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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

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

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

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

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

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

الكتب القائمة كتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الاختيار  مع الوضع في االعتبارمصدره، 

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

 .والسلوك

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

الفهرس الكبير لمؤلفات «وهذا الفهرس هو في الحقيقة فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم  لوبة.المط

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

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

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

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

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

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

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

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

دراسات يف السنة النبوية ومراحل تدوينها :املوضوع 
07:الفئة  حديث

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن مطر الزهرايننشأته وتطوره– تدوين السنة النبوية من القرن األول اىل القرن التاسع 

-املكتب اإلسالمي حممد مصطفى األعظمي2/1دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه 
بريوت

-دار الغرب اإلسالمي ( م1956)مناظر أحسن الكيالين (عبد الرزاق اسكندر. ترمجه عن األوردية د)تدوين احلديث 
بريوت

راجعه وخرج أحاديثه
بشار عواد معروف. د

لبنان- دار الفكر حممد عجاج اخلطيبالسنة النبوية ، مكانتها ، حفظها وتدوينها ، تفنيد بعض الشبهات حوهلا

اتريخ موجز للسنة النبوية منذ العصر النبوي إىل- املدخل يف اتريخ السنة 
العصر احلديث وجهود العلماء يف خدمتها وأشهر مصنفاهتا

املؤلفهاين أمحد فقيه

مصر- املكتبة التوفيقية حممد حممد أبو زهوعناية األمة اإلسالمية ابلسنة النبوية: احلديث واحملدثون، أو تقريظ
الشيخ حسنني حممد خملوف

دمشق- دار ابن كثري حممد عبد العزيز اخلويلمفتاح السنة أو اتريخ فنون احلديث النبوي تقدمي/حتقيق
عبد القادر األرانؤوط/حممود األرانؤوط

-دار البشائر اإلسالمية أمحد فارس السلومحفظ هللا السنة وصور من حفظ هللا هلا ومناقشتهم فيها
بريوت

املدينة- الناشر املتميز أمحد بن علي القرينإعالم األعالم أبسباب عدم مجع السنة النبوية يف عصر صدر اإلسالم

162   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دراسات يف السنة النبوية ومراحل تدوينها :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-دار حراء للكتاب ( هـ1416)حممد بن أمان اجلامي منزلة السنة يف التشريع اإلسالمي
القاهرة

ختريج
عبد الرمحن الفريوائي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريعظمة السنة النبوية

بريوت- دار اجليل عبد الغين عبد اخلالقحبوث يف السنة املشرفة

-املكتب اإلسالمي ( هـ1439)حممد بن لطفي الصباغ احلديث النبوي ، مصطلحه ، بالغته ، كتبه
بريوت

-املكتب اإلسالمي مصطفى بن حسين السباعيالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي
بريوت

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة نظرية تطبيقية- احلديث املوضوعي 

تكوين للدراساتعمر بن عبد هللا املقبلدراسة أتصيلية- جوامع الكلم النبوي 
جدة- واألحباث 

األحاديث النبوية اليت اسُتِدل هبا على اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واألرض
والفلك

-اجلامعة اإلسالمية أمحد بن حسن احلارثي
املدينة

مكة- جامعة أم القرى حممد بن عمر ابزمولعلم شرح احلديث وروافد البحث فيه

162   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
دراسات يف السنة النبوية ومراحل تدوينها :املوضوع 

07:الفئة  حديث

بريوت- دار املقتبس بسام بن خليل الصفديدراسة أتصيلية منهجية- علم شرح احلديث 

مصر- مكتبة اإلميان رضا بن زكراي محيدةرواية احلديث ابملعىن وأثرها يف احلديث والفقه واللغة والنحو والتصريف

الرايض- الرتاث الذهيب فاحل عبد هللا ارتيبانأضواء على كتب املفسرين وشراح احلديث القدماء واملعاصرين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مدخل إىل معرفة دورها العلمي وأثرها الرتبوي يف التاريخ- األمايل احلديثية 
اإلسالمي

اسطنبول- دار اللباب رايض حسني الطائي

مكة- دار طيبة اخلضراء سليمان بن صاحل الثنيانقواعد فهم السنة

-مركز تدوين للبحوث حممد بن عبد هللا القناصضوابط منهجية لالستدالل ابلسنة النبوية
القصيم

162   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات وحبوث يف صحيح البخاري :املوضوع 

07:الفئة  حديث

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور الرسول صلى هللا عليه وسلم
5/1وسنته وأايمه 

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

أشرف على حتقيقه
شعيب األرانؤوط وعادل مرشد

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد5/1شرح صحيح البخاري 
( هـ535)األصبهاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
عبد الرحيم العزاوي. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنعمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع
( هـ902)

مصر- دار الغـد اجلديد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

923)القسطالين، أمحد بن حممد حتفة السامع والقاري خبتم صحيح البخاري
(هـ

روااي للدراسات والبحوث
قطر- 

حتقيق ودراسة
أمحد بن حممد آل اثين

حممد انصر الدين بن سامل الطبالويبداية القاري يف ختم البخاري
( هـ966)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية وتعليق
حممد بن يوسف العسقالين

ختم صحيح البخاري للحافظ: الوجه الصبيح يف ختم الصحيح، ويليه
فؤاد السوسي:، حتقيق( هـ1134)عبد هللا بن سامل البصري 

حممد علي بن عالن الصديقي املكي
( هـ1057)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق وتعليق
نور الدين بن حممد احلميدي

كتبه سنة)إظهار بعض نفائس ادِ خاري خلتم أحاديث اإلمام البخاري 
، إحتاف القاري بتحقيق ختم البخاري وترمجة اإلمام البوين( ه1112

أمحد بن قاسم البوين اجلزائري
( هـ1139)

بريوت- دار املقتبس  عناية
حممد شايب شريف

تقدميمساعد بن حامد الزهراينبراعة اخلتم عند اإلمام البخاري يف كتابه اجلامع الصحيح
علي بن حسن احلليب

-دار الفاروق احلديثة ( ه311)عمر بن حممد البجريي 2/1املستخرج على صحيح البخاري، واملسمى ابجلامع املسند 
القاهرة

حتقيق
حممد بن علي األزهري

162   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات وحبوث يف صحيح البخاري :املوضوع 

07:الفئة  حديث

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(قطعة منه)املستخرج على صحيح البخاري 
( هـ430)

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

حتقيق
جلنة من الباحثني

املختصر النصيح يف هتذيب الكتاب)اختصار صحيح البخاري املسمى 
4/1 (اجلامع الصحيح

املهلب بن أمحد بن أيب صفرة
( هـ435)املالكي 

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
أمحد فارس السلوم. د

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينخمتصر صحيح البخاري
( هـ733)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق وتعليق وختريج
رايض بن منسي العيسى. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ893)الزبيدي، حممد بن أمحد التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح حتقيق
طارق بن عوض هللا

1420)حممد انصر الدين األلباين 4/1خمتصر صحيح البخاري 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريخمتصر صحيح البخاري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين15/1فتح الباري شرح صحيح البخاري 
( هـ852)

الرايض- دار السالم  تتمة/ تعليق 
علي الشبل. د/ الشيخ ابن ابز 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين26/1فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
( هـ852)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

أِشرف على حتقيقه
شعيب األرانؤوط وعادل مرشد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينهدي الساري بشرح مقدمة فتح الباري
( هـ852)

مصر- املكتبة السلفية  حتقيق
حمب الدين اخلطيب

162   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات وحبوث يف صحيح البخاري :املوضوع 

07:الفئة  حديث

جتريد تعليقات)النكت على صحيح البخاري، ويليه التجريد على التنقيح 
2/1 (ابن حجر على شرح البخاري للزركشي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

مصر- املكتبة اإلسالمية  حتقيق
هشام السعيدين واندر مصطفى

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(مل يكمله) 2/1النكت على صحيح البخاري 
( هـ852)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

دراسة وحتقيق
قابل سعود. د

مصر- دار اللؤلؤة 3/1البيان والتبيني بتعقبات ابن حجر على ابن التني  مجع
عماد حممد علي عيسى. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين2/1انتقاض االعرتاض يف الرد على العيين يف شرح البخاري 
( هـ852)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
محدي السلفي وصبحي السامرائي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1354)عبد الرمحن البوصريي مبتكرات الآلىلء والدرر يف احملاكمة بني العيين وابن حجر حتقيق وتعليق
رائد بن صربي بن أيب علفة

أنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث اليت ذكرها ابن حجر العسقالين
11/1يف فتح الباري 

لبنان- مؤسسة الراين نبيل بن منصور البصارة

دار أضواء السلفمجع تعقبات العالمة األلباين على فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالين
القاهرة- املصرية 

مجع وتعليق
فواز بن حممد رشيد اجلزائري

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

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزامل

عبد هللا بن حممد الدويش وعبدهللا(رسالتان)أخطاء فتح الباري يف العقيدة 
ابن سعدي الغامدي

-مكتبة أسد السنة 
القاهرة

إعداد
أيب يوسف بن حيىي املرزوقي

162   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات وحبوث يف صحيح البخاري :املوضوع 

07:الفئة  حديث

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن انصر الرباكتعليقات على املخالفات العقدية يف فتح الباري شرح صحيح البخاري

(فتح الباري)منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف العقيدة من خالل كتابه 
3/1

الرايض- مكتبة الرشد حممد إسحاق كندو

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

الرايض- مكتبة الرشد اندر بن السنوسي العمراين تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

كتب ورسائل: يقع يف اجمللد الثامن من - (فتح الباري)الفوائد املنتقاة من 
عبد احملسن بن محد العباد البدر

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر

وفيه: مجع أقوال ابن حجر يف الفتح) - (فتح الباري)فوائد ابن حجر من 
(فوائد

الرايض- دار احلضارة  مجع وترتيب
ساير بن هليل املسباح

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(5/1)تغليق التعليق على صحيح البخاري 
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة وتعليق
سعيد عبد الرمحن القزيف

الرايض- مكتبة الرشد انهد بنت عمر العتيق2/1املسائل النحوية يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر 

-دار الكتب العلمية ( هـ786)حممد بن يوسف الكرماين 25/1شرح صحيح البخاري املعروف ابلكواكب الدراري 
بريوت

عناية
حممد عثمان

مكة- جامعة أم القرى ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد (رسالة دكتوراه) 4/1أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري  حتقيق
حممد بن سعد آل سعود. د
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07:الفئة  حديث

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري36/1التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 
( هـ804)الشافعي 

الكويت- دار غراس  حتقيق وتعليق
عبد العزيز بن أمحد املشيقح

دمشق- دار النوادر ( هـ827)بدر الدين الدماميين 1/10 (شرح لصحيح البخاري)مصابيح اجلامع  حتقيق
نور الدين طالب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن10/1التوشيح شرح اجلامع الصحيح 
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

أمحد بن حممد القسطالين الشافعي16/1إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
( هـ923)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

زكراي بن حممد األنصاري الشافعي10/1حتفة الباري بشرح صحيح البخاري 
( هـ926)اخلزرجي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن دريع العازمي

السندي، حممد بن عبد اهلادي2/1صحيح البخاري حباشية السندي 
( هـ1138)

مصر- املكتبة التوفيقية  حتقيق
عماد زكي البارودي

حممد صديق بن حسن القنوجي10/1عون الباري حلل أدلة البخاري 
( هـ1307)

دمشق- دار النوادر 

حممد اخلضر اجلكين الشنقيطي14/1كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري 
( هـ1354)

بريوت- مؤسسة الرسالة 

الفوائد اجملنية من التعليقات البازية على صحيح اإلمام البخاري وفتح
(سعيد بن علي بن وهف القحطاين: مجع) 2/1الباري البن حجر 

املؤلف إشراف
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

162   من 8صفحة 
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-دار الرسالة العاملية 5/1فوائد من شرح صحيح البخاري - الفوائد العلمية من الدروس البازية 
بريوت

إشراف الشيخ/ إعداد 
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان

من منت% 80مت التعليق على ) 16/1التعليق على صحيح البخاري 
(الكتاب

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التوحيد عبد العزيز بن عبد هللا الراجحي14/1منحة امللك اجلليل شرح صحيح حممد بن إمساعيل 

الرايض- دار طيبة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 2/1التلخيص شرح اجلامع الصحيح للبخاري  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

الرايض- دار الفضيلة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف شرح صحيح البخاري إىل هناية كتاب اإلميان تعليق/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عمر الدميجي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(شرح إىل كتاب اجلنائز)فتح الباري 
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق عوض هللا

حممد حيىي بن حممد املختار10/1نور احلق الصبيح يف شرح بعض أحاديث اجلامع الصحيح 
( هـ1330)الشنقيطي املالكي 

الرايض- دار عامل الكتب 

اجمللد)الزند الواري والبدر الساري يف اختصار وشرح صحيح البخاري 
(األول فقط

-دار إيالف الدولية ( هـ1407)حممد تقي الدين اهلاليل 
الكويت

تعليق
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- دار التدمرية عبد الرمحن بن صاحل الدهش4/1األمايل على خمتصر صحيح البخاري 
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ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري
( هـ1420)

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مراجعة
علي بن عبد العزيز الشبل. د

املدينة- مكتبة الدار عبد هللا بن حممد الغنيمان2/1شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
املنورة

672)ابن مالك، حممد بن عبد هللا (النحوية)شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
طه حمسن. د

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر3/1التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح 
( هـ794)الشافعي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حيىي بن حممد احلكمي. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ638)انصر الدين ابن املنري املتواري على أبواب البخاري
بريوت

حتقيق وتعليق
علي بن حسن احلليب

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناينمناسبات تراجم البخاري
( هـ733)

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
حممد إسحاق السلفي

مصابيح اجلامع ، وهو شرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاري املشتمل على
بيان ترامجه وأبوابه وغريبه وإعرابه

دمشق- دار النوادر ( هـ827)بدر الدين الدماميين  حتقيق
نور الدين طالب ومجاعة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ805)عمر بن رسالن البلقيـين مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا: تراجم البخاري املسمى حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

شرح تراجم وأبواب صحيح البخاري- لب اللباب يف الرتاجم واألبواب 
5/1

دمشق- دار النوادر ( هـ1392)عبد احلق اهلامشي  حتقيق
مجاعة من احملققني
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ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللااألجوبة املستوعبة عن املسائل املستغربة من صحيح البخاري
( هـ463)النمري 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدالتوضيح ملبهمات اجلامع الصحيح
( هـ841)احلليب 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
النقاش أشرف صالح علي

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد19/1التلقيح لفهم قارىء الصحيح 
( هـ841)احلليب 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

كشف االلتباس عما أورده اإلمام البخاري على بعض الناس، ومعها دراسة
(وقال بعض الناس): من املسائل اليت انتقدها بقوله

عبد الغين الغنيمي امليداين الدمشقي
( هـ1298)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة
عبد اجمليد حممود عبد اجمليد. د

ابن أيب عمران، حممد بن موسىثالثيات البخاري
( هـ371)الصفار 

املؤلف حتقيق وتعليق وختريج
بندر بن انفع العبديل. د

محيد الدين السندي مث املكيكفاية القاري بشرح ثالثيات البخاري
( هـ1009)احلنفي 

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
حق النيب السندي احلنفي

السري احلثيث يف: تعليقات القاري على ثالثيات البخاري، ويف أوله
االتصال بثالثيات أمري املؤمنني يف احلديث

املال علي القاري، علي بن سلطان
( هـ1014)حممد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

عناية
حممد بن انصر العجمي

منحة الباري بشرح ثالثيات البخاري، ومعه هداية الساري مقدمة منحة
الباري

مصر- دار االستقامة حممد بن عمر ابزمول

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن فارس السلوماألحاديث امللحقة ابلثالثي يف صحيح البخاري
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الرايض- مدار الوطن خالد بن هندي احلريبجملس السماع ملنت ثالثيات اإلمام البخاري

عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشيعادات اإلمام البخاري يف صحيحه
( هـ1392)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

-دار األمة للنشر خلدون األحدبنظرات وحتقيقات يف السرية واملنهج- اإلمام البخاري وجامعه الصحيح 
الرايض

املدينة- الناشر املتميز حممد بن علي الصومعياألوائل الصومعية: ، أو(صحيح البخاري)عون الباري جبمع أوائل كتب 

مصر- دار األنصار ماهر بن ايسني الفحلإبراز صنعة احلديث يف صحيح البخاري

على صحيح اإلمام ( هـ320)زايدات اإلمام حممد بن يوسف الفربري 
البخاري

–دار األوراق الثقافية 
جدة

إعداد
سامح عبد هللا عبد القوي متويل

1257)حممد عابد السندي احلنفي منحة الباري يف مجع رواايت صحيح البخاري
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
جلنة إبشراف نور الدين طالب

رواايت ونسخ اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل
دراسة وحتليل- البخاري 

-دار إمام الدعوة حممد بن عبد الكرمي عبيد
الرايض

 -(اجلامع الصحيح)إشارات اإلمام البخاري إىل اختالف األسانيد يف 
دراسة منهجية حتليلية

مجعية منتدى العلم النافعحممد بن كمال الرحمي
األردن- 

إشراف
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د
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-مكتبة صنعاء األثرية عبد الكرمي بن أمحد احلجوريتلبية األماين أبفراد اإلمام البخاري
صنعاء

إىل (...كيف بك اي ابن عمر )جزء يف بطالن نسبة احلديث املوضوع 
صحيح اإلمام البخاري

الرايض- دار التوحيد عبد الباري بن محاد األنصاري

381)عبد هللا بن أمحد السرخسي آمني- عدد مجيع حديث اجلامع الصحيح للبخاري رمحه هللا ونفعنا به 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

1413)محود بن عبد هللا التوجيري (رد على مطاعن يف صحيح البخاري)الرد القومي على اجملرم األثيم 
(هـ

بريدة– دار العليان 

تثبيت مكانة اإلمام البخاري وصحيحه من خالل رد- إعالء البخاري 
الشبهات حوهلما

مكة- دار سلف عبد القادر بن حممد جالل حترير وتقدمي
علي بن حممد العمران. د

اجلامع)األحاديث اليت صرح اإلمام البخاري بتصحيحها ومل يودعها 
مجعا وخترجيا ودراسة - (الصحيح

بريوت- دار املقتبس علي صاحل علي مصطفى

1257)حممد عابد السندي احلنفي 6/1منحة الباري يف مجع رواايت صحيح البخاري 
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

منشورات البشري بنعطيةحممد العمراوي السجلماسيالقول الرجيح يف تواتر اجلامع الصحيح
املغرب- 
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، مسموعة على نور( هـ655)نسخة شرف الدين السُّلمي )صحيح مسلم 
(الدين الواين، ابن املقرىء، مشس الدين الدمياطي، ابن السماع

مسلم بن احلجاج النيسابوري
( هـ261)

بريوت- دار املقتبس  تقدمي
نظام حممد يعقويب

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممد(قطعة متثل النصف الثاين من الكتاب)التحرير يف شرح مسلم 
( هـ535)األصبهاين 

أسفار لنشر نفيس
الكويت- الكتب 

حتقيق
إبراهيم أيت ابخة

أسفار لنشر نفيس4750املفهم لصحيح مسلم
الكويت- الكتب 

حتقيق
مشهور بن مرزوق احلرازي. د

حممد بن علي بن عمر املازري3/1املعلم بفوائد مسلم 
( هـ536)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد الشاذيل

544)عياض بن موسى اليحصيب 9/1إكمال املعلم بفوائد مسلم 
(هـ

مصر- دار الوفاء  حتقيق
حيىي إمساعيل. د

حممد بن حيىي بن هشام األنصارياملفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم
( هـ646)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
وليد أمحد حسني

حملى أبحكام وتعليقات) 7/1املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج 
(وتعقبات الشيخ األلباين والشيخ مشهور سلمان

اجلبيل- دار الصديق ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  عناية
مازن بن عبد الرمحن البريويت

منهاج احملدثني وسبيل طالبيه احملققني شرح صحيح أيب احلسني مسلم بن
15/1احلجاج القشريي 

-دار املنهاج القومي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 
دمشق

حتقيق وختريج وتعليق
مازن بن حممد السرساوي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف 6/1املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  حتقيق
مركز الرسالة للدراسات وحتقيق الرتاث
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من منتقى شرح مسلم حملمد)جزء فيه استدراكات على شرح مسلم للنووي 
( ه744ابن أمحد بن عبد اهلادي 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
مصطفى بن بلقاسم بلحاج. د

،( هـ828)حملمد األيب  (إكمال إكمال املعلم)صحيح مسلم مع شرحه 
7/1 ( هـ895)حملمد السنوسي  (مكمل إكمال اإلكمال)وشرحه 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن6/1الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج 
( هـ911)ابن الكمال 

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

السندي، حممد بن عبد اهلاديحاشية السندي على صحيح مسلم
( هـ1138)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

سعيد بن علي بن وهف القحطاينالفوائد اجملنية من التعليقات البازية على صحيح مسلم بشرح النووي
( هـ1440)

املؤلف إشراف
مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

متت التعليقات عند هناية كتاب اللباس) 10/1التعليق على صحيح مسلم 
(والزينة

ابن عثيمني، حممد بن صاحل
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

حممد بن علي بن آدم األثيويب45/1البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

مؤسسة عبد العزيزعبد العزيز بن عبد هللا الراجحي9/1توفيق الرب املنعم بشرح صحيح اإلمام مسلم 
الرايض- الراجحي  

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويخمتصر صحيح مسلم
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين
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شروحات وحبوث يف صحيح مسلم :املوضوع 

07:الفئة  حديث

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويخمتصر صحيح مسلم
( هـ656)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
طارق بن عوض هللا

أمحد بن عمر األنصاري القرطيبتلخيص كتاب مسلم
( هـ656)

الرايض- دار األلوكة  إشراف وعناية
سعد بن عبد هللا احلميد. د

وهو شرح على)السراج الوهاج يف شرح مطالب صحيح مسلم بن احلجاج 
(خمتصر املنذري

حممد صديق بن حسن القنوجي
( هـ1307)

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم األنصاري

أمحد بن عمر األنصاري القرطيبتلخيص صحيح مسلم
( هـ656)

القاهرة- دار السالم  حتقيق
رفعت عبد الغين وأمحد اخلويل. د

أمحد بن عمر األنصاري القرطيب7/1املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم 
( هـ656)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
عدد من احملققني

دمشق- دار النوادر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف خمتصر صحيح مسلم حتقيق
عبد احلميد وعبد العليم الدرويش

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب تغليق التعليق على صحيح مسلم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالوقوف على ما يف صحيح مسلم من املوقوف
( هـ852)

الكويت- مكتبة املعال  عناية
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

كتاب غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسلم من األحاديث
املقطوعة

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
صالح الدين حممد بالل
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أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق24/1املسند املستخرج على صحيح مسلم 
( هـ316)االسفراييين 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
جلنة من الباحثني

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا4/1املسند املستخرج على صحيح مسلم 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي

القاهرة- دار ابن عفان عبد هللا بن حممد دنفوإبراهيم بن حممد بن سفيان رواايته وزايداته وتعليقاته على صحيح مسلم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينعوايل اإلمام مسلم
( هـ852)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد اجملدوب

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ327)حممد بن أمحد الشهيد علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج حتقيق
علي بن حسن احلليب

كتاب األجوبة للشيخ أيب مسعود ملا أشكل على الدارقطين على صحيح
مسلم بن احلجاج

أبو مسعود بن حممد الدمشقي
( هـ401)

الرايض- دار الوراق  حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب

جواب أيب مسعود الدمشقي أليب احلسن الدارقطين عما بني غلط أيب
(برواية بركات اخلشوعي عن اخلطيب البغدادي)احلسني مسلم 

أبو مسعود بن حممد الدمشقي
( هـ401)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
حممد بن علي األزهري

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط، ومحايته من اإلسقاط والسقط
( هـ643)الشهرزوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
أمحد حاج حممد عثمان. د

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخليبني اإلمامني مسلم والدارقطين
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07:الفئة  حديث

أمحد بن برهان الدين سبط بنتنبيه املعلم مببهمات صحيح مسلم
( هـ884)العجمي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ــِهم يف غريب صحيح مسلم ــِجد واملُــْتـ ُــــْنـ سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممدحتفة امل
( هـ841)احلليب 

ِعلم إلحياء الرتاث
مصر- واخلدمات الرقمية 

حتقيق
مصر- مؤسسة ِعلم إلحياء الرتاث 

معجم غريب احلديث)املفصح املفهم واملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم 
2/1 (يف صحيح مسلم

حممد بن حيىي اخلضراوي األندلسي
( هـ646)

مصر- دار الغـد اجلديد  حتقيق
رضوان جامع رضوان

احلاكم، حممد بن عبد هللا(صحيح مسلم)املدخل اىل الصحيح 
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ربيع بن هادي. د

غرر الفوائد اجملموعة يف بيان ما: اإلمام مسلم ومنهجه يف الصحيح، ويليه
2/1وقع يف صحيح مسلم من األحاديث املقطوعة ليحىي بن علي العطار 

الرايض- دار الصميعي مشهور بن حسن آل سلمان

األحاديث اليت استشهد هبا مسلم رمحه هللا تعاىل يف حبث اخلالف يف
اشرتاط العلم ابللقاء

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
( هـ1386)

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

عناية
حممد املوسى

املدينة- الناشر املتميز ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف مقدمة شرح صحيح مسلم حتقيق وتعليق
حممد بن علي الصومعي

حممد بن علي بن آدم األثيويب2/1قرة عني احملتاج يف شرح مقدمة صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- معامل السنن عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريشرح مقدمة صحيح مسلم
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07:الفئة  حديث

من كالم ابن)إحتاف السامع مبنهج اإلمام مسلم يف املسند الصحيح اجلامع 
(القيم

بريوت- دار ابن حزم أبو احلارث اندر بن سعيد تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان

صنعاء- دار اآلاثر ربيع بن هادي املدخليمنهج اإلمام مسلم يف ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله

-ختم النسائي : غنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج، ويليه
رواية بن األمحر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
مجال فرحات صاويل. د

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيزختم صحيح مسلم على شيح احلنابلة ومسندهم
( هـ1432)

املؤلف إعداد
جربان بن سلمان سحاري

فتح الرب العلي خبتم املسند الصحيح الشهري بصحيح مسلم على احملدث
فوائد قراءة ومساع وجرد الكتب: ربيع املدخلي، وتليه

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعي

مصر- دار اإلمام أمحد ربيع بن هادي املدخلي(دفاع عن صحيح مسلم)التنكيل مبا يف توضيح املليباري من األابطيل 

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات يف شرحه لصحيح مسلم يف
أبواب االعنقادات

–دار املرياث النبوي ربيع بن هادي املدخلي
اجلزائر

الردود والتعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من
التأويل يف الصفات وغريها من املسائل املهمات

الثقبة- دار اهلجرة مشهور بن حسن آل سلمان

كشف املعلم أبابطيل: دراسات علمية يف صحيح مسلم، وهو املسمى
كتاب تنبيه املسلم

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1442)علي بن حسن احلليب 
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07:الفئة  حديث

شرحا وتعليقا- عناية العلماء بصحيح اإلمام مسلم قراءة ومساعا وحفظا 
واختصارا

نظر حممد الفاراييب
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عقود اجلمان على اللؤلؤ: اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ومعه
(زايدات وتصويبات على اللؤلؤ)واملرجان، لعبد الكرمي احلجوري 

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1388)حممد فؤاد عبد الباقي 

ابن اخلراط، عبد احلق بن عبدالرمحناجلمع بني الصحيحني
( هـ581)األشبيلي 

الرايض- دار احملقق  تقدمي/ عناية 
بكر أبو زيد. د/ حممد الغماس 

مع متييز زوائده على الصحيحني، وهبامشه- اجلمع بني الصحيحني 
4/1تعليقات ابن األثري وغريه، ومعه غريب الصحيحني للحميدي 

-دار الكمال املتحدة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي 
دمشق

الرايض- دار العاصمة ( هـ560)ابن هبرية، حيىي بن حممد (شرح اجلمع بني الصحيحني للحميدي) 8/1االفصاح عن معاين الصحاح  ختريج/حتقيق
فؤاد عبد املنعم أمحد. د

دمشق- دار القلم 2/1اجلامع بني الصحيحني لإلمامني البخاري ومسلم  مجع وترتيب
صاحل بن أمحد الشامي

عبد هللا بن احلسن األصبهاين5/1مجع الصحيحني حبذف املعاد والطرق 
( هـ517)

دمشق- دار النوادر  إعداد
جلنة إبشراف نور الدين طالب

الدمام- دار ابن اجلوزي حيىي بن عبد العزيز اليحىي6/1اجلمع بني الصحيحني للباحثني 

الكويت- دار غراس عبد هللا بن صاحل العبيالن2/1إرشاد القاري إىل أفراد مسلم عن البخاري  مراجعة وتصحيح
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

املؤلفأمحد البيضاين وعدانن املصقريإحتاف القاري مبفاريد مسلم والبخاري
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07:الفئة  حديث

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر االلزامات والتتبع دراسة
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

مطالع األنوار على صحاح اآلاثر يف فتح ما استغلق من املوطأ والصحيحني
6/1وإيضاح مبهم لغتها واملختلف من رواهتا ومتييز مشكلها وتقييد مهملها 

ابن قرقول ، إبراهيم بن يوسف
( هـ569)الوهراين 

مصر- دار الفالح  حتقيق
جلنة من الباحثني بدار الفالح

دمشق- دار النوادر انفذ حسني محاددراسة توثيقية تطبيقية- أحاديث الصحيحني ورجاهلما 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناألربعون العالية ملسلم على البخاري يف صحيحيهما
( هـ852)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري. د

مصر- مكتبة السنة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي تفسري غريب ما يف الصحيحني حتقيق
زبيدة بنت حممد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي4/1كشف املشكل من حديث الصحيحني 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

حبث يف املعايري اليت بىن عليها البخاري ومسلم- دفاع عن الصحيحني 
كتابيهما

مصر- كشيدة أمين عيد النجار تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي انفذ حسني محاددراسة توثيقية تطبيقية- االنتصار للصحيحني 

مجعا- شراح الصحيحني بني اإلثبات والتأويل يف أحاديث الصفات 
2/1ودراسة 

-الروضة للنشر وتوزيع عبد الرمحن بن سعد اجلهين
مصر
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07:الفئة  حديث

أبو داود، سليمان بن األشعث7/1سنن أيب داود 
( هـ275)السجستاين 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

أبو داود، سليمان بن األشعثسنن أيب داود
( هـ275)السجستاين 

الرايض- مكتبة املعارف  حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين 10/1 (دراسة حديثية)صحيح سنن أيب داود وضعيف سنن أيب داود 
(هـ

الكويت- دار غراس 

الدمام- دار ابن اجلوزي ايسر بن حممد آل عيد18/1فضل الرحيم الودود ختريج سنن أيب داود 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد 3/1معامل السنن، شرح سنن أيب داود  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

-دار اإلمام البخاري عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح كتاب السنة من سنن اإلمام أيب داود
قطر

شرح لبعض أحاديث من سنن)اإلجياز يف شرح سنن أيب داود السجستاين 
(أيب داود

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف  حتقيق
حسني بن عكاشة

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم2/1التوسط احملمود يف شرح سنن أيب داود 
( هـ826)العراقي 

علم إلحياء الرتاث
-واخلدمات الرقمية 

حتقيق
جلنة من احملققني

بدر الدين العيين، حممود بن أمحد7/1شرح سنن أيب داود 
( هـ855)احلنفي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
خالد بن إبراهيم املصري
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن5/1مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود 
( هـ911)ابن الكمال 

احملقق حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

فتح الودود بشرح سنن أيب داود، ومعه منت سنن أيب داود عن نسخة
8/1احلافظ ابن حجر 

السندي، حممد بن عبد اهلادي
( هـ1138)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

إشراف
حممد عبد الرحيم سلطان العلماء. د

غاية املقصود يف حل سنن)عون املعبود شرح سنن أيب داود، وهو خمتصر 
7/1 (أيب داود

حممد أشرف الصديقي العظيم أابدي
( هـ1322قبل )

الرايض- دار السالم  عناية/ختريج
يوسف احلاج أمحد

1329)أبو الطيب العظيم آابدي 3/1غاية املقصود يف شرح سنن أيب داود 
(هـ

الرايض- دار الطحاوي 

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي3/1خمتصر سنن أيب داود 
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(وهو هتذيب ملختصر املنذري على سنن أيب داود) 5/1هتذيب السنن 
( هـ751)أيوب 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
إمساعيل بن غازي مرحبا. د

وهو هتذيب ملختصر) 3/1هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته 
(املنذري على سنن أيب داود

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
علي العمران ونبيل السندي

مصر- دار املداد عبيد بن عبد هللا اجلابريفتح املعبود شرح كتاب السنة من سنن أيب داود

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن7/1بذل اجملهود يف ختم سنن أيب داود 
( هـ902)

مصر- دار املعارف  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

162   من 24صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السنن األربع :املوضوع 

07:الفئة  حديث

حترير املقال والبيان يف الكالم: بذل اجملهود يف ختم سنن أيب داود، ويتلوه
على امليزان

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بدر بن عبد الرمحن العماش

ختم سنن أيب داود، ومعه فوائد من دروس الشيخ العباد على السنن،
ودراسة عن رابعيات أيب داود يف سننه

1134)عبد هللا بن سامل البصري 
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حممد حممدي النورستاين

الرايض- دار الصميعي إبراهيم بن أمحد الظفرايناجمللس الظفراين يف ختم سنن أيب داود السجستاين

-دار الرسالة العاملية ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى 6/1اجلامع الكبري 
بريوت

حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى (سنن الرتمذي)اجلامع الصحيح  حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

مكة- توزيع دار الباز ( هـ279)الرتمذي، حممد بن عيسى اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي حتقيق
أمحد بن حممد شاكر

الرايض- دار العاصمة ( هـ734)ابن سيد الناس اليعمري 2/1النفح الشذي شرح سنن الرتمذي  تعليق/حتقيق
أمحد معبد عبد الكرمي. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1قوت املغتذي على جامع الرتمذي 
( هـ911)ابن الكمال 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
توفيق حممود تكله

شفاء الغلل يف شرح كتاب: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، ومعه
10/1العلل 

أبو العال، حممد بن عبد الرمحن
( هـ1353)املباركفوري 

الرايض- دار السالم  عناية
يوسف احلاج أمحد
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حممد بن علي بن آدم األثيويب(25/1)إحتاف الطالب األحوذي بشرح جامع اإلمام الرتمذي 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد2/1املدخل إىل جامع الرتمذي 

بريوت- عامل الكتب ( هـ692)عبيد بن حممد اإلسعردي فضائل الكتاب اجلامع أليب عيسى الرتمذي حتقيق
صبحي البدري السامرائي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 12/1السنن الكربى  ختريج/حتقيق
شعيب األرانؤوط

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 3/1السنن الكربى  عناية
جاد هللا بن حسن اخلداش

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب سنن النسائي حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

حممد بن علي بن آدم األثيويب(22/1)شرح سنن النسائي املسمى ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب 
( هـ1442)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي
6/1

-دار الراين للرتاث ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب 
القاهرة

-ختم النسائي : غنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج، ويليه
رواية بن األمحر

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
مجال فرحات صاويل. د

162   من 26صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
السنن األربع :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-دار الرسالة العاملية ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد 5/1السنن 
بريوت

حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد سنن ابن ماجه حكم على أحاديثه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

اجلبيل- دار الصديق ( هـ273)ابن ماجه، حممد بن يزيد (مضبوط على ست نسخ خطية)السنن  تعليق/حتقيق
عصام موسى هادي

حممد بن علي بن آدم األثيويب4/1 (شرح املقدمة فقط)مشارق األنوار الوهاجة شرح سنن ابن ماجه 
( هـ1442)

الرايض- دار املغين 

مصر- دار ابن عباس ( هـ762)مغلطاي بن قـليج 4/1اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم، شرح سنن ابن ماجه اإلمام  تعليق/ختريج/حتقيق
أمحد بن إبراهيم أيب العينني

سبط ابن العجمي، إبراهيم بن حممد5/1احلواشي على سنن ابن ماجه 
( هـ841)احلليب 

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

حتقيق
فاضل بن خلف احلمادة الرقي. د

السندي، حممد بن عبد اهلاديكفاية احلاجة على سنن ابن ماجه
( هـ1138)

بريوت- دار اجليل 

-مكتبة قدوسة الهور ( هـ1429)حممد علي جامباز 10/1إجناز احلاجة شرح سنن ابن ماجه 
ابكستان

أحاديث السنن األربعة املوضوعة حبكم العالمة الرابين حممد انصر الدين
األلباين

القاهرة- دار ابن عفان حممد شومان الرملي
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بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ241)أمحد بن حنبل 52/1مسند اإلمام أمحد  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

100حمقق على سبع نسخ خطية بزايدة ) ، 15/1مسند اإلمام أمحد 
(حديث

جدة- دار املنهاج ( هـ241)أمحد بن حنبل  إشراف
أمحد معبد عبد الكرمي. د

مصر- دار املعارف ( هـ241)أمحد بن حنبل (إىل مسند أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه)مسند اإلمام أمحد  حكم على أحاديثه
أمحد حممد شاكر

لبنان- دار الفكر ( هـ241)أمحد بن حنبل (الطبعة امليمنية) 6/1مسند اإلمام أمحد 

الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، مع شرحه بلوغ
24/1األماين من أسرار الفتح الرابين 

1377)أمحد بن عبد الرمحن البنا 
(هـ

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

املنهج األسعد يف ترتيب أحاديث مسند اإلمام أمحد ، معه الفتح الرابين
4/1للساعايت وشرح احلافظ أمحد شاكر 

الرايض- دار طيبة عبد هللا بن انصر رمحاين

حمذوف األسانيد واألحاديث املكررة) 4/1تقريب املسند لإلمام أمحد 
(ومرتب على األبواب

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي

ترتيب أحاديث املسند على األبواب)املـحصل ملسند اإلمام أمحد بن حنبل 
25/1 (الفقهية

الرايض- دار العاصمة إبراهيم بن عبد هللا القرعاوي
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-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكرمجعا وخترجيا ودراسة- ما زاد عبد هللا بن أمحد من املتون على مسند أبيه 
القاهرة

السندي، حممد بن عبد اهلادي5/1حاشية السندي على مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
( هـ1138)

الرايض- دار املأثور  حتقيق وتعليق
طارق عوض هللا

السندي، حممد بن عبد اهلادي12/1حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
( هـ1138)

دمشق- دار النوادر  ختريج/حتقيق
نور الدين طالب

السفاريين، حممد بن أمحد احلنبلي(2/1)نفثات صدر املُـْكـَبد وقرة عني األرمد بشرح ثالثيات مسند أمحد 
( هـ1188)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج وتعليق
عبد القادر األرانؤوط

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدترتيب أمساء الصحابة الذين أخرج حديثهم أمحد بن حنبل يف املسند
( هـ620)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

-دار البشائر اإلسالمية الوجادات يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل
بريوت

ترتيب وختريج وتعليق
عامر بن حسن صربي. د

-املكتبة اإلسالمية عمر إميان أبو بكرمجعا وخترجيا ودراسة- الوجادات يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 
القاهرة

833)ابن اجلزري، حممد بن حممد املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(مكرر يف مناهج حمدثني)القول املسدد يف الذب عن املسند ألمحد 
( هـ852)

-مربة اآلل واألصحاب 
الكويت

حتقيق وتعليق
أسامة الشنطي وعمرو بسيوين
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الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد والرد على من طعن يف صحة نسبته
إليه

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

لبنان- مؤسسة الراين 

مصر- دار ابن رجب ( هـ241)أمحد بن حنبل (مكرر يف كتب الزهد) 2/1كتاب الزهد  إشراف/حتقيق
مصطفى العدوي/حيىي األزهري
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عجمان- مكتبة الفرقان ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 5/1 (ابلرواايت الثمانـية)املـوطأ  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

ديب- مجعية دار الرب ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي (( هـ221)برواية عبد هللا بن مسلمة القعنيب )املوطأ  حتقيق
عمر بن أمحد آل عباس

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 2/1 (( هـ242)برواية أيب مصعب الزهري املدين )املوطأ  حتقيق
بشار عواد وحممود خليل. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 3/1رواية حيىي بن عبد هللا بن بكري املصري - املوطأ 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد األزهري

وعبد الرمحن بن القاسم ( هـ197)رواية عبد هللا بن وهب - املوطأ 
( هـ320)حممد بن عمري الدمشقي : ، مجع( هـ191)

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي 
بريوت

حتقيق وتعليق
بشار عواد وحممد األزهري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي  هـ244رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلسي - املوطأ 
بريوت

حتقيق وتعليق وختريج
بشار عواد معروف. د

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي ( هـ240رواية سويد بن سعيد احلداثين )املوطأ 
بريوت

حتقيق
عبد اجمليد الرتكي

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ179)مالك بن أنس األصبحي قطعة منه برواية ابن زايد- موطأ اإلمام مالك 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد الشاذيل النيفر

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا10/1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 
( هـ463)النمري 

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
جلنة من احملققني
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد يف حديث رسول هللا صلى هللا
17/1عليه وسلم 

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

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
بشار عواد وآخرون

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، مرتبا على األبواب الفقهية
18/1للموطأ 

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

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
أسامة بن إبراهيم

فتح اجمليد يف: فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب ، ومعه
اختصار أحاديث التمهيد

جمموعة التحف والنفائسحممد بن عبد الرمحن املغراوي
الرايض- الدولية 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه
19/1املوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار 

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

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
أسامة بن إبراهيم

مكة- دار الباز ( هـ474)سليمان بن خلف الباجي 9/1املنتقى شرح موطأ مالك  حتقيق
حممد عبد القادر عطا

هشام بن أمحد الوقشي األندلسيالتعليق على املوطأ يف تفسري لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه
( هـ486)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د

حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري5/1أوضح املسالك بشرح موطأ مالك 
( هـ543)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

الزرقاين، حممد بن عبد الباقي4/1أنوار كواكب أهنج املسالك بشرح موطأ مالك 
( هـ1122)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
طه عبد الرؤوف سعد

احلاكم الكبري، حممد بن حممدعوايل اإلمام مالك
( هـ378)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد الشاذيل
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761)خليل بن كيكلدي العالئي بغية امللتمس يف سباعيات اإلمام مالك بن أنس
(هـ

دمشق- دار النوادر  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليلصحيح املوطأ لإلمام مالك بن أنس

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليلضعيف املوطأ لإلمام مالك بن أنس

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولمبتكرات اإلمام مالك- ختم املوطأ 
اجلزائر

الكويت- ركائز للنشر عبد السالم بن حممد الشويعرالتتبع ألوهام حيىي بن حيىي الليثي يف روايته ملوطأ اإلمام مالك
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بريوت- شركة الراين ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 18/1 ( هـ1431طبعة مزيدة ومنقحة )املعجم الكبري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

الرايض- دار الصميعي ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (13قطعة من ج )املعجم الكبري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

-مؤسسة اجلريسي ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (3/1) (21 ، وقطعة من ج 14 ، 13)املعجم الكبري 
الرايض

إشراف
سعد احلميد وخالد اجلريسي. د

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد ( ، يتضمن مسند النعمان بن بشري21قطعة من ج )املعجم الكبري  حتقيق
خملوف العرف

الرايض- دار الراية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (قطعة من مسانيد من امسه عبد هللا)املعجم الكبري  حتقيق
طارق بن عوض هللا

-دار الكتب العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (ملحق ابملعجم الكبري)األحاديث الطوال 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرايض- دار الراية عدانن عرعورفهرس املعجم الكبري

القاهرة- دار احلديث ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 10/1املعجم األوسط  حتقيق
السيد أمحد إمساعيل/أمين شعبان

-دار الكلمة الطيبة ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 10/1املعجم األوسط 
القاهرة

حتقيق
طارق عوض هللا وعبد احملسن احلسيين
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بتحقيق (املعجم األوسط)التنبيهات على السقط والتصحيفات يف كتاب 
قسم التحقيق بدار احلرمني

عبد هللا بن صاحل العنزي

بريوت- شركة الراين ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 2/1الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين  حتقيق
حممد املياديين

-دار الرسالة العاملية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (عليه أحكام الشيخ األلباين) 4/1املعجم الصغري 
بريوت

حتقيق وختريج وتعليق
العراقي عماد الدخيل الفهداوي

بريوت- دار املقتبس ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد نسخة احلافظ العراقي- املعجم الصغري 

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد حملى أبحكام األلباين– املعجم الصغري  حتقيق وتعليق
توفيق بن عبد هللا الزنتاين

إشرافجمموعة من الباحثنيسبيل احلسنيني إىل صحاح وحسان زوائد املعجمني األوسط والصغري
حممد بن أمحد احلكمي

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 4/1مسند الشاميني  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 3/1كتاب الدعاء  حتقيق وختريج ودراسة
حممد سعيد البخاري

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مذكور يف كتب اآلداب الشرعية)مكارم األخالق 
بريوت

حتقيق
أيب بسطام حممد بن مصطفى
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بريوت- دار اجليل ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد كتاب األوائل حتقيق
مروان العطية وشيخ الراشد

الرايض- دار الكيان انيف بن صالح املنصوريإرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين
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احلاكم، حممد بن عبد هللا9/1املستدرك على الصحيحني 
( هـ405)النيسابوري 

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

حتقيق
جلنة من الباحثني

املستدرك اجلامع الصحيح واملشهور ابملستدرك على الصحيحني، وهبامشه
8/1تعليقات الذهيب وابن حجر وابن امللقن وغريهم 

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

-دار املنهاج القومي 
دمشق

احلاكم، حممد بن عبد هللا9/1املستدرك على الصحيحني 
( هـ405)النيسابوري 

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

املستدرك على الصحيحني، مع تضمينات اإلمام الذهيب يف التلخيص
وامليزان والعراقي يف أماليه واملناوي يف فيض القدير وغريهم

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

املستدرك على الصحيحني، ومعه تلخيص الذهيب، والدرك بتلخيص
املستدرك، وأحكام األئمة على أسانيده، وزوائد املستدرك على الكتب

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
عبد السالم بن حممد علوش

تتبع أوهام احلاكم اليت سكت"املستدرك على الصحيحني للحاكم، وبذيله 
5/1" عليها الذهيب

احلاكم، حممد بن عبد هللا
( هـ405)النيسابوري 

القاهرة- دار احلرمني  تذييل
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

عبد الغين بن سعيد األزدي املصرياألوهام اليت يف مدخل أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري
( هـ409)

املدينة- دار اإلمام مسلم  تعليق/ختريج
مشهور حسن سلمان

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني(أمايل احلافظ العراقي)املستخرج على املستدرك للحاكم 
( هـ806)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
حممد عبد املنعم رشاد

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاري7/1خمتصر استدراك  احلافظ الذهيب على مستدرك أيب عبد هللا احلاكم 
( هـ804)الشافعي 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا اللحيدان وسعد آل محيد
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فيه- مستدرك أيب إسحاق احلويين على أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري 
4/1أكثر من مائة نوع من األوهام، وبلغت االستدراكات سبعمائة 

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاق احلويين صنعه
أمحد بن عطية الوكيل

فصل املقال يف: املعلم مبا استدركه احلاكم وهو يف البخاري ومسلم، ومعه
حديث األبدال

الرايض- مكتبة الرشد عبد السالم بن حممد علوش

-دار الكتب العلمية عزيز رشيد حممد الدايينتصحيح أحاديث املستدرك بني احلاكم النيسابوري واحلافظ الذهيب
بريوت

مراجعة
بشار عواد معروف. د

دمشق- دار النوادر حممد بن حممود بن إبراهيم عطيهوهو يف أحدمها أو روايه (ومل خيرجاه)االنتباه ملا قال احلاكم 

الرايض- دار الفضيلة عبد هللا بن مراد السلفيتعليقات على ما صححه احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب

162   من 38صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
سنن البيهقي وكتبه املسندة :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 11/1السنن الكربى، وبذيله تعقبات ابن الرتكماين 
بريوت

حتقيق
حممد بن عبد القادر عطا

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 10/1كتاب السنن الكربى  حتقيق
عبد السالم بن حممد علوش

مصر- دار هجر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 23/1السنن الكبري  حتقيق
دار هجر/ عبد هللا الرتكي . د

الرايض- مكتبة املعارف أمحد بن فارس السلومحتفة املتقي خبتم السنن الكبري لإلمام البيهقي

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد10/1املهذب يف اختصار السنن الكبري للبيهقي 
( هـ748)

الرايض- مدار الوطن  إشراف/ حتقيق 
ايسر إبراهيم/ دار املشكاة 

الرايض- مكتبة الرشد حممد ضياء الرمحن األعظمي9/1املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى للبيهقي 

الرايض- دار الفضيلة ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد تعليق/ حتقيق 
عبد الرزاق عفيفي/ أمحد أيب العينني 

الرايض- مكتبة السوادي ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات تقدمي/حتقيق
مقبل الوادعي/ عبد هللا احلاشدي 

-دار التوعية اإلسالمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب األمساء والصفات
مصر

حتقيق
حممد حمب الدين أبو زيد
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الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 3/1كتاب القضاء والقدر  حتقيق
صالح الدين عباس شكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان ابليوم اآلخر)كتاب البعث والنشور  حتقيق
أبو عاصم الشوامي األثري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان املسندة) 14/1اجلامع لشعب اإلميان  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب اإلميان املسندة) 9/1اجلامع لشعب اإلميان 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

-املكتب اإلسالمي خالد بن عبد الرمحن العك(حبوث يف اإلميان: مذكور يف كتب العقيدة)صحيح شعب اإلميان 
بريوت

القاهرة- دار احلديث ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  حتقيق
سيد بن إبراهيم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 7/1دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

مكة- بيع دار الباز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 15/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين  حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 6/1معرفة السنن واآلاثر عن الشافعي واملزين 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن
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-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب القراءة خلف اإلمام
بريوت

ختريج
حممد السعيد زغلول

مركز املخطوطات( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب األذكار) 2/1الدعوات الكبري 
-والرتاث والواثئق 

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (اآلداب الشرعية: كتاب مسند مكرر يف)اآلداب 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

أروقة للدراسات والنشر( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (مكرر يف كتب الزهد)كتاب الزهد الكبري 
األردن- 

حتقيق وتعليق
تقي الدين الندوي. د

-دار البصرية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني كتاب الزهد الكبري
االسكندرية

حتقيق
نبيل صالح عبد اجمليد سليم

-دار الكتب العلمية ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني (تقدم يف كتب احلديث)فضائل األوقات 
بريوت

الرايض- دار املنهاج ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل علم السنن  حتقيق
حممد عوامة

-دار أضواء السلف ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني 2/1املدخل إىل السنن الكربى 
الرايض

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د
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150)أبو حنيفة، النعمان بن اثبت أيب نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد هللا: مسند اإلمام أيب حنيفة، رواية
(هـ

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
نظر حممد الفاراييب

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللامسند اإلمام أيب حنيفة
( هـ430)

مكة- املكتبة األسدية  حتقيق
خالد بن عواد العواد

181)عبد هللا بن املبارك املروزي مسند اإلمام عبد هللا بن املبارك
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
صبحي البدري السامرائي. د

181)عبد هللا بن املبارك املروزي مسند اإلمام احملدث عبد هللا بن املبارك املروذي
(هـ

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
انصر بن حممد حممد معشي

181)عبد هللا بن املبارك املروزي كتاب اجلهاد
(هـ

-دار املطبوعات احلديثة 
جدة

تعليق/حتقيق
نزيه محاد. د

181)عبد هللا بن املبارك املروزي (مذكور يف كتب الزهد) 2/1الزهد والرقائق 
(هـ

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  حتقيق
أمحد فريد

ابن وهب، عبد هللا بن وهب2/1موطأ ابن وهب الصغري 
( هـ197)املصري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق ودراسة
حممد األمني بن احلسني الشنقيطي

ابن وهب، عبد هللا بن وهباملسند
( هـ197)املصري 

دار التوحيد إلحياء
مصر- الرتاث 

حتقيق
حميي الدين مجال البكاري

ابن وهب، عبد هللا بن وهباملوطأ
( هـ197)املصري 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
هشام بن إمساعيل الصيين. د

162   من 42صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)عام - بقية كتب احلديث  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

مسند اإلمام الشافعي، برتتيب األمري أيب سعيد سنجر بن عبد هللا الناصري
4/1 ( هـ745)

204)الشافعي، حممد بن إدريس 
(هـ

الكويت- دار غراس  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

شفاء العي بتخريج وحتقيق مسند اإلمام الشافعي برتتيب العالمة السندي
2/1

جدة- توزيع مكتبة العلم جمدي بن حممد املصري تقدمي
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

عبد الكرمي بن حممد القزويين4/1شرح مسند الشافعي 
( هـ623)الشافعي 

وزارة األوقاف والشؤون
قطر- اإلسالمية 

حتقيق
وائل حممد بكر زهران

أبو السعادات، املبارك بن حممد بن5/1الشايف يف شرح مسند الشافعي 
( هـ606)األثري اجلزري 

مصر- دار الكلمة  حتقيق
عامر بن عبد الباسط اجلزار

سليمان بن داود بن اجلارود4/1مسند أيب داود الطيالسي 
( هـ204)الطيالسي 

مصر- دار هجر  حتقيق
حممد بن عبد احملسن الرتكي. د

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 3/1مسند  احلميدي 
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق
حسني سليم أسد وابنه مرهف

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 2/1املسند 
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق ودراسة
مركز البحوث وتقنية املعلومات

219)احلميدي، عبد هللا بن الزبري 2/1املسند 
(هـ

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ترتيب: ترتيب أحاديث وآاثر املسند لإلمام أيب بكر احلميدي ، ويليه
أحاديث معرفة علوم احلديث أليب عبد هللا احلاكم

الرايض- دار العاصمة حممد بن إبراهيم اللحيدان
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الرايض- دار الصميعي ( هـ227)سعيد بن منصور 5/1سنن سعيد بن منصور  حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

-دار الكتب العلمية ( هـ227)سعيد بن منصور 2/1سنن سعيد بن منصور 
بريوت

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد2/1مسند ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(مكرر يف كتب اآلداب الشرعية)كتاب األدب 
( هـ235)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد رضا القهوجي. د

238)إسحاق بن إبراهيم املروزي 4/1مسند إسحاق بن راهويه 
(هـ

القاهرة- دار التأصيل  حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

238)إسحاق بن إبراهيم املروزي 5/1مسند إسحاق بن راهويه 
(هـ

-مكتبة دار اإلميان 
املدينة النبوية

حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي. د

الشركة املتحدة للتوزيع( هـ240)خليفة بن خياط العصفري مسند خليفة بن خياط
بريوت- 

مجع
أكرم ضياء العمري. د

مصر- مكتبة ابن عباس ( هـ249)عبد بن محيد الكشَّى 3/1املنتخب من مسند عبد بن محيد  حتقيق
أمحد بن إبراهيم أيب العينني

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 2/1كتاب األدب املفرد 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
مسري بن أمني الزهريي
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صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ويليه ضعيف األدب املفرد لإلمام
البخاري

256)البخاري، حممد بن إمساعيل 
(هـ

اجلبيل- دار الصديق  حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

لإلمام حممد) (األدب املفرد لإلمام البخاري)املقصد األرشد إىل صحيح 
(انصر الدين األلباين رمحه هللا

اجلبيل- دار الصديق عصام موسى هادي

األردن- دار املعايل فضل هللا اجليالين3/1فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد  حتقيق
يوسف البكري

-املكتبة اإلسالمية حسني بن عودة العوايشة(بتخريج األلباين) 3/1شرح صحيح األدب املفرد  
القاهرة

–دار املرياث النبوي ( هـ1435)زيد بن حممد بن هادي 3/1عون األحد الصمد شرح األدب املفرد 
اجلزائر

شرح األدب املفرد ألمري املؤمنني يف احلديث اإلمام حممد بن إمساعيل
البخاري

-الدار العاملية للنشر حممد بن سعيد رسالن
االسكندرية

256)البخاري، حممد بن إمساعيل األدب املفرد
(هـ

-دار أطلس اخلضراء 
الرايض

علق على أحاديثه الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن2/1سنن الدارمي 
( هـ265)

دمشق- دار القلم  حتقيق
مصطفى ديب البغا. د

الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحن4/1مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي 
( هـ265)

الرايض- دار املغين  دراسة
حسني سليم أسد الداراين
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الدارمي، عبد هللا بن عبد الرمحنمسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي
( هـ265)

دمشق- دار ابن كثري  خرجه وشرح بعض غريبه
حممد صبحي بن حسن حالق

فتح املنان شرح وحتقيق كتاب الدارمي أيب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن
10/1املسمى ابملسند اجلامع  

-دار البشائر اإلسالمية السيد أبو عاصم نبيل الغمري
بريوت

العرف الوردي بشرح وحتقيق مقدمة سنن أيب حممد عبد هللا بن عبدالرمحن
الدارمي السمرقندي

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجوري

احلارث بن حممد بن أيب أسامة5/1مسند احلارث بن حممد بن أيب أسامة 
( هـ282)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

تعليق وختريج
مسعود أمحد األعظمي. د

احلكيم)حممد بن علي بن احلسن 7/1 (النسخة الكاملة)نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول 
( هـ285 )(الرتمذي

دمشق- دار النوادر  حتقيق
توفيق حممود تكله

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو 18/1البحر الزخار املعروف مبسند البزار 
املدينة

حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو (جزء من البحر الزخار املعروف مبسند البزار)مسند سعد بن أيب وقاص  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-دار الكتب العلمية ( هـ307)حممد بن هارون الروايين 2/1مسند الروايين 
بريوت

ختريج
صالح حممد حممد عويضة

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علي(16/1)مسند أيب يعلى 
( هـ307)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حسني سليم أسد الداراين
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مرتبة) 3/1املقصد األعلى يف تقريب أحاديث احلافظ أيب يعلى املوصلي 
(على أبواب الفقه

عبده بن علي كوشك الداراين
( هـ1436)

بريوت- دار ابن حزم 

، برواية أيب عمرو حممد بن أمحد بن(املسند الصغري)مسند اإلمام أيب يعلى 
3/1محدان احلريي 

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علي
( هـ307)

القاهرة- دار التأصيل  دراسة/حتقيق
مركز البحوث وتقنية املعلومات

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن عليمعجم أيب يعلى
( هـ307)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
حسني سليم أسد الداراين

مكرر يف كتب) ( هـ307)غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود 
(احلديث املصنفة على الفقه

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويين
لبنان

خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم
6/1 (صحيح ابن خزمية)

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق 
(هـ

الرايض- دار امليمان  حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

السراج، حممد بن إسحاق الثقفي( هـ533ختريج زاهر بن طاهر الشحامي ) 4/1حديث السراج 
( هـ313)

-دار الفاروق احلديثة 
القاهرة

حتقيق
حسني بن عكاشة

السراج، حممد بن إسحاق الثقفيمسند السراج
( هـ313)

-إدارة العلوم األثرية 
ابكستان

حتقيق
إرشاد احلق األثري

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ318)حيىي بن حممد بن صاعد مسند عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه حتقيق
سعد بن عبد هللا آل محيد

ديب- مكتبة احلرمني ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد 10/1مسند اإلمام الطحاوي  حتقيق
لطيف الرمحن البهرائجي القامسي
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احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيبالدعاء
( هـ330)

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
عمرو عبد املنعم سليم

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ335)الشاشي، اهليثم بن كليب 2/1املسند 
املدينة

ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

340)ابن األعرايب، أمحد بن حممد 3/1كتاب املعجم 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين

340)ابن األعرايب ، أمحد بن حممد معجم ابن األعرايب
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين

340)ابن األعرايب ، أمحد بن حممد معجم ابن األعرايب
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممود نصار والسيد يوسف أمحد

أمحد بن سلمان النجاد البغداديمسند عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
( هـ348)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

ختريج/حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا. د

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ739)علي بن بلبان الفاسي 18/1صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  حتقيق
شعيب األرانؤوط

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ739)علي بن بلبان الفاسي 2/1 ( هـ354)اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  حتقيق
شعيب األرانؤوط

1420)حممد انصر الدين األلباين 13/1 ( هـ354)التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان 
(هـ

جدة- دار ابوزير 
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بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 6/1سنن الدارقطين ، وبذيله التعليق املغين على الدارقطين  حتقيق
شعيب األرانؤوط ومجاعة

بريوت- دار املقتبس ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر نسخة القاضي أيب علي الصديف- السنن 

1329)أبو الطيب العظيم آابدي 2/1سنن الدارقطين، وبذيله التعليق املغين على الدارقطين 
(هـ

بريوت- عامل الكتب 

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ682)عبد هللا بن حيىي الغساين ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين عناية
أشرف بن عبد املقصود

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بن5/1كتاب العظمة 
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
رضاء هللا املباركفوري

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنكتاب العظمة
( هـ369)حممد بن حيان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد فارس

عبد الرمحن بن عبد هللا اجلوهريمسند املوطأ
( هـ381)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
لطفي الصغري وطه بو سريح

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيممعجم ابن املقرىء
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عادل بن سعد

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيماملعجم يف احلديث ويف الشيوخ الذين أخذ عنهم املصنف
( هـ381)األصبهاين 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مسعد السعدين وحممد حسن إمساعيل
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الدار العاملية للكتابصربي حممد عبد اجمليداملنحة اإلهلية يف ترتيب معجم ابن املقري على األبواب الفقهية
الرايض- االسالمي 

السنن الواردة يف رواية احلافظ أيب نعيم - ( هـ430)سنن األصفهاين 
3/1 (صاحب احللية)

الرايض- مكتبة الرشد  مجع وترتيب
عبد السالم بن حممد علوش

ابن حجر/ نور الدين اهليثمي 3/1تقريب البغية برتتيب أحاديث احللية 
العسقالين

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن إمساعيل

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ454)حممد بن سالمة القضاعي 2/1مسند الشهاب القضاعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

أمحد بن حممد بن الصديق الغماري2/1فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب 
( هـ1380)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

1370)حممد بن حممد احلجوجي منحة الوهاب يف ختريج أحاديث الشهاب
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
هشام بن حممد حيجر

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف4/1إمعان الطالب بشرح ترتيب الشهاب 
( هـ1031)

بريوت- شركة الراين  ختريج/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن عبد الرحيم العامري

516)البغوي، احلسني بن مسعود 16/1شرح السنة 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش وشعيب األرانؤوط

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةمعجم الشيوخ
( هـ571)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
وفاء تقي الدين. د
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عبد الغين بن عبد الواحد املقدسيكتاب الرتغيب يف الدعاء واحلث عليه
( هـ600)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

تعليق/حتقيق
فاحل بن حممد الصغري. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بن(األحاديث املختارة) 9/1صحاح األحاديث فيما اتفق عليه أهل احلديث 
( هـ643)عبدالواحد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
محزة أمحد الزين. د
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مصر- دار لـينة ( هـ195)حممد بن فضيل الضيب (مذكور يف كتب األذكار)كتاب الدعاء  حتقيق
أمحد البزرة

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي(مذكور يف كتب األذكار)فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ282)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

-دار الكلم الطيب ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (مذكور يف األذكار)عمل اليوم والليلة 
دمشق

حتقيق
فاروق محادة. د

البن السين" عمل اليوم والليلة"عجالة الراغب املتمين بتخريج كتاب 
(مذكور يف األذكار) 2/1 ( هـ364)

بريوت- دار ابن حزم سليم بن عيد اهلاليل

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمروكتاب الدايت
( هـ287)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد املنعم زكراي

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو2/1كتاب اجلهاد، ومعه السبيل اهلاد إىل ختريج أحاديث اجلهاد 
( هـ287)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

تعليق/حتقيق
مساعد بن سليمان الراشد احلميد

مذكور يف كتب اآلداب) 4/1مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها 
(الشرعية

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري
( هـ327)

مركز جممع البحرين
القاهرة- للتحقيق 

حتقيق
نشأت بن كمال املصري

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامري2/1إعتالل القلوب 
( هـ327)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
محدي الدمرداش

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاصفة اجلنة
( هـ430)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(كتب حديث موضوعية)بقية كتب احلديث  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحدموجبات اجلنة
( هـ564)األصبهاين 

دمشق- دار التوفيق  حتقيق
أمحد بن علي الدمياطي

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي كتاب الفكاهة واملزاح حتقيق وتعليق
جاسم الفهيد الدوسري

4/1اجلمع والتوضيح ملروايت اإلمام البخاري يف غري اجلامع الصحيح 
(مرتب على أبواب الفقه)

الرايض- مدار الوطن طارق بن عوض هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املستخرجات :املوضوع 

07:الفئة  حديث

احلسن بن علي بن نصر الطوسي2/1 (مستخرج الطوسي على سنن الرتمذي)خمتصر األحكام 
( هـ312)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
أنيس بن أمحد األندونوسي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع أجزاء حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

، رافع( هـ370)للحسن العسكري )جمموع فيه ثالثة من األجزاء احلديثية 
(، مصافحات مسلم والنسائي( هـ405)بن ُعصم العصيمي 

الكويت- دار غراس  حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

مصر- الفاروق احلديثة جمموع فيه ستة أجزاء حديثية حتقيق
خالد حممد عثمان

مكتبة األصالة والرتاثجمموع فيه مخسة أجزاء حديثية
الشارقة- 

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

فضل اجملالس والبقاع للختلي، جملس البن دوست،: جمموع فيه األجزاء
مشيخة املوصل لليلداين، وجزء البن غريون، وثالثيات ابن ماجه للذهيب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
نور الدين بن حممد احلميدي

بريوت- دار ابن حزم 2/1جمموعة أجزاء حديثية  حتقيق
مشهور حسن سلمان

كتاب األوائل البن أيب عاصم،) (4/1) 4- مجهرة النوادر املسندة 
األوائل للطرباين، املكافأة وحسن العقىب البن الداية، األربعون يف ردع

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
عدد من احملققني

-دار البشائر اإلسالمية (8 - 1)سلسلة األجزاء املنسوخة 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوشزوائد األجزاء املنثورة على الكتب الستة املشهورة
بريوت

الرايض- مكتبة العبيكان ( جزءا حديثيا اندرا19حيتوي على )مجهرة األجزاء احلديثية  عناية وختريج
حممد زايد بن عمر تكلة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع أجزاء حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

زوائد األمايل والفوائد واملعاجم) 8/1اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء 
(واملشيخات على الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد

-دار أضواء السلف 
الرايض

مجع
نبيل سعد الدين جرار

الذهلي،مسويه،املطرز،ابن خملد،ابن)جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية 
السماك واخللدي،املؤمل، العيسوي،ابن النحاس،مكي بن أيب طالب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو طاهر السلفي، أبو منصور اخلوجاين،)جمموع فيه ستة أجزاء حديثية 
(سراج السنة، ابن ديزيل، ابن بالل، أبو القاسم احلريف

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خالد بن حممد املصري

القاهرة- دار احلديث (أقدم املخطوطات احلديثية)أحاديث الشيوخ الكبار  حتقيق ودراسة
محزة أمحد الزين. د

-دار البشائر اإلسالمية 2/1األجزاء البقاعية 
بريوت

حتقيق
قاسم بن حممد البقاعي

جملس أيب احلسن السقا، جملس أيب احلسن األسنواري، حديث أيب الطاهر
الزايدي، جملس ابن الغوري، سلسالت ابن انقة

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

األجزاء غري املطبوعة من اجملموع األول إىل اخلامس- اجملاميع العمرية 
(خمطوطات حديثية)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ـــدِ ثت- مسند غزة  وهو مجع للرواايت اليت ُصر ِح من خالل إسنادها أهنا ُحـ
بغزة

بريوت- دار املقتبس  ختريج/دراسة
حميي الدين سامي ُكـالب

هشام أبو الوليد، أبو أمحد احلاكم، زاهر أبو: عوايل مالك بن أنس، رواايت
4/1...القاسم، سليم الرازي، ابن احلاجب، اخلطيب، الشحامي 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد احلاج الناصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جماميع أجزاء حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

كتاب وصف الفردوس لعبد امللك السلمي) 3- مجهرة النوادر املسندة 
، خصائص علي بن أيب طالب ووفاة النيب، للنسائي، املنتقى من( هـ853)

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
عدد من الباحثني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

:طبع ضمن جمموع)أحاديث يزيد بن أيب حبيب، رواية الليث بن سعد 
(أحاديث الشيوخ الكبار

يزيد بن أيب حبيب األزدي املصري
( هـ128)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ132)مهام بن منبه صحيفة مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي هللا عنه حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ132)مهام بن منبه (صحيفة مهام بن منبه)الصحيفة الصحيحة 
بريوت

تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

مجع احلافظ أيب نعيم، أمحد- جزء فيه منتخب من حديث يونس بن عبيد 
بن عبد هللا األصبهاين

بريوت- دار املقتبس ( هـ140)يونس بن عبيد  حتقيق
عبد هللا غايل السهلي. د

سلسلة األجزاء)من حديث أيب عبيدة جماعة بن الزبري العتكي البصري 
(20- والكتب احلديثية 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ146)جماعة بن الزبري العتكي 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

ابن جريج، عبد امللك بن عبدالعزيز( هـ334)جزء ابن جريج، رواية عبد امللك بن حبر بن شاذان 
( هـ150)

الرايض- مكتبة الكوثر  حتقيق
عبد هللا بن إبراهيم الرشيد

أبو النصر، سعيد بن أيب عروبة(14- سلسلة األجزاء احلديثية )كتاب املناسك 
( هـ156)العدوي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

حممد بن يوسف الفراييب: من حديث اإلمام سفيان بن سعيد الثوري، رواية
(31- سلسلة األجزاء احلديثية )والسري بن حيىي 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ161)سفيان بن سعيد الثوري 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

عبد هللا بن حممد البغوي: اجلزء الثاين من حديث محاد بن سلمة، رواية
(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية ) هـ 317

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ167)محاد بن سلمة البصري 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

الليث بن سعد بن عبد الرمحنعشرة أحاديث من اجلزء املنتقى األول والثاين من حديث الليث
( هـ175)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جملس من أمايل الليث بن سعد)جزء فيه جملس من فوائد الليث بن سعد 
(وحديث مثامة بن أاثل احلنفي

الليث بن سعد بن عبد الرمحن
( هـ175)

الرايض- دار عامل الكتب  حتقيق
حممد بن رزق بن الطرهوين

إمساعيل بن جعفر األنصاري الزرقيعن إمساعيل بن جعفر املدين ( هـ244)حديث علي بن حجر السعدي 
( هـ180)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عمر بن رفود السفياين

منشور يف شبكة( هـ183)إبراهيم بن سعد الزهري جزء من نسخة إبراهيم بن سعد
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الكويت- الدار السلفية ( هـ197)وكيع بن اجلراح الرواسي نسخة وكيع عن األعمش حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

198)سفيان بن عيينة بن ميمون جزء حديث سفيان بن عيينة
(هـ

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

198)سفيان بن عيينة بن ميمون رواية علي بن حرب الطائي- اجلزء األول من حديث سفيان بن عيينة 
(هـ

الرايض- دار امليمان  تعليق/ختريج/حتقيق
مفلح بن سليمان بن فالح

198)سفيان بن عيينة بن ميمون حديث اإلمام سفيان بن عيينة برواية اإلمام الشافعي
(هـ

بريوت- دار املقتبس  مجع/ترتيب/ختريج
رفعت فوزي عبد املطلب. د

198)سفيان بن عيينة بن ميمون ( هـ270)زكراي بن حيىي املروزي : جزء سفيان بن عيينة، برواية
(هـ

اخلرج- مكتبة املنار  حتقيق
أمحد بن عبد الرمحن الصواين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

، طبع( هـ265)علي بن حرب الطائي : حديث سفيان بن عيينة، رواية
(أحاديث الشيوخ الكبار): ضمن جمموع

198)سفيان بن عيينة بن ميمون 
(هـ

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

مجهرة: طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه أحاديث أيب عمرو بكر بن بكار 
(األجزاء احلديثية

بكر بن بكار القيسي البصري
( هـ207)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

-دار علوم احلديث ( هـ209)احلسن بن موسى األشيب جزء فيه أحاديث احلسن بن موسى األشيب
اإلمارات

حتقيق
خالد بن قاسم الردادي

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (وهو األمايل يف آاثر الصحابة)أمايل عبد الرزاق، 
(هـ

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب مسهر وغريه
( هـ218)الغساين 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب مسهر وغريه
( هـ218)الغساين 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

أبو مسهر، عبد األعلى بن مسهرنسخة أيب ُمسهر
( هـ218)الغساين 

الرايض- دار طيبة  حتقيق
حممد مطيع احلافظ. د

عفان بن مسلم الباهلي الصفار(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن جمموع)أحاديث عفان بن مسلم 
( هـ219بعد )

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

220)آدم بن أيب إايس العسقالين (مكرر يف كتب العلم)كتاب العلم واحللم 
(هـ

اجمللس األعلى للشئون
البحرين- اإلسالمية 

حتقيق
عامر حسن صربي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

منشور يف شبكة( هـ222)عبد هللا بن صاحل املصري نسخة أيب صاحل وغريه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو اجلهم، العالء بن موسى الباهليجزء أيب اجلهم العالء بن موسى الباهلي
( هـ228)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

عبد هللا بن حممد: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية
( هـ317)البغوي 

مكة- مكتبة دار الباز ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري 
املكرمة

حتقيق
عامر أمحد حيدر

عبد هللا بن حممد: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية
( هـ317)البغوي 

الكويت- مكتبة الفالح ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري  حتقيق
عبد املهدي بن عبد القادر

القاهرة- مكتبة اخلاجني ( هـ230)علي بن اجلعد اجلوهري عبد هللا بن حممد البغوي: اجلعدايت، وهو مسند علي بن اجلعد، مجع ورواية حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

منشور يف شبكة( هـ230)يعلى بن عباد نسخة يعلى بن عباد، رواية احلارث عنه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

العدد- جملة األمحدية ( هـ232)الشاشي، عيسى بن سامل ( هـ317)عبد هللا بن حممد البغوي : حديث عيسى بن سامل الشاشي، رواية
11

حتقيق
عبد العزيز شاكر الكبيسي

رواية أيب القاسم عبد هللا بن حممد البغوي- نسخة عبد هللا بن عون اخلراز 
( هـ317)

الرايض- دار الصميعي ( هـ232)عبد هللا بن عون اخلراز  حتقيق ودراسة
عبد الرمحن بن عبد الكرمي الزيد. د

برواية أيب بكر، أمحد بن (الفوائد)اجلزء الثاين من أحاديث حيىي بن معني 
( هـ275)حممد املروزي 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ233)حيىي بن معني  حتقيق
خالد السبيت
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234)ابن املديين، علي بن عبد هللا حديث علي بن املديين
(هـ

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حسام كمال توفيق

(مسندا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني)كتاب القضاء 
(15- سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ235)سريج بن يونس البغدادي 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

عبد هللا بن حممد البغوي: حديث مصعب بن عبد هللا الزبريي، رواية
( هـ317)

236)مصعب بن عبد هللا الزبريي 
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

عبد هللا بن حممد البغوي: حديث مصعب بن عبد هللا الزبريي، رواية
( هـ317)

236)مصعب بن عبد هللا الزبريي 
(هـ

األردن- الدار العثمانية  حتقيق
صاحل اللحام

قطعة من مسند إسحاق بن)جزء فيه حديث إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
(راهويه، تنشر ألول مرة

الرايض- دار العاصمة ( هـ238)إسحاق بن راهويه  حتقيق
حممد بن إبراهيم السريع

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ238)إسحاق بن راهويه حديث عبد هللا بن عباس من مسند إسحاق بن راهويه َعــ تعليق/ختريج
عمر بن بسام بن الصادق

طالوت بن عباد البصري الصرييفنسخة طالوت، وهي يف أحاديث طالوت بن عباد البصري الصرييف
( هـ238)

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
محدي بن عبد اجمليد السلفي

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ241)أمحد بن حنبل (رواية عبد هللا بن أمحد بن حنبل)جزء فيه مسند أهل البيت 
بريوت- 

حتقيق
عبد هللا الليثي األنصاري

بريوت- دار ابن حزم ( هـ242)حممد بن أسلم الطوسي (وهو اثين األربعينات يف احلديث النبوي)كتاب األربعني  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي
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هشام بن عمار بن نصري السلميحديث هشام بن عمار
( هـ245)

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
عبد هللا بن وكيل الشيخ

، ويليه فوائد ابن ماسي، عبد( هـ215)حديث حممد عبد هللا األنصاري 
( هـ369)هللا بن إبراهيم 

-دار أضواء السلف ( هـ215)حممد عبد هللا األنصاري 
الرايض

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

حممد بن سليمان املصيصي املعروفجزء فيه حديث املصيصي لوين
( هـ246) (لوين)بـ 

-دار أضواء السلف 
الرايض

تعليق/ختريج/حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

حممد بن سليمان املصيصي املعروفجزء فيه من حديث لوين
( هـ246) (لوين)بـ 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
غنيم بن عباس بن غنيم

ومعه من حديث موسى بن عامر املري ( هـ254)جزء املؤمل بن إهاب 
( هـ334)أمحد بن عبد هللا السلمي : ، رواية( هـ255)

مصر- دار البخاري ( هـ254)املؤمل بن إهاب  حتقيق
عماد بن فروة

بريوت- عامل الكتب ( هـ256)الزبري بن بكار القرشي األخبار املوفقيات حتقيق
سامي مكي العاين

أبو سعيد األشج، عبد هللا بن سعيدجزء فيه من حديث أيب سعيد األشج
( هـ257)األشج الكندي 

الرايض- دار املغين  حتقيق
إمساعيل بن حممد سيد علي اجلزائري

الكويت- دار األقصى ( هـ257)احلسن بن عرفة العبدي (رواية ابن تيمية وانتقاء الذهيب)جزء احلسن بن عرفة العبدي  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

مع الكالم على ( هـ257)اجلزء فيه من حديث احلسن بن عرفة العبدي 
حديثه مث منتقى عواليه للذهيب والكالم على أحاديثه البن انصر الدين

–دار احلديث الكتانية ( هـ257)احلسن بن عرفة العبدي 
املغرب

حتقيق
نظام حممد يعقويب
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جزء فيه عوايل منتقاة من جزء أيب مسعود أمحد بن الفرات، انتقاء مشس
الدين الذهيب

أمحد بن الفرات الضيب الرازي
( هـ258)

اإلمارات- دار الراين  حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الشمراين

ويتضمن منتقى من حديث الزهري)حمداث  ( هـ258)حممد بن حيىي الذهلي 
(له

مكة- جامعة أم القرى سليمان بن سعيد العسريي

يقع ضمن)للذهلي  ( هـ124)منتخب من حديث ابن شهاب الزهري 
(2- جمموع األجزاء احلديثية 

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ258)الذهلي، حممد بن حيىي 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

، ويليه جزء أمحد بن( هـ262)جزء حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين 
( هـ272)عصام 

حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين
( هـ262)

الرايض- دار العاصمة  ختريج/حتقيق
مفيد خالد عيد

سعدان بن نصر بن منصور املخرميجزء سعدان
( هـ265)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
عبد املنعم إبراهيم

وزكراي بن حيىي املروزي ( هـ265)جزء عبد هللا بن حممد بن أيوب املخرمي 
(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية ) ( هـ270)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ265)عبد هللا بن حممد املخرمي 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

267)محاد بن إسحاق بن إمساعيل تركة النيب صلى هللا عليه وسلم والسبل اليت وجهها فيه
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

دراسة/حتقيق
أكرم ضياء العمري. د

عباس بن عبد هللا الباكسائي الرتقفيجزء الرتقفي يف احلديث
( هـ267)

-مكتبة الصحابة 
الشارقة

ختريج/حتقيق
أمين جاسم الدوري. د

مسويه، إمساعيل بن عبد هللا(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )فوائد مسويه 
( هـ267)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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( هـ270)احلسن بن علي بن عفان األمايل والقراءة
( هـ277)وحممد بن علي بن عفان 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

منشور يف شبكة( هـ271)حممد بن سنان القزاز جزء من أحاديث القزاز عن شيوخه
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء فيه مسند أيب أمية الطرسوسي، روى فيه أحاديث عن أيب هريرة رضي
هللا عنه

الطرسوسي، حممد بن إبراهيم بن
( هـ273)مسلم 

دمشق- دار املعراج  حتقيق وختريج وتعليق
حسني سليم أسد وابنه مرهف

أمحد بن حممد بن احلجاج املروذيأخبار الشيوخ وأخالقهم
( هـ275)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج/حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

أمحد بن حازم بن أيب غرزة الغفاريمسند عابس الغفاري ومجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم
( هـ276)

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
غالب بن حممد احلامضي. د

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرمحن بنالفوائد املعللة، اجلزء األول والثاين من حديثه
( هـ281)عمرو 

-مكتبة اإلمام الذهيب 
الكويت

حتقيق
رجب بن عبد املقصود

ابن ديزيل اهلمداين، إبراهيم بنحديث ابن ديزيل
( هـ281)احلسني بن علي 

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
عبد هللا بن حممد البخاري

احلارث بن حممد بن أيب أسامةعوايل احلارث بن أيب أسامة، رواية أيب نعيم األصبهاين
( هـ282)

الرايض- مطابع التقنية  حتقيق
عبد العزيز بن عبد هللا اخلليل

أحاديث من املسند الصحيح، ألمحد: مسند أيب هريرة رضي هللا عنه، ويليه
( هـ325)بن حممد الشرقي النيسابوري 

إبراهيم بن حرب العسكري
( هـ282بعد )السمسار 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د
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جزءان من مسند أيب هريرة، وجزء من حديث أيب بكر املروزي حملمد
( هـ292)وأمحد املروزي  ( هـ273)الطرطوسي 

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

دراسة وحتقيق وتعليق
حممد بن عبد هللا السريع

أبو حنيفة، أمحد بن داود الدينورياألخبار الطوال
( هـ282)

دار إحياء الكتب العربية
سوراي- 

حتقيق
عبد املنعم عامر

احلارث بن حممد بن أيب أسامةمسند املشايخ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ282)

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق وختريج
إيهاب وحممود أبناء إمساعيل حممد

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي( هـ131)جزء فيه من أحاديث اإلمام أيوب السختياين 
( هـ282)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن عبد العزيز العريين. د

اجلزء اخلامس من مسند حديث مالك بن أنس، برواية حممد بن عبدهللا بن
( هـ337)احلسان بن أيب املنظور األندلسي 

إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي
( هـ282)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ميكلوش موراين

283)اخلتلي، إسحاق بن إبراهيم كتاب الديباج
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

جزء فيه ستة جمالس من أمايل أيب بكر حممد بن سليمان بن احلارث
يقع ضمن مجهرة األجزاء) (أمايل الباغندي الكبري)الباغندي الواسطي 

الباغندي الكبري، حممد بن سليمان
( هـ283)بن احلارث 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

الباغندي الكبري، حممد بن سليمانأمايل الباغندي الكبري
( هـ283)بن احلارث 

مصر- مؤسسة قرطبة  حتقيق
أشرف صالح علي

جدة- دار ماجد عسريي ( هـ290)عبد هللا بن أمحد بن حنبل (مكرر يف فضائل الصحابة)فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين
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مصر- دار املعارف ( هـ291)أمحد بن حيىي بن زيد جمالس ثعلب حتقيق
عبد السالم حممد هارون

مركز إحسان لدراسات( هـ292)البزار، أمحد بن عمرو حديث احلجامة للصائم، ويليه جزء من أمايل البزار
جدة- السنة النبوية 

دراسة وحتقيق وتعليق
حممد بن عبد هللا السريع

الكويت- دار غراس ( هـ294)موسى بن هارون احلمال (الفوائد)احلافظ موسى بن هارون احلمال وكتابه  دراسة/حتقيق
نور الدين بن عبد السالم مسعي

ابن الضريس، حممد بن أيوب الرازيجزء ابن الضريس حممد بن أيوب الرازي
( هـ294)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
سنان حكمت التكرييت

املدينة النبوية- دار املآثر ( هـ298)الشيباين، حيىي بن أمحد ( هـ233)جزء فيه أحاديث ابن معني  حتقيق
عبد هللا حممد حسن دمفو. د

بومباي- الدار السلفية ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد فوائد الفراييب، طبع مع كتاب الصيام له حتقيق
عبد الوكيل الندوي

:جزء فيه من روى عن النيب من الصحابة يف الكبائر للربدجيي، ويليه
( هـ643)الزايدات على الكبائر لضياء الدين املقدسي 

-دار أطلس اخلضراء ( هـ301)أمحد بن هارون الربدجيي 
الرايض

حتقيق
حممد بن تركي الرتكي. د

مكتبة األسد الغالب علي( هـ303)احلسن بن سفيان الشيباين كتاب األربعني حديثا (1)دفع البالء بتحقيق الكتب املسندة واألجزاء 
القاهرة- رضي هللا عنه 

ختريج/حتقيق
حممد شعبان حممد إبراهيم

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب جزء فيه جملسان من إمالء النسائي ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين
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-دار الكتب العلمية ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب (عقيدة- تقدم يف فضائل اخللفاء )هتذيب خصائص اإلمام علي 
بريوت

ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ303)احلسن بن سفيان النسوي األربعني، وهو اثلث األربعينيات يف احلديث الشريف
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

اجلزء الرابع من حديث شعبة بن احلجاج وسفيان بن سعيد)اإلغراب 
الثوري مما أغرب بعضهم على بعض

املدينة النبوية- دار املآثر ( هـ303)النسائي، أمحد بن شعيب  حتقيق
حممد الثاين بن عمر بن موسى

دمشق- دار القلم ( هـ304)ميوت بن املزرع العبدي األمايل حتقيق
إبراهيم صاحل

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن عليعن شيوخه ( هـ252)حديث حممد بن بشار بندار 
( هـ307)

العدد- جملة األمحدية 
18

حتقيق
عبد الرحيم بن حيىي احلمود. د

أبو يعلى املوصلي، أمحد بن علياملفاريد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
( هـ307)

الكويت- دار األقصى  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

القدس- مطبعة مسودي ( هـ311)احلسن بن أمحد البالسي جزء ابن فيل حتقيق
موسى إمساعيل البسيط. د

311)ابن خزمية، حممد بن إسحاق فوائد الفوائد
(هـ

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

الباغندي الصغري، حممد بن حممدمسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
( هـ312)األزدي 

-مؤسسة علوم القرآن 
دمشق

حتقيق
حممد عوامة
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الباغندي الصغري، حممد بن حممدمسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
( هـ312)األزدي 

جدة- دار املنهاج 

الباغندي الصغري، حممد بن حممداجلزء فيه األول مما رواه األكابر عن األصاغر من احملدثني من األفراد
( هـ312)األزدي 

الرايض- دار التوحيد  حتقيق
خالد بن حممد ابمسح

السراج، حممد بن إسحاق الثقفيالبيتوتة
( هـ313)

-دار الراين للرتاث 
القاهرة

حتقيق
أيب األشبال الزهريي، حسن بن أمني

حممد بن سليمان الربعي الدمشقي)أخبار وحكاايت عن أيب بكر الربعي 
(( هـ374)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ315)حممد بن الفيض الغساين 
بريوت

حتقيق
إبراهيم صاحل

اجلزء من الفوائد املنتقاة العوايل احلسان من حديث أيب بكر عبد هللا بن أيب
داود السجستاين

ابن أيب داود، عبد هللا بن سليمان
( هـ316)

-مكتبة أهل احلديث 
البحرين

:طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه من حديث أيب القاسم بدر بن اهليثم القاضي 
(مجهرة األجزاء احلديثية

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ317)بدر بن اهليثم اللخمي  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

جزء فيه ثالثة وثالثون حديثا من حديث أيب القاسم عبد هللا بن حممد
البغوي، ختريج أيب طالب حممد بن علي العشاري

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد  حتقيق
حممد ايسني حممد إدريس

( هـ393)حديث البغوي، رواية املخلص، أيب طاهر حممد بن عبد الرمحن 
(4- يقع ضمن جمامع األجزاء احلديثية )

-دار أضواء السلف ( هـ317)البغوي، عبد هللا بن حممد 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشر( هـ378)أحاديث أيب عروبة احلراين، برواية أيب أمحد احلاكم 
( هـ318)احلراين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د
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علي بن احلسني بن بندار)حديث أيب عروبة احلراين، رواية ابن بندار 
(( هـ385)

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشر
( هـ318)احلراين 

العدد- جملة الشريعة 
42

حتقيق
عبد الرزاق بن خليفة الشاجيي

أبو عروبة، احلسني بن أيب معشرجزء أيب عروبة، برواية األنطاكي
( هـ318)احلراين 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

393)أيب طاهر، حممد بن عبد الرمحن )حديث ابن صاعد، رواية املخلص 
(4- طبع ضمن جماميع األجزاء احلديثية  )(هـ

-دار أضواء السلف ( هـ318)ابن صاعد، حيىي بن حممد 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن دريد، حممد بن احلسن األزدي(نوادر الرسائل: طبع ضمن جمموع أجزاء حديثية )الفوائد واألخبار 
( هـ321)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
إبراهيم صاحل

ابن دريد، حممد بن احلسن األزديكتاب الفوائد واألخبار
( هـ321)

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

املنتقى من الفوائد احلسان يف)املنتقى من فوائد أيب حامد احلضرمي 
( هـ742)، انتقاء يوسف بن عبد الرمحن املزي (احلديث

أبو حامد احلضرمي، حممد بن هارون
( هـ321)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

حتقيق
سامي بن أنور خليل

جزء فيه نسخة أيب العباس طاهر بن حممد بن احلكم التميمي الدمشقي عن
ثالثون حديثا- أيب الوليد هشام بن عمار السلمي الدمشقي 

الرايض- دار طيبة ( هـ322)طاهر بن حممد بن احلكم  تعليق/ختريج/حتقيق
اندر بن عمر بلطه جي

فوائد أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري، فوائد منتقاة من رواية أمحد بن
الصلت وعبيد هللا الفرضي، جزء بتخريج عثمان بن بلبان

أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري
( هـ322)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ323)علي بن حممد احلمريي جزء علي بن حممد احلمريي دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن سليمان البعيمي. د
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الشهري بـ)إبراهيم بن حممد العتكي (اجملموعة األوىل- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )مسألة سبحان 
( هـ323 )((نفطويه)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو إسحاق اهلامشي، إبراهيم بن عبدأمايل أيب إسحاق
( هـ325)الصمد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

اهلامشيات، وهو اجلزء األول من أمايل أيب إسحاق اهلامشي إبراهيم بن عبد
الصمد

أبو إسحاق اهلامشي، إبراهيم بن عبد
( هـ325)الصمد 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد الرحيم بن حممد القشقري. د

ابن األنباري، حممد بن القاسم بنجملس من أمايل ابن األنباري
( هـ328)بشار 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
إبراهيم صاحل

احلامض، عبد هللا بن حممد املروزي(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء أيب القاسم احلامض 
( هـ329)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

احلامض، عبد هللا بن حممد املروزيجزء أيب القاسم احلامض، عبد هللا بن حممد بن إسحاق
( هـ329)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد زكي عبد الدامي

منتقى من اجلزء األول والثالث من حديث أيب القاسم عبد هللا بن حممد
( هـ329)املروزي عن شيوخه 

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ329)املروزي، عبد هللا بن حممد  حتقيق
حممد زكي عبد الدامي

أيب:     ، رواية( هـ330)جزء فيه أحاديث أيب حامد بن بالل النيسابوري 
عبد هللا بن منده

أبو حامد بن بالل النيسابوري
( هـ330)

القاهرة- دار احملدثني  حتقيق
بالل فيصل البغدادي

عن ( هـ379)جزء اإلمام الرافقي، ويليه حديث حممد بن املظفر البغدادي 
( هـ306)حاجب بن مالك الضرير 

حممد بن أمحد الرافقي احلنفي
( هـ330)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي الوراق
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416)عبد الرمحن بن حممد )أمايل احملاملي، رواية ابن مهدي الفارسي 
، ويليها رواية ابن الصلت القرشي((هـ

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيب
( هـ330)

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
محدي بن عبد اجمليد السلفي

احملاملي، احلسني بن إمساعيل الضيب، رواية عبد هللا بن عبيد هللا بن حيىي البيع(احملامليات)أمايل احملاملي 
( هـ330)

-املكتبة اإلسالمية 
األردن

حتقيق
إبراهيم إبراهيم القيسي. د

وحديث طاهر بن خالد ( هـ254)من حديث حممد بن عثمان بن كرامة 
سلسلة) ( هـ257)، من حديث احلسن بن عرفة ( هـ263)بن نزار األيلي 

ابن خملد العطار، حممد بن خملد
( هـ331)الدوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن خملد العطار، حممد بن خملدفوائد حممد بن خملد
( هـ331)الدوري 

مصر- مطبعة الفتح  حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

ابن خملد العطار، حممد بن خملدما رواه األكابر عن مالك بن أنس
( هـ331)الدوري 

بريوت- شركة الراين  تعليق/حتقيق
عواد اخللف

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)أمحد بن حممد املديين نضر هللا امرءا مسع مقاليت فأداها ختريج/حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-دار الكتب العلمية ( هـ335)الصويل، حممد بن حيىي جزء من أحاديث أيب بكر الصويل عن شيوخه
بريوت

حتقيق
خالف حممود عبد السميع

ابن القاص، أمحد بن أيب أمحد(اي أاب عمري، ما فعل النغري؟: أي حديث)جزء فيه فوائد حديث أيب عمري 
( هـ335)الطربي البغدادي 

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
صابر أمحد البطاوي

يقع ضمن جماميع األجزاء)جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي 
(1- احلديثية 

ابن البخرتي، حممد بن عمرو الرزاز
( هـ339)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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جدة- دار اخلراز ( هـ340)عمر بن احلسن األشناين (1- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )جزء القاضي األشناين  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

-فضائل أيب بكر الصديق - الفوائد )من حديث خيثمة األطرابلسي 
(الرقائق واحلكاايت- فضائل الصحابة 

خيثمة بن سليمان األطرابلسي
( هـ343)

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

جمموع يف عشرة أجزاء حديثية، ويتلوها وفيات بعض شيوخه، من روايته
أيضا

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

-دار مكة العاملية 
بريطانيا

حتقيق وختريج
عمرو شريف احلويين

، وهو التاسع من فوائد ابن( هـ273)جزء حنبل بن إسحاق الشيباين 
(9- يقع ضمن سلسلة األجزاء احلديثية )السماك 

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

، وهو التاسع من فوائد ابن( هـ273)جزء حنبل بن إسحاق الشيباين 
(9)السماك، سلسلة األجزاء احلديثية 

ابن السماك، عثمان بن أمحد
( هـ344)الدقاق 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
هشام بن حممد

( هـ419)حديث ابن السماك واخللدي، رواية حممد بن خملد البزاز عنهما 
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )

344)ابن السماك، عثمان الدقاق 
( هـ348)وجعفر اخللدي  (هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

345)عثمان بن أمحد السمرقندي من الفوائد املنتقاة احلسان العوايل
(هـ

جدة- مكتبة اخلراز  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

اجلزء فيه الفوائد املنتقاة احلسان العوايل من حديث أيب عمرو عثمان بن
أيب طاهر، حممد بن علي: عن شيوخه، رواية ( هـ345)أمحد السمرقندي 

345)عثمان بن أمحد السمرقندي 
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
حممد بن عبد الكرمي. د

( هـ346)جمموع فيه مصنفات األصم حممد بن يعقوب النيسابوري 
(3- األجزاء احلديثية ) ( هـ341)وإمساعيل بن حممد الصفار 

أبو العباس األصم، حممد بن يعقوب
( هـ346)النيسابوري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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طبع)أحاديث من حديث أيب احلسن أمحد بن سليمان بن حذمل رمحه هللا 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع

ابن حذمل، أمحد بن سليمان بن
( هـ347)أيوب 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

ابن حذمل، أمحد بن سليمان بنجزء من حديث األوزاعي البن حذمل
( هـ347)أيوب 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
مسعد السعدين وشريف بن أيب العالء العدوي

كتاب أطراف الغرائب واألفراد مذيال بثالثة أجزاء من كتاب األفراد
2/1 (83، 3، 2)للدارقطين 

أمحد بن سلمان النجاد البغدادي
( هـ348)

الرايض- دار التدمرية  حتقيق
جابر بن عبد هللا السريع

فوائد أيب حممد الفاكهي عن أيب حيىي بن أيب مسرة عن شيوخه، املسمى
حبديث أيب حممد عبد هللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي

353)الفاكهي، عبد هللا بن حممد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا الغباين

طبع ضمن)حديث اهلميان من حديث أيب جعفر حممد بن جرير الطربي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ353)معلى بن سعيد التنوخي  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعي(الغيالنيات)كتاب الفوائد 
( هـ354)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حلمي كامل أسعد عبد اهلادي

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعيالغيالنيات
( هـ354)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
مرزوق بن هياس الزهراين

حممد بن عبد هللا البزاز الشافعيالغيالنيات
( هـ354)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
فاروق بن عبد العليم بن مرسي

اجلزء فيه من حديث حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار عن
شيوخه

ابن مقسم العطار، حممد بن احلسن
( هـ354)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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جعفر)، فوائد اخللدي ( هـ356) (حامد اهلروي)فوائد أيب علي الرفاء 
( هـ345( )مكرم القاضي)، فوائد مكرم البزاز ( هـ348 )(البغدادي

أبو علي الرفاء، حامد اهلروي
( هـ356)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

مؤسسة الرسالة انشرون( هـ356)القايل، إمساعيل بن القاسم 2/1كتاب األمايل، متبوعا بكتايب ذيل األمايل وصلة ذيله  حتقيق
علي بن حممد زينو

الرايض- دار السالم ( هـ357)محزة بن حممد الكناين (جمموعة أحاديث منها هذا احلديث)جزء البطاقة  حتقيق
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د

ابن الصواف، حممد بن أمحد بن(انتقاء الدارقطين)فوائد أيب علي الصواف 
( هـ359)احلسن 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
حممود بن حممد احلداد

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )الثمانون لآلجري 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جدة- دار اخلراز ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني (اجملموعة الثانية- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )أدب النفوس  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

القاهرة- مكتبة القرآن ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني ذم اللواط حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

معجم شيوخ احلافظ أيب: اجلزء فيه مثانون حديثا عن مثانني شيخا، ويليه
(أتليف احملقق)بكر اآلجري 

بريوت- شركة الراين ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني  حتقيق
إبراهيم بن منصور اهلامشي األمري

-املكتب اإلسالمي ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني األربعني
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب
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كتاب األربعني حديثا، ويليه األربعني من مسانيد املشايخ العشرين عن
األصحاب األربعني

عبدهللا بن عمر/ ( هـ360)اآلجري 
( هـ600)القشريي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

-مكتبة العمرين العلمية ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد (مكرر يف فضائل األعمال)فضل عشر ذي احلجة 
اإلمارات

حتقيق
عمار بن سعيد اجلزائري

-سلسلة األجزاء والكتب احلديثية )الزايدات يف كتاب اجلود والسخاء 
22)

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

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

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

أبو أمحد البزاز البخاري، حممد بن(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء أيب أمحد البخاري 
( هـ360)عبد هللا 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

العدد- جملة الشريعة ( هـ361)الدراج، عثمان بن عمر اجلزء فيه من حديث أيب عمرو، عثمان بن عمر الدراج
47

حتقيق
عبد هللا مرحول السواملة

املزكيات، وهي الفوائد املنتخبة الغرائب العوايل من حديث أيب إسحاق
علي بن عمر الدارقطين: املزكي، انتقاء وختريج

إبراهيم بن حممد املزكي النيسابوري
( هـ362)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

عن (( هـ394)عبد هللا بن حممد )جزء من أحاديث أيب عمر السلمي 
شيوخه

إمساعيل بن جنيد السلمي
( هـ365)النيسابوري 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

جزء من حديث أيب الطاهر، حممد بن أمحد بن عبد هللا الذهلي، انتقاء
احلافظ الدارقطين

دار اخللفاء للكتاب( هـ367)الذهلي، حممد بن أمحد 
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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وهو اخلامس من الفوائد املنتقاة)جزء األلف دينار ويسمى ابلقطيعيات، 
(واألفراد والغرائب احلسان

الكويت- دار النفائس ( هـ368)أمحد بن جعفر القطيعي  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنذكر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضا: عوايل أيب الشيخ األصبهاين، ومعه
( هـ369)حممد بن حيان 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنالفوائد
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنجزء فيه أحاديث أيب الزبري عن غري جابر
( هـ369)حممد بن حيان 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

صاحب املستخرج على)املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي 
رواية اإلمام أيب بكر الربقاين عنه - (صحيح البخاري

371)اإلمساعيلي، أمحد بن إبراهيم 
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

دراسة وحتقيق
زايد حممد منصور. د

-دار إيالف الدولية ( هـ375)األهبري، حممد بن عبد هللا (جزء فيه من الفوائد الغرائب احلسان)حديث أيب بكر األهبري 
الكويت

حتقيق
حسام حممد بوقريص

جزء فيه أحاديث من حديث أيب حفص عمر بن حممد بن علي الزايت
( هـ375)

مكتبة أوالد الشيخ( هـ375)عمر بن حممد الزايت 
مصر- للرتاث 

حتقيق
خالد بن حممد املصري

ابن الغطريف، حممد بن أمحدجزء ابن الغطريف
( هـ377)اجلرجاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن الغطريف، حممد بن أمحداألحاديث املنتقاة من جزء الغطريفي
( هـ377)اجلرجاين 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
أمحد العوين وفيصل السويلم
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احلاكم الكبري، حممد بن حممداجلزء العاشر واحلادي عشر- ما اتصل إلينا من فوائد أيب أمحد احلاكم 
( هـ378)

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

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزاز( هـ160)حديث شعبة بن احلجاج 
( هـ379)

األردن- الدار العثمانية  حتقيق
صاحل اللحام

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزاز(أحاديث الشيوخ الكبار: طبع ضمن جمموع)حديث شعبة البن املظفر 
( هـ379)

القاهرة- دار احلديث  حتقيق
محزة أمحد الزين

ابن املظفر، حممد بن املظفر البزازغرائب حديث مالك
( هـ379)

الرايض- دار السلف  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

380)حممد بن إبراهيم الكالابذي 2/1 (معاين األخبار)حبر الفوائد املشهور بـ 
(هـ

القاهرة- دار السالم  حتقيق
وجيه كمال الدين زكي

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم( هـ169)جزء فيه أحاديث انفع بن أيب نعيم 
( هـ381)األصبهاين 

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

تعليق/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)اجلزء فيه أحاديث األربعني 
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

يقع ضمن)من حديث أيب بكر حممد بن إبراهيم ابن املقرىء عن شيوخه 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيم
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

ابن املقرىء، حممد بن إبرهيماملنتخب من غرائب أحاديث مالك
( هـ381)األصبهاين 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري
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حديث الزهري أيب الفضل عبيد هللا بن عبد الرمحن، رواية احلسن بن علي
2/1 ( هـ454)اجلوهري 

الزهري، عبيد هللا بن عبد الرمحن
( هـ381)

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حسن بن حممد البلوط

-دار أضواء السلف ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد جزء فيه من حديث أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني عن شيوخه
الرايض

حتقيق
هشام بن حممد

جزء فيه من حديث الشيخ أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني الواعظ
(جمموع فيه منه مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)رمحه هللا 

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد جمموع فيه من مصنفات احلافظ أيب حفص عمر بن أمحد بن شاهني حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)اجلزء اخلامس من األفراد،  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

لبنان- مؤسسة الوفاء ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد (تقدم يف كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزهراء  حتقيق
حممد سعيد الطرحيي

جمموع فيه: يقع ضمن)فضائل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
(تقدم يف كتب فضائل الصحابة )(منه مصنفات ابن شاهني

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

(جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني: يقع ضمن)فضائل شهر رمضان 
(مكرر يف كتب رمضان)

الكويت- دار ابن األثري ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

األجزاء الثاين والثالث والرابع والسادس والثالث والثامنون من كتاب
األفراد للدارقطين

الرايض- دار التدمرية ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  تعليق
جابر بن عبد هللا السريع
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الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر أحاديث األجزاء العشرة األوىل من كتاب األفراد، برتتيب اهليثمي مجع وحتقيق
حممد بن عبد هللا السريع. د

كتاب فيه أربعون حديثا من مسند بريد بن عبد هللا بن أيب بردة عن جده
عن أيب موسى األشعري

مكة- جامعة أم القرى ( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر  حتقيق
حممد بن عبد الكرمي عبيد

385بعد )علي بن معروف البزاز (4- طبع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )حديث علي بن معروف البزاز 
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

علي بن عمر السكري احلريب(فوائد احلريب)الفوائد املنتقاة عن الشيوخ العوايل للحريب 
( هـ386)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
تيسري بن سعد أبو حيمد

يقع ضمن)حديث أيب احلسن السكري، علي بن عمر بن حممد احلريب 
(4- جمامع األجزاء احلديثية 

علي بن عمر السكري احلريب
( هـ386)

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن مسعون، حممد بن أمحد البغدادي(19- سلسلة األجزاء احلديثية )أمايل ابن مسعون الواعظ 
( هـ387)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ابن بطة، عبيد هللا بن حممد العكربيسبعون حديثا يف اجلهاد: كتاب اجلهاد، أو
( هـ387)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

ابن أخي ميمي، حممد بن عبد هللافوائد ابن أخي ميمي الدقاق
( هـ390)البغدادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

فوائد املؤمل بن أمحد الشيباين، وهو اجلزء السادس، انتقاء خلف الواسطي
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ391)املؤمل بن أمحد الشيباين 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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اجلزء فيه الثاين من حديث الوزير أيب القاسم عيسى بن علي اجلراح
(13 - 7يشتمل على اجملالس من )

مصر- دار التقوى ( هـ391)عيسى بن علي اجلراح  ختريج/حتقيق
أبو إسحاق احلويين

أبو طاهر املخلص، حممد بنجزء فيه سبعة جمالس من أمايل أيب طاهر املخلص
( هـ393)عبدالرمحن 

الرايض- مدار الوطن  دراسة/حتقيق
غالب بن حممد احلامضي. د

أبو طاهر املخلص، حممد بنجزء فيه سبعة جمالس من أمايل أيب طاهر املخلص
( هـ393)عبدالرمحن 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

أبو طاهر املخلص، حممد بن(تقع ضمن سلسلة جمامع األجزاء احلديثية) 4/1املخلصيات 
( هـ393)عبدالرمحن 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن) (انتقاء ضياء الدين املقدسي)منتقى حديث أيب نعيم األزهري 
(اجملموعة الثانية- جمموعة أجزاء حديثية 

أبو نعيم األزهري، أمحد بن حممد
( هـ394)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن منده، حممد بن إسحاق( هـ162)مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد 
( هـ395)األصبهاين 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ابن منده، حممد بن إسحاق(4- يقع ضمن سلسلة النوادر احلديثية )كتاب األمايل احلديثية 
( هـ395)األصبهاين 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

ختريج/حتقيق
حممود بن إمساعيل بن حممد

-جزء فيه من حديث أيب احلسني عبد الوهاب بن احلسن الكاليب 
املعروف أبخي تبوك عن شيوخه

عبد الوهاب بن احلسن الكاليب
( هـ396)

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ ختريج
مشهور بن حسن آل سلمان

طبع ضمن)من حديث البغوي وابن صاعد وابن عبد الصمد اهلامشي 
(مجهرة األجزاء احلديثية

ابن زنبور، حممد بن عمر الوراق
( هـ396)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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اجلزء األول من الفوائد املنتقاة واحلكاايت املنتخبة، انتقاء ابن فورك، ومعه
جملس من أمايل أيب مسلم الكاتب عن شيوخه

أبو مسلم، حممد بن أمحد البغدادي
( هـ399)الكاتب 

الدمام- دار الذخائر  حتقيق
صالح الدين الشامي

عفيف بن حممد اخلطيب البوشنجيجزء فيه املنظوم واملنثور من احلديث النبوي
(قبل القرن اخلامس)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد صباح منصور

املنتقى من املعجم وحديث السكن بن مجيع: معجم الشيوخ، وبذيله
( هـ437)

ابن مجيع الصيداوي، حممد بن أمحد
( هـ402)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

الفوائد واألخبار واحلكاايت عن الشافعي وحامت األصم ومعروف الكرخي
(17- يقع ضمن سلسلة اجلزاء احلديثية )وغريهم 

ابن محكان، احلسن بن احلسني
( هـ405)اهلمذاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

احلاكم، حممد بن عبد هللا(تقدم يف كتب فضائل الصحابة)فضائل فاطمة الزهراء 
( هـ405)النيسابوري 

مصر- دار الفرقان  حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

ابن ثراثل، أمحد بن عبد العزيزجزء ابن ثراثل
( هـ408)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريالرابعي يف احلديث
( هـ409)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريجزء فيه رابعيات الصحابة- كتاب الرابعي 
( هـ409)

مصر- دار الضياء  تعليق/ختريج/حتقيق
أشرف بن صاحل العشري

عبد الغين بن سعيد األزدي املصريفوائد حديث احلافظ عبد الغين بن سعيد األزدي عن شيوخه
( هـ409)

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي
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07:الفئة  حديث

ابن مردويه، أمحد بن موسىثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه
( هـ410)األصبهاين 

-دار علوم احلديث 
اإلمارات

حتقيق
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ412)املاليين، أمحد بن حممد (4- سلسلة األجزاء احلديثية )األربعني يف شيوخ الصوفية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ414)متام بن حممد الرازي الفوائد حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

-دار البشائر اإلسالمية جاسم بن سليمان الدوسري4/1الروض البسام بتخريج وترتيب فوائد متام 
بريوت

الكويت- دار غراس حممد صباح منظوراإلعالم بنقد كتاب الروض البسام بتخريج وترتيب فوائد متام

-دار الصحابة للرتاث ( هـ414)متام بن حممد الرازي مسند املقلني من األمراء والسالطني
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

الكويت- الدار السلفية ( هـ414)متام بن حممد الرازي مسند املقلني من األمراء والسالطني حتقيق
صبحي البدري السامرائي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ414)متام بن حممد الرازي إسالم زيد بن حارثة وغريه من أحاديث الشيوخ
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد صباح منصور

فنون العجائب يف أخبار املاضني من بين إسرائيل وغريهم من العباد
والزاهدين

النقاش، حممد بن علي األصبهاين
( هـ414)

القاهرة- مكتبة القرآن  دراسة/حتقيق
طارق الطنطاوي
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النقاش، حممد بن علي األصبهاين(اجملموعة األوىل- يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )فنون العجائب 
( هـ414)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

النقاش، حممد بن علي األصبهاينفوائد العراقيني
( هـ414)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ414)هالل بن حممد احلفار ( هـ414)جزء هالل بن حممد احلفار  َعــ حتقيق
أمحد مجال أمحد أبو سيف

( هـ414)جزء فيه من أحاديث أيب عبد هللا احلسني بن احلسن الغضائري 
عن شيوخه

414)احلسني بن احلسن الغضائري 
(هـ

املدينة- دار النصيحة  حتقيق
محزة اجلزائري

منشور يف شبكة( هـ415)ابن بشران، علي بن حممد فوائد أيب احلسني بن بشران
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

طبع ضمن جمموع كتاب)جزء فيه جملسان من أمايل أيب احلسني بن بشران 
(سلوك طريق السلف وستة أجزاء أخرى

ــمَّان- الدار األثرية ( هـ415)ابن بشران، علي بن حممد  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

يقع ضمن) ( هـ491)فوائد العيسوي، ختريج أيب الفوارس طراد بن حممد 
(2- جمموع األجزاء احلديثية 

415)العيسوي، علي بن عبد هللا 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع ضمن جمموع)أمايل ابن النحاس، وهو اجمللس التاسع من أماليه 
(2- األجزاء احلديثية 

ابن النحاس، عبد الرمحن بن عمر
( هـ416)املصري 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

يقع)جمموع فيه مصنفات أيب احلسن ابن احلمامي وأجزاء حديثية أخرى 
(4- ضمن جماميع األجزاء احلديثية 

ابن احلمامي، علي بن أمحد
( هـ419)البغدادي املقرىء 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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ابن خملد البزاز، حممد بن حممدأمايل ابن البخرتي والنجاد واخللدي
( هـ419)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

-يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )حديث ابن خملد البزاز عن شيوخه 
2)

ابن خملد البزاز، حممد بن حممد
( هـ419)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بن(( هـ489)القاسم بن الفضل الثقفي : رواية)فوائد أيب القاسم احلريف 
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ مجع/حتقيق
محزة اجلزائري

حممد بن عبد: اجلزء األول من الفوائد الصحاح والغرائب واألفراد، رواية
(طبع ضمن جمموع أيب القاسم احلريف)السالم األنصاري 

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بن
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بنأمايل عبد الرمحن بن عبيد هللا احلريف البغدادي
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

أبو القاسم احلريف، عبدالرمحن بنفوائد أيب القاسم عبد الرمحن بن عبيد هللا احلريف
( هـ423)عبيد هللا 

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ دراسة/حتقيق
حممد بن عبد هللا آل عامر

-يقع ضمن جمموعة أجزاء حديثية )فضائل الرمي يف سبيل هللا تعاىل 
(اجملموعة األوىل

إسحاق بن أيب إسحاق القراب
( هـ429)

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

يقع ضمن جمموعة أجزاء) (إن هللا تسعة وتسعني امسا): طرق حديث
(تقدم يف كتب األمساء والصفات )(اجملموعة الثانية- حديثية 

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

املدينة- دار اإلمام مسلم  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاجملس من أمايل األصبهاين
( هـ430)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
ساعد بن عمر بن غازي
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أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاثالثة جمالس من أمايل احلافظ أيب نعيم األصبهاين
( هـ430)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وختريج
قاسم بن حممد قاسم ضاهر

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا( هـ129)مسانيد أيب حيىي فراس بن حيىي املكتب الكويف 
( هـ430)

-مطابع ابن تيمية 
القاهرة

ختريج
حممد بن حسن املصري

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاتسمية ما انتهى الينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاتسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أيب نعيم الفضل بن دكني عاليا
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد هللا بن يوسف اجلديع

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللااألربعني الصوفية
( هـ430)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللاذكر من امسه شعبة
( هـ430)

-مكتبة الغرابء األثرية 
املدينة

ختريج/حتقيق
طارق حممد العمودي

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(رايضة األبدان)جزء من كتاب 
( هـ430)

الرايض- دار العاصمة  ختريج
حممود بن حممد احلداد

عن شيخه أيب علي الصواف (األصبهاين)جزء فيه من اإلمام أيب نعيم 
(( هـ359)حممد بن أمحد بن احلسن )

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا
( هـ430)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
سليمان بن عبد العزيز العريين. د

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(زر غبا تزدد حبا)اجلزء فيه طرق قوله صلى هللا عليه وسلم 
( هـ430)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

عناية
طارق بن أمحد اخلطايب البيضاوي
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ابن بشران، عبد امللك بن حممدأمايل ابن بشران
( هـ430)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

434)أبو ذر اهلروي، عبد بن أمحد أحاديث من مسموعات أيب ذر اهلروي
(هـ

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

، ويليه جزء( هـ434)جزء من فوائد حديث أيب ذر عبد بن أمحد اهلروي 
(( هـ507)حممد بن أمحد )من فوائد أيب بكر الشاشي 

434)أبو ذر اهلروي، عبد بن أمحد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  ختريج
مسري بن حسني ولد سعدي

-دار الفكر العريب ( هـ436)علي بن الطاهر احلسني أمايل الشريف املرتضى
القاهرة

حتقيق
حممد أيب الفضل إبراهيم

ِذكُر من مل يكن عنده إال حديث واحد، ومن مل حيدث عن شيخه: اجلزء فيه
إال حبديث واحد

اخلالل، احلسن بن حممد بن احلسن
( هـ439)

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

اخلالل، احلسن بن حممد بن احلسنأمايل اخلالل
( هـ439)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
جمدي فتحي السيد

حممد بن: الفوائد املنتقاة والغرائب احلسان عن الشيوخ الكوفيني، رواية
( هـ445)علي العلوي 

-دار الكتاب العريب ( هـ441)حممد بن علي الصوري 
لبنان

حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

443)احلسن بن علي الشاموخي أحاديث الشاموخي
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللاجزء أيب يعلى
( هـ446)القزويين 

جدة- دار ماجد عسريي  حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين
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أبو يعلى اخلليلي، اخلليل بن عبدهللافوائد أيب يعلى اخلليلي
( هـ446)القزويين 

جدة- دار ماجد عسريي  دراسة/حتقيق
طلعت بن فؤاد احللواين

حممد بن علي: الفوائد العوايل املؤرخة من الصحاح والغرائب، ختريج
( هـ441)الصوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ447)علي بن احملسن التنوخي  حتقيق
عمر بن عبد السالم تدمري

حممد بن عبد اجلبار السمعاين4/1جمموع غرائب أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم 
( هـ450)

اندي مكة الثقايف األديب حتقيق
حممد بن مساعد آل سعود

ابن عمشليق، أمحد بن عليجزء ابن عمشليق
( هـ450تقريبا )اجلعفري 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
خالد بن حممد األنصاري

يقع ضمن)حديث أمحد بن عبد هللا اجلويباري يف مسائل عبد هللا بن سالم 
(اجملموعة الثانية- جمموعة أجزاء حديثية 

جدة- دار اخلراز ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

-دار الكتاب العريب ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني األربعون الصغرى
لبنان

حتقيق
أبو إسحاق احلويين

-مكتبة العلوم واحلكم ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني حـياة األنبياء صلوات هللا عليهم بعد وفاهتم
املدينة

تعليق/حتقيق
أمحد بن عطية الغامدي. د

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بنجزء فيه ستة جمالس من أمايل القاضي أيب يعلى الفراء
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

اجلزء اخلامس منه، انتقاء- الفوائد الصحاح العوايل واألفراد واحلكاايت 
( هـ457)وختريج احلافظ عبد العزيز بن حممد النخشيب 

أبو يعلى ابن الفراء، حممد بن
( هـ458)احلسني احلنبلي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم
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07:الفئة  حديث

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليجزء فيه طريق حديث ابن عمر يف ترائي اهلالل
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار الضياء  حتقيق
هشام بن حممد

األمايل جبامع دمشق للخطيب البغدادي، ويليه جزء فيه تسمية ما ورد به
اخلطيب دمشق من الكتب من روايته حملمد بن أمحد املالكي األندلسي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي
( هـ463)ابن اثبت 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد بن انصر العجمي

اخلطيب البغدادي، أمحد بن عليمنتخب الفوائد الصحاح العوايل على أيب حممد بن أمحد السراج القاري
( هـ463)ابن اثبت 

مصر- دار االستقامة  حتقيق
حممد بن علي الصومعي

465)ابن املسلمة، حممد بن أمحد أمايل ابن املسلمة
(هـ

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن املهتدي ابهلل، حممد بن عليمشيخة أيب احلسني ابن املهتدي ابهلل: الفوائد املخرجة من األصول املسماة
( هـ465)

القاهرة- دار الذخائر  حتقيق
عمرو عبد العظيم احلويين

466)عبد العزيز الكتاين الدمشقي مسلسل العيدين
( هـ463)واخلطيب البغدادي  (هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
جمدي فتحي السيد

الرايض- دار الراية ( هـ468)يوسف بن أمحد اهلمذاين (ختريج اخلطيب البغدادي) (الفوائد املنتخبة الصحاح الغرائب)املهروانيات  حتقيق
خليل بن حممد العريب

-اجلامعة اإلسالمية ( هـ468)يوسف بن أمحد اهلمذاين (ختريج اخلطيب البغدادي) 3/1الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب 
املدينة

دراسة/حتقيق
سعود بن عيد اجلربوعي

ابن منده، عبد الوهاب بن حممدفوائد ابن منده
( هـ475)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين
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بـيـبـي بنت عبد الصمد اهلرمثيةجزء بـيـبـي بنت عبد الصمد اهلروية اهلرثـمية
( هـ477)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

حممد بن أمحد القرشي: ترتيب - 2/1 (أمايل الشجري)األمايل اخلميسية 
( هـ623)

-دار الكتب العلمية ( هـ479)الشجري، حيىي بن احلسني 
بريوت

حتقيِق
حممد حسن إمساعيل

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(تقدم يف كتب العقيدة املسندة)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

مصر- دار ابن رجب  حتقيق
جهاد بن السيد املرشدي

أبو إمساعيل اهلروي، عبد هللا بن(تقدم يف كتب العقيدة املسندة)كتاب األربعني يف دالئل التوحيد 
( هـ481)حممد األنصاري 

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
علي بن انصر الفقيهي. د

جدة- مكتبة العلم ( هـ485)احلسن بن علي الطوسي جزء فيه جملسان من أمايل نظام امللك حتقيق
أبو إسحاق احلويين

منشور يف شبكة( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي التذكرة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

القاسم بن الفضل الثقفي األصبهاين(الثقفيات)الفوائد العوايل املنتقاة املعروفة بــ 
( هـ489)

دمشق- دار النوادر  دراسة/حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

القاسم بن الفضل الثقفي األصبهايناألربعني
( هـ489)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

ابن البطر، نصر بن أمحد البزاز(4- يقع ضمن جماميع األجزاء احلديثية )جزء ابن البطر 
( هـ494)القارىء 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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07:الفئة  حديث

عن (( هـ576)أيب طاهر، أمحد بن حممد األصبهاين )من حديث السلفي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع)احلاكم أيب احلسني الثقفي الكويف 

497)أمحد بن حممد الثقفي الكويف 
(هـ

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أيب)جزء فيه أحاديث أيب حممد، عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان 
( هـ369الشيخ األصبهاين 

498)ابن مردويه، أمحد بن حممد 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أيب القاسم الطرباين من حديثه ألهل
البصرة

498)ابن مردويه، أمحد بن حممد 
(هـ

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

الطيوري، املبارك بن عبد اجلبارالطيورايت
( هـ500)الصرييف 

-دار البشائر اإلسالمية 
دمشق

حتقيق
مأمون الصاغرجي وحممد اجلادر

الطيوري، املبارك بن عبد اجلبار( هـ576)الطيورايت، انتخاب أمحد بن حممد السلفي األصبهاين 
( هـ500)الصرييف 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
دمسان معايل وعباس احلسن

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ503)املطرز، القاسم بن زكراي (2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )فوائد قاسم املطرز 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

الرايض- مدار الوطن ( هـ503)املطرز، القاسم بن زكراي فوائد أيب بكر القاسم املطرز وأماليه القدمية الغرائب احلسان حتقيق
انصر بن حممد املنيع

أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
5/1للدارقطين 

ابن القيسراين، حممد بن طاهر
( هـ507)املقدسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممود حممد نصار

عبد هللا بن عمر بن أيب نصراألربعني القشريية
( هـ508)القشريي 

-مكتبة أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر
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أبو الغنائم النرسي الكويف، حممد ابنفوائد الكوفيني أليب الغنائم النرسي
( هـ510)علي 

األردن- دار الضياء  حتقيق
عبد الرمحن حممد شريف

حممد بن أمحد اجلركاين األصبهاينجزء اجلركاين
( هـ514)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
عبد العزيز مبارك احلنوط

وحممود بن حممد املزامحي ( هـ525بعد )حديث مكي بن أيب طالب 
(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية ) ( هـ525)

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ525بعد )مكي بن أيب طالب 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

إمساعيل بن أمحد السمرقنديما قرب سنده من حديث لإلمام أيب القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي
( هـ536)

مصر- مكتبة السنة  حتقيق
عطاء هللا بن عبد الغفار السندي

إمساعيل بن أمحد السمرقنديجزء ابن السمرقندي
( هـ536)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد خالد كالب

أبو الربكات، إمساعيل بن أمحدجزء فيه أربعون حديثا من الصحاح العوايل
( هـ541)النيسابوري 

املدينة- دار اخلضريي  تعليق/ختريج
مفلح الرشيدي، بدر املطريف

542)ابن اجلاليب، حممد بن علي جزء ابن اجلاليب
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري

ابن الشجري، هبة هللا بن علي بنما مل ينشر من األمايل الشجرية
( هـ542)محزة 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

ابن الشجري، هبة هللا بن علي بن3/1أمايل ابن الشجري 
( هـ542)محزة 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  دراسة/حتقيق
حممود حممد الطناحي
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07:الفئة  حديث

أبو الفتوح، حممد بن حممد الطائيكتاب األربعني يف إرشاد السائرين اىل منازل املتقني، أو األربعني الطائية
( هـ555)

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

أبو الفتوح، حممد بن حممد الطائياألربعني الطائية
( هـ555)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عبد الستار أبو غدة

مجهرة: طبع ضمن جمموع)فوائد من حديث ابن الباغبان األصبهاين 
(األجزاء احلديثية

ابن الباغبان، حممد بن أمحد بن
( هـ559)حممد 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

مسعود بن احلسن الثقفي األصبهاينعروس األجزاء
( هـ562)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

مكرر يف)كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة 
(اآلداب الشرعية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي  حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي األربعني حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

ابن فاخر، معمر بن عبد الواحد(2- يقع ضمن جمموع األجزاء احلديثية )جملس ابن فاخر األصبهاين 
( هـ564)األصبهاين 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاألربعون يف احلث على اجلهاد
( هـ571)الشافعي 

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

األربعون حديثاً من املساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ختريج احلافظ ابن
(حممد بن الفضل)عساكر لشيخه الفراوي 

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

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
طه بن علي بو سريح
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ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةجزء فيه حديث من حديث أهل حردان
( هـ571)الشافعي 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جملسان من جمالس احلافظ ابن عساكر يف مسجد دمشق، األول يف ذم من
يف ذم قرانء السوء: ال يعمل بعلمه، الثاين

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

لبنان- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبةاألربعون األبدال العوايل املسموعة ابجلامع األموي بدمشق
( هـ571)الشافعي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

عبد هللا بن عبد الرمحن العثماين(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)حديث العثماين الديباجي 
( هـ572)الديباجي 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد(السلماسيات)اجملالس اخلمسة 
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداملنتقى من السفينة البغدادية
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدالوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز
( هـ576)األصبهاين 

-مكتبة دار اإلميان 
املدينة النبوية

حتقيق
عبد الغفور عبد احلق البلوشي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدالوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز
( هـ576)األصبهاين 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد خري البقاعي

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممد(مجهرة األجزاء احلديثية: يقع ضمن جمموع)حديث املصافحة 
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممدكالم احلافظ السلفي على األربعني الودعانية
( هـ576)األصبهاين 

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

علة احلديث املسلسل يف/جمموع فيه األحاديث العيدية املسلسلة للسلفي
مسلسل العيدين ليحىي الصرييف احلراين/يوم العيدين لعبد هللا القاضي

عبد هللا/( هـ576)أمحد السلفي 
حيىي الصرييف/( هـ489)القاضي 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
أمحد معبد. د/ حممد الرتكي . د

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1الفوائد املنتخبة واحلكاايت املستغربة 
( هـ578)

بريوت- دار ابن حزم  دراسة/حتقيق
عبد العزيز بن عبد الرمحن شاكر

ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك2/1الفوائد املنتخبة واحلكاايت املستغربة 
( هـ578)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

ذكر ابن منده ومن أدركهم من أصحابه احلسني بن عبد امللك اخلالل
حتفة أهل احلديث يف إيصال إجازة القدمي ابحلديث البن: ، ويليه( هـ532)

حممد بن عمر املديين األصبهاين
( هـ581)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر حسن صربي. د

يقع ضمن جمموعة أجزاء)ذكر ابن أيب الدنيا وما وقع عاليا من حديثه 
(اجملموعة األوىل- حديثية 

جدة- دار اخلراز ( هـ581)حممد بن أيب بكر املديين  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

سباعيات أيب: ، وهي( هـ510)أحاديث حممد بن هشام بن مالس النمريي 
املعايل الفراوي

أبو املعايل الفراوي، عبد املنعم بن
( هـ587)عبد هللا 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق وتعليق
حيىي بن عبد هللا البكري الشهري

أبو اخلري، أمحد بن إمساعيل القزويينصحيفة جويرية عن انفع عن عبد هللا
( هـ590)

احملقق دراسة/حتقيق
إكرام هللا إمداد احلق عبد الرمحن. د

عبد الرزاق بن عبد القادر الكياليناألربعني الكيالنية
( هـ603)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

162   من 95صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

اجلزء فيه أحاديث عن تسعة عشر شيخا من أصحاب أيب حفص عمر بن
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)حممد بن طربزد 

ابن طربزد، عمر بن حممد بن معمر
( هـ607)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

علي بن املفضل املقدسيكتاب األربعني املرتبة على طبقات األربعني
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
حممد سامل بن حممد العبادي

علي بن املفضل املقدسياألربعني يف فضل الدعاء والداعني
( هـ611)اإلسكندراين املالكي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

كتاب األربعني عن املشايخ األربعني عن األربعني صحابيا وصحابية رضي
(7- سلسلة األجزاء احلديثية )هللا عنهم 

املؤيد بن حممد الطوسي النيسابوري
( هـ617)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

618)حممد بن عبد الرمحن املقرىء كتاب األربعني يف اجلهاد واجملاهدين
(هـ

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممداألربعني األبدال العوايل
( هـ620)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممدكتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني رمحة هللا عليهن أمجعني
( هـ620)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ، غزوة بدير

جزء فيه حديثان من إمالء أيب إسحاق الغساين إبراهيم بن خلف بن
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)منصور الغساين السنهوري 

 هـ620)إبراهيم بن خلف الغساين 
(تقريبا

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

أبو املنجي، عبد هللا بن عمر ابنجزء فيه منتقى من ذم الكالم للهروي
( هـ635)الليت البغدادي 

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

ضياء الدين املقدسي، حممد بنحديث أيب نصر العكربي وغريه
( هـ643)عبدالواحد 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
فواز أمحد زمريل

لعبد هللا بن (( هـ216)عبد امللك بن قريب )املنتقى من أخبار األصمعي 
( هـ329)أمحد الربعي 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

دمشق- دار طالس  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

لعبد هللا بن (( هـ216)عبد امللك بن قريب )املنتقى من أخبار األصمعي 
( هـ329)أمحد الربعي 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

-البينة للطباعة والنشر 
دمشق

حتقيق
عز الدين التنوخي

ضياء الدين املقدسي، حممد بنالرواة عن مسلم بن احلجاج
( هـ643)عبدالواحد 

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
عبد هللا الكندري وهادي املري

ضياء الدين املقدسي، حممد بن4/1 (مرو)املنتقى من مسموعات الضياء املقدسي بـ 
( هـ643)عبدالواحد 

الكويت- دار غراس  ختريج
عمر بن بسام بن الصادق

من حديث عبد هللا بن يزيد املقرئ مما وافق رواية اإلمام أمحد يف املسند،
األربعني عن املشايخ األربعني للمؤيد الطوسي النيسابوري، سلسلة: ويليه

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
عامر بن حسن صربي. د

ضياء الدين املقدسي، حممد بنمن عوايل الضياء املقدسي، خترجيه من املوافقات يف مشايخ أمحد بن حنبل
( هـ643)عبدالواحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد مطيع احلافظ

يقع ضمن) ( هـ385)منتقى حديث أيب احلسن أمحد بن إبراهيم العبدويي 
(2- جمموعة أجزاء حديثية 

ضياء الدين املقدسي، حممد بن
( هـ643)عبدالواحد 

جدة- دار اخلراز  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

ابن املقري النجار، علي بن احلسنيفوائد ابن املقري علي بن أيب عبيد هللا احلسني بن علي البغدادي
( هـ643)

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
نبيل سعد الدين جرار
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحنالثالث من أمايل ابن الصالح
( هـ643)الشهرزوري 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
رايض حسني الطائي

648)يوسف بن خليل الدمشقي جزء عوايل اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه
(هـ

دمشق- دار الفرفور  حتقيق
خالد العواد

احلسن بن حممد بن حممد البكري(األربعني من أربعني عن أربعني)كتاب األربعني حديثا 
( هـ656)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد حمفوظ

662)الرشيد العطار، حيىي بن علي نزهة الناظر يف ذكر من حدث عن أيب القاسم البغوي من احلفاظ واألكابر
(هـ

الرايض- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

جز فيه أحاديث عوال وغريها من مسموعات حممد بن عبد املنعم بن عمار
( هـ671)بن هامل احلراين 

671)حممد بن عبد املنعم احلراين 
(هـ

ــمَّان- الدار األثرية  َعــ حتقيق
محزة اجلزائري

جزء يف أحاديث عوال من مسموعات حممد بن عبد املنعم بن عمار بن
هامل

ابن هامل، حممد بن عبد املنعم بن
( هـ671)عمار 

منشور يف شبكة
املعلومات

حتقيق
إبراهيم بن شريف امليلي

لؤلؤ بن أمحد بن عبد هللا الضريرجزء لؤلؤ
( هـ672)

-دار الصحابة للرتاث 
مصر

دراسة/حتقيق
جمدي فتحي السيد

علي بن بلبان املشرف الناصريجزء فيه مخسة أحاديث عن األئمة اخلمسة
( هـ684)

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي

لبنان- مؤسسة الراين ( هـ694)أمحد بن عبد هللا الطربي التساعيات املنتقاة الصحاح املوافقات للشيوخ الثقات عناية
مصعب بن أنس اللهو
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

أبو العالء، حممود بن أيب بكر( هـ696)املنتخب من حديث شيوخ بغداد، مجال الدين ابن الظاهري 
( هـ700)الفرضي البخاري 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
رايض حسني الطائي

ابن دقيق العيد، حممد بن علياألربعون التساعية اإلسناد
( هـ702)القشريي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حسني سلمان مهدي

طبع) ( هـ703)حديث التقي ابن اجملد حممد بن حممد بن عيسى البعلبكي 
(مجهرة األجزاء احلديثية: ضمن جمموع

حممد بن حممد بن عيسى البعلبكي
( هـ703)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة

 هـ،370جزء احلسن بن رشيق العسكري : جزء فيه ثالثة أجزاء حديثية
 هـ، مصافحات اإلمام مسلم والنسائي405رافع بن عصم العصمي 

عبد املؤمن بن خلف الدمياطي
( هـ705)

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

حتقيق
جاسم بن حممد الفجي

حممد بن علي بن قطرال املراكشيجزء من عوايل املروايت
( هـ710)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
نور الدين بن حممد احلميدي

724)ابن العطار، علي بن إبراهيم تساعيات احلافظ ابن العطار الدمشقي
(هـ

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

تعليق
مجال عزون. د

وتقع يف) (األربعني اليت رواها شيخ اإلسالم ابلسند)األربعون التيمية 
(121 - 76/18جمموع فتاوى ابن تيمية 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

بريوت- شركة الراين  حتقيق
أمحد إبراهيم احلاج

جزء فيه أربعون حديثا خمرجة عن كبار مشيخة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا

أمني الدين، حممد بن إبراهيم الواين
( هـ735)

مصر- دار ابن عباس  حتقيق
أمحد بن عطية الوكيل

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين(أو أربعون حديثا تساعية)األحاديث التساعية 
( هـ733)

القاهرة- دار البيان  حتقيق
عبد اجلواد خلف
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(مرتبة على سنة الوفاة)أجزاء حديثية  :املوضوع 

07:الفئة  حديث

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدالدينار من حديث املشايخ الكبار
( هـ748)

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

جزء فيه ثالثون حديثا منتقاة من املعجم الصغري، ويليه جزء فيه األربعون
، انتقاء وختريج الذهيب(للطرباين)البلدانية املخرجة من املعجم الصغري 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدكتاب األفراد والغرائب
( هـ748)

-دار الرسالة العاملية 
بريوت

استخرج نصوصه وعلق عليه
خليل بن حممد العريب

سفينة منتخبات من مروايت اإلمام احلافظ مشس الدين- السفينة النفيسة 
الذهيب

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

اسطنبول- دار اللباب  حتقيق
رايض حسني الطائي. د

عبد الرمحن بن يوسف املزياألحاديث الصحاح الغرائب
( هـ749)الشافعي 

الرايض- مكتبة العبيكان  دراسة/حتقيق
إبراهيم بن علي آل كليب. د

عبد الرمحن بن يوسف املزياألحاديث الصحاح الغرائب
( هـ749)الشافعي 

الرايض- دار املغين  حتقيق
رايض حسني الطائي

معجم شيوخ أيب احلسن- الرتاجم اجلليلة اجللية واألشياخ العالية العلية 
ابن) ( هـ749)، ختريج أمحد بن أيبك اجلسامي ( هـ751)السبكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
زاهر بن سامل بلفقيه. د

ست القضاة، مرمي بنت عبدالرمحنمسند أمة هللا مرمي بنت عبد الرمحن احلنبلية
( هـ758)احلنبلية 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
جمدي السيد إبراهيم

وابن ( هـ761)مسلسالت ابن كيكلدي : مسلسالت الكازروين، ومعه
( هـ906)وحممد بن أيب شريف املقدسي  ( هـ833)اجلزري 

758)الكازروين، حممد بن مسعود 
(هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي
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07:الفئة  حديث

761)خليل بن كيكلدي العالئي جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أيب مسعود أمحد بن الفرات
(هـ

اإلمارات- دار الراين  حتقيق
عبد هللا بن ضيف هللا الشمراين

761)خليل بن كيكلدي العالئي (35- سلسلة دفائن اخلزائن )األجزاء العشرة على الطريقة املبتكرة 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
يوسف األوزبكي وحممد ُكالب

761)خليل بن كيكلدي العالئي إاثرة الفوائد اجملموعة يف اإلشارة إىل الفرائد املسموعة
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

حتقيق
مرزوق بن هياس الزهراين

761)خليل بن كيكلدي العالئي 3/1األمايل األربعني يف أعمال املتقني 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

املسلسالت املقدمة يف اجملالس املبتكرة، رسالة)جمموع مسلسالت 
املسلسالت، لب األخبار املأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، األنوار

761)خليل بن كيكلدي العالئي 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد أيوب الفياض

طبع ضمن)جزء فيه من حديث تقي الدين البعلي الشاحن ابن اجملد 
(مجهرة األجزاء احلديثية: جمموع

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ768)ابن اجملد، حممد بن حممد  ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة

املئة العوايل، وهو نظم الآلىلء ابملئة العوايل، ختريج احلافظ ابن حجر
العسقالين

-دار الكتب العلمية ( هـ800)التنوخي، إبراهيم بن أمحد 
بريوت

حتقيق
كمال بن يوسف احلوت

العراقي، عبد الرحيم بن احلسنيكتاب األربعني العشارية
( هـ806)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
بدر بن عبد هللا البدر

جزء فيه مخسة أحاديث من حديث حافظ العصر أيب الفضل عبد الرحيم
(مجهرة األجزاء احلديثية: طبع ضمن جمموع)بن احلسني العراقي 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

الرايض- مكتبة العبيكان  حتقيق
حممد زايد بن عمر تكلة
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07:الفئة  حديث

األربعني من عوايل اجمليزين أليب بكر املراغي، ختريج احلافظ ابن حجر
العسقالين

816)أبو بكر بن احلسني املراغي 
(هـ

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيممنتقى من حديث العراقي أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم
( هـ826)العراقي 

جملة احلكمة، العدد
اخلامس

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

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

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ835)أمحد بن أيب بكر الطرباين  تقدمي/حتقيق
أمحد معبد/علي الصياح. د

840)البوصريي، أمحد بن أيب بكر جمموع فيه عدة أجزاء للبوصريي
(هـ

بريوت- دار الرايحني  حتقيق
فيصل بن إبراهيم السويدي. د

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بن(طبع ضمن جمموع فيه رسائل البن انصر الدين الدمشقي)األحاديث الستة 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

القاهرة- دار ابن حزم  حتقيق
مشعل بن ابين املطريي

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بنجزء يف فضل يوم عرفة
( هـ842)عبد هللا القيسي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عادل بن سعد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناإلمتاع ابألربعني املتباينة السماع، ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقالين
( هـ852)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد حسن حممد حسن إمساعيل

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناألمايل املطلقة
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

طبع ضمن سلسلة لقاء العشر)األحاديث العشرة العشارية االختيارية 
(50- األواخر 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
فراس حممد وليد ويس
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07:الفئة  حديث

ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليناإلمتاع ابألربعني املتباينة ابلسماع
( هـ852)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
صالح الدين مقبول أمحد

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(أو األمايل احللبية)األمايل السفرية 
( هـ852)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين(األئمة من قريش): لذة العيش يف طرق حديث
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد بن انصر العجمي

ليحمل هذا)إرشاد الفحول إىل حترير النقول يف تصحيح حديث العدول 
(العلم من كل خلف عدوله

اإلمارات- مكتبة الفرقان سليم بن عيد اهلاليل

جزء فيه أحاديث أيب داود الطيالسي، رواية حممد بن أسد املديين
( هـ293)األصبهاين 

سليمان بن داود بن اجلارود
( هـ204)الطيالسي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد بن عبد هللا السريع

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغاعوايل الليث بن سعد
( هـ879)السودوين احلنفي 

جدة- مكتبة دار الوفاء  حتقيق
عبد الكرمي بكر املوصلي النعيمي

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ879)يوسف بن شاهني العشرة العشارية اإلسناد املنتخبة من بقية األسياد
بريوت

عناية
حممد بن أمحد آل رحاب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن(( هـ412)حملمد بن احلسني السلمي )ختريج األربعني السلمية 
( هـ902)

األردن- دار عمار  حتقيق
علي بن حسن احلليب

السخاوي، حممد بن عبد الرمحناجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة
( هـ902)

عمَّان- دار الفتح  حتقيق
كمال عبد الفتاح فتوح
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سلسلة جمموعة مؤلفات ابن عبداهلادي)التخريج الصغري والتحبري الكبري 
 -3)

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار النوادر  عناية
جلنة إبشراف نور الدين طالب

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدالعشرة من مروايت صاحل بن أمحد وزايداهتا
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبداألربعون املختارة من حديث اإلمام أيب حنيفة
( هـ909)اهلادي 

دمشق- دار الفرفور  حتقيق
خالد العواد

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبد(احتجم)جمموع فيه جواب بعض اخلدم ألهل النعم عن تصحيف حديث 
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد صباح منصور

ابن املربد، يوسف بن حسن بن عبدإرشاد الفىت إىل أحاديث الشتا: جزء ختريج حديث الشتاء، ويليه
( هـ909)اهلادي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
مجال بن عبد السالم اهلجرسي

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنطلب العلم فريضة على كل مسلم: جزء فيه طرق حديث
( هـ911)ابن الكمال 

األردن- دار عمار  تعليق/حتقيق
علي بن حسن احلليب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالفانيد يف حالوة األسانيد
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
مرزوق علي إبراهيم

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلياألربعني يف فضل الرمحة والرامحني
( هـ953)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
حممد خري رمضان يوسف

األحاديث املئة البن طولون، وهو األحاديث املئة املشتملة على مئة نسبة
إىل الصنائع

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي
( هـ953)

مصر- دار الطالئع  حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين
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إبراهيم بن علي الدرعي السباعيالشموس املشرقة أبسانيد املغاربة واملشارقة، ومعه أربعة مالحق
( هـ1138)املغريب 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حممد ُحـُحود التمسماين. د

ابن عقيلة، حممد بن أمحد احلنفياملواهب اجلزيلة يف مروايت الشريف حممد عقيلة
( هـ1150)املكي 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

عقد اجلوهر الثمني يف أربعني حديثا من: األربعون العجلونية املسماة
أسانيد العجلوين لكتب األربعني، وجمموع: أحاديث سيد املرسلني، ويليه

1162)إمساعيل بن حممد العجلوين 
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة وحتقيق
حممد وائل احلنبلي

مسلسالت: عيون املوارد السلسلة من عيون األسانيد املسلسلة، ومعه
( هـ1277)وإبراهيم البيجوري الشامي  ( هـ1183)السَّقاط املغريب 

حممد ابن الطيب الفاسي املالكي
( هـ1170)املدين 

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق ودراسة
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

حامد بن يوسف األسكداري احلنفيطنني اجمللجالت بتبيني املسلسالت
( هـ1172)

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا عبد العزيز أمني

،( هـ1175)األوائل السنبلية وذيلها للشيخ حممد سعيد سنبل املكي 
العجالة املكية يف أسانيد الشيخ حممد سنبل حملمد الفاداين: ويليها

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1175)حممد سعيد سنبل املكي 
بريوت

عناية
عبد الفتاح أبو غدة

إدريس بن حممد احلسيين العراقيجمموع حديثي فيه رسائل احلافظ أيب العالء
( هـ1184)الفاسي 

اخلرب- دار ابن عفان  عناية
محيد بن بو شعيب العقرة. د

حممد مرتضى بن حممد الزبيدياألمايل
( هـ1205)

احملقق حتقيق
علي العمران. تركي آل سعود و د. د

حممد حمسن بن حيىي البكري التيمي( هـ1296الدهلوي، تويف عام )اليانع اجلين من أسانيد الشيخ عبد الغين 
( هـ1280حيا يف )الرتهيت 

أروقة للدراسات والنشر
األردن- 

دراسة/حتقيق
ويل الدين تقي الدين الندوي. د
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التحفة الوضوية يف األسانيد العالية املرضية املتصلة بصفوة األمة املرحومة
احملمدية

عثمان بن منصور النجدي احلنبلي
( هـ1282)

بريوت- دار جداول  إعداد
راشد بن حممد بن عساكر

حممد بن حممد السنباوي املكيمسلسل عاشوراء
( هـ1248) (األمري الصغري)

–دار احلديث الكتانية 
املغرب

حتقيق
مجعة بن هاشم األشرم

املسلسالت املقدمة يف اجملالس املبتكرة، رسالة)جمموع مسلسالت 
املسلسالت، لب األخبار املأثورة فيما يتعلق بيوم عاشوراء، األنوار

حممد بن جعفر احلسين الكتاين
( هـ1345)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/ختريج
بدر بن عبد اإلله العمراين الطنجي

حممد ايسني بن حممد عيسى الفادايناألربعون حديثا من أربعني كتااب عن أربعني شيخا
( هـ1410)املكي 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

أمحد بن حممد سردار احلليبأربعون حديثا نبواي أبسانيدها من أربعني كتااب
( هـ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العريب 

أمحد بن حممد سردار احلليبأربعون حديثا نبواي أبسانيدها من أربعني كتااب
( هـ1418)الشافعي 

حلب- دار القلم العريب 

احلوالة، مسح الوجه ابليدين، زايرة النساء للقبور،)األجزاء احلديثية 
(حديث العجن، مروايت دعاء ختم القرآن

-دار الكتب العلمية ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد 
بريوت

األربعون يف فضل املساجد وعمارهتا مما رواه شيخ احلنابلة عبد هللا بن عقيل
أبسانيده عن شيوخه

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد بن انصر العجمي

النوافح املسكية من األربعني املكية، من مروايت شيخ احلنابلة عبد هللا بن
عبد العزيز بن عقيل

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد العزيز
( هـ1432)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج
حممد زايد بن عمر تكلة
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الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولجزء حديث املسيء صالته بتجميع طرقه وزايداته

الثقبة- دار اهلجرة حممد بن عمر ابزمولجزء حديث أيب محيد الساعدي يف صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم

من مروايت- إحتاف احلبيل أبربعني حديثا عن رئيس املالئكة جربيل 
الشيخ نظام اليعقويب

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

ختريج وانتخاب
حممد بن أمحد آل رحاب

جمموع حيتوي على سبعة أجزاء حديثية من رواية- األجزاء النسائية 
الشيخات احملداثت

بريوت- دار اللؤلؤة  حتقيق
قاسم ضاهر وأيب حممد البقاعي
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املفضل بن حممد اجلندي املكيفضائل املدينة: فضائل مكة املكرمة شرفها هللا تعاىل، ويليه
( هـ308)

ديب- مجعية دار الرب  حتقيق
عبد هللا بن حممد احلمادي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد هللا الغبان2/1مجعا ودراسة - فضائل مكة الواردة يف السنة 

مكة- مكتبة األسدي ( هـ250)حممد بن عبد هللا األزرقي 2/1أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر  دراسة/حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

353)الفاكهي ، حممد بن إسحاق 6/1أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه 
(هـ

مكة- مكتبة األسدي  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

الفاسي، حممد بن أمحد احلسينالعقد الثمني يف اتريخ البلد األمني
( هـ832)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حممد حامد الفقي

النجم عمر بن فهد حممد بن حممدالدر الكمني بذيل العقد الثمني يف اتريخ البلد األمني
( هـ885)

بريوت- دار خضر  حتقيق
عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش. د

ابن الضياء، حممد بن أمحد املكياتريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف
( هـ854)احلنفي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمين األزهري/ عالء األزهري 

النجم عمر بن فهد حممد بن حممد5/1إحتاف الورى أبخبار أم القرى 
( هـ885)

-مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى

حتقيق
فهيم حممد شلتوت

علي بن اتج الدين بن تقي الدين6/1منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم 
( هـ1125)السنجاري 

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق
مجيل عبد هللا املصري. د
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ذكر أحداث إىل النصف الثاين) 7/1إفادة األانم بذكر أخبار البلد احلرام 
(من القرن الثالث عشر

مكة- مكتبة األسدي ( هـ1365)عبد هللا حممد غازي 

1400)حممد طاهر الكردي املكي 3/1التاريخ القومي ملكة وبيت هللا الكرمي 
(هـ

بريوت- دار خضر 

-دارة امللك عبد العزيز أمحد السباعي2/1دراسات يف السياسة والعلم واإلجتماع والعمران - اتريخ مكة 
الرايض

التاريخ واملؤرخون يف مكة املكرمة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الرابع
عشر

مركز اتريخ مكة املكرمةحممد احلبيب اهليلة
مكة- 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريتعريفه، أمساؤه، فضائله، خصائصه، أحكامه- البلد احلرام 

الدمام- دار ابن اجلوزي حممود بن أمحد الدوسريتعريفها، أمساؤها، بناؤها، فضائلها، خصائصها، أحكامها- الكعبة املشرفة 

-دارة امللك عبد العزيز حسني ابسالمةاتريخ الكعبة املعظمة، عمارهتا وكسوهتا وسدانتها
الرايض

تعليق
يوسف الثقفي. د

موسوعة علمية تشتمل على دراسة حديثية عقدية اترخيية- احلجر األسود 
فقهية

املدينة- الناشر املتميز عبد هللا بن أمحد بن ملح اخلوالين

الرايض- دار الراية جمدي بن فتحي السيدأسرار وفضائل احلجر األسود
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الرايض- دار املأثور يوسف بن عبد هللا الصمعايناترخيه وأحكامه وما ورد فيه من آاثر- مقام إبراهيم عليه السالم 

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد خصائص جزيرة العرب

199)ابن زابلة ، حممد بن احلسن اتريخ املدينة
(هـ

مركز حبوث ودراسات
املدينة املنورة

دراسة/حتقيق
صالح عبد العزيز بن سالمة

الكلمات املفيدة على أخبار: ، ويليه(4/1)كتاب أخبار املدينة النبوية 
املدينة

عمر بن شبة النمريي البصري
( هـ262)

الرايض- دار العاصمة  تعليق/حتقيق
( هـ1408)عبد هللا بن حممد الدويش 

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن10/1التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة 
( هـ902)

مركز حبوث ودراسات
املدينة املنورة

التحفة اللطيفة والنبذة املنيفة من اتريخ وأحكام املسجد احلرام واملدينة
الشريفة

الدمام- دار ابن اجلوزي سعد بن شامي احلضريي

السمهودي، علي بن عبد هللا4/1وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 
( هـ911)احلسيين 

-مكتبة دار الزمان 
املدينة

حتقيق
حممد نظام الدين الفتيح

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحيالدرة الثمينة يف أخبار املدينة
( هـ972)

الرايض- دار املؤيد  حتقيق
نشأت بن كمال املصري

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي(الدرة الثمينة يف أخبار املدينة)اتريخ املدينة النبوية املسمى 
( هـ972)

املدينة- دار الزمان  ختريج/حتقيق
عبد الرزاق املهدي
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فضائل وتواريخ مكة واملدينة والشام :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-دار التوحيد للنشر عبد احملسن بن محد العباد البدرفضل املدينة وآداب سكناها وزايرهتا
الرايض

املدينة- دار اخلضريي صاحل بن حامد الرفاعياألحاديث الواردة يف فضائل املدينة

املؤلفعبد الباسط بدر3/1التاريخ الشامل للمدينة املنورة 

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي عظمة احلرمني الشريفني يف قلوب املسلمني يف ضوء الرواايت الصحيحة
(هـ

مكة- املكتبة األسدية 

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليفضائل القدس
( هـ597)البغدادي 

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق وتعليق
عمرو عبد العظيم نيازي شريف

ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق أليب احلسن علي بن حممد الربَـعي
البن تيمية (مناقب الشام وأهله)، ومعه ( هـ444)املالكي 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق أليب احلسن علي بن حممد الربَـعي
( هـ444)املالكي 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحدفضائل الشام
( هـ744)املقدسي 

دمشق- دار لؤي 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنفضائل الشام
( هـ795)أمحد 

الرايض- مدار الوطن  تقدمي/حتقيق
الشيخ عبد هللا السعد/ سامي حممد 
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07:الفئة  حديث

مركز بيت املقدسموسوعة بيت املقدس وبالد الشام احلديثية
الكويت- للدراسات 

إعداد
جمموعة من الباحثني

الكويت- اجلديد النافع جهاد مجيل العايشالوايف يف شرح األحاديث األربعني الفلسطينية

761)وابن كيكلدي  ( هـ729)البن الفركاح )جمموع فيه فضائل الشام 
وابن البيطار(  هـ1004)وابن غامن املقدسي (  هـ953)وابن طولون  (هـ

القاهرة- دار الرسالة  حتقيق
عبد هللا بن عبد العزيز الشرباوي

ديب- مركز مجعة املاجد سعيد بن عبد الرمحن القزقيبيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف
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07:الفئة  حديث

ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة(األربعني البلدانية)أربعون حديثا ألربعني شيخا من أربعني بلدة 
( هـ571)الشافعي 

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

أربعون حديثا عن أربعني شيخا من أربعني مدينة- األربعني البلدانية 
ألربعني من الصحابة

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

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

ختريج/حتقيق
عبدو احلاج حممد احلريري

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
مسعد بن عبد احلميد السعدين

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

-مكتبة دار البريويت 
دمشق

حتقيق
عبد هللا رابح

أبو طاهر السلفي، أمحد بن حممداألربعني البلدانية
( هـ576)األصبهاين 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
مصطفى عاشور

جزء فيه ثالثون حديثا منتقاة من املعجم الصغري، ويليه جزء فيه األربعون
، انتقاء وختريج الذهيب(للطرباين)البلدانية املخرجة من املعجم الصغري 

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحد
( هـ748)

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
عبد هللا بن حممد السحيم

انتخاب- لشمس الدين الذهيب  (فضائل البلدان)املنتخب من كتاب 
وزايدة

أمحد بن أيبك احلسامي ابن
( هـ749)الدمياطي 

الرايض- آفاق املعرفة  حتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنالـبلدانيات
( هـ902)

الرايض- دار العطاء  حتقيق
حسام بن حممد القطان

الرايض- مكتبة الرشد سعود بن عبد هللا الفنيسان(أربعون حديثا من أربعني كتااب)األربعون البلدانية يف األحاديث النجدية 
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07:الفئة  حديث

الرايض- دار األلوكة السيد مراد سالمةاألربعون البلدانية
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املصنفات واآلاثر :املوضوع 

07:الفئة  حديث

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 11/1املصنف، ومعه كتاب اجلامع لإلمام معمر بن راشد األزدي 
(هـ

توزيع املكتب اإلسالمي
بريوت- 

حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدمصنف ابن أيب شيبة
( هـ235)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل العزازي وأمحد املزيدي

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد22/1املصنف 
( هـ235)

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
سعد بن انصر الشثري. د

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد16/1مصنف ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد اللحيدان/ محد اجلمعة 

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد9/1الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر 
( هـ235)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
حممد بن عبد السالم بن شاهني

ابن أيب شيبة العبسي، حممد بن26/1املصنف 
( هـ297)عثمان 

-مؤسسة علوم القرآن 
دمشق

حتقيق وختريج
حممد عوامة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد(اجلزء املفقود)مصنف ابن أيب شيبة 
( هـ235)

الرايض- دار عامل الكتب  عناية
عمر العمري

ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو6/1اآلحاد واملثاين 
( هـ287)

الرايض- دار الراية  حتقيق
ابسم بن فيصل اجلوابرة. د

هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
6/1األخبار 

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي
( هـ310)

جدة- دار املدين  حتقيق
حممود حممد شاكر
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املصنفات واآلاثر :املوضوع 

07:الفئة  حديث

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي(اجلزء املفقود)هتذيب اآلاثر 
( هـ310)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

اخلرائطي، حممد بن جعفر الشامريفضيلة الشكر هلل على نعمته وما جيب من الشكر للمنعم عليه
( هـ327)

سوراي- دار الفكر  حتقيق
حممد مطيع احلافظ

مكرر يف كتب ملح العلم) - 10/1اجملالسة وجواهر أهل العلم 
(واإلميانيات

بريوت- دار ابن حزم ( هـ333)الدينوري، أمحد بن مروان  حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبدهللا(مكرر يف كتب اإلميانيات) - (12/1)حلية األولياء وطبقات األصفياء 
( هـ430)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

الرايض- دار العاصمة ( هـ622)عمر بدر املوصلي الوقوف على املوقوف حتقيق
أم عبد هللا بنت حمروس العسلي

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أيب بكر الصديق
( أثر500أكثر من )

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
(أكثر من ألف أثر)رضي هللا عنه 

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد

وعليه تعليقات)مسند الفاروق عمر بن اخلطاب وأقواله على أبواب العلم 
(البن حجر رمحه هللا

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

مصر- دار الفالح  تقدمي/حتقيق
عاصم القريويت/ إمام بن علي 

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد عثمان بن عفان
( أثر600أكثر من )

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املصنفات واآلاثر :املوضوع 

07:الفئة  حديث

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد علي بن أيب طالب
( أثر صحيح900أكثر من )وابنه احلسني بن علي رضي هللا عنهما 

الرايض- دار الفضيلة  إعداد
عاطف بن عبد الوهاب محاد

مروايت اخللفاء الراشدين األربعة يف كتب السنة الستة وسنن الدارمي
3/1 (مجعا وخترجيا ودراسة)وموطأ مالك 

الرايض- مكتبة الرشد  مجع/ختريج/دراسة
عبد الرمحن بن حسن أبو كرادي. د

جامع اآلاثر القولية والفعلية الصحيحة للصحايب اجلليل عمرو بن العاص
( أثر صحيح من إسالمه إىل وفاته200أكثر من )القرشي رضي هللا عنه 

الرايض- دار الفضيلة  مجع
عاطف بن عبد الوهاب محاد

مصر- دار اللؤلؤة حممد العناين8/1اجلامع الصحيح آلاثر الصحابة 
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الزوائد :املوضوع 

07:الفئة  حديث

جامع لزوائد مسند أمحد وأيب يعلى) 23/1جممع الزوائد ومنبع الفوائد 
(والبزار ومعاجم الطرباين على الكتب الستة

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر
( هـ807)

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
حسني سليم أسد الداراين

لبنان- دار الفكر عبد هللا حممد الدرويشللهيثمي" جممع الزوائد ومنبع الفوائد"بغية الرائد يف حتقيق 

-مؤسسة إقرأ اخلريية 4/1للهيثمي « جممع الزوائد ومنبع الفوائد»ختريج أحاديث 
القاهرة

ختريج
مجاعة من احملققني

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1094)حممد بن سليمان املغريب 4/1مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد  حتقيق
سليمان بن جديع

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر4/1 (األوسط والصغري)جممع البحرين يف زوائد املعجمني 
( هـ807)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
حممد حسن إمساعيل الشافعي

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر(األوسط والصغري) 9/1جممع البحرين يف زوائد املعجمني 
( هـ807)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد القدوس نذير

سبيل احلسنيني إىل صحاح وحسان زوائد املعجمني األوسط والصغري
(مكرر يف كتب الطرباين)

إشرافجمموعة من الباحثني
حممد بن أمحد احلكمي

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكراملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي
( هـ807)

تـهامـة حتقيق
انيف بن هاشم الدعيس. د

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكراملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي
( هـ807)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد كسروي حسن
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07:الفئة  حديث

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر2/1غاية املقصد يف زوائد مسند اإلمام أمحد 
( هـ807)

-مكتبة بيت السالم 
الهور

حتقيق
إرشاد احلق األثري

-دار البشائر اإلسالمية عامر حسن صربيزوائد عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف املسند
بريوت

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر4/1كشف األستار عن زوائد البزار 
( هـ807)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينخمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد
( هـ852)

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

حتقيق
صربي بن عبد اخلالق أبو ذر

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر(الزوائد على الصحيحني) 2/1موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان 
( هـ807)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط وحممد رضوان

صحيح وضعيف موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ، مضموما إليه الزوائد
3/1على املوارد 

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

الرايض- دار الصميعي 

-املكتب اإلسالمي عبد السالم بن حممد علوش2/1تشنيف اآلذان بسماع الزائد على الستة عند ابن حبان 
بريوت

282)احلارث بن حممد البغدادي )بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث 
2/1( (هـ

نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر
( هـ807)

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق ودراسة
حسني أمحد صاحل الباكري. د

840)أمحد بن أيب بكر البوصريي 10/1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عادل بن سعد والسيد بن حممود
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املستزاد من إحتاف): املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، وبذيله
10/1للبوصريي  (اخلرية

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-توزيع املكتبة املكية 
مكة

ختريج/حتقيق
أمين أبو مياين وأشرف صالح علي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين5/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين5/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
غنيم عباس وايسر إبراهيم

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين10/1املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية 
( هـ852)

الرايض- دار العاصمة  تنسيق/حتقيق
سعد بن انصر الشثري وآخرون. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين19/1إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة 
( هـ852)

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
زهري بن انصر الناصر وآخرون. د

الرايض- جملة البيان مسفر بن غرم هللا الدميينزايدات أيب احلسن القطان على ابن ماجه

840)أمحد بن أيب بكر البوصريي (الزوائد على الكتب اخلمسة) 2/1مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه 
(هـ

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

دراسة/حتقيق
عوض بن أمحد الشهري. د

الرايض- دار النفائس صاحل بن أمحد الشامي7/1زوائد السنن على الصحيحني 

بريوت- دار ابن حزم حممد بن حممود اإلسكندريزوائد األدب املفرد على الصحيحني
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وعليه تعليقات اإلمامني، زوائد السنن الكربى للبيهقي على الكتب الستة 
(3/1)الذهيب وابن الرتكماين 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

مجع وترتيب
صاحل بن أمحد الشامي

-املكتب اإلسالمي صالح بن أمحد الشامي3/1زوائد ابن خزمية وابن حبان واملستدرك على الكتب التسعة 
بريوت

دمشق- دار القلم خلدون األحدب10/1زوائد اتريخ بغداد على الكتب الستة 
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07:الفئة  حديث

الرايض- مكتبة الرشد حممد بن عبد الكرمي بن عبيد(للبخاري)ختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب التاريخ الكبري 

-اجلامعة اإلسالمية يوسف بن حممد الدخيلسؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث جامع الرتمذي
املدينة

الرايض- دار عامل الكتب ( هـ682)عبد هللا بن حيىي الغساين ختريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطين عناية
أشرف بن عبد املقصود

وهو التخريج الكبري ألحاديث وآاثر- إخبار األحياء أبخبار اإلحياء 
(املغين عن محل األسفار)للغزايل وأصل كتاب  (إحياء علوم الدين)كتاب 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق ودراسة
هشام أنوري وليامني قدوري

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني3/1املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار 
( هـ806)

الرايض- دار طربية  عناية
أشرف عبد املقصود

االعتبار يف محل األسفار، ويليه اإلخبار مبا: املوضوعات يف اإلحياء أو
(علي رضا: التتمة للمحقق)فات من أحاديث االعتبار 

حممد أمني بن علي السويدي
( هـ1246)العراقي 

-دار الكتاب والسنة 
مصر

دراسة/حتقيق
علي رضا بن عبد هللا املدين

762)الزيلعي ، عبد هللا بن يوسف 4/1ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري 
(هـ

الرايض- دار ابن خزمية  عناية
سلطان بن فهد الطبيشي

:، ويليه كتاب (للزخمشري)الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف 
حملمد بن (شرح شواهد الكشاف)تنزيل اآلايت على الشواهد من األبيات 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

دار إحياء الرتاث العريب
بريوت- 

مكرر يف) (إن أوىل الناس يب أكثرهم صالة)جزء فيه الكالم على حديث 
(فصل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم: كتب األذكار

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار التوحيد للنشر 
الرايض

حتقيق
رضا بو شامة اجلزائري
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ابن حجر، أمحد بن علي العسقاليننزهة الناظر والسامع يف طرق حديث الصائم اجملامع
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق وتعليق
فريد بن حممد فويلة

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين3/1نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار 
( هـ852)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي

هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة البن حجر ، وحباشيته
للعالئي ، واألجوبة على (النقد الصريح ملا انتقد من أحاديث املصابيح)

اخلرب- دار ابن عفان  ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/ علي بن حسن 

لندن- جملة احلكمة 6/1موسوعة احلافظ ابن حجر العسقالين احلديثية  إشراف
وليد بن أمحد الزبريي

صدر الدين ، حممد بن إبراهيم5/1كشف املناهج والتناقيح بتخريج أحاديث املصابيح 
( هـ802)السلمي املناوي 

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 

تقدمي
الشيخ صاحل بن حممد اللحيدان

إحتاف األخيار»والكالم على رواته ، وبذيله « املتبايعني ابخليار»حديث 
««املتبايعني ابخليار»بطرق حديث 

حممد بن عبد العظيم بن عبد القوي
( هـ665)املنذري 

دمشق- دار النوادر  ختريج
رايض حسني الطائي

-دار الكتاب العريب أبو إسحاق احلويينلعمر بن بدر املوصلي (املغين عن احلفظ والكتاب)جنة املراتب بنقد 
لبنان

عجالة اإلمالء املتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ املنذري من
5/1« الرتغيب والرتهيب»الوهم وغريه يف كتابه 

امللقب)إبراهيم بن حممد الدمشقي 
( هـ900 )(ابلناجي

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق ودراسة
حممد القناص. إبراهيم الريس و د. د

-دار أطلس اخلضراء انصر بن سعود السالمةاألحاديث واآلاثر اليت حكم عليها اإلمام النووي يف كتبه
الرايض
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07:الفئة  حديث

الرايض- دار طويق خالد بن حممد األنصاري(زاد املعاد)إحتاف العباد ابألحاديث اليت حكم عليها ابن القيم يف 

الدمام- دار ابن اجلوزي 5/1مجهرة األحكام احلديثية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية  مجع
خالد بن حممد آل عثمان األنصاري

على األحاديث)كشف الغطاء عن أحكام الذهيب يف سري أعالم النبالء 
(والقصص واألنباء

-دار أضواء السلف حيىي البكري الشهري
الرايض

بريوت- دار ابن حزم مروان كجك6/1ختريج أحاديث جمموع فتاوى ابن تيمية 

الرايض- مكتبة الرشد ( حديث670أكثر من )الطراز لألحاديث اليت حكم عليها الشيخ ابن ابز  مجع
ماجد بن حممد العسكر

الدمام- دار ابن اجلوزي حسن بن حممد الوائلي6/1 (ويف الباب)نزهة األلباب يف قول الرتمذي 

-األحاديث اليت ذكر األئمة أهنا أصح ما يف الباب حىت هناية القرن الرابع 
( حديث80)مجعا ودراسة ومقارنة 

الرايض- دار العقيدة إبراهيم بن حممد السعوي
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ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي8/1جامع املسانيد 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

املزي، يوسف بن عبد الرمحن13/1حتفة األشراف مبعرفة األطراف 
( هـ742)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

أبو زرعة، أمحد بن عبد الرحيم2/1اإلطراف أبوهام األطراف 
( هـ826)العراقي 

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
حممد بن محيد العويف

الرايض- مدار الوطن أبو األشبال أمحد شاغفاملستدرك على حتفة األشراف

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالنكت الظراف على األطراف
( هـ852)

يتضمن مسند أمحد) 38/1جامع املسانيد والسنن اهلادي ألقوم َسنن 
(والكتب الستة ومعجم الطرباين الكبري ومسند البزار وأيب يعلى

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

لبنان- دار الفكر 

-املكتب اإلسالمي صاحل بن أمحد الشامي14/1جامع األصول التسعة من السنة املطهرة 
بريوت

3921، يضم  (جامع األصول التسعة)خالصة كتاب )معامل السنة النبوية 
3/1 (حديثا

دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي

-دار البشائر اإلسالمية مسند احلفاظ فيما اتفق عليه األئمة الستة
بريوت

مجع وتصنيف
عواد بن حسني اخللف. د
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1420)حممد انصر الدين األلباين 7/1سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

جمردة عن التخريج مرتبة على األبواب)سلسلة األحاديث الصحيحة 
للعالمة األلباين (الفقهية

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

الرايض- مكتبة املعارف حممد حسن الشيختراجع العالمة األلباين فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا

التنبيهات املليحة على ما تراجع عنه العالمة احملدث األلباين من األحاديث
الضعيفة أو الصحيحة

الدمام- دار الراوي  مجع/ترتيب
عبد الباسط بن يوسف الغريب

مصر- دار ابن رجب حممد بن كمال السيوطياإلعالم آبخر أحكام األلباين اإلمام

مجع األحاديث الضعيفة) 3/1السلسبيل يف استبدال الصحيح ابلعليل 
(اليت هلا بديل من األحاديث اليت صححها األلباين رمحه هللا

الرايض- مكتبة املعارف بسام بن حيىي الطناين

1420)حممد انصر الدين األلباين صحيح اجلامع الصغري وزايدته
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

اجلبيل- دار الصديق (2/1)السراج املـنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري لأللباين  تعليق/ترتيب
عصام موسى هادي

مصر- دار ابن عباس أبو إسحاق احلويين2/1املنيحة بسلسلة األحاديث الصحيحة 
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القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني

وهو ترتيب كتاب الصحيح)اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني 
(املسند على األبواب الفقهية

القاهرة- دار احلرمني ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

1441)حممد بن عبد هللا األعظمي 12/1اجلامع الكامل يف احلديث الصحيح الشامل 
(هـ

الرايض- دار السالم 

نِة النَّبويَِّة) 3/1معامل السنة النبوية  دمشق- دار القلم صاحل بن أمحد الشامي(ُخالصٍة ألربعة َعشَر ِكتااًب ِمن كُتِب السُّ

لبنان- دار الفاروق الداين بن منري آل زهويسلسلة اآلاثر الصحيحة، أو الصحيح املسند من أقوال الصحابة والتابعني مراجعة
عبد هللا بن صاحل العبيالن
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أبو جعفر العقيلي، حممد بن عمرواملسند الضعيف
( هـ322)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
كامل عويضة

نسخة مقابلة على مثان) 4/1كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعات 
(نسخ خطية

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي
( هـ597)البغدادي 

-دار أضواء السلف 
الرايض

حتقيق
نور الدين بن شكري. د

النكت: ، أو ( هـ598)تعقبات السيوطي على موضوعات ابن اجلوزي 
البديعات على املوضوعات

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار مكة املكرمة  حتقيق
عبد هللا شعبان. د

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن2/1ذيل الآلىلء املصنوعة : الزايدات على املوضوعات ، ويسمى
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
رامز خالد حاج حسن

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدترتيب املوضوعات البن اجلوزي
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
كمال بن بسيوين زغلول

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليالعلل املتناهية يف األحاديث الواهية
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
خليل حميي الدين امليس

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدتلخيص العلل املتناهية البن اجلوزي
( هـ748)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
ايسر بن إبراهيم بن حممد

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدتلخيص العلل املتناهية البن اجلوزي
( هـ748)

اإلمارات- مكتبة الفرقان  حتقيق
حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي

ابن القيسراين، حممد بن طاهرتذكرة احلفاظ، أطراف كتاب اجملروحني البن حبان
( هـ507)املقدسي 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
محدي بن عبد اجمليد السلفي
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تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان البسيت ومعه نقوالت من
كتاب الضعفاء للساجي

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ385)الدارقطين، علي بن عمر 
مكة- 

حتقيق
خليل حممد العريب

احلسني بن إبراهيم اجلوزقاين اهلمداين2/1األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري 
( هـ543)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

مشس الدين الذهيب، حممد بن أمحدأحاديث خمتارة من موضوعات اجلوزقاين وابن اجلوزي
( هـ748)

املدينة- مكتبة الدار 
املنورة

تعليق/حتقيق
عبد الرمحن الفريوائي. د

احلسن بن حممد القرشي الصغاينموضوعات الصغاين
( هـ650)

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

تعليق/ختريج/حتقيق
جنم عبد الرمحن خلف. د

نقد املنقول واحملك املميز بني: املنار املنيف يف الصحيح من الضعيف، أو
(ضوابط احلديث املوضوع مع األمثلة)املردود واملقبول 

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن
( هـ751)أيوب 

الرايض- دار العاصمة  حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بناملنار املنيف يف الصحيح والضعيف
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
حيىي بن عبد هللا الثمايل

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادرالتذكرة يف األحاديث املشتهرة: الآلىلء املنثورة يف األحاديث املشهورة، أو
( هـ794)الشافعي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

 -5/1املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة 
رسالة جامعية

السخاوي، حممد بن عبد الرمحن
( هـ902)

املدينة- دار امليمنة  حتقيق
سفيان بن فؤاد ابسويدان

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1الآلىلء املصنوعة من األحاديث املوضوعة 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

تعليق/ختريج
صالح حممد حممد عويضة
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنالدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة
( هـ911)ابن الكمال 

توزيع املكتب اإلسالمي
بريوت- 

حتقيق
خليل حميي الدين امليس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنحتذير اخلواص من أكاذيب القصاص
( هـ911)ابن الكمال 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

ابن)عبد الرمحن بن علي الشيباين متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث
( هـ944 )(الديبع

-دار الكتاب العريب 
لبنان

ابن طولون، حممد بن علي الصاحلي2/1الشذرة يف األحاديث املشتهرة 
( هـ953)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
كمال بن بسيوين زغلول

-دار الكتب العلمية ( هـ963)علي بن حممد الكناين 2/1تـنـزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث املوضوعة 
بريوت

عناية
عبد الوهاب عبد اللطيف وغريه

دار إحياء الرتاث العريب( هـ986)حممد بن طاهر الَفـتَّـين قانون املوضوعات والضعفاء: تذكرة املوضوعات ويف ذيلها
بريوت- 

املال علي القاري، علي بن سلطاناألسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى
( هـ1014)حممد 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

تعليق/حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

مرعي بن يوسف الكرمي احلنبليالفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة
( هـ1033)

الرايض- دار الوراق  حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

جنم الدين حممد بن حممد الغزي2/1إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن 
( هـ1061)

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
خليل بن حممد العريب
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خمتصر املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة
للسخاوي

حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي
( هـ1122)

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
حممد بن لطفي الصباغ. د

1162)إمساعيل بن حممد العجلوين 2/1كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما ورد على ألسنة كثري من الناس 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
أمحد القالش

حممد بن حممد احلسيين الطرابلسي2/1الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع والواهي 
( هـ1177)

بريدة– دار العليان  حتقيق
حممد بن حممود بكار

-املكتب اإلسالمي ( هـ1232)حممد األمري الكبري النخبة البهية يف األحاديث املكذوبة على خري الربية
بريوت

حتقيق
زهري الشاويش

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي الفوائد اجملموعة من األحاديث املوضوعة
بريوت

حتقيق
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي

حممد بن البشري ظافر األزهريتـحذيـر املسلمني من األحاديث املوضوعة على سيد املرسلني
( هـ1311)

دمشق- دار ابن كثري  تعليق
حميي الدين ديب مستو. د

الرايض- دار الصميعي سليم بن عيد اهلاليلاألحاديث اليت ال أصل هلا

الرايض- دار الراية أمحد بن عبد الكرمي العامري الغزياجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث قرأه
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

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

الرايض- دار املسري خالد بن علي العنربي
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-دار التوحيد للنشر عبد العزيز بن حممد السدحانمنت الزايدات الضعيفة يف املتون الصحيحة
الرايض

طنطا- مكتبة الضياء عمرو عبد املنعم سليمصون الشرع احلنيف ببيان املوضوع والضعيف

القاهرة- دار ابن عفان حممد شومان الرملي(حكم العالمة األلباين)أحاديث السنن األربعة املوضوعة 

الثقبة- دار اهلجرة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد ال يصح فيه حديث: التحديث مبا قيل

مصر- دار الضياء عمرو عبد املنعم سليم(التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث)حتصيل ما فات 

الرايض- مكتبة الرشد أسامة بن عطااي العتييب2/1األحاديث املوضوعة اليت تنايف توحيد العبادة 

إسعاف األخيار مبا اشتهر ومل يصح من األحاديث واآلاثر والقصص
2/1واألشعار 

مكة- مكتبة األسدي حممد بن عبد هللا ابموسى

-دار الصحابة للرتاث أبو إسحاق احلويينالنافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة
مصر

مكتبة التوعية اإلسالميةحممد عمرو عبد اللطيفتكميل النفع مبا مل يثبت به وقف وال رفع
مصر- 
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الكالم على حديث ابن عمر يف فضل زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم
(مكرر يف كتب الغلو يف القبور)

الرايض- دار احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

-مكتبة العلوم واحلكم حممود بن حممد املالحاألحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفسريه
مصر

األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت حكم عليها الشيخ عبد العزيز بن ابز
(29-1جمموع فتاوى ومقاالت من )رمحه هللا يف 

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمني

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاالتحفة الكرمية يف بيان كثري من األحاديث املوضوعة والسقيمة
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

مكتبة التوعية اإلسالميةعاطف بن حسن الفاروقيأحاديث ضعاف وعليها العمل بال خالف
مصر- 

تقدمي
طارق بن عوض هللا

الرايض- مكتبة املعارف علي حسن احلليب ومجاعة15/1موسوعة األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة 

1420)حممد انصر الدين األلباين 14/1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 
(هـ

مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع

جمردة من التخريج) 4/1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين 
(مرتبة على األبواب الفقهية

الرايض- مكتبة املعارف  عناية
مشهور بن حسن آل سلمان

1420)حممد انصر الدين األلباين 3/1ضعيف اجلامع الصغري وزايدته 
(هـ

-املكتب اإلسالمي 
بريوت
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1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن أيب داود
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن الرتمذي
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن النسائي
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف سنن ابن ماجه
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

1420)حممد انصر الدين األلباين ضعيف الرتغيب والرتهيب
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

509)شهردار بن شريويه الديلمي 8/1مسند الفردوس 
(هـ

احملقق حتقيق
عمرو شوقي وعمرو احلويين

فردوس األخبار مبأثور اخلطاب املخرج على كتاب الشهاب ومعه تسديد
5/1القوس البن حجر 

509)شهردار بن شريويه الديلمي 
(هـ

-دار الكتاب العريب 
لبنان

حتقيق
فواز زمريل ومعتصم البغدادي
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مصر- دار املنهاج ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (األربعني النووية)كتاب األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام  حتقيق وتعليق
حممد بن عوض املصري

-دار الغرب اإلسالمي ( هـ699)أمحد بن فرح األشبيلي شرح األربعني النووية
تونس

حتقيق
يوسف جنم عبود. د

جنم الدين سليمان بن عبد القويكتاب التعيني يف شرح األربعني
( هـ716)الطويف 

مكة- املكتبة املكية  حتقيق
أمحد حاج حممد عثمان

ابن امللقن، عمر بن علي األنصارياملعني على تفهم األربعني
( هـ804)الشافعي 

-مكتبة أهل األثر 
الكويت

دراسة/حتقيق
دغش بن شبيب العجمي. د

ابن امللقن، عمر بن علي األنصارياملعني على تفهم األربعني
( هـ804)الشافعي 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق
عبد العال مسعد

819)ابن مجاعة، حممد بن أيب بكر التبيني يف شرح األربعني
(هـ

–دار املرياث النبوي 
اجلزائر

تعليق/حتقيق
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينوتصحيح خطأ نسبته إىل ابن دقيق العيد- شرح األربعني النووية 
( هـ852)

الرايض- دار الثراي  حتقيق
حممد عبد احلكيم القاضي

مال علي بن سلطان القاري اهلروي(وهو شرح األربعني النووية)املبني املعني لفهم األربعني، 
( هـ923)

اسطنبول- دار اللباب  تعليق/حتقيق

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممدالفتح املبني بشرح األربعني
( هـ974)

مصر- مكتبة فياض  حتقيق
عادل بن أمحد إبراهيم
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إبراهيم بن مرعي الشربخيينالفتوحات الوهبية بشرح األربعني حديثا النووية
( هـ1106)

الرايض- دار الصميعي  تعليق/حتقيق
أمحد احلداد

اجلزائر- الدار األثرية ( هـ1407)تقي الدين اهلاليل شرح أحاديث من األربعني النووية حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح األربعني النووية
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

–دار املرياث النبوي ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي التحفة النجمية يف شرح األربعني النووية
اجلزائر

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزاناملنحة الرابنية يف شرح األربعني النووية عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

الرايض- دار العاصمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح األربعني النووية حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريشرح األربعني النووية املختصر
الرايض

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريالرايض الزكية يف شرح األربعني النووية

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنجامع العلوم واحلكم
( هـ795)أمحد 

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
طارق بن عوض هللا
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم
( هـ795)أمحد 

-مكتبة دار الفجر 
القاهرة

تعليق وحتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

إيقاظ اهلمم املنتقى من جوامع الكلم يف شرح مخسني حديثا من جوامع
الكلم البن رجب

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل

الدمام- دار ابن اجلوزي خمتصر جامع العلوم واحلكم لإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي تعليق/اختصار
حممد بن سليمان املهنا

الرايض- مدار الوطن هشام بن حممد سعيد الزبرغشخمتصر جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم

فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب
رمحهما هللا

اخلرب- دار ابن عفان عبد احملسن بن محد العباد البدر

شرح األحاديث: التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديثا النووية ، ومعها
اليت زادها ابن رجب احلنبلي

إمساعيل بن حممد األنصاري
( هـ1417)

الرايض- دار الصميعي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد احملسن بن عبد هللا الزاملاآلالء الرابنية يف شرح األربعني النووية، مع شرح زوائد ابن رجب رمحه هللا

الفوائد: الفوائد املستنبطة من األربعني النووية وتتمتها الرجبية، ويليها
املستنبطة من كتاب الرقاق والتوحيد من خمتصر البخاري للزبيدي

-دار التوحيد للنشر عبد الرمحن بن انصر الرباك
الرايض

إعداد
عبد احملسن العسكر. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني
بريوت

ختريج/حتقيق
الشيخ األلباين/مجاعة من العلماء
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اجلبيل- دار الصديق ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف (عليه أحكام األلباين)رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني  حتقيق
عصام موسى هادي

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني حتقيق وتعليق
ماهر بن ايسني الفحل. د

الكويت- دار غراس سليم بن عيد اهلاليلصحيح رايض الصاحلني من حديث سيد املرسلني تعليق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا4/1شرح رايض الصاحلني 
( هـ1420)

مؤسسة الشيخ عبدالعزيز
ابن ابز اخلريية

مجعه واعتىن به
صالح الدين بن عثمان بن أمحد

ابن عثيمني، حممد بن صاحل6/1شرح رايض الصاحلني 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم بن عيد اهلاليل3/1هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني 

الدمام- دار ابن اجلوزي هيثم بن جواد احلدادخمتصر رايض الصاحلني

صاحل بن عبد الرمحن احلصنيقطوف من رايض الصاحلني
( هـ1434)

املكتب التعاوين يف
املدينة املنورة

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزان(مع الشرح)الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع 
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ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

-مكتبة السندس 
الكويت

ختريج
بدر بن عبد هللا البدر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

بريوت- دار ابن حزم  تعليق/حتقيق
اندر بن سعيد التعمري

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار
( هـ1376)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق/حتقيق
سعد الدين بن حممد الكيب. د

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريإرشاد األخيار إىل شرح جوامع األخبار

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراألحاديث املختارة يف األصول واألحكام واآلداب وغريها
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللاحتفة أهل العلم واإلميان مبختارات من األحاديث الصحيحة واحلسان
( هـ1420)

-دار أصالة احلاضر 
الرايض

عناية
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم

-املكتب اإلسالمي ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني األربعون حديثاً اليت حث النيب صلى هللا وسلم على حفظها
بريوت

حتقيق
علي بن حسن احلليب

حممد حياة بن إبراهيم السنديشرح األربعني حديثا من جوامع الكلم لعلي بن سلطان القاري
( هـ1163)

أبو ظيب- مؤسسة بينونة  حتقيق
علي بن أمحد الكندي املرر

مصر- دار اللؤلؤة ايسر بن الدسوقي اليماين( هـ535) (قوام السنة)أليب القاسم األصبهاين  (الرتغيب والرتهيب)خمتصر 
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املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي6/1الرتغيب والرتهيب 
( هـ656)

مصر- دار اإلمام أمحد  ضبط أحاديثه وعلق عليه
حممد خليل هراس. د

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقوي4/1الرتغيب والرتهيب 
( هـ656)

الرايض- مكتبة املعارف  خرج أحاديثه وعلق عليه
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

1420)حممد انصر الدين األلباين 5/1صحيح الرتغيب والرتهيب وضعيفه 
(هـ

الرايض- مكتبة املعارف 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينخمتصر الرتغيب والرتهيب
( هـ852)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حبيب الرمحن األعظمي وغريه

خمتصر الرتغيب والرتهيب يف احلديث النبوي الشريف للحافظ عبدالعظيم
املنذري

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين
( هـ852)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حققه وأمت اختصاره
سائد بكداش. د

-املكتب اإلسالمي ( هـ741)حممد بن عبد هللا التربيزي 3/1مشكاة املصابيح 
بريوت

حتقيق
الشيخ حممد انصر الدين األلباين

للتربيزي، وعليه أحكام الشيخ حممد انصر (مشكاة املصابيح)صحيح 
الدين األلباين

اجلبيل- دار الصديق عصام موسى هادي
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أبو بكر االثرم، أمحد بن حممدانسخ احلديث ومنسوخه
( هـ273)

املؤلف حتقيق
عبد هللا بن محد املنصور

األردن- مكتبة املنار ( هـ385)ابن شاهني، عمر بن أمحد انسخ احلديث ومنسوخه حتقيق
مسري بن أمني الزهريي

حممد بن موسى احلازمي اهلمذايناالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر
( هـ584)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
زكراي عمريات

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد صبحي بن حسن حالق

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإخبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديث
( هـ597)البغدادي 

-دار املأمون للرتاث 
دمشق

حتقيق
علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليإعالم العامل بعد رسوخه بناسخ احلديث ومنسوخه
( هـ597)البغدادي 

بريوت- دار ابن حزم  حتقيق
أمحد بن عبد هللا الزهراين. د

مصر- الفاروق احلديثة ( هـ631)أمحد بن حممد الرازي الناسخ واملنسوخ من األحاديث حتقيق
نشأت بن كمال املصري

حممد أمحد املوصلي، املعروف بـصفوة الراسخ يف علم املنسوخ والناسخ
( هـ656) (شعلة)

-مكتبة الثقافة الدينية 
مصر

حتقيق
حممد إبراهيم عبد الرمحن فارس

مؤسسة الكتب الثقافية( هـ732)اجلعربي، إبراهيم بن عمر (رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية)رسوخ األخبار يف منسوخ األخبار 
بريوت- 

حتقيق
حسن األهدل. د
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جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناللمع يف أسباب احلديث
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
غياث عبد اللطيف دحدوح

ابن محزة احلسيين، إبراهيم بن حممد3/1البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف 
( هـ1120)

بريوت- املكتبة العلمية 
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الرامهرمزي، احلسن بن عبدالرمحنأمثال احلديث
( هـ360)

الكويت- الدار السلفية  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد األعظمي. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية أبو أويس الكرديضعيف األمثال النبوية: الصحيح من األمثال النبوية، وبذيله تقدمي
الشيخ مصطفى بن العدوي

أبو الشيخ األصبهاين، عبد هللا بنكتاب األمثال يف احلديث النبوي
( هـ369)حممد بن حيان 

بومباي- الدار السلفية  حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد
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-مركز تدوين للبحوث حممد بن عبد هللا القناصدراسة أتصيلية- خمتلف احلديث ومشكله 
القصيم

مصر- مكتبة اإلميان رضا بن زكراي محيدةقواعد احملدثني يف دفع التعارض الظاهري بني األحاديث

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول2/1املطالع واألصول يف فهم أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 
اجلزائر

الرايض- دار املنهاج عبد هللا بن صاحل الفوزان(رسالة دكتوراه) 2/1 (مجعا ودراسة)خمتلف احلديث عند اإلمام أمحد 

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأتويل خمتلف احلديث
( هـ276)الدينوري 

الدمام- دار ابن القيم  حتقيق
سليم بن عيد اهلاليل

بريوت- مؤسسة الرسالة ( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد 16/1مشكل اآلاثر  حتقيق
شعيب األرانؤوط

الرايض- دار بلنسية خالد الرابط10/1 (للطحاوي)حتفة األخيار برتتيب شرح مشكل اآلاثر 

-دار كنوز أشبيليا عبد هللا بن جابر احلمادي2/1عرضا ودراسة - خمتلف احلديث عند اإلمام ابن عبد الرب 
الرايض

حممود بن طاهر بن املظفراملغيث من خمتلف احلديث
( هـ600تويف بعد )السنجاري 

الرايض- دار الصميعي  دراسة/حتقيق
حممد بن دليم القحطاين

162   من 144صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مشكل احلديث :املوضوع 

07:الفئة  حديث

أبو البقاء العكربي، عبد هللا بناحتاف احلثيث إبعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث
( هـ616)احلسني البغدادي 

-دار أصداء اجملتمع 
بريدة

عناية
وحيد عبد السالم ابيل

بريوت- دار ابن حزم حممد انصريمنهج احلافظ ابن حجر يف أتويل خمتلف احلديث وأثره يف نقد احلديث

الرايض- دار الثبات عبد العزيز بن ابز وغريه(تقدم يف فئة التفسري)شبهات وإشكاالت حول بعض األحاديث واآلايت 

تصحيح األخطاء واألوهام الواقعة يف فهم أحاديث النيب عليه الصالة
والسالم

الدمام- رمادي للنشر رائد صربي ابن أيب علقة

تقدم يف) 2/1أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض يف الصحيحني 
(حبوث متنوعة يف العقيدة

مكتبة دار البيان احلديثةسليمان بن حممد الدبيخي
الطائف- 

مكرر- متعلق ابالختالط )إشكال وجوابه يف حديث أم حرام بنت ملحان 
(يف كتب النساء

الرايض- دار احملدث علي بن عبد هللا الصياح تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد
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أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويغريب احلديث
( هـ224)

اهليئة العامة للمطابع
القاهرة- األمريية 

حتقيق
حسني حممد حممد شرف. د

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة3/1غريب احلديث 
( هـ276)الدينوري 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
عبد هللا اجلبوري. د

285)احلريب، إبراهيم بن إسحاق غريب احلديث
(هـ

مكة- جامعة أم القرى  حتقيق ودراسة
سليمان بن إبراهيم العايد. د

302)القاسم بن اثبت السرقسطي 5/1الدالئل يف غريب احلديث 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا القناص. د

أبو عبيد، أمحد بن حممد اهلروي(تفسري- تقدم يف حبوث لغوية ) 6/1الغريبني يف القرآن واحلديث 
( هـ401)

مكة- دار الباز  حتقيق
أمحد فريد املزيدي

مصر- مكتبة السنة ( هـ488)حممد بن فتوح احلميدي تفسري غريب ما يف الصحيحني حتقيق
زبيدة بنت حممد. د

عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي6/1معجم جامع لغريب احلديث واألثر - جممع الغرائب ومنبع الرغائب 
( هـ529)

جائزة ديب الدولية للقرآن
الكرمي

حتقيق وختريج
ماهر أديب حبوش- حممد بركات 

بريوت- دار املعرفة ( هـ538)الزخمشري، حممود بن عمر الفائق يف غريب احلديث حتقيق
علي البجاوي وحممد أبو الفضل

مشارق األنوار على صحاح اآلاثر، ومعه تعقبات ابن قرقول يف املطالع
3/1

544)عياض بن موسى اليحصيب 
(هـ

-دار الكمال املتحدة 
دمشق
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544)عياض بن موسى اليحصيب 3/1مشارق األنوار على صحاح اآلاثر 
(هـ

دمشق- دار القلم  ختريج/حتقيق
صاحل بن أمحد الشامي

:تقدم يف قسم التفسري) 6/1اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث 
(حبوث لغوية

حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين
( هـ581)

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد الكرمي الغرابوي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليغريب احلديث
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد املعطي أمني قلعه جي. د

أبو السعادات، املبارك بن حممد بنالنهاية يف غريب احلديث
( هـ606)األثري اجلزري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
طاهر الزاوي

الرايض- مكتبة الرشد علي بن عمر السحيباينالتأويل يف غريب احلديث من خالل كتاب النهاية البن األثري

ويشتمل على غريب احلديث البن األثري) 5/1اجلامع يف غريب احلديث 
(واحلاشية عليه أليب عبيد وابن قـتـيـبة وتعقبات الزخمشري واخلطايب وغريهم

الرايض- مكتبة الرشد  مجع
عبد السالم بن حممد علوش

الكويت- دار اخلري طارق بن عوض هللااملعجم املفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة
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القول املفيد يف الذب عن جامع املسانيد، ومعه تصويبات وتنبيهات على
التمام احلسن أليب عبد هللا عبد السالم علوش

املدينة- دار اخلضريي زهري بن انصر الناصر

عبد الرمحن بن حيىي املعلمي2/1التنكيل ملا ورد يف هتذيب الكوثري من األابطيل 
( هـ1386)

الرايض- مكتبة املعارف  تعليق وختريج
حممد انصر الدين األلباين وغريه

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1442)علي بن حسن احلليب كشف املتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على أهل السنة

النصيحة ابلتحذير من ختريب ابن عبد املنان لكتب األئمة الرجيحة ، ومن
تضعيفه ملئات األحاديث الصحيحة

1420)حممد انصر الدين األلباين 
(هـ

اخلرب- دار ابن عفان 

املنصورة- دار الوفاء عبد العظيم الديباملستشرقون والرتاث

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (1)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- املستشرقون والسنة 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- خَلق هللا الرتبة : أضواء على حديث
(4)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- شبهات حول أحاديث الرجم وردها 
(5)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (6)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- أحاديث اخلتان حجيتها وفقهها 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
ردود علمية حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

دفاع عن: سلسلة- دفاع عن حديث فضائل أيب سفيان رضي هللا عنه 
(7)احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (8)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- حديث السحر يف امليزان 

ردود أهل العلم على الطاعنني يف حديث السحر وبيان بعد حممد رشيد
رضا عن السلفية

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي 

دفاع: سلسلة- حديث حد الردة يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية 
(9)عن احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

:سلسلة- أحاديث حد السرقة يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية 
(10)دفاع عن احلديث النبوي 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

دفاع عن احلديث النبوي: سلسلة- شبهات حول حديث اجلساسة وردها 
(11)

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ 

بريوت- شركة الراين (املرصفي)سعد حممد حممد الشيخ (13)دفاع عن احلديث النبوي : سلسلة- حديث بدء الوحي يف امليزان 

تعقبات حديثية على الشيخ)اإلعالم يف إيضاح ما خفي على الشيخ اإلمام 
(األلباين

مصر- مكتبة السنة فهد بن عبد هللا السنيد

رد على)اإلمجال يف الرد على من طعن يف أحاديث صيام ست من شوال 
(الشيخ عدانن عبد القادر

-دار البشائر اإلسالمية حممد بن زايد العتييب
بريوت
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
األحاديث القدسية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

أحاديثه تزيد على أربعمائة حديث، وهو أول مصنف)األحاديث اإلهليات 
(يف األحاديث القدسية

علم إلحياء الرتاث( هـ533)زاهر بن طاهر الشحامي 
-واخلدمات الرقمية 

حتقيق
حممود خريي أبو مشة

املدينة- دار اإلمام مسلم ( هـ533)زاهر بن طاهر الشحامي 2/1 (أول مصنف يف األحاديث القدسية)األحاديث اإلهليات  حتقيق
سامي بن عبد اللطيف األسعد

القاهرة- دار احلديث عصام الدين الصبابطي(موسوعة) 3/1جامع األحاديث القدسية 

-مكتبة العلوم واحلكم عمر علي عبد هللا2/1 (مجعا ودراسة)األحاديث القدسية 
املدينة

الرايض- مكتبة الرشد عبد العزيز خمتار إبراهيم األمنيمجعا ودراسة- األحاديث القدسية يف الكتب الستة 

مال علي بن سلطان القاري اهلروياألحاديث القدسية األربعينية
( هـ923)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز خمتار إبراهيم األمني

تقدم يف - (مع الشرح)الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع 
أحاديث جامعة: فئة

الرايض- دار ابن خزمية صاحل بن فوزان الفوزان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

الرايض- مكتبة الرشد حممد سامل بن أمحد اجلكينأربعون حديثا من أصح الصحيح يف حق احلق سبحانه وحق اخللق
2285

-مكتبة عباد الرمحن أبو مالك، أمحد بن علي القفيلي حديثا نبواي يف التوحيد50- اخلمسني يف توحيد إله العاملني 
مصر

مجعية احملافظة علىعبد اجلبار أمحد سعيداألربعون القرآنية
األردن- القرآن الكرمي 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناألربعون حديثا يف قواعد من األحكام الشرعية وفضائل األعمال والزهد
( هـ911)ابن الكمال 

جدة- دار املنارة  حتقيق
ابحث بن أمحد اخلزرجي األنصاري

ابن عساكر، عبد الرمحن بن حممد(تقدم يف األجزاء احلديثية)األربعون حديثا يف اجلهاد 
( هـ620)

دار اخللفاء للكتاب
الكويت- اإلسالمي 

حتقيق
عبد هللا بن يوسف

مكرر يف كتب السياسة الشرعية،)األربعون السنية يف األحاديث القضائية 
(صنف القضاء

مكة- دار طيبة اخلضراء مشعل بن عواض السلمي تقريظ
الشيخ سعود بن إبراهيم الشرمي

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن أمحد السويداألربعون التعليمية من حديث معلم البشرية صلى هللا عليه وسلم

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الدعوة والدعاة

الكويت- دار غراس فيصل بن إبراهيم السويدي(أربعون حديثا للدعاة وطلبة العلم)األربعون الدعوية  تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-دار أطلس اخلضراء مشعل بن انصر الغيثاألربعون يف تعظيم الدماء
الرايض

تقدمي
الشيخ عبد هللا بن حممد الغنيمان

اجلزائر- الدار األثرية عبد العزيز بن حممد السدحانأربعون حديثا يف الرتبية واملنهج تقدمي
الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف خصلتني

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف ثالث خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا ، كل حديث يف مخس خصال

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن أربعون حديثا، كل حديث يف ست خصال

الدمام- دار ابن القيم ( هـ1442)علي بن حسن احلليب األربعون حديثا يف الشخصية اإلسالمية

بريوت- دار ابن حزم ( هـ563)أمحد بن املقرب الكرخي كتاب فيه أربعون حديثا عن أربعني شيخا يف أربعني معىن وفضيلة حتقيق
صالح بن عايض الشالحي

-مؤسسة اجلريسي فايز فطيس عبد الرمحناألربعون حديثا يف حق وفضل وبر الوالدين
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

بريوت- دار ابن حزم حممد خري رمضان يوسفاألربعون حديثا يف الرقة والبكاء

-دار أضواء السلف عطا هللا بن عبد الغفار السندياألربعون يف الشفقة والرمحة
الرايض

املنذري، عبد العظيم بن عبدالقويأربعون حديثا يف اصطناع املعروف
( هـ656)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

تعليق/شرح
( هـ803)حممد بن إبراهيم السلمي 

صنعاء- دار اآلاثر حيىي بن علي احلجورياألربعون لتنبيه األانم إىل فضل االجتماع على الطعام

املؤلفهاين بن صالح العزايلموسوعة صحيح أحاديث الطب النبوي العالجي تقدمي املشائخ
مشهور آل سلمان ومصطفى بن العدوي

الرايض- دار القاسم أمحد بن حممد زبيلةأحاديث الطب النبوي يف الكتب الستة

عبد اللطيف بن يوسف البغداديكتاب األربعني الطبية املستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها
( هـ629)

وزارة األوقاف والشؤون
املغرب- اإلسالمية 

حتقيق
عبد هللا كنون. د

املؤلف( هـ432)جعفر بن حممد املستغفري طب النيب صلى هللا عليه وسلم حتقيق
أمحد بن فارس السلوم. د

الرايض- مدار الوطن لطيفة بنت حمسن القرشي(دراسة حتليلية حديثية)األمور املباركة يف السنة النبوية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

الدمام- دار ابن اجلوزي انتصار بنت إبراهيم العمردراسة حديثية موضوعية- أحاديث العني 

يبحث يف صحة احلديث من النواحي)اإلصابة يف صحة حديث الذاببة 
(الفقهية والطبية واحلديثية

دار القبلة للثقافةخليل إبراهيم مال ماطر
جدة- االسالمية 

-دار إيالف الدولية فاضل بن خلف احلمادةأربعون حديثا يف عدة املسلم يف البالء والبالء
الكويت

الرايض- دار طيبة حممد خري رمضان يوسف(أربعون حديثا يف فضائل الرايضة)األربعون الرايضية 

الدمام- دار ابن اجلوزي صاحل بن فريح البهاللدراسة حديثية فقهية- األحاديث الواردة يف اللعب والرايضة 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن(1- سلسلة السيوطيات )أحاديث الشتاء 
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- دار املقتبس  حتقيق
عبد اجلواد محام. د

اسطنبول- دار اللباب احلسني زروقشرح أربعني حديثا نبواي يف األدب نثره وشعره- شرح األربعني األدبية 

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا السليمأحاديث نبوية يف الواجبات الوظيفية- األربعون اإلدارية 

فصول نبوية يف األمانة والنزاهة- املبادىء اإلدارية يف األحاديث النبوية 
واألخالق الوظيفية وتطبيقاهتا يف أنظمة اململكة العربية السعودية

الرايض- دار الصميعي عبد العزيز بن عبد هللا السليم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أحاديث موضوعية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

-سؤاالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها للنيب صلى هللا عليه وسلم 
دراسة موضوعية

عمَّان- دار الفتح أنسام مجال حسن النجار

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر قصص الغيب يف صحيح احلديث النبوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة(تقدم يف كتب التفسري)املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري 
( هـ276)الدينوري 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

أبو السعادات، املبارك بن حممد بنمنال الطالب يف شرح طوال الغرائب
( هـ606)األثري اجلزري 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
حممود حممد الطناحي

الكاشف عن حقائق"شرح الطـيـبـي على مشكاة املصابيح املسمى 
13/1مصدرا مبقدمة يف علوم احلديث ومصطلحه "- السنن

مكتبة نزار مصطفى الباز( هـ743)الطـيـبـي، احلسني بن حممد 
مكة- 

حتقيق
عبد احلميد هنداوي. د

املال علي القاري، علي بن سلطان11/1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1014)حممد 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

عناية
مجال عيتاين

املباركفوري، عبيد هللا بن حممد4/1مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1414)

-املكتبة السلفية 
ابكستان

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1شرح مشكاة املصابيح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

املناوي، حممد بن عبد الرؤوف6/1فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير 
( هـ1031)

بريوت- دار املعرفة 

الرايض- دار العقيدة خالد بن أمحد اخلوالين11/1للمناوي  (فيض القدير)إرشاد البصري إىل ترتيب 

أي تيسري الوصول ألحاديث جامع)التحبري إليضاح معاين التيسري 
7/1 (وهو اختصار الزبيدي جلامع البن األثري- األصول 

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروحات حديثية :املوضوع 

07:الفئة  حديث

الصنعاين، حممد بن إمساعيل11/1« اجلامع الصغري»التنوير شرح 
( هـ1182)

الرايض- دار السالم  حتقيق
حممد إسحاق آل إبراهيم. د

( هـ656)فتح القريب اجمليب على الرتغيب والرتهيب لإلمام املنذري 
15/1

الرايض- دار التدمرية ( هـ870)حسن بن علي الفيومي  دراسة وحتقيق وختريج
حممد إسحاق آل إبراهيم. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
شروح أحاديث مفردة :املوضوع 

07:الفئة  حديث

ويقع يف)إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى : شرح حديث
(284 - 244/18جمموع الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الكويت- دار اخلزانة  حتقيق
حممد عزير مشس

الرايض- دار بلنسية ( هـ1439)صاحل بن غامن السدالن (دراسة خمتصرة)إمنا األعمال ابلنيات : حديث

وتقع يف جمموع)اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي : شرح حديث
(209 - 136/18الفتاوى 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

-مكتبة األصالة األثرية 
جدة

السخاوي، حممد بن عبد الرمحنُحـبب من دنياكم إيل: اإليضاح املرشد من الغي يف الكالم على حديث
( هـ902)

املؤلف حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن"لن ينجي أحدا منكم بعمله: شرح حديث"احملجة يف سري الدجلة  
( هـ795)أمحد 

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

حتقيق
حيىي خمتار غزاوي

من سلك طريقا: شرح حديث- ورثة األنبياء شرح حديث أيب الدرداء 
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)يبتغي به علما 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)ما ذئبان جائعان : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)لبيك اللهم لبيك : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع رسائل ابن)شرح حديث عمار بن ايسر رضي هللا عنه 
(رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين
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ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)مثل اإلسالم : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

بعثت ابلسيف: احلكم اجلديرة ابإلذاعة من قول النيب صلى هللا عليه وسلم
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)بني يدي الساعة 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

إذا كنز الناس الذهب: جزء من الكالم على حديث شداد بن أوس
(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)والفضة 

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)البشارة العظمى للمؤمن أبن حظه من النار احلمى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع رسائل)يتبع امليت ثالث : جزء من الكالم على حديث
(ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن(يقع ضمن جمموع رسائل ابن رجب)إن أغبط أوليائي : شرح حديث
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع)نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس 
(ضمن جمموع رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين

يقع ضمن جمموع)غاية النفع يف شرح حديث متثيل املؤمن خبامة الزرع 
(رسائل ابن رجب

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابن
( هـ795)أمحد 

مصر- الفاروق احلديثة  حتقيق ودراسة
طلعت بن فؤاد احللواين
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اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرأتمالت يف مماثلة املؤمن للنخلة

-دار الكتب العلمية ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي (من عادى يل وليا: شرح حديث)قطر الويل على حديث الويل 
بريوت

حتقيق
السيد يوسف أمحد

-دار األندلس اخلضراء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي "احلديث... اي عبادي إين حرمت الظلم "نـثر اجلوهر على حديث أيب ذر 
جدة

دراسة/حتقيق
أمحد بن حممد املصلحي

دراسة إلطالة عمر- الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت : حديث
اإلنسان

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- حديث بعث معاذ رضي هللا عنه إىل اليمن 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- احفظ هللا حيفظك : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريرواية ودراية- من رأى منكم منكرا : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- ال تغضب : حديث

مجعا- األحاديث الواردة يف النهي عن الغضب ويف عالجه وفضل كظمه 
التبسم يف السنة: األشفية يف السنة النبوية، ويليه: ودراسة، ويليه

املدينة- الناشر املتميز حسني بن غازي التوجيري
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الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- املؤمن القوي خرٌي وأحب إىل هللا : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- حديث بدء الوحي 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- عجبا ألمر املؤمن : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية نفسية- ابدروا ابألعمال ستا : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقاية وعالجا- حديث اإلحسان وأثره النفسي 

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة حديثية دعوية- َمـثَـُل ما بعثين هللا من اهلدى والعلم : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- إن هللا رفيق حيب الرفق : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريدراسة ملصدرية التلقي يف هذا الدين- تركت فيكم أمرين : حديث

الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغريوقفات وأتمالت- ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان : حديث
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الرايض- دار ابن األثري فاحل بن حممد الصغري(قل آمنت ابهلل مث استقم): حديث

تقع يف اجمللد الثاين)رواية ودراية - دراسة حديث نضر هللا امرأ مسع مقاليت 
كتب ورسائل عبد احملسن بن محد العباد البدر: من جمموع

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن محد العباد البدر

ابن عثيمني، حممد بن صاحلشرح حديث جربيل عليه السالم
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار املغين عبد احملسن بن محد العباد البدرشرح حديث جربيل يف تعليم الدين

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرشرح حديث سيد االستغفار

الرايض- دار العاصمة صاحل بن فوزان الفوزانشرح حديث جربيل عليه السالم عناية
عادل بن حممد مرسي رفاعي

كان النيب: حديث ابن عباس)املقالة املفيدة شرح حديث جامع يف العقيدة 
(...صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال 

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر

-مكتبة اإلمام البخاري ( هـ1237)عبد العزيز الدهلوي سعادة الدارين يف شرح حديث الثقلني
مصر

ترمجة وتعليق
( هـ1344)حممود شكري األلوسي 

الرايض- الرتاث الذهيب عثمان بن حممد اخلميسدراسة حديثية فقهية- حديث عائشة وقصة فدك 
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