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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 مقدمة
 

وكل من ، وعلى آله وصحبه املصطفىم على النيب العلي ِّ األعلى، والصالة والسال احلمد هلل
 ، وبعد:استقام واهتدى

عدة ومستدرك على فهذا هو اجلزء الثالث من )تكملة مؤلفات احلديث الشريف(، وهو تكملة 
ال جيمعها عنوان واحد، وهي: "دليل مؤلفات احلديث الشريف"، و"املعجم املصنَّف أعمال 

تكملة مؤلفات احلديث" ملؤلفات احلديث"، و"الدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف"، و"
  جبزأيه.

 – 1438يف األعوام ويف هذا اجلزء عناوين الكتب املطبوعة والرسائل اجلامعية اليت نوقشت، 
 هـ خاصة، وما مل يرد يف األعمال السابقة ولو كان الكتاب قدميًا. 1440
 ( عنوان، مرتًبا على حروف املعجم.1000وفيه )

 يكون البحث فيه أسهل.لويف عمل الحق سأمجع األجزاء الثالثة يف كتاب واحد إن شاء هللا، 
 ن يكرمين بثواب من عنده، واحلمد له وحده، سبحانه.وهللا أسأل أن يتقبله لوجهه الكرمي، وأ

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1440شعبان  15
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 )أ(
 

استخلص معانيه وخلص دراريه... آاثر السنن: الفقه من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ 
 جـ. 2م،  2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -عبداملعطي أمني قلعجي.

 
 هـ. 1439]الرايض[: دار السنة،  -سعيد بن هلي ل العمر.آاثر الكرام على بلوغ املرام/ 

 
بريدة: جامعة القصيم،  -عبدهللا حسني علي.آداب أهل القرآن: دراسة حديثية موضوعية/ 

 هـ )ماجستري(. 1438
 

الرايض:  -عبدهللا بن عبدالرمحن السعد؛ اعتىن به عبدالعزيز بن انصر اخلباين.آداب الدعاء/ 
 هـ؟ 1439دار احملد ِّث، 

 
 هـ؟1439؟: مكتبة اليسر، حنو -من أمايل عبداحلميد بن ابديس.آايت وأحاديث األحكام/ 

 
املنصورة، مصر: دار  -علي بن جاد هللا. /ابتغاء الرضوان بعلل أحاديث الكفر واإلميان

 جـ. 3م،  2019هـ،  1440اللؤلؤة، 
 

 هـ. 1440بريوت: دار املقتبس،  -انفذ حسني محاد. /أحباث سنيَّة يف السنة النبوية
 

غصاب األبعاد التداولية للعالمات السيميائية اللسانية: دراسة تطبيقية يف موطأ مالك/ 
 م. 2019هـ،  1440إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  -منصور الصقر.
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 كتابه األبعاد الثقافية يف ترمجة عمانوئيل كويليفيتش للحديث النبوي الشريف إىل العربية يف
ماجدة رمضان "عامل النيب حممد: اجملتمع والدين وفًقا للحديث": دراسة حتليلية نقدية/ 

 ص. )ماجستري(. 367هـ،  1437القاهرة: جامعة عني مشس،  -عبداجمليد.
 

عبداملعطي أمني  /من خالل كتابه التمهيد وجهوده يف فقه احلديث واألسانيد ابن عبد الربر 
 م. 2018هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة،  -.قلعجي

 
 -حممد عبدالرزاق أسود.االجتاهات املعاصرة يف دراسة السنة النبوية يف مصر وبالد الشام/ 

 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار الكلم الطيب، 
 

)نسخة ص.  112هـ،  1437، حاكم بن عبيسان احلميداين املطريي /إحتاف الثقات أبسانيد األثبات
 إلكرتونية. وهو ثبته(.

 
حممد بن عبدهللا بن انصر الدين الدمشقي إحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك/ 

 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس،  -هـ(؛ حتقيق إبراهيم محود إبراهيم. 842)ت 
 

ا بنوادر مصـــــطلي احلديث النفيسإحتاف الكيرِّس  الظريف بشـــــر  إحتاف ، ويســـــمى أيضـــــً
ـــ(؛ حتقيق  1127)ت  عبد املعطي بن سامل السمالوي /قواعد مصطلي احلديث الشريف هـ

بريوت: دار الكتب العلمية؛ كركوك: مكتبة أمني،  -محزة عبدهللا حممد، نصــرت هاشــم حممد.
 .ص 80هـ،  1439

 
مصطفى إمساعيل  /إحتاف النبيل أبجوبة أسئلة علوم احلديث والعلل واجلر  والتعديل

م،  2000هـ،  1421عجمان: مكتبة الفرقان،  -السليماين؛ حققه أبو إسحاق الدمياطي.
 ص. 286: 2جـ
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كان بعنوان "إحتاف النبيل أبجوبة أسئلة املصطلح واجلرح والتعديل" وقد سبق   1الحظ: جـ
 ذكره يف "دليل مؤلفات احلديث".

 
هـ(؛ حتقيق 1031عبدالرؤوف املناوي )ت  حممداإلحتافات السنية ابألحاديث القدسية/ 

 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر،  -وتقدمي حممد عبداللطيف حممد الطيب.
 

عيد بن أيب السعود  /إثبات احلجة يف بيان أن حديث املسيء يف واجبات الصالة هو احملجة
 م. 2015هـ،  1436القاهرة: مكتبة الكيال لألحباث العلمية الشرعية،  -الكيال.

 
 1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر. /من هللا اإثبات كون السنة وحيً 

 ص. 103م،  2017هـ؟، 
 

عبدهللا بن عبدالعزيز أثر ابن عباس يف وجوب الدم على اترك النسك: دراسة حديثية فقهية/ 
 هـ. 1439: دار امليمنة، دمشق -الفاحل.

 
بورصــــة الســــلع والبضــــائع  ت املالية املعاصــــرة:أثر أحاديث البيوع املنهي عنها يف املعامال

 هـ )دكتوراه(. 1439، احلسنيةمؤسسة دار احلديث الرابط:  -مسية هادي.ا/ منوذجً 
 

حممد انجي أثر األحاديث الضـــــــــعيفة واملوضـــــــــوعة يف مباحث النبوات: مجًعا ودراســـــــــة/ 
 هـ؟ )أصله رسالة علمية(. 1439القاهرة: دار الصفوة،  -الدليمي.

 
الرايض: دار  -عبدالقادر بن ايسني اخلطيب. /ثورة يف حفظ مقاصد الشريعةأأثر األدعية امل

 ص. 260م،  2018هـ؟،  1439إشبيليا، كنوز 
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فضة بنت  /األثر االستشراقي يف موقف التغريبيني من السنة النبوية وعلومها: عرًضا ونقًدا
 ص. 540هـ،  1440الرايض: مركز دالئل،  -سامل العنزي.

 
الرابط: مؤمنون بال حدود للدراسات  -رؤوف دمق. /أثر األصول التكميلية يف فقه السنة

 م. )أصله رسالة دكتوراه(. 2019هـ،  1440واألحباث، 
 
 /ثر السياق يف حتديد مرجعية الضمائر عند شرا  الصحيحني يف ضوء علم اللغة احلديثأ

ص )حبث مكمل لرسالة  460هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سطلمحد مصطفى األأ
 الدكتوراه(.

 
هـ،  1438طه محيد الفهداوي، أثر شك الراوي يف قبول احلديث أو ردرِّه: دراسة تطبيقية/ 

ص. )بغداد: إعداد وتصميم وطباعة مكتب مشس األندلس للطباعة الرقمية.  270م،  2017
 نسخة إلكرتونية(.

 
أمحد  /وتفسريه: دراسة نظرية تطبيقية ا يف تصحيي احلديث وتضعيفهالصحايب ضابطً أثر 

 هـ )دكتوراه(. 1438، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:  -الويزة.
 
 "زاد كتاب:  وحتديد مقاصدها النبوية حاديثاألفهم  يف عارف الصادرة عن التجربةامل أثر
الرابط: دار احلديث احلسنية،  -مرية البوطي. /امنوذجً  (هـ 751 ت)ن القيم البعاد" امل

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1434
 

عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، إجازات علماء وعاملات احلرمني الشريفني لعلماء األمصار/ 
 م. 2019هـ،  1440جدة: شركة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -عباس صاحل طاشكندي.
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وهران: خمرب  -لزغم فوزية. /هـ 1242 – 925اإلجازات العلمية لعلماء اجلزائر العثمانية 
 ص. 465هـ،  1430خمطوطات احلضارة اإلسالمية يف مشال إفريقيا، 

 
 إجازة ابن عريب للملك املظفر.

نشر ضمن: نصوص من الرتاث الصويف الغرب إسالمي/ تقدمي وحتقيق وتعليق حممد العدلوين 
 .134 – 105م، ص  2008هـ،  1429الدار البيضاء: دار الثقافة،  -اإلدريسي.

 عنوااًن(. 97وفيها ذكر شيوخه يف التعليم، وبعض مؤلفاته )
 

هــــــــــــــــ( لتلمي ه مجال الدين  902 – 831إجازة خبط احلافظ مشس الدين الســـــ)اوي )
 ص. 34هـ،  1439حتقيق عبدهللا احلسيين، اتريخ املقدمة القراتوي/ 

 هـ. 23/12/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 هـ(. 899عبيد هللا بن علي القراتوي )ت بعد 

 
حتقيق وتعليق حممد بن انصر  /إجازة احلافظ الزبيدي للسلطان عبداحلميد األول العثماين

، هـ 1440املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -العجمي.
 ص. 138

 يليها: إجازته ألمحد بن عبيد العطار الدمشقي.
 إجازته حملمد كمال الدين الغزي الدمشقي.

 إجازته حملمد بن عبدالسالم الناصري املغريب.
 ص. 88، ( ابلتاريخ نفسه347األواخر ابملسجد احلرام )كما صدر يف سلسلة لقاء العشر 

 

الرايض: دارة  -هشام بن حممد السعيد. /: دراسة نظرية استقرائيةإلجازة العلمية يف جندا
 جـ. 7هـ،  1439امللك عبدالعزيز، 

 ذكر مؤلفه أنه يقدمه لذوي العناية برواية اإلسناد ورجاالته يف البالد النجدية.
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هـ( للقاضي  1368 – 1292احلرمني الشريفني عمر بن محدان احملرسي )إجازة حمدرِّث 
حتقيق عبداهلادي  /هـ( رمحهما هللا تعاىل 1375 – 1322عبداألحد بن عبداحلي الكتاين )

هـ )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -مجعون.
348.) 
 

: احلافظ أيب جعفر حممد بن عبدهللا بن سليمان احلضرمي )ت  هـ(/  297أجزاء مطنير
 هـ؟ 1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -حتقيق حممد بن عبدهللا السريع.

 
 1439اجلزائر: جامعة أدرار،  -دالج أمحد صاحل.الرتم ي يف سننه: مجًعا ودراسة/  إمجاعات

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2018هـ، 
 

اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -رزق املهدي. /أمجل البشرى أبعظم األذكار أجًرا
 هـ.1440

 
هـــــــــــــــــــ،  1440بومجعة حمفوظ،  /الصـــحابة املفيدة األجوبة النبوية الســـديدة على ســـؤاالت

 ص. 117م،  2019
 هـ. 7/7/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
غزة: اجلامعة  -محدي حممود صايف. /خالق يف الكتب الستة: دراسة بالغيةحاديث األأ

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 168هـ،  1438اإلسالمية، 
 

ســرمد أحاديث األدوية والعالجات الســائدة يف العهد النبوي الشــريف يف الكتب الســتة/ 
 فؤاد شفيق، عصام خليل إبراهيم.

 – 165هــــــــــــــــ( ص  1437رمضان  25) 46نشر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية ابلعراق ع 
221. 
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ي )ت األحاديث األربعون من دعوات سيد املرسلني/  هـ(؛  908عثمان بن حممد الد ِّميم

 حتقيق طارق زوكاغ.
 هـ(. 1439)شوال  102نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 

 
األحاديث اليت أعلها أبو زرعة أو أبو حامت يف كتاب "اجلر  والتعديل" وليســــك يف كتاب 

هـ  1440الرايض: جامعة امللك ســــعود،  -ســــليمان بن عبدهللا املهنا. /العلل: مجًعا ودراســـة
 )ماجستري(.

 
محيد سيد األحاديث اليت حكم عليها اإلمام أبو داود ابإلرسال يف سننه: مجًعا ودراسة/ 

 حسن علي.
 .200 – 137هـ( ص  1438) 112نشر يف جملة البحوث اإلسالمية ابلرايض ع 

 
حســــــن األحاديث اليت حكم عليها األئمة الثالثة أبو داود والرتم ي والنســـــائي ابلنكارة يف ســـــننهم/ 

 ص )ماجستري(. 649م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -حممد حسني .
 

أمل بنت عبدهللا  /مجعاً ودراسة :اجلرا  يف كتب العلل األحاديث اليت خولف فيها وكيع بن
 هـ )دكتوراه(. 1436ض: جامعة امللك سعود، الراي -الدعيجي.

 
األحاديث اليت صر  اإلمام الب)اري بتصحيحها ومل يودعها "اجلامع الصحيي": مجًعا 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -علي صاحل علي مصطفى.وخترجًيا ودراسة/ 
 

دراسة  :كتايب الصيام والزكاة  ":خنب األفكار"االحاديث اليت ضعفها اإلمام العيين يف كتابه 
 م )رسالة ماجستري(. 2016هـ،  1438، نبارجامعة األ الرمادي: -لقاء حامت هزمي. /وختريج
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 أحاديثيف ختريج  نريامل ل "البدرالمن خ "ابلقبول مةاألتلقتها "قيل عنها  اليت حاديثاأل
فاطمة الزهراء  /الفروع الفقهية الناشئة عنها وبعض وآراؤهم فيها الشر  الكبري" عند النقاد

 هـ )حبث لنيل شهادة اإلجازة يف علوم الدين(. 1433الرابط: دار احلديث احلسنية،  -املتقي.
 

ة: األحاديث اليت ورد فيها قول النيب صــلى هللا عليه وســلم: "اي عائشــة" يف الكتب الســت
ــــــــــــــــــــــ،  1440ماليزاي: جامعة املدينة العاملية،  -عبداحلميد أكرب. /مجًعا ودراســــــة م  2019هـ

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

هـ(؛ حتقيق حممود  533أليب القاسم زاهر بن طاهر الشحامي )ت  /األحاديث اإلهليات
 هـ. 1440القاهرة: علم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،  -خريي أبو مشة.

 
سلطان بن حيىي أحاديث بكاء النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة حديثية موضوعية/ 

 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام،  -العيسى.
 

هـ  1437الرابط: دار احلديث احلسنية،  -.عمر اعمريي /أحاديث الراب: مجع ودراسة
 )دكتوراه(.

 
املدينة  -خالد بن مقبل الصاعدي.أحاديث فضائل األعمال يف الصحيحني: دراسة لغوية/ 

 هـ )دكتوراه(. 1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

يف  [صلى هللا عليه وسلم]أحاديث القضاء: تصنيف موضوعي منهجي ألحاديث الرسول 
 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -عبدالغفور حممد البيايت. القضاء/

 
 -إميان بنت حممد الشهري.األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف "زاد املعاد" البن قيرِّم اجلوزية/ 

 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام، 
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من بداية فصل: يف حكمه صلى هللا عليه وسلم ابلولد للفراش، إىل هناية فصل: ومن ذلك 
 هل هي احليض أو اإلطهار: ختريج ودراسة. اختالفهم يف اإلقراء

 
القـاهرة: جـامعــة  -حممـد مجـاعـة القوصــــــــــــــي.األحاديث املطلقة: تقييدها وأثرها يف األحكام الفقهية/ 

 ص )دكتوراه(. 502م،  2016هـ،  1437القاهرة، 
 

 430األحاديث املعلة ابالختالف يف كتاب "معرفة الصحابة" أليب نعيم األصبهاين )ت 
هـ. )حبث مكمل  1440الرايض: جامعة امللك سعود،  -إعداد نورة بنت حممد العجمي. /هـ(

 لرسالة الدكتوراه(.
 من ترمجة أيب عراين السلمي، إىل هناية ترمجة بسرة بنت صفوان بن أمية: مجًعا ودراسة.

 
انهد حممد أبو  /عراب احلديث النبوي: دراسة حنوية موازنةإحاديث املكررة يف كتب األ

ص )حبث مكمل لرسالة  206م،  2018هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -دية.
 املاجستري(.

 
أمين فوزي األحاديث النبوية اليت رواها الصحايب ح يفة بن اليمان يف الفنت: دراسة دعوية/ 

 ص. )ماجستري(. 284هـ،  1437كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -حجاج.
 

أحاديث نبوية يف بيان بعض حقوق الراعي والرعية، وهي األحاديث اليت تضمنها كتاب 
 هـ. 1440الكويت: دار إيالف الدولية،  -.اإلمارة من خمتصر املن ري لصحيي مسلم

 
ــ(: دراسة يف اإلسناد  481األحاديث النبوية يف تفسري "احملرر الوجيز" البن عطية )ت  هـ

ـــــــــــــــــ،  1437اإلســـكندرية: جامعة اإلســـكندرية،  -شـــحات.حممد أمحد  /واملنت م،  2016هـ
 ص )ماجستري(. 330
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هاين األحاديث النبوية القصصية يف صحيي الب)اري: دراسة يف ضوء علم اللغة النصي/ 
 ص. )ماجستري(. 318هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد إبراهيم.

 
املدينة املنورة:  -عمر معاذ عمر.مجًعا ودراسة/ األحاديث النبوية الواردة يف آداب النوم: 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440اجلامعة اإلسالمية، 
 

املنيا: جامعة  -خالد حممد املطريي. /األحاديث النبوية الواردة يف العقار والبناء: رواية ودراية
 ص )دكتوراه(. 403م،  2016هـ،  1437املنيا، 

 
يف أمور العبادات واملعامالت  ا مما خيص النساءحديثً  (224) ىحتتوي عل :حاديث النساءأ

 ص. 128م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -ماهر مروان مهرات.واآلداب/ 
 

اإلمــام ابن حزم ابلوضــــــــــع أو الكــ ب أو البطالن: األحــاديــث واآلاثر اليت حكم عليهــا 
هـ  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -رضـــــــــــوان بن ســـــــــــعد الغامدي. /دراســــــــة موازنة

 )ماجستري(. 
 

هـ  1439بريوت: دار املقتبس،  -وليد بن خالد اجلراد.األحاديث واآلاثر يف احلجامة/ 
 (.1)سلسلة احلجامة: السنة النبوية املهجورة؛ 

 
ختريج ودراســــــــــــــــة عبــدالرمحن بن  /األحـاديـث واآلاثر يف صــــــــــيـام أايم البيض: روايـة ودرايـة

 هـ. 1439السعودية،  -عبدالكرمي الزيد.
 

 .خترجًيا ودراسةاألحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب "أحكام القرآن" للطحاوي: 
 هـ... 1440قد م يف جامعة اجملمعة ابلسعودية، قسم منه أو كله، 
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الكويت: جامعة  -عبدالعزيز أمحد العباد. /األحاديث الواردة يف االستغاثة: دراسة موضوعية
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440الكويت، كلية الشريعة، 

 
املدينة  -عبدالرمحن حممد رئيس الدين.األحاديث الواردة يف األانة والعجلة: مجًعا ودراسة/ 

 هـ )ماجستري(. 1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

مجع  :األحاديث الواردة يف أنبياء هللا تعاىل هود وصاحل وإبراهيم ولوط عليهم السالم
هـ  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.زينب بنت إمساعيل مباركي /وختريج ودراسة

 )دكتوراه(.
 

املدينة املنورة: اجلامعة  -علي جغنا.األحاديث الواردة يف السنن الرتكية: مجًعا ودراسة/ 
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
األحاديث الواردة يف فضائل مجاعة م كورين يف بعض كتب معرفة الصحابة وليسوا منهم: 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث  -سعود بن عيد الصاعدي. /مجع ودراسة
 هـ. 1436العلمي، 

 
األحاديث الواردة يف كتاب "تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني" للسمرقندي/ 

 هـ )دكتوراه(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -فاطمة بنت عبدالتواب قاسم.
 .952إىل حديث  451ختريج ودراسة من حديث 

 
عبدالكرمي  /هـ( 370)ت  األحاديث الواردة يف كتاب "هت يب اللغة" أليب منصور األزهري

 هـ )ماجستري(. 1435تكريت: جامعة تكريت،  -خضر عبدالواحد.
 من أبواب اخلاء والصاد، إىل ابب اخلاء والراء: مجع وختريج ودراسة.
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 354األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب "الثقات" لإلمام حممد بن حيان البسيت )ت 
 هـ )ماجستري(. 1440األحساء: جامعة امللك فيصل،  -حممد إبراهيم البوسيف. /هـ(

دراســـــــــــة : إىل هناية ترمجة عبد الواحد بن ســـــــــــليمان ،من بداية ترمجة أمحد بن إبراهيم بن جبلة
 ا.وخترجيً 
 

عماد معجل األحاديث الواردة يف كتاب القاموس للفريوزآابدي: دراسة حديثية لغوية/ 
 ص. 616هـ،  1436دمشق: دار الرسالة العاملية،  -الشعييب.

 
 -شروق بنت عيسى اخلميس.األحاديث الواردة يف مراعاة مشاعر املرأة: مجًعا ودراسة/ 

 هـ. 1439الرايض: مركز ابحثات لدراسات املرأة، 
 

حسني األحاديث الواردة يف النهي عن الغضب ويف عالجه وفضل كظمه: مجًعا ودراسة/ 
 هـ. 1440الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -وجيري.بن غازي الت

 يليه له: األشفية يف السنة النبوية: مجًعا ودراسة؛ التبسم يف السنة.
 

أمحد بن حممد مجال األحاديث الواردة يف نو  عليه السالم: دراسة حديثية موضوعية/ 
 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام،  -الدين.

 
ريهام فيصــــــل أبو  /حرف املشـــــبهة ابلفعل يف صـــــحيي الب)اري: دراســـــة حتليلية تطبيقيةاأل

ـــــــــــــــ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعدة. ص )حبث مكمل لرسالة  160م،  2016هـ
 املاجستري(.

 
القاهرة:  -حممد يسري إبراهيم.اإلحسان بفوائد "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشي)ان"/ 

 م؟ 2019هـ،  1440دار اليسر، 
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 -عطية حامد أبو النور. /األحكام اليت استقلك هبا السنة النبوية: دراسة حديثية فقهية
 ص. )دكتوراه(. 419هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
اإلسكندرية:  -.أسامة املنشاوي /: دراسة مقاصديةألحكام الفقهية من األحاديث القدسيةا

 هـ. 1440الدار العاملية للنشر، 
 

 -عبدالعزيز عبدهللا دحروج.اختالف األسانيد واملتون وأثره يف صحة احلديث وضعفه/ 
 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
الرابط:  -عبدهللا بوشبيت. /نهجاملضامني و امل يف دراسة: مام الشافعيلإلف احلديث الاخت

 شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.هـ )حبث لنيل  1434دار احلديث احلسنية، 
 

عبدهللا  /اخلصوصية ،املرتكز ،دراسة تطبيقية يف: املفهوم :اختالفات العلماء يف فهم السنة
 ص. 944هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -شعبان علي.

 
دراسة وحتقيق بسام "/ فتي الباري"االختيارات الفقهية للحافظ ابن حجر العسقالين يف 

 ص. 216م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -صهيوين.
 

 -هـ(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان. 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت األدب املفرد/ 
 م. 2019هـ،  1440الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي، 

 طبعة حمققة على عشرة أصول خطية.
 

هـ،  1437دمشق: دار املصطفى،  -حتقيق مصطفى ديب البغا. ؛للبخارياألدب املفرد/ 
 ص. 488م،  2016
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 -أفنان بنت انفع النافع. /دراسة نظرية تطبيقية :حجر اإلدراج يف احلديث عند احلافظ ابن
 هـ )ماجستري(. 1437الرايض: جامعة امللك سعود، 

 
بريوت: دار املقتبس،  -عبدالرمحن بن عبدالعزيز الدهامي. /األدعية املأثورة: فقهها ومعانيها

 هـ. 1439
 

دة حممد حسن."إذا" يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف: دراسة حنوية داللية/   -جمج
 ص. )ماجستري(. 296هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم، 

 
 ص. 62مهند بن كرمي الربيعي،  /األذكار العاصمة من أضرار الشياطني القاصمة

 هـ(. 7/6/1440األلوكة بتاريخ )نشر يف شبكة 

 
حيىي بن  /املسمى حلية األبرار وشعار األخيار يف تل)يص الدعوات واألذكاراألذكار، 

 1439القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ حتقيق حافظ عاشور حافظ. 676شرف النووي )ت 
 ص. 592هـ؟، 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالعزيز.كرم مجعة   /األذكار اليومية من صحيي السنة النبوية
 ص. 120م، ،  2019هـ،  1440

 
بريوت: دار الكتب العلمية،  -مسري أسعد الشاعر.األربعون اإلدارية من األربعني النووية/ 

 ص. 176هـ،  1439
 

 ص. 20عبدالقادر حسن اجلريري، األربعون الثالثية من األحاديث النبوية/ 
 هـ. 25/10/1439األلوكة بتاريخ نشر يف شبكة 
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 ص. 18عبدالقادر حسن اجلريري، األربعون الثنائية من األحاديث الصحيحة النبوية/ 
 هـ. 6/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 هـ.1436عم ان: دار اجلنان،  -علوي حامد شهاب الدين. /أربعون حديثًا يف األدب النبوي

 
]الرايض: مدار القبس[،  -عبدالعزيز بن حممد السدحان. /الرتبية واملنهجا يف أربعون حديثً 

 ص. 126م،  2017هـ،  1438
 

الرايض: دار  -أليب جابر ]هكذا فقط على الغالف[.األربعون حديثًا يف فضائل األعمال/ 
 هـ. 1440الصميعي، 

 
الرايض:  -الف[.أليب جابر ]هكذا فقط على الغاألربعون حديثًا يف فضل القرآن وآدابه/ 

 هـ. 1440دار الصميعي، 
 

عم ان:  -اندر بن حممد غازي العنبتاوي. /أربعون حديثًا يف نزول القرآن على سبعة أحرف
 هـ؟ 1439الدار األثرية، 

 يليه له: احلجة يف نزول القرآن على سبعة أحرف.
 

أربعون حديثًا من الصحا  واحلسان يف قواعد األحكام الشرعية وفضائل األعمال والزهد 
حممد بن  هـ(؛ حتقيق 911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت وغري ذلك/ 
 م. 2017هـ،  1438املنصورة: دار اللؤلؤة،  -جودة امليهي.

 
 ص. 17عبدالقادر بن حسن اجلريري، األربعون اخلماسية من األحاديث الصحيحة النبوية/ 

 هـ. 22/12/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 ص. 21، عبدالقادر حسن اجلريري /األربعون الرابعية من األحاديث الصحيحة النبوية
 هـ. 26/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
عبدهللا سراج الدين  م/من جوامع كلمه وخطبه صلى هللا عليه وسل :األربعون السراجية

 /مكتبة دار السمان إستانبول: -.اعتىن هبا حممد بسام حجازي هـ(؛ 1422)ت  احلسيين
 هـ. 1439

 
 ص. 38السيد مراد سالمة، األربعون السماوية من أحاديث صفوة البشرية/ 

 هـ.. 13/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر  /األربعون العالية ملسلم على الب)اري يف صحيحيهما
أبو ظيب: مؤسسة بينونة للنشر،  -هـ(؛ حتقيق عبداجمليد مجعة اجلزائري. 852العسقالين )ت 

 هـ. 1436
 هـ. 1405بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،  -وسبق بتحقيق كمال يوسف احلوت.

 
عم ان: دار  - أمحد.مظفر أمحد املوصلي، حيىي حسنياألربعون الغ ائية يف السنة النبوية/ 

 هـ. 1438غيداء، 
 

هـ(؛ حتقيق السيد عزت  656زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت األربعون يف األحكام/ 
 هـ. 1422القاهرة: دار احلرمني،  -املرسي، حممد عوض املنقوش.

 
 ص. 68صنعاء: دار اآلاثر،  -.علي بن أمحد بن حسن الرازحين/ الوالدي ألربعون يف برر ا

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/11746/
http://www.dar-alathar.com/list.php?listby=5&autID=36
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شـــهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العســـقالين  /املســلم األربعون يف ردع اجملرم عن ســبرِّ 
هــــــــــــــــــــ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -هــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق مجال حممد حممود. 852)ت 

 ص. 192م، 2019
 

 هـ؟ 1440الكويت،  -مشاري بن حممد املطريي. /األربعون يف الرؤى واألحالم
 
صنعاء: دار اآلاثر،  -.علي بن أمحد بن حسن الرازحي /ألربعون يف الصرب على األذىا

 ص. 131
 يليه: األسباب املعينة على الصرب يف دفع األذى/ البن تيمية.

 
دمشق: دار  -انصر بن خليفة اللوغاين. /األربعون الكلية يف الت ييل على األربعني النووية

 ص. 152 م، 2018 ،؟هـ 1439، الغواثين للدراسات القرآنية
 

 /األربعون الكيفانية، املسماة إيقاظ اهلمة يف ذكر أربعني حديثًا مما اتفق عليه الستة األئمة
اجلزائر: دار الفرقان. )ذكر أنه سيصدر منذ شهر إبريل  -حممد توفيق بن عمار الكيفاين.

 م(. 2018
 

حاكم املطريي، د. ت، األربعون املتواترة يف فضائل إسطنبول الفاخرة: جزء حديثي/ 
 ص.196

 هـ( 1440)منشور يف الشبكة العاملية، وجدته يف عام 
 

 ص.15عبدالقادر حسن اجلريري، األربعون املفردة السنية من األحاديث الصحيحة النبوية/ 
 هـ. 30/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 

http://www.dar-alathar.com/list.php?listby=5&autID=36
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األربعون املنت)بة من أحاديث توحيد ابن خزمية املستع بة للشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن 
 ص. 184هـ،  1436ريخ املقدمة الرايض، أت -انتخبها أمحد بن عبدالرزاق العنقري. /السعد

 العنوان من اخلارج: األربعون املنتخبة...
 

 ص. 15عبدالقادر حسن اجلريري،  /األربعون املئوية من األحاديث الصحيحة النبوية
 هـ. 6/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 ص. 55حاكم املطريي، األربعون النبوية يف األحكام السياسية/ 

 هـ. 1440مرفوع على الشابكة، بدون أتريخ، رأيته يف ربيع األول 
 

هـ،  1440ان الكبيسي، اتريخ املقدمة بمجعها زكراي شع /ضاألربعون النبوية يف سلوة املري
 .ص. )نسخة إلكرتونية( 15

 
مجعها وعلق عليها زكراي شعيب األربعون النبوية يف السنة النبوية: السنة يف السنة.../ 

 ص )نسخة إلكرتونية(. 82هـ،  1440الكبيسي، 
 

هـ(؛ حتقيق قصي احلالق، أنور الشيخي  676حيىي بن شرف النووي )ت األربعون النووية/ 
 ص. 176هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -الداغستاين.

 
ب مع زايدات ابن رج هـ(؛ 676)ت  النووي حيىي بن شرف حميي الدين /األربعون النووية

 ص. 127احلنبلي؛ حتقيق الشربيين فايق الشربيين، 
 هـ(. 21/6/1440اريخ )نشر يف شبكة األلوكة بت

 
جدة: دار  -إبراهيم بن شعيب املالكي. /األربعني األسوة يف األحاديث الواردة يف النسوة

 ص. 192هـ،  1434املنهاج، 
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دروس النصيحة يف  يليه للمالكي نفسه: التفريج السديد لقواعد التخريج ودراسة األسانيد؛
 املوضوعات الصرحية.

 
هدية ذوي األلباب يف فضائل عمر بن اخلطاب عليه رضوان الكرمي ... األربعني، املسمى 

هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز بن حلمي  590أليب اخلري أمحد بن إمساعيل القزويين )ت  /الوهاب
هـ )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛  1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -مكي.
344.) 

 
د. م:  -مهند بن كرمي الربيعي. /التداوي ابلطب النبوي والرقية الشرعيةاألربعني النبوية يف 
 ص. 50هـ،  1439مكتبة كلمة للنشر، 

 هـ. 28/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت  /األربعينيات يف احلديث النبوي الشريف

م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب،  -وش.هـ(؛ حتقيق ماهر أديب حب   940
 ص.224

 
أليب القاسم علي بن احلسن بن أشنويه اليزدي  /إرشاد الساري إىل اختصار صحيي الب)اري

 هـ.  1438دمشق: دار الكمال املتحدة،  -.2ط -هـ(. 512)ت 
 )طبعة حمققة(

 
ـــــــــــــ(؛ بعناية  923أمحد بن حممد القسطالين )ت  /إرشاد الساري لشر  صحيي الب)اري هـ

 مج. 10هـ،  1439إستانبول؛ بريوت: دار الغواثين،  -حممد زهري انصر الناصر.
 

 -؛ دراسة وحتقيق مجيل بن دراج احلسن.لقسطالينل /إرشاد الساري لشر  صحيي الب)اري
 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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من بداية شرح ابب الصالة يف الكعبة من كتاب احلج، إىل هناية شرح ابب من ساق البدن 
 معه من كتاب احلج.

 
 /شيوخ والعلماءإرشاد النبالء إىل إجازات العالمة رضى هللا حممد امل)تار السوسي من ال

 هـ.  1440املغرب: املعد ،  -مجع وتصنيف ونشر رضى هللا عبدالوايف املختار السوسي.
 

اعتىن به حممد ؛ هـ( 1396حممد شفيع الديوبندي )ت االزدايد السين على اليانع اجلين/ 
األواخر )لقاء العشر  -ص. 79هـ،  1439دار البشائر اإلسالمية، بريوت:  -سعيد احلسيين.

 (.340ابملسجد احلرام، 
 

ـــ،  1437؟: العصرايت للنشر، اتريخ املقدمة  -معتز عبدلرمحن. /أزمة الب)اري ص. 205هـ
 )نسخة إلكرتونية(.

 
حممد إبراهيم  /أساليب االحتياط يف احلكم على احلديث: دراسة استقرائية حتليلية

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار اإلحسان،  -العشماوي.
 

بريوت: دار  -حممد صديق.أساليب التحفيز الرتبوية يف السنة النبوية: دراسة موضوعية/ 
 هـ. 1439املقتبس، 

 
وأسامي من رووا عنهم وكناهم  أسامي شيوخ الب)اري وكناهم وأنساهبم وتواريخ وفياهتم

هـ(؛ حتقيق حسنني سلمان  650غ اين )ت رضي  الدين احلسن بن حممد الصوأنساهبم/ 
 ص. 304هـ،  1437دمشق: دار الكمال املتحدة،  -مهدي.

 
دار إبراهيم السعودية:  -فوزي عبدالصمد فطاين.أسانيد الفطانيني يف رحاب البلد األمني/ 

 ص. 152هـ،  1440، حممد السعيدي
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أسباب اختالف الرواايت عند اإلمام حيىي بن معني جرًحا وتعدياًل وقرائن الرتجيي بينها/ 

 هـ. )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام،  -حسن بن إبراهيم السلمان.
 

هدى بن  /اأمنوذجً  الرواة وتضعيفها: سبب حاديثاألتصحيي  ثني يفدرِّ احمل فالاخت أسباب
 هـ )حبث لنيل شهادة اإلجازة يف علوم الدين(. 1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عائشة.

 
عىن: مجع تركييب لنصوص الشاطيب وتطبيقها املحكام بني اللفظ و ألأبحاديث ا اللستداال

فاطمة الزهراء  /دقيق العيد البن "حكاماألحكام شر  عمدة األإحكام "على كتاب 
 هـ )حبث شهادة التأهيل للعلوم اإلسالمية(. 1437الرابط: دار احلديث احلسنية،  -املتقي.

 
الرايض: جامعة  -فهد بن سعد األمحري.االستدالل ابلسنة على إثبات القواعد الفقهية/ 

 هـ )ماجستري(. 1437اإلمام، 
 

الرأي فيما تضمنه املوطأ من معاين  االست كار مل اهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار
أليب يوسف عمر بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب  /ختصارواآلاثر وشر  ذلك كله ابإلجياز واال

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم خلف شخور. 463)ت 
 هـ )دكتوراه(. 1440

هناية ابب قصر الصالة يف السفر من بداية ابب إمتام املصلي ملا ذكر إذا شك  يف صالته، إىل 
 .من كتاب قصر الصالة

 
فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  االست كار مل اهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار

بن عبدالرب  القرطيب؛ دراسة وحتقيق أمحد ال /ختصارواآلاثر وشر  ذلك كله ابإلجياز واال
 هـ )دكتوراه(. 1440إلسالمية، املدينة املنورة: اجلامعة ا -عبدهللا املخرمي.
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من بداية ابب الوضوء من املذي من كتاب الطهارة، إىل هناية ابب ما يفعل من سلَّم من 
 ركعتني ساهًيا من كتاب الصالة.

 
فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  االست كار مل اهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار

؛ دراسة وحتقيق سامر بن بن عبدالرب  القرطيبال /ختصارواآلاثر وشر  ذلك كله ابإلجياز واال
 هـ )دكتوراه(. 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد شنار.

 من بداية ابب الركاز من كتاب الزكاة، إىل هناية ابب قضاء التطوع من كتاب الصيام.
 

فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  األقطاراالست كار مل اهب فقهاء األمصار وعلماء 
عبدالرب  القرطيب؛ دراسة وحتقيق عبدالرمحن  البن /ختصارواآلاثر وشر  ذلك كله ابإلجياز واال

 هـ )دكتوراه(. 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مشاري احلمود.
ما جاء يف اللعان من كتاب من بداية ابب إرخاء الستور من كتاب النكاح، إىل هناية ابب 

 الطالق.
 

االســـــــتفهام اإلنكاري وداللته وأثره على األحكام الفقهية من خالل صـــــــحيحي الب)اري 
م،  2016هـــــــــــــــــــــ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -الســــــيد عبدالعال حممود رضــــــوان. /ومســــلم

 ص )ماجستري(.355
 

هـ(؛ اعتىن  1014علي بن سلطان حممد القاري )ت  /األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة
 ص.  384هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -به حممود أمني السيد.

 
الرايض: دار  -حممــد بن عبــدهللا العمري. /أســــــــــطورة الكليين وكتــابــه الكــايف: عر  ونقــد

 م )أصله رسالة جامعية(. 2019هـ،  1440العقيدة، 
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يوسف عبدالفتاح  /حق الصدارة يف صحيي مسلم: دراسة و صفية حتليليةمساء اليت هلا األ
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 201هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -األسطل.

 
أليب عبدهللا  /أسهل املقاصد حللية املشايخ ورفع األسانيد الواقعة يف مروايت شي)نا الوالد

تطوان:  -.حتقيق رشيد قباظ ؛هـ(1113)ت در الفاسيحممد الطيب بن حممد بن عبد القا
 هـ )دكتوراه(. 1437كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 
أسئلة األعراب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مجًعا وتصنيًفا وخترجًيا ودراسة من الكتب 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -بالل مصطفى علوان. /التسعة
 

 -وليد بن خالد اجلراد.سؤال وجواب حول احلجامة.../  100أسئلة شائعة حول احلجامة: 
 (.2هـ )سلسلة احلجامة: السنة النبوية املهجورة؛  1439بريوت: دار املقتبس، 

 
 838جالل الدين حممد بن عبدهللا القايين )ت  /إشراقات األصول يف علم حديث الرسول

هـ  1439الكويت: جامعة الكويت: كلية الشريعة،  -.يوسف عبدالرحيم املهيينهـ(؛ حتقيق 
 )ماجستري(.

  ، والتعديل من عند حممد خري، ترجيًحا[أيب حممد جالل بن حممد]ابسم: 
 

 عبدالعظيم احلويين. للقايين؛ حتقيق عمرو /إشراقات األصول يف علم حديث الرسول
 هـ(. 1440حمرم  15) 3نشر يف )جملة الرتاث النبوي( ع

 
الرايض: جامعة  -حممد بن عبدهللا الشهراين. /األشربة املنهي عنها: دراسة حديثية موضوعية

 هـ. )ماجستري(. 1440اإلمام، 
 

 هـ. 1439الرايض: مركز احملتسب،  -صادق حممد اهلادي. /أصالة الرفق يف احلسبة النبوية
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مجعها ورتبها وخرج نصوصها وعلق  /سانيد ابن عباس وابن مسعود وجابر وعقبةأصي أ

 ص. 136، هـ 1440املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -خليل بن إبراهيم مال خاطر.عليها 
ريف بتمويل من كرسي الشيخ صاحل بن حممد عوض بن الدن ألصح الصحيح يف احلديث الش

 جبامعة طيبة.
 

وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب أصي أسانيد أيب بكر الصديق 
مجعها ورتبها وخر ج  /رضي هللا تعاىل عنهم وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف

عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -نصوصها وعلق عليها/ خليل بن إبراهيم مال خاطر العزامي.
 ص.  144هـ،  1438

 
خليل بن إبراهيم مال مجعها ورتبها وخرج نصوصها وعلق عليها  /أنس بن مالكسانيد أصي أ

 ص. 216، هـ 1440املدينة املنورة: جامعة طيبة، ] -خاطر.
بتمويل من كرسي الشيخ صاحل بن حممد عوض بن الدن ألصح الصحيح يف احلديث الشريف 

 .[جبامعة طيبة
 

 هـ. 1435مصر،  -سامي الدوانسي.أصول علم احلديث/ 
 

 -فاحل عبدهللا ارتيبان. /أضواء على كتب املفسرين وشررا  احلديث: القدماء واملعاصرين
 هـ. 1439مكتبة اإلمام الذهيب، الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: 

 
 -صــــــالح بن علي الزاي ت. /إطالقات مصــــطلي جوَّده عند احملدرِّثني حي  اية القرن الرابع

 م. 2019هـ،  1440الرايض: دار العقيدة، 
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العبيكان الرايض:  -أتليف وتصــــــــــــــميم ســـــــــــــــامي بن عبدهللا املغلوث.أطلس أعالم احملدرثني/ 
 هـ. 1440، للنشر
 

غزة: اجلامعة  -جهاد عابد القرعان. /االعت ار يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 206م،  2017هـ،  1439اإلسالمية، 

 
هـ؟،  1426القاهرة: دار الفكر العريب،  -عبداحلفيظ الفرغلي القرين. /إعجاز البيان النبوي

 ص. 176م،  2005
 

الكويت: جامعة  -علي السيد الباز.ريعي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية/ اإلعجاز التش
 م. 2018هـ،  1440الكويت، جملس النشر العلمي، 

 
ار الفاروق لالستثمارات د القاهرة: -يوسف رشاد.اإلعجاز النبوي يف الفنت واملالحم/ 

 ص. 487، الثقافية
 

هـ( يف ضوء علل احلديث البن  264الرازي )ت إعالل احلديث عند احلافظ أيب زرعة 
ص. )أصله  600هـ، حنو  1437زكراي شعبان الكبيسي،  /أيب حامت: دراسة نظرية تطبيقية

 رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(.
 

غزة: اجلامعة  -خالد موسى أبو العال.: دراسة وصفية حتليلية/ اإلعالل يف موطأ اإلمام مالك
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 245هـ،  1439اإلسالمية، 

 
دمشـــق: دار املنهاج  -نور الدين عرت.إعالم األانم شــر  بلوغ املرام من أحاديث األحكام/ 

 مج. 4هـ،  1439القومي، 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق  809يوسف بن احلسن ابن خطيب املنصورية )ت  /اإلعالم بفوائد اإلملام
 هـ )دكتوراه(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -سلطان بن معيوض العصيمي.

 من أو ل ابب آداب قضاء احلاجة، إىل هناية ابب شروط الصالة.
 )يف أحاديث األحكام(

 
حممد بن إبراهيم النعيم  /أمر ابإلكثار منهاأعمال أكثر منها النيب صلى هللا عليه وسلم، أو 

 .هـ 1440الرايض: مدار الوطن للنشر،  -هـ(. 1436)ت 
 

هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة،  -علي جاد هللا.إعمال الفكر بعلل أحاديث قنوت الوتر/ 
 م. 2018

 
 -مىن زهدي سليمان.أفراد اإلمام مسلم بن احلجاج عن الكتب التسعة: دراسة حتليلية/ 

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439عم ان: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، 
 

األفعال الكالمية يف اخلطاب النبوي: دراسة حنوية تداولية اتصالية: األربعون النووية 
ص  318م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -مروة حممد النشمي.أمنوذًجا/ 
 )دكتوراه(.

 
حممد األفعال املزيدة يف صحيي الب)اري يف كتايب اإلميان وتفسري القرآن: دراسة داللية/ 

 ص )ماجستري(. 354م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -كامل حممد علي.
 

 -وضحة بنت محود العبدهللا. /األفعال املنهي عنها يف العقيدة: دراسة حديثية موضوعية
 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام، 
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حممد بن أمحد هاب الدين نظم ش /ملسو هيلع هللا ىلصول يف نظم علوم حديث الرسول أقصى األمل والس  
مكة املكرمة: دار طيبة  -؛ اعتىن به حممد بن أمحد آل رحاب.(693 اخلويي الشافعي )ت

 هـ. 1439اخلضراء، 
 .( بيت1610نظم فيه كتاب شيخه ابن الصالح يف علوم احلديث، يف )

 
 /أقوال الكرماين يف التفسري من خالل كتابه "الكواكب الدراري شر  صحيي الب)اري"

 هـ. )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام،  -ربيع بن عبدهللا الربيعان. مجع ودراسة
 من أول سورة الفاحتة، إىل آخر سورة ايسني.

 
هـ(؛ شرح وحتقيق  996زكراي بن حممد األنصاري )ت  /اإلكليل النادي شر  سنة اهلادي

 ص. 336م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -كامل عويضة.

 
اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سوى من ذكر يف هت يب 

هـ(؛ حتقيق  765أليب احملاسن مشس الدين حممد بن علي بن محزة احلسيين )ت  الكمال/
 م. 2017هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -عبداملعطي أمني قلعجي.

 
رضــــــــــــــا عبداحلليم  /أحاديث صـــــــــــحيي الب)اري: دراســـــــــــة داللية ومعجمألفاظ احلياة االجتماعية يف 

 ص )ماجستري(. 493م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالعال.
 
غزة: اجلامعة  -حممود حممد البيك. /دراسة حنوية وداللية لفاظ الزمان يف صحيي الب)اري:أ

 الدكتوراه(.هـ )حبث مكمل لرسالة  1438اإلسالمية، 
 

بريوت: دار املقتبس،  -انفذ حسني محاد. /إملاحات يف علوم احلديث ومناهج احملدرِّثني
 هـ. 1440
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 -عبدالصادق بن خلكان. /اإلملام مبا يف تيمم النيب صلى هللا عليه وسلم من األحكام
 هـ؟ 1438مراكش: النبالء للكتاب، حنو 

 
أليب الفضل حممد بن حممد بن  /املؤيدية: وهي سبعون جملًسا حديثيًّااألمايل احملبية ابملدرسة 
الرايض: جامعة امللك سعود،  -هـ(؛ حتقيق حسن حممد عبه جي. 890الشحنة )الصغري( )ت 

 هـ.  1439
 

املنتظم يف اتريخ امللوك "اإلمام ابن اجلوزي ومنهجه يف اجلر  والتعديل من خالل كتابه 
ـــــــــــــ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -بدهللا انفذ أبو عوكل.ع /هــــــــــ( 597)ت  "واألمم هـ
 ص )حبث مكمل لرسالة الدكتوراه(. 229م،  2018

 
غزة: اجلامعة  -هنى عصام أبو هاشم. /مام ابن العراقي وجهوده يف احلديث وعلومهاإل

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 225م،  2018هـ،  1439اإلسالمية، 
 

غزة:  -أمحد رضوان النخالة. /يف اجلر  والتعديل همنهجو ادي نبن جعفر بن املاإلمام أمحد 
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 292م،  2017هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
مع حتقيق كتابيه "الشجرة يف أحول الرجال"  اإلمام اجلوزجاين ومنهجه يف اجلر  والتعديل،

فيصـــــــــل آابد: حديث  -دراســـــــــة وحتقيق عبدالعليم عبدالعظيم البمســـــــــتوي. /و"أمارات النبوة"
 ص. 477م،  1990هـ،  1411أكادميي؛ الرايض: دار الطحاوي، 

 ص. 475م،  2010هـ،  1431طبعة أخرى: القاهرة: مؤسسة تبوك للنشر، 
 

ته هـ: سري  429اإلمام احملدرِّث أبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي األندلسي املتوىف سنة 
 هـ؟1440املغرب،  -ايسني أزجك اغ املكناسي. /ودراسة عن أهم املسائل العقدية املنسوبة إليه
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غزة:  -محزة سعيد القمحاوي. /مام حممد بن حيىي ال هلي ومنهجه يف اجلر  والتعديلاإل
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 268م،  2016هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
؛ بريوت: تونس: دار سحنون -روشو.بن حممد اهلادي  /النسائي ومنهجه يف السنناإلمام 

 .ص 480 م، 2016 هـ، 1437، دار ابن حزم
 

 -أمحد سيد هتامي )أمحد احلداد(. /إمتاع اجلنان مبا صي من أحاديث يف فضائل القرآن
 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
القاهرة: دار  -لقمان احلكيم اإلندونيسي األزهري. /احلديثإمداد املغيث بتسهيل علوم 

 ص. 222هـ،  1438الصاحل، 
 

األمر ابحملافظة على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع وحمداثت األمور، والرتغيب يف 
برهان الدين إبراهيم بن حممد  /اتباع الكتاب والسنة والرتهيب من تركهما وارتكاب البدع

 هـ(؛ حتقيق حسني عكاشة. 900الناجي )ت 
 هـ( 1440)رجب  4نشر يف جملة )الرتاث النبوي( ع

 
 1350إمساعيل بن يوسف النبهاين )ت  /أنس احملبني شر  "خمتصر راي  الصاحلني للنووي"

 ص. 347هـ،  1426عم ان: دار الرواد،  -هـ(؛ اعتىن بشرحه أنور حممد سعيد السعدي.
 ،ملصنفه ومرتبه العالمة يوسف النبهاين "هتذيب النفوس يف ترتيب الدروس"شرح لكتاب 

 ".خمتصر رايض الصاحلني"املعروف بـ 
 

دمشق؛ بريوت: دار  -سيد عبداملاجد الغوري. /اترخيه وفرقه ودوافعه :إنكار السنة النبوية
 ص. 184م،  2018هـ؟،  1440ابن كثري، 
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بريوت: دار املقتبس،  -.ماشيا ومينغ /إمنا: مواقعها وأسرارها البالغية يف سنن ابن ماجه
 جـ )أصله رسالة علمية من جامعة األزهر(. 2هـ،  1439

 
حتقيق  هـ(؛ 741حممد بن أمحد بن جزي الكليب )ت  /األنوار السَّنية يف األلفاظ الس نية

 ص. 224م، ،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حممد شايب شريف
يف العقائد والعبادات واملعامالت والرقائق واألذكار  حديث نبوي شريف (800)أكثر من 

 وغري ذلك.

 
حافظ زبري علي زئي )ت  /أنوار الصـــــــــحيفة يف األحاديث الضـــــــــعيفة من الســـــــــنن األربعة

 ص.  738هـ،  1432أتيك، ابكستان: مكتبة احلديث،  حضرو -.2ط -هـ(. 1435
 
 شبيلياإلبن زرقون حممد بن سعيد  هللايب عبدأل /ست كاراالنتقى و املنوار يف اجلمع بني األ
هـ 1432الرابط: دار احلديث احلسنية،  -ق إبراهيم آيت وغوري.تقدمي وحتقي (؛هـ 586 ت)

 )دكتوراه(.
 .ق والرضاعالكتب النكاح والط

 
 -ق إبراهيم بن عبال.تقـدمي وحتقي ؛بن زرقونال /ســــــــــت كاراالنتقى و املنوار يف اجلمع بني األ

 هـ )دكتوراه(. 1430الرابط: دار احلديث احلسنية، 
 .إىل كتاب القراض ،من كتاب البيوع

 
ق واستنتاج رشيد وحتقيدراسة  ؛بن زرقونال /ست كاراالنتقى و املنوار يف اجلمع بني األ

 هـ )دكتوراه(. 1439الرابط: دار احلديث احلسنية،  -كرموت.
 .إىل آخر كتاب اجلهاد ،كتاب الزكاةمن  
 



34 
 

الرابط:  -ق سعيد فراج.تقدمي وحتقي ؛بن زرقونال /ست كاراالنتقى و املنوار يف اجلمع بني األ
 هـ )دكتوراه(. 1433دار احلديث احلسنية، 
 .إىل كتاب اجلنائز ،ةالمن كتاب وقوت الص

 
أدهم  /االهتمام أبمر املسلمني من الناحية االجتماعية يف السنة النبوية: دراسة موضوعية

ص )حبث مكمل  281م،  2017هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عاشور النجار.
 لرسالة املاجستري(.

 
الدمام:  -حممد عبدهللا حياين.أمهية دراسة طبقات أصحاب الشيوخ ومميزات الصاحب/ 

 هـ[. 1437]اتريخ اإليداع  املؤلف،
 

عبدهللا األوامر النبوية امل)تلف يف داللتها يف كتايب الطهارة والصالة: دراسة فقهية تطبيقية/ 
مج. )أصله رسالة دكتوراه من  2هـ،  1440الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -بن علي الفايز.

 هـ(. 1436جامعة امللك سعود ابلرايض، 
 

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار الصاحل،  -مصطفى أبو زيد حممود. /األوائل األزهرية
 ومعها: األسانيد املصرية لألوائل األزهرية/ للمؤلف نفسه.

 
 409عبدالغين بن سعيد األزدي )ت األوهام اليت يف مدخل أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري/ 

 هـ. 1439املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان.
 

أوهام الرائد يف مجع الصــــحيحني والزوائد: وقفات مع أحوال احملدرِّثني واســــتدراكات على 
ــــــــــــــــــــ؟،  1427الرايض: مكتبة املزيين،  -ذايب بن ســــــعد الغامدي. /دورات حفظ الســـــنة هـ

 ص.120
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أليب  /اإليضا  والتبيني فيما فات احلافظ ابن حجر من األعالم يف أتليفه يف املدلسني
هـ(؛ حتقيق حامت بن حممد فتح  1185إدريس بن حممد العراقي الفاسي احلسيين )ت العالء 

 هللا املغريب.
صفر  -)حمرم  16-15ع 2نشر يف النشرة الشهرية )جمموعة املخطوطات اإلسالمية( س

 .95 -46هـ( ص ص  1440
 

تقدمي  ـ(؛ه 532)ت الداين أمحد بن طاهر العباس  أليب /أاء إىل أطراف أحاديث املوطاإلمي
 هـ )دكتوراه(. 1429الرابط: دار احلديث احلسنية،  -فنيدة احلديوي. وحتقيق

 
هـ(؛ حتقيق اندر بن عمر بلطه  235أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة )ت  /اإلميان
 ص. 160م،  2016هـ؟،  1438دمشق: دار طيبة،  -جي.

 
 (ب)

 
اإلسكندرية: الدار  -حممد رسالن. /الطب والنبورةالبحث القيرم فيما كتب ابن القيرم يف 

 ص. 286م،  2017هـ،  1438العاملية للنشر، 
 

 - 1320)بن الصديق الغماري بن حممد أمحد  /البحر العميق يف مروايت ابن الصديق
 هـ )دكتوراه(. 1439الرابط: دار احلديث احلسنية،  -األمني اقريور. دراسة وحتقيق هـ(؛ 1380

 
بداية املنة شر  "مخسمائة سنرة من سنن الصالة على م هب اإلمام الشافعي"  حملمد بن 

القاهرة: دار الصاحل،  -لقمان احلكيم اإلندونيسي. /هـ( 1432علوي العيدروس )ت 
 م. 2016هـ،  1437
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ظافر بدر الدين العيين وجهوده الفقهية يف كتابه "عمدة القاري شر  صحيي الب)اري"/ 
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -هاشم حممد صاحل.

 
أليب علي عبدالكرمي بن عبدالنور بن البدر املنري الساري يف الكالم على صحيي الب)اري/ 

القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق ودراسة خالد عبدالعظيم نيازي شريف. 735منري احلنفي احلليب )ت 
 مج. )ماجستري(. 2هـ،  1440معهد البحوث والدراسات العربية، 

 اجلزء الثاين: كتاب العلم.
 

عم ان:  -بن عيد اهلاليل.ســـــــــــليم  /ب ل اجملهود يف مروايت قتال اليهود: رؤية اســــــــرتاتيجية
ص. )نســـخة  62م،  2018هـــــــــــــــــ،  1439مركز الســـلف الصـــاحل للدراســـات االســـرتاتيجية، 

 إلكرتونية(.
 

 -عبدالعاطي حميي الشرقاوي. هـ(؛ حتقيق 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  /برر الوالدين
 هـ. 1440الرقمية، عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات مصر:  -، مزيدة ومنقحة.2ط
 

 -ط، مصـــــــــــححة حمررة مضـــــــــــبوطة. -؛ حتقيق عبدالعزيز حلمي مكي.ريللبخا /برر الوالدين
 هـ؟ 1440القاهرة: دار الذخائر، 

 ملحق به: األحاديث اليت رواها اإلمام البخاري يف بر  الوالدين خارج جزئه.
 

 -مساعد بن حامد الزهراين. /براعة اخلتم عند اإلمام الب)اري يف كتابه اجلامع الصحيي
 م. 2018هـ؟،  1440الكويت: دار الضياء، 

 
حممد علي حممد  /صيلية موضوعية: دراسة أتةيف ضوء السنة النبوي ةغوية العصبيلالربجمة ال

ص )حبث مكمل لرسالة  441م،  2018هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عوض.
 املاجستري(.
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 /ودراسة امجعً  :وطـأاملل المام مالك من خاإلستحسان ومستنداهتا عند االبعض مسائل 
هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم  1434الرابط: دار احلديث احلسنية،  -فؤاد القطاري.

 اإلسالمية(.
 

مصر:  -هاين حممد علي الطنطاوي. /بغية ذوي الفطن والقيم يف ختريج أحاديث إيقاظ اهلمم
 هـ؟. 1439عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، 

 
أحكام إجازة القراءة والسماع عن بعد ومن وراء بغية الطالب يف رفع االرتياب يف بيان 

 هـ. 1437البليدة، اجلزائر: دار اإلمام مالك، حنو  -أمحد بن عبدالرزاق العنقري. /حجاب
 

عبداحلميد بالغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته يف الكتب الستة: مجع وختريج ودراسة/ 
هـ )حبث مكمل لرسالة  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -عبدالرازق شيخون.

 الدكتوراه(.
 

 -إبراهيم بن عبدهللا الغامن؛ تفريغ ومجع مسر بنت حممد األرانؤوط. /بالغة آية وحديث
 ص. 384م،  2017هـ،  1438]الرايض: مكتبة التوبة[، 

 
لقاهرة: اهليئة العامة ا -خالد علي حسن داود.بالغة احل ف يف احلديث النبوي الشريف/ 

 ص. 229م،  2016هـ،  1437لقصور الثقافة، 
 

شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب اخلري املرحومي بلوغ األمنية يف "إمنا األعمال ابلنية"/ 
مصر: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات  -هـ(؛ حتقيق حسام صالح الضرغامي. 1112)ت 

 هـ؟ 1440الرقمية، 
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يليه: إجازة من املصنف ألحد تالمذته فيها ذكر كثري من شيوخه وبعض الكتب اليت درَّسها 
 ابملدرسة النجمية.

 
مكة  -؛ حتقيق عمر عبدالعزيز خياط.للمرحوميبلوغ األمنية يف "إمنا األعمال ابلنية"/ 

 هـ )ماجستري(. 1433املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

ــــــــــــــــــ(؛ بعناية  852أمحد بن علي بن حجر العســــقالين )ت  /بلوغ املرام من أدلة األحكام هـ
 هـ؟ 1439بريدة: املركز،  -مركز املؤصل.

 معه ملحقان: 
 زايدات احملرر يف احلديث البن عبداهلادي.

 زايدات عمدة األحكام لعبدالغين املقدسي.
 
 /نو ســــــعادة املرســــــيون ورايدهتم يف خدمة اجلامع الصــــــحيي لإلمام الب)اري يف األندلسب

ـــــــــ،  1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -حممد بن زين العابدين بن رستم. م،  2017هـ
 ص. 120

 
 -وائل حممد رمضان أبو عبية اليماين. /بيان االلتباس يف حديث "أمرت أن أقاتل الناس"

 ص )دار األمل للطباعة، مصر(. 67هـ،  1438]اليمن[: املؤلف، 
 

 (ت)
 

هـ(؛ رواية أيب احلسن حممد بن سهل  256حممد بن إمساعيل البخاري )ت التاريخ الكبري/ 
البصري الفسوي؛ مقابلة برواية ابن فارس الدالل، وجزء من رواية عبدالرمحن بن الفضل 

الرايض: الناشر املتميز،  -الفسوي؛ حتقيق حممد بن صاحل الدابسي، مركز شذا للبحوث.
  هـ؟ 1440
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حممد سيد شحاتة،  /كام املتعارضة من خالل السنة النبويةأتصيل املوازانت بني األح

 ص.49
 هـ. 5/2/1440نشر يف ملف بشبكة األلوكة بتاريخ 

 
 "مشكل احلديث كتاب:  اللوهم ظاهرها ابلتشبيه من خامل حاديثألشعري لاألالتأويل 
الرابط: دار  -أمني مزراريس. /وصفية حتليلية دراسة(: هـ 406 ت) بن فوركالوبيانه" 

 هـ )حبث لنيل شهادة اإلجازة يف علوم الدين(. 1433احلديث احلسنية، 
 

اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -وائل حافظ خلف. /تبسم النيب صلى هللا عليه وسلم
 ص. 131هـ،  1437

 )وسبق طبعه يف دار الكتب العلمية ببريوت(
 

املنصورة: دار  -ماهر ايسني الفحل. /السجدتنيالتبيان يف وهم من قال برفع اليدين بني 
 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 

 
 هـ؟1439تونس: دار املازري،  -عماد بن حسن املصري الظاهري. /التبيني يف أوهام احملدرِّثني

 
عبدالسالم بن حممد التتبع ألوهام حيىي بن حيىي الليثي يف روايته ملوطأ اإلمام مالك/ 

 هـ. 1440الكويت: ركائز للنشر،  -الشويعر.
 

 -.جعفر أمهديا/ صحيي مسلم منوذجً : التجريي ابلبدعة وأثره يف احلكم على احلديث
 هـ )دكتوراه(. 1437الرابط: دار احلديث احلسنية، 
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 -صالح فتحي هلل. /األصل املعتمد يف الطبعة السلطانية من صحيي الب)اريحترير 
 هـ. 1439القاهرة: معهد املخطوطات العربية، 

 
هـ(؛ حتقيق حسني خانصو، حممد  200ضرار بن عمرو الغطفاين )ت حنو التحريش/ 

 ص. 153هـ،  1435إستانبول: دار اإلرشاد؛ بريوت: توزيع دار ابن حزم،  -كسكني.
 ؤلف من املعتزلة مع آراء يف اجلرب. والكتاب يف مناهج الفرق يف االستدالل ابحلديث.امل
 

 القاهرة: -إعداد قسم الرتاث بدار الفاروق.التحصينات واألذكار من كالم النيب امل)تار/ 

 ص. 36، ار الفاروق لالستثمارات الثقافيةد
 

 1353عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري )ت  /حتفة األحوذي بشــــــــــر  جامع الرتم ي
ـــــــ(؛ ضبطها وصححها خالد عبدالغين حمفوظ. ـــــــ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ هـ

 مج. 11
طبعة جديدة مصـــــــــــححة ومنقحة ومعزوة األبواب إىل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي 

 وحتفة األشراف...
 

حممد أيوب فيض هللا األندجاين؛ تقريظ مصطفى  /يف شر  خنبة العسقالين حتفة األندجاين
 ص. 166م،  2017هـ،  1438املنصورة: مكتبة اإلميان،  -سليمان الندوي.

 
ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي )ت حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل/ 

بريوت:  -عبداملطلب، علي عبدالباسط مزيد.حتقيق انفذ حسني محاد، رفعت فوزي  هـ(؛ 826
  هـ. 1440دار املقتبس، 

 
جدة: دار املنهاج،  -أمحد جابر جربان. /حتفة املريد ببعض مايل من املسلسالت واألسانيد

 ص. 660هـ،  1434
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حتفة املريد بعايل األسانيد: ثبك مروايت شي)نا احملدرث الفقيه العالمة عبدالرمحن بن سعد 

اعتىن به ودقق أسانيده بدر بن علي  /حممد العياف الودعاين فقيه الطائف ومسندهابن 
 هـ. 1439مكة املكرمة: مكتبة الفرقان،  -طامي العتييب.

 
 ص. 23السيد مراد سالمة،  /حتفة امللهوف أبحاديث اخلسوف والكسوف

 هـ. 26/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
بريدة، السعودية: مركز  -حممد بن عبدهللا القناص.حتليل املنت احلديثي: دراسة أتصيلية/ 

 م. 2019هـ،  1440تدوين للبحوث والدراسات احلديثية، 
 

 -فدوى بنت حممد النفيعي. /ختريج األحاديث واآلاثر من كتاب "التدوين يف أخبار قزوين"
 هـ )ماجستري(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 من بداية ترمجة داود بن مادة، إىل هناية ترمجة عبدالعزيز بن أمحد.
 

 954)ت  لحطاب الرعيين" لمواهب اجلليل يف شر  منت خليل"آاثر و ختريج أحاديث 
هـ  1439الكويت: جامعة الكويت: كلية الشريعة،  -إعداد عذاري حممد الشمري. /هـ(

 )ماجستري(.
 .قضيةىل هناية كتاب األإ ،قرارمن بداية كتاب اإل

 
ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب "األحكام السلطانية والوالايت الدينية" أليب 

الرايض: دار الصميعي،  -عبدهللا بن برجس آل عبدالكرمي. /هـ( 450احلسن املاوردي )ت 
 هـ. 1440

أصله رسالة ماجستري، وكانت بعنوان: األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف كتاب "األحكام 
 السلطانية والوالايت الدينية" أليب احلسن املاوردي: خترجًيا ودراسة.



42 
 

 
بيشاور:  -حممد سليم. /بن منظورختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف "لسان العرب" ال

 هـ )دكتوراه(. 1415جامعة بشاور، 

 
 /للعالمة الدمياطي البكري الشافعي "إعانة الطالبني"ختريج األحاديث الواردة يف كتاب 

 هـ )ماجستري(. 1440، جامعة امللك سعود الرايض: -.أكرب علي مشس الدين
 )حتقيق ودراسة قسم منه(

 
 /للعالمة الدمياطي البكري الشافعي "إعانة الطالبني"ختريج األحاديث الواردة يف كتاب 

 هـ )ماجستري(. 1439، جامعة امللك سعود الرايض: -زبري أمحد بن أسد هللا.
 من أول ابب البيع، إىل هناية فصل العد ة.

 
، عم ان: مركز ديبونو لتعليم التفكري -علي بن إبراهيم عجني. /التدريب على علم الت)ريج

 ص. 140م،  2009هـ،  1430
 

 -علي بن حسن العريفي.تديل الثمر يف ختريج أحاديث إجابة الدعاء عند نزول املطر/ 
 هـ. 1440البحرين: مكتبة أهل احلديث، 

 
حممد  /تدوين احلديث النبوي يف أربعة عشر قراًن: استعرا  جلهود العلماء يف ه ه الفرتة

 ص. 130هـ،  1430الكويت: مركز املخطوطات والرتاث والواثئق،  -بن إبراهيم الشيباين.
 

 -سيد عبداملاجد الغوري. /تدوين السنة النبوية وتطور التصنيف والتأليف فيها عرب القرون
 ص. 432م،  2018هـ؟،  1440دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
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أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي القزويين )ت  /التدوين يف ذكر أهل العلم بقزوين
 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق ودراسة أسامة مصطفى الواعظ. 623

 هـ. )ماجستري(.
 من بداية الكتاب، إىل هناية ترمجة حممد بن احلسن بن زايد النقاش. 

 
بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين ت كرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم/ 

 هـ. 1437إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق حممد بركات. 733)ت 
 ص. 206صنعاء: دار اآلاثر،  -وبتحقيق عبدالكرمي بن أمحد احلجوري.

 
حتقيق حممد منري بن ابن مجاعة الكناين؛  /دب العامل واملتعلمأت كرة السامع واملتكلم يف 

 ص. 184م،  2016هـ،  1437دمشق: دار الدقاق،  -عبدالفتاح احلايك.
 ص. 215هـ،  1430بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -وبتحقيق حممد مهدي العجمي.

 ص. 170فكار الدولية، عم ان: بيت األ -وبتحقيق حسان عبداملنان.
 الدمام: دار ابن اجلوزي. -وبتحقيق طارق بن عبدالواحد بن علي.

 مصر: مكتبة ابن عباس. -وبتحقيق عبدالسالم عمر علي، مكتب الضياء لتحقيق الرتاث.
 

ت كري األخيار مبا صيَّ من األذكار عن النيب امل)تار صلى هللا عليه وسلم: أذكار الصبا  
الكويت: املربة، د. ت،  -مجع وإعداد اللجنة الثقافية يف مربة اهلدى اخلريية.واملساء والنوم/ 

 ص. 22هـ،  1440حنو 
 طبع على نفقة مفاتيح اخلري وبعض فاعلي اخلري.

 
عبدالقادر مصطفى  /لم من الصنعة احلديثية إىل التبويب الفقهيتراجم أبواب صحيي مس

 م. 2018هـ،  1439، بغداد: مطبعة الوقف السين -.احملمدي
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الرابط: مؤمنون بال حدود،  -الساسي بن حممد الضيفاوي. /الرتاسل بني النيب حممد ومعاصريه
 ص. 526هـ؟،  1439

 
اعتىن به شادي  هـ(؛ 807أيب بكر اهليثمي )ت نور الدين علي بن  /ترتيب ثقات ابن حبان

هـ،  1440 صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية، -بن حممد النعمان.
 مج. 12م، 2019

 
الرايض: جامعة  -عاتكة بنت حممد العبيد. /ترشــيد االســتهالك: دراســة حديثية موضــوعية

 هـ )ماجستري(. 1440اإلمام، 
 

مشس الدين حممد بن أيب بكر بن الديري )ت  /الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف
هـ، 1438دمشق: دار املصطفى،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى ديب البغا، حممد عصام عرار. 862

 ص. 824م،  2017
 

هـ،  1433الدوحة: وزارة األوقاف،  -ريب.حممد صالح اإلت /الرتوك النبوية أتصياًل وتطبيًقا
 هـ(. 1430ص. )أصله رسالة ماجستري، جامعة القاهرة،  622

 
 643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  /تساعيات اإلمام مسلم يف صحيحه

هـ،  1440القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي،  -حتقيق إدريس العبد. هـ(؛
 م. 2019

 
 م.2019هـ،  1440الرايض: دار امليمان،  -أمحد بن يوسف السيد. /تسهيل معرفة األسانيد
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حممد بن قاسم  هللايب عبدأل /سند الصحييامل اجلامع لرواية النصيي التسهيل والتقريب
هـ  1433الرابط: دار احلديث احلسنية،  -(؛ حتقيق حممد فريوج.هـ 894ت )اع الرص  

 )دكتوراه(.
 .تقدمي وحتقيق اجلزء الثالث

 
رايض حســـني التصـــحيي على شـــرط الشـــي)ني: الب)اري ومســـلم: دراســـة تطبيقية نقدية/ 

 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -الطائي.
 
سنن أيب داود األعيان من خالل والقضاء وقضااي  مامةإللتصرفات النبوية اخلاصة ابا

الرابط: دار احلديث احلسنية،  -.لبىن بن علي /ةودراس مجع :)تصر للرتم ياملواجلامع 
 هـ )دكتوراه(. 1437

 
الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبدهللا اد محو. /قيدة وتعليلهااملتصنيف القواعد احلديثية 

 للعلوم اإلسالمية(.هـ )حبث شهادة التأهيل  1435

 
 -يوسف اإلدريسي. /توثيق ودراسة: وسلم عليه هللاصلى  احلرابة يف عهد النيب تطبيق حدر 

 هـ )حبث شهادة التأهيل للعلوم اإلسالمية(. 1437الرابط: دار احلديث احلسنية، 

 
 هـ. 1440بريوت: دار املقتبس،  -انفذ حسني محاد. /تطبيقات يف توثيق الرواة والرواايت

 
ا بني القرنني الصحيي أمنوذجً  :املفهوم والقضااي :تطور مباحث املصطلي النقدي احلديثي

هـ )حبث لنيل  1431الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حنان اجلد. /ول والثاين للهجرةاأل
 اإلجازة يف علوم الدين(.
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 -خدجية فاطمة بنت سيد ممتاز الدين. /التعامل: مظاهره وأخطاره يف ضوء السنة النبوية
 ص. 368هـ،  1437دمشق: دار القلم، 

 
سالجنور،  -سيد عبداملاجد الغوري.يز مبناهج أشهر املصنفني يف احلديث/ جالتعريف الو 

 ص. 198م،  2018هـ،  1439: دار الشاكر، معهد دراسات احلديث الشريفماليزاي: 
 وطبعة: إستانبول: دار السمان.

 
تعقب واستدراك ال هيب على أقوال العلماء يف بعض الرواة ال ين ذكرهم يف كتابه "ميزان 

بريوت: دار ابن حزم،  -عوض بن عتقي احلــــــازمي. /االعتـــــدال" وموازنـــــة ببعض كتبـــــه
 ص. 970هـ، 1438

 
نداء "/ التوضيي لشر  اجلامع الصحيي"ثني يف كتابه مام ابن امللقن على احملدرِّ تعقبات اإل

ص )حبث مكمل  254م،  2018هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد مهدي.
 (.لرسالة املاجستري

 
تعقبات اإلمام ال هيب يف "امليزان" على اإلمام ابن عدي يف "الكامل": دراسة استقرائية 

 هـ؟ 1440عم ان: دار الفاروق،  -أمحد عيد بصابصة.نقدية/ 
 

تعقبات الشيخ األلباين على سابقيه من خالل كتابه "إرواء الغليل": ابيب الطهارة والصالة: 
هـ )أصله رسالة دكتوراه، جامعة املنيا،  1439حممد خلف حممد، أمحد  /دراسة حديثية فقهية

 هـ(. 1437
 

: مجعاً "ن العظيمآتفســــــــــري القر " هثني من خالل كتابتعقيبات احلافظ ابن كثري على احملدر 
 249م،  2017هــــــــــــــ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -جبهان حممود األسطل. /ودراسة

 املاجستري(.ص )حبث مكمل لرسالة 
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 .إىل هناية سورة الناس ،من بداية سورة النحل
 

زيد بن حممد تعليق وشرح  /التعليقات املليحة على "سلسلة األحاديث الصحيحة" لأللباين
 .مج 2م،  2019، هـ 1440اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -.املدخلي

 
تعليل الرواايت عند اإلمام الدارقطين من خالل دراسة تطبيقية حتليلية أتصيلية للجزء 

عم ان:  -زايد بن سليم العبادي.السابع من كتاب "العلل الواردة يف األحاديث النبوية"/ 
 هـ. 1439مجعية مركز اإلمام األلباين لألحباث والدراسات، 

 
 1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبدالكبري زاهد. /ودراسة مجع: أيب هريرة تفردات

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.
 

مجع وترتيب وفهرسة عبدهللا  /التفسري ابملأثور من أقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم
 م. 2017هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -السيسي.

 
جتريد وختريج وتعليق اهلامشي برعدي  /"اإلتقان يف علوم القرآن"التفسري النبوي من خالل 

 ص. 192هـ،  1438القاهرة: دار الكلمة،  -احلو ات.
 

 ص. 22حمسن خلف سليمان، تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن/ 
 هـ. 22/4/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

ن الكرمي. وذكر أنه حبث جاء ضمن برانمج عنوان الرسالة يف املقدمة: البيان النبوي للقرآ
 الدراسة ابملستوى األول أبكادميية التفسري. 

قال: وهو حماولة استقصاء طرق بيان النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن وطرق تقسيمها، وحماولة 
 حترير مسألة القمْدر الذي فسره النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن.
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عليه وسلم للقرآن الكرمي: من سورة مرمي إىل سورة الناس: مجًعا تفسري النيب صلى هللا 
ص.  384هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -شيماء تغيان عبدالباقي. /وتوثيًقا ودراسة

 )ماجستري(.
 

القاهرة:  -....تفسري وبيان احلديث الشريف: ذكر املوت، أحكام اجلنائز، أذكار الصبا 
 ص. 64هـ،  1434الدار العاملية للرتاث، 

 
املغرب؟،  -نبيل بن أمحد بلهي. /التفنيد لشــــــبهات أيالل رشــــــيد حول صــــــحيي الب)اري

 ص. 41هـ،  1439
 احللقة األوىل.

 وهو نقض لكتابه: صحيح البخاري هناية أسطورة.
 

 ص. 100هـ،  1423دمشق: دار طيبة،  -خالد عبدالرمحن.تقريب علوم احلديث للمبتدئني/ 
 

إعداد  /التقريب حلِّكم وأحكام صحيي الرتغيب والرتهيب للمن ري: كتاب اإلخالص
 هـ. 1440اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -سليمان بن سليم الرحيلي.

 
احلارث بن علي احلســــــــين؛ مجع وختريج أم  /تقريب مصــــــطلحات احملدرثني وتيســــــري أصــــــوهلم

 هـ. 1439دمشق؛ بريوت: مكتبة دار البيان،  -املفرجي.عبدالرمحن 

 
حققه  هــــــــ(؛ 676)ت نووي حيىي بن شرف ال /التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري الن ير

ـــــــــــــــــــ،  1440إســـــتانبول: دار الســـــمان،  -.قاســـــم احللبية ،حممد طارق مغربية ،مازن عبدهللا هـ
 م. 2019
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 -فوزي بن عبدالصمد فطاين. /سنة النبوة وسنة الرسالة :د البشرالتقسيم املنكر لسنة سير 
 (.79هـ )أوراق علمية:  1440مكة املكرمة: مركز سلف للبحوث والدراسات، 

 
عم ان: مجعية  -عزيز أمحد اركييب. /دراسة أتصيلية :ن والسنة النبويةآالتقنيات البدنية يف القر 

 ص. 312م،  2017هـ،  1438احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالفتاح  1238سليمان العلوي )السلطان( )ت  /تقييد يف حديث القراريط
 مغفور.

 .280 – 261هـ( ص ص  1440)ربيع األول  1نشر يف جملة )الشفا( ابملغرب، ع
 

على ابن  كل كتابه "النكالتكشيف القواعد النقدية احلديثية عند ابن حجر من خ
هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل  1431الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عزمي.طارق ال "/ الص

 يف العلوم اإلسالمية(.
 

زايد بن تالمي  الزهري وطبقاهتم يف "اجلامع الصحيج" لإلمام الب)اري: دراسة حتليلية/ 
 هـ. 1439عم ان: مجعية مركز اإلمام األلباين لألحباث والدراسات،  -سليم العبادي.

 
هـ(؛  975املتقي اهلندي )ت علي بن حسام الدين  /تل)يص البيان يف عالمات مهدي الزمان

 حتقيق حممد بسام حجازي.
 هـ( 1440)رجب  4نشر يف جملة )الرتاث النبوي( ع

 
هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -عبدهللا السيسي. /التل)يص يف فهم مصطلي احلديث

 م. 2017
 

 وضحة عبداهلادي املري.التلقي ابلقبول وأثره يف تقوية احلديث الضعيف عند احملدرِّثني/ 
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 112حبث نشر يف )جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية( الصادرة عن جامعة الكويت، ع 
 هـ(.  1439)مجادى اآلخرة، 

 
بوي للفظ القرآين: دراسة أتصيلية لكيفية تلقي النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن التلقي الن

عم ان: مجعية  -عبدالسالم مقبل اجمليدي.الكرمي عن جربيل عليه السالم عن هللا عزَّ وجلر/ 
 ص. 336م،  2017هـ،  1438احملافظة على القرآن الكرمي، 

 
 . هـ( 762عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت  /التلويي إىل شر  اجلامع الصحيي

 هـ... 1440هـ،  1439جامعة امللك سعود ابلرايض،  دراسته وحتقيقه يف
 

دمشق: دار الكمال املتحدة،  -.؛ حتقيق؟مغلطاي /التلويي إىل شر  اجلامع الصحيي
 هـ؟1439

 
 -هـ(. 804امللقن )ت سراج الدين عمر بن علي بن  /التلويي إىل معرفة رجال الصحيي

 هـ؟ 1439دمشق: دار الكمال املتحدة، 
 

التمام يف أحاديث األحكام: كتاب جيمع أحاديث "بلوغ املرام" و"عمدة األحكام" 
 هـ.1440الرايض: دار العقيدة،  -خالد بن عبدالعزيز الباتلي.و"احملرر" مع ترتيبها وهت يبها/ 

 
 -عبدالصادق بن خلكان. /متهيد األحكام الواردة يف وضوء خري األانم صلى هللا عليه وسلم

 هـ؟ 1438ء للكتاب، حنو مراكش: النبال
 

تصنيف أيب عمر يوسف بن عبدهللا  /متهيد حديث "إنَّ ه ا القرآَن أُنزَل على سبعةِّ أحرف"
املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ وضعه عبداملعطي أمني قلعجي. 463بن عبدالرب  القرطيب )ت 

 م. 2018هـ،  1439
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش/ 

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -هـ(؛ حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان. 911)ت 
 هـ.1439

 يليه خمتصره: بزوغ اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل/ للمؤلف نفسه.
 املصنف. ويف آخره: ذيل فيه خصال فاتت

 
 -حممد بن عبدالرزاق األسود. /التميز الرتبوي يف السنة النبوية: األخالق واألساليب منوذًجا

 هـ. 1440دمشق: دار طيبة؛ 
 

ي": "فتي الباري بشر  صحيي الب)ار  اللعليه وسلم من خ هللامتييز أحوال النيب صلى 
الرابط: دار احلديث  -رشيد أكدي، عبدالعزيز النقاش، عواطف خراز. /مجع وتصنيف

 هـ )حبث لنيل اإلجازة يف علوم الدين(. 1431احلسنية، 
 

أليب  /التنبيه على أحاديث اهلداية واخلالصة، املسمى ختريج أحاديث اهلداية واخلالصة
دمشق:  -درويش.هـ(؛ حتقيق حممد بن سيد  750احلسن علي بن عثمان بن الرتكماين )ت 

 هـ؟ 1440دار املنهاج القومي، 
 

التنمية املستدامة يف السنة النبوية: مسجد العرب يف اململكة األردنية اهلامشية أمنوذًجا/ 
ص. 239م،  2018ه؟،  1440عم ان: الدار األثرية للطباعة والنشر،  -بكر عبدهللا اخلرمان.

 )أصله رسالة جامعية(.
 

هـ(؛ 1382حممد عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين )ت  /رواية ابن سعادة التنويه واإلشادة مبقام
 هـ؟ 1439دمشق: دار الكمال املتحدة،  -بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب.
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حاديثه أحقق نصوصه وخرج هـ(؛  676حيىي بن شرف النووي )ت  / يب األمساء واللغاتهت
 مج.4هـ،  1440دمشق: دار الفيحاء: دار املناهل،  -.2ط -.وعلق عليه عبده علي كوشك

 
هــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق  742)ت  املزي يب احلجاج يوســـــــف بن عبد الرمحنأل /هت يب الكمال يف أمساء الرجال

 مج. 11هـ،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -عمرو سيد شوكت.

 
دراســــــــة يف أحاديث "مشــــــــكاة املصــــــــابيي" التوجيه البالغي للغريب يف احلديث النبوي: 

ــــــــــــــــ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -كرمي حممد صــديق.  /لل)طيب التربيزي م،  2016هـ
 ص )ماجستري(. 257

 
اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة "لتوجيهات الرتبوية املستنبطة من حديث ا

هـ  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.ميزان الرمحن رستم علي /وتطبيقاهتا "فليتزوج
 )ماجستري(.

 
أمحد حسني  /توحيد األمساء والصفات اإلهلية بني صحيي الب)اري والكايف للكليين

ص )حبث مكمل لرسالة  504م،  2018هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -خطاب.
 املاجستري(.

 
الرايض:  -عبدهللا بن سليمان الشايع. /ديةعق دراسة :توحيد األلوهية يف السنة النبوية

 هـ )دكتوراه(. 1438جامعة امللك سعود، 
 

لويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن العراقي التوسط احملمود يف شر  سنن أيب داود/ 
حميي الشرقاوي، عمرو شوقي عبدالرحيم، وائل حممد  هـ(؛ حتقيق عبدالعاطي 824)ت 

 مج. 7، ه 1440القاهرة: علم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،  -الشنشوري.
 .، وأطال فيه، ومل يكمله(سجود السهو)كتب منه إىل 
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)ت  حممد بن إمساعيل األمري الصنعاينشر  تنقيي األنظار يف علم اآلاثر/ توضيي األفكار 

هـ  1440الرايض: جامعة امللك سعود،  -.أمحد جنيدي أمحدودراسة  ؛ حتقيقهـ( 1182
 )دكتوراه(.

 .إىل هناية احلديث املدرج ،من أول احلديث احلسن
 

القاهرة: دار الســـــــــالم،  -فخر الدين قباوة. /توظيف احلديث الشـــــــريف يف البحث النحوي
 ص. 136م،  2019هـ،  1440

 
هـ،  1437مصر: املؤلف،  -أمين بن سعد زغلول. /تيسري الباري بشر  صحيي الب)اري

 .1م، مج 2017
 

القاهرة: دار الفكر العريب،  -عبدالرمحن حممد الرفاعي. التيسري يف علوم احلديث النبوي/ 
 ص. 304م،  2006هـ؟،  1427

 
 )ث(

 
حممد الطاهر هـ( رمحه هللا/  1392)ت  الشيخ العالمة اإلمام حممد الطاهر بن عاشورثبك 

تونس: دار سحنون؛  -بن حممد بن عاشور؛ إعداد وحتقيق وختريج عمر بن اجليالين الشبلي.
 ص. 224م،  2018هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 

 .يليه: نثر الزهور يف أسانيد الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور
 هـ( رمحه هللا. 1390إحتاف األفاضل أبسانيد ومروايت الشيخ حممد الفاضل )ت 

 ومعه إجازة خبط الشيخ حممد الفاضل بن عاشور.
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 /ثبك العالمة املسند حممد الكنيت، املسمى منار اإلرشاد يف معرفة طرق الرواية واإلسناد
اجلزائر: دار الفرقان،  -حممد بن عابدين الكنيت؛ اعتىن به حممد توفيق بن عمار الكيفاين.

 هـ. 1440
 املؤلف معاصر من اجلزائر.

 
 ثبك مروايت الشيخ علي العدوي الصعيدي.

هـ( على شرح  1189طبع مع: حاشية العالمة علي بن مكرم هللا العدوي الصعيدي )ت 
هـ؟،  1439هـ( على العز ية/ حتقيق أمحد مصطفى الطهطاوي،  1099الشيخ الزرقاين )ت 

 م.2018
 
دراســـة (: هـ 275ت السجستاين )شعث األبن  مانداود سلي يبات من شيوخ أقالثـ

 .منصور حممدزايد بن  /إحصائية نقدية
 .371 – 297هـ( ص  1440)حمرم  3حبث طويل، نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 

 
حممد بن  /ثقب العيون ابألجاج على من تطاول على صحيي مسلم بن احلجاج

 ص. 116م،  2017هـ،  1438مصر: دار ابن عبداهلادي للنشر،  -عبداهلادي.
 

القاهرة: دار السالم،  -اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة. /ثالث رسائل يف علم مصطلي احلديث
 ص. 89م،  2017هـ،  1438

 وهي:
ْستاين إىل أهل مكَّـة يف وصف سننه جِّ  .رسالة اإلمام أيب داود الس ِّ

 .بـي الفضل حممد بن طاهر املقدسيأل /شروط األئمة الستة
 .بـي بكر حممد بن موسى احلازميأل /شروط األئمة اخلمسة
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بريدة، السعودية: مركز تدوين  -إبراهيم بن عبدهللا الالحم. /ثالث رسائل يف علوم احلديث
 ص. 78م،  2018هـ،  1439للبحوث والدراسات احلديثية، 

 وهي:
 األصل العام يف األحداث التارخيية وتطبيقاته يف النقد احلديثي.

 ضوابط يف تدريس مصطلح احلديث والتأليف فيه.
 أنواعه.مفهوم التخريج و 

 
الكويت: دار  -حققها واعتىن هبا بدر بن جاسر اجلاسر. /ثالث رسائل يف علوم احلديث

 م. 2011هـ؟،  1432اجلديد النافع، 
 وهي:

 هـ(. 804التذكرة يف علوم احلديث/ البن امللقن )ت 
 هـ(. 1300التحفة الزينية على املنظومة البيقونية/ زين الصياد املرصفي )ت 

 هـ(.  1232شرح منظومة غرامي صحيح/ حممد األمري الكبري )ت 
 

إعداد عبدهللا بن أمحد  حديث متفق عليه خمتارة من كتاب "راي  الصاحلني"/ 300
 ص. 128صنعاء: دار اآلاثر،  -اإلرايين.

 
علي بن أمحد الصعيدي  /ثالثة شرو  حلديث "من بىن هلل مسجًدا بىن هللا له بيًتا يف اجلنة"

هـ(، حممد بن  12هـ(، حممد بن علي بن عبداللطيف الطحالوي )ق  1189دوي )ت الع
بريوت: دار  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن علي العسكر. 1232اإلمام األمري السنباوي )ت 

 هـ. 1440قرطبة، 
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 )ج(
 

الشارقة:  -.مجع وترتيب حممد بن مرعي الشباسي /ع اب القرب ونعيمه جامع أحاديث وآاثر
 هـ.  1439، دار البشري

 
يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب  القرطيب )ت  /جامع بيان أخ  العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله

هـ،  1437الدوحة: دار اإلمام البخاري،  -هـ(ـ؛ حتقيق حممد بن عوض بن عبدالغين املصري. 463
 ـ.ج 2م،  2016

 
مجع يوسف بن إمساعيل  /جامع الثناء على هللا من األحاديث النبوية وكالم أئمة الصوفية

 هـ. 1324بريوت: املطبعة األدبية،  -النبهاين.
 

مجعه عبدالعزيز بن عبدالرمحن  /( كتااًب من كتب احلديث37جامع السنة: الصحيي من )
 هـ. 1440الرايض: دار احلضارة،  -املقحم.

حيوي مجيع ما يف البخاري ومسلم، وما صحَّ خارجهما دون تكرار، مذياًل بشرح الغريب، 
 وتعليقات لكبار أئمة املسلمني.

 
اجلامع الصــحيي املســند امل)تصــر من حديث رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم )صــحيي 

تركيــا: مركز البحوث اإلســــــــــــــالميــة،  -ين.تقــدمي حممــد جمري اخلطيــب، عرفــات آيــد /الب)اري(
 م. 2019هـ،  1440

 ابملكتبة السليمانية. 577طباعة طبق األصل عن نسخة مراد مال رقم 
 

الفيوم: دار  -طارق بن عاطف حجازي. /اجلامع العام يف أحاديث وآاثر احلج والعمرة
 ص. 490م،  2017هـ،  1438الفالح، 
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 -طارق عاطف حجازي.اجلامع العام يف أحاديث وآاثر الصالة وشيء من فقهها وفوائدها/ 
 مج. 5م،  2018هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة، 

 
 حممد سيد عبدالغين، حممد عيد متويل؛ /اجلامع يف األلفاظ والرواايت الشاذة: املائة األوىل

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -راجعه وقدم له مصطفى بن العدوي.
 

املنصــورة:  -مساح جابر رزق.اجلامع الكبري البن األثري: دراســة يف القضــااي والشــواهد واملصــطلحات/ 
 ص )ماجستري(. 491م،  2016هـ،  1437جامعة املنصورة، 

 
 -تصنيف شادي بن حممد آل نعمان. /اجلامع لكتب الضعفاء واملرتوكني والك ابني

 مج. 18هـ،  1440]املنصورة[: دار ابن عباس، 
 

تصنيف  /اجلامع لألحاديث واآلاثر اليت حكم عليها العالمة احملدرث أبو إسحاق احلويين
هـ،  1439كفر الشيخ: دار صالح الدين؛ د. م: دار اإلصباح،   -أمحد بن عطية الوكيل.

 مج.3
 

القاهرة: دار الرايدة للنشر،  -وليد بن سالمة. /اجلامع لصحيي األذكار وشيء من فقهها
 ص. 400م،  2017هـ،  1438

 
هـ(؛ حتقيق أسامة عز الدين،  311أليب حفص عمر بن حممد بن جبري )ت  /اجلامع املسند

 هـ. 1437دمشق: دار الكمال املتحدة،  -.3ط -عبدالرمحن سليمان.
 )ويسمى مستخرج ابن جبري(

 
هـ،  1438دمشق مكتبة دار البيان،  -احلارث بن علي احلسين. /اجلامع املسند الصحيي

 مج. 5م،  2017
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خالصة منتخبة مستوعبة ملا صح من أحاديث كتب عصر الرواية ابتداء مبوطأ مالك وانتهاء 
 مبسند الشاشي.

 
اجلامع املسند الصحيي امل)تصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه/ 

الرايض؛ الدمام:  -؛ اعتىن به ماهر ايسني الفحل.هـ( 256حممد بن إمساعيل البخاري )ت 
 هـ. 1440دار ابن اجلوزي، 

 
حـــاكم املطريي،  /جزء األربعني يف أحكــام اخلالفــة ووجوب ســــــــــنن اخللفــاء الراشــــــــــــدين

 ص. 44هـ، 1439
 

 ص. 36حاكم املطريي، جزء األربعني يف وجوب اجلهاد وفضل اجملاهدين/ 
 هـ. 1440أتريخ، رأيته يف ربيع األول مرفوع على الشابكة، بدون 

 
ـــــــــــــــ(/  323 – 231جزء علي بن حممد احلمريي )  -أبو طاهر زبري بن جمدد علي زئي.هـ

 ص. 48هـ،  1413الرايض: دار الطحاوي؛ فيصل آابد، ابكستان: حديث أكادميي، 
 

املربد ي، املعروف اببن يوسف بن حسن بن عبداهلادي املقدس /جزء يف ختريج حديث الشتاء
 ص. 22هـ،  1440هـ(؛ حتقيق عبدهللا احلسيين، اتريخ املقدمة  909)ت 

 هـ. 2/5/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ حتقيق  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /جزء يف صالة الضحى
 م. 2017هـ،  1438مصر،  -علي عبداملقصود رضوان.
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ختريج جمد الدين حممد بن يعقوب  /جزء فيه األحاديث العوايل الثمانيات والتساعيات
المية، دار البشائر اإلسبريوت:  -هـ(؛ حتقيق حممد أكرم الندوي. 817الفريوزاابدي )ت 

 (.227)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 38هـ،  1439
 

جزء فيه ختريج حديث: أَتى النيبَّ صـــلى هللا عليه وســـلم رجل أعمى فقال: اي رســـول هللا، 
إنه ليس يل قائد يقودين إىل املســـــجد...: دراســـــة أثرية منهجية يف ضـــــعف حديث ابن أمرِّ 

ختريج إبراهيم بن علي احلمري، أمين بن صـــــــــــــــــاحل بن أمحــــد، علي بن حســــــــــــــن  /مكتوم...
 هـ؟ )نسخة إلكرتونية(. 1440البحرين،  -العجريفي.

 ومعه: النبذ يف علم علل احلديث.
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا  275أليب بكر أمحد بن حممد املر وذي )ت جزء من كتاب الورع/ 
 م؟ 2019هـ،  1440ديث الكتانية، طنجة؛ بريوت: دار احل -السري ع.

 
 273أليب أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسي )ت  /جزآن من مسند أيب هريرة رضي هللا عنه
طنجة؛  -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا السريع. 292هـ(، وأيب بكر أمحد بن علي املروزي )ت 

 م؟. 2019هـ،  1440بريوت: دار احلديث الكتانية، 
 

الرايض[:  -]إعداد حيىي بن عبدالعزيز اليحىي. /اجلمع بني الصحيحني لعبداحلق اإلشبيلي
 مج. 2هـ،  1439مركز حف اظ الوحيني، 

 
بيان احلق حممود بن أيب احلسن النيسابوري )ت مجل الغرائب: يف تفسري غريب احلديث/ 

القاهرة: دار الكتب  -هـ(؛ حتقيق خالد أمحد حممود عثمان؛ راجعه وقدم له رفعت فوزي. 516
 مج. 2م،  2016هـ،  1437ية، والواثئق القوم
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 -شيماء حسن حممد أمحد. /اجلمل املتوازية يف أحاديث صحيي مسلم: دراسة حنوية داللية
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة، 

 
أمحد صربي  /دراسة حنويَّة دالليَّة: اجلملة التفسريية يف أحاديث كتاب صحيي الب)اري

 ص )ماجستري(. 183م،  2017هـ،  1438غزة: جامعة األقصى،  -النجار.
 

 -ختريج حممد بن انصر العجمي. /جنات و َر يف أحاديث سيد البشر صلى هللا عليه وسلم
 هـ. 1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 وفيه سياق أسانيد شيوخ العصر إىل كتاب العلم من صحيح البخاري.
 

 -حممد بن أمحد رفيق. /اجلهاالت املســـــطورة يف كتاب "صـــــحيي الب)اري  اية أســـــطورة"
 هـ. 1439بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
أبو مروان السوداين،  /اجلهر واإلعالن بضعف حديث الكتمان يف مناصحة السلطان

 هـ.1439
 

 -جاسم حممود جامع. /العقائدجهود اإلمام ابن تيمية يف نقد املنت احلديثي: أحاديث 
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440الكويت: جامعة الكويت، كلية الشريعة، 

 
صباح  /هـ( اللغوية يف شر  صحيي الب)اري 795جهود اإلمام ابن رجب احلنبلي )ت 

 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -علي السليمان.
 

بريوت:  -أعمر فطان. /ية نقديةجهود اإلمام الزركشي يف احلديث وعلومه: دراسة حتليل
 م. 2019هـ،  1440دار املقتبس، 

 



61 
 

ماوي يف التفسري يف كتابه "الالمع الصبيي بشر  اجلامع  جهود اإلمام مشس الدين الربِّ
 ص. )دكتوراه(. 452القاهرة: جامعة عني مشس،  -شيماء حممود حسن. /الصحيي"

 
النبوية الصحيحة يف هدي النيب صلى هللا عليه جوامع اهلدي النبوي: أمهات األحاديث 

هـ،  1436، اتريخ املقدمة حاكم بن عبيسان احلميداين املطريي وسلم وجوامع كلمه وهديه/
 ص. )نسخة إلكرتونية(. 151

 
للقاضي عز الدين عبدالعزيز بن حممد بن  /اجلواهر الصحا  يف علوم احلديث البن الصال 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -هـ(؛ حتقيق آمنة بنت حممد اهلامشي. 767مجاعة الكناين )ت 
 هـ )ماجستري(. 1440

 من النوع الرابع والثالثني، إىل آخر الكتاب.
 

 1426حممد زايد، اتريخ املقدمة  /من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم ريريةاجلواهــر اهلُ 
 م )نسخة إلكرتونية( 2005هـ، 

 )أربعون حديثًا من الصحيحني من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه(.
 

غزة: اجلامعة  -عمر عودة اهلندي. /اجلودة يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 456م،  2017هـ،  1439اإلسالمية، 

 
( ) 

 
حاشية الكمال ابن أيب شريف على نزهة النظر يف توضيي خنبة الفكر يف مصطلي أهل 

هـ(؛ حتقيق  906املقدسي )ت  بن أيب شريف كمال الدين حممد بن حممد  /األثر البن حجر
 ص. 256م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد فريد املزيدي.
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من خالل أجزائه احلديثية/  احلافظ أمحد ابن الصديق الغماري وجهوده يف خدمة احلديث
ص. )أصله  472م،  2019هـ،  1440دار الكتب العلمية،  بريوت: -علياء حممد زحل.

 امعية(رسالة ج
 

هـ  1439بريوت: دار املقتبس،  -وليد بن خالد اجلراد. /احلجامة النبوية الصحيحة...
 (.4)سلسلة احلجامة: السنة النبوية املهجورة؛ 

 
صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم أصولياً وحديثياً، وفيه عصمته هللا حجية أفعال رسول

 ص. 112هـ،  1431جدة: دار املنهاج،  -عوامة.حممد  /وسلم من اخلطأ واخلطيئة
 

دمشق؛ بريوت: دار  -سيد عبداملاجد الغوري. /حجية السنة النبوية يف ضوء األدلة الشرعية
 ص. 120م،  2018هـ؟،  1440ابن كثري، 

 
إعداد عالء إبراهيم  /حديث "إذا َنكحوا َيضربون ابلَكرَب واملزامري": حتليل ومناقشة

 (.87هـ )أوراق علمية؛  1440مكة املكرمة: مركز سلف للبحوث والدراسات،  -عبدالرحيم.
 

 -أمني بوكنزة. /وفقهية ومقاصدية دراسة حديثية: اجيةنال والفرقة ةاألمافـرتاق  حـديث
 المية(.هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلس 1434الرابط: دار احلديث احلسنية، 

 
عم ان: مجعية  -انصـــر ســـعادة. /مع املصـــطفى يف رحاب النفس واحلياة :احلديث التحليلي

 ص. 224م،  2018هـ؟،  1439احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

الرايض: دار كنوز إشـــــبيليا،  -هيا بنت ســـــلمان الصـــــباح. /احلديث اجليد: دراســــة أتصــــيلية
 م. 2019هـ،  1440
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ويتبعها: دراســــــة تطبيقية على األحاديث واآلاثر اليت حكم عليها احلافظ ابن كثري يف تفســــــريه 
 أبهنا جياد: مجًعا ودراسة.

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن  292أليب بكر أمحد بن عمرو البزار )ت  /حديث احلجامة للصائم

 هـ. 1439، مركز إحسان لدراسات السنة النبويةجدة:  -عبدهللا السريع.
 يليه: جزء من أمايل البزار.

 
 -حممد عبيدهللا األسعدي. /احلديث الضعيف: حكمه وفوائده عند احملدرثني واجملتهدين

 ديوبند: احتاد بكدبو.
 اعات وانتقادات أبداها الدكتور نور الدين عرت.مع انطب

 
 -أمحد بن عطية الوكيل. /حديث فسخ احلج إىل العمرة والتنبيه على ضعف إحدى رواايته

 ص. 80م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار صالح الدين للنشر، 
 

 هـ. 1440الكويت: دار الظاهرية،  -عشبان غايل الفرحان.حديث يف احلديث/ 
 

هـ، 1440بريوت: دار ابن حزم،  -سعيد بن عبدالقادر ابشنفر.ا/ ا ومتنً احلديث املقلوب سندً 
 ص. 288م،  2019

 
حديث املنزلة: حفرايت معرفية يف دعوى النص اإلهلي على إمامة علي بن أيب طالب رضي 

 هـ. 1440تكوين للدراسات واألحباث،  -حممد سامل اخلضر. /هللا عنه
من  هارونم   مبنزلةِّ مين ِّ أال ترضمى أن تكونم " يعين قوله عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب:

 ".بعدي إال أنه ال نيبَّ  ،موسى
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 /أسباب اختالقه وخطورة انتشاره وضوابط معرفته وطريقة الت)لص منه :حلديث املوضوعا
م،  2018هـ؟،  1440دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.2ط -.سيد عبداملاجد الغوري

 ص. 152
 

القاهرة:  -ايسر الدرويش. /احلديث النبوي يف املعجم العريب حي  اية القرن الرابع اهلجري
 م. 2014هـ،  1435العصر اجلديد للنشر، 

 
 /القرن التاسع اهلجرينياحلديث النبوي يف املعجم العريب من بداية القرن اخلامس إىل  اية 

 م. 2014هـ،  1435القاهرة: العصر اجلديد للنشر،  -ايسر الدرويش.
 

 جـ. 3دمشق: دار احلافظ،  -منال حمجوب، مها علي، بنان مشاط.حديث نبوي وحكاية/ 
 

حامد حممد احلركة اجلسمية يف احلديث النبوي: دراسة بالغية: الصحيحان النموذجان/ 
 ص )ماجستري(. 462م،  2016هـ،  1437أسيوط: جامعة أسيوط،  -عبداحلميد.

 
حروف املعاين يف األمساء يف أحاديث "بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام" البن حجر 

أمحد عبدالشايف زهين ]هكذا على  /هـ(: دراسة وصفية داللية 852العسقالين )ت 
 ص )ماجستري(. 304م،  2016، هـ 1436املنيا: جامعة املنيا،  -الرسالة[.

 
مرمي عنان  /عند الرتم ي: دراسة تطبيقية على جامع الرتم ي "حسن صحيي غريب"

ص )حبث مكمل لرسالة  531م،  2017هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -الربش.
 الدكتوراه(.
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 لسنة هائيطلبة الصف الثاين الن إعداد /دراسة وتطبيق :يف جامع الرتم ي "سن صحييح"
 -.املعرويف عبدهللا األعظمي، هللا نعمة ؛ إشــــــرافاحلديث من قســــــم التخصــــــص يف ھ1429
 .العلوم دار ديوبند:

 
 -جمموعة من طلبة العلم؛ إشراف احلارث بن علي احلسين. /حصن األبرار بصحيي األذكار

 هـ. 1439دمشق؛ بريوت: مكتبة دار البيان، 
 

عبدالقادر  /يف ضوء السنة الصحيحة ىاملوت إىلهداء ثواب قراءة القرآن الكرمي إحكم 
 ص. 120م،  2017هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -شيخ حممود.

 
الرابط:  -حنان اجلد. /دراسة حتليلية تركيبية احلكم ابلنكارة عند نقاد احلديث املتقدمني:

 هـ )دكتوراه(. 1440، ؤسسة دار احلديث احلسنيةم
 

القاهرة: دار الفكر  -عبدالقادر شيخ حممود. /يف ضوء السنة الصحيحة حكم بناء القبور
 ص. 100م،  2017هـ؟،  1438العريب، 

 
دمشق: دار  -حممد بن عبدالرزاق أسود. /حوارات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودالالهتا

 ص. 80هـ،  1437طيبة، 
 

 1250عبدالرمحن بن سليمان األهدل الزبيدي )ت حواش مفيدة على املنظومة البيقونية/ 
 هـ؟ 1438مراكش: النبالء للكتاب،  -هـ(؛ حتقيق أمحد بن العريب بن عبدالسالم.

 
 /أللفاظ اجلامع الصحيي" لبدر الدين الزركشيحواشي التنقيي: وهي حواش على "التنقيي 

هـ(؛ جردها حممد بن حممد بن أيب بكر السعدي  844أمحد بن نصر هللا البغدادي احلنبلي )ت 
 هـ. 1440الكويت؟،  -هـ(؛ حتقيق مشاري بن عبدالرمحن السلمي. 902)ت 
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 (خ)

 
عم ان: مجعية مركز اإلمام  -زايد بن سليم العبادي.خرب حبريا الراهب يف ميزان النقد احلديثي/ 

 هـ. 1439األلباين لألحباث والدراسات، 
 

د. م:  -ويل. حممد نور عبدالعزيز /: مجًعا ودراســةرضــي هللا عنها خرب زواج الســيدة فاطمة
 هـ. 1439املنورة: دار اإلمام مسلم، مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة 

 
إمالء أيب الفيض حممد بن عبدالكبري  /ختم صــــــــحيي الب)اري من ســــــــبعة وعشــــــــرين عاًما

هـ(؛ حتقيق أفضل مسعود، أمحد إبراهيم املصطفوي؛ مراجعة وتقدمي محزة  1327الكتاين )ت 
 ص. 512م،  2018، هـ 1440، انشرون بريوت: كتاب -بن علي الكتاين.

 
بريوت: دار الكتب  -رائد حممود طلوزي. /اخلصال املوجبة لدخول اجلنة واملباعدة عن النار

 ص )أصله رسالة علمية(. 336هـ،  1439العلمية، 

 
الرايض: دار القاسم،  -عبد امللك القاسم. /اخلطب املنربية لكتاب األربعني النووية وتتمتها

 .ص 632هـ، 1440
 

مجع وترتيب لينا العموري؛ حتقيق احلارث بن علي  /الضعيفةخالصة يف أحاديث احلج 
 ص )كتاب إلكرتوين(. 26هـ،  1438احلسين، 

 
جدة:  -حممد األمني اهلرري. /خالصة القول املفهم عل تراجم رجال جامع اإلمام مسلم

 ص(. 1456مج ) 2هـ،  1434دار املنهاج، 
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 2016هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -ماجد الدرويش.اخلالف وأثره يف اجلر  والتعديل/ 
 ص. 256م، 
 

 (د)
 

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  /داعي الفال  يف أذكار املساء والصبا 
 ص. 102م،  2017هـ،  1438مصر،  -هـ،(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان. 911

 يليه له: إعمال الفكر يف فضل الذكر.
 

 هـ. 1433شبكة السنة النبوية وعلومها،  /الدائرة اإلسنادية
لوحة دائرية واحدة، خمتصة أبشهر أسانيد احلديث، اعتمد فيها على كتاب: املشهور من أسانيد 

 احلديث/ عادل بن عبدالشكور الزرقي.
 

حممد طه شعبان،  /الدر النضيد بت)ريج أحاديث اجتماع اجلمعة مع العيد وم اهب الفقهاء
 ص. 50

 هـ. 13/3/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

مصر:  -عادل حسني األسيوطي. /نفيس: خمتصر أتويل خمتلف احلديث البن قتيبةالدرر ال
 ص. 168م،  2017هـ،  1438املؤلف، 

 
الرابط: دار احلديث  -عبداهلادي احلسيسن.ألول/ الدراسات احلديثية يف العصر املريين ا

 هـ )دكتوراه دولة(. 1429احلسنية، 
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محد اجلاسر؛ مجعه صاحل بن  /يف بالد بين ُسليم النبويةدراسات وتعليقات على القطائع 
جدة؟:  -خمضور السلمي؛ قرأه واعتىن به حممد بن صامل السلمي، عبدهللا بن عويقل السلمي.

 م. 2017هـ،  1439تقدم للدراسات والبحوث، 
 

دراسة حتليلية عن اإلمام شعبة بن احلجاج وأقوال أئمة اجلر  والتعديل يف حكمه على 
 هـ. 1440املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حممد حسني عبدهللا. /الرواة جرًحا وتعدياًل 

 
" للدكتور طه جابر إشكالية التعامل مع السنة النبوية" لكتاب دراسة حديثية حتليلية نقدية

عم ان: مجعية مركز اإلمام األلباين للدراسات واألحباث،  -أمحد مجال أبو سيف.العلواين/ 
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1440

 
 -رشاد أمحد زيدان. /دراسة املنت عند اإلمام النسائي بني السنن الكربى والسنن الصغرى

 ص )دكتوراه(. 159م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

 موع"اجملو" للعيين ية والصداق يف "عمدة القاري"الاحلديثي للو  اللستداال يف مقارنة دراسة
هـ )حبث لنيل شهادة  1434الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حنان صدفاوي. /للنووي

 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.
 

نقل معانيها إىل اللغة اإلجنليزية حسن  /إجنليزي -عريب  :درر احلديث يف صحيي الب)اري
 ص. 290م،  2016هـ،  1437بريوت: دار النهضة العربية،  -توفيق شقري.

 
 ص. 51ليث احليايل،  /الدرر النبوية يف األربعني الفرضية

 هـ. 9/9/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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البيقونية" " منظومة: غرباملشرق و املالقرن احلادي عشر اهلجري بني  يف احلديثي الدرس
هـ )حبث  1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -إبراهيم الغايل.ا/ و"طرفة الطرف" أمنوذجً 

 لنيل شهادة اإلجازة يف علوم الدين(.
 

مصر،  -كامل عويضة.  /دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الشدائد والنوازل واحملن
 هـ. 1437

 
هـ(؛ حتقيق أمحد  1345حممد بن جعفر الكتاين )ت  /الدعامة ملعرفة أحكام سنة العمامة

 ص. 184هـ،  1440، دار الكتب العلميةبريوت:  -فريد املزيدي.
 

هـ،  1437اتريخ اإليداع  الدمام: املؤلف، -حممد عبدهللا حياين.دفاع عن الصحيحني/ 
 ص.57
 

: دفع الشبهات اليت تثار حول املرأة املسلمة ونقضها من دفاع عن كرامة املرأة املسلمة
هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -رائد حممود طلوزي.احلديث النبوي الشريف/ 

 ص )أصله رسالة علمية(. 352
 

عبري بنت  /واإلميانالدالالت العقدية ألساليب االستفهام يف الصحيحني املتعلقة ابلتوحيد 
 هـ )دكتوراه(. 1439الرايض: جامعة امللك سعود،  -عبدهللا القصيمي.

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عدي عاطف زعرب. /داللة اللغة الصامتة يف صحيي الب)اري

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 116م،  2018هـ،  1439

 
ختريج أمين بن صاحل بن أمحد،  /الغِّيالندليل احلريان يف ضعف أحاديث األذان عند رؤية 

 هـ. 1440البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -فاطمة بنت راشد الرزيقي.
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 (ذ)

 
ذكر إجازات احلديث يف القدمي واحلديث، وهو ثبك اإلمام احملدرِّث الشيخ عبداحلق بن 

اعتىن به وعلق عليه أبو الربكات حق النيب  /هـ( 1052 – 958سيف الدين الدهلوي )
 هـ؟ 1439عم ان: دار الفتح،  -السندي.

 
املنصورة: دار  -خالد عبدالعليم متويل. /ال كرى يف عالمات الساعة الصغرى والكربى

 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 
 

طارق عاطف  هـ(؛ حتقيق 281أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت  /ذم  الدنيا
 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حجازي.

 (.هـ 360)ت يب بكر اآلجري يليه: حترمي النرد والشطرنج/ أل
 

 (ر)
 

حممد بن  /الراوية عبدهللا بن منظور اإلشبيلي ونس)ة من اجلامع الصحيي لإلمام الب)اري
 هـ. 1440تونس؛ بريوت: الدار املالكية،  -زين العابدين رستم.

 
عم ان:  -معتز اخلطيب. /ثني واألصولينيدراسة يف مناهج احملدرِّ : رد احلديث من جهة املنت
 ص. 552م،  2017هـ،  1438أروقة للدراسات والنشر، 

 
القاهرة:  -حتقيق شاهر بن سيد زكي. /رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصفه لكتابه السنن

 ص. 32م،  2017هـ،  1438مؤسسة اجلليمي للنشر، 
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أليب عمرو  /واملنقطعرسالة يف رسوم احلديث، أو جزيء يف بيان املتصل واملرسل واملوقوف 
تونس: الدار املالكية،  -هـ(؛ حتقيق طه بن علي بوسريح. 444عثمان بن سعيد الداين )ت 

 هـ. 1440
 

م بن إبراهيم حممد عطاء هللا  /يف علم مصــطلي احلديث الشــريف رســالة  1357)ت الكمســـْ
 هـ. 1440عم ان: دار النور املبني،  -، حممد أنس أمتاز السباعي.حتقيق علي حممد زينو هـ(؛

 :هـ( 1307ت وإجازته من شيخه سليم بن ايسني العط ار )، رسائل وآاثر أخرى له: ليهات
 .الد رر املنثورة يف األوراد املأثورة

 .جدول حمرَّمات الر ضاع وما يتفر ع عنه
 ل.صحاح النقول يف رد ِّ الفتوى بطهارة الكحو 

 ب.أة ووجوب احلجافصل اخلطاب يف أحكام املر 
 وعدة إجازات له، بعضها مصورة.

 الرسالتان الفقهيتان األخرياتن، من حتقيق أمتاز، فقط.
 
 هللاأيب بكر حممَّد بن عبدحترير  /سالة يف الكالم على ُمْشكِّلِّ حديث الس ُبحات واحلجابر 

ــــ( 543ت بن العريب املعافري ) بريوت: دار احلديث كنجة؛   -؛ تقدمي وحتقيق يونس بقيان.هـ
 م. 2019هـ،  1440الكتانية، 

 هـ. 1440وسبق نشره يف العدد الثاين من جملة )الز قاق( ربيع األول 
 

ــــــــــــــــ(؛  1220)ت  مشس الدين حممد بن بدير املقدســـي /رســالة يف مراتب الرواة وطبقاهتم هـ
ــــــــــــــــ،  1439اإلســالمية، دار البشــائر بريوت:  -.حتقيق حســام الدين بن موســى عفانة  48هـ

 (.339)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص.
يليها: نظم يف ســــــــــند الشــــــــــيخ حممد البديري الذي تلقى به صــــــــــحيح البخاري عن مشــــــــــاخيه 

 الفضالء وفسره بعد النظم.
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هـ،  1438القاهرة: الدلتا اليوم للصحافة والنشر،  -أمحد سويلم شوكة. /الرسول والشعراء
 ص. 142م،  2017

 
ف يف نظم ما يف الصحيحني من املؤتلِّف وامل)تلِّف عبداهلادي بن رضوان  /ُرضاب املرتشِّ

 هـ(. 1305جنا األبياري )ت 
طبع آبخر كتابه: حسن البيان يف نظم مشرتك القرآن )ضابط مشرتكات القرآن(/ حتقيق عبدهللا 

 هـ. 1440اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث،  -عز الدين مسكني. بن 
 

دمشــــــق: دار  -حممد بن عبدالرزاق األســــــود. /رعاية البيئة يف الســــنة النبوية: النبات منوذًجا
 ص. 134هـ،  1438طيبة؛ الدمام: دار املتنيب، 

 
هـ،  1438دمشق: دار طيبة،  -حممد عبدالرزاق أسود.رعاية احليوان يف السنة النبوية/ 

 ص. 168م،  2017
 

 القاهرة: دار الفكر العريب. -حممد حسني عبدالعزيز. /رفع السنة يف نصب األمة
 

: دراسة حديثية موضوعية نورة بنت علي  /رفع الضرر املتعلق ابلسحر والعني واملسر
 هـ )ماجستري(. 1440الرايض: جامعة اإلمام،  -الدجمان.

 
حممد يوسف اجلوراين؛ راجعه وعلق عليه وقدم  /الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية

إستانبول: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية،  -.8ط -له عمر سليمان األشقر.
 هـ.1440

 
مالك حباب الرشـــــــــيدي:  /الرواة ال ين علق عنهم الب)اري يف صـــــــحيحه: مجًعا ودراســـــــة
 هـ )دكتوراه(. 1439الكويت: جامعة الكويت: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
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 من البداية، إىل هناية من امسه عبيدة.
 

اجلر  "و "الضعفاء والعلل"يف كتابه  "شيخ"ال ين قال فيهم أبو زرعة الرازي لفظة  الرواة
، نبارجامعة األ الرمادي: -أمحد انظم بديوي. /دراسة حديثية نقدية: البن أيب حامت "والتعديل
 م )رسالة ماجستري(. 2017هـ،  1439

 
دمشق: دار امليمنة،  -عو اد بن محيد الرويثي. /رواة احلديث: النشأة املصطلحات، املصنفات

 هـ؟ 1439
 

أو الرفض يف الكتب الستة ولواحقها من خالل دراسة استقرائية  الرواة املتهمون ابلتشيع
عم ان: مجعية مركز اإلمام  -زايد بن سليم العبادي.ب"/ حتليلية لكتاب " تقريب الته ي

  هـ؟ 1438األلباين لألحباث والدراسات، 
 

عبداللطيف بن عوض رواايت املدلسني يف صحيي ابن حبان: مجًعا وخترجًيا ودراسة/ 
 هـ )ماجستري(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -القرشي.

 
هـ(؛  842حممد بن أمحد بن مرزوق احلفيد )ت  /يروضة اإلعالمِّ بعلم أنواع احلديث السام

 هـ )دكتوراه(. 1430الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حتقيق سناء اليزيدي.
 

مكة املكرمة:  -حممد بن عبدالعزيز املبارك. /الروضة يف املسجد النبوي: فضائلها وأحكامها
ات وأحباث احلرمني كرسي الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي لدراس

 هـ. 1439الشريفني، 
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هـ(؛ حتقيق  1350يوسف بن إمساعيل النبهاين )ت  /راي  اجلنة يف أذكار الكتاب والسنة
جدة: دار املنهاج،  -.2ط -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 ص. 320هـ،  1439
 

الرايض؛ الدمام: دار  -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.الراي  الزكية شر  األربعني النووية/ 
 هـ. 1438ابن اجلوزي، 

 
هـ(؛ تعليقات  676)ت  حيىي بن شرف النووي /راي  الصاحلني من كالم سيد املرسلني

القاهرة:  -حممد انصر الدين األلباين؛ ضبط نصوصه وخرج أحاديث حلمي إمساعيل الرشيدي.
 م. 2018هـ؟،  1440دار العقيدة، 

 
 1440تونس: دار املازري،  -زهران كاده. /راي  الفضالء يف شر  أذكار الصبا  واملساء

 م. 2019هـ، 
 

 (ز)
 

 -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي. 243هناد بن السري الكويف )ت  /الزهد
 مج. 2هـ،  1440الرايض: دار اإلفهام، 

 
هـ(؛ شرح وتعليق هشام عبداجلواد  458أمحد بن احلسني البيهقي )ت الزهد الكبري/ 

 اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر. -الزهريي.
 

حتقيق  هـ(؛ 749أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي )ت  /الكبائرالزواجر عن اقرتاف 
 هـ؟ 1440املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أويس السيد حسن عبداللطيف.
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 :زوائد األحاديث امل)تارة لضياء الدين املقدسي على صحيحي ابن خزمية وابن حبان
جامعة  مكة املكرمة: -.عصام بن زيد اهلمداين /مسند علي بن أيب طالب :دراسة استقرائية

 هـ )ماجستري(. 1440، أم القرى
 

زوائد األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم مجيًعا يف كتاب 
"املطالب العالية" البن حجر على "األحاديث الواردة يف الكتب التسعة ومسندي أيب بكر 

سعود بن  /الثالثة أليب القاسم الطرباين": مجع ودراسةالبزار وأيب يعلى املوصلي واملعاجم 
 هـ. 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي،  -عيد الصاعدي.

 )املستدرك عليه للمؤلف نفسه(
 

أخرج زوائده وحقق  /زوائد األدب املفرد على الكتب الستة: األدب املفرد لإلمام الب)اري
 هـ؟ 1440السعودية: املؤلف،  -أحاديثه عبدالسالم بن حممد العامر.

 
مجع وترتيب عبدهللا  /زوائد الكتب السبعة على مشروع تقريب السنة للشيخ صاحل الشامي

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -النفيعي.
 

الرايض:  -ابتهاج بنت شليل الشليل. مجع ودراسة /زوائد منتقى األخبار على بلوغ املرام
 هـ )ماجستري(. 1439جامعة امللك سعود، 

 .املسافرين إىل هناية أبواب صالة ،صالة اجلماعة بداية ابب انفراد املأموم لعذر من أبواب من
 

الرايض: جامعة  -إعداد أغرون مالزم كراسنيكي. /زوائد منتقى األخبار على بلوغ املرام
 هـ )ماجستري( 1439امللك سعود، 

 من بداية أبواب إخراج الزكاة، إىل هناية ابب اإلفطار والسحور: مجع ودراسة.
 



76 
 

الرايض:  -عبدهللا بن سعد القحطاين. مجع ودراسة /زوائد منتقى األخبار على بلوغ املرام
 هـ )ماجستري(. 1437جامعة امللك سعود، 

 .هناية كتاب االعتكاف إىل ،ح الفطر وأحكام القضاءيبي أول أبواب ما من
 

أخرج زوائده  /زوائد املوطأ على الكتب الستة: موطأ اإلمام مالك رواية حيىي بن حيىي الليثي
 هـ؟ 1440السعودية: املؤلف،  -وحقق أحاديثه عبدالسالم بن حممد العامر.

 
بريوت: دار ابن حزم،  -سعيد بن عبدالقادر ابشنفر. /الزايدات الشاذة يف حديث الثقات

 ص(. 1138مج ) 2هـ،  1440
 

الرابط:  -صاحل سالمة أبو صعيليك. /حتجاج هبااالزايدة الثقة: حقيقتها ومناهج النقاد يف 
 هـ )دكتوراه(. 1431دار احلديث احلسنية، 

 
 (س)

 
 ص. 107ليث احليايل،  /يف شر  البيقونية يف مصطلي احلديث السامسونية

 هـ. 13/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
املنصورة: دار اللؤلؤة،  -علي جاد هللا. /اإلسالم حاديث نواقضأسبل السالم بعلل 

 مج. 2م،  2018هـ؟، 1440
 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مهدي علي طارش. /سدر ال رائع يف السنة النبوية
 هـ )دكتوراه(.1440
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 1070لي بن أمحد بن حممد العزيزي البوالقي )ت ع /السراج املنري بشر  اجلامع الصغري
جدة: دار املنهاج،  -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي؛ حتقيق هـ(

 ص(. 2400مج ) 3هـ،  1439
 .حاشية حممد احلفينهبامشه: 

 
 -حممد بن عبدالعزيز الفه اد. /سفراء النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة حديثية موضوعية

 م )أصله رسالة جامعية(. 2019هـ،  1440الرايض: دار العقيدة، 
 

هـ(؛ إعداد  1298حممد بن أمحد عبدالباري األهدل )ت  /سلَّم القاري لصحيي الب)اري
هـ )حبث مكمل لرسالة  1436إب، اليمن: جامعة إب،  -فاروق بن هادي اخلوالين.

 املاجستري(.
  هناية كتاب التوحيد.دراسة وحتقيق من بداية كتاب القدر، إىل

 
جدة: دار  -.إشراف أمحد معبد عبدالكرمي ؛عية املكنز اإلسالميحتقيق مج /سنن ابن ماجه

 ص(. 1320مج ) 3هـ،  1438املنهاج، 
 

دمشق: دار الفيحاء،  -خرج أحاديثه حافظ أبو طاهر زبري علي زئي. /سنن ابن ماجه
 ص. 938م،  2017هـ، 1438

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق. /سنن ابن ماجه

 ص. 920م،  2016هـ،  1437
 

 مج.5هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق حممود حممد نصار. /سنن ابن ماجه
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هـ،  1437دمشق: دار الفيحاء،  -خرج أحاديثه أبو طاهر زبري علي زئي. /سنن أيب داود
 ص. 1248م،  2016

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق.سنن أيب داود/ 

 ص. 1480 م، 2017هـ،  1438
 

أهبا: جامعة  -زينة بنت سعيد بن زابن. /الواردة يف الصحيحني: دراسة عقديةالسنن اإلهلية 
 هـ )ماجستري(. 1440امللك خالد، 

 
هـ(؛ قدَّم هلا وعرَّف هبا نظام حممد صاحل  279حممد بن عيسى الرتمذي )ت  /السنن اجلامع

 م. 2019 هـ، 1440املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بيوت: دار املقتبس،  -يعقويب.
هـ(، نسخها  795نسخة زين الدين أيب بكر بن عثمان احلليب، الشهري اببن العجمي )ت 

 هـ. من أبواب اللباس إىل كتاب العلل، وهو آخر اجلامع. 786سنة  
 

 1438دمشق: دار الفيحاء،  -خرج أحاديثه حافظ أبو طاهر زبري علي زئي. /سنن النسائي
 ص. 1288م،  2017هـ، 
 

هـ،  1438اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -فهمي سيف النصر. /السنَّة أمانة يف أعناقنا
 ص. 239م،  2017

 
ص  572هـ،  1437القاهرة: دار الكلمة،  -حممد املسعودي. /السنة عند الشيعة اإلمامية

 )أصله رسالة علمية(.
 

دمشق؛ بريوت:  -سيد عبداملاجد الغوري.: دراسة عامة/ تدوينهاو حجيتها  :السنة النبوية
 ص. 160م،  2009هـ؟،  1430دار ابن كثري، 
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"بُعِّثُك ابلسيف"، السنة النبوية رمحة للعاملني: أضواء على أحاديث "أُمرُت أقاتَل الناس"، 

املنصورة: مكتبة اإلميان،  -عماد السيد الشربيين. /"لقد جئُتكم ابل بي" ودفع إشكاالت
 ص. 71هـ،  1417

 
القاهرة: مكتبة البلد األمني  -أبو حفص األثري. /السواك ابألراك سنة نبوية ومعجزة طبية

 ص. 67هـ،  1437
 

 /أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها للنيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة موضوعية سؤاالت
م )أصله رسالة  2018هـ،  1440بريوت: دار الفكر املعاصر،  -أنسام مجال النجار.

 ماجستري(.
 

 : مجًعا ودراسة/سؤاالت الصحابة للرسول صلى هللا عليه وسلم واستشكاالهتم يف التفسري
 مج. 2هـ،  1440الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -رفج.الع خالد تنورة بن

 
 -أجمد بن حممد زيدان.السور واآلايت اليت حثك السنة على قراءهتا يف أوقات خمصوصة/ 

 هـ. 1439السعودية، 
 

 (ش)
 

القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر. /ابحلديث هالشافعي ومنهجية استدالل
 ص. 152م،  2017هـ؟،  1438

 
إبراهيم حممد  /الشاهد النحوي بني كتايب "فتي الباري" البن حجر و"عمدة القاري" للعيين

 ص )دكتوراه(. 354م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  -فضيل.
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املنصورة: مكتبة اإلميان،  -عماد السيد الشربيين. /شبهات حول احلديث النبوي والرد عليها

 ص. 152هـ،  1417
 

نعيم األنبياء/ شبهات الشيعة االثنا عشرية على صحيحي الب)اري و مسلم يف الصفات و 
ص )حبث مكمل  409م،  2016هـ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد النجار.

 لرسالة املاجستري(.

 
 -حنان بنت علي اليماين. /شبهات العقالنيني حول أحاديث املسيي الدجال والرد عليها

 ص. 94هـ،  1436مكة املكرمة: املكتبة األسدية، 
 

دمشق: دار  -حممد بن عبدالرزاق أسود.شبهات املستشرقني يف السنة النبوية: عر  ونقد/ 
 هـ؟ 1439طيبة، 

 
الرابط: دار  -خدجية الوهراين. /تطبيقية دراسة: ني والفقهاءدثرِّ احملبني  )الفةملاب لش وذا

 هـ )حبث شهادة التأهيل للعلوم اإلسالمية(. 1435احلديث احلسنية، 

 
القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر.ش وذ حتريك السبرابة يف تشهد الصالة/ 

 ص. 111م،  2017هـ؟،  1438
 

 م. 2016هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفا،  -حممود املصري. /شر  األحاديث القدسية
 

 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر،  -مىن الشافعي. /شر  أذكار الصالة
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ـــ(؛ اعتىن  684شهاب الدين أمحد بن إدريس القمرايف )ت  /شر  األربعني يف أصول الدين هـ
 م. 2019هـ،  1440الكويت: دار الضياء،  -به نزار محادي.

 
 /شر  األربعني القضائية: شر  أربعني حديثًا يف فضل القضاء وأصوله والتح ير منه

 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -عبدالغفور حممد البيايت.
 

 -هـ(؛ حتقيق جناح عوض صيام. 676حيىي بن شرف النووي )ت  /شر  األربعني النووية
 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار املقطم، 

 ومعه شرح ابن دقيق العيد.
 

هـ(؛  1242عثمان بن سند الفيلكاوي )ت  /شر  أنفاس السَحر يف أقسام احلديث واألثر
 م. 2016ـ، ه 1437الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -حتقيق رايض منسي العيسى.

 
 -دعاء سامي عويس.شر  الب)اري بني ابن رجب وابن حجر العسقالين: دراسة مقارنة/ 

 ص. )ماجستري(. 587هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

هـ(/ اعتىن به وعلق عليه فايز  1176ويل هللا الدهلوي )ت شر  تراجم أبواب الب)اري/ 
 هـ. 1439التقوى: دار الدقائق، : دار سوراي -مصطفى اصطبلة.

 
القاهرة:  -حممد بن حمروس. /شر  تل)يص صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم لأللباين

 هـ. 1435الدار العاملية للنشر، حنو 
 

حممد صاحل حسني  /شر  اجلامع الصغري بني املناوي وابن األمري الصنعاين: دراسة مقارنة
 ص )دكتوراه(. 572م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -اجلرادي.
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حممد أخرت رضا خان، املعروف بتاج الشريعة األزهري )ت شر  حديث اإلخالص/ 
 هـ(.1439

اهلند:  -طبع ضمن: جمموعة رسائل اتج الشريعة األزهري/ بعناية شرياز أمحد ملك النظامي.
 م. 2019هـ،  1440دار امللك؛ القاهرة: دار أصول الدين، 

 
هـ(؛ حتقيق  728أمحد بن عبدالسالم بن تيمية )ت  /شر  حديث "إمنا األعمال ابلنيات"

 .هـ 1440الكويت: دار اخلزانة،  -حممد عجزير مشس.
 

الفاطمي بن حممد الشرادي شر  حديث "رُفَِّع عن أميت اخلطأُ والنسياُن وما ُأكرِّهوا عليه"/ 
 هـ(؛ حتقيق عبد الفتاح مغفور. 1344)ت 

نشر يف موقع ابن القطان للدراسات واألحباث يف احلديث الشريف والسرية العطرة، التابع 
 هـ. 1440لماء ابملغرب. رأيته يف شهر حمرم من عام للرابطة احملمدية للع

 
شر  حديث "ألْن ميتلَئ جوُف رجٍل قيًحا يَرِّيهِّ خرٌي من أْن ميتلَئ شعًرا" من كتاب "زاد 

حممد حبيب هللا بن سيدي أمحد، املشهور مبا أيىب  املسلم فيما اتفق عليه الب)اري ومسلم"/
املنامة: مكتبة نظام  -د بن عبدالعزيز احلداد.هـ(؛ حتقيق أمح 1262اجلكين الشنقيطي )ت 

 هـ. 1439يعقويب اخلاصة، 
 

 728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  /شر  حديث "من عادى يل وليًّا فقد آذنته ابحلرب"
 هـ. 1440مصر: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق علي عبداملقصود رضوان.

 وأولياء الشيطان.يليه للمؤلف نفسه: الفرقان بني أولياء الرمحن 
يليه: القول اجللي يف حديث الويل/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

 هـ(.911
 هـ(. 1250يليه: قطر الويل على حديث الويل/ حممد بن علي الشوكاين )ت 
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شر  احلديث النبوي على املنحى الصويف عند صدر الدين القنوي )القونوي(: دراسة 
ص.  213هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبداحلميد حيىي محزة. /حتليلية مقارنة

 )ماجستري(.
 

 هـ.1439الكويت: دار إيالف الدولية،  -أسامة عبدالفتاح سليم. /شر  حصن املسلم
 

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:   -صاحل حسن الرايشي. /شر  الدرة الفريدة يف أقسام احلديث
 ص. 176م،  2016هـ،  1437دار ابن حزم، 

 
 -هـ(.1420عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت  /شر  راي  الصاحلني من كالم سيد املرسلني

 مج. 4هـ،  1440اخلريية،  الرايض: مؤسسة العنود
 

مجعه واعتىن به صالح الدين بن ؛ البن ابز /شر  راي  الصاحلني من كالم سيد املرسلني
 هـ. 1440الرايض: الناشر املتميز،  -عثمان بن أمحد.

 
حممود  /شر  راي  الصاحلني من كالم سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم لإلمام النووي

 مج. 7هـ،  1436القاهرة: مكتبة الصفا،  -املصري.
 

هـ(؛ حتقيق  1122حممد بن عبدالباقي الزرقاين )ت  /شر  الزرقاين على املنظومة البيقونية
تونس: اجلمعية  -ط، جديدة مراجعة ومصححة ومشكولة. -فوزي بن نتيشة، حممد اللجمي.

 م. 2015هـ؟،  1436التونسية إلحياء الرتاث الزيتوين، 
 

 )ت لوحشـــــيا املعروف اببن ،عبد هللا بن حيىي التجييب األقليشـــــي /شـــر  شـــهاب القضـــاعي
جـــ. )أصله  2هـــ،  1439الرابط: وزارة األوقاف،  -.دراسة وحتقيق يونس بوعالم ؛هـــ( 502

 دكتوراه(.
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هـ(، حتقيق علي  6حممد بن منصور السجلماسي )ق  /شر  شهاب القضاعي وشر  غريبه

 1431اجلزائر: مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث؛ بريوت: دار ابن حزم،  -جنمي.
 مج )أصله رسالة دكتوراه(. 2م،  2010هـ، 
 

 -حسني بن عودة العوايشة. /صحيي األدب املفرد لإلمام الب)اري بت)ريج األلباين شر 
 هـ. 1439الكويت: دار إيالف الدولية، 

 
هـ(؛  808شهاب الدين أبو العباس أمحد بن العماد األقفهسي )ت  /شر  عمدة األحكام

 هـ. 1440الكويت: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،  -حتقيق عثمان بن زامل الندمى.
 

هـ[/ أتليف محد بن  600]ت شر  عمدة األحكام الكربى للحافظ عبدالغين املقدسي 
 مج. 4، هـ 1439بريوت: دار اللؤلؤة،  -إبراهيم العثمان.

 
تقي شر  العمدة يف األحكام، املسمى إحكام األحكام يف شر  أحاديث سيد األانم/ 

 إستانبول: -هـ(؛ حتقيق حممد خلوف العبدهللا. 702الدين حممد بن علي بن دقيق العيد )ت 
 مج. 8هـ،  1440دار اللباب، 

 هـ(. 1182)ت  حممد بن إمساعيل األمري الصنعاينوحباشيته: العدة على شرح العمدة/ 
 

شرح عبدالعزيز بن عبدهللا بن  /البن حجر العسقالين "بلوغ املرام"شر  كتاب اجلامع من 
الرايض: مؤسسة عبدالعزيز بن ابز  -هـ(؛ اعتىن به حممد بن أبكر القرعاين. 1420ابز )ت 
 .هـ 1439اخلريية، 
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شرح  /شر  منتقى األخبار لإلمام عبدالسالم بن تيمية احلراين: كتاب الطهارة والصالة
الرايض:  -هـ(؛ اعتىن به حممد بن أبكر القرعاين. 1420عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت 
 هـ. 1439مؤسسة عبدالعزيز بن ابز اخلريية، 

 
أليب حامد حممد املكي بن علي البطاوري )ت شر  املنظومة البيقونية يف مصطلي احلديث/ 

 هـ. 1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ حتقيق ايسني أزكاغ املكناسي. 1355
 

املالكي )ت  حممد بن حممد السنباوي /شر  منظومة غرامي صحيي يف مصطلي احلديث
 م. 2018هـ،  1440القاهرة: دار أصول الدين،  -هـ(؛ حتقيق مصطفى أبو زيد. 1232

 والشمس األنبايب واحملقق.ومعه تقريرات املؤلف 
 ومعه للمؤلف: 

 جواب عن حديث "لو عاش إبراهيم لكان نبيًّا".
 ومعىن وإعراب حديث "نعم العبد صهيب لو مل خيف هللا مل يعصه".

 
الفكر يف مصطلي أهل األثر البن حجر العسقالين على ضوء مناهج املتقدمني  شر  خنبة

بريوت: دار قرطبــة )طبــاعــة وإخراج(،  -خــالــد بن صـــــــــــــــاحل الغصــــــــــــــن. /وحتريرات املتأخرين
 هـ.1438

 
مركز إحسان جدة:  -.إبراهيم بن عبدهللا الالحم /بة الفكرخنشر  نزهة النظر يف توضيي 

 ص. 892هـ،  1439، النبويةلدراسات السنة 
 

 -حممد معاوية ســــــعدي.الشـــــيخ عبدالفتا  أبو غدة رمحه هللا يف ضـــــوء أتليفاته وحتقيقاته/ 
 هـ. 1439سهارنبور، اهلند: جممع الشيخ حممد زكراي، 
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 (ص)
 

 /"فعل وال حرج"احيي األخبار املنقولة وبيان األســـــــــــانيد املعلومة لرواايت حديث صــــــــــ
الرايض: الرتاث الــــذهيب؛ الكويــــت: مكتبــــة اإلمــــام الــــذهيب،  -عبــــدالعزيز بن نــــدى العتييب.

 هـ.1439
 

؟: املؤلف، -هاين صالح دراز. /صحيي اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي العالجي
 ص. 140هـ، 1440

 
 مج. 3هـ،  1439دمشق: دار القلم،  -إعداد صاحل أمحد الشامي. /اإلمام الب)اريصحيي 

 قام معده حبذف األسانيد، وضم ِّ رواايت احلديث بعضها إىل بعض، وترتيبه.
 

تنسيق وتقدمي رشيد  /صحيي الب)اري بني نقد احملدرثني ونقد دعاة جتديد الرتاث اإلسالمي
 م. 2019هـ،  1440ية لألحباث والدراسات، املغرب: مركز فاطمة الفهر  -عموري.

 
حممد انصر الدين األلباين؛ مجع وترتيب حممد حسن عبداحلميد  /صحيي الرقية الشرعية

 هـ. 1439القاهرة: مفكرون الدولية،  -الشيخ.
 

ار الفاروق لالستثمارات د القاهرة: -موسى اخلطيب. /البن قيم اجلوزية صحيي الطب النبوي
 ص. 64، الثقافية

 
ط، جديدة مقابلة وخمرجة على كتب  -حتقيق وختريج أمحد زهوة، أمحد عناية.صحيي مسلم/ 

 ص.  1344م،  2016هـ،  1437بريوت: دار الكتاب العريب،  -السنة... .
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دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق.صحيي مسلم/ 
 ص. 1680هـ،  1438

 
عصام موسى هادي، حملى أبحكام حممد انصر  /صحيي مشكاة املصابيي لل)طيب التربيزي

 ص. 984م،  2016هـ،  1437اجلبيل، السعودية: دار الصديق،  -الدين األلباين.
 

 -هـ(. 1305عبداهلادي جنا األبياري )ت صحيي املعاين يف شر  منظومة الفاضل البيباين/ 
 هـ. 1438القاهرة: كشيدة للنشر، 

 احلديث. علم يف ملقدمة القسطالين شرح نظم البيباين
 

الرايض: مدار الوطن للنشر،  -حممد الصوايين.الصحيي من أحاديث السرية النبوية/ 
 هـ.1440

 
املنصورة: دار  -مجع وحتقيق وترتيب عبدهللا السيسي. /وضعيف األحاديث القدسيةصحيي 
 جـ. 2م،  2018هـ،  1439اللؤلؤة، 

 
 -سهام حممد العاصي. /الصدارة يف اجلملة الفعلية يف صحيي الب)اري: دراسة حنوية داللية

 جستري(.ص )حبث مكمل لرسالة املا 363م،  2016هـ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

إميان يوسف  /دراسة موضوعية :سالمي اليهودي ومستقبله يف ضوء السنة النبويةالصراع اإل
ص )حبث مكمل لرسالة  268م،  2018هـ،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -السكين.

 املاجستري(.
 

هـ، 1439مراكش: املؤلف، اتريخ املقدمة  -عبدالرزاق اجلوزي. /صفعة إذالل لرتهات أيالل
 ص. 324م،  2017
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بيان أكذوبة وأغلوطة وتفاهة البحث املسمى "صحيح البخاري: هناية أسطورة" جلامعه رشيد 
 أيالل.

 
مجع وإعداد وليد صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصور من التكبري إىل التسليم/ 

 -.5ط -ا عثمان اخلميس، أمحد محود اجلسار.صاحل الصاحل؛ راجع نصها وأجاز نشره
 هـ. 1440السعودية، 

 
، balou  -عبدالقادر ابلو.صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم: مبسط لألطفال/ 

 م. 2018هـ،  1439
 

عبدهللا مربوك حممد الصناعة احلديثية عند بدر الدين العيين يف كتابه "خنب األفكار"/ 
 ص. )ماجستري(. 296هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -علي.
 

 -احلبيب حممد عبدهللا املوفق. /الصورة التشبيهية يف صحيي الب)اري وخصائصها البالغية
 ص. )دكتوراه(. 256هـ،  1439القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
جدة:  -موضي عبدهللا األصقه. /صورة املرأة يف احلديث النبوي من خالل صحيي الب)اري

 هـ(. 1432ص )أصله رسالة جامعية،  485م،  2017هـ،  1438دار الرمك للنشر، 
 

الرايض: دار  -ل بن إسحاق.حيىي بن إبراهيم خلي /الصوفية املعاصرة والسنة الرتَّكية
 ه؟ 1439الصميعي، 

 
ـــــــــــــــــــــــــــ( 301جعفر بن حممد الفراييب )ت  /... الصـــــــــيام القاهرة:  -؛ حتقيق عبدالوكيل الندوي.هـ

 ص )نوادر األجزاء احلديثية(. 199م؟،  2008هـ؟،  1429مؤسسة تبوك للنشر، 
 

http://www.ektab.com/publishing-house/117736/
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مكة  -مسية عبدالوهاب خليل الرمحن. /صـي  العموم وخمصـصـاهتا يف السـنن الكبري للبيهقي
 هـ )ماجستري(.  1440املكرمة: جامعة أم القرى، 

 من أول أبواب صالة اإلمام وصفة األئمة، إىل ابب التخفيف يف ترك اجلماعة يف السفر.
 

( ) 
 

 -عيد بن أيب السعود الكيال. /ضعيف انسخ احلديث ومنسوخه بني الفقهاء واحملدرثني
 م. 2009هـ،  1430القاهرة: مكتبة الكيال لألحباث العلمية الشرعية، 

 
 هـ. 1440الكويت: دار الظاهرية،  -.حممد علي أمحدين /ضوء القمر على خنبة الفكر

 
معهد سالجنور، ماليزاي:  -سيد عبداملاجد الغوري.الضوابط األساسية لفهم احلديث النبوي/ 

 م. 2017هـ،  1438الشاكر، : دار دراسات احلديث الشريف
 

بريدة، السعودية:  -حممد بن عبدهللا القناص.ضوابط منهجية لالستدالل ابلسنة النبوية/ 
 م. 2019هـ،  1440مركز تدوين للبحوث والدراسات احلديثية، 

 
الرابط:  -فاطمة يربوع.الل كتابه "العلل"/ ضوابط نقد املنت عند ابن أيب حامت الرازي من خ

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1432احلديث احلسنية، دار 
 

الرابط: دار احلديث  -عبدالسالم العزوزي. /أوطـــــــاملمام مالــك يف اإلنت عند املضـــوابط نقد 
 هـ )دكتوراه(. 1435احلسنية، 
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وأبو العباس  (ه 520)ت  ابن رشد اجلد: لكيةاملاعند  حاديثألاضوابط نقد متون 
الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حفصة أهل مبارك. /منوذجني (ه 656 ت)القرطيب 

 هـ )دكتوراه(.1436
 

اجليزة: شركة الروضة  -عادل بن عبدالشكور الزرقي. /ضوابط الوصف بتدليس اإلسناد
 ص. 103م،  2016هـ،  1437للنشر، 

 
 (ط)

 
هـ(؛ حتقيق الداين بن منري آل 751حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية )ت  /الطب النبوي

 ص. 368م،  2011هـ،  1432دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.4ط -زهوي.
 

 /الطب النبوي بني املشرق واملغرب انطالقًا من خمطوط مكناس البن صاحب الصالة
 ص. 144، هـ 1429الرابط: دار نشر املعرفة،  -عبداهلادي التازي.

 
 ص. 127هـ،  1438؟: املؤلف، -هاين صالح دراز. /الطب النبوي من منظور معاصر

 
هـ(؛  432أليب العباس جعفر بن حممد املستغفري )ت  /طب النيب صلى هللا عليه وسلم

هـ  1438الرايض: جامعة امللك سعود،  -حتقيق ودراسة فهد بن عبدالعزيز العسكر.
 )دكتوراه(.

 من أول الكتاب، إىل آخر أبواب الصداع والشقيقة.
 

 -للمستغفري؛ حتقيق ودراسة حممد بن عبدهللا العمار. /طب النيب صلى هللا عليه وسلم
 هـ )دكتوراه(. 1437الرايض: جامعة امللك سعود، 

 إىل آخر ابب ما جاء فيما يورث النسيان.من أول ابب ما جاء ال وجع إال وجع العني، 
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الرايض: مركز  -هـ(؛ درسه وحققه حممد الطرباين. 251محيد بن زجنويه )ت الطبقات/ 

 هـ. 1439البحوث والتواصل املعريف، 
 

 -هيفاء مصطفى الزايدة. /طبقات املدلسني عند ابن حجر العسقالين: دراسة نقدية مقارنة
 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس، 

 
اإلسكندرية:  -هبة حممد عبدالرحيم حممد. /طرائق االستدالل يف األحاديث النبوية القصصية

 ص. )ماجستري(. 213هـ،  1437جامعة اإلسكندرية، 
 

هــــــــــــــ(؛  806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت طر  التثريب يف شر  التقريب/ 
 -هــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد ســــــــيد بن عبدالفتاح درويش. 826وتتميم ولده ويل الدين أمحد )ت 

 مج. 7م،  2018هـ؟،  1439الدمام: دار ابن اجلوزي، 
 وهو شرح على املنت، املسمى "تقريب األسانيد وترتيب املسانيد".

 
 يف علم الرواية" الكفاية" ل كتايبالمن خ قتها ابلنقد احلديثيالوع العدالة ثباتإطرق 

 عروف ابخلطيبامل أمحد بن علي للحافظ أيب بكر ق الراوي والسامع"الخألو"اجلامع 
هـ )حبث  1434الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عائشة بنيس. /(هـ 463 ت)البغدادي 

 لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.
 

ــــــــــــــ(؛  463أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت  /طرق حديث ابن عمر يف ترائي اهلالل هـ
 ص. 40هـ،  1418طنطا: دار الضياء،  -أعده للنشر هشام بن حممد.

 ص. 40م،  2010هـ،  1431طبعة أخرى: القاهرة: مؤسسة تبوك للنشر، 
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طعون املعاصرين يف أحاديث الصحيحني اخلاصة أبسباب النزول والتفسري بدعوى خمالفة 
 هـ 1439بريوت: دار املقتبس،  -.مصطفىصاحل علي  /دراسة نقدية :القرآن

 
 (ظ)

 
غزة: اجلامعة  -زايد خلف أبو حبيب.ظاهرة التعليل يف صحيي الب)اري: دراسة حنوية/ 

 ص )رسالة دكتوراه(. 163هـ،  1438اإلسالمية، 
 

 (ع)
 

أمين  /هـ( وحديثه يف كتب السنة: مجع ودراسة 128عاصم بن أيب النجود الكويف )ت 
 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد إمبايب.

 
دمشق: دار  -إبراهيم حسن األسطل. /عبدالفتا  أبو غدة: رحيانة احملدرثني وقدوة احملققني

 هـ. 1440القلم، 
 

 -حممد سهلي. /دراسة حديثية :دونةامل يف ومروايته (هـ 174ت )صري امل بن هليعةهللا عبد
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1438احلديث احلسنية، الرابط: دار 

 
 هـ. 1440؟: مركز يقني،  -محاد القباج. /عبقرية الب)اري

 
هـ، 1438مصر: دار حصاد اخلري،  -مهند صالح رفعت. /عبري األزهار من صحيي األذكار

 ص. 38م،  2017
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 893لعماد الدين أيب زكراي حيىي بن أيب بكر العامري )ت  /الُعَدد فيما ال َيستغين عند أحد
جدة: دار املنهاج،  -.اللجنة العلمية مبركز دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلميهـ(؛ حتقيق 

 ص. 160هـ،  1439
 )يف األذكار(

 
هـ(؛ ضبط نصوصه  624)ت  عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيهباء الدين العدة شر  العمدة/ 

 م. 2018هـ؟،  1440القاهرة: دار العقيدة،  -وخرج أحاديثه عادل سعد مطاوع.
 

 -أمحد زكي إبراهيم. /العدول الصيغي عند شرا  السنن األربعة: دراسة صرفية داللية
 ص )ماجستري(. 255م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
القاهرة:  -هــــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حممد ســـــــــــــلطان. 281أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت  /العزلة

 ص. 60م،  2015هـ،  1437مؤسسة تبوك للنشر، 
 

 -حممد معتمد مرســــــــــــــي. /عطاء بن أيب راب  ومروايته يف الكتب الســـــــــــتة: دراســــــــــــة حتليلية مقارنة
 ص )دكتوراه(. 489م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
نظم حممد بن حممد بن علي األقوجيلي )ت  /عقد اجلمان الالمع املنتقى من قعر حبر اجلامع

م،  2019هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ حتقيق عيد عبدهللا الصيفي. 1080
 ص. 216

 
 ص. 22هـ،  1440عبدالباري بن محاد األنصاري،  /الَعقد ملسائل النقد

 )منظومة يف نقد احلديث ورواته، نسخة إلكرتونية(
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ضياء الدين حامد  /عقود الدرر يف حدود علم األثر: أول معجم ملصطلحات علم احلديث
 -هـ(؛ حتقيق حسني بن عكاشة. 1172بن يوسف األجسكداري الباندرمه وي )ت 

 هـ. 1440ام البخاري، اإلمساعيلية: مكتبة اإلم
 
أمحد عليان  /صيليةن الكرمي والسنة النبوية: دراسة أتآلعالج املعريف السلوكي يف ضوء القر ا

 ص )حبث مكمل للماجستري(. 289م،  2018هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عيد.

 
ار الفاروق د القاهرة: -أمين حممود. /عالمات الساعة: العالمات الكربى والعالمات الصغرى

 ص. 80، لالستثمارات الثقافية
 

ه،  1440القاهرة: دار اللؤلؤة،  -علي جاد هللا.العلل الواردة يف أحاديث الرضاع/ 
 م.2018

 
م، 2017هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر.علم ختريج احلديث/ 

 ص. 216
 

 -.عمر بن موفق النشوقايت ومراحله وطرائقه وقضاايه املعاصرة/: أتصيله علم رواية احلديث
 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 
حلسني  /مقاربة منهجية ودراسة وصفية :م يف الكتاب والسنةالعاألمساء و األعلم مبهمات 

 هـ )دكتوراه دولة(. 1429الرابط: دار احلديث احلسنية،  -أجاك.
 

 403 ت) بن الفرضيالكتاب: "متشابه أمساء النقلة"   :ميالساإلتشابه يف الغرب املعلم 
 هـ )دكتوراه(. 1433الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبدهللا لنصاري. /دراسة وحتقيق (:هـ
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هـ(؛ حتقيق عامر حسن  220أليب احلسن آدم بن أيب إايس العسقالين )ت العلم واحللم/ 
 هـ. 1436املنامة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  -صربي.

 
 هـ. 1439عم ان: ؟،  -زايد بن سليم العبادي.العلة بني أهل املصطلي وعلماء العلل/ 

 
الرابط:  -هشام زخنيين. /كشفها  ئل وجودها ومسالكال، داأقسامه ،تعريفها :العلة احلديثية

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1430دار احلديث احلسنية، 
 

 -مجانة أمحد القطان. /املتصلة ابلصحابة رضي هللا عنهم: مجًعا ودراسةعلوم احلديث 
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440الكويت: جامعة الكويت، كلية الشريعة، 

 
عليـــــه الصـــــــــــالة حممـــــد خري األانم  يف معـــــامل احلالل واحلرام عنعمـــــدة األحكـــــام 

ــــــــــــ(؛  600املقدسي )ت  عبدالغين بن عبدالواحد اجلماعيلي /والسالم تقدمي ودراسة أسعد هـ
 ص. 400م،  2018هـ؟،  1439بريوت: دار النفائس،  -السحمراين.

 
 -.خريف بن علي زتون /عناية اإلمام ابن خزمية بفقه احلديث النبوي من خالل صحيحه

 هـ )أصله رسالة علمية(. 1439بريوت: دار املقتبس، 
 

هـ( قدميًا وحديثًا:  852الباري البن حجر العسقالين )ت عناية العلماء والباحثني بفتي 
 م. 2018هـ،  1440املغرب،  -مطيع املرهومي. /مجًعا ووصًفا

 
برتتيب  املرتبتني الرابعة واخلامسة :مام مسلماإل صحيي يفعنعنات من نسب إىل التدليس 

لنيل شهادة هـ )حبث  1431الرابط: دار احلديث احلسنية،  -زكرايء الشايب.ر/ ابن حج
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.
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وعلق عليها  هامجع /أو األوائل الصــومعية ،عون الباري جبمع أوائل كتب صــحيي الب)اري
الرايض:  -.حممد بن علي الصــــومعي البيضــــاين وقدم هلا مبقدمة علمية كمدخل إىل الصــــحيح

 م. 2019هـ،  1440الناشر املتميز، 
 

 (غ)
 

هـ(؛  694)ت  الطربيأمحد بن عبدهللا حمب الدين  /مغاية اإلحكام يف أحاديث األحكا
 هـ )ماجستري(. 1439، اجلامعة اإلسالميةاملدينة املنورة:  -حتقيق حممد محاد عبداملنم.

 حتقيق جزء منه.
 

اخلشوعي اخلشوعي  /االصطال : دراسة توفيقية حتليلية نقديةغاية اإليضا  يف علوم 
 .2م، مج 2017هـ،  1437املنصورة: مكتبة اإلميان،  -حممد.

 
حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  /الغاية يف شر  اهلداية يف علم الرواية البن اجلزري

 هـ؟1440املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم،  -هـ(؛ حتقيق عبداملنعم إبراهيم.902
 

هـ(؛ حتقيق  894قطب الدين حممد بن حممد اخليضري الدمشقي )ت  /الغرام أبدلة األحكام
 هـ. 1440إستانبول: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية،  -حممد محدي الوايل.

 حجر العسقالين.حتقيق ومقارنة مع "بلوغ املرام من أدلة األحكام" البن 
 

وليد بن خالد مسألة غريبة ختص احلجامة تشكل على الباحثني.../  25غرائب احلجامة: 
 (.3هـ )سلسلة احلجامة: السنة النبوية املهجورة؛  1439بريوت: دار املقتبس،  -اجلراد.
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أمحد بن علي بن حجر  /الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس، املسمى زهر الفردوس
هـ،  1439ديب: مجعية دار الرب،  -هـ(؛ حتقيق جمموعة من الباحثني. 852العسقالين )ت 

 مج.8
 

أمحد أمحد  /الغرائز اإلنسانية ووسائل هت يبها يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية
 م. 2017هـ،  1438مصر: املؤلف،  -واكد.

 
القاهرة:  -حممد بن حممد احملروق املصرايت. /درثني واحلفاظغرر األلفاظ يف سري املسندين واحمل

 هـ. 1440دار الصاحل، 
 

الغصن الداين على مصنفات اإلمام حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا يف ذكر املواضع 
املنصورة: دار  -.ساعد بن عمر غازي /اليت فيها قوالن دون تنبيه، ومعه الت ييل املرغوب

 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 
 

غنية القاري وبغية الساري يف تفسري معاين كلمات القرآن الكرمي من صحيي اإلمام 
 م.2018هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة،  -عماد حممد عيسى. /الب)اري رمحه هللا تعاىل

 
 (ف)

 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمساء توفيق األسطل. /الفاء يف صحيي الب)اري: دراسة حنوية

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 211م،  2016هـ،  1437
 

القاهرة: دار  -مازن موفق اخلريو.فاعلية اخلطاب التواصلي يف احلديث النبوي الشريف/ 
 هـ. 1439النابغة، 

 



98 
 

تصنيف  /بيان معانيها وفوائدها ولطائفهافإين قريب: الورد النبوي يف أذكار اليوم والليلة مع 
إستانبول: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية،  -.5ط -حممد يوسف اجلوراين.

 هـ؟1440
 

أمرية بنت علي الصـــــــــــــاعدي وأخرايت؛ حترير  /فتاة الضــــــــــباب: أحاديث املرأة: أين اخللل 
الرايض: مركز دالئـــــــل،  -ومراجعـــــــة نورة بنـــــــت حيىي الـــــــذكري، نورة بـــــــت حممـــــــد العجمي.

 م. 2019هـ،1440
 

 -يوسف حسن حممد احلمادي. /فتاوى النيب صلى هللا عليه وسلم يف العقيدة: مجًعا ودراسة
 . )أصله رسالة جامعية(.مج 2هـ،  1439الشارقة: مكتبة وتسجيالت دروس الدار، 

 

-.أمحد بن حممد بن املقفع /رتية على اإلمام الب)اريففتي الباري يف نســــــــــف أابطيل امل
 ص. 104هـ،  1435، الرابط

البخــاري كــان بينــه وبني احلق »حتــت عنوان « األحــداث املغربيــة»نقــد ملــا نجشــــــــــــــر يف جريــدة 
 للكاتبة اليسارية خدجية البطار. /«حجاب

 
اإلسكندرية: الدار  -أمحد فريد. /فتي العالم شر  عمدة األحكام من كالم خري األانم

 مج. 2م،  2015هـ،  1436العاملية للنشر، 
 

املســــمى خمتصــــر راي  الصــــاحلني  س،فتي القدوس على هت يب النفوس يف ترتيب الدرو 
ــــــــــ(؛  1350)ت  يوسف بن إمساعيل النبهاين /من كالم سيد املرسلني علق عليه واعتىن به هـ

، هــــــــ 1439، توزيع دار ابن حزم؛ بريوت: املكيةاملكتبة  مكة املكرمة: -.أسامة سعيد منسي
 ص. 540
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جدة: دار  -أمحد جابر جربان. /فتي الكرمي املنان بشر  نفحة الرمحن نظم شعب اإلميان
 ص. 464هـ،  1434املنهاج، 

 
]حتقيق[ حافظ زبري علي  )البن حجر العســـقالين(/ الفتي املبني يف حتقيق طبقات املدلســني

هـ، 1434الهور: املكتبة اإلسالمية، حضرو أتيك: مكتبة احلديث،  -هـ(. 1435زئي )ت 
 هـ(.  1426)طبعة سابقة يف عام  ص. 246

 
القاهرة: دار  -عبيد بن عبدهللا اجلابري. /فتي املعبود: شر  كتاب السنة من سنن أيب داود

 هـ. 1439املداد، 
 

 806)ت  لعراقيا يب الفضـــــــل عبد الرحيم بن احلســـــــنيأل /فتي املغيث شـــــر  ألفية احلديث
هــــــــ،  2018هــــــــ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -هــــــــ(؛ حتقيق صالح كامل عويضة.

 ص. 480
 

عم ان: الوراق للنشر،  -السيد أمحد سحلول. /فتي الودود يف معرفة احلديث املردود
 ص. 326م،  2016هـ؟، 1437

 
هـ،  1437علي بن أمحد الرازحي، اخلامتة فصل القول يف حديث "أنزلوا الناَس منازهلم"/ 

 ص. )نسخة إلكرتونية( 26
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -خالد ]بن عبدالرمحن[ القريشي. /فضائل األعمال يف الصحيحني
 ص. 192م،  2017هـ،  1438

 
 ص. 53ندا أبو أمحد،  /فضل بناء املساجد والسعي إليها والصالة فيها

 هـ. ومعظمه أحاديث. 20/7/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 "الشفا"ل كتاب العليه وسلم وأثره يف تقرير الوسطية من خ هللافقه تصرفات النيب صلى 

الرابط: دار احلديث احلسنية،  -وااترا.صاحل هللا/ رمحه ( هـ 544)ت  للقاضي عيا 
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.1438

 
فقه الدعوة من خالل ما انفرد به أبو داود يف سننه عن بقية الكتب الستة: من كتاب 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -ربيع بن عيد الصاعدي.الطهارة إىل كتاب الطالق/ 
 تري(.هـ )ماجس1440

 
 -وضحة بنت عبداهلادي املري. /فقه الراوي وأثره يف الرواية والرواة: دراسة نظرية تطبيقية

 م. 2019هـ،  1440الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 
 

شر  معاين اآلاثر" و "مشكل " فقه خمتلف احلديث وعالقته ابملقررات امل هبية من خالل
جامعة القرويني،  الرابط: -.عبدالعزيز النقاش(/ هـ 321اآلاثر" لإلمام الطحاوي )ت 

 هـ )دكتوراه(. 1440، مؤسسة دار احلديث احلسنية
 

 هـ. 1439القاهرة: دار النابغة،  -عبدهللا جاد الكرمي.الفكر التداويل يف احلديث النبوي/ 

 
هونر من خالل السنة النبوية/  دراسة موضوعية :فن إدارة الوقك وآاثره االجتماعية

 هـ )دكتوراه(. 1440طرابلس الشام: جامعة اجلنان،  -طاهر.
 

فهرسة أيب زكراي حيىي بن أمحد السراج  :ل القرن الثامن اهلجريالفن الفهرسة ابملغرب خ
 هـ )دكتوراه دولة(. 1429الرابط: دار احلديث احلسنية،  -نعيمة مجال بنيس.ا/ منوذجً 
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 -دراسة وحتقيق حممد السعديني. /هـ( 1163فهرس أمحد بن عاشر احلايف السالوي )ت 
 هـ؟ 1439الرابط؛ سال؛ القنيطرة: اجملالس العلمية، 

 
 1175 – 1113أليب العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل ) /، ومعها العجالةالفهرسة الكربى

 هـ. 1439الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -هـ(؛ حتقيق حممد صغريي الفياليل.
 

 1167)ت وابنه حممد  (هـ 1134)ت فهرسك حممد بن إبراهيم اليعقويب التاكركوسيت 
 هـ. 1438املغرب،  -دراسة وحتقيق احلسن إد سعيد. /(هـ

 هو حممد بن حممد بن إبراهيم التاكركوسيت.

 
 -حممد أمحد سعيد األزهري. /فهم األئمة األعالم ألحاديث ضلَّ يف فهمها سفهاء األحالم

 هـ. 1440القاهرة: دار الصاحل، 

 
 -حممد أمحد سعيد األزهري. /فهم العلماء ألحاديث ضلَّ فهمها الدواعش األشقياء

 ص. 183م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار اإلمام الرازي، 
 

هـ(؛ حتقيق حممود بن  359أليب بكر أمحد بن يوسف بن خالد النصييب العطار )ت  /الفوائد
 ص. 323م،  2017هـ،  1438مصر: مكتبة العلوم واحلكم،  -إمساعيل آل سدن.

 
؛ دراسة وحتقيق مرمي هـ( 324)ت  النيسابوريبن زايد أليب بكر عبدهللا بن حممد  /الفوائد

 هـ )دكتوراه(. 1439الرايض جامعة امللك سعود،  -بنت أمحد األحيدب.
 

الفوائد السنية من األحاديث الواردة يف القسطنطينية: مدينة إسطنبول اليوم، املسندة من 
بريوت: دار البشائر  -ختريج حممد ححود التمسماين. /طريق الشيخ نظام يعقويب البحريين

 ص. 168، هـ 1440اإلسالمية، 
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 ومعه: اجلواهر الزكية يف األحاديث الواردة يف القسطنطينية/ للمخرج نفسه.
 

هـ،  1438اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -حممد فوزي. /الفوائد العطرة يف سنن الفطرة
 ص. 123م،  2017

 
وثق أصوله وخرج  /البن عبد الربر النمريفوائد يف علوم احلديث من مقدمة كتاب "التمهيد" 

 م. 2018هـ،  1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -نصوصه وضبطها... عبداملعطي أمني قلعجي.
 

مجع وإعداد متعب بن عبدهللا  /فوائد خمتارة من شر  راي  الصاحلني البن عثيمني
 هـ. 1440الرايض: دار الصميعي،  -القحطاين.

 
أليب احلسني  /الفوائد امل)رجة من األصول، املسماة مشي)ة أيب احلسني ابن املهتدي ابهلل

القاهرة:  -هـ(؛ حتقيق عمرو عبدالعظيم احلويين. 465حممد بن علي ابن املهتدي ابهلل )ت 
 ه؟ 1439دار الذخائر، 

 
ماليزاي: جامعة  -انيف بن انصر املنصور. /فوائد املست)رجات من خالل مسند أيب عوانة

 هـ )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  1435املدينة العاملية، 
 

أليب القاسم خلف بن عبدامللك بن بمشكوال )ت  /املنت)بة واحلكاايت املستغربةالفوائد 
 مج. 2هـ،  1440الرايض: الناشر املتميز،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق سامل بن غرت الظفريي. 578

 )يف الفوائد احلديثية(.
 

 /همن حديث هالل بن العالء الباهلي وغري : الفوائد املنتقاة عن الشـــــــــيوخ الثقات العوايل
هـــــــــ(؛ حتقيق نظام حممد صاحل  348أليب بكر أمحد بن سليمان بن احلسن النجاد عنهم )ت 
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ــــــــــــــــــ،  1439دار البشــــائر اإلســــالمية، بريوت:  -يعقويب. )لقاء العشــــر األواخر  -ص. 63هـ
 (.324ابملسجد احلرام، 

 
 1412فوائد منتقاة من كتاب "األلباين: ش وذه وأخطاؤه" حلبيب الرمحن األعظمي )ت 

كراتشي: مكتبة معهد عثمان بن عفان، حنو   -انتقاها وضبطها نور البشر حممد نور احلق. /هـ(
 هـ. 1437

 
راضي بن مبارك  / اية العبادات -فوائد واستدالالت "فتي الباري": كتاب بدء الوحي 

 ص. 1220الشمري، 
 هـ. 26/5/1440نسخة إلكرتونية، رأيتها بتاريخ 

 
العباسي  الرمحنعبدالرحيم بن عبد أليب الفتح /صحيي الب)اري فيض الباري يف شر  غريب

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن عبدالرمحن الزهراين.هـ( 963)ت 
 هـ. )ماجستري(. 1440

 من كتاب النكاح، إىل كتاب االستئذان.
 

؛ دراسة وحتقيق عبيد بن حممد للعباسي /صحيي الب)اري فيض الباري يف شر  غريب
 هـ. )ماجستري(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الربكايت.

 النيب صلى هللا عليه وسلم.من كتاب اجلهاد، إىل كتاب فضائل أصحاب 
 

؛ دراسة وحتقيق حممد حسن حممد لعباسيل /صحيي الب)اري فيض الباري يف شر  غريب
 هـ. )ماجستري(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عيسى.

 من كتاب صالة الرتاويح، إىل كتاب اجلهاد.
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 (ق)
 

حممد العريب بن حممد املهدي  /الشهابقبس األنوار وت ليل الصعاب يف ترتيب أحاديث 
 هـ. 1354حلب: املطبعة العلمية،  -هـ(. 1382العزوزي املغريب )ت 

 
 -حتقيق متيم بن مأمون مردم بك. /قبس الشهاب على ترتيب أحاديث الشهاب للقضاعي

 هـ،  1427دمشق: دار طالس، 
شهاب" حممد العريب بن )هتذيب( لكتاب "قبس األنوار وتذليل الصعاب يف ترتيب أحاديث ال

 حممد املهدي العزوزي املغريب.
 

 543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /نسأمام مالك بن شر  موطأ اإل القبس يف
 م. 2016هـ،  1437القاهرة: شركة القدس للنشر،  -.جاد ي حممدحتقيق: انصر حممدهـ(؛ 

 
هـ(، أمحد نبوي  1440أمحد حمرم الشيخ انجي )ت  /القبس املبني عن مناهج احملدرثني

 م. 2018هـ،  1439القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -أمحد.
 

عالمة طاهر اجلزائري " للتوجيه النظر إىل أصول األثر"قضاء الوطر بتل)يص كتاب 
القاهرة: دار  -.تلخيص حممد بن علي الصومعي البيضاين  /هـ( 1338)ت  الدمشقي

 هـ. 1440االستقامة، 
 

حتقيق سليمان  هـ(؛ 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  /قطعة من كتاب الرفعة
هـ.  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي،  -بن عبدالعزيز العريين.

 )أصله رسالة جامعية(.
 .أيب زرعة العراقي، يف تراجم الرواة موضوعه ذكر األوهام اليت وقعت للحافظ احلسيين واحلافظ
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ـــــــ )أصله  1439السعودية،  -فائز بن موسى البدراين.قلة األنصار يف األحاديث واآلاثر/  هـ
 حماضرة(.

 
مصــطفى أبو زيد  /قواعد دفع تعار  املقبول من حديث رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم

 حممود.
م(  2016) 3جـ 34حبث طويل نشر يف جملة كلية أصول الدين والدعوة )جامعة األزهر( ع 

 .2436 – 2338ص ص 
 

 -مسعي نور الدين. /اإلمام ابن قيم اجلوزية قواعد رفع االختالف بني األحاديث النبوية عند
 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440الكويت: جامعة الكويت، كلية الشريعة، 

 
لينا بنت فؤاد  /القواعد املقاصدية يف العقوابت ومتعلقاهتا وتطبيقاهتا على أحاديث األحكام

 هـ )دكتوراه(. 1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.فراش
 

 463ت  (ل كتاب "الكفاية يف علم الرواية" لل)طيب البغدادي الالقواعد املقررة من خ
هـ 1431الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حممد األمني دانسوكو.ا/ ا وتطبيقً ا وتصنيفً مجعً  (:هـ

 )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.
 

عبدهللا حممد علي  /: دراسة استقرائية تطبيقيةالقواعد والضوابط الفقهية يف السنن األربعة
 ص(. 1320مج ) 2م،  2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة دار الوائم،  -القاضي.

 
 902مشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  /القول التام يف فضل الرمي ابلسهام

 -هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز أمني؛ مراجعة وحترير وفهرسة قسم البحث يف أروقة للدراسات.
 هـ؟ 1440املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 
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ص. )نسخة  21هـ؟،  1438علي بن أمحد الرازحي، القول اجللي يف حتسينات اهليثمي/ 
 ونية(.إلكرت 
 

فاس: منشورات  -حممد العمراوي السجلماسي. /القول الرجيي يف تواتر اجلامع الصحيي
 هـ؟ 1440البشري بن عطية، 

 
من كتاب : وتوثيق أقواهلم من قال ب لك تتبع ،ما مسعك" "أحب :وطأامل يف قول مالك
هـ )حبث  1438احلسنية، الرابط: دار احلديث  -شيماء ملني. /ة إىل كتاب احلجالوقوت الص

 لنيل شهادة اإلجازة يف علوم الدين(.
 

 /القول املفيد يف تكبريات العيدين وأايم ذي احلجة والتشريق: دراسة فقهية حديثية مقارنة
هـ، 1439املنصورة: دار اللؤلؤة،  -حممد حممود آل مسلم؛ راجعه وقدم له مصطفى بن العدوي.

 م. 2018
 

هـ؟،  1439القاهرة: دار اللؤلؤة،  -علي جاد هللا.القول املليي يف قول النقاد: وهٌم قبيي/ 
 م. 2018

 
اجلزائر:  -حممد علي فركوس. /القول املمَسك يف فقه حديث النهي عن صيام يوم الشك

 هـ. 1439دار العواصم، 
 

اإلمــام النَّووي لتلميــذه  بــهكت /ابإلجــازةمقرواًن ة" األربعني حــديثــًا النَّوويــ"قيــُد مســاٍع لكتــاب 
مة ابن العطَّار سنة   ؛ حققه عبدهللا احلسيين.هـ 673العالَّ

 هـ( 12/6/1440)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 (ك)
 

الكاشف عن أساليب الطعن يف صحيي الب)اري: نقد مفصل ومؤصل لشبهات منكري 
هـ؟ )أصله رسالة دكتوراه من  1440ليبيا؟: دار الوليد،  -أسامة بن مصطفى الرتيكي. /السنة

 جامعة املاليو بكواالملبور(.
 

منرية بنت محود  /لإلمام الب)اري: دراســــــــة وشــــــــرًحا ميان من اجلامع الصــــــــحييكتاب اإل
 هـ. 1439الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -.البدراين

 
 -أزهار شــــعبان أبو زيد. /نصـــيةكتاب الربر والصـــلة واآلداب يف صـــحيي مســـلم: دراســـة 

 ص )ماجستري(. 223م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

عم ان: املؤلف،  -منتصر مجال حسني.كتاب التتبع لإلمام الدارقطين: دراسة حتليلية نقدية/ 
 هـ )طبعة حمدودة(. 1439

 
اجلهراء، الكويت: دار إيالف الدولية،  -.كتاب التوحيد من صحيي اإلمام الب)اري

 هـ.1439
 

 ص. 54أمحد مجال أبو سيف،  /كتاب "الصحيحان يف امليزان" للميالين: عرًضا ونقًدا
 هـ. 1440نسخة إلكرتونية، رأيتها يف شهر رجب 

 
مكة املكرمة:  -حممد بن حسن عبده عثمان. /الك ب: دراسة موضوعية يف السنة النبوية

 هـ )ماجستري(. 1440جامعة أم القرى، 
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مخيس حمروس العزاوي، مخيس ضاري  /الك ب يف احلديث النبوي: تعريفه وأحكامه
 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -العزاوي.

 
طنجة؛ بريوت:  -الروندة.الصديق  /الكراسي العلمية يف رابط الفتي مع اإلجازات واخلتمات

 م. 2019هـ،  1440دار احلديث الكتانية، 
 

 هـ؟ 1440حممد عبدهللا الوردي، كشف األسدال عن الرواة ال ين ُوصفوا ابألبدال/ 
 )خيص رواة احلديث(

 
 /كشف اللثام عمن ذكرهم األلباين رمحه هللا يف السلسلة الضعيفة من املعاصرين األعالم

 هـ. 1440القاهرة: دار اإلمام الربهباري،  -مجع وترتيب حسن بن مبارك املطروشي.
 

حممد جواد  /كشف املتواري يف صحيي الب)اري: حي ال يكون الب)اري صنًما يُعَبد!
 مج. )يليه مستدرك يف جملد مستقل(. 3هـ،  1436بريوت: مؤسسة البالغ،  -خليل.

 مكتبة الفرقان ابلكويت. مث أصدرته دار اإلرشاد بلندن، مع
 وهو طعن يف الصحيح، ومؤلفه شيعي. شلَّت يده.

 
املنصورة: دار  -"/ وليد بن أنيس اهلامشي.كفاية األمساع يف "إرشاد أيب الرو  يف السماع

 م. 2018هـ،  1439اللؤلؤة، 
ايت ومعه: إرشاد أيب الروح يف السماع/ أليب الروح عيسى بن عبدالرحيم األمحدآابدي الكجر 

 هـ(؛ بتحقيق اهلامشي. 970)ت 
 )مساع األغاين(

 
يب/  غزة:  -مسيحة حســــــــــــــن األســــــــــــــود.كالم اإلمام ابن معني يف الرجال: رواية اإلمام الغالر

 ص )حبث مكمل لرسالة الدكتوراه(. 578هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 
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 م. 2019هـ،  1440الكويت: دار إيالف الدولية،  -مشعل بن حممد احلداري. /الكناشة

 )جمموعة أحباث حديثية(
 

 /كيف يصلي املسلم: صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف ضوء الكتاب والسنة
 هـ. 1439الرايض: مدار الوطن للنشر،  -عبدهللا بن حممد الطيار.

 
 (ل)

 
مركز املدينة العلمي خلدمة الكتاب  /الستةالآللئ املضيئة فيما اتفق عليه أصحاب الكتب 

 هـ. 1439قناة هتذيب،  -والسنة.
 

القاهرة:  -.طارق بن حممد ســردار شــرح وعناية /النورانية يف ســلك املنظومة البيقونية ئالالل
 م. 2018هـ،  1440دار اإلحسان، 

 تليها للمؤلف: تشجريات أنواع احلديث.
 هـ(. 1080مر بن حممد فتوح البيقوين )ت تليها: املنظومة البيقونية/ طه أو ع

 
ــــــــــــــــ(؛  831مشس الدين حممد بن عبدالدائم الربماوي )ت  /الالمع الصــبيي بشــر  اجلامع الصــحيي هـ

ـــ،  1433دمشق: دار النوادر،  -حتقيق جلنة خمتصة من احملققني إبشراف نور الدين طالب. م،  2012هـ
 مج. 18

 )شرح على صحيح البخاري(
 

انتقاء  /فائدة منتقاة من فتي الباري البن حجر: كتاب الصوم 100لطائف ابن حجر: 
 ص.  45موقع املسلم، د. ت، 

 هـ( 1440)نسخة إلكرتونية، رأيتها يف شعبان 
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قطب الدين حممد بن حممد  /صــلى هللا عليه وســلماللواء املعَلم مبواطن الصــالة على النيب 
إستانبول:  -هـ(؛ دراسة وحتقيق نور الدين بن حممد احلميدي اإلدريسي. 894اخليضري )ت 

 هـ. 1439دار اللباب: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية، 
 حقق عن نسختني خطيتني مقروءتني على املؤلف.

 
 (م)

 
حممد  /اإلمامان ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما: مجًعا وخترجًيا ودراسةما اتفق عليه 

 ص. )ماجستري(. 1015هـ،  1436الفيوم: جامعة الفيوم،  -حممود مصطفى.
 

ما اختلف يف وصله وإرساله من األحاديث الزائدة على كتب العلل الواردة يف النكا  
مكة  -.آالء بنت سيف الدين زواوي /والنفقات والرضاعوالطالق واخللع والظهار واإليالء 

 هـ )دكتوراه(. 1440املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

 1052عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي )ت  أليب اجملدما ثبك من السنَّة يف أايم السَنة/ 
م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية،  بريوت: -.أسد هللا بن شريزمني هـ(؛ حتقيق

 ص.304
 

 يبمن مروايت ابن أ رضي هللا عنهما قه الب)اري بصيغة التمريض عن ابن عباسما علَّ 
 .زييناملبن عائش  نيأم /طلحة

 .295 – 245هـ( ص  1440)حمرم  3حبث مفيد، نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 

 -حممد إلياس املراكشي. /ما نسبه الصحابة والتابعون إىل السنة وأثره يف الفقه اإلسالمي
 هـ )أصله رسالة ماجستري(. 1439القاهرة: دار السالم، 
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املأَرب الوايف واملشرَع الصايف: وهو قصيد انتظم برانمج مشاخيه ومروايته ومؤلفاته ووصية 
أليب جعفر أمحد بن احلسن الزاي ت الكالعي  /ولده ومجاًل من أصول العلم تت)لل كل ذلك

 هـ.  1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -هـ(؛ قرأه حممد الطرباين. 728)ت 
 

مصر: مركز نعيم،  -مجع عبدالعزيز يوسف نور الدين علي. /مائتا حديث لطالب مركز نعيم
 ص. 36م،  2017هـ،  1438

 
مع ذكر تطوره وآدابه وأبعاده صلى هللا عليه وسلم ول تعريف بطعام الرس :املائدة النبوية

م،  2018هـ؟،  1440الرايض: مكتبة التوبة،  -عبدالرحيم برمو، خالد اجلعفري. /الدعوية
 ص. 104

 
هـ،  1438مصر: املؤلف،  -منصور خليفة السوهاجي. /مائة أجر من األجور املضاعفة

 ص. 75م،  2017
 

دمشق: دار الفجر،  -مازن عبدالقادر األرانؤوط. /حديث صحيي مع الشر ، للحفظ 100
 هـ؟ 1440

 
مجع وإعداد خوجلي إبراهيم  /مائة حديث يف أركان اإلسالم من صحيحي الب)اري ومسلم

 ص. 33هـ،  1433عمر، اخلامتة 
 

إستانبول: دار السمان،  -سيد عبداملاجد الغوري. /اجلر  والتعديلمباحث متهيدية يف علم 
 هـ. 1440
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ت ) البن العريب املالكي "عارضة األحوذي بشر  صحيي الرتم ي"مباحث السمعيات يف 
م 2016هـ،  1438، نبارجامعة األ الرمادي: -عبري تركي راشد. /ا ودراسةمجعً : (هـ 543

 )رسالة ماجستري(.
 

 مجع: يب يوسفأل "وزاعياأل "الرد على سري ل كتابالمن خ حنافاألة عند السنر  مباحث
هـ )حبث شهادة التأهيل للعلوم  1437الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبدهللا ابه. /ودراسة

 اإلسالمية(.
 

حوذي عارضة األ"( يف هـ 543 تهليات والنبوات البن العريب )املباحث العقدية يف اإل
الرمادي: جامعة األنبار،  -فرقد فاضل العاين. /ةمجعًا ودراس ":صحيي الرتم يبشر  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
مام شهاب الدين لإل "رشاد الساري لشر  صحيي الب)اري"إمباحث العقيده يف 

 ص. 436م،  2018هـ؟،  1438عم ان: دار االبتكار،  -عبدالسالم سعد. /القسطالين
 

 امجعً  :إلمام الشافعيلكتايب "الرسالة" و"مجاع العلم"   اللاحلديث من خمباحث علوم 
هـ )حبث شهادة  1437الرابط: دار احلديث احلسنية،  -خادم امباكي. /ودراسة اوتصنيفً 

 التأهيل للعلوم اإلسالمية(.
 

الكواكب الدراري يف شر  "مباحث علوم القرآن عند الكرماين يف ضوء كتابه 
 ص.268هـ،  1438عم ان: دار اجملتمع العريب،  -عمر عبدهللا الكيالين. /الب)اري" صحيي

 
حممد  /ياخلامس اهلجر  حي القرن يول اهلجر من القرن األ :اتريخ السنة النبوية مباحث يف

 ص. 182هـ،  1433مصر: املؤلف،  -علي. عبدالودود حممد
 

http://41.33.22.69/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=GYOuWXSnzL/ELDAR/249230005/60/1980/X
http://localhost:8080/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5e&match_on=EXACT&library=ALL&user_id=WEBSERVER
http://localhost:8080/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&srchfield1=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5e&match_on=EXACT&library=ALL&user_id=WEBSERVER
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دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -سيد عبداملاجد الغوري.مبادئ التعامل مع السنة النبوية/ 
 ص. 280م،  2017هـ؟،  1438

 
.../ مقدمة كتابه "فتي امللهم بشر  صحيي مسلم"مبادئ علم احلديث وأصوله: وهي 

القاهرة: دار السالم،  -هـ(؛ بعناية عبدالفتاح أبو غدة. 1369شبري أمحد العثماين )ت 
 ص. 692م،  2016هـ،  11437

 
حممد املبتدعة وموقف نقاد احلديث من رواايهتم: دراســــة اســــتقرائية لرواة الكتب الســــتة/ 

 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس،  -حممد خري هيكل.
 

غزة: اجلامعة  -صهيب وليد الثالثيين. /ربعة: دراية وروايةاملبهمون يف متون السنن األ
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 509م،  2018هـ،  1439اإلسالمية، 

 
 ؛ حتقيقهـ( 1014علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت  /املبني املعني لفهم األربعني

بريوت: دار الكتب العلمية،  -معروف حممد إمساعيل البيايت، عطا هللا مدب الزوبعي.
 ص(. 768مج ) 1جـ يف  2هـ، 1439

 
 -؛ حتقيق محزة البكري.للهروي /املبني املعني لفهم األربعني: وهو شر  األربعني النووية

 ص. 896هـ،  1440إستانبول: دار اللباب، 
 

هــــــــــــــــــــــ(؛  705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت  /املتجر الرابي يف ثواب العمل الصــــــاحل
هـــ، 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -حتقيق علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود.

 ص. 616
 



114 
 

هـ( وأثرها على احلياة الفكرية  329املرتوكون ومروايهتم يف أصول الكايف للكليين )ت 
عم ان:  -عبدالسالم عطوة الفندي. /والعلمية عند الشيعة اإلمامية: دراسة حتليلية نقدية

م )أصله رسالة دكتوراه من جامعة الريموك،  2017، هـ 1438منتدى العلم النافع، 
 هـ(.1428

 
زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  /لتبصرة والت كرةاب ، املسمىاحلديثمنت ألفية 

هـ،  1436الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،  -هـ(؛ حتقيق ماهر ايسني الفحل. 806
 ص.112

 
 683انصر الدين أمحد بن حممد بن املنري اإلسكندراين )ت  /املتواري على أبواب الب)اري

م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية،  بريوت: -هـ(؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي.
 ص. 424

 
دمشق: دار طيبة، -حممد بن عبدالرزاق أسود. /جماالت العمل التطوعي يف السنة النبوية

 ص. 182م،  2016هـ،  1437
 

 -شرح وتصنيف خالد بن هندي احلريب. /السماع ملنت ثالثيات اإلمام الب)اريجملس 
 هـ. 1440الرايض: مدار الوطن للنشر، 

 
جدة: دار  -حممد األمني اهلرري. /ر املقاصيد من أسانيد كل الفنونفَ ظْ جممع األسانيد ومَ 

 ص. 384هـ،  1434املنهاج، 
 

هـ(؛ دراسة  807علي بن أيب بكر اهليثمي )ت نور الدين جممع البحرين يف زوائد املعجمني/ 
 هـ )دكتوراه(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق إايد بن أمحد شكري.
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من بداية مناقب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه من كتاب املناقب، إىل هناية ابب اخلليطني 
 من كتاب األطعمة.

 
هـ(؛ اعتىن به نظام  543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /جمموع األجزاء احلديثية

طنجة؛ بريوت: دار احلديث  -املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة. -حممد صاحل يعقويب.
 هـ. 1440الكتانية، 

 فيه ستة أجزاء:
 طرق حديث "ليس من الرب  الصيام يف السفر". -
 هه.جزء يف حديث عقبة بن أيب عامر بعلله ووجو  -
 مصافحات البخاري ومسلم. -
وا اإلبل". -  جواب عن حديث "ال تصرب ِّ
 جزء طرق حديث أم  زرع. -
 جملس الروضة لطر اد بن حممد الزينيب العباسي البغدادي. -

 
سعيد بن علي بن وهف القحطاين  /جمموع األذكار بزايدة ألفاظها املفيدة من املتون احلديثية

 هـ. 1440الرايض: توزيع مؤسسة اجلريسي،  -هـ(. 1440)ت 
حيتوي اجملموع على: حصن املسلم، الدعاء، شروط الدعاء وموانع االستجابة، العالج ابلرقى: 

 من الكتاب والسنة.
 

 – 621جمموع رسائل عن أمحد بن أيب طالب الشحنة احلجار البقاعي الصاحلي )حنو 
طنجة؛  -مجع وحتقيق حممد زايد بن عمر التكلة، قاسم بن حممد ضاهر البقاعي. /هـ( 730

 هـ. 1440بريوت: دار احلديث الكتانية، 
 ويتضمن:

 االعتبار أبخبار احلجار.
 أربعون حديثًا من املصافحات واملوافقات واألبدال والثالثيات العوايل/ ختريج الفخر البعلبكي.
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 ست الوزراء واحلجار، وتصحيح احلافظ املزي. تقييد احلافظ الربزايل لسماع
االنتصار لسماع احلجار/ للحافظ ابن انصر الدين الدمشقي، مع حاشية للحافظ ابن حجر 

 العسقالين.
 فتوى العالمة سليمان األهدل حول رواية احلافظ العراقي عن احلجار.

 واثئق متعلقة.
 

سامي بن هـ(؛ حتقيق  590)ت  طالقاينال يب اخلري أمحد بن إمساعيلأل /جمموع يف الصهرين
 ص. 824هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.عبد اللطيف األسعد

 وهو كتاابن: 
 قربة الدارين يف مناقب ذي النورين عثمان عليه رضوان الرمحن.

 املرتضى عليه رضوان العلي  األعلى. األربعني املنتقى من مناقب علي

 
املنامة:  -حتقيق وتعليق نور الدين حممد احلميدي اإلدريسي. /جمموع فيه األجزاء احلديثية
 هـ. 1439مكتبة نظام يعقويب اخلاصة، 

 ويتضمن:
 هـ(. 382فضل اجملالس والبقاع/ أليب القاسم اخلجت لي )ت 
 هـ(. 407جملس يف احلديث/ البن دوست العالف )ت 

 هـ(. 655مشيخة املوصل/ لليلداين الدمشقي )ت 
 هـ(. 731جزء فيه أحاديث مسلسلة وحكاايت/ رواية ابن غريون البجائي )ت 

 هـ(. 749هـ(؛ مجع ابن طولوبغا )ت  748ثالثيات ابن ماجه/ رواية الذهيب )ت 
 

)ت إجازات خبط العالمة مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الس)اوي  (3)جمموع فيه 
 ص. 19عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب،  /هـ( 902

 هـ. 7/2/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )كلها إجازات منه(
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إجــازات خبط العالمــة مشس الــدين حممــد بن عبــد الرمحن الســــــــــ)ــاوي  (6)جمموع فيــه 
 ص. 56عين هبا حممد بن أمحد آل رحاب، هـ(/  902 – 831الشافعي )املصري 

 هـ. 4/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )كلها إجازات منه(

 
جمموع فيه مصــــــــــنفات طرراد الزينيب: أيب الفوارس طرراد بن حممد بن علي اهلامشي النقيب 

ـــــــــــــــــــ( وأجزاء حديثية أخرى 491)ت  عم ان: أروقة  -حتقيق نبيل ســــــــــــعد الدين جر ار. /هـ
 م. 2019هـ،  1440للدراسات والنشر، 

يد، جزء ابن ثراثل، حديث أيب إســـــــــحاق  وهي: جزء ابن فارس، جزء الســـــــــقمطي، جزء ابن جنج
احلب ال، أحاديث منصــــــــــــــور بن عمار، جملس ابن همزارممرد، جزء املناديلي، أحاديث املناديلي، 

 العريب.مخسة أحاديث البن 
 

حتقيق إبراهيم صــــــــــــــــاحل، وليــد حممــد الكنــدري، عبــدالرزاق بن خليفــة  /جمموع نفيس أليب عروبــة احلراين
 م. 2010هـ،  1431القاهرة: مؤسسة تبوك للنشر،  -الشاجيي.

 
 جـ. 12هـ،  1439السعودية،  -إبراهيم بن عبدهللا الدويش. /اجملموعة العلمية احلديثية

 
عبدامللك بسفورت  /دراسة حديثية مقارنة :اجملهول وموقف اإلمام الرتم ي منه يف جامعه

 هـ؟ 1439عم ان: الدار األثرية،  -بن ظافر املاجوين.
 

 /ث األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي وجهوده يف خدمة احلديث النبوي الشريفاحملدرِّ 
 ص. 376م،  2018هـ؟،  1440عمَّان: أروقة للدراسات والنشر،  -فريد الدين الندوي.
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نواف  /هـ( 1408 – 1373احملدرِّث عبدهللا الدويش: سريته وأخباره وجهوده العلمية )
 هـ. 1439بريدة: دار النفائس واملخطوطات،  -بن عبيد الرعوجي.

 
هـ(؛ حتقيق  360احلسن بن عبدالرمحن الرامهرمزي )ت  /احملدرث الفاصل بني الراوي والواعي

 هـ )ماجستري(. 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ودراسة حممد مصطفى مرزوق.
 
سيد  /حملدرِّثون األحناف يف اهلند ومسامهاهتم يف احلديث النبوي: دراسة اترخيية نقديةا

 م )رسالة دكتوراه(. 2016هـ،  1438الغوري،  عبداملاجد
 

القاهرة: مكتب رسالة األزهر:  -إبراهيم شعبان املرشدي. /احملدرِّثون يف رحاب األزهر الشريف
 هـ. 1437كشيدة للنشر، 

 
إبراهيم بن صاحل احملدرِّثون والسياسة: قراءة يف أثر الواقع السياسي على منهج احملدرِّثني/ 

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 1438لندن أو الرايض: املنتدى اإلسالمي،  -العجالن.
 

هـ(؛ حتقيق  1362أمحد بن إبراهيم اهلامشي )ت  /خمتار األحاديث النبوية واحلكم احملمدية
 ص. 448هـ،  1434جدة: دار املنهاج،  -إبراهيم بن شعيب املالكي.

 
أتسيس لغوي ودراسة : امل)تار مما فسره الزخمشري من ألفاظ احلديث يف أساس البالغة

 ص. 320هـ،  1431بريوت: دار الكتب العلمية،  -بشري حممود فتاح. /سياقية

 
مصر:  -حممد حسن حممد قنديل. /خمتارات من الدراسات املوضوعية يف ضوء السنة النبوية

 ص. 333هـ،  1437املؤلف، 
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حممد عقلة  /حتديدات، تعريفات ،مصطلحات: خمتارات من قاموس النبوة الكرمي
 ص. 232م،  2018هـ،  1439عم ان: دار النفائس،  -اإلبراهيم.

 
 / شر  مخسني حديثًا من جوامع الكلم البن رجب احلنبليخمتصر جامع العلوم واحلكم يف

 هـ. 1439الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -سليمان بن عبدهللا القصري. اختصره
 

عبدهللا بن سعد بن أيب  /خمتصر صحيي الب)اري، املسمى مجع النهاية يف بدء اخلري والغاية
 ص.294هـ،  1430جدة: دار املنهاج،  -.2ط -هـ(؛ عين به سامي جاهني. 695مجرة )ت 

 
زين بن إبراهيم بن  /للمستفيدين من طالب العلم الشريف خمتصر علم مصطلي احلديث

 هـ. 1440القاهرة: دار اإلحسان،  -مسيط.
 

إستانبول:  -عبدهللا بن حممد سرور زين العابدين. /خمتصر فن األثر: خالصة علوم احلديث
 م. 2019هـ،  1440دار األصول العلمية، 

 
 ص. 45إسالم حممود درابلة،  /امل)تصر يف ختريج أحاديث خري البشر

 هـ. 13/4/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 وهو يف علم التخريج.

 
هـ(؛  687يب احلزم بن النفيس )ت عالء الدين علي بن أ /امل)تصر يف علم أصول احلديث

 حتقيق عمار طاليب.
ضمن: جمموع يشتمل على: شرح ابن رشد ألرجوزة ابن سينا يف الطب.../ حتقيق عمار 

 هـ.  1440اجلزائر: وزارة الثقافة: دار كردادة،  -طاليب.
 



120 
 

شرح وتعليق حممد بن  هـ(؛ 840)ت  حممد بن إبراهيم الوزير /امل)تصر يف علوم احلديث
الرايض:  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن أمحد بن ملح اخلوالين. 1182إمساعيل األمري الصنعاين )ت 

 هـ. 1440الناشر املتميز، 
 

ـــــــــــــــــ(؛ حتقيق مخيس حمروس  261مســـلم بن احلجاج القشـــريي )ت خمتصـــر كتاب التمييز/  هـ
 ص. 104هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزاوي، زكراي شعبان الكبيسي.

 
القاهرة: مكتب  -اختصار حممد بن إبراهيم )املصري(. /للعثيمني خمتصر مصطلي احلديث

 ص. 67م،  2016هـ،  1437العقيدة اإلسالمية، 
 

الكويت:  -هـ(. 1389عبدالرحيم فرج اجلندي )ت  /اوي على األربعني النوويةخمتصر النرب 
 هـ. 1439دار الظاهرية، 

 
عــادل بن حــامــد  /مجعًا ودراســـــــــــة :تلف احلديث عند ابن اهلمام يف كتابه فتي القديرخم

 هـ )ماجستري(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.منياوي
 

ل كتابيهما "املعلم المامني املازري وأيب العباس القرطيب من خاإلخمتلف احلديث عند 
الرابط:  -أكرم محد عريق.م"/ ملفهم ملا أشكل من تل)يص كتاب مسلو"ابفوائد مسلم" 

 هـ )دكتوراه(. 1431دار احلديث احلسنية، 
 

أبرار بنت زكي  /خمتلف احلديث يف كتاب "شر  السنة" لإلمام البغوي: مجًعا ودراسة
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -صادر.

 
هيئة علماء املسلمني يف العراق: مؤسسة  -عمر مكي. /املداخل األولية يف علم علل احلديث

 هـ؟ 1440البصائر للدراسات والنشر، 



121 
 

 
بريوت: دار الرايحني،  -عبداجمليد الرتكماين. /املدخل إىل أصول احلديث على منهج احلنفية

 هـ. 1439
 

املدخل إىل أصول علمي اجلر  والتعديل وعلل احلديث بشر  املروايت عن أئمة احلديث 
عبدالوهاب بن عبدالعزيز  /اجلر  والتعديل وعلل احلديث واصطالحات أهل احلديثيف 

 هـ. 1440الرايض: دار التوحيد،  -الزيد.
 

دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -سيد عبداملاجد الغوري.السنة النبوية/ املدخل إىل دراسة 
 ص. 144م،  2018هـ؟،  1440

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن  -سيد عبداملاجد الغوري. /املدخل إىل دراسة علم اجلر  والتعديل

 ص. 592م،  2012هـ؟،  1433كثري، 
 

 هـ. 1440الدمام: مكتبة املتنيب،  -عبدالرمحن حسن حممد عثمان. /مدخل لعلوم احلديث
 

مدرسة اإلمام الب)اري يف مصر: حبث يف اجلهود املب ولة من املدرسة املصرية يف خدمة 
 هـ. 1440القاهرة: دار الصاحل،  -أمحد إبراهيم أمحد. /صحيي الب)اري

 
عبدالرزاق  /: قضااي وأعالماهلجري بعد القرن السابعاملدرسة احلديثية يف املغرب األقصى 

 .م؟ 2019هـ،  1440فاس: مركز األندلس للدراسات وخدمة الرتاث،  -.زريوح
بعنوان: املدرسة احلديثية يف املغرب األقصى من القرن الثامن إىل  تأصله رسالة دكتوراه، وكان

 الثلث األول من القرن اخلامس عشر اهلجري.
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 /مام ابن كثري: دراسة نقدية تطبيقية من خالل تفسريهمدلول مصطلي الغريب عند اإل
 (.هـ )حبث مكمل لرسالة املاجستري 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد بن علي غراب.

 
حممد عامر  /: دراســــــــة حديثية فقهية نقديةمدى شــــــــرعية التأذين واإلقامة يف أذين املولود

ص )أصـــــــله رســـــــالة  120م،  2019هـــــــــــــــــــــ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -القزدر.
 علمية(.

 
 ص. 37هـ،  1439مجع صفحة )املذاكرة احلديثية( على التويرت،  /امل اكرة احلديثية

كما ورد على الغالف( يف املصطلح   150وجواب يف النسخة األوىل )وليس سؤال  132
 واجلرح والتعديل والعلل.

 
إستانبول: دار اللباب،  -عمار أمحد الصياصنة. /: دراسة أتصيلية تطبيقيةاملرفوع حكًما

 هـ(. 1439هـ )أصله حبث مكمل للدكتوراه من جامعة امللك سعود،  1440
 

 -موســـــى عبدهللا موســـــى. /األفضــــليات يف الكتب الســــتة: دراســــة حديثية فقهيةمروايت 
 ص )ماجستري(. 293م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 

 
 /مروايت اإلمام إمساعيل بن أيب خالد املعلَّة يف كتاب العلل للدارقطين: مجًعا ودراســـــــــــة

 هـ )ماجستري(.  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -حممد بن بشري مصطفى.
 

هيثم حممود  /هــــــــــــــ(: مجع وختريج ودراســـة 110 – 33مروايت اإلمام حممد بن ســـريين )
 ص )ماجستري(. 522م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -الشيمي.

 
 /ابن ماجه: دراسة حتليليةهـ( يف سنن  234مروايت اإلمام حممد بن عبدهللا بن منري )ت 

 هـ؟ 1438عم ان: دار غيداء،  -مثىن أمحد اجلبوري.
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و مروايت  ،يب سفيان وزوجه وابنته وابنه يزيد يف كتب السنةأ :منمروايت اهل البيك اآل

نعيم  /هللا عنهم: مجع و تصـــنيف و ختريج و دراســـة يولده معاوية يف الكتب التســـعة رضـــ
ــــــــــــــــــــــ،  1439إلســــــــالمية، غزة: اجلامعة ا -أمحد خضــــــــر. ص )حبث مكمل لرســــــــالة  230هـ

 املاجستري(.
 

زملة  /مروايت التابعي سامل بن أيب اجلعد وعنعته عن شيوخه بني اإلرسال اخلفي والتدليس
 هـ )دكتوراه(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بنت سعد الشهراين.

 
بغداد  -صــــــــباح الدليمي. /دراســــــة حتليلية :مروايت التقرير التصــــــرحيي يف الكتب الســــــتة

 هـ )دكتوراه(. 1439اجلامعة العراقية، كلية العلوم اإلسالمية، 
 

دراسة  :يف الكتب التسعة ـ(ه 187 )تمروايت احلافظ عبد الرحيم بن سليمان الكناين 
)رسالة م  2018هـ،  1439، نبارجامعة األ الرمادي: -حسني رمسي اجلوعاين. /حتليلية

 ماجستري(.
 

ة ابالختالف يف مساك بن حرب وهشـــام بن حســـان وحممد بن ســـوقة املعلَّ  :مروايت الرواة
ـــــــــــــــــــــ،  1438غزة: اجلامعة اإلســــــــالمية،  -مىن حممد أبو شــــــــعري. /كتاب العلل للدارقطين هـ

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.441
 

دراسة حديثية  :نصاري يف الكتب التسعةمروايت الصحايب فضالة بن عبيد بن انف  األ
م  2018هـ،  1439الرمادي: جامعة األنبار،  -إهلام صالح الدين أمحد. /حتليلية

 )ماجستري(.
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مروايت عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج املعلَّة ابالختالف عليه يف كتاب "العلل" 
هـ  1438بريدة: جامعة القصيم،  -عواطف بنت عبدهللا احلريب. /للدارقطين: خترجًيا ودراسة
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
عم ان: مجعية مركز اإلمام األلباين  -ابسم بن فيصل اجلوابرة.املروايت الواردة يف اخلوارج/ 

 هـ. 1438لألحباث والدراسات، 
 

املروايت واألسانيد املتعلقة ابلنسخ يف "تفسري القرآن العظيم" البن أيب حامت: مجًعا ودراسة/ 
 ص. )ماجستري(. 259هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -إسالم خلف خلف.

 
دمشق: دار امليمنة،  -عبدهللا بن عبدالعزيز الفاحل. /مسالك منهجية لل بر عن السنة النبوية

 هـ. 1440
 

ــــــــــــــــــ(؛ حتقيق حافظ زبري علي زئي )ت  297حممد بن عثمان بن أيب شـــــيبة )ت  /املســـائل هـ
هــــــــــــــــــ،  1436أتيك: مكتبة احلديث،  الهور: املكتبة اإلســــالمية؛ حضــــرو -هــــــــــــــــــ(. 1435

 ص.96
 )يف ذكر شيوخه(

 
 /املسائل الفقهية اليت ظاهرها خمالفة أحاديث الصحيحني عند الشافعية: دراسة مقارنة

ص )حبث مكمل  497هـ،  1439بريدة: جامعة القصيم،  -عبدالرمحن بن حممد احمليميد.
 لرسالة املاجستري(.

 
فواز منصر سامل  /القرآن وعلوم احلديث: دراسة وصفية حتليليةاملسائل املشرتكة بني علوم 

 هـ. )دكتوراه(. 1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي.
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 430)ت  نجعيم أمحد بن عبدهللا بن أمحد األصبهاينأليب  /املست)رج على اجلامع الصحيي
 هـ. 1437، ةدار الكمال املتحد دمشق: -.2ط -هـ(؛ حتقيق حممد عيد منصور.

 
أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين )ت  /املست)رج على صحيي الب)اري: قطعة منه

اجلزائر: دار الفضيلة: دار  -.حتقيق رضا بوشامة، عمار اتمالت، توفيق عمروينهـ(،  430
 ص. 600حنو  هـ؟، 1440املرياث النبوي، 

 )مل تطبع هذه القطعة من قبل، هكذا أجعلن عنها(
 

املستدرك على األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة رضي هللا عنهم يف الكتب التسعة 
سعود  /ومسندي أيب بكر البزار وأيب يعلى املوصلي واملعاجم الثالثة أليب القاسم الطرباين

 هـ. 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي،  -بن عيد الصاعدي.
 

هـ(؛ حتقيق عادل  405حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري )ت املستدرك على الصحيحني/ 
 مج. 9هـ،  1440دمشق: دار الرسالة العاملية،  -مرشد وآخرين.

 
إميان مســــــتوايت اخلطاب: دراســــــة حنوية تطبيقية يف الصــــــحيي من األحاديث القدســــــية/ 

 هـ )دكتوراه(. 1438القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -إمساعيل الذوادي.
 

 -هـ[؛ حتقيق مركز البحوث وتقنية املعلومات. 238إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ]ت  /املسند
 ص(. 2216مج ) 4م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار التأصيل، 

 
أليب الفداء إمساعيل بن عمر  مسند اإلمام أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وأايمه وأحكامه/

ان: مكتبة الوراق معج  0-هـ(؛ دراسة وحتقيق غالية بنت سامل آل سعيد. 774بن كثري )ت 
 .هـ 1440العامة، 
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حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية  /(املسند الصغري)يب يعلى املوصلي أمام مسند اإل
 مج. 6هـ،  1435القاهرة: دار التأصيل،  -املعلومات بدار التأصيل.

 
هـ(؛ حتقيق عدانن  1380أليب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغماري )ت  /مسند اجلن

 هـ. 1440الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة،  -بن عبدهللا زجهار.
ملعجم األصغر؛ إيضاح املريب من تعليق إعالم األريب حبدوث بدعة ومعه للمؤلف نفسه: ا

 احملاريب.
 

هـ(؛ خرج  255عبدهللا بن عبدالرمحن الدارمي )ت مسند الدارمي، املعروف بسنن الدارمي/ 
هـ،  1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -أحاديثه حممد صبحي بن حسن حالق.

 ص.1080
 

مسند الصحابة الرواة ال ين ماتوا يف عهد النيب صلى هللا عليه و سلم: مجع و ختريج 
ص  455م،  2016هـ،  1437غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -إنعام حسني عاشور. /ودراسة

 )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.
 

ليت ُصررِّ  التحديث فيها مبدينة صيدا مع ترمجة موجزة مسند صيدا: وهو مجع لألحاديث ا
 هـ(. 1440حمرم  7شعبان حممد مازن شع ار. )انتهى منه يف  /حملدرِّثيها

 
 650احلسن بن حممد الصاغاين )ت مشارق األنوار النبوية من صحا  األخبار املصطفوية/ 

 هـ. 1439إستانبول: دار اللباب،  -هـ(؛ حتقيق توفيق حممود تكلة.

 
مشروعية االنتفاع ابلسنة الضعيفة يف اجملال الرتبوي: ورقة علمية يف جمال أصول الرتبية 

 هـ؟ 1439الرايض: دار الصميعي،  -عدانن حسن ابحارث. /اإلسالمية
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هـ،  1433القاهرة: دار اليسر،  -حممد يسري إبراهيم. /تق هللا"املشكاة: شر  حديث "ا
 ص. 152

 
ــــــــ(؛ حتقيق مجال عيتاين. 737حممد بن عبدهللا اخلطيب التربيزي )ت  /مشكاة املصابيي  -هـ

 ص(. 1304مج ) 1جـ يف  2هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 
 طبعة مقابلة على خمطوطة املكتبة الظاهرية بدمشق، مرقمة األحاديث وخمرجة..

 
مشــــــــــكل احلديث عند اإلمام ابن جرير الطربي ومنهجه فيه من خالل كتابه "هت يب 

ــــدر بن علي العتييب.اآلاثر": عر  ودراســـــــــــــة/  هـ  1439الرايض: جــــامعــــة اإلمــــام،  -ب
 )دكتوراه(.

 
للشيخ " السالك ل "بلغةالمن خ والغاايت سباباأل :ضعيف مدرك بين علىامل شهورامل

هـ )حبث لنيل شهادة  1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -"/ عبدالصمد متيم.الصاوي
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.

 
القاهرة: دار ابن حزم،  -مجع حممد أمحد زغدان. /املشهور من الضعيف وما يغين عنه

 ص. 685م،  2017هـ، 1438
 

غزة:  -.براهيم قوتةإساجدة  /دالليةاملصاحبات اللغوية يف صحيي الب)اري: دراسة وصفية 
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 151هـ،  1437اجلامعة اإلسالمية، 

 
مصبا  الصحا  الستضاءة أويل العلم والصال  يف اجلمع بني صحيحي الب)اري ومسلم 

هـ(؛ حتقيق حسام  683جنم الدين عبدالرحيم بن إبراهيم بن البارزي )ت  /رضي هللا عنهما
 هـ. 1440دمشق: دار املنهاج القومي،  -صالح الضرغامي.
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 /مصبا  الظالم يف حديث النيب عليه أفضل الصالة والسالم يف علم مصطلي احلديث
إستانبول:  -هـ(؛ حتقيق حممد ديب العباس. 971مجال الدين حسني بن علي احلصين )ت 

 هـ. 1440دار السمان، 
 

وأيب حامت الرازي من  وشعبة مام مالكاإلالنقدية عند  ووظيفته مفهومه مصطلي الشهرة:
الرابط: دار  -حنان اجلد. /ـ(ه 327 ت) يب حامت الرازيأل "ل كتاب "اجلر  والتعديلالخ

 اإلسالمية(.هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم  1433احلديث احلسنية، 
 

راوية بنت عبدهللا  /املصطلحات احلديثية بني االتفاق واالفرتاق: دراسة حتليلية موضوعية
 ص. )دكتوراه(. 625هـ،  1439جدة: جامعة امللك عبدالعزيز،  -علي جابر.

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة مركز البحوث  211أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين )ت  /املصنف

 -، مزيدة موثقة أعيد حتقيقها على سبع نسخ خطية.2ط -وتقنية املعلومات بدار التأصيل.
 ص(. 6670مج ) 12م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار التأصيل، 

 
ب. /ةمضاعفة احلسنات يف السنة النبوية: دراسة موضوعي إستانبول:  -حممد خالد كجال 

)أصله رسالة دكتوراه، وكانت بعنوان:  هـ. 1440الذخائر لنشر الرتاث والدراسات العلمية، 
 (.مضاعفة األجور يف السنة النبوية

 
مجال الدين حممد بن أيب  /املطلب السامي يف ضبط ما َأشكل يف الصحيحني من األسامي

هـ، حنو  1439جدة: دار املنهاج،  -هـ(؛ حتقيق أمحد عمر األهدل. 989بكر األشخر )ت 
 ص. 208

 
الرايض: دار  -وليد بن صاحل احلجاج. /مظاهر الرمحة يف حجة النيب صلى هللا عليه وسلم

 ص. 336م،  2016هـ،  1437الصميعي، 
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القنيطرة،  -حممد زريوح. /املعاصرة ألحاديث الصحيحني: دراسة نقديةاملعارضات الفكرية 

 م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439املغرب: جامعة ابن طفيل، 
 

 -حممود حممد الكبش. /معامل أصول الفقه عند اإلمام الب)اري من خالل جامعه الصحيي
  م. 2019هـ،  1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 
مسية  /عاصراملغريب امل الواقع يف وأثره الديين )الفامل التعامل مع النبوي يف نهجملمعامل ا
هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم  1439، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:  -رفيع.

 اإلسالمية(.

 
الرابط: دار احلديث احلسنية،  -حممد مبب درامي. /مجع وتقدمي وتكشيف :النبويةعاهدات امل

 هـ )حبث شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1437
 

أمحد حممد فهمي  /املعاهدات والرســـــــائل النبوية: دراســـــــة لغوية وصـــــــفية يف البنية والرتاكيب والداللة
 ص )ماجستري(. 301م،  2016هـ،  1437املنوفية: جامعة املنوفية،  -خطاب.

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن  -.2ط -سيد عبداملاجد الغوري. /معجم املصطلحات احلديثية

 ص. 896م،  2012هـ،  1433كثري، 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة داود  939علي بن حممد املنويف )ت  /معونة القاري لصحيي الب)اري
 هـ )ماجستري(. 1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد الرفاعي.

 من بداية املخطوط، إىل هناية ابب: إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم.
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يف  املعيــار ملعرفــة د. ربيع بن هــادي بعلوم احلــديــث النبوي: دراســــــــــــة نقــديــة ألطروحتــه
انصــــــر بن عبداحملســــــن  /الدكتوراه: النكك على ابن الصـــــال  البن حجر: حتقيق ودراســـــة

 هـ )نسخة إلكرتونية(. 1416القحطاين، 
 

 1382)ت  الفنجاين اهلندي حممد بن عبد هللا العلوي /مفتا  احلاجة بشر  سنن ابن ماجه
  ص(. 2624مج ) 4هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عادل بن سعد.

 
املنصورة:  -أشرف نضر صابر. /هـ( 321مفتا  شر  مشكل اآلاثر لإلمام الطحاوي )ت 

 م. 2019هـ،  1440دار اللؤلؤة، 
 

هـ  1430الرابط: دار احلديث احلسنية،  -فاطمة بن صابر. /مفهوم البدعة يف السنة النبوية
 )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.

 
 327 ت) بن أيب حامت الرازيال "اجلر  والتعديل"ل كتاب المفهوم اجلر  ابلتفرد من خ

هـ )حبث لنيل اإلجازة يف علوم  1433الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبدهللا إد محو. /ـ(ه
 الدين(.

 
 ين يفالنقد نصوصها عند احلافظ ابن حجر العسق ومعايري ووظيفتها النبوية فهوم السريةم

هـ )حبث لنيل شهادة  1433الرابط: دار احلديث احلسنية،  -إميان اهلاين. /""فتي الباري
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.

 
التل)يص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي "ل كتاب الوأثره النقدي من خمفهوم الشهرة 

هـ  1432الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عائشة بنيس. الين/بن حجر العسقالالكبري" 
 )حبث لنيل اإلجازة يف علوم الدين(.
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مشس الدين حممد بن  /املقاصــــــــــد احلســــــــــنة يف بيان كثري من األحاديث املشــــــــــتهرة على األلســــــــــنة
ــــــــــــــــــــــــ(؛ دراســــــــــة وحتقيق عبداملعطي بن عبدالرزاق البكور 902عبدالرمحن الســــــــــخاوي )ت   هـ

 مج )أصله رسائل جامعية(. 5هـ،  1440امليمنة، : دار دمشق -وآخرين.
 

؛ حتقيق، حممد للســــــخاوي /املقاصـــــد احلســـــنة يف بيان كثري من األحاديث املشـــــتهرة على األلســـــنة
هـ؟،  1440الدولية للقرآن الكرمي، ديب ديب: جائزة  -السيد الربسيجي، حممد موسى محدان.

 مج.3
 

 -مجع وتنظيم وحتقيق أكرم ضياء العمري. /املفقودةاملقتبس من كتب يعقوب بن سفيان 
 مج. 2، هـ 1440مصر: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، 

 
مقدمتان يف فوائد علوم احلديث ومصطلحه وأصوله وبعض كتبه وتصنيفها وشروط أهلها 

الرايض: الناشر املتميز،  -دراسة وتعليق وختريج حممد بن علي الصومعي البيضاين. /وغري ذلك
 هـ؟. 1440

 هـ(. 606األوىل: مقدمة جامع األصول أليب السعادات بن األثري )ت 
 هـ(. 804الثانية: مقدمة البدر املنري أليب حفص بن امللقن )ت 

 
دراسة وحتقيق حممد بن علي الصومعي  /مقدمة اجلر  والتعديل البن أيب حامت الرازي

 هـ؟. 1440شر املتميز، الرايض: النا -البيضاين.
 ومعه تعليقات املعلمي اليماين.

 
تقدمي وتعليق هـ(؛  1052عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي )ت  /مقدمة يف أصول احلديث

دمشق؛ بريوت: دار ابن  -.2ط -؛ اعتىن هبا سيد عبداملاجد الغوري.سلمان احلسين الندوي
 ص. 120م،  2017هـ،  1438كثري، 
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علي بن حممد اهلندي؛ اعتىن به وعلق عليه  /مقدمة يف بيان أصول احلديث: دراية ورواية
 هـ. 1439السعودية؟: دار السلطانية،  -سلطان بن هليل املسمار.

 
املسائل اليت حتتاجها املسلمة يف أبواب املقدمة النسائية من األحاديث النبوية: تتضمن أهم 

انتخب أحاديثها وأعدها أمحد بن انصر القجعيمي؛ ختريج عبدهللا بن حممد  /الطهارة والصالة
 م. 2019هـ،  1440الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -الس حيمي.

 
ي السنة مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي وأثرها على األحكام والرد العلمي على منكر 

 ص. 88، هـ 1439بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -سها سليم مكداش. /النبوية الشريفة
 

دمشق: دار الفكر،  -راوية نور الدين عرت.مكانة الشي)ني أيب بكر وعمر يف السنة النبوية/ 
 هـ. 1440

 
وكتبهم يف املدرسة املكتبة العتيقة ابلقريوان: نظرة جديدة يف تراجم علماء الفقه واحلديث 

ميكلوش موراين؛ نقله إىل العربية  /املالكية اإلفريقية حي منتصف القرن اخلامس اهلجري
 ص.  382هـ،  1438املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  -حممد فؤاد نعناع.

 
 -مرمي مفتاح الربيقي. /مكمالت اجلملة الفعلية يف موطأ اإلمام مالك: دراسة حنوية داللية

 ص )ماجستري(. 524م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة، 
 

 هـ. 1436مصر،  -.2ط -عبدالوهاب املشهداين. /املل)ص الوجيز يف مصطلي احلديث
 

اإلسكندرية:  -إبراهيم حممد شريف. /من أساليب وطرائق الرتبية يف السنة النبوية املطهرة
 ص. 216م،  2017هـ،  1438الدار العاملية للنشر، 
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 1439، ان: دار املأمونعم   -.وحيد فائز السائح /من إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية
 ص. 300م،   2018، هـ؟
 

أليب  /ن قال من الصحابة: ما له َأَهَجرمَ  عدالةَ  ب وفَجر وأسقطَ َم احلجَر إذ ك َ لقِّ َمن أُ 
طنجة؛  -هـ(؛ حتقيق عبدالعزيز فارح. 633اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الكليب )ت 

 هـ. 1440بريوت: دار احلديث الكتانية، 
 

 هـ؟ 1440دمشق: دار الفجر،  -مازن عبدالقادر األرانؤوط. /من صحيي األذكار النبوية
 

مد املدين بن علي بن جل ون حم / النيب صلي هللا عليه وسلم أمساءهم من الصحابةمن غريَّ 
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبداملؤمن ]الغماري[. 1298)ت 

  ص. 272م،  2017هـ،  1438
بن جعفر الكتاين )ت  عبدالرمحن / النيب ما هلم من األعالمة األعالم مبن غريَّ لَّ إعالم اجلِّ  :يليه

 هـ(. 1334

 
 1440املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -خليل بن إبراهيم مالخاطر. /من مزااي صحيي الب)اري

 ص. 104، هـ
بتمويل من كرسي الشيخ صاحل بن حممد عوض بن الدن ألصح الصحيح يف احلديث الشريف 

 جبامعة طيبة.
 

 هـ. 1440بريوت: املكتب اإلسالمي،  -الكيالين.إمساعيل  /من مشكاة النبوة
 

 ص.86هـ،  1430عم ان: دار الرواد،  -.2ط -أمحد حممد سعيد السعدي. /من هدي النبوة
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عبدالعزيز حممد  /مناهج البحث عن أحوال الرواة عند احملدرثني: دراسة أتصيلية تطبيقية
 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار املقتبس،  -اخللف.

 
؛ تعريب وحترير هرلد موتسكي /عر  ونقد: مناهج حتليل األحاديث يف الدراسات الغربية

املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار البشائر  -حممد الشهري، شذا الدركزيل.
 ص. 648م،  2019هـ،  1440اإلسالمية، 

 
هـ(؛ حتقيق نبيل بن صالح  923أمحد بن حممد القسطالين )ت  /مناهج اهلداية ملعامل الرواية

 هـ. 1440أبو ظيب: بينونة للنشر،  -آل سليم.
 

قدور بن حممد املستغامني )ت صلى هللا عليه وسلم/  مناهل الصفا يف مرائي املصطفى
م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية،  بريوت: -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1322

 ص. 192
 

الرايض: جامعة امللك  -عائشـــــــة بنت حممد بن قاســـــــم. /امل)تلف يف داللتهااملناهي النبوية 
 هـ )دكتوراه(.  1440سعود، 

 من كتاب اجلهاد، إىل كتاب العتق: دراسة فقهية تطبيقية.
 

الرايض:  -ندا بنت حسن احلميد. /املناهي النبوية امل)تلف يف داللتها: دراسة فقهية تطبيقية
 هـ )دكتوراه(. 1439جامعة امللك سعود، 

 .إىل هناية كتاب القضاء ،أول كتاب النكاح من
 

أليب الفضـــــــل اتج الدين حممد بن عبداحملســـــــن  /منت)ب الدراري يف ختم صـــــحيي الب)اري
ــــــــــــــــــــــــــــ(؛ حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي. 1149القلعي )ت  دار البشــــــــــــــائر بريوت:  -هـ
 (.337)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام،  -ص. 65 هـ، 1439اإلسالمية، 
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بريوت:  -يوسف حممد فارح يوسف. /املنت)ب من سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين

 هـ. 1439املكتب اإلسالمي، 
 

أليب الفتح  /هـ( 522املنت)ب من كتاب األربعني يف شعب الدين أليب القاسم الصفار )ت 
الكويت: جملة  -هـ(؛ حتقيق مرهف حسني أسد. 577عمر بن علي بن محويه اجلويين )ت 

 ص. 80م،  2017هـ،  1438الوعي اإلسالمي، 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة مركز  249)ت  عبد بن محيد الكش ي /املنت)ب من مسند عبد بن محيد
 مج. 2هـ،  1440 القاهرة: دار التأصيل، -البحوث وتقنية املعلومات بدار التأصيل.

 
 )طوطةاملللنسخ  دراسة :طبوعاملغريب و امل )طوطاملبني  مالكأ نتقى يف شر  موطملا

(/ مع أبواب متفرقة ،ة الوسطىالإىل ابب الص ،ةالمن ابب افتتا  الص)طبوع ملومقارنتها اب
هـ )حبث شهادة التأهيل للعلوم  1437الرابط: دار احلديث احلسنية،  -عبداللطيف زاهد.

 اإلسالمية(.
 وموضوعات أخرى لطالب آخرين.

 
املنتقى حلفظ الصبيان مما اتفق عليه الشي)ان من سنة رسول هللا النيب العدانن صلى هللا 

القاهرة: مكتبة العقيدة  -حممد إبراهيم. /نبوي حديث 300عليه وسلم ومن تبعه إبحسان: 
 ص. 92هـ،  1437اإلسالمية، 

 
 1438مصر: املؤلف،  -أمحد أمحد واكد. /املنتقى من هدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم

 ص. 235م،  2017هـ، 
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: ثبك مروايت مؤلفه الشريف العميد حممد سانيد الشريف العميدأجازات و إي اجمليد يف نَ مِّ 
ص،  2018هـ؟،  1440]عم ان: دار الفتح[،  -.بن أيب بكر بن أمحد احلِّْبشي املكي

 ص.318

 
هـ(؛ حتقيق  971رضي الدين حممد بن إبراهيم بن احلنبلي )ت  /مني النغبة على شر  الن)بة

 هـ. 1440دمشق: دار الرسالة العاملية،  -سيد بن حممد حافظ.
 )شرح على خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر(

 
صاحل بن عبدهللا  /منظومة َذَواق احلديثير: أوجز تعريف مبشهور أنواع احلديث الشريف

 ص. 4هـ،  1437؟: مكتب األمل، اخلامتة  -العصيمي.
 

القاهرة: املكتبة  -عبدالعليم حممود. /األلفية األوىلمنظومة الفوائد يف علم احلديث الشريف: 
 هـ. 1438اإلسالمية، حنو 

 
مشس الدين حممد بن حممد بن رضوان  /منظومة لوامع األنوار يف معرفة ألفاظ النيب امل)تار

اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -هـ(؛ حتقيق أمحد عثمان موسى. 774املوصلي )ت 
 ص )ماجستري(. 489م،  2016هـ،  1437

 
حممد فهمي عبدالرمحن...؟، أسامة حممد  /املنهاج القومي ملعرفة احلديث الصحيي من السقيم

 .2-1هـ، مج 1438مصر،  -املنياوي.
 

بريوت:  -سعيد إمساعيل صيين.منهج أحباث احملدرثني: أصول احلديث يف خطوات تطبيقية/ 
 ص. 216م،  2018هـ،  1440دار الكتب العلمية، 
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القاهرة:  -أمحد خلف هللا عبدالنعيم. /منهج اإلمام ابن العريب يف شر  صحيي الرتم ي
 ص )ماجستري(. 431م،  2016هـ،  1437جامعة القاهرة، 

 
حكام الفقهية: دراسة ثره يف بناء األأمام ابن قيم اجلوزية يف خمتلف احلديث و منهج اإل

غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد أمحد أبو شعبان."/ زاد املعاد" هخالل كتاب ة منيتطبيق
 للماجستري(.ص )حبث مكمل  227م،  2018هـ،  1439

 
عبدالتواب فتح هللا  /هـ 751منهج اإلمام ابن القيم يف توثيق متون السنة، املتوىف سنة 

 ص. )ماجستري(. 266هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم،  -عبدالتواب.
 

 -هنى بنت حممد الدوسري. /منهج اإلمام ابن املن ر يف خمتلف احلديث: دراسة أتصيلية
 هـ )ماجستري(. 1440بريدة: جامعة القصيم، 

 
اللطائف من دقائق "حاديث من خالل كتابه يب موسى املديين يف نقد األأمام منهج اإل

غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -ميسَّر بنت سالمة أبو عمرة. /"عارفاملعارف يف علوم احلفاظ األ
 ص )حبث مكمل لرسالة الدكتوراه(. 630هـ،  1439

 
غزة: اجلامعة  -معاوية حممود بشري. /محد بن حممد العتيقي يف اجلر  و التعديلأمام منهج اإل

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 136هـ،  1439اإلسالمية، 
 

احلكم الفقهي على احلديث الضعيف: دراسة أتصيلية منهج اإلمام أمحد رمحه هللا يف بناء 
 1440الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري،  -عبدالرمحن بن فؤاد العامر. /تطبيقية

 م. 2019هـ، 
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أمحد عبدهللا أمحد  /منهج اإلمام الب)اري يف التعليل من خالل كتابه "التاريخ الكبري"
 ص. 686هـ،  1434إلسالمية، بريوت: دار البشائر ا -منصور.

 هـ. 1426جامعة الريموك،  –األصل: رسالة دكتوراه 
 

هـ  1440عم ان: دار النور املبني،   -حممد ســــــــــــــعيد حوى. /منهج اإلمام الب)اري يف اجلر  والتعديل
 )أصله دكتوراه(.

 
ايسني بوكطرية  /االنواصب منوذجً : عتقاداال مام الب)اري يف الرواية عن املتهمني يفاإلمنهج 

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1430الرابط: دار احلديث احلسنية، 
 

 /منهج اإلمام خلف بن عبدامللك بن مســـعود بن موســـى بن بشـــكوال يف اجلر  والتعديل
ـــــــ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -لطيفة عدانن السيد. ص )حبث مكمل لرسالة  459هـ

 املاجستري(.
 

غزة:  -رهام يوسف جودة. /يف اجلر  والتعديل ى بن ُمْسهِّر الغسراينلمنهج اإلمام عبد األع
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 270م،  2017هـ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
هــــــــــــــــــ( يف نقد  403زدي املعروف اببن الفرضـــــــي )ت مام عبدهللا بن حممد األمنهج اإل

غزة:  -عال كمال الشـــــــــــيخ. /"ندلساتريخ علماء األ"الرجال: دراســــــــة تطبيقية على كتابه 
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 234هـ،  1439اجلامعة اإلسالمية، 

 
إبراهيم  حممد /هـــــــ( يف اجلر  والتعديل 249منهج اإلمام حممد بن عبدهللا بن الرَبقي )ت 

ــــــــــــــــــــــــ،  1437غزة: اجلامعة اإلســــــــــالمية،  -الســــــــــلقاوي. ص )حبث مكمل لرســــــــــالة  404هـ
 املاجستري(.
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الرتغيب والرتهيب من احلديث "ســـــــــــانيد يف كتابه مام املن ري يف حتســــــــــني األمنهج اإل
هـــــــــــــــ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد أمحد عبدالغفور. /: دراسة تطبيقية"الشريف

 مل لرسالة الدكتوراه(.ص )حبث مك 648
 

غزة: اجلـــامعـــة  -حممود حممـــد مجعـــة. /منهج االمــام وكيع بن اجلرا  يف اجلر  و التعــديــل
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 235هـ،  1438اإلسالمية، 

 
مسائل البيوع من  الثوري على ل سفيان بن سعيدالمنهج أهل احلديث يف الفقه: استد

الرابط: دار احلديث احلسنية،  -شرافة أشلحي. ا/أمنوذجًـ  عبد الربر بن " الست كاراالل "الخ
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1433

 
 اللمن خكي موتس ين هارلداألملاستشرق امل الشريفة عند النبوية حاديثاألأتريخ  نهجم

حممد شاكر  /DatingMuslim Traditions" : A Survey"عمله 
هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف  1439، مؤسسة دار احلديث احلسنيةالرابط:  -األطلسي.

 العلوم اإلسالمية(.

 

 -إحسان عبدالوهاب. /هـ( يف اجلر  والتعديل 620منهج احلافظ أيب بكر البزار )ت 
 هـ )دكتوراه(. 1439، اجلامعة اإلسالميةاملدينة املنورة: 

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن  -سيد عبداملاجد الغوري.املنهج احلديث لطالب علم احلديث/ 

 ص. 160م،  2017هـ؟،  1439كثري، 
 

 1338حممد حمفوظ بن عبدهللا الرتمسي )ت  /منهج ذوي النظر يف شر  منظومة علم األثر
 ص. 824م،  2014هـ؟،  1435دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حممد مرايب. هـ(؛ حتقيق
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دمشق: دار القلم،  -فاروق محادة. /املنهج السوي يف وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم
 ص. 288م،  2016هـ،  1437

 
املنصورة: دار  -رمضان احلسيين.منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توثيق متون السنة/ 

 هـ. 1440اللؤلؤة، 
 

من حديث عفان بن مسلم الصفار": منهج عفان بن مسلم الصفار يف كتابه "اجلزء فيه 
 -رسلي فهد بورسلي. /دراسة تطبيقية على أحاديث األحكام ومقارنة مبنهج الفضل بن دكني

 ص. )دكتوراه(. 293هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 
 

 2هـ،  1439بريوت: دار املقتبس،  -.حممد عصام عيدو /ثنيمنهج قبول األخبار عند احملدر 
 جـ )أصله رسالة علمية من جامعة دمشق(.

 
الرايض: دار الصميعي،  -حافظ بن حممد احلكمي. /دراسة أتصيليةقد: ثني يف النمنهج احملدر 

 ص. 156، 177م،  2012هـ،  1433
 .عرض ونقد :ثني يف النقدآراء لبعض املعاصرين حول منهج احملد   :يليه
 

دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -سيد عبداملاجد الغوري. /املنهج املفيد لطلب علم احلديث
 ص. 160م،  2017هـ،  1438

 
هـ، 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد سلمان بركة. /املنهج النبوي يف تصحيي العقيدة

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 475م،  2016
 

مصر: مؤسسة  -مجعة أشرف إبراهيم السيد. /مهارات التنمية البشرية يف السنة احملمدية
 ص. 48م،  2017هـ،  1438أشرقت للطباعة والنشر، 
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 -أجمد أمني العكة. /مواساة الضعفاء و املكلومني يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 234هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 1306حممد بن حسن الفقيهي )ت  /واملوارد اهلنية شر  املنظومة البيقونيةاملواهب السنية 
 ص )ماجستري(. 257هـ،  1436عدن: جامعة عدن،  -هـ(؛ حتقيق حممد علي أمحد مهدي.

 
 /: دراســــة موضــــوعية يف ضــــوء الســــنة النبويةمن النريانموجبات اجلنان وأســــباب النجاة 

ــــــــــــــــ،  1438غزة: اجلامعة اإلســالمية،  -إيهاب ســليمان ســليمان. ص )حبث مكمل  248هـ
 لرسالة املاجستري(.

 
 هـ. 1437مصر: اجلليمي للنشر،  -فريد أمني اهلنداوي. /موجبات اجلنة يف صحيي السنة

 
الرايض؛ الدمام: دار ابن  -عبدهللا بن صاحل الفوزان.مورد األفهام يف شر  عمدة األحكام/ 

 مج. 4، هـ 1440اجلوزي، 
 

 -مجع وترتيب أم حامد املبيض، مرمي سعيد آل هنية. /العالج النبوياملوسوعة الصحيحة يف 
 ص. 528م،  2009هـ،  1430]الرايض[: دار رسالة البيان،  -ط، مزيدة ومنقحة.

 
فريد أمني  /املوســــــــــوعة الصــــــــــحيحة ألحاديث احلج والعمرة وشــــــــــيء من معانيها وفقهها

 ص. 328اهلنداوي، 
 هـ( 22/6/1440)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
مجع  /املوسوعة امليسرة يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة املطهرة

 هـ؟ 1439اإلسكندرية: دار اخللفاء الراشدين،  -وترتيب شحاتة صقر.

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/123409.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/120883.pdf
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أمحد بن حممد بن الصديق  /موسوعة نبوءات آخر الزمان: ما حتقق منها وما مل يتحقق

 ص.478م،  2017هـ،  1438القاهرة: مكتبة الصفوة،  -.9ط -هـ(. 1380الغماري )ت 
موسوعة نبوءات  م، وعلى غالف كتاب آخر بعنوان: 2017)هذا من نشرة اإليداع، إبريل 

احلافظ الغماري احلسين، حممد ممتاز  /نبوءات الرسول صلى هللا عليه وسلم: آخر الزمان
 ة: دار الصفوة(.القاهر  -عبدالقادر؛ تقدمي وحتقيق سعيد عطية أمحد.

 
أمحد حممود  /املوصوفون بسوء احلفظ ومروايهتم يف سنن أيب داود: دراسة حديثية فقهية

 ص. )ماجستري(. 415هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد بيومي.
 

غزة: اجلامعة  -أحالم مطيع محاد. /املوصوالت يف صحيي الب)اري: دراسة حتليلية تطبيقية
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 130م،  2016هـ،  1437اإلسالمية، 

 
حتقيق  /موضوعات من مستدرك احلاكم خررِّجك من الفضائل للحافظ أيب عبدهللا ال هيب

ب.  هـ. 1440املنصورة: دار اللؤلؤة،  -ودراسة حميي الدين سامي كجال 
 

هـ(؛ برواية أيب مصعب الزهري، مقارنة برواية حيىي  179)ت األصبحي مالك بن أنس  /املوطأ
القاهرة: دار  -بن حيىي الليثي؛ حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات بدار التأصيل.

 .1552م،  2016هـ،  1437التأصيل، 

 
هـ(؛ قدم هلا وعرف هبا نظام  234مالك بن أنس؛ رواية حيىي بن حيىي الليثي )ت املوطأ/ 

 ص. 192م،  2017هـ،  1438املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،  -حممد صاحل يعقويب.
 .ومسعت على أعالم األندلس ،قوبلت على أصول نفيسةو  ،هـ 667سنة نسخة كتبت مبالقة 
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 -هـ(؛ حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق. 234)ت  رواية حيىي بن حيىي الليثي /مالك أموط
 ص. 968م،  2017هـ،  1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 

 
هـ(؛ حتقيق  748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب )ت املوقظة يف علم مصطلي احلديث/ 

 ص. 112م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -حممد العزازي.
 

موقف علماء احلديث من نظرية االعتبار ابلضعيف ومثيله احلسن لغريه بدًءا من القرن 
عم ان: دار الفاروق،  -أسامة عبدالرحيم العطياين. /الثاين اهلجري وحي القرن العاشر

 هـ؟1440
 

هـ، 1428دمشق: دار ابن كثري،  -سي ِّد عبداملاجد الغوري. /امليسَّر يف علم اجلر  والتعديل
 ص. 208م،  2007

 
هـ، 1438دمشق: دار ابن كثري،  -سيد عبداملاجد الغوري. /امليسَّر يف علم علل احلديث

 م. 2017

 (كراتشييف  كتبة زمزم )وسبق طبعه مب
 

امليسَّر يف علم علل احلديث: ضوابط، خطوات كشف العلة، أجناسها، قرائن الرتجيي/ 
هـ،  1437اتريخ اإليداع  الدمام: املؤلف، -ط، مزيدة منقحة. -حممد عبدهللا حياين.

 ص.342
 

دمشق: دار ابن كثري،  -.2ط -سيد عبداملاجد الغوري. /امليسَّر يف علم مصطلي احلديث
 ص. 344م،  2018هـ؟، 1440
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 (ن)
 
؛ حتقيق زينب بن حممد املختار هللاحملمد عبد /رباس أهل السنة للمستضيء بضياء السنةن

 هـ )دكتوراه(. 1429الرابط: دار احلديث احلسنية،  -بنت اخلرشي.
 

: القاهرة؛ املنوفية -أمحد حممد صفوت. /نبوءات الرسول صلى هللا عليه وسلم يف آخر الزمان
 جـ. 3هـ،  1438مؤسسة األمة العربية للنشر، 

 
هـ(؛ حتقيق  1167عبدهللا بن حممد يوسف زاده )ت  /جنا  القاري شر  صحيي الب)اري

 1438القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -ودراسة ومقارنة حممد أمحد معتوق مهران.
 تري(.ص )ماجس 880هـ، 

 كتاب التفسري: من أول سورة األنعام، إىل آخر سورة الكهف.
 

النجديون يف اهلند: علماء جند ال ين رحلوا إىل اهلند لالســـــــتزادة من احلديث النبوي، مع 
 -إبراهيم بن عبدهللا املديهش. /إضافات يسرية عن التجار، ومن استفاد هناك كتبا أو أفاد

 هـ؟  1439السعودية، 
 

انصر فرج  /النحو املدين: شرو  املوطأ حي القرن السابع اهلجري: دراسة صرفية حنوية
 .2-1م، جـ 2017هـ،  1438القاهرة: دار العقيدة للرتاث،  -العريف.

 
"/ بدر الدين حممود بن شر  معاين اآلاثر" يف تنقيي مباين األخبار يف شر  خنب األفكار

 23هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -هـ(؛ حتقيق السيد أرشد املدين. 855أمحد العيين )ت 
 ص(. 12952مج )
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حسن عبدالرمحن  /الن)ب العسكرية و مهامها اخلاصة يف السنة النبوية: دراسة موضوعية
مكمل لرسالة  ص )حبث 181م،  2017هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أبو زيد.

 املاجستري(. 
 

القاهرة: دار  -م(. 2016هـ،  1437)ندوة،  الن)ل يف القرآن والسنة والعلم احلديث
 ص. 95م،  2016هـ،  1437املقطم، 

 
أمحد بن علي بن حجر العسقالين  /األثرأهل نزهة النظر يف توضيي خنبة الفكر يف مصطلي 

هـ؟،  1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.3ط -حممد مرايب. هـ(؛ حتقيق 852)ت 
 ص. 336م،  2017

 
نساء آل قدامة وجهودهن يف خدمة احلديث النبوي الشريف )عائلة أيب العباس أمحد بن 

 حممد شريف اخلطيب. /حممد بن قدامة منوذًجا(
 هـ(. 1439)رجب  48جملة العلوم الشرعية التابعة جلامعة اإلمام ابلرايض ع حبث نشر يف 

 
رواية أيب القاسم عبدهللا بن حممد  /هـ 232نس)ة عبدهللا بن عون اخلرراز، املتوىف سنة 

الرايض: دار الصميعي،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن عبدالكرمي الزيد. 317البغوي )ت 
 هـ.1439

 
عم ان:  -حممد عصام عبدو. /الفاصل بني املتقدمني واملتأخرين املصطلي واحلدر ة علم أنش

 ص. 352م،  2016هـ،  1437أروقة للدراسات والنشر، 
 

القاهرة: دار الفكر العريب،  -حممد علي قطب. /هللا علية وسلم للفتيان ىنصائي الرسول صل
 ص. 112م،  2009هـ؟،  1430
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سعد بن  /مام أمحد بن حنبل عن فرتة اخللفاء الراشدينالنصوص التارخيية يف مسند اإل
 هـ؟ )أصله رسالة دكتوراه(. 1440الرايض: دار القاسم،  -موسى املوسى.

 
حامت بن عارف  /النظر املقاصـــــــــــدي وضــــــــــوابطه وأثره يف إثبات الرواية احلديثية وأتويلها

 هـ؟ 1440بريوت: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -العوين.
 

نظم حلية األشياخ وزينة األكابر الرسراخ، أو فهرسة العالمة املهدي الناصري )ت 
 هـ(.1347

 هـ.1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أمحد اإلدريسي. /اتريخ وأعالم: تودغةطبع ضمن: 
 

أو كشف النقاب عن موافقات  ،هللا عنهنظم الآللئ والدرر يف موافقات سيدان عمر رضي 
هـ(؛ حتقيق جناة  1334عبدالرمحن بن جعفر الكتاين )ت  /سيدان عمر بن اخلطاب

 ص. 96م،  2018هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -الصباحي.

 
القاهرة: مكتبة الصفا،  -حسني بن حممود الصادق. /نفحات رابنية يف شر  األربعني الطائية

 هـ؟ 1437حنو 
 

اإلسكندرية:  -.سف إبراهيم لوزكمتيو  /نفحات الرمحة من حديث الرمحة املسلسل ابألولية
 هـ. 1440، دار اإلميان

 
م،  2017هـ،  1438مصر: املؤلف،  -جاد الرب أمني حممد. /نفحات من السنة النبوية

 ص. 348
 

عابد براك  /نفحات من كرم النيب صلى هللا عليه وسلم: صحيي اإلمام الب)اري رمحه هللا
 هـ. 1439عم ان: دار أجمد،  -األنصاري.
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ـــــــــــ،  1440مصر: دار اإلصباح،  -يعقوب بن مطر املرشدي. /النفحة اجلونية على املنظومة البيقونية هـ

 ص. 29
 

عين به وأخرجه  /نفعي: امل)تصر اجلامع لشيوخ مسند العراق أكرم بن عبدالوهاب املوصلي
 هـ؟ 1440حممد أيوب بن حيىي العلي؛ راجعه وقدم له أكرم بن عبدالوهاب املوصلي، 

 
الكويت: جامعة الكويت،  -عبدالعزيز أمحد العباد. /نقد املنت عند اإلمام أمحد بن حنبل

 م )دكتوراه(. 2019هـ،  1440كلية الشريعة، 
 

 /نقد متون األحاديث عند احلافظ ابن كثري يف كتابه "تفسري القرآن العظيم": دراسة تطبيقية
الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  -وضحة بنت عبداهلادي املري.

 م. 2019هـ،  1440
 

القاهرة:  -امغلية مسعود الصادق. /نقد متون السنة عند ابن كثري يف كتابه "البداية والنهاية"
 ص. )ماجستري(. 260هـ،  1438جامعة عني مشس، 

 
 (هـ 636ت ) بن خلفونال"الثقات"  عن كتاب (هـ 852ت ) حجر نقول احلافظ ابن

مؤسسة الرابط:  -عبدالرحيم الطاليب. /ودراسة مجع :الته يب" "هت يب ل كتابالمن خ
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 1439، دار احلديث احلسنية

 
 النماذج األربعة من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعايش مع اآلخر: األسس

 ص. 192هـ،  1434، ار الفاروق لالستثمارات الثقافيةد القاهرة: -علي مجعة. /واملقاصد
 



148 
 

 /مناذج من األصـــول امل)طوطة لنســـخ اجلامع الصـــحيي لإلمام الب)اري يف مكتبات العامل
جدة: وقف الســـــــــــــنة والرتاث النبوي،  -مركز الســـــــــــــنة والرتاث النبوي للدراســـــــــــــات والتدريب.

 هـ.1439
 

 -عبدالعزيز حممد نور ويل. /مناذج من اهلدي النبوي حللر املشكالت األسرية )العهد املدين(
 هـ. 1439د. م: مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 

 
حممد أخرت رضا خان، املعروف بتاج  اية الزين يف الت)فيف عن أيب هلب يوم اإلثنني/ 

 هـ(. 1439الشريعة األزهري )ت 
اهلند:  -طبع ضمن: جمموعة رسائل اتج الشريعة األزهري/ بعناية شرياز أمحد ملك النظامي.

 م. 2019هـ،  1440دار امللك؛ القاهرة: دار أصول الدين، 
 

ــــــ(؛  597أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت  /النور يف فضائل األايم والشهور هـ
 هـ؟ 1440ؤون اإلسالمية، ديب: دائرة الش -حتقيق عبداحلكيم األنيس.

 
 (هـ)

 
مصر،  -ضبط وتعليق لؤي شريف. /هبة اجمليد يف أصول الت)ريج ودراسة األسانيد

 هـ.1437
 يليه: التحمل واألداء عند علماء احلديث األجالء.

 
اهلدي النبوي يف عالج مشكلة التطرف: مجع وترتيب وختريج وتعليق: دراسة حديثية 

 ص. )دكتوراه(. 219هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -سعود عويض الدحياين. /موضوعية
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بريوت: دار الكتب العلمية،  -بالل أمحد البستاين. /اهلدية: شر  األربعني القشريية
 ص. 368م،  2018هـ، 1440

 
هـ، 1437مصر: املؤلف،  -أمحد أمحد واكد. /اهلدية يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية

 ص. 134م،  2016
 

 -أمحد بن عبدالعزيز احلصني. /ه ا خبارينا أصي كتاب بعد كتاب هللا أيها املعرتضون
 ص. 66م،  2016هـ،  1437املنصورة: مكتبة اإلميان، 

 هذا من نشرة اإليداع املصرية، ويف معلومة أن انشره دار عامل الكتب.
 

 (و)
 

املبكر للحديث من عصــــــر الرســــــول صــــــلى هللا عليه وســــــلم حي عصــــــر واثئق التدوين 
املنصــــــــــــــورة: دار اللؤلؤة،  -امتيــاز أمحــد؛ نقلــه إىل العربيــة عبــداملعطي أمني قلعجي. /الزهري
 م. 2018هـ،  1439

 
دمشق: دار  -صاحل أمحد الشامي. /الوجيز يف السنة النبوية: مجع ما ال يسع املسلم جهله

 م. 2016هـ،  1437القلم، 
 

القاهرة: املعهد العاملي للفكر  -حميي الدين عطية. /وراقية عن السنة النبوية وعلوم احلديث
 ص. 220هـ،  1429اإلسالمي، 

 
محزة  /وســـــائل الرتويي بني النظرية و التطبيق: دراســـــة موضـــــوعية يف ضـــــوء الســـــنة النبوية

ــــــــــــــــــ،  1437غزة: اجلامعة اإلســـــالمية،  -األغا.عبدالكرمي  ص )حبث مكمل لرســـــالة  286هـ
 املاجستري(.

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/120883.pdf
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 -.حممد بن انجي الدليمي /يف خدمة الســـــنة النبويةوأثرها ســـــائل التواصـــــل االجتماعي و 

 م. 2019هـ،  1440، مكتبة اإلمام النسائيالرفاع الشرقي، البحرين: 
 

الدبلوماسية يف رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم يف العالقات الوسائل واألساليب 
ص.  252هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -سليم عبدهللا بلغرات. /اخلارجية

 )ماجستري(.
 

ار د القاهرة: -أبو الفتوح صربي أبو الفتوح. /وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم للشباب
 ص. 152، الفاروق لالستثمارات الثقافية

 
ار د القاهرة: -أبو الفتوح صربي أبو الفتوح. /وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم للنساء

 ص. 152، الفاروق لالستثمارات الثقافية
 

مج  3هـ،  1437جدة: دار املنهاج،  -.عمر بن حسن فالته /الوضع يف احلديث
 ص(.2016)
 

 .صفحة( 28000)مج  52جدة: دار املنهاج،  -حممد أكرم الندوي. /الوفاء أبمساء النساء
  هـ(. 1440، 1ج 5)البياانت من موقع الناشر، وذكر من بعد أنه قيد اإلجناز، بتاريخ 

إىل ، إضافة ( ترمجة للراوايت. وموضوعه إسهام النساء يف رواية السنة النبوية8000فيه )و 
  ترمجات لغري حمد ِّاثت.
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 (ي)
 

واصل الشيباين ومروايته يف ميزان النقد: مجًعا وخترجًيا ودراسة من كتب يونس بن بكري بن 
 هـ )دكتوراه(. 1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -رمي بنت عبدهللا العواد. /السنة

 
بريوت:  -أمحد عدانن احلمداين.هـ(/  199يونس بن بكري وأثره يف رواية السرية النبوية )ت 

 م. 2019هـ،  1440دار املقتبس، 
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 الفهرس
 

 الصفحة      املوضوع
 

 3       املقدمة
 4      حرف األلف
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 96      حرف الغني
 97      حرف الفاء
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 104      حرف القاف
 107      حرف الكاف

 109      حرف الالم
 110      حرف امليم

 144      حرف النون
 148      حرف اهلاء
 149      حرف الواو
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