
قائمة بأشهر كتب السنة املطبوعة 

1- اآلحـاد واملثـاين ؛ البن أيب عـاصم ، أيب بكـر أمحــد بن عمـرو )ت287هـ( ، حتقيق الـدكتـور بــاسم بن فـيصل اجلـوابـرة
الطبعة األوىل 1411هـ ، دار الراية - الرياض .

2- اآلداب ؛ أليب بكر أمحد بن احلـسني بن عيّل البيهقّي )ت 485هـ ( دراسـة وحتقيق حممد عبـدالقادر أمحد عطـا ، الطبعة
األوىل 1406هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

3- األبـاطـيل واملنــاكري ، والـصحـاح واملـشــاهري ؛ للحـسـني بن إبـراهـيم اجلـوزقــاين )ت543هـ ( حتقيق وتـعليق الــدكتـور
عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي ، الطبعة الثالثة 1415هـ ، دار الصميعي - الرياض .

4- اإلبانـة عن رشيعة الفـرقة النـاجية وجمـانبة الفـرق املذمـومة ؛ أليب عبـداهلل عبيد اهلل بـن حممد بن بـَـطَّـة الُعْكبَــري احلنبيل
)ت387هـ( حتقيـق ودراسة رضا بن نعـسان معطي ، والـدكتور عثمــان عبداهلل آدم اإلثيـويب ، والدكتور يـوسف بن عبداهلل

الوابل ، الطبعة األوىل 1415هـ ، دار الراية للنرش والتوزيع - الرياض .
5- إحتــاف اخلرية املهـرة ، بـزوائـد املـسـانيـد العـرشة ؛ ألمحــد بن أيب بكـر بـن إسامعـيل البـوصـريي )ت840هـ ( حتقيق دار

املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أيب متيم يارس بن إبراهيم ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار الوطن للنرش - الرياض .
6- إحتـاف املهـرة ، بـالفـوائـدة املـبتكـرة ، من أطـراف العـرشة ؛ ألمحـد بـن عيل بن حجـر العـسقـاليّن ) ت 852 هـ (  حتقيق

الدكتور زهري النارص وآخرين ، الطبعة األوىل 1415 - 1423هـ ، مركز خدمة السنة والسرية باملدينة النبوية .
7- اإلحتافـات السنـية ، بـاألحاديـث القدسـية ؛ لـزين الـدين عبـدالرؤوف بـن عيل الـُمـنَــاوي )ت 1031هـ( حتقيق حمـمد

عفيف الزعبي ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
8- إثبات صفة العلو ؛ ملـوفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقديس )620هـ( حققه وعلق عليه الدكتور أمحد

ابن عطية الغامدي ، الطبعة األوىل 1422هـ ، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة .
9- إثـبات عـذاب القرب ؛ أليب بكـر أمحد بـن احلسني بـن عيل البيهقـي )ت 458 هـ ( حتقيق رشف حممـود القضـاة ، الطـبعة

ـان . الثالثة ، 1413هـ ، دار الفرقان - عـمَّ
10- األجوبة عام أشكل الـشيخ الدارقطنـي عىل صحيح مسلم ؛ أليب مسعـود بن حممد بن عبيـد الدمشقي )ت 410 هـ (

دراسة وحتقيق الدكتور إبراهيم بن عيل بن حممد آل كليب ، الطبعة األوىل 1419هـ ، دار الوراق - الرياض .

عة  قائمة بأهشر كتب اسلنة الطمبو
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11- األجوبـة املرضيـة ، فيام سئل الـسخاوي عنه من األحـاديث النبويـة ؛ لشمس الـدين حممد بن عـبدالرمحـن السخاوي
)ت 902 هـ ( حتقيق الدكتور حممد إسحاق حممد ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار الراية للنرش - الرياض .

12- أحـاديـث ابن الــزبري عـن غري جـابــر ريض اهلل عنه ؛ أليب الـشـيخ عبـداهلل بـن حممـد بـن جعفـر بـن حيَّــان أيب حممـد
األصبهاين )ت 369( حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبداهلل البدر ، الطبعة األوىل 1417 هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .

13- األحاديث الـتي خولف فـيـهـا مـالـك بن أنـس ريض اهلل عنه ؛ أليب الـحسـن بن عمر الـدارقطني )ت 385هـ ( حتقيق
أيب عبدالباري رضا بن خالد اجلزائري ، طبعة 1418هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .

14- أحـاديث الـشيـوخ الثقـات الـشهري بـ : ) املـشيخــة الكربى ( روايـة القـايض أيب بكـر حممــد بن عبـدالبـاقـي بن حممـد
األنصـاري املعـروف بقـايض املــارستـان )ت 535هـ ( دراســة وحتقيق الـرشيف حـاتـم بن عـارف العـوين ، الـطبعـة األوىل

1422 هـ ، دار عامل الفوائد - مكة املكرمة .
15- األحـاديث املخـتارة أليب عـبداهلل ضـياء الـدين حممـد بن عـبدالـواحد املقـديس )ت 643هـ ( دراسة وحتقـيق الدكـتور

عبدامللك بن دهيش ، الطبعة األوىل 1410هـ ، دار خرض - بريوت .
16- اإلحـسان ، برتتيب صحيح ابن حبـان ؛ ترتيب األمري عالء الدين عيل بـن بلبان الفاريس )ت 739هـ ( حققه وخرج

أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط ، الطبعة الثانية 1414هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
17- األحكام الوسطى ؛ لعبـداحلق بن عبدالرمحن اإلشبييل )ت 582 هـ ( حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي ، وصبحي

السامرائي ، طبعة 1416هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
فني ؛ اليب أمحد احلـسن بن عبداهلل العـسكري )ت 382هـ ( حققه وعلـق عليه إبراهيم صـالح ، الطبعة 18- أخبـار املصحِّ

األوىل 1416هـ ، دار البشائر - دمشق .
19- اختالف احلـديث ؛ أليب عبـداهلل حممد بـن إدريس الشـافعي )ت 204 هـ ( حتقيق عـامر أمحـد حيدر ، الـطبعة األوىل

1405هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت ، وله طبعة أخرى لعلها أجود من هذه .
يِّ )ت 360هـ ( حتقيق حممد عمرو بـن عبداللطيف ، الطبعة 20- أخالق أهل القرآن ؛ أليب بكر حممد بن احلـسني اآلُجـرِّ

األوىل 1406هـ ، دار الباز - مكة املكرمة .
21- أخالق النبي صىل اهلل عليه وسلم ، وآدابه ؛ أليب الشيخ عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيَّان األصبهاين )ت369هـ(
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دراسة وحتقيق الدكتور صالح بن حممد الونيان ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار املسلم للنرش والتوزيع - الرياض .
22- أدب اإلمالء واالستمالء ؛ أليب سعد عبدالكريم بن حممد بن منصور السمعايّن )ت 562 هـ( دراسة وحتقيق : أمحد

حممد عبدالرمحن حممد حممود ، الطعبة األوىل 1414هـ - 1993م .
23- األذكــار الـمنـتخبـة مـن كالم سيـد األبـرار ؛ أليب زكـريـا حمي الــدين حييــى بن رشف النـووي )ت 676 هـ ( ُعـني به :

صالح الدين احلميص وزمياله - دار املنهاج بجده ، الطبعة الثالثة ، سنة 1432هـ ، 2011م .
24- إرشــاد طالب احلقــائق ، إىل معـرفـة سـنن خـري اخلالئق صـىل اهلل عليـه وسلم ؛ أليب زكـريــا حييـى بـن رشف النـووي
)ت676 هـ ( حتـقيق وختـريج ودراســة : عبــدالبــاري فتح اهلل الـسلفـي ، مكـتبــة اإليامن ، املــدينــة املنـورة ، الـطبعـة األوىل

1408هـ -1987م .
25- اإلرشــاد يف  معـرفــة علامء احلـديـث ؛ أليب يعىل اخلـليل بـن عبـداهلل اخلـلييل )ت 446هـ ( ، دراسـة وحتـقيق وختــريج

الدكتور حممد سعيد بن عمر إدريس ، الطبعة األوىل 1409 هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
26- إرواء الغليل ، يف ختـريج أحـاديث منـار الـسبـيل ؛ ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين ، الـطبعـة األوىل 1399 هـ ، املـكتب

اإلسالمي - بريوت .
27- األسامي والكـنى؛ أليب أمحد احلـاكم حممد بـن حممد بن أحـمــد بن إسحاق )ت 378 هـ ( دراسـة وحتقيق يوسف بن

حممد الدخيل ، الطبعة األوىل 1410هـ ، مكتبة الغرباء األثرية - املدينة النبوية .
28- األسـامي والكنـى ؛ أليب عبداهلل أمحـد بن حممـد بن حنبـل الشيبـاين )241( رواية ابنه صـالح عنه ، حتقيق عـبداهلل بن

يوسف اجلديع ، الطبعة األوىل 1406 هـ ، مكتبة دار األقصى - الكويت .
29- االستغـنا ، يف مـعرفـة املشهـورين من محلـة العلم بـالُكـنَى ؛ أليب عـمر يـوسف بن عبـداهلل بن عبـدالرب )ت 463 هـ (

حتقيق الدكتور عبداهلل بن مرحول السوالـمـة ، الطبعة األوىل 1405 هـ ، دار ابن تيمية للنرش - الرياض .
30- االستـيعاب ، يف معـرفة األصحـاب ؛ أليب عمر يـوسف بن عبـداهلل بن عبـدالرب )ت463هـ ( بحـاشية اإلصـابة البن

حجر ، حتقيق الدكتور طه حممد الزيني ، الطبعة األوىل 1414هـ ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة .
31- أسد الغـابة ، يف معـرفة الـصحابـة ؛ أليب احلسن عيل بـن حممد ابـن األثري اجلزري )ت 603هـ ( حتقـيق حممد إبـراهيم

البنا وآخرين ، طبعة 1970 م ، دار الشعب - القاهرة .
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32- األسامء املبهـمة ، يف أالنبـاء الــمــحكـمة ؛ أليب بكـر أمحد بن عيل بـن ثابت اخلـطيب البغـدادي )ت 463هـ ( أخرجه
عز الدين عيل السيد ، الطبعة الثالثة 1417هـ ، مكتبة اخلانجي - القاهرة .

33- األسـامء والصفـات ؛ أليب بكـر أمحـد بن احلـسـني بن عيل الـبيهقـي )ت 458هـ ( حققه وخـرج أحــاديثه وعلـق عليه
عبداهلل بن حممد احلاشدي ، الطبعة األوىل 1413هـ ، مكتبة السوادي للتوزيع - جدة .

34- اإلرشاف ، يف منـازل األرشاف ؛ أليب بكـر عبـداهلل بن حممـد بـن عبيـد ، املعـروف بـابن أيب الـدنيـا )ت281هـ( حتقيق
الدكتور نجم عبدالرمحن خلف ، الطبعة األوىل 1411 هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .

35- األرشبـة الصغـري ؛ أليب عبداهلل أمحـد بن حممـد بن حنبل الـشيبـاين )ت241هـ( حتقيق نـشأت كـامل املرصي ، الطـبعة
األوىل 1423هـ ، دار الضياء - طنطا .

36- اإلصـابة ، يف متيــيـز الصحـابة ؛ ألمحـد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت 852هـ ( الـدكتور : عـبداهلل بن عبـداملحسن
الرتكّي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، الطبعة األوىل، القاهرة 1429هـ-2008م
ثني ؛ أليب سلـيمـان َحــْمـد بن حمـمد بن إبـراهيم الـَخــطَّايب البُـْسِتي )ت 388هـ ( حتقيق الـدكتور 37- إصالح َغَلِط املـحدِّ

حممد عيل عبدالكريم الرديني ، الطبعة األوىل 1407 هـ ، دار املأمون للرتاث - دمشق .
38- إصالح املال ؛ أليب بـكر عبـداهلل بن حممـد بن عبيـد ، املعروف بـابن أيب الدنـيا القـريش البغـدادي )ت281هـ( حتقيق

مصطفى مفلح القضاة ، الطبعة األوىل 1410هـ ، دار الوفاء للطباعة والنرش - املنصورة .
39- أطراف الغـرائب واألفراد من حـديث رسول اهلل صىل اهلل علـيه وسلم ؛ أليب الفضل حممـد بن طاهـر بن عيل املقديس

)ت 507 هـ (  حتقيق حممود حممد حممود وآخرين ، الطبعة األوىل 1419هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
40- إطْـَراُف الـُمـْسـِنـِد املعـتيل ، بأطراِف الـُمـْســنَـِد احلنبيل ؛ ألمحد بن عـيل بن حجر العسقالين )ت 852 هـ ( حققه وعلق

عليه زهري بن نارص النارص ، الطبعة األوىل 1414هـ ، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب - دمشق .
41- االعتقـاد ، واهلدايـة إىل سبيبل الـرشاد ؛ أليب بكـر أمحد بـن احلسني البـيهقي )ت 458هـ ( حققه وعلق علـيه أمحد بن

إبراهيم أبو العينني ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار الفضيلة - الرياض .
42- إعراب احلـديث النـبوي ؛ أليب البقـاء عبداهلل بـن احلسني الُعــْكـبَـري )ت 616هـ ( حتقـيق الدكتـور عبداإللـه نبهان ،

الطبعة األوىل 1409هـ ، دار الفكر - دمشق .
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43- إعالم احلديـث يف رشح صحيح البخـاري ؛ أليب سليامن َحـْمــد بن حمـمد بـن إبراهـيم الـَخـطَّــايب )ت 388هـ( حتقيق
ودراسة حممد بن سعد بن عبدالرمحن ، الطبعة األوىل 1409 ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .

44- اإلكـامل يف رفع االرتياب ، عـن املؤتلف واملـختلف من األسمــاء والكنـى واألنسـاب ؛ أليب نرص عيل بـن هـــــــبـــــة اهلل
ـمي الــيَـَمـاين ، الطبعة األوىل 1381هـ ، جملس دار املعارف - ابن ماكوال )ت 475هـ ( تصحـيح الشيخ عبدالرمحن الـمـعـلِّ

اهلند .
45- اإللـزامـات والتـتبُّع ؛ أليب احلـسن عيل بـن عمـر الــدارقطـني )ت385هـ( حتـقيق مقـبل بن هـادي الــوادعي ، املكـتبـة

السلفية - املدينة النبوية .
46- ألـفية الـسيوطـي ؛ جلالل الديـن عبدالـرمحن بن أيب بكـر السيـوطي )ت 911هـ ( رشح الشـيخ أمحد بـن حممد شـاكر ،

مصورة من طبعة سنة 1353هـ ، تصوير املكتبة التجارية - مكة املكرمة ، وللمتن طبعات أخرى كثرية .
47- اإلملاع ؛ للـقايض عيـاض بن موسـى اليحـصبي )ت 544هـ ( حتقيق الـسيد أمحـد الصقـر ، الطـبعة األوىل 1379هـ ،

دار الرتاث - القاهرة ، املكتبة العتيقة - تونس .
48- األمـايل ؛ أليب عبداهلل احلـسني بن إسامعـيل املحاميل )ت 330هـ ( روايـة ابن البَيِّع ، حتقـيق إبراهيـم القييس ؛ الـطبعة

ـان ، ودار ابن القيم - الدمام . األوىل 1412هـ ، املكتبة اإلسالمية - دار عمَّ
49- اإلمـتاع ، بـاألربعني املتـبايـنة الـسمــاع ؛ ألمحد بـن عيل بن حجـر العـسقالين )ت 852 هـ ( حتقيق أيب عـبداهلل حمـمد

حسن الشافعي ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
اَمـُهــْرُمـِزيِّ )ت 360هـ ( حققه وعلق علـيه الدكتـور عبدالعيل 50- أمثـال احلديث ؛ أليب حمـمد احلسـن بن عبدالـرمحن الرَّ

عبداحلميد حامد األعظمي ، الطبعة األوىل 1404هـ ، الدار السلفية - بومباي .
51- األمـثال يف احلـديث النبـوي ؛ أليب حممـد عبـداهلل بن حممـد بن حـيَّان أيب الـشيخ األصبـهاين )369هـ( حتقـيق وتعليق

الدكتور عبدالعيل عبداحلميد حامد ، الطبعة األوىل 1408هـ ، الدار السلفية - بومباي .
52- األمـوال ؛ أليب أمحد محيـد بن َزنـْـُجـْوَيـه الـنسائـي )ت بعد 248هـ ( حتقيق شـاكر بن ذيـب بن فياض ؛ الـطبعة األوىل

1406هـ ، مركز امللك فيصل للبحوث - الرياض .
م الـهـَـَروي )ت224هـ ( حتقيق وتعليق الـشيخ حممد بـن خليل َهـرَّاس ، الـطبعة 53- األمـوال ؛ أليب عبيد القـاسم بن َسالَّ
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األوىل 1406هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
ق ، الطبعة األوىل 54- األنـساب ؛ أليب سعد عـبدالكريم بـن حممد التميـمي السمعاين )562هـ ( قـدم هلا حممد أمحـد حالَّ

1419هـ ، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت .
55- األوائل ؛ أليب القاسـم سليامن بن أمحد بن أيـوب الطرباين )ت 360هـ ( حتقيق مروان العـطية وشيخ الراشـد ، الطبعة

األوىل 1413هـ ، دار اجليل - بريوت .
56- األولياء ؛ أليب بكـر عبداهلل بن حممـد بن عبيد ، املعـروف بابن أيب الدنـيا القريش البغـدادي )ت 281هـ ( حتقيق حممد

السعيد بسيوين زغلول ، الطبعة األوىل 1413هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت .
57- األوهـام التـي يف مدخل أيب عـبداهلل احلـاكم النيـسابـوري ؛ لعبـد الغنـي بن سعيـد األزدي )ت 409هـ ( مكتـبة املـنار

للنرش - األردن .
58- اإليـامء ، إىل أطراف أحـاديث كـتاب املـوطأ ؛ أليب العـباس أمحـد بن طـاهر الـداين األندلـيس )ت 522هـ ( حتقيق أيب

عبدالباري رضا أيب شامة اجلزائري ، الطبعة األوىل 1424هـ ، مكتبة املعارف - الرياض .
59- اإليامن ؛ ملحمد بن إسحاق بن حييـى بن منده )ت 395هـ ( حققه وعلق عليه وخرج أحـاديثه الدكتور عيل بن حممد

بن نارص الفقيهي ، الطبعة الثالثة 1407هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
60- اإليـامن ؛ ملحمـد بـن حييـى بـن أيب عمـر الـَعـــَدين ، حتقيق محـد بن محـدي اجلـابـري ، الـطبعـة األوىل 1407هـ ، الـدار

السلفية - الكويت .
ار )ت 292هـ ( حتقـيق الدكتـور حمفوظ الـرمحن زين اهلل 61-البحـر الزخـار ؛ أليب بكر أمحـد بن عمـرو بن عبـداخلالـق البَـزَّ

السلفي ، الطبعة األوىل 1409هـ ، مؤسسة علوم القرآن - بريوت ، ومكتبة العلوم واحلكم - املدينة النبوية .
62- البـدر املنري ، يف ختريج أحـاديث الرشح الكبري ؛ أليب حفـص عمر بن عيل بن أمحـد األنصاري ، املعـروف بابن امللقِّن

)ت804هـ ( دار العاصمة - الرياض ، الطبعة األوىل : 1430هـ - 2009م .
63- بذل املاعون ، يف فضل الـطاعون ؛ لشهاب الـدين أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين )ت852هـ( حتقيق أمحد عصام

عبدالقادر الكاتب ، النرشة األوىل 1411هـ ، دار العاصمة - الرياض .
64- الـبعث والـنشـور ؛ أليب بكـر أمحـد بن احلـسني بـن عيل البـيهقي )ت458هـ( حتقـيق حممـد الـسعيـد بـسيـوين زغلـول ،
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الطبعة األوىل 1408هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت .
65- بـغية البـاحث ، عن زوائد مـسند احلـارث ؛ لنور الـدين عيل اهليثـمي )ت807هـ( حققه د/ حسـني بن أمحد البـاكرّي

إصدار اجلامعة اإلسالمية باملدينة يف 1413هـ .
66- بلوغ املرام ، من أدلة األحكام ؛ لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت 852هـ ( طبعاته ال حتصى .

67- بيـان الوهم واإلهيـام ، الواقعـني يف كتاب األحكـام ؛ أليب احلسن عيل بـن حممد ، املعـروف بابن الـقطان )ت628هـ(
دراسة وحتقيق احلسني آيت سعيد ، الطبعة األوىل 1431هـ ، دار طيبة - الرياض .

يـنَـَوِري )ت276هـ ( ، حتقيق حممـد زهري النجار 68- تأويل خمتلف احلـديث ؛ أليب حممد عـبداهلل بن مسلـم بن قتيبة الـدِّ
طبعة 1393هـ ، دار اجليل - بريوت .

69- تـاريخ اإلسـالم ؛ لشـمس الــدين حممـد بن أمحـد بـن عثامن الـذهبـي )ت748هـ( حتقيق الـدكتـور عمـر عبـدالـسالم
تدمري ، الطبعة األوىل 1407هـ ، دار الكتاب العريب - بريوت .

70- التــأريخ األوسـط ؛ أليب عبــداهلل حممــد بـن إسامعـيل الـبخــاري )ت256هـ( دارســة وحتـقيـق : د/ تيــسري بـن سعــد
أبوحيمد ، مكتبة الرشد ، نارشون 1426هـ - 2005م .

71- تـاريخ بـغداد ؛ أليب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البغـدادي )ت 463هـ( مصـورة دار الكـتاب الـعريب ، دار
الفكر - بريوت ، ومكتبة اخلانجي- القاهرة .

مة الشيخ عبدالرمحن بن حييى املعلِّمي اليََمـاين ْهمي )ت427هـ ( حتقيق العالَّ 72- تاريخ ُجـْرَجـان ؛ حلمزة بن يوسف الـسَّ
الطبعة الرابعة 1407هـ ، عامل الكتب - بريوت .

73- تاريـخ ابن أيب خيثـمة ؛ أليب بكـر أمحد بـن أيب خيثمـة : زهري بن حـرب )ت279هـ ( ، حتقيق صالح بـن فتحي هلل
الطبعة األوىل 1424هـ ، الفاروق احلديثة للطباعة والنرش - القاهرة .

74-تـاريخ دمشق الكبري ؛ أليب القـاسم عيل بن احلسن بن هـبة اهلل بن عساكـر ، حتقيق أيب عبداهلل عيّل بن عـاشور اجلنويّب
ط : إحياء الرتاث العريب )1421هـ - 2001( .

75- تـاريخ أيب زرعـة الـدمشـقي ؛ لعبـدالـرمحـن بن عمـرو أيب زرعـة الـدمشقـي )ت281هـ( حتقيق شكـر اهلل بن نعمـة اهلل
القوجاين ، جممع اللغة العربية - دمشق .
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76-تاريخ عثامن بن سعيـد الدارمي عن أيب زكريـا حييى بن معني ؛ لعـثامن بن سعيد الدارمـي )ت 280هـ( حتقيق الدكتور
أمحد بن حممد نور سيف ، الطبعة األوىل 1400هـ ؛ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .

77-التاريخ الكـبري ؛ أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البـخاري )ت256هـ( حتقيق عبدالرمحن بن حييى املعلِّمي
اليمـاين ، مصورة دار الكتب العلمية - بريوت .

ثيها )) تأريخ بغداد (( أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي)ت463هـ( 78- تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدِّ
حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف ، الطبعة األوىل 1422هـ ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .

ـة النمـريي البرصي )ت 262هـ( حققـه فهيم حممـد شلتـوت ، الطـبعة 79- تاريخ املـدينـة النبـوية ؛ أليب زيـد عمـر بن َشـبَـّ
األوىل 1410هـ ؛ دار الرتاث والدار اإلسالمية - بريوت .

وري ، حتقيق الدكتور أمحد بن حممد نور سيف ، الطبعة األوىل 1399هـ 80- تاريخ ابن معني ؛ رواية عبـاس بن حممد الدُّ
مركز البحث العلمّي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .

81- تـاريخ واسـط ؛ ألسلم بـن سهل الـرزاز الـواسـطي ، املعـروف بـ )) َبـْحــَشـل(( )ت292هـ( حتـقيق كــوركيـس عـواد
الطبعة األوىل 1406هـ ، عامل الكتب - بريوت .

82-تـايل تلخـيص املـتشـابه ؛ أليب بكـر أمحــد بن عيل بن ثـابـت اخلطـيب البغـدادي )ت463هـ( قـرأه وضبـط نصه وخـرج
أحاديثه مشهور بن حسن آل سلامن ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار الصميعي للنرش - الرياض .

83- تـبصـري املنتـبه ، بتحـريــر املشـتبه ؛ ألمحـد بـن عيل بن حجـر العـسقـاليّن  )ت852هـ( حتقيق عـيل بن حممـد البجـاوي
مراجعة حممد عيل النجار ، طبعة 1383هـ ، املكتبة العلمية - بريوت .

84-الـتبيــيـن ألسامء املـدلسـني ؛ أليب الوفـاء إبراهـيم بن حمـمد سـبط ابن الـعجمي احللـبي الطـرابلـيس )ت841هـ( حتقيق
حممد إبراهيم داود املوصيل ، الطبعة األوىل 1414هـ ، مؤسسة الريان - بريوت .

85-حتفـة األحوذي ، برشح جـامع الرتمذي ؛ ملحمـد بن عبدالـرمحن املبار كفـوري )ت1353هـ ( حتقيق عبدالـرمحن حممد
عثـامن ، الطبعـة الثـانيـة 1383هـ ، املكتبـة السلفـية - املـدينـة النـبويـة ، وللكـتاب طـبعات أخـرى مثل طبعـة إحيـاء الرتاث

العريّب ، وطبعة بيت األفكار الدولية .
يِّ )ت742هـ( تصحيح عبدالصمد بن 86- حتفة األرشاف ، بمعـرفة األطراف ؛ أليب احلجاج يوسف بن عبدالرمحن الْـِمـزِّ
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رشف الدين ، الطبعة األوىل 1384هـ ، الدار القيمة - اهلند .
87- حتفـة التحـصيل ، يف ذكـر رواة املـراسيل ؛ لـويل الـدين أيب ُزْرعـة العـراقـي )ت826هـ( ، حققه وعلـق عليه الـدكتـور

رفعت فوزي عبداملطلب وآخرون ، الطبعة األوىل 1420هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
88- حتفة الطـالب ، بمعـرفة أحـاديث خمترص ابن احلـاجب ؛ إلسامعيل بـن عمر بن كـثري القريش الـدمشقي )ت774هـ (

دراسة وحتقيق عبدالغني بن محيد الكبييس ، الطبعة الثانية 1416هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
89- التحقيق يف مسـائل اخلالف ؛ أليب الفرج عبـدالرمحن بـن عيل بن اجلوزي )ت597هـ ( ، ومعه )) تـنقيح التحقيق ((
للذهبّي ، حققهام وخرج أحاديثهام د/عبداملعطي أمني قلعجي - دار الوعي ومكتبة ابن عبدالرب ، الطبعة األوىل 1419هـ

-1998م .
90- ختــريج األحــاديث واآلثـار الــواقعــة يف تفـسـري الكـشــاف للـزخمــرشي ؛ أليب حممــد بن يــوسف بـن حممـد الــزيلـعي

)ت762هـ( اعتنى به سلطان بن فهد الطبييش ؛ الطبعة األوىل 1414هـ ، دار ابن خزيمة - الرياض .
91- تدريب الـراوي ، يف رشح تقريب النـواوي ؛ جلالل الدين عبـدالرمحن بن أيب بـكر السيـوطي )ت911( حتقيق طارق

ابن عوض اهلل ، الطبعة األوىل سنة )1424هـ( دار العاصمة - الرياض .
92- تـذكرة احلفـاظ ؛ البن الـقيرساين حمـمد بـن طاهـر )ت507هـ ( حتقيق محـدي بن عبـداملجيـد السـلفي ، الطـبعة األوىل

1415هـ ، دار الصميعي - الرياض .
93- تذكـرة احلفـاظ ؛ لشـمس الـدين حمـمد بـن أمحد بـن عثامن الـذهبـّي )ت748هـ( حتقيق عبـدالرمحـن بن حييـى املعلِّمي

اليَـَمـاين ، مصور دار إحياء الرتاث - بريوت .
ث ونَيِس ، أليب الفضل جالل الديـن عبدالرمحن بن أيب بكـر السيوطي )ت911هـ ( حتقيق 94- تـذكرة املؤتيس يف من حـدَّ

صحبي البدري السامرائي ، الطبعة األوىل سنة 1404هـ ، الدار السلفية - الكويت .
نْـدي )ت1257هـ( نـرشه وراجعه 95- تــرتيب مـسنـد اإلمـام أيب عبـداهلل حممـد بن إدريـس الشـافعـي ؛ ملحمـد عـابـد الـسِّ

يوسف عيل الزواوي احَلَسني ، وعزت العطار احلسيني ، دار الكتب العلمية - بريوت .
96- الـرتغيب يف الدعـاء والـحـث عليه ؛ أليب مـحمـد عبدالغنـي بن عبدالـواحد بن رسور املقـديس )ت600هـ ( تـخـريج

أيب يوسف حممد حسن ، الطبعة األوىل 1411هـ ، مطابع ابن تيمية - القاهرة .
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97-الرتغيب يف فـضائل األعـامل ؛ أليب حفص عمـر بن أمحـد بن عثـامن ، املعروف بـابن شـاهني )ت385هـ( حتقـيق أمحد
مصلح الوعيل ، الطبعة األوىل 1415هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .

ـِة األصبهـاين )ت535هـ( اعتنـى به أيمـن صالح ـنَـّ امِ السُّ 98- الرتغيب والـرتهيب ؛ أليب القـاسم إسـامعيل بن حمـمد ، َقــوَّ
شعبان ، الطبعة األوىل 1414هـ ، دار احلديث - القاهرة .

99- الرتغـيب والرتهـيب من احلـديث الـرشيف ، لـزكي الــدين عبـدالعـظيـم بن عبـدالقـوي املنــذري )ت656هـ( حتقيق
حمي الـدين ديب مسـتو ، وسمـري أمحد العطـار ، ويوسف عيل بـديوي ، الطـبعة الثـانية 1417هـ ، دار ابـن كثري ودار الكلم

الطيب - دمشق وبريوت ، ومؤسسة علوم القرآن - عجامن .
ثني ؛ أليب أمحـد احلسـن بن عبـداهلل بـن سعيـد الَعـْسَكـري )ت382هـ( دراسـة وحتقيق الـدكتـور 100- تـصحيفـات املحـدِّ

حممود أمحد ِمرية ؛ الطبعة األوىل 1402هـ ، املطبعة العربية احلديثة - القاهرة .
101- الـتطـريف ، يف التـصحيف ؛ أليب الـفضل جالل الــدين عبـدالـرمحـن بن أيب بكــر بن حممـد الـسيـوطي )ت911هـ(

حتقيق الدكتور عيل حسني البواب ، الطبعة األوىل 1409هـ ، دار الفائز - عامن .
102- تعجيـل املنفعـة ، بـزوائـد رجـال األئمـة األربعـة ؛ ألمحـد بـن عيل بن حجـر العـسقـالين )852هـ ( ، حتقيق ودراسـة

الدكتور إكرام اهلل إمداد احلق ، الطبعة األوىل 1416هـ ، دار البشائر اإلسالمية - بريوت .
103- تعـريف أهل الـتقديـس ؛ بمـراتب املـوصوفـني بالـتدلـيس ؛ ألمحـد بن عيل بن حـجر العـسقالين )ت852هـ( حققه

وعلق عليه الدكتور أمحد بن عيل سري املباركي ، الطبعة الثانية 1414هـ ، الرياض .
104- تـعظيـم قدر الـصالة ؛ ملحمـج بن نرص املـروزي )ت 294هـ( ، حقـقه وعلق عليـه وخرج أحـاديثه وآثـاره الدكـتور

عبدالرمحن بن اجلبار الفريوائي ، الطبعة األوىل 1406هـ ، مكتبة الدار - املدينة النبوية ، وله طبعة أخرى .
105- تـغليـق التعـليق عـىل صحيـح البخـارّي ؛ ألمحــد بن عـيل بن حجـر العـسقالين )ت852هـ ( دراســة وحتقيـق سعيـد

عبدالرمحن موسى القزقي ، الطبعة األوىل 1405هـ ، املكتب اإلسالمي - بريوت .
106- تقريب التهـذيب ؛ لشهاب الدين أمحـد بن عيل بن حجر العسقالين )ت852هـ( قدم له دراسـة وافية وقابله بأصل

امة ، الطبعة األوىل من اإلخراج اجلديد 1420هـ ، دار ابن حزم - بريوت ، ودار الوراق - بريوت . مؤلفه حممد َعـوَّ
107- تقيـيـد العلم ؛ أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي )ت463هـ( دار إحياء السنة النبوية .
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ـاين الـَجـيَّـاين )ت 498هـ ( اعتنـى به عيل بن حممد 108-تقـيــيـد املهمل ، ومتييـز املشكل ؛ أليب عيل احلسني بـن حممد الَغسَّ
العمران ، وحممد ُعـَزْيـر شمس ، الطبعة األوىل 1421هـ ، دار عامل الفوائد - مكة املكرمة .

109- التـقيـيــد ، ملعـرفـة رواة الـسنـن واملسـانيـد ؛ أليب بكـر حممــد بن عبـدالغنـي البغـدادي ، املعـروف بـابـن نقطـة احلـنبيل
)ت629هـ( حتقيق كامل يوسف احلوت ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دارالكتب العلمية - بريوت .

110- التـقيـيــد واإليضـاح ، ملـا ُأطِلَق وُأغِلـَق من كتـاب ابن الـصالح ؛ للحــافظ أيب الفـضل زين الــدين عبـدالـرحـيم بن
احلسني العراقي )ت806هـ( دراسة وحتقيق ورشح الدكتور أسـامة بن عبداهلل َخـيَّـاط إمام وخطيب املسجد احلرام ، الطبعة

األوىل 1425هـ ، دار البشائر اإلسالمية ؛ بريوت -لبنان .
111- تكملـة اإلكامل ؛ أليب بكـر حممـد بن عبـدالغني بـن نُـْقـطـة )ت629هـ( حتقيق الـدكتـور عبـدالقـيوم عـبدرب الـنبي

الطبعة األوىل 1408هـ ، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بمعهد البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .
112- الـتلـخيـص احلـبري ، يف ختــريج أحـــاديث الــرافعـي الكـبري ؛ لـشهــاب الـــدين أمحــد بـن عيل بـن حجــر العــسقالين

)ت852هـ( اعتنى به حسن عباس قطب ، الطبعة األوىل 1416هـ ، مؤسسة قرطبة - اجليزة ، وله طبعات أخرى .
113- تلخيص املـتشابه يف الـرسم ؛ أليب بكر أمحـد بن عيل بن ثابـت اخلطيب البغـدادي )463هـ( حتقيق سكينـة الشهايب

الطبعة األوىل 1985م ، دار طالس للدراسة والرتمجة والنرش - دمشق .
114- تلـخيـص املـوضـوعــات البن اجلـوزي ؛ لــشمـس الـديـن حممــد بن عـثامن الــذهبـي )ت747هـ( حتقـيق الــدكتـور

عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي ، الطبعة األوىل 1419هـ ، مؤسسة دار الدعوة - نيو دهلي .
َمـِرّي )ت463هـ( حتقيق 115- التمهيد ، ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيـد ؛ أليب عمر يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب الـنَـّ

مجاعة من املحققني ، وزارة األوقاف - املغرب .
يْـَســابوري )ت261هـ( حققه الـدكتور حمـمد مصـطفى ـاج الُقـَشـيْــري النَـّ 116- التميـيــز ؛ أليب احلسني مـسلم بن الـَحـجَّ

األعظمي ، الطبعة الثالثة 1410هـ ، مكتبة الكوثر - الرياض .
اق الِكنَاين )ت963هـ( 117- تنـزيه الرشيعة املرفوعة ، عن األخبـار الشنيعة املوضوعة ؛ أليب احلـسن عيل بن حممد بن َعـرَّ

حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، وعبداهلل حممد الصديق ، الطبعة األوىل 1399هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
118- تـنقيح التحقـيق ، يف أحاديـث التعليق ؛ لـشمس الـدين حممـد بن أمحد بـن عبداهلـادي )ت744هـ( حتقيق الـدكتور
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عامر حسن صربي ، الطبعة األوىل 1409هـ املكتبة احلديثة - اإلمارات العربية .
119- تـنقيح الـتحقيق ، يف أحـاديـث التعلـيق ؛ لشـمس الـدين حممـد بن أحـمـــد بن عبـدالــهـــادي )ت744هـ( تـحـقـيـق

أيمن صالح شعبان ، الطبعة األوىل 1419هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
120-التهجـد وقيام الـليل ؛ أليب بكر عبـداهلل بن حممد بـن عبيد ، املعـروف بابن أيب الـدنيا القـريش البغدادي )ت281هـ(

حتقيق ودراسة مصلح بن جزاء بن فدغوش احلارثي ، الطبعة الثانية 1421هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
121- هتذيب اآلثار ؛ أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت310هـ( قـرأه وخرج أحاديثه حممود شاكر ، مطبعة املدين -

القاهرة .
122- هتذيب التهذيب ؛ لشهاب الـدين أمحد بن عيل بن َحـَجـٍر الَعـْسـَقـالين )ت852هـ( باعـتناء إبراهيم الزيبق ، وعادل

مرشد ، الطبعة األوىل 1416هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
123- هتذيـب السنن ؛ لشمـس الدين أيب عبداهلل حمـمد بن أيب بكر ، املعـروف بابن َقـيِّـمِ اجلـوزية )ت751هـ( حتقيق أمحد

حممد شاكر ، وحممد حامد الفقي بحاشية )) خمترص السنن (( للمنذري ؛ دار املعرفة - بريوت .
يِّ )ت742هـ( حتقيق الدكتـور بشار ـاج يوسف بن عبـدالرمحن الـِمــزِّ 124- هتذيب الكـامل ، يف أسامء الرجال ، أليب احَلجَّ

عواد معروف ، الطبعة األوىل 1413هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
125- هتـذيب مـسـتمـر األوهـام ، عىل ذوي املعـرفـة وأويل األفهــام ؛ أليب نرص عيل بـن هبـة اهلل بن مـاكـوال ، حتقـيق سيـد

كرسوي حسن ، الطبعة األوىل 1410هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
126- الـتواضع واخلمـول ؛ أليب بكر عـبداهلل بن حمـمد بن عـبيد ، املعـروف بابن أيب الـدنيا القـريش البغدادي )ت281هـ(

حتقيق حممد عبدالقادر أمحد عطاء ، الطبعة األوىل 1409هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
127- توجيه الـنظر إىل أصـول األثر ؛ لطـاهر اجلـزائري الـدمشقي )ت 1338هـ( اعـتنى به الـشيخ عبـدالفتاح أبـو غده ،

الطبعة األوىل 1416هـ ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية - حلب .
د ؛ أليب عبــداهلل حممــد بن إسحـاق بـن َمـنْــَده 128-التــوحيـد ومعـرفــة أسامء اهلل عــز وجل وصفــاته عىل االتفــاق والتفــرُّ

)ت395هـ( حتقيق الدكتور عيل بن حممد بن نارص الفقيهي ، الطبعة األوىل 1423هـ ، مكتبة العلو واحلكم - املدينة .
129- تـوضيح األفـكار ، ملعـاين تنـقيح األنظـار ؛ لألمري حممـد بن إسامعـيل بن حممـد الصنعـاين )ت1182هـ( علق عليه
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ووضع حواشيه صالح بن حممد بن عويضة ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت ، وله طبعة أخرى .
130- توضيح املشتبه ؛ ملحمـد بن عبداهلل املعروف بابن نـارص الدين الدمشقي )ت842هـ( حققـه حممد نعيم العرسويس

الطبعة األوىل 1414هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
131- التـيسـري ، برشح اجلـامع الـصغري ؛ لـزين الـدين عـبدالـرؤوف الـُمــنَـاوي ، الـطبعـة الثـالثـة 1408هـ ، مكتبـة اإلمام

الشافعي - الرياض .
132- الـتنويـر ، رشح اجلامع الـصغري ، للصنـعاين ، حتقيـق حممد إسحـاق حممد إبـراهيم ، ط : األوىل 1432هـ -2011م

يطلب من مكتبة دار السالم بالرياض ، أو من املحقق .
ان الـبُـْسـِتي )354هـ( الطبعة األوىل 1402هـ ، جملس دار املعارف - اهلند . 133- الثقات ؛ أليب حاتم حممد بن ِحـبَـّ

134- جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ؛ خلليل بن كيكلدي العالئي )ت761هـ( حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي
الطبعة الثانية 1407هـ ، عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية - بريوت .

135- جامع الرتمذي ؛ أليب عيسى حممد بن عيسى بن َسـْوَرة الرتمذي )ت279هـ( حتقيق أمحد حممد شاكر ، وحممد فؤاد
عبدالباقي ، كامل يوسف احلوت ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

136- جـامع العلـوم والـِحـَكـم ، يف رشح مخـسني حـديثًـا من جـوامع الـَكِلم ؛ أليب الفـرج عبـدالـرمحن بن أمحـد بن رجب
احلنبيل )ت795هـ( حتقيق وتعليق طارق بن عوض اهلل ، الطبعة الثانية 1420هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .

َمــِريِّ )ت463هـ( حتقـيق أيب األشبـال 137- جــامع بيــان العلم وفـضله ؛ أليب عمـر يـوسف بـن عبـداهلل بـن عبـدالرب الـنَـّ
َهـيْـري ، الطبعة األوىل 1414هـ ، دار ابن اجلوزي - الرياض . الزُّ

138- اجلـامع الـصحـيح ، لإلمــام البخـارّي ، حتقـيق شعـيب األرنــؤوط وزمالئـه ، الـرسـالـة العــامليـة ، الـطبعـة األوىل :
1432هـ -2011م .

139- اجلامـع ، ألخالق الراوي وآداب الـسامع ؛ أليب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البغـدادي )ت463( حتقيق
الدكتور حممد َعـَجـاج اخلطيب ، الطبعة الثانية 1414هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .

140- اجلـامع الـكبـري )) سنـن الرتمــذّي ((  أليب عيـســى الرتمـذي ، حتقـيق : شعـيب األرنــؤوط وعبـداللـطيف حـرز اهلل
مؤسسة الرسالة العاملية - الطبعة األوىل .
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141- اجلرح والتعديل ؛ لعبـدالرمحن بن حممد بن إدريس ، ابن أيب حاتم الـرازي )ت328هـ( اعتنى به الشيخ عبدالرمحن
ابن حييى املعلِّمي الـيَـَمـاين ، الطبعة األوىل 1371هـ ، جملس دائرة املعارف - اهلند .

142- اجلهاد ؛ لعبداهلل بن املبارك احلنظيل املروزي )ت181هـ( الدار التونسية - تونس .
143- اجلهـاد ؛ أليب بكر أمحـد بن عمرو ، املعـروف بابن أيب عـاصم )287هـ( حتقيق مسـاعد بن سليـامن الراشد ، الـطبعة

األوىل 1409هـ ، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة النبوية .
144- جواب احلـافظ أيب حمـمد عـبدالعـظيم بن عـبدالقـوي املنـذري املرصي )ت656هـ( عن أسـئلة يف اجلـرح والتـعديل

اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة األوىل 1411هـ ، مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب .
145- اجلـوع ؛ أليب بكـر عبـداهلل بن حممـد بن عبيـد بن سفـيان الـقريش ، املعـروف بابـن أيب الدنـيا الـبغدادي )ت281هـ(

حتقيق حممد خري رمضان يوسف ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
ــة الوداع ؛ أليب حممـد عيل بن أمحـد بن سعيـد ، ابن َحـْزم األنـدليس القـرطبي )ت456هـ( حتـقيق أيب ُصـَهـيْـب 146- َحـجَّ

الَكـْرمي طبعة 1418هـ ، بيت األفكار الدولية - الرياض .
ْوجـي )1307هـ( حتقيق مصـطفى 147- ُحـْسـن األسوة ، بـام ثبت عن اهلل ورسـوله يف النِّْسـوة ؛ لصـديق حسـن خان الِقــنَـّ

اخلن ، وحمي الدين مستو ، الطبعة اخلامسة 1406هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
148- ُحــْسن الـظن بـاهلل عـز وجل ؛ أليب بكـر عبــداهلل بن حممـد بـن عبيـد بـن ُسْفيـان القـريش ، املعـروف بـابن أيب الـدنيـا
البغدادي )ت281هـ( حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه خملص حممد، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار طيبة للنرش،الرياض.
149- اخلـراج ؛ ليحيـى بن آدم القـريش )ت203هـ( حتقيق أمحـد حممـد شاكـر ، الطبعـة األوىل 1974م ، املكتبـة العلمـية

الهور .
150- خلق اإلنـسان ؛ أليب حمـمد ثـابت بن أيب ثـابت ) من علـامء القرن الـثالـث ( حتقيق عبـدالستـار أمحد فـراج ، الطـبعة

الثانية 1985م ، املطبعة احلكومية ، وزارة اإلعالم - الكويت .
151- دراسـات يف احلـديث الـنبـوي وتـاريخ تــدوينه ؛ للـدكتـور حممـد مـصطفـى األعـظمـي ، طبعـة 1413هـ ، املكـتب

اإلسالمي  - بريوت .
152- الدراية ، يف ختـريج أحاديث اهلداية ؛ أليب الفضل أمحد بن عيل بن حـجر العسقالين )852هـ( حتقيق السيد عبداهلل
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هاشم اليمـاين املدين ، دار املعرفة ، بريوت .
153-الـدعاء ؛ لـلقايض أيب عـبداهلل احلـسني بن إسـامعيل الـَمـَحــاِمـيل )ت330هـ( حتقيق الـدكتـور سعيـد بن عـبدالـرمحن

القزقي ، الطبعة األوىل 1992م ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .
يِّ )ت195هـ( حتقـيق ودراسة الـدكتـور عبـدالعزيـز بن ـبِـّ 154- الـدعاء أليب عـبدالـرمحن حمـمد بـن فضيل بـن َغـْزوان الـضَّ

سليامن البعيمي ، الطبعة األوىل 1419هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
155- الدعاء ؛ أليب القـاسم سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين )ت360هـ( دارسة وحتقـيق مصطفى عطا ، الطبعة األوىل

1413هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
156- الـدعوات الكبري ؛ أليب أمحد بن احلسـني البيهقي )ت458هـ( حتقيق بدر بن عبداهلل الـبدر ، غراس للنرش والتوزيع

- الكويت ، الطبعة األوىل الكاملة ، 1429هـ - 2009م .
ــَرُقــْســِطيِّ )ت302هـ( حتقـيق حممـد بـن عبـداهلل 157- الـدالئل يف غــريب احلـديـث ؛ أليب حممـد القـاسـم بن ثــابت الـسَّ

القناص ، الطبعة األوىل 1422هـ ، مكتبة العبيكان - الرياض .
158- دالئل النبوة ؛ أليب بكـر جعفر بن حمـمد الفِْرَيـايب )ت301هـ( ختريج أم عبـداهلل بنت حمروس العـسيل ، دار طيبة -

الرياض.
159- دالئل النبوة ؛ أليب نعيم أمحد بن عبداهلل بن إسحاق األصبهاين )ت430هـ(  دار الوعي - حلب .

160- دالئل النبـوة ؛ أليب بكر أمحـد بن احلسني الـبيهقي)ت458هـ( حتقيق الـدكتور عبـداملعطي قلعجـي ، الطبعة األوىل
1405هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

161- دالئل النبوة ؛ إلسامعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين )ت535هـ( حتقيق حممود بن حممد احلداد ،الطبعة
األوىل 1409هـ ، دار طيبة - الرياض .

162- ذخرية احلـفاظ ؛ ملحمد بن طاهر املقديس )ت507هـ( حتقيق الدكتور عبـدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي ؛ الطبعة
األوىل 1416هـ ، دار السلف - الرياض .

163- ذكر أخبـار أصبهـان ؛ أليب نعيم أمحـد بن عبـداهلل األصبهـاين )ت430هـ( مصـورة الطبعـة األوىل ، مطبعـة بريل -
ليدن )هولندا( .
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ـْت روايتُـُه عن الثقات عن البخاري ومسلم ؛ أليب احلسن عيل بن عمر ـن َصـحَّ 164- ذكر أسامء التابعني وَمـْن بعدهم مـمَّ
ابن أمحد الدارقطني )ت385هـ( حتقيق بوران الضناوي ، وكامل يوسف احلوت ، الطبعة األوىل 1406هـ ، مؤسسة الكتب

الثقافية - بريوت .
165- ذكر األقران ورواياهتـم عن بعضهم بعضـًا ؛ أليب حمـمد عبداهلل بن حممـد بن جعفر بن َحـيَّــان أيب الشيخ األصبهاين

)ت369هـ( حتقيق مسعد عبداحلميد حممد السعدين ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
166- ذم الـبغي ؛ أليب بكـر عبـداهلل بن حممـد بـن عبيـد ، املعـروف بـابن أيب الـدنيـا القـريش البغـدادي )ت281هـ( حتقيق

الدكتور نجم عبدالرمحن خلف ، الطبعة األوىل 1409هـ ، دار الراية - الرياض .
167- ذم املسكـر ؛ أليب بكـر عبـداهلل بن حممـد بن عبـيد ، املعـروف بابـن أيب الدنـيا القـريش البغـدادي )ت281هـ( حققه

وعلق عليه ياسني حممد السّواس ، الطبعة األوىل 1412هـ ، دار البشائر - دمشق .
168- ذيل ميــزان االعتـدال ؛ أليب الفـضل عبـدالــرحيـم بن احلــسني العـراقـي )ت806هـ( حققه الــدكتــور عبــدالقيـوم
عبدرب النبي ، الطبعة األوىل 1406هـ ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، جامعة أم القرى-مكة املكرمة.
169- رفع اليدين ؛ أليب عـبداهلل حممد بن إسامعيل البخـارّي )ت256هـ( اعتنى به بديع الديـن الراشدي ، الطبعة األوىل

1416هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
ـام ؛ جلاسم بن سليامن الفهـيد الدورسي ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار ـام ، بـرتتيب وختريج فوائد َتــمَّ 170- الروض البَسَّ

البشائر اإلسالمية - بريوت .
171- الـروض الـداين ، إىل )املعجـم الصـغري( أليب القـاسـم سليـامن بن أمحـد الـطرباين )ت360هـ( حتقـيق حممـد شكـور

حممود احلاج أمرير ، الطبعة األوىل 1405هـ ، املكتب اإلسالمي - بريوت ، ودار عامر - عامن .
172-الزهد ؛ البن أيب عـاصم ، أيب بكر أمحد بن عمـرو )ت282هـ( حتقيق الدكتور عبـدالعيل عبداحلميد حـامد ، الطبعة

الثانية 1408هـ ، الدار السلفية - بومباي .
173- الـزهـد ؛ أليب داود سلـيامن بـن األشعث الـسجـستـاين )ت275هـ( حتقـيق ضيـاء احلـسن الـسلفي ، الـطبعـة األوىل

1413هـ ، الدار السلفية - بومباي .
ـيْـبَـاين )ت241هـ( الطبعة الثانية ، حتقيق : حييى بن حممد سوس . 174- الزهد ؛ ألمحد بن حممد بن حنبل الشَّ
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اح بن مليح الـرؤايس )ت197هـ( حققه وقدم له وخـرج أحاديثه الـدكتور عبـدالرحـمــــــن 175- الـزهد ؛ لـوكيع بن الـَجــرَّ
ابن عبداجلبار الفريوائي ، الطبعة الثانية 1415هـ ، دار الصميعي للنرش - الرياض .

176- الـزهد الكبري ؛ أليب بكر أمحـد بن احلسني بن عيل البيـهقي )ت458هـ( حققه وخرج أحاديثه وفهـرسه الشيخ عامر
أمحد بن حيدر ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار اجلنان للنرش والتوزيع ، ومؤسسة الكتب الثقافية - بريوت .

177- الزهـد ؛ لـَهـنَّــاد بن الرسي الـكويف )ت243هـ( حتقـيق الدكـتور عـبدالـرمحن عبـداجلبـار الفريـوائي ، الطـبعة األوىل
1406هـ ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي - الكويت .

178- الـزهـد والـرقـائق ؛ لعبـداهلل بن املبـارك املـروزي)ت181هـ( حتقيق حـبيب الـرمحـن األعظمـي ، نسخـة مصـورة عن
الطبعة اهلندية 1386هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

179- الـزهـد وصفـة الـزاهـدين ؛ أليب أمحــد بن حممـد زيـاد ، ابن األعـرايب ، حتقيق جمـدي فـتحي الـسيـد ، الــطبعـة األوىل
1408 هـ ، دار الصحابة للرتاث - طنطا .

180- سـؤاالت البَــْرَقـاين ؛ أليب احلـسن الـدار قـطنـي ؛ حتقيق الـدكتـور عبـدالـرحيـم بن حممـد الـقشقـري ، الـطبعـة األوىل
1404هـ ، كتب خانة الهور - باكستان .

181- سؤاالت الـربقاين لـلدارقـطني يف اجلـرح والتعـديل ؛ أليب بـكر أمحـد بن حمـمد بـن أمحد غـالب الـربقاين )ت425هـ(
حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم ، طبعة مكتبة القرآن ، بوالق - القاهرة .

182- سؤاالت ابن الـُجـنَـيْـد ليـحـيى بن معني ؛ إلبراهيـم بن عبداهلل بن الـُجـنَـيْـد اخلتيل )ت نحو 260هـ( حتقيق الدكتور
أمحد بن حممد نور سيف ، طبعة 1408هـ ، مكتبة الدار - املدينة .

183- سؤاالت احلـاكم أليب احلسـن الدارقـطني ؛ حتقـيق الدكـتور مـوفق بن عـبداهلل عـبدالقـادر ، الطـبعة األوىل 1404هـ
مكتبة املعارف - الرياض .

يِّ أليب داود سليامن بن األشـعث السجـستاين ، دراسـة وحتقيق عبـدالعليـم عبدالـعظيم 184- سؤاالت أيب ُعــبَـيْـٍد اآلُجــرِّ
البستوي ، الطبعة األوىل 1418هـ ، مكتبة دار االستقامة - مكة املكرمة .

َلـمـي للدارقـطني يف الـَجــْرح والتـعديل ؛ أليب عـبدالـرمحن حمـمد بـن احلسني الـسلمي 185- سؤاالت أيب عـبدالـرمحن الـسُّ
)ت412هـ( حتقيق جمدي فتحي السيد ، الطبعة األوىل 1413هـ ، دار الصحابة للرتاث - طنطا .
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186- سلسلـة األحاديث الـصحيحة ؛ ملحـمد نارص الـدين األلباين ، الـطبعة األوىل 1415هـ/1422، مكتـبة املعارف -
الرياض .

187- سلـسلة األحـاديث الـضعيفـة ؛ ملحمـد نارص الـدين األلبـاين ، الطـبعة األوىل لـلطبعـة اجلديـدة ، مكتبـة املعارف -
الرياض .

188- الـسنـة ؛ البن أيب عـاصم ، أيب بكـر أمحـد بن عمـرو )ت287هـ( حققه وخـرج أحـاديثه الـدكتـور بـاسم بن فـيصل
اجلوابرة ، الطبعة األوىل 1419هـ ، دار الصميعي - الرياض .

189-السـنة ؛ أليب عـبدالـرمحن عبـداهلل بن أمحـد بن حمـمد بـن حنبل الـشيبـاين )ت290هـ( حتقيق ودرسـة حممـد بن سعـيد
القحطاين ، الطبعة الثالثة 1416هـ ، رمادى للنرش - الدمام .

190- الـسنــة ؛ أليب عبــداهلل حممـد بـن نرص املــروزي )ت294هـ( حققه وخـرج أحـاديـثه وعلق علـيه عبـداهلل بـن حممـد
البصريي ، الطبعة األوىل 1422هـ ، دار العاصمة - الرياض .

ل )ت311( دراسـة وحتقيق الـدكتـور عطـية بـن عتيق الـزهراين 191- السـنة ؛ أليب بـكر أمحـد بن حممـد بن هـارون الـَخـالَّ
الطبعة الثانية 1415هـ ، دار الراية - الرياض .

192- سنن الـدارقطني ؛ أليب احلـسن عيل بن عمـر الدارقـطني )ت385هـ( حتقـيق شعيب األرنـؤوط وزمالئـه ، مؤسـسة
الرسالة - الطبعة األوىل 1424هـ - 2004م بارشاط : عبداهلل الرتكي .

193- سنن أيب داود ؛ أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين )ت275هـ( حتقيق شعيب اآلرنؤوط وزميليه - الرسالة
العاملية عام 1430-2009م .

194- سنن سعيـد بن منصور ؛ أليب عثامن سعيد بن منصور اخلراساين املكي )ت227هـ( حققه علق عليه حبيب الرمحن
األعظمي ، دار الكتب العلمية - بريوت .

195- سنن سعيـد بن منصـور ؛ أليب عثامن سعيد بـن منصور اخلـراساين املكي )ت277هـ( دراسـة وحتقيق الدكـتور سعد
ابن عبداهلل احلميِّد ، الطبعة األوىل 1414هـ ، دار الصميعي - الرياض .

ج أحاديـثه حسن عبـداملنعم 196- السـنن الكربي ؛ أليب عبـدالرمحـن أمحد بن ُشـَعــيْـب النسـائي )ت 303هـ( حققه وخـرَّ
شلبي ، أرشف عليه شعيب األرنؤوط ، الطبعة األوىل 1421هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
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197- الــسنـن الكـربى ؛ أليب بكـر أمحــد بن احلـسـني بن عـيل البـيهـقي )ت458هـ( نـسخـة مـصــورة عن الـطـبعـة األوىل
1344هـ ، جملس دار املعارف - اهلند .

198- الـسنن املـأثـورة ؛ أليب عبـداهلل حممـد بن إدريـس الشـافعـي )ت204هـ( حتقيق الـدكتـور عبـداملعـطي أمـني قلعجي
الطبعة األوىل 1406هـ ، دار املعرفة - بريوت .

199- سنن ابن مـاجه ؛ أليب عبـداهلل حممـد بن يـزيد بـن ماجـه القزويـني )ت275هـ( حتقيق حمـمد فـؤاد عبـدالبـاقي ، دار
إحياء الرتاث العريب .

 * وهناك طبعة أخرى بتحقيق شعيب األرنؤوط - الرسالة العاملية .
200- سـنن النسـائي )املجتـبى( ؛ أليب عبـدالرمحـن أمحد بن ُشَعـيْب النسـائي )ت303هـ( وهبامـشه رشح سنن النـسائي ؛
للـسيـوطي )ت911هـ( تـرقـيم وفهـرسـة عبـدالفتـاح أبـو غـدة ، الـطبعـة الثـالثـة املفهـرسـة 1414هـ ، مكـتب املـطبـوعـات

اإلسالمية - حلب .
ــِريِّ الداين )ت444هـ( 201- الـسنن الـواردة يف الفتن وغـوائلهـا والسـاعة وأرشاطهـا ؛ أليب عمـرو عثـامن بن سعيـد الـَمـقَّ

دارسة وحتقيق الدكتور رضاء اهلل حممد إدريس املبار كفوري ، الطبعة األوىل 1416هـ ، دار العاصمة - الرياض .
202- سري أعالم النبالء ؛ لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت748هـ( حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،

الطبعة الثانية 1402هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
203- سرية ابن إسحـاق )) املتبـدأ واملبعث واملغـازي(( أليب بكر حمـمد بن إسحـاق بن َيـَســار )ت151هـ( حتقيق وتعليق

حممد محيداهلل .
204- الـسرية النبـوية ؛ لـعبدامللك بـن هشام )ت213هـ( تقـريبًا ، مع رشح أيب ذر اخلـشنّي ، حتقيـق : مهام بن عبـدالرحيم

سعيد ، وحممد بن عبداهلل أبو صعيليك ،  الطبعة األوىل 1409هـ - 1988م ، مكتبة املنار - األردن - الزرقاء .
205- الـشجـرة يف أحـوال الـرجـال ؛ أليب إسحـاق إبـراهيـم بن يعقـوب اجلـوزجـاين )ت259هـ( دراســة وحتقيق الـدكتـور
عبـدالعلـيم عبـدالعظـيم البَــْسـتَــوي ، الـطبعـة األوىل 1411هـ ، حـديث أكـادمي - يف فـيصل آبـاد )بـاكـستـان( مـكتبـة دار

الطحاوي - الرياض .
ـَذا الـَفـيَّـاح  من علوم ابـن الصالح ؛ إلبراهيم بن موسى بن أيوب الربهان األبـْـنَـايس )ت802هـ( حتقيق صالح 206- الشَّ
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فتحي هلل ، الطبعة األوىل 1418هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
207- رشح الـسنة ؛ للحـسني بن مسعـود الفراء البغـوي )ت516هـ( حتقيق شعـيب األرنؤوط وزهري الـشاويش ، الـطبعة

األوىل 1390هـ ، املكتب اإلسالمي - بريوت .
208- رشح سنـن ابن مــاجه ؛ لعالء الــدين مغـلطــاي بن قـليج  )ت762هـ( ضـبط نـصه وخـرج أحـاديـثه وعلق عـليه :

أبوعبداهلل أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني ، مكتبة ابن عباس - الطبعة األوىل ، 1427هـ - 2007م .
209- رشح سنن النسائي ؛ جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر الـسيوطي )ت911هـ( مطبوعة هبامش السنن ، اعتنى به

عبدالفتاح أبو غدة = انظر سنن النسائي .
210- رشح علل الرتمـذي ؛ أليب الفرج عبـدالرمحن بن أمحـد رجب احلنبيل )ت795هـ( حتقـيق الدكتـور مهام عبـدالرحيم

سعيد ، الطبعة الثانية 1421هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
211- رشح علل ابن أيب حـاتم الرازي ؛ أليب عـبداهلل حممـد بن أمحد بـن عبداهلـادي الدمـشقي الصـاحلي )744هـ( ضبط

نصه وعلق عليه مصطفى أبو الغيط ، وإبراهيم فهمي ، الطبعة األوىل 1422هـ ، دار الضياء - طنطا .
212- رشح مذاهب أهـل السنة ومـعرفة رشائع الـدين والتمسـك بالسنـن ؛ أليب حفص عمر بـن أحـمد بن أحـمـد عثمـان

ابن شاهني )385هـ( حتقيق عادل بن حممد ، الطبعة األوىل 1415هـ ، مؤسسة قرطبة - القاهرة .
213- رشح مـشكل اآلثــار ؛ أليب جعفـر أمحـد بـن حممــد بن سالمـة الـطحـاوي )ت321هـ( حتقـيق شعـيب اآلرنـؤوط ،

الطبعة األوىل 1415هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
214- رشح معـاين اآلثـار ؛ أليب جعفـر أمحـد بـن حممــد بن سالمـة الـطحــاوي )ت321هـ( حققه وقــدم له حممـد زهـري

النجار ، وحممد سيد جاد احلق ، الطبعة األوىل 1414هـ ، عامل الكتب - بريوت .
215- الـرشيعة ؛ أليب بكر حممد احلسني اآلجـري )ت360هـ( حتقيق عبداهلل بن عمر الدمـيجي ، الطبعة الثانية 1420هـ

دار الوطن للنرش والتوزيع - الرياض .
216- شعـب اإليامن ؛ أليب بكـر أمحـد بن احلـسني الـبيـهقي )ت458هـ( أرشف عيل حتـقيقه وختـريج أحـاديـثه خمتـار أمحـد

الندوي ، والدكتور عبدالعيل عبداحلميد حامد ، الطبعة األوىل 1410هـ ، الدار السلفية - بومباي - مكتبة الرشد .
217- الشكر ؛ البن أيب الدنيا ، أيب بكر عبداهلل بن حممـد بن عبيد )ت281هـ(حتقيق بدر بن عبداهلل البدر ، الطبعة الثالثة
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1400هـ ، املكتب اإلسالمي - الكويت .
218- شـامئل النبّي صىل اهلل عـليه وسلم ؛ أليب عيـسى حممـد بن عيـسى بـن َسورة الرتمـذي ، حتقيق أيب عبـداهلل السـيد بن

أمحد محودة - إرشاف مصفى بن العدوّي 1429هـ - 2008م .
219- الصرب والثـواب عليه ؛ البن أيب الدنيـا ، أيب بكر عبداهلل بن حممـد بن عبيد بن سفيـان )ت281هـ( حتقيق حممد خري

رمضان يوسف ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
220- صحـيح البخاري ؛ أليب عـبداهلل حممـد بن إسامعيل الـبخاري )ت256هـ( مصـورة الطبعـة السلـطانيـة )األمريية -
بـوالق( املعتمد يف تصحيحـها عىل النسخة اليـونيـنـية ، اعتنـى هبا د/ حممد زهري بن نـارص النارص ، الطبعة األوىل 1422هـ

دار طوق النجاة .
221- صحيح البخارّي ، طبعة املكتبة اإلسالمية - استانبول - تركيا .

222- صـحيح البخـاري ؛ أليب عبـداهلل حممـد بن إسـامعيل البخـاري )ت256هـ( اعتـنى بـه أبو صـهيب الكـرمي ، طبـعة
1419هـ ، بيت األفكار الدولية - الرياض .

223- صحيح ابن خزيمة ؛ أليب بكر حممـد بن إسحاق بن خزيمة )ت311هـ( حتقيق الدكـتور حممد مصطفى األعظمى
الطبعة الثانية 1412هـ ، املكتب اإلسالمي - بريوت .

227- صحيح مسلم ؛ أليب احلسني مسلم بن احلجـاج القشريي)ت261هـ( حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، الطبعة األوىل
1374هـ ، مطبعة احللبي - مرص ، أو طبعة املكتبة اإلسالمية - تركيا .

228- صحيح مسلم ؛ أليب احلـسني مسلم بن احلـجاج القشريي )ت261هـ( إخـراج فريق بيت األفـكار الدوليـة ، طبعة
1419هـ ، بيت األفكار الدولية - الرياض .

229- صحيفـة مهام بن منـبه ؛ أليب عتبه مهام بـن منبه بن كامـل الصنعاين )ت132هـ( حتقـيق عيل حسن عيل عبـداحلميد
الطبعة األوىل 1407هـ ، املكتب اإلسالمي - بريوت ، دار عامر - عامن ، أو طبعة : رفعت فوزي عبداملطلب .

230- الصـفات ؛ لعيل بن عمر الـدارقطني )ت385هـ( حتقيق عبـداهلل الغنيامن ، الطبعـة األوىل 1402هـ ، مكتبة الدار -
املدينة املنورة .

231- صفــة اجلنـة ؛ اليب نعـيم أمحـد بـن عبــداهلل األصبهـاين )ت430هـ( حتقـيق عيل رضـا بـن عبـداهلل ، الـطبعــة الثــانيـة
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1415هـ ، دار املأمون للرتاث - دمشق .
232- صفـة املنـافقني ؛ أليب بـكر جعفـر بن حممـد بن احلسـن الفريـايب )ت301هـ( حتقيق بـدر بن عبـداهلل البـدر ، الطـبعة

األوىل 1405هـ ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي - الكويت .
234- صفة الـنار ؛ البن أيب الـدنيا ، أيب بـكر عبـداهلل بن حممـد بن عبـيد بن سـفيان القـريش )ت281هـ( حتقيق حمـمد خري

رمضان يوسف ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
235- الــصالة عىل الـنـبـي صىل اهلل علـيه وسلـم أليب بكــر أمحــد بـن عـمــرو بـن أيب عــاصـم )ت287هـ( حتقـيق محــدي

عبداملجيد السلفي ، الطبعة األوىل 1415هـ ، دار املأمون للرتاث - دمشق .
236- الـصمت ؛ البن أيب الـدنيا ، أيب بـكر عبـداهلل بن حممـد بن عبيـد بن سفيـان القريش )ت281هـ( حتقـيق أيب إسحاق

احلويني األثري ، الطبعة األوىل 1410هـ ، دار الكتاب العريب - بريوت .
 * وقد صدر قبله بتحقيق : نجم عبدالرمحن خلف .

237- الصيـام ؛ أليب بكـر جعفـر بن حممـد بن احلـسن الفـريـايب )ت301هـ( حتـقيق عبـدالـوكيل النـدوي ، الـطبعـة األوىل
1412هـ ، الدار السلفية - بومباي .

238- الـضعفـاء الـكبـري ؛ أليب جعفــر حممـد بـن عمـرو العـقييل )ت322هـ( حتـقيق الــدكتــور عبـداملـعطـي أمني قلـعجي
الطبعة األوىل 1404هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

239- الضعفاء الكبري ؛ أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل )ت322هـ ( حتقيق محدي عبداملجيد السلفي ، الطبعة األوىل
1420هـ ، دار الصميعي للنرش والتوزيع - الرياض .

 * وأفـضل من هاتني الطبعتـني : طبعة دار جمد اإلسالم ودار ابن عبـاس ، بتحقيق مازن بن حممـد الرسساوّي ، وتقديم
أيب إسحاق احلوينّي وأمحد معبد عبدالكريم .

240- الضعفـاء واملرتوكـون ؛ أليب الفـرج عبـدالـرمحن بـن عيل بن اجلـوزّي )ت597هـ( حتقـيق عبـداهلل القـايض ، الـطبعـة
األوىل 1406هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت ، توزيع دار الباز .

241- الـطبقات ؛ أليب عمـرو خليفة بـن خياط )ت240هـ( حققه وقـدم له الدكتـور أكرم ضيـاء العمري ، الـطبعة الثـانية
1402هـ ، دار طيبة - الرياض .
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242-الطبقات الكربى ؛ ملحمد بن سعد )ت 230هـ ( دار صادر - بريوت .
243- طبقات املحـدثني بأصبهان والواردين عليها ؛ أليب الشيخ عبـداهلل بن حممد بن جعفر بن حيَّان أيب حممد األصبهاين

)ت369هـ( دراسة وحتقيق الدكتور عبدالغفور البلويش ، الطبعة الثانية 1412هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
244- طـرح الـتثـريـب يف رشح التقــريب ؛ أليب الفـضل عبـدالـرحيـم بن احلـسني العـراقـي )ت806هـ( دار إحيـاء الرتاث

العريب - بريوت .
245- طرق حديث مـن كذب عيلَّ ؛ أليب القاسـم سليامن بن أمحد بـن أيوب الطربايّن )ت360هـ( حققه وخـرج نصوصه

عيل حسني عيل عبداحلميد وهشام بن إسامعيل السقا ، املكتب اإلسالمّي ودار عامر - 1410هـ - 1990م .
246- الطـهور ؛ أليب عبـيٍد القـاسم بن سالم اهلـروي )ت224هـ( حققه وخـرج أحاديـثه مشهـور حسـن سلامن ، الطـبعة

األوىل 1414هـ ، مكتبة الصحابة - جدة .
َلـفي األصبهـاين )ت576هـ( حتقيق مـأمـون الصـاغـرجي ، 247- الـطيـوريـات ؛ أليب طـاهـر أمحـد بن حممـد بن أمحــد السِّ

وحممد أديب اجلادر ، الطبعة األوىل 1422هـ ، دار البشائر - دمشق .
ج أحـاديثه وعلق علـيه حممد 248- العـرش وما روي فـيه ؛ ملحمد بـن عثامن بن أيب شيـبة العبـيس )ت297هـ( حققه وخرَّ

بن محد احلمود ، الطبعة األوىل 1406هـ ، مكتبة املعالء - الكويت .
249- العظمة ؛ أليب الشيخ األصبهاين أيب حممد عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيَّان )ت369هـ( دراسة وحتقيق الدكتور

رضاءاهلل حممد بن إدريس املباركفوري ، النرشة األوىل 1408هـ ، دار العاصمة - الرياض .
250- العقـوبات ؛ البن أيب الـدنيا ، أيب بـكر عبـداهلل بن حممـد بن عبـيد بن سـفيان )ت281هـ( حتقـيق حممد خـري رمضان

يوسف ، الطبعة األوىل 1416هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
251- عقيـدة السلف وأصحـاب احلديث ؛ أليب عـثمـان إسـامعيل بن عبـدالرمحـن الصابـوين )ت449هـ( حتقيق الـدكتور

نارص بن عبدالرمحن بن حممد اجلديع ، الطبعة الثاينة 1419هـ ، دار العاصمة - الرياض .
252- العلل ؛ البن املـدينـي ، عيل بن عبـداهلل بن جعفـر )ت234هـ( حتقيق الـشيخ بـدر البـدر ، الـطبعـة األوىل 1423-

2002، دار غراس - الكويت .
253- علل أحاديث كتاب صحيح مسلم بن احلجاج ؛ أليب الفضل حممد بن أيب احلسني ، ابن عامر الشهيد )ت317هـ(
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ـان . ملحق بصحيح مسلم ، اعتنى به فريق من املحققني ، طبعة 1419هـ ، بيت األفكار الدولية - عمَّ
254- علل احلديـث ومعرفة الـرجال ؛ لإلمام أمحـد بن حنبل )ت241هـ( بروايـة عبداهلل بن أمحـد حتقيق وختريج الـدكتور

ويص اهلل عباس ، الطبعة الثانية ، 1427هـ - 2006م ، دار القبس للنرش والتوزيع - الرياض .
255- علل احلـديـث ؛ البن أيب حـاتـم عبـدالـرمحن بـن حممـد بن إدريـس الــرازي )ت327هـ( حتقيق فـريق مـن البـاحـثني

بإرشاف وعناية د/ سعد بن عبداهلل احلميّد ، و د/خالد بن عبدالرمحن اجلرييس ، الطبعة األوىل 1427هـ - 2006م .
256- العلل الـكبري ؛ أليب عـيسـى حممـد بن عـيسـى بن َسـورة الرتمـذي )ت279هـ( تـرتيب أيب طـالب القـايض ، حتقيق

السيد صحبي السامرائي وآخرين ، الطبعة األوىل 1409هـ ، عامل الكتاب - بريوت .
257- العلـل املتنـاهيـة ؛ أليب الفـرج عبـدالـرمحن بـن عيل بن اجلـوزي )ت597هـ( تقـديم وضـبط الـشيخ خلـيل الـمـيس

الطبعة األوىل 1403هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
258- العلل الـواردة يف األحـاديـث النبـويـة ؛ أليب احلـسن عـيل بن عمـر الـدارقـطنـي )ت385هـ( حتقيق الـدكتـور حمفـوظ
الرمحن زين اهلل السلفي ، وأيب املنذر خالد بن إبراهيم املرصّي ، الطبعة األوىل 1432هـ -2011م ، دار طيبة - الرياض .

259-علوم احلـديث ؛ البـن الصالح ، أيب عمـرو عثامن بن عـبدالـرمحن الـشهرزوي )ت643هـ( حتقـيق ورشح نور الـدين
عرت ، 1406هـ ، دار الفكر املعارص - بريوت ، دار الفكر - دمشق .

 * وهلذا الكتاب طبعة أخرى للدكتور ماهر الفحل وزميله اهلميم - طبعة دار الكتب العلمية .
260- العلـو للعيلِّ العظيـم ، وإيضاح األخبـار من سقيمهــا ؛ أليب عبداهلل شمـس الدين حممـد بن أمحد بن عـثامن الذهبّي
الشافعّي )ت748هـ( دراسة وحتقيق الدكتور عبداهلل بن صالح الرباك ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار الوطن - الرياض .

261- عمـدة القاري ، رشح صحيح الـبخارّي ؛ لبدر الـدين حممود بـن أمحد العيني )ت855هـ( دار إحـياء الرتاث العريب
- بريوت .

ني )ت364هـ( الطبـعة األوىل 1408هـ ، خرج أحـاديثه سامل 262- عمل اليـوم والليلة ؛ اليب بـكر أمحد بـن حممد بن الـسِّ
ابن أمحد السلفي ، مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت .

263- عـون املعبـود ، رشح سنن أيب داود ؛ أليب الـطيب حمـمد شـمس احلق العـظيم آبـادي ، اعتـنى به الـشيخ أبـو عبـيده :
مشهور بن حسن آل سلامن ، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع - الرياض .
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264- العيــال ؛ البن أيب الــدنيــا ؛ أيب بكــر عبـداهلل بـن حممــد بن عـبيـد بـن سفيـان )ت281هـ( حـققه وعلـق عليـه نجم
عبدالرمحن خلف ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار الوفاء للنرش - املنصورة .

265- غـاية املرام ، يف ختريج أحـاديث احلالل واحلرام للقرضـاوي ؛ ملحمد نارص الـدين األلباين ؛ الطبعـة الثالثة 1405هـ
املكتب اإلسالمي - بريوت .

266- الغـربــاء من املـؤمـنني ؛ أليب بكــر حممــد بن احلـسني اآلجــري )ت360هـ( حتقيـق رمضـان أيـوب ، الـطبعـة األول
1412هـ ، دار البشائر - دمشق ، وله طبعات أخرى .

267- غريب احلديث ؛ أليب إسحاق إبـراهيم بن إسحاق احلريب )ت285هـ( حتقيق الدكتور سليامن إبراهيم حممد العايد
الطبعة األوىل 1405هـ ، جامعة أم القرى - مكة املكرمة .

268- غريب احلديث ؛ أليب سليامن َحـْمــد بن حممد بن إبراهيـم اخلطايب البستي )ت388هـ( حتقيق الـدكتور عبدالكريم
العزباوي ، وختريج الـدكتور عبدالقيـوم عبدرب النبي ، الطبعـة األوىل 1402هـ ن مركز البحث العلـمي بجامعة أم القرى

- مكة املكرمة .
م اهلــروي )ت224هـ( حتقيق حـسني حممـد رشف ، طبعـة 1404هـ 269- غـريب احلـديـث ؛ أليب عبيـد القـاسـم بن سالَّ

جممع اللغة العربية - القاهرة .
270- غريب احلـديث ؛ أليب الفـرج عبدالـرمحن بن عيل بـن اجلوزي )597هـ( حتقـيق الدكـتور عبـداملعطـي أمني قلعجي

الطبعة األوىل 1405هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت ، توزيع دار الباز - مكة املكرمة .
271- غريب احلـديث ؛ أليب حممـد عبداهلل بـن مسلم بـن قتيبـة الدينـوري )ت276هـ( حتقيق عـبداهلل اجلبـوري ، الطـبعة

األوىل 1397هـ ، مطبعة العاين - بغداد .
272- الغريـبـني يف القرآن واحلديث ؛ أليب عبيـد أمحد بن حممد اهلروي )ت401هـ( طبعة دار املعـارف العثامنية باهلند عام

1406-1985م .
273- غـوامض األسـامء املبهمـة ، الـواقعـة يف متـون األحـاديث املـسنـدة ؛ أليب القـاسم خـلف بن عبـدامللك بن بـشكـوال
)ت578هـ( حتقـيق الدكتور عـز الدين عيل السيـد ، والدكتور حمـمد كامل الديـن عز الدين ، الـطبعة األوىل 1407هـ ، عامل

الكتب - بريوت.
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274- الـغوامض واملبهـامت ؛ لعبدالغنـي بن سعيد بـن عيل األزدي )ت409هـ( حتقيق الدكـتور محزة أيب الـفتح بن حسني
قاسم حممد النعيمي ، الطبعة األوىل 1421هـ ، دار املنارة - جدة .

275- غوث املكدود ، بتخريج منتقى ابن اجلارود ؛ أليب إسحاق احلويني األثري ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار الكتاب
العريب - بريوت .

276- الفـائق يف غريـب احلديث ؛ جلـار اهلل حممود بـن عمر الـزمـخرشي )ت538هـ( حتقيق عيل حمـمد البجـاوي ، وحممد
أبو الفضل إبراهيم ، 1414هـ ، دار الفكر - بريوت .

277- فتح الباري ؛ لـزين الدين أيب الفرج عبـدالرمحن بن أمحد بن رجـب احلنبيل )ت795هـ( حتقيق طارق بن عوض اهلل
بن حممد ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .

278- فتح البـاري برشح صحيح البـخاري ؛ ألمحد بـن عيل بن حجر الـعسقالين ، عليه تعلـيقات للشـيخني : عبدالـعزيز
ابن باز ، والشيخ عـبدالرمحن الرباك ، مع االحتفاظ برتقيم الشـيخ حممد فؤاد عبدالباقي ، اعتنـى به : أبو قتيبة نظر بن حممد

الفريايّب ، ط : دار طيبة - بالرياض ، عام 1426هـ - 2005م .
279- فتح املغيـث ، برشح ألفـية احلـديث ، للعـراقي ؛ ملحمـد بن عبـدالرمحـن السخـاوي )ت902هـ( حتقيق الـشيخني :

عبدالكريم اخلضري وحممد الفهيد ، النارش : مكتبة دار املنهاج ، عام 1426هـ .
ــاد املـروزي )ت228هـ( حتقـيق سمـري أمني الــزهريي ؛ الـطبعـة األوىل 1412هـ 280- الفتـن ؛ أليب عبــداهلل نعيـم بن محَّ

مكتبة التوحيد - القاهرة .
281- الفـصل للوصل املـدرج يف النقل ؛ أليب بكـر أمحد بـن عيل بن ثابـت اخلطيب البغـدادي )ت463هـ( دراسة وحتقيق

الدكتور حممد بن مطر الزهراين ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار اهلجرة - الرياض .
282- الفـصل للوصل املـدرج يف النقل ؛ أليب بكـر أمحد بـن عيل بن ثابـت اخلطيب البغـدادي )ت463هـ( دراسة وحتقيق

عبدالسميع حممد األنيس ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن اجلوزي - الرياض .
283- فضـائل األوقات ؛ أليب بـكر أمحد بـن احلسني البيهـقي )ت458هـ( دراسة وحتقيق عـدنان عبـدالرمحن جميـد القييس

الطبعة األوىل 1418هـ ، دار املنارة - مكة املكرمة .
284- فضائل بيت املقـدس ؛ أليب عبداهلل ضياء الـدين حممد بن عبـدالواحد بن أمحـد املقديس احلنبيل )ت643هـ( حتقيق
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حممد مطيع احلافظ ، الطبعة األوىل 1405هـ ، دار الفكر - دمشق .
285- فضائل اخللفاء األربعة وغريهم ؛ أليب نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين )ت430هـ( حتقيق صالح بن حممد العقيل

الطبعة األوىل 1417هـ ، دار البخاري للنرش والتوزيع - بريدة - املدينة املنورة .
286- فضـائل الشـام ؛ أليب الفرج عـبدالـرمحن بن أمحـد بن رجب احلـنبيل )ت795هـ( حتقيق سـامي بن حممـد بن الـبشري

جاد اهلل ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار الوطن - الرياض .
287- فـضائل شهر رمـضان ؛ أليب حفص عمـر بن أمحد بن شـاهني )ت385هـ( ضمن جممـوع فيه مصنفـات ابن شاهني

حتقيق بدر بن عبداهلل البدر ، الطبعة األوىل 1415هـ ، دار ابن األثري - الكويت .
288- فضـائل الصحـابة ؛ أليب عـبداهلل أمحـد بن حمـمد بـن حنبل الـشيبـاين )ت241هـ( حققـه وخرج أحـاديثـه الدكــتــور

ويص اهلل عباس ، الطبعة األوىل 1403هـ ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .
289- فضـائل عثامن بن عفـان ريض اهلل عنه ؛ أليب عبدالـرمحن عبداهلل بـن أمحد بن حنـبل )ت290هـ( حتقيق أيب مصعب

طلعت بن فؤاد احللواين ، الطبعة األوىل 1421هـ ، دار ماجد عسريي - جدة .
م اهلروي )ت224هـ( حـققه ورشحه وعلق عليه مروان العطية وآخرون 290- فضائل القـرآن ؛ أليب عبيد القاسم بن سالَّ

الطبعة األوىل 1415هـ ، دار ابن كثري - دمشق ، وبريوت .
291- فـضـــائل القـــرآن وتالوته ، وخـصــائـص ُتــالتِـِه ومحلـته ؛ أليب الفـضـل عبــدالــرمحـن بن أمحـــد بن احلــسني الــرازي

)ت454هـ( حتقيق الدكتور عامر حسن صربي ، دار البشائر اإلسالمية - بريوت .
292- فضـائل القـرآن ، وما أنـزل من القـرآن بمكـة وما أنـزل باملـدينـة ؛ أليب عبـداهلل حممـد بن أيـوب بن الرضيـس البجيل

)ت294هـ( حتقيق غزوة بدير ، الطبعة األوىل 1408هـ ، دار الفكر للنرش - دمشق .
ـة يف ذلك ؛ أليب بكـر جعفـر بن حممـد بن احلـسن 293- فضـائل القـرآن ، وما جـاء فيه من الـفضل ، ويف كم يـقرأ ، والـسنَـّ
الفريـايب )ت301هـ( حتقيق وختـريج ودراسة يـوسف عثـامن فضل اهلل جربيـل ، الطبعـة األوىل 1409هـ ، مكتـبة الـرشد -

الرياض .
294- فـضل الـصالة عىل الـنبـي صىل اهلل علـيه وسلـم ؛ إلسمـــاعيـل بن إسحـاق القـايض )ت282هـ( حتقـيق عبـداحلق

الرتكمـاين ، الطبعة األوىل 1417هـ ، رمادى للنرش - الدمام .
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295- فضل الصمـد ، يف توضيح األدب املفـرد ؛ للبخاري ، والـشارح : فضل اهلل اجليـالين ، املطبعة الـسلفية ومكـتبتها -
القاهرة 1388هـ ، وله طبعة أخرى حديثـة .

296- فضيلـة الشـكر هلل عـىل نعمته ، ومـا جيب مـن الشكـر للمنعـم عليه ؛ أليب بكـر حممـد بن جـعفر الـسامـري املعروف
باخلرائطي )ت327هـ( حتقيق حممد مطيع احلافظ ، الطبعة األوىل 1402هـ ، دار الفكر - دمشق .

297- فـضيلـة العــادلني من الـوالة ، ومـن أنعم الـنظـر يف حـالـة العامل والـسعـاة ؛ أليب نـعيم أمحــد بن عبـداهلل األصبهـاين
)ت430هـ( حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار الوطن - الرياض .

298- الفقـيه واملتفقه ؛ أليب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البغـدادي )ت463هـ( حققـه عادل يـوسف الـعزازي ،
الطبعة الثانية 1430هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .

299- الفوائد ، الشهـري  بـ )) الـغـيـالنيـات (( ؛ أليب بكر حممـد بن عبداهلل بن إبراهـيم الشافعي )ت354هـ( حققه حلمي
كامل أسعد عبداهلادي ، مراجعة مشهور حسن سلامن ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .

300- الفوائـد املجمـوعة يف األحـاديث املـوضوعـة ؛ ملحمـد بن عيل الـشوكـاين )ت1250هـ( حتقيق عـبدالـرمحن بن حيـيى
املعلمي اليمـاين ، دار السنة املحمدية - القاهرة .

301- الفوائـد املنـتخبـة الصحاح ، والغـرائب ) املهروانيـات ( أليب القاسم يـوسف بن حممد املهـرواين )ت468هـ( ختريج
أيب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البغـدادي )ت463هـ( حتقيق خلـيل بن حممـد العـريب ، الطبـعة األوىل 1419هـ 

دار الراية - الرياض .
302- فـيض القـديـر ، رشح اجلـامع الـصغري ، من أحـاديث البـشري النـذيـر ؛ ملحمـد عبـدالـرؤوف املنـاوي )ت1031هـ(

دار الفكر - بريوت .
303- القـدر ؛ أليب بكر جـعفر بن حمـمد بن احلـسن الفريـايب )ت301هـ( حققه وخرج أحـاديثه عبـداهلل بن محد املـنصور

الطبعة األوىل 1418هـ ، أضواء السلف - الرياض .
304- القـدر ؛ لعبـداهلل بن َوْهـب بن مسلـم القريش املـرصي )ت197هـ( حققه عمـر بن سـليامن احلفيـان ، الطـبعة األوىل

1422هـ ، دار العطاء - الرياض .
305- القراءة خلـف اإلمام ؛ أليب بكـر أمحد بـن احلسني بـن عيل البيهقـي )ت458هـ( خرج أحـاديثه واعتنـى بتـصحيحه
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حممد بسيوين زغلول ، الطبعة األوىل 1405هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
306-قِرص األمـل ؛ البن أيب الدنيـا ؛ أيب بكر عبـداهلل بن حممد بـن عبيد بـن سفيان )ت281هـ( حتقـيق حممد خـري رمضان

يوسف ، الطبعة األوىل 1414هـ ، مكتبة العلم - جدة ، ومكتبة ابن تيمية - القاهرة .
307- القـناعة ؛ أليب بكـر أمحد بن حممـد بن إسحاق ابن الـسني الدينـوري )ت364هـ( حتقيق عبداهلل بـن يوسف اجلديع

الطبعة األوىل 1409هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
308- القـول املسـدد ، يف الذب عن املـسند لإلمـام أمحد ؛ ألمحـد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت852هـ( الـطبعة األوىل

1401هـ ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة .
309-الكـاشف ، يف معـرفــة من له روايـة يف الكـتب الـستـة ؛ لـشمـس الـديـن أيب عبــداهلل حممــد بن أمحـد عـثامن الـذهـبّي
)ت748هـ( حتقيق حممد عوامـة ، ختريج أمحد بن حممد نمر اخلطـيب ، الطبعة الثانية 1430هـ - 2009م ، دار اليرس ودار

املنهاج .
310- الكــامل يف ضعفـاء الـرجـال ؛ أليب أمحـد عبـداهلل بن عـدي اجلـرجـاين )ت365هـ( اعـتنــى به حييـى خمتـار غـزاوي 

الطبعة الثالثة 1409هـ ، دار الفكر - بريوت .
311- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عـّز وجّل ؛ أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة )ت311هـ( دراسة وحتقيق

عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان ؛ الطبعة اخلامسة 1414هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
312- كتـاب الطبقـات الكبري ، وهـو )) طبقـات ابن سـعد (( الـذي تقـدم ذكره ، حتـقيق د/ عيل بن حمـمد عـمر ، الـنارش

مكتبة وهبة ، الطبعة األوىل 1421هـ - 2001م .
313- كـشـف األستــار ، عن زوائــد البــزار ؛ لنـور الـديـن عيل بـن أيب بكـر اهلـيثـمي )ت807هـ( حتـقيـق حبـيب الــرمحن

األعظمي ، الطبعة األوىل 1399هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
ن رمي بـوضع احلـديث ؛ لربهـان الـدين إبـراهيـم بن حممـد بـن خليل أيب الـوفـاء الطـرابليس 314- الـكشف احلـثيث ، عـمَّ
املعروف بـسبط ابـن العجمي )ت841هـ( حققه وعـلق عليه السـيد صبحـي البدري الـسامـرائي ، الطـبعة الثـانية 1416هـ

عامل الكتب - بريوت .
315- كـشف اخلفـاء ومــزيل اإللبـاس ، عـام اشتهـر من األحــاديث عىل ألـسنـة النـاس ؛ إلسـامعيل بـن حممـد العجلـوين
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)ت1162هـ( الطبعة الثالثة 1408هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
316-الكـفايـة ، يف معـرفة أصـول علم الـرواية ؛ أليب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البغـدادي )ت463هـ( حتقيق

وتعليق أيب إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي ، الطبعة األوىل 1423هـ ، دار اهلدى - ميت غمر .
317- كـنز العـمـال ، يف سنـن األقوال واألفعـال ؛ لعيل بن حـسام اهلـندي )ت975هـ( ضبـطه وفرس غـريبه الشـيخ بكري

حيايت ، وصححه ووضع فهارسه الشيخ صفوة السقا ، طبعة 1413هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
318- الكـنى واألسـمـاء ؛ أليب بـرش حممـد بن أمحـد بن حــّمـاد الـدواليب )ت310هـ( حققه وقـدم له أبـو قتيـبة نـظر حمـمد

الفاريايب ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
319- الآللئ املـصنـوعـة يف األحـاديث املـوضـوعـة ؛ جلالل الـدين عبـدالـرمحـن بن أيب بكـر الـسيــوطي )ت911هـ( طبعـة

1403هـ ، دار املعرفة - بريوت .
320- الـلبــاب ، يف هتــذيب األنـســاب ؛ أليب احلـسـن عيل بـن أيب الكــرم حممــد بـن حممــد ابـن األثري اجلــزري الـشـيبــاين

)ت630هـ( طبعة 1400هـ ، دار صادر - بريوت .
321- لسان الـميـزان ؛ ألحــــمد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت852هـ( الطبعـة األوىل 1423هـ ، اعتنى به عـبدالفتاح

أبو غدة ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية - حلب .
322- الـمـؤتلف واملختلف ؛ أليب احلـسن عيل بن عمـر الدارقطنـي )ت385هـ( دارسة وحتقيق الـدكتور مـوفق بن عبداهلل

ابن عبدالقادر ، الطبعة األوىل 1406هـ ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .
323- املـتفق واملفرتق ؛ أليب بـكر أمحـد بن عيل بن ثـابت اخلطـيب البـغدادي )ت463هـ( دراسـة وحتقيـق الدكـتور حمـمد

صادق احلامدي ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار القادري - دمشق ، بريوت .
324- الـمـتـمـنــيـن ؛ البن أيب الدنيـا ، أيب بكر عبـداهلل بن حممد بـن عبيد بن سفـيان )ت281هـ( حتقيق حممـد خري رمضان

يوسف ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
ج أحاديـثه وعلق عليه 325- املجـالسـة وجواهـر العلم ؛ أليب بـكر أمحـد بن مـروان بن حممـد الديـنوري )ت333هـ( خـرَّ

مشهور حسن سلمـان ، الطبعة األوىل 1419هـ ، مجعية الرتبية اإلسالمية - البحرين .
326- املجروحـني من املحدثني والـضعفاء واملرتوكـني ؛ أليب حاتم حممـد بن حبان الـبستي )ت354هـ( تـحــقـيـق حـمدي
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ابن عبداملجيد السلفي ، الطبعة األوىل 1420هـ ، دار الصميعي - الرياض .
327- جمـمع الـبحـــرين ، يف زوائــد املعـجمـني ؛ لنــور الـــدين أيب احلـسـن عيل بـن أيب بكـــر اهليـثمـي )ت807هـ( حتقـيق

عبدالقدوس بن حممد نذير ، الطبعة األوىل 1413هـ ، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع - الرياض .
328- جمـمع الزوائـد ، ومنبع الفـوائد ؛ لـنور الـدين أيب احلـسن عيل بن أيب بكـر اهليثـمي )ت807هـ( حتقيق عـبداهلل حمـمد

الدرويش ، طبعة 1414هـ ، دار الفكر - بريوت .
329- كـتاب املحـترضين ؛ البن أيب الـدنيا ، أيب بـكر عبـداهلل بن حممـد بن عبيـد بن سفيـان )ت281هـ( حتقيق حمـمد خري

رمضان يوسف ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن حزم - بريوت .
323- املحـدث الفاصل بني الراوي والواعي ؛ للقـايض أيب حممد : احلسن بن عبدالـرمحن الرامهرمزي )ت360هـ( حتقيق

حممد عجـاج اخلطيب ، الطبعة الثالثة 1404هـ ، دار الفكر - بريوت .
ـاعييل الصاحلي )ت744هـ( حتقيق عادل اهلدبا 324- املحرر يف احلديث ؛ أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عبـداهلادي اجلمَّ

وحممد علوش ، الطبعة األوىل 1422هـ ، دار العطاء للنرش والتوزيع - الرياض .
325- خمترص األحكام )مـستخرج الطـويس عىل جامع الرتمـذي( أليب عيل احلسن بن عـيل بن نرص الطويس )ت312هـ(
حتقيق ودراسـة الدكتـور أنيس بـن أمحد بن طـاهر األنـدونويس ، الطـبعة األوىل 1415هـ ، مكـتبة الغـرباء األثـرية - املـدينة

النبوية .
326- خمترص اسـتدراك احلافـظ الذهبي عىل مـستدرك أيب عبـداهلل احلاكم ؛ لـرساج الدين عـمر بن عيل بن أمحـد ، املعروف
بـابن امللقـن )ت804هـ( حتقيق ودراسـة عبـداهلل بن محـد اللحيـدان ، وسعـد بن عبـداهلل آل محيـد ، الـنرشة األوىل 1411هـ

دار العاصمة - الرياض .
327-خمـترص زوائـد مـسنــد البــزار عىل الكـتب الـستـة ؛ لـشهـاب الــدين أيب الفـضل أمحــد بن عـيل بن حجـر العـسقالين

)ت852هـ( حتقيق صربي عبداخلالق ، الطبعة األوىل 1412هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية - بريوت .
328- خمترص سنن أيب داود ؛ لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري )ت656هـ( حتقيق حممد حامد الفقي ، طبع

ضمن جمموعة حواش يف جملدات ، دار املعرفة - بريوت .
329- خمتـرص )) قيـام اللـيل ، وقيــام رمضــان ، وكتـاب الـوتــر (( ملحمـد بـن نرص املـروزي )ت294هـ ( ألمحــد بن عيل
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املـقريزي )ت845هـ ( ختريج وتعليق إبـراهيم حممد ، وحممد عبـداهلل أبو صعيليك ، الطبعـة األوىل 1413هـ ، مكتبة املنارة
- الزرقاء .

330- املخـزون يف علم احلـديث ؛ أليب الفـتح حممـد بن احلـسن األزدي )ت373هـ( حتقـيق حممـد إقبـال حممـد إسحـاق
السلفي ، الطبعة 1408هـ ، الدار العلمية - دهلي .

331- مـدارة  الناس ؛ البـن أيب الدنيـا ، أيب بكر عبـداهلل بن حممـد بن عبيـد )ت281هـ( حتقيق حممـد خري رمضـان يوسف
الطبعة األوىل  1418هـ ، دار ابن حزم - بريوت .

332- املــدخل إىل الــسنـن الكـربى ؛ أليب بكـر أمحــد بن احلـسـني بن عـيل البـيهـقي )ت458هـ( دراسـة وحتـقيـق األستـاذ
الدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي ، الطبعة الثانية 1420هـ ، مكتبة أضواء السلف - الرياض .

333- املـدخل إىل الـصحـيح ؛ أليب عبــداهلل حممـد بـن عبـداهلل احلــاكم )ت405هـ( دراســة وحتقيـق ربيع هـادي املـدخيل
الطبعة األوىل 1404هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت ، وله طبعة أخرى بتحقيق الدكتور إبراهيم الكليب ، مكتبة العبيكان.
334- املـراسـيل ؛ أليب داود سلـيامن بـن األشعث الـسجـستـاين )ت275هـ( حتقـيق شعـيب األرنـؤوط ، الـطبعــة الثــانيـة

1418هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
335- املـراسـيل ؛ أليب حممـد عبـدالـرمحـن بن أيب حـاتم الـرازي )ت327هـ( حتقـيق شكـر اهلل القـوجـاين ، الـطبعـة األوىل

1397هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
336- املرسل اخلفـي وعالقته بالتـدليس ؛ للرشيف حـاتم بن عارف العـوين ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار اهلجـرة للنرش

والتوزيع - الرياض .
337- املـرض والكفـارات ؛ البن أيب الـدنيـا أيب بكـر عبــداهلل بن حممـد بـن عبيـد )ت281هـ( حتقـيق عبـدالـوكـيل النـدوي

الطبعة األوىل 1411هـ ، الدار السلفية - بومباي .
338- مـرقـاة املفـاتيح ، رشح مـشكـاة املصـابيح ؛ عيل بـن سلطـان حممـد القـاري )ت بعـد 1014هـ( حتقيق مجـال عيتـاين

الطبعة األوىل 1422هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
ـة يف كتـاب العلل للـدارقطـني ؛ للـدكتـور عبــداهلل بن حممـد حـسن دمفـو ، الـطبعـة األوىل 339- مـرويـات الـزهـري املعلَّ

1419هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
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340- مـساوئ األخالق ومـذمومـها ؛ أليب بكـر حممـد بن جعفـر بن سهل اخلـرائطي )ت327هـ( حـققه وخرج نـصوصه
وعلق عليه مصطفى بن أيب النرص الشلبي ، الطبعة األوىل 1412هـ ، مكتبة السوادي للنرش والتوزيع - جدة .

341- املـستـدرك عىل الـصحيـحني ؛ أليب عبـداهلل حممــد بن عبـداهلل احلــاكم النـيسـابـوري )ت405هـ( ومعه )) تلخـيص
املستدرك (( للذهبي ، طبعة 1398هـ ، تصوير دار الفكر - بريوت ، عن الطبعة اهلندية .

342- مسنـد إبراهيـم بن أدهم ؛ ملحمـد بن إسحاق بـن حممد بـن منده )ت395هـ( حتـقيق جمدي الـسيد إبـراهيم ، مكـتبة
القرآن - القاهرة .

342- مسنـد أمحد ؛ أليب عبداهلل أمحـد بن حممد بن حـنبل الشيبـاين )ت241هـ( تصويـر دار الفكر - بريوت ، عـن الطبعة
امليمنية .

343- مسنـد أمحد ؛ أليب عبداهلل أمحـد بن حممد بـن حنبل الشيـباين )ت241هـ( حققه وخرج أحـاديثه وعلق عليه شعيب
األرنـؤوط ، وحممـد نعـيم العــرقسـويس ، وعـادل مـرشـد ، وإبــراهيم الـزيبق ، الـطبعـة األوىل 1416-1421هـ ، مــؤسسـة

الرسالة - بريوت .
344- مسند أيب بكر الصـديق ريض اهلل عنه ؛ أليب بكر أمحد بن عيل بن سعيـد األموي املروزي ، حتقيق شعيب األرنؤوط

املكتب اإلسالمي - بريوت .
345- مـسنـد بالل بن ربـاح ريض اهلل عنـه ؛ أليب عيل احلسـن بن حممــد الصبـاح )ت260هـ( حتقيق جمــدي فتحي الـسيـد

الطبعة األوىل 1409هـ ، دار الصحابة للرتاث - طنطا .
346- مـسند ابن اجلعـد ؛ أليب احلسن عيل بـن اجلعد بن عبـيد اجلوهـري )ت230هـ( ويعرف بـ >> اجلعـديات << روايــة أيب
القاسم عبداهلل بن حممد البغوي )ت317هـ( حتقيق عامر أمحد حيدر ، الطبعة األوىل 1410هـ ، مؤسسة نادر - بريوت .

347- مـسنـد احلمـيدي ؛ أليب بـكر عـبداهلل بـن الزبـري احلميـدي )ت219هـ( حتقيق حـسني سليـم أسد الـداراين ، الطبـعة
الثانية 1423هـ ، دار املأمون للرتاث - دمشق .

348- مسند أيب حنـيفة ؛ أليب نعيم أمحد بـن عبداهلل األصبهاين )ت430هـ( حتقـيق أيب قتيبة نظـر حممد الفاريـايب ، الطبعة
األوىل 1415هـ ، مكتبة الكوثر - الرياض .

349- مسند الدارمي ؛ أليب حمـمد عبداهلل بن عبدالـرمحن الدارمي )ت255هـ( حتقيق حسني سليـم أسد الداراين ، الطبعة
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األوىل 1421هـ ، دار املغني - الرياض .
350- مسنـد ابن راهـويه ؛ ألسحاق بـن إبراهـيم بن خملـد احلنـظيل املروزي )ت238هـ( حتقـيق وختريج ودراسـة الدكـتور

عبدالغفور عبداحلق حسني البلويش ، الطبعة األوىل 1412هـ ، مكتبة اإليمـان - املدينة النبوية .
351- مسنـد الروياين ؛ أليب بكـر حممد بـن هارون الرويـاين )ت307هـ( ضبطه وعلق عليـه أيمن عيل أبو يمــاين ، الطبعة

األوىل 1416هـ ، مؤسسة قرطبة .
352- مسند سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه ؛ أليب عبداهلل أمحد بن إبراهيم بن كثري الدورقي )ت246هـ( حققه وخرج

أحاديثه الدكتور عامر حسن صربي ، الطبعة األوىل 1407هـ ، دار البشائر اإلسالمية - بريوت .
353- مـسند الـشايش ؛ أليب سعيـد اهليثـم بن كليب الـشايش )ت335هـ( حتقـيق الدكتـور حمفوظ الـرمحن زين اهلل الـطبعة

األوىل 1410هـ ، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة .
354- مسند الشـافعّي ؛ ملحمد بن إدريس الـشافعي )ت204هـ( طبع مع األم للشـافعي ، بتصحيح حممـد زهري النجار

دار املعرفة - بريوت .
355- مسنـد الشاميــيـن ؛ أليب القاسم سـليمـان بن أمحـد الطرباين )ت360هـ( حتقيق محـدي عبداملجـيد السلفـي ، الطبعة

األوىل 1409هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
356-مسند الشهاب ؛ أليب عبداهلل حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي )ت454هـ( حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي

الطبعة الثانية 1407هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
357- مـسنـد ابـن أيب شيبـة ؛ أليب بكـر عبــداهلل بن حممـد بـن أيب شيبــة )ت235هـ( حتقيق عـادل العـزازي ، وأمحـد فـريـد

املزيدي ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار الوطن للنرش والتوزيع - الرياض .
358- مسنـد الطيالـيس ؛ أليب داود سليمـان بـن داود الطيالـيس )ت204هـ( حتقيق الدكتـور حممد بن عبـداملحسن الرتكي

الطبعة األوىل 1420هـ ، دار هجر للطباعة والنرش - اجليزة .
359-مسـند عبداهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنه ؛ أليب حمـمد حييى بن حممـد بن صاعد )ت318هـ( حققه الـدكتور سعد بن

عبداهلل آل محيِّـد ، مكتبة الرشد - الرياض .
360- مـسنــد عبـداهلل بـن عمـر ريض اهلل عـنه ؛ اليب أميــة حممــد بن إبــراهيـم الطـرســويس )ت273هـ( حتقيق أمحــد راتب
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عرموش ، الطبعة اخلامسة 1407هـ ، دار النفائس - بريوت .
361- مـسنـد عيل بن أيب طـالـب ريض اهلل عنه ؛ مجعه يـوسف أزبك ، خـرج أحـاديثه عيل رضــا ابن عبـداهلل بن عيل رضـا

الطبعة األوىل 1416هـ ، دار املأمون للرتاث - دمشق .
362- مـسند عـمر بن اخلـطاب ريض اهلل عنـه ؛ مجع أيب بكر أمحـد بن سلامن احلـسن النجـاد الفقيه الـبغدادي )ت348هـ(

حتقيق الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهلل ، الطبعة األوىل 1415هـ ، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة .
363- مسنـد عمر بن عبـدالعزيز ؛ أليب بكـر حممد بن حممـد بن سليامن البـاغندي )ت312هـ( خرج أحـاديثه وعلق عليه

امة ، الطبعة األوىل 1407هـ ، دار ابن كثري - دمشق . حممد عوَّ
364-مـسنـد أيب عـوانـة ؛ أليب عـوانـة يعقـوب بن إسحـاق اإلسفـرايـيــني )ت316هـ( حتقـيق أيمـن بن عـارف الـدمـشقي

الطبعة الثانية 1419هـ ، دار املعرفة - بريوت .
365- مسـند الـفاروق أمـري املؤمـنني عمـر بن اخلطـاب ريض اهلل عنه ؛ أليب الفـداء إسامعـيل بن عمـر بن كثـري الدمـشقي
)ت774هـ( وثق أصوله وخـرج أحاديثه وحـقق مسائله الـدكتور عبـداملعطي أمني قلعجـي ، الطبعة األوىل 1411هـ ، دار

الوفاء للنرش - املنصورة .
366- مسـند ابن املـبارك ؛ لإلمـام عبداهلل بـن املبارك املـروزي )ت181هـ( حققه وعلق عليـه صبحي البـدري السـامرائي

الطبعة األوىل 1407هـ ، مكتبة املعارف - الرياض .
367- املسند املستخرج عىل صحيح مسلم ؛ أليب نعيم أمحد بـن عبداهلل )ت430هـ( حتقيق حممد حسن الشافعي  الطبعة

األوىل 1417هـ .
368- مسـند املـوطأ ؛ أليب القـاسم عـبدالـرمحن بن عـبداهلل اجلـوهري )ت381هـ( حتقـيق لطفـي الصغري ، وطـه بو رسيح

الطبعة األوىل 1997م ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .
369- مـسند أيب يعىل ؛ أليب يعىل أمحـد بن عيل بن املثنـى املوصيل )ت307هـ( حتقيق حـسني سليم أسـد الداراين ، الـطبعة

األوىل 1413هـ ، دار الثقافة العربية - دمشق .
370- مشـارق األنوار ، عىل صحـاح اآلثار ؛ للقـايض أيب الفضل عـياض بن مـوسى الـيحصبي )ت544هـ( مـصور عن

طبعة 1333هـ ، املكتبة العتيقة - تونس ، ودار الرتاث - القاهرة .
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371-املشتبه يف الرجال ، أسامئهم وأنساهبم ؛ أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمـان الذهبي )ت748هـ( حتقيق عيل حممد
البجاوي ، الطبعة األوىل 1987م ، الدار العلمية - اهلند .

372- مـشتبه النـسبة ؛ لعبـدالغني بن سعيـد األزدي ، حتقيق وتعليق جلـنة من املحققـني ، طبعة 1421هـ ، مكـتبة الثقـافية
الدينية - القاهرة .

373- مـشيخة إبراهيم بن طهمـان )ت163هـ( ؛ حتقيق الدكتور حممـد طاهر مالك ، طبعة 1403هـ ، جممع اللغة العربية
- دمشق .

374- املصـاحف ؛ أليب بكـر عبـداهلل بن أيب داود سـليامن بن األشـعث السـجستـاين )ت316هـ( دراسة وحتقـيق الدكـتور
حمب الدين عبدالسبحان واعظ ، الطبعة الثانية 1423هـ ، درا البشائر اإلسالمية - بريوت .

375- مـصبـاح الـزجـاجـة ، يف زوائـد ابن مـاجـه ؛ لشهـاب الـدين أمحـد بن أيب بكـر بن إسـامعيل البـوصريي )ت840هـ(
حتقيق موسى حممد عيل ، والدكتور عزت عيل عطية ، دار الكتب احلديثة - مرص .

376- املصنف ؛ أليب بـكر عبداهلل بن حممد بن أيب شيبـة )ت235هـ( حتقيق حممد عوامة ، رشكة دار القـبلة ومؤسسة علوم
القرآن - الطبعة األوىل 1427هـ - 2006م .

377- املصنف ؛ لعـبدالـرزاق بن مهـام الصـنعاين )ت211هـ( حتقـيق حبيب الـرمحن األعظـمي ، الطـبعة الـثانـية 1403هـ
املكتب اإلسالمي - بريوت .

378- املطـالب العـالية بـزوائد املـسانـيد الثـمـانيـة ؛ لشهـاب الدين أمحـد بن عيل بـن حجر العـسقالين )ت852هـ( حتقيق
جمموعـة من املحققني ، تـنسيـق الدكتـور سعد بـن نارص بن عـبدالعـزيز الـشرتي ، الطـبعة األوىل 1419هـ ، دار العـاصمة

ودار الغيث - الرياض .
379- املطر والرعد والربق والريح ؛ البن أيب الدنيـا ، أيب بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد )ت281هـ( حتقيق وختريج طارق

حممد سكلوع ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن اجلوزي - الدمام .
380- معامل الـسنن ؛ أليب سلـيمـان َحــْمـد بن حمـمد بن إبـراهيم اخلـطايب البـستي )ت388هـ( بحـاشية >> خمـترص سنن أيب

داود << للمنذري ، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار املعرفة - بريوت .
381- معـاين القـرآن ؛ أليب زكـريـا حييـى بن زيـاد الفـراء )ت207هـ( حتقيق الـدكتـور إبــراهيم الـدسـوقي ، الـطبعـة األوىل
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1409هـ ، مؤسسة األهرام - القاهرة .
382- الـمعجم ؛ أليب يـعىل أمحد بن عيل بن الـمـثنى املوصـيل )ت307هـ( حققه وعلق عليه إرشاد احلق األثـري ، الطبعة

األوىل 1407هـ ، املكتبة العلمية - الهور .
383- املعجـم البن األعـرايب ، أيب سـعيـد أمحـد بـن حممـد زيــاد )ت341هـ( حتقـيق أمحــد مري الـبلـويش ، الـطـبعـة األوىل

1412هـ ، مكتبة الكوثر للنرش والتوزيع - الرياض .
384- املـعجم ؛ البن األعـرايب ، أيب سعيـد أمحـد بن حممـد بن زيـاد )ت341هـ( حتـقيق عبـداملحـسن بن إبـراهـيم بن أمحـد

احلسيني ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن اجلوزري - الدمام .
385- املعجم ؛ البـن املقرئ ، أيب بكر حمـمد بن إبراهـيم بن عيل بن عاصـم األصبهاين )ت381هـ( حتقيق عـادل بن سعد

الطبعة األوىل 1419هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
386- املعجم األوسط ؛ أليب القاسم سليمـان بن أمحد الطرباين )ت360هـ( حتقيق طارق عوض اهلل حممد، وعبداملحسن

إبراهيم احلسيني ، 1415هـ ، دار احلرمني - القاهرة .
387- معجم الشيـوخ )املعجم الكبري ( ؛ لشـمس الدين حممـد بن أمحد بن عثامن الـذهبي )748هـ( حتقيق الدكـتور حممد

احلبيب اهليلة ، الطبعة األوىل 1408هـ ، مكتبة الصديق - الطائف .
388- معجم الـصحابة ؛ أليب القـاسم عبداهلل بن حممـد بن عبدالعـزيز البغوي )ت317هـ( دراسـة وتـحقيق حممد األمني

ابن حممد اجلكني ، الطبعة األوىل 1421هـ ، مكتبة دار البيان للطباعة والنرش - الكويت .
389- معـجم الصـحابـة ؛ للـقايض أيب احلـسني عبـدالبـاقي بـن قانـع )ت351هـ( ضبط نـصه وعلق عليـه أبو عـبدالـرمحن

صالح بن سامل املرصايت ، الطبعة األوىل 1418هـ ، مكتبة الغرباء األثرية - املدينة املنورة .
390- املعجـم الكبري ؛ أليب القاسم سلـيمـان بن أمحد الـطرباين )ت360هـ( حتقيق محدي بن عـبداملجيد الـسلفي ؛ الطبعة

الثانية 1404- 1405هـ ، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت .
391-املعـجم الكـبري ؛ أليب القــاسم سلـيمـــان بن أمحـد الـطرباين )ت360هـ( ، )قـطعــة من اجلـزء 13( حتـقيق محــدي بن

عبداملجيد السلفي ؛ الطبعة األوىل 1415هـ ، دار الصميعي - الرياض .
392- املعجم املختـص باملحـدثني ؛ لـشمس الـدين حممـد بن أمحـد بن عثامن الـذهبي )ت748هـ( حتقـيق الدكـتور حمـمد
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احلبيب اهليلة ، الطبعة األوىل 1408هـ ، مكتبة الصديق - الطائف .
393- معرفـة أسامـي أرداف النبـي صىل اهلل عليه وسلـم ؛ البن منـده أيب زكريـا حييـى بن عبـدالوهـاب )ت519هـ( حتقيق

حييى خمتار غزاوي ، الطبعة األوىل 1410هـ ، مؤسسة الريان - بريوت .
394- معـرفة الثقات ؛ أليب احلسن أمحد بـن عبداهلل العجيل )ت261هـ( ترتيب نور الـدين اهليثمي )807هـ( وتقي الدين

السبكي )ت756هـ( الطبعة األوىل 1405هـ ، مكتبة الدار - املدينة النبوية .
ج أحــاديثه الــدكتـور 395- معـرفـة الـسـنن واآلثـار ؛ أليب بكـر أمحــد بن احلـسني الـبيـهقي )ت458هـ( وثق أصـوله وخـرَّ

عبداملعطي أمني قلعجي ، الطبعة األوىل 1411هـ ، دار الوفاء - القاهرة .
396- معـرفة الصحابة ؛ أليب نعيم أمحـد بن عبداهلل األصبهاين )ت430هـ( حتقيق عـادل يوسف العزازي ، الطبعة األوىل

1419هـ ، دار الوطن - الرياض .
397- معرفـة علوم احلديث وكميـة أجناسه  ؛ أليب عبداهلل حممـد بن عبداهلل احلاكم الـنيسابوري )ت405هـ( رشح وحتقيق

لوم ، الطبعة األوىل 1424هـ- 2003م ، دار ابن حزم - بريوت . أمحد بن فارس السَّ
398- املعـرفة والـتاريخ ؛ أليب يـوسف يعقـوب بن سفـيان الفـسوي )ت277هـ( حتقـيق الدكـتور أكـرم بن ضـياء العـمري

الطبعة الثانية 1410هـ ، مكتبة الدار - املدينة املنورة .
399- املغني يف الضعفاء ؛ حتقيق الدكتور نور الدين عرت ، الطبعة األوىل 1391هـ ، دار املعارف - دمشق .

400- املفهم ملـا أشكل من تلخيـص كتاب مـسلم ؛ أليب العبـاس أمحد بن عـمر بن إ بـراهيم القـرطبي )ت656هـ( حققه
حميي الدين مستو ، ويوسف بدوي ، وأمحد السيد ، وحممود بزال ، الطبعة األوىل 1417هـ ، دار ابن كثري - دمشق .

401- املقاصـد احلسنة ، يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنـة ؛ لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي
)ت902هـ( صححه وعلق حواشيه عبداهلل حممد الصديق ، الطبعة الثانية 1412هـ ، مكتبة اخلانجي - القاهرة .

402- املـقتنـى ، يف رسد الكنـى ؛ لشـمس الـدين حممـد بن أمحـد بـن عثمــان الـذهبـي )ت748هـ( اعتنـى بـه أيمن صـالح
شعبان ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .

403- املقصـد العيل يف زوائـد أيب يعىل املـوصيل ؛ لنـور الـديـن عيل بن أيب بكـر اهليـثمي )ت807هـ( حتـقيق سيـد كرسوي
حسن ، الطبعة األوىل 1413هـ ، دار الكتب العلمية - بريوت .
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404- املقـنع يف علوم احلـديث ؛ لرساج الـدين عمـر بن عيل ، املشهـور بابـن امللقِّن )ت804هـ( حتقيـق عبداهلل بـن يوسف
اجلديع ، الطبعة األوىل 1413هـ ، دار فواز للنرش باألحساء - السعودية .

405- مكـارم األخالق ومعـاليـها وحمـمود طـرائقهـا ؛ أليب بكـر حممـد بن جعفـر بن سهل اخلـرائطـي )ت327هـ( حتقيق :
الدكتور/ عبداهلل بجاش احلمريّي - مكتبة الرشد - الطبعة األوىل 1427هـ - 2006م .

406- مكارم األخالق ؛ أليب القاسم سلـيامن بن أمحد الطرباين )ت360هـ( حتقيق فاروق محادة ، الطبعة األوىل 1400هـ
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية - الرياض .

407- مكارم األخالق ؛ البن أيب الدنيا ، أيب بكـر عبداهلل بن حممد بن عبيـد بن سفيان )ت281هـ( حققه وخرج أحاديثه
وعلق عليه بشري حممد عيون ، الطبعة األوىل 1423هـ ، مكتبة دار البيان - دمشق .

408- مكايـد الشيطـان ؛ البن أيب الدنيـا ، أيب بكر عـبداهلل بن حممـد بن عبيـد بن سفيـان )ت281هـ( حتقيق جمدي الـسيد
إبراهيم ، طبعة 1991م ، دار مكتبة القرآن - القاهرة .

409- من كالم أيب زكـريا حييـى بن معني ؛ روايـة أيب خالـد يزيـد بن اهليثـم بن طهامن البـادي )ت284هـ( حتقيق الـدكتور
أمحد بن حممد نور سيف ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة املكرمة .

410- املنار املنيف ، يف الصحيح والـضعيف ؛ البن قيم اجلوزية ، شمس الـدين أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر )ت751هـ(
حققه وخرج نصوصه عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانية 1403هـ ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية - حلب .

411- املنــتخب من العلل للخـالل ؛ لعبداهلل بـن أمحد بن حمـمد بن قـدامة املقـديس )ت620هـ( حتقيق وتعلـيق طارق بن
عوض اهلل بن حممد ، الطبعة األوىل 1419هـ ، دار الراية للنرش والتوزيع - الرياض .

412- املنتـخب من مـسنـد عبـد بن محيـد ؛ أليب حممـد عبـد بن محيـد الكـيش )ت249هـ( حتقيق الـسيـد صبـحي البـدري
السامرائي ، وحممود حممد خليل الصعيدي ، الطبعة األوىل 1408هـ ، عامل الكتب - بريوت .

413- املنتقى ؛ البن اجلارود ، أيب حممد عبداهلل بن عيل )ت307هـ( له طبعات عدة .
414- املـنتقى مـن كتاب مكـارم األخالق للخرائـطي ؛ أليب طاهـر أمحد بـن حممد الـسلفي األصبـهاين )ت576هـ( حتقيق

حممد مطيع احلافظ ، وعزوز بدير ، طبعة 1986م ، دار الفكر - دمشق .
415- املنهل الـروي ، يف خمـترص علـوم احلـديث الـنبـوي ؛ لبـدر الـديـن حممـد بن إبـراهيـم بن مجـاعــة )ت733هـ( حتقيق
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الدكتور حميي عبدالرمحن رمضان ، الطبعة الثانية 1406هـ ، دار الفكر - دمشق .
416- منهاج املحدثني ، وسبيل الطالبني ، يف رشح صحيح اإلمام مسلم ؛ أليب زكريا حييى بن رشف النووي )ت676هـ(

مكتبة دار الفيحاء - دمشق .
417- مـوارد الظمـآن ، إىل زوائد ابـن حبان ؛ أليب احلـسن عيل بن أيب بكـر الـهيـثمي )ت807هـ( حتقيق حمـمد عبـدالرزاق

محزة ، دار الكتب العلمية - بريوت .
418- مـوافقــة الـُخـبْـــر الـَخـبَــر ، يف ختـريج أحــاديث املخـترص ؛ لـعيل بن أمحــد بن حجـر )ت852هـ( حتـقيق محــدي بن

عبداملجيد السلفي ، وصبحي السيد جاسم السامرائي ، الطبعة الثالثة 1419هـ ، مكتبة الرشد - الرياض .
419- املواهـب اللدنـية عىل الـشامئل املحمـدية ؛ إلبـراهيم بـن حممد الـشافعـي الباجـوري )ت1277هـ( مطـبوع بحـاشية

امة . الشامئل املحمدية ، اعتنى به حممد عوَّ
420- موضح أوهام اجلمع والتفريق ؛ أليب بـكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيـب البغدادي )ت463هـ( حتقيق عبدالرمحن

ابن حييى املعلمي اليامين ، طبعة 1378هـ ، جملس دار املعارف - اهلند .
421- املوضـوعات ؛ أليب الفـرج عبـدالرمحـن بن عيل بن اجلـوزي )ت597هـ( حقق نصـوصه وعلق علـيه نور الـدين بن

شكري جيالر ، الطبعة األوىل 1418هـ ، مكتبة أضواء السلف - الرياض .
422- املـوطــأ ؛ أليب عبـداهلل مـالـك بن أنـس األصـبحي )ت179هـ( روايــة حييـى بـن حييــى الليـثي ، حتقـيق حممـد فـؤاد

عبدالباقي ، دار إحياء الكتب - بريوت .
423- املـوطأ ؛ أليب عـبداهلل مـالك بن أنـس األصبحي )ت179هـ( روايـة عبـداهلل بن مـسلم القعنـبي ، حتقيق عـبداملجـيد

تركي ، الطبعة األوىل 1999م ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .
424- املـوطأ ؛ أليب عبداهلل مـالك بن أنس األصبحي )ت 179هـ( روايـة عبدالرمحـن بن القاسم ، حتقيق حمـمد بن علوي

املالكي ، الطبعة األوىل 1405هـ ، دار الرشوق - جدة .
425- املـوطــأ ؛ أليب عبـداهلل مــالك بن أنـس األصـبحي )ت179هـ( روايــة حممــد بن احلـسن الـشـيبـاين ، تعـليق وحتـقيق

عبدالوهاب عبداللطيف ، دار القلم - بريوت .
426- املـوطأ ؛ أليب عـبداهلل مـالك بن أنـس األصبحي )ت179هـ( روايـة سويـد بن سعيـد احلدثـاين ، حتقيق عـبداملجـيد

40



قائمة بأشهر كتب السنة املطبوعة 

تركي ، الطبعة األوىل 1994م ، دار الغرب اإلسالمي - بريوت .
427- املوطأ ؛ أليب عبداهلل مالك بن أنس األصـبحي )ت179هـ( رواية أيب مصعب الزهري ، حققه وعلق عليه الدكتور

بشار عواد معروف ، وحممود حممد خليل ، الطبعة الثانية 1412هـ ، مؤسسة الرسالة - بريوت .
428- مـيزان االعـتدال يف نقـد الرجـال ؛ أليب عبـداهلل شمس الـدين حممـد بن أمحـد بن عثـامن الذهـبي )ت748هـ( حتقيق

عيل بن حممد البجاوي ، مصورة عن الطبعة األوىل 1382هـ ، دار املعرفة - بريوت .
 * وهنـاك طبعة أخرى لدار الـكتب العلمية بتحقـيق : عيل معّوض ، وزميليه ، ومعه >> ذيل ميـزان االعتدال << للحافظ

العراقي .
429- نــاسخ احلـديـث ومنـســوخه ؛ أليب حفـص عمــر بن أمحــد بن شـاهـني )ت385هـ( حققه وخـرج أحــاديثه سـمري

الزهريي ، الطبعة األوىل 1408هـ ، مكتبة املنار - األردن .
430- نتـائج األفكار ، يف ختريج أحـاديث األذكار ؛ لشهـاب الدين أمحد بن عيل بـن حجر العسقالين )ت852هـ( حتقيق

محدي عبداملجيد السلفي ، الطبعة األوىل 1421هـ ، دار ابن كثري - دمشق .
431- نتيجة الـنظر يف نخبة الفـكر ؛ للحافظ كامل الـدين الشمنّي ، حتقيق : مـراد سيعيدي ، النارش : دار مـكتبة املنهاج -

الرياض .
432- نخـبة الفكـر ؛ أليب الفضل شهـاب الدين أمحـد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت852هـ( راجعهـا وأعدهـا للنرش :

عبداهلل سفيان احلكمي- دار العاصمة بالرياض .
433- نـزهة الـسامعـني ، يف رواية الصحـابة عن التـابعني ؛ لشهـاب الدين أمحـد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت852هـ(

الطبعة األوىل 1415هـ ، دار اهلجرة للنرش والتوزيع - الرياض .
434- نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ؛ للحافظ ابن حجر ، حتقيق : د/ نور الدين عرت ، الطبعة الثانية 1421هـ .

435- نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر ؛ للحافظ ابن حجر ، حتقيق : د/ عبداهلل الرحييّل ، الطبعة الثانية : 1429هـ .
436- النزول ؛ أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد الـدارقطني )ت385هـ( حتقيق عيل بن حممد بن نارص الفقيهي ، الطبعة

األوىل 1403هـ .
437- نسخـة وكيع عن األعمـش ؛ لإلمام وكيع بـن اجلراح بن ملـيح الرؤايس )ت196هـ( حتقيق الـدكتور عبـدالرمحن بن
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عبداجلبار الفريوائي ، الطبعة الثانية 1406هـ ، الدار السلفية - الكويت .
امة 438- نصب الـراية ، لتخـريج أحاديث اهلـداية ؛ لعبـداهلل بن يوسف الـزيلعي )ت762هـ( تصحيح ومقـابلة حممـد عوَّ

الطبعة األوىل 1418هـ ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، ومؤسسة الريان - جدة ، وبريوت .
439- الـنكت الظـراف ؛ أليب الفضل أمحـد بن عيل بن حجـر العسقالين )ت852هـ( تـصحيح عبـدالصـمد رشف الـدين

ي ، الطبعة األوىل 1384هـ ، الدار القيمة - اهلند . طبع بحاشية حتفة األرشاف للِمزِّ
440- النكت عىل كتاب ابن الصالح ؛ لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت852هـ( حتقيق ودراسة ريبع

ابن هادي املدخيل ، الطبعة الثالثة 1415هـ ، دار الراية - الرياض .
ــة ، برشح األلفـية ؛ لبــرهان الـدين إبراهـيم بن عمـر البقـاعي )ت885هـ( طبع بحـاشية رشح األلـفية 441- النكـت الوفـيَّ
أليب الفضل عبدالـرحيم بن احلسني الـعراقي )ت806هـ( حتقيق أمحد حمـمد شاكر ، الـطبعة الثانـية 1408هـ  ، عامل الكتب

بريوت .
442- النهـايـة يف غـريب احلـديث واألثـر ؛ ملجـد الـديـن أيب السعـادات املبـارك بن حممـد ابن األثري اجلـزري )ت606هـ(

حتقيق حممود حممد الطناحي ، وطاهر أمحد الزاوي ، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت .
443- نوادر األصول ، يف أحـاديث الرسـول صىل اهلل عليه وسلم ؛ أليب عبـداهلل حممد بن عيل بـن احلسن الشهـري باحلكيم

الرتمذي ، حتقيق : توفيق حممود تكلة ، الطبعة األوىل 1431 ، دار النوادر .
444- نيل األوطـار رشح منتقـى األخبـار ؛ ملحمـد بن عيل الـشوكـاين )ت1255هـ( حتقيق : طـارق عوض اهلل حمـمد ، دار

ابن القيم ودار ابن عفان ، الطبعة األوىل 1426هـ - 2005م .
 * وهناك طبعة أخرى لدار ابن اجلوزّي بتحقيق : حممد صبحي حالق - الطبعة األوىل 1427هـ .

445- الـوابل الصـيب ، ورافع الكلم الـطيب ؛ لـشمس الـدين أيب عبـداهلل حممـد بن أيب بكـر ، املعروف بـابن قيم اجلـوزية
)ت751هـ( اعتنى به حسن أمحد إسرب ، الطبعة األوىل 1418هـ ، دار ابن حزم - بريوت .

 * وأحسن منها طبعة مؤسسة سليمـان الراجحي .
446- اليواقيت والدرر ، رشح نخـبة الفكر ؛ ملحمد بن عبدالرؤوف املنـاوي )ت1031هـ( حتقيق الدكتور املرتضى الزين

أمحد ، الطبعة األوىل 1420هـ - 1999م ، مكتبة الرشد - الرياض .
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 هذا ملحق بأهم كتب احلديث املطبوعة يف السنوات األخرية وغريها مما فاتني إدارجه يف هذه القائمة .
447- إصالح كـتاب ابن الـصالح لإلمام أيب عـبداهلل عالء الـدين مغلـطاي ، دراسـة وحتقيـق : د/ نارص عبـدالعزيـز فرج

أمحد ، الطبعة األوىل 1428هـ - 2007م ، أضواء السلف .
448- أطراف مسند اإلمام أمحد بـن حنبل املسّمى )) إطراف املسـند املعتيل ، بأطراف املسنـد احلنبيّل ؛ لإلمام احلافظ أمحد
ابن حـجر العـسقالين ، حققه وعلق علـيه زهري بن نـارص النـارص - دار ابن كـثري ، ودار الكلم الـطيب - دمـشق - بريوت

الطبعة األوىل 1414هـ - 1993م .
449- أنـيس السـاري يف ختريج وحتقـيق األحاديث الـتي ذكرهـا احلافـظ ابن حجر الـعسقاليّن يف )) فتح الـبارّي (( حتقيق
الشيخ نبـيل بن منصـور البصـارة ، مؤسسـة الريـان ومؤسسـة السمــاحة للـطباعـة والنرش ، بريوت - لـبنان ، الـطبعة األوىل

1426هـ - 2005م .
450- اإليمـاء إىل زوائد األمايل واألجزاء ؛ تأليف : نبيل سعد الدين جرار ، أضواء السف ، الطبعة األوىل 1428هـ .

451- بذل املجهود يف حل سنن أيب داود ؛ تأليف اإلمام املحدث الشيخ خليل أمحد السهارنفورّي ، اعتنى به وعلق عليه
الدكتور : تقي الدين الندوي - دار البشائر اإلسالمية ، 1427هـ - 2006م .

452- تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ؛ لإلمام السيوطي - حتقيق : طارق بن عوض اهلل بن حممد ، دار العاصمة
1424هـ ، 2003م .

453- تـوضيح األحكام من بلـوغ املرام ، تأليف العالمـة الشيخ : عبداهلل بـن عبدالرمحن الـبسام - مكتبـة األسدّي - مكة
املكرمة ، الطبعة اخلامسة 1423هـ - 2003م .

454- تــوضيح األفكـار رشح تنقـيح األنظـار : لإلمـام حممـد بن إسـامعيل الـصنعـاين ، حتقـيق حممـد حمب الـدين أبـو زيـد
مكتبة الرشد ، الطبعة األوىل 1432هـ - 2011م .

455- التـوضيـح لرشح اجلـامـع الصحـيح ؛ تصـنيف اإلمـام رساج الـدين أيب حفـص عمـر بـن عيّل األنصــارّي الشـافعّي
املعـروف بـ )) ابن امللقـن (( حتقيق الفـريق العـلمّي لـدار الفالح ، إصـدار وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسالميـة بـدولـة قطـر

1429هـ - 2008م .
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456- جـامع اآلثار يف السـري ومولد املختـار ؛ تصنيف اإلمام ابـن نارص الدين الـدمشقي ، حتقيق أيب يعقـوب نشأت كامل
إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر - الطبعة األوىل  1431هـ - 2010م .

457- مجع جوامع األحاديث واألسانيد ومكنز الصحاح والسنن واملسانيد ، إصدار مجعية الكنز اإلسالمي - 1421هـ .
458- مجع اجلـوامع ، املعـروف بـ )) اجلـامع الـكبري (( لإلمـام جالل الـدين الـسيــوطّي )ت911هـ( طبعـة اجلـامع األزهـر

1426هـ - 2005م .
459- مجع الفوائـد من جامع األصول وجممع الزوائـد لإلمام حممد بن سليامن املغـريّب املتوىف سنة 1094هـ ، دار ابن حزم

1432هـ - 2011م ،  وله طبعة أخرى بتحقيق سليامن العازمي ، مكتبة الرشد 1426هـ - 2005م .
460- حاشـية سامحـة الشيخ ابن بـاز رمحه اهلل تعاىل عىل بلـوغ املرام ، راجعهـا عبدالعـزيز بن  إبـراهيم بـن قاسم - الـطبعة

الثانية - دار االمتياز للنرش بالرياض 1425هـ - 2004م .
461- دليل أربـاب الفالح لـتحقيق فـن االصطالح ؛ للـشيخ حـافظ بن أمحـد احلكمـي ، حتقيق خـالـد الـردادي - مـكتبـة

الغرباء اآلثرية 1414هـ - 1993م .
462- عمدة األحكام يف معامل احلالل واحلرام ... لإلمام احلافظ عبدالغنّي املقديّس ، حتقيق : نظر الفريايّب - دار الفريايّب

للمطبوعات العربية ، الطبعة السادسة 1431هـ - 2010م .
 وقد أصدر املحقق طبعتني أخريني للعمدة أصدرهتا دار طيبة ، وهلذا املتن املبارك رشوح عدة ظهرت حديثًا منها :

463- * اإلعالم بفوائد عمدة األحكام لإلمام ابن امللقـن الشافعّي ، حتقيق عبدالعزيز املـشيقح ، دار العاصمة بالرياض
1417هـ - 1997م .

464- رياض األفـهام يف رشح عمدة األحكام ، تـأليف اإلمام عمر بن عيّل الـلخمّي ، الشهري بتاج الـدين الفاكهاين ، دار
ابن حزم 1430هـ -2009م .

465- العـدة يف رشح العمـدة ؛ لإلمام عالء الـدين بن العطـار الشـافعّي ، حتقيق : نـظام يعقـويّب ، دار البشـائر 1427هـ .
466- كشف اللثام عن عمدة األحكام ؛ تأليف اإلمام السفارينّي احلنبيّل ، حتقيق : نور الدين طالب - دار النوادر .

467- رشح صحـيح مسـلم ؛ ملحمـد األمني العـلوّي اهلـررّي الشـافعّي ، دار املنـهاج ودار طـوق النجـاة - الطبـعة األوىل
1430هـ -2009م .
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468- كتـاب التـميـز يف تلخـيص ختـريج أحـاديث رشح الـوجيـز ، املـشهــور بـ )) التلخـيص احلـبري (( للحــافظ ابـن رجب
العسقاليّن ، دراسة وحتقيق : د/ حممد الثاين بن حممد موسى ، أضواء السلف 1428هـ - 2007 م .

469- الفجـر الـسـاطع عـىل الصـحيح اجلـامـع )) رشح صحيـح البخـارّي (( تـألـيف : حممـد الفـضيل الـزرهـويّن ، حتـقيق
د/ عبدالفتاح الزنيفّي ، مكتبة الرشد - ط : األوىل 1430هـ - 2009م .

470- قضاء الـوطر يف نزهة النظر يف توضـيح نخبة الفكر ؛ لربهان الدين الـلقايّن ، حتقيق شادي بن حممد آل نعامن ، الدار
اآلثرية - 1431هـ - 2010م .

471- املحصل ملسند اإلمام أمحد ، تاليف عبداهلل إبراهيم القرعاوّي ، دار العاصمة ، الطبعة الثانية 1427هـ - 2006م.
472- خمترص املخترص من املـسند الصحـيح عن النبّي صىل اهلل عليه وسلـم ؛ إلمام األئمة : حمـمد بن إسحاق بـن خزيمة
)) صحيـح ابن خزيمـة (( حتقيق ماهـر الفحل ، إصدار وزارة املعـارف واألوقاف والـشؤون اإلسالميـة بدولـة قطر ، الـطبعة

األوىل 1431هـ - 2010م .
473- موسـوعة أحـاديث الفتن وأرشاط الـساعـة ، قام بجـمعها الـدكتور مهـام سعيـد ، والدكتـور حممد مهـام عبدالـرحيم

سعيد - النارش : جهاد األستاذ للنرش ، ومركز دراسات السنة النبوية - الطبعة األوىل 1428هـ .
474- موسوعة اإلمام ابن أيب الدنيا ، إصدار املكتبة العرصية ، الطبعة األوىل 1426هـ - 2006م .

 * وهذه املوسوعة تشتمل عىل مجيع مصنفات ابن أيب الدنيا املطبوعة ، ومن ضمنها ما ورد يف هذه القائمة .
475- موسوعة احلديث الرشيف )) الكتب الستة (( إصدار دار السالم للنرش والتوزيع ، 1420هـ -1999م .

476- املفهم ملـا أشكل من تلخـيص كتـاب مسلـم ؛ تألـيف اإلمام احلـافظ أيب العـباس : أمحـد بن عمـر القرطـبّي ، حققه
وعلق عليه : حمي الدين مستو ، وزمالؤه ، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب 1417هـ - 1996م .

477- نـخب األفكـار يف تنقـيح مبـاين األخبـار يف رشح معـاين اآلثـار ؛ تـاليف بـدر الـديـن العيـنّي ، حـققه ووضبـط نصه
أبو متيم : يارس إبراهيم ، اصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر 1429هـ - 2008م .

478- النهاية يف غريب احلـديث واألثر ؛ لإلمام جمد بن أيب السعادات املـبارك بن حممد اجلزريِّ ، الشهري بـ )) ابن األثري ((
ومعه )) التذيـيل والتذنيب عىل هنـاية الغريب (( جلـالل الدين السيـوطّي ، حتقيق : رضوان مـاهو ، مؤسـسة الرسـالة نارشون

1432، 2011م .
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