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  كتب أهل الحديث المطبوعة مرتبة على القرون

 
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  كتب أهل الحديث المطبوعة

 القرون مرتبة على
 
 

 هـ1437جمادى اآلخرة  3يوم السبت  :التحديث األخير

 :على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد هلل وسالم
اإلسالم، حرصت فيه على تقصي ما طبع من  على قرون  فهذا َجْمٌع لكتب أهل الحديث مرتَّبٌ 

من العلوم كالتفسير واالعتقاد والفقه واللغة والتاريخ  كتبهم المصنفة في علوم الحديث وغيره
فائدة كبيرة تعود على طالب في تنظيم قراءته ومعرفة تنوع معارف  وغيرها، لما لهذه المعرفة من

َن المحدثين عالماً باللغة ظهر أَثـَُر ع ْلم ه في في تصانيفهم؛ فَمْن كان م   أهل الحديث وأثر ذلك
 فتجده يفسر الغريب ويضبط اللفظ، ومن كان محدثاً فقيها ظهر أثر ع ْلمه في بيان تأليفه؛

 .ذلك األحكام والناسخ والمنسوخ وما جرى عليه العمل، وما إلى
الحديث،  ما يؤلفه في علومع ْلٍم يجمعه المحدِّث إلى ع ْلمه بالحديث يظهر أثره غالباً في وكل  

إلى معرفته من  حتى من كان منهم عالماً بالطّب إذا أورد أحاديث في الطّب بّين ما ُيحتاج
 .معرفته ذلك، وذكر من الفوائد ما يعّز على غيره

وَجْمُع ذلك كله في موضوع واحد وترتيبه على القرون يُعّرف بأعالم المؤلفين في كل قرن ، 
التأليف التي دعت إليها حاجة طالب العلم في ذلك  ثين فيه، ومجاالتوأوجه عناية المحدّ 

 .القرن
ألعمال علمية أخرى أسأل اهلل تعالى أن يعين على حسن  وهذا العمل أردت منه أن يكون أصالً 
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 .حميد مجيد القيام بها، وأن يبارك فيها إنه
أهله  المعروفين عندوليس كل من ذكرت كتبهم في هذا الموضوع معدودين من أهل الحديث 

 بل فيهم عدد قليل ممن ليسوا من أهل الحديث إما لما ثبت من القدح في ضبطهم أو
 صدقهم وإما لكونهم ليسوا من أهل هذه الصنعة ، وإنما ذكرتهم ألن لهم كتباً في الحديث
توا أ وعلومه اعتنى بها أهل الحديث ألسباب يقتضيها البحث العلمي إما لكون ما ألفوا فيه قد
 فيه على جانب من سد الحاجة وإما لكون تلك المؤلفات قد صارت أصاًل لبعض األخبار

قصص  الباطلة المشهورة كبعض كتب األخباريين في المغازي النبوية وبعض الكتب المصنفة في
يعّد من أهل  األنبياء والفضائل والرقائق والمالحم ونحوها من الكتب التي صنفها بعض من ال

لمعرفة الروايات  عارفين به لكن لما اشتهرت كتبه وطارت في اآلفاق صارت أصالً الحديث ال
 .الباطلة والمعلولة

توثيقاً وتضعيفاً ومنهم الجامع في تصنيفه الغث  وممن ذكرت أسماءهم وكتبهم من اختلف فيهم
ن في قليلو العدد جداً في جنب األئمة األعالم المذكوري وهؤالء وأولئك والسمين بال تمييز،

 .القائمة هذه
في تحصيل  والتعريف بأئمة الحديث في كل قرن وبيان شيء من سيرهم وأخبارهم وطرائقهم

ذلك على أهل زمانهم  العلم وتعليمه وقيامهم بما شرفهم اهلل به من روايته ودرايته ورعايته وأثر
  .يحتاج إلى تأليف خاص، وفائدته لطالب علم الحديث عظيمة

ا المبحث جماعات من أهل العلم والفضل المتقدمين والمعاصرين وكان سبقني إلى هذ وقد
الجمع والعرض، وقد تأملت أعمال عدد من أهل العلم في هذا  مصادره وطريقته في منهم لكل

تنوّع طرائقهم  واستفدت منها فوائد كثيرة، ومن جملة ما استفدته من الميدان الفسيح،
 -لهذا العمل  سن عدد من تلك الطرق؛ فقد رسمتالخلوص إلى طريقة أرى أنها تجمع محا

الحديث في كل قرن  طريقة يتلخص بيانها في تدوين أسماء أهل -بتوفيق من اهلل وإعانة منه 
الكتب ما تقتضيه حاجتنا في  أواًل، ثم تذكر كتبهم في الحديث وغيره، وندّون من بيانات تلك

منسوبة خطأ لبعض أهل الحديث،  من كتبجمهرة علوم الحديث، وننّبه على ما يتيّسر ذكره 
ألحقت بكتب، وكتب بنيت على كتب، وكتب دخلها  وكتب طبعت بأسماء مختلفة، وكتب
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 والطباعة من ق َبل بعض الرواة والمحققين مما ُعر ف بالسبر والمقابلة والنقد التأليف الغلط في
  .أو ُعر ف ببيان أهل العلم المحققين

 مهما مكثنا في -ال يبلُغ  هذا العمل درجة اليقين أن علماً يصل إلىأن يُعلم  ومما ينبغي
فنأمل أن يعذرنا أهل  متوقع غير مستغرب، يولَد تامًّا؛ فالنقص في أّوله أن- إعداده ومراجعته

نقص وخلل؛ فإنَّ انتظارنا إلى حين اكتماله والتحقق من جودته يطيل أمد  العلم فيما يجدونه من
ال نأمن مع ذلك كّله أن  بعد أَلٍْي؛ فإنا ولّما يكتمل، ثّم لو َقّدرنا أنه اكتمل يموت خروجه، وقد
العلم والمعرفة  الحال، ودعوة أهل النقص والخلل ما يقع، فكان إخراجه على هذه يقع فيه من

وتتميمه أولى وأنفع،  من العلماء وطالب العلم والباحثين إلى المشاركة في مراجعة هذا العمل
العارفين على العمل المنّظم  يقة، وأعظم بركة، لما يُرجى من فضائل اجتماع الجماعةوأيسر طر 

  .وتعاونهم عليه
 

  :شكر وتقدير
  :وتتميمه، وأخّص منهم أشكر كّل من أسهم في تصحيح هذا العمل

إليه في هذا المشروع الكبير  أ.محمد أبو زيد على ما بذل من جهد في تقريب ما يحتاج .1
  .نوات من العمل فيهعلى مدى س

  .عثمان الجعلي على ما أبدى من ملحوظات وتنبيهات سدده اهلل أ.محمد بن فاروق آل .2
التركي، إذ أمّدني بقائمة رصد فيها ما صدر حديثاً من كتب الحديث  د.محمد بن تركي .3

 هـ، ولم يزل مداوماً عليه، وهو مشروع1415علمي كبير شرع فيه عام  وعلومه في مشروع
بأن ُيحتفى به، وأن يخدم خدمة تليق برسالته التي أرجو أن يعّم نفعها  عظيم النفع، جدير

الحديث الشريف من طالب العلم والباحثين؛ فقد حفل بكتب كثيرة جّدا  المعتنين بعلم
 والمعاصرين؛ فجزاه اهلل خيراً على ما قّدم، وبارك في علمه وعمله وعمره، ولم أفرغ للمتقّدمين

 استفراغ ما حفلت به قائمته من كتب أو طبعات لم أذكرها بعد من
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 · الهجري مصنفات المحدثين في القرن الثاني ·

 
 :(هـ124مسلم بن عبد اهلل بن شهاب الزهري )ت:  محمد بن -1
 .الفكر ، تحقيق: عبد البر عباس، دارالمغازي :1
 .مؤسسة الرسالةتحقيق: حاتم بن صالح الضامن،  والمنسوخ، الناسخ :2
 قلت: )ال تصح نسبة الكتاب للزهري؛ وفي إسناد رواته انقطاع ظاهر، ومصنفه غير معروف -

 يروي عن شعبة ومسدد وموسى بن إسماعيل وطبقتهم، وفيه آثار عن غير الزهري، وفيه أثر
 .(طويل يروى عن الزهري في الناسخ والمنسوخ وألجل ذلك نسب الكتاب للزهري

 .مؤسسة الرسالة تحقيق: حاتم بن صالح الضامن، القرآن،تنزيل  :3
والمنسوخ، وهي من رواية الوليد بن محمد  قلت: )وهي رسالة صغيرة طبعت مع الناسخ -

 .(الحديث الموقري عن الزهري، وهو متروك
 

 (هـ128رجاء يزيد بن أبي حبيب سويد األزدي المصري ) أبو -2
ضمن ] .تحقيق: حمزة بن أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة حبيب، أحاديث يزيد بن أبي :1

 [مجموع أحاديث الشيوخ الكبار

 :(هـ129 :أبو يحيى فراس بن يحيى المكتب الخارفي الكوفي )ت -3
 .مطابع ابن تيمية، القاهرة ، تحقيق: محمد بن حسن المصري،المكتب مسانيد فراس :1
 

 :(هـ132 :الصنعاني )تأبو عقبة همام بن منبه بن كامل  -4
الحميد، المكتب اإلسالمي، دمشق،  ، تحقيق: علي حسن على عبدمنبه صحيفة هـمام بن :1
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 .عّمان ودار عمار،
 .القاهرة بتحقيق: رفعت فوزي، مكتبة الخانجي، :طبعة أخرى -
 

  (هـ138صالح السّمان المدني )ت: أبو يزيد سهيل بن أبي -5
تحقيق: محمد مصطفى األعظمي، ضمن   هريرة، أبيه عن أبينسخة ابن أبي صالح عن  :1

 .وتاريخ تدوينه"، جامعة الرياض كتاب "دراسات في الحديث النبوي
 

 (هـ150عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي )ت: -6
الكوثر،  تحقيق: عبد اهلل بن إبراهيم الرشيد، مكتبة ،[جزء ابن جريج ]برواية ابن شاذان :1

 .هـ1412الرياض، 
 

 (هـ150بن َزوطي الكوفي )ت: أبو حنيفة النعمان بن ثابت -7
  .تحقيق: نظر الفريابي، مكتبة الكوثر، الرياض مسند أبي حنيفة، :1
في ] .تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، مكتبة الفرقان، اإلمارات األكبر، الفقه :2

 [نسبته ألبي حنيفة خالف
طبع ] .محمد بن عبد الرحمن الخميس، مكتبة الفرقان، اإلماراتتحقيق:  األبسط، الفقه :3

 [خالف ملحقاً بالفقه األكبر، وفي نسبته ألبي حنيفة
 

 :(هـ١٥١ :محمد بن إسحاق ابن يسار )ت -8
الدراسات  تحقيق: محمد حميد اهلل، معهد [إسحاق والمبعث والمغازي ]سيرة ابن المبتدأ :1

 .واألبحاث للتعريب، الرباط
 .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨دار الفكر، دمشق،  تحقيق: سهيل زكار، :طبعة أخرى -

  :طبعات كثيرة، من أمثلها قلت: )المطبوع جزء من الكتاب، وقد طبع تهذيبه البن هشام
 .ه١٣٥٥ البابي الحلبي، القاهـرة، مصطفى السقا وآخرين، مطبعة مصطفى :طبعة بتحقيق -
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 الحميد، المكتبة التجارية، القاهـرة، عبدتحقيق: محمد محيي الدين  :طبعة أخرى -
 .هـ١٣٥٦

 .هـ١٣٨٩ القاهـرة، تحقيق: محمد خليل هراس، مكتبة الجمهورية، :أخرى طبعة -
  .السالم هارون تهذيَب ابن هشام وطبعته مؤسسة الرسالة وقد هّذب عبد

 اد،تحقيق: سليمان الصفواني، بغد ،[وتغلب ابني وائل بن قاسط بكر] حرب البسوس :2
  هـ١٣٤٦المكتبة الوطنية، 

 .هـ١٣٠٥نخبة األخبار، الهند،  مطبعة :طبعة أخرى -
 .هـ١٣١٦ بغداد، طبعة أخرى: مطبعة دار السالم، -
 

 :(هـ153ت: ) معمر بن راشد بن عبيد األزدي أبو عروة -9
طبع ] .، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي بيروتجامع معمر بن راشد :1

 [الرزاق ملحقاً بمصنف عبد
 

 :(هـ156العدوي البصري )ت:  أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران -10
 .د.عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت :تحقيق المناسك، :1

 
 (هـ157أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي البيروتي )ت: -11

هـ(، 347سليمان ابن حذلم األسدي )ت: القاضي أحمد بنبرواية  جزء حديث األوزاعي، :1
 .جدة تحقيق: مسعد السعدني، دار ماجد العسيري،

 جمع وتصنيف] .مروان بن محمد الشقار، دار النفائس، بيروت :تصنيف سنن األوزاعي، :2
 [لمروياته

 
 :(هـ161الثوري الكوفي )ت:  سفيان بن سعيد بن مسروق -12

يوسف الفريابي،  رواية السري بن يحيى، ورواية محمد بن الثوري،من حديث سفيان  :1
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 .تحقيق: د. عامر صبري، دار البشائر
 .رواية أبي حذيفة النهدي، دار الكتب العلمية، بيروت سفيان الثوري، تفسير :2
 .الرياض تحقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل الهليل، دار العاصمة، الفرائض، :3

 
 (هـ168الخراسانى الهروي )ت: إبراهيم بن َطهمان بن شعبةأبو سعيد  -13

 .تحقيق: محمد طاهر مالك، مجمع اللغة العربية، دمشق مشيخة ابن طهمان، :1
 .مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة الفقه، السنن في :2

 
 :(هـ175 :الليث بن سعد بن عبد الرحمن الَفْهم ي المصري )ت -14

 تحقيق: محمد محمود دحروج، دار الكتب العلمية سعد، الليث بن مجلس من أمالي :1
 ، تحقيق: محمد بن رزق الطرهوني، دار عالم الكتب، الرياض،فوائد الليث بن سعد :2

 .هـ1407
أحاديث الليث، وقد  هـ( جزء انتقى فيه بعض475للحافظ عبد الوهاب ابن منده )ت: :3

الكتب العلمية،  ف محمود عبد السميع، دارطبع باسم"الفوائد" البن منده، تحقيق: خال
  .بيروت

، طبع بتحقيق: عبد "عوالي الليث بن سعد" هـ( كتاب879وللقاسم بن قطلوبغا )ت: :4
 .النعيمي، دار الوفاء، جدة الكريم بكر الموصلي

 
 :(هـ179عامر األصبحي )ت:  مالك بن أنس بن مالك بن -15

طُبع  األعظمي في دراسته للموطأ إلى مائة رواية، وقدوله روايات كثيرة أوصلها  الموطأ، :1
 :منها

 .العربي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، إحياء التراثب أ: رواية يحيى بن يحيى الليثي، ....
األعظمي، نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل  طبعة أخرى بتحقيق: محمد مصطفى - .........

 .نهيان، أبو ظبي
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تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل، مؤسسة  الزهري، ب: رواية مصعب ...
 .بيروت الرسالة،

 .اإلسالمي تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب ج: رواية القعنبي، ...
 .أخرى: تحقيق: عبد الحفيظ منصور، الدار التونسية، تونس طبعة-......

 .الدين الندوي، دار القلم، دمشقتحقيق: د. تقي  الشيباني، د: رواية محمد بن الحسن ...

تحقيق: السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي، من منشورات  القاسم، هـ: رواية ابن ...
 .الثقافي ، أبو ظبي، اإلمارات المجمع

  .تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب و: رواية علي بن زياد، ...

 .تركي، دار الغرب عبد المجيدتحقيق:  ز: رواية سويد بن سعيد الحدثاني، ...

 .قديمة طبعة هندية ح: رواية يحيى ابن بكير، ...
 :الموطأ ومن طبعات ■
تحقيق:   يحيى الليثي ومعه زيادات أبي مصعب الزهري ومحمد بن الحسن، برواية طبعة -

 .كالل حسن علي، مؤسسة الرسالة
 .الفرقان، دبي جمع سليم الهاللي، مكتبة على ثمان روايات، أخرى وطبعة -
برواية عبدالرحمن بن القاسم )كتاب البيوع(، تحقيق: د. ميكلوش موراني،  :أخرى وطبعة -

 .اإلسالمية دار البشائر
  :مذكورة في مؤلفاته منها ولإلمام مالك رسائل ■
وهي رسالة كتبها إلى الليث بن سعد، وقد أخرجها الحافظ  المدينة، رسالة في إجماع أهل-

 .التاريخ والمعرفة، من رواية يحيى بن عبد اهلل بن بكير الفسوي في
 .وهب وهي رسالة كتبها إلى ابن رسالة في القَدر، -
وهب وإسنادها  ولمالك رحمه اهلل رسالة في القدر، كتبها إلى ابن) :قال الذهبي في السَِّير -

 .(صحيح
  .محمد بن يوسف بن مطروحعبد الجليل، رواها عنه  برواية عبد اهلل بن رسالة في األقضية، -
 .أبي غسان محمد بن مطرف وهي رسالة بعثها إلى رسالة في الفتوى،-
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 .برواية سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه والنجوم، رسالة في منازل القمر -
 :ومما ُجمع له ■

عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن  برواية سحنون بن سعيد التنوخي المدونة الكبرى، :1
 .اإلمام مالك، دار صادر

 .جمع: محمد طرهوني وحكمت بشير، دار المؤيد التفسير، مرويات اإلمام مالك في :2
وله جزء في التفسير يرويه خالد بن  :لإلمام مالك جزء في التفسير لكنه مفقود، قال الذهبي]

عبداهلل جعفر أحمد ابن سعيد، عن أبي  عبدالرحمن المخزومي، يرويه القاضي عياض عن أبي
 [المصيصي، عن أبيه بإسناده محمَّد بن الحسن المقرئ،عن محمَّد بن علي

 :ومما نسب إليه خطأً ■ 
منسوبة لإلمام مالك، وقد طبعت بتحقيق: د. رياض شاهين َو د.محمد  الرسالة الرشيدية ، :1

  .أبو شعبان، الجامعة اإلسالمية بغزة رضوان
وقال القاضي األبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك الرسالة موضوعة،  قال الذهبي: )هذه -

 .(ألدَّبه من يحّدث بها
 .السر كتاب :2

فيها، وكبار فقهاء المالكية ينكرون صحتها  قلت: )نسبته إلى اإلمام مالك قديمة، وقد اختلف
 .(الرشيدية وقيل إنه هو الرسالة عنه،

 
 (هـ180األنصاري )ت:إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي  أبو إسحاق -16

تحقيق: عمر بن رفود  برواية علي بن حجر السعدي، حديث إسماعيل بن جعفر المدني، :1
 .الرياض بن رفيد السفياني، مكتبة الرشد،

 :(هـ181 :عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي )ت -17
 .الرياض المعارف،، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة مسند ابن المبارك :1
 .هـ1433النصيحة، المدينة النبوية،  تحقيق: ناصر محمد معشي، دار :طبعة أخرى -

  .حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت :الزهد، تحقيق :3
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 .طبعة أخرى: تحقيق: أحمد فريد، دار المعراج -
اإلسالمية البحرينية،  لشؤونتحقيق: عامر بن حسن صبري، وزارة العدل وا كتاب الرقائق، :4

  .البحرين
 .تحقيق: د.محمد سعيد محمد حسن بخاري، دار الوطن، الرياض كتاب البر والصلة، :5
 .هـ1400المطبوعات الحديثة، جدة،  ، تحقيق: نزيه حماد، دارالجهاد :6
 .تونس وطبعته بتحقيقه: الدار التونسية، -

  :ومن الدراسات المتعّلقة بكتبه■ 
تأليف: أميرة الزبيري،  المبارك، روايات المبهمين في كتابي المسند والبر والصلة البنأ: 

 .والنشر دراسات للطباعة
 

 :(هـ182 :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري )ت -18
لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد،  ، تحقيق: أبي الوفاء األفغاني،اآلثار كتاب :1

 .بيروت الكتب العلمية، وأعادت نشره دار
 .تحقيق: إحسان عباس، بيروت الخراج، :2
 .البنا، دار اإلصالح، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد إبراهيم -

 تحقيق: أبي الوفاء األفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر األوزاعي، الرد على سير :3
 .آباد
المعارف النعمانية، حيدر  تحقيق: أبي الوفاء األفغاني، اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، :4
 .آباد

 
 :(هـ186إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري )ت:  أبو -19

 .بيروت تحقيق: فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، السير، :1
 

 :(هـ189محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت:  -20
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بيروت، توزيع وزارة األوقاف القطرية،  حزم،تحقيق: د.محمد بيونو كالن، دار ابن  األصل، :1
 .قطر
 .طبعة أخرى: تحقيق: أبي الوفاء األفغاني، عالم الكتب، بيروت -

 .الكيالني القادري، عالم الكتب، بيروت ، تحقيق: مهدي حسنالحجة :2
 .العلمي، كراتشي تحقيق: أبي الوفاء األفغاني، المجلس اآلثار، :3
 .المعصراوي ، دار السالم، القاهرة عيسىطبعة أخرى: تحقيق: أحمد  -
 .تحقيق: خالد العواد، دار النوادر :طبعة أخرى -

 .حيدرآباد، الهند تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، األمالي، :4
 .مصر تحقيق: صالح الدين المنجد، معهد المخطوطات العربية، الكبير، السير :5
 .حقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلبت الكسب، :6
 .المستشرق يوسف شخت، ألمانيا :تحقيق المخارج في الحيل، :7
 .حيدرآباد تحقيق: رضوان محمد رضوان، دائرة المعارف العثمانية، الدكن، الجامع الكبير، :8
وطبع معه شرحه ] .باكستان، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي، الجامع الصغير :8

 [هـ1304ت: "النافع الكبير" للفقيه: عبد الحي اللكنوي
 :إليه ومما طبع منسوباً ■ 

  .طبعة هندية قديمة الشيباني، موطأ اإلمام محمد بن الحسن :1
  .(مالك ، برواية محمد بن الحسن قلت: )وهو موطأ اإلمام

 :(هـ195 :محمد بن فضيل بن غزوان الضبي )ت -21
 .العزيز بن سليمان النعيمي، مكتبة الرشد، الرياض ، تحقيق: د. عبدالدعاء :1
 .أحمد البزرة :تحقيق :طبعة أخرى -
 

 :(هـ197 :عبد اهلل بن وهب بن مسلم المصري )ت -22
د.مصطفى حسن محمد أبـو الخيـر، دار ابن الجـوزي،  :، تحقيقالجامع في الحديث :1

 .هـ1416 الدمام،
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مصر،  تحقيق: محيي الدين بن جمال البكاري، دار التوحيد، وهب، اهلل بنمسند عبد  :2
 [منه المطبوع قطعة] .هـ1428

 .الغرب اإلسالمي تحقيق: ميكلوش موراني، دار القرآن من الجامع البن وهب، تفسير :3
الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  تحقيق: أحمد محمد األمين الموطأ الصغير، :4

 [الكتاب إلى نهاية كتاب الصوم رسالة ماجستير من بداية] .النبوية
تحقيق: هشام بن إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي،  ،"وهب موطأ ابن" باسم وطبع -

 ,هـ1420 الدمام،
 :وقد طبع منه الكبير، الموطأ :5

 .اإلسالميالغرب  تحقيق: ميكلوش موراني، دار أ: كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب، ....
ميكلوش موراني، دار  :تحقيق ب: كتاب القضاء في البيوع من كتاب الموطأ البن وهب، ...

 .الغرب
 .تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان، دار العطاء، الرياض القدر، :6
 .السلطان، مكة المكرمة د.عبد العزيز عبد الرحمن العثيم، دار :تحقيق :طبعة أخرى -
 

 :(هـ197بن مليح الرؤاسي )ت: وكيع بن الجراح  -23
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الدار السلفية  :، تحقيق نسخة وكيع عن األعمش :1

 .الكويت
زيادات  فيها] د.فهد الحمودي، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، :طبعة أخرى: تحقيق -

  .[تقارب الضعفين
 .المدينة الفريوائي، مكتبة الدار،تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار  الزهد، :2
 

 :(هـ198 :سفيان بن عيينة بن أبي عمران المكي )ت -24
تحقيق: أحمد بن عبد  بن يحيى المروزي، رواية زكريا ،بن عيينة جزء فيه حديث سفيان :1

 .هـ1407المنار، الخرج،  الرحمن الصويان، مكتبة
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، تحقيق: مفلح بن (هـ265ت: ) الموصلى رواية علي بن حرب عيينة، حديث سفيان بن :2
 .الرياض سليمان الرشيدي، دار الميمان،

 
 
 :خطأ كتب منسوبة■

تحقيق: سامي مكي العاني، ب (هـ110للحسن البصري )ت: ينسب (كتاب )فضائل مكة :1
 .الكتاب للحسن البصري نشرته مكتبة الفالح بالكويت، وال تصح نسبة

 بتحقيق وقد طبع حبيب الفراهيدي، للربيع بن اإلباضية نسبته، يزعم بعض مسند الربيع -2
ونشرته دار الحكمة ببيروت، وال يعرف هذا المؤلف في  إدريس وعاشور بن يوسف، محمد

 .المتقدمة شيء من كتب التراجم
 

 

 
 · الهجري مصنفات المحدثين في القرن الثالث ·

 
 :(هـ203 :القرشي موالهم )تأبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان األموي  -1
 .السلفية، القاهرة ، تحقيق: أحمد شاكر، المطبعةالخراج :1
 .طبعة أخرى: تحقيق: د.حسين مؤنس، دار الشروق، القاهرة -
 

 :(هـ204إدريس الشافعي المطَّلبّي )ت:  محمد بن -2
 المطلب، فوزي عبد تحقيق: د.رفعت ،(هـ270رواية الربيع بن سليمان المرادي)ت: األم، :1

 .دار الوفاء، المنصورة
أحمد شاكر، مطبعة  :هـ(، تحقيق270ت:) رواية الربيع بن سليمان المرادي الرسالة، :2

 .الحلبي، القاهرة مصطفى البابي
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الطحاوي عنه، تحقيق:  ، رواية إسماعيل بن يحيى المزني، رواية أبي جعفرالمأثورة السنن :3
 .بيروت رفة،د.عبد المعطي أمين قلعجي، دار المع

الجزء ] .، د.رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، مصراختالف الحديث :4
 [العاشر من كتاب األم

 .بيروت أحمد حيدر، مؤسسة الكتب، طبعة أخرى: تحقيق: عامر -
المرادي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن  برواية الربيع بن سليمان جماع العلم، :5

 [وقد تضمنه الجزء السابع من األم] .القاهرةتيمية، 
أحمد  :برواية الربيع بن سليمان المرادي، تحقيق نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم، صفة :6

 [العلم، وهو في األم أيضاً  ملحقاً بكتاب جماع] .محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
 .األم أيضاً ملحق بكتاب جماع العلم، وهو في  كتاب فرائض اهلل، :7
 [األم كتاب ضمن] إبطال االستحسان، :8
 [ضمن كتاب األم] اختالف علي وابن مسعود، :9

 [األم ضمن كتاب] اختالف العراقيين، :10
 [ضمن كتاب األم] الرد على محمد بن الحسن الشيباني، :11
 [األم ضمن كتاب] سير األوزاعي، :12
 [ضمن كتاب األم] سير الواقدي، :13
 [األم ضمن كتاب] اختالف مالك والشافعي، :14

 :ومما ُجمع له■ 
األصم، ويليه ترتيبه لألمير سنجر الجاولي )ت:  جمع أبي العباس مسند اإلمام الشافعي، :1

أصل الكتاب مرويات انتقاها ] .المطلب، دار البشائر هـ(، تحقيق: د.رفعت فوزي عبد745
هـ( عن 270الربيع بن سليمان المرادي )ت:هـ( مما رواه عن 346األصم)ت: أبو العباس

كتبه، ولم يرتبه على المسانيد وال على أبواب الفقه، ولذلك رتبه غير واحد  الشافعي في بعض
 [العلم من أهل

 [بترتيب سنجر] .تحقيق: د.ماهر الفحل، مؤسسة غراس :طبعة أخرى -



15 

 

قديم:محمد زاهد هـ(، ت1257محمد بن عابد السندي )ت: طبعة أخرى بترتيب الحافظ -
يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار، دار الكتب العلمية،  الكوثري، تحقيق: السيد

  .بيروت
  .تحقيق: محمد أنس الخن، مؤسسة الرسالة :طبعة أخرى -

 هـ(، تحقيق: عبدالغني عبد الخالق، دار458جمع: أبي بكر البيهقي )ت:  أحكام القرآن، :2
 .الكتب العلمية، بيروت

رسالة ] .التدمرية، الرياض د.أحمد بن مصطفى الفرَّان، دار :جمع تفسير اإلمام الشافعي، :3
 [علمية

 
 :(هـ204 :أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي )ت -3
، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز مسند أبي داوود الطيالسي :1

  .هـ1420هجر، دار هجـر،  والدراسات في دار البحوث
 

 :(هـ٢٠٦ :أبو حذيفة إسحاق بن بشر بن محمد البخاري )ت -4
 [فيه نقص] .م١٩٥٧نبيهة عبود، البرديات العربية، شيكاغو،  :تحقيق المبتدأ، :1
 .(بن المديني: )كذاب قال عنه اإلمام مسلم: )تركوا حديثه(، وقال علي -
مجلدتين ينقل منه ابن جرير  وهو كتاب مشهور فيوقال الذهبي: )مصنف كتاب المبتدأ،  -

 .(وموضوعات فمن دونه، حدث فيه بباليا
 

 :(هـ207محمد بن عمر بن واقد الواقدي )ت: -5
 .بيروت ، تحقيق: مارسدن جونس، عالم الكتب،المغازي :1
 .تحقيق: يحيى الجبوري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت الردة، :2

 :تنبيه■ 
أفريقية، وفتح بالد العجم، وفتح  للواقدي كتب منها: فتوح الشام، وفتحقلت: )وقد طبع 
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الكتب من الزيادات والتحريفات  مصر واإلسكندرية طبعات استشراقية، وقد دخل هذه
هذه الكتب قد ُعبث بها كثيرًا،  وإقحام أخبار حدثت بعد الواقدي بزمن ما يُعلم به أن

ذكرته هنا لشهرة مغازيه عند أهل  يث، وإنماوالواقدي أخبارّي مضعَّف عند أهل الحد
  .(الحديث

 
 :(هـ209موسى األشيب البغدادي )ت: أبو علي الحسن بن -6
 .الفجيرة ، تحقيق: خالد بن قاسم، دار علوم الحديثأشيب جزء :1

 
 :(هـ211الحميرّي الصنعاني )ت:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع -7
 .اإلسالمي تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب، الرزاق مصنف عبد :1
  .التأصيل، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار -

 .القاهرة -، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن األمالي في آثار الصحابة :2
 .الرشد تحقيق: د.مصطفى مسلم محمد، مكتبة تفسير القرآن، :3

  :ومما أفرد من مصّنفه■ 
  .تحقيق: حسين عّكاشة، دار الموّدة كتاب المناسك الكبير، :1

 
 :(هـ212أسد السنة: أسد بن موسى بن إبراهيم األموي )ت:  -8

بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص  هو: أسد بن موسى
 .القرشي بن أمية

  .التوعية اإلسالمية، مصر إسحاق الحويني، مكتبة، تحقيق: أبي الزهد :1
 

 :(هـ214 :أبو محمد عبد اهلل بن عبد الحكم بن أعين المصري )ت -9
 [طبع بشرح أبي بكر األبهري] .الغرب اإلسالمي تحقيق: د.حميد لحمر، دار الجامع، :1
 .عالم الكتب، بيروت ، تحقيق: أحمد عبيد،سيرة عمر بن عبد العزيز :2
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 .(هـ215عبد اهلل محمد بن عبداهلل األنصاري )ت:  أبو -10

 .أنس بن مالك األنصاري البصري هو: محمد بن عبد اهلل بن المثنى بن عبد اهلل بن
 .الرياض أضواء السلف، تحقيق: مسعد السعدني، عبداهلل األنصاري، حديث محمد بن :1

 
 :(هـ218أيوب البصري النحوي )ت:  عبد الملك بن هشام بن -11

 شركة مكتبة الحفيظ شلبي، ، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبدالنبوية السيرة :1
 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر

 .العربي تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، الكتاب :طبعة أخرى -
 .المتحدة تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية :طبعة أخرى -

ْمَير، :2 يرويه عن ] .صنعاء تحقيق: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، التيجان في ملوك ح 
 [أبي إدريس ابن سنان عن جده ألمه وهب بن منبه أسد بن موسى عن

يُنسب البن ] .النمساوي فون كرامر، اليبسك تحقيق المستشرق القصائد الحميرية، :3
  [هشام

 
 :(هـ218مسهر بن عبد األعلى الغساني الدمشقي )ت:  أبو مسهر عبد األعلى بن -12

مجلة عالم الكتب،  ، تحقيق: أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري،نسخة أبي مسهر -1
رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر ] .ه1406المجلد السادس، العدد الثالث، الرياض، 

 [المفسر بن الناصح التميمي وأبي حمد عبد اهلل بن محمد
 .للتراث، طنطا، مصر أخرى: تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، دار الصحابةطبعة  -
 

 :(هـ219الزبير الحميدي )ت:  أبو بكر عبد اهلل بن -13
 .دمشق ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار السقا،الحميدي مسند :1
 .بيروت تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -
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 :(هـ219عثمان عفان بن مسلم بن عبد اهلل الباهلي الصفار )ت:  أبو -14

المزروع، دار أطلس  ، برواية أبي بكر الخالل، تحقيق: هندحديث عفان بن مسلم :1
  .الخضراء، الرياض

ضمن مجموع حديث ] .دار الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: حمزة بن أحمد الزين، -
 [الكبار الشيوخ

 
 :(هـ219الفضل بن عمرو بن حماد القرشي التيمي المالئي ]ابن دكين[ )ت:  نعيم أبو -15

 
الغرباء األثرية، المدينة النبوية،  ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، مكتبةكتاب الصالة :1

 .السعودية
 

 (هـ220الحسن آدم بن أبي إياس العسقالني )ت: أبو -16
  .صبري، وزارة العدل، البحرينتحقيق: أ.د.عامر بن حسن  العلم والحلم، :1
  .نصية على الشبكة مخطوط، وله نسخة جزء آدم بن أبي إياس، .2

وقد طبع بتحقيق: عبد الرحمن ،"تفسير مجاهد" وإليه يُنسب التفسير المطبوع باسم) :قلت
البحوث اإلسالمية في باكستان، وطبع طبعة أخرى: تحقيق: محمد  الطاهر السورتي،، مجمع

 .دار الفكر اإلسالمي أبو النيل، عبد السالم
هـ( وهو مضعَّف، 356ت:) وقد اشتهر هذا التفسير برواية عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني

آثار يرويها عبد الرحمن بن  هـ(، وفيه281عن الحافظ إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل )ت: 
ولذلك سّماه  البصري وغيره، الحسن من طريق آدم بن أبي إياس عن غير مجاهد كالحسن

  ."آدم ابن أبي إياس تفسير" بعضهم
بن الحسن الهمذاني: )قال صالح بن أحمد  قال الذهبي في السير في ترجمة عبد الرحمن

فذهب علمه، وكتبت عنه أيام السالمة  الحافظ: ضعيف، ادعى الرواية عن ابن ديزيل،
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كان إبراهيم يسأل عنها أحاديث معروفة،   أحاديث، ولم يدّع عن إبراهيم، ثم ادعى، وروى
عليه ابن عمه أبو جعفر، والقاسم بن أبي صالح،  ويستغرب، فجوزنا أن أباه سمعه تلك، فأنكر

والتفاسير مما بلغنا أن إبراهيم قرأه قبل سنة سبعين،  فسكت حتى ماتوا، ثم ادعى المصنفات
 .سبعين وهو فقال لي: إن مولده سنة

 .الظلمة(ا.هـ في أعمالوسمعت القاسم يكذبه، هذا مع دخوله 
 

 :(هـ224 :أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي )ت -17
  .الخياطي، وزارة األوقاف المغربية تحقيق: أحمد بن عبد الواحد فضائل القرآن، :1
 .تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق طبعة أخرى: مروان العطية ومحسن خرابه ووفاء -

محمد محمد شرف، راجعه: عبد السالم هارون، د. حسين  :تحقيق غريب الحديث، :2
 .األميرية المطابع

 .مكتبة الثقافة الدينية، مصر تحقيق: رمضان عبد التواب، الغريب المصنف، :3
 .سحنون، تونس طبعة أخرى: تحقيق: د. محمد المختار العبيدي، دار -

 .ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي تحقيق:محمد اإليمان، :4
حديث علي بن  ومعه: جزء من] .أخرى: تحقيق: عبد الحميد الدرويش، دار المقتبس طبعة -

تحقيق: د. عبد المجيد قطامش،  األمثال، :5[عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سالم
 .القرى جامعة أم

 .الفكر تحقيق: محمد خليل الهراس، دار األموال، :6
 .الهدي النبوي ودار الفضيلةرجب، دار  تحقيق: سيد :طبعة أخرى -

 .الرياض تحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الناسخ والمنسوخ، :7
مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية،  تحقيق: صالح بن محمد الفهد، الطهور، :8

 .هـ1414
دار الرسالة،  تحقيق: ياسر فرحات المتبولي، إشراف: مصطفى العدوي، :أخرى طبعة -

 [والسعدني انتقد طبعتي مشهور] .القاهرة
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 .هـ1414مكتبة الصحابة، جدة،  حسن آل سلمان، طبعة أخرى: تحقيق: مشهور بن -
  .دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر تحقيق: مسعد السعدني، :طبعة أخرى -

 .بيروت تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، السالح، :9
 .د.رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر الخطب والمواعظ، :10
 تحقيق: عبد أبي عبيد القاسم بن سالم، برواية علي بن عبد العزيز البغوي، جزء حديث :11

 [بتحقيقه بكتاب اإليمان ألبي عبيد ملحق] .الحميد الدرويش، دار المقتبس
  :ومما ُنسب إليه خطأ■ 

طبع منسوباً ألبي عبيد القاسم بن سالم، وال تصح  الكريم،لغات القبائل الواردة في القرآن :1
  .نسبته إليه

 
 :(هـ227سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني )ت:  -18

 رسالة] .اهلل آل حمّيد، دار الصميعي ، تحقيق: د.سعد بن عبد سنن سعيد بن منصور :1
 [علمية

عن دار األلوكة باالشتراك مع  مؤخراً بقية كتاب التفسير للمحقق غير مكتمل، وقد طبع منه]
 .[وسيطبع منه كتاب الزهد، وبقية الكتاب مفقود د.خالد الجريسي،

 [الكتاب جزء من] .الدار السلفية، الهند تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، :أخرى طبعة -
 

 :(هـ228عطية البغدادي الباهلي )ت:  أبو الجهم العالء بن موسى بن -19
 .هـ1420الرياض،  تحقيق: د. عبدالرحيم القشقري، مكبتة الرشد، جزء أبي الجهم ، :1
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد محمود دحروج، دار الكتب العلمية، -
 

 :(هـ228المروزي )ت:  أبو عبد اهلل نعيم بن حماد بن معاوية -20
 .أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة ، تحقيق: سمير بنالفتن :1
 .الفكر، بيروت ى: تحقيق: سهيل زكار، دارطبعة أخر  -
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 :(هـ230البغدادي )ت:  علي بن الجعد بن عبيد الجوهري -21

 .الجعديات(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت) مسند ابن الجعد :1
  .طبعة أخرى: تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، مكتبة الفالح، الكويت -
 .رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرةأخرى: تحقيق:  طبعة -
 

 :(هـ230ت:) الزهري محمد بن سعد بن منيع -22
وهذه الطبعة فيها نقص ] تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت ،الكبرى الطبقات :1

بن صامل السلمي، وعبد العزيز السلومي،  تمَّمه بعض الباحثين برسائل علمية منهم: محمد
 [منصور وزياد محمد

ذكر أنه استوعب في ] عمر، دار الخانجي ، بتحقيق: علي محمد :طبع طبعة أخرى ثم -
 [الطبعات السابقة طبعته ما نقص في

 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب -
اإلسالمي، معروف ومحمد زاهد جول، دار الغرب  تحقيق: بشار عواد الطبقات الصغير، :2

 .تونس
 

 :(هـ232أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي )ت:  -23
 .(11 ، تحقيق: عبد العزيز الكبيسي، مجلة األحمدية )العددسعيد الشاشي حديث أبي :1

 
 :(هـ233 :يحيى بن معين بن عون الغطفاني )ت -24

 :، وله رواياتمعين جزء حديث يحيى بن :1
تحقيق: خالد بن عبد اهلل السبت، مكتبة الرشد،  :تحقيق أ: رواية أبي بكر المروزي، ....

 .هـ1419الرياض، 
 ، تحقيق: د. عبد اهلل محمد حسن دمفو، دار المآثر،الشيباني ب: رواية أبي منصور ...
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 [هـ1419 ، ربيع اآلخر22المدينة المنورة. ]وسبق نشره في مجلة جامعة اإلمام العدد 
 :وله روايات التاريخ، :2

 تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي، مكة رواية الدوري،أ:  ....
 .المكرمة

 .للتراث، بيروت تحقيق: عبد اهلل أحـمد حسـن، دار المأمون :طبعة أخرى - ......

  .األزهري، دار الفاروق الحديثة، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن علي - ......
 تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، ،ب: رواية عثمان الدارمي ...

 .دمشق
 .دمشق ، تحقيق: محمد كمال القصار، مجمع اللغة العربية،محرز ج: رواية ابن ...

 :ومما طبع من سؤاالت أصحابه له■ 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مكتبة  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، :1

 .هـ1408 المنورة، الدار،المدينة
 .محمد األزهري، دار الفاروق الحديثة تحقيق: أبي عمر :أخرى طبعة -

 تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، دار الفاروق عثمان بن طالوت البن معين، سؤاالت :2
 .الحديثة

، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، الرجال جزء من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في :3
 .دمشق - للتراث دار المأمون

َشْيء من َكاَلم يحيى ف ي  من رواية يزيد بن الهيثم بن طهمان، وقال يزيد في أواخره: )كل *
َوبَعضه َكاَن يبتدينا ب ه (. وفيه آثار رواها  َهَذا اْلُجْزء سمعته من يحيى بعضه َوبَعضه َسأَلته َعنهُ 

 .عن غير يحيى بن معين
 

 :(هـ234ديني )ت: علي بن عبد اهلل بن جعفر الم -25
 رسالة] .هـ1430ابن الجوزي، الدمام،  ، تحقيق: مازن بن محمد السرساوي، دارالعلل :1

 [علمية
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 .بيروت د.محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، :بتحقيق :طبعة أخرى -
 .للنشر بتحقيق: محمد علي األزهري، دار الفاروق الحديثة :أخرى طبعة -

 .، تحقيق: د.علي محمد جماز، دار القلم، بيروتمن أوالد العشرة تسمية من ُروي عنه :2
 .هـ1408دار الراية،  تحقيق: د.باسم بن فيصل الجوابرة، الرواة من اإلخوة واألخوات، :3

 :ومما طبع له من سؤاالت أصحابه■ 
 .الرياض -عبد القادر، مكتبة المعارف  ، تحقيق: موفق عبد اهللسؤاالت ابن أبي شيبة :1
 .األزهري، الفاروق الحديثة للنشر بتحقيق: محمد علي :طبعة أخرى -
 

 :(هـ234حرب النسائي )ت:  أبو خيثمة زهير بن -26
 .بيروت ، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي،كتاب العلم -1

 :له ومما ُجمع■ 
كتاب: التاريخ الكبير البنه الرجال من خالل   أقوال اإلمام أبي خيثمة زهير بن حرب في :1

ودراسة، تأليف د. عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري، دار  جمع أحمد بن زهير بن حرب،
 .المصرية أضواء السلف

 
 :(هـ235الكوفي )ت:  أبو بكر عبد اهلل بن محمد ابن أبي شيبة -27

الرشد،  مكتبةتحقيق: حمد بن عبد اهلل الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان،  المصنف، :1
 .الرياض

  .دار كنوز أشبيليا تحقيق أ.د.سعد الشثري، :طبعة أخرى: تحقيق -
 .تحقيق: محمد عوامة، دار المنهاج، جدة :طبعة أخرى -
 .تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض :طبعة أخرى -
 [غير مكتمل] .هـ1403األعظمي، المدينة النبوية،  طبعة أخرى: تحقيق: حبيب الرحمن -
 .طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد السالم شاهين -
 .آباد طبعة أخرى: طبعة هندية قديمة، حيدر -
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 .طبعة أخرى: المطبعة السلفية، القاهرة -
عالم الكتب،  بتحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار "الجزء المفقود من المصنف" وطبع -

 [السلفية ندية والطبعةه. ]يريد ما فقد في الطبعة اله1408الرياض، 
الرياض،  وأحمد فريد المزيدي، دار الوطن، تحقيق: عادل العزازي، مسند ابن أبي شيبة، :2

 .هـ1418
 النسخة غير كاملة، وات هم الَمْزَيدي بإدخال جزء في المسند من ترتيب بعض الشيعة ال :تنبيه

 .يصّح عن ابن أبي شيبة، وفيه أخبار باطلة
 .اإلسالمي تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب، اإليمان :3
 .، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم العمري، دار إشبيلياالمغازي :4
 .البشائر اإلسالمية، لبنان ، تحقيق: د. محمد رضا القهوجي، داراألدب :5

 
 :(هـ235بن يونس بن إبراهيم البغدادي )ت:  أبو الحارث سريج -28

 .تحقيق: د.عامر صبري، دار البشائر، بيروت، القضاء :1
 

 :(هـ238ت: ) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي -29
، تحقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان، مسند إسحاق بن راهويه :1

 .المنورة المدينة
 .تي، دار الكتاب العربيالمف تحقيق: محمد مختار ضرار :طبعة أخرى -
 

 :(هـ238حبيب السلمي األندلسي)ت:  أبو مروان عبد الملك بن -30
تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة  الموطأ، تفسير غريب :1

 .ه1421 العبيكان،
  .جامعة أّم القرى، مكة المكرمة تحقيق: صالح بن يوسف الزهراني، التحف والظرف، :2
 .بيروت ، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي،[والنهاية أدب النساء ]الغاية :3
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 :(هـ240العصفري ]َشباب[ )ت:  أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة -31

 .، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروتخياط مسند خليفة بن :1
 .سهيل زكار، دار الفكر .أبي عمران التستري، تحقيق: د ، بروايةتاريخ خليفة بن خياط :2
  .دمشق، ومؤسسة الرسالة، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.أكرم ضياء العمري، دار القلم، -

 .د.أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت :، تحقيقالطبقات :3
 .الفكر، دمشق طبعة أخرى: د.سهيل زكار، دار -
 

 :(هـ241بن حنبل الشيباني )ت: محمد  أحمد بن -32
تحقيق شاكر غير مكتمل، ] .دار المعارف، القاهرة أحمد محمد شاكر، :، تحقيقالمسند :1

 [د.الحسيني عبد المجيد هاشم وأكمله
 .عبد الكريم، المكنز اإلسالمي، القاهرة طبعة أخرى: بإشراف د. أحمد معبد -
 .الرسالة، بيروت مرشد وآخرين، مؤسسةتحقيق: شعيب األرناؤوط وعادل  :طبعة أخرى -
 .[مضغوط] الدولية بيت األفكار :طبعة أخرى -

 .رجب تحقيق: يحيى بن محمد سوس، دار ابن الزهد، :2
 .بيروت نور سعيد، دار الفكر، :أخرى طبعة -
 .زغلول، دار الكتاب العربي، بيروت بتحقيق محمد السعيد :أخرى طبعة -
 .شاهين ، دار الكتب العلمية، بيروت عبد السالمبتحقيق محمد  :أخرى طبعة -

 .د. وصي اهلل محمد عباس، مكتبة الرسالة، بيروت :، تحقيقفضائل الصحابة :3
الكتاب لإلمام أحمد، رواه عنه ابنه عبد اهلل، ورواه القطيعي عن عبد اهلل بن  قلت: )أصل -

 ا يرويه عن شيوخه، والضعف فيهاأحمد، لكن زاد عبد اهلل في روايته للكتاب زيادات مم اإلمام
روياه  أكثر، وزاد القطيعي زيادات كثيرة فيها الضعيف جدا والموضوع؛ فال يصّح أن ينسب ما

زوائده على  عن شيوخهما إلى اإلمام أحمد، وإنما يقال رواه عبد اهلل بن اإلمام أحمد في
 .(لإلمام أحمد حابةفضائل الصحابة ألبيه، أو رواه القطيعي في زوائده على فضائل الص
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 .تحقيق: عمرو عبدالمنعم أصول السنة، :4
 .السعودية - الخرج -دار المنار  :أخرى طبعة -

  .البخاري، قطر تحقيق: دغش العجمي، دار اإلمام الرد على الجهمية والزنادقة، :5
 .الثبات طبعة أخرى: تحقيق: صبري بن سالمة شاهين، دار -

بن محمد عباس، المكتب اإلسالمي، بيروت،  تحقيق: وصي اهلل، العلل ومعرفة الرجال :6
برواية عبد اهلل بن اإلمام أحمد، وقد أخرجه أيضاً المحقق برواية ] ودار الخاني، الرياض،

 [المروذي
 .الحديثة، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: أبي عمر محمد بن علي األزهري، دار الفاروق -
 [أحمد برواية عبد اهلل بن اإلمام]

 .البدري السامرائي، مكتبة المعارف، الرياض تحقيق: صبحي :طبعة أخرى -
 .األقصى، الكويت ، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، مكتبة داروالكنى األسامي :7
 .عالم الكتب ،صبحي السامرائي :تحقيق األشربة، :8
الشاويش، المكتب  زهيراألشربة، ومعه كتاب الترجل وكتاب الوقوف، تحقيق:  :طبعة أخرى -

 .اإلسالمي
 .المّروذي، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، دار الصميعي، الرياض رواية أبي بكر الورع، :9

 [وأخبار أهله الكتاب من تصنيف المروذي لما رواه عن اإلمام أحمد في شأن الورع]
دار  علي الشبل،تحقيق:  اإلمام أحمد للخليفة المتوكل في مسألة خلق القرآن، رسالة :10

 .العاصمة، الرياض
برواية مهنا بن يحيى رواية سهل التستري عنه، تحقيق: أحمد بن  الصالة، رسالة في :11
 [يعلى استخرجها من طبقات الحنابلة البن أبي] الزهراني، صالح

الشامي: هذا كتاٌب في  وفي أول الرسالة: )أن سهل التستري قال: قرأ علينا مهنا بن يحي
يحتاج إليه أهل اإلسالم ، لما  الّصالة ، وعظم خطرها ، وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها

اإلمام فيها ، كتبه أبو عبد اهلل أحمد  قد شملهم من االستخفاف بها ، والتضييع لها ومسابقة
 .(...الّصلوات بن محمد بن حنبل إلى قوٍم صّلى معهم بعض
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مختلف في ] الحنابلة البن أبي يعلى، ن طبقاتضم رسالة إلى مسدد بن مسرهد، :12
 .(باسم )كتاب العقيدة برواية مسدد بن مسرهد ، وقد طبعت[صحتها

وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن بن مندة فى ذلك ) :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: تنبيه■ 
بن منه العرش وضعف ما قيل فى ذلك عن أحمد  مصنفا وزيف قول من قال ينزل وال يخلو

الرسالة وقال: إنها مكذوبة على أحمد، وتكلم على  حنبل فى رسالته إلى مسدد وطعن فى هذه
 .(إنه مجهول ال يعرف فى أصحاب أحمد :راويها البردعى أحمد بن محمد، وقال

بن حنبل الى مسدد بن مسرهد فهى مشهورة عند  وقال في موضع آخر: )وأما رسالة أحمد
تلقوها بالقبول وقد ذكرها أبو عبداهلل بن بطة  حمد وغيرهمأهل الحديث والسنة وأصحاب أ

 .(واحد كالقاضى أبى يعلى وكتبها بخطه فى كتاب اإلبانة واعتمد عليها غير
برواية أبي بكر الخالل، تحقيق: عمرو بن عبد المنعم سليم، مؤسسة  أحكام النساء، :13
 [من كتاب الجامع للخالل] .الريان

 :أصحابه ومما طُبع من سؤاالت■ 
 .اإلسالمي المكتب بتحقيق زهير الشاويش، عبد اهلل، مسائل اإلمام أحمد برواية ابنه :1

 .المصري، دار التأصيل تحقيق أحمد بن سالم :طبعة أخرى - ....
 .الوطن تحقيق: طارق بن عوض اهلل، دار برواية ابنه صالح، مسائل اإلمام أحمد :2

 .الرحمن دين محمد، الدار العلمية، الهند فضل :تحقيق :طبعة أخرى - ....
تحقيق: زهير الشاويش، المكتب  النيسابوري، مسائل اإلمام أحمد برواية إسحاق بن هانيء :3

 .اإلسالمي
 .القاهرة أخرى: تحقيق: أبي عمر محمد بن علي األزهري، دار الفاروق الحديثة، طبعة - ....

ودراسة: د.إسماعيل غازي، مكتبة  جمع يحيى،أحمد برواية مهنا بن  مسائل اإلمام :4
 .المعارف

 .هـ1422تحقيق: خير اهلل الشريف، دار العاصمة،  سؤاالت أبي بكر األثرم لإلمام أحمد، :5
 .تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، دار الفاروق الحديثة :طبعة أخرى - ....

رضا ومحمد بهجت  تحقيق: محمد رشيد سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل، :6
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 .بيروت العطار، دار المعرفة،
 .والحكم، المدينة المنورة تحقيق: د. زياد محمد منصور، مكتبة العلوم :طبعة أخرى - ....
 .والنشر بتحقيق: محمد األزهري، الفاروق الحديثة للطباعة :طبعة أخرى - ....
 .اهلل، مكتبة ابن تيمية طارق عوض :تحقيق :طبعة أخرى - ....

، تحقيق: خالد  منصور الكوسج مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن :7
 .الهجرة بن محمد الرباط وآخرون، دار

 بتحقيق: د.صالح بن محمد الفهد المزيد، دار العلوم وقد طبع قسم المعامالت منها ....
 .والحكم، المدينة النبوية

اإلسالمية بالمدينة النبوية بتحقيق جماعة من طالب المسائل عن الجامعة  ثم طبعت ....
 .العليا وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدراسات

تحقيق: محمود الحداد،  ،(أبي القاسم البغوي )ابن بنت منيع مسائل اإلمام أحمد، رواية :8
 .العاصمة دار

 .قرطبة تحقيق: عمرو بن عبد المنعم سليم، مؤسسة :طبعة أخرى - ....
برواية حرب بن إسماعيل الكرماني، جمع ودراسة: عبد الباري بن  ،مسائل اإلمام أحمد :9

 .اإلسالمية، المدينة النبوية عواض الثبيتي، الجامعة
 : تنبيه■ 

هـ( رسالة 410بن عبد العزيز التميمي )ت: وقد كتب الفقيه الحنبلي أبو الفضل عبد الواحد -
لعقيدته، ورواها عنه التميميون من الحنابلة،  استخلصه من فهمهفي اعتقاد اإلمام أحمد، مما 

جماعة من أهل العلم، وللتميمين من الحنابلة تأثر  ووقع في هذه الرسالة أغالط نّبه عليها
طبعت هذه الرسالة باسم "كتاب العقيدة" لإلمام أحمد،  بطريقة األشاعرة في التفويض، وقد

روان، دار قتيبة، دمشق، وقبله ألحقها الشيخ محمد حامد السي تحقيق: عبد العزيز عز الدين
 .الحنابلة الفقي بكتاب طبقات

منسوباً ألبي الفضل  "وطبع باسم: "اعتقاد اإلمام أحمد المبجل أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل
  .التميمي، تحقيق: أبي المنذر النقاش، دار الكتب العلمية
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 هـ( رسالة488زق اهلل بن عبد الوهاب التميمي )ت:وكتب بعده الفقيه الحنبلي أبو محمد ر  -
 في اعتقاد اإلمام أحمد نحا فيها منحى سابقه، وقد طبعت رسالته ملحقة بكتاب طبقات

 .الحنابلة البن أبي يعلى الفراء بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي
  :به ومن األعمال العلمية المتعّلقة■ 

أحمد في العقيدة، جمع: د.عبد اإلله بن سلمان  اإلمامالمسائل والرسائل المروية عن  :1
 .األحمدي، دار طيبة، الراض

مكتبة المؤيد،  مريات اإلمام أحمد في التفسير، جمع وتخريج: حكمت بشير ياسين، :2
 .الرياض

رجال الحديث وعلله، جمع: السيد أبو المعاطي النوري  موسوعة أقوال اإلمام أحمد في :3
 .محمد خليل، دار عالم الكتب عيد ومحمود وأحمد عبد الرزاق

محذوف األسانيد واألحاديث المكررة ومرّتب على األبواب(، إعداد:  ) مسند اإلمام أحمد :4
  .القلم صالح الشامي، دار

 
 :(هـ242 :أبو الحسن محمد بن أسلم بن سالم الطوسي )ت -33

 .ابن حزم، بيروتالجبرين المطيري، دار  ، تحقيق: مشعل بن بانياألربعون :1
 

 .(هـ243َهنَّاد بن السَّر ي بن مصعب الدارمي التميمي)ت: أبو السَّر ي -34
  .هـ1406الخلفاء، الكويت،  تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الزهد، :1

 
 :(هـ243 :أبو عبد اهلل محمد بن يحيى العدني )ت :ابُن أبي عمر -35

 .الحربي، الدار السلفية، الكويت حمد بن حمدي الجبريتحقيق:  اإليمان، :1
 

 :(هـ245الدمشقي المقرئ )ت:  أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير الّسلمي -36
 .، السعوديةدار كنوز إشبيليا وكيل الشيخ، تحقيق: د. عبداهلل حديث هشام بن عمار، :1
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 دار الغرب اإلسالمي، الناصر،الحاج  محمد :رواية هشام بن عمار، تحقيق مالك، عوالي :2
 .بيروت

 
 :(هـ246حبيب األسدي المّصيصي )لوين( )ت:  أبو جعفر محمد بن سليمان بن -37

 .السلف، الرياض ، تحقيق: مسعد بن عبد الحميد السعدني، أضواءالمصيصي حديث :1
 .الرياض أخرى: تحقيق: غنيم بن عباس غنيم، مكتبة الرشد، طبعة -
  تحقيق: ياسر إبراهيمطبعة أخرى:  -
 

 :(هـ246عبد اهلل أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي )ت:  أبو -38
 .تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية بن أبي وقاص، مسند سعد :1

 
 :(هـ246 :أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي )ت -39

 وغيره، تحقيق: د. محمد سعيد بخاري، دار الوطن، عن ابن المبارك والصلة، كتاب البر :1
 .محمد الرياض. وقد طبع الكتاب منسوباً البن المبارك بتحقيق: د. مصطفى عثمان

 
 :(هـ249بن نصر الكّسي )ت:  عبُد بُن حميد: أبو محمد عبد الحميد بن حميد -40

 صعيدي، مكتبة، تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الحميد المنتخب من مسند عبد بن :1
 .السنة، القاهرة

 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى العدوي، دار بلنسية، -
 .النيل تحقيق: كمال أوزدمير، دار :طبعة أخرى -

 .مخلف بنيه العرف، دار ابن حزم :تحقيق قطعة من تفسير اإلمام عبد بن حميد، :2
 

 :(هـ250المّكي األزرقي )ت: عبد اهلل بن أحمد الغساني  أبو الوليد محمد بن -41
تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار  ،(وما جاء فيها من األثار )تاريخ مكة أخبار مكة :1
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 .بيروت األندلس،
 .الباز طبعة أخرى: تحقيق: سعيد عبد الفتاح، مكتبة نزار مصطفى

 

 

 
 · تابع مصنفات المحدثين في القرن الثالث الهجري ·

 
 :(هـ251ت: ) بن منصور بن بهرام المروزي الكوسجأبو يعقوب إسحاق  -1
سبق ذكره ] .برواية إسحاق الكوسج، دار الهجرة وإسحاق بن راهويه، مسائل اإلمام أحمد :1

 [فيما طبع من مسائل اإلمام أحمد
 

 .(هـ251الخراساني )ت:  األزدي أبو أحمد حميد بن مجلد بن قتيبة :ابن زنجويه -2
 تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات األموال، كتاب :1

 .هـ1406اإلسالمية، الرياض، 
 

 :(هـ254 :أبو عبد الرحمن مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز الرملي )ت -3
 .عماد بن فرة، دار البخاري، بريدة، السعودية :، تحقيقجزء المؤمل بن إهاب :1

 
 :(هـ255 :بن الفضل الدارمي )تأبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن  -4
باعلوي، دار البشائر اإلسالمية،  الغمري ، تحقيق: نبيل هاشم عبد اهللسنن الدارمي :1

 [باسم: المسند الجامع] .بيروت
  .تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل، القاهرة :طبعة أخرى -
 .الرياض دار المغني،تحقيق: حسين سليم أسـد الداراني،  :طبعة أخرى -
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 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب -
أخرى: تحقيق: عبد اهلل هاشم يماني، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة،  طبعة -

هـ، حديث أكاديمي للنشر والتوزيع، 1404ثّم طبع في باكستان بتحقيقه عام  هـ،1386
  .بادفيصل آ

  .أخرى: هندية قديمة، طبعت في كانبور طبعة -
 

 :(هـ256بن إبراهيم البخاري )ت:  محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل -5
النجاة بتحقيق:  المطبعة األميرية، بوالق، وأعادت طبعه دار طوق الجامع الصحيح ، :1

بروايات األصيلي وأبي اإلمام أبي الحسن اليونيني  عن نسخة] .محمد زهير بن ناصر الناصر
 [القاسم ابن عساكر ذر الهروي وأبي الوقت السجزي وأبي

 .العربية طبعة أخرى: بعناية: نظر الفاريابي، دار الفاريابي للمطبوعات -
  .طبعة أخرى: تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل، القاهرة -
 .بول، دار النوادرالعامرة باستان طبعة أخرى ملونة ومصورة عن طبعة دار الطباعة -
الشيخ، دار السالم، الرياض. ]ضمن  طبعة أخرى: بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل -

 [الستة مجموع الكتب
 .بيروت تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، :أخرى طبعة -
 .الرياض طبعة أخرى: عناية: عبد السالم بن محمد بن عمر علوش، مكتبة الرشد، -
القاهرة  ت قديمة في اليدن، وفي دلهي، وفي القاهرة، وعلى بعض طبعاتوطبع طبعا -

  .حواٍش للسندي وزكريا األنصاري وتقريرات مستفادة من شرح القسطالني
 .الصـديق ، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، داراألدب المفـرد :2
مع إضافة  خطيةمحققة على ست نسخ ] .أخرى: تحقيق: عصام هادي، دار الصديق طبعة -

 [تعليقات األلباني
 .القاهرة الباسط وعلي عبد المقصود، مكتبة الخانجي، طبعة أخرى: تحقيق: علي عبد -
 .دار البشائر اإلسالمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، -
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 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، -
 أعاد ترتيب موضوعات الكتاب ونظمها في] صالح الشامي، دار القلم، بعناية :ىطبعة أخر  -

 .[عشرة مقاصد
 .الفكر، بيروت ، تحقيق: السيد هـاشم الندوي، دارالتاريخ الكبير :3
العثمانية، حيدر  طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف :طبعة أخرى -

 .آباد، الدكن
 ، تحقيق: تيسير بن سعد أبو حيمد ويحيى بن عبد اهلل الثمالي، مكتبةاألوسـط التاريخ :4

 [علمية رسالة] .هـ1429الرشد، الرياض، 
 .هـ1418 تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الصميعي، الرياض، :أخرى طبعة -
 .التراث، القاهرةدار  تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ومكتبة :طبعة أخرى -

وقيل هو التاريخ األوسط، ] .إبراهيم زايـد، المعرفــة ، تحقيق: محمدالتاريخ الصغير :5
له ثالثة كتب في التاريخ: الكبير والصغير واألوسط، لكن تعيين الصغير واألوسط  والبخاري

 [وقع فيه لبس واشتباه، وللمتأخرين فيه خالف مما
 للبخاري كتابان في] .أحمد أبو العينين، دار ابن عباس، مصرتحقيق:  الصغير، الضعفاء :6

 [أعلم الضعفاء، هذا أحدهما وهو الصغير، واآلخر: الضعفاء الكبير لم يطبع بعد فيما
 .حلب طبعة أخرى: تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، -

 .الندوي، دار الفكر ، تحقيق: السيد هـاشمالكنى :7
 [رسالة علمية] .دار أطلس الخضراء تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، د،خلق أفعال العبا :8
 .سليم، دار ابن القيم ودار ابن عفان طبعة أخرى: تحقيق: عمرو بن عبدالمنعم -
 .الرياض د.عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية، :طبعة أخرى: تحقيق -

 .القاهرة مزيد، مكتبة الخانجي، تحقيق: د.علي عبدالباسط ،جزء القراءة خلف اإلمام :9
 .الصميعي أخرى: تحقيق محمد حطامي، شايع الشايع، دار طبعة -
  .تحقيق: محمد األزهري، دار الفاروق الحديثة، القاهرة :طبعة أخرى -
 محمد عطا اهلل حنيف طبعة أخرى: تحقيق: فضل الرحمن الثوري، راجعه: األستاذ -
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 .باكستان الفوحباني، المكتبة السلفية،
 .الراشدي، دار ابن حزم تحقيق: بديع الدين رفع اليدين في الصالة، :10

 .طبعة أخرى: تحقيق: أحمد الشريف، دار األرقم، الكويت -
 .تحقيق: تحقيق: عبدالعاطي الشرقاوي، مكتبة اإلمام البخاري الوالدين، برّ  :11

 .ةالكتاني طبعة أخرى: تحقيق د.بسام الحمزاوي، دار الحديث -
 

 :(هـ256الزبيرّي األسدي القرشي )ت:  الزبير بن بكار بن عبد اهلل -6
 تحقيق: سكينة الشهابي، مؤسسة المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم، :1

 .الرسالة
 [مصورة] .د.سامي مكي العاني، مطبعة العاني، بغداد :تحقيق األخبار الموفقيات، :2
المطبوع جزء من ] .شاكر،مطبعة المدني، جدة محمود محمدتحقيق:  نسب قريش، :3

 .[المخطوطة نشره حمد الجاسر، وأضاف إليه ما نسخه أبو فهر من الكتاب، وأعاد
  .طبعة أخرى: تحقيق المستشرق: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة -

 .كرنكو، مجلة جمعية االستشراق، لندن :نشره أخبار أبي دهبل الجمحي، :4
 

 :(هـ257عرفة بن يزيد العبدي البغدادي )ت:  أبو علي الحسن بن -7
الفريوائي، دار  ، تحقيق: د.عبد الرحمن بن عبد الجبارجزء ابن عرفة األحاديث العوالي من :1

 .األقصى، الكويت دار :الكتب السلفية، القاهرة، وأعادت طبعه
 

 :(هـ257الكوفّي )ت:  الكنديّ أبو سعيٍد األشّج عبد اهلل بن سعيد بن حصيٍن  -8
تحقيق: إسماعيل بن محمد الجزائري، دار المغني،  األشج، جزء فيه حديث أبي سعيد :1

 ..هـ1422 الرياض،
 

 :(هـ258 :أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازّي )ت -9
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العالئي، وانتقاء انتقاء  الفرات، جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود أحمد بن :1
بن ضيف اهلل العامري الشمراني، دار الريان،  الذهبي، وكالهما بتحقيق: أبي عمار عبد اهلل

 .الفجيرة، اإلمارات
 

 :(هـ259بن يعقوب السعدي الجوزجاني )ت:  أبو إسحاق إبراهيم -10
 .، تحقيق: صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروتالرجال الشجرة في أحوال :1
 .العليم عبد العظيم الَبستوي، فيصل آباد، باكستان تحقيق: عبد :بعة أخرىط -

 وقد طبع منه أحاديث منتخبة، تحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، أمارات النبوة، :2
ومنهجه في الجرح  اإلمام الجوزجاني" هـ. ]ضمن كتابه1411دار الطحاوي، الرياض، 

 ["النبوة الشجرة في أحوال الرجال وأماراتوالتعديل مع تحقيق كتاب 
 

 :(هـ260ت: ) أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني الصباح البغدادي -11
عليه في مجالسه بحضرة أصحابه، وكان  من خاّصة أصحاب الشافعي، وكان هو الذي يقرأ -

  .ببغداد فصيحا بليغا ومن كبار الفقهاء والمحّدثين
عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، دار ابن  ، تحقيق: أبياهلل عنه رضي رباح مسند بالل بن :1

  .هـ1416حزم، الرياض، 
 .تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة، مصر :طبعة أخرى -
 

 :(هـ261 :ت) عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي أبو الحسن أحمد بن -12
مكتبة الدار، المدينة  البستوي،تحقيق: عبد العليم عبد العظيم  ،معرفة تاريخ الثـقـات :1

 .هـ1405النبوية، 
 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى:تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار -
 

 :(هـ261النيسابوري )ت:  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري -13
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دار العامرة، تركيا، وأعادت طبعه  ، المطبعة"المسند الصحيح المختصر "صـحيح مسـلم :1
 .[ملونة] النوادر

 .هـ1427 عناية: نظر الفريابي، دار طيبة، الرياض، :طبعة أخرى -
هـ. 1421 طبعة أخرى: إشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض، -

 []ضمن مجموع الكتب الستة
في ] .وعناية: محمد بن إبراهيم التميمي طبعة أخرى مصورة عن الطبعة العامرة، تصوير -

 [واحد مجلد
 .طبعة أخرى: تحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، القاهرة -
هـ ومسموعة على جماع من  629طبعة أخرى محققة على نسخة خطية نسخت سنة  -

 .البشائر اإلسالمية، بيروت العلماء، دار
 .دار إحياء التراث، بيروت طبعة أخرى: عناية: محمد فؤاد عبد الباقي، -
مصّورة عن الطبعة ] .الفالح، القاهرة : عناية: حسين عكاشة رمضان، دارطبعة أخرى -

 [محمد فؤاد عبد الباقي العامرة، ومرقمة بترقيم
 .طوق النجاة طبعة أخرى: عناية: محمد زهير الناصر، دار -
 [مضغوط] .أبي صـهيب الكـرمي، بيت األفكار الدولية :عناية :طبعة أخرى -
 .إبراهيم الدسوقي، بوالقطبعة أخرى: عناية:  -
 .قديمة، كلكتا طبعة أخرى: هندية -

 .بصنعاء ودار ابن حزم ببيروت ، تحقيق: صالح أحمد ديان، مكتبة األلبانيالتمييز :2
 [سقطت في الطبعات السابقة أحاديث استدرك]

  .الحديثة، القاهرة محمد بن علي األزهري، دار الفاروق :تحقيق :أخرى طبعة -
 .هـ1431رى: تحقيق: د.عبد القادر مصطفى المحمدي، دار ابن الجوزي، طبعة أخ -
 [السعد تقديم الشيخ عبداهلل]

هـ، ثم نشرته فيما 1395جامعة الرياض،  تحقيق: د.محمد مصطفى األعظمي، :طبعة أخرى -
 .الرياض بعد مكتبة الكوثر، المربع،
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 .الكويت الجديع،، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف والوحدان المنفردات :3
 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، دار -

 الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة اإلسالمية، المدينة ، تحقيق: عبدالكنى واألسماء :4
 .النبوية

 .دار الفارابي تحقيق: د.حسين الجبوري، رجال عروة بن الزبير، :5
 .أخرى: تحقيق: سكينة الشهابي، مجلة اللغة العربيةطبعة  -
 .الفكر، سوريا طبعة أخرى: تحقيق: كمال الحوت، دار -

 .هـ1411الهجرة، الرياض،  تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الطبقات، :6
 

 :(هـ262 :أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي )ت -14
 .د.علي الصياح، أضواء السلف :، تحقيقمسند عمر بن الخطاب :1
 .كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت :طبعة أخرى: تحقيق -
 .األميركية طبعة أخرى: تحقيق: سامي حداد، المطبعة -
 

 :(هـ262عبيدة بن ريطة النميري )ت:  أبو زيد عمر بن شبة بن -15
دل وياسين سعد الدين بيان، دار تحقيق: علي محمد دن ،(تاريخ المدينة) أخبار المدينة :1

 .العلمية، بيروت الكتب
 .جدة طبعة أخرى: تحقيق: فهيم محمد شلتوت والسيد حبيب محمود أحمد، -
 

  :(هـ262بن عاصم بن عبد اهلل األصبهاني الثقفي )ت:  أبو جعفر محمد -16
  .العاصمة، الرياضخالد عيد، دار  تحقيق: مفيد جزء محمد بن عاصم الثقفي األصبهاني، :1

 
 :(هـ264إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )ت:  أبو إبراهيم -17

 .تحقيق: جمال عزون، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية السنة، شرح :1
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 .محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت :تحقيق مختصر المزني، :2
 [األم ملحقاً بكتاب] .مطرجي، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: محمود  :طبعة أخرى -

 .المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت تحقيق: د.عبد السنن المأثورة للشافعي، :3
 

 :(هـ264 :عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد الرازي )ت أبو زرعة -18
اإلسالمية، المدينة النبوية، د.سعدي الهاشمي، الجامعة  :، تحقيقسؤاالت البرذعي :1

 .["الرازي وجهوده في السنة النبوية هـ. ]ضمن كتابه "أبو زرعة1402
 .هـ1409 طبعة أخرى: دار الوفاء، المنصورة، مصر، -
 

 :(هـ265حنبل الشيباني )ت:  الفضل صالح بن اإلمام أحمد بن محمد بن أبو -19
 .اإلسكندرية، مصر المنعم أحمد، دار الدعوة،، تحقيق: د.فؤاد عبد حنبل سيرة اإلمام ابن :1
 [سبق ذكره في كتب مسائل اإلمام أحمد] .تحقيق: طارق عوض اهلل مسائل اإلمام أحمد، :2

 
 :(هـ265بن نصر بن منصور الثقفي البغدادي )ت:  أبو عثمان سعدان -20

المكرمة، نزار مصطفى الباز، مكة  تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة جزء سعدان، :1
 .هـ1420

 
 :(هـ270علي بن عفان الكوفي العامري )ت:  الحسن بن أبو محمد -21

 .طنطا، مصر ، تحقيق: مسعد عبد الحميد، دار الصحابة للتراث،والقراءة األمالي :1
 

المجيد بن أبي عمرة الثقفي األصبهاني )ت:  أبو يحيى أحمد بن عاصم بن عبد -22
 :(هـ272
ملحقاً ] .هـ1409 ، تحقيق: مفيد خالد عيد، دار العاصمة، الرياض،عاصم جزء أحمد بن :1

 [بجزء محمد بن عاصم
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  :(هـ272أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي )ت:  -23

د.عبد الملك عبد اهلل دهيش، دار خضر،  :تحقيق أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، :1
 .بيروت

 
 :(هـ273بن يزيد ابن مـاجـه القزويني )ت:  أبو عبد اهلل محمد -24

 .الصديق ، تحقيق: عصام الهادي، دارماجة سنن ابن :1
  .القاهرة طبعة أخرى: تحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، -
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: بشار عـواد معروف، دار الغرب، -
هـ. 1421 لسالم، الرياض،طبعة أخرى: بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار ا -

 []ضمن مجموع الكتب الستة
 .شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت :طبعة أخرى: تحقيق -
األعظمي، شركة الطباعة العربية السعودية  طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد مصطفى -

 .هـ1403 المحدودة، الرياض،
 .بيروت الفكر،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :طبعة أخرى -
على هامشها حاشيتي إنجاح الحاجة للدهلوي، ] .طبعة أخرى: طبعة هندية قديمة، دلهي -

 [للسيوطي ومصباح الزجاجة
حاشية الشيخ: فخر الحسن عبد الرحمن  :على هامشها] .طبعة أخرى: في دلهي أيضاً  -

 [(هـ1315الكنكوهي)ت:
حاديث الصحيحة منه، وطبعت في  المحّدث محمد ناصر الدين األلباني األ واستخرج -

طبعته  ه، ثم1407، المكتب اإلسالمي، بيروت، "صحيح سنن ابن ماجة" كتاب بعنوان
 .مكتبة المعارف في الرياض

بعنوان "ضعيف سنن ابن ماجة"، مكتبة  واستخرج األحاديث الضعيفة وطبعت في كتاب -
 .المعارف، الرياض
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  :خطأ ومما ُنسب إليه■ 
البن ماجه القزويني، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، مؤسسة  ، طبع منسوباً  الخلفاءتاريخ  :1

  .الرسالة، بيروت
 

 :(هـ273ت: ) أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل الشيباني -25
 .ابن عّم اإلمام أحمد بن حنبل :هو

التاسع ] .الرياض مكتبة الرشد، تحقيق: هشام بن محمد، السَّّماك، جزء حنبل، برواية ابن :1
 [السماك من فوائد ابن

 .اإلسالمية، لبنان تحقيق: د.عامر حسن صبري، دار البشائر الفتن، :2
 .تحقيق: د.محمد نغش، القاهرة أحمد بن حنبل، ذكر محنة اإلمام :3

 
  :(هـ273 :أبو بكٍر أحمد بن محّمد بن هانئ اإلسكافّي األثرم الطّائّي )ت -26

أظفر بوفاة األثرم، ومات بمدينة إسكاف في  خالف، قال الذهبي: ) لمفي سنة وفاته  -
  .هـ273وقيل: إن ابن قانع أرّخ وفاته سنة  ،(حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها

 .بيروت تحقيق: د. عامر صبري، دار البشائر اإلسالمية، األثرم، سنن أبي بكر :1
 [رسالة علمية] .المنقوش، دار النوادر تحقيق: د.محمد عوض ناسخ الحديث ومنسوخه، :2
 .هـ1420 تحقيق: عبداهلل بن حمد المنصور، الرياض، :طبعة أخرى -
 أخرى: تحقيق: أحمد بن عبد اهلل الزهراني، مجلة الجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، طبعة -

 [منه الجزء الثالث] .هـ1414
 

 :(هـ273ثم الطرسوسي )ت:  الخزاعي البغداديأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم  -27
 .بيروت ، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار النفائس،عمر مسند عبد اهلل بن :1
 [؟] ،مسند أبي أمية الطرسوسي :2
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 (هـ275ت:) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المّروذي -28
 .البشائر، بيروتتحقيق: د.عامر حسن صبري، دار  أخبار الشيوخ وأخالقهم، :1
  .عن اإلمام أحمد، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، دار الصميعي، الرياض كتاب الورع :2

 
 :(هـ275 :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )ت -29

محقق على تسع  في مجلد واحد،] .دار الصديق تحقيق: عصام هادي، ،سنن أبي داود :1
  [نسخ خطية

محقق على أصل الحافظ ابن حجر ] .المنهاج تحقيق: محمد عوامة، دارطبعة أخرى:  -
 [أخرى وسبعة أصول

 [نسخة خطية 16محقق على ] .التأصيل، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: مركز البحوث بدار -
بخط الحافظ ابن  محقق على نسخة خطية] .دار البشائر اإلسالمية، بيروت :طبعة أخرى -

 [حجر
هـ. ]ضمن 1421العزيز آل الشيخ، دار السالم،  اف: صالح بن عبدطبعة أخرى: إشر  -

 [مجموع الكتب الستة
هـ. 1427تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض،  :طبعة أخرى -

 [األلباني ]مع أحكام
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، -
 [واحد في مجلد] .بيروت الرسالة، طبعة أخرى: مؤسسة -
 .الفكر أخرى: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار طبعة -
 [الهامش مع شروح في] .طبعة أخرى: هندية حجرية، دلهي -
بصحتها وطبعها في   واستخرج المحّدث محّمد ناصر الدين األلباني أحاديثه التي حكم -

 التي حكم بضعفها، وطبعها في كتابأحاديثه  ، واستخرج"صحيح سنن أبي داوود" كتاب
هـ، ثم طبعتها دار 1419، وقد طبعتها مكتبة المعارف، الرياض، "داوود ضعيف سنن أبي"

  .هـ1423بعد عام  غراس فيما
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 .بيروت ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،المراسيل ألبي داود :2
 [بكتاب السننملحق ] .دار البشائر اإلسالمية، بيروت :طبعة أخرى -
 .هـ1422 طبعة أخرى: تحقيق: د.عبد اهلل بن مساعد الزهراني، دار الصميعي، الرياض، -

هـ، 1394تحقيق: محمد الصباغ، جامعة اإلمام، الرياض،  ،رسالة أبي داود إلى أهل مكة :3
 .العربية، بيروت ثم طبعتها فيما بعد الدار

عباس، راجعه وقدم له: محمد عمرو بن عبد ابراهيم وغنيم بن  ، تحقيق: ياسر بنالزهد :4
 .حلوان اللطيف، دار المشكاة،

بن عبد الحق، مكتبة اإليمان، المدينة  تحقيق: عبد الغفور مسند أم المؤمنين عائشة، :5
 [هـ. ]رسالة علمية1410النبوية، 

، دار الراية، الرياض تحقيق: باسم الجوابرة، تسمية اإلخوة الذي روي عنهم الحديث، :6
 .هـ148
مكتبة ابن  تحقيق: طارق عوض اهلل، رواية أبي داود السجستاني، مسائل اإلمام أحمد :5

 [أحمد سبق ذكره في كتب مسائل اإلمام] .تيمية، مصر
 :أصحابه ومما طبع من سؤاالت

تحقيق: محمد علي قاسم العمري، الجامعة اإلسالمية، المدينة  ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري :1
 ,هـ1403 النبوية،

 طبعة أخرى: تحقيق: عبد العظيم البستوي، مكتبة دار االستقامة، مكة المكرمة، ومؤسسة -
 [هـ. ]انتقد الطبعة السابقة1418الريان، بيروت، 

 
 :(هـ275البغدادّي المخّرمّي )ت:  أحمد بن مالعبٍ  أبو الفضل -30

محمد قاسم ضاهر،  تحقيق: قاسم بن جزء فيه من حديث أبي الفضل أحمد بن مالعب، :1
 .دار البشائر اإلسالمية

 
 .(هـ276بن حازم بن أبي غرزة الغفاري )ت:  أبو عمرو أحمد -31
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تحقيق: د.غالب بن محمد  الغفاري وجماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم، مسند عابس :1
 .هـ1419الحامضي، دار الوطن، الرياض،  أبو القاسم

 
 :(هـ276 :قتيبة الدينوري )ت أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن -32

 [علمية رسالة] .اهلل شوكت بيكر، مؤسسة الريان تحقيق: نور تأويل مختلف الحديث، :1
 .اإلشراق تحقيق: محمد محيي الدين األصفر، المكتب اإلسالمي ومؤسسة :طبعة أخرى -
 .بيروت طبعة أخرى:تحقيق: محمد زهري النجار، دار الجيل، -
 .دار ابن القيم ودار ابن عفان سليم بن عيد الهاللي، طبعة أخرى: تحقيق: -

 .الجبوري، دار الغرب اإلسالمي تحقيق: عبد اهلل غريب الحديث، :2
 .اإلسالمي تحقيق: عبد اهلل الجبوري، دار الغرب عبيد، إصالح غلط أبي :3
دار تحقيق: د.مروان العطية ومحسن خرابة،  المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير ، :4
 .كثير،دمشق ابن
 .بيروت تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، غريب القرآن، :5
  .تحقيق: سعيد اللحام :طبعة أخرى -

 .التراث تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار تأويل مشكل القرآن، :6
 .دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: إبراهيم شمس الدين، -

 .إبراهيم صالح، دار البشائر اإلسالمية، بيروت :تحقيق لرؤيا،تعبير ا :7
 .طبعة أخرى: تحقيق: مشهور حسن، دار غراس، الكويت -

 .اإلسالمي تحقيق: منذر محمد سعيد أبو شعر، المكتب عيون األخبار، :8
 .الكتب المصرية بالقاهرة الكتب المصرية، مطبعة دار بدار طبعة أخرى: بتحقيق: لجنة -

 .بالقاهرة تحقيق أحمد شاكر، دار الحديث الشعر والشعراء، :9
 .الرسالة تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة ،(أدب الكاتب )أدب الكّتاب :10
 .صادر تحقيق: د. محمد نبيل طريفي، دار الكبير، كتاب المعاني :11

يدر يحيى المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، ح طبعة أخرى: بتحقيق: عبد الرحمن بن -
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 .العلمية من دون ذكر اسم المحقق على الغالف آبادر، الدكن، وأعادت طبعه دار الكتب
 .د.سالم الكرنكوي، دار النهضة الحديثة المستشرق :تحقيق :طبعة أخرى -

عبد التواب، مكتبة زهراء  تحقيق: د.حسام البهنساوي، تقديم: د.رمضان كتاب األشربة، :12
 .الشرق، القاهرة

  .مصر -مكتبة الثقافة الدينية  ى: تحقيق: ممدوح حسن محمد،طبعة أخر  -
 .القاهرة ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :تحقيق كتاب المعارف، :13
مصورة عن ] .دار الشؤون الثقافية العامة-وزارة الثقافة واإلعالم العراقية  كتاب األنواء، :14

 [قديمة طبعة هندية
 .السلفية تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة والقداح،كتاب الميسر  :15
تحقيق: عمر بن محمود أبو  علي الجهمية والمشبهة، كتاب االختالف في اللفظ و الرد :16

 .الراية عمر، دار
 [النسبة؟؟] .تحقيق: محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة السورية كتاب الجراثيم، :17
المجمع الثقافي، أبو  ، تحقيق: وليد محمود خالص،علومهافضل العرب والتنبيه على  :18
 .ظبي

 .الجبوري، مطبعة العاني، بغداد ، تحقيق: د. عبد اهللرسالة في الخط والقلم :19
 

 :(هـ276 :أبو عبد الرحمن بقي  بن مخلد بن يزيد األندلسي القرطبي )ت -33
مكتبة العلوم والحكم، المدينة القادر محمد عطا صوفي،  تحقيق: عبد الحوض والكوثر، :1

 .السعودية النبوية،
 تحقيق: أكرم ضياء العمري ،مقدمة مسند بقي بن مخلد :2

 
 :(هـ277إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي )ت:  أبو حاتم محمد بن -34

حاتم  في نسبته ألبي ] .د.عامر صبري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت :تحقيق الزهد، :1
 [خالف
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 .دار أطلس الخضراء، الرياض الدومي، محمود طبعة أخرى: تحقيق: منذر سليم -
لم أقف عليها مطبوعة منها: تفسير القرآن،  قلت: )وله كتب أخرى ذكرت لها نسخ خطية

 .(الزينة، وكتاب تعبير الرؤيا وأعالم النبوة، وطبقات التابعين، وكتاب
 

  :(هـ277)ت:  الحسين بن موسى الحنيني أبو جعفر محمد بن -35
 تحقيق: محمود إسماعيل وإيهاب إسماعيل، مكتبة العلوم والحكم، مالك، مسند أنس بن :1

 .مصر
 

 :(هـ277ت: ) أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي -36
 .خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت :، تحقيقالمعرفة والتاريخ :1
 .بيروت ياء العمري، مؤسسة الرسالة،تحقيق: أكرم ض :أخرى طبعة -

تحقيق: محمد بن عبد اهلل السريع، دار العاصمة،  ،مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي :1
 .الرياض

 
 .(هـ278بن مرثد الطبراني)ت:  أبو زيد هاشم -37

هـ(، 233عن أبي زكريا يحيى بن معين )ت:  مرثد الطبراني تاريخ أبي سعيد هاشم بن :1
 ] .هـ1410الفاريابي، الرياض،  محمدتحقيق: نظر 

 [معين ألحق به فهرسة لجميع المرويات عن يحيى بن
 

 :(هـ279سورة الترمذي )ت:  محمد بن عيسى بن -38
عطوة ومحمد فؤاد  تحقيق: أحمد محمد شاكر وإبراهيم ،(سنن الترمذي) الكبـير الجامـع :1

 .القاهرة عبد الباقي، دار الحديث،
 .اإلسالمي، بيروت تحقيق: بشـار عـواد معـروف، دار الغربطبعة أخرى:  -
 .الجبيل، السعودية طبعة أخرى: تحقيق: عصام موسى الهادي، دار الصديق، -
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 .هـ1421 طبعة أخرى: إشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض، -
 .الرسالة طبعة أخرى: بتحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة -
طبعة أخرى: عناية: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض. ]ألحق بها  -

 [األلباني أحكام
 [النبوية. ]طبعة قديمة طبعة أخرى: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة السلفية، المدينة -
 [هـ1292مصّورة عن طبعة بوالق بالقاهرة سنة ] طبعة أخرى: دار البشائر اإلسالمية، -
 .بعناية: إبراهيم الدسوقي، بوالق :طبعة أخرى -
 .طبعة أخرى: طبعة هندية قديمة، دلهي -
واستخرج المحّدث محمد ناصر الدين األلباني األحاديث التي حكم بصحتها من سنن  -

هـ، ثم 1408بيروت،  ، ونشره المكتب اإلسالمي،"صحيح سنن الترمذي" في كتاب الترمذي
 .هـ1419لرياض عام طبعته مكتبة المعارف با

ضعيف " أيضا األحاديث التي حكم ضعفها من سنن الترمذي في كتابه واستخرج األلباني -
 .هـ1419 ، وقد نشرته مكتبة المعارف بالرياض عام"الترمذي سنن
 .الهادي، دار الصديق، الجبيل، السعودية ، تحقيق: عصام موسىالشمائل المحمدية :2
 .ياسين فحـل، دار الغرب اإلسالمي، بيروتماهر  :تحقيق :طبعة أخرى -
 .األرناؤوط، دار البشائر اإلسالمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: عبد القادر -
عبد القادر األرناؤوط، دار البشائر  :طبعة أخرى: تحقيق: عبده علي كوشك، تقديم -

 .اإلسالمية، بيروت
 [ضّمنها تعليقات األلباني] .صبحي حالق، مكتبة المعارف طبعة أخرى: تحقيق: محمد -
 .هـ1403 طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن عفيف الزعبي، دار العلم، جدة، -
 طبعة أخرى: تحقيق: سيد عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة -

 .المكرمة، السعودية
 .طبعة أخرى: هندية قديمة، كلكتا -
محمد ناصر الدين األلباني، وطبع كتابه باسم "مختصر أحاديثه الشيخ:  وقد اختصره وخّرج -
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 .المحمدية"، المكتبة اإلسالمي، عّمان الشمائل
  .وشرحها الشيخ عبد الرزاق البدر، وقد طبع شرحه على نفقة بعض المحسنين -
على كتاب الشمائل النبوية"،  وأّلف د.الحسان حالي كتاباً طبع بعنوان "الشروح المغربية -

 .المحمدية، المغرب ز ابن القطان لدراسات الحديث والسيرة، الرابطةنشره: مرك
 .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، تحقيق: أحمدالعلل الصغير :3

 [بالسنن ملحق]
 .[نسخة الكروخي عن] .طبعة أخرى: تحقيق: عادل بن عبد الشكور الزرقي، دار المحدث -

 .طالب القاضي، تحقيق:حمزة مصطفي، مكتبة األقصي، األردن بترتيب أبي، العلل الكبير :4
صبحي السامرائي وأبي المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي،  :طبعة أخرى: بتحقيق -

 .العربية، بيروت عالم الكتب، مكتبة النهضة
 

 :(هـ279 :أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب ابن أبي خيثمة )ت -39
دار الوطن،  تحقيق: إسماعيل حسن حسين، ،[كتاب التاريخ الكبير من] المكيينأخبار  :1

 [رسالة علمية] .هـ1418الرياض، 
دار الفاروق الحديثة،  ثم طبع جزآن من التاريخ الكبير بتحقيق: صالح بن فتحي هالل، -

  .القاهرة
قطعة من ] .العاصمة تحقيق: محمد بن عبد اهلل السريّع، دار تاريخ ابن أبي خيثمة، :2

 [المصنف الكتاب مقروءة على قاسم بن أصبغ راوي الكتاب عن
 

 :(هـ280سعيد بن خالد الدارمي السجستاني )ت:  أبو سعيد عثمان بن -40
تحقيق: محمد حامد الفقي،  العنيد، نقض اإلمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي :1

  .دار الكتب العلمية
  [علمية رسالة] .مكتبة الرشد، الرياض د. رشيد بن حسن األلمعي، تحقيق: :طبعة أخرى -
 .طبعة أخرى: تحقيق: منصور بن عبد العزيز السماري -
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  .النصيحة، المدينة النبوية الرياشي، دار طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن علي بن مثنى -
  .الرياض تحقيق: أحمد بن سالم المصري، مكتبة دار الكيان، الجهمية، الرد على :2
 .أخرى: تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار ابن األثير، الكويت طبعة -

بن علي األزهري، دار  تحقيق: محمد تاريخ عثمان بن سعيد عن أبي زكريا يحيى بن معين، :3
 .هـ1429الفاروق الحديثة، القاهرة، 

  .هـ1400أحمد نور سيف، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  :طبعة أخرى: تحقيق -
 

 :(هـ280ت:) أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني -41
  :مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني :1
 .اهلل السرّيع، مؤسسة الريان تحقيق: محمد بن عبد الطهارة والصالة، -أ...
 .تحقيق: أحمد بن علي الغامدي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة بعض كتاب الصالة، :ب...
 [بركعة أول كتاب الصالة إلى باب اإلمام ُيْحد ث فيقّدم من سبقهمن ]

تحقيق: فايز بن أحمد بن حامد حابس، جامعة أم  إلى نهاية الكتاب، ج: من كتاب النكاح...
  .المكرمة القرى، مكة

 
 :(هـ280ت: ) أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن األزهر البرتي -42

 .بن عايض الشالحي، دار ابن حزم، بيروت صالح ، تحقيق:أحاديث الشاموخي :1
 .بيروت ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم،األصبهاني جزء :2
 .عايض الشالحي، دار ابن حزم، بيروت ، تحقيق: صالح بنجزء الحميري :3
 .بيروت ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم،العادلين فضيلة :4
 .صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم، بيروت :، تحقيقعلي الصواففوائد أبي  :5
 .بيروت ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم،العراقيين فوائد :6
 ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم،مجالس من أمالي أبي نعيم األصبهاني :7

 .بيروت
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الح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم، تحقيق: ص ،مجلسان من أمالي نظام الملك :8
 .بيروت

 .بيروت ، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، دار ابن حزم،عوف مسند عبد الرحمن بن :9
 

  :(هـ280 :أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور )ت -43
 .العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة تحقيق: السيد عزت كتاب بغداد، :1
 .صححه وشرحه: أحمد األلفي، مطبعة مدرسة والدة عباس األول، القاهرة النساء،بالغات  :2

 
 

 :(هـ281الكسائي)ت: ابن ديزيل إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني -44
 تحقيق:عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم البخاري، مكتبة الغرباء، حديث ابن ديزيل، جزء :1

 .المدينة النبوية
وقد رويت عنه عجائب في  رحمه اهلل من أكثر المحّدثين كتابة للحديث،قلت: )ابن ديزيل  -

اإلتقان" بل كان بعض المحّدثين  ذلك، وكان صحيح الكتاب، قال الذهبي: "إليه المنتهى في
 ."كتبنا بإبراهيم يصححون كتبهم عليه كما قال يحيى الكرابيسي: "صححنا

التفسير المطبوع باسم تفسير  ه بالوجادةلكن لم يطبع له إال شيء يسير جداً، وقد روي عن
وقد ُتكّلم في روايته عنه،  ،(هـ356مجاهد رواه عنه عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني)ت:

 .(والظن أنها صحيفة البن ديزيل وطبع مروياً عنه جزء صغير في نزول القرآن منسوب للزهري،
 
 

 :(هـ281لدمشقي )ت: زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري ا شيخ الشباب: أبو -45
برواية: أبي الميمون بن راشد، تحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل  الدمشقي، تاريخ أبي زرعة :1

 .مجمع اللغة العربية، دمشق القوجاني،
 .رجب بن عبد المقصود، مكتبة اإلمام الذهبي، الكويت :تحقيق الفوائد المعللة، :2
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 :(هـ281محمد بن عبيد األموي القرشي )ت:أبو بكر عبد اهلل بن  ابن أبي الدنيا -46

 .بيروت ،اإلسالمية ، دار البشائرالسواس ياسين محمد :تحقيق اليقين، :1
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .اإلسالمية، بيروت الطباع، دار البشائر تحقيق: إياد خالد اإلخالص والنية، :2
ضمن ] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .طيبة، الرياض مخلص محمد، دار :تحقيق حسن الظن باهلل، :3
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ي الدنياابن أب موسوعة
 .شانوحه، مؤسسة الكتب الثقافية طبعة أخرى: تحقيق: عبد الحميد -

 .الكويت الدار السلفية، د،بن حمد الحمو  محمد :تحقيق الورع، :4
ضمن ] .الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .الجابي، دار ابن حزمأخرى: تحقيق: بسام  طبعة -

ضمن ] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض تحقيق: د.فاضل الحمادة محاسبة النفس، :5
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .بن علي بن عوض، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى -
 .مصر تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، التوبة، :6
ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي،طبعة  -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
ضمن ] .تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض التوكل على اهلل، :7

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
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 .بيروتأخرى: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية،  طبعة -
 .بومباي الحسن السلفي، الدار السلفية، تحقيق: ضياء الرضا عن اهلل بقضائه، :8
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .القاهرة تحقيق: أبي عبد اهلل األنصاري، دار القلم، الفرج بعد الشدة، :9
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :أخرى: تحقيقطبعة  -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .اهلل بن عالية، دار الريان للتراث، مصر طبعة أخرى: تحقيق: أبي حذيفة عبيد -

 .تحقيق: بدر البدر، المكتب اإلسالمي، الكويت الشكر، :10
ضمن ] .ي، دار أطلس الخضراء، الرياضطبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرق -

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
 .دار ابن حزم، بيروت ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق الصبر والثواب عليه، :11

 ضمن] .تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

ضمن موسوعة ] .الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضتحقيق: د.فاضل  الحلم، :12
 [الدنيا ابن أبي

 .عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد -
 .بيروت بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، تحقيق: محمد السعيد بن األولياء، :13

 ضمن] .الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضتحقيق: د.فاضل  :طبعة أخرى -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

 زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، تحقيق: المهندس الشيخ مجابو الدعوة، :14
 .لبنان
ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
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 .الخضراء، الرياض تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس التواضع والخمول، :15
 [الدنيا ضمن موسوعة ابن أبي]

 .عطا، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر أحمد -
خلف، دار البشير،  تحقيق: د. نجم عبد الرحمن االعتبار وأعقاب السرور واألحزان، :16
 .عمان

ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

ضمن ] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض تحقيق: د.فاضل الحمادة العقل وفضله، :17
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .طبعة أخرى: مكتبة القرآن، مصر -
 .بيروت يق: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي،تحق اللسان، الصمت وآداب :18

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

 .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض تحقيق: د.فاضل الحمادة القناعة والتعفف، :19
 [الدنيا ضمن موسوعة ابن أبي]

 .عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان أخرى: تحقيق: مصطفىطبعة  -
 .عبد الرحمن خلف ، دار ابن القيم، الدمام تحقيق: د نجم النفقة على العيال، :20

ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

 -بيروت  -القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية  تحقيق: محمد عبد المال،إصالح  :21
 .لبنان
ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
 .السيد ، دار السالم، القاهرة تحقيق: مجدي فتحي الهم والحزن، :22
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ضمن ] .الخضراء، الرياض ضل الحمادة الرقي، دار أطلسطبعة أخرى: تحقيق: د.فا -
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .الهند تحقيق: عبد الوكيل الندوي ، الدار السلفية، بومباي، والكفارات، المرض :23
ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق العقوبات، :24

 ضمن] .تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

 .دار ابن حزم، بيروت ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق قصر األمل، :25
ضمن ] .الخضراء، الرياض الرقي، دار أطلسطبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة  -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
  .القاهرة مكتبة القرآن، تحقيق: مجدي السيد، ذم الدنيا، :26

 ضمن] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

البن أبي الدنيا، تحقيق: ياسين السواس، دار  "باسم "كتاب الزهد وهذا الكتاب طبع :تنبيه
الدنيا كتاب في الزهد لكنه لم  وتغيير االسم من تصرف المحقق، والبن أبي ابن كثير، دمشق،

  .يطبع
 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق المحتضرين، :27

ضمن ] .الرياضد.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء،  :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

 .بن حسن آل سلمان، مكتبة الفرقان، عجمان تحقيق: مشهور ذكر الموت، :28
 .األثرية مكتبة الغرباء العمودي، طارق محمد سكلوع :تحقيق كتاب القبور، :29

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة
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 .المباركفوري، الدار السلفية، بومباي الهند تحقيق: رضا محمد إدريس األهوال، :30
ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
 .أخرى: تحقيق: مجدي فتحي السيد، مكتبة آل ياسر، مصر طبعة -

 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق والبكاء،الرقة  :31
ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
 .بيروت دار ابن حزم، يوسف، محمد خير رمضان :تحقيق صفة النار، :32

 ضمن] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضتحقيق: د.فاضل الحمادة  :طبعة أخرى -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

البشير ومؤسسة  دار ،الرحيم العساسلة عبد الرحيم أحمد عبد :تحقيق صفة الجنة، :33
 .الرسالة، بيروت

 ضمن] .تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى -
 [موسوعة ابن أبي الدنيا

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم،  ،عمرو عبد المنعم سليم :تحقيق :أخرى طبعة -
 .السعودية جدة،

 .أخرى: تحقيق: طارق طنطاوي، مكتبة القرآن طبعة -
 .الرياض دار الوطن، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الوجل والتوثق بالعمل، :34

ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياضطبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي،  -
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .السلف، الرياض أضواء ،عبد اهلل بن حمد المنصور :تحقيق رمضان، فضائل :35
ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .بن باني المطيري، دار ابن حزم تحقيق: مشعل ، فضل عشر ذي الحجة :36



55 

 

الجمعية العلمية السعودية للسنة  طبعة أخرى: تحقيق: د. سعود الصاعدي، مطبوعات -
 .وعلومها

 [علمية رسالة] مصلح الحارثي :تحقيق الليل، التهجد وقيام :37
ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -

 [الدنيا أبي موسوعة ابن
 [الكتاب طبعة ناقصة سقط منها نحو ثلث] .السَّعدني طبعة أخرى: تحقيق: مسعد -

  .السيد إبراهيم، مكتبة القران، القاهرة مجدي مكائد الشيطان، :38
مكتبة الغرباء  صالح بن عايض الشالحي، :تحقيق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، :39

 .السعودية األثرية،
 ضمن] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :أخرى: تحقيقطبعة  -

 [موسوعة ابن أبي الدنيا
 .تحقيق: مجدي السيد إبراهيم ، مكتبة القرآن، القاهرة مكارم األخالق، :40

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق مداراة الناس، :41
ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .النابلسي وعبد األكرم السقا طبعة أخرى: تحقيق: محمد -

 .مكتبة الفرقان، القاهرة ،الحميد محمد السعدنيمسعد عبد  :تحقيق العزلة واالنفراد، :42
 .الرياض دار الوطن، سلمان، طبعة أخرى: تحقيق: مشهور حسن آل -
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .القرآن، القاهرةمكتبة  ،مجدي السيد إبراهيم :تحقيق الحوائج، قضاء :43

 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق :طبعة أخرى -
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 .بيروت دار ابن حزم، ،محمد خير رمضان يوسف :تحقيق اصطناع المعروف، :44
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .أضواء السلف، الرياض ،عبد اهلل بن حمد المنصور :تحقيق الضيف، قرى :45

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

 .بيروت دار ابن حزم، ،يوسف محمد خير رمضان :تحقيق الجوع، :46
ضمن ] .أطلس الخضراء، الرياضد.فاضل الحمادة الرقي، دار  :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .بيروت دار ابن حزم، يوسف، محمد خير رمضان :تحقيق كالم الليالي واأليام، :47

ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، -
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .اإلسالمي المكتب تحقيق: محمد الزغلي، الهواتف، :48
ضمن ] .دار أطلس الخضراء، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، -

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
ضمن ] .الخضراء، الرياض تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس المنامات، :49

 [الدنيا موسوعة ابن أبي
 .الكتب الثقافية، بيروت القادر أحمد عطا، مؤسسة طبعة أخرى: تحقيق: عبد -

 .دار ابن حزم، بيروت ،تحقيق: محمد خير رمضان يوسف المتمنين، كتاب :50
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .دار السنابل، دمشق ،عزقول محمد غسان نصوح :تحقيق ذم الكذب ، :51

 .تحقيق: بسام الجابي، دار ابن حزم :أخرى طبعة -
 .الرياض تحقيق: د.نجم عبد الرحمن خلف، دار الراية، ذم البغي، :52
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ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

البيان، دمشق، ومكتبة عيون، مكتبة دار  تحقيق: بشير محمد ذم الغيبة والنميمة، :53
 .الرياض المؤيد،

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم،  ،عمرو عبد المنعم سليم :تحقيق المالهي، ذم :54
 .السعودية جدة،

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضطبعة أخرى: تحقيق:  -
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .الرياض تحقيق: د.نجم عبد الرحمن خلف، دار الراية، ذم المسكر، :55
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
دار ابن الجوزي،  ،طارق محمد سكلوع العمودي :تحقيق والرعد والبرق، كتاب المطر :56

 .السعودية الدمام،
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .دمشق تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، :57

ضمن ] .طبعة أخرى: تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض -
 [الدنيا موسوعة ابن أبي

 .تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق معاوية، حلم :58
 .العلمية،بيروت تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب اإلخوان، :59

ضمن ] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضد.فاضل الحمادة  :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة
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 تحقيق: د.نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، منازل األشراف، اإلشراف في :60
 .الرياض

ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

 .الرياض تحقيق: د.نجم عبد اهلل خلف، مكتبة الرشد، والشيب، العمر :61
ضمن ] .د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 [ابن أبي الدنيا موسوعة
 .بيروت تحقيق: محمد حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، الموت، من عاش بعد :62

ضمن ] .الرقي، دار أطلس الخضراء، الرياضد.فاضل الحمادة  :طبعة أخرى: تحقيق -
 [ابن أبي الدنيا موسوعة

  :ومما انتقي من كتبه■ 
انتقاء كاتب مجهول، تحقيق: محمد خير  من كتاب الرهبان البن أبي الدنيا، المنتقى :1

 .يوسف، دار الفتح، األردن رمضان
 :ُجمع له ومما■ 

 .الرياض الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء،تحقيق: د.فاضل  موسوعة ابن أبي الدنيا، :1
مرتبة على حروف المعجم مقابلة على  . حوت هذه الموسوعة أكثر من خمسين كتابا]

 .[علمية مجلدات، وأصلها رسالة 8مخطوطاتها، وطبعت في 
تحقيق: د.فاضل الحمادة الرقي، دار أطلس الخضراء،  أبي الدنيا، تتّمة موسوعة ابن :2

 [مجلدين مرويات ابن أبي الدنيا المسندة مما ليس في المخطوط، وطبعت في] .الرياض
 

 :(هـ282 :القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي الجهضمي )ت -47
، تحقيق: د.سليمان بن عبد العزيز العريني، جزء فيه من أحاديث اإلمام أيوب السختياني :1

 .هـ1418الرياض،  مكتبة الرشد وشركة الرياض،
، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، فضل الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم :2
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 .بيروت المكتب اإلسالمي،
 .حسن صبري، دار ابن حزم، بيروت ، تحقيق: عامرأحكام القرآن :3
 .الغرب اإلسالمي ، تحقيق: ميكلوش موراني، جامعة بون، المانيا، دارمالك مسند حديث :4

 
 :(هـ282 :أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي)ت :ابن أبي أسامة -48

تحقيق: إيهاب بن  ،[ابن أبي أسامة ]مسند الحارث ملسو هيلع هللا ىلصمسند المشايخ عن رسول اهلل  :1
منه فيها  قطعة] .محمد، مكتبة العلوم والحكم إسماعيل بن محمد، محمود بن إسماعيل بن

 [حديثاً  115
  :حديثه وقد طبع مما استخرج من■ 

تحقيق: عبد العزيز  استخراج الحافظ أبي نعيم األصبهاني، أسامة، عوالي الحارث بن أبي :1
 .هـ1411 بن عبد اهلل الهليل، مطابع التقنية، الرياض،

تحقيق: د.حسين أحمد  ، استخراج وترتيب الهيثمي،الحارث بغية الباحث عن زوائد مسند :2
 [الكتب الستة جمع زوائده على] .المدينة النبويةالباكري، مركز خدمة السنة،  صالح

  .طبعة أخرى: تحقيق: مسعد السعدني -
هو  مسند الحارث] .استخراج الحافظ بن حجر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، :3

 [أحد المسانيد التي جمع زوائدها على الكتب السبعة
ومسند ] .البوصيري استخراج الحافظ العشرة، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد :4

 [الستة الحارث هو أحد المسانيد العشرة التي جمع زوائدها على الكتب
 

 :(هـ282أبو إسحاق إبراهيم بن حرٍب العسكرّي الّسمسار )ت: بعد  -49
ويليه: أحاديث من المسند الصحيح ألبي حامد  إسحاق العسكري، مسند أبي هريرة ألبي :1
 .تحقيق: أ.د.عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية الشرقي،ابن 

 
 :(هـ283إسحاق بن إبراهيم بن سنين أبو القاسم الختلي )ت:  -50
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 .دار البشائر تحقيق: إبراهيم صالح، الديباج، :1
 

 (هـ283بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي )ت:  أبو بكر محمد -51
 تحقيق: محمد زياد تكلة، مكتبة أمالي أبي بكر الباغندي،جزء فيه ستة مجالس من  :1

 ["هـ. ]ضمن كتاب "جمهرة األجزاء الحديثية1421العبيكان، الرياض، 
الحافظ أبي الحسين بن  تخريج ما رواه األكابر عن األصاغر من المحدثين من األفراد، :2

 .هـ1428 المظفر، تحقيق: خالد بن محمد باسمح، دار التوحيد، الرياض،
 

 :(هـ285إبراهيم بن بشير الحربي البغدادّي )ت:  أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن -52
تحقيق: د.سليمان بن إبراهيم العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  غريب الحديث، :1

 .[المطبوع جزء من الكتاب] السعودية
الوادعي، مكتبة الصحابة، تحقيق: عبد اهلل عائض الغرازي، راجعه مقبل  إكرام الضيف، :2

 .مصر طنطا،
عبد العزيز الشبل، دار العاصمة،  تحقيق: علي بن رسالة في أن القرآن غير مخلوق، :3

 .الرياض
 

 :(هـ286بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي )ت:  أبو عبد اهلل محمد -53
 .دار الصميعي، الرياض تحقيق: بدر البدر، البدع والنهي عنها، :1
مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم،  سليم، أخرى: تحقيق: عمرو بن عبد المنعم طبعة -

 .السعودية جدة،
 

 :(هـ287الشيباني )ت:  أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عاصم: أبو بكر ابن أبي -54
 .الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت ، تحقيق: محمد ناصرالسنة :1
 .الجوابرة، دار الصميعي تحقيق: باسم بن فيصلطبعة أخرى:  -
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 .هـ1411د.باسم بن فيصل الجوابرة، دار الراية، الرياض،  :، تحقيقاآلحاد والمثاني :2
 .الكويت ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي،األوائل :3
لعلوم والحكم، المدينة سليمان الراشد الحميد، مكتبة ا ، تحقيق: مساعد بنالجهاد :4

 .هـ1409 النبوية،
 .هـ1424زكريا، دار الصميعي، الرياض،  ، تحقيق: عبد المنعمالديات :5
 .القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي طبعة أخرى: إدارة -

 .القاهرة ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث،الزهد :6
 تحقيق: ياسر بن خالد بن قاسم الردادي، دار المنار، الرياض، ،المذكر والتذكير والذكر :7

 .هـ1413
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم :8

 .دمشق المأمون للتراث،
 

 :(هـ290الشيباني )ت:  أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل -55
  .القيم، الدمام، السعودية د.محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن :السنة، تحقيق :1
 .دار المودة -سالم المصري، دار التأصيل  أحمد بن أحمد، مسائل اإلمام :2

  .الدار بالمدينة طبعة أخرى: علي سليمان المهنا، مكتبة
ماجد  دار ،أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني :تحقيق فضائل عثمان بن عفان، :3

 .عسيري، السعودية
 

 :(هـ292ت: ) أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد األموي المروزي -56
 .بيروت ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، المكتب اإلسالمي،الصديق مسند أبي بكر :1
 .تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، دار عمار، عمان كتاب الجمعة، :2

 
 :(هـ292 :ت) العتكي البزارعمرو بن عبد الخالق  أبو بكر أحمد بن -57
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القرآن،  ، تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين اهلل، مؤسسة علوم[البزار البحر الزخار ]مسند :1
 [توفي رحمه اهلل مجلدات ثم 9حقق منه ] .هـ1418هـ إلى 1409بيروت، من 

عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  عادل بن سعد وصبري :وأكمله -
 .هـ1430استكماله ونشره إلى  النبوية، واستمر العمل في

 
  :(هـ292الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزّاز الواسطي )ت:  َبْحَشل: أبو -58

 .عالم الكتب، بيروت تحقيق: كوركيس عواد، تاريخ واسط، :1
 

 :(هـ294ت: ) أبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوز ي -59
 .العاصمة تحقيق: د. عبداهلل البصيري، دار السنة،كتاب  :1
 .سليم الهاللي، دار غراس، الكويت :تحقيق :طبعة أخرى -
 .مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: سالم أحمد السلفي، -

 .تحقيق: د. محمد الربيش، دار الفضيلة الصالة، تعظيم قدر :2
الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية،  عبدطبعة أخرى: تحقيق: د.عبد الرحمن  -

  .هـ1406
د.محمد طاهر حكيم، أضواء السلف،  :، تحقيق(اختالف العلماء )اختالف الفقهاء :3

  .الرياض
 .بيروت -عالم الكتب  السيد صبحي السامرائي، :طبعة أخرى -
تصره العالمة أحمد بن علي وقد اخ قيام الليل وقيام رمضان والوتر، وله كتاب مفقود في -

 .آباد المختصر بدار الحديث بباكستان، فيصل المقريزي، وطبع هذا
 

 :(هـ٢٩٤ :محمد بن أيوب بن الضريس البجلي )ت -60
تحقيق: غزوة بدير، دار  بالمدينة، فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل :1

 .هـ١٤٠٨ الفكر، دمشق،
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رسالة ] مسفر بن سعيد بن دّماس الغامدي، دار حافظ، جدة،طبعة أخرى: تحقيق:  -
 [سعود ماجستير في كلية التربية بجامعة الملك

  .مخطوط له نسخ على الشبكة يث ابن الضريس،حد .2
 

 :(هـ297أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي )ت:  -62
 .الرياض الرشد،مكتبة  تحقيق: د.محمد بن خليفة بن علي التميمي، العرش، :1
  .مكتبة المعال، الكويت طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن حمد الحمود، -

القادر، مكتبة  موفق عبد اهلل عبد :، تحقيقسؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني :2
 .المعارف، الرياض

علي ابن الصواف،  برواية أبي مسائل أبى جعفر محمد بن عثمان بن أبى شيبة عن شيوخه، :3
 .حقيق: د.عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، بيروتت

 .القاهرة أخرى: تحقيق: محمد األزهري، دار الفاروق الحديثة، طبعة -
 

 

 
 · الهجري مصنفات المحدثين في القرن الرابع ·

 
 :(هـ301المستفاض الفريابي )ت:  أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن -1
 .الرشد، الرياض تحقيق: يوسف عثمان فضل اهلل جبريل، مكتبة، فضائل القرآن :1
 .منصور، أضواء السلف، السعودية ، تحقيق: عبد اهلل بن حمدالقدر :2
 .هـ1406د.عامر حسن صبري، دار حراء، مكة المكرمة،  :، تحقيقدالئل النبوة :3
 .هـ1407محمد الحداد، دار طيبة، الرياض،  طبعة أخرى: تحقيق: محمود بن -
 .الدار السلفية، بومباي، الهند طبعة أخرى، تحقيق: عبد الوكيل الندوي، -

 ، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار الخلفاء،[المنافقين صفة المنافق ]صفة النفاق وذم :4
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 .الكويت
 .هـ1410 طبعة أخرى: تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، الرياض، -
  .أبي عبد الرحمن المصري األثري، دار الصحابة، طنطا، مصر :طبعة أخرى: تحقيق -
 .حامد الفقي، مطبعة المنار، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد -

 .عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، بومباي، الهند :، تحقيقالصيام :5
النبوية،  المدينة، تحقيق: مساعد بن سليمان راشد، مكتبة العلوم والحكم، العيدين أحكام :6

 .هـ1406
 .الهند بومباي، -الدار السلفية  الوكيل الندوي، عبد :تحقيق فوائد الفريابي، :7

 
 :(هـ301 :أبو بكر أحمد بن هارون بن َروح البرديجي )ت -2
، تحقيق: عبده علي  وأصحاب الحديث طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين :1

 .للتراث، دمشق كوشك، دار المأمون
 .تحقيق: سكينة الشهابي، طالس للدراسات والترجمة والنشر :طبعة أخرى -

دار أطلس الخضراء، الرياض، وقد نشر  ، تحقيق: محمد بن تركي التركي،كتاب الكبائر :2
 .هـ1422، 166مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد  بتحقيقه من قبل في

 .سلمان، مكتبة الفرقانبن حسن آل  طبعة أخرى: تحقيق: مشهور -
 

 .(هـ302أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي )ت:  -3
 :وقد طبع منه الدالئل في غريب الحديث، :1
عالم  تحقيق: محمد بن عبد اهلل القناص، مجلة حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، -

  .هـ1427المخطوطات والنوادر، الرياض، العدد الثاني، 
 

 :(هـ303الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت:  أبو عبد -4
مكتب المطبوعات  ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،(الصغرى )المجتبى من السنن السنن :1
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 .اإلسالمية، حلب، سوريا
 .القاهرة بدار التأصيل، أخرى: تحقيق: مركز البحوث طبعة -
مذيلة ] .هـ1429مكتبة المعارف،  تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، :طبعة أخرى -

 [بأحكام األلباني
هـ. 1421طبعة أخرى: بإشراف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم، الرياض،  -

 [مجموع الكتب الستة ]ضمن
 .مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.خليل -
للسيوطي ،  المجتبى كتاب زهر الربى على قديمة، كانبور، ومعها طبعة أخرى: طبعة هندية -

 .وحاشية السندي
 النسائي وأخرجها في كتاب سماه واستخرج األلباني األحاديث التي حكم بصحتها من سنن -
هـ، ثم أخرج األحاديث التي حكم 1409العربي، الرياض،  مكتب التربية "صحيح النسائي"

 .هـ1411 ، المكتب اإلسالمي، بيروت،"ضعيف النسائي" بضعفها في كتاب
 .هـ1427، تحقيق: جاد اهلل بن حسن الخداش، مكتبة الرشد، الرياض، السنن الكبرى :2
 طبعة أخرى: تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد -

 .اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت
  .واحد: مؤسسة الرسالة، بيروت طبعة أخرى في مجلد -
 .األوقاف القطرية تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل، القاهرة، توزيع وزارة :أخرى طبعة -
دار الكتب  كسروي حسن، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري وسيد :أخرى طبعة -

 .بيروت العلمية،
 تحقيق: د.فاروق حمادة، دار إحياء العلوم، بيروت، ودار الثقافة، الدار ،فضائل القرآن :3

 .البيضاء
 .، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي، مكتبة المعال، الكويتخصائص علي بن أبي طالب :4
  .أخرى: القاهرة طبعة -

 ، تحقيق: أبي إسحاق الحويني األثري، دار ابن الجوزي، الدمام،جزء إمالء النسائي :5
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 .السعودية
 .ي، حلب، سوريا، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعتسمية فقهاء األمصار :6
 .الوريكات، مكتبة المنار األردن تحقيق: مشهور حسن عبد الكريم :طبعة أخرى -
المكتبة السلفية، المدينة  تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي، :طبعة أخرى -

 [الحديث هـ. ]ضمن مجموعة رسائل في علوم1389النبوية،
 محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب،، تحقيق: رجل واحد تسمية من لم يرو عنه غير :7

 .سوريا
المدينة النبوية،  طبعة أخرى: تحقيق: صبحي البدري السامرائي، المكتبة السلفية، -

 [هـ. ]ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث1389
الوريكات، مكتبة المنار، الزرقاء،  ، تحقيق: مشهور بن حسن وعبد الكريمالطبقات :8

 .األردن
 .زايد، دار الوعي حلب تحقيق: محمود إبراهيم :رىطبعة أخ -
المكتبة السلفية، المدينة النبوية،  طبعة أخرى: تحقيق: صبحي البدري السامرائي، -

 [الحديث هـ. ]ضمن مجموعة رسائل في علوم1389
 .تحقيق: جميل علي حسن، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ،رسائل في علوم الحديث :9

 .بيروت ، دار الكتب العلمية،ةفضائل الصحاب :10
، تحقيق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، وقد طبعته عمل اليوم والليلة :11

 .هـ1403العامة لإلفتاء بالرياض عام  الرئاسة
 .الوعي، حلب، سوريا ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، داروالمتروكون للنسائي الضعفاء :12
 اإلسالمي، أبي هاجر محمد السعيد زغلول، مكتبة التراث، تحقيق: كتاب الجمعة :13

 .القاهرة
 ، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد زغلول، مكتبة التراثوسلم وفاة النبي صلى اهلل عليه :14

 .اإلسالمي، القاهرة
، تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة ذكر المدلسين :15



67 

 

 .السعودية المكرمة،
تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكة  ،مشيخة النسائي :16

 [وفيه ذكر المدلسين وفوائد أخرى] .هـ1424المكرمة، 
  .هـ1423تحقيق: د.طالل الرفاعي، مكتبة األسدي، مكة المكرمة،  :طبعة أخرى -
هـ، ثم 1423(، 38العدد)أخرى: تحقيق: قاسم علي سعد، مجلة جامعة اإلمام  طبعة -

 .البشائر اإلسالمية، بيروت نشرته دار
المدينة  ، تحقيق: أبي عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى، دار المآثر،اإلغراب :17

 [على بعض حديث شعبة وسفيان مما أغرب بعضهم] .النبوية، السعودية
 :كتبه ومما أفرد من بعض

تحقيق: د.عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة العبيكان، ، النعوت األسماء والصفات :1
 [مفرد من السنن الكبرى] .الرياض

مفرد من ] .القاهرة تحقيق: سيد الجليمي وصبري الشافعي، مكتبة السنة، القرآن، تفسير :2
رواه النسائي في التفسير مما استدركوه على  ذكروا فيه بعض ما السنن الكبرى، ومعه ملحق

  [حجر وابن المزي
 

 (هـ303الخراساني)ت: النسوي أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر ابن عطاء -5
  .البشائر اإلسالمية، بيروت محمد بن ناصر العجمي، دار :تحقيق األربعون، :1

 
 :(هـ305المطّرز )ت:  أبو بكٍر القاسم بن زكريّا بن يحيى البغداديّ  -6
 .تحقيق: ناصر بن محمد المنيع، دارالوطن للنشر والتوزيع وأماليه، فوائد أبي بكر المطرز :1

 .[رسالة علمية]
 

 :(هـ306 :أبو بكٍر محّمد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضّبي الملّقب بوكيع )ت -7
 .تحقيق: سعيد اللحام، دار عالم الكتب القضاة، أخبار :1
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 .مصر المكتبة التجارية الكبرى،أخرى: تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي،  طبعة -
 

 (هـ307البغدادي )ت:  أبو محمد الهيثم بن خلف بن محمد الدوري -8
هـ. ]مع  1409محمد علي، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية،  تحقيق: خالد ذم اللواط، :1

 [لآلجري "كتاب "تحريم اللواط
 

 :(هـ307التميمي الموصلي )ت:  أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى -9
هـ، ثم 1393 ، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق،يعلى مسند أبي :1

بالرياض عام  هـ، ثم طبعته ونشرته باالشتراك مع مكتبة الرشد1410أعادت طبعه عام 
  .هـ1430

 .الكويت ، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، مكتبة دار األقصى،المفاريد :2
 .تحقيق: إرشاد الحق األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد ،يعلىمعجم أبي  :3
الرحيم بن يحيى الحمود، مجلة  ، تحقيق: د. عبدحديث محمد بن بشار عن شيوخه :4

 .(18األحمدية، العدد )
 

 :(هـ307أبو بكر محمد بن هارون الرَّوياني )ت:  -10
 .ؤسسة قرطبة، القاهرةم ، تحقيق: أيمن علي أبو يماني،مسند الروياني :1
  .العلمية تحقيق: صالح محمد عويضة، دار الكتب :أخرى طبعة -
 

 :(هـ307اهلل بن علي ابن الجارود )ت:  أبو محمد عبد -11
 .بيروت ، تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي، مؤسسة الكتاب،المنتقى :1
هـ. 1382القاهرة/  الجديدة،طبعة أخرى: عناية: عبد اهلل هاشم اليماني، مطبعة الفجالة  -

 [تأليف: عبد اهلل هاشم اليماني ]ومعه: تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى البن الجارود،
 .القلم تحقيق: لجنة من العلماء، دار :طبعة أخرى -
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 (هـ308إبراهيم الشعبي المقرئ )ت: المفضل بن محمد بن أبو سعيد -12

الشعبي  بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل هو المفضل بن محمد بن إبراهيم -
 .الكوفي

  .دمشق تحقيق: محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، دار الفكر، المدينة، فضائل :1
 

 :(هـ309بن خلف ابن المرزبان المحولي )ت:  محمد أبو بكر -13
المصرية،  ، تحقيق: إبراهيم يوسف، دار الكتبعلى كثير ممن لبس الثياب فضل الكالب :1

 .القاهرة
 .تحقيق: ركس سميث ومحمد عبد الحليم، دار الجمل :طبعة أخرى -

 .ابن حزم، بيروت، لبنان ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دارالمروءة :2
 ، تحقيق: د. مأمون محمود ياسين، مؤسسة علوم القرآن، دار ابن كثير،ذم الثقالء :3

 .الشارقة، اإلمارات
 

 :(هـ310د بن جرير الطبري )ت: أبو جعفر محم -14
بإشراف: عبد اهلل بن عبد المحسن  تحقيق جماعة جامع البيان عن تأويل آي القرآن، :1

 .التركي، دار هجر، القاهرة
تيمية )مصورة من نسخة  مكتبة ابن طبعة أخرى: تحقيق: أحمد شاكر وأخيه محمود شاكر، -

 .[التحقيق لم يكمال] .(دار المعارف
 .تحقيق: علي الشبل، دار العاصمة بمعالم الدين، التبصير :2
 .اإلسالمي، الكويت ، تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق، دار الخلفاء للكتابالسنة صريح :3
 [هل هو من تاريخه؟] .اللبنانية ، تحقيق: جمال بدران، الدار المصريةالنبوية السيرة :4
، تحقيق: األخبار هلل عليه وسلم منتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل صلى ا :5

 .القاهرة محمود محمد شاكر، مطبعة المدني،
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رّب النبي، مطابع الصفا،  طبعة أخرى: تحقيق: د.ناصر بن سعد الرشيد ود.عبد القيوم عبد -
  .هـ1402مكة المكرمة، 

 .دمشقللتراث،  علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا، دار المأمون :مفقود حققه ومنه جزء -
 [مجلد واحد]

دار المعارف،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ،(تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك :6
  .مصر
  .دار سويدان، بيروت تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، :أخرى طبعة

 .التراث، بيروت دار تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، :طبعة أخرى
 .استشراقية صورتها دار المعارف بالطائفطبعة  اختالف الفقهاء، :7

 .الكتاب: الدكتور فريدريك كرن األلماني البرليني، دار الكتب العلمية طبعة أخرى: مصحح
 [منه المطبوع منتخب] .للمطبوعات، بيروت، لبنان مؤسسة األعلمي ذيل المذيل، :8
هـ. ]ضمن 1421الرياض، التكلة، مكتبة العبيكان،  تحقيق: محمد زياد حديث الهميان، :9

 .[الحديثية "جمهرة األجزاء
 

 :(هـ310الدوالبي)ت: أبو ب ْشر محمد بن أحمد بن حماد األنصاري -15
  .حزم، بيروت، لبنان تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن واألسماء، الكنى :1
 .الكويتالدار السلفية،  تحقيق: سعد المبارك الحسن، الطاهرة، الذرية :2

 
 :(هـ311السلمي النيسابوري )ت:  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -16

 .بيروت ، تحقيق: د.محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي،خزيمة صحيح ابن :1
 [المطبوع جزء من الكتاب]

 .طبعة أخرى: تحقيق: ماهر الفحل، دار الميمان -
 .إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض ، تحقيق: عبد العزيز بنكتاب التوحيد :2
 .تحقيق: سمير الزهيري، دار المغني، الرياض :طبعة أخرى -
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 .دار الكتب العلمية، بيروت أخرى: تحقيق وتعليق: محمد خليل الهراس، طبعة -
 .السلفية دار الدعوة طبعة أخرى: تحقيق وتعليق: محمد خليل الهراس، -
 .الرياض لعزيز بن إبراهيم الشهوان، دار الرشد،طبعة أخرى: تحقيق: د. عبد ا -

  .ه1422فؤاد الحلواني، دار ماجد عسيري، جدة،  طلعت بن :، تحقيقفوائد الفوائد :3
 

 :(هـ311أحمد بن محمد بن هارون الخاّلل )ت:  أبو بكر -17
 .تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض السنة، :1
 .دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: د. يحيى مراد، عن المنكر، األمر بالمعروف والنهي :2
 .الصاوي، دار الرسالة طبعة أخرى: تحقيق: أيمن -

 .دار الكتب العلمية، بيروت د.يحيى مراد، :تحقيق القراءة عند القبور، :3
 دار العاصمة، ،محمود بن محمد الحداد :الحث على التجارة والصناعة والعمل، تحقيق :4

 .الرياض
 .تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة :أخرى طبعة -

 .السلطان تحقيق: د. إبراهيم أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصالة، :5
الكتاب باسم: أحكام أهل الملل، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب  طبع :طبعة أخرى -

 .بيروت العلمية،
 .اإلسالمية المكتبة تحقيق: نشأت المصري، كرامات األولياء، :6
 .عبدالرحمن آل محمد تحقيق: يوسف فضائل شهر رجب، :7

 :كتبه ومما أفرد من بعض
 :أ: من الجامع

، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب [الوقوف ومعه كتاب الترجل وكتاب] األشربة :1 ...
 .اإلسالمي
 .المطلق تحقيق: د.عبد اهلل الترجل، :2 ...
 .دار الكتب العلمية ،حسن سيد كسروي :تحقيق الوقوف والترجل، :3 ...
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 [مسائل اإلمام أحمد انظر] :4 ...
 

 :(هـ312الباغندي الصغير )ت:  أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث -18
 .بيروت ، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة علوم القرآن،العزيز مسند عمر بن عبد :1
 .التوحيد بن محمد بن سعيد باسمح، دار، تحقيق: خالد ما رواه األكابر عن األصاغر :2

 
 (هـ312الط ْوسي )ت: َكْرُدوٍش: أَبو علي الحسُن بن علي بن  َنصرٍ  -19

بن  تحقيق: أنيس بن أحمد ،[مستخرج الطوسي على جامع الترمذي] مختصر األحكام :1
 [علمية هـ. ]رسالة1415طاهر األندونوسي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، 

 
 :(هـ313أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الّسّراج )ت:  -20

 .الكتب العلمية تحقيق: أحمد فتحي عبدالرحمن، دار مسند أبي العباس السراج، :1
 .فيصل آباد، باكستان طبعة أخرى: تحقيق: إرشاد الحق األثري ، أدارة العلوم األثرية، -

، تحقيق: حسين عكاشة، (هـ533طاهر الشحامي )ت:زاهر بن  بتخريج حديث السراج، :2
 .الفاروق مكتبة
 .القاهرة أبو األشبال الزهيري حسن بن أمين بن المندوه، دار الريان للتراث، البيتوتة، :3

 
 .(هـ313حمزة الثقفي الكوفي )ت:  أبو الحسين أحمد بن محمد بن -21

تحقيق: محمد زياد التكله،  الكوفي،عن الحاكم أبي الحسين الثقفي  جزء حديث السَِّلفي :1
  .["هـ. ]ضمن "جمهرة األجزاء الحديثية1421العبيكان، الرياض،  مكتبة

 
 (هـ313 :أبو محمد عبد اهلل بن زيدان بن بُريد البجلي الكوفي )ت -22

طبعت منه قطعة بتحقيق: محمد زياد التكلة، مكتبة  وقد مسند عبد اهلل بن زيدان البجلي، :1
 [السلفي عن أبي الحسين الثقفي ، الرياض. ]ملحق بحديثالعبيكان
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 :(هـ315محمد بن الفيض الغساني )ت:  أبو الحسن -23

 .بيروت تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، أخبار وحكايات، :1
 

 :(هـ316اإلسفراييني )ت:  أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -24
 .بيروت بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، ، تحقيق: أيمنعوانة مستخرج أبي :1

 
 :(هـ316عبد اهلل بن سليمان بن األشعث ابن أبي داود السجستاني )ت:  أبو بكر -25

 .حسين، مكتبة األقصى، الكويت ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحقمسند عائشة :1
 .استشراقية قديمة، المستشرق آرثر جفري في ليدن طبعة المصاحف، :2
 .عبد السبحان واعظ، دار البشائر اإلسالمية أخرى: تحقيق: محب الدينطبعة  -
 .دار غراس طبعة أخرى: تحقيق: سليم الهاللي، -
  .طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن عبده، دار الفاروق الحديثة، القاهرة -

 .التراث اإلسالمي تحقيق: أبي إسحاق الحويني، مكتبة البعث والنشور، :3
دار الكتب العلمية،  يق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول،طبعة أخرى: تحق -

 .بيروت
 تحقيق:عثمان بن أحمد النجدي، مطبعة الترقي، دمشق ،[الحائية،]قصيدة في االعتقاد :4

قديمة ضمن مجموع سماه: )نجاة الخلف في اتباع السلف( وطبعاتها المقرونة  طبعة]
 [كثيرة بالشروح

 
 :(هـ317بن أبي الحسين الجارودي الهروي )ت:  أبو الفضل محمد :ابن عمار الشهيد -26

حسن الحلبي،  ، تحقيق: علي بن الحديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج علل :1
 .هـ1412دار الهجرة، الثقبة، 

 .هـ1430القيسي، دار الصميعي، الرياض،  طبعة أخرى: تحقيق: خالد -
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 :(هـ317ت: ) بن عبد العزيز بن المرزبان البغويأبو القاسم عبد اهلل بن محمد  -27

تحقيق:  ،(هـ451، تخريج محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري)ت:البغوي جزء :1
 .هـ1407 محمد ياسين محمد إدريس، دار ابن الجوزي، الدمام،

 .عّمان ، تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية،الزبيري حديث مصعب :2
 .الرياض تحقيق: رضا الجزائري، مكتبة ابن حزم، :أخرى طبعة -

 .تحقيق: خالف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت ،مسند عثمان بن عفان :3
 .هـ1409المندوه، دار الضياء، الرياض،  ، تحقيق: حسن أمين بنمسند أسامة بن زيد :4
 .البيان، الكويت ي، مكتبة دار، تحقيق: محمد األمين بن محمد الجكنالصحابة معجم :5
تحقيق: محمد عوض المنقوش وإبراهيم إسماعيل القاضي، مطبوعات جمعية  :طبعة أخرى -

 .واألصحاب، الكويت اآلل
جمع فيه ] .تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة الجعديات، :6

 [أحاديث علي بن الجعد الهاشمي ورتّبها
 .تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروتطبعة أخرى:  -
مسند ابن الجعد" تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، مكتبة " وطُبع الكتاب باسم -

 .الفالح، الكويت
 وطُبع جزء من أّوله باسم "حكايات شعبة" تحقيق: عبد اهلل محمد الدرويش، وطبعة أخرى -

  .ربتحقيق حمزة الزين ضمن أحاديث الشيوخ الكبا
 .النوادر ، تحقيق: حمدي السلفي، داربن عباد نسخة طالوت :7
، تحقيق: محمد عزيز شمس، الدار السلفية، البغوي تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم :8

 .الهند بومباي،
، تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار حنبل جزء في مسائل عن أبي عبد اهلل أحمد بن :9

 .الرياض العاصمة،
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 .(هـ317اللخمي الكوفي القاضي )ت:  أبو القاسم بدر بن الهيثم بن خلف -28
تحقيق: محمد زياد التكلة، مكتبة العبيكان، الرياض،  الهيثم القاضي، حديث البدر بن :1

 ["ضمن "جمهرة األجزاء الحديثية] .ه1421
 

 :(هـ318بن محمد بن أبي معشر الحراني )ت:  أبو عروبة الحسين -29
أحمد القشقري،  ، تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بنعروبة، برواية األنطاكي جزء أبي :1

 .مكتبة الرشد، الرياض
الرحيم بن محمد بن  تحقيق: عبد برواية أبي أحمد الحاكم، عروبة الحراني، أحاديث أبي :2

 .هـ1419أحمد القشقري، مكتبة الرشد، 
 .حزم، بيروت المطيري، دار ابن، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين األوائل كتاب :3
 للطباعة والنشر والتوزيع، ، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائرالمنتقى من كتاب الطبقات :4

 .سوريا
 

 :(هـ318أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد )ت:  -30
عبد اهلل آل حمّيد، مكتبة الرشد، الرياض،  ، تحقيق: سعد بنمسند عبد اهلل بن أبي أوفى :1

 .هـ1408
كتاب الزهد البن المبارك،  وهي مدرجة في تعليقات على كتاب الزهد البن المبارك، :2

المبارك مطبوع برواية ابن صاعد عن الحسين بن  كتاب الزهد البن] .تحقيق: األعظمي
 [صاعد زيادات وتعليقات على مواضع منه الحسن المروزي عن ابن المبارك والبن

 .، مخطوطصاعدأمالي ابن  مجلسان من :3
 

 :(هـ318النيسابوري )ت:  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -31
الذهبي في تاريخ اإلسالم: )وجدت ابن القطّان نقل وفاته في  اختلف في سنة وفاته، وقال -

 .(فْليـُْعَتَمد [318هذه السنة ]
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 .السعودية النبوية،تحقيق: د. سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة  تفسير القرآن، :1
  .دار القلم بيروت تحقيق: محمد قطب إبراهيم، اإلجماع، :2
 .تحقيق: أبي حماد منيف، دار طيبة، الرياض :طبعة أخرى -
  .أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع طبعة أخرى: تحقيق: فؤاد عبد المنعم -

مكتبة مكة  األنصاري،تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد  العلماء، اإلشراف على مذاهب :3
 .الثقافية، دار روائع األثير، دار المدينة للطباعة

 .أيوب، دار الفالح، مصر أحمد بن سليمان بن :، تحقيقاألوسط :4
 .الرياض أخرى: تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد ضيف، دار طيبة، طبعة -

 .شد، الرياضمكتبة الر  د.عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين، اإلقناع، :5
 

 :(هـ320 :أبو عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي )ت -32
 .، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروتنوادر األصول في أحاديث الرسول :1
 .تحقيق: توفيق محمود التكله، دار النوادر :طبعة أخرى -
  .مكتبة اإلمام البخاريمتولي عوض،  طبعة أخرى: تحقيق: إسماعيل إبراهيم -
  .دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، -
  .يعرب طبعة أخرى: تحقيق: عبد الحميد محمد الدرويش، دار -

 .زيدان، مطبعة السعادة، القاهرة تحقيق: حسني نصر تحصيل نظائر القرآن الكريم، :2
ودار  زيدون، بيروت تحقيق: د.السيد الجميلي، دار ابن، والسنة األمثال من الكتاب :3

 .دمشق أسامة،
 .طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاوي، دار النهضة، مصر -

 .القرآن، القاهرة ، تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبةالمنهيات :4
 .بيروت ، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية،رياضة النفس :5
 .د.أحمد عبد الرحيم السَّايح، الدار المصرية اللبنانية، مصر :، تحقيقنفسأدب ال :6
 .مطبعة السعادة، القاهرة د.عبد الفتاح عبد اهلل بركة، آداب المريدين وبيان الكسب، :7
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  ،العقل والهوى :8
 .مكتبة الثقافة الدينية تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وأحمد عبده عوض، غور األمور، :9

 .إبراهيم الجيوشي، دار النهضة العربية، مصر د.محمد معرفة األسرار، :10
  .د.محمد إبراهيم الجيوشي، دار التراث العربي، القاهرة المكنونة، المسائل :11
بيرند راتكه، دار فرانتس شتاينز شتوتكارت، وطبع  :اعتنى به المستشرق سيرة األولياء، :12

  .بإشراف المعهد األلماني لألبحاث الشرقية بالمطبعة الكاثوليكية في بيروت
 .طبع مع سيرة األولياء السَرخسية، المسائل :13
 .طبع مع سيرة األولياء جواب كتاب من الري، :14
الحسيني الشاذلي  تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي كيفية السلوك إلى رب العالمين، :15

 .الدرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت
 .طبع مع كيفية السلوك لقربة،منازل ا :16
  .طبع مع كيفية السلوك الشرعية، إثبات العلل :17
  .تحقيق: عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت األولياء، ختم :18
 .األعضاء والنفس :19
  .تحقيق: حسني نصر زيدان، المؤتمر اإلسالمي، القاهرة الصالة ومقاصدها، :20
  .مطبعة السعادة، القاهرة تحقيق: حسني نصر زيدان، وأسراره،الحج  :21
تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح، مركز  واللب، بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد :22

 .للنشر، القاهرة الكتاب
  .البابي الحلبي، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: نقوال هير، مطبعة عيسى -
 [مع كتاب كيفية السلوك] .م الكياليطبعة أخرى: تحقيق: د. عاص -
 

 :(هـ321أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الطحاوي )ت:  أبو جعفر -33
، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، [بيان السّنة ]العقيدة الطحاوية :1

 [مع شرح ابن أبي العّز الحنفي] .بيروت
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أونال، مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف  الدين ، تحقيق: د. سعدأحكام القرآن الكريم :2
 .استانبول الديانة التركي،

 .، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروتشرح معاني اآلثار :3
سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه  تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد :طبعة أخرى -

 .لمرعشلي، عالم الكتبعبد الرحمن ا د يوسف :وأحاديثه
 .لكناهور طبعة أخرى: طبعة هندية على الحجر، -

 .تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ،شرح مشكل اآلثار :4
األبواب وطبع ترتيبه باسم: "تحفة األخيار بترتيب شرح  ورتّبه أ.خالد محمود الرباط على -

 .الرياض مشكل اآلثار"، دار بلنسية،
مفقود لكن طبع مختصره للكاساني بتحقيق: د.عبد اهلل نذير  ، وهوالعلماءاختالف  :5

 .اإلسالمية، بيروت أحمد، دار البشائر
 .الرياض ، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مطابع التقنية،وأخبرنا التسوية بين حدثنا :6
 .، مخطوطحديث أبي جعفر الطحاوي :7

 
 :(هـ322 :ماد العقيلي )تأبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن ح -34

 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، ،الضعفاء الكبير -1
 .هـ1420

 .مكتبة ابن عباس طبعة أخرى: تحقيق: مازن السرساوي، -
 .أخرى: تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة -

@@ 
 :(هـ323زياد الحميري )ت:  محمد بن هارون بن علي بن -30

تحقيق: د.عبد العزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد،  جزء علي بن محمد الحميري، :1
 .الرياض

 .الرياض تحقيق: أبي طاهر زبير بن مجدد عليزئي، دار الطحاوي، :طبعة أخرى -
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 (هـ324ت:) أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن زياد النيسابوري -31

 تحقيق: د.خالد بن هايف المطيري، دار أضواء السلف، كتاب المزني، علىالزيادات  :1
 .الرياض

 
  :(هـ324الموصلي )ت: أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس األزدي -32

استخراج: بسام الجلبي، مكتب األرجوان،  الموصل، طبقات العلماء والمحدثين من أهل :1
 .العراق

 
 :(هـ325النيسابورّى ابن الّشرقي )ت:  الحسنأبو حامد أحمد بن محمد بن  -33

عامر حسن صبري، دار  .تحقيق: د أحاديث من المسند الصحيح ألبي حامد ابن الشرقي، :1
 [العسكري ملحق بمسند أبي هريرة ألبي إسحاق] .البشائر

 
 :(هـ325 :إبراهيم بن عبد الصمد العبَّاسي الهاشمي البغدادي )ت إسحاق أبو -34

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن  إبراهيم بنهو: 
 .المطلب الهاشمي القرشي العباس بن عبد

تحقيق: د. عبدالرحيم محمد بن أحمد القشقري، مكتبة  الهاشمي، أمالي أبي إسحاق :1
 [طبع منه الجزء األول] .الرشد، الرياض

 
 :(هـ327محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي )ت: عبد الرحمن بن  أبو محمد -35

 .تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية ،تفسير القرآن العظيم :1
مكتبة الدار بالمدينة، ودار طيبة  طبعة أخرى: أحمد الزهراني وحكمت بشير ياسين، -

 من سورة آل 165فيها إلى اآلية رسالة علمية وصال ] .بالدمام بالرياض، ودار ابن القيم
 [عمران
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 .بيروت تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، الزهد، :2
 .الهند ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دائرة المعارف العثمانية،الجرح والتعديل :3
 .شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت :، تحقيقالمراسيل :4
بإشراف: د.سعد بن عبد اهلل الحمّيد و د.خالد  تحقيق: فريق من الباحثين ،علل الحديث :5

 .الحميضي بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع
 .وعلي عبد الباسط، مكتبة الخانجي طبعة أخرى: تحقيق: د. رفعت فوزي -
 .مكتبة الرشد طبعة أخرى: تحقيق: محمد الدباسي، -
 .الفاروق نشأت كمال المصري،طبعة أخرى: تحقيق:  -
 .تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت :طبعة أخرى -

المعلمي اليماني، دائرة  ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيىخطأ البخاري في تاريخه بيان :5
 .المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن

 .دار الكتب العلمية، بيروتعبد الخالق،  ، تحقيق: عبد الغنيآداب الشافعي ومناقبه :6
 

 :(هـ327الخرائطي )ت:  أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد -36
، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، اعتالل القلوب :1

 .السعودية الرياض،
تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي، جدة،  ،مساوئ األخالق :2

 .السعودية
 .البحيري، دار اآلفاق العربية، القاهرة ، تحقيق: أيمن عبد الجابرمكارم األخالق :3
بدير، دار  ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، وغزوةكتاب مكارم األخالق المنتقى من :4

 .الفكر، دمشق
 .دمشق ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ و د.عبد الكريم اليافي، دار الفكر،فضيلة الشكر :5
 .تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر ،هواتف الجنان :6
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 (هـ329 :أبو محمد عبد اهلل بن أحمد ابن زبر الربعي)ت -37
 النصارى وبذيله أحاديث ألبي محمد عبد الوهاب بن أحمد الكالبي، جزٌء فيه شروط :1

  .عبد الرحمن بن عبد اهلل العقيل، دار البشائر اإلسالمية، بيروت تحقيق: أنس بن
، تحقيق: محمد مطيع الضياء المقدسي المنتقى من أخبار األصمعي، انتقاء الحافظ :2

 .طالس الحافظ، دار
 

 :(هـ329حامض رأسه[ )ت: ] أبو القاسم عبد اهلل بن محّمد بن إسحاق المروزيّ  -38
 .تحقيق: محمد زكي عبدالدايم، مكتبة الرشد، الرياض حديث أبي القاسم المروزي، :1

 [الجزء األول والثالث من حديثه منتقى من]
 

 :(هـ330أبان الضبي المحاملي )ت:  أبو عبد اهلل الحسين بن إسماعيل بن -39
 .تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن القزقي، دار الغرب اإلسالمي الدعاء، :1
عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة،  طبعة أخرى: عمرو بن -

 .السعودية
 .طبعة أخرى: تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية -

 :ولها روايات أمالي المحاملي، :2
 .تحقيق: د.إبراهيم القيسي، دار ابن القيم، الدمام، السعودية :راوية ابن يحيى البّيع -
د السلفي، تحقيق: حمدي بن عبد المجي :(هـ405راوية أحمد بن محمد ابن الصلت )ت:  -
 .النوادر دار
دار  تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، :(هـ416الفارسي )ت:  راوية ابن مهدي -

 .النوادر
 

 :(هـ331الدوري )ت:  أبو عبد اهلل محمد بن مخلد بن حفص بن العطّار -40
 .بيروت ، تحقيق: عواد الخلف، مؤسسة الريان،أنس ما رواه األكابر عن مالك بن :1
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 .، تحقيق: صالح بن عايض الشالحي، مطبعة الفتح، مصرفوائد محمد بن مخلد :2
عامر حسن صبري، دار البشائر  :، تحقيقحديث ابن مخلد عن ابن كرامة وغيره :3

 .اإلسالمية
 .، مخطوطأمالي أبي عبد اهلل العطار مجلس من :4
 .مخطوط ،منتقى حديث أبي عبد اهلل محمد بن مخلد :6

 
 :(هـ333محمد بن إبراهيم ابن حكيم المديني )ت:  أبو عمرو أحمد بن :َمـمَّكابُن  -41

هـ( ، وأخوه 333محّدثين: أحمد بن محمد ابن حكيم المديني )ت:  ابن ممَّك لقب لثالثة -
 .(هـ351وعلي بن جعفر الفريابي )ت: ، (هـ312إسحاق )ت: 

حزم،  ر بن عبد اهلل البدر، دار ابن، تحقيق: بد"...سمع مقالتي جزء حديث "نضر اهلل امرأ :1
 .بيروت

 
 :(هـ333بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )ت:  أبو -42

تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن حزم، بيروت،  كتاب المجالسة وجواهر العلم، :1
 .الحصم،البحرين جمعية التربية اإلسالمية، أم

الريان للطباعة والنشر  المكتبة المكية، مؤسسةطبعة أخرى: تحقيق: د.عدنان القيسي،  -
 .والتوزيع

 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: السيد يوسف أحمد ، دار -
 

 :(هـ335أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري )ت:  :ابن القاصّ  -43
 .البطاوي، مكتبة السنة، القاهرة ، تحقيق: صابر أحمدفوائد حديث أبي عمير :1

 
 :(هـ335 :أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي )ت -44

 محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، .، تحقيق: دالمسند :1
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 .السعودية
 

 :(هـ339جعفر محمد بن عمرو بن البختري البغدادي البزَّاز )ت:  أبو -45
تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار  البختري البزاز، مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن -1

 .بيروت البشائر اإلسالمية،
 

 :(هـ340بن محمد بن زياد ابُن األعرابي)ت: أبو سعيد أحمد -46
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن  تحقيق: عبد معجم ابن األعرابي، :1

 .الجوزي
 .مصر الصحابة للتراث، طنطا،تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار  الزهد وصفة الزاهدين، :2
ابن تيمية، القاهرة  تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة والمصافحة، القبل والمعانقة :3

 .ومكتبة العلم، جدة
  .طبعة أخرى: تحقيق: مجدي السّيد -
 

 :(هـ343 :أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي األطرابلسي )ت -47
 .العربي، لبنان تحقيق: د.عمر عبد السالم تدمري ، دار الكتاب، خيثمة من حديث :1

 
 :(هـ344 :أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبيد اهلل الدقاق )ت :الّسّماك ابن -48

 [مخطوط نشر على الشبكة] الفوائد المنتقاة، :1
 [مخطوط نشر على الشبكة] أمالي ابن السماك، :2
تحقيق: نظام محمد صالح  الخطاب على النصارى، عمر بن المؤمنين جزء فيه شروط أمير :1

 .يعقوبي، دار البشائر
 

 :(هـ345السمرقندي )ت:  أبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد ابن وردان -49
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مكتبة  أبي إسحاق الحويني األثري، :تحقيق العوالي، جزء فيه من الفوائد المنتقاة الحسان :1
 .السعودية ابن تيمية، القاهرة ومكتبة الخراز، جدة،

 .القرى تحقيق: د. محمد عبيد، مطبوعات جامعة أم :طبعة أخرى -
 

  :(هـ348 :أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل النجاد البغدادي )ت -50
 تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة الخطاب، مسند عمر بن :1

 .المنورة، السعودية
تحقيق: رضا اهلل محمد إدريس، مكتبة الصحابة  يقول القرآن مخلوق، على منالرد  :2

 .الكويت اإلسالمية،
 .؟؟ تكلم بعد الموت، ذكر من له اآليات ومن :3
 رواية: أبو الحسين محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن من أمالي النجاد، مجلس :4

  .مخلد البزار، ؟؟
 

 :(هـ348البغدادي)ت: نصير الخلدي أبو محمد جعفر بن محمد بن -51
الصحابة للتراث  تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار والرقائق والمراثي، الفوائد والزهد :1

 .للنشر والتحقيق والتوزيع، طنطا، مصر
 

 :وممن لم يعّين تاريخ وفاته
 :(هـ4عمشليق الجعفري )ت: ق  أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد ابن -52

  .علي األنصاري، دار ابن حزم، بيروت ، تحقيق: خالد بن محمد بنعمشليقجزء ابن  :1
 

 

 
مصنفات القرن الرابع الهجري تابع  
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 :(هـ351دعلج السجستاني )ت:  أبو محمد دعلج بن أحمد بن -1
األقصى،  ، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، مكتبة دارالمقلين المنتقى من مسند :1

 .الكويت
 

 :(هـ351قانع بن مرزوق األموي )ت:  أبو الحسين عبد الباقي بن -2
المنورة،  ، تحقيق: صالح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينةمعجم الصحابة :1

 .السعودية
 .مصطفى الباز مكة المكرمة، الرياض خليل إبراهيم قوتالي، نزار :تحقيق :أخرى طبعة -

 .[علمية مجلد، وبعضها رسالة 15]
 

  :(هـ353المكي )ت:  أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن العباس الفاكهي -3
مكتبة  تحقيق: محمد بن عبد اهلل بن عايض الغباني، فوائد حديث أبي محمد الفاكهي، :1

 .الرشد، الرياض
 

 :(هـ354أحمد التميمي البستي )ت:  أبو حاتم محمد بن حبان بن -4
 بترتيب ابن بلبان] .بيروت شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،، تحقيق: صحيح ابن حبان :1

 [الفارسي
محمد علي سونمر، خالص آي دمير، دار ابن  :بترتيب ابن حبان له، تحقيق :طبعة أخرى -

 [شاكر قديما على ترتيبه األصلي جزء بتحقيق: أحمد طبع] .حزم
 .الفكر، بيروت ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دارالثقات :2
خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،  تحقيق: الدكتور محمد عبد المعيد :طبعة أخرى -

 .الهند الدكن،
 .السلفي، دار الصميعي، الرياض ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيدالمجروحين :3
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 .سوريا تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، :طبعة أخرى -
 .المنصورة، مصر ، تحقيق: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء،األمصار مشاهير علماء :4
 .بيروت تحقيق المستشرق: فاليشهمر، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -

عبد العليم محمد الدرويش، نشرته وزارة الثقافة  :، تحقيقالفضالء روضة العقالء ونزهة :5
 .السورية

 .بيروت يد، دار الكتب العلمية،محمد محيي الدين عبد الحم :طبعة اخرى: تحقيق -
 .اإلمارات طبعة أخرى: تحقيق: جمال بن محمد بن محمود دار الفتح، الشارقة، -

 ، تحقيق: الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء،الخلفاء السيرة النبوية وأخبار :6
 .الكتب الثقافية، بيروت

 .اإلسالميالسالم علوش، المكتب  تحقيق: عبد :طبعة أخرى -
 

 :(هـ354إبراهيم بن عبدويه الشافعي البّزاز )ت:  أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن -5
 .عبدالعليم مرسي تحقيق: فاروق ،(الغيالنيات )الفوائد :1
 .(مركز السنة بالمدينة تحقيق: د. مرزوق الزهراني )مطبوعات :أخرى طبعة -
مراجعة وتعليق مشهور حسن آل  الهادي،تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد  :أخرى طبعة -

 .الرياض سلمان، دار ابن الجوزي،
المستخرجة من فوائد أبي بكر الشافعي وحديث واحد من فوائد  جزء فيه األبدال العوالي :2

 .البصائر اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: أحمد عطية الوكيل، دار انتقاء شيخ المزكي،
 

 :(هـ357لي بن العباس الكناني المصري )ت: ع حمزة بن محمد بن أبو القاسم -6
مكتبة دار السالم،  ، تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر،البطاقة جزء :1

 .الرياض
 .، مخطوطالكناني حديث أبي القاسم :2
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 :(هـ359أحمد بن الحسن ابن الصواف البغدادي )ت:  أبو علي محمد بن -7
 .العاصمة، الرياض تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار فوائد أبي علي الصواف، :1

 
 :(هـ360عبد اهلل اآلجّري )ت:  أبو بكر محمد بن الحسين بن -8
 .الرياض ، تحقيق: د.عبد اهلل بن عمر الدميجي، دار الوطن،الشريعة :1
  .مؤسسة قرطبة تحقيق: وليد سيف النصر، :طبعة أخرى -
  .دار الدليل االثرية، السعودية الهادي،طبعة أخرى: تحقيق: عصام موسى  -

 .الدار، المدينة المنورة مكتبة ، تحقيق: عبد العزيز قارئ،أخالق أهل القرآن :2
اللطيف، المكتب السلفي لتحقيق التراث، دار  طبعة أخرى: تحقيق: محمد عمرو عبد -

 .بيروت الكتب العلمية،
 .السعودية األنصاري، رئاسة اإلفتاء،، تحقيق: إسماعيل بن محمد أخالق العلماء :3
 .الرياض تحقيق: أحمد حاج عثمان، أضواء السلف، :طبعة أخرى -
 .الدار الشامية - القلم أمينة عمر الخراط، دار :تحقيق :طبعة أخرى -
 .األعالم طبعة أخرى: تحقيق: عادل مرشد، دار -

 .الرياض السلف،، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، أضواء األربعون حديثا :4
 .الجنباز، دار عالم الكتب محمد غياث :، تحقيقفي اآلخرة التصديق بالنظر إلى اهلل تعالى :5
 .د.أحمد فارس السلوم، مكتبة المعارف :تحقيق فضل طلب العلم، :6
 ، تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيالني اآلسفي، داروالتهجد فضل قيام الليل :7

 .المنورة، السعوديةالخضيري، المدينة 
الخراز، السعودية،  ، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دارالنفوس أدب :8

 .ودار ابن حزم، بيروت
 .الكويت ، تحقيق: بدر البدر، دار الخلفاء،الغرباء :9

 .مصر ، تحقيق: عمرو علي عمر، دار الكتبي،الطائفين مسألة :10
 ، تحقيق: د.عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن، مؤسسةلعزيزا أخبار أبي حفص عمر بن عبد :11
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 .الرسالة، بيروت
 .القاهرة تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، اللواط، ذم :12

 .الرسالة، بيروت تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مؤسسة :أخرى طبعة -
 .إدريس ، تحقيق: محمد سعيد عمروالمالهي تحريم النرد والشطرنج :13
تحقيق: عبدالعليم عبد العظيم البستوي، مكتبة دار  داود، سؤاالت اآلجري ألبي :14

  .الريان للطباعة والنشر والتوزيع االستقامة، مؤسسة
 .المنورة المدينة -الجامعة اإلسالمية  قاسم العمري، تحقيق: محمد علي :طبعة أخرى -

: إبراهيم منصور الهاشمي، ويليه معجم تحقيق ثمانين شيخاً، جزء فيه: ثمانون حديثاً عن :15
 .للمحقق، دار الريان، بيروت شيوخ اآلجري،

تحقيق: إبراهيم الهاشمي األمير، دار البشائر  الشافعي وغيره، جزء فيه حكايات عن :16
 .بيروت اإلسالمية،

 
 :(هـ360أيوب اللخمي الطبراني )ت:  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن -9
العلوم والحكم، الموصل.  مكتبة ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،المعجم الكبير :1

 .القاهرة ومكتبة ابن تيمية،
د.سعد بن عبد اهلل  :فريق من الباحثين بإشراف :بتحقيق (14، 13) :وطبعت األجزاء -

 .الجريسي الحميد و د.خالد بن عبد الرحمن
الباحثين بإشراف: د.سعد بن عبد اهلل فريق من  :بتحقيق (21قطعة من الجزء ) ثم طبعت -

 .الرحمن الجريسي الحميد و د.خالد بن عبد
 ، تحقيق: طارق بن عوض اهلل وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين،المعجم األوسـط :2

 .القاهرة
 .الحـديث تحقيق: أيمن صالح شعبان وسّيد أحمد إسماعيل، دار:طبعة أخرى -
 .المعارف الطحان، دارتحقيق: محمود :طبعة أخرى -

الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي, ودار  ، تحقيق: محمد شكور بن محمودالمعجم الصغير :3
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 .بيروت عمار،
 [األلباني ضمنها أحكام الشيخ] .طبعة أخرى: تحقيق: توفيق الزناتي، مكتبة المعارف -

 .بيروت الرسالة،، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلـفي، مؤسسة مسند الشـامـيين :4
 .مؤسسة علوم القرآن، دار القبلة تحقيق: إرشاد الحق األثري، :طبعة أخرى -

 ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم،األحاديث الطوال :5
 .الموصل

 .أمرير، مؤسسة الرسالة , بيروت ، تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجياألوائل :6
 [علمية رسالة] .تحقيق: محمد سعيد بخاري، دار البشائر، بيروت الدعاء، :7
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، -

 .تحقيق: أبي بسطام محمد بن مصطفى، دار البشائر اإلسالمية، بيروت مكارم األخالق، :8
 [نسخ خطية 8كامالً على ]

 .دار القلم، دمشق حمادة،طبعة أخرى: تحقيق: فاروق  -
 .دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: أحمد شمس الدين، -

تحقيق: عمار بن سعيد تمالت الجزائري، مكتبة العمرين العلمية،  فضل عشر ذي الحجة، :9
 .األمارات العربية المتحدة الشارقة،

الغماري، مكتبة الملك تحقيق: أ.د. محمد بن حسن بن أحمد  فضل الرمي وتعليمه، :10
 .السعودية فهد الوطنية،

 .اإلسالمية ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائروالسخاء الزيادات في كتاب الجود :11
وهشام  ، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميدحديث من كذب علي متعمًدا طرق :12

 .عمَّان إسماعيل السقا، المكتب اإلسالمي , ودار عمار،
تحقيق: عبد اهلل ضيف  ،صلى اهلل عليه وسلم النبي الضب الذي تكلم بين يديحديث  :13

 .دبي اهلل العامري، دار الريان،
 ، تحقيق: أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، دارالحديث من اسمه عطاء من رواة :14

 .عالم الكتب، الرياض
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تحقيق: بدر بن عبد  ل البصرة،على الطبراني من حديثه أله جزء فيه ما انتقى ابن مردويه :15
 .السلف اهلل البدر، أضواء

 
 :(هـ360الرحمن بن خالد الرامهرمزي )ت:  أبو محمد الحسن بن عبد -10

 ، تحقيق: د.محمد عجاج الخطيب، دار الفكر،الراوي والواعي المحدث الفاصل بين :1
 .بيروت

تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، ، صلى اهلل عليه وسلم أمثال الحديث المروية عن النبي :2
 .الكتب الثقافية، بيروت مؤسسة

 .باكستان تحقيق: أمة الكريم القرشية، مطبعة الحيدري،:طبعة أخرى -
 .بومباي طبعة أخرى: تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية، -
 

 :(هـ362المزّكي )ت: بن يحيى بن سختويه الّنيسابورّي  أبو إسحاق إبراهيم بن محّمد -11
بانتقاء اإلمام الدارقطني،  ،(إسحاق المزكي )المزكيات الفوائد المنتخبة من حديث أبي :1

 .السلوم، دار البشائر، بيروت تحقيق: أحمد بن فارس
 

 :(هـ364ت: ) أحمد بن محمد بن إسحاق بن بديج الدينوري :السني ابن -12
اإلسالمية ومؤسسة علوم  البرني، دار القبلة للثقافة، تحقيق: كوثر والليلة عمل اليوم :1

 .القرآن، جدة، بيروت
 .الرياض ، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، مكتبة الرشد،القناعة :2

 
 :(هـ365بن عبد اهلل الجرجاني )ت:  أبو أحمد عبد اهلل بن َعدي -13

 .الرياض مكتبة الرشد،، تحقيق: مازن بن محمد السرساوي، الرجال الكامل في ضعفاء :1
 .العالمية مصطفى الخن، دار الرسالة طبعة أخرى: تحقيق: محمد أنس -
 .دار الفكر، بيروت سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي، :تحقيق :طبعة أخرى -
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الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة،  طبعة أخرى: تحقيق: عادل أحمد عبد -
 .بيروت دار الكتب العلمية،

تيمية بالقاهرة كتاب بعنوان "التراجم الساقطة من الكامل في  وقد صدر عن مكتبة ابن :تنبيه *
 وعلل الحديث"، استدراك وتحقيق: أبي الفضل عبد المحسن معرفة ضعفاء المحدثين

 .الحسيني
 ، تحقيق: د.عامر حسن صبري، دار البشائرالصحيح من روى عنهم البخاري في :2

 .اإلسالمية، بيروت
 

 :(هـ366النيسابوري)ت: بن عبد اهلل بن زكريا بن َحيـََّوْيه   أبو الحسن محمد -14
ابن  تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، دار كنية زوجه من الصحابة، من وافقت كنيته :1

 .القيم للنشر والتوزيع
 

 :(هـ368 :أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي )ت -15
 .الكويت تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار النفائس،، جزء األلف دينار :1
 ، انتقاء: عمر بن جعفر بن أبي السريحديث القطيعي الفوائد المنتقاة العوالي من :2

 [الرابع وجد منه الجزء] .البصري، رواية: الحسن بن علي الجوهري
 

 :(هـ369 :)تأبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني األنصاري  -16
 .الرياض ، تحقيق: رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة،العظمة :1
الدار السلفية،  ، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد،الحديث النبوي األمثال في :2

 .الهند بومباي،
 .الرياض صالح بن محمد الونيان، دار المسلم، :، تحقيقأخالق النبي وآدابه :3
 .دار الصميعي، الرياض ، تحقيق: علي بن حسن الحلبي،الفوائد :4
 .القاهرة ، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان،التوبيخ والتنبيه :5
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 .الرياض تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، مكتبة الرشد، ،أحاديث أبي الزبير عن غير جابر :6
 ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسيناوالواردين عليه طبقات المحدثين بأصبهان :7

 .البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 .العلمية ، تحقيق: مسعد السعدني، دار الكتببعضهم بعضا ذكر األقران وروايتهم عن :8
 ملحق بكتاب ذكر] .، تحقيق: مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروتالعوالي :9

 [األقران
 .مخطوط ،األصبهانيعن أبي الشيخ  حكايات :10

 
 :(هـ369إبراهيم بن أيوب بن ماسي البغدادي )ت:  أبو محمد عبد اهلل بن -17

 .الرياض أضواء السلف، مسعد السعدني، :تحقيق فوائد ابن ماسي، :1
 

 :(هـ371إسماعيل بن مرداس اإلسماعيلي )ت:  أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن -18
 .الرياض بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة، ، تحقيق: محمدالحديث اعتقاد أئمة :1
منصور، مكتبة  ، تحقيق: د.زياد محمدفي أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي المعجم :2

 .السعودية العلوم والحكم، المدينة النبوية،
 

 :(هـ374الموصلي األزدي )ت:  أبو الفتح محمد بن الحسين -19
العلمية،  إقبال محمد إسحاق السلفي، الدار ، تحقيق: محمدالحديث المخزون في علم :1

 .دلهي، الهند
 .السلفية، الهند ، تحقيق: إقبال أحمد بن محمد إسحاق ، الداربكنيته أسماء من يعرف :2
 .األردن ، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، دار عمار،أبيه من وافق اسمه اسم :3
 .والتراث مركز المخطوطات تحقيق: د.باسم فيصل أحمد الجوابرة، :طبعة أخرى -

المخطوطات  ، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، مركزأبيه من وافق اسمه كنية :4
 .والتراث
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إقبال أحمد بن محمد  :، تحقيقالكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبي كتاب :5
 .الدار السلفية، بومباي، الهند إسحاق بسكوبري،

 ، تحقيق: ضياء الحسن محمد السلفي،ممن ال أخ له يوافق اسمه ذكر اسم كل صحابي :6
 .دار ابن حزم

 .مخطوط ،رسول اهلل مما يحتاج إلى استعماله أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ :7
 

  :(هـ375أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار الم يان جي )ت:  -20
  .نسخة نصية على الشبكة مخطوط وله جزء القاضي أبي القاسم الميانجي، :1
 .أ.د.بدري محمد فهد، دار جرير للنشر والتوزيع :تحقيق األمالي والغرائب، :2

 
 :(هـ375محمد األبهري المالكي )ت:  محمد بن عبد اهلل بن أبو بكر -21

تحقيق: حسام بو  الحسان من حديث أبي بكر األبهري، جزء فيه من الفوائد الغرائب :1
  .الكويت ر إيالف الدولية،قريص، دا

 
 :(هـ377 :أحمد محمد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني )ت أبو -22

 .بيروت ، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية،جزء ابن غطريف :1
 

الكرابيسي النيسابوري  أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق :الكبير الحاكم -23
 :(هـ378)ت: 
 .الكويت ، تحقيق: صبحي السامرائي، دار الخلفاء،شعار أصحاب الحديث :1
 ، تحقيق: محمد الحاج الناصر، دار الغربالحاكم عوالي مالك، برواية أبي أحمد :2

 .اإلسالمي
 .حزم ، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابنالحاكم فوائد أبي أحمد :3
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 :(هـ379 :بن ربيعة بن زَْبر الرَّبَعي )تبن أحمد  أبو سليمان محمد بن عبد اهلل -24
 ، تحقيق: صالح محمد الخيمي والشيخ عبد القادرالموت وصايا العلماء عند حضور :1

 .األرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت
دار  ، تحقيق: د.عبد اهلل بن أحمد بن سليمان الحمد،ووفياتهم تاريخ مولد العلماء :2

 .العاصمة، الرياض
مؤسسة  إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير، أبي هاشم :، تحقيقأبي ذئبابن  أخبار :3

 .الريان
 

 :(هـ379البغدادي )ت:  محمد بن المظفر بن موسى البزاز أبو الحسين -25
 .تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية، عّمان حديث شعبة البن المظفر، :1
 .طه أبو سريحتحقيق:  مالك بن أنس، غرائب حديث اإلمام :2
 .دار السلف، الرياض تحقيق: رضا الجزائري، :أخرى طبعة -
 

 :(هـ380 :محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي )ت أبو بكر -26
 رسالة] .وجيه كمال الدين زكي، دار السالم، القاهرة :تحقيق ،(معاني األخبار )بحر الفوائد :1

 [علمية في جامعة القاهرة
الكتب العلمية،  طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دار -

 .بيروت
عبد الباقي سرور،  تحقيق: د.محمود عبد الحليم و طه التعرف لمذهب أهل التصوف، :2

 .القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي،
  .القاهرةالخانجي،  آرثر جون أربري، مكتبة :طبعة أخرى: بتحقيق المستشرق -
 

 :(هـ381أبو الفضل عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد الزهري القرشي )ت:  -27
الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن  هو: عبيد اهلل بن عبد
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 .البغدادي عوف الزهري القرشي
محمد بن علي شبالة برواية الجوهري، تحقيق: د. حسن بن  حديث أبي الفضل الزهري، :1

  .البلوط، أضواء السلف، الرياض
 .بيروت أخرى: تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، طبعة -
 

 :(هـ381علي ابن المقرئ )ت:  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن -28
 .عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض أبي عبد الرحمن :تحقيق المعجم، :1
 .السعودية محمد زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان، :تحقيق األربعون، :2
 .السعودية محمد زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان، :، تحقيقمن حديث ابن المقرئ :3
 تحقيق: أبي الفضل الحويني األثري، دار الصحابة، نعيم، جزء فيه أحاديث نافع بن أبي :4

 .طنطا، مصر
رضا بن خالد بو شامة الجزائري،  :تحقيق ،من غرائب أحاديث مالك بن أنس المنتخب :5

 .الرياض دار ابن حزم،
 .الرياض ، تحقيق: محمود محمد الحداد، دار العاصمة،اليد الرخصة في تقبيل :6

 
 :(هـ382بن سعيد بن إسماعيل العسكري )ت:  أبو أحمد الحسن بن عبد اهلل -29

 .العربية الحديثة، القاهرة ، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعةتصحيفات المحدثين :1
 .بيروت تحقيق: أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -

 .بيروت ، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر،أخبار المصحفين :2
 .السامرائي، عالم الكتب، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: صبحي البدري -

 .مطبعة حكومة الكويت رون،عبد السالم محمد ها :، تحقيقالمصون في األدب :3
د.حمد بن ناصر الدخيل، نادي القصيم  :تحقيق التفضيل بين بالغتي العرب والعجم، :4

 .بريدة األدبي،
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 :(هـ385أحمد بن عثمان البغدادي )ت:  ابن شاهين: أبو حفص عمر بن -30
 .الكويتدار ابن األثير،  ، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر،شاهين جزء من حديث ابن :1

 [المهتدي برواية ابن]
 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: هشام بن محمد، أضواء السلف، -

، تحقيق: السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل :2
علمية، والمحقق  رسالة] .مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية بن محمد البصيري، عبداهلل
 [منه سيرجزء ي

 .قرطبة محمد، مؤسسة طبعة أخرى: تحقيق: عادل بن -
 .الزرقاء ، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنارومنسوخه ناسخ الحديث :3
العلمية،  تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب :طبعة أخرى -

 .بيروت
 .الكويت األثير،ابن  ، تحقيق: بدر البدر، دارالفوائد :4
 [فقط الجزء الخامس منه] .ابن األثير، الكويت ، تحقيق: بدر البدر، داراألفراد :5
 .الكويت ، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية،تاريخ أسماء الثقات :6
 .القاهرة تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، دار الفاروق الحديثة، :طبعة أخرى -

، تحقيق: حماد بن محمد األنصاري، مكتبة الحديث فيه العلماء ونقادذكر من اختلف  :7
 .السلف، الرياض أضواء

 .الرياض مكتبة الرشد، ، تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري،المختلف فيهم -
 .القشقري ، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمدوالكذابين تاريخ أسماء الضعفاء :8
الوعيل، دار ابن جوزي،  ، تحقيق: د.صالحاألعمال وثواب ذلكالترغيب في فضائل  :9

 .الرياض
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، -

التربية اإلسالمية،  تحقيق: أبي إسحاق الحويني األثري، مكتبة جزء فضائل فاطمة، :10
 .القاهرة
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 .الكويت ار ابن األثير،تحقيق: بدر البدر، د :طبعة أخرى -
 .الكويت ، تحقيق: بدر البدر، دار ابن األثير،فضائل رمضان :11

 
 :(هـ385البغدادي الدارَقطني )ت:  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي -31

 ، تحقيق: شعيب االرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز اهللسنن الدارقطني :1
 .بيروت الرسالة،مؤسسة  وأحمد برهوم،

 .بيروت تحقيق: السيد عبد اهلل هـاشم يماني المدني، دار المعرفة، :طبعة أخرى -
 .بيروت تحقيق: مجدي بن منصور الشوري، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -

 مكتبة المنار، الزرقاء، ، تحقيق: إبراهيم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي،رؤية اهلل :2
 .األردن

 .النبوية ، تحقيق: عبد اهلل الغنيمان، مكتبة الدار، المدينةالصفات :3
 .الفقيهي تحقيق: علي بن محمد بن ناصر :طبعة أخرى -
 .لينة تحقيق : عبد اهلل الغنيمان، مكتبة :طبعة أخرى -
 .دار الصميعي طبعة أخرى: تحقيق: محمد يحيى الوصابي، -

 .لفقيهيا ، تحقيق: علي بن محمد بن ناصرالنزول :4
 .الرباح، مكتبة الغرباء األثرية، السعودية ، تحقيق: محمد بن خليفةفضائل الصحابة :5
 .دار ماجد عسيري طبعة أخرى: بتحقيق: طلعت الحلواني، -

 .تيمية ، تحقيق: مقبل بن هادي الوداعي، دار ابناإللزامات والتتبـع :6
  .الكتب العلمية، بيروتدار  مقبل بن هادي الوداعي، :تحقيق :طبعة أخرى -

 ، تحقيق: محمد صالح الدباسي، مؤسسة الريان،النبوية العلل الواردة في األحاديث :7
 .بيروت

دار طيبة، الرياض، ودار ابن  طبعة أخرى: تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، -
 [كاملة غير] .الدمام الجوزي،

 الصحيح وبّين عللها الحافظ الدارقطني، أحاديث أودعها البخاري كتابه جزء فيه بيان :8
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 .د. سعد الحميد، مكتبة الصميعي :تحقيق
تحقيق:  ،اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزيادتهم ونقصانهم أحاديث الموطأ وذكر :9

 .اإلمارات مكتبة أهل الحديث، الشارقة، أبي الوليد هشام بن علي،
 .الرياض الشكور الزرقي، دار طويق،بتحقيق: د.عادل بن عبد  :أخرى طبعة -

، تحقيق: رضا بن خالد الجزائري، مكتبة بن أنس األحاديث التي خولف فيها مالك :10
 .الرياض الرشد،
 .الكويت ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الخلفاء،الطاهر جزء أبي :11
جامعة أم  م بن عبيد،، تحقيق: د.محمد بن عبد الكريأربعون حديثا من مسند بريد :12
أبي موسى  فيه أربعون حديثاً من مسند بريد بن عبداهلل بن أبي بردة عن جده عن] .القرى

 [األشعري
 البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما دون صاحبه، أسماء الصحابة التي اتفق :13

 .دار العاصمة تحقيق: جابر السريع،
، ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلمالتابعين ومن بعدهم  ذكر أسماء :14

 .بيروت تحقيق: بوران الضناوي و كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب،
 القادر، دار الغرب اإلسالمي، تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد والمخَتل ف، المؤتَل ف :15
 .بيروت
مجلة الجامعة اإلسالمية، محمد القشقري،  ، تحقيق: د.عبد الرحيمالضعفاء والمتروكون :16

 .النبوية المدينة
 .القادر، المعــارف تحقيق: موفق بن عبد اهلل عبد :طبعة أخرى -

العربي، دار  ، تحقيق: خليل بن محمدالمجروحين البن حبان تعليقات الدارقطني على :17
 .القاهرة الفاروق، ودار الكتاب اإلسالمي،

الكتاب أكثره مفقود، وما طبع ] .بة التدمرية، الرياضتحقيق: جابر السريع، مكت األفراد، :18
 [(83، 6، 4، 3، 2األجزاء ) منه هو

، بتحقيق: خالف محمود عبد الثالث والثمانين من الفوائد األفراد طبعة أخرى للجزء -
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 .العلمية، بيروت السميع، دار الكتب
 .مشعل المطيري، دار ابن حزم :تحقيق صالة التسابيح، :19
 .تحقيق: محمد عبداهلل آل عامر، دار التوحيد أخبار عمرو بن عبيد، :20
 الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن محمد] المزكيات :21

اإلسالمية،  ، تحقيق: د.أحمد بن فارس السلوم، دار البشائر[بن يحيى المزكي النيسابوري
  .بيروت
 [مخطوط الجزء الخامس منه] ،الحسان الفوائد المنتقاة :22
  ، مخطوطالذهلي جزء من حديث :23

  :أصحابه له ومما طبع من سؤاالت
مكتبة المعارف،  د.موفق عبد اهلل بن عبد القادر، :تحقيق سؤاالت الحاكم للدارقطني، :1

 .الرياض
 .الحديثة تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، دار الفاروق للدارقطني، سؤاالت ابن بكير :2
 .الحديثة تحقيق: محمد علي األزهري، دار الفاروق للدارقطني، سؤاالت البرقاني :3
 .تحقيق: محمد بن علي األزهري، دار الفاروق الحديثة سؤاالت السهمي للدارقطني، :4

 
 :(هـ386 :بن عمر ابن شاذان السكري الحربي الكيال )ت أبو الحسن علي -32

 تحقيق: تيسير بن سعد أبو حيمد، الوطن، الشيوخ العوالي للحربي،المنتقاة عن  الفوائد :1
 .الرياض

 .مخطوط الحسن السكري، مشيخة أبي :2
 .مخطوط حديث أبي الحسن السكري، :3

 
  :(هـ387عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطّة العكبري )ت:  أبو عبد اهلل -33

 وعثمان األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيفرضا معطي،  :تحقيق اإلبانة الكبرى، :1
 .، دار الراية، الرياضالنصر، وحمد التويجري
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 .القاهرة تحقيق: يسري عبد الغني البشري، مكتبة القرآن، سبعون حديثاً في الجهاد، :2
 .الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت تحقيق: زهير إبطال الحيل، :3

 
 :الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس البغدادي )تالواعظ أبو  ابن سمعون -34
 :(هـ387
 .بيروت تحقيق: د.عامر حسن صبري، دار البشائر، الواعظ، أمالي ابن سمعون :1
 .البشري، مكتبة القرآن، القاهرة تحقيق: يسري عبد الغني حديثاً في الجهاد، سبعون :2

 
 :(هـ388 :إبراهيم بن الخطاب البستي )تالخطابي: َحْمُد بن محمد بن  أبو سليمان -35

 صفه وطباعته دار العربية، وأعادت أحمد يوسف الّدقاق، دار الثقافة :، تحقيقشأن الدعاء :1
 .النوادر

 ، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آلشرح صحيح البخاري أعالم الحديث في :2
 .سعود، جامعة أم القرى

 .بيروت نجدت عمر وشعبان العودة، مؤسسة الرسالة،، تحقيق: سعد بن معالم السنن :3
 .سوريا المطبعة العلمية، حلب، الطباخ، طبعة أخرى: تحقيق: محمد راغب -
المحمدية،  طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر، مطبعة السنة -

 .مصر
 النبي، لقيوم عبد ربوخرج أحاديثه: عبد ا ، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي،غريب الحديث :4

 .جامعة أم القرى
 .الفكر دار ,تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي :طبعة أخرى -

 .بيروت ، تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة،إصالح غلط المحدثين :5
 .دمشق تحقيق: د.محمد علي عبد الكريم الرديني، دار المأمون للتراث، :طبعة أخرى -

 .كثير تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن، العزلة :6
 .القاهرة طبعة أخرى: المطبعة السلفية، -
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  .تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة الغنية عن الكالم وأهله، :7
محمد خلف اهلل أحمد َو د.محمد زغلول سالم، دار  :تحقيق رسالة في إعجاز القرآن، :8

  .المعارف، مصر
 

 :(هـ388 :بن عبد اهلل بن ُبكير الصيرفي البغدادي )ت الحسين بن أحمدأبو عبد اهلل  -36
 ، تحقيق: مجدي فتحي السيد إبراهيم، دار الصحابة،بأحمد ومحمد التسمية فضائل :1

 .طنطا، مصر
 .الحديثة تحقيق: أبي عمر محمد األزهري، دار الفاروق للدارقطني، سؤاالت ابن بكير :2

 
 : (هـ389المخلدي )ت: محمدالحسن بن أحمد بن  -37

تحقيق: محمد بن تركي التركي، نشر المجلس العلمي بجامعة الملك  المخلدي، أمالي :1
 .الرياض سعود،

 
 :(هـ390الحسين محّمد بن عبد اهلل بن الحسين الّدقّاق)ت:  أبو :ابن أخي ميمي -38

 .الرياض تحقيق: نبيل جرار، أضواء السلف، الدقاق، فوائد ابن أخي ميمي :1
 

 : (هـ391عيسى بن داود الجراح )ت: أبو القاسم عيسى بن علي بن -39
تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار  علي الجراح، حديث الوزير أبي القاسم عيسى بن :1

 [المطبوع الجزء الثاني منه] .التقوى
 

 :(هـ391 البّزاز )ت: المؤّمل بن أحمد بن محّمٍد الّشيبانّي البغداديّ  أبو القاسم -40
 401انتقاء: خلف بن محمد الواسطي )ت  الشيوخ الثقات، الفوائد المنتقاة األفراد عن :1

 .، تحقيق: مجدي بن حمدي أحمد(هـ
 



102 

 

  :(هـ392األنصاري )ت:  عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابن أبي شريح -41
 قاف الكويتية،تحقيق: أيمن الشريدة، وزار األو  البر، المائة الشريحية في فضيلة عمل :1

 .الكويت
 

 :(هـ393 :أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخّلص )ت -42
ألبي طاهر المخلص، تحقيق: نبيل جرار، مطبوعات وزارة  وأجزاء أخرى المخلصيات، :1

 .قطر األوقاف والشؤون اإلسالمية،
ناصر العجمي،  تحقيق: محمد بن جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص، :2

 .دار البشائر اإلسالمية، بيروت
 .وصدر عن دار الوطن طبعة أخرى: تحقيق: د. غالب الحامضي، -
 

 :(هـ395 :اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن َمْنَدْه العبدي )ت أبو عبد -43
 الغصن،، تحقيق: د.محمد بن عبد اهلل الوهيبي و د.موسى بن عبد العزيز كتاب التوحيد :1

 [علمية رسائل] .دار الفضيلة، السعودية
ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  طبعة أخرى: تحقيق: د.علي بن محمد -

 .العلوم والحكم، سوريا المنورة، دار
 الجامعة اإلسالمية، المدينة ، تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي،على الجهمية الرد :2

 .النبوية
 .بيروت الفقيهي، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: د.علي بن محمد بن ناصراإليمان :3
 صبري، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية ، تحقيق: أ.د.عامر حسنمعرفة الصحابة :4

 .المتحدة
 .إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة ، تحقيق: مجدي السيدالفوائد :5
 .السميع، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: خالف محمود عبد -

 .دار المسلم، الرياض ، تحقيق: د.عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي،األئمة شروط :6
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 .مكتبة الكوثر، الرياض ، تحقيق: نظر محمد الفاريابي،الباب في الكنى واأللقاب فتح :7
 .القاهرة قرآن،، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الأدهم مسند إبراهيم بن :8
 .بيروت تحقيق: أحمد فتحي عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، :أخرى طبعة -

 .الفاريابي، مكتبة الكوثر نظر محمد :، تحقيقالبخاري أسامي مشايخ اإلمام :9
 دار الحديث الكتانية، آكله في الدنيا واالخرة، جزء فيه تحريم أكل الطين وحال :10

 .المغرب
 ؟؟.رواية البزاني، مخطوط ،مندهأمالي ابن  :11

 
 :(هـ398بن الحسن الكالباذي )ت:  أبو نصر أحمد بن محمد الحسين -44

 .بيروت ، تحقيق: عبد اهلل الليثي، دار المعرفة،رجال صحيح البخاري :1
 

بن عيسى بن محمد المري اإللبيري  ابن أبي زََمن ين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل -45
 :(هـ399 :المالكي )ت

 تحقيق: عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة الغرباء السنة، أصول :1
 .األثرية، المدينة

تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، الفاروق  العزيز، تفسير القرآن :2
  .القاهرة الحديثة،

 .لعلميةحسن وأحمد المزيدي، دار الكتب ا طبعة أخرى: تحقيق: محمد -
  .تحقيق: عائشة بنت حسين السليماني، جامعة أم القرى قدوة الغازي، :3

 

 

 
 · الهجري مصنفات المحدثين في القرن الخامس ·
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 :(هـ402ت: ) أبو الحسين محمد بن أحمد ابن ُجَمْيع الغساني الصيداوي -1
الرسالة، بيروت، ودار  ، تحقيق: د.عمر بن عبد السالم تدمري، مؤسسةالشيوخ معجم :1

 .اإليمان، طرابلس
 

 :(هـ403الفرضي )ت:  أبو الوليد عبد اهلل بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي ابن -2
 .المغرب -تحقيق: أحمد اليزيدي، دار فضالة  األلقاب، :1
  .بيروت -الجيل  تحقيق: محمد زينهم عزب، دار :طبعة أخرى -
 [األندلسي انتخاب ابن حبيش] .النحال، مكتبة الفاروقمحمود  :تحقيق :طبعة أخرى -

 .معروف، دار الغرب تحقيق: بشار عواد تاريخ علماء األندلس، :2
 .الخانجي، القاهرة طبعة أخرى: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة -

 .كريمي، كتابخانة ابن سينا، طهران ، عّربه عن الفارسية: د.بهمنتاريخ نيسابور :6
  .بيروت أخرى: جمع وتحقيق: مازن البيروتي، دار البشائر،طبعة  -

 :(هـ405 :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري )ت أبو عبد اهلل -3
الميمان،  ، تحقيق: سليمان الميمان وأيمن الحنيحن، دارالصحيحين المستدرك على :1

 [وابن حجر وابن الملقنوبالهامش تعليقات البيهقي والذهبي ] .الرياض
 .القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل، -
 .المعرفة طبعة أخرى: تحقيق: عبد السالم بن محمد علوش، دار -
  .طبعة أخرى: د.محمد مطرجي، دار الفكر -
  .مجلدات 4الطبعة الهندية القديمة في  :طبعة أخرى -

 .الرياض أحمد بن فارس السلوم، دار المعارف، :، تحقيقمعرفة علوم الحديث :2
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، -

 .بيروت عمير المدخلي، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: د.ربيع هـاديالمدخل إلى الصحيح :3
 [علميةرسالة ] .تحقيق: د.إبراهيم الكليب، مكتبة العبيكان، الرياض :طبعة أخرى -

كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب  :، تحقيقتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم :4
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 .بيروت الثقافية , دار الجنان،
 .األسكندرية ، تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة،اإلكليل المدخل إلى كتاب :5
 .حزم طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن -

الحسن بن أحمد  وهو مفقود لكن طبع تلخيصه ألحمد بن محمد بن نيسابور، تاريخ :6
باللغة الفارسية، وقد ترجمه  المعروف بالخليفة النيسابوري، كتابخانة ابن سينا، طهران، وأصله

 .إلى العربية: د.بهمن كريمي
 .البشائر المختصر الفارسي: بتحقيق: مازن البيروتي، دار طبعة أخرى مترجمة من -

 :سؤاالت أصحابه له ومما طبع من
الغرب  ، تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دارللحاكم سؤاالت السجزي :1

 .اإلسالمي، بيروت
 .األزهري، دار الفاروق طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن علي -

 :(هـ405 :أبو الفضل عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد بن يوسف الهروي )ت -4
 .الفاريابي، مكتبة الرشد، الرياض ، تحقيق: نظر محمدأسامي المحدثينمشتبه  :1
 .دار الفاروق، القاهرة تحقيق: محمد علي األزهري، :طبعة أخرى -
 

 :(هـ405 :الحسن بن الحسين بن حَمكان الهمذاني )ت أبو علي -5
اإلسالمية، حسن صبري، دار البشائر  تحقيق: د.عامر الفوائد واألخبار والحكايات، :1

 .بيروت

 :(هـ406 :أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك األصبهاني )ت -6
 .تحقيق: موسى محمد علي، دار عالم الكتب، بيروت ،مشكل الحديث وبيانه :1
مكة  دراسة وتحقيق: عالل عبد القادر بندويش، جامعة أم القرى، تفسير ابن فورك، :2

 [آخر سورة السجدة المؤمنون إلىرسالة علمية، من أول سورة ].المكرمة
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 :(هـ407عمرو بن شاكر القطان )ت: محمد بن أحمد بن -7
 .الرياض تحقيق: سعود الديحاني، دار العاصمة، القطان، فوائد محمد بن أحمد :1

 :(هـ409 :عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر األزدي )ت أبو محمد -8
تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان، مكتبة ، األوهام التي في مدخل الحاكم لألزدي :1

 .األردن المنار،
 .حسن سلمان، دار القلم, دمشق، والدار الشامية, بيروت ، تحقيق: مشهورالمتوارين :2
 .رياض حسين الطائي، دار المغني، الرياض :، تحقيقفوائد عبد الغني بن سعيد األزدي :3
 د.حمزة أبو الفتح بن حسين قاسم، تحقيق: في الحديث النبوي الغوامض والمبهمات :4

 .محمد النعيمي، دار المنارة
 .األردن ، تحقيق: علي حسن عبد الحميد، دار عمار،الحديث الرباعي في :5
الدين الجعفري الزيني، طبعة هندية قديمة ومعها كتاب  عناية: محمد محي مشتبه النسبة، :6

  .نة النبويةمكتبة الدار في المدي المؤتلف والمختلف له، وتوزعها
العلمية، ودار المنتخب العربي، والمؤسسة  وأعادت طبعه دور أخرى منها: دار الكتب -

  .الجامعية للنشر
  .دار الغرب اإلسالمي، بيروت تحقيق بشار عواد معروف، المؤتلف والمختلف، :7
 

 (هـ410األصبهاني )ت: أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه بن فورك -9
  :ذكر الذهبي أنها تبلغ ثالثمائة مجلس، وقد طبع منها مردويه، أمالي ابن :1
تحقيق: محمد ضياء الرحمن األعظمي، دار علوم  مردويه، أ: ثالثة مجالس من أمالي ابن...

 .اإلمارات الحديث،
تحقيق: محمد بن زياد بن عمر  تعالى، ب: مجلسان من األمالي أحدهما في صفات اهلل...

 .بيروت البشائر،التكلة، دار 
في الدر المنثور أكثر من ألفي رواية،  البن مردويه تفسير كبير مفقود، نقل عنه السيوطي :*]

مروياته في التفسير في رسائل علمية في الجامعة  وكذلك نقل عنه ابن كثير فأكثر، وقد ُجمعت
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 [ياسين اإلسالمية بإشراف د.حكمت بشير
 

  :(هـ410ُعَمر بن  َنْصر  بن محمٍد الشيباني  الدَِّمشقي  )ت: الرحمن بُن  أبو القاسم عبد -10
عبداهلل حمزة الجزائري، مكتبة دار النصيحة،  تحقيق: أبي فوائد ابن نصر عن مشايخه، :1

 .النبوية دار المدينة
 

 :(هـ412 :الرحمن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري السلمي )ت أبو عبد -11
تحقيق: د. سعد الحميد، و د.خالد الجريسي، مؤسسة  للدارقطني، سؤاالت السلمي :1

  .الجريسي
 .القاهرة تحقيق: أبي عمر محمد بن علي األزهري، دار الفاروق، :طبعة أخرى -
 .الرياض تحقيق: د. سليمان آتش، دار العلوم للطباعة والنشر، :طبعة أخرى -
  .مصر الصحابة للتراث، طنطا،تحقيق وتعليق: مجدي فتحي السيد، دار  :طبعة أخرى -

 العلمية، بيروت تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب طبقات الصوفية، :2
 .مجدي فتحي السيد، مكتبة الصحابة، طنطا، مصر :تحقيق عيوب النفس، :3
 .مصر فتحي السيد، مكتبة الصحابة، طنطا، تحقيق: مجدي آداب الصحبة، :4
 .حيدر آباد الدكن، الهند بعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،مط األربعون في التصوف، :5
القدحات، دار الرازي،  تحقيق: د.إحسان ذالنون الثامري و د.محمد عبد اهلل الفتوة، :6

 .عّمان
تحقيق: مجدي فتحي السيد، مكتبة الصحابة،  الرحمن السلمي، وصية الشيخ أبي عبد :7

 .مصر طنطا،
  السلمي،مجلس ألبي عبد الرحمن  :8

 :(هـ414ت: ) أبو القاسم تمَّام بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر الرازي الدمشقي -12
 .مكتبة الرشد، الرياض فوائد تمام(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،) الفوائد :1
وخّرج أحاديثه الشيخ: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري وطبعه باسم  والكتاب رتّبه -
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  .بترتيب وتخريج فوائد تمام"، دار البشائر اإلسالمية البسام"الروض 
 .السيد، دار الصحابة، مصر ، تحقيق: مجدي فتحيمسند المقلين من األمراء والسالطين :2
البشائر  ، تحقيق: محمد صباح منصور، داروغيره من أحاديث الشيوخ إسالم زيد بن حارثة :3

 .اإلسالمية، بيروت
 

  :(هـ414ت: ) الحفار ل بن محمد بن جعفرأبو الفتح هال -13
 .األردن تحقيق: أحمد أبو سيف، الدار األثرية، عّمان، الحفار، جزء هالل بن محمد :1

 
 :(هـ414مهدي األصبهاني النقاش )ت:  أبو سعيد محمد بن علي بن عمر بن -14

 .القرآن، القاهرة تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة فوائد العراقيين، :1
والزاهدين، تحقيق:  في أخبار الماضيين من بني إسرائيل وغيرهم من العباد فنون العجائب :2

 .القاهرة طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن،
 .مخطوط أبي سعيد النقاش، مجالس من أمالي :3

 
  :(هـ414الحسيُن بن الحسن بن  محمَّد  بن  َحْلَبس الَغضائ ري  )ت: أبو عبد  اهلل -15

تحقيق: أبي عبداهلل حمزة  شيوخه، فيه من أحاديث أبي عبداهلل الغضائري عن جزء :1
 .النبوية الجزائري، مكتبة دار النصيحة، دار المدينة

 
 :(هـ416البّزار )ت:  ابن النحاس أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي -16

 .الرياض اج الدولية،تحقيق: د.عالء الدين علي رضا، دار المعر  وتعالى، رؤية اهلل تبارك :1
  .دلهي، الهند تحقيق: د. محفوظ الرحمن بن زيد اهلل السلفي، الدار العلمية، :طبعة أخرى -
 

 :(هـ418منصور الطبري الرازي الاللكائي )ت:  أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن -17
 طبية،تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار  أهل السنة، شرح أصول اعتقاد :1
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 .الرياض
 .حمدان الغامدي، دار طبية، الرياض أحمد بن سعد بن كرامات األولياء، :2
  .القاهرة -اإلسالمية  المكتبة تحقيق: نشأت المصري، :طبعة أخرى -
 

 :(هـ423ت:) عبد الرحمن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل الحربي الُحْرفي أبو القاسم -18
 .عّمان تحقيق: محمد بن عبداهلل آل عامر، الدار األثرية، الحرفي، أمالي أبي القاسم :1
 .الفوائد الصحاح والغرائب واألفراد :2
 .انتخاب أبي القاسم هبة اهلل الطبري الحرفي، فوائد أبي القاسم :3

الحرفي، تحقيق: أبي عبد اهلل حمزة الجزائري،  الثاني والثالث طبعا ضمن مجموع أبي القاسم
 .عّمان الدار األثرية،

 .المحقق ومعهما: األحاديث التي رواها البيهقي عن الحرفي استخرجها
 

 :(هـ425ت: ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني -19
أحمد القشقري،   برواية الكرجي، تحقيق: عبد الرحيم محمد للدارقطني، سؤاالت البرقاني :1

  .كتب خانه جميلي، الهور، باكستان
 .دار الفاروق الحديثة، القاهرة خرى: تحقيق: محمد علي األزهري،طبعة أ -
 .والتوزيع مجدي السيد ابراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر :طبعة أخرى: تحقيق -
 

 :(هـ425شاذان البّزاز )ت: أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن -20
مكتبة الغرباء األثرية، المدينة تحقيق: عصام موسى هادي،  الصغرى، مشيخة ابن شاذان :1

 .السعودية النبوية،
 .بيروت تحقيق: مشعل المطيري، دار ابن حزم، :طبعة أخرى -
 

 :(هـ427إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني )ت:  أبو القاسم حمزة بن يوسف بن -21
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 .الكتب، بيروت تحقيق: د.محمد عبد المعين خان، عالم تاريخ جرجان، :1
تحقيق: محمد بن علي األزهري، دار  السهمي للدارقطني، حمزة بن يوسفسؤاالت  :2

 .الحديثة الفاروق
 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبدالقادر، مكتبة المعارف، -
 

 :(هـ427إبراهيم الثعلبي )ت:  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن -22
ي محمد بن عاشور،مراجعة وتدقيق: األستاذ تحقيق: أب ،[الكشف والبيان ]تفسير الثعلبي :1

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت نظير الساعدي،
 .الرياض تحقيق: د.ناصر المنيع، مكتبة العبيكان، القرآن، قتلى :2
فلبندري ونور الدين بن جيواخان، المطبعة  بعناية: قاضي نور محمد عرائس المجالس، :3

 التيجان" وهو كتاب في قصص األنبياء، لكنه حشاهويسمى "عرائس ] الحيدرية، الهند
 [باإلسرائيليات واألخبار الواهية

 :(هـ428ت: ) أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه األصبهاني -23
 .عبد اهلل الليثي، دار المعرفة، بيروت :، تحقيقرجال صحيح مسلم :1
 

 :(هـ430)ت: مهران األصبهاني  أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد ابن -24
 ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلعلى صحيح مسلم المسند المستخرج :1

 .الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت
  .مكتبة فياض، المنصورة تحقيق: عادل شوشة، دالئل النبوة، :2
 .بيروت الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، دار النفائس، :طبعة أخرى: تحقيق -

 .بيروت ، تحقيق: مصطفى خضر دونمز التركي، دار ابن حزم،النبوي الطب :3
 .الرياض ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن،الصحابة معرفة :4
 .بيروت تحقيق: محمد حسن ومسعد السعدني، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -

 الدين الدخيل، دار إحياء التراثتحقيق: سعيد بن سعد  :حلية األولياء وطبقات األصفياء :5
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 .العربي
  .بيروت دار الكتاب العربي، :أخرى طبعة -

 .كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ، تحقيق: سيدتاريخ أصبهان :6
 .البيضاء ، تحقيق: فاروق حمادة، دار الثقافة، الداركتاب الضعفاء :7
د بن عمر غازي، دار الصحابة، طنطا، ساع :، تحقيقمجلس من أمالي أبي نعيم األصبهاني :8

 .مصر
مكتبة  ، تحقيق: سليمان بن عبد العزيز العريني،اإلمام أبي نعيم جزء فيه من أحاديث :9

 [الصواف حديثه عن شيخه أبي علي] .الرشد، الرياض
، تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان، مكتبة طرق حديث إن هلل تسعة وتسعين اسما :10

 .النبوية المدينة الغرباء األثرية،
 .رضا عبد اهلل، دار المأمون للتراث، دمشق ، تحقيق: عليصفة الجنة :11
 ، تحقيق: د. عامر حسن صبري، البشائر اإلسالمية،صفة النفاق ونعت المنافقين :12
 .بيروت
 .الرياض تحقيق: نظر محمد الفريابي، مكتبة الكوثر، ،مسند اإلمام أبي حنيفة :13
 .القاهرة تحقيق: محمد بن حسن المصري، مطابع ابن تيمية، ،المكتب مسانيد فراس :14
، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، دار البخاري للنشر فضائل الخلفاء األربعة وغيرهم :15

 .المنورة والتوزيع، المدينة
، تحقيق: د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم اإلمامة والرد على الرافضة :16
 .النبوية م، المدينةوالحك
 .الرياض ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الوطن،فضيلة العادلين من الوالة :17

 .تحقيق: عواد الخلف، دار ابن كثير :طبعة أخرى -
تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار ابن  ،األربعون على مذهب المتحققين من الصوفية :18
 .بيروت حزم،
 .محمود محمد الحداد، دار العاصمة، الرياض :، تحقيقرياضة األبدان :19
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العموي، مكتبة الغرباء األثرية،  ، تحقيق: طارق محمد لسكوعذكر من اسمه شعبة :20
 .النبوية المدينة
تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، مطابع الرشيد،  تسمية ما روي عن الفضل بن دكين، :21

 .النبوية المدينة
، تحقيق: عبد اهلل بن يوسف منصور انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بنتسمية ما  :22

 .الرياض الجديع، دار العاصمة،
 .تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، بيروت ،منتخب من كتاب الشعراء :23
استخرجها ] .تحقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل الهليل أبي أسامة، عوالي الحارث بن :24

 [األصبهاني الحافظ أبو نعيم
 

 (هـ430ت:) عبد الملك بن محمد بن ابن بشران البغدادي أبو القاسم -25
 .وعادل العزازي، دار الوطن، الرياض تحقيق: أحمد بن سليمان، أمالي ابن بشران، :1

 :(هـ434 :أبو ذر عبيد بن أحمد بن محمد ابن غفير الهروي )ت -26
ولد سعدي القرشي، مكتبة الرشد،  حسين، تحقيق: سمير بن فوائد أبي ذر الهروي :1

 .الرياض
 ، تحقيق: خالف محمودمسموعات للشيخ الحافظ أبي ذر الهروي جزء فيه أحاديث من :2

  .عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت
 

 :(هـ439 :أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخالل )ت -27
بن طرهوني، مكتبة لينة، دمنهور،  رزق، تحقيق: محمد بن من فضائل سورة اإلخالص :1

 .القاهرة، مصر
طنطا،  تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، األمالي، المجالس العشرة :2

 .مصر
يوسف عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن آل  ، تحقيق: أبيفضائل شهر رجب :3
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 .حزم محمد، دار ابن
 .صاح يعقوبي، دار البشائر اإلسالميةنظام محمد  :تحقيق أخبار الثقالء، :4
الجزائري،  ، تحقيق: أبي عبد الباري رضا بو شامةإال حديث واحد ذكر من لم يكن عنده :5

 .دار ابن القيم ودار ابن عفان
 ؟؟ كرامات األولياء، :6
 

 :(هـ441 :أبو عبد اهلل محمد بن علي الصوري )ت -28
 .بيروت السالم تدمري، دار الكتاب العربي،د.عمر عبد  :، تحقيقالفوائد المنتقاة :1
  .د.عمر عبد السالم تدمري، مؤسسة الرسالة، بيروت :، تحقيقالفوائد العوالي :2

 
 :(هـ443ت: ) أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن موسى الشاموخي -29

ابن حزم،  دار مشعل بن باني الجبرين المطيري، :تحقيق شيوخه، أحاديث الشاموخي عن :1
 .بيروت

 
 :(هـ444بن سعيد بن حاتم السجزّي )ت: أبو نصر عبيد اهلل -30

تحقيق: محمد با كريم با عبد اهلل، عمادة  على من أنكر الحرف والصوت، رسالة في الرد :1
 .العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية البحث

 
  :(هـ444 :أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني )ت -31

دار  تحقيق: رضاء اهلل بن محمد بن إدريس المباركفوري، السنن الواردة في الفتن، :1
 .الرياض العاصمة،

علي الكندي المرر، مؤسسة بينونة للنشر  :تحقيق كتاب بيان المسند والمرسل والمنقطع، :2
  .أبو ظبي -

تحقيق: د. محمد  الديانات،وأصول  الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في االعتقادات :3
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 .سعيد القحطاني
 .الكويت طبعة أخرى: تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، دار اإلمام أحمد، -

د. غانم قدروي الحمد، مركز المخطوطات والتراث  :تحقيق البيان في عد آي القرآن، :4
 .الكويت والوثائق،

  .دمشقتحقيق: د.عزة حسن، دار الفكر،  المصاحف، المحكم في نقط :5
 تحقيق: نورة بنت حسن الحمّيد، دار المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، :6

 .التدمرية، الرياض
  .األزهرية، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات -
 .دمشق طبعة أخرى: تحقيق: محمد أحمد دهمان، دار الفكر، -

مطبوع مع  ] .األزهرية، القاهرة دق قمحاوي، مكتبة الكلياتمحمد الصا :تحقيق النقط، :7
  [األمصار كتاب المقنع فى رسم مصاحف

د.حاتم بن صالح الضامن، مكتبة الصحابة،  :تحقيق التيسير في القراءات السبع، :6
 .اإلمارات

 .تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: اوتو -
تحقيق جماعة من الباحثين في رسائل علمية، جامعة  السبع، القراءاتجامع البيان في  :7

  .الشارقة ، اإلمارات
المنارة، مكة المكرمة،  د. عبد المهيمن طحان، مكتبة :تحقيق للقرآن، األحرف السبعة :8

 [البيان ُمستلٌّ من جامع] .السعودية
  .الحمد، دار عمار، عّماند.غانم قدوري  :تحقيق التحديد في اإلتقان والتجويد، :9

 .عبد الرحمن رمضان، دار عمار محيي الدين :تحقيق واالبتداء، المكتفى في الوقف :10
 .تحقيق: د.غانم قدوري الحمد، معهد اإلمام الشاطبي أصولها، األلفات ومعرفة :11
العربية، علي بن حسين البواب، مجلة كلية اللغة  :تحقيق الظاءات في القرآن الكريم، :12

 .هـ1403
 .حاتم صالح الّضامن، دار البشائر، دمشق :تحقيق الفرق بين الضاد والظاء، :13
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تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، دار  ،...القراءة والرواة األرجوزة المنبهة على أسماء :14
  .المغني
جزء من  ] .الهاشمي تحقيق: د.التهامي الراجي التعريف في اختالف الرواة عن نافع، :15
 [المفردات كتاب
  .د.عبد الرحمن حسن العارف، دار عالم الكتب :تحقيق اإلدغام الكبير، :16
كل مفردة في  ] صالح الضامن، دار البشائر تحقيق: حاتم بن السبعة، مفردات القراء :17

 كتاب، وقد طبع منه ثالث مفردات: مفردة نافع، ومفردة أبي عمرو بن العالء، ومفردة ابن
 [...كثير
  .علي توفيق النحاس، دار الصحابة، طنطا :طبعة أخرى: تحقيق -

تحقيق: حاتم بن صالح الضامن، دار  السبعة، التهذيب لما انفرد به كل واحد من القراء :18
 .العراق نينوى،

 :(هـ446 :أبو يعلى الخليلي: خليل بن عبد اهلل بن أحمد القزويني )ت -32
، تحقيق: د.محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الحديثاإلرشاد في معرفة علماء  :1

  .الرياض
طلعت بن فؤاد الحلواني، دار ماجد  ، تحقيق: أبي مصعبفوائد أبي يعلى الخليلي :2

 .عسيري، جدة

 :(هـ449ت:) ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك -33
إبراهيم، مكتبة الرشد،  بن البن بطال، تحقيق: أبي تميم ياسر شرح صحيح البخارى :1

 .الرياض
 

 

 
 · تابع مصنفات المحدثين في القرن الخامس الهجري ·



116 

 

 
 :(هـ450الّسجستاني الكاتب )ت: بعد  أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز -1
تحقيق: د.طارق طاطمي، الرابطة المحمدية  اهلل عليه وسلم وُخُلقه، َخلق النبي صلى :1

 .المغرب للعلماء،

 :(هـ454 :أبو عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي )ت -2
 [األسانيد كتاب في المواعظ واآلداب جّرده من] الشهاب في المواعظ واآلداب، :1
أسند ] .السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيدالشهاب مسند :2

 [الشهاب فيه ما ذكره في كتاب
 .االعتبار األخبار وحدائقدقائق  :3
َكم ومأثور مكارم الشيم، :4 نشره:محمد سعيد الرافعي، مطبعة السعادة،  دستور معالم الح 

  .مصر
قال الزركلي: وهو كتابه ] ألف ومائتا كلمة من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، :5

 [الظنون ما في كشفواآلداب من األحاديث النبوية( ك )شهاب االخبار في الحكم واألمثال
 

  :(هـ454عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي )ت:  أبو الفضل -3
 .دار البشائر اإلسالمية صبري، تحقيق: د.عامر حسن فضائل القران وتالوته، :1
األوقاف  تحقيق: حسن ضياء الدين عتر، دار النوادر، توزيع وزارة معاني األحرف السبعة، :2

 .القطرية
 تحقيق: د.ناصر بن عبد الرحمن الجديع، دار أطلس، وأهله في ذم الكالمأحاديث  :3

  [الكالم انتخبها من رد أبي عبد الرحمن السلمي على أهل] .الرياض
 

 :(هـ456الظاهري )ت:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي -4
  .، تحقيق: أحمد شاكر، المطبعة المنيريةباآلثار المحلى :1
  .الدولية طبعة أخرى: تحقيق: حسان عبد المنان، بيت األفكار -
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 .بيروت الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، عبد :طبعة أخرى: تحقيق -
 .العلمية، بيروت دار الكتب مراتب اإلجماع، :2
 .، تحقيق: إحسان عباس، دار المعارف، مصرالنبوية جوامع السيرة :3
  .جيل، بيروتطبعة أخرى: دار ال -

 .الرياض ، تحقيق: أبي صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية،الوداع حجة :4
 .، مكتبة الخانجي، القاهرةواألهواء والنحل الفصل في الملل :5
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، -

الكتب العلمية،  داري، دارتحقيق: د.عبد الغفار بن سليمان البن والمنسوخ، الناسخ :6
 [حزم لعله أبو عبد اهلل بن] بيروت. ؟؟

الجديدة،  ، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاقاألحكام اإلحكام في أصول :7
 .بيروت

 .العلمية، بيروت تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب الكافية، النبذة :8
 .بيروت دار اآلفاق الجديدة،، مداواة النفوس األخالق والسير في :9

 ، تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربيةاأللفة واألالف طوق الحمامة في :10
 .للدراسات والنشر، بيروت

 .بيروت ، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية،العرب جمهرة أنساب :11
تحقيق: إحسان  ،واألمثلة الفقهيةالمنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية  التقريب لحد :12

 .بيروت -عباس، دار مكتبة الحياة 
 تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ،رسائل ابن حزم األندلسي :13
 .بيروت

 
 :(هـ457اآلبنوسّي )ت:  أبو الحسين محّمد بن أحمد بن محّمد الصيرفي -5
 حمادة، مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعةتحقيق: د.خليل حسن  مشيخة اآلبنوسي، :1

 .الملك سعود
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 :(هـ458 :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت -6
المحسن التركي،  تحقيق: عدد من الباحثين بإشراف د. عبداهلل بن عبد السنن الكبرى، :1

 .دار هجر
 .الرياض تحقيق: عبد السالم علوش، مكتبة الرشد، :طبعة أخرى -
 .الباز، مكة المكرمة طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار -

األعظمي، دار الخلفاء،  ، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمنالمدخل إلى السنن الكبرى :2
 .الكويت

 .الرحمن األعظمي، مكتبة الرشد، الرياض تحقيق: د.محمد ضياء ،السنن الصغرى :3
 .دار الجيل، بيروت أحمد، يوسف بهجت :طبعة أخرى: تحقيق -
ـ  تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي :طبعة أخرى -

 .باكستان
قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية،   ، تحقيق: عبد المعطي أمينمعرفة السنن واآلثار :4

 .بالقاهرة الوفاء كراتشي، ودار قتيبة بدمشق، ودار الوعي بحلب، ودار
 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: سيد كسروي حسن، دار

 .دار الصميعي ،سلمان مشهور بن حسن آل :تحقيق الخالفيات، :5
 .السوادي، جدة تحقيق: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، مكتبة والصفات، األسماء :6
 .التوعية اإلسالمية تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد، مكتبة :طبعة أخرى -

 .الكويت ، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار غراس،الكبير الدعوات :7
 .بيروت إسحاق الحويني األثري، دار الكتاب العربي، تحقيق: أبي ،األربعون الصغرى :8
  .المراغي، قطر طبعة أخرى: تحقيق: محمد نور بن محمد أمين -
 .بيروت دار الكتب العلمية، زغلول، يونيطبعة أخرى: تحقيق: محمد السعيد بس -

 .القاهرة ، مكتبة الخانجي،أحكام القرآن للشافعي :9
 .للتراث ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الرياندالئل النبوة :10
 .دار الفضيلة العينين، تحقيق: أحمد أبو ،الرشاد االعتقاد والهداية إلى سبيل :11
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 بيروت تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار اآلفاق الجديدة، :أخرى طبعة
 .الدويش تحقيق: عبد اهلل :أخرى طبعة -

 .تحقيق: محمد بن عبد اهلل آل عامر، مكتبة العبيكان، الرياض ،القضاء والقدر :12
 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: د.صالح الدين عباس شكر، مكتبة الرشد، -

 .الزبيدي، دار البشائر، بيروت د. محمد تحقيق: كتاب إثبات القدر، :13
 .عّمان ، تحقيق: د.شرف محمود القضاة، دار الفرقان،القبر إثبات عذاب :14
 تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، ،البعث والنشور :15
 .بيروت
شد بالرياض بالتعاون د.عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الر  :، تحقيقشعب اإليمان :16

 .ببومباي مع الدار السلفية
 .بيروت تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -

 .عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت :، تحقيقالزهد الكبير :17
 .مكتبة الرياض عبد القدوس محمد نذير، :، تحقيقاآلداب :18

 . تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت :طبعة أخرى -
 .بيروت أخرى: تحقيق: أبي عبد اهلل السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، طبعة -

بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: محمد السعيدالقراءة خلف اإلمام :19
 .بيروت

 .اإلسالمية مصطفى، دار البشائرطبعة أخرى: تحقيق: أبي بسطام محمد بن  -
 .الهند ، تحقيق: عمرو علي عمر، الدار السلفية، بومباي،الخاتم الجامع في :20
أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم  ، تحقيق: الدكتورحياة األنبياء في قبورهم :21

 .والحكم، المدينة النبوية
القيسي، مكتبة المنارة، مكة عبد الرحمن مجيد  ، تحقيق: عدنانفضائل األوقات :22

 .المكرمة
، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، حديث الجويباري في مسائل عبد اهلل بن سالم :23
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 .بيروت دار ابن حزم،
الرسالة،  ، تحقيق: د.الشريف نايف الدعيس، مؤسسةعلى الشافعي بيان خطأ من أخطأ :24
 .بيروت
 .اإلسالمية، بيروت بن خليل مشعل، دار البشائرتحقيق: فراس  للجويني، رسالة البيهقي :25

 
 :(هـ458محمد بن الحسين بن محمد الفراء )ت:  أبو يعلى -7
  :وقد طبع منه الفراء، أمالي القاضي أبي يعلى :1

تحقيق: محمد بن ناصر العجمي،  ،"أمالي القاضي أبي يعلى الفراء جزء فيه ستة مجالس من"
  .ودار الصديق دار البشائر

  .د أحمد بن علي بن سير المباركي العدة في أصول الفقه، :2
 تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان األحكام السلطانية، :3
 -إيالف الدولية  تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إبطال التأويالت، :4

 .الكويت
  .دار الكتاب الجديد، بيروت الدين المنجد، تحقيق: د. صالح رسل الملوك، :5

 
 :(هـ459القاسم الحسين بن محّمد بن إبراهيم الّدمشقّي الحّنائي )ت:  أبو -8
 .األصالة والتراث طبعة جديدة بتحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الحنائي، فوائد أبي القاسم :1
من جامعة علمية  رسالة] .أخرى: تحقيق: خالد أبو النجا، أضواء السلف، الرياض طبعة -

 .[األزهر
 .الجوزي تحقيق: سفيان عايش، فراس خليل، دار ابن الحنفية، طبقات :2

 :(هـ463 :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ابن مهدي الخطيُب البغدادي )ت -9
 .بيروت ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي،بغداد تاريخ :1
  .دار الكتب العلمية عطا،طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى عبد القادر  -
 .بيروت ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،وذيوله تاريخ بغداد -
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تحقيق: أبي عبد اهلل السورقي وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة  ،الكفاية في علوم الرواية :2
 .النبوية، السعودية العلمية، المدينة

 .الدمياطي، دار الهدى، مصر طبعة أخرى: تحقيق: أبي إسحاق -
 باسم: الكفاية في علم أصول] .طبعة أخرى: تحقيق: د.ماهر الفحل، دار ابن الجوزي -

 [الرواية
د. محمود الطحان، مكتبة المعارف،  :، تحقيقالجامع ألخالق الراوي وآداب السامع :3

 .الرياض
 .المكتب اإلسالمي، بيروتمحمد ناصر الدين األلباني،  :، تحقيقاقتضاء العلم العمل :4
 الكريم أحمد الوريكات، مكتبة المنار، الزرقاء، ، تحقيق: عبدنصيحة أهل الحديث :5

 .األردن
  .القاهرة -عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية  تحقيق: عمرو :طبعة أخرى -

 .أوغلي، دار إحياء السنة، أنقرة ، تحقيق: د.محمد سعيد خطىشرف أصحاب الحديث :6
  .القاهرة -تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية  :طبعة أخرى -

 .نور الدين عتر، دار الكتب العلمية، بيروت :، تحقيقالرحلة في طلب الحديث :7
 .القاهرة سعد بن عبد الغفار علي، دار االستقامة، :، تحقيقتقييد العلم :8
 .السعودية زي، دار ابن الجوزي،، تحقيق: عادل بن يوسف العزاوالمتفقه الفقيه :9
  .دار الكتب العلمية ، بيروت إسماعيل األنصاري، :تحقيق :طبعة أخرى -

د.عامر حسن صبري، دار البشائر  :، تحقيقالمنتخب من كتاب الزهد والرقائق :10
  .اإلسالمية، بيروت

 .تحقيق: محمد رزق طرهوني، دار فواز األحساء ،حديث الستة من التابعين :11
، تحقيق: د.عز الدين علي السيد، مكتبة األسماء المبهمة في األنباء المحكمة :12

 .القاهرة الخانجي،
 ، تحقيق: ُسكينة الشهابي، طالس للدراسات والترجمةالرسم تلخيص المتشابه في :13

 .والنشر، دمشق
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 الشقيرات، دار ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان وأحمدتلخيص المتشابه تالي :14
 .الصميعي، الرياض

 ، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة،موضح أوهام الجمع والتفريق :15
 .بيروت
البكري الشهري، مكتبة  ، تحقيق: د.يحيى بن عبد اهللغنية الملتمس ايضاح الملتبس :16

 .الرشد، الرياض
تحقيق: محمد بن مطر ، واحد السابق والالحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ :17

 .الرياض الزهراني، دار الصميعي،
 .الحامدي، دار القادري، دمشق ، تحقيق: د.محمد صادق آيدنالمتفق والمفترق :18
 .الرياض تحقيق: محمد مطر الزهراني، دار الهجرة، المدرج في النقل، الفصل للوصل :19

 .يالجـوز  تحقيق: عبد السميع محمد األنيس، ابن :أخرى طبعة -
 .الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت تحقيق: بسام عبد البخالء، :20
 .عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت ، تحقيق: بسامالتطفيل وحكايات الطفيليين :21
 .بن خليل مشعل، الدار األثرية، عمَّان ، تحقيق: فراسصالة التسبيح :22

 .البشائرتحقيق: د. إيمان علي، دار  :طبعة أخرى -
 .مجدي فتحي السيد، مكتبة الفؤاد ومكتبة الرشد، الرياض :، تحقيقمسلسل العيدين :23
دار  تحقيق: د.عامر حسن صبري، ،جزء فيه طرق حديث ابن عمر في ترائي الهالل :24

 .البشائر اإلسالمية، بيروت
 .دار الغرب اإلسالمي ، تحقيق: محمد الحاج الناصر،عوالي مالك :25
 .إبراهيم مال خاطر، المكتبة األثرية، باكستان ، تحقيق: خليلاالحتجاج بالشافعي :26
 .محمد السعيد، دار أطلس، الرياض ، تحقيق: د.يوسف بنالقول في علم النجوم :27
 .العجمي، دار البشائر اإلسالمية تحقيق: محمد بن ناصر األمالي بجامع دمشق، :28
  .الرياض -بي، دار الراية تحقيق: خليل العر  المهروانيات، :29

اإلسالمية  د. سعود بن عيد بن عمير بن عامر الجربوعي، الجامعة :تحقيق :طبعة أخرى -
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  .عمادة البحث العلمي -بالمدينة المنورة 
، تحقيق: محمد الصومعي، السراج من حديث انتقاء الخطيب البغدادي السراجيات، :30

 [الصحاح العوالي من حديث السراجمنتخب الفوائد  :اسمه] .دار االستقامة
 تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم ، مكتبة ابن تيمية على الصفات، رسالة في الكالم :31

  .بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة
تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم،  بشرط، رسالة في إجازة المجهول والمعدوم وتعليقهما :32

 [طبع مع الرسالة السابقة] .بجدة العلممكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة 
 .طُبع مختصره للذهبي، تحقيق: علي بن أحمد الكندي، مؤسسة بينونة بالبسملة، الجهر :33

 
مخطوط نشر في  في جامع دمشق، رواية ابن خيرون، مجالس أمالها وهي أربعة األمالي، :34

  .موقع الشبكة اإلسالمية
 

 :(هـ463 :محمد بن عبد البر النمري )تأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن  -10
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم  ، تحقيق: مصطفى بنالتمهيد :1

 .المغرب األوقاف،
  .عطا، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر -
 .العربيإحياء التراث  طبعة أخرى: تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار -
على ترتيب ] القاهرة. ؟؟ تحقيق: أسامة إبراهيم، دار الفاروق الحديثة، :طبعة أخرى -

 [الموطأ
 .محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ، تحقيق: سالماالستذكار :2
 .دمشق تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، :طبعة أخرى -

تحقيق: فيصل العلي  من حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، التقصي لما في الموطأ :3
 .األوقاف الكويتية، الكويت والطاهر حذيري، مطبوعات مجلة الوعي اإلسالمي، توزيع وزارة

 .القاهرة ، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف،المغازي والسير الدرر في اختصار :4
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 .بيروت دار الجيل،، تحقيق: علي محمد البجاوي، االستيعاب :5
 .علي محمد معـوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية :تحقيق :طبعة أخرى -
 مضغوط في مجلد] .األردن -مرشد، دار األعالم، عمان  تحقيق: عادل :طبعة أخرى -

 [واحد
مكتبة  ، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،المدينة الكافي في فقه أهل :6

 .الرياض الحديثة، الرياض
 .تحقيق: أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية ،جامع بيان العلم وفضله :7
 .اللطيف بن محمد الجيالني المغربي، أضواء السلف، الرياض تحقيق: عبد اإلنصاف، :8

رحيم" في الرحمن ال عنوان الكتاب: اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة "بسم اهلل]
 ["فاحتة الكتاب من االختالف

مكتبة المطبوعات  ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،الثالثة األئمة الفقهاء االنتقاء في فضائل :9
 .سوريا اإلسالمية، حلب،

 .مكتبة األنصار، القاهرة تحقيق: أحمد المزيدي، التعريف بأصحاب مالك، :10
تحقيق: عبدالخالق ماضي، مطبوعات وقف السالم  المسائل المستغربة، األجوبة عن :11

  .السعودية الخيري،
عبداهلل  تحقيق: أ.د معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، كتاب االستغناء في:12

 .الرياض السوالمة، دار العاصمة،
 .بيروت ، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي،الرواة اإلنباه على قبائل :13
األبياري، دار  ، تحقيق: إبراهيمالتعريف بأصول أنساب العرب والعجم القصد واألمم في :14

 .الكتاب العربي
 .القاهرة طبعة أخرى: نشر: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، -

 .مصر ، تحقيق: سمير حلبي، دار الصحابة، طنطا،وحمد اللسان أدب المجالسة :15
الخولي، دار الكتب العلمية،  تحقيق: محمد موسى الُمجالس،وأُنس  بهجة الَمجالس :16
  .بيروت
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 :(هـ466العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني )ت:  أبو محمد عبد -11

 ، تحقيق: د.عبد اهلل أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة،ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم :1
 .الرياض

 
 :(هـ468أحمد المهرواني )ت:  محمد بن أبو القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن -12

تحقيق: د.سعود بن عيد بن عمير  ،(المنتخبة الصحاح والغرائب المهروانيات )الفوائد :1
 .اإلسالمية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي الجربوعي، الجامعة

  :(هـ470 :أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده األصفهاني )ت -13
تحقيق: أ.د  الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، المستخرج من كتب :1

 .صبري، مطبوعات وزارة العدل في البحرين عامر حسن
 

 :(هـ474ت: ) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي -14
 .مصر ، مطبعة السعادة،المنتقى شرح الموطأ :1
لبابة حسين،  ، تحقيق: د.أبيلمن خّرج له البخاري في الجامع الصحيح التعديل والتجريح :2

 .دار اللواء، الرياض
 .المجيد، دار الوطن، الرياض ، تحقيق: إبراهيم باجس عبدالنصيحة الولدية :3

 
 :بن محمد بن إسحاق بن محمد يحيى ابن منده العبدي األصبهاني )ت عبد الوهاب -15
 :(هـ475
 .بيروت خالف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، تحقيق: الفوائد، :1

 :(هـ475 :أبو نصر علي بن هبة اهلل بن جعفر ابن ماكوال )ت -16
 .، دار الكتب العلمية، بيروتاإلكمال :1
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 .سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت :، تحقيقتهذيب مستمر األوهام :2
 

 :(هـ476اللخمي ابن أبي الصقر األنباري )ت:أحمد بن محمد  أبو طاهر محمد بن -17
الشريف حاتم بن عارف العوني، مكتبة الرشد،  :تحقيق مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر، :1

 .الرياض
 

 :(هـ477 :أم الفضل بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية الهروية )ت -18
 .الخلفاء، الكويت ، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، داربيبي جزء :1
 

  :(هـ478 :أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الطبري )ت -19
  .التوعية اإلسالمية تحقيق: محمد عقيل موسى، مكتبة التلخيص في القراءات الثمان، :1
  .تحقيق: د.محمد شرعي سليمان أبو زيد، الجامعة اإلسالمية مفردة أبي عمرو بن العالء، :2
 .بيروت تحقيق: جمال عزون، مؤسسة الريان، فيه حديثان أحدهما في فضل رجب،جزء  :3

 :(هـ481عبد اهلل بن محمد بن علي األنصاري الهروي )ت:  أبو إسماعيل -20
مكتبة العلوم والحكم، المدينة  ،الشبل عبد الرحمن عبد العزيز :تحقيق ذم الكالم وأهله، :1

 .السعودية المنورة،
 .تحقيق: سميح دغيم :أخرى طبعة -
 .تحقيق: عبداهلل محمد األنصاري :طبعة أخرى -

، الفقيهي، المدينة المنورة تحقيق: د.علي بن محمد بن ناصر األربعون في دالئل التوحيد، :2
 ؟؟ .السعودية

 [شرحه ابن القّيم في كتابه مدارج السالكين] .، دار الكتب العلمية، بيروتمنازل السائرين :3
 

 (هـ482ت:) إبراهيم بن سعيد النعماني المصري :إسحاق الحّبالأبو  -21
إبراهيم صالح، دار  :تحقيق ، (هـ456-375المصريين ونفر سواهم من ) وفيات قوم من :1
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  .البشائر، بيروت
 .دار العاصمة، الرياض محمد الحداد، تحقيق: محمود بن :طبعة أخرى -

  جزء من حديث أبي إسحاق الحبال، :2
 

 :(هـ485الطوسي)ت: نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق -22
تيمية،  تحقيق: أبي إسحاق الحويني األثري، مكتبة ابن مجلسان من أمالي نظام الملك، :1

 .القاهرة، مكتبة العلم، جدَّة
 .يوسف حسين بكار، دار الثقافة، قطر :تحقيق ،(سياست نامه) الملوك سير :2

 
 :(هـ486بن يوسف الهكاري )ت:أبو الحسن علي بن أحمد  -23

ضمن ] .الرياض تحقيق: د.عبداهلل بن صالح البراك، دار الوطن، اعتقاد اإلمام الشافعي، :1
: 2و قدامة، :الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم البن1ثالث رسائل:  مجموع فيه

  [اعتقاد اإلمام الشافعي :3إثبات اليد هلل سبحانه للذهبي، و
 

 :(هـ488محمد بن أبي نصر فتوح ابن حميد األزدي الحميدي )ت: عبد اهللأبو  -24
دار ابن حزم،  ،د. علي حسين البواب :تحقيق ومسلم، الجمع بين الصحيحين البخاري :1

 .بيروت
 تحقيق: د.زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، الصحيحين، تفسير غريب ما في :2

 .القاهرة
الظاهري، مكتبة دار العلوم، مكة المكرمة،  أبي عبد الرحمن بن عقيل تحقيق: التذكرة، :3

  .السعودية
ضمن ] .محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: خالف -

 [الحافظ عبد الوهاب ابن منده مجموع فوائد
العلوم، مكة تحقيق: أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، مكتبة دار  مراتب الجزاء، :4



128 

 

 [مقرونا بكتاب التذكرة] .المكرمة
تحقيق: لجنة من دار إحياء التراث، نشر الدار  في ذكر والة األندلس، جذوة المقتبس :5

 .للتأليف والنشر، مصر المصرية
أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ود.عبد  :تحقيق المذهب المسبوك في وعظ الملوك، :6

 .الرياض تب،الحليم عويس، دار عالم الك
خالف محمود عبد السميع، دار الكتب  :تحقيق أخبار وأشعار ألبي عبد اهلل الحميدي، :7

 [فوائد الحافظ عبد الوهاب ابن منده ضمن مجموع] .العلمية، بيروت
  تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل، :8

 
 :(هـ489السمعاني )ت:  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار -25

 .إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض تحقيق: ياسر بن تفسير القرآن، :1
تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، مكتبة أضواء  الحديث، االنتصار ألصحاب :2

 .السعودية المنار،
دار  محمد حسن اسماعيل الشافعي، تحقيق: محمد حسن قواطع األدلة في األصول، :3

 .بيروت مية،الكتب العل
 

 :(هـ490نصر ابن داود المقدسي )ت: أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن -26
 تحقيق: محمد زياد تكلة، ؟؟ جزء فيه أربعة أحاديث مروية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، :1

 
 :(هـ498ابن مردويه )ت:  أبو بكر أحمد بن محمد -27

 .اهلل البدر، مكتبة الرشد، الرياض عبد ، تحقيق: بدر بنجزء فيه أحاديث ابن حيان :1
 

 :(هـ498أبو علي الحسين بن محمد الغسَّاني )ت:  -28
 .تحقيق: محمد أبو الفضل، وزارة األوقاف، المغرب ،تقييد المهمل وتمييز المشكل :1
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عالم الفوائد، مكة المكرمة،  دار تحقيق: علي العمران، محمد عزيز شمس، :طبعة أخرى -
 .السعودية

محمد عزب  ، تحقيق: د محمد زينهموالتابعين في المسندين الصحيحين ألقاب الصحابة :2
  .ومحمود نصار، دار الفضيلة، القاهرة

قبائلهم  التعريف بشيوخ حّدث عنهم البخاري وأهمل أنسابهم وذكر ما يعرفون به من :3
 .بيروت تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، وبلدانهم،

 تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، داود، تسمية شيوخ أبي :4
 .بيروت

 .بيروت - دار ابن حزم تحقيق: جاسم الفجي، :طبعة أخرى -
ومعه حاشية ] .د. زياد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية :تحقيق :طبعة أخرى -
 [الدباغ ابن
 

 :(هـ499الحسني الجرجاني )ت: باهلل يحيى بن الحسين بن إسماعيلالمرشد  -29
حسن إسماعيل، دار الكتب  تحقيق: محمد حسن محمد ترتيب األمالي الخميسية، :1

 .العلمية، بيروت
 
 

 التوقيع : 

 
 

 صفحتي في تويتر
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 ·الهجري مصنفات المحدثين في القرن السادس·
 

 :(هـ500المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري )ت: أبو الحسين -1
مكتبة أضواء السلف،  وعباس صخر الحسن، تحقيق: دسمان يحيى معالي الطيوريات، :1

 [السَِّلفي طاهر انتقاء أبي].الرياض
 

 :(هـ507بن علي المقدسي )ت:طاهر  أبو الفضل محمد بن :ابن القيسراني -2
 .الرياض ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الصميعي،الحفاظ تذكرة :1

 [حبان ورتبها على األطراف استخلص فيه األحاديث التي تضمنها كتاب المجروحين البن]
استخلص فيه ] .الرياض ، تحقيق: د.عبد الرحمن الفريوائي، دار السلف،الحفاظ ذخيرة :2

 [األطراف أحاديث الكامل البن عدي ورتبها على
 .تحقيق: زياد النقشبندي، دار ابن حزم تذكرة الموضوعات، :3
 .طبعة أخرى: تحقيق: محمد أمين الخانجي الكتبي، مطبعة السعادة، مصر -
، تحقيق: عماد الدين أحمد "الموضوعة معرفة التذكرة في األحاديث" طبعة أخرى باسم -

 .الثقافية، بيروت الكتبحيدر، مؤسسة 
 .، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروتالمؤتلف والمختلف :4
 .مكتبة المعال، الكويت ، تحقيق: د.باسم الجوابرة،إيضاح اإلشكال :5
 ، تحقيق: صالح الدين مقبول أحمد، مكتبة ابن تيمية،الحديث مسألة العلو والنزول في :6

 .الكويت
 .، تحقيق: جابر بن عبد السرّيع، دار التدمرية، الرياضالغرائب واألفرادأطراف  :7

 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمود محمد حسن نصار والسيد يوسف، دار الكتب
بمصر،  الوفا المراغي، نشر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية تحقيق: أبي ،السماع :8

 .القاهرة
 [م1865 - هـ1282طبعة قديمة: ] ق: دي يونج، ليدن: بريل،، تحقياألنساب المتفقة :9
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 .جدة ، تحقيق: عبد اهلل بن علي مرشد، مكتبة الصحابة،التسمية مسألة :10
، تحقيق: د. جمال عزون، مكتبة دار المنهاج، المنثور من الحكايات والسؤاالت :11

  .الرياض
 .الرياض أخرى: تحقيق: عبد الرحمن قائد، مكتبة الصميعي، طبعة -
 

 :(هـ507ت:) أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال -3
تحقيق: سمير بن حسين ولد سعدي الهاشمي، مكتبة الرشد،  بكر الشاشي، فوائد أبي :1

  .الرياض
 مؤسسة الرسالة، د.ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مذاهب الفقهاء، حلية العلماء في معرفة :2

 .عمان بيروت ودار األرقم،
 

 :(هـ509الديلمّي )ت: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو -4
العلمية،  ، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتبالخطاب الفردوس بمأثور :1

 .بيروت
 

 (هـ510أحمد الواسطي الحوزي )ت: أبو الكرم خميس بن علي بن -5
 .دمشق تحقيق: مطاع الطرابيشي، دار الفكر، ،لخميس الحوزي سؤاالت السَِّلفي :1

 
 :(هـ511ت:) أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن منده -6
 .، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، المدينة للتوزيع، بيروتمعرفة أسامي أرداف النبي :1
بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم  ، تحقيق: حمديجزء فيه ذكر ترجمة الطبراني :2

 .الموصلوالحكم، 
، تحقيق: مجدي السيد ابراهيم، مكتبة القرآن، من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة :3

 .مصر
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عبد السميع، دار  تحقيق: خالد محمود فوائد الحافظ يحيى بن عبد الوهاب ابن منده، :4
  .الكتب العلمية، بيروت

 
 :(هـ516:ت)أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن محمد األصبهاني الدقاق -7
 مكتبة الرشد، العوني، الشريف حاتم بن عارف :تحقيق مجلس إمالء في رؤية اهلل تعالى، :1

 .الرياض
 تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، الواحد الدقاق، معجم مشايخ محمد بن عبد :2

 .الرياض مكتبة الرشد،
 

 :(هـ516الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي )ت: أبو محمد -8
جمعة ضميرية  تحقيق: محمد عبد اهلل النمر وعثمان ،(التنزيل )تفسير البغوي معالم :1

  .وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض
 .تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت :طبعة أخرى -

المي، المكتب اإلس ، تحقيق: محمد زهير الشاويش وشعيب األرناؤوط،شرح السنة :2
 .دمشق، بيروت

المعرفة،  تحقيق: يوسف المرعشلي ومحمد سمارة وجمال الذهبي، دار السنة، مصابيح :3
  .بيروت

 .دمشق اليعقوبي، دار المكتبي، ، تحقيق: الشيخ إبراهيماألنوار في شمائل النبي المختار :4
  .اإلسالمية،المدينة النبوية، تحقيق: راوية بنت أحمد الظهار، الجامعة السير من التهذيب :5

 
 :(هـ521الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى )ت: أبو -9
 .الخضراء ، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار أطلساالعتقاد :1
، تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار حنبل المسائل التي حلف عليها أحمد بن :2

 .الرياض العاصمة،
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 .بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة،، الحنابلة طبقات :3
 

 :(هـ521السيد البطليوسي )ت: أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن -10
تحقيق: طه بن علي بو سريح التونسي، دار ابن حزم،  أنس، مشكالت موطأ مالك بن :1

 .بيروت
تحقيق: د. محمد  االختالف، واألسباب التي أوجبت اإلنصاف في التنبيه على المعاني :2

 .رضوان الداية، دار الفكر، بيروت
رضوان الداية، دار  تحقيق: د. محمد الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة، :3

 .الفكر، بيروت
  .دمشق الناصير، دار عالء الدين، عبد اهلل :تحقيق الحلل في شرح أبيات الجمل، :4
 .العلمية بيروت تبطبعة أخرى: تحقيق:يحيى مراد، دار الك -

عبد السالم هارون وإبراهيم األبياري  : طبع بتحقيق جماعة منهم شرح سقط الزند، :5
  .للكتاب وغيرهم بإشراف د.طه حسين، الهيئة المصرية

 
 :(هـ524بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل بن األكفاني )ت: أبو محمد هبة اهلل -11

بن أحمد بن سليمان الحمد،  ، تحقيق: د.عبد اهللذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم :1
ألبي محمد عبد العزيز بن  ...تاريخ مولد العلماء ملحقاً بكتاب ذيل] .دار العاصمة، الرياض

 [(هـ466ت:) أحمد الكتاني
  .نشر على الشبكة ، مخطوطاألكفاني جزء من حديث أبي محمد ابن :2

 
 :(هـ535الباقي األنصاري الكعبي )ت: قاضي المارستان أبو بكر محمد بن عبد -12

باسم: أحاديث ] .الفوائد تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، عالم المشيخة الكبرى، :1
 [الثقات الشيوخ
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  :(هـ542بن محّمد ابن الجالّبّي )ت: أبو عبد اهلل محّمد بن عليّ  -13
الرياض،  دار ابن حزم، تحقيق: أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري، جزء ابن الجالبي، :1

 .هـ1405األول، رجب  مجلة عالم الكتب، المجلد السادس، العدد وسبق أن نشرته
 

 :(هـ543العربي المالكي )ت: أبو بكر محمد بن عبد اهلل ابن -14
 .لبنان ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،أحكام القرآن :1
، تحقيق: هاشم سمير البخاري، دار إحياء التراث الترمذي عارضة األحوذي بشرح جامع :2

 .العربي
الخطيب ومحمود مهدي االستانبولي، دار  ، تحقيق: محب الدينالعواصم من القواصم :3

  .الجيل، بيروت
 .مصر مكتبة دار التراث، عمار طالبي،.تحقيق: د :طبعة أخرى -

 .عمان اليدري وسعيد فودة، دار البيارق،، تحقيق: حسين علي المحصول في أصول الفقه :4
 

 :(هـ544اليحصبي )ت: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى -15
 .، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاءمسلم إكمال المعلم بفوائد :1
 منه كتاب اإليمان مفرداً بتحقيق: د.الحسين محمد شواط، دار الوطن، الرياض وطبع -
 .مفردة بتحقيق: د.الحسين محمد شواط، دار ابن عفان، الخبرمقدمة الكتاب  وطبعت -

، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، اإللماع إلى معرفه أصول الروايه وتقييد السماع :2
 .تونس القاهرة والمكتبة العتيقة،

تحقيق: عبده علي كوشك، وقف مكتبة نظام يعقوبي  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، :3
 .الخاصة

وعليه حاشية الشمني: أحمد بن محمد بن محمد الشمنى ].دار الفكر، بيروت :بعة أخرىط -
 [ (هـ873 :)ت
 .الفيحاء، عّمان دار ، تحقيق: مجموعة من العلماء :طبعة أخرى -



135 

 

  .، تحقيق: صالح الشامي، دار القلم، دمشقاآلثار مشارق األنوار على صحاح :4
 .والمكتبة العتيقة، تونسالقاهرة،  طبعة أخرى: دار التراث، -
 . البلعمشي، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بكر -

 .اإلسالمي ، تحقيق: ماهر زهير جرار، دار الغربالقاضي عياض الغنية في شيوخ :5
، تحقيق: ابن تاويت الطنجي وعبد القادر الصحراوي ترتيب المدارك وتقريب المسالك :6

 .أعراب، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب ريفة وأحمدومحمد بن ش
 

  :(هـ544ت:) الطليطلي أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم األمين ابن -16
 مطبوعات وزارة األوقاف في المغرب، تحقيق: حنان الحداد، االستدراك على االستيعاب، :1

 [بشكوال ومعه زيادات ابن]
 

 :(560هبيرة )ت: يحيى بن هبيرة بن محمد ابنأبو المظفر عون الدين  -17
 .الرياض ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن،الصحاح اإلفصاح عن معاني :1
 .بيروت ، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية،اختالف األئمة العلماء :2

 
 :(هـ562الثّقفّي األصبهانّي )ت: أبو الفرج مسعود بن الحسن -18

 .صباح، دار البشائر اإلسالمية، بيروت تحقيق: محمد عروس األجزاء، :1
  فوائد أبي الفرج الثقفي، :2

 
 :(هـ562منصور التميمي السمعاني المروزي )ت: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن -19

 .بغداد ، تحقيق: منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان األوقاف،الكبير التحبير في المعجم :1
 .بيروت ، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية،أدب اإلمالء واالستمالء :2
تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف  ،األنساب :3

 .حيدر آباد العثمانية،
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 .بيروت تحقيق: عبد اهلل البارودي، دار الفكر،:طبعة أخرى -
 .العربي أحمد حالق، دار إحياء التراثتحقيق: محمد  :طبعة أخرى -

 .العربية ، تحقيق: عمرو علي عمر، دار الثقافةفضائل الشام :4
عالم  ، تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دارالسمعاني المنتخب من معجم شيوخ :5

 .الكتب، الرياض
 

 :(هـ563الطامذي )ت:  أبو محمد عبد اهلل بن علي -20
 .تحقيق: سعود بن عبد اهلل الديحاني، دار العاصمة الطامذي، أبي محمد جزء من فوائد :1

 [القطان ملحقاً بفوائد ابن]
 

  :(هـ564بن عبد الواحد بن رجاء القرشي السمرقندي األصبهاني )ت: أبو أحمد معمر -21
 تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، مكتبة البشائر اإلسالمية، مجموع فيه عشرة أجزاء حديثة، :1

  .بيروت
 .الرحمن مكتبة عباد بن النجار الدمياطي، تحقيق: ناصر بن أحمد موجبات الجنة، :2

 
  :(هـ564تاج الدين عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي )ت:  -22

 .بيروت تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، دار البشائر اإلسالمية، كتاب المعجم، :1
 

 :(هـ566ت:) الرحيم بن علي بن أحمد األصبهانيعبد  ابن أبي الوفاء: أبو مسعود -23
تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، دار  المحدثين، جزء فيه وفيات جماعة من :1

  .الهجرة
 

 :(هـ571 :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل ابن عساكر )ت -24
  .، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروتتاريخ دمشق :1
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 .دمشق ، تحقيق: د.وفاء تقي الدين، دار البشائر،معجم الشيوخ :2
 .دمشق ، تحقيق: خير اهلل الشريف، دار الفرائد،حفظ القرآن :3
  تحقيق: أحمد البزرة، دار المأمون للتراث، وجل، فضيلة ذكر اهلل عز :4
 .الفرياطي، دار البشائر اإلسالمية ، تحقيق: العربي الدائزذم المالهي :5
 للتراث، دار المأمون ،تحقيق أحمد البزرة من ال يعمل بعلمه، ذم :6
  المنعم سليم، ؟؟ تحقيق: عمرو بن عبد :طبعة أخرى -
 .دمشق تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر،:أخرى طبعة -
 .للنشر والتوزيع علي حسن عبدالحميد، دار عمار :تحقيق :طبعة أخرى -

 .دمشق مطيع الحافظ، دار الفكر،تحقيق: محمد  ،ذم قرناء السوء :7
حزم،  ، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابنواللسانين ذم ذي الوجهين :8

 .بيروت
 .دمشق ، تحقيق: محمد عبد الرحمن النابلسي، دار السنابل،مدح التواضع وذم الكبر :9

 .بيروت تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم، التوبة، :10
  .دار البشائر اإلسالمية طبعة أخرى: تحقيق: عبدالهادي محمد منصور،

 .اإلسالمية تحقيق: الحسين بن محمد الحدادي، دار البشائر عائشة، فضل أم المؤمنين :11
 ، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر العمروي، دارالموطا كشف المغطا في فضل :12

 .الفكر، بيروت
 .بيروت ، دار الكتاب العربي،فتري فيما نسب إلى األشعريالم تبيين كذب :13
 .القاهرة تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، البلدانية، األربعون :14
 .الكويت ، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي،الجهاد األربعون في الحث على :15
الحافظ ابن تخريج ] .تحقيق: أبي علي طه بو سريح المساواة، األربعون حديثا من :16

 [الفراوي عساكر عن شيخه
 .القاهرة تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، :طبعة أخرى -

اإلسالمية،  تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر العوالي، األربعون األبدال :17
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 .بيروت
 .حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الضحى، بيروت :تحقيق األربعون الطوال، :18
 .حزم، بيروت تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن رمضان، فضل شهر :19
 .بيروت ، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم،فضل يوم عرفة :20
 .بيروت ، تحقيق: جمال عزون، مؤسسة الريان،جزء في فضل رجب :21
 .جدة ة الصحابة،، تحقيق: مجدي فتحي السيد، مكتبالمسلم تعزية :22
 .طنطا تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة، باألمر باالختتان، تبيين االمتنان :23
 .بيروت ، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم،حديث أهل حردان :24
  .، مخطوطعساكر أمالي ابن :25

 
 :(هـ574)ت:اإلبري الدينوري  شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر -25

، تحقيق: د.رفعت فوزي والغرائب في مشيخة شهدة العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح :1
 .مكتبة الخانجي، القاهرة عبد المطلب،

 
 :(هـ575خليفة اللمتوني اإلشبيلي )ت: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن -26

 .مي، بيروتتحقيق: بشار عواد، دار الغرب اإلسال فهرسة ابن خير األشبيلي، :1
 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد فؤاد منصور، دار -
 

لفة األصبهاني محمد أبو طاهر السَِّلفي أحمد بن -27  :(هـ576ت:) بن أحمد ابن س 
السلف،  تحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، مكتبة أضواء الطيوريات، :1

 [عبد الجبار الطّيوري كتب شيخه المبارك بن  أحاديث انتقاها من أصول] .الرياض
 .بيروت تحقيق: مأمون صاغرجي ومحمد الجادر، دار البشائر، :طبعة أخرى -

 .باكستان ، تحقيق د. شير محمد زمان،السفر معجم :2
 .المكرمة اهلل بن عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة طبعة أخرى: تحقيق: عبد -
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 .دار ابن حزم، الرياض تحقيق: أبي عبد الباري رضا أبو شامة الجزائري،، السلفي قصيدة :3
 [االعتقاد قصيدة في]

والكتاب له نسخ ] .تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الرسالة، القاهرة البغدادية، المشيخة :4
 [الشبكة خطية منشورة على

 .والتوزيع الصميعي للنشرتحقيق: د. جمال عزون، دار  األبهريين، حديث السلفي عن :5
 .الرياض ، تحقيق: د. محمد بن تركي التركي، دار الوطن،المسلسلة األحاديث العيدية :6

 [العيدين حديث التخيير بسماع خطبة]
، تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، دار الرازي مشيخة أبي عبد اهلل ابن الحطاب :7

 .الرياض الهجرة،
المدينة  ، تحقيق: د.عبد الغفور البلوشي، مكتبة اإليمان،والمجيز المجازالوجيز في ذكر  :8

  .النبوية
 .البقاعي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد خير -

 .دار التوحيد، الرياض محمد فريد زريوح، أبي عبيدة :تحقيق الشيوخ، شرط القراءة على :9
 .تحقيق: مطاع الطرابيشي، دار الفكر، دمشق الحوزي، سؤاالت السلفي لخميس :10

 [الحوزي سؤاالت السِّلفي لشيخه خميس بن علي]
 تحقيق: محمد زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان، الكوفة، فوائد السلفي عن حاكم :11

 [الحديثية ضمن جمهرة األجزاء] .الرياض
 .العبيكان، الرياض تحقيق: محمد زياد عمر تكلة، مكتبة مسند ابن زيدان، جزء من :12

 [الحديثية ضمن جمهرة األجزاء]
 .الرياض ، تحقيق: محمد زياد عمر تكلة، مكتبة العبيكان،للسلفي حديث المصافحة :13

 [بالمصافحة ضمن جمهرة األجزاء الحديثية، وهو حديث واحد مسلسل]
إدريس، تحقيق: د.محمد سعيد عمر  اإلرشاد ألبي يعلى الخليلي، المنتخب من كتاب :14

 .الرياض مكتبة الرشد،
تحقيق: محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، دار  للخرائطي، المنتقى من مكارم األخالق :15
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  .الفكر، دمشق
، تحقيق: أبي عبد األعلى خالد أحاديث منتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني للسلفي :16

 .القاهرة بن محمد بن عثمان، دار الفاروق الحديثة،
الجزائري، دار ابن  ، تحقيق: أبي عبد الباري رضا أبو شامةالسفينة البغدادية منتقى من :17

 .حزم، الرياض
أربعون ] .تحقيق: محمد شفيق أرواسي، مكتبة أركين، استانبول األربعون الودعانية، :18

 [ودعان حديثاً رواها عن شيخه القاضي أبي نصر ابن
  .الحميد ، دار عّمار، األردنبن حسن عبد  طبعة أخرى: تحقيق: علي -

 ، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دارالسلماسية المجالس الخمسة :19
 .الصميعي، الرياض

 .دمشق ، تحقيق: عبد اهلل رابح، مكتبة دار البيروتي،األربعون البلدانية :20
 .الرياضالسلف،  طبعة أخرى: تحقيق: مسعد بن عبد الحميد السعدني، أضواء -

 .بيروت تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيالني، دار البشائر، مقدمة إمالء االستذكار، :21
تحقيق: محمد راغب الطباخ، المطبعة الحلبية،  للخطَّابي، مقدمة إمالء معالم السنن :22
 [السنن ملحقاً بالجزء الرابع من معالم] .حلب

ملحقاً بالجزء ] .المحمدية، مصر مطبعة السنةطبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي،  -
 [السنن الثامن من طبعته لمعالم

 .بيروت ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة،أندلسية أخبار وتراجم :23
 

 :(هـ578ت:) مسعود ابن بشكوال األندلسي أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن -28
علي السيد، محمد كمال الدين عز الدين، ، تحقيق: د.عز الدين غوامض األسماء المبهمة :1

 .بيروت عالم الكتب،
، تحقيق: عبد القادر محمد عطا أحاديث الحوض الذيل على جزء بقي بن مخلد من :2

 .العلوم والحكم، المدينة النبوية صوفي، مكتبة
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ى المجلس األعل ، تحقيق: مانويال مارين،تعالى عند المهّمات والحاجات المستغيثين باهلل :3
 .لألبحاث العلمية

 .الخانجي ، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبةاألندلس الصلة في تاريخ أئمة :4
 ، تحقيق: محمد بن ياسر الشعيري، أضواء السلف،السرية اآلثار المروية في األطعمة :5

 .الرياض
 

 :(هـ581األصبهاني المديني )ت: أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد -29
 .بيروت ، تحقيق: عبد الرضي محمد عبد المحسن، مؤسسة الكتب الثقافية،الحفاظ نزهة :1
 .، مكتبة التوبة، الرياضخصائص مسند اإلمام أحمد :2
آل  ، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسنوما وقع عالًيا من حديثه ذكر ابن أبي الدنيا :3

 .بيروت سلمان، دار الخراز، السعودية، دار ابن حزم،
 ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية،منده اإلمام أبي عبد اهلل بن ذكر :4

 .لبنان -بيروت 
 .العلمية تحقيق: أبي عبد اهلل محمد علي سمك، دار الكتب المعارف، اللطائف من دقائق :5
  .مخطوط منشور على الشبكة أحاديث التابعين، منتهى رغبات السامعين في عوالي :6
 .الشبكة مخطوط منشور على على حديث االستلقاء، الكالم :7
 .الشبكة مخطوط منشور على واآلثار، طواالت األخبار والقصص :8
 منه مخطوط نشر على الشبكة الجزء الرابع التابعين، رباعي :9

 .الشبكة مخطوط منشور على اللطائف من علوم المعارف، :10
  مجلس من أمالي أبي موسى المديني، :11

 
  :(هـ581عبد اهلل األزدي األشبيلي )ت: الحق بن عبد الرحمن بن عبد -30

 .بيروت تحقيق: طه بو سريح، دار الغرب اإلسالمي، الجمع بين الصحيحين، :1
 .المحقق، الرياض بعناية: حمد بن محمد الغماس، دار :طبعة أخرى -
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 .الرياض تحقيق: حسين عكاشة، مكتبة الرشد، األحكام الكبرى، :2
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة  الوسطى، األحكام :3

  .الرياض الرشد،
 .تحقيق: خضر محمد خضر، مكتبة دار األقصى، الكويت العاقبة في ذكر الموت، :4

 
 :(هـ581اهلل بن أحمد السهيلي )ت: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد -31

 .العربي، بيروت السالم السالمي، دار إحياء التراث ، تحقيق: عمر عبداألنف الروض :1
 .بيروت تحقيق: الوكيل، دار إحياء التراث العربي،:طبعة أخرى -
 .العلمية تحقيق: مجدي بن منصور الشوري، الكتب :طبعة أخرى -

 .، دار الكتب العلمية، بيروتنتائج الفكر في النَّحو :2
مكة  محمد إبراهيم البنا، المكتبة الفيصلية، ، تحقيق: د.الوصية الفرائض وشرح آيات :3

 .المكرمة، السعودية
 

 :(هـ587اهلل بن محمد الُفراوي الصاعدي)ت: أبو المعالي عبد المنعم بن عبد -32
البكري الشهري، أضواء  تحقيق: يحيي بن عبد اهلل سباعيات أبي المعالي الفراوي، :1

  .السلف، الرياض
 

  :(هـ597ابن الجوزي  )ت: بن عليأبو الفرج عبد الرحمن  -33
 .بيروت ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي،المسير زاد :1
 .العلمية، بيروت تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب تفسير الغريب، تذكرة األريب في :2
 .الدين عتر، دار البشائر، بيروت حسن ضياء :تحقيق فنون األفنان، :3
العلمي  ، تحقيق: محمد أشرف علي المليباري،، عمادة البحثومنسوخه القرآنناسخ  :4

 .بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية
منير آل زهوي،  ، تحقيق: أبي عبد اهلل العاملي الّسلفي الداني بنومنسوخه ناسخ القرآن :5
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 .شركه أبناء شريف األنصاري، بيروت
 ، تحقيق: حاتم صالح الضامن،لناسخ والمنسوخالرسوخ من علم ا المصفى بأكف أهل :6

 .مؤسسة الرسالة
، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، والنظائر نزهة األعين النواظر في علم الوجوه :7

 .الرسالة، بيروت مؤسسة
كتاب ] .تحقيق: أسامة عبد العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت النوب، المنتخب في :8

 [تفسير
  .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت المصطفى، بأحوالالوفاء  :9

  .في القاهرة وبيروت طبع مولد النبي صلى اهلل عليه وسلم، :10
 ، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن،حديث الصحيحين كشف المشكل من :11

 .الرياض
 ميد محمد السعدني، دار الكتبتحقيق: مسعد عبد الح الخالف، التحقيق في أحاديث :12

ألحكام  جمع وترتيب وبيان ويسمى التحقيق في أحاديث التعليق، وهو] .العلمية، بيروت
الخالفية بين  األحاديث التي أودعها أبو يعلى الفراء في كتابه التعليق الكبير في المسائل

 .[األئمة
  .تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي :طبعة أخرى -

 .العلمية، بيروت ، تحقيق: د.عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتبالحديث غريب :13
 .بيروت ، شركة دار األرقم بن أبي األرقم،األثر تلقيح فهوم أهل :14
، تحقيق: أحمد بن عبد اهلل العماري ومنسوخه إعالم العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث :15

 .حزم، بيروت الزهراني، ابن
المكتبة  تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ومحمد عبد المحسن صاحب الموضوعات، :16

  .السلفية بالمدينة النبوية
 .السلف طبعة أخرى: تحقيق: نور الدين بن شكري، أضواء -
 .بيروت تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -
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األثري، إدارة العلوم األثرية، تحقيق: إرشاد الحق  ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية :17
 .باكستان فيصل آباد،

 .بيروت تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، :أخرى طبعة -
 .بيروت ، تحقيق: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العلمية،والمتروكين الضعفاء :18
 .محمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت :، تحقيقمشيخة ابن الجوزي :19
تحقيق: أبي عبد  من الحديث، في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ الرسوخ إخبار أهل :20

 .والتوزيع، مكة المكرمة الرحمن محمود الجزائري، مكتبة ابن حجر للنشر
 .األثرية ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الدارالفتيا تعظيم :21
شباب  اد عبد المنعم، مؤسسة، تحقيق: د.فؤ العلم وذكر كبار الحفاظ الحث على حفظ :22

 .الجامعة، اإلسكندرية
 .طبعة أخرى: دار الكتب العلمية، بيروت -

 .اإلسالمية بيروت ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائرالعمر حفظ :23
 .اإلسالمية، بيروت ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائرالعمر مواسم :24
البشائر  ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دارعلى مواسم العمرالغمر  تنبيه النائم :25

 .اإلسالمية، بيروت
 .دمشق - ، تحقيق: حسن المساحي سويدان، دار القلمصيد الخاطر :26
 .لبنان - بيروت -مروان قباني، دار الكتب العلمية  ، تحقيق: الدكتورالمدهش :27

 .بيروت -جي، دار المعرفة  قلعهطبعة أخرى: تحقيق: محمد فاخوري، د.محمد رواس  -
 .لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،إبليس تلبيس :28

 [الكتاب رسالة علمية لجزء من] .أحمد المزيد، دار الوطن .تحقيق: د :طبعة أخرى -
 .بيروت تحقيق: عبد اهلل الليثي األنصاري، مؤسسة الكتب الثقافية، ،الثبات عند الممات :29
 .الواحد ، تحقيق: مصطفى عبدالهوىذم  :30
 .فتحي السيد، دار الصحابة،طنطا ، تحقيق: مجديالمقلق :31
الثقافية،  ، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، مؤسسة الكتبوالصلة البر :32
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 .بيروت
  .بيروت تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بر الوالدين، :33
، تحقيق: د.مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الغرام الساكن إلى أشرف األماكنمثير  :34

 .القاهرة الحديث،
 باسم: مثير العزم] .الرياض تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الراية، :طبعة أخرى -

 [...الساكن
تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب  بما روي عن ذوي العرفان، سلوة األحزان :35

  .بيروت العلمية،
السبكي، دار الكتب  تحقيق: مصطفى كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات، :36

  .العلمية، بيروت
الثقافية،  ، تحقيق: أيمن البحيري، مؤسسة الكتبورياض السامعين بستان الواعظين :37
 .بيروت
 .بيروت ، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار المعرفة،الوعظ التذكرة في :38
 .اإلسالمي، بيروت ، تحقيق: د.محمد لطفي الصباغ، المكتبوالمذكِّرين القصاص :39
 .للتراث ، تحقيق: جمال محمود مصطفى، دار الفجرالدموع بحر :40
 .لبنان عبد الواحد، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: د.مصطفى التبصرة، :41
 د المقصود بن عبد الرحيم، مكتبةتحقيق: أشرف بن عب لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، :42

 .البخاري، مصر
 المنعم تحقيق: فؤاد عبد والخلفاء، الشفاء في مواعظ الملوك :43
 .طنطا تحقيق: محمد بن إبراهيم سنبل، دار الصحابة، المواعظ والمجالس، :44
  .الكتب العلمية، بيروت دار اللطف في الوعظ، :45
 .بيروت الغرب اإلسالمي، ، تحقيق: هالل ناجي، دارالمنثور :46
 .مجموعة المطبعة الميمنية ضمن الياقوتة في الوعظ، :47
 [الخطب رتب فيه السجعات على حروف الهجاء كتاب في] الآللي، :48
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 .هـ1274 طبع في طهران عام عجيب الخطب، :49
  .العلمية، بيروت تحقيق: عالء إبراهيم األزهري، دار الكتب الموافق، مرافق :50
العزيز،  تحقيق: أمين عبد في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير، رؤوس القوارير :51

  .مطبعة الجمالية
 مع كتاب مرافق] .عالء إبراهيم األزهري، دار الكتب العلمية، بيروت :طبعة أخرى: بتحقيق -

 [الموافق
ببيروت   هـ، وقد طبعت دار الكتب العلمية1309طبع في القاهرة  الحكايات، ملتَقط :52

 .الجوزي كتاباً باسم :عيون الحكايات" منسوباً البن
 .مصر ، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة،صفة الصفوة :53
تحقيق: د.زينب بنت إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية،  مناقب عمر بن الخطاب، :54
  .بيروت
 .بيروت الكتب العلمية، تحقيق: نعيم زرزور، دار بن عبد العزيز، مناقب عمر :55
 البصري، مناقب الحسن :56
تحقيق: د.عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر،  مناقب اإلمام أحمد بن حنبل، :57

  .القاهرة
 .بيروت د.جبرائيل سليمان جبور، دار اآلفاق الجديدة، :تحقيق فضائل القدس، :58
 .الدينية عزب، مكتبة الثقافة، تحقيق: محمد زينهم محمد المقدس تاريخ بيت :59
  .تحقيق: بهجة األثري، مطبعة دار السالم بغداد بغداد، مناقب :60
القادر  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبداألمم والملوك المنتظم في تاريخ :61

 .عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
 في سير الملوك، الذهب المسبوك :62
 .القاهرة قيق: د.محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي،تح أعمار األعيان، :63
 .مصر تحقيق: د.عبد العزيز مطر، دار المعارف، تقويم اللسان، :64
  .المكتبة األزهرية، مصر الكوثري، تحقيق: محمد زاهد دفع شبه التشبيه، :65
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 فيالكتاب ] .تحقيق: حسن بن علي السقاف، دار اإلمام الرواس، بيروت :طبعة أخرى -
ضغثا  أصله منتقد وعليه مآخذ في مسائل غلط فيها ابن الجوزي رحمه اهلل، والمحققان زاداه

 [على إبالة
بتحقيق: محمد منير  (األشهب المنقض على مخالفي المذهب الباز) الكتاب بعنوان وطبع -

الجوزي وهذه التسمية خطأ، وقد ذكر هذا العنوان لتعليقة كتبها ابن  اإلمام، دار الجنان ،
  .الفقه رحمه اهلل في

تحقيق: د.هيثم عبد السالم محمد، دار  العنيد المانع من ذم يزيد، الرد على المتعصب :66
 [الحنبلي رد فيه على عبد المغيث] .العلمية، بيروت الكتب
  .حزم، بيروت ، تحقيق: بسام بن عبد الوهاب الجابي، دار ابناألذكياء أخبار :67
 .اللبناني ، تحقيق: عبد األمير مهنا، دار الفكروالمغفلينأخبار الحمقى  :68
 ، تحقيق: بسام بن عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم،أخبار الظراف والمتماجنين :69
 .بيروت
 .بيروت، لبنان ، تحقيق: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة،النساء أخبار :70
الشريف،  يق: مرزوق علي إبراهيم، دارتحق فضل السودان والحبش، تنوير الغبش في :71

 .الرياض
  .العلمية، بيروت تحقيق: محمود محمد حسن نصار، دار الكتب األرواح، روح :72
 (؟) تحقيق: مصطفى عاشور، الروحاني، الطب :73

 .بسيوني زغلول طبعة أخرى: تحقيق: محمد السعيد -
دار  ،بن سليمان الفهيد الدوسريجاسم  :تحقيق ،درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم :74

 .اإلسالمية البشائر

  .تحقيق: د.علي بن حسين البواب، مكتبة الرشد، الرياض جامع المسانيد، :75

اختصار وتهذيب ] .تحقيق: كامل محمد الخراط، دار التوفيق، دمشق القاصدين، منهاج :76
 [الغزالي لكتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد

مركز  مخطوط وله نسخة متاحة على الشبكة من تصوير] .علم الطب فيلقط المنافع  :77
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 [جمعة الماجد، ونشر: د.محمد بن تركي التركي
  .تحقيق: د.أحمد بن يوسف الدقاق، دار المأمون مختصر لقط المنافع، :78

أخرى: تحقيق: مرزوق بن علي إبراهيم وأحمد فؤاد، دار الكتب والوثائق القومية،  طبعة -
بعنوان لقط المنافع، وهي نسخة مختصرة ]["color="rgb(105, 105, 105)] .مصر
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 ·مصنفات المحدثين في القرن السابع الهجري·

 
 :(هـ600المقدسي )ت:الواحد بن سرور  أبو محمد عبد الغني بن عبد -1
 .اإلسالمية، األردن ، تحقيق: إحسان عبد المنان الجبالي، المكتبةالشعر أحاديث :1
 .طبعة أخرى: تحقيق: خير اهلل الشريف، دمشق -

 .زمرلي، دار ابن حزم، بيروت ، تحقيق: فواز أحمدالترغيب في الدعاء :2
 .الرياضالعاصمة،  طبعة أخرى: تحقيق: د.فالح الصغير، دار -

 .تحقيق: قسم التحقيق بالدار، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر ،أخبار الدجال :3
دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة  ، تحقيق: محمود األرناؤوط، عمدة األحكام :4

 .قرطبة، مدينة األندلس
 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، -

https://twitter.com/#!/aibndakhil
https://twitter.com/#!/aibndakhil
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، تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، القتصاد في االعتقادا :5
 .المنورة، المملكة العربية السعودية المدينة

 .السلف ، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، داروالنهي عن المنكر األمر بالمعروف :6
 .المسلم، الرياضتحقيق: مصعب بن عطا اهلل الحايك، دار  ،كتاب التوحيد :7
 .النابلسي و عبد األكرم السقا طبعة أخرى: تحقيق: محمد -

 .حزم، الرياض ، تحقيق: عمار بن سعيد تمالت الجزائري، دار ابنوتعظيمه تحريم القتل :8
 .طبعة أخرى: تحقيق: ناصر بن عبد اهلل الرحبان -

 .ابن حزم، الرياض تمالت الجزائري، دار ، تحقيق: عمار بن سعيدفضائل شهر رمضان :9
اهلل بن  ، تحقيق: عبدتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عقيدة الحافظ :10

 .محمد البصيري، مطابع الفردوس، الرياض
 .بيروت اإلسالمية، ، تحقيق: أديب محمد الغزاوي، دار البشائرالنار ذكر :11
 .دمشق دار السنابل،، تحقيق: محمد عبد الرحمن النابلسي، أخبار الصالة :12
 .، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائرمن مناقب النساء الصحابيات :13
 .البشائر ، تحقيق: إبراهيم صالح، دارحديث اإلفك :14
 .الخاني ، تحقيق: علي حسين البواب، المكتب اإلسالمي، دارالدرر المضيئة في السيرة :15
 .بلنسية ، تحقيق: خالد بن عبد الرحمن الشايع،وَسلَّم مختصر سيرة النبي َصّلى اهللُ َعَليه   :16
 محمود األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، :تحقيق النصيحة في األدعية الصحيحة، :17

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
 [نسخة نصية على الشبكة وله] .مخطوط المصباح في عيون الصحاح، :18
 [وله نسخة نصية على الشبكة] .مخطوط الثاني من فضائل عمر بن الخطاب، :19
 :تحقيق ،اهلل عليه وسلم زواج أبي العاص بن الربيع بزينب بنت رسول اهلل صلى جزء فيه :20

 .مساعد العبدالقادر، دار البشائر
 [وله نسخة نصية على الشبكة] .مخطوط أحاديث الجماعيلي، :21
 [نصية على الشبكةوله نسخة ] .مخطوط المراد من كالم خير العباد، نهاية :22
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 .السقا تحقيق: محمد النابلسي وعبد األكرم اإلسالم، ذكر :23
 

 (هـ600ت:) أبو سعد عبد اهلل بن عمر بن أحمد الصفار القشيري -2
تحقيق: بدر بن عبد  األربعين، كتاب األربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن أصحاب :1

 [اآلجري ملحقاً بكتاب األربعين ألبي بكرطبع ] .اهلل البدر، أضواء السلف، الرياض
 

 ابن األثير الجزري المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات -3
 :(هـ606ت:)

أحمد الزاوي، إحياء  ، تحقيق: محمود محمد الطناحي، طاهرالنهاية في غريب الحديث :1
 .التراث العربي

 .مؤسسة الرسالةتحقيق: رضوان مامو،  :طبعة أخرى -
مجلد ] .الحميد الحلبي، دار ابن الجوزي، الرياض طبعة أخرى: عناية: علي بن حسن عبد -

  [واحد
تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، والتتمة تحقيق بشير  ،جامع األصول في أحاديث الرسول :2

 .المالح، مكتبة دار البيان عيون، مكتبة الحلواني، مطبعة
سليمان وياسر إبراهيم، مكتبة الرشد،  د الشافعي، تحقيق: أحمد بنالشافي في شرح مسن :2

 .الرياض
 تحقيق: د.إبراهيم السامرائي، دار الجيل، بيروت في اآلباء واألمهات والبنات، المرصع :3

 .ودار عّمار، عّمان
 

  :(هـ613الكندي )ت:  أبو الُيْمن زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري -4
  الجعدي على النبي صلى اهلل عليه وسلم، خبر شعر ووفادة النابغةجزء فيه  :1
 ضمن] .تحقيق: محمد الحاج الناصر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت عوالي مالك، :2

 [مجموعة عوالي مالك
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 :(هـ617الطوسي )ت: أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن أبي صالح -5
 .بيروت اإلسالمية، البشائر ، تحقيق: عامر حسن صبري، داراألربعين :1
 .حزم، بيروت تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن :طبعة أخرى -
 

 :(هـ618الرحمن بن أبي العز الواسطي الَسفَّار المقرئ )ت: أبو الفرج محمد بن عبد -6
 .بيروت ، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار ابن حزم،الجهاد األربعين في :1

 
  (هـ619بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي )ت:  أبو القاسم محمد -7
ما ورد من اآلثار في ثواب قارىء  لمحات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن لمعرفة :1

 أجمع كتاب في فضائل القرآن، لكن أورد فيه غثاً ] .تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب القرآن،
 [كثيراً 
 .الصغير وطه أبو سريح لطفيتحقيق:  مسند الموطأ، :2

 

 :(هـ620 :عبد اهلل بن أحمد بن محمد ابن قدامة الجّماعيلي المقدسي )ت موفق الدين -8
 تحقيق: عبد اهلل بن المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، المغني، :1

 .الرياض
 .القاهرة هجر،تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار  الكافي في الفقه، :2
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معّوض، دار الكتاب العربي، -

 مع الشرح الكبير] تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر ، القاهرة المقنع، :3
 [واإلنصاف

 .جدة اخرى: تحقيق: محمد األرناؤوط وياسين الخطيب، مكتبة السوادي، طبعة -
 .المطبعة السلفية تحقيق: محب الدين الخطيب، :طبعة أخرى -

 تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعّلمي، وتعليق عبد اهلل بن عبد الرحمن عمدة الفقه، :4
 .المكرمة البسام، مطبعة الفجالة، نشر مكتبة النهضة، مكة
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 .بيروت أخرى: تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، طبعة -
 .اإلسالمي، بيروت طبعة المكتب لمعة االعتقاد، :5
اهلل الفنيسان، مكتبة الهدي النبوي،  تحقيق: سعود بن عبد البرهان في بيان القرآن، :6

  .بورسعيد
 تحقيق: يوسف بن محمد السعيد، دار أطلس الخضراء، اهلل، رسالة في القرآن وكالم :7

 .الرياض
تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع،  هل البدعة،حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أ :8

 .الرياض مكتبة الرشد،
 ضمن] تحقيق: د. عبداهلل البراك، قدامة، الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم البن :9

الشافعي جمع  وإثبات اليد هلل سبحانه للذهبي، واعتقاد اإلمام مجموع فيه ثالث رسائل: هذه،
 [أبي الحسن الهكاري

تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم،  العلو، إثبات صفة :10
  .النبوية المدينة

 .الكويت طبعة أخرى: تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، الدار السلفية، -
 .الدار السلفية، الكويت تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، ذم التأويل، :11
دمشقية، دار عالم  تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد ،تحريم النظر في كتب الكالم :12

 .الكتب، الرياض
  .األزهري، دار الفاروق الحديثة تحقيق: محمد بن علي المنتخب من العلل للخالل، :13

  .طبعة أخرى: تحقيق: طارق عوض اهلل، دار الراية -
و آله والصحابة  الّله صلى اهلل عليه قنعة األريب في تفسير الغريب من حديث رسول :14

 [رسالة علمية] .حسن تحقيق: حلمي السيد محمود أبو والتابعين،
 األزهري تحقيق: محمد علي :طبعة أخرى -

مخطوط ناقص متاح على الشبكة،  بلغة الطالب الحثيث في صحيح عوالي الحديث، :15
  .ومنه نسخة نصية على الشاملة
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  .الفكر، بيروت تحقيق: علي نويهض، دار االستبصار في نسب الصحابة من األنصار، :16
الدليمي، المجمع العلمي العراقي،  تحقيق: محمد نايف التبيين في أنساب القرشيين،:17
  .بغداد
 .الرياض تحقيق: عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، المناظر، روضة الناظر وجنة :18
ح السعيدي، غراس للنشر تحقيق: د فال منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين، :19

 .()رسالة دكتوراه
  .مخطوط متاح على الشبكة التروية، فضل يوم :20
  .تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة اهلل، كتاب المتحابين في :20
  .الكتب العلمية، بيروت تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار كتاب التوابين، :21
  .تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق والبكاء، الرقة :22
طبعت ] .الرياض تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، وصية ابن قدامة ، :23

 [المقدسي باسم: وصية العالم الجليل موفق الدين ابن قدامة
الفاروق، األشبال الزهيري، دار  تحقيق: أبي ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة، :24

  .القاهرة
  .طبعة أخرى: الطبعة المنيرية، مصر -

 .الشبكة مخطوط متاح على فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع، :25
 

 :(هـ620ت:) أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ابن عساكر -9
بدير، ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ وغزوة المؤمنين كتاب األربعين في مناقب أمهات :1
 .الفكر، دمشق دار
 

 :(هـ622بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي )ت: أبو حفص ضياء الدين عمر بن بدر -10
  .دار الكتاب العربي، بيروت عن الحفظ والكتاب، المغني :1
تحقيق: صالح الشامي،  الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين، :2



154 

 

 .المكتب اإلسالمي، بيروت
 .مكتبة المعارف تحقيق: علي حسين البواب، :طبعة أخرى -
 

  :(هـ623الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني )ت: أبو القاسم عبد -11
  .تحقيق: عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية التدوين في أخبار قزوين، :1
  .سلمان، دار ابن حزممشهور بن حسن آل  :تحقيق درة الضرع لحديث أم زرع، :2
 .دار الفكر،(العزيز بشرح الوجيز )الشرح الكبير فتح :3
 .دار الكتب العلمية علي معوض وعادل عبد الموجود، :طبعة أخرى -

 .التمدن الصناعية مطبعة شركة مناقب الغوث أبي العلمين، سواد العينين في :4
 

  :(هـ625المبارك البندنيجي)ت: اهلل بن  أبو منصور محمد بن عبد :ابن عفيجة -12
 .هـ( (، تحقيق: محمد زياد تكلة643 :، تخريج محّب الدين ابن النجار )تجزء الحلوى :1

 
  :(هـ628الفاسي )ت: الملك الكتامي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد :ابن القطان-13

ار طيبة، د. الحسين آيت سعيد، د :تحقيق بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، :1
  .الرياض

 
 :(هـ629نقطة الحنبلي)ت: أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر ابن -14

 ، تحقيق: د.عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،إكمال اإلكمال :1
 .السعودية

 .العلمية تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب رواة السنن والمسانيد، التقييد لمعرفة :2
 

 :(هـ630ابن األثير )ت: الكريم الشيباني أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد -15
 .تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت ، تحقيق: عمر عبد السالمالكامل في التاريخ :1
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 .تحقيق: أبي الفداء عبد اهلل القاضي، الكتب العلمية :طبعة أخرى -
 .أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية محمد معوض وعادل، تحقيق: علي أسد الغابة :2
 .دار الفكر، بيروت الفكر، تحقيق: مكتب البحوث في دار :طبعة أخرى -
 .المعرفة تحقيق: خليل مأمون معوض، دار :طبعة أخرى -
 .التراث العربي، بيروت تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء :أخرى طبعة -

د.جميل سعيد، منشورات المجمع  تحقيق وتعليق: د.مصطفى جواد و الجامع الكبير، :3
  .العلمي العراقي، بغداد

 .الحميد هنداوي، دار اآلفاق العربية طبعة أخرى: تحقيق: د.عبد -
 .، دار صادر، بيروتاللباب في تهذيب األنساب :4
 .مكتبة المثنى، بغداد :أخرى طبعة -

دار الكتب  طليمات، تحقيق: عبد القادر أحمد ية،التاريخ الباهر في الدولة األتابك :5
 .المثنى، بغداد الحديثة، القاهرة ومكتبة

 
  :(هـ633األندلسي)ت: أبو الخطاب عمر بن حسن :ابن دحية الكلبي -16

 ما في أعضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من المعجزات، اآليات البينات في ذكر :1
 .عزون تحقيق: جمال

 .فوزي تحقيق: رفعت في أحاديث المعراج، االبتهاج :2
جمال َعز ون، مكتبة أضواء السلف،  :تحقيق في فضائل شهر شعبان، ما وضح واستبان :3

  .الرياض
تحقيق: محمد زهير الشاويش، تخريج:  أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، :4

 .اإلسالمي محمد ناصر الدين األلباني، المكتب
 .الريان، بيروت أخرى: تحقيق: جمال عزون، مؤسسةطبعة  -

 .العزاوي، دار النوادر للنشر والتوزيع تحقيق: عباس النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، :5
الترجمة و التأليف و النشر، وزارة المعارف  طبعة أخرى: تحقيق: عباس العزاوي، لجنة -
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 .العراقية
تحقيق: إبراهيم األبياري ود.حامد عبد المجيد د.أحمد  المطرب من أشعار أهل المغرب، :6

 .د.طه حسين، دار العلم للجميع، بيروت :أحمد بدوي، راجعه
 

 :(هـ634ت:) الكالعي سليمان بن موسى بن سالم الحميري أبو الربيع -17
  .الدين علي، عالم الكتب ، تحقيق: محمد كمال الدين، عزاالكتفاء :1
  .واآلثار األحاديثالمسلسالت من  :2

 
 (هـ641بن محمد بن األزهر الصريفيني الحنبلي: )ت: أبو إسحاق إبراهيم -18

حيدر، دار الفكر للطباعة  تحقيق: خالد المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، :1
 .والنشر التوزيع، بيروت

 
 :(هـ643ت:) ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي -19

، تحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، دار خضر للطباعة األحاديث المختارة :1
 .والتوزيع، بيروت، لبنان والنشر

بن عبد اهلل بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة  تحقيق: عبد الملك :طبعة أخرى -
 .السعودية المكرمة،

محمد األرناؤوط، دار  القهوجي،، تحقيق: محمد بدر الدين السنن واجتناب البدع اتباع :2
 .بيروت ابن كثير، دمشق،

 .حزم صالح بن عايض الشالحي، دار ابن :تحقيق فضائل القرآن ، :3
مكتبة  تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، إلى الرحيم الرحمن، اختصاص القرآن بعوده :4

 .الرشد، الرياض
 .بيروت ، دار ابن حزم،زمرلي تحقيق: فواز أحمد صفة النبي وأجزاء أخرى ، :5
العلمي، جامعة الملك  تحقيق: د.محمد بن تركي التركي، مطبوعات المجلس صفة الجنة، :6
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  .سعود
 .الرياض بلنسية، طبعة أخرى: تحقيق: صبري بن سالمة شاهين، دار -

 .المنورة، السعودية الجامعة اإلسالمية، المدينة فضائل األعمال، :7
 رسالة] .جامعة أم القرى، مكة المكرمة غسان عيسى محمد هرماس،تحقيق:  :طبعة أخرى -

 [علمية
 .الغد العربي، القاهرة دار :طبعة أخرى -
 .مؤسسة الرسالة، بيروت محمد هرماس، تحقيق: غسان عيسى :طبعة أخرى -

 .الحافظ، دار الفكر، دمشق تحقيق: محمد مطيع فضائل بيت المقدس، :8
الكومي،  تحقيق: د.محمد أحمد عاشور، م.جمال عبد المنعم األصحاب، النهي عن سب :9

 . مصر الدار الذهبية، القاهرة،
 [على الشبكة وله نسخة نصية] .مخطوط طالب، مناقب جعفر بن أبى :10
التركي، دار أطلس  تحقيق: محمد بن تركي الزيادات على كتاب الكبائر للبرديجي، :11

 .الخضراء
المشكاة للبحث والنشر  تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد، دار للكرب والشدة، العدة :12

 .والتوزيع، القاهرة
الحويني األثري، دار  تحقيق: أبي إسحاق األمراض والكفارات والطب والرقيات، كتاب :13

 .ابن عفان
 [الشبكة وله نسخة نصية على] .مخطوط طرق حديث النبي حيث كان في الحائط، :14
تحقيق: نظام اليعقوبي، دار البشائر  المصطفى خلف أبي بكر الصديق،جزء فيه صالة  :15

  .اإلسالمية، بيروت
  .تحقيق: خالد بن هايف المطيري، دار التوحيد القلتين، جزء فيه حديث :16

  .طبعة أخرى: تحقيق: يوسف األزبكي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت -
تحقيق:  ، بين المصطفى وبينه تسعة نفرأحاديث صحيحة مما رواه مسلم بن الحجاج  :17

 .بيروت محمد مطيع الحافظ، دار البشائر اإلسالمية،
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 تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار البشائر اإلسالمية، خمسة أحاديث مسلسالت ، :18
 .بيروت
 .تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، الضياء، طنطا، مصر ذكر المصافحة ، :19
نسخة نصية على  وله] .مخطوط عوالي الحديث، في صحيحبلغة الطالب الحثيث  :20

 [الشبكة
تحقيق: محمد  الضياء المقدسي تخريجه من الموافقات في مشايخ أحمد ، من عوالي :21

 .بيروت مطيع الحافظ، البشائر اإلسالمية،
 [وله نسخة نصية على الشبكة] .مخطوط المنتقى من مسموعات مرو، :22
 [الشبكة وله نسخة نصية على] .مخطوط الموافقات العوالي، :23
 ، تحقيق: بدر بن محمد العماش، دار البخاري، المدينة،جزء األوهام في المشايخ النبل :24

 .السعودية
 تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، من حديث عبد اهلل بن يزيد المقرئ، :25
 .بيروت
سلمان، دار ابن  تحقيق: مشهور بن حسن آل منتقى حديث أبي الحسن العبدويي ، :26

 .حزم، بيروت
تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية،  حديث أبي عبد الرحمن المقرئ ، :27
 .بيروت
 .المنعم سليم، الضياء، طنطا، مصر تحقيق: عمرو عبد حديث ابن أبي المكارم، :28
 [لى الشبكةوله نسخة نصية ع] .مخطوط الرواة األربعة عشر، :29
  [نصية على الشبكة وله نسخة] .مخطوط للمقدسي، الرواة عن مسلم بن الحجاج :30
محمد مطيع الحافظ، دار البشائر،  .تحقيق: د الفتح المبين في المشيخة البلدانية، :31
 .دمشق
البشائر  تحقيق: نظام بن محمد صالح يعقوبي ، دار جزء في الذب عن اإلمام الطبراني، :32

 .اإلسالمية
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 تحقيق: عبداهلل الكندري، وهادي المري، دار ابن مناقب الشيخ أبي عمرو المقدسي، :33
 .حزم

دار البشائر  تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ثبت مسموعات ضياء الدين المقدسي، :34
 .اإلسالمية، بيروت

سليم، دار تحقيق: عمرو عبدالمنعم  مجموعة رسائل الحافظ ضياء الدين المقدسي، :35
 .الضياء، طنطا

 
 :(هـ643ت:) الشهرزوري ابن الصالح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن -20

 .اإلسالمي، بيروت ، تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر، دار الغربمسلم صيانة صحيح :1
 .بيروت تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، ودار الفكر المعاصر، علوم الحديث ، :2
 .اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية تحقيق: عبد :طبعة أخرى -
والنكت البن  وبهامشه التقييد واإليضاح للعراقي،] .تحقيق: طارق عوض اهلل :طبعة أخرى -

 [حجر
تحقيق: د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم وعالم  فتاوى ابن الصالح، :3

 .تبيرو  الكتب،
 تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر اإلسالمية، طبقات الفقهاء الشافعية، :4

 .بيروت
تحقيق: د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم،  أدب المفتي والمستفتي، :5

 . المنورة، السعودية المدينة
 .سوريا اإلسالمية، حلب،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، المطبوعات  وصل بالغات الموطأ، :6
 [نصية على الشبكة وله نسخة] .مخطوط وعسقالن، أحاديث في فضل اإلسكندرية :7
  .رياض حسين عبد اللطيف الطائي، دار النوادر :تحقيق أمالي ابن الصالح، :8
ملحقاً برسالة في  طبع] .تحقيق: إياد الطباع، دار الفكر صالة الرغائب، رسالة في جواز :9
 [السالم صالة الرغائب للعز ابن عبدذّم 
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 :(هـ643ت:) ابن النجار عبد اهلل محمد بن محمود بن الحسن محب الدين أبو -21

 .العلمية، بيروت تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب بغداد، ذيل تاريخ :1
الكتاب  دارحيدر اباد، الدكن، الهند، وصورتها:  العثمانية، دائرة المعارف :طبعة أخرى -

 .العربي، بيروت
بن  تحقيق: حسين محمد علي شكري، شركة دار األرقم المدينة، الدرة الثمينة في أخبار :2

 .أبي األرقم
 

 :(هـ650الدين الحسن بن محمد بن الحسن العدوي الصغاني الحنفي )ت: رضي -22
  .دار المأمون للتراث، دمشق تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، الموضوعات، :1
العلمي  منشورات المجمع تحقيق: د.فير محمد حسن، الفاخر، العباب الزاخر واللباب :2

  .العراقي، بغداد
الطاء، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، منشورات وزارة الثقافة  وحرف الفاء وحرف -

 .العراق دار الرشيد للنشر، واإلعالم طباعة
  .حسن،الدار العربية للموسوعاتتحقيق د. فير محمد  :طبعة أخرى -

 تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الفعالن، نقعة الصديان فيما جاء على :3
 .الرياض

مصطفى حجازي، المدير العام للمعجمات وإحياء  ،(الشوارد )ما تفرد به بعض أئمة اللغة :4
 عالم، األمين العام لمجمع اللغةمجمع اللغة العربية، مراجعة: الدكتور محمد مهدي  التراث،

 .العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة
 .في الجمع بين الصحيحين مشارق األنوار :5
 .تحقيق: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، مصر الصحابة، در السحابة في مواضع وفيات :6
 .هضة المصريةمحمد عبد القادر أحمد، مكتبة الن :تحقيق األضداد، :7
 .بيروت ،طبعة أخرى: دار الكتب العلمية -
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 .بدمشق د.عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية :تحقيق ما بنته العرب على فعال، :8
الثاني  تحقيق: جاسر أبو صفية، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، الرياض، العدد يفعول، :9

 .المجلد السادس
  .العرب، تونس مطبعة حسني عبد الوهاب،تحقيق: حسن  :طبعة أخرى -
 

 :(هـ650ت: ) ابن مسلمة الّدمشقيّ  العّباس أحمد بن المفّرج بن عليّ  رشيد الّدين أبو -23
هـ(، تحقيق: كامران سعد اهلل 636الدين البرزالي )ت: تخريج زكي المشيخة البغدادية، :1

 .بيروت الدلوي، دار الغرب اإلسالمي،
 

 :(هـ656اهلل المنذري )ت: العظيم بن عبد القوي بن عبدأبو محمد عبد  -24
  .، عناية: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارفوالترهيب الترغيب :1
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، -

 .بيروت تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، صحيح مسلم، مختصر :2
 .، تحقيق: محمد حامد الفقي، المعرفةمختصر سنن أبي داود :3
 تحقيق: محمد بن إبراهيم السلمي، وزارة األوقاف اصطناع المعروف، أربعون حديثا في :4

  .والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية
  .تحقيق: عبد اللطيف الجيالني، دار البشائر في فضل صوم يوم عاشوراء، مجلس :5
تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، ابن حزم،  جزء حديث المتبايعين بالخيار، :6

 .بيروت
 .النوادر تحقيق: رياض الطائي، دار :طبعة أخرى -

 .بيروت الرسالة، ، مؤسسة د.بشار عواد معروف :تحقيق التكملة لوفيات النقلة، :7
عبد الفتاح أبو غدة،  :تحقيق جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ، :8

 .مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا
 .مكتبة دار األقصى، الكويت تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، :طبعة أخرى -
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  :(هـ656أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي)ت  -25

التازي، وزارة األوقاف  لهاديتحقيق: د.عبد ا مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب :1
 [بطوطة بخط ابن عن نسخة] .والشؤون اإلسالمية المغربية

الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي  طبعة أخرى: تحقيق: محي -
  .كثير ودار الكلم الطيب ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن

 من كتاب الصالة إلى صالة] .دار ابن حزم تحقيق: د. عايض القرني، :طبعة أخرى -
 [الخوف

 
 :(هـ658ت:) ابن األبار محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي -26

 .مكتبة الثقافة الدينية، مصر الصدفي، معجم أصحاب القاضي أبي علي :1
 .طبعة أخرى: دار صادر، بيروت -

 .للطباعة، لبنان الفكر تحقيق: عبد السالم الهراس، دار التكملة لكتاب الصلة، :2
 تحقيق: د.حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة الحلة السيراء، :3
 .مجمع اللغة العربية بدمشق د.صالح األشتر، مطبوعات إعتاب الكتاب، :4
 .د.إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي تحفة القادم، :5
أيمن محمد علي  :دراسة وتحقيق مظاهرة المسعى الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل، ، :6

  .القاهرة ميدان، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري،
 .والنشر تحقيق: أيمن محمد علي ميدان، دار الوفاء لدنيا الطباعة :طبعة أخرى -
 

 :(هـ662ت:) العطار يحيى بن علي بن عبد اهلل القرشي رشيد الدين -27
، تحقيق: سعد مسلم من األحاديث المقطوعة في صحيحغرر الفوائد المجموعة فيما وقع  :1

  .حمّيد، مكتبة المعارف، الرياض بن عبد اهلل آل
 خرشافي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية تحقيق: محمد :طبعة أخرى -
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 .مشهور بن حسن آل سلمان :طبعة أخرى: تحقيق -
 .[علمية رسالة] أخرى: تحقيق: صالح األمين محمد أحمد بالل، طبعة -

السلفي، مكتبة  تحقيق: أبي محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي مالك، الرواة عن :2
 .الغرباء األثرية

دار  تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، من حدث عن البغوي، نزهة الناظر في ذكر :3
 .ابن حزم

 
 :(هـ665المقدسي )ت: أبو شامة إسماعيل بن إبراهيم أبو القاسم عبد الرحمن بن -28

رسالة علمية في ] .الثقافي، أبو ظبي تحقيق: عدنان عبد الرزاق، المجمع كتاب البسملة، :1
 [جامعة أم درمان

 د.علي بن حسين البواب، مكتبة المعارف، :تحقيق نور المسرى في تفسير آية اإلسراء، :2
 .الرياض

دار صادر،  تحقيق: طيار آلتي قوالج، علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المرشد الوجيز إلى :3
 .بيروت

 .العلمية دار الكتب إبراهيم عطوة عوض، :تحقيق األماني، إبراز المعاني من حرز :4
 .عثمان أحمد عنبر، دار الهدى، القاهرة :تحقيق الباعث على إنكار البدع والحوادث، :5
عزون، مكتبة العمرين تحقيق: جمال  شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى، :6

 .اإلمارات العلمية، الشارقة،
 تحقيق: صالح الدين مقبول أحمد، مكتبة إلى األمر األول، مختصر المؤمل في الرد :7

 .الصحوة اإلسالمية، الكويت
 .الرياض تحقيق: جمال غزوان، أضواء السلف، :طبعة أخرى -

الطهطاوي،  تحقيق: علي بن أحمد المحقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، :8
  .دار الكتب العلمية، بيروت

حذيفة إبراهيم بن محمد، دار  تحقيق: أحمد العيسوي وأبي السواك وما أشبه ذاك، :9
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 .طنطا الصحابة،
تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة  عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية، :10

 .بيروت الرسالة،
تحقيق: سهيل زكار، دار التكوين  والجاللية، المقلتين في سيرة الدولتين العالئيةنزهة  :11

  .للطباعة
 "ضمن كتاب "كراسة جامعة لمسائل نافعة] نّية الّصيام وما في يوم الّشّك من الكالم، :12

 [بيانها هنا
رسالة في الرّد على اليونيني في رسالته في ] الحنبلي، الواضح الجلّي في الّرّد على :13

شامة إلى تعدد اإلسراء، ورسالته ضمن كتاب "كراسة جامعة لمسائل  المعراج، وقد ذهب أبو
 [بيانهاهنا "نافعة

المكتبة  تحقيق: نشأت بن كمال المصري، الّساري إلى معرفة رؤية الباري، ضوء :14
 [االعتقاد وأبو شامة أشعري المعتقد ؛ فيحذر من كتبه في] .اإلسالمية

 
 :(هـ671النابلسي)ت: شرف الدين أبو المظفر يوسف بن الحسن ابن مفرج -29

تحقيق: عبد اهلل بن ضيف اهلل الشمراني، الريان، اإلمارات  األحاديث الستة العراقية، :1
  .العربية المتحدة

 
 :(هـ671القرطبي )ت: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 30
  .عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة تحقيق: د.عبد اهلل بن القرآن،الجامع ألحكام  :1
  .الحفناوي، دار الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد إبراهيم -

 .تحقيق: د. محمد حسن جبل، دار الصحابة، طنطا الحسنى، األسنى في شرح أسماء اهلل :2
 

  .عيون، دار البيانتحقيق: بشير محمد  التذكار في أفضل األذكار، :3
تحقيق:  محاسن اإلسالم، اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار :4

http://www.rayatalislah.com/index.php/akhbar-kutub/item/107-2013-07-10-12-02-36
http://www.rayatalislah.com/index.php/akhbar-kutub/item/107-2013-07-10-12-02-36
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 .القاهرة د.أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي،
  .الصادق بن محمد بن إبراهيم، دار المنهاج :تحقيق التذكرة في أحوال الموتى واآلخرة، :5
  .آل زهوي، المكتبة العصرية بن منيرطبعة أخرى: تحقيق: الداني  -
 .طبعة أخرى: تحقيق: محمود البسطويسي -

 .الغرياني، دار ابن حزم تحقيق: الصادق بن عبد اهلل قمع الحرص بالزهد والقناعة، :6
 .طنطا طبعة أخرى: بتحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة، -
 .بيروت ر الكتب العلمية،طبعة أخرى: تحقيق مسعد بن عبد الحميد السعدني، دا -
 

 :(هـ672اهلل الضرير )ت: نجيب الدين أبو الدر لؤلؤ بن أحمد بن عبد -31
 .مصر ، تحقيق: مجدي فتحي السيد إبراهيم، دار الصحابة للتراث، طنطا،جزء لؤلؤ :1

 
 :(هـ676النووي )ت: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مّري -32

 .اإلسالمي، بيروت الدين األلباني، المكتبتحقيق: محمد ناصر  الصالحين، رياض :1
 .ياسين الفحل، دار ابن كثير، دمشق، بيروت تحقيق: ماهر :طبعة أخرى -
 .تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان :طبعة أخرى -
 .عمان تحقيق: علي أبو الخير، دار أسامة، :أخرى طبعة -

بدء  كتاب] .تحقيق نظر الفريابي، دار طيبة، الرياض التلخيص في شرح الجامع الصحيح، :2
 [اإليمان الوحي وكتاب

محمد الدرويش، دار  تحقيق: عبد الحميد وعبد العليم ابنا مختصر صحيح مسلم، :3
  .النوادر، الكويت

 .المعرفة تحقيق: خليل مأمون شيحا، المؤيد،الحجاج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن :4
 .بيروت إحياء التراث العربي،طبعة أخرى: دار  -
 [واحد في مجلد] .أخرى: بيت األفكار الدولية طبعة -

 تحقيق: حسين عكاشة، مكتبة دار الكيان، السجستاني، اإليجاز في شرح سنن أبي داود :5
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 .الرياض
 .األثرية، عمان طبعة أخرى: بعناية: مشهور بن حسن آل سلمان، الدار -

الحالق، أنور بن أبي بكر الشيخي، دار  قصي محمد نورس تحقيق: األربعون النووية، :6
 .بيروت المنهاج للنشر والتوزيع،

 تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، األذكار، :7
 .لبنان
 .والنشر الجفان والجابي، دار ابن حزم للطباعة :طبعة أخرى -

 تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر رآن،الق التبيان في آداب حملة :8
 .والتوزيع، بيروت

 .تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، بيروت خالصة األحكام ، :9
 .الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت تحقيق: محمد عثمان التقريب والتيسير ، :10
 [يكمله لم] .دار الفكر المهذب، المجموع شرح :11

 .السعودية مكتبة اإلرشاد، جدة، محمد نجيب المطيعي، :طبعة أخرى: تحقيق -
 .المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشق، عمان تحقيق: زهير الشاويش، روضة الطالبين، :12
 .الفكر تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفقه، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في :13
دار البشائر اإلسالمية، بيروت والمكتبة األمدادية،  والعمرة،اإليضاح في مناسك الحج  :14

 .السعودية مكة المكرمة،
 .بيروت تحقيق: إياد أحمد الغوج، دار ابن حزم، المنهاج، دقائق :15
 .تحقيق: د.محمد حسن هيتو، دار البشائر اإلسالمية، بيروت األصول والضوابط، :16
بسام عبد الوهاب الجابي، دار الفكر،  :قيقتح آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، :17
 .دمشق
 .دمشق تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، ألفاظ التنبيه، تحرير :18
تحقيق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار  تهذيب األسماء واللغات، :19

 .العلمية، بيروت الكتب
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 .والدراسات، دار الفكر، بيروتالبحوث  تحقيق: مكتبة :طبعة أخرى -
الدمياطي،  تحقيق: أحمد بن على اعتقاد السلف في الحروف واألصوات، جزء فيه ذكر :20

 .مكتبة األنصار للنشر والتوزيع
 .دار الريان للتراث العارفين، بستان :21

  .اإلسالمية دار البشائر محمد الحجار، :طبعة أخرى -
معوض، الكتب  : عادل أحمد عبد الموجود وعلي، تحقيقمختصر طبقات الفقهاء :22

 .الثقافية
عالء الدِّين بن الَعطّار،  ، ترتيب: تلميذه الشيخ(فتاَوى اإلمام النووي )المسائل المنثورة :23

 .بَيروت تحقيق: محمَّد الحجَّار، َداُر البشائر  اإلسالميَّة،
 

 :(هـ680ت:) ابن الصابوني محمد بن علي بن محمود أبو حامد -33
 .، دار الكتب العلمية، بيروتتكملة إكمال اإلكمال في األنساب واألسماء واأللقاب :1

 
 :(هـ682يحيى بن أبي بكر الغساني )ت: عبد اهلل بن -34

 تحقيق : أشرف عبد المقصود عبد الضعاف من سنن الدارقطني، تخريج األحاديث :1
 .الرحيم، دار عالم الكتب، الرياض

 
 :(هـ683ت:) العباس أحمد بن محمد بن منصور ابن المنّير اإلسكندرانيأبو  -35

 تحقيق: صالح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعال، المتواري علي تراجم أبواب البخاري، :1
 .الكويت

 التيسير :2
3:  

 
 :(هـ692ت:) الدين أبو القاسم ُعبيد بن محمد بن عباس اإلسعردي تقي -36
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، تحقيق: صبحي (الجامع ألبي عيسى الترمذي فضائل الكتاب) سنن الترمذي فضائل :1
 .بيروت مكتبة النهضة العربية، الكتب، السامرائي، عالم

 
 :(هـ694ت:) أبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن محمد محب الدين الطبري -37

 .دار الكتب العلمية العشرة، الرياض النضرة في مناقب :1
مانع الحميري، دار الغرب  عبد اهلل بن محمد ابنتحقيق: عيسى بن  :أخرى طبعة -

 .اإلسالمي، بيروت
نسخة عن: دار الكتب المصرية، ) .مكتبة القدسي العقبى في مناقب ذوى القربى، ذخائر :2

 (التيمورية ونسخة الخزانة
تحقيق: طالل بن جميل الرفاعي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  خالصة سير سيد البشر، :3

 .السعودية المكرمة،
عن طبعة  المكتبة العلمية، بيروت )مصورة تحقيق: مصطفى السقا، القرى لقاصد أم القرى، :4

 .(الحلبي
 .دار الفكر تحقيق: مصطفى السقا، :طبعة أخرى -

دار  تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي، الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، السمط :5
 .المعرفة، بيروت

 المكتبة التجارية بمكة المكرمة، مصطفى الباز، محمد علي قطب، أخرى: تحقيق: طبعة -
  .السعودية

 
 :(هـ695أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني )ت: الحافظ عز الدين -38

  .اإلسالمي، بيروت تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب التكملة لوفيات النقلة، صلة :1
 .حزم دار ابنطبعة أخرى: تحقيق: عبداهلل الكندري،  -
 

اهلل ابن الظاهري الحنفي  أبو العباس جمال الدين أحمد بن محمد بن عبد -39
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 :(هـ696)ت:
الفوائد، مكة،  تحقيق: د.عوض عتقي سعد الحازمي، دار عالم البخاري، مشيخة ابن :1

  .السعودية
 .محمد ناصر العجمي طبعة أخرى: مصورة عن المخطوطة، أعد فهارسها -
 

 :(هـ699عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني )ت: الدين أبو القاسم عمر بنإمام  -40
 .كثير، دمشق، بيروت ، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابنمختصر شعب اإليمان :1

 
 

  .ابن الحنبلي يضاف: الناصح

 
 

 
 

 

 

 

 
 · مصنفات المحدثين في القرن الثامن الهجري ·

 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري  ابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح ·

 :(هـ702)ت:
 .عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، بيروت :، تحقيقاالصطالح االقتراح في بيان :1
  .الدوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد طبعة أخرى: تحقيق: قحطان عبد الرحمن -

https://twitter.com/#!/aibndakhil
https://twitter.com/#!/aibndakhil
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شاكر،  تحقيق: محمد حامد الفقي، أحمد محمد إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، :2
 .مطبعة السنة المحمدية، القاهرة

المعراج الدولية، الرياض  تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، دار اإللمام بأحاديث األحكام، :3
 .حزم، بيروت ودار ابن

 .قيق:محمد سعيد المولويطبعة أخرى: تح -
مجلدان من  المطبوع] تحقيق: عبد العزيز السعيد شرح اإللمام بأحاديث األحكام، :4

 [، وهو شرح كبير للكتاب السابق الكتاب وأكثره مفقود
 .تحقيق: سعد بن عبد اهلل آل حمّيد، دار المحقق األحكام، اإلمام في معرفة أحاديث :5

 [الكتاب المطبوع جزء من]
 تحقيق: صبري بن سالمة شاهين، دار أطلس للنشر تحفة اللبيب في شرح التقريب، :6

 .والتوزيع
 [الشبكة مخطوط. ]وله نسخة نصية على أربعون حديثا تساعية اإلسناد، :7

  :ومما طُبع منسوباً إليه
فيه نقول ] .طه محمد الزيني، مكتبة القاهرة، مصر تحقيق: الشيخ شرح األربعين النووية، -

 [عن زمن ابن دقيق العيد متأخرة
 
 :(هـ705ت:) أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ·

 .حلب، سوريا تحقيق: أسعد محمد الطيب، دار الصابوني، ،السيرة النبوية :1
مجدي السيد إبراهيم، مكتبة  :تحقيق األفراط، التسلي واالغتباط بثواب من تقدم من :2

 .القرآن
جاسم بن محمد بن حمود  :تحقيق النسائي، مصافحات اإلمام مسلم واإلمام جزء فيه :3

 .الفجي، مكتبة أهل األثر، دار غراس
 .التساعيات الموافقيات :4
دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السيد، دار  كشف المغطى في تبيين الصالة الوسطى، :5
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 .طنطا، مصر الصحابة للتراث،
  .صالح اليعقوبي، دار النوادرتحقيق: نظام محمد  فضل الخيل، :6
، تحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، مكتبة الرابح في ثواب العمل الصالح المتجر :7

 .النهضة الحديثة ومطبعة
 [الشبكة مخطوط. ]وله نسخة نصية على معجم شيوخ الدمياطي، :8
له نسخة نصية مخطوط. ]و  األربعون األبدال التساعيات للبخاري ومسلم أو أحدهما، :9
 [الشبكة على

 [الشبكة ، مخطوط. ]وله نسخة نصية علىأحاديث عوالي للدمياطي :10
 
 :(هـ721الفهري السبتي )ت: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن محمد محب الدين ابن رشيد ·

المدينة المنورة،  ، تحقيق: صالح سالم المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية،السنن األبين :1
 .السعودية

 .بيروت ، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي،ملء العيبة :2
 تحقيق: د.محمد الحبيب ابن الخوجة، إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح، :3

  .الدار التونسية للنشر
 
 :(هـ728الحراني )ت:  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية·

 .دار الريان للتراث، القاهرة تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، تفسير سورة اإلخالص، :1
اإليمان للطبع والنشر  تحقيق: محمد الشيمي شحاتة، دار اإلكليل في المتشابه والتأويل، :2

 .والتوزيع، اإلسكندرية، مصر
حالق، مكتبة المعارف للنشر محمد صبحي بن حسن  :تحقيق التفسير، مقدمة في أصول :3

 .الرياض والتوزيع،
 .طبعة أخرى: تحقيق: د.عدنان زرزور، دار القرآن الكريم -

 .أحمد إبراهيم الحاج، مؤسسة الريان للتراث، بيروت، لبنان :تحقيق التيمية، األربعون :4
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ار د.عبد الرحمن بن عبد الجب :تحقيق العبدي، األحاديث العوالي من جزء ابن عرفة :5
 [الذهبي انتقاء الحافظ] .الفريوائي، دار الكتب السلفية

تحقيق: أشرف بن عبد  القرمانية، قاعدة تتضمن ذكر مالبس النبي وسالحه ودوابه، :6
 .السلف المقصود، أضواء

 .تحقيق: د. محمد بن لطفي الصباغ، المكتب اإلسالمي، بيروت أحاديث القصاص، :7
 .محمد بن عبد العزيز بن مانع، الرئاسة العامة، الرياض :تحقيق الواسطية، العقيدة :8
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، تحقيق:  طبعة أخرى: اعتقاد الفرقة الناجية -

 .السلف، الرياض دار العطاء، الرياض، أضواء
  .الرياض تحقيق: إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، العقيدة األصفهانية، :9
 .بيروت أخرى: تحقيق: محمد بن رياض األحمد، المكتبة العصرية،طبعة  -

 .محمد رشاد سالم، مكتية ابن تيمية، مصر :تحقيق الصفدية، :10
 .الكتب دار عالم ،تحقيق: محمد بن رياض األحمد األثري الكيالنية، :11
 مكةتحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، المطبعة السلفية،  الفتوى الحموية الكبرى، :12

  .المكرمة، السعودية
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: ريتشارد مكارثي، -
 .الرياض أخرى: تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي، طبعة -

 :تحقيق والشرع، التدمرية: تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر :13
 .كان، الرياضد. محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبي

 .محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام ابن سعود، الرياض :تحقيق والنقل، درء تعارض العقل :14
محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود  :تحقيق النبوية، منهاج السنة :15

  .قرطبة اإلسالمية، الرياض، وأعادت طبعه مؤسسة
  .أحمد أبو المجد، دار العقيدة، القاهرة تحقيق: الصارم المسلول على شاتم الرسول، :16

تحقيق: محمد عبد اهلل عمر الحلواني، ومحمد كبير أحمد شودري، دار ابن  :طبعة أخرى -
 .بيروت حزم،
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أخرى: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، المملكة  طبعة -
 .السعودية العربية
تحقيق: علي سيد صبح المدني، مطبعة  المسيح،الجواب الصحيح لمن بدل دين  :17

 .مصر المدني،
أخرى: تحقيق: علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد، دار  طبعة -

  .السعودية العاصمة،
تحقيق: قسم التحقيق بدار  تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة اهلل والقرآن كالم اهلل، :18

 .ابة للتراث، طنطا، مصرللتراث، دار الصح الصحابة
 .مكتبة العبيكان، الرياض تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبل، مسألة في الكنائس، :19
محمد بن عبد الرحمن قاسم،  :تحقيق الكالمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم :20

 .مطبعة الحكومة، مكة المكرمة
لك فهد لطباعة المصحف المحققين، مجمع الم طبعة أخرى: تحقيق: مجموعة من -

 .الشريف
  .ترجمان السنة معارف الهور، باكستان إدارة المنطقيين، الرد علي :21

طلحة بالل منيار، مؤسسة  طبعة أخرى: تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتي ومحمد -
 .الريان، بيروت

 بيروت تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،:طبعة أخرى -
 .تحقيق: موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم ،أساس التقديس نقض :22
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم  أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة :23

  .العبيكان العقل، دار الفضيلة السعودية، وأعادت نشره مكتبة
 .ةالقاهر  طبعة أخرى: تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، -

 .القاهرة مكتبة اإليمان، العجوزة، رسالة في أصول الدين، :24
 .محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، عمان، األردن :تحقيق اإليمان، :25
مطبعة المدني، القاهرة، المؤسسة  صفات الكمال، الرسالة األكملية في ما يجب هلل من :26
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  .السعودية، مصر
تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم، دار المدني.  :تحقيق اهلل، مسألة علمرسالة في تحقيق  :27

 (الرسائل )ضمن جامع
 .طبعة أخرى: اإلدارة العامة للطبع، الرياض -

المدني. )ضمن  تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم، دار رسالة في معنى كون الرب عدال، :28
 (جامع الرسائل

 .اضالري طبعة أخرى: اإلدارة العامة للطبع، -
 .المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان شرح حديث النزول، :29

  .طبعة أخرى: مطبعة اإلمام، مصر -
 .تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة للنشر والتوزيع :طبعة أخرى -
 

 تحقيق: عبد اهلل جامعة في توحيد اهلل وإخالص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، قاعدة :30
 .دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية بن محمد البصيري،

  رسالة في أن دين األنبياء واحد، :31
 تحقيق: تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم، دار المدني. )ضمن قنوت األشياء، رسالة في :32

 (جامع الرسائل
 .الرياض طبعة أخرى: اإلدارة العامة للطبع، -

 تحقيق: محمد بن جميل زينو، مطابع الجامعة اإلسالمية، ق والخلق،الواسطة بين الح :33
 .المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 .أضواء السلف، الرياض تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، النبوات، :34
 .اإلسالمية، المدينة النبوية الجامعة طبعة أخرى: تحقيق:د.عبد العزيز بن صالح الطويان، -

  .إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة إيضاح الداللة في عموم الرسالة، :35
طبعة أخرى: مكتبة الرياض  -محمد شاكر الشريف، مكتبة التوعية اإلسالمية. :طبعة أخرى -

 .الرياض الحديثة،



175 

 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن  توحيد األلوهية، :36
  .تيمية
 .محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي: بيروت :تحقيق العبودية، :37

  .رسالن، المكتب اإلسالمي، دمشق طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن سعيد بن -
  .طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن سعيد بن رسالن، دار المنار -

  بيان معنى الصراط المستقيم، رسالة في :38
 .المية شيخ اإلسالم :39
 .محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الرياض :تحقيق القدر، القصيدة التائية في :40
محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي،  :تحقيق بالقدر، تحقيق االحتجاج :41
 .بيروت
تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم، دار المدني. )ضمن  :تحقيق الجنة، رسالة في دخول :42
 (الرسائل جامع

 .طبعة أخرى: اإلدارة العامة للطبع، الرياض -
محمد بن عبد اهلل السمهري، دار بلنسية،  :تحقيق والنار، الرد على من قال بفناء الجنة :43

 .الرياض
 .الطباعة المنيرية، القاهرة، مصر إدارة العرشية، الرسالة :44
محمد عبد الرزاق  :تحقيق اهلل، الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات :45

 .حمزة، مطبعة المدني، القاهرة، مصر
يحيى بن محمد بن عبد اهلل الهنيدي، مكتبة  :تحقيق القلبية، التحفة العراقية في األعمال :46
 .الرشد

 .القاهرة طبعة أخرى: المطبعة السلفية، -
 .المطبعة السلفية، القاهرة أمراض القلوب وشفاؤها، :47
 .محمد رشاد سالم، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، مصر :تحقيق لمحبة،ا قاعدة في :48
 .حماد سالمة , محمد عويضة، مكتبة المنار، األردن :تحقيق والعبادة، الزهد والورع :49
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  .اإلمام محمد بن سعود، الرياض تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة االستقامة، :50
  رسالة في التوبة، :51
  في تحقيق التوكل، رسالة :52
 {معنى قول اهلل تعالى: }واستعينوا بالصبر والصالة رسالة في :53
 .المكتب اإلسالمي، بيروت تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، الكلم الطيب، :54

 .اللبناني، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: الدكتور السيد الجميلي، دار الفكر -
التميمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة  بن خليفة بن عليتحقيق: محمد  قاعدة في الصبر، :55

 .المنورة
أهل اإلسالم واإليمان وعبادات أهل الشرك  قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات :56

 .العاصمة، الرياض تحقيق: سليمان بن صالح الغصن، دار والنفاق،
 .اإلسالمي، بيروت تبتحقيق: زهير الشاويش، المك قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، :57

 .الفرقان، عجمان طبعة أخرى: تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة -
القادر األرناؤوط، مكتبة دار  تحقيق: عبد الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، :58

  .البيان، دمشق
 .المنهاج، الرياضعبد الكريم اليحيى، مكتبة دار  طبعة أخرى: تحقيق: د.عبد الرحمن بن -
درويش، مركز التراث بجماعة أنصار السنة  طبعة أخرى: تحقيق: أبي الوفا محمد -

 .المحمدية، مصر
 .عثمان الخشت، دار الكتاب العربي تحقيق: محمد الحسنة والسيئة، :59
  أسباب رفع العقوبة، :60
د المقصود، أبي محمد أشرف بن عب :تحقيق الصالحات، قاعدة حسنة في الباقيات :61

 .مكتبة أضواء السلف
تحقيق: د.  لما هو خير وحق ومحمود في نفسه، مسألة فيما إذا كان في العبد محبة :62

 .محمد رشاد سالم
تحقيق: علي بن محمد  صنفه في آداب الطريق، الرد على الشاذلي في حزبيه وما :63
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 .السعودية العمران، دار عالم الفوائد، مكة،
العامة  تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الرئاسة خنائي،الرد على األ :64

  .إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
 .العنزي، دار الخراز، جدة طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن مونس -
 .العصرية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: الداني بن منير آل زهوي، المكتبة -

 .الهند الدار العلمية، البكري،االستغاثة في الرد على  :65
 .الرياض أخرى: تحقيق: د.عبد اهلل بن دجين السهلي، مكتبة دار المنهاج، طبعة -

د.موسى  :تحقيق اإللحاد، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل :66
 .النبوية بن سليمان الدويش، مكتية العلوم والحكم، المدينة

 .اإلفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية دار ية،النصير  :67
ويليه: فصل في االستغاثة، طبع في  إلى القبور، جواب في الحلف بغير اهلل والصالة :68

 .الكويت
 .طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية دار بالمقبور، زيارة القبور واالستنجاد :69
 .بيروت أحمد إسبر، دار ابن حزم،تحقيق: حسن  نقد مراتب اإلجماع، :70
والدعوة  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء المالم عن األئمة األعالم، رفع :71

 .واإلرشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  وزارة المنكر، األمر بالمعروف والنهي عن :72

 .السعودية كة العربيةواإلرشاد، الممل
 .اللبناني يق: إبراهيم رمضان، دار الفكرتحق قاعدة في الحسبة، :73

 .امستردام تحقيق: أبي المنذر سامي أنور، مسجد التوحيد، :طبعة أخرى -
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، :74

 .العربية السعوديةالمملكة  واإلرشاد،
عبد الرزاق بن عبد  :تحقيق األمور، قاعدة مختصرة في وجوب طاعة اهلل ورسوله ووالة :75

 .العربية السعودية المحسن البدر، جهاز اإلرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، المملكة
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عبد العزيز بن محمد الفريح، مجلة  .تحقيق: د عنه، فضل أبي بكر الصديق رضي اهلل :76
 .الشريعة امعة أم القرى لعلومج

تحقيق: قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث، دار  رسالة في فضل الخلفاء الراشدين، :77
 .للتراث، مصر الصحابة

 .العلمية بيروت، لبنان تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب حقوق آل البيت، :78
دار الكتاب  للتراث، القاهرة،تحقيق: د. السيد الجميلي، دار الريان  رأس الحسين، :79

 العربي، بيروت
  :بالطباعة منها شرح العمدة، ولم يكمله، وقد أفردت بعض أجزائه :80

 .السعودية تحقيق: زائد بن أحمد النشيري، دار األنصاري، أ: كتاب الصيام،
 .الرياض تحقيق: د. سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، كتاب الطهارة والحج، :ب
تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، دار العاصمة، الرياض،  تاب الصالة،ك :ج

 .السعودية المملكة العربية
 .الجوزي تحقيق: د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن القواعد النورانية، :81
 .تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان سجود التالوة ، :82
 .ابن حزم، بيروت، لبنان أبي عبد اهلل سعد المزعل، دار تحقيق: سنة الجمعة، :83
المكتب  تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، حجاب المرأة ولباسها في الصالة، :84

 .اإلسالمي
محمد أشرف بن عبد المقصود،  تحقيق: أبي يباح، قاعدة في االنغماس في العدو وهل :85

 .أضواء السلف
 .أضواء السلف شرفها اهلل تعالى، ور أفضل أم المجاورة بمكةمسألة في المرابطة بالثغ :86
المصري، دار الفالح، الفيوم،  تحقيق: خالد بن محمد بن عثمان المسائل الماردينية، :87
  .مصر

 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، -
  رسالة إلى الملك الناصر في شأن التتار، :88
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  ى ملك قبرص،رسالة إل :89
 .الغفار علي، أضواء السلف، الرياض تحقيق: سعد عبد الوصية الكبرى، :90
ملحقة ] .السلف، الرياض تحقيق: سعد عبد الغفار علي ، أضواء الوصية الصغرى، :91

 [بالوصية الكبرى
تحقيق: علي بن محمد العمران ومحمد  الجدل الباطل، تنبيه الرجل العاقل على تمويه :92
  .الفوائد شمس، دار عالمعزير 

 
 :جمع له ومما
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع  مجموع الفتاوى، :1

 .الشريف، المدينة النبوية الملك فهد لطباعة المصحف
عبد القادر عطا، دار الكتب  تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى الفتاوى الكبرى، :2

 .العلمية
 .الوفاء، المنصورة، مصر أخرى: تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز، دارطبعة  -

 .دمشق تحقيق: د. محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دقائق التفسير، :3
تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي  ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، كتب :4

 .ابن تيمية، القاهرة النجدي، مكتبة
 .المؤسسة السعيدية، الرياض تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود، االختيارات الفقهية، :5
 .الرياض تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار العطاء، جامع الرسائل، :6
 .تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع جامع المسائل، :7
رشيد رضا، لجنة التراث العربي، إدارة السيد محمد  :تحقيق والمسائل، مجموعة الرسائل :8

  .الطباعة المنيرية
أبي عبد اهلل حسين بن عكاشة، الفاروق الحديثة للطباعة  :تحقيق واألجوبة، المسائل :9

 .القاهرة والنشر،
 .بيروت جمع: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، كتاب األسماء والصفات، :10
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  :(هـ732خليل الجعبرّي )ت:  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بنبرهان الدين أبو إسحاق  ·

ابن حزم،  تحقيق: إبراهيم بن شريف الميلي، دار رسوم التحديث في علوم الحديث، :1
 .لبنان

 
  :(هـ733جماعة )ت: بدر الدين أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل ابن ·

 .دمشق الرحمن رمضان، دار الفكر،، تحقيق: د.محيي الدين عبد المنهل الروي :1
تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف، دار الوفاء،  المعاني في المتشابه من المثاني، كشف :2

 .مصر المنصورة،
تحقيق: وهبي سليمان غاوجي األلباني، دار  الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، إيضاح :3

 .والنشر، مصر السالم للطباعة
د.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة  :تحقيق اإلسالم، دبير أهلتحرير األحكام في ت :4

 .الدوحة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر،
تحقيق: د.عبد السالم بن سالم بن رجاء السحيمي،  تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، :5

 .اإلسالمية بالمدينة المنورة الجامعة
 .البيان د الجواد خلف،تحقيق: عب األحاديث التساعية، :6
 .تحقيق: موفق بن عبد القادر، دار العرب اإلسالمي، بيروت مشيخة ابن جماعة، :7
محمد كمال الدين عز الدين، عالم  :، تحقيقالنذير المختصر الصغير في سيرة البشير :8

 .الكتب
مكي العاني، سامي  :، تحقيقوَسلَّم المختصر الكبير في سيرة الرسول َصّلى اهللُ َعَليه   :9

 .البشير
السالم عمر علي،  تحقيق: عبد تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، :10

 .مكتبة ابن عباس
 .الدولية تحقيق: حسان عبد المنان، بيت األفكار :طبعة أخرى -
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 [الشبكة مخطوط. ]وله نسخة نصية على فوائد ابن جماعة، :11
 
 :(هـ734سيد الناس )ت: بن محمد بن محمد بن أحمد ابنأبو الفتح فتح الدين محمد  ·

 .بيروت ، تحقيق: إبراهيم محمد رمضان، دار القلم،عيون األثر :1
 .كثير أخرى: تحقيق: محمد العبد الخطراوي، محي الدين مستو، التراب، ابن طبعة -

سليمان تحقيق:  ،(العيون في تلخيص سيرة األمين المأمون )مختصر عيون األثر نور :2
 .النوادر الحرش، دار

 .طبعة أخرى: دار المنهاج للنشر والتوزيع -
 .الحبيب بشرى اللبيب في ذكرى :3

 
 :(هـ739اهلل )ت: ابن بلبان أبو الحسن عالء الدين علي بن بلبان بن عبد ·

مؤسسة الرسالة،  شعيب األرناؤوط، :اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق :1
  .بيروت

  .المكرمة، السعودية ، جامعة أم القرى، مكةحمزة زيب مصطفى :أخرى: تحقيق طبعة -
أسامة بن للطباعة والنشر، مكتبة  طبعة أخرى: تحقيق: خليل برماسون شيحا، دار المعرفة -
  .زيد
 .دار التراث، المدينة المنورة، السعودية مكتبة الصديق، تحفة الصديق في فضائل أبي بكر :2

 
 :(هـ739محمد بن يوسف ابن أبي يّداس البرزالي)ت: َعَلم الدين أبو محمد القاسم بن

دمشق، إبراهيم صالح، دار البشائر،  :تحقيق الدائم، مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد :1
 .سوريا
 .تخريج المشيخة البغدادية :2
الشاميين،  لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري عن شيوخه تخريج المشيخة الشامية، :3

 .تحقيق: إبراهيم عبد الستار، الكتاب والوثائق القومية، مصر

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael/rasael&mode=researcher&id=1454
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 :(هـ741اهلل الخطيب التبريزي )ت:  ولي الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد

 .المكتب اإلسالمي، بيروت تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المصابيح، مشكاة :2
 

 :(هـ742القضاعي المزي )ت: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف
 .القّيمة تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي، والدار تحفة األشراف، :1
 .معروف، الغرب اإلسالميطبعة أخرى: تحقيق: د.بشار بن عواد  -

 .الرسالة، بيروت ، تحقيق: د.بشار عواد معروف، مؤسسةتهذيب الكمال :2
أبي المنذر سامي بن أنور خليل جاهين،  :تحقيق الحديث، المنتقى من الفوائد الحسان في :3

 .النبوية مكتبة الغرباء األثرية، المدينة
 .اإلسالمية يعقوبي، دار البشائر تحقيق: نظام محمد صالح ترجمة مسلمة بن مخلد، :4

 
 :(هـ743ت:) شرف الدين الحسين بن عبد اهلل بن محمد الطيبي ·

 تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الكاشف عن حقائق السنن، :1
 .الرياض

 
 :(هـ744ت:) شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ·

، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن أحاديث التعليقتنقيح التحقيق في  :1
 .الخباني، أضواء السلف، الرياض ناصر

 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب -
محمد سليم إبراهيم  تحقيق: د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي، المحرر في الحديث، :2

 .بيروت الذهبي، دار المعرفة،سمارة، جمال حمدي 
تحقيق: محمد حامد الفقي، دار  العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، :3

 .العربي، بيروت الكاتب



183 

 

عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني،  :تحقيق السبكي، الصَّار م الُمْنك ي في الرد على :4
 .مؤسسة الريان، بيروت

سامي بن محمد بن جاد اهلل، أضواء السلف،  :تحقيق حاتم، لل البن أبيتعليقة على الع :5
 .الرياض

 
 :(هـ745محمد  بن  علّي بن همام )ت: تقي الدين ابن اإلمام محمُد بنُ  ·

 .ابن كثير، بيروت ، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، دارسالح المؤمن في الدعاء :1
 
 :(هـ748الذهبي )ت: عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن ·

 .بيروت ، تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي،تاريخ اإلسالم :1
 .بيروت أخرى: تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، طبعة -

األرناؤوط، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  أعالم النبالء، سير :2
 .بيروت مؤسسة الرسالة،

  أخرى: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت طبعة -
 .تحقيق: حسان عبد المنان، بيت األفكار الدولية :طبعة أخرى -
 .القاهرة طبعة أخرى: دار الحديث، -

اد معروف، شعيب تحقيق: بشار عو  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، :3
 .عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت األرنؤوط، صالح مهدي

 .استانبول -اإلسالمية  طبعة أخرى: تحقيق: طيار آلتي قوالج، مركز البحوث -
  .العلمية طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسن اسماعيل، دار الكتب -

ف العثمانية، حيدر تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دائرة المعار  ،تذكرة الحفاظ :4
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، -الهند. آباد، الدكن،

  .أخرى: دار النوادر طبعة -
 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت تحقيق: علي محمد البجاوي، دار ميزان االعتدال، :5
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الموجود، دار الكتب العلمية،  طبعة أخرى: تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد -
 .بيروت

 .حلب، سوريا تحقيق: د.نور الدين عتر، دار الوعي، المغني في الضعفاء، :6
محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة اإلسالمية  :تحقيق الكاشف، :7

 .القرآن، جدة، السعودية ومؤسسة علوم
الصديق، الطائف،  الحبيب الهيلة، مكتبةتحقيق: د.محمد  معجم الشيوخ الكبير، :8

 .السعودية
 .الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.روحية عبد الرحمن السويفي، دار -

سليمان الدوسري، الدار  تحقيق: جاسم ،(المعجم اللطيف )مشيخة الحافظ الذهبي :9
 .السلفية للنشر والتوزيع، الكويت

هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب  تحقيق: أبي غبر، العبر في خبر من :10
 .بيروت العلمية،

 تحقيق: عبد الفتاح أبو ُغّدة، مكتبة المطبوعات الموقظة في علم مصطلح الحديث، :11
 .اإلسالمية، حلب، سوريا

 .الفرقان، األردن تحقيق: د.همام عبد الرحيم سعيد، دار المعين في طبقات المحدثين، :12
الصديق،  تحقيق: د.محمد الحبيب الهيلة، مكتبة المعجم المختص بالمحدثين، :13

 .الطائف، السعودية
عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر،  :تحقيق والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح :14
 .بيروت
المقصود، مكتبة أضواء السلف،  تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد العلو للعلي الغفار، :15

 .الرياض
العلمي بالجامعة  تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، عمادة البحث العرش، :16

 .السعودية اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية
 تحقيق: محب الدين الخطيب، الرئاسة العامة إلدارات المنتقى من منهاج االعتدال، :17
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 .السعودية واإلرشاد، وكالة الطباعة والترجمة، الرياض،البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 
 تحقيق: محمد باكريم محمد با عبد اهلل، الجامعة التمسك بالسنن والتحذير من البدع، :18

 .اإلسالمية بالمدينة النبوية
 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: جمال عزون، مكتبة المعارف، -

حقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ت كتاب األربعين في صفات رب العالمين، :19
 .والحكم، المدينة النبوية مكتبة العلوم

 .للنشر والتوزيع، الكويت طبعة أخرى: تحقيق: جاسم سليمان الدوسري، الدار السلفية -
 .أضواء السلف تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، إثبات الشفاعة، :20
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا،  :تحقيق الُكبرى، ة  المقدِّمُة الّزْهرا في إيضاح  اإلمام :21

 .القاهرة دار الفرقان للنشر والتوزيع،
 .د.محمد بن تركي التركي، دار أطلس الخضراء، الرياض :تحقيق الكبائر، :22

 .مكتبة دار البيان، دمشق طبعة أخرى: تحقيق: بشير محمد عيون، -
 .سوبرة، مؤسسة الريان عبد القادر طبعة أخرى: تحقيق: أبي السنابل رامي بن -
 .العلمية طبعة أخرى: تحقيق: عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب -
 .طبعة أخرى: تحقيق: الشحات أحمد الطحان، دار أم القرى -
  .دار ابن كثير، دمشق ومكتبة دار التراث طبعة أخرى: تحقيق: محيي الدين مستو، -
 .السالم فاخوري، دارطبعة أخرى: تحقيق: عبد الرحمن  -

 أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، دار عالم الكتب للنشر :تحقيق الجار، حق :23
 .والتوزيع

 .مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة :تحقيق الدينار، :24
الصحوة اإلسالمية. ]في نسبته  تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، مكتبة زغل العلم، :25

 [فللذهبي خال
ابن األثير،  ، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دارثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم :26

 .الكويت
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الوفاء األفغاني،  تحقيق: محمد زاهد الكوثري، أبو مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه، :27
 .الهند لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن،

تحقيق: أبي يحيى عبد اهلل الكندري وأبو حمد  ورواة صحيحه،ترجمة اإلمام مسلم  :28
 .ابن حزم، بيروت هادي المري،

أمرير المياديني،  تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي ذكر من تكلم فيه وهو موثق، :29
 .مكتبة المنار، الزرقاء، األردن

براهيم الموصلي، دار تحقيق: محمد إ يوجب ردهم، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال :30
 .بيروت البشائر اإلسالمية،

 عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، المدينة تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث، من :31
 .النبوية

 .األردن طبعة أخرى: تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، مكتبة المنار، الزرقاء، -
تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي )شيعي(،  رسالة طرق حديث من كنت مواله فعلي مواله، :32

 .المحقق الطباطبائي، انتشارات دليل، قم، إيران إعداد: مكتبة
أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد،  :تحقيق الجوزي، تلخيص كتاب الموضوعات البن :33

 .مكتبة الرشد، الرياض
عبد الرحمن بن عبد تحقيق:  الجوزقاني وابن الجوزي، أحاديث مختارة من موضوعات :34

 .الدار، المدينة النبوية الجبار الفريوائي، مكتبة
المجلس العلمي  تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، المقتنى في سرد الكنى، :34

 .بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية
 .أبي يحيى عبد اهلل الكندري، دار ابن حزم :تحقيق المائة، جزء فيه أهل :35
أبي عبد األعلى خالد بن  :تحقيق واإليهام، رد على ابن القطان في كتابه بيان الوهمال :36

 .القاهرة محمد بن عثمان المصري، الفاروق الحديثة،
 تلخيص المستدرك للحاكم النيسابوري :37
 [الشبكة مخطوط. ]وله نسخة نصية على موضوعات المستدرك للذهبي، :38



187 

 

تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار  تعليق،تنقيح التحقيق في أحاديث ال :39
 .الرياض الوطن،
تحقيق: حماد بن  ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، :40

 .النهضة الحديثة، مكة، السعودية محمد األنصاري، مكتبة
النهضة  األنصاري، مكتبةتحقيق: حماد بن محمد  ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين، :41

 .الحديثة، مكة، السعودية
جواد، المجمع  تحقيق: د.مصطفى المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي، :42

 .العلمي العراقي، مطبعة المعارف، بغداد
 .دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.مصطفى جواد، -
 .الفكر دار طبعة أخرى: تحقيق: د.مصطفى جواد، -
 

 :(هـ748 :ابن الدمياطي أحمد بن أيبك بن عبد اهلل الحسيني )ت
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، :1

  .[والبن النجار البغدادي كتاب بهذا االسم] .بيروت
  .الهندالعثمانية، حيدر اباد، الدكن،  طبعة أخرى: دائرة المعارف -
مصورة عن طبعة دائرة المعارف ] .طبعة أخرى: تحقيق: قيصر أبو فرح، دار الكتاب العربي -

  [العثمانية
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  تابع مصنفات أهل الحديث في القرن الثامن الهجري
 
 (هـ750عثمان بن إبراهيم ابن التركماني)ت: علي بنعالء الدين أبو الحسن  ·

الندوي  تحقيق: أبي الحسن األمروهي ومحمد طه البيهقي، الجوهر النقي على سنن :1
اليماني،  وأحمد اهلل الندوي وهاشم الندوي ومحمد عادل القدوسي وعبد الرحمن المعلمي

 .النوادر دائرة المعارف، حيدر أباد، وأعادت طبعه دار
 .بيروت ، تحقيق: د.عواد الخلف، دار البشائر،المنتخب في علوم الحديث :2

 
بن أبي بكر بن أيوب الز رع ي  الدمشقي  محمد شمس الدين أبو عبد اهلل :ابن قّيم الجوزية ·

 :(هـ751)ت:
عبد اهلل بن سالم البطاطي، مجمع الفقه اإلسالمي،  :تحقيق القرآن، التبيان في أيمان :1
 [القرآن ويسمى التبيان في أقسام] .جدة
 .المعرفة، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي، دار -
  .المحمدية طبعة أخرى: تحقيق: طه شاهين، دار الطباعة -

األرناؤوط، مؤسسة  تحقيق: شعيب األرناؤوط وعبد القادر زاد المعاد في هدي خير العباد، :2
 [البيوع وصل فيه إلى أحكام] .الرسالة

  .دار الكتاب العربي طبعة أخرى: تحقيق: عبد الرزاق المهدي، -
  .العبيكان طبعة أخرى: تحقيق: محمد رجب، مكتبة -
  .للطباعة والنشر طبعة أخرى: تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة -
  .العصرية، صيدا، لبنان طبعة أخرى: تحقيق: محمد األنور البلتاجي، المكتبة -
صالح بن عبد اللطيف، مكتبة العلوم والحكم،  بعة أخرى: تحقيق: أبي عبد الرحمنط -

 .مصر
 .مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية :طبعة أخرى: تحقيق -

محمد حامد الفقي وأحمد شاكر، مطبعة السنة  :تحقيق داوود، تهذيب مختصر سنن أبي :3



189 

 

 [للخطابي ومعه معالم السنن] .المحمدية، القاهرة
 .السلفية، المدينة النبوية عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة :طبعة أخرى: تحقيق -

مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم  ، تحقيق: يحيى بن عبد اهلل الثمالي،المنار المنيف :4
  .الفوائد

بعناية: طبعه دار العاصمة  تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، أعادت :أخرى طبعة -
  .منصور بن محمد السماري

 .سوريا الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، طبعة أخرى: تحقيق: عبد -
 .بيروت تحقيق: حسن السماعي سويدان، دار القادري، "نقد المنقول" وطُبع باسم

دار  بن عبد اللطيف القيسي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، إياد ،حديثية فوائد :5
 .ابن الجوزي

أحمد النشيري، مجمع  زائد بن :تحقيق خير األنام، جالء األفهام في الصالة والسالم على :6
 .الفوائد الفقه اإلسالمي، جدة، ودار عالم

 .القادر األرناؤوط، دار العروبة، الكويت طبعة أخرى: تحقيق: شعيب األرناؤوط وعبد -
 .طباعة المحمدية، مصرشاهين، دار ال طبعة أخرى: تصحيح: طه -

تحقيق جماعة بإشراف:  ،[الناجية ]القصيدة النونية الكافية الشافية في االنتصار للفرقة :7
 .الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد بكر بن عبد اهلل أبو زيد، مجمع

 .بن حسن عبد الحميد الحلبي األثري، دار ابن الجوزي طبعة أخرى: تحقيق: علي -
 .اهلل بن محمد العمير، دار ابن خزيمة أخرى: تحقيق: عبدطبعة  -
 .سوريا ، مكتبة دار البيان،بشير محمد عيون :طبعة أخرى: تحقيق -

مد الدخيل اهلل، دار علي بن مح :تحقيق والمعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمية :8
تستفاد من مختصر الصواعق لمحمد  العاصمة، الرياض. ]المطبوع جزء من الكتاب، وبقيته

 [العلمية بن الموصلي، أضواء السلف، ودار الكتب
  .اإلمام طبعة أخرى: تصحيح: زكريا يوسف، مطبعة -

عبد اهلل المعتق، عواد  :تحقيق والجهمية، اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطّلة :9

http://www.furat.com/?Prog=book&Page=authorinfo&aid=5189
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 .الرياض مطابع الفرزدق التجارية،
آل الشيخ، واألستاذ: إبراهيم الشورى،  طبعة أخرى: تصحيح الشيخ: عبد اهلل بن حسن -

 .مصر المطبعة المنيرية،
 .المؤيد، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة -

د.أحمد بن صالح  :تحقيق والتعليل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة :10
الشيخ، دار  الصمعاني ود.علي بن محمد العجالن، تقديم: صالح بن عبد العزيز آل

 .الصميعي، الرياض
  .مكتبة السوادي، جدة طبعة أخرى: مصطفى أبو النصر الشلبي، -
  .فراس محمد بدر الدين النعساني، دار الفكر، سوريا أبي :طبعة أخرى: تحقيق -
 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: خالد السبع العلمي، دار الكتاب -
  .الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: سيد عمران ود.السيد محمد سيد، دار -
 .السنة المحمدية، مصرمطبعة  طبعة أخرى: بإشراف: الحساني عبد اهلل، -
 .النعساني، المطبعة الحسينية، مصر طبعة أخرى: تصحيح محمد بدر أبو فراس -

السعوي وعلي القرعاوي وصالح التويجري وخالد الغنيم  تحقيق: ناصر مدارج السالكين، :11
 [رسائل علمية] .هـ1432الرياض،  ومحمد الخضيري، دار الصميعي،

 .علي ياسين ، دار ابن خزيمةعامر  طبعة أخرى: تحقيق -
  .الجليل، دار طيبة، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: عبد العزيز بن ناصر -
  .مكتبة الرشد طبعة أخرى: تحقيق: إياد بن عبد اللطيف القيسي، -
 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: بشير عيون، دار البيان -
 .الكتاب العربي، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد المعتصم باهلل البغدادي، دار -
م. المجلد األول 1980للكتاب،  طبعة أخرى: تحقيق: محمد كمال جعفر، الهيئة المصرية -

دار الكتب والوثائق القومية  من الكتاب؛ ثم أكمل تحقيقه د.عبد الحميد مدكور، ونشرته
  .بمصر

 .مصر طبعة أخرى: عماد عامر، دار الحديث، -

http://www.furat.com/?Prog=book&Page=authorinfo&aid=1111


191 

 

  .لحرستاني، دار عمار، األردنطبعة أخرى: تحقيق: عاصم ا -
 .هـ1375مطبعة السنة المحمدية، مصر،  طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي، -
 .هـ1331محمد رشيد رضا، مطبعة المنار،  :طبعة أخرى: تحقيق -

تحقيق: عبد الرحمن بن حسن  ومنشور والية أهل العلم واإلرادة، مفتاح دار السعادة :12
 .الفوائد قائد، دار عالم

 .دار ابن عفان طبعة أخرى: تحقيق : علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، -
 .دار ابن حزم، لبنان طبعة أخرى: تحقيق: فواز أحمد زمرلي وفاروق حسن الترك، -
  .األزهر طبعة أخرى: تصحيح محمود الربيع، مكتبة -
 .يةالعصر  طبعة أخرى: تحقيق: الداني بن منير آل زهوي، المكتبة -

اإلسالمي، جدة،  ، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، مجمع الفقهالوابل الصيب :13
  .دار عالم الفوائد

 .القادر األرناؤوط، دار البيان، دمشق طبعة أخرى: تحقيق: عبد -
 .الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: سيد إبراهيم، دار -
 .دار الكتاب العربي، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، -

تحقيق: محمد أجمل  ،(سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء )الجواب الكافي لمن :14
 النشيري، مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم اإلصالحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد

 .الفوائد
 دار ابن الجوزي،الحميد الحلبي األثري،  طبعة أخرى: تحقيق: علي بن حسن بن علي عبد -

 .الدمام
 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المدني :طبعة أخرى: تحقيق -
 .خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، مصر :طبعة أخرى: تحقيق -

 محمد عزير شمس، مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم :تحقيق التبوكية، الرسالة :15
 .الفوائد

 .مكتبة المدني، جدة، السعودية محمد جميل غازي،طبعة أخرى: تحقيق: د.  -
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 .المطبعة السلفية، مصر طبعة أخرى: تحقيق: عبد الظاهر أبو السمح، -
عبد اهلل بن محمد المديفر، مجمع الفقه  :تحقيق إخوانه، رسالة ابن القيم إلى أحد :16

  .اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد
 .دار عالم الفوائد د اهلل بن سالم البطاطي،تحقيق : عب جواب في صيغ الحمد، :17

 .السعدان، دار العاصمة، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن إبراهيم -
تحقيق: محمد أجمل اإلصالحي، خرج أحاديثه: زائد  السعادتين، طريق الهجرتين وباب :18

  .اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد بن أحمد النشيري، مجمع الفقه
 .سوريا ، مكتبة دار البيان،بشير محمد عيون :أخرى: تحقيقطبعة  -
  .والنشر طبعة أخرى: تحقيق: جمال مرعشلي، مؤسسة المعارف للطباعة -
 .ربيالع طبعة أخرى: تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب -
 .والنشر طبعة أخرى: تحقيق: عبد اهلل سنده، دار المعرفة للطباعة -
 .للطباعة طبعة أخرى: تحقيق: وهبة الزحيلي، دار الخير -

 .عالم الفوائد تحقيق: محمد عزير شمس، مجمع الفقه اإلسالمي، جدة، دار الفوائد، :19
 .النفائس طبعة أخرى: تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار -
 .المؤيد أخرى: تحقيق: بشير محمد عيون، دار البيان، مكتبة طبعة -
 .علي الجمل، دار اليقين طبعة أخرى: تحقيق: ماهر منصور عبد الرازق وكمال علي -
 .الهاللي، مكتبة الرشد طبعة أخرى: تحقيق: سليم بن عيد -
 .الصبابطي، دار الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: عصام الدين -
 .الكتاب العربي أخرى: محمد عثمان الخشت، دارطبعة  -
  .الريان طبعة أخرى: تحقيق: الداني بن منير آل زهوي، مؤسسة -
 .السميع، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: خالف محمود عبد -

الفقه اإلسالمي، جدة، ودار عالم  تحقيق: علي بن محمد العمران، مجمع بدائع الفوائد، :20
 .فوائدال

 .المنيرية، مصر طبعة أخرى: المطبعة -
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وعدنان درويش، دار الكتاب العربي، بيروت،  طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد االسكندراني -
 .لبنان
محمد عبد القادر الفاضلي وأحمد عوض أبو الشباب، المكتبة  :طبعة أخرى: تحقيق -

  .العصرية
  .ار الحديث، القاهرةطبعة أخرى: تحقيق: سيد عمران وعامر صالح، د -
 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: أحمد عبد السالم، دار الكتب -

الفقه  تحقيق: زايد بن أحمد النشيري، مجمع حادي األرواح إلى بالد األفراح، :21
 [هـ745 اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد. ]ويسّمى كتاب صفة الجنة وقد ألّفه عام

 .مطبعة محمد علي صبيح، مصر محمود حسن الربيع،طبعة أخرى: تحقيق:  -
 .وفاروق حسن الترك، دار ابن حزم طبعة أخرى: تحقيق: فواز أحمد زمرلي -
 .الكتاب العربي طبعة أخرى: تحقيق: الشيخ خليل شيحا، دار -
 .الرسالة طبعة أخرى: تحقيق: علي الشربجي وقاسم النوري، مؤسسة -
 .القاهرة ين الصبابطي، دار الحديث،طبعة أخرى: تحقيق: عصام الد -
 .كثير طبعة أخرى: تحقيق: يوسف علي بديوي، دار ابن -
 .الكتب العلمية طبعة أخرى: تحقيق: زكريا عميرات، دار -

بن غازي مرحبا، مجمع الفقه  تحقيق: إسماعيل ع َدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، :22
  .اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد

 .اإلمام خرى: تصحيح: زكريا يوسف، مطبعةطبعة أ -
 .العصرية طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة -

العدوي،  تحقيق: مسعد بن كامل، قدم له: مصطفى روضة المحبين ونزهة المشتاقين، :23
 دار ابن رجب

 .مصر طبعة أخرى: أحمد عبيد، مطبعة السعادة، -
 .كثير، سوريا بديوي، دار ابنطبعة أخرى: يوسف علي  -
  .دار الكتاب العربي طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد االسكندراني، -
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  .الكلم الطيب دار مستو، طبعة أخرى: تحقيق: د.محيي الدين ديب -
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان طبعة أخرى: تحقيق: أحمد شمس الدين، دار -

علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، دار ابن  :حقيقت الشيطان، إغاثة اللهفان من مصايد :24
  .الجوزي، الدمام

 .الرياض طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، -
 .اإلسالمي ، المكتبمحمد حسيني عفيفي :طبعة أخرى: تحقيق -
  .طبعة أخرى: تحقيق: ماهر ثمالوي، مؤسسة الرسالة -
  .العربي دار الكتاب طبعة أخرى: تحقيق: خالد عبد اللطيف، -
 .الجديد طبعة أخرى: تحقيق: محمد أحمد عيسى، دار الغد -

 .اإلسالمي تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب الروح، :25
النبوي، مصر، ودار  طبعة أخرى: تحقيق: د.بسام علي سالمة العموش، دار الهدي -

 .الفضيلة، السعودية
 .ي، دار الكتاب العربياإلسكندران طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد -
 .األرقم طبعة أخرى: تحقيق: أحمد الزغبي، دار -
 .ابن كثير طبعة أخرى: تحقيق: يوسف علي بديوي، دار -
 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: د.السيد الجميلي، دار الكتاب -
  .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد إسكندر يلدا، دار الكتب -

 .الفوائد تحقيق: عدنان بن صفا خان، دار عالم الصالة،حكم تارك  :26
  .كثير، سوريا طبعة أخرى: تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، دار ابن -
 .القاهرة طبعة أخرى: المطبعة السلفية، -
  .دار الكتب العلمية طبعة أخرى: تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، -

الفقه اإلسالمي، جدة،  ن محمد العمران، مجمع، تحقيق: علي برفع اليدين في الصالة :27
 .دار عالم الفوائد

 .بيروت إياد بن عبد اللطيف القيسي، دار البشائر اإلسالمية، :طبعة أخرى: تحقيق -
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الرحمن بن حسن قائد، مجمع  تحقيق: عبد ،الغضبان إغاثة اللهفان في حكم طالق :28
 .الفوائد الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم

بيروت، ومكتبة فرقد الخاني،  ة أخرى: تحقيق: محمد عفيفي، المكتب اإلسالمي،طبع -
 .الرياض

  .محمد جمال الدين القاسمي، مكتبة القاهرة، مصر :طبعة أخرى: تحقيق -
 .عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق :تحقيق المولود، تحفة المودود بأحكام :29
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار  :تحقيق العالمين، إعالم الموقعين عن رب :30

 .ابن الجوزي
  .محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر :طبعة أخرى: تحقيق -
  .عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، بيروت :طبعة أخرى: تحقيق -
 .ة، ييروتمحمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمي :طبعة أخرى: تحقيق -

ثالثة أسماء: إعالم الموقعين، أعالم الموقعين، معالم الموقّعين،  فائدة: ذُكر لهذا الكتاب
واألّول أشهرها، والثالث ذكره استعمله ابن القّيم في مواضع من كتبه أشار  ولكل اسم منزعه،

  .فيها إليه
نظائر في أسماء  ن، ولهقال الشيخ بكر أبو زيد: )غير ممتنع أن يسّمي المؤّلف كتابه باسمي

  .(مؤلفاته
أحمد الحمد، مجمع الفقه  تحقيق: نايف بن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، :31

  .اإلسالمي، جدة، دار عالم الفوائد
 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب -
  .ميالمكتب اإلسال طبعة أخرى: تحقيق: صالح أحمد الشامي، -
 .دمشق طبعة أخرى: مطبعة االتحاد الشرقي، -
  .القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: سيد ابراهيم صادق، دار الحديث، -
 .دار البيان طبعة أخرى: تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة -
  .طبعة أخرى: تحقيق: علي دندل، دار الكتاب العربي -
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 .بيروت العلمية،طبعة أخرى: تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب  -
الفقه اإلسالمي، جدة، دار عالم  زائد بن أحمد النشيري، مجمع :تحقيق الفروسية، :32

  .الفوائد
 .مشهور بن حسن آل سلمان، دار األندلس، حائل :طبعة أخرى: تحقيق -
 .العطار، دار الكتب العلمية طبعة أخرى: تحقيق: عزت -

د البكري وشاكر بن توفيق العاروري، رمادى يوسف بن أحم :تحقيق الذمة، أحكام أهل :33
 .الدمام للنشر،

  .جامعة دمشق طبعة أخرى: تحقيق: صبحي الصالح، مطبعة -
عثمان جمعة ضميرية، مجمع الفقه  :تحقيق والنصارى، هداية الحيارى في أجوبة اليهود :34

 .الفوائد اإلسالمي، جدة، دار عالم
 .القلم ودار الشامية، جدة الحاج، دارطبعة أخرى: تحقيق: محمد أحمد  -
  .النبوية طبعة أخرى: الجامعة اإلسالمية، المدينة -

 .العاصمة، الرياض تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمد، دار الكالم على مسألة السماع، :35
الكتاب الجديد،  تحقيق: د. صالح الدين المنجد، دار أسماء مؤلفات ابن تيمية، :36
 .بيروت

 
  :ا ُجمع لهومم
 محمد حامد الفقي :جمع: محمد أويس الندوي، اعتنى به التفسير القيم، :1
جمعه وإعداده  جمع علي بن حمد الصالحي، وقد مكث في الضوء المنير على التفسير، :2

النور بالتعاون مع دار  خمسة عشر عاماً ومات رحمه اهلل بعد أن دفعه للمطبعة، نشرته مؤسسة
 .السالم

  .الجوزي، الدمام جمع: يسري السيد محمد، دار ابن بدائع التفسير، :3
العربية واإلسالمية بإشراف  تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث تفسير القرآن الكريم، :4

 .بيروت الشيخ إبراهيم رمضان، مكتبة الهالل،
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 .الغد جمع: محمد أحمد عيسى، دار أسماء اهلل الحسنى، :5
العزيز بن داخل  جمع وإعداد: عبد شرح أسماء اهلل الحسنى، المرتبع األسنى في :6

 .[إلكترونية المطيري، معهد آفاق التيسير، ]لم ُيطبع بعد، وله نسخة
 .القلم جمع وإعداد: صالح بن محمد الشامي، دار فصول في االعتقاد، :7

 
  :ومما أفرد من بعض كتبه

 .مكتبة الصحابة، طنطا، مصر بن محمد،تحقيق: أبي حذيفة إبراهيم  األمثال في القرآن، :1
أفردها قديما بعض علماء نجد في رسالة سماها  وهي مستّلة من كتاب إعالم الموقعين، وقد

  .وطبعت في المطبعة السلفية بمصر ""درر البيان في تفسير أمثال القرآن
كام كتاب نيل المرام من تفسير آيات األح طُبع مع الرسول، بلوغ السول من أقضية :2

  .ُمستّل من كتاب إعالم الموقعين لصّديق حسن خان، طبعة هندية قديمة، وهو
  .من كتاب بدائع الفوائد، وقد طبع في مصر مفرد المعوذتين، تفسير :3
تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،  األسماء الحسنى، فائدة جليلة في قواعد :2

 [الفوائد غراس، الكويت. ]مفردة من كتاب بدائع
  .أحكام الذمة تحقيق: صبحي الصالح، مفردة من كتاب شرح الشروط العمرية، :4
 .[األوقاف السعودية بدون بيانات الكتاب منشور على موقع وزارة] صفات المنافقين، :3
مفرد من ] .العصرية، صيدا، لبنان تحقيق: محمد األنور البلتاجي، المكتبة الطب النبوي، :4

 [زاد المعاد
 .وائل أحمد عبد الرحمن، المكتبة التوفيقية :طبعة أخرى: تحقيق -
الغني عبد الخالق ود.عادل األزهري ومحمود فرج العقدة، دار  طبعة أخرى: تحقيق: عبد -

  .الفكر، بيروت
 

 :ومما ُنسب إليه خطأ
 تحقيق: د.محمد عثمان الخشت، ]ال تصحّ  القرآن وعلم البيان، الفوائد المشوق لعلوم :1
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هـ(، وقد طُبعت 698ابن القيم، وإنما هو مقّدمة تفسير ابن النقيب )ت: نسبة الكتاب إلى
 [سعيد بتحقيق د.زكريا

  .النعساني، مطبعة السعادة، مصر طبعة أخرى: تصحيح: محمد بدر الدين -
الكتاب البن القيم، والمشهور أنه  مطبعة التقّدم العلمية، وال تصّح نسبة أخبار النساء، :2

إليه، قال األستاذ عبد الغني عبد  بن الجوزي على خالف في صحة نسبة الكتاب المطبوعال
أخبار النساء" المنسوب له إنّما هو " : )إن كتاب-فيما نقله الشيخ بكر أبو زيد –الخالق 

  .(كتاب "النساء" ألبي الفرج األصفهاني البن الجوزي قد اختصره مع تجريد أسانيده من
زيد إلى أّن البن الجوزي أكثر من كتاب في شأن النساء، وأّن  بكر أبووقد خلص الشيخ 

 .أخبار النساء" يفتقر إلى توثيق النسبة" الكتاب المطبوع باسم
 

 :(هـ756علي بن عبد الكافي السبكي )ت:  تقي الدين أبو الحسن
َكم من حديث رُف عَ  :1 البشائر اإلسالمية، كيالني محمد خليفة، دار  :تحقيق الَقلم، إبراز الح 

 .بيروت
 .عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية محمد :تحقيق السبكي، فتاوى :2
دار الكتب العلمية، بيروت.  محمود أمين السيد، :تحقيقالمنهاج، اإلبهاج في شرح :3

 [الوهاب ]شاركه ولده القاضي عبد
األزهرية، القاهرة، ودار ابن الكليات  طبعة أخرى: تحقيق: د.شعبان محمد إسماعيل، مكتبة -

 .حزم
د.أحمد جمال الزمزمي نور الدين عبد الجبار صغيري، دار البحوث  :طبعة أخرى: تحقيق -

 .وإحياء التراث، دبي للدراسات اإلسالمية
 
 :(هـ758الرحمن بن أحمد الحنبلية )ت: مريم بنت عبد ست القضاة أم محمد ·

 .السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرةمجدي  :، تحقيقمريم مسند أمة اهلل :1
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 :(هـ761ت:) أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي صالح الدين ·
 .بيروت ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب،جامع التحصيل :1
مكتبة عبد الباسط مزيد،  تحقيق: د.رفعت فوزي عبد المطلب، علي كتاب المختلطين، :2

 .الخانجي، القاهرة
 .والحكم مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني، مكتبة العلوم :تحقيق الفوائد، إثارة :3
عبد الرحيم محمد أحمد  :تحقيق الصحبة، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف :4

 .القشقري، دار العاصمة، الرياض
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد  أنس، سباعيَّات حديث  اإلمام مالك  بن   بغية الملتمس في :5

 .بيروت السلفي، عالم الكتب،
أحمد أيوب محمد  :تحقيق المبتكرة، المسلسالت المختصرة المقدمة أمام المجالس :6

 . الفياض، الكتب العلمية، بيروت
تحقيق: مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهراني،  المواضع المشكلة، التنبيهات المجملة على :7

 .النبوية إلسالمية بالمدينةالجامعة ا
عبد الرحمن محمد أحمد  :تحقيق المصابيح، النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث :8

 .القشقري
 .حسن عبد الحميد، دار ابن القّيم ودار ابن عّفان، األردن طبعة أخرى: تحقيق: علي بن -
 [حجر البنمحلقاً بكتاب هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ]

 تحقيق: حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان، الفصول المفيدة في الواو المزيدة، :9
 .األردن
د.إبراهيم محمد السلفيتي، دار  :تحقيق الفساد، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي :10

 .الكويت الكتب الثقافية،
إحياء  األشقر، جمعية تحقيق: د. محمد سليمان إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة، :11

 .التراث اإلسالمي، الكويت
بدر الزمان محمد شفيع النيالي، مكتبة  :تحقيق الصالحات، جزء في تفسير الباقيات :12
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 .السعودية األيمان، المدينة المنورة،
 
 :(هـ762الحنفي )ت: عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري الحكري ·

 .القلم، الدار الشامية ، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح،المصطفىاإلشارة إلى سيرة  :1
 كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية :تحقيق ماجه، شرح سنن ابن :2

 .السعودية
د.باسم فيصل أحمد  :تحقيق للخطيب، "انتخاب كتاب "من وافقت كنيته اسم أبيه :3

 .والتراثالجوابرة، مركز المخطوطات 
أبي عبد الرحمن عادل بن محمد وأبي محمد أسامة بن  :تحقيق الكمال، إكمال تهذيب :4

التراجم الساقطة من كتاب " والنشر، القاهرة، ثم طُبع كتاب إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة
( 1425 - 1424طالب وطالبات مرحلة الماجستير )لعام  :تحقيق ،"الكمال إكمال تهذيب

الملك سعود، إشراف: د. َعل ي بن عبد اهلل الصياح، دار  جامعة -لتفسير والحديث شعبة ا
 .الرياض المحدث،

 
 :(هـ762ت:) جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي ·

تقديم: عبد اهلل بن عبد  ، تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشى،تخريج أحاديث الكشاف :1
 .الرياض خزيمة،الرحمن السعد، دار ابن 

بيروت، ودار القبلة  ، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر،نصب الراية :2
 .السعودية للثقافة اإلسالمية، جدة،

 .القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، -
 
 :(هـ764ت:) صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ·

 .دار إحياء التراث، بيروت ، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،الوافي بالوفيات :1
 .السيد الشرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة :تحقيق التحريف، تصحيح التصحيف وتحرير :2
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د.علي أبو زيد، د.نبيل أبو عشمة، د.محمد موعد،  :تحقيق النصر، أعيان العصر وأعوان :3
 .المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، سوريا دار الفكر د.محمود سالم محمد،

تحقيق : إحسان  حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب، تحفة ذوي األلباب فيمن :4
  .منشورات وزارة الثقافة، سوريا بنت سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصام،

ابراهيم، المكتبة  محمد أبو الفضل :زيدون، تحقيق تمام المتون في شرح رسالة ابن :5
 .بيروت العصرية، صيدا،

  .طبعة أخرى: دار الفكر العربي -
 .حبيب مطلق، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع تحقيق: ألبير توشيع التوشيح، :6
  .محمَّد علي ُسلطاني، مجمَّع الل غة العربيَّة، دمشق تحقيق السائر، نصرة الثائر على المثل :7
 .محمد عايش، دار األوائل، سوريا :تحقيق الخال، في وصفكشف الحال  :8
  .سعد الدين طبعة أخرى: تحقيق: سهام صالن، دار -

 .األردن تحقيق: د.عبد الرزاق حسين، دار عمار، عمان، الشعور بالعور، :9
الكتب العلمية،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار نكت الهميان في نكت العميان، :10
 .بيروت
األديب األستاذ الشيخ محمد أبو الفضل محمد  :تحقيق الباكي، لوعة الشاكي ودمعة :11

 .مصر هارون، المطبعة الرحمانية،
 .مصر بوالق، قهر الوجوه العابسة بذكر نسب الجراكسة، :12

 
 :(هـ765الحسيني )ت: شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة ·

تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة  رجال الكتب العشرة،التذكرة لمعرفة  :1
  .الخانجي، القاهرة

عبد المعطي  تحقيق: د الرجال، اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند اإلمام أحمد من :2
 .باكستان أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي،

 .بيروت ية،، دار الكتب العلمذيل تذكرة الحفاظ :3
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 .بيروت طبعة أخرى: دار إحياء التراث العربي، -
 
 (هـ767نجل ابن القيم( )ت:) برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ·

 .بن محمد المديفر، دار النوادر تحقيق: عبد اهلل تحقيق القول في سنة الجمعة القبلية، :1
 
 :(هـ771بن عبد الكافي السبكي )ت: علي تاج الدين القاضي عبد الوهاب بن ·

د.محمود محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو،  :، تحقيقالكبرى طبقات الشافعية :1
 .مصر دار هجر للطباعة والنشر،

 تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، :2
 .الموجود، عالم الكتب، بيروت

 .عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت :تحقيق والتعديل، الجرح قاعدة في :3
 .عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت :تحقيق المؤرخين، قاعدة في :4
د.بشار عواد، رائد يوسف العنبكي، مصطفى إسماعيل األعظمي،  :تحقيق الشيوخ، معجم :5

 .اإلسالمي دار الغرب
محمد معوض، دار الكتب  ق: عادل أحمد عبد الموجود وعليتحقي األشباه والنظائر، :6

 .العلمية، بيروت
 

  :ومما ُجمع له
د.محمود محمد  :تحقيق إسنادا، األحاديث التي في اإلحياء ولم يجد لها السبكي :1

 .مصر الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر،
 
 :(هـ774ت:) الدمشقيأبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشّي  ·

 .للنشر والتوزيع تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة تفسير القرآن العظيم، :1
وصل فيه إلى آية ] .إسحاق الحويني، دار ابن الجوزي، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: أبي -
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 [من سورة البقرة وطبع في مجلدين بتخريج مطّول 87
اختصر تخريج ] .ياسين، دار ابن الجوزي، الرياضبشير  طبعة أخرى: تحقيق: د.حكمت -

  .[الحويني فكان في مجلد، وأكمل تحقيق الكتاب أبي إسحاق
  .إبراهيم البنا، دار ابن حزم، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: د.محمد -
أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، دار  طبعة أخرى: تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد -

 .الشعب، مصر
 .الوهاب عبد اهلل ومحمد الصديق، مطبعة الفجالة الجديدة ة أخرى: بعناية: عبدطبع -
 .محمود حسن، دار الفكر :طبعة أخرى: تحقيق -
  .الشيخ، مؤسسة قرطبة طبعة أخرى: تحقيق: جماعة من المحققين، مكتبة أوالد -
  .طبعة أخرى: بعناية: محمد رشيد رضا، دار المنار -
 [لصديق حسن خان على هامش تفسير فتح البيان] .األميرية، مصر طبعة أخرى: المطبعة -
دار الكتب العلمية، منشورات محمد  طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسين شمس الدين، -

 .علي بيضون، بيروت
أبي إسحاق الحويني األثري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع: دار  :تحقيق القرآن، فضائل :2

 .السعودية ماجد عسيري، جدة،
د.عبد الملك بن عبد اهلل الدهيش،  :تحقيق َسنن، جامع المسانيد والسنن الهادي ألقوم :3

 . دار خضر، بيروت
مطرأحمد آل ناصرالزهراني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  :تحقيق ،الفاروق مسند :4

 [علمية ]رسالة
 .ورة، مصرالوفاء، المنص طبعة أخرى: تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار -
  .طبعة أخرى، دار الفالح-

 .الميمان، الرياض تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار اختصار علوم الحديث، :5
 الدولية تحقيق: أحمد محمد شاكر، المعراج

طبع بعنوان: الباعث الحثيث شرح اختصار ] طبعة أخرى: شرح وتصحيح: أحمد شاكر، -
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 [الحديث علوم
أضاف ] مكتبة المعارف، حسن عبد الحميد الحلبي، طبعة أخرى: تحقيق: علي بن -

 [واأللباني المحقق إليها تعليقات أحمد شاكر
تحقيق: د.شادي بن  والمجاهيل، التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء :6

 .للبحوث والدراسات اإلسالمية، اليمن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان
تحقيق: عبد الغني بن حميد بن  ابن الحاجب، بمعرفة أحاديث مختصرتحفة الطالب  :7

 .مكة المكرمة محمود الكبيسي، دار حراء،
 .التركي، دار هجر، القاهرة تحقيق: عبد اهلل بن عبد المحسن البداية والنهاية، :8
ط وعلي أبو زيد، راجعه: الشيخ عبدالقادر األرناؤو  طبعة أخرى: تحقيق : محي الدين مستو -

 .كثير ود.بشار عواد، دار ابن
  .طبعة أخرى: تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة -
  .بيضون، دار المؤيد طبعة أخرى: تحقيق: عبد الرحمن األثري ومحمد غازي -
  .الدولية طبعة أخرى: تحقيق: حسان عبد المنان، بيت األفكار -
 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث -

 .القاهرة تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التأليف، قصص األنبياء، :9
سامي بن محمد بن جاد اهلل، دار  :تحقيق الحمام، اآلداب واألحكام المتعلقة بدخول :10

 .الوطن، الرياض
محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو، مؤسسة  :تحقيق الرسول، الفصول في سيرة :11
 .القرآن علوم

زينهم محمد عزب، مكتبة  تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد طبقات الشافعيين، :12
 .الثقافة الدينية

  :تحقيق على أهل الشرك، أحاديث التوحيد والرد :13
مؤسسة الرسالة،  ، تحقيق: عبد اهلل عبد الرحيم عسيالن،الجهاد االجتهاد في طلب :14
 .بيروت
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وعلي حسن البوالقي، وعلي إسماعيل المسالوي،  حسن ربيع، طبعة أخرى: تحقيق: محمود
 [هـ1347قديمة، عام  طبعة] .القاهرة جمعية التأليف والنشر األزهرية،

 .الرسالة، بيروت تحقيق: بهجت أبو الطيب، مؤسسة إرشاد النبيه في أدلة التنبه :15
المطبوع جزء من الكتاب ] النوادر طالب، دار تحقيق: نور الدين كتاب األحكام الكبير، :16

 [كتاب األذان والمساجد واستقبال القبلة وصفة الصالة ويقع في ثالث مجلدات تشتمل على
  العزيز، سيرة عمر بن عبد :17
 .وسلم مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه :18

 
 

 :ُكتبه ومما أفرد من بعض
للطباعة والنشر والتوزيع، المعرفة  تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار السيرة النبوية، :1

 [والنهاية بيروت. ]من كتاب البداية
 .العربي طبعة أخرى: تحقيق: محمد المعتصم باهلل، الكتاب -

الجيل، بيروت. ]مفرد  تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار النهاية في الفتن والمالحم، :2
 [من البداية والنهاية

قيق: السيد إبراهيم أمين محمد، المكتبة تح عليه وسلم، معجزات النبي صلى اهلل :3
 .[والنهاية التوفيقية. ]مفرد من البداية

 
 :خطأ ومما ُنسب إليه

تحقيق:  دون إخوانه من األئمة، المسائل الفقهية التي انفرد بها اإلمام الشافعي من :1
 صندقجي، د.إبراهيم

)إن هذا الكتاب ليس لإلمام للكتاب:  قال الدكتور إبراهيم علي صندقجي في مقدمة تحقيقه *
حمكان الهمداني, المتوفى سنة خمس  ابن كثير, وإنما هو لإلمام الحسن بن الحسين بن

 .(أعلم وأربعمائة هجرية, واهلل
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 :(هـ774محمد بن هجرس ابن رافع السالمي )ت: تقي الدين ·

 .بيروت صالح مهدي عباس، د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، :، تحقيقالوفيات :1
 .بيروت تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر اإلسالمية، مشيخة البياني، :2

 
 
 :(هـ794الزركشي )ت: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر ·

إحياء الكتب العربية  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار البرهان في علوم القرآن، :1
 .القاهرة وشركائه،عيسى البابى الحلبي 

 .داغي، دار االعتصام، القاهرة تحقيق: علي محيي الدين علي القره معنى ال إله إال اهلل، :2
د.زين العابدين بن محمد بال فريج، أضواء  :تحقيق الصالح، النكت على مقدمة ابن :3

 .الرياض السلف،
الكتب العلمية،  عطا، دارتحقيق: مصطفى عبد القادر  التذكرة في األحاديث المشتهرة، :4

 .بيروت
تحقيق: د.رفعت فوزي عبد المطلب،  على الصحابة، اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة :5

 .القاهرة أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، مكتبة الخانجي،
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: سعيد األفغاني، المكتب اإلسالمي، -

 يق: أم عبد اهلل بنت محروس العسلي، وبإشراف زوجهاتحق ،األزهية في أحكام األدعية :6
 .أبي عبد اهلل محمود الحداد، دار الفرقان، مصر

 [بن عبد الرحمن الجبرين. ]رسالة علمية تحقيق: عبد اهلل شرح مختصر الخرقي، :7
 .العلمية، بيروت طبعة أخرى: دار الكتب -

 العاني، إشراف وزارة األوقاف والشؤونتحقيق: عبد القادر  ،بداية المحتاج شرح المنهاج :8
 .اإلسالمية بالكويت

وزارة األوقاف  تحقيق: تحقيق: د.عبد الستار أبو غدة، البحر المحيط في أصول الفقه، :9
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 .الكويتية
اهلل العاني، راجعه: عمر سلميان األشقر، وزارة  طبعة أخرى: تحقيق: عبد القادر عبد -

 .اإلسالمية األوقاف
 .الكتب العلمية، بيروت : تحقيق: د.محمد محمد تامر، دارطبعة أخرى -

 .قرطبة عبداهلل ربيع وسيد عبد العزيز، مؤسسة :تحقيق الجوامع، تشنيف المسامع بجمع :10
الرحيم، دار الكتب العلمية،  طبعة أخرى: تحقيق: أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد -

 [السبكي بيروت. ]شرح جمع الجوامع لتاج الدين
راجعه: عبد الستار أبو  تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، المنثور في القواعد الفقهية، :11

 .غدة، وزارة األوقاف الكويتية
 .حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية محمد :تحقيق :طبعة أخرى -

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، تحقيق: عبد القادر عبد اهلل العاني، خبايا الزوايا، :12
 .الكويت

 .مصر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، ،المساجد إعالم الساجد بأحكام :13
للطباعة والنشر،  تحقيق: د.أحمد فرج، دار الوفاء زهر العريش في تحريم الحشيش، :14

 .المنصورة، مصر
الفضيلة،  تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار ،المسافر الغرر السوافر عما يحتاج إليه :15
  .مصر

 
 :(هـ795أحمد ابن رجب الحنبلي )ت: الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن ·

 .طارق بن عوض اهلل، دار ابن الجوزي، الدمام :، تحقيقوالحكم جامع العلوم :1
 .شعيب األرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت :طبعة أخرى: تحقيق -
 .والتوزيع النور، دار السالم للطباعة والنشرد.محمد األحمدي أبو  :طبعة أخرى: تحقيق -

المقصود، مجدي  تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري، :2
المرسي، محمد بن  بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت
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بن عبد  ريعوض المنقوش، صالح بن سالم المصراتي، عالء بن مصطفى بن همام، صب
 .السعودية الخالق الشافعي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية،

 .دار ابن الجوزي، الدمام طبعة أخرى: تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد، -
 .مكتبة المنار، الزرقاء، األردن ، تحقيق: د.همام عبد الرحيم سعيد،شرح علل الترمذي :3
  .الرحيم سعيد، مكتبة الرشد د.همام عبد طبعة أخرى: تحقيق: -
 .البيروتي مكتبة دار طبعة أخرى: تحقيق: نور الدين عتر، -

  محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي :تحقيق معناها، كلمة اإلخالص وتحقيق :4
 .عماد طه فرة، دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر :طبعة أخرى: تحقيق -

د.وليد عبد الرحمن محمد آل فريان، دار عالم الفوائد، مكة  :تحقيق لبيك، شرح حديث :5
 .السعودية المكرمة،

جاسم الفهيد الدوسري،  :تحقيق األعلى، اختيار األولى في شرح حديث اختصام المأل :6
 .مكتبة دار األقصى، الكويت

 ، دار عمار،بن حسن عبد الحميد الحلبي علي :تحقيق الخلف، فضل علم السلف على :7
 .األردن

  .طبعة أخرى: تحقيق: أبي القاسم عبد العظيم، دار القبس -
 .الطباعة المنيرية، مطبعة النهضة ني بتصحيحها والتعليق عليها: إدارةطبعة أخرى: ع -

وعصام موسى هادي، دار الصديق،  تحقيق:محمد ناصر الدين األلباني لطائف المعارف، :8
 .والتوزيع دار طويق للنشر

 .الحديث، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: عبد اهلل عامر، دار -
  .العربي اإلسكندراني، دار الكتابطبعة أخرى: تحقيق: د.محمد  -
  .، دار ابن كثير، سورياياسين السواس :طبعة أخرى: تحقيق -

 تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، والتعريف بحال دار البوار، التخويف من النار :9
 .البيان، دمشق الطائف، ودار

 .مصر تحقيق: عاطف صابر شاهين، دار الغد الجديد، المنصورة، أهوال القبور، :10

http://www.almaktab-alislami.com/author.asp?id=%DA%E1%ED%20%C8%E4%20%CD%D3%E4%20%DA%C8%CF%20%C7%E1%CD%E3%ED%CF%20%C7%E1%CD%E1%C8%ED&mode=allwords
http://www.furat.com/?Prog=book&Page=authorinfo&aid=4139
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 .أسباب المغفرة :11
تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني،  أهل الغربة، كشف الكربة في وصف :12

 .القاهرة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،
أ.د.عبد اهلل بن عبد العزيز  :تحقيق الحجة، رؤية هالل ذي أحكام االختالف في :13

 .المكرمة الجبرين، دار عالم الفوائد، مكة
الرشد،  تحقيق: جندي محمود شالش الهيتي، مكتبة االستخراج ألحكام الخراج، :14

 .الرياض
 .اآلداب، جامعة جاسجو، بريطانيا طبعة أخرى: تحقيق: أبي سليم محمد عبد الرحيم، كلية -

المراقبة الثقافية، إدارة مساجد محافظة  تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، القواعد، :15
 .الكويت الجهراء،

 .العصرية للطباعة والنشر طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن رياض األحمد، المكتبة -
 .سالم، المكتبة التوفيقية طبعة أخرى: تحقيق: أبي مالك ابن السيد -
 .دار الكتب العلمية حمد علي البنا،طبعة أخرى: تحقيق: م -

 .إيهاب حمدي غيث، دار الكتاب العربي :تحقيق ضرار، القاعدة الذهبية ال ضرر وال :16
 .عبد القادر األرناؤوط، دار المأمون، دمشق :تحقيق باإلذاعة، الحكم الجديرة :17
 .عمار، عمانعلي حسن علي عبد الحميد، دار  :تحقيق والتعيير، الفرق بين النصيحة :18
تحقيق: الوليد بن عبد الّرحمن الفريان،  والرجال عند فقد األطفال، تسلية نفوس النساء :19

 .االسالمية مكتبة التوعية
 .سوريا ر الوثائق،، داالقادر أحمد عبد القادر عبد :طبعة أخرى: تحقيق -

العثيمين، مكتبة العبيكان،  تحقيق: د.عبد الرحمن بن سليمان ذيل طبقات الحنابلة، :20
 .الرياض
عاطف الحجازي، تقديم الشيخ مصطفى العدوي،  تحقيق: طارق بن ذم قسوة القلب، :25

  .دار الرسالة، القاهرة
دار  ؤاد الحلواني،ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن ف:طبعة أخرى -

http://www.furat.com/?Prog=book&Page=authorinfo&aid=161
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  .الفاروق، القاهرة
ضمن مجموع رسائل ابن رجب،  ،(الخشوع في الصالة) الذّل واالنكسار للعزيز الجبار :26

  .دار الفاروق، القاهرة تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني،
 .الحكمة تحقيق: مختار الجبالي، مجلة ذم الخمر، :27

تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار  طبعة أخرى: ضمن مجموع رسائل ابن رجب، -
  .الفاروق، القاهرة

 ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت ،الدرداء ورثة األنبياء شرح حديث أبي :28
  .بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

فؤاد  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن جائعان، شرح حديث ما ذئبان :29
  .دار الفاروق، القاهرةالحلواني، 

ضمن مجموع رسائل ابن رجب،  ،بعلمك الغيب شرح حديث عمار بن ياسر: اللهم :30
  .بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة تحقيق: طلعت

 ضمن مجموع رسائل ابن اإلسالم: ضرب اهلل مثالً صراطاً مستقيماً، شرح حديث مثل :31
  .ني، دار الفاروق، القاهرةرجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلوا

ضمن مجموع رسائل ابن رجب،  بخامة الزرع، غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن :32
  .فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة تحقيق: طلعت بن

ضمن مجموع  ،إذا كنز الناس الذهب والفضة جزء من كالم على حديث شداد بن أوس:33
  .طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرةرجب، تحقيق:  رسائل ابن

ضمن مجموع رسائل ابن رجب،  ،الحمى البشارة العظمي للمؤمن بأن حظه من النار :34
  .دار الفاروق، القاهرة تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني،

ضمن مجموع رسائل ابن رجب،  ،ثالث جزء من الكالم على حديث يتبع الميت :35
  .دار الفاروق، القاهرة ن فؤاد الحلواني،تحقيق: طلعت ب

بن فؤاد الحلواني، دار  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت صدقة السر، :36
  .الفاروق، القاهرة
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ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن  مسألة السماع، نزهة األسماع في :37
  .دار الفاروق، القاهرة فؤاد الحلواني،

مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت  ضمن العزيز، الملك بن عمر بن عبد سيرة عبد:38
  .بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

بن فؤاد الحلواني،  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت تفسير سورة النصر، :39
  .دار الفاروق، القاهرة

تحقيق: طلعت بن فؤاد ابن رجب،  ضمن مجموع رسائل تفسير سورة اإلخالص، :40
  .الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

ابن  ضمن مجموع رسائل مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم اإلسالم، :41
  .رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

حقيق: ابن رجب، ت ضمن مجموع رسائل القول الصواب في تزويج أمهات أوالد الغياب، :42
  .طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

بن  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت رسالة في رؤية هالل ذي الحجة، :43
  .فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن  الزكاة على الفور، قاعدة في إخراج :44
  .دار الفاروق، القاهرة فؤاد الحلواني،

مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق:  ضمن األربعة، الرد على من اتبع غير المذاهب :45
  .طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

بن  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت مختصر في معاملة الظالم السارق، :46
  .فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة

ابن رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار  ضمن مجموع رسائل أحكام الخواتيم، :47
  .الفاروق، القاهرة

بن فؤاد  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت شرح حديث إن أغبط أوليائي، :48
  .الحلواني، دار الفاروق، القاهرة
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ضمن مجموع رسائل ابن  العلماء، تعالى: إنما يخشى اهلل من عباده الكالم على قوله :49
  .دار الفاروق، القاهرة رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني،

ضمن مجموع  ،صلى اهلل عليه وسلم البن عباس نور االقتباس في مشكاة وصية النبي :50
  .رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة رسائل ابن

مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار ضمن  فضائل الشام، :51
  .القاهرة الفاروق،

، ضمن مجموع رسائل ابن رجب، القدس استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض :52
  .فؤاد الحلواني، دار الفاروق، القاهرة تحقيق: طلعت بن

  .لقاهرةا تحقيق: قسم التحقيق بدار الفاروق، ،الدلجة المحجة في سير :53
دار  ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني،:طبعة أخرى -

  .الفاروق، القاهرة
مطبعة الترقي الماجدية، مكة المكرمة  تحقيق: الشيخ عبد الرحمن أبو حجر،:طبعة أخرى -

  .(هـ1347)عام 
 

  :ومما جمع له
  .الحلواني، دار الفاروق، القاهرةبن فؤاد  تحقيق: طلعت رجب، مجموع رسائل ابن :1
 .اهلل بن محمد، دار العاصمة، الرياض جمع: طارق بن عوض روائع التفسير، :2

 
  :ومما أفرد له من بعض كتبه

لطائف المعارف، وقد طبع طبعة هندية  مستّل من رمضان، بغية اإلنسان في وظائف :1
  .زهير الشاويش وحذف منه ما رأى حذفه قديمة، ثم طبعه المكتب اإلسالمي في بيروت بعناية
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 · مصنفات المحدثين في القرن التاسع الهجري ·

 
ت: ) برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب األبناسي القاهري الشافعي -1

  :(هـ802
 تحقيق: صالح فتحي هلل، مكتبة الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه اهلل تعالى، :1

 .الرشد، الرياض
 

 :(هـ803ت:) أبو المحاسن يوسف بن موسى بن محمد الملطي -2
 .بيروت ، عالم الكتب،اآلثار المعتصر من المختصر من مشكل :1

 
 المعروف بابن الملّقنالدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  سراج -3

 :(هـ804ت:)
  .تحقيق: سمير طه المجذوب، دار عالم الكتب تفسير غريب القرآن، :1
اهلل بن  تحقيق: َعبد الّذهبي على ُمستدَرك أبي عبد اهلل  الَحاكم، مختصُر استدرَاك الحاف ظ :2

َمة، الرياض حمد اللَحيَدان وَسعد بن َعبد اهلل بن َعبد الَعزيز آل حميَّد، َدارُ   .الَعاص 
  .القاهرة تحقيق: عبد العال مسعد، دار الفاروق الحديثة، األربعين، المعين على تفّهم :3
  .العاصمة تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار األحكام، اإلعالم بفوائد عمدة :4
دار مصطفى،  محمد علي سمك أبو عبد اهلل وعلي بن إبراهيم بن:تحقيق :طبعة أخرى -

 .الكتب العلمية، بيروت

https://twitter.com/#!/aibndakhil
https://twitter.com/#!/aibndakhil
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وجمعة فتحي، وزارة الشؤون  خالد الرباط :تحقيق ،الصحيح التوضيح لشرح الجامع :5
 .اإلسالمية في قطر

 .المشيقح، دار غراس تحقيق: عبد العزيز بن أحمد
 تحقيق: عبد اهلل بحر الدين عبد اهلل، دار البشائر الرسول، غاية السول في خصائص :6

 .روتاإلسالمية، بي
 تحقيق: عبد اهلل بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر، الحديث، المقنع في علوم :7

 .السعودية
 .عمَّان تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد، دار عمَّار، الحديث، التذكرة في علوم :8
 تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال، دار البدر المنير، :9

 .الرياضالهجرة، 
الرشد،  ، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، مكتبةالمنير خالصة البدر :10

 .الرياض
محمد حسن إسماعيل، دار الكتب  تحقيق: محمد حسن الشافعي، التذكرة في الفقه :11

 .العلمية، بيروت
 سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، ، تحقيق: عبد اهلل بنالمحتاج تحفة :12

 .السعودية
المجيد السلفي، المكتب  ، تحقيق: حمدي عبدتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج :13

 .اإلسالمي، بيروت
البدراني،  تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم المنهاج، عجالة المحتاج إلى توجيه :14

 .األردن دار الكتاب، إربد،
مصطفى محمود األزهري، دار ابن القّيم ودار  :تحقيق األشباه والنظائر في قواعد الفقه، :15
  .عفان
 .بالقاهرة تحقيق: نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، األولياء، طبقات :16
 المنهاج من األسماء واألماكن واللغات اإلشارات إلى ما وقع فى :17
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دار األزهري وسيد مهنى،  ، تحقيق: أيمن نصرحملة المذهب العقد المذّهب في طبقات :18
 .الكتاب العلمية، بيروت

 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن -4

 :(هـ806ت:) العراقي
 .دار البشائر اإلسالمية، بيروت ، تحقيق: د.أسامة خياط،التقييد واإليضاح :1
المحسن الكتبي، المكتبة الرحمن محمد عثمان، محمد عبد  طبعة أخرى: تحقيق: عبد -

 .السعودية السلفية، المدينة المنورة،
 .اهلل شاهين، دار الكتب العلمية طبعة أخرى: تحقيق: محمد عبد -
 الطباخ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع طبعة أخرى: تحقيق: محمد راغب -
 .هنداوي، المكتبة العصرية طبعة أخرى: تحقيق: عبد الحميد -

محمد علي، دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: عبد القادرالتقريب لتثريب في شرحطرح ا :2
 .بيروت

  .طبعة أخرى: دار إحيار التراث العربي -
 .الرياض تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، المغني عن حمل األسفار، :3
 .دار ابن حزم، بيروت عن "تخريج أحاديث اإلحياء" باسم وقد طبع -

علي، دار الكتب العلمية،  تحقيق: عبد القادر محمد تقريب األسانيد وترتيب المسانيد، :4
 .بيروت

عبد المنعم رشاد، مكتبة السنة،  تحقيق: محمد المستخرج على المستدرك للحاكم، :5
 .القاهرة

عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل، دار الكتب  :تحقيق شرح التبصرة والتذكرة، :6
 .بيروت العلمية،

المنهاج،  تحقيق: السيد محمد بن علوي المالكي الحسني، دار النبوية، ألفية السيرة :7
 .بيروت
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 .الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض تحقيق: العربي العراقي، ألفية :8
 .، تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، دار ابن حزم، بيروتاألربعون العشارية :9

 .، تحقيق: محمد عبد المنعم رشاد، مكتبة السنة، القاهرةأمالي العراقي :10
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار  ذيل ميزان االعتدال، :11

 [بيروت. ]ملحقاً بميزان االعتدال للذهبي الكتب العلمية،
تكلة، مكتبة العبيكان، تحقيق: محمد زياد  أحاديث من أمالي الحافظ العراقي، خمسة :12

 .الرياض
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، مخطوط.]وله  التوسعة على العيال ألبي زرعة، :13

 [على الشبكة نسخة نصية
 

 :(هـ807بكر بن سليمان الهيثمي )ت: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي -5
  .القاهرةالقدسي، مكتبة القدسي،  ، تحقيق: حسام الدينالزوائد مجمع :1
  .دار الفكر طبعة أخرى: تحقيق: عبداهلل بن محمد الدرويش، -
  .تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت :طبعة أخرى -

 .تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت ،موارد الظمآن :2
 عبد السميع، دار الكتب العلمية، تحقيق: خالف محمود غاية المقصد في زوائد المسند، :3

 .بيروت
األعظمي، مؤسسة الرسالة،  تحقيق: حبيب الرحمن البزار، كشف األستار عن زوائد :4

 .بيروت
تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب  زوائد أبي يعلى الموصلي، المقصد العلي في :5

 .العلمية، بيروت
 

 :(هـ816ت:) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني -6
زوين، مكتبة  تحقيق: علي ،(المختصر في أصول الحديث) رسالة في أصول الحديث :1

http://www.afaqattaiseer.com/index.php/book/5984
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 (الرشد، الرياض. )مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح
 .اف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: جماعة من العلماء بإشر  التعريفات، :2
مصحح بمعرفة لجنة برئاسة الشيخ حسن  الديباج الُمَذهَّب في مصطلح الحديث، :3

 .البابي الحلبي وأوالده، مصر، باشر طبعه: محمد أمين عمران اإلنبابي، مطبعة مصطفى
حسين، وضع المعرب عن الفارسية: حامد  ،(مبادئ قواعد اللغة العربية) نحو مير :4

مجاهد صغير أحمد صودهوري، مدير  :الحواشي: عبد القادر أحمد عبد القادر، ضبطها
تصدرها الجامعة اإلسالمية فتية،  - الشهرية األدبية اإلسالمية« التوحيد»مكتب مجلة 

 .ماركيت، اندرقلعة، شيتاغونغ شيتاغونغ, بنغالديش، مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد
 .بيروت تحقيق: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، يجي،شرح مواقف اإل :5
الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  تحقيق: محمد محيي الدين عبد شرح السراجية، :6

 .وأوالده بمصر
عليه: عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح  طبعة أخرى: رتبه وعلق -

 .بمصراالعتماد  وأوالده بمصر، مطبعة
 .الكبرى والصغرى في المنطق :7
 .حقيق: د.رشيد أعرضي، دار الكتب العلميةت للتفتازاني، الحواشي على المطول :8

 
 :(هـ817الفيروزآبادي )ت: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب -7
 ، تحقيق: محمد المصري وحسان المصري، دار سعد الدين للطباعة والنشرالبلغة :1

 .والتوزيع
 .الكويت طبعة أخرى: تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء التراث، -

الرسالة  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة القاموس المحيط، :2
 .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

تحقيق: محمد علي النجار، المجلس  التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي :3
 .التراث اإلسالمي، القاهرة اإلسالمية، لجنة إحياء األعلى للشئون
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بن صالح المحمود الشافعي، مكتبة اإلمام البخاري  تحقيق: عبد العزيز الرافضة، الرد على :4
 .مصر للنشر والتوزيع،

  .تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض المغانم المطابة في معالم طابة، :5
 .التراث اإلسالمي اهلل بن إبراهيم األنصاري، إدارة إحياء تحقيق: عبد سفر السعادة، :6
  .طبعة أخرى: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، مصر -

  .يقال بالسين والشين تحبير الموشين في ما :7
  .دار الكتب العلمية، لبنان ،(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )جمع :8
نصية  مخطوط.]وله نسخة األبواب، ح منرسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحي :9

 [على الشبكة
 

 :(هـ826ت:) ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي -8
 .الوفاء تحقيق: د رفعت فوزي عبد المطلب، د. نافذ حسين حماد، دار كتاب المدلسين، :1

 
  .مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق: عبد اهلل نوارة، المراسيل تحفة التحصيل في ذكر رواة :2
 تحقيق: محمد ثامر الحجازي، دار الكتب جمع الجوامع، الغيث الهامع في شرح :3

 .العلمية، بيروت
  .تأليف طرح التثريب لوالده، وهو شرح لتقريب األسانيد وترتيب المسانيد وأكمل -
 

 :(هـ840إسماعيل البوصيري )ت: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن -9
بن  ، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسرإتحاف الخيرة المهرة :1

 .إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض
 .بن محمود بن إسماعيل، الرشد طبعة أخرى: تحقيق: عادل بن سعد، السيد -

 .بيروت ، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية،الزجاجة مصباح :2
 .علمية في الجامعة اإلسالمية حقق في رسائل الكبير للبيهقي، زوائد السنن :3
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 :(هـ841ت:) برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي سبط ابن العجمي -10

 .، تحقيق: يحيى شفيق حسن، دار الكتب العلمية، بيروتالتبيين ألسماء المدلين :1
 .بيروت داود الموصلي، مؤسسة الريان،طبعة أخرى: تحقيق: محمد إبراهيم  -

 .العربية، بيروت ، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب ومكتبة النهضةالكشف الحثيث :2
 .علي رضا، دار الحديث، القاهرة ، تحقيق: عالء الدينباالختالط االغتباط بمن رمي :3
 .الزرقاء، األردنالوكالة العربية،  طبعة أخرى: تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، -

تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار  المعلم بمن يقال إنه مخضرم، تذكرة الطالب :4
 .األثر، الرياض

  .الدار العلمية، دلهي، الهند :طبعة أخرى -
 

 محمد بن عبد اهلل بن محمد القيسي ابن ناصر الدين الدمشقي شمس الدين -11
 :(هـ842ت:)

 تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، مؤسسة الريان،، مجلس في حديث جابر :1
 .بيروت

 .بيروت تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، توضيح المشتبه، :2
معتوق وهاشم صالح مناع، دار  تحقيق: صالح يوسف الحبيب، سلوة الكئيب بوفاة :3

 .البحوث للدراسات اإلسالمية، اإلمارات
 .تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت الرد الوافر، :4
تحقيق: مشعل بن باني جبرين المطيري، دار ابن حزم،  أحاديث ستة في معان ستة، :5

 .بيروت
تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن  تنوير الفكرة بحديث بهز بن حكيم، :6

 .بيروت حزم،
الجبرين المطيري، دار ابن حزم،  شعل بن بانيتحقيق: م المنبر، عرف العنبر في وصف :7
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 .بيروت
مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن  :تحقيق األنفس في ترجمة عسعس، اإلمالء :8

 .حزم، بيروت
 .اللطيف بن محمد الجيالني، دار البشائر اإلسالمية تحقيق: عبد ختم كتاب الشفا، :9

  .، دار الوثائق، سورياعبد القادر أحمد عبد القادر :تحقيق برد األكباد عن فقد األوالد، :10
 [نصية على الشبكة مخطوط.]وله نسخة والمتون، األحاديث األربعون المتباينة األسانيد :11
  .دار القبلة مجلس في فضل عرفة، :12

 
القادر الحسيني العبيدي المقريزي )ت:  تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد -12
 :(هـ845
تحقيق: محمد عبد  والمتاع، إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة :1

 .العلمية، بيروت الحميد النميسي، دار الكتب
عدنان أبو زيد، دار البشائر تحقيق:  الساري في معرفة خبر تميم الداري، الضوء :2

 .اإلسالمية
 .عارف الدمشقي، مكتبة السنة، القاهرة تحقيق: أيمن بن مختصر الكامل في الضعفاء، :3
المنورة،  تحقيق: طه محمد الزيني، الجامعة اإلسالمية، المدينة تجريد التوحيد المفيد، :4

 .السعودية
الحديث. ]ضمن كتاب  قاسم، دارطبعة أخرى: تحقيق: رمضان البدري وأحمد مصطفى  -

 [رسائل المقريزي
 .القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: محمد عبد دول الملوك، السلوك لمعرفة :5
ضيفي عثمان عبد  تحقيق: عبد النعيم واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، البيان :6

 .النعيم، المكتبة األزهرية للتراث
 فردناد واسطون فيلد ) مستشرق ألماني(، جوتنجن، ألمانيا عام تحقيق: :طبعة أخرى -

1847 
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كتاب  طبعة أخرى: تحقيق: رمضان البدري وأحمد مصطفى قاسم، دار الحديث. ]ضمن -
  [رسائل المقريزي

 .مصطفى قاسم، دار الحديث، القاهرة تحقيق: رمضان البدري وأحمد رسائل المقريزي، :7
خليل المنصور، دار الكتب العلمية،  :تحقيق الخطط واآلثار، بذكر المواعظ واالعتبار :8

 .بيروت
  .طبعة أخرى: مكتبة الثقافة الدينية -

الهدف  تحقيق: صالح الورداني، هاشم، التنازع والتخاصم في ما بين بني أمية وبني :9
 .لإلعالم والنشر

  .طبعة أخرى: تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف -
ق: رمضان البدري وأحمد مصطفى قاسم، دار الحديث. ]ضمن كتاب أخرى: تحقي طبعة -

 [المقريزي رسائل
 .شبرا، مصر تحقيق: د.جمال محمد أبو زيد، دار ومكتبة الحرية، األقباط، تاريخ :9

تحقيق: د.جمال الدين الشيال  بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، اتعاظ الحنفاء :10
للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث  األعلى ود.محمد حلمي محمد أحمد، المجلس

 .اإلسالمي
رمضان البدري وأحمد  :تحقيق اإللمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك اإلسالم، :11

 [المقريزي مصطفى قاسم، دار الحديث. ]ضمن كتاب رسائل
ة، عثمان، مطبعة االمان تحقيق: د.محمد عبد الستار النقود، شذور العقود في ذكر :12

 .القاهرة، توزيع دار المعارف
 .بن هليل، المكتبة السلطانية، حائل، السعودية طبعة أخرى: تحقيق: سلطان -

  .للنشر تحقيق: د. أحمد السايح ود.سيد الجميلي، مركز الكتاب نحل عبر النحل، :13
 .بيروتالبشائر اإلسالمية،  تحقيق: سلطان بن هليل، المسمار، دار األوزان واألكيال، :14
 .الدين عز الدين علي، عالم الكتب تحقيق: د.محمد كمال العقود الفريدة، درر :15

 .لكتب العلميةعثمان، دار ا تحقيق: محمد :طبعة أخرى -
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 .الغرب اإلسالمي تحقيق: محمود الجليلي، دار:أخرى طبعة -
بون، ألمانيا. عناية: المستشرق سكوي،  العجيبة، الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت :16

 (بتحقيق بول مكلوج )كما طبعت
 

محمد بن عمر األسدي المعروف بابن قاضي شهبة  تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن -13
 :(هـ851)ت:

 .بيروت ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب،طبقات الشافعية :1
عدنان درويش، المعهد العلمي ، تحقيق (تاريخ ابن قاضي شهبة )اإلعالم بتاريخ اإلسالم :2

اختصره من تاريخه الكبير الذي ذّيل به على الذهبي ] .للدراسات العربية، دمشق الفرنسي
 [والبرزالي وغيرهم وابن كثير

  .تحقيق: أنور الشيخي ، دار المنهاج بداية المحتاج في شرح المنهاج، :3
 .بيروتالمحققين، دار النوادر،  طبعة أخرى: تحقيق: لجنة من -

، تخقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مؤسسة أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة :4
  .الريان
 .الغني، دار سعد الدين ودار كنان تحقيق: عارف بن أحمد عبد تاريخ مدينة دمشق، :5

 [للقالنسي ملحقاً بذيل تاريخ دمشق]
نور الدين محمود بن زنكي( ، تاريخ السلطان ) الكواكب الدرّية في السيرة النورية، :6

 .زايد، دار الكتاب الجديد تحقيق: محمد بن إبراهيم
 .[الشبكة مخطوط، وله نسخة على] .كّشاف القناع عن شوارد الطالق واالختالع:7
  .تحقيق: د.محسن غياض، جامعة بغداد طبقات النحاة واللغويين، :8

 
 :(هـ852العسقالني )ت: حجرأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن  -14
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة الغرباء  تخريج أحاديث األسماء الحسنى، :1

 .النبوية األثرية، المدينة
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 طبعة أخرى: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، وزهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، -

  .بيروت
 .الجوزي الحكيم محمد األنيس، دار ابنتحقيق: عبد  العجاب في بيان األسباب، :2
  .طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت -

 .أمين الزهري، دار الفلق، الرياض تحقيق: سمير بن األحكام، بلوغ المرام من أدلة :3
  .طبعة أخرى: تحقيق: نظر الفريابي، دار الصميعي، الرياض -
  .الفقي، مؤسسة الريان يق: محمد حامدطبعة أخرى: تحق -

الفريابي، دار طيبة، الرياض. ]بتعليقات الشيخين: عبد العزيز  تحقيق: نظر فتح الباري، :4
 [البراك ابن باز وعبد الرحمن

 .الرسالة، بيروت طبعة أخرى: أشرف على تحقيقه: شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة -
 عبد العزيز بن عبد اهلل ابن باز، وترقيم: محمد فؤاد عبدطبعة أخرى: تصحيح ومقابلة:  -

 [للتراث الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة. ]وأعادت تصويره دار الريان
الشبكة،  طبعة أخرى: المطبعة الميرية، بوالق. ]طبعة قديمة نادرة ولها نسخة مصّورة على -

 [المقّدمة ليقات ابن باز فيوأعادت تصويره مكتبة ابن تيمية في القاهرة مع وضع تع
 طبعة أخرى: نشرى: دار السالم، الرياض. ]مقابلة على طبعة بوالق والطبعة األنصارية -

 [والطبعة السلفية
 تحقيق: محب الدين الخطيب، وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، :طبعة أخرى -

 .بيروت
 [الهروي برواية أبي ذرّ ] .طبعة أخرى: تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد -
 [مضغوطة] طبعة أخرى: نشر: بيت األفكار الدولية -
 وقد قام الشيخ نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة بتخريج األحاديث التي ذكرها ابن حجر -

 في فتح الباري وأخرجه في كتاب سّماه "أنيس الساري" في أحد عشر مجلداً ، ونشرته

  .مؤسسة الريان ومؤسسة السماحة
عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب اإلسالمي، بيروت ودار  تحقيق: سعيد تغليق التعليق، :5
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 .األردن عمار، عمان،
 .الحكمي، دار العاصمة، الرياض تصحيح: عبد اهلل نخبة الفكر، :6
 .عماد كعكي، دار التوحيد، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: سعد بن -
 .الرياض اهلل الهبدان، دار ابن الجوزي،عبد  طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن -

 .تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، :7

 .عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض :طبعة أخرى: تحقيق -

 .أبو سليمان الندوي، اإليمان طبعة أخرى: تحقيق: مصطفى -
 .القاهرة تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، الدار الثقافية،طبعة أخرى:  -
 .الهند طبعة أخرى: تحقيق: عبد السالم المدني، المطبعة السلفية، -
 .طبعة أخرى: محمد غياث الصباغ، دار األلباب، دمشق -

 .الدمرداش، نزار مصطفى الباز طبعة أخرى: تحقيق: حمدي -
بيع بن هادي عمير المدخلي، الجامعة تحقيق: ر  النكت على كتاب ابن الصالح، :8

 [نشره دار الراية، ومكتبة الفرقان اإلسالمية، المدينة النبوية، ]وأعادت
 .ياسين الفحل، دار الميمان، الرياض طبعة أخرى: تحقيق: ماهر بن -

 .الرياض الثاني بن عمر بن موسى، أضواء السلف، تحقيق: محمد التلخيص الحبير، :9
  .تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة ودار المشكاةطبعة أخرى:  -

  .طبعة أخرى: تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم يماني المدني، المدينة النبوية -
  .محمد إسماعيل، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: د.شعبان بن -
 .العلمية معوض، دار الكتبالموجود وعلي  طبعة أخرى: تحقيق: عادل عبد -

تحقيق: السيد عبد اهلل هـاشم يماني المدني، دار  الدراية في تخريج أحاديث الهداية، :10
 .بيروت المعرفة،

تحقيق: عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش،  النكت الظراف على تحفة األشراف، :11
 [للمّزي ملحقاً بتحفة األشراف] .المكتب اإلسالمي، بيروت

 د.سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، :تحقيق المطالب العالية، :12
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 .السعودية
 .الوطن طبعة أخرى: تحقيق: غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم، دار -
 [األسانيد طبعة أخرى: تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، دار الباز. ]محذوفة -

السنة والسيرة، بإشراف د.زهير بن ناصر الناصر، خدمة  تحقيق: مركز إتحاف المهرة، :13
 .الشريف، المدينة النبوية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار  المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، :14
 [لشيوخه المعرفة. ]ترجمة

تحقيق: محمد  ،(لمفهرسالكتب المشهورة واألجزاء المنثورة )المعجم ا تجريد أسانيد :15
 .بيروت شكور المياديني، مؤسسة الرسالة،

تحقيق: د.زهير بن ناصر الناصر، دار المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، إطراف المسند :16
 .الطيب، بيروت ابن كثير، دمشق، ودار الكلم

 .الضياء طبعة أخرى: تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة -
حقق مسند ] .عطا اهلل بن عبد الغفار السندي، دار المعرفة، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: -

 [عنها فقط عائشة رضي اهلل
 .بيروت تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، ،اإلصابة في تمييز الصحابة :17

 .العلمية طبعة أخرى: تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب -
 .القاهرة مكتبة الخانجي،طبعة أخرى: نشر:  -
  .طبعة أخرى: تحقيق: طه بن محمد الزيني، مكتبة الكليات األزهرية -

بن عيد العبادي، دار العاصمة،  تحقيق: علي بن سليم اآلثار، اإليثار بمعرفة رواة :18
 .الرياض

ية. النبو  طبعة أخرى: تحقيق: سليمان بن عبد اهلل العريني، الجامعة اإلسالمية، المدينة -
 []رسالة علمية

 طبعة أخرى: تحقيق: قاسم أشرف، دار القرآن، كراتشي. ]ملحقاً بكتاب اآلثار لمحّمد بن -

 [حسن الشيباني
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 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، -
 .إبراهيم الزيبق، عادل مرشد، الرسالة :تحقيق تهذيب التهذيب، :19

 .الفكر، بيروتطبعة أخرى: دار  -

 .الهند طبعة أخرى: مطبعة دائرة المعارف النظامية، -
 .عوامة، دار الرشيد، سوريا تحقيق: محمد تقريب التهذيب، :20

 .دار العاصمة طبعة أخرى: تحقيق: أبي األشبال صغير الباكستاني، -

 .الرسالة طبعة أخرى: تحقيق: عادل مرشد، مكتبة -
 .اللطيف هاب عبدطبعة أخرى: تحقيق: عبد الو  -

 .اإلسالمية الفتاح أبو غدة، دار البشائر تحقيق: عبد لسان الميزان، :21
 .تيمية طبعة أخرى: تحقيق: غنيم عباس غنيم، دار ابن -
 .طبعة أخرى: تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي -

 .بيروت وأعادت نشره: مؤسسة األعلمي،طبعة أخرى: دائرة المعارف النظامية الهند،  -
طبعة أخرى: تحقيق: علي بن محمد معّوض وعادل بن أحمد عبد الموجود ود.عبد الفتاح  -
 .سنة أبو

د.إكرام اهلل إمداد الحق، دار  :تحقيق األئمة األربعة، تعجيل المنفعة برواية رجال :22
 .بيروت البشائر،

 .األردن مكتبة المنار، طبعة أخرى: تحقيق: د.عاصم القريوتي، -
 .مباركي طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن علي سير -
  .طبعة أخرى: تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم يماني المدني -
 .عزب، دار الصحوة، القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد زينهم -
  .طبعة أخرى: تحقيق: عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية -

بن محمد بن صالح السديري، مكتبة  تحقيق: عبد العزيز األلقاب، في نزهة األلباب :23
 .الرشد، الرياض

البجاوي، دار الكتب العلمية،  تحقيق: محمد بن علي المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير :24
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 .بيروت
تحقيق: طارق بن محمد العمودي، دار  نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، :25

 .الرياض الهجرة،
 .المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة تحقيق: د.عبد سلسلة الذهب، :26

 .بيروت تحقيق: عبد اهلل الليثي األنصاري، مؤسسة الكتب، الوقوف على الموقوف، :27
 .المعال طبعة أخرى: تحقيق: أم عبد اهلل بن محروس العسلي، مكتبة -

تحقيق: عبد اهلل بن محمد الدرويش،  في الذب عن مسند اإلمام أحمد، القول المسدد :28
 .دمشق دار اليمامة،

 .طبعة أخرى: مكتبة ابن تيمية، القاهرة -

 .تحقيق: د.عاصم بن عبد اهلل القريوتي، مكتبة المنار، عمان طبقات المدلسين، :29

 .مكتبة الملك فهد الوطنية طبعة أخرى: تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي، -

 .العلمية ومحمد أحمد عبد العزيز، الكتب تحقيق: عبد الغفار بن سليمانطبعة أخرى:  -
تحقيق: محمد بن عبد المعيد ضان، دائرة  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، :30

 .آباد، الهند المعارف العثمانية، حيدر
 .مصر مي،تحقيق: د.حسن حبشي، لجنة إحياء التراث اإلسال إنباء الغمر بأبناء العمر، :31

 .الدكن العلوي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، طبعة أخرى: تحقيق: عبد بن أحمد -
طبع ملحقاً بتفسير الكشاف، دار  الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، :32

 .الشبكة المعرفة، وله نسخة خطية متاحة على
  .مكتبة الرشد، الرياض تحقيق: علي العمران، ذيل التبيان لبديعة البيان، :33
أبو غدة، دار البشائر  تحقيق: د.عبد الستار الخليل، الجواب الجليل عن حكم بلد :34

  .اإلسالمية، بيروت
محمد الكمالي، دار  تحقيق: د. عبد الرؤوف بن الجواب الشافي عن السؤال الخافي، :35

  .البشائر اإلسالمية، بيروت
الحويني، مؤسسة  تحقيق: أبي إسحاق المسلم، باألربعون في ردع المجرم عن س :36
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 .الكتب الثقافية
 .طبعة أخرى: تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن -

مقبول، الدار السلفية،  تحقيق: صالح الدين السماع، اإلمتاع باألربعين المتباينة :37
  .الكويت

 .قطر الثقافة، الدوحة،طبعة أخرى: تحقيق: محمود الحاج مرير المياديني، دار  -
 .بيروت إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، طبعة أخرى: تحقيق: محمد حسن -

تحقيق: فراس محمد وليد ويس، دار  األحاديث العشرة العشارية االختيارية البن حجر، :38
 .اإلسالمية، بيروت البشائر

 .المكتب اإلسالمي، بيروتحمدي بن عبد المجيد السلفي،  :تحقيق األمالي المطلقة، :39

عبد المجيد السلفي، المكتب  تحقيق: حمدي بن ،(الحلبية) األمالي السفرية :40
 .اإلسالمي، بيروت

 .بيروت تحقيق: عواد خلف، مؤسسة الريان، :طبعة أخرى -
  .طبعة أخرى: تحقيق: صالح اللحام، مجلة الحكمة -

خليفة، مؤسسة قرطبة،  كيالني محمد  تحقيق: التسبيح، أمالي األذكار في فضل صالة :41
 .بيروت

 مخطوط. ]وله نسخة الحاجب، المنتخب من أمالي ابن حجر من تخريج مختصر ابن :42

 [نصية على الشبكة

تحقيق: صالح مقبول أحمد، مجمع البحوث اإلسالمية،  الزهر النضر في حال الخضر، :43
 .الهند جوغابائي، نيودلهي،

 .علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة تحقيق: الدكتور مصر،قضاة  رفع اإلصر عن :44

الحوت، دار  تحقيق: كمال يوسف التنوخي، نظم الآللي بالمائة العوالي لبرهان الدين :45
 .الكتب العلمية، بيروت

 .يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية تحقيق: كمال عوالي مسلم، :46

مشهور بن حسن آل سلمان، دار  :بي، تحقيقجزء في طرق حديث ال تسبوا أصحا :47



229 

 

 .عمان عمار،

المجيد  تحقيق: أبي عبد الرحمن عبد َمَسائل أَجاَب َعنها الَحافُظ ابن َحجر الَعسَقالني، :48
 .جمعة الجزائري، دار اإلمام أحمد، القاهرة

  .جميل عبد اهلل عويضة.د :تحقيق المس، الكالم على حديث امرأتي ال ترد يد :49
العجمي، دار  تحقيق: محمد بن ناصر قريش، لذة العيش في طرق حديث األئمة من :50

  .البشائر اإلسالمية، بيروت
عبد القادر بن عابدي النايلي، دار  ، تحقيق: أبي الفضلاألعياد جزء في التهنئة في :51

  .البشائر اإلسالمية، بيروت
عّزوق، دار البشائر اإلسالمية،  تحقيق: فريد بن عمر للحرم، فتوى في وقف مجاور :52
  .بيروت
تحقيق: حمدي بن عبد  ،العيني في شرح البخاري انتقاض االعتراض في الرد على :53

 .الرياض المجيد السلفي وصبحي بن جاسم السامرائي، مكتبة الرشد،
 ، تحقيق: محمد محمود خروج، دار الفاروق الحديث،المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية :54

 .لقاهرةا

عثمان الخشت، مكتبة الثقافة الدينية،  تحقيق: محمد الشيخة مريم، تخريج معجم :55
 [الشبكة مصر. ]وله نسخة نصية على

 مع تتّمة] تحقيق: د.شادي بن محمد آنعمان، دار الراية، تجريد الوافي بالوفيات، :56

 [البشتكي
 [بالوفيات زبدة تجريد الوافيبعنوان: ] .طبعة أخرى: تحقيق: محّمد عائش، دار أروقة -

تحقيق: فريد بن محمد فويلة، دار البشائر  الدراية في ما جاء في ماء زمزم من الرواية، :57
 .بيروت اإلسالمية،

تخريج: محمد بن ناصر الدين  هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، :58
 .عفان ابن القيم وادر ابنبن حسن عبد الحميد، دار  األلباني، تحقيق: علي

تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد، دار ابن القّيم  األجوبة على أحاديث المصابيح، :59
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 [الرواة ملحقاً بهداية] .ودار عفان
ملحقاً بذيل ] .تحقيق: محمد بن ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي :طبعة أخرى -

 [المصابيخ مشكاة
تحقيق: فريد بن محمد فويلة،  في طرق حديث الصائم والمجامع،نزهة الناظر والسامع  :60

 .اإلسالمية، بيروت دار البشائر
، تجقيق: عبد الرحمن بن حسن الزندي الكردي، حواشي تنقيح الزركشي على البخاري :61

 [علمية تجريد لهذه الحواشي حّقق في رسائل وللسخاوي] .العثمانية دار عالم الكتب والدار
تحقيق: محمد بن علي فهيم  اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة، اللمحة :62

 .الشرق بّيومي ، مكتبة زهراء
تحقيق:  موافقة الُخبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر البن الحاجب في الفقه، :63

 .السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض حمدي بن عبد المجيد

  .الكتاب العلمية أحمد بن فريد المزيدي، دار طبعة أخرى: تحقيق: -
تحقيق: جاسم الفهيد الدوسري،  معرفة الخصال المكّفرة للذنوب المقّدمة والمؤخرة، :64

  .اإلسالمية، بيروت دار البشائر

 .عسيري طبعة أخرى: تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، دار ماجد -

تحقيق: محمد بن أديب الجاو،  صح والوداد،المنّبهات على االستعداد ليوم المعاد للن :65
  .دار إقرأ
  .سوار، دار الحديث ، تحقيق: مروانوالترهيب مختصر الترغيب :66

 طبعة أخرى: تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي وعبد الحميد النعماني ومحمد عثمان، دار -

 .إحياء المعارف
 .القاهرة طبعة أخرى: تحقيق: محمد المجذوب، دار التراث، -
 .العالمية طبعة أخرى: تحقيق: عبد اهلل السيد بن أحمد حجاج، شركة السالم -

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار  نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، :67
  .ابن كثير
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 .الفيشاوي، دار الصحابة، طنطا تحقيق: أبي يحيى الوافدة، األجوبة الواردة على األسئلة :68
 .دمشق ة أخرى: تحقيق: عمرو بن علي عمر، دار الثقافة العربية،طبع -

تحقيق: محمد بن إبراهيم حفيظ الرحمن، الدار  األسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة، :69
 .الهند السلفية، بومباي،

العاصمة،  أحمد بن عصام الكاتب، دار :تحقيق بذل الماعون في فضل الطاعون، :70
 .الرياض
 .الرياض تحقيق: محمد بن أحمد معبد، دار الصميعي، المبثوث بخبر البرغوث،البسط  :71
تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين،  تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، :72

 [توزيع خيري] .المطابع األهلية لألوفست
  .طبعة أخرى: تحقيق: طارق بن عوض اهلل، مؤسسة قرطبة -
 .القاهرة محّمد الصديق الحسني، مكتبة التازي، د اهلل بنطبعة أخرى: تحقيق: عب -
  .طبعة أخرى: تحقيق: إبراهيم بن إسماعيل آل عصر، دار الكتب العلمية، بيروت -

ومحمد المعتصم باهلل  تحقيق: فّواز أحمد زمرلي تسديد القوس على مسند الفردوس، :73
  .البغدادي، دار الريان

دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.  تحقيق: علي بن محمد العمران، فتوى في القراءات، :74
 [الجزري ]ملحقاً بكتاب منجد المقرئين البن

تحقيق: د.محمد بن صامل السلمي، دار حراء، مكة المكرمة.  فتوى في كتابة التاريخ، :75
 [ريخالتا كبار علماء القرن التاسع الهجري في منهج كتابة ]ضمن مجموعة فتاوى لخمسة من

 .العربية طبعة أخرى: تحقيق: فؤاد السيد، مجلة معهد المخطوطات -
  .، تحقيق: عبد اهلل بن الصّديق الغماريقوة الحجاج في عموم المغفرة للُحّجاج :76
 .المري، دار ابن حزم ، تحقيق: هادي بن حمدالوتر كشف الستر عن حكم الصالة بعد :77

 
رديد المسعودي، دار عالم الكتب، الرياض. ]فوائد  ، تحقيق: د.محمد بنالمنتخب :78

 [للنووي انتخبها الحافظ من منهاج المحدثين
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 :(هـ855الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني )ت: بدر -15

 ، تحقيق: عبد اهلل محمود محمد عمر، دار الكتبعمدة القاري شرح صحيح البخاري :1

 [العلمية. ]مصورة عن الطبعة المنيرية

 .العربي طبعة أخرى: دار إحياء التراث -
 أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد، :تحقيق شرح سنن أبي داود، :2

 .الرياض
تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد،  العلم الهّيب في شرح الكلم الطّيب، :3

  .الرياض
 .شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: أيمن صالح الهداية، البناية شرح :4
 [هـ1345 طبعة قديمة عام]المطبعة اإلسالمية، الهور رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، :5
تحقيق: أبي تميم ياسر بن  نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، :6

  .إبراهيم، دار النوادر
 .المنهاجدار  طبعة أخرى: تحقيق: أرشد المدني، -

تحقيق: محمد حسن محمد حسن  مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار :7
 .العلمية، بيروت إسماعيل، دار الكتب

محمد باسل عيون السود، دار  :تحقيق ،المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية :8
 .العلمية الكتب

، جامعة فجال محمد بن محمود :تحقيق فرائد القالئد في شرح مختصر الشواهد، :9
 [علمية رسالة] .اليمن صنعاء،

 د.كرم محمد زرندح، الجامعة اإلسالمية، :تحقيق بمسائل التصريف، وسائل التعريف :10

 .غزة
  .نشر: مؤسسة المختار شرح المراح في التصريف، :11
عثمان، دار الطباعة  تحقيق: د.محمد حسن المائة، وسائل الفئة بشرح العوامل :12

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael/rasael&mode=researcher&id=4132
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  .المحمدية
تحقيق: د.محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، :13

 .المصرية العامة للكتاب القومية، الهيئة
تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، وزارة  السلوك في شرح تحفة الملوك، منحة :14

 .القطرية الشؤون اإلسالمية
تحقيق: د.هانس أرنست، دار إحياء الكتب  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، :15

  .وشركاه العربية، عيسى البابي الحلبي
فهيم محمد شلتوت، دار الكتب تحقيق:  السيف المهّند في سيرة الملك المؤّيد، :16

  .المصرية، القاهرة
بن محمد بن نمر  تحقيق: أحمد األسماء والكنى، كشاف القناع المرنى عن مهّمات :17

 .العلمي الخطيب، مركز النشر
 

 (هـ869 :زين الدين عبد الرحمن بن خليل بن سالمة األذرعي القابوني )ت -16

 .السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة تحقيق: مجدي بتكفير الذنوب، بشارة المحبوب :1

 عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، طبعة أخرى: تحقيق: أبي عمرو الحسيني بن -

 .بيروت

 
الكاف َيجي )ت:  محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي -17
 :(هـ879

 .الرياض زوين، مكتبة الرشد،تحقيق: علي  المختصر في علم األثر، :1
  .تحقيق: محمد مصطفى حسين الذهبي، مكتبة القدسي التيسير في قواعد علم التفسير، :2
  .جهداني، مجلة آفاق الثقافة والتراث تحقيق: عبد الواحد والخالص، الظفر :3
  .تحقيق: عثمان موافي، مركز البابطين األنموذج في بحث االستعارة، :4
  األرواح،منازل  :5
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  سيف القضاة على البغاة، :6
 إلى الحق وسبيل اإلحكام سيف الملوك والحّكام المرشد لهم :7
 .شرح قواعد اإلعراب :8
 شرح تهذيب المنطق :9

 المختصر في علم التاريخ :10
 

 :(هـ879قطلوبغا السودوني الحنفي )ت: زين الدين قاسم ابن -18

  .الحميد بن محمد الدرويش، دار النوادر، بيروت ، تحقيق: عبدغريب القرآن معجم :1
 [الشبكة مخطوط وله نسخة نصية على] .مسند عقبة بن عامر :2
عبد الكريم بكر الموصلي النعيمي، مكتبة دار الوفاء،  :تحقيق عوالي الليث بن سعد، :3
 .جدة

نعمان، مركز آل  تحقيق: شادي بن محمد بن سالم الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، :4
 .صنعاء النعمان للبحوث والدراسات،

 تحقيق: باسم بن فيصل الجوابرة، مكتبة المعال. ]رسالة من روى عن أبيه عن جده، :5

 [علمية
تحقيق: عبد الحميد بن محمد الدرويش، دار  القول المبتكر على شرح نخبة الفكر، :6

 [النظر ملحقاً بنزهة] .الفارابي، دمشق
تحقيق: محمد زاهد الكوثري، األلمعي فيما فات تخريج أحاديث الهداية للزيلعي،منية  :7

  .القاهرة مكتبة الخانجي،
تحقيق: جهاد بن سّيد المرشدي، دار  التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار، :8

  .الفاروق الحديثة، القاهرة
خليل الميس، دار  تحقيق: ضيائ يونس القدوري، التصحيح والترجيح على مختصر :9

 .الكتب العلمية
 .دمشق تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، تاج التراجم في طبقات الحنفية، :10
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نشر في ] تحقيق: أبي المنذر المنياوي على الجنازة في المسجد، أحكام الصالة :11
 [خطّية الشاملة عن نسخة

الشاملة عن  نشر في] المنذر المنياوي تحقيق: أبي من مسائل المياه، رفع االشتباه :12
 [نسخة خطّية

تحقيق: عبد الستار أبو غدة، دار البشائر  تحرير األقوال في صوم الست من شوال، :13
  .اإلسالمية، بيروت

 .دار البشائر اإلسالمية، بيروت تحقيق: عبد الستار أبو غدة، الكفاءة في النكاح، :14
  .تحقيق: محمد بن سعود المعيني، مطبعة اإلرشاد األيام،موجبات األحكام وواقعات  :15
الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش،  تحقيق: عبد الحميد محمد مجموعة الرسائل، :16

 .بيروت دار النوادر،

 

 :(هـ894 :أبو الخير محمد بن محمد الخيضري الدمشقي )ت -19

عنه من إبداله الشين في اآلذان ما نقل عن بالل بن رباح رضي اهلل  جزء في عدم صحة :1
 .بيروت البشائر اإلسالمية، تحقيق: جمال عزون، دار سينا،

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/#!/aibndakhil
https://twitter.com/#!/aibndakhil
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  كتب أهل الحديث في القرن العاشر

 
إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي الشافعّي )ت:  :أبو إسحاق برهان الدين الناجي -1

 :(هـ900
التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري وغيره من الوهم في   عجالة اإلمالء المتيسرة من :1

اهلل القناص، مكتبة  تحقيق: إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد والترهيب، كتابه الترغيب
 [علمية رسائل] .هـ1420 الرياض، المعارف،

 .طبعة أخرى: تحقيق: حسين عكاشة -
 

 :(هـ902محمد السخاوي )ت:  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن -2
عبد الكريم بن عبد اهلل الخضير، و د.  .تحقيق: د فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، :1

 [علمية رسائل] .هـ1426والتوزيع، الرياض،  محمد بن عبد اهلل الفهيد، دار المنهاج للنشر
 .تحقيق: صالح محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية :طبعة أخرى -
 .هـ1412الرياض،  طبعة أخرى: تحقيق: علي حسين علي، دار اإلمام الطبري، -
عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية،  :طبعة أخرى: تحقيق -

 .هـ1388
شرح العراقي على ألفية  هـ ومعها1303الهند، طبعة أخرى: طبعة حجرية في لكناو،  -

 .الحديث
تحقيق: علي الكندي، مؤسسة  شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي، :2

 .المتحدة بينونة، اإلمارات العربية
عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم  :تحقيق التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر، :3

 .هـ1418 الرياض، البخاري، دار أضواء السلف،
 .هـ1411 طبعة أخرى: تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، مكتبة التربية اإلسالمية، القاهرة، -
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ودار  دار اليسر عوامة، تحقيق: محمد القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، :4
 .المنهاج

 .هـ1397 نبوية،طبعة أخرى: نشر المكتبة العلمية، المدينة ال -
، تحقيق: محمد المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة :5

 .عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت
 .هـ1406دار الهجرة، بيروت،  :طبعة أخرى -

 تحقيق: محمد خير رمضان، دار ابن حزم، المسموعة، الجواهر المجموعة والنوادر :6
 .هـ1421

الحديث  تحقيق: محمد إبراهيم الحسين، دار الجواهر المكللة في األخبار المسلسلة، :7
 .الكتانية، المغرب، لبنان

 .عبدالفتاح فتوح، دار الفتح .طبعة أخرى: تحقيق: د -
 .دمشق طبعة أخرى: تحقيق: محمد يوسف، مجمع اللغة العربية، -

تحقيق: د.محمد إسحاق  األحاديث النبوية،األجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من  :8
 .هـ1418 محمد إبراهيم، دار الراية، الرياض،

 .هـ1416للتراث،  دار المأمون تحقيق: علي رضا، "الفتاوى الحديثية" طبعة أخرى: باسم -
 .تحقيق: مشعل بن باني المطيري األجوبة العلية عن األسئلة الدمياطية، :9

 مخطوط وي،أحاديث أجاب عنها السخا :10
تخريج محمد الزغلي، دار البيارق ودار  اعتنى به عصام الحرستاني، أشراط الساعة، :11

تصّرف الناشر، واسمه كما في الضوء  هـ. ]اختصار اسم الكتاب من1418عمار، األردن، 
 "التعّرض له من أشراط الساعة القناعة بما يحسن" الالمع
إبراهيم، مكتبة أوالد الشيخ للتراث،  المنعم ، تحقيق: عبدالغاية في شرح الهداية :12

 [شرح منظومة الهداية إلى علم الرواية البن الجزري] .القاهرة
 .القلم، الدار الشامية طبعة أخرى: تحقيق: محمد سيدي محمد محمد األمين، دار -
 .تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية :طبعة أخرى -
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رضوان محمد رضوان، دار الكتاب العربي،  :تحقيق سافر الحاج،االبتهاج بأذكار الم :13
 .هـ1371القاهرة، 

 مخطوط القول التام في فضل الرمي بالسهام، :14
 .مخطوط ارتياح األكباد بأرباح فقد األوالد، :15
تحقيق:  ،(إليّ  اإليضاح المرشد من الغّي في الكالم على حديث: )ُحبَِّب من دنياكم :16

 .اإلصباح الظفيري، دارسالم بن عمر 
 مخطوط للناس ما يعلم اهلل منه خالفه، رسالة في حديث من تزين :17
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم وذوي الشرف، استجالب ارتقاء الغرف بحب أقرباء :18

 .البشائر هـ، ثم نشرته دار1417بابطين، رسالة علمية، جامعة أم القرى،  تحقيق: خالد
 .النوادر تحقيق: أسامه الحريري، دار الشطرنج، حكمعمدة المحتج في  :19
هادي بن حمد المري، دار ابن حزم،  :تحقيق تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب، :20

  .هـ1415
 .مشهور بن حسن آل سلمان، مجلة الحكمة، العدد الرابع :طبعة أخرى: تحقيق -

 بن عبد الواحد الخميس، مكتبةتحقيق: عبد اهلل  بالوعد، التماس السعد في الوفاء :21
 .العبيكان، الرياض

تحقيق: مشهور بن حسن آل  السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، :22
 .العربية المتحدة سلمان، دار اإلمام مالك، أبو ظبي، اإلمارات

مان ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سل"الجواب الذي انضبط عن "ال تكن حلوا فتسترط :23
 .هـ1414 وأحمد الشقيرات، دار التوحيد، الرياض،

مخطوط تحقيق: عمرو علي عمر، الدار  االتعاظ بالجواب عن مسائل بعض الوعاظ، :24
 .هـ1409السلفية، بومباي، الهند، 

 مخطوط رسالة في قص األظافر، :25
 مخطوط العين بالمسرة الحاصلة بالثواب للميت واألبوين، قرة :26
للغنى ودعائه  الواردة في كرهه صلى اهلل عليه وسلم في الجمع بين األحاديثرسالة  :27
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 .مخطوط لبعض أصحابه بالغنى،
 .مخطوط حديث من تزين للناس ما يعلم اهلل منه خالفه، رسالة في :28
 .مخطوط النفائس الغريزة على الوصية الوجيزة، :29
  للرب بدعوات الكرب، التوجه :30
 مخطوط الذي لكثير من الفساق قاهر،الذيل الطاهر  :31
 مخطوط التنجيس عن الذيل الظاهر النفيس، دفع التلبيس ورفع :32
فضيلة العادلين من الوالة" ألبي نعيم، تحقيق: " بذيل تخريج أحاديث العادلين ألبي نُعيم، :33

 .هـ1408الرياض،  مشهور بن حسن آل سلمان، دار الوطن،
 .تحقيق: علي بن محمد العمران الجامع، ختم الصحيح عمدة القارئ والسامع في :34
تحقيق: جمال فرحات صاولي، دار   غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، :35

 [ومعه القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن األحمر] .هـ1425كنوز إشبيليا، الرياض 
 .هـ1413 الرياض،طبعة أخرى: تحقيق: نظر الفريابي، مكتبة الكوثر،  -

 .تحقيق: عبداللطيف الجيالني، أضواء السلف بذل المجهود في ختم السنن ألبي داود، :36
تحقيق: جاسم محمد الفجي، دار ابن  رواية ابن األحمر، القول المعتبر في ختم النسائي :37

 .والمكتب اإلسالمي، بيروت حزم
 .هـ1425 ز إشبيليا، الرياض،طبعة أخرى: تحقيق: د. جمال فرحات صاولي، دار كنو  -

تحقيق: عبد العزيز بن محمد  بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني، :38
 .هـ1414آل عبد اللطيف، مكتبة العبيكان، الرياض، 

 .هـ1411 طبعة أخرى: تحقيق: أبي الفضل إبراهيم، دار الكتاب المصري، القاهرة، -
 مخطوط والموطأ وغيرها،أسانيد الكتب الستة  :39
 .تحقيق: عبداللطيف الجيالني، دار البشائر عياض، االنتهاض في ختم "الشفا" للقاضي :40
 مخطوط تاريخ شذور أسماء الرجال، :41
تحقيق: محمد أديب الجادر، دار  عنهم أجمعين، طبقات األولياء المكرمين رضي اهلل :42
 .للدراسات والنشر الفتح
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 .هـ١٣٤٩دمشق،  نشر: حسام الدين القدسي، وبيخ لمن ذم أهـل التأريخ،بالت اإلعالن :43
 .م١٩٨٩ طبعة أخرى: تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهـرة، -
  .دار الكتاب اللبناني :طبعة أخرى -
ثم نشر مستقال  طبعة أخرى: تحقيق: فرانز روزنثال، ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلين، -

 .دار الكتب العلمية، بيروتفي 
  .هـ1422تحقيق: حسام بن محمد القطان، دار العطاء، الرياض،  البلدانيات، :44
الحرستاني وأحمد  تحقيق: بشار عواد وعصام الكالم في الذيل على دول اإلسالم، وجيز :45

 .هـ1416الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .طرابزوني الحسيني، القاهرة تحقيق: أسعد الشريفة،في تاريخ المدينة  التحفة اللطيفة :46

 [مكتمل غير]
 .هـ1376 مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقي، -
وخالد المال السويدي، دار الكتب العلمية،  تحقيق: عارف أحمد عبد الغني :طبعة أخرى -

 .بيروت، لبنان
 .السويدي، دار كنان أحمد عبد الغني وخالد المالطبعة أخرى: تحقيق: عارف  -
 .المنورة مطبوعات مركز بحوث ودراسات المدينة :طبعة أخرى -

تحقيق: أحمد الشقيرات، الدار األثرية،  سلمان، التحصيل والبيان في سياق قصة السيد :47
  عمان
سن آل سلمان، ح تحقيق: مشهور بن الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة، رجحان :48

 .هـ1415وأحمد الشقيرات، دار السلف، الرياض، 
تحقيق: مشهور حسن محمود  من الخدم والموالي، الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي :49

 .المنار، األردن سلمان، مكتبة
 .أبو غدة، دار البشائر، بيروت تحقيق: عبد الفتاح المتكلمون في الرجال، :50
ذيل على تاريخ ] .القاهرة مكتبة الكليات األزهرية، ذيل السلوك،التبر المسبوك في  :51

 [ناقصة المقريزي، وطبعته
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 .هـ1427الجبر، دار الحكمة، دمشق،  تحقيق: موفق فوزي طبقات المؤرخين، :52
القدسي، مكتبة القدسي،  ، نشره: حسام الدينألعيان القرن التاسع الضوء الالمع :53

 .هـ1355القاهرة، 
  .الرحمن، دار الكتب العلمية أخرى: تحقيق: عبد اللطيف حسن عبدطبعة  -
 .طبعة أخرى: مكتبة الحياة، بيروت -
 .دار الجيل :طبعة أخرى -

ربيع، جمعية  تحقيق: محمود حسن في ترجمة اإلمام النووي، المنهل العذب الروي :54
 .هـ1354 النشر والتأليف األزهرية، القاهرة،

 .هـ1409 محمد الخطراوي، دار التراث، المدينة النبوية،تحقيق:  :طبعة أخرى -
 .العلمية أحمد فريد المزيدي، دار الكتب :تحقيق :طبعة أخرى -

 تحقيق: إبراهيم باجس، دار ابن اإلسالم ابن حجر، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ :55
 .حزم
للشؤون اإلسالمية، تحقيق: حامد عبد المجميد وطه الزيني، المجلس األعلى  :طبعة أخرى -

  .القاهرة
مدرك، رسالة علمية، جامعة أّم القرى،  خالد العربي القول المنّبي عن ترجمة ابن عربي، :56

 [وكالمه التحذير من تصانيف ابن عربي في] .هـ1421قسم العقيدة، 
 .البشائر تحقيق: محمد بن إبراهيم الحسين، دار ثبت زكريا األنصاري، :57
 مخطوط التي قرأها السخاوي على ابن حجر،ثبت بالكتب  :58
المصرية للتأليف  تحقيق: جودة هالل ومحمد صبح، الدار الذيل على رفع اإلصر، :59

 .م1966والترجمة، القاهرة، 
 [ترجم فيه لنفسه] بل إسعاد الطالب الراوي، إرشاد الغاوي :60
 .بعد موته في اليقظةوالموعظة لزاعم رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم  اإلرشاد :61
  األصل األصيل في تحريم النقل من التوراة واإلنجيل، :62
الحميد، المكتب  تحقيق: علي بن حسن عبد تخريج األربعين السلمية في التصوف، :63
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 .هـ1408اإلسالمي ودار عّمار، األردن، 
 .مخطوط الخصال الموجبة للظالل، :64
تحقيق: بدر العّماش، مجلة البحوث  لى الميزان،والبيان في الكالم ع تحرير المقال :65

 .56العدد  اإلسالمية،
 [ضمن كتاب األجوبة المرضية طبع] جزء في الوارد في المعز والشياه، :66
  .الشعور القول المسطور في إزالة :67

 
  :(هـ906بن محمد ابن أبي شريف )ت:  كمال الدين محمد -3
 .الناصر تحقيق: د. إبراهيم نخبة الفكر، شرححاشية الكمال ابن أبي شريف على  :1

 
بابن المبرد  جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي الصالحي المعروف -4

  :(هـ909الحنبلي )ت: 
 [اهلل كتبه الحقاً إن شاء ستدرج]
 

 (هـ911 :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي )ت -5
 [اهلل إن شاءستدرج كتبه الحقاً ]
 

 .(هـ911 :أبو الحسن نور الدين علي بن عبد اهلل الحسني السمهودي )ت -6
إسحاق السلفي، دار اللواء،  في األحاديث المشتهرة، تحقيق: محمد الغماز على اللماز، :1

 .هـ1401الرياض، 
 .محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت :طبعة أخرى: تحقيق -
 

 :(هـ920 :الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي الحنفي )تزين  -7
الدين علي، عالم الكتب،  ، تحقيق: محمد كمال الدين عزغاية السول في سيرة الرسول :1
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 .بيروت
 

 :(هـ923 :أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني )ت -8
 .الخالدي تحقيق: محمد عبد العزيز، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري :1
 .القاهرة بوالق، في :طبعة أخرى -

  .اإلسالمي تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، :2
 .الدين الجنان، دار الكتب العلمية تحقيق: مأمون بن محيي :طبعة أخرى -
 .طبعة أخرى: المكتبة التوفيقية، القاهرة -

 .اإلمارات تحقيق: نبيل بن صالح آل سليم، دار بينونة، الرواية، اهج الهداية لمعالممن :3
 

 :(هـ923 صفي الدين أحمد بن عبد اهلل بن أبي الخير الخزرجي األنصاري )ت: بعد -9
مكتب المطبوعات  ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،خالصة تذهيب تهذيب الكمال :1

 .بيروت اإلسالمية، حلب، ودار البشائر،
 

 :(هـ926محمد بن أحمد األنصاري السنيكي األزهري )ت:  أبو يحيى زكريا بن -10
الصابوني، دار القرآن  تحقيق: محمد علي الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، فتح :1

 .بيروت الكريم،
 تحقيق: جمال بن السيد رفاعي، المكتبة األزهرية المرشد، المقصد لتلخيص ما في :2

  .القاهرةللتراث، 
 .العلمية تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، دار الكتب :طبعة أخرى -

سليمان بن دريع العازمي، بالتعاون مع مركز  :تحقيق منحة الباري بشرح صحيح البخاري، :3
 .هـ1426الرياض،  الفالح للبحوث العلمية، مكتبة الرشد،

 (الصحيح طبعة أخرى: القاهرة. )على حاشية الجامع -
 .حزم تحقيق: حافظ ثناء اهلل الزاهدي، ابن ،الباقي بشرح ألفية العراقيفتح  :4
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 .العلمية تحقيق: عبد اللطيف هميم، وماهر الفحل، دار الكتب :طبعة أخرى -
 .تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، :5
 .الميمنية طبعة أخرى: المطبعة -

تحقيق: د. محمد تامر حجازي، دار الكتب  المطالب في شرح روض الطالب، أسنى :6
 .بيروت العلمية،

 .دار الكتاب اإلسالمي :طبعة أخرى -
صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب  :تحقيق منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي، :7

 .العلمية، بيروت
 .والنشر للطباعةدار الفكر  الطالب، فتح الوهاب بشرح منهج :8
 .طبعة أخرى: دار الكتب العلمية، بيروت -
 .الدولية طبعة أخرى: مكتبة الشروق -

رسالة علمية، دار النشر  تحقيق: د.موسى على موسى مسعود، إعراب القرآن العظيم، :9
 .للجامعات ودار ابن حزم

صحابها: دار الكتب العربية الكبرى، مصر )أ األصول، غاية الوصول في شرح لب :10
  .(البابي الحلبي وأخويه مصطفى

  .تحقيق: عبد المجيد دياب، دار الفضيلة، القاهرة المنفرجتان، :11
 :قلت: )المنفرجتان قصيدتان

 أزمة تنفرجي..قد آذن ليلك بالبلج إحداهما: قصيدة ابن النحوي التي مطلعها: اشتّدي -
 .(بالمهج  .. يا رّب فعّجل بالفرجأودت  والثانية: قصيدة أبي حامد الغزالي: الشّدة -

تحقيق: د.مازن المبارك، دار الفكر المعاصر،  الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، :12
 [الماجد بيروت. ]مطبوعات مركز جمعة

 
 .(هـ928 :زين الدين علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي)ت -11

 .هـ1398أحمد الباز،  مكتبة عباس مكة المكرمة: الجواهر في عقوبة أهل الكبائر، :1
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 :(هـ929ت: ) أبو البركات زين الدين بركات بن أحمد بن محمد الخطيب ابن الكيال -12

القيوم عبد رب النبي،  تحقيق: عبد الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة، :1
 .هـ1401مكة المكرمة،  جامعة أم القرى، رسالة علمية،

 .بيروت دار المأمون، :بتحقيقه وأعادت نشره -
 .أخرى: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار العلم، الكويت طبعة -
 .دار الكتب العلمية طبعة أخرى: تحقيق: كمال يوسف الحوت، -
 

 :(هـ930ت:) بحرق: محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي -13
تحقيق: محمد غسان نصوح عز  ،المختارحدائق األنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي  :1

 .قول، دار المنهاج، جدة، السعودية
تحقيق: حسنين محمد مخلوف، مطبعة  الرسول، الحسام المسلول على منتقصي أصحاب :2

 .مصر المدني،
 .المنهاج دار العلم في شرح المية العجم، نشر :3
 .دار الفكر، بيروت تحفة األحباب، :4
 .اإلسالمية تحقيق: علي اليمان، رسالة علمية، الجامعة البن مالك،شرح المية األفعال  :5

 
 :(هـ945 :شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي )ت -14

 .السعودية سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، :، تحقيقطبقات المفسرين :1
 .بيروت دار الكتب العلمية، :طبعة أخرى -
 

الحنفي )ت:  الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الصالحي الدمشقيشمس  -15
 :(هـ953
خير رمضان  تحقيق: محمد ،{..... قول اهلل تعالى: }إن إبراهيم كان أمة رسالة في تفسير :1
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 .يوسف، دار ابن حزم، بيروت
 .بيروت تحقيق: محمود األرناؤوط، الرسالة، المرسلين، إعالم السائلين عن كتب سيد :2
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن  والراحمين، كتاب األربعين في فضل الرحمة :3

 .بيروت حزم،
 .أخرى: تحقيق: السيد أبو عمة طبعة -

تحقيق: مسعد عبد الحميد  ،األحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع :4
 .السعدني، دار الطالئع

 .السعدني تحقيق: مسعد النبي عليه السالم،وبل الغمام فيمن زوجه  :5
 .دار الكتب العلمية عبد الحميد السعدني، تحقيق: مسعد الترشيح لبيان صالة التسبيح، :6
 .تحقيق: محمد خير رمضان تأييد اإلنكار إلتيان الطيور ونحوها في األوكار، :7
 .الفكر تحقيق: نزار أباظة، دار فص الخواتم فيما قيل في الوالئم، :8
 تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، التاريخية، اللمعات البرقية في النكت :9

 .بيروت
 تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، الزمان، مفاكهة الخالن في حوادث :10
 .بيروت
 .تحقيق: مهنا حمد المهنا الوزراء، إنباء األمراء بأنباء :11
 .النوادر للنشر والتوزيع صالح الدين المنجد، دار :تحقيق قضاة دمشق، :12
دهمان، دار الفكر  تحقيق: محمد أحمدإعالم الورى بمن ولي نائبا بدمشق الكبرى، :13

 .المعاصر
 .مطبعة الترقي، دمشق الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية، :14
للطباعة والنشر،  يبةدار قت تحقيق: محمد عمر حمادة، المعزة فيما قيل في المزة، :15
 .دمشق
 تحقيق: محمد أحمد دهمان، مجمع اللغة العربية، القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية، :16
 .دمشق
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 .للنشر أخرى: تحقيق: محمد إبراهيم الحسين، د. مازن المبارك، أروقة طبعة -
ثم نشرها  الزيات في الخزانة الشرقية، نشرها حبيب ضرب الحوطة على جميع الغوطة، :17

 .المجمع العلمي العربي في دمشق وعلق عليها: محمد أسعد طلس، نشرت في مجلة
  .تحقيق: رياض الطائي، دار النوادر الكبرى، تبليغ البشرى بأحاديث داريا :18
تحقيق: د.صالح الدين  الشذور الذهبية في تراجم األئمة اإلثني عشر عند اإلمامية، :19

 .الرضي المنجد، منشورات الشريف
 .رمضان تحقيق: محمد خير األكل، داللة الشكل على كمية :20
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار  الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون، :21

 [لنفسه ترجم فيه] .ابن حزم، بيروت
 

 :(هـ958 :يوسف بن عبد اهلل األرميوني الشافعي )ت -16
وتحقيق: مصطفى عاشور،  دراسة سيدة آي القرآن،أربعون حديثا في فضل آية الكرسي  :1

 .هـ407مكتبة الساعي، الرياض، 
 

 :(هـ963عبد الرحمن ابن عراق الكناني )ت:  نور الدين علي بن محمد بن علي بن -17
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف  الشنيعة الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار :1

 .لغماري، دار الكتب العلمية، بيروتاهلل محمد الصديق ا وعبد
 

 :(هـ968الدين أحمد بن مصطفى بن خليل )ت:  طاشكبري زاده: أبو الخير عصام -18
 .بيروت ، دار الكتاب العربي،المنظوم الشقائق النعمانية والعقد :1
الوهاب أبو النور، دار الكتب  تحقيق: كامل بكري، وعبد مفتاح السعادة ومصباح الزيادة، :2

 .م١٩٦٨الحديثة، القاهرة، 
 .المطبعة الوهبية الشفاء ألدواء الوباء، :3
 .تحقيق: محمد زاهد كامل جول، منشورات الجمل رسالة القضاء والقدر، :4
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 تحقيق: محمد زاهد كامل جول، منشورات الذهني، الشهود العيني في مباحث الوجود :5
 .الجمل

 
التاذفي الحنفي  إبراهيم بن يوسف الحلبي القادريابن الحنبلي رضي الدين محمد بن  -19
 :(هـ971)ت: 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات  قفو األثر في صفوة علوم األثر، :1

 .حلب، سوريا اإلسالمية،
 .عالم الكتب، بيروت تحقيق: د.حاتم صالح الضامن، سهم األلحاظ في وهم األلفاظ، :2
المخطوطات والتراث،  تحقيق: د.محمد التونجي، مركز يخ حلب،الزبد والضرب في تار  :3

 .سوريا
الفاخوري ويحيى عمارة، وزارة الثقافة  تحقيق: محمود در الحبب في تاريخ أعيان حلب، :4

 .سوريا واإلرشاد القومي،
البينة للطباعة والنشر،  تحقيق: عز الدين التنوخي، العوام فيما أصاب فيه العوام، بحر :5

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق
 .تحقيق: د.شعبان صالح، دار غريب :طبعة أخرى -
 .مكتبة الثقافة الدينية :طبعة أخرى -

 .تركيا مطبعة دار السعادة، البن ملك،« شرح المنار»أنوار الحلك في  :6
 

 (هـ973 :أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي )ت -20
الحالق،  تحقيق: أحمد جاسم المحمد، وقصي محمد نورس األربعين، المبين بشرحالفتح  :1

 .هـ1428 وأنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المنهاج، جدة،
 .(المدابغي طبعة أخرى: في القاهرة. )وعلى هامشه حاشية لحسن علي -

 .هـ1411 ار الصحابة،تحقيق: أبي الفضل الحويني، د وسلم، مولد النبي صلى اهلل عليه :2
 دار الكتب العلمية، تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، :3
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 .بيروت
تحقيق: أحمد جاسم  ،(القرى لقراء أم القرى المنح المكية في شرح الهمزية )أفضل :4

 .مكرمي وبسام محمد بارود، دار المنهاج المحمد وبو جمعة
 .الحلبي، مصر مطبعة مصطفى البابي الحديثية،الفتاوى  :5
 .سوريا طبعة أخرى: تحقيق: أحمد عناية، دار التقوى، -

تحقيق: عبد القادر  صاحب المقام المحمود، الدر المنضود في الصالة والسالم على :6
 .هـ1426 مصطفى عربش، دار المنهاج، جدة، مكري ومحمد شادي

  .بيروتالكتب العلمية،  طبعة أخرى: دار -
 عمان، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، دار عمار، النكاح، اإلفصاح عن أحاديث :7

 .األردن
 .التقوى تحقيق: محمد عواد العواد، دار اإلعالم بقواطع اإلسالم، :8
 .طبعة أخرى: دار المنهاج -
 .تركيا طبعة أخرى: مكتبة الحقيقة، استانبول، -

تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اهلل  والضالل والزندقة، الرفض الصواعق المحرقة على أهل :9
 .وكامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، لبنان التركي
 .العلمية، بيروت عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب :تحقيق الكبرى، الفتاوى الفقهية :10

 .اإلسالمية طبعة أخرى: المكتبة -
 .الفكر طبعة أخرى: دار -

  .دار الفكر، سوريا تحقيق: أحمد عبد الشافي، اقتراف الكبائر، نالزواجر ع :11
 .المعرفة للطباعة والنشر طبعة أخرى: تحقيق: خليل شيحا ومحمد خير طعمة، دار -
  .تحقيق: سيد إبراهيم صادق، دار الحديث، القاهرة :طبعة أخرى -
 .القاهرة طبعة أخرى: مصطفى البابي الحلبي، -

أبو العباس، مكتبة  ، تحقيق: عادل عبد المنعممحرمات اللهو والسماعالرعاع عن  كف :12
 .القرآن، القاهرة
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  .عبد الحميد األزهري :طبعة أخرى: تحقيق -
 .العلمية أخرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب طبعة -

ساعي، ال تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، الرياض: مكتبة الغيبة، تطهير العيبة من دنس :13
 .هـ1407
الكبرى،  تحقيق: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية المنهاج، تحفة المحتاج بشرح :14
 [والعبادي مع حواشي الشرواني ومعه] .مصر

تحقيق: محمود غانم غيث، مكتبة  حاشية على شرح اإليضاح في مناسك الحج للنووي، :15
  .األسدي، مكة المكرمة

 .السلفية، المدينة النبويةطبعة أخرى: المكتبة  -
 .السويد، المكتبة العصرية، بيروت طبعة أخرى: عناية: د.ناجي -
 .بيروت دار الكتب العلمية، طبعة أخرى: عناية: محمد عبد السالم شاهين، -

 تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب الحضرمية، المنهاج القويم شرح المقدمة :16
 .العلمية
تحقيق: مجدي السيد  المروة واإلنافة بما جاء في الصدقة والضيافة،إتحاف ذوي  :17

 .إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة
 .الرحمن الحجازي، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أخرى: تحقيق: أحمد فتحي عبد -

القرآن،  تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة عالمات المهدي المنتظر، القول المختصر في :18
  .القاهرة

 .د.محمد زينهم محمد عزب، دار الصحوة، القاهرة :طبعة أخرى: تحقيق -
 .الكتب العلمية طبعة أخرى:تحقيق: رائد أمير عبد اهلل الراشد، دار -

 .القاهرة زينهم، مكتبة مدبولي، تحقيق: د.محمد الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم، :19
المزيدي، دار الكتب  حقيق: أحمد بن فريدت تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، :20

  .العلمية
 .طنطا طبعة أخرى: تحقيق: السيد أبو عمر، دار الصحابة، -
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تحقيق أبي عبد الرحمن المصري  معاوية بن أبي سفيان، تطهير الجنان واللسان عن ثلب :21
 األثري،

 .السنة سليمان بن صالح الخراشي، دار علوم :وقد اختصره -
تحقيق: عبد الكريم موسى المحيميد،  النعمان، الحسان في مناقب أبي حنيفة الخيرات :22

 .والرشاد دار الهدى
 .بيروت طبعة أخرى: تحقيق: محمد عاشق الهي البرني، دار األرقم، -

العلمية،  ، تحقيق: يسري عبد الغني عبد اهلل، دار الكتبالعرب مبلغ األرب في فخر :23
 .بيروت

 
الهندي  عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري المتقي الهندي: -21

 :(هـ975)ت:
 .السقا، مؤسسة الرسالة ، تحقيق: بكري حياني، صفوةكنز العمال :1
 .العلمية طبعة أخرى: تحقيق: محمود عمر الدمياطي، الكتب -
 

 :(هـ986محمد طاهر الهندي )ت:  -22
  .لكناو، الهند األخبار، ولطائفمجمع بحار األنوار في غريب التنزيل  :1

 
 :(هـ٩٩٥ :ت) المنجور المالكي أحمد بن علي بن عبد الرحمن -23

 .هـ١٣٩٦تحقيق: محمد حجي، مطبعة دار الغرب اإلسالمي، الرباط،  الفهـرسة الكبرى، :1
 شرح المنهج المنتخب في شرح قواعد المذهب :2
الحبيشي، الجامعة اإلسالمية،  شتيوي تحقيق: مبارك بن مراقي المجد آليات السعد، :3

 المدينة النبوية
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  أشهر الكتب المطبوعة في الجرح والتعديل

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 المطبوعة في الجرح والتعديل أشهر الكتب

 
 :في الثقات أواًل : الكتب المصنفة

 .معرفة الثقات للعجلي -
 .كتاب الثقات البن حبان -
 .األمصار البن حبانمشاهير علماء  -
 .تاريخ أسماء الثقات البن شاهين -
 .ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطلوبغا، طبع حديثاً  الثقات -
 

 :ثانياً: الكتب المصنفة في الضعفاء
 .للبخاري الضعفاء الصغير -
 .كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي -
 .للجوزجاني الشجرة في أحوال الرجال -
 .بي زرعة الرازيالضعفاء أل -
 .الضعفاء الكبير للعقيلي -
 .المجروحين البن حبان، وتعليقات الدارقطني عليه كتاب -
 .عدي الكامل في ضعفاء الرجال البن -
 .تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين البن شاهين -
 .للدارقطني كتاب الضعفاء والمتروكين -
 .المدخل إلى الصحيح للحاكم النيسابوري -
 .األصبهاني عفاء ألبي نعيمالض -
 .المغني في الضعفاء للذهبي -
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 .الفضل العراقي ميزان اإلعتدال للذهبي، وذيله ألبي -
 .لسان الميزان البن حجر العسقالني -
 

 :ثالثاً الكتب الجامعة بين الثقات والضعفاء
 .البن سعد الطبقات الكبرى -
 .التاريخ الكبير للبخاري -
 .للبخاريالتاريخ األوسط  -
 .ألبي زرعة الدمشقي التاريخ -
 .الجرح والتعديل البن أبي حاتم الرازي -
 .الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل البن كثير، طبع حديثاً  التكميل في -
 :السؤاالت كتب -
يد، عثمان التاريخ، ابن الجن =سؤاالت تالميذ يحيى بن معين له، ومنها: سؤاالت ) عباس الدوري -

 .(الدارمي، ابن طهمان الدقاق، ابن محرز
 .أبي شبية لعلي بن المديني سؤاالت ابن -
 .(عبداهلل، ورواية المروذي العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل )رواية ابنه -
 .سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي -
 .اآلجري ألبي داود السجستاني سؤاالت -
عبداهلل الحاكم النيسابوري، البرقاني،  ني له، ومنها: سؤاالت )أبيسؤاالت تالميذ الدارقط -

 .(بكير السلمي، حمزة السهمي، أبي عبداهلل ابن
 .سؤاالت مسعود السجزي للحاكم النيسابوري -
 

 :رابعاً: الكتب المصنفة في رجال كتب مخصوصة
 

 :الصحيحين أو أحدهما رجال .1
 .رجال صحيح البخاري للكالباذي -
 .البخاري ومسلم للحاكم تسمية من أخرج لهم -
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 .التجريح ألبي زرعة العراقي البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من -
 .األصبهاني رجال صحيح مسلم ألبي بكر ابن منجويه -
 .الوليد الباجي التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح ألبي -
البخاري ومسلم ألبي  تابي أبي نصر الكالباذي وأبي بكر األصبهاني في رجالالجمع بين ك -

 .الفضل ابن طاهر المقدسي
 

 :شيوخ األئمة الستة .2
 .المعجم المشتمل في ذكر أسماء شيوخ األئمة النّبل البن عساكر -
 

 :الستة وملحقاتها رجال الكتب .3
 .تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي -
 .الكمال للذهبي هذيبتذهيب ت -
 .ألبي زرعة العراقي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي، وذيله -
 .إكمال تهذيب الكمال لعالء الدين مغلطاي -
 .التهذيب البن حجر تهذيب -
 .تقريب التهذيب البن حجر -
 .كامالً األصول لسبط ابن العجمي، ولم يطبع   نهاية السول في رواة الستة -
 

 :األربعة زوائد رجال األئمة .4
 .تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حجر -
 

 :معرفة المدلسين في .5
 .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس البن حجر -
 .إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ لحماد األنصاري -
 .(فر الدميني )الفصل المتعلق بالمدلسينالحديث لمس التدليس في -
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 :اإلرسال في معرفة ذوي .6
 .المراسيل البن أبي حاتم -
 .للعالئي جامع التحصيل في أحكام المراسيل -
 .تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي -
 

 :في معرفة المختلطين .7
 .كتاب المختلطين للعالئي -
 .العجمي ابناالغتباط بمعرفة من رمي باالختالط لسبط  -
 .الكيال الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات البن -
 

 :في معرفة الوضاعين .8
 .ابن العجمي الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط -
 

  .، بتصرف وزيادات-رحمه اهلل-العبداللطيف  من إعداد الشيخ المحدث الدكتور عبدالعزيز
  الملفات المرفقة

 

 (697كيلوبايت, المشاهدات   44.0)doc.المطبوعة في الجرح والتعديل أشهر الكتب
__________________ 

 
  والتعديل رد: أشهر الكتب المطبوعة في الجرح

 
تقسيماً آخر إلى خمسة  -نفع اهلل به-األنصاري  الشيخ عبدالباري بن حمادويقسمها شيخنا فضيلة 

 :أقسام
 

 :ومن أهمها :الكتب الجامعة بين الثقات والضعفاء (1
 .الطبقات البن سعد -
 .التاريخ الكبير للبخاري -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=89377&d=1323972844
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=89377&d=1323972844
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1686707
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 .المعرفة والتاريخ للفسوي -
 .أبي حاتم الجرح والتعديل البن -
 

 :أهمها ومن :الكتب الخاصة بالضعفاء (2
 .الضعفاء الصغير للبخاري -
 .الضعفاء للعقيلي -
 .البن حبان كتاب المجروحين -
 .الكامل البن عدي -
 

 :ومن أهمها :الكتب الخاصة بالثقات (3
 .الثقات للعجلي -
 .الثقات البن حبان -
 

 :ومن أهمها :كتب تواريخ البلدان المعتنية بأحوال الرواة (4
 .البغدادي تاريخ بغداد للخطيب -
 .تاريخ دمشق البن عساكر -
 

 :ومن أهمها :الموسوعات المتأخرة (5
 .تهذيب الكمال للمزي -
 .ميزان االعتدال للذهبي -
 .لسان الميزان البن حجر العسقالني -
 .البن حجر العسقالني تهذيب التهذيب -
  .تاريخ اإلسالم للذهبي -

__________________ 
 

 



257 

 

 :والتَّعديل الثالث: ع لم اْلَجْرحالنوع 
 

ردِّها، بما َوَرد في شأنهم من تعديٍل أو تجريٍح،  يَبَحث هذا العلُم في الر واة من حيث قبول رواياتهم أو
ُمتعاَرف عليها عند العلماء، التي تكون دقيقَة الصِّياغة ومحدَّدَة الداللة،  بألفاٍظ مخصوصٍة وتعابير فنيةٍ 

 :نقد إسناد الحديث. ومن الكتب المفيدة في تعريف هذا العلم أهمية في مما له
 

 التأصيل لعلم الجرح والتعديل: للشيخ حاتم بن عارف الَعْون ي : وهي رسالٌة مفيدةٌ  خالصة -1
ب جداً للمبتدئين في هذا العلم، لكونها َتستوفي أهمَّ مسائله، وَتعر ضها في   .أسلوب ميسَّر تُناس 

 
  : غوري علم الجرح والتعديل: للدكتور سيد عبد الماجدالميسَّر في  -2

وطبقات أئمته، وبيان  ألفاظ  يشتمل هذا الكتاُب على أهمِّ مباحث هذا العلم مثل: نشأته وتطو ره
 .كتبهما الجرح والتعديل وبعض عباراتهما الموه مة، وتعريف أهمِّ 

 
 .(ه1421اللطيف )ت براهيم العبدضوابط الجرح والتعديل : للشيخ عبد العزيز محمد بن إ -3

ُيالئ م مستوى الطالب الجامعي، حفله  وهو أحَسُن الكتب  التي أُلَِّفْت في هذا العلم في أسلوبٍ 
 .التطبيقية الرائعة التي يخلو منها معظُم الكتب في الموضوع باألمثلة -رحمه اهلل تعالى  -المؤلُِّف 

 
 .الدين ع ْتروالتعديل : للدكتور نور  وأصول الجرح -4

المؤلُِّف االختصاَر، وُعني بتحقيق البحث في كثير من  وهو كتاٌب قّيٌم في هذا العلم، راعى فيه
  .بهذا العلم المسائل الشائكة المتعّلقة

 
  .األعظمي ودراسات في الجرح والتعديل : للدكتور محمد ضياء الرحمن -5

أُّمهات كتب علوم  تخلصها المؤلُِّف منيحتوي هذا الكتاب على بحوث قيمة في هذا العلم، اس
 .الحديث والرجال، ورتَّبها ترتيباً جديداً 

 
 دراسة علم الجرح والتعديل : للدكتور سيد عبد الماجد غوري والمدخل إلى -6
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 بالتوس ع في تعريف كثيٍر من العبارات النادرة في الجرح والتعديل، وأئمتهما، يتميَّز هذا الكتاب
 .قة بهما، مع التركيز على تعريف أهمِّ مباحث هذا العلموالكتب  المتعلِّ 

 
منهجاً سهاًل في  بعُض أنفع الكتب التي أُلَِّفْت في تعريف هذا العلم  ، فقد راعى المؤلِّفون فيها وهذه

  .واستيعابها العرض والتعريف لمباحث هذا العلم بحيث يتيسَّر للطالب فهُمها
 

 :مثل هذا الع لم ال غ نًى للطالب عنهاكذلك ثمة كتب أخرى مفيدٌة في 
 .(ه1304ت) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل : للشيخ عبد الحي اللَّْكَنو ي -7

المراجع الجامعة فيه، لكنه لم َيستوع ب  وهو أّوُل كتاٍب أُلِّف في علم الجرح والتعديل، ويـَُعّد في أهمِّ 
ثير من الفوائد الحديثية التي يَنُدر وجودها في كتاٍب بك جميَع مسائل هذا العلم، مع ذلك فهو حافلٌ 

رحمه ه( 1417الهوامش التي َكَتبها محقُِّقه الشيخ عبد الفتَّاح أبو ُغدَّة )ت آخٍر غيره، ال سيما في
 .تعالى اهلل
 

  . مصطفى بن إسماعيل وشفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: للشيخ أبي الحسن -8
والتعديل، ومعرفة مقاصدهم، لكن ينقصه  جيٌد ومفيٌد في حلِّ ألفاظ وعبارات أئمة الجرحوهو كتاٌب 

  . الترتيُب الجيد
 

 :تطبيقية فائدة
قرأه فيها من قواعد علم الجرح  وإلتمام فائدة الطالب  من قراءة تلك الكتب، ال بُّد له من تطبيق ما

ع إلى كتا  :تالَيين بَينوالتعديل؛ وألجل ذلك َيحُسن له أن يَرج 
 .(ه748ميزان االعتدال": للحافظ الذهبي )ت" -1
 .(ه852للحافظ ابن حجر العسقالني )ت :"و"تهذيب التهذيب -2

والتعديل المذكورة في هذين الكتابَين، وبين ما ذُك َر عن  ثم يُواز ن بين استخدام األئمة أللفاظ الجرح
 .علم الجرح والتعديل مراتب هذه األلفاظ في كتب

 
للدكتور سيد عبد الماجد غوري بتصرف  "منقول من كتابه ))المنهج المفيد لطلب علم الحديث
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 (107- 105. صفحات2013-هــ 1434االولى  واختصار )طبعة دار الشاكر بماليزيا، الطبعة
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 : املوطأ.1

احلديث ، مساه بذلك ألن وطأ به احلديث ، أي  يفيعترب اإلمام مالك أول من عرف بالتدوين ، وكتابه ) املوطأ( أقد مؤلف معروف 
  .له فيه وموافقتهم عليه يسره للناس أو ملواطأة علماء الدين

 .فكلهم واطأين عليه ، فسميته املوطأ فقد روي عن مالك أنه قال : عرضت كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة ،
 
  : اإلمام أمحد بن حنبل مسند.2

  كبري يشتمل على حنو أربعني ألف حديث ، رتبه اإلمام أمحد على مسانيدوهو كتاب  
بلداهنم اليت نزلوا فيها ، ومنها قبائلهم . وقد اشتمل  الصحابة ، مراعيا يف ترتيب أمسائهم أمورا متعددة منها : أفضليتهم ، ومنها مواقع

اخللفاء الراشدين . والكتاب  سانيد العشرة املبشرين باجلنة مقدمامن مسانيد الصحابة . وابتدأ املصنف مب ( مسانيد904املسند على ) 
منتخب كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال( لعلي بن حسام الدين  ) :مطبوع يف ستة جملدات كبرية، وطبع على حاشيته كتاب

 .باملتقي الشهري
 
  : الصحيح للبخاري اجلامع.3

حممد بن إمساعيل البخاري على احلديث الصحيح  ند مجهور احملدثني ، اقتصر فيه اإلماموهو من أصح كتاب بعد كتاب اهلل عز وجل ع
واملتابعات ،  ، لكنه مل يستوعبه ، ورتبه على املوضوعات واألبواب وضمنه عددا من التعاليق ، وهو أول من أفرد الصحيح بالتأليف

 : ومن أجل شروحه اري( حديثا. وقد عين العلماء بشرح صحيح البخ2602وتبلغ أحاديثه )
لبدر الدين احلنفي ، )وإرشاد الساري إىل  فتح الباري بشرح صحيح البخاري( للعسقالين ، وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري )

 . للزبيدي ( البخاري خمتصر حذف منه املكررات واملعلقات واألسانيد وهو )التجريد الصريح صحيح البخاري( للقسطالين ، ولصحيح
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 : مسلم صحيح.4

صحيح البخاري عند مجهور احملدثني ، وقد اقتصر  لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ، وهو يف الرتبة الثانية بعد
 .املسندة املرفوعة ، ومل يكثر من التعليق مسلم فيه على األحاديث الصحيحة

للحافظ أيب زكريا حمي الدين النووي. اإلىب  (مسلم بن احلجاجواعتىن العلماء بشرحه ، وأحسن شروحه )املنهاج يف شرح صحيح 
  . خمتصر صحيح مسلم( للمنذري) والسنوسي. ولصحيح مسلم خمتصر هو

 
  : داوود السجستاين سنن أيب.5

ولكنه خرج واآلداب. ومل يلتزم الصحة يف أحاديثه.  اقتصر أيب داوود يف كتابه على أحاديث األحكام دون أحاديث الفضائل والرقائق
 .احملتمل احلديث الصحيح واحلسن والضعيف

 .املعبود على سنن أيب داوود( للصديقي ومن أهم شروحه: )معامل السنن( للخطايب ، و)هتذيب السنن( البن قيم ، و )عون
 
 :الرتمذي جامع.6

والضعيف والغريب واملعلل، وهو واحلسن  ألف اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي الرتمذي، وخرج أحاديثه،الصحيح
 .أحد الكتب الستة

  . وحتفة األحوذي( للياركفوري )وشرحه املعروف املطبوع)عارضة األحوذي على الرتمذي( البن العريب املالكي، 
 

 :النسائي سنن .7
صنف يف أول األمر كتابا يقال له  أن اإلمام النسائي ألفه اإلمام احلافظ أبو عبد الرمحن أمحد بن علي بن شعيب النسائي،وذكر العلماء

 . (منه كتاب )السنن( املطبوع املتداول املعرف باسم )اجملتىب من السنن ) السنن الكربى( مث استخلص
والكتاب مطبوع بشرح السيوطي وعلى حاشيته  وقد شرحه احلافظ جالل الدين السيوطي، كما شرحه أبو احلسن نور الدين السندي،

 .شرح السندي
 
  ماجه ابنسنن .8

وقد خرج ابن ماجه احلديث الصحيح واحلسن  ألفه أبو عبداهلل حممد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويين، وهو سادس الكتب الستة،
 .والضعيف

يف شرح ابن ماجه( أليب احلسن بن عبد  ومن شروحه )مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه( للحافظ السيوطي ، و )كفاية احلاجة
 .السندياهلادي 

 
  :شروح لكتب أخرى يف األحكام واملواعظ واآلداب واألذكار•

 :كتب أحاديث األحكام ومن أهم شروح
 . إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ( للعالكة ابن دقيق العبد).1
 .الصنعاين العدة( وهي حاشية على ) اإلحكام( السابق للسيد حممد بن إمساعيل األمري).2
 .بلوغ املرام( للصنعاين سبل السالم شرح).3
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 .نيل األوطار شرح منتقى األخبار( للقاضي حممد بن علي الشوكاين ).4
 

 :ومن شروح كتب أحاديث املواعظ واآلداب واألذكار
 .دليل الفاحلني شرح رياض الصاحلني( حملمد بن عالن الصديقي الشافعي).1
 .األربعون النووية( شرح النووي).2
 .يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم( البن رجب جامع العلوم واحلكم).3
 .فضل اهلل الصمد يف توضيح األدب املفرد( لفضل اهلل اجليالين ).4
 .الفتوحات الربانية يف شرح األذكار النبوية( للشافعي).5
 

  :أمهها الغريبة يف احلديث ومن وهذا وقد عين احملدثون ببيان غريب احلديث، فألفت كتب تشرح املفردات واجلمل
 .غريب احلديث( أليب عبيد ).1
 .النهاية يف غريب احلديث واألثر( لنب األثري).2
 .الفائق يف غريب احلديث( للزخمشري).3

  .تأويل خمتلف احلديث( البن قتيبة) وتناول العلماء كذلك بيان ما ظاهره التعارض من احلديث، وأشهر كتاب يف ذلك
 
  :للعناية باحلديث وجوه أخرى•
 .ا فتئ العلماء يبذلون قصارى جهدهم يف مؤلفات احلديثية من وجوه أخرىوم
 
  :املستدركات•

احلاكم كتابه) املستدرك يف الصحيحني(  واملستدرك كتاب استدرك يف ما فات من كتاب آخر على شريطته. وقد ألف أبو عبداهلل
 .حدمها ومل خيرجهاالبخاري ومسلم أو على شرط أ استدرك يف األحاديث اليت جاءت على شرط

 
  : اجملاميع•

على ترتيب تلك املصنفات اليت مجعها فيه ، ومن  وألف العلماء كتبا حديثية ، كل كتاب مجع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات ، ورتبه
 .أشهرها

 . أ?("جامع األصول من أحاديث الرسول" البن األثري
 .بكر اهليثمي ب?("جممع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ على بن أيب

 .املغريب ج( " مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد" حملمد بن حممد بن سليمان
 
 :االهتمام بتخريج احلديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه•

 .أخرجته بسند وتبني مرتبته اهتم كثري من احملدثني بتأليف كتب تدل على موضع احلديث يف مصادره األصلية اليت
التعترب مصدرا أصليا من كتب السنة، وتعرف  هذ من املرتبة العلمية الكتب اليت تغزو احلديث إىل مصنف من املصنفات اليت ودون

 :كذا، وإن مل يكن هذا الكتاب من مصادر السنة األصلية، ومن أشهر هذه الكتب القارئ بأن هذا احلديث مذكور يف كتاب
الزيلعي احلنفي ،يعتربه العلماء موسوعة ضخمة  مجال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف نصب الراية ألحاديث اهلداية( للحافظ).1
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 .لتخريج أحاديث األحكام
 .الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية( للحافظ ابن حجر العسقالين).2
 . العسقالين التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث شرح الوجيز الكبري( للحافظ ابن حجر).3
كتاب خرج فيه احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن  عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار( وهو املغين ).4

 .( كتاب ) إحياء علوم الدين الغزايل احلسني العراقي األحاديث اليت يف
 .و )ختريج أحاديث الكشاف( للحافظ ابن حجر العسقالين وكتاب آخر للزيلعي.5
تذكر أسانيده على سبيل االستيعاب أو  تب احلديثية كتب األطراف اليت تذكر طرف احلديث مبا يدل على بقيته ، مثومن الك.6

 :بالنسبة لكتب خمصوصة، ومن أشهرها
احلمن املزي،مجع فيه أحاديث الكتب السنة  أ?()حتفة األشراف مبعرفة األطراف( للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف ابن عبد

 .لحقاهتاوبعض م
 .فيه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك ب?()ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث ( للشيخ عبد الغين النابلسي،مجع

هذا التخريج للوفاء به، أو القصور عن  وألفت كتب حديثة كثرية تسهل الكشف عن احلديث وخترجه على تفاوت بينها يف مستوى.7
 :املطلوب، ومن أشهرها

 
بكر السيوطي.حذف فيه املصنف األسانيد،ورتبه على  أ?() اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير( جلالل الدين عبدالرمحن ابن أيب

 .فما بعده حروف املعجم مراعيا أول احلديث
 :السنة كلها ، وقسمه قسمني ب?()اجلامع الكبري( للسيوطي كذلك، وهو كتاب ضخم قصد السيوطي من تأليفه مجع

 
 .األول: األحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف املعجم مراعيا أول الكلمة فما بعده

 . والثاين: األحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة
 
 :املعجم املفهرس لأللفاظ أو للموضوعات واملعاين.8

السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دوراهنا على  أ?(ألف مجاعة من املستشرقني كتابا قيما يعني على معرفة مواضع األحاديث يف كتب
 . (الكتاب ) املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي األلسنة من منت احلديث، ومسوا هذا

رتبه على حسب املوضوعات واملعاين ال األلفاظ  (ب?(وألف املستشرق اهلولندي الدكتور أرند جان فنسنك كتاب )مفتاح الكنوز السنة
  .حممد فؤاد عبد الباقي لعربية األستاذواملباين.ونقله ل

  :األحاديث املشتهرة على األلسنة أو املوضوعة
فبينوا درجاهتا وما فيها من ضعيف أو موضوع أو ال  عين كثري من العلكاء يف العصور املختلفة باألحاديث املشتهرة على ألسنة الناس،

 :املوضوعات خاصة. ومن أهم الكتب اليت عنيت بذلك، ومن العلماء من عين ب أصل له ، وإن شاعت على األلسنة
 .الشرع( للحافظ ابن حجر أ?() الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة ، مما ألفه الطبع وليس له أصل يف

 .عبد الرمحن السخاوي ب?() املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة( حملمد بن
 .املنتثرة يف األحاديث املشتهرة( جلالل الدين السيوطيج( ) الدرر 

  .الرمحن بن علي الشيباين د( )متييز الطَّيِّب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث( لعبد
 .إلمساعيل بن حممد العجلوين (هـ( ) كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس
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 .البريوين املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب( حملمد بن درويش الشهري باحلوتو( ) أسىن 
 .ز( )املوضوعات( البن اجلوزي

 .ح( ) املنار املنيف يف الصحيح والضعيف( البن القيم
 .ط( ) الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ( للسيوطي
 .علي القاري اهلروي بن حممد املشهور باملال ي( ) املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع( لنور الدين علي

 .ك( ) األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة( للمال علي القارى
 .ل( ) الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة( للشوكاين

 .م( )سلسلة األحاديث الضعيفة( للشيخ حممد ناصر الدين األلباين
من العدالة والضبط ، وعن اجلرح والتعديل ،  سند واملنت فتكلموا عن شروط قبول الراويوعين العلماء بالضوابط اليت تضبط صحة ال

 .ذلك وألفاظ اجلرح وألفاظ التعديل ومراتب
 

الكاذب محاية للسنة، وتعددت هذه املصنفات يف  وألفت مصنفات يف تراجم الرجال وتارخيهم لتمييز القوي من الضعيف والصادق من
 :أشهرها عمومها وخصوصها ، ومن

 ..احلديث املرسل من احلديث املوصول والصحابة عدول ، ولكن تارخيهم يفيد يف معرفة–املصنفات يف معرفة الصحابة .1
 .أ?() االستيعاب يف معرفة األصحاب( البن عبد الرب األندلسي

 .اجلزري ب?() أسد الغابة يف معرفة الصحابة( لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد ابن األثري
 .ج( ) اإلصابة يف متييز الصحابة( للحافظ ابن حجر العسقالين

 
أكانت يف طبقات الرجال عامة أم يف طبقات  وهي املشتملة على تراجم الشيوخ طبقة بعد طبقة سواء-املصنفات يف الطبقات .2

 .أناس خمصوصني
 .أ( ) الطبقة الكربى( أليب عبد اهلل حممد بن سعد الواقدي

 .يب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيتذكرة احلفاظ( أل )
 
 .التاريخ الكبري( لإلمام البخاري ) (وهي اليت مل ختص برتاجم كتب بعينها.أ -املصنفات يف رواة احلديث عامة.3

 .ب( ) اجلرح والتعديل( البن أيب حامت
 

  :يف رجال كتب خمصوصة املصنفات .4
 : أ( ماهو خاص بالصحيحني

 .القسراين الصحيحني ( أليب الفضل حممد بن طاه املقدسي املعروف بابن اجلمع بني رجال )
 :ب(ما هو خاص برجال الكتب السنة

 .الكمال يف أمساء الرجال( للحافظ عبد الغين املقدسي )
 
  :وأشهرها-يف الثقات خاصة املصنفات.5
 . كتاب الثقات( حملمد بن أمحد بن حيان البسيت )
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 :وأشهرها-اصةيف الضعفاء خ املصنفات.6

  أ?() الضعفاء الكبري( للبخاري
  ب?(الضعفاء الصغري( للبخاري
 .ج(الضعفاء واملرتوكون( للنسائي

 .د( ) كتاب الضعفاء( أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي
 . هـ( ) معرفة اجملروحني من احملدثني( أليب حامت حممد بن امحد بن حيان البسيت

 .أليب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين و( ) الكامل يف ضعفاء الرجال(
 .ز( ) ميزان االعتدال يف نقد الرجال ( للذهي

 .ح( ) لسان امليزان( للحافظ ابن حجر العسقالين
  املرجع : كتاب تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ مناع القطان

  مكتبة وهبة
 104-92الصفحات :

 

 

 

 

 كتب مصطلح وعلوم الحديث 

 ( إلضافتها إلى برنامج المكتبة الشاملةBOKكتاب للتصفح والتحميل بصيغة ) (127)

 بحث مباشر في صفحات جميع هذه الكتب 

 شرح طريقة عمل برنامج المكتبة الشاملة -  ) للتحميل اضغط هنا (ميجا[  17]الحجم  2.11برنامج المكتبة الشاملة 

 ) للتحميل اضغط هنا (ميجا[12]

بحث في الصفحة الحالية
 

 اسم الكتاب وبطاقته
تصفح 

 الكتاب

 تحميل

bok 

 المخزون في علم الحديث ألبي الفتح األزدي
 الكتاب : المخزون في علم الحديث ألبي الفتح األزدي

 مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث

http://www.alsunnah.com 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

1423 1423 

http://www.islamport.com/books_list.html#BOK
http://islamport.com/cgi-bin/w/mst/search.cgi
http://islamport.com/e-shamelah_2.11.rar
http://islamport.com/shamelah_help.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/1423/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/1423.rar
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 مقدمة فتح البارى
 الكتاب : مقدمة الفتح

 مصدر الكتاب : موقع يعسوب

 ] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

906 906 

 التخريج ودراسة األسانيد
 الكتاب : التخريج ودراسة األسانيد

 المؤلف : حاتم بن عارف الشريف

 الناشر : ملتقى أهل الحديث

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 غير موافق للمطبوع [ ] الكتاب مرقم آليا

 أدخله على الموسوعة أخوكم أسامة بن الزهراء عفا هللا عنه

2379 2379 

 مباحث في الحديث المسلسل
 في الحديث المسلسل الكتاب : مباحث

 أحمد أيوب محمد عبد هللا الفياض

2286 2286 

 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث
 اختصار علوم الحديثالكتاب : الباعث الحثيث في 

 المؤلف : ابن كثير

 مصدر الكتاب : موقع الوراق

http://www.alwarraq.com 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

177 177 

 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث
الكتاب : التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول 

 الحديث

 المؤلف : ابن شرف النووي

 مصدر الكتاب : موقع الوراق

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

178 178 

 المختصر في أصول الحديث
 الكتاب : المختصر في أصول الحديث

 المؤلف : الشريف الجرجاني

 مصدر الكتاب : موقع الوراق

http://www.alwarraq.com 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

199 199 

 الوجيز في ذكر المجاز والمجيز
 المجاز والمجيزالكتاب : الوجيز في ذكر 

 المؤلف : السلفي

 مصدر الكتاب : موقع الوراق

http://www.alwarraq.com 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

215 215 

 فضائل سنن الترمذي
 الكتاب : فضائل سنن الترمذي

 مصدر الكتاب : موقع يعسوب

 ] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

849 849 

http://islamport.com/w/mst/Web/906/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/906.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2379/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2379.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2286/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2286.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/177/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/177.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/178/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/178.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/199/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/199.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/215/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/215.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/849/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/849.rar
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 البيقونية
 الكتاب : البيقونية

 مصدر الكتاب : موقع يعسوب

 ] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

967 967 

 الحد الفاصل
 الكتاب : الحد الفاصل

 ب : موقع يعسوبمصدر الكتا

 ] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

1079 1079 

 أدب اإلمالء واالستمالء
 الكتاب : أدب اإلمالء واالستمالء

سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني لالمام آبى 

 شرح ومراجعه سعيد مجمد اللحام

 دار ومكتبه الهالل -م بيروت  1989 -ه  1409الطبعة االولى 

 ] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

1098 1098 

 المنهج المقترح لفهم المصطلح
 الكتاب : المنهج المقترح لفهم المصطلح

 المؤلف : الشريف حاتم بن عارف العوني

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

لملتقى أهل  -عفا هللا عنه  -فهرسته أسامة بن الزهراء  قام بتنسيقه و

 الحديث

137 137 

 المقترب في بيان المضطرب
 الكتاب : المقترب في بيان المضطرب

 لمؤلف : أحمد بن عمر بن سالم بازمولا

مصدر الكتاب : ال أذكر المصدر بالضبط و لعله من موقع صيد 

 الفوائد أو من موقع مشكاة للكتب اإلسالمية

www.saaid.net 

www.almeshkat.net 

 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

لملتقى أهل  -عفا هللا عنه  -قام بفهرسته و تنسيقه أسامة بن الزهراء 

 الحديث

163 163 

 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
 الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث

 جمال الدين القاسمي الدمشقيالمؤلف : العالمة 

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 قام بفهرسته : أبو عمر غفر هللا له ولوالديه

الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن األرقام في النص 

 موافقة للمطبوعة منه

954 954 

 األنوار الكاشفة
 الكتاب : األنوار الكاشفة

 المؤلف : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

2552 2552 

http://islamport.com/w/mst/Web/967/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/967.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/1079/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/1079.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/1098/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/1098.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/137/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/137.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/163/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/163.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/954/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/954.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2552/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2552.rar
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 الموقظة في علم مصطلح الحديث
 الكتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث

المؤلف : شمس الدين أبوعبدهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز 

 الذهبي

 مصدر الكتاب :

 للمطبوع [] الكتاب مرقم آليا غير موافق 

لملتقى أهل  -عفا هللا عنه  -قام بتنسيقه و فهرسته أسامة بن الزهراء 

 الحديث

2555 2555 

 كتب والمصنفات الشرعيةجامع المقدمات العلمية لمهمات ال
 الكتاب : جامع المقدمات العلمية لمهمات الكتب والمصنفات الشرعية

2557 2557 

 للبخاريروايات ونسخ الجامع الصحيح 
الكتاب : روايات ونسخ الجامع الصحيح لإلمام أبي عبد هللا محمد بن 

 إسماعيل البخاري

المؤلف : د . محمد بن عبد الكريم بن عبيد أستاذ السنة النبوية 

 وعلومها المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 نوعية الكتاب : دراسة وتحليل

 1عدد األجزاء : 

 أهل الحديثمصدر الكتاب : ملتقى 

قام بترتيبه وفهرسته : الفقير إلى هللا عبد الرحمن الشامي ويسألكم 

 الدعاء .

 2006يونيو  8/  1427جمادى األولى  12

2558 2558 

 قسم الحديث والمصطلح
 الكتاب : الحديث ومصطلحه

2560 2560 

 منظومة تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين
منظومة تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الكتاب : 

 الوضاعين

 المؤلف : محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى األثيوبي الولوي

 المحقق :

 الناشر : دار الحديث الخيرية

 الطبعة :

 عدد األجزاء :

 مصدر الكتاب :

 ] الكتاب [

2564 2564 

 موسوعة أقوال اإلمام أحمد في الجرح والتعديل
 الكتاب : موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل

2565 2565 

 موسوعة أقوال الدارقطني
 الكتاب : موسوعة أقوال الدارقطني

 جمع وترتيب : السيد أبو المعاطي النوري

 1981ـ  1401المتوفى سنة 

 عليه رحمةُ هللا تعالى

 الرحمانالدكتور محمد مهدي المسلمي أشرف منصور عبد 

 أحمد عبد الرزاق عيد أيمن إبراهيم الزاملي

 ومحمود خليل

 2عدد األجزاء : 

2566 2566 

http://islamport.com/w/mst/Web/2555/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2555.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2557/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2557.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2558/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2558.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2560/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2560.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2564/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2564.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2565/1.htm
http://www.islamport.com/isp_eBooks/mst/e-Books/2565.rar
http://islamport.com/w/mst/Web/2566/1.htm
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 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

( غفر هللا له ولوالديه 80: أبو عمر) 2قام بتنسيق الكتاب للشاملة 

 ,برجاء دعوة صالحة بظهر الغيب.

 الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح األحاديث وتعليلها
األحاديث الكتاب : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح 

 وتعليلها

 المؤلف : الدكتور حمزة المليباري

 الطبعة : الثانية

 2001هـ 1422سنة النشر : 

 1عدد األجزاء :

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة : أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

1005 1005 

 زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث
دراسة موضوعية  -الكتاب : زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث 

 -نقدية 

 المؤلف : حمزة المليباري

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

1006 1006 

 اإلرشاد في معرفة علماء الحديث
 أبو يعلى القزويني [ -] اإلرشاد 

 الكتاب : اإلرشاد في معرفة علماء الحديث

 المؤلف : الخليل بن عبد هللا بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى

 الرياض -الناشر : مكتبة الرشد 

 1409الطبعة األولى ، 

 تحقيق : د. محمد سعيد عمر إدريس

 3عدد األجزاء : 

3054 3054 

 اإللماع
 القاضي عياض [ -] اإللماع 

 الكتاب : اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

 المؤلف : القاضي عياض بن موسى اليحصبي

 القاهرة / تونس -الناشر : دار التراث / المكتبة العتيقة 

 م1970 -هـ 1379الطبعة األولى ، 

 تحقيق : السيد أحمد صقر

 1عدد األجزاء : 

3055 3055 

 التقريرات السنية
 حسن المشاط [ -السنية ] التقريرات 

الكتاب : التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح 

 الحديث

 المؤلف : حسن محمد المشاط

 لبنان -بيروت  -الناشر : دار الكتاب العربي 

 م1996 -هـ 1417الطبعة الرابعة ، 

3056 3056 

http://islamport.com/w/mst/Web/1005/1.htm
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 تحقيق : فواز أحمد زمرلي

 1عدد األجزاء : 

 التقييد واإليضاح
 زين الدين العراقي [ -] التقييد واإليضاح 

 الكتاب : التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح

 حافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيالمؤلف : ال

 لبنان -بيروت  -الناشر : دار الفكر للنشر والتوزيع 

 م1970 -هـ 1389الطبعة األولى ، 

 تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان

 1عدد األجزاء : 

3057 3057 

 الجامع ألخالق الراوي
 الخطيب البغدادي [ -] الجامع ألخالق الراوي 

 الكتاب : الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع

 المؤلف : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر

 1403الرياض ،  -الناشر : مكتبة المعارف 

 تحقيق : د. محمود الطحان

 2عدد األجزاء : 

3059 3059 

 الرحلة في طلب الحديث
 الخطيب البغدادي [ -] الرحلة في طلب الحديث 

 الرحلة في طلب الحديثالكتاب : 

 المؤلف : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر

 بيروت -الناشر : دار الكتب اتلعلمية 

 1395الطبعة األولى ، 

 تحقيق : نور الدين عتر

 1عدد األجزاء : 

3060 3060 

 الرفع والتكميل
 أبو الحسنات اللكنوي [ -] الرفع والتكميل 

 الكتاب : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

 المؤلف : أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي

 حلب -الناشر : مكتب المطبوعات اإلسالمية 

 هـ1407الطبعة الثالثة ، 

 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة

 1عدد األجزاء : 

3061 3061 

 السنن األبين
 الفهري [ -] السنن األبين 

والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في الكتاب : السنن األبين 

 السن

 المؤلف : محمد بن عمر بن محمد بن عمر رشيد الفهري أبو عبد هللا

 المدينة المنورة -الناشر : مكتبة الغرباء األثرية 

 1417الطبعة األولى ، 

 تحقيق : صالح بن سالم المصراتي

 1عدد األجزاء : 

3062 3062 

 العلل الصغير للترمذي
 الترمذي [ -] العلل الصغير 

3064 3064 
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 الكتاب : العلل الصغير للترمذي

 المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي

 بيروت -التراث العربي الناشر : دار إحياء 

 تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون

 5عدد األجزاء : 

 الخطيب البغدادي -الكفاية في علم الرواية 
 الخطيب البغدادي [ -فاية في علم الرواية ] الك

 الكتاب : الكفاية في علم الرواية

 المؤلف : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي

 المدينة المنورة -الناشر : المكتبة العلمية 

 تحقيق : أبو عبدهللا السورقي , إبراهيم حمدي المدني

 1عدد األجزاء : 

3065 3065 

 المجاز والمجيز
 األصبهاني [ -] المجاز والمجيز 

 الكتاب : الوجيز في ذكر المجاز والمجيز

 لسلفي األصبهانيالمؤلف : أبي طاهر أحمد بن محمد ا

 لبنان -بيروت  -الناشر : دار الغرب اإلسالمي 

 1991 - 1411الطبعة األولى ، 

 تحقيق : محمد خير البقاعي

 1عدد األجزاء : 

3066 3066 

 الرامهرمزي -المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
 الرامهرمزي [ -] المحدث الفاصل 

 الكتاب : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي

 المؤلف : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي

 بيروت -الناشر : دار الفكر 

 1404الطبعة الثالثة ، 

 تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب

 1األجزاء : عدد 

3067 3067 

 المدخل إلى الصحيح
 الحاكم [ -] المدخل إلى الصحيح 

 الكتاب : المدخل إلى الصحيح

بن حمدويه الحاكم النيسابوري أبو عبد المؤلف : محمد بن عبد هللا 

 هللا

 بيروت -الناشر : مؤسسة الرسالة 

 1404الطبعة األولى ، 

 تحقيق : د. ربيع هادي عمير المدخلي

 1عدد األجزاء : 

3069 3069 

 المقنع
 ابن الملقن [ -] المقنع 

 الكتاب : المقنع في علوم الحديث

 المؤلف : سراج الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري

 السعودية -الناشر : دار فواز للنشر 

 هـ1413الطبعة األولى ، 

 تحقيق : عبد هللا بن يوسف الجديع

3070 3070 
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 1عدد األجزاء : 

 المنهل الروي
 ابن جماعة [ -] المنهل الروي 

 الكتاب : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي

 المؤلف : محمد بن إبراهيم بن جماعة

 دمشق -الناشر : دار الفكر 

 1406الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان

 1عدد األجزاء : 

3071 3071 

 مقدمة ابن الصالحالنكت على 
 الزركشي [ -] النكت على مقدمة ابن الصالح 

 الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصالح

المؤلف : بدر الدين أبي عبد هللا محمد بن جمال الدين عبد هللا بن 

 بهادر

 الرياض -الناشر : أضواء السلف 

 م1998 -هـ 1419الطبعة األولى ، 

 بال فريجتحقيق : د. زين العابدين بن محمد 

 3عدد األجزاء : 

3072 3072 

 بلغة األريب
 الزبيدي [ -] بلغة األريب 

 الكتاب : بلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب

 محمد مرتضى الحسيني الزبيديالمؤلف : 

 حلب -الناشر : مكتب المطبوعات اإلسالمية 

 هـ1408الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة

 1عدد األجزاء : 

3073 3073 

 تدريب الراوي
 السيوطي [ -] تدريب الراوي 

 الكتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

 المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 الرياض -الناشر : مكتبة الرياض الحديثة 

 عبد اللطيف تحقيق : عبد الوهاب

 2عدد األجزاء : 

3074 3074 

 تذكرة المؤتسي
 السيوطي [ -] تذكرة المؤتسي 

 الكتاب : تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي

 : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضلالمؤلف 

 الكويت -الناشر : الدار السلفية 

 1404الطبعة األولى ، 

 تحقيق : صبحي البدري السامرائي

 1عدد األجزاء : 

3075 3075 

 توجيه النظر إلى أصول األثر
 طاهر الجزائري الدمشقي [ -] توجيه النظر إلى أصول األثر 

 الكتاب : توجيه النظر إلى أصول األثر

3076 3076 
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 المؤلف : طاهر الجزائري الدمشقي

 حلب -الناشر : مكتبة المطبوعات اإلسالمية 

 م1995 -هـ 1416الطبعة األولى ، 

 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة

 2عدد األجزاء : 

 توضيح األفكار
 األمير الصنعاني [ -] توضيح األفكار 

 ر لمعاني تنقيح األنظارالكتاب : توضيح األفكا

 المؤلف : محمد بن إسماعيل األمير الحسني الصنعاني

 المدينة المنورة -الناشر : المكتبة السلفية 

 تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد

 2عدد األجزاء : 

3077 3077 

 ثمرات النظر
 محمد الصنعاني [ -] ثمرات النظر 

 الكتاب : ثمرات النظر في علم األثر

 المؤلف : محمد بن إسماعيل األميرالصنعاني

 السعودية -الرياض  -الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع 

 م1996 -هـ 1417ة األولى ، الطبع

 تحقيق : رائد بن صبري بن أبي علفة

 1عدد األجزاء : 

3078 3078 

 خصائص مسند أحمد
 موسى المديني [ أبو -] خصائص مسند أحمد 

 الكتاب : خصائص مسند اإلمام أحمد

 المؤلف : محمد بن عمر بن أحمد المديني أبو موسى

 1410الرياض ،  -الناشر : مكتبة التوبة 

 1عدد األجزاء : 

3079 3079 

 رسالة أبي داود
 أبو داود [ -] رسالة أبي داود 

 الكتاب : رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه

 المؤلف : سليمان بن األشعث أبو داود

 بيروت -الناشر : دار العربية 

 صباغتحقيق : محمد ال

 1عدد األجزاء : 

3080 3080 

 رسالة في الجرح والتعديل
 المنذري [ -] رسالة في الجرح والتعديل 

 والتعديلالكتاب : رسالة في الجرح 

 المؤلف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد

 الكويت -الناشر : مكتبة دار األقصى 

 1406الطبعة األولى ، 

 تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

 1عدد األجزاء : 

3081 3081 

 شروط األئمة
 ابن منده [ -] شروط األئمة 

 الكتاب : فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلثار وحقيقة السنن

3082 3082 
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 المؤلف : محمد بن إسحاق بن محمد بن منده

 الرياض -الناشر : دار المسلم 

 1414الطبعة األولى ، 

 الرحمن عبد الجبار الفريوائيتحقيق : عبد 

 1عدد األجزاء : 

 صيانة صحيح مسلم
 ابن الصالح [ -] صيانة صحيح مسلم 

مسلم من اإلخالل والغلط وحمايته من الكتاب : صيانة صحيح 

 اإلسقاط والسقط

المؤلف : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو 

 عمرو

 بيروت -الناشر : دار الغرب اإلسالمي 

 1408الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : موفق عبدهللا عبدالقادر

 1عدد األجزاء : 

3083 3083 

 غرر الفوائد
 رشيد الدين العطار [ -] غرر الفوائد 

الكتاب : غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم 

 ث المقطوعةمن األحادي

 المؤلف : يحيى بن علي بن عبد هللا القرشي أبو الحسين

 المدينة المنورة -الناشر : مكتبة العلوم والحكم 

 1417الطبعة األولى ، 

 تحقيق : محمد خرشافي

 1عدد األجزاء : 

3084 3084 

 فتح المغيث
 السخاوي [ -] فتح المغيث 

 الكتاب : فتح المغيث شرح ألفية الحديث

 المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

 لبنان -الناشر : دار الكتب العلمية 

 هـ1403الطبعة األولى ، 

 3د األجزاء : عد

3085 3085 

 فضائل الكتاب الجامع
 اإلسعردي [ -] فضائل الكتاب الجامع 

 الترمذيالكتاب : فضائل الكتاب الجامع ألبي عيسى 

 المؤلف : عبيد بن محمد اإلسعردي

 بيروت -الناشر : عالم الكتب , مكتبة النهضة العربية 

 1409الطبعة األولى ، 

 تحقيق : صبحي السامرائي

 1عدد األجزاء : 

3086 3086 

 قفو األثر
 ابن الحنبلي [ -] قفو األثر 

 الكتاب : قفو األثر في صفوة علوم األثر

 المؤلف : رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي

 حلب -الناشر : مكتبة المطبوعات اإلسالمية 

3087 3087 
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 هـ1408الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة

 2األجزاء :  عدد

 معرفة علوم الحديث
 الحاكم [ -] معرفة علوم الحديث 

 الكتاب : معرفة علوم الحديث

 محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوريالمؤلف : أبو عبد هللا 

 بيروت -الناشر : دار الكتب العلمية 

 م1977 -هـ 1397الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : السيد معظم حسين

 1عدد األجزاء : 

3088 3088 

 مفتاح الجنة
 السيوطي [ -] مفتاح الجنة 

 الكتاب : مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة

 المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 المدينة المنورة -الناشر : الجامعة اإلسالمية 

 1399الطبعة الثالثة ، 

 1عدد األجزاء : 

3089 3089 

 مقدمة ابن الصالح
 مقدمة ابن الصالح [ -] مقدمة ابن الصالح 

 الكتاب : علوم الحديث

 الشهرزوريالمؤلف : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 

 الناشر : مكتبة الفارابي

 م 1984الطبعة : األولى 

 1عدد األجزاء : 

3090 3090 

 مقدمة في أصول الحديث
 عبد الحق الدهلوي [ -الحديث ] مقدمة في أصول 

 الكتاب : مقدمة في أصول الحديث

 المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد هللا البخاري الدهلوي

 لبنان -بيروت  -الناشر : دار البشائر اإلسالمية 

 م1986 -هـ 1406الطبعة الثانية ، 

 تحقيق : سلمان الحسيني الندوي

 1عدد األجزاء : 

3091 3091 

 منظومة البيقوني
 ] منظومة البيقوني [

 الكتاب : منظومة البيقوني

 المؤلف : عمر بن محمد بن فتوح البيقوني

 الناشر : مركز الخدمات واألبحاث الثقافية 

 1987 - 1407بيروت ، 

 تحقيق : كمال يوسف الحوت

 1عدد األجزاء : 

3092 3092 

 المعلول قواعد وضوابطالحديث 
 الكتاب : الحديث المعلول قواعد وضوابط

 المؤلف : حمزة المليباري

3423 3423 
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 الطبعة : الثانية

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

 علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد
 الكتاب : ُعلوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد

 المؤلف : حمزة المليباري

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

3424 3424 

 تصحيح الحديث عند ابن الصالح
 الكتاب : تصحيح الحديث عند ابن الصالح

 المؤلف : حمزة المليباري

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

3425 3425 

 نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري
 الكتاب : نظرات جديدة في علوم الحديث

 المؤلف : حمزة المليباري

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

3426 3426 

 عبقرية اإلمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح
 الكتاب : عبقرية اإلمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح

 حمزة المليباريالمؤلف : 

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

 أدخله للشاملة أبو عمر عفا هللا عنه وعن والديه

3427 3427 

 خبر الثابتال
 الكتاب : الخبر الثابت.

 المؤلف : يوسف بن هاشم بن عابد اللحياني.

 تقديم الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن السعد.

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeth.com 

 ]ترقيم صفحات الكتاب غير موافق للمطبوع[

 فال تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

3453 3453 

 التمييز لإلمام مسلم
 الكتاب : التمييز لإلمام مسلم

 المؤلف : اإلمام أبي الُحسين مسلم بن الحجاج القَُشْيري النيسابوري.

 ملتقى أهل الحديث مصدر الكتاب :

www.ahlalhdeth.com 

 ]ترقيم صفحات الكتاب غير موافق للمطبوع[

 فال تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

3454 3454 
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 المراسيل البن أبي حاتم الرازي
 الكتاب : المراسيل البن أبي حاتم الرازي

المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 

 المنذر الحنظلي الرازي

 1عدد األجزاء : 

 مصدر الكتاب : مكتبة مشكاة

www.almeshkat.net 

قيم المطبوع ]ترقيم صفحات الكتاب غير موافق للمطبوع ، ولكن تر

 موجود داخل النص[

 فال تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

3456 3456 

 شرح التبصرة والتذكرة
 رةالكتاب : شرح التبصرة والتذك

 المؤلف : الحافظ العراقي

 المحقق : د. ماهر ياسين الفحل

 قام بفهرسته أبو أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى أهل الحديث

 معتمداً على النسخة التي نشرتها مكتبة المشكاة على موقعها

 وهللا من وراء القصد ..

3513 3513 

 بحوث حديثية
 الكتاب : بحوث حديثية

 المؤلف : الدكتور: ماهر ياسين الفحل

 جامعة األنبار -كلية العلوم اإلسالمية  -رئيس قسم الحديث 

 

لتقى أهل قام بفرسته وإعداده للشاملة: أبو أكرم الحلبي من أعضاء م

 الحديث

 ال تنسونا من دعوة في ظهر الغيب ...

3536 3536 

 بحوث في المصطلح للدكتور ماهر الفحل
 الكتاب : بحوث في المصطلح

 المؤلف : د. ماهر الفحل

3537 3537 

 اإلرشادات في تقوية األحاديث بالشواهد والمتابعات
 بالشواهد والمتابعاتالكتاب : اإلرشادات في تقوية األحاديث 

3558 3558 

 االستبصار في نقد األخبار للشيخ عبدالرحمن المعلمي
 رحمن المعلميالكتاب : االستبصار في نقد األخبار للشيخ عبدال

3559 3559 

 الروض الباسم البن الوزير
 الكتاب : الروض الباسم البن الوزير

3573 3573 

 درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته
 الكتاب : درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته

3586 3586 

 منهج اإلمام البخاري
 الكتاب : منهج اإلمام البخاري

3605 3605 

 ندوة علوم الحديث علوم وآفاق
 الكتاب : ندوة علوم الحديث علوم وآفاق

3606 3606 

 كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة
 الكتاب : كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة 

3615 3615 

 3668 3668 محاضرات في علوم الحديث
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 الكتاب : محاضرات في علوم الحديث

 المؤلف : د . ماهر ياسين الفحل

 جامعة األنبار -كلية العلوم اإلسالمية  -رئيس قسم الحديث 

maher_fahl@hotmail.com 

قام بفرسته وإعداده للشاملة: أبو أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى أهل 

 الحديث

 ظهر الغيب ..ال تنسونا من دعوة في 

 أخبار اآلحاد في الحديث النبوي
 الكتاب : أخبار اآلحاد في الحديث النبوي

3931 3931 

 فتاوى حديثية
 الكتاب : فتاوى حديثية

5002 5002 

 ألفية العراقي في علوم الحديث
 الكتاب : ألفية العراقي في علوم الحديث

 المؤلف : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

 المحقق : ماهر ياسين الفحل

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

 الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [] 

عضو في ملتقى أهل  -عفا هللا عنه  -قام بفهرسته أسامة بن الزهراء 

 الحديث

3607 3607 

 الحديث في اختالف الفقهاء اثر علل
 الكتاب : اثر علل الحديث في اختالف الفقهاء

3879 3879 

 إجماع المحدثين
 الكتاب : إجماع المحدثين

3885 3885 

 األسئلة السنية على المنظومة البيقونية
 الكتاب : األسئلة السنية على المنظومة البيقونية

4015 4015 

 االقتراح في فن االصطالح للحافظ ابن دقيق العيد
 الكتاب : االقتراح في فن االصطالح للحافظ ابن دقيق العيد

4042 4042 

 ألفية السيوطي في علم الحديث
 الكتاب : ألفية السيوطي في علم الحديث

4354 4354 

 التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر
 السخاوي [ -] التوضيح األبهر 

 الكتاب : التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن في علم األثر

بن أبي بكر بن عثمان  المؤلف : محمد بن عبد الرحمن بن محمد

 السخاوي

 السعودية -الناشر : مكتبة أصول السلف 

 1418الطبعة األولى ، 

 تحقيق : عبد هللا بن محمد عبد الرحيم البخاري

 1عدد األجزاء : 

3684 3684 

 جامع التحصيل في أحكام المراسيل
 الكتاب : جامع التحصيل في أحكام المراسيل

 المؤلف : أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي

 المحقق : حمدي عبد المجيد السلفي

 بيروت -الناشر : عالم الكتب 

3735 3735 
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 1986 - 1407الطبعة : الثانية 

 1األجزاء : عدد 

 مصدر الكتاب : مركز التراث

 ] مالحظات بخصوص الكتاب [

 موافق للمطبوع -1

 معنون -2

 مضافة تراجمة أليقونة ترجمة. -3

 غير مقابل. -4

 يمكن االنتقال بالجزء والصفحة أو رقم الترجمة. -5

 في التعليق أهم الحواشي. -6

 التنسونا من الدعاء،،، فريق عمل الطيماوي.

www.temawy.com 

 التعريفات الندية على المنظومة البيقونية
 الكتاب : التعريفات الندية على المنظومة البيقونية

4129 4129 

 المقترح
 الكتاب : المقترح

4252 4252 

 الفصول في مصطلح حديث الرسول
 الكتاب : الفصول في مصطلح حديث الرسول

4364 4364 

 بحث مادة التخريج ودراسة األسانيد
 الكتاب : بحث مادة التخريج ودراسة األسانيد

4457 4457 

 تفرد الثقة بالحديث
 الثقة بالحديثالكتاب : تفرد 

4548 4548 

 جهود العلماء في مقاومة الوضع
 الكتاب : جهود العلماء في مقاومة الوضع

4622 4622 

 جهود المحدثين في بيان علل الحديث
 الكتاب : جهود المحدثين في بيان علل الحديث

4623 4623 

 دليل أرباب الفالح لتحقيق فن االصطالح
 الكتاب : دليل أرباب الفالح لتحقيق فن االصطالح

4709 4709 

 تحرير علوم الحديث لعبدهللا الجديع
 الكتاب : تحرير علوم الحديث لعبدهللا الجديع

100 100 

 تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل
 الكتاب : تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل

4494 4494 

 علم الرجال للمعلمي
 الكتاب : علم الرجال للمعلّمي

4957 4957 

 علم مصطلح الحديث
 الكتاب : علم مصطلح الحديث

4958 4958 

 كتاب األنوار الكاشفة
 الكتاب : كتاب األنوار الكاشفة

5104 5104 

 مصطلح الحديث في سؤال و جواب
 و جواب الكتاب : مصطلح الحديث في سؤال

5285 5285 

 مصطلح الحديث في كتاب إعالم الموقعين
 الكتاب : مصطلح الحديث في كتاب إعالم الموقعين

5286 5286 
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 (مناهج المحدثين )كامل
 الكتاب : مناهج المحدثين )كامل(

5359 5359 

 منظومة مصباح الراوي في علم الحديث
 الكتاب : منظومة مصباح الراوي في علم الحديث

5370 5370 

 تحقيق الرغبة في توضيح النخبة
 الكتاب : تحقيُق الرغبِة في توضيح النخبة

4509 4509 

 ترميز كتب الحديث
 الكتاب : تَْرِمْيُز ُكتُِب الَحِدْيثِ 

4529 4529 

 دروس التخريج
 الكتاب : دروس التخريج

4694 4694 

 كتابة حديث رسول ـ هللا صلى هللا عليه وسلم
 الكتاب : كتابة حديث رسول ـ هللا صلى هللا عليه وسلم

5136 5136 

 تاب التنكيل للمعلمي اليمانيمئة فائدة حديثية من ك
 الكتاب : مئة فائدة حديثية من كتاب التنكيل للمعلمي اليماني

5211 5211 

 المنار مقاالت وفوائد حديثية من مجلة
 الكتاب : مقاالت وفوائد حديثية من مجلة المنار

5317 5317 

 من ضوابط فهم السنة النبوية
 النبويةالكتاب : من ضوابط فهم السنة 

5344 5344 

 شرح اختصار علوم الحديث
 الكتاب : شرح اختصار علوم الحديث

 الالحمالمؤلف : د. إبراهيم بن عبد هللا بن عبد الرحمن 

 مصدر الكتاب : موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية

http://www.taimiah.org 

 أعده للشاملة : أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com 

 ] الكتاب مرقم آليا وهو مجموعة أشرطة مفّرغة [

869 869 

 جرح الرواة وتعديلهم
 الكتاب : جرح الرواة وتعديلهم ـ األسس والضوابط

 رسالة دكتوراه

 إعداد محمود عيدان أحمد الدليمي

 بإشراف الدكتور زياد محمود رشيد العاني

 علوم االسالميةجامعة بغداد ـ كلية ال

1279 1279 

 الرقمية -منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث 
 الكتاب : منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث

 بشير علي عمرالمؤلف : 

 الناشر : وقف السالم

 مـ 2005 -هـ  1425الطبعة : الطبعة األولى 

 مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

http://www.raqamiya.org 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[

2702 2702 

 الشذا الفياح من علوم ابن الصالح
 الكتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه هللا تعالى

المؤلف : إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسحاق 

169 169 
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 هـ(802)المتوفى : األبناسي، ثم القاهري، الشافعي 

 المحقق : صالح فتحي هلل

 الناشر : مكتبة الرشد

 م1998هـ 1418الطبعة : الطبعة األولى 

 مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

http://www.raqamiya.org 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[

 دراسة عنها وعن منهجها -نخبة الفكر 
 الكتاب : نخبة الفكر )دراسة عنها وعن منهجها(

 المؤلف : إبراهيم بن محمد نور سيف

 الناشر : الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 تاب : موقع مكتبة المدينة الرقميةمصدر الك

http://www.raqamiya.org 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[

1297 1297 

 في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر نزهة النظر
 الكتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر

المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

 هـ(852العسقالني )المتوفى : 

 المحقق : عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي

 الطبعة : الطبعة األولى

 هـ (1422سفير بالرياض عام ) الناشر : مطبعة

 مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

http://www.raqamiya.org 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[

2167 2167 

 ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة
 الكتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

 المؤلف : جمال بن محمد السيد

المدينة المنورة، الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 

 المملكة العربية السعودية

 3عدد األجزاء : 

 م2004هـ/1424الطبعة : األولى، 

 مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

http://www.raqamiya.org 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[

2228 2228 

 النكت على كتاب ابن الصالح
 الكتاب : النكت على كتاب ابن الصالح

المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

 هـ(852العسقالني )المتوفى : 

 المدخليالمحقق : ربيع بن هادي عمير 

الناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 

 المملكة العربية السعودية

 2عدد المجلدات : 

 م1984هـ/1404الطبعة : األولى، 

 مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية

2333 2333 
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 ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك بعض األخطاء

 يم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[]ترق

 (لسان المحدثين )معجم مصطلحات المحدثين
 الكتاب : لسان المحدثين

يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم )ُمعجم 

وإشاراتهم وشرِح جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر 

 أساليبهم(

 المؤلف : محمد خلف سالمة

 (14/2/2007)الموصل: 

 أجزاء 5عدد األجزاء : 

 مصدر الكتاب : ملفات ورد نشرها المؤلف في ملتقى أهل الحديث.

رسته وإعداده للشَّاملة: أبو أكرم الحلبّي من أعضاء نال شرف فه

 ملتقى أهل الحديث

 ال تنسونا من دعوة في ظهر الغيب ...

2396 2396 

 نخبة الفكر
الكتاب : نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر )مطبوع ضمن كتاب 

 سبل السالم(

المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

 هـ(852العسقالني )المتوفى : 

 بيروت -الناشر : دار إحياء التراث العرب 

 1عدد األجزاء : 

قات منتخبة تنبيه : المتن مشكول والزيادات ]بين معكوفين[ هي تعلي

 من الشرح ، وليست من المتن

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[

2413 2413 

 مقدمة الجرح والتعديل البن أبي حاتم
 مقدمة الجرح والتعديل.الكتاب : 

المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 

 المنذر الحنظلي الرازي.

 .1عدد األجزاء : 

 مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث

www.ahlalhdeeth.com 

]ترقيم صفحات الكتاب غير موافق للمطبوع ، ولكن ترقيم المطبوع 

 موجود داخل النص[

 ا من دعوة صالحة بظهر الغيب.فال تنسون

3694 3694 

 مصطلح حسن عند الترمذي
 الكتاب : مصطلح حسن عند الترمذي

1606 1606 

 مقدمات في علم مختلف الحديث
   الكتاب : مقدمات في علم مختلف الحديث
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جمهرة العلوم -كتب أهل الحديث المطبوعة مرتبة على القرون   
jamharah.net/showthread.php?t=19549 

ملتقى أهل الحديث - أشهر الكتب المطبوعة في الجرح والتعديل  
www.ahlalhdeeth.com › ... › منتدى الدراسات الحديثية 

الشبكة النسائية العالمية -أهم الكتب الحديثية وشروحها   
www.fin3go.com/Malafat/serah/sonah5.htm 

الموسوعة الشاملة -كتب مصطلح وعلوم الحديث   
www.islamport.com/isp_eBooks/mst/ 
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