تحقيق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار الخراز  -جدة

فوائد ابن المقير علي بن أبي عبيد اهلل الحسين بن علي البغدادي

ابن المقير النجار ،علي بن

تحقيق
نبيل سعد الدين جرار

منشور على شبكة

الثالث من أمالي ابن الصبلح

ابن الصبلح ،عثماف بن عبدالرحمن تحقيق
رياض حسين الطائي
الشهرزوري ( 643ىػ)

ضمن مجموعة أجزاء حديثية )2 -

عبدالواحد ( 643ىػ)
الحسين ( 643ىػ)

بيروت

المعلومات

دار النوادر  -دمشق

جزء عوالي اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو

يوسف بن خليل الدمشقي (648

تحقيق
خالد العواد

دار الفرفور  -دمشق

كتاب األربعين حديثا (األربعين من أربعين عن أربعين)

الحسن بن محمد بن محمد

تحقيق
محمد محفوظ

دار الغرب اإلسبلمي -

نزىة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم البغوي من الحفاظ

الرشيد العطار ،يحيى بن علي

واألكابر

( 662ىػ)

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

جز فيو أحاديث عواؿ وغيرىا من مسموعات محمد بن عبد المنعم بن

محمد بن عبد المنعم الحراني

عمار بن ىامل الحراني ( 671ىػ)

( 671ىػ)

تحقيق
حمزة الجزائري

جزء في أحاديث عواؿ من مسموعات محمد بن عبد المنعم بن عمار بن

ابن ىامل ،محمد بن عبد المنعم

ىامل

بن عمار ( 671ىػ)

تحقيق
إبراىيم بن شريف الميلي

ىػ)

البكري ( 656ىػ)

بيروت
دار ابن حزـ  -الرياض
الدار األثرية  -عماف
منشور على شبكة
المعلومات
صفحة  87من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جزء لؤلؤ

لؤلؤ بن أحمد بن عبد اهلل الضرير

تحقيق/دراسة
مجدي فتحي السيد

دار الصحابة للتراث -

جزء فيو خمسة أحاديث عن األئمة الخمسة

علي بن بلباف المشرؼ الناصري

تحقيق
رياض حسين الطائي

دار المغني  -الرياض

المنتخب من حديث شيوخ بغداد  ،جماؿ الدين ابن الظاىري ( 696ىػ)

أبو العبلء ،محمود بن أبي بكر

تحقيق
رياض حسين الطائي

دار النوادر  -دمشق

األربعوف التساعية اإلسناد

ابن دقيق العيد  ،محمد بن علي

تحقيق
حسين سلماف مهدي

دار البشائر اإلسبلمية -

حديث التقي ابن المجد محمد بن محمد بن عيسى البعلبكي ( 703ىػ)

محمد بن محمد بن عيسى

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

جزء فيو ثبلثة أجزاء حديثية :جزء الحسن بن رشيق العسكري 370ىػ

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي

،رافع بن عصم العصمي  405ىػ ،مصافحات اإلماـ مسلم والنسائي

( 705ىػ)

تحقيق
جاسم بن محمد الفجي

مكتبة أىل األثر -

تساعيات الحافظ ابن العطار الدمشقي

ابن العطار  ،علي بن إبراىيم

تعليق
د .جماؿ عزوف

األربعوف التيمية (األربعين التي رواىا شيخ اإلسبلـ بالسند) (وتقع في

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

مجموع الفتاوى )121 - 76/18

( 728ىػ)

تحقيق
أحمد إبراىيم الحاج

األحاديث التساعية (أو أربعوف حديثا تساعية)

ابن جماعة ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
عبد الجواد خلف

( 672ىػ)

(طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

( 684ىػ)

الفرضي البخاري ( 700ىػ)

القشيري ( 702ىػ)

البعلبكي ( 703ىػ)

( 724ىػ)

الكناني ( 733ىػ)

مصر

بيروت

الكويت
مكتبة دار المنهاج -
الرياض
شركة الرياف  -بيروت
دار البياف  -القاىرة

صفحة  88من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

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

القاسم بن محمد البرزالي (739

ومعو عوالي أبي بكر بن عبد الدائم

ىػ)

تحقيق
إبراىيم صالح

دار البشائر اإلسبلمية -

الدينار من حديث المشايخ الكبار

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
مجدي السيد إبراىيم

مكتبة القرآف  -القاىرة

جزء فيو ثبلثوف حديثا منتقاة من المعجم الصغير ،ويليو جزء فيو األربعوف

البلدانية المخرجة من المعجم الصغير (للطبراني) ،انتقاء وتخريج الذىبي

شمس الدين الذىبي ،محمد بن
أحمد ( 748ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن محمد السحيم

دار العقيدة  -المدينة

األحاديث الصحاح الغرائب

عبد الرحمن بن يوسف المزي

تحقيق/دراسة
د .إبراىيم بن علي آؿ كليب

مكتبة العبيكاف  -الرياض

األحاديث الصحاح الغرائب

عبد الرحمن بن يوسف المزي

تحقيق
رياض حسين الطائي

دار المغني  -الرياض

برنامج ابن جابر الوادي آشي

محمد بن جابر الوادي آشي

تحقيق
د .محمد الحبيب الهيلة

جامعة أـ القرى  -مكة

ست القضاة ،مريم بنت

تحقيق
مجدي السيد إبراىيم

أحمد ( 748ىػ)

الشافعي ( 749ىػ)
الشافعي ( 749ىػ)
التونسي ( 749ىػ)

مسند أمة اهلل مريم بنت عبد الرحمن الحنبلية

عبدالرحمن الحنبلية ( 758ىػ)
جزء فيو أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات

خليل بن كيكلدي العبلئي (761

تحقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الشمراني

خليل بن كيكلدي العبلئي (761

تحقيق
يوسف األوزبكي ومحمد ُكبلب

ىػ)
األجزاء العشرة على الطريقة المبتكرة (سلسلة دفائن الخزائن )35 -

ىػ)

دمشق

مكتبة القرآف  -القاىرة
دار الرياف  -اإلمارات
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  89من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة

خليل بن كيكلدي العبلئي (761

تحقيق
مرزوؽ بن ىياس الزىراني

مكتبة العلوـ والحكم -

مجموع مسلسبلت (المسلسبلت المقدمة في المجالس المبتكرة ،رسالة

خليل بن كيكلدي العبلئي (761

تحقيق
أحمد أيوب الفياض

دار الكتب العلمية -

جزء فيو من حديث تقي الدين البعلي الشاحن ابن المجد (طبع ضمن

ابن المجد ،محمد بن محمد

تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

المئة العوالي  ،وىو نظم الآللىء بالمئة العوالي  ،تخريج الحافظ ابن

التنوخي  ،إبراىيم بن أحمد (800

تحقيق
كماؿ بن يوسف الحوت

دار الكتب العلمية -

كتاب األربعين العشارية

عبد الرحيم بن الحسين العراقي

تحقيق
بدر بن عبد اهلل البدر

دار ابن حزـ  -بيروت

جزء فيو خمسة أحاديث من حديث حافظ العصر أبي الفضل عبد الرحيم

عبد الرحيم بن الحسين العراقي

بن الحسين العراقي (طبع ضمن مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

( 806ىػ)

تحقيق
محمد زياد بن عمر تكلة

مكتبة العبيكاف  -الرياض

األربعين من عوالي المجيزين ألبي بكر المراغي  ،تخريج الحافظ ابن

أبو بكر بن الحسين المراغي

حجر العسقبلني

( 816ىػ)

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

منتقى من حديث العراقي أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم

أبو زرعة  ،أحمد بن عبد الرحيم

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

ملخص من مسند يوسف بن يعقوب بن شيبة بن الصلت من مسند عمر

أحمد بن أبي بكر الطبراني (835

بن الخطاب

ىػ)

تحقيق/تقديم
د .علي الصياح/أحمد معبد

ىػ)
المسلسبلت ،لب األخبار المأثورة فيما يتعلق بيوـ عاشوراء ،األنوار
مجموع :جمهرة األجزاء الحديثية)

حجر العسقبلني

ىػ)

( 768ىػ)

ىػ)

( 806ىػ)

العراقي ( 826ىػ)

المدينة
بيروت

بيروت

مكتبة التوبة  -الرياض
مجلة الحكمة  ،العدد
الخامس
دار ابن الجوزي  -الدماـ

صفحة  90من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األحاديث الستة (طبع ضمن مجموع فيو رسائل البن ناصر الدين

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

الدمشقي)

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)

تحقيق
مشعل بن باني المطيري

دار ابن حزـ  -القاىرة

جزء في فضل يوـ عرفة

ابن ناصر الدين الدمشقي ،محمد

تحقيق
عادؿ بن سعد

دار الكتب العلمية -

اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع  ،ويليو أسئلة من خط الشيخ

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد حسن محمد حسن إسماعيل

دار الكتب العلمية -

األمالي المطلقة

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

المكتب اإلسبلمي -

األحاديث العشرة العشارية االختيارية (طبع ضمن سلسلة لقاء العشر

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
فراس محمد وليد ويس

دار البشائر اإلسبلمية -

اإلمتاع باألربعين المتباينة بالسماع

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
صبلح الدين مقبوؿ أحمد

الدار السلفية  -الكويت

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

ابن قطلوبغا ،قاسم بن قطلوبغا

تحقيق
عبد الكريم بكر الموصلي النعيمي

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

العسقبلني

األواخر )50 -

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
األمالي السفرية (أو األمالي الحلبية)

العسقبلني ( 852ىػ)
عوالي الليث بن سعد

السودوني الحنفي ( 879ىػ)
تخريج األربعين السلمية (لمحمد بن الحسين السلمي ( 412ىػ))

( 902ىػ)

بيروت
بيروت

بيروت
بيروت

المكتب اإلسبلمي -
بيروت
مكتبة دار الوفاء  -جدة
دار عمار  -األردف

صفحة  91من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الجواىر المكللة في األخبار المسلسلة

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
كماؿ عبد الفتاح فتوح

دار الفتح  -عماف

التخريج الصغير والتحبير الكبير (سلسلة مجموعة مؤلفات ابن

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

عناية
لجنة بإشراؼ نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

العشرة من مرويات صالح بن أحمد وزياداتها

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

تحقيق
محمد صباح منصور

دار البشائر اإلسبلمية -

األربعوف المختارة من حديث اإلماـ أبي حنيفة

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

تحقيق
خالد العواد

دار الفرفور  -دمشق

مجموع فيو جواب بعض الخدـ ألىل النعم عن تصحيف حديث

ابن المبرد ،يوسف بن حسن بن

تحقيق
محمد صباح منصور

دار البشائر اإلسبلمية -

جزء فيو طرؽ حديث :طلب العلم فريضة على كل مسلم

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق/تعليق
علي بن حسن الحلبي

دار عمار  -األردف

ابن طولوف ،محمد بن علي بن

تحقيق
محمد خير رمضاف يوسف

األحاديث المئة البن طولوف  ،وىو األحاديث المئة المشتملة على مئة

ابن طولوف ،محمد بن علي بن

نسبة إلى الصنائع

خمارويو الصالحي ( 953ىػ)

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة ،ومعو أربعة مبلحق

إبراىيم بن علي الدرعي السباعي

تحقيق
ػحود التمسماني
د .محمد ُح ُ

( 902ىػ)
عبدالهادي )3 -

(احتجم)

عبد الهادي ( 909ىػ)
عبد الهادي ( 909ىػ)

عبد الهادي ( 909ىػ)
عبد الهادي ( 909ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
األربعين في فضل الرحمة والراحمين

خمارويو الصالحي ( 953ىػ)

المغربي ( 1138ىػ)

بيروت

بيروت

دار ابن حزـ  -بيروت
دار الطبلئع  -مصر
دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت
صفحة  92من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األربعوف العجلونية المسماة :عقد الجوىر الثمين في أربعين حديثا من

إسماعيل بن محمد العجلوني

أحاديث سيد المرسلين ،ويليو :أسانيد العجلوني لكتب األربعين،

( 1162ىػ)

دراسة وتحقيق
محمد وائل الحنبلي

دار البشائر اإلسبلمية -

طنين المجلجبلت بتبيين المسلسبلت

حامد بن يوسف األسكداري

تحقيق
عبد اهلل عبد العزيز أمين

دار الرسالة  -القاىرة

األوائل السنبلية وذيلها للشيخ محمد سعيد سنبل المكي ( 1175ىػ)،

محمد سعيد سنبل المكي (1175

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

دار البشائر اإلسبلمية -

األمالي

محمد مرتضى بن محمد الزبيدي

تحقيق
د .تركي آؿ سعود و د .علي العمراف

المحقق

اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغني (الدىلوي ،توفي عاـ 1296

محمد محسن بن يحيى البكري

تحقيق/دراسة
د .ولي الدين تقي الدين الندوي

أروقة للدراسات والنشر

التحفة الوضوية في األسانيد العالية المرضية المتصلة بصفوة األمة

عثماف بن منصور النجدي الحنبلي

المرحومة المحمدية

( 1282ىػ)

إعداد
راشد بن محمد بن عساكر

دار جداوؿ  -بيروت

مجموع مسلسبلت (المسلسبلت المقدمة في المجالس المبتكرة ،رسالة

محمد بن جعفر الحسني الكتاني

المسلسبلت ،لب األخبار المأثورة فيما يتعلق بيوـ عاشوراء ،األنوار

( 1345ىػ)

تخريج/تعليق
بدر بن عبد اإللو العمراني الطنجي

األربعوف حديثا من أربعين كتابا عن أربعين شيخا

محمد ياسين بن محمد عيسى

دار البشائر اإلسبلمية -

الفاداني المكي ( 1410ىػ)

بيروت

أحمد بن محمد سردار الحلبي

دار القلم العربي  -حلب

ويليها :العجالة المكية في أسانيد الشيخ محمد سنبل لمحمد الفاداني

ىػ)

أربعوف حديثا نبويا بأسانيدىا من أربعين كتابا

الحنفي ( 1172ىػ)

ىػ)

( 1205ىػ)

التيمي الترىتي (حيا في  1280ىػ)

بيروت

بيروت

 -األردف

دار الكتب العلمية -
بيروت

الشافعي ( 1418ىػ)
صفحة  93من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أجزاء حديثية (مرتبة على سنة الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

أربعوف حديثا نبويا بأسانيدىا من أربعين كتابا

أحمد بن محمد سردار الحلبي

نوع الدراسة

الناشر
دار القلم العربي  -حلب

الشافعي ( 1418ىػ)
األجزاء الحديثية (الحوالة  ،مسح الوجو باليدين  ،زيارة النساء للقبور ،

بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1429

حديث العجن  ،مرويات دعاء ختم القرآف)

دار الكتب العلمية -
بيروت

ىػ)

األربعوف في فضل المساجد وعمارتها مما رواه شيخ الحنابلة عبد اهلل بن

عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل

تخريج
محمد بن ناصر العجمي

دار البشائر اإلسبلمية -

النوافح المسكية من األربعين المكية ،من مرويات شيخ الحنابلة عبد اهلل

عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل

تخريج
محمد زياد بن عمر تكلة

دار البشائر اإلسبلمية -

عقيل بأسانيده عن شيوخو

بن عبد العزيز بن عقيل

( 1432ىػ)

( 1432ىػ)

بيروت

بيروت

صفحة  94من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08

األحاديث البلدانية  -البلدانيات (مرتبة على تاريخ الوفاة)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أربعوف حديثا ألربعين شيخا من أربعين بلدة (األربعين البلدانية)

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق
محمد مطيع الحافظ

دار الفكر  -سوريا

األربعين البلدانية  -أربعوف حديثا عن أربعين شيخا من أربعين مدينة

ابن عساكر ،علي بن الحسن بن

تحقيق/تخريج
عبدو الحاج محمد الحريري

المكتب اإلسبلمي -

األربعين البلدانية

أبو طاىر ،أحمد بن محمد السلفي

تحقيق
مسعد بن عبد الحميد السعدني

دار أضواء السلف -

األربعين البلدانية

أبو طاىر ،أحمد بن محمد السلفي

تحقيق
عبد اهلل رابح

مكتبة دار البيروتي -

األربعين البلدانية

أبو طاىر ،أحمد بن محمد السلفي

تحقيق
مصطفى عاشور

مكتبة القرآف  -القاىرة

جزء فيو ثبلثوف حديثا منتقاة من المعجم الصغير ،ويليو جزء فيو األربعوف

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

البلدانية المخرجة من المعجم الصغير (للطبراني) ،انتقاء وتخريج الذىبي

أحمد ( 748ىػ)

تحقيق
عبد اهلل بن محمد السحيم

دار العقيدة  -المدينة

الػبلدانيات

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
حساـ بن محمد القطاف

ىبة الشافعي ( 571ىػ)
ألربعين من الصحابة

ىبة الشافعي ( 571ىػ)
( 576ىػ)

( 576ىػ)
( 576ىػ)

( 902ىػ)

بيروت

الرياض

دمشق

دار العطاء  -الرياض

األربعوف البلدانية في األحاديث النجدية (أربعوف حديثا من أربعين كتابا)

سعود بن عبد اهلل الفنيساف

مكتبة الرشد  -الرياض

األربعوف البلدانية

السيد مراد سبلمة

دار األلوكة  -الرياض

صفحة  95من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب المصنفات واآلثار

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المصنف ،ومعو كتاب الجامع لئلماـ معمر بن راشد األزدي 11/1

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

توزيع المكتب اإلسبلمي

مصنف ابن أبي شيبة

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
عادؿ العزازي وأحمد المزيدي

مدار الوطن  -الرياض

المصنف 22/1

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
د .سعد بن ناصر الشثري

دار كنوز أشبيليا -

مصنف ابن أبي شيبة 16/1

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
حمد الجمعة  /محمد اللحيداف

مكتبة الرشد  -الرياض

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار 9/1

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

تحقيق
محمد بن عبد السبلـ بن شاىين

مكتبة نزار مصطفى الباز

المصنف 26/1

ابن أبي شيبة العبسي  ،محمد بن

تحقيق وتخريج
محمد عوامة

مؤسسة علوـ القرآف -

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد

عناية
عمر العمري

ابن أبي عاصم  ،أحمد بن عمرو

تحقيق
د .باسم بن فيصل الجوابرة

تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من

ابن جرير ،محمد بن جرير الطبري

األخبار 6/1

( 310ىػ)

تحقيق
محمود محمد شاكر

( 211ىػ)
( 235ىػ)
( 235ىػ)

( 235ىػ)
( 235ىػ)

عثماف ( 297ىػ)
مصنف ابن أبي شيبة (الجزء المفقود)

( 235ىػ)
اآلحاد والمثاني 6/1

( 287ىػ)

 -بيروت

الرياض

 مكةدمشق

دار عالم الكتب -
الرياض
دار الراية  -الرياض
دار المدني  -جدة

صفحة  96من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب المصنفات واآلثار

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تهذيب اآلثار (الجزء المفقود)

ابن جرير ،محمد بن جرير الطبري

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

دار المأموف للتراث -

عمر بدر الموصلي ( 622ىػ)

تحقيق
أـ عبد اهلل بنت محروس العسلي

دار العاصمة  -الرياض

جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق

جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

دار الفضيلة  -الرياض

جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب

جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

دار الفضيلة  -الرياض

تحقيق/تقديم
إماـ بن علي  /عاصم القريوتي

دار الفبلح  -مصر

جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثماف بن عفاف

جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

دار الفضيلة  -الرياض

جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب

إعداد
عاطف بن عبد الوىاب حماد

مرويات الخلفاء الراشدين األربعة في كتب السنة الستة وسنن الدارمي

دراسة/تخريج/جمع
د .عبد الرحمن بن حسن أبو كرادي

جامع اآلثار القولية والفعلية الصحيحة للصحابي الجليل عمرو بن العاص

جمع
عاطف بن عبد الوىاب حماد

( 310ىػ)
الوقوؼ على الموقوؼ

(أكثر من  500أثر)

رضي اهلل عنو (أكثر من ألف أثر)

مسند الفاروؽ عمر بن الخطاب وأقوالو على أبواب العلم (وعليو
تعليقات البن حجر رحمو اهلل)
(أكثر من  600أثر)
وابنو الحسين بن علي رضي اهلل عنهما (أكثر من  900أثر صحيح)
وموطأ مالك (جمعا وتخريجا ودراسة) 3/1
القرشي رضي اهلل عنو (أكثر من  200أثر صحيح من إسبلمو إلى وفاتو)

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر
( 774ىػ)

دمشق

دار الفضيلة  -الرياض
مكتبة الرشد  -الرياض
دار الفضيلة  -الرياض

صفحة  97من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب الزوائد

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( 23/1جامع لزوائد مسند أحمد وأبي يعلى

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

والبزار ومعاجم الطبراني على الكتب الستة)

بكر ( 807ىػ)

تحقيق
حسين سليم أسد الداراني

مكتبة دار المنهاج -

بغية الرائد في تحقيق "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي

عبد اهلل محمد الدرويش

تخريج أحاديث «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي 4/1

الرياض
دار الفكر  -لبناف

تخريج
جماعة من المحققين

مؤسسة إقرأ الخيرية -

جمع الفوائد من جامع األصوؿ ومجمع الزوائد 4/1

محمد بن سليماف المغربي

تحقيق
سليماف بن جديع

دار ابن حزـ  -بيروت

مجمع البحرين في زوائد المعجمين (األوسط والصغير) 4/1

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
محمد حسن إسماعيل الشافعي

مكتبة نزار مصطفى الباز

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ( 9/1األوسط والصغير)

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
عبد القدوس نذير

مكتبة الرشد  -الرياض

مجموعة من الباحثين

إشراؼ
محمد بن أحمد الحكمي

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
د .نايف بن ىاشم الدعيس

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
سيد كسروي حسن

( 1094ىػ)

بكر ( 807ىػ)
بكر ( 807ىػ)

سبيل الحسنيين إلى صحاح وحساف زوائد المعجمين األوسط والصغير
(مكرر في كتب الطبراني)
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي

بكر ( 807ىػ)
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي

بكر ( 807ىػ)

القاىرة

 -مكة

تػهامػة
دار الكتب العلمية -
بيروت
صفحة  98من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب الزوائد

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

غاية المقصد في زوائد مسند اإلماـ أحمد 2/1

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
إرشاد الحق األثري

مكتبة بيت السبلـ -

بكر ( 807ىػ)
زوائد عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في المسند

عامر حسن صبري

الىور
دار البشائر اإلسبلمية -

بيروت

كشف األستار عن زوائد البزار 4/1

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

مؤسسة الرسالة  -بيروت

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
صبري بن عبد الخالق أبو ذر

مؤسسة الكتب الثقافية

موارد الظمآف إلى زوائد ابن حباف ( 2/1الزوائد على الصحيحين)

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

تحقيق
شعيب األرناؤوط ومحمد رضواف

مؤسسة الرسالة

صحيح وضعيف موارد الظمآف إلى زوائد ابن حباف  ،مضموما إليو الزوائد

محمد ناصر الدين األلباني

على الموارد 3/1

( 1420ىػ)

تشنيف اآلذاف بسماع الزائد على الستة عند ابن حباف 2/1

عبد السبلـ بن محمد علوش

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (الحارث بن محمد البغدادي

نور الدين الهيثمي ،علي بن أبي

( 282ىػ))

بكر ( 807ىػ)

تحقيق ودراسة
د .حسين أحمد صالح الباكري

إتحاؼ الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 10/1

أحمد بن أبي بكر البوصيري

تحقيق
عادؿ بن سعد والسيد بن محمود

بكر ( 807ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

بكر ( 807ىػ)

 -بيروت

دار الصميعي  -الرياض
المكتب اإلسبلمي -
بيروت

( 840ىػ)

الجامعة اإلسبلمية -
المدينة
مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  99من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب الزوائد

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،وبذيلو( :المستزاد من إتحاؼ

ابن حجر ،أحمد بن علي

الخيرة) للبوصيري 10/1

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق/تخريج
أيمن أبو يماني وأشرؼ صبلح علي

توزيع المكتبة المكية -

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 5/1

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي

دار المعرفة  -بيروت

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 5/1

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
غنيم عباس وياسر إبراىيم

مدار الوطن  -الرياض

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 10/1

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق/تنسيق
د .سعد بن ناصر الشثري وآخروف

دار العاصمة  -الرياض

إتحاؼ المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراؼ العشرة 19/1

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
د .زىير بن ناصر الناصر وآخروف

وزارة الشؤوف اإلسبلمية

زيادات أبي الحسن القطاف على ابن ماجو

مسفر بن غرـ اهلل الدميني

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو ( 2/1الزوائد على الكتب الخمسة)

أحمد بن أبي بكر البوصيري

العسقبلني ( 852ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

( 840ىػ)

مكة

 -السعودية

مجلة البياف  -الرياض
تحقيق/دراسة
د .عوض بن أحمد الشهري

الجامعة اإلسبلمية -
المدينة

زوائد السنن على الصحيحين 7/1

صالح بن أحمد الشامي

دار النفائس

زوائد األدب المفرد على الصحيحين

محمد بن محمود اإلسكندري

دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  100من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب الزوائد

اسم الكتاب

المؤلف

زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة  ،وعليو تعليقات
اإلمامين الذىبي وابن التركماني ()3/1

نوع الدراسة

الناشر

جمع وترتيب
صالح بن أحمد الشامي

المكتب اإلسبلمي -
بيروت

زوائد ابن خزيمة وابن حباف والمستدرؾ على الكتب التسعة 3/1

صبلح بن أحمد الشامي

المكتب اإلسبلمي -

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة 10/1

خلدوف األحدب

دار القلم  -دمشق

بيروت

صفحة  101من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب في تخريج األحاديث والحكم عليها

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير (للبخاري)

محمد بن عبد الكريم بن عبيد

مكتبة الرشد  -الرياض

سؤاالت الترمذي للبخاري حوؿ أحاديث جامع الترمذي

يوسف بن محمد الدخيل

الجامعة اإلسبلمية -

نزىة األلباب في قوؿ الترمذي (وفي الباب) 6/1

حسن بن محمد الوائلي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

المدينة

تخريج األحاديث الضعاؼ من سنن الدارقطني

عبد اهلل بن يحيى الغساني (682

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

دار عالم الكتب -

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من

عبد الرحيم بن الحسين العراقي

عناية
أشرؼ عبد المقصود

دار طبرية  -الرياض

الموضوعات في اإلحياء أو :االعتبار في حمل األسفار ،ويليو اإلخبار

محمد أمين بن علي السويدي

بما فات من أحاديث االعتبار (التتمة للمحقق :علي رضا)

العراقي ( 1246ىػ)

تحقيق/دراسة
علي رضا بن عبد اهلل المدني

دار الكتاب والسنة -

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاؼ للزمخشري 4/1

الزيلعي  ،عبد اهلل بن يوسف

عناية
سلطاف بن فهد الطبيشي

األخبار 3/1

ىػ)

( 806ىػ)

( 762ىػ)

الرياض

مصر
دار ابن خزيمة  -الرياض

الكافي الشاؼ في تخريج أحاديث الكشاؼ (للزمخشري)  ،ويليو

ابن حجر ،أحمد بن علي

دار إحياء التراث العربي

كتاب :تنزيل اآليات على الشواىد من األبيات (شرح شواىد الكشاؼ)

العسقبلني ( 852ىػ)

 -بيروت

جزء فيو الكبلـ على حديث (إف أولى الناس بي أكثرىم صبلة) (مكرر

ابن حجر ،أحمد بن علي

في كتب األذكار :فصل الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وسلم)

العسقبلني ( 852ىػ)

تحقيق
رضا بو شامة الجزائري

دار التوحيد للنشر -
الرياض
صفحة  102من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب في تخريج األحاديث والحكم عليها

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

نزىة الناظر والسامع في طرؽ حديث الصائم المجامع

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق وتعليق
فريد بن محمد فويلة

دار البشائر اإلسبلمية -

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

دار ابن كثير  -دمشق

تحقيق/تخريج
علي بن حسن  /الشيخ األلباني

دار ابن عفاف  -الخبر

إشراؼ
وليد بن أحمد الزبيري

مجلة الحكمة  -لندف

كشف المناىج والتناقيح بتخريج أحاديث المصابيح 5/1

صدر الدين  ،محمد بن إبراىيم

تقديم
الشيخ صالح بن محمد اللحيداف

الدار العربية

حديث «المتبايعين بالخيار» والكبلـ على رواتو  ،وبذيلو «إتحاؼ

محمد بن عبد العظيم بن عبد

األخيار بطرؽ حديث «المتبايعين بالخيار»»

القوي المنذري ( 665ىػ)

تخريج
رياض حسين الطائي

دار النوادر  -دمشق

جنة المرتاب بنقد (المغني عن الحفظ والكتاب) لعمر بن بدر الموصلي

أبو إسحاؽ الحويني

عجالة اإلمبلء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من

إبراىيم بن محمد الدمشقي

الوىم وغيره في كتابو «الترغيب والترىيب» 5/1

(الملقب بالناجي) ( 900ىػ)

األحاديث واآلثار التي حكم عليها اإلماـ النووي في كتبو

ناصر بن سعود السبلمة

العسقبلني ( 852ىػ)
نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار 3/1

العسقبلني ( 852ىػ)

ىداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة البن حجر ،

وبحاشيتو (النقد الصريح لما انتقد من أحاديث المصابيح) للعبلئي ،

موسوعة الحافظ ابن حجر العسقبلني الحديثية 6/1

السلمي المناوي ( 802ىػ)

بيروت

للموسوعات  -لبناف

دار الكتاب العربي -
لبناف
مكتبة المعارؼ -

تحقيق ودراسة
القناص
محمد
.
د
و
يس
د .إبراىيم الر
الرياض

دار أطلس الخضراء -
الرياض
صفحة  103من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب في تخريج األحاديث والحكم عليها

اسم الكتاب

المؤلف

إتحاؼ العباد باألحاديث التي حكم عليها ابن القيم في زاد المعاد

خالد بن محمد األنصاري

جمهرة األحكاـ الحديثية عند اإلماـ ابن قيم الجوزية 5/1

نوع الدراسة

الناشر
دار طويق  -الرياض

جمع
خالد بن محمد آؿ عثماف األنصاري

دار ابن الجوزي  -الدماـ

كشف الغطاء عن أحكاـ الذىبي في سير أعبلـ النببلء (على األحاديث

يحيى البكري الشهري

دار أضواء السلف -

تخريج أحاديث مجموع فتاوى ابن تيمية 6/1

مرواف كجك

دار ابن حزـ  -بيروت

والقصص واألنباء)

الطراز لؤلحاديث التي حكم عليها الشيخ ابن باز (أكثر من 670
حديث)

الرياض

جمع
ماجد بن محمد العسكر

مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  104من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
موسوعات الحديث وأطرافه

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

جامع المسانيد 8/1

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

مكتبة الرشد  -الرياض

تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ 13/1

المزي  ،يوسف بن عبد الرحمن

تحقيق
د .بشار عواد معروؼ

النكت الظراؼ على األطراؼ

ابن حجر ،أحمد بن علي

المستدرؾ على تحفة األشراؼ

أبو األشباؿ أحمد شاغف

مدار الوطن  -الرياض

جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوـ َسنن ( 38/1يتضمن مسند أحمد

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

دار الفكر  -لبناف

جامع األصوؿ التسعة من السنة المطهرة 14/1

صالح بن أحمد الشامي

المكتب اإلسبلمي -

معالم السنة النبوية (خبلصة كتاب (جامع األصوؿ التسعة)  ،يضم

صالح بن أحمد الشامي

البغدادي ( 597ىػ)

والكتب الستة ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار وأبي يعلى)

( 742ىػ)

دار الغرب اإلسبلمي -
بيروت

العسقبلني ( 852ىػ)

( 774ىػ)

بيروت
دار القلم  -دمشق

 3921حديثا) 3/1
مسند الحفاظ فيما اتفق عليو األئمة الستة

جمع وتصنيف
د .عواد الخلف

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت

صفحة  105من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مجاميع أحاديث وآثار صحيحة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا 7/1

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

( 1420ىػ)

الرياض
عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

سلسلة األحاديث الصحيحة (مجردة عن التخريج مرتبة على األبواب
الفقهية) للعبلمة األلباني

تراجع العبلمة األلباني فيما نص عليو تصحيحا وتضعيفا

محمد حسن الشيخ

التنبيهات المليحة على ما تراجع عنو العبلمة المحدث األلباني من

الرياض

مكتبة المعارؼ -

الرياض

ترتيب/جمع
عبد الباسط بن يوسف الغريب

األحاديث الضعيفة أو الصحيحة

مكتبة المعارؼ -

دار الراوي  -الدماـ

اإلعبلـ بآخر أحكاـ األلباني اإلماـ

محمد بن كماؿ السيوطي

دار ابن رجب  -مصر

السلسبيل في استبداؿ الصحيح بالعليل ( 3/1جمع األحاديث الضعيفة

بساـ بن يحيى الطناني

مكتبة المعارؼ -

التي لها بديل من األحاديث التي صححها األلباني رحمو اهلل)
صحيح الجامع الصغير وزيادتو

الرياض
محمد ناصر الدين األلباني

المكتب اإلسبلمي -

( 1420ىػ)

بيروت

السراج المػنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير لؤللباني ()2/1
المنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة 2/1

ترتيب/تعليق
عصاـ موسى ىادي
أبو إسحاؽ الحويني

دار الصديق  -الجبيل
دار ابن عباس  -مصر

صفحة  106من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مجاميع أحاديث وآثار صحيحة

اسم الكتاب

المؤلف

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

مقبل بن ىادي الوادعي (1422

نوع الدراسة

الناشر
دار الحرمين  -القاىرة

ىػ)
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (وىو ترتيب كتاب الصحيح

مقبل بن ىادي الوادعي (1422

دار الحرمين  -القاىرة

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل 12/1

محمد بن عبد اهلل األعظمي

دار السبلـ  -الرياض

سلسلة اآلثار الصحيحة ،أو الصحيح المسند من أقواؿ الصحابة

الداني بن منير آؿ زىوي

المسند على األبواب الفقهية)

والتابعين

ىػ)

مراجعة
عبد اهلل بن صالح العبيبلف

دار الفاروؽ  -لبناف

صفحة  107من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المسند الضعيف

أبو جعفر العقيلي ،محمد بن عمرو

تحقيق
كامل عويضة

مكتبة نزار مصطفى الباز

كتاب الموضوعات من األحاديث المرفوعات ( 4/1نسخة مقابلة على

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .نور الدين بن شكري

دار أضواء السلف -

تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي ( 598ىػ)  ،أو :النكت

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .عبد اهلل شعباف

دار مكة المكرمة  -مصر

الزيادات على الموضوعات  ،ويسمى :ذيل الآللىء المصنوعة 2/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
رامز خالد حاج حسن

مكتبة المعارؼ -

ترتيب الموضوعات البن الجوزي

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

عناية
كماؿ بن بسيوني زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

العلل المتناىية في األحاديث الواىية

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

عناية
خليل محيي الدين الميس

دار الكتب العلمية -

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق
ياسر بن إبراىيم بن محمد

ابن القيسراني ،محمد بن طاىر

تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي

( 322ىػ)
ثماف نسخ خطية)

البديعات على الموضوعات

البغدادي ( 597ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
أحمد ( 748ىػ)

البغدادي ( 597ىػ)
تلخيص العلل المتناىية البن الجوزي

أحمد ( 748ىػ)
تذكرة الحفاظ ،أطراؼ كتاب المجروحين البن حباف

المقدسي ( 507ىػ)
تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حباف البستي ومعو نقوالت من
كتاب الضعفاء للساجي

الدارقطني ،علي بن عمر ( 385ىػ) تحقيق
خليل محمد العربي

 مكةالرياض

الرياض

بيروت
بيروت

مكتبة الرشد  -الرياض
دار الصميعي  -الرياض
مكتبة نزار مصطفى الباز
 مكةصفحة  108من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاىير 2/1

الحسين بن إبراىيم الجوزقاني

تحقيق
د .عبد الرحمن الفريوائي

دار الصميعي  -الرياض

أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي

شمس الدين الذىبي ،محمد بن

تحقيق/تعليق
د .عبد الرحمن الفريوائي

مكتبة الدار  -المدينة

موضوعات الصغاني

الحسن بن محمد القرشي الصغاني

تحقيق/تخريج/تعليق
د .نجم عبد الرحمن خلف

دار المأموف للتراث -

المنار المنيف في الصحيح من الضعيف ،أو :نقد المنقوؿ والمحك

المميز بين المردود والمقبوؿ (ضوابط الحديث الموضوع مع األمثلة)

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن
أيوب ( 751ىػ)

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

دار العاصمة  -الرياض

المنار المنيف في الصحيح والضعيف

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

تحقيق
يحيى بن عبد اهلل الثمالي

دار عالم الفوائد  -مكة

الآللىء المنثورة في األحاديث المشهورة ،أو :التذكرة في األحاديث

الزركشي  ،محمد بن عبد اهلل بن

المشتهرة

بهادر  ،الشافعي ( 794ىػ)

تحقيق
د .محمد بن لطفي الصباغ

المكتب اإلسبلمي -

المقاصد الحسنة في بياف كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

 - 5/1رسالة جامعية

( 902ىػ)

تحقيق
سفياف بن فؤاد باسويداف

الآللىء المصنوعة من األحاديث الموضوعة 3/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تخريج/تعليق
صبلح محمد محمد عويضة

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
خليل محيي الدين الميس

الهمداني ( 543ىػ)
أحمد ( 748ىػ)
( 650ىػ)

أيوب ( 751ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

المنورة

دمشق

بيروت
دار الميمنة  -المدينة
دار الكتب العلمية -
بيروت
توزيع المكتب اإلسبلمي
 بيروتصفحة  109من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .محمد بن لطفي الصباغ

المكتب اإلسبلمي -

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث

عبد الرحمن بن علي الشيباني (ابن

بيروت
دار الكتاب العربي -
لبناف

الديبع) ( 944ىػ)

الشذرة في األحاديث المشتهرة 2/1

ابن طولوف ،محمد بن علي بن

تحقيق
كماؿ بن بسيوني زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

تػنػزيو الشريعة المرفوعة عن األحاديث الموضوعة 2/1

علي بن محمد الكناني ( 963ىػ)

عناية
عبد الوىاب عبد اللطيف وغيره

دار الكتب العلمية -

تذكرة الموضوعات وفي ذيلها :قانوف الموضوعات والضعفاء

محمد بن طاىر ال َفػتَّػني ( 986ىػ)

دار إحياء التراث العربي

األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروؼ بالموضوعات الكبرى

المبل علي القاري  ،علي بن سلطاف تحقيق/تعليق
د .محمد بن لطفي الصباغ
محمد ( 1014ىػ)

المكتب اإلسبلمي -

الفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة

خمارويو الصالحي ( 953ىػ)

مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي
نجم الدين محمد بن محمد الغزي

تحقيق
خليل بن محمد العربي

مختصر المقاصد الحسنة في بياف كثير من األحاديث المشتهرة على

محمد بن عبد الباقي الزرقاني

األلسنة للسخاوي

المالكي ( 1122ىػ)

تحقيق
د .محمد بن لطفي الصباغ

إتقاف ما يحسن من األخبار الدائرة على األلسن 2/1

( 1061ىػ)

بيروت

 -بيروت

تحقيق
د .محمد بن لطفي الصباغ

( 1023ىػ)

بيروت

بيروت
دار الوراؽ  -الرياض
الفاروؽ الحديثة  -مصر
المكتب اإلسبلمي -
بيروت
صفحة  110من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما ورد على ألسنة كثير من الناس 2/1

إسماعيل بن محمد العجلوني

عناية
أحمد القبلش

مؤسسة الرسالة  -بيروت

الكشف اإللهي عن شديد الضعف والموضوع والواىي 2/1

محمد بن محمد الحسيني

تحقيق
محمد بن محمود بكار

دار العلياف – بريدة

النخبة البهية في األحاديث المكذوبة على خير البرية

محمد األمير الكبير ( 1232ىػ)

تحقيق
زىير الشاويش

المكتب اإلسبلمي -

الفوائد المجموعة من األحاديث الموضوعة

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

دار الكتب العلمية -

تػحذيػر المسلمين من األحاديث الموضوعة على سيد المرسلين

محمد بن البشير ظافر األزىري

تعليق
د .محيي الدين ديب مستو

دار ابن كثير  -دمشق

األحاديث التي ال أصل لها

سليم بن عيد الهبللي

دار الصميعي  -الرياض

الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث

أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي قرأه
د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد

دار الراية  -الرياض

تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ المدرجة والضعيفة (مرتبة على

خالد بن علي العنبري

دار المسير  -الرياض

( 1162ىػ)
الطرابلسي ( 1177ىػ)

( 1250ىػ)
( 1311ىػ)

بيروت

بيروت

أبواب الفقو)
متن الزيادات الضعيفة في المتوف الصحيحة

عبد العزيز بن محمد السدحاف

دار التوحيد للنشر -
الرياض
صفحة  111من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

صوف الشرع الحنيف ببياف الموضوع والضعيف

عمرو عبد المنعم سليم

مكتبة الضياء  -طنطا

أحاديث السنن األربعة الموضوعة (حكم العبلمة األلباني)

محمد شوماف الرملي

دار ابن عفاف  -القاىرة

التحديث بما قيل :ال يصح فيو حديث

بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1429

دار الهجرة  -الثقبة

تحصيل ما فات (التحديث بما قيل ال يصح فيو حديث)

عمرو عبد المنعم سليم

دار الضياء  -طنطا

األحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة 2/1

أسامة بن عطايا العتيبي

مكتبة الرشد  -الرياض

إسعاؼ األخيار بما اشتهر ولم يصح من األحاديث واآلثار والقصص

محمد بن عبد اهلل باموسى

مكتبة األسدي  -مكة

ىػ)

واألشعار 2/1
النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة

أبو إسحاؽ الحويني

تكميل النفع بما لم يثبت بو وقف وال رفع

محمد عمرو عبد اللطيف

الكبلـ على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي صلى اهلل عليو

عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار الصحابة للتراث -
مصر
مكتبة التوعية اإلسبلمية
 مصردار المحدث  -الرياض

وسلم (مكرر في كتب الغلو في القبور)
صفحة  112من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

اسم الكتاب

المؤلف

األحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في

محمود بن محمد المبلح

نوع الدراسة

مكتبة العلوـ والحكم -

تفسيره

مصر

األحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الشيخ عبد العزيز بن

عبد العزيز مختار إبراىيم األمين

باز رحمو اهلل في (مجموع فتاوى ومقاالت من )29-1

الناشر

مكتبة الرشد  -الرياض

التحفة الكريمة في بياف كثير من األحاديث الموضوعة والسقيمة

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

دار أصالة الحاضر -

أحاديث ضعاؼ وعليها العمل ببل خبلؼ

عاطف بن حسن الفاروقي

تقديم
طارؽ بن عوض اهلل

مكتبة التوعية اإلسبلمية

موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة 15/1

علي حسن الحلبي وجماعة

مكتبة المعارؼ -

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة 14/1

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ للنشر

( 1420ىػ)

والتوزيع

( 1420ىػ)

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة لؤللباني ( 4/1مجردة من
ضعيف الجامع الصغير وزيادتو 3/1
ضعيف سنن أبي داود

 -مصر

الرياض

عناية
مشهور بن حسن آؿ سلماف

التخريج مرتبة على األبواب الفقهية)

الرياض

مكتبة المعارؼ -
الرياض

محمد ناصر الدين األلباني

المكتب اإلسبلمي -

( 1420ىػ)

بيروت

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

( 1420ىػ)

الرياض
صفحة  113من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

ضعيف سنن الترمذي

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

( 1420ىػ)

الرياض

ضعيف سنن النسائي

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

ضعيف سنن ابن ماجو

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

ضعيف الترغيب والترىيب

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

الرياض

( 1420ىػ)

الرياض

( 1420ىػ)

الرياض

( 1420ىػ)

مسند الفردوس  ،وىو الفردوس بمأثور الخطاب 6/1

شيرويو بن شهردار الديلمي (509

تحقيق
سيد بسيوني زغلوؿ

دار الكتب العلمية -

فردوس األخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب ومعو

شيرويو بن شهردار الديلمي (509

تسديد القوس البن حجر 5/1

ىػ)

تحقيق
فواز زمرلي ومعتصم البغدادي

دار الكتاب العربي -

ىػ)

بيروت
لبناف

صفحة  114من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث جامـعة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

شرح األربعين النووية

أحمد بن فرح األشبيلي ( 699ىػ)

تحقيق
د .يوسف نجم عبود

دار الغرب اإلسبلمي -

كتاب التعيين في شرح األربعين

نجم الدين سليماف بن عبد القوي

تحقيق
أحمد حاج محمد عثماف

المكتبة المكية  -مكة

المعين على تفهم األربعين

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق/دراسة
د .دغش بن شبيب العجمي

مكتبة أىل األثر -

المعين على تفهم األربعين

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق
عبد العاؿ مسعد

الفاروؽ الحديثة  -مصر

التبيين في شرح األربعين

ابن جماعة ،محمد بن أبي بكر

تحقيق/تعليق
عبد المجيد جمعة الجزائري

دار الميراث النبوي –

شرح األربعين النووية  -وتصحيح خطأ نسبتو إلى ابن دقيق العيد

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
محمد عبد الحكيم القاضي

دار الثريا  -الرياض

مبل علي بن سلطاف القاري الهروي

تحقيق/دراسة
د .سليماف بن عبد اهلل أبا الخيل

ابن حجر الهيتمي  ،أحمد بن

تحقيق
عادؿ بن أحمد إبراىيم

إبراىيم بن مرعي الشبرخيني

تحقيق/تعليق
أحمد الحداد

الطوفي ( 716ىػ)

األنصاري الشافعي ( 804ىػ)

األنصاري الشافعي ( 804ىػ)
( 819ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)
المبين المعين لفهم األربعين النووية 2/1

( 923ىػ)
الفتح المبين بشرح األربعين

محمد ( 974ىػ)
الفتوحات الوىبية بشرح األربعين حديثا النووية

( 1106ىػ)

تونس

الكويت

الجزائر

دار العاصمة  -الرياض
مكتبة فياض  -مصر
دار الصميعي  -الرياض

صفحة  115من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث جامـعة

اسم الكتاب

المؤلف

شرح األربعين النووية

محمد بن صالح بن عثيمين

نوع الدراسة

الناشر
دار الثريا  -الرياض

( 1421ىػ)
المنحة الربانية في شرح األربعين النووية

صالح بن فوزاف الفوزاف

شرح األربعين النووية المختصر

سعد بن ناصر الشثري

عناية
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

دار العاصمة  -الرياض
دار كنوز أشبيليا -
الرياض

شرح األربعين النووية

صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

دار العاصمة  -الرياض

شرح أحاديث من األربعين النووية

تقي الدين الهبللي ( 1407ىػ)

تحقيق
علي بن أحمد الكندي المرر

الدار األثرية  -الجزائر

الرياض الزكية في شرح األربعين النووية

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

جامع العلوـ والحكم

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن
ابن أحمد ( 795ىػ)

إيقاظ الهمم المنتقى من جوامع الكلم في شرح خمسين حديثا من

دار ابن الجوزي  -الدماـ
عناية
طارؽ بن عوض اهلل

سليم بن عيد الهبللي

دار ابن الجوزي  -الدماـ
دار ابن الجوزي  -الدماـ

جوامع الكلم البن رجب
مختصر جامع العلوـ والحكم لئلماـ الحافظ ابن رجب الحنبلي

اختصار/تعليق
محمد بن سليماف المهنا

دار ابن الجوزي  -الدماـ

صفحة  116من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث جامـعة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

مختصر جامع العلوـ والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

ىشاـ بن محمد سعيد الزبرغش

مدار الوطن  -الرياض

فتح القوي المتين في شرح األربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

دار ابن عفاف  -الخبر

التحفة الربانية في شرح األربعين حديثا النووية  ،ومعها :شرح األحاديث

إسماعيل بن محمد األنصاري

دار الصميعي  -الرياض

اآلالء الربانية في شرح األربعين النووية ،مع شرح زوائد ابن رجب رحمو

عبد المحسن بن عبد اهلل الزامل

دار ابن الجوزي  -الدماـ

الفوائد المستنبطة من األربعين النووية وتتمتها الرجبية ،ويليها :الفوائد

عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

رياض الصالحين من كبلـ سيد المرسلين

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق/تخريج
جماعة من العلماء/الشيخ األلباني

رياض الصالحين من كبلـ سيد المرسلين (عليو أحكاـ األلباني)

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق
عصاـ موسى ىادي

رحمهما اهلل

التي زادىا ابن رجب الحنبلي

اهلل

المستنبطة من كتاب الرقاؽ والتوحيد من مختصر البخاري للزبيدي

( 1417ىػ)

إعداد
د .عبد المحسن العسكر

تعليق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

دار التوحيد للنشر -
الرياض

المكتب اإلسبلمي -
بيروت
دار الصديق  -الجبيل
غراس  -الكويت

صحيح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين

سليم بن عيد الهبللي

قطوؼ من رياض الصالحين

صالح بن عبد الرحمن الحصين

المكتب التعاوني في

( 1434ىػ)

المدينة المنورة
صفحة  117من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث جامـعة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

شرح رياض الصالحين 6/1

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

( 1421ىػ)

ابن صالح العثيمين

بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين 3/1

سليم بن عيد الهبللي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

الضياء البلمع من األحاديث القدسية الجوامع (مع الشرح)

صالح بن فوزاف الفوزاف

دار ابن خزيمة  -الرياض

بهجة قلوب األبرار وقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تخريج
بدر بن عبد اهلل البدر

مكتبة السندس -

بهجة قلوب األبرار وقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق/تعليق
نادر بن سعيد التعمري

دار ابن حزـ  -بيروت

بهجة قلوب األبرار وقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق/تعليق
د .سعد الدين بن محمد الكبي

مكتبة المعارؼ -

( 1376ىػ)
( 1376ىػ)
( 1376ىػ)

الكويت

الرياض

إرشاد األخيار إلى شرح جوامع األخبار

عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير

دار ابن الجوزي  -الدماـ

األحاديث المختارة في األصوؿ واألحكاـ واآلداب وغيرىا

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

( 1376ىػ)
تحفة أىل العلم واإليماف بمختارات من األحاديث الصحيحة والحساف

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
( 1420ىػ)

عناية
عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم

دار أصالة الحاضر -
الرياض
صفحة  118من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث جامـعة

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

األربعوف حديثاً التي حث النبي صلى اهلل وسلم على حفظها

اآلجري ،محمد بن الحسين ( 360تحقيق
علي بن حسن الحلبي
ىػ)

شرح األربعين حديثا من جوامع الكلم لعلي بن سلطاف القاري

محمد حياة السندي ( 1163ىػ)

صحيح الترغيب والترىيب وضعيفو 5/1

محمد ناصر الدين األلباني

تحقيق
علي بن أحمد الكندي المرر

الناشر
المكتب اإلسبلمي -
بيروت
مؤسسة بينونة  -أبو ظبي
مكتبة المعارؼ -

الرياض

( 1420ىػ)

مختصر الترغيب والترىيب

ابن حجر ،أحمد بن علي

تحقيق
حبيب الرحمن األعظمي وغيره

مؤسسة الرسالة  -بيروت

مختصر الترغيب والترىيب في الحديث النبوي الشريف للحافظ

ابن حجر ،أحمد بن علي

حققو وأتم اختصاره
د .سائد بكداش

دار البشائر اإلسبلمية -

مشكاة المصابيح 3/1

محمد بن عبد اهلل التبريزي (741

تحقيق
الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

المكتب اإلسبلمي -

عبدالعظيم المنذري

العسقبلني ( 852ىػ)
العسقبلني ( 852ىػ)

ىػ)

بيروت
بيروت

صفحة  119من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
ناسخ الحديث ومنسوخه

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

ناسخ الحديث ومنسوخو

أبو بكر االثرـ ،أحمد بن محمد

تحقيق
عبد اهلل بن حمد المنصور

المؤلف

ناسخ الحديث ومنسوخو

ابن شاىين ،عمر بن أحمد (385

تحقيق
سمير بن أمين الزىيري

مكتبة المنار  -األردف

االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار

محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

عناية
زكريا عميرات

دار الكتب العلمية -

إخبار أىل الرسوخ في الفقو والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

عناية
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

دار ابن حزـ  -بيروت

إخبار أىل الرسوخ في الفقو والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا

دار المأموف للتراث -

إعبلـ العالم بعد رسوخو بناسخ الحديث ومنسوخو

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .أحمد بن عبد اهلل الزىراني

دار ابن حزـ  -بيروت

الناسخ والمنسوخ من األحاديث

أحمد بن محمد الرازي ( 631ىػ)

تحقيق
نشأت بن كماؿ المصري

صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ

محمد أحمد الموصلي ،المعروؼ بػ تحقيق
محمد إبراىيم عبد الرحمن فارس
(شعلة) ( 656ىػ)

( 273ىػ)
ىػ)

( 584ىػ)

البغدادي ( 597ىػ)
البغدادي ( 597ىػ)
البغدادي ( 597ىػ)

رسوخ األخبار في منسوخ األخبار (رسالة دكتوراة من الجامعة اإلسبلمية)

الجعبري ،إبراىيم بن عمر (732
ىػ)

تحقيق
د .حسن األىدؿ

بيروت

دمشق

الفاروؽ الحديثة  -مصر
مكتبة الثقافة الدينية -
مصر
مؤسسة الكتب الثقافية
 بيروتصفحة  120من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أسباب ورود الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

اللمع في أسباب الحديث

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
غياث عبد اللطيف دحدوح

دار المعرفة  -بيروت

ابن الكماؿ ( 911ىػ)
البياف والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف 3/1

ابن حمزة الحسيني ،إبراىيم بن
محمد ( 1120ىػ)

المكتبة العلمية  -بيروت

صفحة  121من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
كتب أمثال الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أمثاؿ الحديث

الرامهرمزي ،الحسن بن عبدالرحمن

تحقيق
د .عبد العلي عبد الحميد األعظمي

الدار السلفية  -الكويت

الصحيح من األمثاؿ النبوية ،وبذيلو :ضعيف األمثاؿ النبوية

أبو أويس الكردي

تقديم
مصطفى العدوي

مكتبة ابن تيمية -

كتاب األمثاؿ في الحديث النبوي

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن

تحقيق
عبد العلي عبد الحميد حامد

الدار السلفية  -بومباي

( 360ىػ)

محمد بن حياف ( 369ىػ)

القاىرة

صفحة  122من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مشكل الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

مختلف الحديث عند اإلماـ أحمد (جمعا ودراسة) ( 2/1رسالة دكتوراة)

عبد اهلل بن صالح الفوزاف

نوع الدراسة

الناشر
دار المنهاج  -الرياض

تأويل مختلف الحديث

ابن قتيبة  ،عبد اهلل بن مسلم

تحقيق
سليم بن عيد الهبللي

دار ابن القيم  -الدماـ

مشكل اآلثار 16/1

أبو جعفر ،أحمد بن محمد

تحقيق
شعيب األرناؤوط

مؤسسة الرسالة  -بيروت

تحفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار (للطحاوي) 10/1

خالد الرباط

دار بلنسية  -الرياض

مختلف الحديث عند اإلماـ ابن عبد البر  -عرضا ودراسة 2/1

عبد اهلل بن جابر الحمادي

دار كنوز أشبيليا -

المغيث من مختلف الحديث

محمود بن طاىر بن المظفر

الدينوري ( 276ىػ)

الطحاوي ( 322ىػ)

السنجاري (توفي بعد  600ىػ)
اتحاؼ الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

أبو البقاء العكبري  ،عبد اهلل بن
الحسين البغدادي ( 616ىػ)

منهج الحافظ ابن حجر في تأويل مختلف الحديث وأثره في نقد

محمد ناصري

الرياض

تحقيق/دراسة
محمد بن دليم القحطاني
عناية
وحيد عبد السبلـ بالي

دار الصميعي  -الرياض
دار أصداء المجتمع -
بريدة
دار ابن حزـ  -بيروت

الحديث
شبهات وإشكاالت حوؿ بعض األحاديث واآليات (تقدـ في فئة التفسير) عبد العزيز بن باز وغيره

دار الثبات  -الرياض

صفحة  123من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
مشكل الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

تصحيح األخطاء واألوىاـ الواقعة في فهم أحاديث النبي عليو الصبلة

رائد صبري ابن أبي علقة

نوع الدراسة

الناشر
رمادي للنشر  -الدماـ

والسبلـ
أحاديث العقيدة التي يوىم ظاىرىا التعارض في الصحيحين ( 2/1تقدـ

سليماف بن محمد الدبيخي

إشكاؿ وجوابو في حديث أـ حراـ بنت ملحاف (متعلق باالختبلط -

علي بن عبد اهلل الصياح

في بحوث متنوعة في العقيدة)
مكرر في كتب النساء)

مكتبة دار البياف الحديثة
 -الطائف

تقديم
عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد

دار المحدث  -الرياض

صفحة  124من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
غريب الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

غريب الحديث

أبو عبيد  ،القاسم بن سبلـ الهروي

تحقيق
د .حسين محمد محمد شرؼ

الهيئة العامة للمطابع

غريب الحديث 3/1

ابن قتيبة  ،عبد اهلل بن مسلم

تحقيق
د .عبد اهلل الجبوري

دار الغرب اإلسبلمي -

غريب الحديث

الحربي ،إبراىيم بن إسحاؽ (285

تحقيق ودراسة
د .سليماف بن إبراىيم العايد

جامعة أـ القرى  -مكة

الدالئل في غريب الحديث 5/1

القاسم بن ثابت السرقسطي ( 302تحقيق
د .محمد بن عبد اهلل القناص
ىػ)

مكتبة الرشد  -الرياض

( 224ىػ)
الدينوري ( 276ىػ)
ىػ)

األميرية  -القاىرة
بيروت

الغريبين في القرآف والحديث ( 6/1تقدـ في بحوث لغوية  -تفسير)

أبو عبيد ،أحمد بن محمد الهروي

تحقيق
أحمد فريد المزيدي

دار الباز  -مكة

تفسير غريب ما في الصحيحين

محمد بن فتوح الحميدي (488

تحقيق
د .زبيدة بنت محمد

مكتبة السنة  -مصر

الزمخشري ،محمود بن عمرو

تحقيق
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل

( 401ىػ)
ىػ)

الفائق في غريب الحديث

( 538ىػ)

دار المعرفة  -بيروت

مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار ،ومعو تعقبات ابن قرقوؿ في المطالع

عياض بن موسى اليحصبي (544

دار الكماؿ المتحدة -

3/1

ىػ)

دمشق

مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار 3/1

عياض بن موسى اليحصبي (544
ىػ)

تحقيق/تخريج
صالح بن أحمد الشامي

دار القلم  -دمشق

صفحة  125من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
غريب الحديث

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المجموع المغيث في غريبي القرآف والحديث ( 6/1تقدـ في قسم

محمد بن أبي بكر المديني

التفسير :بحوث لغوية)

األصفهاني ( 581ىػ)

تحقيق
عبد الكريم الغرباوي

مركز إحياء التراث -

غريب الحديث

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .عبد المعطي أمين قلعجي

دار الكتب العلمية -

النهاية في غريب الحديث

أبو السعادات المبارؾ بن محمد،

عناية
طاىر الزاوي

دار الكتب العلمية -

التأويل في غريب الحديث من خبلؿ كتاب النهاية البن األثير

علي بن عمر السحيباني

الجامع في غريب الحديث ( 5/1ويشتمل على غريب الحديث البن

األثير والحاشية عليو ألبي عبيد وابن قػتػيػبة وتعقبات الزمخشري

البغدادي ( 597ىػ)

المعروؼ بابن األثير ( 606ىػ)

جامعة أـ القرى
بيروت
بيروت

مكتبة الرشد  -الرياض
جمع
عبد السبلـ بن محمد علوش

مكتبة الرشد  -الرياض

صفحة  126من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
فضائل البلدان وتواريخها

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار 2/1

محمد بن عبد اهلل األزرقي (250

تحقيق/دراسة
د .عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش

مكتبة األسدي  -مكة

أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو 6/1

الفاكهي  ،محمد بن إسحاؽ

تحقيق
د .عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش

مكتبة األسدي  -مكة

العقد الثمين في تاريخ البلد األمين

الفاسي  ،محمد بن أحمد الحسني

تحقيق
محمد حامد الفقي

مؤسسة الرسالة  -بيروت

الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد األمين

النجم عمر بن فهد محمد بن

تحقيق
د .عبد الملك بن عبد اهلل بن دىيش

دار خضر  -بيروت

إتحاؼ الورى بأخبار أـ القرى 5/1

النجم عمر بن فهد محمد بن

تحقيق
فهيم محمد شلتوت

مركز البحث العلمي

منائح الكرـ في أخبار مكة والبيت ووالة الحرـ 6/1

علي بن تاج الدين بن تقي الدين

تحقيق
د .جميل عبد اهلل المصري

جامعة أـ القرى  -مكة

ىػ)
( 353ىػ)
( 832ىػ)

محمد ( 885ىػ)
محمد ( 885ىػ)

السنجاري ( 1125ىػ)
إفادة األناـ بذكر أخبار البلد الحراـ ( 7/1ذكر أحداث إلى النصف

عبد اهلل محمد غازي ( 1365ىػ)

وإحياء التراث اإلسبلمي

مكتبة األسدي  -مكة

الثاني من القرف الثالث عشر)
تاريخ مكة  -دراسات في السياسة والعلم واإلجتماع والعمراف 2/1

أحمد السباعي

الحجر األسود  -موسوعة علمية تشتمل على دراسة حديثية عقدية

عبد اهلل بن أحمد بن لمح

دارة الملك عبد العزيز
 الرياضالناشر المتميز  -المدينة

تاريخية فقهية
صفحة  127من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
فضائل البلدان وتواريخها

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أسرار وفضائل الحجر األسود

مجدي بن فتحي السيد

دار الراية  -الرياض

مقاـ إبراىيم عليو السبلـ  -تاريخو وأحكامو وما ورد فيو من آثار

يوسف بن عبد اهلل الصمعاني

دار المأثور  -الرياض

خصائص جزيرة العرب

بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1429

دار ابن الجوزي  -الدماـ

ىػ)

تاريخ المدينة

ابن زبالة  ،محمد بن الحسن

تحقيق/دراسة
صبلح عبد العزيز بن سبلمة

مركز بحوث ودراسات

كتاب أخبار المدينة النبوية ( ،)4/1ويليو :الكلمات المفيدة على أخبار

عمر بن شبة النميري البصري

تحقيق/تعليق
عبد اهلل بن محمد الدويش ( 1408ىػ)

دار العاصمة  -الرياض

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 2/1

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

دار الكتب العلمية -

( 902ىػ)

بيروت

المدينة

الدرة الثمينة في أخبار المدينة

( 199ىػ)
( 262ىػ)

ابن النجار  ،محمد بن أحمد

تحقيق
نشأت بن كماؿ المصري

ابن النجار  ،محمد بن أحمد

تحقيق/تخريج
عبد الرزاؽ المهدي

الفتوحي ( 972ىػ)
تاريخ المدينة النبوية المسمى (الدرة الثمينة في أخبار المدينة)

الفتوحي ( 972ىػ)
فضل المدينة وآداب سكناىا وزيارتها

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المدينة

دار المؤيد  -الرياض
دار الزماف  -المدينة
دار التوحيد للنشر -
الرياض
صفحة  128من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
فضائل البلدان وتواريخها

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

األحاديث الواردة في فضائل المدينة

صالح بن حامد الرفاعي

دار الخضيري  -المدينة

التاريخ الشامل للمدينة المنورة 3/1

عبد الباسط بدر

المؤلف

فضائل القدس

ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي

تخريج أحاديث فضائل الشاـ ودمشق ألبي الحسن علي بن محمد

محمد ناصر الدين األلباني

المكتب اإلسبلمي -

تخريج أحاديث فضائل الشاـ ودمشق ألبي الحسن علي بن محمد

محمد ناصر الدين األلباني

مكتبة المعارؼ -

فضائل الشاـ

ابن عبد الهادي  ،محمد بن أحمد

دار لؤي  -دمشق

الربَػعي المالكي ( 444ىػ) ،ومعو (مناقب الشاـ وأىلو) البن تيمية
الربَػعي المالكي ( 444ىػ)

البغدادي ( 597ىػ)

تحقيق وتعليق
عمرو عبد العظيم نيازي شريف

( 1420ىػ)

مكتبة اإلماـ البخاري -

مصر

بيروت

الرياض

( 1420ىػ)

المقدسي ( 744ىػ)
فضائل الشاـ

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن
ابن أحمد ( 795ىػ)

موسوعة بيت المقدس وببلد الشاـ الحديثية
األحاديث األربعوف الفلسطينية

تحقيق/تقديم
سامي محمد  /الشيخ عبد اهلل السعد
إعداد
مجموعة من الباحثين

جهاد جميل العايش

مدار الوطن  -الرياض
مركز بيت المقدس
للدراسات  -الكويت
مركز بيت المقدس
للدراسات  -الكويت
صفحة  129من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
ردود علمية حديثية

اسم الكتاب

المؤلف

القوؿ المفيد في الذب عن جامع المسانيد ،ومعو تصويبات وتنبيهات

زىير بن ناصر الناصر

نوع الدراسة

الناشر
دار الخضيري  -المدينة

على التماـ الحسن ألبي عبد اهلل عبد السبلـ علوش
التنكيل لما ورد في تهذيب الكوثري من األباطيل 2/1

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

كشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانو على أىل السنة

علي بن حسن الحلبي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المناف لكتب األئمة الرجيحة ،

محمد ناصر الدين األلباني

دار ابن عفاف  -الخبر

المستشرقوف والسنة  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي ()1

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

أضواء على حديث :خلَق اهلل التربة  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

ومن تضعيفو لمئات األحاديث الصحيحة

()4

( 1386ىػ)

( 1420ىػ)
(المرصفي)

تعليق وتخريج
محمد ناصر الدين األلباني وغيره

مكتبة المعارؼ -

الرياض

(المرصفي)

شبهات حوؿ أحاديث الرجم وردىا  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي

سعد محمد محمد الشيخ

()5

(المرصفي)

أحاديث الختاف حجيتها وفقهها  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي

سعد محمد محمد الشيخ

()6

(المرصفي)

دفاع عن حديث فضائل أبي سفياف رضي اهلل عنو  -سلسلة :دفاع عن

سعد محمد محمد الشيخ

الحديث النبوي ()7

(المرصفي)

شركة الرياف  -بيروت
شركة الرياف  -بيروت
شركة الرياف  -بيروت

صفحة  130من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
ردود علمية حديثية

اسم الكتاب

المؤلف

حديث السحر في الميزاف  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي ()8

سعد محمد محمد الشيخ

نوع الدراسة

الناشر
شركة الرياف  -بيروت

(المرصفي)
ردود أىل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبياف بعد محمد رشيد

مقبل بن ىادي الوادعي (1422

دار اآلثار  -صنعاء

حديث حد الردة في ضوء أصوؿ التحديث رواية ودراية  -سلسلة :دفاع

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

أحاديث حد السرقة في ضوء أصوؿ التحديث رواية ودراية  -سلسلة:

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

شبهات حوؿ حديث الجساسة وردىا  -سلسلة :دفاع عن الحديث

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

حديث بدء الوحي في الميزاف  -سلسلة :دفاع عن الحديث النبوي

سعد محمد محمد الشيخ

شركة الرياف  -بيروت

()13

(المرصفي)

اإلعبلـ في إيضاح ما خفي على الشيخ اإلماـ (تعقبات حديثية على

فهد بن عبد اهلل السنيد

رضا عن السلفية

عن الحديث النبوي ()9

دفاع عن الحديث النبوي ()10
النبوي ()11

ىػ)

(المرصفي)

(المرصفي)
(المرصفي)

مكتبة السنة  -مصر

الشيخ األلباني)
اإلجماؿ في الرد على من طعن في أحاديث صياـ ست من شواؿ (رد
على الشيخ عدناف عبد القادر)

محمد بن زايد العتيبي

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت

صفحة  131من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
األحاديث القدسية

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

جامع األحاديث القدسية ( 3/1موسوعة)

عصاـ الدين الصبابطي

دار الحديث  -القاىرة

األحاديث القدسية (جمعا ودراسة) 2/1

عمر علي عبد اهلل

مكتبة العلوـ والحكم -

األحاديث القدسية في الكتب الستة  -جمعا ودراسة

عبد العزيز مختار إبراىيم األمين

مكتبة الرشد  -الرياض

األحاديث القدسية األربعينية

مبل علي بن سلطاف القاري الهروي

الضياء البلمع من األحاديث القدسية الجوامع (مع الشرح)  -تقدـ في

صالح بن فوزاف الفوزاف

فئة :أحاديث جامعة

( 923ىػ)

المدينة

تحقيق
عبد العزيز مختار إبراىيم األمين

مكتبة الرشد  -الرياض
دار ابن خزيمة  -الرياض

صفحة  132من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث موضوعية

نوع الدراسة

اسم الكتاب

المؤلف

أربعوف حديثا من أصح الصحيح في حق الحق سبحانو وحق الخلق

محمد سالم بن أحمد الجكني

الخمسين في توحيد إلو العالمين  50 -حديثا نبويا في التوحيد

أحمد بن علي القفيلي

األربعوف حديثا في قواعد من األحكاـ الشرعية وفضائل األعماؿ والزىد

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

األربعوف حديثا في الجهاد (تقدـ في األجزاء الحديثية)

ابن عساكر ،عبد الرحمن بن محمد تحقيق
عبد اهلل بن يوسف
( 620ىػ)

ابن الكماؿ ( 911ىػ)

األربعوف في تعظيم الدماء

مشعل بن ناصر الغيث

األربعوف حديثا في الدعوة والدعاة

علي بن حسن الحلبي

أربعوف حديثا في التربية والمنهج

عبد العزيز بن محمد السدحاف

أربعوف حديثا  ،كل حديث في خصلتين

صالح بن غانم السدالف (1439

2285

الناشر
مكتبة الرشد  -الرياض
مكتبة عباد الرحمن -
مصر

تحقيق
باحث بن أحمد الخزرجي األنصاري

تقديم
د .عبد اهلل بن محمد الغنيماف

دار المنارة  -جدة

دار الخلفاء للكتاب

اإلسبلمي  -الكويت

دار أطلس الخضراء -
الرياض

دار ابن القيم  -الدماـ
تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

الدار األثرية  -الجزائر
دار بلنسية  -الرياض

ىػ)
أربعوف حديثا  ،كل حديث في ثبلث خصاؿ

صالح بن غانم السدالف (1439

دار بلنسية  -الرياض

ىػ)
صفحة  133من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث موضوعية

اسم الكتاب

المؤلف

أربعوف حديثا  ،كل حديث في خمس خصاؿ

صالح بن غانم السدالف (1439

نوع الدراسة

الناشر
دار بلنسية  -الرياض

ىػ)
أربعوف حديثا ،كل حديث في ست خصاؿ

صالح بن غانم السدالف (1439

دار بلنسية  -الرياض

األربعوف حديثا في الشخصية اإلسبلمية

علي بن حسن الحلبي

دار ابن القيم  -الدماـ

كتاب فيو أربعوف حديثا عن أربعين شيخا في أربعين معنى وفضيلة

أحمد بن المقرب الكرخي (563

األربعوف حديثا في حق وفضل وبر الوالدين

فايز فطيس عبد الرحمن

مؤسسة الجريسي -

األربعوف حديثا في الرقة والبكاء

محمد خير رمضاف يوسف

دار ابن حزـ  -بيروت

األربعوف في الشفقة والرحمة

عطا اهلل بن عبد الغفار السندي

دار أضواء السلف -

أربعوف حديثا في اصطناع المعروؼ

المنذري ،عبد العظيم بن عبدالقوي

ىػ)

ىػ)

تحقيق
صبلح بن عايض الشبلحي

دار ابن حزـ  -بيروت

الرياض

الرياض
( 656ىػ)
األربعوف لتنبيو األناـ إلى فضل االجتماع على الطعاـ

يحيى بن علي الحجوري

وزارة األوقاؼ والشؤوف

شرح/تعليق
)
ػ
ى
803
(
السلمي
إبراىيم
محمد بن
اإلسبلمية  -المغرب
دار اآلثار  -صنعاء

صفحة  134من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
أحاديث موضوعية

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أحاديث الطب النبوي في الكتب الستة

أحمد بن محمد زبيلة

كتاب األربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجو وشرحها

عبد اللطيف بن يوسف البغدادي

طب النبي صلى اهلل عليو وسلم

جعفر بن محمد المستغفري ( 432تحقيق
د .أحمد بن فارس السلوـ
ىػ)

المؤلف

األمور المباركة في السنة النبوية (دراسة تحليلية حديثية)

لطيفة بنت محسن القرشي

مدار الوطن  -الرياض

أحاديث العين  -دراسة حديثية موضوعية

انتصار بنت إبراىيم العمر

دار ابن الجوزي  -الدماـ

اإلصابة في صحة حديث الذبابة (يبحث في صحة الحديث من النواحي

خليل إبراىيم مبل ماطر

دار القبلة للثقافة

( 629ىػ)

دار القاسم  -الرياض
تحقيق
د .عبد اهلل كنوف

الفقهية والطبية والحديثية)

وزارة األوقاؼ والشؤوف
اإلسبلمية  -المغرب

االسبلمية  -جدة

األربعوف الرياضية (أربعوف حديثا في فضائل الرياضة)

محمد خير رمضاف يوسف

دار طيبة  -الرياض

األحاديث الواردة في اللعب والرياضة  -دراسة حديثية فقهية

صالح بن فريح البهبلؿ

دار ابن الجوزي  -الدماـ

أحاديث الشتاء (سلسلة السيوطيات )1 -

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن
ابن الكماؿ ( 911ىػ)

تحقيق
د .عبد الجواد حماـ

دار المقتبس  -بيروت

صفحة  135من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروحات حديثية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير (تقدـ في كتب التفسير)

ابن قتيبة  ،عبد اهلل بن مسلم

تحقيق
مرواف العطية ومحسن خرابة

دار ابن كثير  -دمشق

التحبير إليضاح معاني التيسير (أي تيسير الوصوؿ ألحاديث جامع

الصنعاني  ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة الرشد  -الرياض

التنوير شرح «الجامع الصغير» 11/1

الصنعاني  ،محمد بن إسماعيل

تحقيق
د .محمد إسحاؽ آؿ إبراىيم

دار السبلـ  -الرياض

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 6/1

المناوي  ،محمد بن عبد الرؤوؼ

دار المعرفة  -بيروت

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/1

المباركفوري  ،عبيد اهلل بن محمد

المكتبة السلفية -

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 11/1

المبل علي القاري  ،علي بن سلطاف عناية
جماؿ عيتاني
محمد ( 1014ىػ)

دار الكتب العلمية -

الدينوري ( 276ىػ)
األصوؿ  -وىو اختصار الزبيدي لجامع البن األثير) 7/1

( 1182ىػ)
( 1182ىػ)

( 1031ىػ)

باكستاف

( 1414ىػ)

شرح الطػيػبػي على مشكاة المصابيح المسمى "الكاشف عن حقائق

شرؼ الدين الحسين بن عبد اهلل

السنن" -مصدرا بمقدمة في علوـ الحديث ومصطلحو 13/1

الطػيػبػي

تحقيق
د .عبد الحميد ىنداوي

مناؿ الطالب في شرح طواؿ الغرائب

أبو السعادات ،المبارؾ بن محمد

تحقيق
محمود محمد الطناحي

بن األثير الجزري ( 606ىػ)

بيروت
مكتبة نزار مصطفى الباز
 مكةمكتبة الخانجي -
القاىرة

صفحة  136من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروح أحاديث مفردة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

شرح حديث :إنما األعماؿ بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى (ويقع في

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

مكتبة السبلـ العالمية -

مجموع الفتاوى )284 - 244/18

( 728ىػ)

القاىرة

حديث :إنما األعماؿ بالنيات (دراسة مختصرة)

صالح بن غانم السدالف (1439

دار بلنسية  -الرياض

شرح حديث :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (وتقع في مجموع

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

مكتبة األصالة األثرية -

الفتاوى )209 - 136/18

ىػ)

جدة

( 728ىػ)

اإليضاح المرشد من الغي في الكبلـ على حديثُ :حػبب من دنياكم إلي

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن

تحقيق
سالم بن غتر الظفيري

المؤلف

المحجة في سير الدلجة "شرح حديث :لن ينجي أحدا منكم بعملو"

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق
يحيى مختار غزاوي

دار البشائر اإلسبلمية -

ورثة األنبياء شرح حديث أبي الدرداء  -شرح حديث :من سلك طريقا

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

يبتغي بو علما (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

شرح حديث :ما ذئباف جائعاف (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

شرح حديث عمار بن ياسر رضي اهلل عنو (يقع ضمن مجموع رسائل ابن

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

( 902ىػ)

ابن أحمد ( 795ىػ)

ابن أحمد ( 795ىػ)
شرح حديث :لبيك اللهم لبيك (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

بيروت

الفاروؽ الحديثة  -مصر
الفاروؽ الحديثة  -مصر
الفاروؽ الحديثة  -مصر

صفحة  137من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروح أحاديث مفردة

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

شرح حديث :مثل اإلسبلـ (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

الحكم الجديرة باإلذاعة من قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم :بعثت

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

جزء من الكبلـ على حديث شداد بن أوس :إذا كنز الناس الذىب

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

البشارة العظمى للمؤمن بأف حظو من النار الحمى (يقع ضمن مجموع

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

جزء من الكبلـ على حديث :يتبع الميت ثبلث (يقع ضمن مجموع

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

شرح حديث :إف أغبط أوليائي (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

الفاروؽ الحديثة  -مصر

نور االقتباس في مشكاة وصية النبي صلى اهلل عليو وسلم البن عباس

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

(يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

اختيار األولى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى (يقع ضمن مجموع

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع (يقع ضمن

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

مجموع رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد الحلواني

ابن أحمد ( 795ىػ)
بالسيف بين يدي الساعة (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

والفضة (يقع ضمن مجموع رسائل ابن رجب)

رسائل ابن رجب)
رسائل ابن رجب)

ابن أحمد ( 795ىػ)
ابن أحمد ( 795ىػ)

ابن أحمد ( 795ىػ)
ابن أحمد ( 795ىػ)
ابن أحمد ( 795ىػ)

الفاروؽ الحديثة  -مصر
الفاروؽ الحديثة  -مصر
الفاروؽ الحديثة  -مصر

صفحة  138من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروح أحاديث مفردة

اسم الكتاب

المؤلف

تأمبلت في مماثلة المؤمن للنخلة

عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن عفاف  -الخبر

قطر الولي على حديث الولي (شرح حديث :من عادى لي وليا)

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق
السيد يوسف أحمد

دار الكتب العلمية -

نػثر الجوىر على حديث أبي ذر "يا عبادي إني حرمت الظلم ...

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق/دراسة
أحمد بن محمد المصلحي

دار ابن حزـ

حديث :الكيس من داف نفسو وعمل لما بعد الموت  -دراسة إلطالة

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث بعث معاذ رضي اهلل عنو إلى اليمن  -رواية ودراية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :احفظ اهلل يحفظك  -رواية ودراية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :من رأى منكم منكرا  -رواية ودراية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :ال تغضب  -دراسة حديثية دعوية نفسية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

خير وأحب إلى اهلل  -وقفات وتأمبلت
حديث :المؤمن القوي ٌ

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

الحديث"

عمر اإلنساف

( 1250ىػ)
( 1250ىػ)

بيروت

صفحة  139من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروح أحاديث مفردة

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

حديث بدء الوحي  -وقفات وتأمبلت

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :عجبا ألمر المؤمن  -دراسة حديثية دعوية نفسية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :بادروا باألعماؿ ستا  -دراسة حديثية دعوية نفسية

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث اإلحساف وأثره النفسي  -وقاية وعبلجا

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

ػل ما بعثني اهلل من الهدى والعلم  -دراسة حديثية دعوية
حديثَ :مػثَ ُ

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :إف اهلل رفيق يحب الرفق  -وقفات وتأمبلت

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :تركت فيكم أمرين  -دراسة لمصدرية التلقي في ىذا الدين

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث :ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإليماف  -وقفات وتأمبلت

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

حديث( :قل آمنت باهلل ثم استقم)

فالح بن محمد الصغير

دار ابن األثير  -الرياض

صفحة  140من 141

الفئة :
الموضوع :

حديث

08
شروح أحاديث مفردة

اسم الكتاب

المؤلف

دراسة حديث نضر اهلل امرأ سمع مقالتي  -رواية ودراية (تقع في المجلد

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

نوع الدراسة

الناشر
دار التوحيد  -الرياض

الثاني من مجموع :كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح حديث جبريل في تعليم الدين

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

دار المغني  -الرياض

شرح حديث سيد االستغفار

عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

دار الفضيلة  -الجزائر

المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة (حديث ابن عباس :كاف

عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

دار الفضيلة  -الجزائر

سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين

عبد العزيز الدىلوي ( 1237ىػ)

مكتبة اإلماـ البخاري -

النبي صلى اهلل عليو وسلم إذا قاـ من الليل يتهجد قاؿ )...

ترجمة وتعليق
)
ػ
ى
1344
(
األلوسي
شكري
محمود
مصر
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