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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

 رس بعوالي الكتب المؤلفة فيفهعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

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

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

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

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

 .والسلوك

، لتقريب الوصول إلى المعلومة الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

الفهرس الكبير لمؤلفات «وهذا الفهرس هو في الحقيقة فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  مطلوبة.ال

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك

ما كان من خطأ فبقصوري و  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobصفحتي الخاصة  في الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى الله على نبينا محمد ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،، ،ومن تبعهم بإحسان

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

علم علوم احلديث :املوضوع 
06:الفئة  علوم احلديث

:السماع والقراءة واإلجازة وأمهيتها يف العصور املتقدمة واملتأخرة، ويليه
ثبت الشيخ حممد سليم توكلنا

–دار احلديث الكتانية ( هـ1323)حممد سليم توكلنا 
املغرب

حتقيق
حممد بن أمحد التمتماين

دار احملدثني للتحقيقاتملفي بن حسن الشهريالتاريخ وأمهيته يف رواية احلديث ومعرفة الرجال
القاهرة- العلمية 

مصر- دار اإلمام أمحد وصي هللا بن حممد عباسعلم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية

اإلمام علي بن املديين)دراسة نظرية تطبيقية - أتصيل علم علل احلديث 
(منوذجا، مشتمال على اإلجازة مبروايته وآاثره

مكة- دار طيبة اخلضراء طارق بن عودة العودة

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرعلم األثبات ومعاجم الشيوخ واملشيخات وفن كتابة الرتاجم
الرايض

مذكرة يف رجال احلديث وفضل اإلسناد وعناية األمة اإلسالمية وحدها
واختصاصها به وطبقات الرجال

الكويت- دار الظاهرية جلنة من الباحثني مراجعة وهتذيب الشيخ
أمحد حممد شاكر

مكة- دار طيبة اخلضراء فواز بن منصر سامل الشاووشدراسة وصفية حتليلية- املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وعلوم احلديث 

بريوت- دار اللؤلؤة أشرف خليفة السيوطي3/1النشأة والتطور ومناهج املصنفني - السؤاالت احلديثية 

118   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد التخريج ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

بريوت- مؤسسة الرسالة بشار عواد معروف ومجاعةالتحقيق بني ضبط النص والتعليق عليه

الرايض– مركز ابن تيمية ذايب بن سعد الغامديحراسة الكتاب املعاصر من األخطاء والتغريب– صيانة الكتاب  راجعه وقدم له
زهري الشاويش

الطائف- دار الفاروق عثمان بن عبد القادر الصويفأخطار على املراجع العلمية ألئمة السلف

-دار الغرب اإلسالمي بشار عواد معروفحتقيق النصوص بني أخطاء املؤلفني وإصالح الرواة والنساخ احملققني
بريوت

املكتبة األزهرية للرتاثعبد التواب بن حسن األكرتاللغويون واحملدثون ومنهجهم يف توثيق النصوص

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرتوثيق النصوص وضبطها عند احملدثني
الرايض

بريوت- دار املقتبس إبراهيم بن عبد العزيز اليحىيقواعد حتقيق النصوص

وزارة األوقاف والشؤونعبد هللا حممد حسنجهود علماء احلديث يف توثيق النصوص وضبطها
الكويت– اإلسالمية 

الرايض- دار الصميعي سعد بن عبد هللا احلميدطرق ختريج احلديث عناية
ماهر آل مبارك

118   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد التخريج ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- مدار القبس عبد العزيز بن عبد هللا الشايعختريج احلديث

كتاب تعليمي متوافق مع مفردات املقررات يف األقسام- ختريج احلديث 
 نشاطا131الشرعية وحيتوي على 

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

إشراف
مركز إحسان لدراسات السنة النبوية

–دار األوراق الثقافية سامح عبد هللا متبويلدراسة نظرية تطبيقية- طرق التخريج وقواعده 
جدة

راجعه
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- دار طويق صاحل بن سعد اللحيدانكتب تراجم الرجال بني اجلرح والتعديل

الرايض- دار التدمرية عبد العزيز بن صاحل اللحيدانقرائن ترجيح التعديل والرتجيح

-مكتبة العلوم واحلكم سعدي بن مهدي اهلامشيشرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال
املدينة

عبد الرمحن بن حيىي املعلميعلم الرجال
( هـ1386)

الرايض- دار الراية  حتقيق
علي بن حسن احلليب

-مكتبة دار املنهاج حممد بن مطر الزهرايننشأته وتطوره من القرن األول اىل القرن التاسع- علم الرجال 
الرايض

الرايض- دار الراية ( هـ1442)علي بن حسن احلليب علم الرجال وأمهيته

118   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد التخريج ودراسة األسانيد وعلم الرجال وضبط النصوص :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد أسعد سامل تيمعلم طبقات احملدثني أمهيته وفوائده

الرايض- دار الصميعي مرمي بنت أمحد األحيدبدراسة نظرية تطبيقية- إعالل التصريح ابلسماع يف األسانيد 

–دار األوراق الثقافية ذايب بن سعد الغامديظاهرة تضعيف األحاديث بني الرد والقبول
جدة

تقريظ الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

-دار أضواء السلف عبد العزيز العثيم وعطا هللا بن فيضدراسة األسانيد
الرايض

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايعدراسة األسانيد

الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللا2/1القواعد احلديثية 

118   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيبومعه تعليقات للعالمة املعلمي اليماين رمحه هللا- مقدمة اجلرح والتعديل 
( هـ327)حامت الرازي 

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت،: املنتخب من كتاب
عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي

أبو- دار اإلمام مالك عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد
ظيب

فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل- بلوغ األماين من كالم املعلمي اليماين 
وعلوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
إسالم حممود زابلة

استقراء لكتب املعلمي)فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل وعلوم احلديث 
(اليماين

-دار أضواء السلف 
الرايض

مجع وترتيب
أبو إسالم، أسامة النجار

السبكي، عبد الوهاب بن عليقاعدة يف اجلرح والتعديل وقاعدة يف املؤرخني
( هـ771)

حلب- دار الوعي  حتقيق
عبد الفتاح أبو غدة

حممد بن علي بن آدم األثيويبإيضاح السبيل يف شرح إحتاف النبيل مبهمات علم اجلرح والتعديل
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل

-دار املنهاج القومي نور الدين عرتأصول اجلرح والتعديل وعلم الرجال
دمشق

اخلرب- دار ابن عفان أمني بوالويعلم أصول اجلرح والتعديل

118   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- دار طيبة فاروق محادةاملنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثماناحملرر يف اجلرح والتعديل
الكويت

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن عبد هللا الالحماجلرح والتعديل

ضوابط اجلرح والتعديل، مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس بن أيب
إسحاق السبيعي

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

بريوت- عامل الكتب حممد ضياء الرمحن األعظميدراسات يف اجلرح والتعديل

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريقواعد منهجية يف اجلرح والتعديل

املدخل إىل أصول علمي اجلرح والتعديل وعلل احلديث بشرح املروايت
عن أئمة احلديث

الرايض- دار احملدث عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويعرض ونقد- رسالة ميزان اجلرح والتعديل للقامسي 

الرايض- دار طيبة مصطفى بن إمساعيل املأريبشفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

118   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قواعد اجلرح والتعديل :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- دار الراية جنم عبد الرمحن خلفمعجم اجلرح والتعديل

مجع من كتب)كتاب السلسبيل يف شرح ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل 
(الذهيب

-دار اإلمام البخاري 
قطر

استخراج وتعليق
خليل بن حممد العريب

بريوت- مؤسسة الرسالة السيد عزت املرسي عبد الرمحنألفاظ اجلرح والتعديل النادرة ومصطلحات األئمة

الرايض- دار طويق صاحل بن سعد اللحيدانكتب تراجم الرجال بني اجلرح والتعديل

118   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح البيقونية  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

عبد القادر بن جالل الدين احملليفتح القادر املعني املغيث بشرح منظومة البيقوين يف علم احلديث
( هـ1065بعد )

مصر- مكتبة دار احلجاز  ختريج/حتقيق
حممد بن إمساعيل البهوار

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1080)طه حممد البيقوين التعليقات األثرية على املنظومة البيقونية تعليق
علي بن حسن احلليب

شرح الزرقاين على املنظومة البيقونية يف املصطلح، مع حاشية الشيخ عطية
( هـ1190)األجهوري 

الزرقاين، حممد بن عبد الباقي
( هـ1122)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق وختريج
صالح حممد حممد عويضة

حممد بن حممد البديري الدمياطيصفوة امللح بشرح منظومة البيقوين يف املصطلح
( هـ1140)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نور الدين طالب

دمشق- دار سعد الدين ( هـ1354)حممد بدر الدين احلسين الدرر البهية يف شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث حتقيق
أمحد سليم احلمامي

-دار الكتاب العريب ( هـ1399)حسن حممد املشاط التقريرات السنية شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث
لبنان

حتقيق وتعليق
فواز أمحد زمريل

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

البيان املكمل يف الشاذ: الثمرات اجلنية شرح املنظومة البيقونية، ويليه
واملعلل

ابن جربين، عبد هللا بن عبدالرمحن
( هـ1430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
سعد بن عبد هللا السعدان

مكة- دار طيبة اخلضراء عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح املنظومة البيقونية

118   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح البيقونية  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-مكتبة صنعاء األثرية أبو مالك، أمحد بن علي القفيليالثمرات اجلنية بشرح املنظومة البيقونية
صنعاء

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالدرر البيضانية على املنظومة البيقونية

الرايض- دار املغين طارق بن عوض هللاشرح املنظومة البيقونية يف علم مصطلح احلديث

-مكتبة اإلمام الوادعي تركي بن مسفر العبديينالدرر النقية يف شرح املنظومة البيقونية
صنعاء

تقدمي
الشيخ حيىي بن علي احلجوري

-دار الكتب العلمية سعيد شعيب عبد هللاالبسط املستدير يف شرح البيقونية للشيخ عبد الكرمي اخلضري
بريوت

118   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح ألفييت السيوطي والعراقي  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنألفية السيوطي
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املعرفة  شرح
أمحد حممد شاكر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن4/1البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر  
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
أنيس بن أمحد األندونوسي

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1ألـفية السيوطي يف مصطلح احلديث 
( هـ911)ابن الكمال 

الدمام- دار ابن القيم  تعليق/شرح
طارق عوض هللا/حممد حميي الدين

إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر يف علم"شرح ألفية السيوطي املسماة 
2/1" األثر

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ــ  العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيالتـبصرة والتذكرة يف علوم احلديث: ألـفية العـراقي املسماة بـ
( هـ806)

الرايض- دار املنهاج  دراسة/حتقيق
العريب الدائز الفرايطي

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيمـتـن ألـفية احلافظ العـراقي، أو التـبصرة والتذكرة
( هـ806)

الدمام- دار ابن اجلوزي  تعليق/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

نثر ألفية العراقي يف علوم احلديث، ومعه نص األلفية، وابحلاشية تعقبات
(برهان الدين احلليب والبقاعي وزكراي األنصاري وغريهم)احلفاظ على األلفية 

الرايض- دار احملدث بدر بن حممد العماش

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني2/1شرح التبصرة والتذكرة 
( هـ806)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد اللطيف اهلميم وماهر الفحل. د

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي 2/1 (ألفية العراقي)النكت الوفية مبا يف شرح األلفية  تعليق/حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

118   من 10صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح ألفييت السيوطي والعراقي  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

عبد الرمحن بن أيب بكر العيينشرح أرجوزة التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي يف علم احلديث النبوي
( هـ893)

بريوت- شركة الراين  دراسة/حتقيق
أمحد عبد اجمليد الدندراوي. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن5/1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث 
( هـ902)

الرايض- دار املنهاج  دراسة/حتقيق
عبد الكرمي اخلضري وحممد الفهيد

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنفتح املغيث شرح ألفية احلديث للعراقي
( هـ902)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
علي بن حسن احلليب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح ألفية العراقي يف علوم احلديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح الباقي بشرح ألفية العراقي
( هـ926)اخلزرجي 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
حافظ ثناء هللا الزاهدي

-دار اإلمام البخاري ( هـ1290)يوسف الغزي شرح الشيخ يوسف الغزي على نظمه لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر
قطر

حتقيق وتعليق
فواز أمحد زمريل

1394)حممد إدريس الكاندهلوي منحة املغيث شرح ألفية العراقي يف احلديث
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
ساجد عبد الرمحن الصديقي

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري3/1صعود املراقي إىل ألفية العراقي 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناملنت- خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  إعداد
عبد هللا بن حممد بن سفيان احلكمي

كمال الدين، حممد بن حممد(أول شرح صدر له)نتيجة النظر يف خنبة الفكر 
ــي القسنطيين  ـــن ِـّ ــُم ـ ( هـ821)الشُّ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انتصار بنت قيس القيسي. د

نسخة حمققة على)نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 
(مخس خمطوطات

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار املأثور  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر
( هـ852)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق وتعليق وختريج
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر- شرح النخبة 
( هـ852)

الرايض- مدار القبس  حتقيق وتعليق
نور الدين عرت. د

النكت على نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر، مع
(النزهة)تضمني املوجود من حواشي اإلمام األلباين رمحه هللا على 

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

ـُمـن ِّـيالعايل الرتبة يف شرح نظم النخبة أمحد بن حممد بن حممد الـشُّ
( هـ872)

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق وختريج
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(نزهة النظر)حاشية ابن قطلوبغا على شرح خنبة الفكر 
( هـ879)السودوين احلنفي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
إبراهيم بن انصر الناصر. د

كمال الدين، حممد بن حممدحاشية الكمال بن أيب شريف على شرح خنبة الفكر
( هـ906)املقدسي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
إبراهيم بن انصر الناصر. د

118   من 12صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مال علي بن سلطان القاري اهلرويشرح شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
( هـ923)

بريوت- دار األرقم  حتقيق وتعليق
حممد وهيثم أبناء نزار متيم

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف2/1اليواقيت والدرر يف شرح خنبة ابن حجر 
( هـ1031)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
املرتضى الزين امحد. د

ضمن ه ُمصن ِّفه حاشية- قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر 
3/1لربهان الدين البقاعي، وحاشية لقاسم بن قطلوبغا 

برهان الدين بن إبراهيم حممد اللقاين
( هـ1041)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة وحتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

حممد بن صادق السندي املدينهبجة النظر على شرح خنبة الفكر
( هـ1187)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

حممود شكري اآللوسي البغداديعقد الدرر يف شرح خمتصر خنبة الفكر
( هـ1342)

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق/حتقيق
إسالم درابلة

إحتاف ذوي الوطر بشرح هبجة الدرر بنظم خنبة الفكر يف مصطلح علم
( هـ1413 )األثر للشيخ عبد الباسط بن حممد البورين املناسي 

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

املؤلف

-مكتبة دار املنهاج عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحتقيق الرغبة يف توضيح النخـبة
الرايض

الرايض- دار املغين طارق بن عوض هللاشرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر للحافظ ابن حجر

118   من 13صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- شروح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميدشرح خنبة الفكر للحافظ ابن حجر

الرايض- مدار القبس نور الدين عرتنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر- شرح النخبة 

-مكتبة دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبلللحافظ ابن حجر (خنبة الفكر)القول املختصر يف توضيح 
الرايض

اجلمل املفيدة يف شرح الفريدة، وهو نظم لنخبة الفكر ليوسف بن خليل
، مع رسالة يف أحوال النظر يف األخبار ( هـ1290)الغزي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

118   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- البن الصالح وما ُعِمل عليه  (علوم احلديث)كتاب  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنعلوم احلديث
( هـ643)الشهرزوري 

سوراي- دار الفكر  حتقيق وشرح
نور الدين عرت

إصالح كتاب ابن الصالح، مع دراسة عن احلافظ عالء الدين مغلطاي
2/1وجهوده يف احلديث 

-مكتبة أضواء السلف ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انصر عبد العزيز فرج أمحد. د

إصالح ابن)احملاكمات املالح بني مغلطاي وابن الصالح، وتتضمن كتاب 
للحافظ مغلطاي (الصالح

ــمَّان- الدار األثرية أمحد بن عبد الكرمي السالمي َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1النكت على مقدمة ابن الصالح 
( هـ794)الشافعي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
زين العابدين بالفريج. د

عمر بن رسالن البلقيين الشافعيحماسن االصطالح يف تضمني ابن الصالح
( هـ805)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

ملخص من كالمه وكالم زين) 2/1الشذا الفياح من علوم ابن الصالح 
(الدين العراقي

برهان الدين ، إبراهيم بن موسى
( هـ802)األبناسي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
صالح فتحي هلل

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني2/1التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح 
( هـ806)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
أسامة بن عبد هللا خياط. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت على مقدمة ابن الصالح
( هـ852)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ربيع بن هادي. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت على كتاب ابن الصالح ونكت العراقي
( هـ852)

الرايض- دار امليمان  حتقيق وختريج وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د

118   من 15صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- البن الصالح وما ُعِمل عليه  (علوم احلديث)كتاب  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

، ونكت(التقييد واإليضاح)علوم احلديث البن الصالح، ونكت العراقي 
6/1 (اإلفصاح بتكميل النكت على ابن الصالح)العسقالين 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
طارق بن عوض هللا

1370)حممد راغب الطباخ احلليب املصباح حاشية العالمة الطباخ على مقدمة ابن الصالح
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

خمتصر ملقدمة ابن)إرشاد طالب احلقائق اىل معرفة سنن خري اخلالئق 
(الصالح

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
بريوت

حتقيق
نور الدين عرت. د

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر اختصار علوم احلديث
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق وختريج وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، البن كثري تعليق/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي حسن 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريحاشية على اختصار علوم احلديث

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللافوائد من شرح اختصار علوم احلديث البن كثري
( هـ1420)

مصر- دار اإلمام أمحد  تقدمي الشيخ/عناية
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي السري احلثيث شرح اختصار علوم احلديث تعليق
عبد هللا بن حممد احلمادي

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحيالتعليقات املالح على هتذيب مقدمة ابن الصالح
الرايض- الراجحي  
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- كتب متنوعة يف مصطلح احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحناحملدث الفاصل بني الراوي والواعي
( هـ تقريبا260)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتمقدمة كتاب اجملروحني من احملدثني، وعليه تعليقات يسرية لإلمام الدارقطين
( هـ354)

مصر- دار االستقامة  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

املدينة- الناشر املتميز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (معرفة السنن واآلاثر)مقدمة كتاب  دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

حممد بن احلسني األزدي املوصلياملخزون يف علم احلديث
( هـ374)

اهلند- الدار العلمية  ختريج/حتقيق
حممد إقبال حممد إسحاق السلفي

معرفة علوم احلديث وكمية أجناسه، بتعليقات احلافظني املؤمتن الساجي
والتقي ابن الصالح

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

الرايض- مكتبة املعارف  شرح/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

احلاكم، حممد بن عبد هللااملدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدجزء يف علوم احلديث
( هـ444)األندلسي 

الرايض- دار طيبة  ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

رسالة اإلمام أيب بكر البيهقي إىل اإلمام أيب حممد اجلويين يف علم احلديث
وغريه

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 
دمشق

عناية
فراس بن خليل مشعل

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية 
( هـ463)ابن اثبت 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د
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06:الفئة  علوم احلديث

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي(حمقق على تسع نسخ خطية ومطبوعة)الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية 
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار اهلدى  تعليق/حتقيق
إبراهيم بن مصطفى الدمياطي

544)عياض بن موسى اليحصيب اإلملاع يف ضبط الرواية وتقييد السماع
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  دراسة/حتقيق
حممد بن علي الصومعي

ابن أيب الدم، إبراهيم بن عبد هللا2/1تدقيق العناية يف حتقيق الرواية 
( هـ642)اهلمداين 

املدينة- مركز البصائر 
النبوية

حتقيق
جمموعة من الباحثني

-دار الكتب العلمية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير
بريوت

تعليق وشرح
صالح حممد حممد عويضة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التقريب والتيسري ألحاديث البشري النذير شرح/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

االقرتاح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعدودة
من الصحاح

ابن دقيق العيد، حممد بن علي
( هـ702)القشريي 

األردن- دار العلوم  حتقيق
قحطان عبد الرمحن الدوري. د

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليمعلم احلديث
( هـ728)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
موسى حممد علي

اإلفصاح مبراتب/رسوم التحديث يف علوم احلديث)جمموع يف علوم احلديث 
(اهلبات البينات يف املصنفات/عوايل مشيخة اجلعربي/الصحاح

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ732)إبراهيم بن عمر اجلعربي  حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكنايناملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي
( هـ733)

الكويت- دار غراس  تعليق/شرح/ختريج/حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

118   من 18صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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06:الفئة  علوم احلديث

البن)القول السوي شرح املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي 
(( هـ733)مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين 

بريوت- عامل الكتب عبد احلفيظ قطاش

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ746)علي بن عبد هللا التربيزي الكايف يف علوم احلديث َعــ شرح/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( نسخ خطية3مقابلة على )املوقظة 
( هـ748)

صنعاء- دار اآلاثر  حتقيق
علي بن أمحد الرازحي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد( نسخ خطية3مقابلة على )املوقظة 
( هـ748)

الكويت- ركائز للنشر  حتقيق وتعليق
أمحد بن شهاب حامد

مقدمتان يف فوائد علوم احلديث ومصطلحه وأصوله وبعض كتبه وتصنيفها
مقدمة جامع األصول والبدر املنري: وشروط أهلها وغري ذلك

وابن امللقن ( هـ606)ابن األثري 
( هـ804)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وتعليق وختريج
حممد بن علي الصومعي

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري2/1املقنع يف علوم احلديث 
( هـ804)الشافعي 

السعودية- دار فواز  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنينظم كتاب االقرتاح البن دقيق العيد
( هـ806)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

-مكتبة اإلمام الوادعي ( هـ816)علي بن حممد اجلرجاين املختصر يف أصول احلديث
صنعاء

حتقيق
عبد الكرمي بن أمحد احلجوري العمري

840)ابن الوزير، حممد بن إبراهيم تنقيح األنظار يف معرفة علوم اآلاثر
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد صبحي حالق وحممد حسني
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06:الفئة  علوم احلديث

الصنعاين، حممد بن إمساعيل4/1 (البن الوزير اليماين)« تنقيح األنظار»توضيح األفكار شرح 
( هـ1182)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق وتعليق
حممد حمب الدين أبو زيد

الصنعاين، حممد بن إمساعيل( هـ840)شرح املختصر يف علوم احلديث، حملمد بن بن إبراهيم الوزير 
( هـ1182)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الصنعاين، حممد بن إمساعيلمثرات النظر يف علم األثر
( هـ1182)

الرايض- دار العاصمة 

اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي وجهوده يف احلديث النبوي، مع حتقيق
(جهود علماء احلديث: مكرر يف)شرح عقود الدرر يف علوم األثر : كتابه

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

دمشق- دار النوادر  دراسة وحتقيق
زكراي عبد العزيز اجلاسم

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن"حل عقود الدرر يف علوم األثر"عقود الدرر يف علوم األثر وشرحها املسمى 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

مصر- دار العباس  حتقيق
عبد هللا علي مرشد

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنعقود الدرر يف علوم األثر وشرحها
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
صبحي السامرائي ومصطفى إمساعيل

شرح التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير صلى هللا عليه وسلم
(لإلمام النووي)

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالتوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر
( هـ902)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن حممد البخاري

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق وتعليق
طارق بن عوض هللا

118   من 20صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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923)القسطالين، أمحد بن حممد مناهج اهلداية ملعامل الرواية
(هـ

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق وتعليق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

حممد بن عبد القادر الفاسيشرح منظومة ألقاب احلديث
( هـ1116)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد مظفر الشريازي

مكة- دار طيبة اخلضراء ( هـ1197)سليمان بن حيىي األهدل املنهل الروي يف اصطالح احلديث النبوي حتقيق وتعليق
انجي بن إبراهيم الدوسري

يوسف بن كساب الغزي املدينحاشية جامعة على الفريدة بعلم املصطلح
( هـ1290)

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة/حتقيق
فهد بن عامر العجمي

أبو احلسنات، حممد بن عبداحليظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجاين يف مصطلح احلديث
( هـ1304)اللكنوي 

بريوت- شركة الراين  حتقيق
تقي الدين الندوي. د

مصر- دار اإلمام أمحد ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري 2/1توجيه النظر إىل أصول علم األثر  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

قضاء الوطر بتلخيص كتاب توجيه النظر إىل أصول األثر للعالمة طاهر
اجلزائري الدمشقي

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

مقدمة يف مصطلح احلديث تتضمن مبحثني مهمني حول تدوين السنة
النبوية وكشف حال الوضاعني

عبد القادر بن بدران الدمشقي
( هـ1346)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
نور الدين طالب

املسلك الواضح املأمون لشرح اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون
(( هـ1377)منظومة للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي )

اخلرب- دار ابن عفان حافظ بن حممد احلكمي
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الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريللشيخ حافظ احلكمي (اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون)شرح 

مكة- املكتبة املكية ( هـ1399)حسن حممد املشاط رفع األستار عن حميا خمدرات طلعة األنوار حتقيق
حممد طاهر عبد الرمحن نور ويل. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلمصطلح احلديث
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التوحيد عبد هللا بن عبد الرمحن السعد(للذهيب)املفصل يف شرح املوقظة 

عجمان- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليلكفاية احلفظة شرح املقدمة املوقظة يف علم مصطلح احلديث للذهيب

الرايض- مكتبة املعارف حممود بن أمحد الطحانتيسري مصطلح احلديث

الرايض- دار الراية جنم عبد الرمحن خلفعلوم اإلسناد

الرايض- دار الوراق إبراهيم بن علي آل كليبمهمات علوم احلديث

جدة- دار املنارة حممد عجاج اخلطيبأصول احلديث
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06:الفئة  علوم احلديث

-دار الرسالة العاملية حممد عجاج اخلطيباملختصر الوجيز يف علوم احلديث
بريوت

الرايض- دار اإلداوة عبد هللا بن عبد الرمحن السعد3/1كيف تكون حمداث  عناية
هيثم بن حممود

الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللااملدخل إىل علم احلديث

مصر- دار الكوثر طارق بن عوض هللاالديباجة يف علم احلديث

-دار بالل بن رابح طارق بن عوض هللا(لغة احملدث الكربى)شرح األلفية احلديثية املسماة 
القاهرة

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالتوشيح احلثيث على مذكرة علم مصطلح احلديث

عليها)النكت املالح على دليل أرابب الفالح للشيخ حافظ احلكمي 
(تعليقات الشيخ أمحد النجمي

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

-مكتبة دار املنهاج تلخيص دليل أرابب الفالح لتحقيق فن االصطالح للشيخ حافظ احلكمي
الرايض

دراسة/حتقيق
عبد الرمحن بن أمحد املدخلي. د

مصر- دار اإلمام أمحد حممد بن علي الصومعيالتعليقات املالح على خمتصر دليل أرابب الفالح للشيخ حافظ احلكمي
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-دار اإلمام البخاري (جمموع أقوال الذهيب يف علم املصطلح)كتاب مصطلح احلديث 
قطر

مجع/دراسة
خليل بن حممد العريب

علل األخبار، قواعد)جامع علوم احلديث عند احلافظ ابن رجب احلنبلي 
4/1 (مصطلح، جرح وتعديل

مصر- دار الفالح جهاد بن السيد املرشدي

وصل البالغات األربعة يف املوطأ البن الصالح، التسوية بني حدثنا:رسائل
للفاسي (حدثنا)عند قوهلم  (قال)وأخربان للطحاوي، جواز حذف 

القاهرة- دار السالم  عناية
عبد الفتاح أبو غدة

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

أروقة للدراسات والنشرعبد هللا بن قاسم القامسي
األردن- 
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أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدبيان املسند واملرسل واملنقطع
( هـ444)األندلسي 

القاهرة- دار اآلفاق  حتقيق
عمرو بن فهمي

أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيدرسالة يف رسوم احلديث أو جزء يف بيان املتصل واملرسل واملوقوف واملنقطع
( هـ444)األندلسي 

تونس- الدار املالكية  دراسة وحتقيق
طه بن علي بو سريح

املدينة- دار اإلمام مسلم حممد ضياء الرمحن األعظمي4/1معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد 

الرايض- مكتبة العبيكان سليمان احلرش وحسني اجلملمعجم مصطلحات احلديث تقدمي
عبد القادر األرانؤوط

-دار الفاروق احلديثة أمين السيد عبد الفتاحاملعجم الوجيز يف اصطالحات أهل احلديث
القاهرة

زوال الرتح بشرح تعريفات العالمة حافظ بن أمحد احلكمي يف فن علم
املصطلح

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

بريوت- دار ابن حزم عبد الرمحن بن إبراهيم اخلميسيمعجم علوم احلديث النبوي

حامد بن يوسف األسكداري احلنفيأول معجم ملصطلحات علوم احلديث- عقود الدرر يف حدود علم األثر 
( هـ1172)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق ودراسة
حسني بن عكاشة

املعجم التارخيي للمصطلحات احلديثية املعرَّفة من ابن أيب حامت الرازي
( هـ1345)إىل حممد بن جعفر الكتاين  ( هـ327)

بريوت- دار ابن حزم  إشراف
الشاهد البوشيخي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنفوائد حديثية من عدة أحاديث
( هـ751)أيوب 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مشهور بن سلمان وإايد القيسي

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد العمرانالقواعد والفوائد احلديثية من منهاج السنة النبوية

املدينة- دار امليمنة 2/1 (سري أعالم النبالء)الفوائد احلديثية لإلمام الذهيب يف كتابه  مجع وترتيب وتعليق
حممد عبد الباقي حممد. د

لبنان- دار الفكر حافظ ثناء هللا زاهديتوجيه القاري إىل الفوائد األصولية واحلديثية واإلسنادية يف فتح الباري

أبو العال، حممد بن عبد الرمحن(شرح مقدمة حتفة األحوذي)فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله 
( هـ1353)املباركفوري 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
عبد العليم عبد العظيم البستوي

مصر- دار اإلمام أمحد عبد هللا بن عيسى املوريمشاعر الفرح لتقريب فوائد اإلمام الوادعي يف علم الرجال واملصطلح

فوائد وقواعد يف اجلرح والتعديل- بلوغ األماين من كالم املعلمي اليماين 
وعلوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
إسالم حممود زابلة

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

حبوث يف علم: مكرر يف فئة الفقه)أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء 
(الفقه ، ومناهج فقهاء

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

بريوت- دار ابن حزم سعيد حممد املريإعالل احلديث الغريب ابحلديث املشهور

مصر- مكتبة اإلميان أمحد حممد علي بيوميإحتاف ذوي املقل  ببيان احلديث املعل

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن نويفع السلمي2/1احلديث املنكر 

دمشق- دار النوادر عبد السالم أبو مسحةدراسة نظرية تطبيقية يف كتاب علل احلديث البن أيب حامت– احلديث املنكر 

مجع ودراسة لألحاديث اليت- احلديث املنكر وداللته عند اإلمام الرتمذي 
(مكرر يف فوائد يف مصطلح احلديث)حكم عليها الرتمذي ابلنكارة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

دراسة أتصيلية، ويتبعها دراسة تطبيقية على األحاديث- احلديث اجليد 
مجعا- واآلاثر اليت حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه أبهنا جياد 

-دار كنوز أشبيليا هيا بنت سلمان الصباح
الرايض

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفراحلديث املقلوب سندا ومتنا

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمولشفاء القلوب يف معرفة احلديث املقلوب

دمشق- مكتبة الغزايل  عمر بن حسن عثمان فالته3/1الوضع يف احلديث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

بريوت- دار ابن حزم أمحد عمر ابمزمولاملقرتب يف بيان املضطرب

الرايض- مكتبة الرشد زكراي بن غالم قادراألسباب املوجبة لتضعيف حديث الثقة وبيان األسانيد الصحيحة املنقطعة

الرايض- دار الصميعي فوزي بن حممد العودةحكم العمل ابحلديث الضعيف

-مكتبة دار املنهاج عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضرياحلديث الضعيف وحكم االحتجاج به
الرايض

حممد بن جعفر احلسين الكتايننظم املتناثر من احلديث املتواتر
( هـ1345)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

الرايض- دار طيبة حممد بكارأسباب رد احلديث

قرائن الرتجيح يف احملفوظ والشاذ ويف زايدة الثقة عند احلافظ ابن حجر يف
(2/1)كتابه فتح الباري 

الرايض- مكتبة الرشد اندر بن السنوسي العمراين تقدمي
عاصم القريويت. أمحد معبد و د. د

القاهرة- دار احملدثني ملفي بن حسن الشهريعناية األسياد بعلو اإلسناد

الرايض- مكتبة الرشد إبراهيم بن عبد هللا الالحماالتصال واالنقطاع
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(7- سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي )النهاية يف اتصال الرواية 
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

مقدمة األربعني الثالثية من مروايت الشيخ عبد هللا بن عقيل ، وتتضمن
الكالم عن أمهية اإلسناد والعلو ومسند اإلمام أمحد واألربعينيات

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

:مكرر يف فئة الفقه)أثر اختالف األسانيد واملتون يف اختالف الفقهاء 
(حبوث يف علم الفقه ، ومناهج فقهاء

القاهرة- دار احملدثني ماهر بن ايسني الفحل

الرايض- دار العاصمة عبد الصمد بن حممد الربادعياجلهالة عند احملدثني

الرايض- دار العقيدة صالح بن علي الزايتعند احملدثني حىت هناية القرن الرابع (جوَّدُه)إطالقات مصطلح 

وزارة األوقاف والشؤونعبد هللا حممد حسنالقرائن وأثرها يف علم احلديث
الكويت– اإلسالمية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليآفة أصحاب احلديث والرد على عبد املغيث
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار األلوكة  أشرف على حتقيقه
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د

سلسلة جامع األوهام والتصويبات اليت ذكرها األلباين رمحه هللا يف السلسلة
الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل

-دار اإلمام الربهباري 
مصر

مجع
حسن بن مبارك املطروشي

القاهرة- دار الوسطية لأللباين رمحه هللا (السلسلة الضعيفة) فائدة حديثية منتقاة من 1700 مجع وترتيب
حسن بن مبارك املطروشي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فوائد وحبوث يف مصطلح احلديث :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-املكتبة اإلسالمية الروض الداين يف الفوائد احلديثية للعالمة األلباين
األردن

مجع
عصام موسى هادي

دراسة نقدية ملفهوم السماع- التصحيح واالتباع يف اإلجازة والسماع 
الرحلة يف احلديث ،: األول: واإلجازة يف الوقت احلاضر ، ويليه تنبيهان

-دار التوحيد للنشر عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد
الرايض

سلسلة كتب احملدث محدي عبد اجمليد السلفي- السلفيات 
(الثقفيات،بغية امللتمس،جامع التحصيل،أمايل احملاملي، الرسائل)

دمشق- دار النوادر 

النقد والعلل عند)حبوث حديثية يف علوم احلديث ورجاله 
مسلم،استدراكات األشريي على االستيعاب، الطبقة التاسعة يف التقريب،

-مكتبة اإلمام البخاري عبد هللا بن حممد حسن دمفو
مصر

تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

منظومات يف السنة وكتاب يف املصطلح للكمال)جمموعة رسائل تراثية 
(الشمين وفوائد غريها

الرايض- دار العاصمة حممد زايد بن عمر التكلة

الرايض- مكتبة الرشد انفذ حسني محاد3/1قرة العيون بتوثيق األسانيد واملتون 

اسطنبول- دار اللباب رايض حسني الطائيدراسة تطبيقية - (البخاري ومسلم)التصحيح على شرط الشيخني 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- فتاوى يف علم املصطلح  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

جواب احلافظ أيب حممد عبد العظيم املنذري املصري عن أسئلة يف اجلرح
والتعديل

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي
( هـ656)

مكتب املطبوعات
اإلسالمية حبلب

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

ابن سيد الناس، حممد بن حممد بناألجوبة احلديثية
( هـ734)حممد 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
حممد الرواندي

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن3/1األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية 
( هـ902)

الرايض- دار الراية  حتقيق
حممد إسحاق حممد إبراهيم

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالفتاوى احلديثية
( هـ902)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناألجوبة العلية عن األسئلة الدمياطية
( هـ902)

بريوت- دار ابن حزم  عناية
مشعل بن ابين املطريي

التعليقات احلافلة على: األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة، وعليه
األجوبة الفاضلة

أبو احلسنات، حممد بن عبداحلي
( هـ1304)اللكنوي 

مكتب املطبوعات
اإلسالمية حبلب

تعليق
عبد الفتاح أبو غدة

جدة- دار اخلراز (مسائل أيب احلسن املأريب للشيخ األلباين)الدرر يف مسائل املصطلح واألثر  عناية
حممد حممد اجليالين

سؤاالت للعالمة األلباين يف شبهات حول احلديث احلسن وقواعد يف علم
احلديث واجلرح والتعديل

الرايض- دار األلوكة  مجع
أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

-دار الفاروق احلديثة أمحد سليمان أيوبمنتهى األماين بفوائد مصطلح احلديث للمحدث األلباين
القاهرة

تقدمي
مصطفى بن العدوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- فتاوى يف علم املصطلح  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

سؤاالت علي بن حسن احلليب لشيخه العالمة حممد انصر الدين األلباين
2/1

دار عبد هللا بو بكر
مكة- بركات 

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي املقرتح يف أجوبة بعض أسئلة املصطلح

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 2/1الفتاوى احلديثية  مجع/ترتيب
نور الدين بن علي السدعي

مصر- دار التقوى أبو إسحاق احلويين4/1إسعاف اللبيث بفتاوى احلديث 

قسم)إحتاف العباد بفوائد ودروس الشيخ عبد احملسن بن محد العباد 
(املصطلح

مصر- دار اإلمام أمحد  إعداد
عبد الرمحن العميسان

اإلكليل ألجوبة العالمة ربيع بن هادي املدخلي عن أسئلة املصطلح واجلرح
والتعديل

-دار سبيل املؤمنني 
القاهرة

عناية/تعليق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميدفتاوى حديثية
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الطبقات  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1الطبقات الصغري 
( هـ230)

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد زاهد. د

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري(الطبعة األوىل كاملة) 9/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن عبد القادر عطا

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري(مع متام األجزاء الناقصة) 4/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1 (الطبقات الكربى)سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد 
( هـ230)

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

ابن سعد، حممد بن سعد الزهري2/1الطبقات الكربى 
( هـ230)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور

الرايض- دار طيبة ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري أيب عمران، موسى بن زكراي التسرتي: رواية- كتاب الطبقات  حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

مسلم بن احلجاج النيسابوريالطبقات
( هـ261)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
مشهور حسن سلمان

:طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث، ويليه
( هـ388)نقد طبقات األمساء املفردة للحسني بن أمحد بن بكري البغدادي 

-دار املأمون للرتاث ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
دمشق

حتقيق
عبده علي كوشك

تسمية من مل َيروِّ عنه غري واحد، الطبقات، تسمية)ثالث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

األردن- مكتبة املنار ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق وتعليق
مشهور حسن وعبد الكرمي الوريكات

118   من 33صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الطبقات  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد10/1كتاب الطبقات الكبري 
( هـ365)اجلرجاين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل عبد املوجود وعلي معوض

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداملعني يف طبقات احملدثني
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
السعيد بن بسيوين زغلول

الرايض- دار طويق عادل بن عبد الشكور الزرقيطبقات املكثرين من رواية احلديث تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- التواريخ  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

عن أيب زكراي حيىي بن معني ( هـ280)اتريخ عثمان بن سعيد الدرامي 
يف جتريح الرواة وتعديلهم ( هـ233)

مكة- جامعة أم القرى ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

اتريخ حيىي بن معني برواية حممد الدوري ومعه ملحق بكالم حيىي بن معني
2/1برواية ابن طهمان 

-مركز البحث العلمي ( هـ233)حيىي بن معني 
جامعة أم القرى

حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

جامعة امللك عبد العزيز4/1حيىي ابن معني وكتابه التاريخ 
جدة- 

ترتيب/دراسة/حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

-دار الكتب العلمية ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري اتريخ خليفة بن خياط
بريوت

حتقيق
حكمت كشلي فواز. مصطفى جنيب فواز ، د. د

لبنان- دار الفكر ( هـ240)خليفة بن خياط العصفري بقي بن خالد: اتريخ خليفة بن خياط العصفري، رواية حتقيق
سهيل زكار. د

أبو حفص الفالس، عمرو بن علي( هـ286)حممد بن عبد السالم اخلشين القرطيب : كتاب التاريخ، برواية
( هـ249)السقاء 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
حممد الطرباين. د

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1التاريخ الصغري 
(هـ

مكة- توزيع دار الباز  حتقيق
حممود إبراهيم زايد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 5/1التاريخ األوسط 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي الشمايل وتيسري أبو حيمد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 12/1التاريخ الكبري 
(هـ

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق ودراسة
حممد بن صاحل الدابسي
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06:الفئة  علوم احلديث

(للبخاري)ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبري 
(مكرر يف كتب ختريج األحاديث)

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي بن عبيد

277)الفسوي ، يعقوب بن سفيان 3/1املعرفة والتاريخ 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

علم إلحياء الرتاث2/1املقتبس من كتب يعقوب بن سفيان املفقودة 
-واخلدمات الرقمية 

مجع وتنظيم وحتقيق
أكرم ضياء العمري. د

ابن أيب خيثمة، أمحد بن زهري بن4/1التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة 
( هـ279)حرب 

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
صالح فتحي هلل

ابن أيب خيثمة، أمحد بن زهري بنالتاريخ الكبري
( هـ279)حرب 

الكويت- دار غراس  حتقيق
أمين بن شعبان وعادل بن سعد

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرمحن بن2/1رواية أيب امليمون بن راشد - اتريخ أيب زرعة الدمشقي 
( هـ281)عمرو 

-جممع اللغة العربية 
دمشق

دراسة/حتقيق
شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين

أسلم بن سهل الرزاز الواسطي،اتريخ واسط
( هـ292) (حبشل)املعروف بـ 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
كوركيس عواد

-دار الكتاب والسنة ( هـ301)حممد بن أمحد القاضي كتاب التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم
ابكستان

دراسة وحتقيق
حممد بن إبراهيم اللحيدان

اتريخ الرقة ومن نزهلا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعني
والفقهاء واحملدثني

حممد بن سعيد القشريي احلراين
( هـ334)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق
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06:الفئة  علوم احلديث

ابن يونس املصري، عبد الرمحن بن2/1اتريخ ابن يونس املصري 
( هـ347)أمحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مجع/حتقيق
عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. د

مصر- دار املعارف ( هـ348)النرشخي، حممد بن جعفر اتريخ خبارى تعريب وحتقيق وتعليق
أمني بدوي ونصر هللا الطرازي. د

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتاتريخ الصحابة الذين روي عنهم األخبار
( هـ354)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
بوران الضناوي

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ الضعفاء والكذابني واملرتوكني حتقيق ودراسة
حممد بن علي األزهري

-دار البشائر اإلسالمية (طبقة شيوخ احلاكم)اتريخ نيسابور 
بريوت

حتقيق ومجع ودراسة
مازن بن عبد الرمحن البريويت

-دائرة املعارف العثمانية ( هـ427)محزة بن يوسف السهمي كتاب معرفة علماء أهل جرجان: اتريخ جرجان املسمى أيضا
حيدر آابد

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا2/1ذِّكر أخبار أصبهان 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي17/1 (اتريخ بغداد)اتريخ مدينة السالم 
( هـ463)ابن اثبت 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ637)حممد بن سعيد الدبيثي 5/1ذيل اتريخ مدينة السالم 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د
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06:الفئة  علوم احلديث

ابن النجار، حمب الدين حممد بنذيل اتريخ بغداد
( هـ643)حممود 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر حممد عطا

الدمام- دار ابن اجلوزي التصنيف املوضوعي لتاريخ بغداد مجع/ترتيب
حممد بن عبد هللا اهلبدان

الرايض- دار طيبة أكرم ضياء العمريموارد اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد

ابن الندمي لروائع الرتاث( هـ565)علي بن زيد البيهقي اتريخ بيهق وذكر العلماء واألئمة واألفاضل الذين نزلوا فيها أو انتقلوا إليها

اتريخ مدينة دمشق محاها هللا وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة
( هـ571)الشافعي 

-جممع اللغة العربية 
دمشق

حتقيق
سكينة الشهايب

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة80/1اتريخ دمشق 
( هـ571)الشافعي 

لبنان- دار الفكر  حتقيق
عمر بن غرامة العمروي

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة40/1اتريخ دمشق 
( هـ571)الشافعي 

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
علي بن عاشق اجلنويب

641)إبراهيم بن حممد الصريفيين املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور
(هـ

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد عثمان

عمَّان- دار الفتح رفيق محيد طه السامرائياتريخ سامراء والواردين عليها
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06:الفئة  علوم احلديث

-دار الكتب العلمية إحسان هللا بن أمان هللااتريخ احملدثني ببلخ والواردين عليها
بريوت

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن4/1طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها 
( هـ369)حممد بن حيان 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي. د

من كتاب اتريخ ثغر عدن)املنتخب املهذب من اتريخ عدن والواردين إليها 
، مع ذكر بعض معامل عدن الدينية والتارخيية(( هـ974)للطيب ابخمرمة 

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي تقدمي
طه بن حسني هديل

مسائل يف الرجال ابتداء مبن هم العشرة املبشرين ابجلنة)اتريخ الرجال 
(فنازال

الدمام- دار ابن القيم  مجع وترتيب وتعليق
طارق عوض هللا

118   من 39صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- معرفة الصحابة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-مكتبة دار البيان ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد 5/1معجم الصحابة 
الكويت

حتقيق
حممد األمني بن حممد اجلكين

عبد الباقي بن قانع البغدادي15/1معجم الصحابة 
( هـ351)

لبنان- دار الفكر  حتقيق
محدي الدمرداش

معهد املخطوطات العربية( هـ355)حممد بن عمر اجلعايب من حدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم هو وأبوه أو رأايه
القاهرة- 

حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

-مربة اآلل واألصحاب شريف بن صاحل التشادي املصري( هـ360)معرفة الصحابة وأخبارهم عند احلافظ أيب القاسم الطرباين 
الكويت

تقدمي
بشار عواد معروف. د

ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرا أو هنيا
من التابعني وغريهم ممن ال أخ له يوافق امسه من نقلة احلديث من مجيع

774)ابن املوصلي، حممد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
ضياء احلسن السلفي

ابن منده، حممد بن إسحاق2/1معرفة الصحابة 
( هـ395)األصبهاين 

دار الرواد حتقيق
عامر حسن صربي. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(حمقق ألول مرة على أربع نسخ خطية) 4/1معرفة الصحابة 
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل بن يوسف العزازي

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا4/1االستيعاب يف معرفة األصحاب 
( هـ463)النمري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

االستيعاب يف معرفة األصحاب،ومعه اإلنباه يف ذكر القبائل الرواة،ومعه
وحواشي االستيعاب البن (هـ529)االستداك على االستيعاب البن حيىي 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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06:الفئة  علوم احلديث

املستخرج من كتب الناس للتذكرة و املستطرف من أحوال الناس للمعرفة
( هجرية11سرية وأمساء الرواة من الصحابة اتريخ من سنة ) 3/1

عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن
( هـ470)منده 

وزارة العدل والشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د

املستخرج من كتب الناس للتذكرة و املستطرف من أحوال الناس للمعرفة
3/1

عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق بن
( هـ470)منده 

مصر- دار ابن عباس  تعليق/حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

أبو إسحاق الطليطلي ، أمحد بن، مع زايداته (رواية ابن بشكوال) (2/1)االستدراك على االستيعاب 
( هـ545)إبراهيم 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
حنان محادة

ابن األثري اجلزري، علي بن حممدأسد الغابة يف معرفة أمساء الصحابة
( هـ630)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

ابن األثري اجلزري، علي بن حممدأسد الغابة يف معرفة أمساء الصحابة
( هـ630)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
خليل شيحا

اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة األعالم أويل الفضل
6/1واألحالم 

الرعيين، عيسى بن سليمان
( هـ632)األندلسي املالكي 

-مربة اآلل واألصحاب 
الكويت

حتقيق
مصطفى ابجو

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1جتريد أمساء الصحابة 
( هـ748)

بريوت- دار املعرفة 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين1/16اإلصابة يف متييز الصحابة 
( هـ852)

مصر- دار هجر  حتقيق
دار هجر/ عبد هللا الرتكي . د

الرايض- دار الرشيد حممد عبد القادر ابمطرفجامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم- اجلامع 
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06:الفئة  علوم احلديث

الكويت- دار األقصى ( هـ241)أمحد بن حنبل (صاحل بن أمحد بن حنبل: رواية)األسامي والكىن  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ241)أمحد بن حنبل األسامي والكىن حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

مسلم بن احلجاج النيسابوري2/1الكىن واألمساء 
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

مسلم بن احلجاج النيسابوريالكىن واألمساء
( هـ261)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة/حتقيق
عبد الرحيم حممد القشقري

مسلم بن احلجاج النيسابورياملنفردات والوحدان
( هـ261)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

راجعه
عبد الغفار البنداري، سعيد بسيوين زغلول. د

تسمية من مل يرو عنه غري: املنفردات والوحدان ملسلم بن احلجاج، ويليه
واحد للنسائي

مسلم بن احلجاج النيسابوري
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن ممدوح اإلمساعيلي

أبو بشر الدواليب، حممد بن أمحد3/1الكىن واألمساء 
( هـ310)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

366)حممد بن عبد هللا بن حيويه من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة
(هـ

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

حممد بن احلسني األزدي املوصليأمساء من يعرف بكنيته من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم
( هـ374)

-دار اآلفاق العربية 
القاهرة

حتقيق
أنور حممود الزانيت. د

118   من 42صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- ألقاب وكىن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

حممد بن احلسني األزدي املوصليأمساء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ374)

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
إقبال أمحد بن حممد إسحاق

احلاكم الكبري، حممد بن حممد6/1كتاب األسامي والكىن 
( هـ378)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

إعداد
جمموعة من الباحثني

احلاكم الكبري، حممد بن حممد7/1كتاب األسامي والكىن 
( هـ378)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

عناية
إبراهيم الصبيحي/ خليل العريب 

احلاكم الكبري، حممد بن حممد5/1األسامي والكىن 
( هـ378)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(( هـ378)أليب أمحد، حممد بن حممد احلاكم )تلخيص الكىن 
( هـ600)

الرايض- دار املأثور  دراسة/حتقيق
يوسف بن حممد الدخيل. د

ابن منده، حممد بن إسحاقفتح الباب يف الكىن واأللقاب
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

ابن منده، حممد بن إسحاق4/1األسامي والكىن 
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
يوسف بن حممد الدخيل

حملمد بن رافع« من مل يذكره ابن الفرضي من األلقاب»: األلقاب، ويليه
( هـ592)القيسي 

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

مصر- الفاروق احلديثة  انتخاب
( هـ584)أبو القاسم بن حبيش األندلسي 

مشتمل)،  (4/1)االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن 
( كتب يف الكىن3على 

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا
( هـ463)النمري 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا مرحول السواملة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- ألقاب وكىن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

407)ألمحد بن عبد الرمحن الشريازي  (معرفة األلقاب)منتخب من كتاب 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ507)حممد بن طاهر املقدسي  حتقيق
جلنة من احملققني

للخطيب)جتريد األمساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق 
2/1 (البغدادي

ابن الفراء احلنبلي، عبيد هللا بن علي
( هـ580)

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

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1كشف النقاب عن األمساء واأللقاب 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار السالم  حتقيق
عبد العزيز بن راجي الصاعدي. د

املقدمة ذات: أمساء من عاش مثانني سنة بعد شيخه أو بعد مساعه، ويليه
النقاب يف األلقاب

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عواد بن حسني اخللف. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدذات النقاب يف األلقاب
( هـ748)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
جلنة من احملققني

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1 (شامل لكىن النسائي واحلاكمني)املقتىن يف سرد الكىن 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين صاحل شعبان

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين3/1نزهة األلباب يف األلقاب 
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز السديري

عبد اهلادي األبياري الشافعي(يف األلقاب)كشف النقاب لرشف الرضاب 
( هـ1305)

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عدانن أبو زيد

الرايض- مكتبة التوبة سعد فهمي أمحد بالل( لقبا33000يضم )السراج املنري يف ألقاب احملدثني 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- ألقاب وكىن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-دار أضواء السلف حيىي بن عبد هللا الشهريتسمية من لقب ابلطويل
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الثقات  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

املدينة- مكتبة الدار ( هـ261)أمحد بن عبد هللا العجلي 2/1معرفة الثقات، برتتيب اهليثمي والسبكي مع زايدات البن حجر 
املنورة

حتقيق
عبد العليم عبد العظيم البستوي

مصر- مكتبة السنة عطاء هللا بن عبد الغفار السنديالنقد اجللي على كتاب الثقات للعجلي

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت10/1الثقات 
( هـ354)

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

مصر- دار ابن عباس ( هـ807)اهليثمي، علي بن أيب بكر 12/1ترتيب ثقات ابن حبان  عناية
شادي بن حممد آل نعمان. د

وهو تتميم للخروم الواقعة - (ترتيب ثقات ابن حبان)التتميم على كتاب 
12/1يف اجمللد الثاين من خمطوطة الكتاب 

مصر- دار ابن عباس شادي بن حممد النعمان

مصر- مكتبة السنة طارق بن حممد القناعيالبن حبان من كالم ابن حبان« الثقات»حاشية على كتاب 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ أمساء الثقات ممن نقل عنهم العلم حتقيق
حممد بن علي األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(تلخيص)معرفة التابعني من الـثـقـات البن حبان 
( هـ748)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
عطاء هللا بن عبد الغفار السندي

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا(ينشر ألول مرة) 9/1الثقات مما مل يقع يف الكتب الستة 
( هـ879)السودوين احلنفي 

مصر- مكتبة ابن عباس  حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الثقات  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مكة- دار عامل الفوائد هشام بن عبد العزيز احلالفاملزكون لرواة  األخبار عند اإلمام ابن أيب حامت

ــفوا يف بعض شيوخهم ــع ِّـ -اجلامعة اإلسالمية صاحل بن حممد الرفاعيالثقات الذين ُضـ
املدينة

التابعون الثقات املتكلم يف مساعهم من الصحابة ممن هلم رواية يف الكتب
الستة

-مكتبة ابن القيم مبارك بن سيف اهلاجري
الكويت

إشراف
الشيخ عبد احملسن العباد

مصر- دار االستقامة وصي هللا بن حممد عباسال يروي إال عن ثقة: حبث من قالوا فيه

دراسات حديثية متعلقة مبن ال يروي إال عن ثقة، مع ذكر أمساء من ذُكِّـر
بذلك من الرواة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

رواية آدم بن- كتاب الضعفاء واملرتوكني، املشهور ابلضعفاء الصغري 
موسى اخلواري، ويليه قطعة من رواية مسبح بن سعيد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

دراسة وحتقيق وتعليق
سامل بن صاحل العماري. د

256)البخاري، حممد بن إمساعيل الضعفاء الصغري للبخاري، ويليه الضعفاء واملرتوكني للنسائي
(هـ

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حممود إبراهيم زايد

256)البخاري، حممد بن إمساعيل الضعفاء الصغري للبخاري، ويليه الضعفاء واملرتوكني للنسائي
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وليد متويل حممد

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب الضعفاء واملرتوكني
بريوت- 

حتقيق
بوران الضناوي وكمال احلوت

القاهرة- دار التأصيل ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو (يوسف بن أمحد الدخيل الصيدالين: رواية) 4/1الضعفاء   حتقيق ودراسة
مركز البحوث وتقنية املعلومات

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو كتاب الضعفاء
تونس

حتقيق
بشار عواد معروف وابنه حممد. د

الرايض- دار الصميعي ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو 4/1كتاب الضعفاء  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مصر- دار ابن عباس ( هـ322)العقيلي، حممد بن عمرو 7/1الضعفاء  تعليق
مازن حممد السرساوي. د

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت2/1كتاب اجملروحني من احملدثني 
( هـ354)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن حبان، حممد بن حبان البسيت2/1كتاب اجملروحني من احملدثني 
( هـ354)

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق وتعليق
حممد بن إنسان فرحات

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد9/1الكامل يف ضعفاء الرجال 
( هـ365)اجلرجاين 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
حممد أنس مصطفى اخلن

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد12/1الكامل يف ضعفاء الرجال 
( هـ365)اجلرجاين 

الرايض- مكتبة الرشد  عناية
مازن بن حممد السرساوي

أمحد بن علي املقريزي الشافعيخمتصر الكامل يف الضعفاء وعلل احلديث البن عدي
( هـ845)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
أمين بن عارف الدمشقي

البن عدي الذي (الكامل يف ضعفاء الرجال)الرتاجم األثنائية يف كتاب 
ذكرهم جبرح أو تعديل يف أثناء تراجم غريهم

مركز السنة والرتاث
جدة- النبوي 

مجع وترتيب
مازن بن حممد السرساوي

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر الضعفاء واملرتوكني حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر الضعفاء واملرتوكني حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاكتاب الضعفاء
( هـ430)

الدار- دار الثقافة 
البيضاء

حتقيق
فاروق محادة. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الذخرية يف األحاديث)ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ 
وهي ترتيب أحاديث الكامل يف تراجم الضعفاء وعلل (الضعيفة واملوضوعة

ابن القيسراين، حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

الرايض- دار السلف  ختريج/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1الضعفاء واملرتوكني 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا القاضي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املغين يف الضعفاء 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حازم القاضي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداملغين يف الضعفاء
( هـ748)

إدارة إحياء الرتاث
قطر- اإلسالمي 

حتقيق
نور الدين عرت

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وأانس ثقات فيهم لني 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد سيد أمحد األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدذيل ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وأانس ثقات فيهم لني
( هـ748)

-مكتبة النهضة احلديثة 
مكة

حتقيق وتعليق
الشيخ محاد بن حممد األنصاري

دار األزهر للنشر( هـ762)مغلطاي بن قـليج 3/1 (للعقيلي)االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء 
مصر- والتوزيع 

عناية
مازن حممد السرساوي. د

من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملرتوكني واجملهولني
( ترمجة ليست يف سنن الدارقطين املطبوع200فيه أكثر من )

انصر الدين بن زريق، حممد بن عبد
( هـ803)الرمحن املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
حسني بن عكاشة

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالكشف احلثيث عمن رمى بوضع احلديث
( هـ841)احلليب 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الضعفاء والوضاعني  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ذِّكر ُسرَّاق احلديث)البيان والتعريف بسرقة احلديث النبوي الشريف 
(النبوي

الرايض- دار التوحيد موفق بن عبد هللا بن عبد القادر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الكمال يف أمساء الرجال وخمتصراته  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي10/1الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ600)

اهليئة العامة للعناية
الكويت- ابلسنة النبوية 

دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

املزي، يوسف بن عبد الرمحن35/1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ742)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد11/1تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال 
( هـ748)

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
غنيم عباس وجمدي السيد أمني

إحتاف اخلاصة: خالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أمسال الرجال، عليه
( هـ1191)بتصحيح اخلالصة، لعلي بن صالح الدين الكوكباين الصنعاين 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ923)أمحد بن عبد هللا اخلزرجي 
بريوت

اعتىن بنشره
عبد الفتاح أبو غدة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين16/1هتذيب التهذيب 
( هـ852)

ديب- مجعية دار الرب  حتقيق
جمموعة من الباحثني

صفي الدين أمحد بن عبد هللا3/1خالصة هتذيب الكمال 
( هـ923)اخلزرجي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جمدي بن منصور السيد شورى

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينتقريب التهذيب
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  تقدمي/حتقيق
بكر أبو زيد. د/ أبو األشبال الباكستاين 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالنكت على تقريب التهذيب
( هـ1420)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

عناية
فوزان بن عبد هللا الفوزان. د

الرايض- مكتبة الرشد طارق بن عوض هللا6/1تذهيب تقريب التهذيب البن حجر 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الكمال يف أمساء الرجال وخمتصراته  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

بشار عواد معروف وشعيبحترير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين
األرانؤوط

بريوت- مؤسسة الرسالة 

الرايض- دار امليمان ماهر بن ايسني الفحلمن األوهام (حترير التقريب)كشف اإليهام ملا تضمنه 

جمموع كالم األلباين على رجال تقريب العسقالين، ويليه تعقيب األلباين
«هتذيب العسقالين»على 

دار أضواء السلف
القاهرة- املصرية 

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

مصر- مكتبة العلم عطاء بن عبد اللطيف بن أمحدإمعان النظر يف تقريب احلافظ ابن حجر

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدضبط من غرب فيمن قيده ابن حجر
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة من الباحثني

مصر- مكتبة ابن عباس 4/1حتفة اللبيب مبن تكلم فيهم احلافظ ابن حجر من الرواة خارج التقريب  مجع
نور الدين بن علي الوصايب

،(فتح الباري)جتريد أمساء الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ ابن حجر يف 
(تقريب التهذيب)ومقارنة كالمه مبا قاله فيهم يف 

الكويت- دار الدعوة نبيل بن منصور البصارة

من (املطبوع)الرتاجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي 
احلسن البصري إىل احلكم بن سنان

الرايض- دار احملدث جمموعة من الباحثني إشراف
علي بن عبد هللا الصياح. د

118   من 53صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- الرتاث الذهيب سارة بنت مطر العتييبسؤاالت احملدثني وقيمتها العلمية

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة- يف الرواة جرحا وتعديال  ( هـ179)أقوال اإلمام مالك 

سلسلة السؤاالت)البن معني  ( هـ289)سؤاالت ابن حمرز البغدادي 
(13- احلديثية 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار املأمون للرتاث ( هـ233)حيىي بن معني (رواية طهمان)يف الرجال  ( هـ233)من كالم أيب زكراي حيىي بن معني 
دمشق

حتقيق
أمحد حممد نور سيف. د

سؤاالت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلنيد لإلمام حيىي بن معني يف اجلرح
(9- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

سؤاالت عثمان بن طالوت البصري البن معني، وهو اتريخ هاشم بن مرثد
(8- سلسلة السؤاالت احلديثية )الطرباين عن حيىي بن معني 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال برواية أيب خالد الدقاق يزيد بن
(11- سلسلة السؤاالت احلديثية )اهليثم بن طهمان 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم
(12- سلسلة السؤاالت احلديثية )

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ233)حيىي بن معني  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار الغرب اإلسالمي 5/1موسوعة أقوال حيىي بن معني يف رجال احلديث وعلله 
بريوت

مجع/حتقيق
بشار عواد وآخرون
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سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين يف اجلرح والتعديل
(تقدم ذكر الكتاب أعاله بتحقيق األزهري)

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  دراسة وحتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

( هـ234)سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب شيبة لإلمام علي بن املديين 
(1- سلسلة السؤاالت احلديثية )

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  مجع
حممد بن علي األزهري

علي بن أيب طاهر: من سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل، رواية
(مذكور يف كتب الفقه) (أسئلة يف الفقه والرجال)أمحد القزويين 

الرايض- دار العاصمة ( هـ241)أمحد بن حنبل  حتقيق
خري هللا الشريف

سؤاالت أيب بكر األثرم لإلمام أمحد بن حنبل يف اجلرح والتعديل وعلل
احلديث ، ويليه مروايت األثرم عن اإلمام أمحد بن حنبل يف كتابه

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ241)أمحد بن حنبل  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

الرايض- دار اخلاين ( هـ241)أمحد بن حنبل 4/1كتاب العلل ومعرفة الرجال  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د

سؤاالت أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين لإلمام أمحد بن حنبل
يف جرح الرواة وتعديلهم

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ241)أمحد بن حنبل 
املدينة

حتقيق
زايد حممد منصور. د

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد (15- سلسلة السؤاالت احلديثية )سؤاالت البغوي لإلمام أمحد  حتقيق
حممد بن علي األزهري

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدحبر الدم فيمن تكلم فيه االمام أمحد مبدح أو ذم
( هـ909)اهلادي 

الرايض- دار الراية 

بريوت- عامل الكتب ¼موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله  مجع/حتقيق
السيد أبو املعاطي النوري وغريه
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259)إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أحوال الرجال
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

الضعفاء: وهو)أليب زرعة،  ( هـ292)سعيد بن عمرو )سؤاالت الربذعي 
سلسلة السؤاالت)أسامي الضعفاء أليب زرعة : ، ومعه(والكذابني واملرتوكني

أبو زرعة الرازي، عبيد هللا بن عبد
( هـ264)الكرمي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-لإلمام أمحد بن حنبل  (التأريخ)سؤاالت أيب زرعة الدمشقي يف كتابه 
مجع ودراسة

دار أضواء السلفعبد هللا بن عبد الرحيم البخاري
القاهرة- املصرية 

:جبرح أو تعديل وذلك يف كتبه ( هـ279)السلسبيل فيمن ذكرهم الرتمذي 
الشمائل احملمدية/ العلل الصغري / العلل الكبري / اجلامع 

حممد عبد هللا بن الشيخ حممد
الشنقيطي

الرايض- مؤسسة املؤمتن 

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود سليمان بن األشعث السجستاين يف
2/1معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم  

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ275)سليمان بن األشعث  حتقيق
حممد بن علي األزهري

سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود، سليمان بن األشعث السجستاين
2/1يف معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم  ( هـ275)

لبنان- مؤسسة الراين ( هـ275)سليمان بن األشعث  حتقيق
عبد العليم البستوي. د

دراسة استقرائية - ( هـ277)سؤاالت الكتاين لإلمام أيب حامت الرازي 
حتليلية موازنة

الرايض- دار التوحيد خالد بن حممد ابمسح

بريوت- دار ابن العماد ( هـ301)حممد بن أمحد املقدمي كتاب التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم حتقيق
إبراهيم صاحل

يف اجلرح والتعديل ومجع أقواله يف الرجال ( هـ303)منهج اإلمام النسائي 
5/1

دار البحوث للدراساتقاسم علي سعد
ديب- االسالمية 
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ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب10/1كتاب اجلرح والتعديل 
( هـ327)حامت الرازي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

من أحوال الرجال مما (البن أيب حامت)املستخرج من كتاب اجلرح والتعديل 
ورد يف غري مظانه

مكتبة الوعي اإلسالميفاحل الشبلي
مصر– 

مراجعة
عبد هللا بن يوسف اجلديع

مصر- دار املودة شريف بن صاحل التشادي املصري2/1 ( هـ354)ري الظمآن برتاجم شيوخ ابن حبان 

سلسلة)سؤاالت أيب علي بن الصواف أليب بكر ابن أيب شيبة عن شيوخه 
(16- السؤاالت احلديثية 

ابن الصواف، حممد بن أمحد بن
( هـ359)احلسن 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوري2/1 ( هـ369)بلوغ األماين برتاجم شيوخ أيب الشيخ األصبهاين 

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي لإلمام أيب احلسن الدارقطين يف اجلرح
(5- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف اجلرح
(تقدم ذكر الكتاب أعاله بتحقيق األزهري)والتعديل 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

سؤاالت أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري لإلمام أيب احلسن الدراقطين يف
(6- سلسلة السؤاالت احلديثية )اجلرح والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري
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سؤاالت أيب عبد هللا بن بكري البغدادي وغريه للدارقطين يف اجلرح والتعديل
(7- سلسلة السؤاالت احلديثية  )وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت الربقاين للدارقطين يف اجلرح والتعديل والعلل، ويليه مروايته عنه يف
(4- سلسلة السؤاالت احلديثية )غري كتابه السؤاالت 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع
حممد بن علي األزهري

سؤاالت أيب بكر الربقاين للدارقطين، ويليه مروايت الربقاين عن الدارقطين
يف غري كتابه السؤاالت

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  مجع/حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

لإلمام الدارقطين يف اجلرح ( هـ412)سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي 
(3- سلسلة السؤاالت احلديثية )والتعديل وعلل احلديث 

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-مؤسسة اجلريسي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر للدارقطين ( هـ412)سؤاالت السلمي 
الرايض

حتقيق
جلنة من احملققني

بريوت- عامل الكتب 2/1موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله  مجع/ترتيب
جمموعة من الباحثني

األوسط ( هـ390)حتفة الغريب برتاجم رجال معجمي احلافظ الطرباين 
3/1والصغري ممن ليس يف التهذيب 

مصر- مكتبة ابن عباس توفيق بن عبد هللا بن مسعود

املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم مع التكميل والتوضيح للمدخل إىل
4/1الصحيح 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

عجمان- مكتبة الفرقان  حتقيق
ربيع بن هادي وبعض طلبة العلم. د

املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم وتبيني ما أشكل من أمساء رجال
2/1الصحيحني 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب. د
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سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحوال الرجال
(2- سلسلة السؤاالت احلديثية )أليب عبد هللا احلاكم 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

مصر- الفاروق احلديثة  مجع/حتقيق
حممد بن علي األزهري

حممد بن عبد هللا النيسابوري)الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكم 
2/1 ( هـ405)

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوري تقدمي
سعد بن عبد هللا احلميد. د

الرايض- دار امليمان حممود عبد الفتاح النخال( هـ453)إحتاف املرتقي برتاجم شيوخ البيهقي  تقدمي
مصطفى بن العدوي

الرايض- دار العاصمة انيف بن صالح املنصوريالسلسبيل النقي يف تراجم شيوخ البيهقي تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

القاهرة- املكتبة العمرية ( هـ538)الزخمشري، حممود بن عمر 2/1متشابه األسامي  حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد

أاب الكرم مخيس بن علي احلوزي ( هـ576)سؤاالت أيب طاهر السلفي 
رواية أيب الفضل جعفر بن علي اهلمداين–  ( هـ510)

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ576)مخيس بن علي احلوزي  حتقيق
حممد بن علي األزهري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

ذيل ميزان االعتدال أليب الفضل: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ويليه
7/1العراقي 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
علي معوض وعادل عبد املوجود

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد6/1ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
( هـ748)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
أيب الفضل الدمياطي
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سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد(وهو ذيل على ميزان االعتدال للذهيب)نثل اهلميان يف معيار امليزان 
( هـ841)احلليب 

اليمن- دار النعمان  دراسة/حتقيق
شادي بن حممد آل نعمان. د

-دار البشائر اإلسالمية قاسم علي سعد(ميزان االعتدال يف نقد الرجال)موارد احلافظ الذهيب يف كتابه 
بريوت

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حمقق على نسختني خطيتني) 11/1لسان امليزان 
( هـ852)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
حممد بن عبد الرمحن املرعشلي

جمموع أقوال مشس الدين الذهيب يف رجال) 3/1كتاب اجلرح والتعديل 
(احلديث

مصر- الفاروق احلديثة  مجع
خليل حممد العريب

يف كتابه ( هـ974)التعريف ابلرواة الذين سكت عنهم احلافظ اهليثمي 
2/1جممع الزوائد 

-مكتبة املنار اإلسالمية مرمي بنت حسن القحطاين
الكويت

-دار اإلمام البخاري خليل بن حممد العريب( هـ974)ترمجة الرواة الذين مل يعرفهم احلافظ اهليثمي 
قطر

معجم الرجال الذين ترجم هلم أبو إسحاق) 4/1نـثل النبال مبعجم الرجال  
(احلويين يف كتبه

القاهرة- دار احلرمني  مجع
أمحد بن عطية الوكيل

3/1مصباح األريب يف تقريب الرواة الذين ليسوا يف تقريب التهذيب 
( راو31000حصر )

-مكتبة صنعاء األثرية حممد بن أمحد املصنعي
صنعاء

اجلامع يف اجلرح والتعديل ألقوال البخاري ومسلم والعجلي والرازيني وأيب
داود ويعقوب والرتمذي وأيب زرعة والنسائي والبزار والدارقطين

بريوت- عامل الكتب  إعداد
مجاعة  من الباحثني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- الرتاجم والسؤاالت  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مسائل األثرم ألمحد، مسائل ابن أيب)ثالث رسائل يف اجلرح والتعديل 
(شيبة، من تكلم فيه الدارقطين يف السنن من الضعفاء واملرتوكني واجملهولني

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تقدمي/حتقيق
عامر حسن صربي. د

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد هللا حيايناليقني مبعرفة من رمي من احملدثني بقبول التلقني

دراسة أتصيلية لبنية تراجم الرواة ابلنظر ألحوال الراوي- الرتاجم املعلة 
ومروايته وموقف النقاد منهما

مركز إحسان لدراساتأمحد بدري البشابشة
جدة- السنة النبوية 

تقدمي
بشار عواد معروف. د

مجع لرتاجم الرجال الواردة يف كتب السؤاالت- جامع السؤاالت احلديثية 
8/1مع دجمها وترتيبها 

مصر- دار ابن عباس شادي بن حممد النعمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- أحكام متأخرين يف اجلرح والتعديل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

1300أحكام ابن حزم على   )اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري 
(راو 

-دار أضواء السلف انصر بن محد الفهد
الرايض

الرتغيب)الرجال الذين تكلم عليهم احلافظ املنذري جرحا وتعديال يف كتابه 
(مكرر يف فتاوى ابملصطلح)والرواة املختلف فيهم  (والرتهيب

مكتبة التوعية اإلسالمية
مصر- 

تعليق/مجع/ترتيب
ماجد بن أيب الليل

عبد احلميد بن عبد الرمحن(جمموع الفتاوى)الرجال الذين تكلم عنهم شيخ اإلسالم يف 
السحيباين

الرايض- مدار الوطن 

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 4/1التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل 
(هـ

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

معجم أسامي الرواة الذين ترجم هلم الشيخ األلباين يف كتبه جرحا وتعديال
4/1

بريوت- دار ابن حزم أمحد شكوكاين وصاحل اللحام
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املراسيل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

حمفوظ الرمحن بن زين هللا السلفياإلرسال يف مصطلح احلديث
( هـ1418)

اإلمارات- مكتبة الفرقان 

بريوت- دار ابن حزم حصة بنت عبد العزيز الصغري(رسالة جامعية) 2/1احلديث املرسل بني القبول والرد 

أبو داود، سليمان بن األشعثاملراسيل
( هـ275)السجستاين 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد هللا بن مساعد الزهراين. د

أبو داود، سليمان بن األشعثاملراسيل
( هـ275)السجستاين 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
شعيب األرانؤوط

-دار الكتب العلمية حسني بن كسروي حسن( هـ303)تقريب النائي من مراسيل النسائي 
بريوت

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيباملراسيل
( هـ327)حامت الرازي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شكر هللا بن نعمة هللا القوجاين

761)خليل بن كيكلدي العالئي جامع التحصيل يف أحكام املراسيل
(هـ

بريوت- عامل الكتب  ختريج/حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

761)خليل بن كيكلدي العالئي (حمقق على ثالث نسخ خطية)جامع التحصيل ألحكام املراسيل 
(هـ

الرايض- دار اإلفهام  حتقيق
عمر بن حسن فالتة. د

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
( هـ826)العراقي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد هللا نوراة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املراسيل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
( هـ826)العراقي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق وتعليق
رفعت فوزي عبد املطلب وغريه. د

«جامع التحصيل»زايدات على - اإلكليل فيما زاد على كتب املراسيل 
للعراقي« حتفة املراسيل»للعالئي و 

مصر- دار ابن عباس جمدي بن عطية بن محودة

مصر- مكتبة ابن عباس جمدي بن عطية بن محودةاإلملاع يف إثبات السماع

املكتب العلمي لتحقيقجمدي بن عطية بن محودةاجلامع يف املراسيل وما جيري جمراها
الرتاث

تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-دار أضواء السلف ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه
الرايض

حتقيق
محاد األنصاري

اتريخ أمساء الضعفاء: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، ويليه
والكذابني

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
حممد بن علي األزهري

-دار األندلس اخلضراء حممد بن موسى الشريف(سري أعالم النبالء)مستخرجا من كتابه - الرجال املختلف يف شأهنم 
جدة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 2/1اإلانبة إىل معرفة املختلف فيهم من الصحابة  حتقيق
جلنة من احملققني

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممداالغتباط مبعرفة من رمي ابالختالط
( هـ841)احلليب 

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
فواز أمحد زمريل

دارسة وحتقيق وزايدات يف)هناية االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط 
(الرتاجم على كتاب االغتباط لسبط ابن العجمي

بريوت- دار املعرفة عالء الدين علي رضا

939)ابن الكيال، حممد بن أمحد الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات
(هـ

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
عبد القيوم عبد رب النيب

:منظومة عمدة احملتاط يف معرفة من رمي من الثقات ابالختالط، ويليها
عدة أويل االغتباط يف شرح عمدة احملتاط

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

بريوت- دار املعرفة عبد اجلبار سعيد(دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة)اختالط الرواة الثقات 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مشتبه النسبة يف ضبط أمساء وأنساب الرواة املتشاهبة يف اخلط املختلفة يف
النقط

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق وتعليق
جلنة من احملققني

438)عبيد هللا بن عبد هللا اهلروي املعجم يف مشتبه أسامي احملدثني
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

438)عبيد هللا بن عبد هللا اهلروي معجم مشتبه أسامي احملدثني، ويليه كتاب الزايدات عليه
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل من بوادر التصحيف والوهم
2/1

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

حتقيق
سكينة الشهايب

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي(حبث يف املتشابه من أمساء الرواة) 2/1اتيل تلخيص املتشابه 
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن سلمان وأمحد الشقريات

خمتصر كتايب تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر
التصحيف والوهم واتيل تلخيص املتشابه كالمها للخطيب البغدادي

ابن الرتكماين، علي بن عثمان
( هـ750)املارديين 

احملقق حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

حممد بن موسى احلازمي اهلمذاين2/1 (الفيصل يف مشتبه النسبة)الفيصل يف علم احلديث 
( هـ584)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سعود بن عبد هللا املطريي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املشتبه يف الرجال، أمسائهم وأنساهبم 
( هـ748)

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
علي حممد البجاوي

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بناإلعالم مبا وقع يف مشتبه الذهيب من األوهام
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة/حتقيق
عبد رب النيب حممد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن10/1توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  تعليق/حتقيق
حممد نعيم العرقسوسي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين4/1تبصري املنتبه بتحرير املشتبه 
( هـ852)

بريوت- املكتبة العلمية  حتقيق
علي البجاوي وحممد النجار

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 5/1املؤتلف واملختلف 
بريوت

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

عبد الغين ين سعيد األزدي املصري2/1املؤتلف واملختلف يف أمساء نقلة احلديث وأمساء آابئهم وأجدادهم 
( هـ409)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
مثىن الشمري وقيس التميمي

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن
5/1واألنساب 

475)ابن ماكوال، علي بن هبة هللا 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1املؤتنف تكملة املؤتلف واملختلف 
( هـ463)ابن اثبت 

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
أيب عاصم الشوامي

ابن نقطة، حممد بن عبد الغين6/1تكملة اإلكمال 
( هـ629)البغدادي 

-مركز الرتاث االسالمي 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد القيوم بن عبد رب النيب. د

ابن العمادية ، منصور بن سليم(2/1)ذيل تكملة اإلكمال 
( هـ673)اهلمداين اإلسكندراين 

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
عبد القيوم بن عبد رب النيب. د

الغوامض واملبهمات يف معرفة من أهبم امسه من الرجال والنساء يف متون
األحاديث النبوية

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

جدة- دار املنارة  تعليق/حتقيق
محزة أبو الفتح النعيمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الغوامض واملبهمات يف معرفة من أهبم امسه من الرجال والنساء يف متون
األحاديث النبوية

عبد الغين بن سعيد األزدي املصري
( هـ409)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
رائد يوسف جهاد

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علياألمساء املبهمة يف األنباء احملكمة
( هـ463)ابن اثبت 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  إعداد
عز الدين علي السيد. د

ابن القيسراين، حممد بن طاهر(يف الرواة املبهمون)إيضاح اإلشكال 
( هـ507)املقدسي 

الكويت- مكتبة املعال  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة 
( هـ578)

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
حممود مغراوي. د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة 
( هـ578)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عز الدين علي وحممد كمال الدين. د

(األمساء املبهمة)اختصره من كتاب )اإلشارات إىل األمساء املبهمات 
(للبغدادي

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

686)حممد بن أمحد بن القسطالين اإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض واملبهم
(هـ

ختريج/حتقيق
حممود مغراوي. د

اختصار لكتاب ابن)اإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض واملبهم 
(بشكوال وكتاب ابن طاهر

686)حممد بن أمحد بن القسطالين 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممود مغراوي. د

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم3/1املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد 
( هـ826)العراقي 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

حتقيق
عبد الرمحن عبد احلميد الرب. د
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مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالتبيني ألمساء املدلسني
( هـ841)احلليب 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حيىي شفيق حسن

التعليق األمني على كتاب التبيني ألمساء املدلسني لربهان الدين احلليب،
سبط بن العجمي

بريوت- شركة الراين  تعليق
حممد إبراهيم داود املوصلي

-دار أضواء السلف حممد بن طلعتمعجم املدلسني
الرايض

مقابل على أربع نسخ- تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس 
خطية

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار العزة  تعليق/حتقيق
أمحد بن علي املباركي. د

الكويت- مكتبة املعال ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري إحتاف ذوي الرسوخ مبن رمي ابلتدليس من الشيوخ

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخليالنهج الرشيد يف إثبات تدليس الوليد وبراءة أئمة النقد من التقليد
اجلزائر

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي3/1املتفق واملفرتق 
( هـ463)ابن اثبت 

الطائف- دار القادري  حتقيق
حممد صادق احلامدي. د

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1املوضح ألوهام اجلمع والتفريق 
( هـ463)ابن اثبت 

دار الفكر اإلسالمي تصحيح ومراجعة
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليغنية امللتمس إيضاح امللتبس
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي بن عبد هللا الشهري. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- املختلف فيهم واملختلطون ومشتبهو النسبة واملبهمون واملدلسون واملهملون  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

تقييد املهمل ومتييز املشكل ملن ذكر امسه من األمساء والكىن واألنساب يف
3/1الصحيحني من الرواة 

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ498)احلسني بن حممد اجلياين  عناية
علي العمران وحممد مشس

، ومعه مسائل(سفيان الثوري وسفيان بن عيينة)متييز املهمل من السفيانيني 
متييز املهملني

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمن تكلم فيه وهو موثق أو صاحل احلديث
( هـ748)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمعرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد
( هـ748)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
إبراهيم إدريس

ــمَّان- الدار األثرية عبد الكرمي بن رمسي الدريينبلوغ األماين يف تراجم الرجال الذين مل يعرفهم األلباين َعــ

475)ابن ماكوال، علي بن هبة هللا «مستمر األوهام على ذوي املعرفة وأويل األفهام»هتذيب 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفر11/1أوهام احملدثني الثقات 
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغامن روى عن أبيه عن جده
( هـ879)السودوين احلنفي 

الكويت- مكتبة املعال  دراسة وحتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

وأبو ( هـ234)علي بن املديين الرواة من اإلخوة واألخوات
( هـ275)داود السجستاين 

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

تسمية من مل َيروِّ عنه غري واحد، الطبقات، تسمية)ثالث رسائل حديثية 
(فقهاء األمصار من الصحابة

األردن- مكتبة املنار ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق وتعليق
مشهور حسن وعبد الكرمي الوريكات

حممد بن احلسني األزدي املوصليمن وافق امسه اسم أبيه
( هـ374)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الرايض- دار الراية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر اإلخوة واألخوات حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف األجزاء احلديثية)ذكر من امسه شعبة 
( هـ430)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ختريج/حتقيق
طارق حممد العمودي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليالسابق والالحق يف تباعد ما بني راويني عن شيخ واحد
( هـ463)ابن اثبت 

الرايض- دار الصميعي  تعليق/حتقيق
حممد مطر الزهراين. د

تعقب واستدراك الذهيب على أقوال العلماء يف بعض الرواة الذين ذكرهم
وموازنة ببعض كتبه (ميزان االعتدال)يف كتابه 

بريوت- دار ابن حزم  مجع ودراسة
عوض بن عتقي احلازمي. د

-دار الكتب العلمية سيد بن كسروي حسن7/1هدي القاصد إىل أصحاب احلديث الواحد 
بريوت
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

دراسات حديثية ملن ال يروي إال عن ثقة، مع ذكر أمساء من ُوصِّف بذلك
من الرواة

مصر- مكتبة ابن عباس نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي

-مكتبة الغرابء األثرية حممد ضياء الرمحن األعظميالصحايب اجلليل أبو هريرة رضي هللا عنه يف ضوء مروايته
املدينة

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد من امسه عطاء من رواة احلديث حتقيق
هشام بن إمساعيل السقا

مسألة االحتجاج ابلشافعي فيما أسند إليه، والرد على الطاعنني بعظم
جهلهم عليه

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
ايسر بن حممد اإلمساعيلي

عمر بن رسالن البلقيين الشافعي(إثبات صحبة عبد هللا الصناحبي)الطريقة الواضحة يف متييز الـصُّـنابِّــحة 
( هـ805)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ تعليق/ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

ضوابط اجلرح والتعديل، مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس بن أيب
إسحاق السبيعي

الرايض- مكتبة العبيكان عبد العزيز بن حممد آل عبداللطيف

مركز تفسري للدراساتغامن احلمد وحيىي الشهريحفص بن سليمان القارىء بني اجلرح والتعديل
الرايض- القرآنية 

دراسة نظرية تطبيقية على مروايهتم– زهري بن حممد ورواايت الشاميني عنه 
عنه يف مستدرك احلاكم

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد هللا القناص

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكيمعرفة أصحاب شعبة بن احلجاج
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة معيـنـيـن  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

رمضان أوله رمحه وأوسطه مغفرة وآخره"تنقيح األنظار بضعف حديث 
أوضح البيان يف جرح علي بن زيد بن جدعان: ، ومعه" عتق من النار

الرايض- دار املسري ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 

الرايض- مكتبة التوبة فضل بن عمار العماريمحاد الرواية بني الوهم واحلقيقة

اإلمام أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن امساعيل بن محاد بن زيد األزدي
موالهم البصري مث البغدادي

الرايض- مكتبة الرشد سليمان بن عبد العزيز العريين

الرواة الذين أخرج هلم اإلمام البخاري يف املتابعات وأحاديثهم يف اجلامع
2/1مجع ودراسة - الصحيح 

القاهرة- دار الذخائر الدمراين عبد هللا عبد الغين سعد

وحديثه يف الكتب الستة ( هـ128)اإلمام عاصم بن أيب النجود الكويف 
2/1 (مجع ودراسة)

الرايض- مكتبة التوبة أمين بن أمحد امبايل
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

أمساء من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم يف
اجلامع الصحيح

ابن عدي، عبد هللا بن أمحد
( هـ365)اجلرجاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

شرح/دراسة/حتقيق
عامر حسن صربي. د

اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة: رجال صحيح البخاري املسمى
2/1والسداد 

398)الكالابذي ، أمحد بن حممد 
(هـ

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد هللا الليثي األنصاري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ474)سليمان بن خلف الباجي 3/1« اجلامع الصحيح»التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف 
بريوت

حتقيق
أبو لبابة ، الطاهر صاحل حسني. د

أسامي شيوخ البخاري وكناهم وأنساهبم وتواريخ وفياهتم، وأسامي من رووا
عنه وكناهم وأنساهبم

وصي الدين الصغاين، احلسن بن
( هـ650)حممد العمري 

-دار الكمال املتحدة 
دمشق

428)ابن منجويه، أمحد بن علي 2/1رجال صحيح مسلم 
(هـ

بريوت- دار املعرفة  عناية
عبد هللا الليثي األنصاري

جدة- مكتبة العلم جمدي عرفات املصريإسعاف احملتاج مبعجم شيوخ مسلم بن احلجاج

أمساء الصحابة اليت اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما
ذكر أمساء من اتفق البخاري ومسلم على تصحيح: دون صاحبه ، ويليها

الرايض- دار العاصمة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  تعليق/حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

ذكر أمساء من اتفق البخاري ومسلم على تصحيح الرواية عنه من الصحابة
فأخرجا عنه يف كتابيهما، وذكر أمساء من انفرد كل واحد إبخراج حديثه

حممد بن أمحد بن أيب الفوارس
( هـ412)

الرايض- دار العاصمة  تعليق/حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب، ويليه االنتخاب يف اختصار
( هـ786)، نظم إمساعيل بن حممد بن بردس «كشف النقاب»

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد اجلواد محام
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

761)خليل بن كيكلدي العالئي كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب
(هـ

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
إبراهيم بن عبد هللا إهدى. د

عبد الغين بن أمحد البحريينقرة العينني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني
( هـ1174)

الرايض- مكتبة التوبة 

حممد بن علي بن آدم األثيويبقرة العني يف ضبط أمساء رجال الصحيحني
( هـ1442)

-دار املعراج الدولية 
الرايض

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد من الرجال سوى من ذكر يف
هتذيب الكمال

أبو احملاسن، حممد بن علي احلسيين
( هـ765)الدمشقي 

جامعة الدراسات
ابكستان- اإلسالمية 

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

احلسني بن حممد الغساين، املعروف( هـ546)تسمية شيوخ أيب داود السجستاين، وحاشيته البن الدابغ 
( هـ498)ابجلياين 

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

احلسني بن حممد الغساين، املعروف2/1تسمية شيوخ أيب داود السجستاين 
( هـ498)ابجلياين 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
زايد حممد منصور

1041)إبراهيم بن إبراهيم اللقاين 2/1 (مشائل الرتمذي)هبجة احملافل وأمجل الوسائل ابلتعريف برواة الشمائل 
(هـ

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

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب تسمية الشيوخ
دمشق

حتقيق
قاسم علي سعد. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحداجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه
( هـ748)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1الكاشف يف معرفة رواة الكتب الستة 
( هـ748)

جدة- دار املنهاج  حتقيق/حاشية
حممد عوامة/ سبط ابن العجمي 

ذيل الكاشف أليب زرعة العراقي، ومعه حاشية: الكاشف للذهيب، ومعه
4/1الكاشف البن العجمي 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار احلبيب  حتقيق
مزيد بن عبد العزيز اجلندي

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيمذيل الكاشف
( هـ826)العراقي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
بوران الضناوي

مجعا ودراسة- الرواة املختلف يف صحبتهم ممن هلم رواية يف الكتب الستة 
4/1

-اجلامعة اإلسالمية كمال قاملي اجلزائري
املدينة

مصر- دار االستقامة حممد بن سعيد رسالن(رسالة دكتوراه) - 4/1الرواة املُــَبدَّعون من رجال الكتب الستة 

الرايض- مكتبة الرشد حيىي بن عبد هللا الشهري6/1زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة 

الرايض- مكتبة الرشد حيىي بن عبد هللا الشهري(استقراء لصحيح ابن حبان)علل األخبار ومعرفة رواة اآلاثر 

حممد بن إمساعيل بن خلفون األزديأمساء شيوخ مالك بن أنس األصبحي
( هـ636)األندلسي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي املستدرك على اخلطيب والعطار: جمرد أمساء الرواة عن مالك، ويليه
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
سامل بن أمحد السلفي
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مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنإحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-املكتبة اإلسالمية 
القاهرة

دراسة وتعليق وختريج
نشأت بن كمال املصري

تقدم ذكره يف) (اجمللد األول يف رجال كتاب الدعاء) 3/1كتاب الدعاء 
(كتب الطرباين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 
بريوت

دراسة وحتقيق وختريج
حممد سعيد البخاري

مصر- دار ابن عباس مازن حممد السرساوي2/1حتفة الغريب لرتاجم رجال معجمي احلافظ الطرباين 

-مكتبة الغرابء األثرية ( هـ1418)محاد بن حممد األنصاري بلغة القاصي والداين يف تراجم شيوخ الطرباين
املدينة

تراجم رجال الدارقطين يف سننه الذين مل يرتجم هلم يف التقريب وال يف رجال
احلاكم

بريوت- شركة الراين ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

الرايض- دار الكيان انيف بن صالح املنصوريالدليل املغين لشيوخ اإلمام أيب احلسن الدارقطين

-مكتبة صنعاء األثرية ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 2/1رجال احلاكم يف املستدرك 
صنعاء

رجال تفسري الطربي جرحا وتعديال من حتقيق جامع البيان عن أتويل القرآن
ألمحد وحممود شاكر

حممد صبحي بن حسن حالق
( هـ1438)

بريوت- دار ابن حزم 

التفسري)معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة 
2/1 (والتاريخ وهتذيب اآلاثر وصريح السنة

اخلرب- دار ابن عفان أكرم بن حممد زايدة الفالوجي تقدمي
علي بن حسن احلليب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد3/1للطحاوي  (معاين اآلاثر)مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال 
( هـ855)احلنفي 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
أسعد حممد الطيب

املدينة- مكتبة الدار أبو الرتاب رشد هللا السندهي(معاين اآلاثر تلخيص مغاين األخيار)كشف األستار عن رجال 
املنورة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حملمد بن احلسن الشيباين« اآلاثر»كتاب :أي)اإليثار مبعرفة رواة اآلاثر 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
علي الصاوي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(حملمد بن احلسن الشيباين« اآلاثر»كتاب :أي)اإليثار مبعرفة رواة اآلاثر 
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن

سوراي- دار الفكر مطاع الطرابيشيرواة حممد بن إسحاق بن يسار يف املغازي والسري وسائر املروايت

ابن نقطة، حممد بن عبد الغين(حمقق على ثالث نسخ خطية) 2/1التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ629)البغدادي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
شريف بن صاحل التشادي

الفاسي، حممد بن أمحد احلسين3/1ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ832)

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد صاحل بن عبد العزيز املراد

الفاسي، حممد بن أمحد احلسين2/1ذيل التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
( هـ832)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ765)حممد بن علي احلسيين 4/1التذكرة يف معرفة رجال الكتب العشرة  حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات على رواة مسانيد معينة  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

زوائد رجاهلم على الكتب) 2/1تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة 
(الستة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق ودراسة
أكرم هللا إمداد احلق. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

، مع" شافية الغلل مبهمات علم العلل"ألفية علل احلديث املسماة 
"مزيل اخللل عن أبيات شافية العلل: "شرحها

حممد بن علي بن آدم األثيويب
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

القاهرة- دار السالم نور الدين عرتحملات موجزة يف أصول علل احلديث

–دار املرياث النبوي رضا بو شامةاملذكرة يف علم العلل
اجلزائر

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا علل احلديث ومعرفة الرجال
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد مصطفى األعظمي

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا علل احلديث ومعرفة الرجال يف احلديث
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
مازن بن حممد السرساوي

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا (رواية اإلمام أيب الرباء)العلل ومعرفة الرجال 
(هـ

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا العلل
(هـ

الكويت- دار غراس  ختريج/حتقيق
حسام حممد بوقريص

234)ابن املديين، علي بن عبد هللا اجلزء اخلامس من األحاديث املعللة
(هـ

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
خالد بن حممد املختار البداوي

الرايض- دار القبس ( هـ241)أمحد بن حنبل (تقدم يف كتب الرتاجم) 4/1كتاب العلل ومعرفة الرجال  حتقيق
وصي هللا بن حممد عباس. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

تقدم يف كتب)¼ موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف رجال احلديث وعلله 
(العلل

بريوت- عامل الكتب  مجع/حتقيق
السيد أبو املعاطي النوري وغريه

ومعرفة الفقهاء الثقات من الضعاف مما اجتمع (علل احلديث)كتاب فيه 
عليه العلماء من أهل البصرة، برواية حممد بن عبد السالم اخلشين القرطيب

أبو حفص الفالس، عمرو بن علي
( هـ249)السقاء 

مركز إحسان لدراسات
جدة- السنة النبوية 

حتقيق وتعليق/دراسة
حممد الطرباين. د

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويمتوهنا يف التناقض ( هـ256)األحاديث اليت أعل اإلمام البخاري 

مسلم بن احلجاج النيسابوريالتمييز
( هـ261)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

مسلم بن احلجاج النيسابوريالتمييز
( هـ261)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد القادر مصطفى احملمدي. د

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن عبد الرمحن السعدالوجيز يف شرح كتاب التمييز لإلمام مسلم بن احلجاج
الرايض

عناية وحتقيق
خالد بن جذع آل سعدون

تقدم يف حبوث على)علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج 
(صحيح مسلم

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ327)حممد بن أمحد الشهيد  حتقيق
علي بن حسن احلليب

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى (مرتبة على اجلامع)علل الرتمذي الكبري  ترتيب
أبو طالب القاضي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن2/1شرح علل الرتمذي 
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار العطاء  حتقيق
نور الدين عرت. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنشرح علل الرتمذي
( هـ795)أمحد 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن2/1شرح علل الرتمذي 
( هـ795)أمحد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق ودراسة
مهام عبد الرحيم سعيد. د

العلل»األحاديث اليت ذكر اإلمام الرتمذي فيها اختالفا وليست يف 
2/1 (من أول اجلامع إىل آخر ابب الزكاة)- « الكبري

-دار التوحيد للنشر خالد بن حممد ابمسح
الرايض

فيها اختالفا (يف جامعه)األحاديث املعلة ابالختالف اليت ذكر الرتمذي 
2/1وليست يف العلل الكبري من ابب الفرائض إىل آخر أبواب العلم 

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايع

الرايض- دار احملدث ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى العلل الصغري حتقيق
عادل بن عبد الشكور الزرقي

للطرباين من أول الكتاب (املعجم الكبري)األحاديث املعلة ابالختالف يف 
مجعا ودراسة- إىل هناية اجلزء الثالث عشر 

-جامعة امللك سعود صاحل بن راشد القريري
الرايض

إشراف
حممد بن تركي الرتكي. د

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد(ومعه تتمة) ( هـ311)املنتخب من العلل للخالل 
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار الراية  حتقيق
طارق بن عوض هللا

ابالختالف على الرواة يف كتابه ( هـ303)األحاديث اليت أعلها النسائي 
(أصله رسالة دكتوراه) 2/1مجعا وخترجيا ودراسة  - (اجملتىب)

-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكر
األردن

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب7/1كتاب العلل 
( هـ327)حامت الرازي 

أشرف على حتقيقه
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب3/1علل احلديث 
( هـ327)حامت الرازي 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
رفعت عبد املطلب وعلي عبد الباسط

 مسألة من كتاب الغزو36كتاب مناسك احلج، ومعه - علل احلديث 
2/1والسري 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق وختريج ودراسة
تركي بن فهد الغمري. د

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد(النصف الثاين من اجمللد األول)تعليقة على العلل البن أيب حامت 
( هـ744)املقدسي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
سامي بن حممد بن جاد هللا

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدشرح علل ابن أيب حامت
( هـ744)املقدسي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فهمي

عبد الرمحن بن حيىي املعلميفوائد يف كتاب العلل البن أبـي حامت
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
عبد الرزاق الرؤوف

الرايض- دار طيبة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 11/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي

حملفوظ (العلل الواردة يف األحاديث النبوية)تتمة حتقيق ) 5/1العلل 
(السلفي (الرمحن

الرايض- دار التدمرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن صاحل الدابسي

بريوت- شركة الراين ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 10/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  حتقيق
حممد بن صاحل الدابسي

الرايض- دار طيبة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 14/1العلل الواردة يف األحاديث النبوية  حتقيق
خالد بن إبراهيم املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن حممد حسن دمفو4/1مروايت اإلمام الزهري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين 

أحاديث أيب إسحاق السبيعي اليت ذكر الدارقطين فيها اختالفا يف كتاب
3/1مجعا ودراسة  - ((العلل))

الرايض- دار التوحيد خالد بن حممد ابمسح

العلل واملناكري الواقعة يف صحيح ابن حبان وما انتقد عليه يف بعض مسائل
2/1االعتقاد 

مصر- دار الضياء حممد عبد املنعم بن حممد بن رشاد

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي أحاديث معلة ظاهرها الصحة

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي(إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني): علل حديث أيب قتادة

الدمام- دار ابن اجلوزي ماهر بن ايسني الفحل2/1اجلامع يف العلل والفوائد 

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري6/1املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرحي املناوي 
( هـ1380)الشافعي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

-دار الغرب اإلسالمي 41/1املسند املصنف املعلل 
بريوت

إعداد
مجاعة  من الباحثني

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح(جهود حمدثني: مكرر يف كتب)جهود احملدثني يف بيان علل احلديث 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- العلل  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

دراسة نظرية وتطبيقية يف علل- معرفة أصحاب الرواة وأثرها يف التعليل 
2/1أصحاب األعمش 

دمشق- دار النوادر عبد السالم أبو مسحة

دراسة من خالل)التحديث إبعالل احملدثني بعلة دخول حديث يف حديث 
البن أيب حامت (العلل)كتاب 

مصر- دار الفالح محد بن إبراهيم الشتوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الشواهد واملتابعات والفصل بني الوصل يف الرواايت :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

القاهرة- مكتبة ابن تيمية طارق بن عوض هللااإلرشادات يف تقوية األحاديث ابلشواهد واملتابعات

أبو ظيب- دار احملجة أبو إسحاق احلويين6/1تنبيه اهلاجد إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد 

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي2/1الفصل للوصل املدرج يف النقل 
( هـ463)ابن اثبت 

الثقبة- دار اهلجرة  حتقيق
حممد مطر الزهراين. د

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليمالزايدات الضعيفة يف األحاديث الصحيحة

مرتبة على)تنقيح األحاديث الصحيحة عن األلفاظ املدرجة والضعيفة 
(أبواب الفقه

الرايض- دار املسري خالد بن علي العنربي

بريوت- دار اللؤلؤة حممد بن مرعي الشباسياأللفاظ الشاذة واملدرجة املنثورة داخل املتون الصحيحة املشهورة تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

بريوت- دار ابن حزم سعيد بن عبد القادر ابشنفر2/1الزايدات الشاذة يف حديث الثقات 

األلفاظ املدرجة يف أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء
دراسة حديثية فقهية - (األئمة األربعة)

الرايض- دار امليمان عزت رويب اجلرحي

-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحانمنت الزايدات الضعيفة يف املتون الصحيحة
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الكويت- مكتبة املعال ابسم بن فيصل اجلوابرة(رسالة ماجستري)مروايت اللعن يف السنة 

عجمان- مكتبة الفرقان عبد الرؤوف عبد املنان"كل أمر ذي ابل"أحسن املقال يف ختريج حديث 

الرايض- دار القبس خليفة بن أرمحة الكواريأان مدينة العلم وعلي ابهبا: ختريج حديث

دراسة حديثية حلديث أم سلمة يف احلج الدال على أن التحلل برمي
اجلمرات مشروط بطواف اإلفاضة يوم النحر

الرايض- دار احملدث حممد بن سعيد الكثريي تقدمي املشائخ
مقبل الوادعي وعبد هللا السعد

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر األحاديث اليت خولف فيها اإلمام مالك بن أنس حتقيق
رضا بن خالد اجلزائري

األحاديث اليت حسنها أبو عيسى الرتمذي وانفرد إبخراجها عن الكتب
دراسة حتليلية- الستة  

الرايض- دار الفضيلة عبد الرمحن بن صاحل حميي الدين

-اجلامعة اإلسالمية يوسف بن حممد الدخيل2/1سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي 
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاويوتوقف يف تصحيحها (صحيحه)األحاديث اليت رواها اإلمام ابن خزمية يف 

الرايض- مدار الوطن عبد هللا بن مانع الروقينفح العبري من دروس اجلامع الكبري تقدمي
مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-مكتبة صنعاء األثرية حيىي بن علي احلجوريالرايض املستطابة يف صحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة
صنعاء

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلياإلصابة يف تصحيح ما ضعفه وإبراز ما جهله احلجوري من مفاريد الصحابة
اجلزائر

مفاريد)اإلصابة يف استدراك ما فات احلجوري من األحاديث يف كتابه 
(الصحابة

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي
اجلزائر

الرايض- دار الشريف إبراهيم بن عبد هللا احلازمي2/1املتعة يف بيان األحاديث اليت اتفق عليها السبعة 

-دار البشائر اإلسالمية عواد بن حسني اخللفمسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة
بريوت

مركز املدينة العلمي خلدمة الكتابالألىلء املضيئة فيما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة
والسنة

الرايض- دار السالم 

-دار الكتب العلمية (الكتب الستة ومسند أمحد)الثالثيات يف احلديث النبوي 
بريوت

تعليق/حتقيق
أشرف بن عبد الرحيم

-املكتبة اإلسالمية عصام موسى هاديجممع البحرين فيما صححه األلباين من األحاديث على شرط الشيخني
األردن

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينسلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن انفع عن ابن عمر
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دراسات على أسانيد ورواايت :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

(الكالم عليها- خترجيها - مجعها )رواايت املدلسني يف صحيح مسلم 
(رسالة جامعية)

-دار البشائر اإلسالمية عواد بن حسني اخللف
بريوت

الرايض- مكتبة الرشد نوال بنت حسن الغنام2/1استدراكات الصحابة يف الرواية 

الصنعاين، حممد بن إمساعيلرسالة يف اختالف ألفاظ احلديث النبوي
( هـ1182)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

عناية
صربي مصطفى احملمودي

هذا: (املستدرك على الصحيحني)فصل رائق يتعلق بقول احلاكم يف 
ابن حجر رمحه هللا: اختصار- حديث على شرط الشيخني 

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

عناية
ايسر بن سعد العسكر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات يف كتب احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

حممد صديق بن حسن القنوجياحلطة يف ذكر الصحاح الستة
( هـ1307)

، دار(بريوت)دار اجليل 
(عمان)عمار 

حتقيق
علي بن حسن احلليب

تقدميحممد إسحاق آل إبراهيم(رسالة جامعية)رواايهتا ونسخها – األصول الستة 
ربيع بن هادي املدخلي. د

الرايض- دار قرطبة عبد العزيز بن عبد هللا الشايعالكتب الستة وأشهر شروحها وحواشيها، وأبرز الدراسات املعاصرة عليها

املؤلفعبد هللا بن صاحل الرباكاإلمام أبو داود السجستاين وكتابه السنن

القاهرة- دار البصائر نور الدين عرتالرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني

حممد بن عمر املديين األصبهاينخصائص مسند اإلمام أمحد
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

أي كتاب األحكام)بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام 
6/1 ( هـ581الشرعية الوسطى لعبد احلق األشبيلي 

ابن القطان، علي بن حممد الفاسي
( هـ628)

الرايض- دار طيبة  دراسة/حتقيق
احلسني آيث سعيد. د

-جامعة الشارقة ( هـ762)مغلطاي بن قـليج رسالة دكتوراة - 4/1 (الوهم واإليهام)منار اإلسالم برتتيب كتاب 
اإلمارات

دراسة وحتقيق
محدة أمحد املهريي. د

وأغفله، أو أمل به فما متمه« البيان»بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب 
(البن القطان« بيان الوهم»استدراك على كتاب ) 3/1وال كمله 

ابن املواق، حممد بن أيب حيىي أيب
( هـ642)بكر 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حممد خرشايف. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- دراسات يف كتب احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(بيان الوهم واإليهام)الرد على ابن القطان يف كتابه 
( هـ748)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- تصحيفات حديثية  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

العسكري، احلسن بن عبد هللاأخبار املصحفني
( هـ382)

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
صبحي البدري السامرائي

العسكري، احلسن بن عبد هللاتصحيفات احملدثني
( هـ382)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
حممود أمحد مرية. د

-دار الكتب العلمية ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد إصالح غلط احملدثني
بريوت

شرح/ختريج
صالح حممد حممد عويضة

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد (سلسلة كتب التصحيح اللغوي)إصالح غلط احملدثني  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

، (احتجم)جمموع فيه جواب بعض اخلدم ألهل النعم عن تصحيف حديث 
:العشرة من مروايت صاحل بن اإلمام أمحد وزايداهتا، ويليه جزء فيه: ويليه

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالتطريف يف التصحيف
( هـ911)ابن الكمال 

عمان- دار الفائز  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

ابن طولون، حممد بن علي الصاحليالتعريف لفن التصحيف
( هـ953)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

األخطاء اإلسنادية وتصويبها، يليه ما قيل يف اإلمام أيب هليعة املصري
( هـ174)

عبد العزيز العثيم وعطا هللا بن فيض
السندي

-دار أضواء السلف 
الرايض

-دار أضواء السلف عبد الكرمي بن أمحد الوريكاتالوهم يف رواايت خمتلفي األمصار
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- تصحيفات حديثية  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

-دار الكتاب والسنة أبو األشبال أمحد شاغفالتعليقات املفيدة على الكتب العديدة
ابكستان

-دار التوحيد للنشر موفق بن عبد هللا بن عبد القادرالبيان والتعريف بسرقة احلديث النبوي الشريف
الرايض

الرايض- دار طيبة أسطريي مجالالتصحيف وأثره يف احلديث والفقه، وجهود احملدثني يف مكافحته
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- تراجم أعالم احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ابن حبان، حممد بن حبان البسيتمشاهري علماء األمصار
( هـ354)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
جمدي بن منصور السيد شورى

أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللااإلرشاد يف معرفة علماء احلديث
( هـ446)القزويين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد سعيد عمر إدريس. د

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاملعجم املشتمل على ذكر أمساء شيوخ األئمة النبل
( هـ571)الشافعي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
سكينة الشهايب

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد4/1طبقات علماء احلديث 
( هـ744)املقدسي 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ابراهيم الزيبق

تذكرة احلفاظ، ومعه الذيل على تذكرة احلفاظ، لتلميذه أيب احملاسن حممد
(كتاب شامل حلفاظ اإلسالم) 5/1بن علي احلسيين 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
زكراي عمريات

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(شامل ملشايخ الذهيب وعلماء عصره)املعجم املختص ابحملدثني 
( هـ748)

الطائف- مكتبة الصديق  حتقيق
حممد احلبيب اهليلة. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد(البلدان اليت استوطنها العلماء)األمصار ذوات اآلاثر 
( هـ748)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
قاسم علي سعد

 حافظا من حفاظ950فيه أمساء ووفيات )تذكرة احلفاظ وتبصرة األيقاظ 
(6- سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبد اهلادي  )(السنة النبوية

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن(للذهيب« تذكرة احلفاظ» وهو ذيل )طبقات احلفاظ، 
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
علي حممد عمر. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- تراجم أعالم احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

القاهرة- عامل الكتب عبد العزيز عز الدين السريوانمعجم طبقات احلفاظ واملفسرين

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمولمشاهري احملدثني الذين جاوروا مبكة املكرمة عرب العصور

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن عبد هللا الزهراين15/1معجم رواة احلديث األماجد من علماء زهران وغامد 

دمشق- دار القلم عبد الستار الشيخ4/1أعالم احلفاظ واحملدثني عرب أربعة عشر قران 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- جهود علماء يف علم احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

الرايض- مكتبة الرشد عبد هللا بن جباش احلمريي3/1احلديث واحملدثون يف اليمن يف عصر الصحابة 

بريوت- دار ابن حزم أمني القضاة(رسالة دكتوراه)مدرسة احلديث يف البصرة حىت القرن الثالث اهلجري 

-مكتبة دار املنهاج أمحد بن علي القرين( هـ422 - 93)مدرسة احلديث يف قرطبة من الفتح إىل سقوط اخلالفة 
الرايض

املدرسة احلديثية يف مكة واملدينة وأثرها يف احلديث وعلومه، من نشأهتا حىت
2/1هناية القرن الثاين اهلجري 

-مكتبة دار املنهاج حممد الثاين بن عمر بن موسى
الرايض

تقدمي
حممد مطر الزهراين. د

مدرسة احلديث يف القريوان من الفتح اإلسالمي إىل منتصف القرن اخلامس
رسالة ماجستري - 2/1اهلجري 

الدار العاملية للكتاباحلسني بن حممد شواظ
الرايض- االسالمي 

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

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماش
النبوية

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح(مكرر يف كتب العلل)جهود احملدثني يف بيان علل احلديث 

املنعقدة يف- ندوة عناية اململكة العربية السعودية ابلسنة والسرية النبوية 
(10/1) هـ 1425جممع امللك فهد ابملدينة املنورة يف ربيع األول 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

وجهوده يف علم احلديث، مع دراسة زايداته يف ( هـ219)اإلمام احلميدي 
2/1 (اجلمع بني الصحيحني)

-مكتبة العلوم واحلكم حيىي بن عبد هللا األسدي
املدينة

118   من 96صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- جهود علماء يف علم احلديث  :املوضوع 

06:الفئة  علوم احلديث

ويتضمن منتقى من حديث الزهري)حمداث  ( هـ258)حممد بن حيىي الذهلي 
(له

مكة- جامعة أم القرى سليمان بن سعيد العسريي

262)املوسوعة العلمية الشاملة لإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة السدوسي 
2/1 (هـ

-دار أضواء السلف علي بن عبد هللا الصياح
الرايض

تقدمي املشايخ
عبد الرمحن الرباك وعبد هللا السعد

وجهوده يف السنة النبوية، مع حتقيق كتابه ( هـ264)أبو زرعة الرازي 
3/1وأجوبته على أسئلة الربذعي  (الضعفاء)

-اجلامعة اإلسالمية سعدي بن مهدي اهلامشي
املدينة

أبو العرب التميمي القريواين وجهوده يف خدمة احلديث النبوي أبفريقية
( هـ333 - 250)

تونس- جممع األطرش علي بن حممد بنعون

السنن الصحاح)، املسمى (السنن)وكتابه  ( هـ353)احلافظ ابن السكن 
(املأثورة

تونس- الدار املالكية عبد العزيز بن عبد هللا الشايع

-دار األندلس اخلضراء عبد هللا بن ضيف هللا الرحيليوآاثره العلمية ( هـ385)اإلمام أيب احلسن الدارقطين 
جدة

الرايض- دار الشريف حممد أمحد رضوانوجهوده يف خدمة السنة النبوية ( هـ390)احلافظ الطرباين 

-دار القرآن الكرمي حممود بن أمحد الطحانوأثره يف علوم احلديث ( هـ463)احلافظ اخلطيب البغدادي 
بريوت

الرايض- دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبليف احلديث وعلومه ( هـ511)منهج احلافظ أيب عبد هللا بن منده 
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بريوت- دار ابن حزم حممد الوثيقوآاثره احلديثية ( هـ581)عبد احلق األشبيلي 

-دار البشائر اإلسالمية نور الدين بن احلميدي اإلدريسي( هـ663) (حياته وآاثره)اإلمام احلافظ أبو بكر ابن مسدي الغرانطي 
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية أمحد عبدالعريز احلدادوأثره يف احلديث وعلومه ( هـ676)اإلمام النووي 
بريوت

وجهوده يف احلديث ( هـ733)القاضي بدر الدين بن مجاعة املتوىف سنة 
وعلومه

بريوت- دار املقتبس سامي حممد يوسف إمساعيل

الرايض- دار العاصمة عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي¼شيخ اإلسالم ابن تيمية وجهوده يف احلديث وعلومه 

الرايض- دار املنهاج عبد الباري عبد احلميد البدخشيوجهوده يف احلديث وعلومه ( هـ761)احلافظ العالئي 

إصالح كتاب ابن الصالح، مع دراسة عن احلافظ عالء الدين مغلطاي
2/1وجهوده يف احلديث 

-مكتبة أضواء السلف ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 
الرايض

دراسة وحتقيق
انصر عبد العزيز فرج أمحد. د

-دار أضواء السلف أمحد معبد عبد الكرمي5/1وأثره يف السنة  ( هـ806)احلافظ العراقي 
الرايض

وجهوده يف احلديث النبوي ، ( هـ842)اإلمام ابن انصر الدين الدمشقي 
شرح عقود الدرر يف علوم األثر: مع حتقيق كتابه

دمشق- دار النوادر  دراسة وحتقيق
زكراي عبد العزيز اجلاسم
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-دار البشائر اإلسالمية صاحل يوسف معتوقوأثره يف علم احلديث ( هـ855)بدر الدين العيين 
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية خليل إبراهيم قوتاليوأثره يف احلديث ( هـ1014)اإلمام علي القاري 
بريوت

-وجهوده يف احلديث وعلومه  ( هـ1382)احلافظ حممد عبد احلي الكتاين 
دراسة حتليلية

دار النوادر اللبنانيةحممد صاحل نوري اخلطيب احلسيين إشراف
نور الدين عرت. د

رسالة)وأثره يف السنة ورجاهلا  ( هـ1386)الشيخ عبد الرمحن املعلمي 
(ماجستري من اجلامعة االسالمية

اخلرب- دار ابن عفان منصور بن عبد العزيز السماري

النكت اجلياد: موسوعة املعلمي اليماين وأثره يف علم احلديث املسماة
4/1املنتخبة من كالم شيخ النقاد 

الرايض- دار طيبة إبراهيم بن سعيد الصبيحي

جامعة اإلمام حممد بنعبد هللا بن إبراهيم آل معدي( هـ1420)اجلهود احلديثية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة الرشد عبد الرمحن بن حممد العيزريجهود الشيخ األلباين يف احلديث رواية ودراية

املدينة- الناشر املتميز نور الدين بن علي السُّدعي الوادعي2/1اإلمام الوادعي وجهوده يف جتديد السنة النبوية 

-دار البشائر اإلسالمية صاحل يوسف معتوق(القرن الثامن اهلجري)جهود املرأة يف رواية احلديث 
بريوت
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نشأته واترخيه، ويليه كتاب التمييز ملسلم ابن- منهج النقد عند احملدثني 
احلجاج

الرايض- مكتبة الكوثر حممد مصطفى األعظمي

دمشق- طيبة الدمشقية نور الدين عرتمناهج احملدثني العامة يف الرواية والتصنيف

القاهرة- دار السالم رفعت فوزي عبد املطلباملدخل إىل مناهج احملدثني

املدينة- الناشر املتميز خالد بن قاسم الردادياملعني يف معرفة مناهج احملدثني

آراء لبعض املعاصرين: ويليه- دراسة أتصيلية - منهج احملدثني يف النقد 
عرض ومناقشة- حول منهج احملدثني يف النقد 

-مكتبة العلوم واحلكم حافظ بن حممد احلكمي
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد مرتضى الزين أمحد(رسالة دكتوراه)مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة 

الرايض- دار علوم السنة سعد بن عبد هللا احلميد(رسالة دكتوراه)مناهج احملدثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة 

اهتمام احملدثني بنقد احلديث سندًا ومتناً، ودحض مزاعم املستشرقني
وأتباعهم

الرايض- دار الداعي حممد لقمان السلفي

املؤلفمسفر بن غرم هللا الدميينمقاييس نقد متون السنة
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الرايض- مكتبة الرشد جنم عبد الرمحن خلفنقد املنت بني صناعة احملدثني

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عثمان الرشوديمناهج أصحاب الكتب الستة ومالك وأمحد والدارمي تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكيمعرفة مناهج احملدثني، مالك، أمحد، ابن، خزمية، ابن حبان، احلاكم، الطرباين

شروط األئمة، رسالة يف بيان فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلاثر
وحقيقة السنن وتصحيح الرواايت

ابن منده، حممد بن إسحاق
( هـ395)األصبهاين 

الرايض- دار املسلم  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان،)حمضرات يف مناهج احملدثني 
(مستدرك احلاكم

ــمَّان- الدار األثرية ابسم بن فيصل اجلوابرة َعــ عناية
أمحد مجال أبو سيف

صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان،)حماضرات يف مناهج احملدثني 
(مستدرك احلاكم

ــمَّان- الدار األثرية ابسم بن فيصل اجلوابرة َعــ

، شروط األئمة اخلمسة حملمد( هـ507)شروط األئمة الستة حملمد املقدسي 
( ه429)، عارية الكتب ألمحد اليزدي ( هـ558)احلازمي 

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

الرايض- دار طيبة حممد بن عبد الرزاق أسوددراسة تطبيقية– شروط الراوي والرواية عند أصحاب السنن 

-دار األصول العلمية حممد بن صاحل السامرائي(الطبقات الكربى)منهجه وموارده يف كتابه  - ( هـ230)اإلمام ابن سعد 
اسطنبول

تقدمي
أكرم ضياء العمري. د
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الرايض- مكتبة الرشد عبد الكرمي إمساعيل صباحاحلديث الصحيح ومنهج علماء املسلمني يف التصحيح

الـسَّـرب عند احملدثني وأثره يف معرفة أنواع علوم احلديث يف املنت واإلسناد
ويف احلكم على الرواة وعلى املروايت

-مكتبة دار البيان عبد الكرمي بن حممد جراد
الكويت

الرايض- الرتاث الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املريدراسة نظرية تطبيقية- فقه الراوي وأثره يف الرواية والرواة  تقدمي ومراجعة
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار املنهاج عمر بن عبد هللا املقبل(رسالة دكتوراه)منهج احلافظ أيب عبدهللا ابن منده يف احلديث وعلومه 

رسالة ماجستري من جامعة أم)علي بن املديين ومنهجه يف نقد الرجال 
(القرى

-دار البشائر اإلسالمية إكرام هللا إمداد احلق
بريوت

دراسة)اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ومنهجه يف نقد الرجال 
3/1 ((اجلرح والتعديل)تطبيقية على كتابه 

الرايض- مكتبة الرشد آالء إبراهيم الزهارنة

-مكتبة اإلمام الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املريعبقرية اإلمام البخاري يف صحيحه حلفظ السنة وأتصيل االعتدال الفكري
الكويت

تقدمي الشيخفهمي أمحد القزاز(اجلامع الصحيح)أقوال اإلمام البخاري يف علوم احلديث يف كتابه 
صبحي البدري السامرائي

موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف السند
املعنعن بني املتعاصرين

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن منصور الدريس
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الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلماناإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح وأثره يف علم احلديث

ابن رشيد الفهري، حممد بن عمرالسنن األبني واملرد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السند املعنعن
( هـ721)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
صالح املصرايت

أبو داود، سليمان بن األشعثرسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه
( هـ275)السجستاين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن لطفي الصباغ. د

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح رسالة أيب داود

عمَّان- دار الفتح عداب حممود احلمش3/1دراسة نقدية تطبيقية - اإلمام الرتمذي ومنهجه يف كتابه اجلامع 

مجع ودراسة لألحاديث اليت- احلديث املنكر وداللته عند اإلمام الرتمذي 
(مكرر يف فوائد يف مصطلح احلديث)حكم عليها الرتمذي ابلنكارة 

الرايض- دار العاصمة حممد بن تركي الرتكي

بريوت- مؤسسة الرسالة نور الدين عرتاإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني

الرايض- مكتبة املعارف عمر إميان أبو بكراإلمام النسائي وكتابه اجملتىب

»منهج اإلمام أمحد يف التعليل وأثره يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه 
«العلل ومعرفة الرجال

بريوت- دار ابن حزم أبو بكر بن الطيب كايف
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-وقف السالم اخلريي بشري علي عمر2/1منهج اإلمام أمحد يف إعالل االحاديث 
الرايض

دراسة- منهج اإلمام أمحد يف بناء احلكم الفقهي على احلديث الضعيف 
(رسالة دكتوراه)أتصيلية تطبيقية 

الرايض- دار التحبري عبد الرمحن بن فؤاد العامر

-الروضة للنشر وتوزيع عبد هللا بن فوزان الفوزانشيوخه الذين جرحهم وروى عنهم- منهج اإلمام أمحد يف انتقاء الشيوخ 
مصر

القاهرة- املكتبة العمرية شريف بن صاحل التشادي املصريمنهج اإلمام أيب القاسم الطرباين يف التعليل إشراف
أمحد معبد عبد الكرمي. د

مكة- جامعة أم القرى عداب حممود احلمشرسالة علمية- اإلمام ابن حبان ومنهجه يف اجلرح والتعديل  إشراف
أمحد حممد نور سيف. د

الرايض- مكتبة الرشد زهري عثمان علي نورابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال

«التمهيد»منهج احلافظ ابن عبد الرب يف اجلرح والتعديل من خالل كتابه 
2/1

بريوت- دار ابن حزم حممد عبد رب النيب

رسالة)منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه السنن وأثره يف اختالف الفقهاء 
(جامعية

القاهرة- دار احملدثني كيالين حممد خليفة تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الرايض- مكتبة الرشد خالد بن حممد الشرمانأليب جعفر الطحاوي (شرح اآلاثر)الصناعة احلديثية يف كتاب 
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الرايض- دار املأثور نبيلة بنت زيد اجلليبة2/1منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف نقد األحاديث 

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز شاكر الكبيسي2/1« الصحيح»اإلمام ابن خزمية ومنهجه يف كتابه 

القاهرة- دار الذخائر حممد حمب الدين أبو زيد(اتريخ بغداد)منهج اخلطيب البغدادي يف نقد احلديث من خالل كتابه 

املـجلى يف حتقيق أحاديث احمللى، ومعه الصناعة احلديثية عند ابن حزم
(مكرر يف كتب ختريج األحاديث اليت يف كتب الفقه)

-دار املأمون للرتاث علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا
دمشق

منهج النقد احلديثي عند احلافظ الناقد أيب يعلى اخلليلي من خالل كتابه
(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث)

بريوت- دار املقتبس سامي رايض بن شعالل

الكاشف عن حقائق: اإلمام شرف الدين احلسيين الطييب، ومنهجه يف كتابه
2/1 (وهو شرح مشكاة املصابيح للتربيزي)السنن 

-دار الغرب اإلسالمي فاتن حسن حلواين
بريوت

املدينة- مركز البصائر بدر بن حممد العماشأشهر وجوه نقد املنت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
النبوية

-منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إعالل متون األحاديث وتضعيفها 
4/1دراسة نظرية تطبيقية 

جامعة اإلمام حممد بنعبد املنعم بن عبد الكرمي الذكر هللا
الرايض- سعود 

بريطانيا- جملة احلكمة حممد الثاين بن عمر بن موسى2/1ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب رمحه هللا 
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-دار الغرب اإلسالمي عمر مكي صغري(اتريخ اإلسالم)النقد احلديثي عند الذهيب يف كتابه 
بريوت

إشراف
بشار عواد معروف. د

دمشق- دار القلم حسن فوزياإلمام الذهيب ومنهجه يف نقد منت احلديث

(تفسري القرآن العظيم)نقد متون األحاديث عند احلافظ ابن كثري يف كتابه 
دراسة تطبيقية- 

الرايض- الرتاث الذهيب وضحة بنت عبد اهلادي املري

بريوت- دار اللؤلؤة حممد محدي أبو عبدهرسالة جامعية- منهج العالمة احملدث األلباين يف تعليل احلديث  إشراف/تقدمي
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

مصر- دار املنهاج ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي الفتح الرابين يف الدفاع عن الشيخ حممد انصر الدين األلباين

القاهرة- دار السالم حممد أمحد عويس عبد احلكممنهج األلباين يف التخريج

التفنيد لكتاب الرتشيد، وهو تعزيز للرد على من رمى الشيخ األلباين رمحه
هللا ابلتساهل

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

أجوبة ملن طعن يف يف منهج)إحتاف النفوس املطمئنة ابلذب عن السنة 
(األلباين وغريه من العلماء الكبار

مصر- مكتبة ابن عباس أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني

القاهرة- دار اآلاثر حممد بن عمر ابزمولمناقشات وردود- مصطلح منهج املتقدمني واملتأخرين 

118   من 106صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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06:الفئة  علوم احلديث

:السماع والقراءة واإلجازة وأمهيتها يف العصور املتقدمة واملتأخرة، ويليه
ثبت الشيخ حممد سليم توكلنا

–دار احلديث الكتانية ( هـ1323)حممد سليم توكلنا 
املغرب

حتقيق
حممد بن أمحد التمتماين

168)إبراهيم بن طهمان اخلراساين مشيخة ابن طهمان
(هـ

-جممع اللغة العربية 
دمشق

حتقيق
حممد طاهر مالك. د

الذين روى عنهم ومسع منهم، ( هـ197)شيوخ عبد هللا بن وهب القرشي 
مع أخبار بن وهب وفضله  وزهده

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك
( هـ578)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

الذين روى عنهم يف ( هـ211)شيوخ اإلمام عبد الرزاق الصنعاين 
(املصنَّف)

الرايض- دار الصميعي انيف بن حممد العصيمي

الرايض- دار العاصمة ( هـ277)مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي  حتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

أبو ظيب- مؤسسة بينونة شريف بن صاحل التشادي املصري( هـ369)معجم شيوخ أيب الشيخ األصبهاين  تقدمي
رفعت فوزي عبد املطلب. د

صاحب املستخرج على)املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 
رواية اإلمام أيب بكر الربقاين عنه - (صحيح البخاري

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم 
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور. د

( هـ395)ثالث رسائل يف اإلجازة يف احلديث لألئمة احلفاظ ابن منده 
( هـ637)وحممد بن سعيد الدبيثي  ( هـ584)وحممد بن موسى احلازمي 

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

حتقيق
حممد بن عبد هللا املباركي

املؤلفعمر بن عبد هللا املقبل( هـ395)معجم شيوخ احلافظ أيب عبد هللا ابن منده 

118   من 107صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات وأسانيد املصنفات واملسلسالت  :املوضوع 
06:الفئة  علوم احلديث

ابن النحاس، عبد الرمحن بن عمرمشيخة ابن النحاس املصري
( هـ416)املصري 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق وختريج ودراسة
ايسر مصطفى عبد الغين الشيخ

426)احلسن بن أمحد بن شاذان مشيخة ابن شاذان الصغرى
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

426)احلسن بن أمحد بن شاذان مشيخة ابن شاذان الصغرى
(هـ

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
عصام موسى هادي

ابن اآلبنوسي ، حممد بن أمحداملشيخة
( هـ457)الصرييف 

-جامعة امللك سعود 
الرايض

حتقيق
خليل حسن محادة

حممد بن عبد الواحد الدقاق(معجم شيوخ الدقاق)كتاب الرسالة 
( هـ516)األصبهاين 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

دراسة وحتقيق
مجال عزون. د

، وجملس إمالء( هـ516)معجم مشايخ حممد بن عبد الواحد بن الدقاق 
له يف رؤية هللا تبارك وتعاىل

الرايض- مكتبة الرشد  تعليق
الشريف حامت العوين

ابن احلطاب الرازي ، حممد بن أمحدمشيخة أيب عبد هللا الرازي، انتقاء أمحد بن حممد السلفي األصبهاين
( هـ525)الرازي 

الثقبة- دار اهلجرة  حتقيق
الشريف حامت العوين

قاضي املارستان، حممد بن عبد(املشيخة الكربى)أحاديث الشيوخ الثقات 
( هـ535)الباقي األنصاري 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
الشريف حامت العوين

544)عياض بن موسى اليحصيب الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ماهر زهري جرار
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06:الفئة  علوم احلديث

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن4/1املنتخب من معجم شيوخ السمعاين 
( هـ562)منصور 

جامعة اإلمام حممد بن
الرايض- سعود 

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنالتحبري يف املعجم الكبري
( هـ562)منصور 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق
خليل املنصور

السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بنالتحبري يف املعجم الكبري
( هـ562)منصور 

-رائسة ديوان األوقاف 
بغداد

حتقيق
منرية انجي سامل

مشيخة أيب بكر بن النقور،: الفوائد احلسان عن الشيوخ الثقات، أو
اإلمام أيب حممد بن األخضر: ختريج

أبو بكر بن النقور، عبد هللا بن حممد
( هـ565)

-دار أضواء السلف 
الرايض

ختريج/حتقيق
مسعد السعدين

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ574)شهدة بنت أمحد اإلبري العمدة من الفوائد واآلاثر الصحاح والغرائب يف مشيخة شهدة حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ575)فهرست ابن خري األشبيلي 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد معروف وابنه حممد. د

ـــر ــَفـ ــ أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدمعجم السَّ
( هـ576)األصبهاين 

-اجلامعة اإلسالمية 
ابكستان

حتقيق
شري حممد زمان

ـــر ــَفـ ــ أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدمعجم السَّ
( هـ576)األصبهاين 

لبنان- دار الفكر  حتقيق
عبد هللا عمر البارودي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد2/1مشيخة احملدثني البغدادية 
( هـ576)األصبهاين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
أمحد فريد
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06:الفئة  علوم احلديث

ــزيء من فهرسة أيب حممد عبد هللا احلجري السبيت  –دار احلديث الكتانية ( هـ591)ُج
املغرب

تعليق/قرأه
عبد العزيز الساوري

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمشيخة ابن اجلوزي
( هـ597)البغدادي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد حمفوظ

632)السهروردي ، عمر بن حممد (26- يقع ضمن سلسلة األجزاء احلديثية )مشيخة السهروردي 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ثالث من كتب املشيخات احلديثية، مشيخة عمر بن حممد السهروردي
، مشيخة أيب( هـ650)، املشيخة البغدادية، أمحد بن مفرج ( هـ632)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

،( هـ641)كتاب سلوك طريق السلف يف ذكر مشايخ عبد احلق بن خلف 
:وستة أجزاء أخرى، نسخها ( هـ636)حممد بن يوسف الربزايل : ختريج

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
عبد هللا بن محزة اجلزائري

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالفتح املبني: املشيخة البلدانية املسمى
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
حممد مطيع احلافظ

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموياملشيخة البغدادية
( هـ650)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموي( هـ636)املشيخة البغدادية، ختريج زكي الدين الربزايل 
( هـ650)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
كامران سعد هللا الدلوي

رشيد الدين، أمحد بن املفرج األموياملشيخة البغدادية
( هـ650)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
رايض حسني الطائي
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06:الفئة  علوم احلديث

ابن األابر، حممد بن عبد هللا(املعروف اببن األابر)املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصديف 
( هـ658)القضاعي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

ابن األابر، حممد بن عبد هللامعجم شيوخ ابن األابر األندلسي
( هـ658)القضاعي 

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممود الدومي

رشيد: مشيخة النعال البغدادي صائن الدين حممد بن األجنب، ختريج
( هـ643)الدين حممد بن عبد العظيم املنذري 

659)حممد بن األجنب البغدادي 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
انجي معروف. بشار عواد ود. د

696)ابن الظاهري، أمحد بن حممد احلنفي : ختريج)مشيخة ابن البخاري 
3/1( (هـ

علي بن أمحد)ابن البخاري 
( هـ690)املقدسي 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عوض بن عتقي احلازمي. د

اليونيين ، علي بن حممد بن أمحدمشيخة شرف الدين اليونيين
( هـ701)

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

علي بن مسعود بن نفيس: معجم شيوخ ابن نفيس املوصلي احلنبلي
2/1 ( هـ704)املوصلي 

علم إلحياء الرتاث
-واخلدمات الرقمية 

مجع
جاسم بن حممد الكندري

، ومعه( هـ718)مشيخة أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم املقدسي احلنبلي 
عوايل أيب بكر بن عبد الدائم

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ739)القاسم بن حممد الربزايل 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

( هـ724)جمموع فيه ذكر مشايخ اإلمام ابن العطار الدمشقي الشافع 
فتاوى البن العطار وروايته لقصيدة ابن أيب داود يف السنة

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن سليمان بن داود اجلوهري
بريوت

حتقيق ودراسة
السيد عبد هللا احلسيين

وتقع يف) (األربعني اليت رواها شيخ اإلسالم ابلسند)األربعون التيمية 
(121 - 76/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أمحد إبراهيم احلاج
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06:الفئة  علوم احلديث

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين( هـ739)القاسم بن يوسف الربزايل : مشيخة ابن مجاعة، ختريج
( هـ733)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وحتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

جزء فيه أربعون حديثا خمرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا

أمني الدين، حممد بن إبراهيم الواين
( هـ735)

مصر- دار ابن عباس  حتقيق
أمحد بن عطية الوكيل

حميي الدين اليونيين ، عبد القادر بنمشيخة حميي الدين اليونيين
( هـ747)علي البعلبكي 

بريوت- املكتبة العصرية  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدمشيخة ابن تيمية برواية اإلمام الذهيب- األربعون حديثا 
( هـ748)

بريوت- دار القلم  دراسة/حتقيق
عبد العزيز السريوان

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد2/1املعجم الكبري - معجم الشيوخ 
( هـ748)

الطائف- مكتبة الصديق  حتقيق
حممد احلبيب اهليلة. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد5/1معجم الشيوخ 
( هـ748)

-دار األصول العلمية 
اسطنبول

حتقيق
موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. د

ايسني السواس ومأمون الصاغرجي هـ750 - 550معجم السماعات الدمشقية املنتخبة من سنة 
وستيفن ليدر

املعهد العلمي الفرنسي
-للدراسات العربية 

القزويين ، عمر بن عبد الرمحنمشيخة القزويين
( هـ750)املقرىء 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

-مكتبة العلوم واحلكم مرزوق بن هياس الزهراين2/1 ( هـ761)معجم شيوخ احلافظ العالئي 
املدينة
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مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات وأسانيد املصنفات واملسلسالت  :املوضوع 
06:الفئة  علوم احلديث

مشيخة املسند حممد بن إبراهيم البياين، املعروف اببن إمام الصخرة، ختريج
( هـ744)احلافظ ابن رافع السالمي 

ابن إمام الصخرة ، حممد بن إبراهيم
( هـ766)البياين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

السبكي، عبد الوهاب بن عليمعجم الشيوخ
( هـ771)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد وآخرون

صدر: مشيخة اإلمام أيب حفص، عمر بن احلسن املراغي املزي، ختريج
الدين سليمان بن يوسف الياسويف املقدسي

عمر بن احلسن املراغي املزي
( هـ778)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

واسطة العقد الثمني يف أسانيد الكتب اليت انعقد على صحتها إمجاع
املسلمني

(اخلصيب)حممد بن أمحد التلمساين 
( هـ781)

الرابطة احملمدية للعلماء
املغرب- 

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حممد هيباوي. د

797)ابن العاقويل، حممد بن حممد (مشيخة ابن العاقويل)الدراية يف معرفة الرواية 
(هـ

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
قاسم السامرائي. د

عفيف الدين حممد بن حممد البلياينشعب األسانيد يف رواية الكتب واملسانيد
( هـ802)الكازروين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

–دار احلديث الكتانية ( هـ803)فهرسة اإلمام احلافظ أيب زكراي حيىي بن أمحد السراج الفاسي 
املغرب

حتقيق
ـــس ــيـ ـــنــ نعيمة ب

816)أبو بكر بن احلسني املراغي ( هـ823)حممد بن موسى املراكشي املكي : مشيخة أيب بكر املراغي، ختريج
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد صاحل بن عبد العزيز املراد

عمر بن: ، ختريج( هـ851)املنتقى من مشيخة العز ابن الفرات احلنفي 
( هـ885)حممد القرشي 

كمال الدين، حممد بن حممد
( هـ906)املقدسي 

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني
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06:الفئة  علوم احلديث

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناملعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة
( هـ852)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد املياديين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ879)احملدث حممد بن إبراهيم السالمي احلنبلي - ثبت السالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني

دار الكتب والواثئق( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي (املؤلف تلميذ ابن حجر) 5/1عنوان الزمان برتاجم الشيوخ واألقران 
القاهرة– القومية 

حتقيق
حسن حبشي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمعجم شيوخ السيوطي– املنجم يف املعجم 
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار ابن حزم  دراسة وحتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

:جتريد أمساء شيوخ العالمة السيوطي ومشيخاته يف فهرس مروايته الكبري
2/1أنشاب الكثب يف أنساب الكتب 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

حتقيق
إبراهيم بن ابجس عبد اجمليد

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ926)ثبت شيخ اإلسالم القاضي زكراي بن حممد األنصاري 
دمشق

حتقيق/ختريج
حممد بن إبراهيم احلسني/السخاوي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ933)حممد بن محزة احلسيين مشيخة احلسيين
دمشق

دراسة وحتقيق
شهالء بنت عبد هللا بن عبد القادر

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي5/1الفهرست األوسط من املروايت 
( هـ953)

دمشق- دار النوادر  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

1037)حممد بن سليمان الروداين صلة اخللف مبوصول السلف
(هـ

-دار الغرب اإلسالمي 
تونس

حتقيق
حممد حجي. د
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منتخب األسانيد يف وصل)املسمى  ( هـ1077)ثبت مشس الدين البابلي 
،( هـ1080)، لعيسى بن حممد الثعاليب (املصنفات واألجزاء واملسانيد

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وعناية
حممد بن انصر العجمي

خمتصر ثبت عبد: ، ويليه( هـ1089)ثبت عبد احلي ابن العماد احلنبلي 
، اختصار أبو املواهب احلنبلي( هـ1071)الباقي البعلي الدمشقي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

-املكتب اإلسالمي ( هـ1104)خليل بن إبراهيم اللقاين إحتاف ذوي اإلرشاد بتحرير وجوه اإلسناد
بريوت

تعليق
علي زين العابدين احلسيين. د

1134)عبد هللا بن سامل البصري اإلمداد يف معرفة علو اإلسناد
(هـ

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
العريب الدائز الفرايطي

حممد بن أمحد بن سعيد احلنفيالفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة
( هـ1150)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية وتعليق
حممد رضا القهوجي. د

وإجازته لطائفة من أعيان علماء ( هـ1188)ثبت اإلمام السفاريين احلنبلي 
عصره

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن انصر العجمي

 من أعيان القرن الثاين600حيتوي على تراجم أكثر من )املعجم املختص 
معجم شيوخه الصغري وإجازاته، حملمد سعيد السويدي: ، ويليه(عشر

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1205)حممد مرتضى الزبيدي 
بريوت

عناية
نظام يعقويب وحممد انصر العجمي

إجازته) ( هـ1205)من نوادر إجازات العالمة حممد مرتضى الزبيدي 
(ألمحد األنطاكي، األمري الصغري، أيب الفضل الرومي

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

جدة- دار الشروق ( هـ1218)صاحل بن حممد الفالين قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر حتقيق
عامر بن حسن صربي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
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حممد بن حممد املصري املالكيشذا األدب يف علو اإلسناد والنسب: ثبت األمري الكبري املسمى
( هـ1232) (األمري الكبري)

-دار اإلمام الرازي 
القاهرة

حتقيق
مصطفى أبو زيد

عقود الآليل يف األسانيد العوايل، وهو ختريج: ثبت ابن عابدين، املسمى
ألسانيد شيخه حممد شاكر العقاد

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر
( هـ1252)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن إبراهيم احلسني

حممد املكي بن مصطفى بن عزوزعمدة األثبات يف االتصال ابلفهارس واألثبات
( هـ1334)املالكي 

تونس- الدار املالكية  حتقيق
عمر بن اجليالين الشبلي التونسي

جمموع رسائل وإجازات ونظم الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى النجدي
( هـ1343)

الرايض- دار الصميعي انصر بن سعود السالمة

1358)الدر النفيس يف إجازات ومروايت اإلمام عبد احلميد بن ابديس 
(هـ

بريوت- دار ابن حزم حلسن بن علجية

مصر- دار االستقامة ( هـ1370)حيىي بن حممد األهنومي إسعاف األكابر واألصاغر إبسناد أويل األثبات والدفاتر دراسة وحتقيق
حممد بن علي الصومعي

نيل األماين بفهرسة مسند: منح املنة يف سلسلة بعض كتب السنة، ويليه
العصر عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاين، مع طائفة من صور بعض إجازات

عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين
( هـ1382)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية وختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

الثبت العايل الرفيع يف إسناد أهل العلم والتوقيع، ومعه تراجم العلماء
املعاصرين

سليمان بن عبد الرمحن الصنيع
( هـ1389)النجدي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد اإلله بن عثمان الشايع

الثبت العايل الرفيع يف إسناد: الثمر الينيع يف إجازات الصنيع، ويف ضمنه
( هـ1389)أهل العلم والتوقيع، لسليمان بن عبد الرمحن الصنيع 

-مركز امللك فيصل صاحل بن سليمان احلجي
الرايض
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مرتبة على اتريخ الوفاة- األثبات واملشيخات واإلجازات وأسانيد املصنفات واملسلسالت  :املوضوع 
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الثبت الكبري يف مشيخة وأسانيد وإجازات الشيخ حسن املشاط املكي
( هـ1399)

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

دراسة/حتقيق
حممد بن عبد الكرمي. د

حممد ايسني بن حممد عيسى الفاداينأسانيد وإجازات ومسلسالت الفاداين
( هـ1410)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

1417 - 1340)هدي الساري إىل أسانيد الشيخ إمساعيل األنصاري 
(ترمجته وأسانيده إىل أئمة الدين )(هـ

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز بن فيصل الراجحي

ثبت العالمة الشيخ أمحد بن- الآلىلء الدرية يف مجع األسانيد النجمية 
( هـ1429)حيىي النجمي 

مصر- دار اإلمام أمحد  مجع وختريج
عبد هللا بن حممد األمحري

حتفة السامع والرائي أبسانيد الشيخ احملدث السيد صبحي البدري
( هـ1434)السامرائي 

القاهرة- دار اآلفاق بدر بن علي بن طامي العتييب

وهو ثبت الشيخ صبحي- نعمة املنان أسانيد شيخنا أيب عبد الرمحن 
( هـ1434)السامرائي 

القاهرة- مؤسسة املختار حممد بن غازي

صبحي بن جاسم البدري السامرائياللمعة يف إسناد الكتب التسعة
( هـ1434)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ثبت ومروايت الشيخ عبد الرمحن بن سعد- حتفة املريد بعايل األسانيد 
، فقيه الطائف ومسندها( هـ1442)العياف الودعاين 

مكة- مكتبة الفرقان بدر بن علي بن طامي العتييب

مصر– دار الفقيه أسامة السيد حممود األزهريأسانيد املصريني
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مكة- املكتبة األسدية فوزي عبد الصمد فطاينأسانيد الفطانيني يف رحاب البلد األمني

املدينة- دار النصيحة النهج البديع أبسانيد ومروايت الشيخ ربيع مجع وختريج
عبد هللا بن أمحد األمحري

-دار البشائر اإلسالمية حممد يونس اجلونفوريالفرائد يف عوايل األسانيد وعوايل الفوائد
بريوت

تعليق/ختريج
حممد أكرم الندوي. د

الكوكب املعتلي يف ترمجة وثبت واختيارات العالمة السلفي والفقيه احملقق
الشافعي علي بن حيىي البهكلي

املدينة- الناشر املتميز حممد بن جربيل بن حسني

 كتااب من40وهي ألزيد من )الدليل إىل أوائل الشيخ عبد الوكيل 
(مسموعات مسند مكة الشيخ عبد الوكيل

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

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

-دار البشائر اإلسالمية حممد أكرم الندوي
بريوت

-دار أطلس اخلضراء جمموع اإلجازات النجدية
الرايض

إعداد
انصر بن سعود السالمة. د

-دارة امللك عبد العزيز هشام بن حممد السعيد7/1دراسة نظرية استقرائية - اإلجازة العلمية يف جند 
الرايض
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