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 ، كمن تبعو إىل يـو الدين.كصحبوهللا على نبينء دمحم، كعلى آلو  كصلى احلمد هلل،
 أمء بعد:

 
فيهء تب مء كي  أىمٌ  ذكرتفهذه أىم ادلسءئل اليت ينبغي على ادلتخصص يف علـو السنة اإلحءطة هبء، 

أصل ىذه الستيعءب، كتركت أشيء  رغبة عنهء، ك يف كل مسألة، دكف شرط ا( املعاصرة الكتبمن )
، ٍب رأيت أف أكٌسعهء كأنشرىء دة غَت منشورة )منهجية دراسة احلديث(الورقءت خءدتةه، مستٌلةه، من مسوٌ 

 بداية ادلنهجية.األكلية أك ادلشهورة، فألنو ذكر يف  مصطلح احلديثرؾ من كتب فمء تي 
 

 تنبيهءت عءمة يف ادلنهج كالطريقة:
، الذم ، من طالب الدراسءت العليء كضلوىميف علم احلديث فقط للمتقدمُتىذه الورقءت  -ُ

 .معينة ن أراد التوسع يف مسألةدلأك  الكتب األسءسية، كاجتءكز 
حتت  التءريخ(، كذكرت  -منت احلديث -قٌسمت ىذا اجلمع إىل ثالثة أقسءـ: )الرجءؿ كاألسءنيد -ِ

 كل قسم أىم ادلسءئل ادلندرجة حتتو، كمء فيهء من الكتب.
مءت للمشءيخ مع حفظ األلقءب كادلقء -من الرتبة العلمية مؤلفو رلردان  الكتءب، كاسمى  اسمى  ري أذك -ّ

، كإف  حسب األمهية كاجلودةيف كل مسألة ترتيب الكتب ، كال ألتـز النءشرة كالدارى  -كاألسءتذة كالبءحثُت
 رئ سيلحظ شيئءن من الًتتيب، كرمبء أعدت ذكر الكتءب يف أكثر من موضع لتداخل ادلسءئل.ف القءكء

إذ يشٌق إحصء  مء يف ، أك ادلشهور كادلتداكؿ بل ذكرت ادلهم مل ألتـز االستيعءب كاإلحءطة، -ْ
منشورة يف ، فال أذكر البحوث احملكمة إال إذا كءنت طويلمؤسسي اجملالت العلمية من ْتوث، إال ّتهد 

 الشبكة.
متعءرضة يف  بعض ادلسءئل، كبعض الكتب ادلذكورة يف ومدحي ك  كتءبو جودتوال يلـز من ذكر   -ٓ
 ، كسلتلفة يف األصوؿ كالتوٌجهءت، إًذ ادلقصودي مجعي أىم مء يف كل مسألة من كتب.النتءئج
العلمية اليت مل أذكر الرسءئل  كحرصت أالالشبكة،  يف منشورة ال توجد إالادلذكورة بعض الكتب  -ٔ

 .ءإال لفءئدة أك خصوصية، أك إذا مل يكن يف البءب غَتى الًتاثية تبكال أذكر الك، تنشر إال اندران 
مبراسليت، كلو مٍت كافر الدعء   إضءفة كتءبو يف ىذه الوريقءت، أف يتكرـٌ أرجو شلن رأل أمهية -ٕ

  لكًتكين يف اخلءدتة.كالشكر كالعرفءف، كقد كضعت عنواف الربيد اإل



 سانيدالقسم األول: الرجال واأل
 
 اجلرح والتعديل: -9
 يف علم اجلرح كالتعديل، كمن أمٌههء: العءمةى  الكتبى  أكالن  طءلب العلم عءلً طى يي  أ/
 مكتبة العبيكءف. عبدالعزيز العبداللطيف رمحو هللا،ضوابط اجلرح كالتعديل،  -ُ
 مكتبة الرشد.، الالحمإبراىيم اجلرح كالتعديل،  -ِ
  ءية القرف الثءلث، عزيز الدايٍت، دار الكتب العلمية.أسس احلكم على الرجءؿ حىت هن -ّ
 بدالعزيز اللحيداف، دار التدمرية.ئن ترجيح التعديل كالتجريح، عاقر  -ْ
 .أضوا  السلف، مجءؿ أسطَتم، مصطلحءت اجلرح كالتعديل ادلتعءرضة -ٓ
دراسة قو يف النظرية، كليجعل تعمٌ  يف التعٌمق يف مبءحث اجلرح كالتعديل طءلب العلم كال يبءلغٍ  

 .كاجلوانب التطبيقية كالعللاألسءنيد 
البيءف كالتفصيل بدراسة أشهر كتب اجلرح كالتعديل، أنيس  :كتب اجلرح والتعديلأىم  عرة  مل ظر  ن  وي   

 أمحد طءىر، مطبوعءت اجلءمعة اإلسالمية.
 

 تبحث بعض ادلسءئل ادلهمة يف اجلرح كالتعديل: ع الكتب اليتيطءلً  ب/
 : اجلهال  *
 كأثرىء يف قبوؿ احلديث النبوم، عبداجلواد محءـ، دار البشءئر اإلسالمية. جهءلة الركاة -ُ
 ، دار العءصمة.عبدالصمد الربادعياجلهءلة عند احملدثُت،  -ِ
، دار حسءف للنشر عداب احلمشتعديل، اجلرح كال حكم ركاة احلديث الذين سكت عنهم أئمة -ّ

 كالتوزيع ، كدار األمءين للنشر كالتوزيع.
، ة من خالؿ كتءب الكءمل يف ضعفء  الرجءؿيجهءلة الركاة عند احملدثُت: دراسة علمية تطبيق -ْ

 .للمخطوطءت ومبركز صليبوي ،ر الندلضمن مطبوعءت رللة قطدمحم ادلصراٌب، 
 ، الفءركؽ احلديثة.كليد متويل دمحممعرفة اجملءىيل من ركاة احلديث، قءعدة يف  -ٓ
 منشور.أبو بكر كءيف، ْتث حكءمهء، اجلهءلة عند نقءد احلديث: مفهومهء كأسبءهبء كا -ٔ



م، دار دمحم الكثَت حديثية حلديث أـ سلمة يف احلج(،  مقدمة عبدهللا السعد لكتءب )دراسة -ٕ
 احملدث.
 :االختالط*
 ، مكتبة الرشد.عبداجلبءر سعيدالركاة الثقءت،  اختالط -ُ
 ، مكتبة الصحءبة.جءسم العيسءكمطُت يف الصحيحُت، مركايت ادلختل -ِ
، انفذ محءد، ضمن كتءبو قرة أثر اختالط سعيد بن أيب عركبة على مركايتو يف الكتب الستة -ّ
 الرشد. ، مكتبةبتوثيق األسءنيد كادلتوف العيوف

، سعيد بن أيب عركبة شلن كرد فيهم مء دييز حديثهم عنو أىو قبل االختالط أـ بعده الركاة عن -ْ
 .الشبكة، منشور يف قُِْْ، شواؿ ِٖحءًب العوين، رللة جءمعة أـ القرل، عدد 

لسبط ابن العجمي،  االغتبءط مبن رمي من الركاة ابالختالطكتءب ادلختلطُت للعالئي، ك   :كيطءلع
 ءؿ الشءفعي.، البن الكيٌ الركاة الثقءتاختلط من عرفة من لكواكب النَتات يف مكا

 :التلقني* 
 مكتبة الرشد. حيءين، ، دمحماليقُت مبعرفة من رمي من احملدثُت بقبوؿ التلقُت -ُ
، رللة جءمعة أـ القرل، عدد ن عبدالكرمي بن عبيد ب، دمحمالتلقُت كأثره يف الركاية عند احملدثُت -ِ

 الشبكة.ق، منشور يف ُُْٗ، ُٖ
حيءين، رللة جءمعة طيبة: العلـو الًتبوية، السنة األكىل، دمحم عمى عند احملدثُت، حكم ركاية األ -ّ 
 ق.ُِْٔ، ُالعدد 

 :التصحيف* 
 ، أسطرم مجءؿ، دار طيبة.التصحيف كأثره يف احلديث كالفقو كجهود احملدثُت يف مكءفحتو

 : -العلل كعلمي  ،كالتعديل كىذا العلم يتنءزعو اجلرحي  - طبقات الرواة* 
 علم طبقءت احملدثُت، أمهيتو كفوائده، أسعد تيم، مكتبة الرشد. -ُ
  مراتب الثقءت كأثرىء يف ركاية احلديث كعللو، موسى مهءـ عبدالرحيم، مكتبة الرشد. -ِ
 معرفة الركاة ادلكثرين كأثبت أصحءهبم، فهد العمءر، مكتبة الرشد. -ّ
 معرفة مدار اإلسنءد، دمحم رلَت احلسٍت، دار ادليمءف للنشر كالتوزيع. -ْ
 الوىم يف ركاايت سلتلفي األمصءر، عبدالكرمي الوريكءت، أضوا  السلف. -ٓ



، دراسة نظرية كتطبيقية يف علل أصحءب األعمشمعرفة أصحءب الركاة كأثرىء يف التعليل:  -ٔ
 عبدالسالـ أبو امسحة، دار النوادر.

 دمحم بن تركي الًتكي، دار العءصمة. معرفة أصحءب األعمش، -ٕ
 دار العءصمة. بن احلجءج، دمحم بن تركي الًتكي، ة أصحءب شعبةمعرف -ٖ
 ، علي الصيءح، مطبوعءت جءمعة اإلمءـ دمحم بن سعود.عرفة أصحءب أيوب السختيءينم -ٗ
، دار كائل ردمءف، كطبقءت الركاة عن اإلمءـ سفيءف الثورم ،معٌت الطبقة يف علل كمراتب الركاية -ٗ
 ادلنوفية. -التوحيد

 ، صءحل الرفءعي، دار اخلضَتم.الثقءت الذين ضعفوا يف بعض شيوخهم -َُ
 ، عءدؿ الزرقي، الركضة للنشر كالتوزيع.طبقءت ادلكثرين من ركاية احلديث -ُُ

ثت طبقءت الركاة ع كأيوب  ،نهم، كءلزىرم كقتءدة، كحيِت بن أيب كثَتككثَت من األئمة ادلكثرين ْتي
 .يف الشبكة كغَتىم، كبعضهء نيشر كابن عيينة، ،كاجلريرم ،السختيءين

 :االشتباه ومتييز الرواة*     
 ، دار العءصمة. الًتكيدمحم، كمعو: كسءئل دتييز ادلهملُت، ُتفيءنى دتييز ادلهمل من الس   -ُ
 غَت منشورة. جءمعية، رسءلة جلوىرة الدغيشما، األسءنيد يف عصر الركايةاالشتبءه بُت الركاة يف  -ِ
 منشور.، ْتث علي الصيءح، ءدين من خالؿ الركاة عنودتييز ادلهمل من احلمٌ  -ّ
، ْتث منشور ْٕضوابط مهمة يف دتييز أامسء  الركاة ادلهملُت، نورية خالؼ، رللة دايىل، عدد  -ْ

 يف الشبكة.
 و.فصل )دتييز الركاة( منيطءلع ، مكتبة الرشد، حمإبراىيم الال ،اجلرح كالتعديل -ٓ
 .، عبدهللا اجلديع، مؤسسة الراٌيف، يطءلع فصل )دتييز النقلة( من الكتءبحترير علـو احلديث -ٔ
 :البدع  * 
 عوف من رجءؿ الكتب الستة، دمحم سعيد رسالف، دار االستقءمة.ادلبدٌ  الركاة -ُ
.عءئض القرينعة كأثرىء يف الركاية كالدارية، البد -ِ  ، دار ابن حـز
 ، مؤسسة الراٌيف. ادلوصليكادلبتدعوف يف اجلرح كالتعديل، دمحمالبدعة  -ّ
، كرمي سوداين، مكتبة منهج اإلمءـ البخءرم يف الركاية عن ادلبتدعة من خالؿ اجلءمع الصحيح -ْ
 الرشد.



 سعيد ، دمحمتطبيقية على ركاة الشيعة يف صحيح البخءرم دراسة نظرية :الركاية عن ادلبتدعة -ٓ
 ، دار البصءئر للطبءعة كالنشر كالتوزيع.البغدادم

إندكنيسيء بنت خءلد لصحيح، هج البخءرم يف الركاية عمن رمي ابلبدعة كمركايهتم يف اجلءمع انم -ٔ
 الشبكة. يفحسوف، رسءلة مءجستَت، منشورة 

، زينب مسالٌبذا( عنهم يف صحيحو، فراد اإلمءـ مبسلم ابلركاايت )كالركاة ادلتهموف ببدعة كان -ٕ
 الشبكة. يفرسءلة مءجستَت، منشورة 

منءىج احملدثُت يف التعءمل مع مركايت أىل البدع كاألىوا : دراسة علمية تطبيقية من خالؿ   -ٖ
 ادلذىب.الـ احلنبلي ادلصراٌب، دار السدمحم بن عبدكتءب الكءمل يف ضعفء  الرجءؿ، 

  :الصحاب * 
 مكتبة الرشد. د البءتلي،أمحالصحءبة عند احملدثُت،  معرفة -ُ
 دار النوادر.عبدربو أبو صعليك، ختلف فيهم من الصحءبة، منهجية التمييز بُت ادل -ِ
مطبوعءت اجلءمعة ، كمءؿ اجلزائرميف الكتب الستة،   الركاة ادلختلف يف صحبتهم شلن ذلم ركاية -ّ

 اإلسالمية.
 ، عبدهللا القحطءين، دار العءصمة.كشبهءت حوؿ عدالة الصحءبة كضبطهم ،كالصحبةالصحءبة  -ْ
 .متعب اخلمشي، مركز البحوث الشرعية ّتءمعة القصيم بة مهنع هللا يضر: دراسة منهجية،ضبط الصحء -ٓ
ابن  ، دار عيد الصءحبالصحءبة يف ضبط احلديث النبوم، سلطءف العكءيلة كدمحم أسبءب تفوؽ -ٔ

 اجلوزم للنشر كالتوزيع.
كدمحم  ،صعيليك بوأعبد ربو ، بوت الصحبة ابلركاية الضعيفة عند ادلصنفُت يف الصحءبةث -ٕ

، ّٓاجمللد  ،الصءدرة عن عمءدة البحث العلمي رللة "دراسءت"ْتث منشور يف  دم أبو النور،األمح
 .اجلءمعة األردنيةـ، ََِٕ
 كثَتة.ف على أىل األىوا ، كالرد عدالتهمأمء البحوث يف ك 

  ألفاظ اجلرح والتعديل:* 
، مكتبة احلسن مصطفى بن إامسءعيل السليمءين أبو ،يل أبلفءظ كقواعد اجلرح كالتعديلشفء  العل -ُ

 ابن تيمية.
ألفءظ كعبءرات اجلرح كالتعديل بُت األفراد كالتكرير كالًتكيب كداللة كل منهء على حءلة الراكم  -ِ



 ، أضوا  السلف.معبد عبدالكرميأمحد ، كادلركم
 سعدم اذلءمشي، ادلطبعة السلفية.، شرح ألفءظ التجريح النءدرة أك قليلة االستعمءؿ -ّ
 ، سعدم اذلءمشي، مكتبة العلـو كاحلكم.شرح ألفءظ التوثيق كالتعديل النءدرة أك قليلة االستعمءؿ -ْ
عءدؿ حسن الندكم، مكتبة نظءـ ألفءظ اجلرح كالتعديل، مجع كدراسة من هتذيب التهذيب،  -ٓ
 ، البحرين.يعقويب
، مجعو من كالـ  الذىيب: خليل العريب، دار السلسبيل يف شرح ألفءظ كعبءرات اجلرح كالتعديل -ٔ

 اإلمءـ البخءرم.
الشبكة، كىو شءمل أللفءظ كمصطلحءت احملدثُت  يفدمحم خلف سالمة، منشور لسءف احملدثُت،  -ٕ

 .عمومءن، من اجلرح كالتعديل كغَتمهء
 االتصال واالنقطاع: -2
 ، مكتبة الرشد.إبراىيم الالحمتصءؿ كاالنقطءع، اال -ُ
، رسءلة فءتح بوزيتالركاية عند احملدثُت النقءد،  مسءلك الكشف عن االتصءؿ كاالنقطءع يف -ِ

 الشبكة. يفمءجستَت، منشورة 
انفذ محءد، ية على أسءنيد يف صحيح البخءرم، الركاة من الشيوخ: دراسة تطبيق نفي النقءد امسءعى  -ّ

 الشبكة. يفـ، منشور ََِِرللة اجلءمعة اإلسالمية )غزة(، اجمللد العءشر، العدد الثءين، 
سءمي شعالؿ، ْتث ة على الوىم عند األئمة النقءد، نفي السمءع يف اإلسنءد بُت الركاة للدالل -ْ
 الشبكة. يفمنشور 
على عدـ إثبءت اإلمءـ البخءرم لسمءع الراكم من شيخو يف كتءبو  -أحيءانن  -القرائن الدالة  -ٓ

 الشبكة. يفق، ْتث منشور ُّْٓرللة احلديث، مءليزاي، شعبءف دمحم، حءج قءسم عمر لكبَت، التءريخ ا
 ألحيدب، رسءلة جءمعية غَت منشورة.مرمي اؿ التصريح ابلسمءع يف األسءنيد، إعال -ٔ

 كمن مبءحث ىذا الفٌن:
 أ/التدليس:

 .التدليس(-)الفصل الثءلث، مكتبة الرشد، يطءلع إبراىيم الالحماالتصءؿ كاالنقطءع ،  -ُ
.صءحل بن سعيد اجلزائرملتدليس كأحكءمو كآاثره النقدية، ا -ِ  ، دار ابن حـز
، أمحد حكمهم على مركايت من عرؼ ابلتدليس يف األخبءراالنتصءر دلذىب األئمة األخيءر يف  -ّ



 القءرم، دار الطرفُت.
 ، أضوا  السلف.انصر الفهدمنهج ادلتقدمُت يف التدليس،  -ْ
 ، بدكف دار نشر.مسفر الدميٍت رمحو هللااحلديث، التدليس يف  -ٓ
، مكتبة عرفءت دم، رلتدليس التسوية معنءه، كحكمو، كحكم من يتعءطءه، كمجلة من مركايتو -ٔ

 ابن عبءس.
 ، دار ادلقتبس.عبدالسالـ أبو امسحةتدليس الشيوخ كعالقتو ابجلهءلة،  -ٕ
 .ابلكويت مركز ادلخطوطءت كالًتاث كالواثئق، ءرث الضءرم، حالتدليس كحكمو عند احملدثُت -ٖ
علمي رللس النشر ال، عبدالرزاؽ الشءجيي، نعنة ادلدلس دراسة نظرية تطبيقيةضوابط قبوؿ ع -ٗ

 .ّتءمعة الكويت
 .عؿ الزرقي، الركضة للنشر كالتوزيضوابط الوصف بتدليس اإلسنءد، عءد -َُ
عءئشة الصبءبطي، دار  مركايت ادلوصوفُت ابلتدليس يف الكتب الستة بُت القبوؿ كالرد، -ُُ

 .احلديث ابلقءىرة
 عواد اخللف، دار البشءئر اإلسالمية. ركاايت ادلدلسُت يف صحيح البخءرم، -ُِ
 ، دار البشءئر اإلسالمية.عواد اخللفادلدلسُت يف صحيح مسلم،  ركاايت -ُّ
 كتءب ادلدلسُت كمركايهتم يف صحيح البخءرم، فهمي عبدالرمحن، دار الكتب العلمية.  -ُْ
 معجم ادلدلسُت، دمحم بن طلعت، أضوا  السلف. -ُٓ
 ، دار اذلجرة.حءًب العوينقتو ابلتدليس، ادلرسل اخلفي كعال -ُٔ
 اإلرسءؿ كالتدليس مع بيءف أكجو ادلوافقة كادلفءرقة، خءلد القريوٌب، مكتبة الرشد. -ُٕ
 ْتث يف الفرؽ بُت التدليس كاإلرسءؿ، سعيد ادلرم، دار ادلعرفة. -ُٖ
 ، سٌيد الغورم، دار ابن كثَت.التدليس كادلدلسوف : دراسة عءمة -ُٗ
، انيف ادلنصورم، دار ؼ الذكي مبنهج ادلتقدمُت كادلتأخرين يف عنعنة أيب الزبَت ادلكيإحتء -َِ
 الكيءف.

ث منشور يف رللة مركز البحوث عبدالقءدر احملمدم، ْتلوجيز النفيس يف معرفة التدليس، ا -ُِ
 الشبكة. يفمنشور ، ََِٓبغداد -اسءت يف الوقف السٍت كالدر 

النسءئي، ككتءب أيب زرعة  ، ككتءبكادلدلسُت قدديءن حوؿ التدليس ٌكفدي مء  الكتبىذه  كيطءلع قبل
 ابن حجر )تعريف أىل التقديس(، كقصيدة احلءفظ أيب زلمود ادلقدسي يف ادلدلسُت،ككتءب  العراقي،



لسيوطي، كرسءلة محءد األنصءرم )إحتءؼ رسءلة اك ككتءب )التبيُت ألامسء  ادلدلسُت( لسبط ابن العجمي، 
ط دكف امسء  فقمع األكغءلبهء جت، التأنيس بشرح منظومة الذىيب يف التدليس للغمءرمك (، ذكم الرسوخ

 نظرية.التعمق يف ادلبءحث ال
من ادلدلسُت ادلكثرين من احلديث، كيتبت عن أحءديثهم رسءئل أك ْتوث، كهشيم بن بشَت،  ككثَته 

 كأيب الزبَت، كقتءدة، كغَتىم، كبعضهم حيتءج تدليسو دلزيد ْتث.
 :، وعنعن  املعاصراحلديث املعنعن واملوقف منو ب/

، ابن رشيد الفهرماإلمءـ ، السنن األبُت كادلورد األمعن يف احملءكمة بُت اإلمءمُت يف السند ادلعنعن -ُ
 مكتبة الغراب  األثرية.

 ، مكتبة الرشد.إبراىيم الالحم ،االتصءؿ كاالنقطءع -ِ
 الشبكة. يف، منشور حءًب العويننءقشة كتءب االتصءؿ كاالنقطءع، االنتفءع مب -ّ
حءًب ، ادلعنعن بُت ادلتعءصرين  إمجءع احملدثُت على عدـ اشًتاط العلم ابلسمءع يف احلديث -ْ

 العوين، دار عءمل الفوائد.
ة كحدة البحوث الشرعية يف كلي إبراىيم الالحم،، شرط العلم ابلسمءع يف احلديث ادلعنعن -ٓ

 السءبق. كىو رد على كتءب اإلمجءع ،الشريعة كالدراسءت اإلسالمية يف جءمعة القصيم
، موقف اإلمءمُت البخءرم كمسلم من اشًتاط اللقيء كالسمءع يف السند ادلعنعن بُت ادلتعءصرين -ٔ

 خءلد الدريس، مكتبة الرشد.
من اكتفى إبمكءف  حسم النزاع يف مسألة السمءع ، كترجيح قوؿ من اشًتط السمءع على -ٕ

 ، مكتبة التوعية اإلسالمية.طءرؽ عوض هللا، االجتمءع
 النكت على كتءب )إمجءع احملدثُت(، إبراىيم سعيد الصبيحي، منشور يف الشبكة. -ٖ
 دمحم عوامة، دار اليسر.؟، اللقء  بُت الراكيُت قرينة على االتصءؿ أك شرط لو -ٗ

مبءرؾ ، من الصحءبة شلن ذلم ركاية عنهم يف الكتب الستةلتءبعوف الثقءت ادلتكلم يف امسءعهم ا -َُ
 الشبكة، مع النظر يف مقدمة الرسءلة األكىل. يفاذلءجرم، رسءلتءف علميتءف، منشوراتف 

كي رلدم عطية محٌودة، مكتبة ابن عٌبءس، كىو مجعه للركاة الذين حي اإلدلءع يف إثبءت السمءع،  -ُُ
 .كي إثبءتونفي امسءعهم من شيوخو، كحي 

 الشبكة. يف، علي كنيس، منشور يف الركاية بػ)عن( ك)أف( خالصة كالـ أىل الفن  -ُِ
 .التتمة الثءلثة، من خءدتة تعليقءت أيب غدة يف حتقيقو للموقظة للذىيب -ُّ



 .بُت ادلتعءصرين مقءالت كتعقبءت حوؿ مسألة اشًتاط السمءع يف اإلسنءد ادلعنعنالشبكة عدة  كيف
 العلل : -4

كال ديكن فهمو إال  كغءيتو،ؼ، كىو أشرؼ مبءحث علـو احلديث العلل ينقسم إىل: تفرد كاختالعلم 
 ابلتطبيق العملي، ابلتخريج كدراسة األسءنيد، كمقءرنة احلكم النهءئي على احلديث أبحكءـ النقءد األكائل

 كأحكءـ ادلتأخرين كادلوازنة كالنظر، كتفٌهم طريقة النقءد يف تعليل األحءديث.
 ع يف اجلءنب النظرم من العلل:يطءلً  

 شرح علل ابن رجب، حتقيق: مهءـ سعيد، مكتبة الرشد، كحتقيق: نور الدين عًت، دار السالـ. -ُ
 العلة كأجنءسهء، أبو سفيءف مصطفى ابحو، ادلكتبة اإلسالمية -ِ
 احلديث ادلعلوؿ قواعد كضوابط، محزة ادلليبءرم، ادلكتبة ادلكية. -ّ
 علمي يف دراسة احلديث ادلعٌل، علي الصيءح، دار ابن اجلوزم. ادلنهج ال -ْ
 ، علي الصيءح، دار احملدث.احملدثُت يف بيءف علل احلديثجهود  -ٓ
 علم علل احلديث كدكره يف حفظ السنة النبوية، كصي هللا عبءس، دار ادلنهج. -ٔ

 اإلطءلة يف اجلءنب التطبيقي.يجعل ، كل-سول شرح ابن رجب-كال ينبغي اإلطءلة يف الكتب النظرية 
 التفرد:أ(  
 التفرد يف ركاية احلديث، عبداجلواد محءـ، دار النوادر. -ُ
 .(التفرد -البءب الثءينيطءلع )، مكتبة الرشد، إبراىيم الالحم، مقءرنة ادلركايت -ِ
 السلمي، مكتبة دار ادلنهءج. تعببُت القبوؿ كالرد، م أفراد الثقءت -ّ
الشبكة، مستل من رسءلتو  يفمنشور  خءلد الدريس،اكم الصدكؽ بُت القبوؿ كالتوقف، تفرد الر  -ْ

 يف احلديث احلسن.
 انف زىءر، الوراؽ للنشر كالتوزيع.عدلفقهي، التفرد عند احملدثُت، كأثره يف اخلالؼ ا -ٓ
 معرفة مدار اإلسنءد، دمحم رلَت احلسٍت، دار ادليمءف، مبحث التفرد. -ٔ
ْتث  رللة كلية اإلمءـ األعظم، أمحد شءكر زلمود،ة ابحلديث كموقف النقءد منو، ركاتفرد ال -ٕ
 الشبكة. يف منشور

 االختالف يف األسانيد:ب( 
 منو: اجلءنب النظرمث، كيطءلع يف ىنء اختالؼ ركاة احلديث الواحد يف إسنءد احلدي ادلقصود بو



 كفيو أمثلة  ،اختالؼ الركاة(-)البءب الثءلثمكتبة الرشد،  إبراىيم الالحم،مقءرنة ادلركايت،  -ُ
 .كثَتةتطبيقية  
ِ- .  ادلقًتب يف بيءف ادلضطرب، أمحد بن عمر ابزموؿ، دار اخلراز، كدار ابن حـز

 ، منهء:جدان  فءلرسءئل فيو كثَتة اجلءنب التطبيقيكأمء 
أحءديث أيب إسحءؽ السبيعي اليت ذكر الدارقطٍت فيهء اختالفءن يف كتءبو العلل، خءلد ابامسح،  -ُ

 .دار التوحيد للنشر
األحءديث اليت ذكر اإلمءـ الًتمذم فيهء اختالفءن كليست يف العلل ) األحءديث ادلعلة ابالختالؼ -ِ

 .زيز الشءيع، الدار ادلءلكيةبدالعع، اب الفرائض إىل آخر أبواب العلم(الكبَت، من أكؿ أبو 
كدراسة أسءنيدىء كاحلكم  مركايت اإلمءـ الزىرم ادلعلة يف كتءب العلل لإلمءـ الدارقطٍت : خترجيهء -ّ
 .، عبدهللا بن دمحم دمفو، مكتبة الرشدعليهء

لف يف رفعو ككقفو من األحءديث الواردة يف كتءب الطهءرة كالصالة من كتب العلل مء اختي  -ْ
 .مطبوعءت اجلءمعة اإلسالمية ، عواد الركيثي،كالتخريج مء عدا أحءديث الصحيحُت

ث الواردة يف الزكءة كالصيءـ كاحلج كالبيوع من كتب العلل حءدياختلف يف رفعو ككقفو من األ مء -ٓ
 .مطبوعءت اجلءمعة اإلسالميةعمر السفيءين، ، كالتءريخ
منتدل العلم دمحم بن كمءؿ الرزلي، الؼ األسءنيد يف اجلءمع الصحيح، إشءرات البخءرم إىل اخت-ٔ
 .النءفع

كؿ ادلسألة أيف منءسك احلج من  خبءر ركيتأمن قولو: علل  البن أيب حءًب، علل احلديث -ٕ
، حتقيقءن كخترجءن كدراسة، رسءلة دكتوراه، تركي الغميز، منشورة يف (ّٕٗىل هنءية ادلسألة رقم ) إ(  ٕٖٕ)

 الشبكة.
إىل هنءية ادلسألة  َُٖٗمن أكؿ ادلسألة رقم  ،حتقيق كختريج كدراسة ،كتءب العلل البن أيب حءًب -ٖ

 ، علي الصيءح، رسءلة دكتوراه، منشورة يف الشبكة.ُِّٗرقم 
، دمحم السريٌع، يف التءريخ الكبَت )السفر الثءين( األحءديث اليت ذكر ابن أيب خيثمة فيهء اختالفءن  -ٗ

 الشبكة. يفرة منشو 
، ك دراسة مجعء ك خترجيءن  ،ؼ على الركاة يف كتءبو اجملتىاألحءديث اليت أعلهء النسءئي ابالختال -َُ

 عمر إديءف أبو بكر، ادلكتبة اإلسالمية للنشر كالتوزيع.
ثت   الشبكة.  يفمنشورة بعضهء عدة رسءئل، يف ، األحءديث اليت أعلهء النسءئي يف السنن الكبَتكْتي



 غَت منشور، ىءالشبكة، كأكثر  يفكبعضهء منشور  ،بعضهء مطبوعيف االختالؼ، كىنءؾ رسءئل كثَتة 
جهود احملدثُت ) و:، كمن أراد التوسع فليطءلع القءئمة اليت مجعهء علي الصيءح يف كتءبسبق إشءرة فقطكمء 

 بعده رسءئل متعددة. سيٌجلت(، كقد يف بيءف علل احلديث
 ػػػ:الكتب القددية فواجب، كأمء االطالع على 
لعبدهللا بن أمحد عن كمعرفة الرجءؿ كالعلل كالتمييز دلسلم، من علل ابن ادلديٍت،  اجلز  الذم كصلنء

كالعلل الكبَت  كالعلل كمعرفة الرجءؿ بركاية ادلركذم كصءحل بن أمحد كادليموين عن أمحد بن حنبل، أبيو،
 ،-الشءملة يف حتقيقول العلمية ادلنشورة يف الشبكة ك كيستفيد من الرسءئ -كعلل ابن أيب حءًب  للًتمذم،

 تخب من علل اخلالؿ، كشرح علل الًتمذم البن رجب.نكعلل الدارقطٍت، كادل
 يف رسءئل علمية، كػ: كقد ْتثت كثَت من قرائن التعليل

.ديث ادلشهور، سعيد ادلرمإعالؿ احلديث الغريب ابحل -ُ  ، دار ابن حـز
، ََِْ، ُٕرللة جءمعة ادللك سعود، ـخءلد الدريس، اجلءدة كأثره يف إعالؿ احلديث،  سلوؾ -ِ

 يف الشبكة. ْتث منشور
 .يف الشبكة ، لسعيد الرقيب، ْتث منشورلكءمل البن عدم كتءب ايف إلعالؿ بسلوؾ اجلءدةا -ّ
كءلتعليل مبخءلفة الراكم دلء ركل،  غَت منشورة،كىنءؾ رسءئل عٌدة يف أبواب القرائن كالتعليل، لكنهء  

ة أحءديث كدخوؿ حديث يف حديث، كالتعليل بعدـ كجود احلديث يف كتءب الراكم، كالتعليل مبشءهب
 .غَتىءك  ،(اثبت البنءين عن أنس أمنوذجءن )سلوؾ اجلءدة كأثره يف إعالؿ ادلركايت ك  الراكم أبحءديث غَته،

 زايدة الثق : -3
 الثقة يف كتب ادلصطلح احلديث، محزة ادلليبءرم، نشر ملتقى أىل احلديث.زايدة  -ُ
 الشءذ كادلنكر كزايدة الثقة، عبدالقءدر احملمدم، دار الكتب العلمية. -ِ
 زايدة الثقة يف األسءنيد كادلتوف، عمرك عبدادلنعم سليم، دار الضيء . -ّ
. شوكت ، ، نور هللازايدة الثقءت كموقف احملدثُت كالفقهء  منهء -ْ  درا ابن حـز
تءبو اجلءمع الصحيح، عفيف زايد الثقة عند اإلمءـ البخءرم، دراسة نظرية تطبيقية من خالؿ ك -ٓ
 الشبكة. يف، رسءلة مءجستَت، منشورة مصءركة
 زايدات الثقءت، دراسة تطبيقية من صحيح مسلم، إبراىيم الغزاكم، دار اآلفءؽ. -ٔ
، ِْعمر عبءس، رللة آداب الفراىيدم، عدد الكتب اخلمسة،  قة كتطبيقءهتء يفزايدة الث -ٕ



 الشبكة. يفـ، ْتث منشور َُِٔ
، سرم الكيالين، زايدات الثقءت يف منت احلديث النبوم الشريف كأثرىء يف االختالؼ الفقهي -ٖ

ـ، ْتث ََِٔ، ُ، عددّّ، اجلءمعة األردنية، رللد الصءدرة عن عمءدة البحث العلميرللة دراسءت 
 الشبكة. يفمنشور 
زايدة الثقة كأثر القرائن يف قبوذلء أك ردىء عند احملدثُت، مستورة ادلطَتم، رللة الدراسءت  -ٗ

 الشبكة. يفـ، ْتث منشور ََُِ، ديسمرب ُّاالجتمءعية، عدد
 الشءذ عند احملدثُت، أكـر بلعمرم، دار السالـ. -َُ 

 الشبكة. يفعبدهللا اللحيءين، ْتث منشور الشءذ عند احملدثُت،  -ُُ
 ( كيطءلع فيو: اإلدراجكيدخل يف مبءحث الزايدة: )

، دار ، عزت اجلرحييف خالؼ الفقهء  كأثرىء األلفءظ ادلدرجة يف أحءديث الكتب الستة -ُ
 ءف.ادليم

 ادلدرجة كالضعيفة، خءلد العنربم، دار ادلسَت. قيح األحءديث الصحيحة من األلفءظتن -ِ
 يفشر، منشور ة، عبدالعزيز السدحءف، بال اسم انمن الزايدات الضعيفة يف ادلتوف الصحيح -ّ

لعبدهللا ادلزركع،  من الزايدات الضعيفة يف ادلتوف الصحيحة (اإلضءفة لكتءب )الشبكة، كينظر معو: 
 تعقبءت كزايدات يف ملتقى أىل احلديث.

 ، عمرك عبدادلنعم سليم، دار الضيء .لزايدات الضعيفة يف األحءديث الصحيحةا -ْ
، نيسءف ُاإلدراج، أسبءبو ككسءئل معرفتو، شرؼ القضءة كمحيد قويف، رللة ادلنءرة، عدد  -ٓ
 الشبكة. يف، ْتث منشور ََِْ
، ْـ األعظم، عاإلدراج يف احلديث، درجتو كحكمو، حءرث الضءرم، ْتث يف رللة كلية اإلمء -ٔ
 ـ.ُٖٕٗ
كعالقتو مببءحث ادلصطلح األخرل، شرؼ القضءة كمحيد قويف، رللة أْتءث الَتموؾ،  ادلدرج -ٕ

 الشبكة. يفـ، ْتث منشور ََِّأ، ِ، عدد ٗرللد
 : من الكتب ادلتقدمة كينظر يف اإلدراج

لكتءب ابن حجر، كتءب اخلطيب البغدادم )الفصل للوصل ادلدرج يف النقل(، كتلخيص السيوطي 
، ككتءب )تسهيل ادلدرج إىل ادلدرج( كاامسو )ادلػػػىدرج إىل ادلدرج( كىو خءصة مبدرج ادلنت، مع زايداتو 



 لعبدالعزيز الغمءرم، كىو ترتيب لكتءب السيوطي على ادلسءنيد، مع زايدات.
 كيدخل يف مبءحث زايدة الثقة:  
 ع فيو: ( كيطءلً املزيد يف متصل األسانيد)

 ، امسَتة دمحم عمرك، مكتبة الرشد.يف متصل األسءنيد :دراسة نظرية كتطبيقية ادلزيد
 :قرائن الرتجيح -5
 ، دار البشءئر اإلسالمية.عبدالغٍت اندر عداالقرائن كأثرىء يف تعليل األحءديث،  -ُ
 ، دار احملدث.عءدؿ الزرقيالعلل كقرائن الًتجيح،  قواعد -ِ
ر يف فتح البءرم، اندر العمراين، كالشءذ كيف زايدة الثقة عند ابن حجقرائن الًتجيح يف احملفوظ  -ّ

 مكتبة الرشد.
 .محد العثمءف، دار الفرقءف ،قواعد الًتجيح يف اختالؼ األسءنيد -ْ
 ، الكويت.إصدارات الوعي اإلسالمي، عبدهللا دمحم حسن، من القرائن كأثرىء يف علم احلديث -ٓ
الالحم، مكتبة الرشد، الفصل الثءين )قرائن الًتجيح كادلوازنة( من البءب مقءرنة ادلركايت، إبراىيم  -ٔ
 الثءلث.
 .العلة كأجنءسهء، أبو سفيءف مصطفى ابحو، ادلكتبة اإلسالمية -ٕ
ث مقدـ دلؤدتر عواطي، كأمحد صبيحي، ْت الزىرا  فءطمةئن التعليل عند اإلمءـ البخءرم، قرا  -ٖ

 بكة.االنتصءر للصحيحُت، منشور يف الش
 اإلرسال والتقصري: -6
 ، دار األندلس اخلضرا .حصة الصغَتحلديث ادلرسل بُت القبوؿ كالرد، ا -ُ
 ، مكتبة الرشد، اختالؼ العلمء  يف االحتجءج ابحلديث ادلرسل كأثر ذلك يف استنبءط األحكءـ -ِ

 كالبحوث يف حجية ادلرسل كثَتة.
 .، الدار ادلءلكيةعبدالعزيز الشءيعه يف احلديث ادلختلف فيو، قصر اإلسنءد كأثر  -ّ
بءرؾ ، ملتءبعوف الثقءت ادلتكلم يف امسءعهم من الصحءبة شلن ذلم ركاية عنهم يف الكتب الستةا -ْ

 اذلءجرم.
 ، دار ابن اجلوزم.علي الصيءحع أك إرسءؿ ادلوصوؿ، الثقءت الذين تعمدكا كقف ادلرفو  -ٓ
الصءدرة عن عمءدة ، رللة دراسءت الوريكءت عبدالكرميالركاة، أسبءب إرسءؿ احلديث عند  -ٔ



  ـ، منشور يف الشبكة.ََِِ، ، اجلءمعة األردنيةالبحث العلمي
 التقوي  ابلشواىد: -7
 ، الدار األثرية.منصور الشراير تبءر عند احملدثُت، منظرية االع -ُ
 النوادر.، دار قءسم عمر حءج دمحمالضعيف بُت احملدثُت كالفقهء ،  منهج تقوية احلديث -ِ
 ، دار النوادر .مشٌء  األامسرالعتبءر يف علـو احلديث الشريف، ا -ّ
 ، مكتبة الرشد.دلرتضى الزين أمحدا منهج احملدثُت يف تقوية األحءديث احلسنة كالضعيفة، -ْ
 ، مكتبة ابن تيمية.طءرؽ عوض هللا، يف تقوية األحءديث ابلشواىد كادلتءبعءت اإلرشءدات -ٓ
 لذاتو كلغَته، خءلد الدريس، أضوا  السلف. احلديث احلسن -ٔ
، ادلنعم سليمادلتقدمُت كادلتأخرين ، عمرك عبداحلسن مبجموع الطرؽ يف ميزاف االحتجءج بُت  -ٕ

 بدكف انشر.
، ْتث مقبوؿ عبدالسالـ أبو امسحة، كقرائن جربه ادلنجرب حكمءن  منزلة احلديث الضعيف ظءىران  -ٖ

 ـ، كمنشور يف الشبكة.ََُِللدراسءت اإلسالمية،  ةللنشر يف اجمللة األردني
 وضعفها: ،وحسنها ،صح  األحاديث -8

 احلديث الصحيح:
، مكتبة عبدالكرمي بن إامسءعيل صبءحكمنهج علمء  احلديث يف التصحيح، احلديث الصحيح  -ُ
 الرشد.
، يوسف اللحيءينل كعلل األحءديث، اخلرب الثءبت، قواعد ثبوتو، مع أصوؿ يف علم اجلرح كالتعدي -ِ

 دار الوطن.
 عتز اخلطيب، مؤسسة أركقة للدراسءت.، ميف منءىج احملدثُت كاألصوليُت دراسةه  ،قبوؿ احلديث -ّ
بدكف ، عمر بن حسن فالتو صحيح الغريب عند اإلمءـ الًتمذم،احلديث الصحيح كاحلديث ال -ْ
 انشر.

 احلديث احلسن:
 كلغَته، خءلد الدريس، أضوا  السلف.احلديث احلسن لذاتو  -ُ
، ادلنعم سليم، عمرك عبدادلتقدمُت كادلتأخريناحلسن مبجموع الطرؽ يف ميزاف االحتجءج بُت  -ِ

 بدكف انشر.



احتول على خالصة ، لقوؿ احلسن يف كشف شبهءت حوؿ االحتجءج ابحلديث احلسنا -ّ
 ، مكتبة أنوار مكة.يخ األلبءين، أمحد بن إبراىيم بن أيب العينُتإجءابت الش

 :مبراتبو احلديث الضعيف
، مكتبة دار ادلنهءج، كمل أذكر الكتب عبدالكرمي اخلضَتحلديث الضعيف كحكم االحتجءج بو، ا -ُ

 اليت ْتثت االحتجءج ابلضعيف مع كثرهتء، ألنو ليست من مبءحث علـو احلديث ادلبءشرة.
 ، مكتبة الرشد.السلميعبدالرمحن احلديث ادلنكر عند نقءد احلديث،  -ِ
 ، دار النوادر.عبدالسالـ أبو امسحةكتءب علل احلديث البن أيب حءًب، احلديث ادلنكر يف   -ّ
 ، دمحم بن تركي الًتكي، دار العءصمة.احلديث ادلنكر كداللتو عند اإلمءـ الًتمذم -ْ
 ، دار ادلنهءج.عمر فالتةالوضع يف احلديث،  -ٓ
 بدكف انشر.دعيليج، الوضع يف احلديث، مبءرؾ ال -ٔ
 ، دار النفءئس.دمحم األشقريف احلديث النبوم،  الوضع -ٕ
 الوضع يف احلديث كجهود العلمء  يف مواجهتو، دمحم بن سعيد رسالف، دار الفرقءف. -ٖ
 الوضع يف احلديث، سيد الغورم، دار ابن كثَت. -ٗ

 : ، كاختالؼ احملدثُت، كأسءنيد العلـو األخرلمنءىج قبوؿ احلديث
 ، عدانف اخلضر، دار النوادر.ادلوازنة بُت منهج احلنفية كمنهج احملدثُت يف قبوؿ األحءديث كردىء -ُ
 منهج احلنفية يف نقد احلديث، كيالين خليفة، دار السالـ. -ِ
دراسة نقدية مقءرنة حوؿ أسبءب االختالؼ يف قبوؿ األحءديث أسبءب اختالؼ احملدثُت،  -ّ
 الدار السعودية.، خلدكف األحدب، كردىء

 ، فهد ادليموين، مكتبة أىل األثر.أسبءب االختالؼ يف التصحيح كالتضعيف عند احملدثُت -ْ
ىذا كقد بيػحثت طريقة كثَت من األئمة يف تصحيح أك إعالؿ األحءديث، كأمحد كابن ادلديٍت 

 رل منشورة يف الشبكة.كالبخءرم كالًتمذم، كغَتىم من ادلتقدمُت كادلتأخرين، كفيهء رسءئل مطبوعة، كأخ
لقواعد كادلسءئل احلديثية ادلختلف فيهء بُت احملدثُت كبعض األصوليُت، أمَتة الصءعدم، مكتبة ا -ٓ
 الرشد.
مركز اذلءدم ركشو،  ادلبءدئ األسءسية يف ضبط احلديث الصحيح عند أشهر الفرؽ اإلسالمية، -ٔ

 .الدراسءت اإلسالمية ابلقَتكاف
 ، عبدالرمحن السلمي، مركز منء .احملدثُت كعالقتو ابدلنءىج النقدية التءرخييةادلنهج النقدم عند  -ٕ



، إبراىيم أمُت البغدادم، منءىج احملدثُت يف نقد الركاايت التءرخيية للقركف اذلجرية الثالثة األكىل -ٖ
 ديب. -دار القلم

 ش، دار النوادر اللبنءنية.احلديثية، زليي الدين دركي التءرخييةادلوازنة بُت الركاية احلديثية  -ٗ
األصل العءـ يف األحداث التءرخيية، كتطبيقءتو يف النقد احلديثي، إبراىيم الالحم، مركز تدكين،  -َُ

 ضمن )ثالث رسءئل يف علـو احلديث(.
عزيز الطريفي، مكتبة دار ادلنهءج، كينظر معو: مء كتبو عبدهللا اجلديع يف أسءنيد التفسَت، عبدال -ُُ
 ( يف مبحث أسءنيد التفسَت.دلقدمءت األسءسية يف علـو القرآفكتءبو )ا
زلءضرة أسءنيد التفسَت، كمنهجية احلكم عليهء، حءًب العوين، زلءضرة صوتية منشورة يف  -ُِ

هنع هللا يضر، دلسءعد الطيءر، كتعقيبءت صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عبءس الشبكة، كينظر معهء مقءؿ: 
 يف ادلسألة. موضوعءتعبدهللا اجلديع على ادلقءؿ، كيف ملتقى أىل التفسَت عدة 

 مقدمة )السَتة النبوية الصحيحة(، أكـر العمرم، مكتبة العلـو كاحلكم. -ُّ
 ر يف الشبكة.اإلسنءد كأمهيتو يف نقد مركايت التءريخ اإلسالمي، عبدهللا احلمد، ْتث منشو  -ُْ
 الفرق بني منهج املتقدمني  واملتأخرين: -9
، دار ابن محزة ادلليبءرمادلوازنة بُت منهج ادلتقدمُت كادلتأخرين يف تصحيح األحءديث كتعليلهء،  -ُ

.  حـز
 .(ادلبحث الثءين من البءب الثءلث)، مكتبة الرشد، يطءلع إبراىيم الالحممقءرنة ادلركايت،  -ِ
كبيءف بطالف التفريق بُت ادلتقدمُت كادلتأخرين، أمحد  دلليبءرمالدكتور محزة ا ف رلءزفءتبيء -ّ

 ة.منشور يف الشبك الزىراين،
 ، منشور يف الشبكة.دمحم ابزموؿ، ردكدادلتأخرين منءقشءت ك ادلتقدمُت ك منهج  مصطلح -ْ
دكتوراه، منشورة يف ، رسءلة زايد خضٌَت ، منهج النقد احلديثي موازنة بُت ادلتقدمُت كادلتأخرين -ٓ

 الشبكة.
 ، زكراي بن غالـ قءدر، مكتبة ادلعءرؼ.األلبءين كمنهج األئمة ادلتقدمُت يف علم احلديث -ٔ
 دلتقدمُت كادلتأخرين، دمحم عيدك، دار أركقة.نشأة علم ادلصطلح، كاحلد الفءصل بُت ا -ٕ
لى احلديث من خالؿ دراسة ادلوازنة بُت منهج أئمة النقد ادلتقدمُت كسلءلفيهم يف احلكم ع -ٖ

 ـ.َُِٓ، رللة جءمعة القصيم، عصءـ السنءين، «أان مدينة العلم كعلي ابهبء»حديث 
محد العثمءف، دار الفرقءف،  كجوه ترجيح أحكءـ ادلتقدمُت على ادلتأخرين يف علل احلديث، -ٗ



 .منشور يف ذيل كتءبو احملرر يف مصطلح احلديث
دمحم خلف ، العلل كالتفصيل كخصءئص علمء  اجلمل كالتأصيلالفرؽ بُت خصءئص علمء   -َُ
 ْتث سلتصر منشور يف الشبكة.سالمة، 
 ءًب العوين، زلءضرة صوتية.، حاحتءد منءىج أئمة النقد كدعءكل اختالفهء -ُُ

كيف كلعبدهللا العبيالف كالـ يف ادلسألة يف مقدمة كتءبو )رد اجلميل يف الذب عن إركا  الغليل(، 
لبعض طلبة  كمقءالت أخرل كثَتة، نقءشءت كثَتة، ألمحد معبد، كسعد احلميد، كربيع ادلدخليالشبكة 

سبءب كنبز ابأللقءب، نسأؿ هللا السالمة ، كيف بعضو ككثَت من ادلنشور يف الشبكة ال طءئل حتتو ،العلم
 كالعءفية.

 :أو الدةاع عنها الطعون يف بعض أسانيد الصحيحني -91
يف متوف بعض األحءديث فليس ىنء موطن  كالفرؽ يتعلق بطعوف أىل األىوا  كىذا ابب طويل، أمء

 بيءنو، كأمء األسءنيد، فيطءلع فيو:
 ، حتقيق: خءلد القيسي، دار الصميعي.ابن عمءر الشهيدعلل صحيح مسلم، اإلمءـ  -ُ
 ، حتقيق: مقبل الوادعي، دار اآلاثر.لدارقطٍتالتتٌبع ، اإلمءـ ا -ِ
، حتقيق: سعد لدارقطٍت، اإلمءـ اعلل أحءديث أكدعهء البخءرم كتءبو الصحيحفيو بيءف جز   -ّ

 احلميد، دار الصميعي.
، حتقيق: مسعود الدمشقي احلءفظ أبو ،عمء أشكل الشيخ الدارقطٍت على صحيح مسلم األجوبة -ْ

 إبراىيم آؿ كليب، دار الوراؽ.
، حتقيق: علي العمراف، كدمحم عزير مشس، لغسءين، احلءفظ أبو علي اادلهمل كدتييز ادلشكل تقييد -ٓ

 دار عءمل الفوائد، يطءلع منو ابب )التنبيو على األكىءـ الواقعة يف ادلسندين الصحيحُت(.
، احلءفظ رشيد غرر الفوائد اجملموعة يف بيءف مء كقع يف صحيح مسلم من األحءديث ادلقطوعة -ٔ
 احلميد، دار ادلعءرؼ.حتقيق: سعد عدة حتقيقءت، منهء ، العطءرالدين 
 من مقدمة شرحو. (الفصل الثءمن كالتءسعيطءلع )، ابن حجر، احلءفظ فتح البءرم -ٕ
 ، مكتبة الرشد.ربيع ادلدخلي ،بُت اإلمءمُت مسلم كالدارقطٍت -ٖ
، من أكؿ حديث أيب التتبعاليت أعلهء الدارقطٍت يف كتءبو العلل كليست يف  أحءديث الصحيحُت -ٗ

، رسءلة مءجستَت القحطءينبن عبداذلءدم عبدهللا ىل هنءية حديث أيب سعيد اخلدرم، بكر الصديق إ



 منشورة يف الشبكة.
 ، دار الضيء .ابحو مصطفى سفيءفأبو  ،األحءديث ادلنتقدة يف الصحيحُت -َُ
ُُ- .  عبقرية اإلمءـ مسلم يف ترتيب صحيحو، محزة ادلليبءرم، دار ابن حـز
ترتيب كتءبو الصحيح كدحض شبهءت حولو، ربيع ادلدخلي، منشور يف منهج اإلمءـ مسلم يف  -ُِ
 الشبكة.
حوار علمي مع الدكتور ربيع حوؿ منهج احملدثُت النقءد القدامى  ،مء ىكذا تورد اي سعد اإلبل -ُّ

، كبُت ادلدخلي كادلليبءرم عدة صحيح مسلم أمنوذجءن  ،يف نقد األحءديث ، محزة ادلليبءرم، دار ابن حـز
 كْتوث، منشورة يف الشبكة. معءرؾ

 من منهج اإلمءـ مسلم يف عرض احلديث ادلعلل يف صحيحو، دمحم عوامة، دار اليسر. -ُْ
ركز البحوث األحءديث اليت أعلهء البخءرم كانفرد مسلم إبخراجهء، عبدهللا بن فوزاف الفوزاف، م -ُٓ

 .الشرعية، ّتءمعة القصيم
كمعو: اجملهولوف كمركايهتم كمركايهتم يف جءمعو الصحيح، ادلهملوف من شيوخ اإلمءـ البخءرم  -ُٔ

 .مش، دار األعالـ عداب احليف الصحيحُت، 
 الوحداف من ركاة الصحيحُت، كمركايهتم يف كتب احلديث، عداب احلمش، دار األعالـ. -ُٕ
 مركايت ادلختلطُت يف الصحيحُت، جءسم العيسءكم، مكتبة الصحءبة. -ُٖ
، أكـر منراكم، رسءلة ادلعءصرين حوؿ الصحيحُت بركايتهم للمختلطُت كالرد عليهءشبهة بعض  -ُٗ

 دكتوراه، منشورة يف الشبكة.
 ركاايت ادلدلسُت يف صحيح البخءرم، عواد اخللف، دار البشءئر اإلسالمية. -َِ
 ركاايت ادلدلسُت يف صحيح مسلم، عواد اخللف، دار البشءئر اإلسالمية. -ُِ
 سُت كمركايهتم يف صحيح البخءرم، فهمي عبدالرمحن، دار الكتب العلمية.كتءب ادلدل -ِِ
 .مركايت من رمي ابإلرجء  يف صحيح البخءرم، إدريس العيسءكم، دار الكتب العلمية -ِّ
، أدين دفءع عن الصحيحُت، ْتث يف ادلعءيَت العلمية اليت بٌت عليهء البخءرم كمسلم كتءبيهمء -ِْ
 شر كالتوزيعدار كشيدة للناحلجءر، 
 عن الصحيحُت، دمحم حيءين، ْتث منشور يف الشبكة. دفءعه  -ِٓ
على كتءب إامسءعيل الكردم ادلوسـو بػ "ضلو تفعيل قواعد نقد منت  ان ردفءعءن عن الصحيحُت )د -ِٔ

 ، عمءد الدين للنشر كالتوزيع.صلءح دمحم العزاـ ،("سة تطبيقية لبعض أحءديث الصحيحُتاحلديث درا



منءذج من مركايت من خٌف ضبطهم يف صحيح البخءرم، دراسة تطبيقية، طءرؽ امعيتيق كدمحم  -ِٕ
 العوامي، دار الكتب العلمية.

 ، منشور يف الشبكة.حسن دمحم عبو جي، مركايت البصريُت عن معمر بن راشد يف الصحيحُت -ِٖ
دراسة تطبيقية، دمحم مءىر الركاة الذين تكلم فيهم أبو حءًب كركل ذلم البخءرم يف صحيحو،  -ِٗ

، رسءلة مءجستَت، منشورة يف الشبكة.  ادلظلـو
رجءؿ صحيح مسلم الذين تكلم فيهم أبو حءًب الرازم يف كتءب اجلرح كالتعديل، دمحم فوزم  -َّ

 السرحي، رسءلة مءجستَت، منشورة يف الشبكة.
عطوة القرينءكم، رسءلة فيهم ابن عدم يف كتءبو الكءمل، رجءؿ صحيح البخءرم الذين تكلم  -ُّ

 مءجستَت، منشورة يف الشبكة.
، رسءلة رجءؿ الصحيحُت الذين تكلم فيهم ابن حبءف يف كتءبو  اجملركحُت، محءدة فراكنة -ِّ

 مءجستَت، منشورة يف الشبكة.
: دراسة تطبيقية على من تكلم فيهم من رجءؿ قوالو النقديةأثر بدعتو على أاجلوزجءين ك  -ّّ

 نواؿ فتحي عبدربو، رسءلة مءجستَت، منشورة على الشبكة.، الصحيحُت
الدراسءت  ، فءيز أبو عمَت كدمحم طوالبة، منشور يف رللةالركاة ادلتهموف ابلنصب يف الصحيحُت -ّْ

 .ـََِٖ، ّالعدد، ْرللد اإلسالمية يف اجلءمعة األردنية، 
يف األسءنيد  مهمة ْتوثعدة الشبكة، كفيو  يف، منشورة (االنتصءر للصحيحُت)ْتوث مؤدتر  -ّٓ
 .كيف ادلتوف
كحيتوم من البحوث شلء لو عالقة انفذ محءد، مكتبة الرشد، قرة العيوف بتوثيق األسءنيد كادلتوف،  -ّٔ

 الصحيحُت: سءنيد أب
 .ركبة على مركايتو يف الكتب الستةأثر اختالط سعيد بن أيب ع* 
 .حيحيهمءإامسءعيل بن أيب أكيس يف ميزاف النقءد، كموقف الشيخُت منو يف ص *
 .يهم، دراسة تطبيقية على الصحيحُتشيوخ معمر بن راشد كتالميذه ادلضعف ف *

فق على إخراج حديثهم مدلوؿ مصطلح )ال حيتج بو( عند أيب حءًب، دراسة تطبيقية على الركاة ادلت* 
 .يف الصحيحُت

 .حيحوءع الركاة من الشيوخ، دراسة تطبيقية على أسءنيد أخرجهء البخءرم يف صنفي النقءد امس* 
 .رأب الصدع ألحءديث ادلتهمُت ابلوضع شلن انفرد هبم البخءرم عن مسلم* 



 .ءد، كدراسة مركايتو يف صحيح مسلمسويد بن سعيد يف ميزاف النق* 
 ء فيو:ؤلف يف كتءبو السءبق، كشل كرجءذلمء، انفذ محءد، كغءلبو أدخلو ادلُتأحءديث الصحيح -ّٕ

 يف الصحيحُت اهتمهم ابن حبءف ابلوضع كضلوه. * ركاةه 
 * ادلوصوفوف ابجلهءلة من غَت الصحءبة يف رجءؿ صحيح اإلمءـ البخءرم.

ْتث منشور دراسة ألجوبة ابن حجر على انتقءدات الدارقطٍت على البخءرم، عءدؿ الزرقي،  -ّٖ
 .يف الشبكة، سلتصر جدان 

اإلسالـ اإلمءـ  أعالـتقومي النقد ادلوجو لصحيح البخءرم، عءدؿ ادلطريف، ْتث يف مؤدتر ) -ّٗ
 يف الشبكة. منشور ،(البخءرم منوذجءن 

رللة العلـو الشرعية ، عبدالرمحن العقل، أبرز الطعوف ادلعءصرة يف اجلءمع الصحيح للبخءرم -َْ
 ـ.َُِٕسبتمرب ، جءمعة القصيم

 لبعض البحوث حوؿ الصحيحُت يف مسألة االختالط كمء بعدىء.كقد سبقت اإلشءرة  
 لكثرهتء. منتقدة، مل أكردىء ُتمن أحءديث الصحيح أحءديث بعينهء كىنءؾ كتب كْتوث كثَتة يف

 .ادلطبعة العربية احلديثة، خليل مال خءطر، : مكءنة الصحيحُتالبءحث حوؿ الصحيحُت كيطءلع
 

ق ابلرجءؿ كاألسءنيد، كقد تركت ذكر رسءئل تتعلق بوجوهو من ىذه أىم الكتب كالرسءئل فيمء يتعل
 مل تطبع. لكوهنءأك  العلل، إمء لكوهنء من ادلسءئل الدقيقة جدان،

  



 القسم الثاني: منت احلديث
 
 / نقد املنت :9
 حيِت الثمءيل، دار عءمل الفوائد.، حتقيق: ابن القيم، يف الصحيح كالضعيف ادلنءر ادلنيف -ُ
 ، بدكف انشر.رمحو هللا مسفر الدميٍت، نقد متوف السنة مقءييس -ِ
 ، سلطءف الطبيشي، رسءلة دكتوراه، منشورة يف الشبكة.نقد ادلتوف يف كتب علل احلديث -ّ
 ، دار الداعي.دمحم لقمءف السلفيكمتنءن، اىتمءـ احملدثُت بنقد احلديث سندان  -ْ
 ، مكتبة الرشد.صلم خلف، ُتمطءعن ادلستشرقنقد ادلنت بُت صنءعة احملدثُت ك  -ٓ
يف نقد منت احلديث النبوم الشريف، دمحم اجلوايب، نشر مؤسسءت عبدالكرمي بن جهود احملدثُت  -ٔ

 عبدهللا، تونس.
 ، دار اآلفءؽ اجلديدة.د ادلنت عند علمء  احلديث النبوم، صالح الدين األدليبمنهج نق -ٕ
، جز  مقتطع من رسءلة علمية، وزة الكورالنبوية، ميف نقد متوف األحءديث منهج احملدثُت  -ٖ

 منشور يف الشبكة.
  دار احملدث.، ءلد الدريس، خنقد ادلنت احلديثي كأثره يف احلكم على الركاة -ٗ

، ّّ، عُٕجءمعة أـ القرل، ج، بدر العمءش، رللة أشهر كجوه نقد ادلنت عند ابن تيمية -َُ
 ق، منشور يف الشبكة.ُِْٔ

، نقد منت احلديث عند األلبءين من خالؿ كتءبو سلسلة األحءديث الضعيفة كادلوضوعةمقءييس  -ُُ
 ، رسءلة دكتوراه، منشورة يف الشبكة.عبداجمليد مبءركية

، رللة العلـو الشرعية فتح الدين بيءنوين، يف كأكجهو،أسبءب استشكءؿ منت احلديث الشر  -ُِ
 .ىُُّْشواؿ  ،ُٕعجءمعة اإلمءـ دمحم بن سعود  

اخلطيب، الشبكة  معتز، ، دراسة يف منءىج احملدثُت كاألصوليُترد احلديث من جهة ادلنت -ُّ
 العربية لألْتءث.

 ، سلطءف العكءيلة، دار الفتح.نقد احلديث ابلعرض على الوقءئع كادلعلومءت التءرخيية -ُْ
 مركز منء .، مجيل فريد أبو سءرة، أثر العلم التجرييب يف كشف نقد احلديث النبوم -ُٓ
 نقد ادلنت عند الصحءبة: دراسة تطبيقية يف أحءديث الصحيحُت، لعمءر احلريرم، ْتث منشور -ُٔ



 .يف الشبكة
كادلتأخرين يف رسءئل علمية، بعضهء ئمة احلديث ادلتقدمُت عند عدد من أ (ادلنت نقد)كقد ْتث 

 منشور يف الشبكة.
 ادلشككُت.ابب صيءنة السنة كالرد على  كيتنءزع ىذا البءب:

 / الرواي  ابملعىن: 2
.عبدالرزاؽ الشءجيي كالسيد نوحج احملدثُت يف الركاية ابدلعٌت، منءى -ُ  ، دار ابن حـز
 كأثرىء يف ادلركايت كاحلكم على الركاة، بلخَت حيدىب، مكتبة دار األمة. ركاية احلديث ابدلعٌت -ِ
 ، دار اليسر.دمحم عوامةظرم كالواقع العملي، ركاية احلديث ابدلعٌت بُت احلكم الن -ّ
 اختالؼ ادلتوف بُت االضطراب كالركاية ابدلعٌت، حلمد العثمءف، دار الفرقءف. -ْ
، مكتبة العلـو كاحلكم. -ٓ  الركاية ابدلعٌت يف احلديث النبوم كأثرىء يف الفقو اإلسالمي، عبداجمليد بَـت
ـ، ََِّ، ِ، عُٗ، رللة جءمعة دمشق، ـسر الشمءيلايلل النءشئة عن الركاية ابدلعٌت، الع -ٔ

 منشور يف الشبكة.
ق، ُِْٔ، ِّاجلمعية الفقهية السعودية، عددرللة خءلد الركيتع، ابدلعٌت، ركاية احلديث كاألثر  -ٕ

 يف الشبكة. ْتث منشور
ث دراسءت الركاية ابدلعٌت أثرىء كتطبيقءهتء عند احملدثُت، يسرل سعد عبدهللا، رللة معهد كْتو  -ٖ

 .ٗالعءمل اإلسالمي، عدد 
 .(القص  واحتادىا تعدد)، ك(اختصار احلديث)كيدخل يف ىذا البءب: 

 كينظر فيو: 
رللة العلـو الشرعية، جءمعة القصيم، سليمءف السعود، الستنبءط، أثر اختصءر منت احلديث يف ا -ُ
 يف الشبكة. منشورـ. َُِٓ
رلتى زلمود بٍت  ، شكءؿ بُت الركاايتإلكأثره يف نشو  اكصلتو بعلم العلل  اختصءر احلديث -ِ
 منشور يف الشبكة.ْتث ق. ُّْٔ، شعبءف ُ،عُِرللة جءمعة الشءرقة، ـكنءنة، 

 :(تعدد القصة كاحتءدىء)كينظر يف 
 ، دار العقيدة.منصور الصقعوبنبوية بُت احتءد القصة كتعددىء، الوقءئع ال -ُ
 ، أركقة للنشر.محزة البكرمءدثة يف ركاايت احلديث النبوم، تعدد احل -ِ



 ، دار النوادر اللبنءنية.مءجد العليومت احلديث النبوم، تعدد ركااي -ّ
، رللة التجديد، اجلءمعة عءدؿ الزرقيى تعدد القصة يف احلديث النبوم، إشكءلية احلمل عل -ْ

 لشبكة.ـ، منشور يف آَُِ، ّٖ، عُٗاإلسالمية مبءليزاي، ـ
 / خمتلف احلديث:  4
 التعءرض يف احلديث، لطفي الزعَت، مكتبة العبيكءف. -ُ
 ، دار الفضيلة.أسءمة خيءطاحملدثُت كاألصوليُت كالفقهء ،  سلتلف احلديث بُت -ِ
.ود احملدثُت فيو، دراسة نقدية؛ اذلءدم ركشوسلتلف احلديث كجه -ّ  ، دار ابن حـز
 ، دار النوادر.انفذ محءداحلديث بُت الفقهء  كاحملدثُت ، سلتلف  -ْ
 ، مكتبة دار ادلنهءج.الفوزاف بن فوزاف عبدهللاسلتلف احلديث عند اإلمءـ أمحد،  -ٓ
 د ابن عبدالرب، لعبدهللا احلمءدم. دار كنوز أشبيليء.سلتلف احلديث عن -ٓ
 ، يف القدمي كاحلديث.كالبحوث فيو كثَتة 

 / غريب احلديث:ْ
 غريب احلديث كعنءية ادلسلمُت بو، دمحم ابزموؿ، دار االستقءمة. -ُ
 معءجم غريب احلديث كاألثر، السيد الشرقءكم، مكتبة  اخلءصلي. -ِ
 القوؿ احلثيث يف غريب احلديث، ملفي الشهرم، دار احملدثُت، ضمن رلموع حديثي. -ّ
ضمن ْتوث ملتقى   بندر العبديل،ف كنشأتو، كمنءىج ادلصنفُت فيو، علم غريب احلديث، تعري -ْ

 كلية الشريعة، جءمعة القصيم .
  الشيبءف، زلءضرات مرئية.ل يف غريب احلديث كالتعريف بو، دمحممدخ -ٓ

  



 القسم الثالث: التاريخ
 
 اتريخ تدوين السن  والرد على املشككني: -9

 اتريخ السنة:
 ، دار الفكر.اخلطيب عجءج دمحمالسنة قبل التدكين،  -ُ
لرائسة العءمة إلدارة ، دمحم أبو زىو، أك عنءية األمة اإلسالمية ابلسنة النبوية ،احلديث كاحملدثوف -ِ

 .البحوث العلمية كاإلفتء 
 ، مكتبة العلـو كاحلكم.أكـر العمرم ،ْتوث يف اتريخ السنة -ّ
 ، جءمعة الكويت.يلس النشر العلم، رلحءكم ادلطَتم ،اتريخ تدكين السنة -ْ
 رمحو هللا، مكتبة دار ادلنهءج. لزىراينا بن مطر دمحم ،السنةتدكين  -ٓ
 ، منشور يف الشبكة.عبد هللا الرحيلي ،السنة النبوية كعنءية السلف هبءتوثيق  -ٔ
 ، دار نور ادلكتبءت.دمحم الغرسي ،كتدكينءن  السنة النبوية حجيةن  -ٕ
 منشور يف الشبكة.ْتث تدكين السنة يف القركف الثءين كالثءلث كالرابع للهجرة، دمحم بنكَتاف،  -ٖ
 حءًب العوين، زلءضرات صوتية.اتريخ نشو  مصنفءت السنة،  -ٗ

 .اآلٌب كيطءلع كتءب األعظمي
 الرد على ادلشككُت:

 ، عءمل الكتب.دلعلمياألنوار الكءشفة، العالمة عبدالرمحن ا -ُ
 ، ادلكتب اإلسالمي.مصطفى األعظميكاتريخ تدكينو، احلديث النبوم،  اسءت يفدر  -ِ
 دالغٍت عبداخلءلق، دار الوفء .عب ،حجية السنة -ّ
  دفءع عن السنة، دمحم دمحم أبو شهبة، مكتبة السنة. -ْ
 ، ادلكتب اإلسالمي.مصطفى السبءعي، ة كمكءنتهء يف التشريع اإلسالميالسن -ٓ
، دار عمءد السيد الشربيٍت، ، منءقشتهء كالرد عليهءيف كتءابت أعدا  اإلسالـ النبوية السنة -ٔ
 اليقُت.
، اجلمعية العلمية السعودية للدراسءت الفكرية خءلد أاب اخليلكعلـو احلديث، االجتءه العقلي  -ٕ

 ادلعءصرة.



 .تثبيت حجية السنة كنقض أصوؿ ادلنكرين، أمحد السيد، تكوين للدراسءت كاألْتءث -ٖ
 كتءب أيف السنة شك؟، أمحد السيد، مركز الفكر ادلعءصر.  -ٗ

 ربين أك ادلدخلي أك أمحد الغريب، أك غَتىء.يف حجية خرب اآلحءد، ككتءب اجل مء كتبكيطءلع 
ت على ادلستشرقُت يف بعض ادلسءئل فكثَتة للغءية، كليس ىذا موطن سردىء، كأمء أمء الكتب اليت ردٌ 

 منءىج احملدثُت فستأٌب.الكتب اليت تكلمت عن 
 تطور مصطلح احلديث، واترخيو: -2

 الصالح:ابن مقدمة تبت قبل كيطءلع فيو: أىم الكتب اليت كي 
كءدلبءحث ادلوجودة يف الرسءلة للشءفعي، كمقدمة الدارمي لسننو، كمسلم لصحيحو، كرسءلة أيب داكد   

-ة الًتمذم لسننو )العلل الصغَت( ، كخءدت-كقد كتبت حوذلء نقءشءت ال حتضرين اآلف -إىل أىل مكة
كإطالؽ القوؿ أبنو –، ٍب يبدأ بكتءب الرامهرمزم )احملدث الفءصل( -كليدمن النظر يف شرحو البن رجب

يف علم الركاية للخطيب فمعرفة علـو احلديث للحءكم، فءلكفءية ، -يف مصطلح احلديث خءصة، فيو نظر
ككتب الرجءؿ، إذ ىي العمدة يف ىذا  كالتواريخ احلديثية البغدادم، كاألصل أف يطءلع كتب السؤاالت

 البءب.
 .دمحم ادلختءر كلد اابه، دار الكتب العلمية ،اتريخ علـو احلديث الشريف يف الشرؽ كادلغرب -ُ
 ، منشور يف الشبكة.أنس النءبلسيل الصحءبة لعلم اجلرح كالتعديل، أتصي -ِ
 ، دار اذلجرة.عوينحءًب الادلنهج ادلقًتح لفهم ادلصطلح،  -ّ
 قًتح، أمحد الزىراين، دار اإلمءـ مءلك.حبذا كيس احلءفظ، قرا ة نقدية يف كتءب ادلنهج ادل -ْ
، دار ابن عبدالرمحن زلجويباجلرح كالتعديل البن أيب حءًب،  ادلصطلح احلديثي من خالؿ كتءب -ٓ

.  حـز
كأثره يف احلكم على الركاة كعلى ، أثره يف معرفة أنواع علـو احلديثالسرب عند احملدثُت ك  -ٔ

 بدالكرمي جراد، مكتبة دار البيءف.، عادلركايت
، ُ، عِٗرللة جءمعة دمشق، ـأثر الصحيحُت يف تقعيد علـو احلديث، لعمءر احلريرم،  -ٕ
 .يف الشبكة ْتث منشورـ، َُِّ
يف شءملة ة اترخيية ة لدراساحلءجة مءسٌ ىنءؾ رسءئل متعددة يف ىذا البءب، لكنهء مل تينشر لألسف، ك ك 
 .كاترخيو علم مصطلح احلديثتطٌور 



 واقع الرواي  يف عصر األئم : -4
 .فيو قليلةادلطبوعة ىذا ابب شريف كالبحوث 

 مة اجلرح كالتعديل البن أيب حءًب،كتقد : احملدث الفءصل للرامهرمزم،من الكتب الًتاثية فيو يطءلعك 
 الًتمذم، البن رجب.كشرح علل 

 صغَتة. ، دار ادلآثر، رسءلةمرزكؽ الزىراينقلة يف طرؽ حتمل احلديث كنقلو، إمتءع ادل -ُ
 ، دار التوحيد.موفق عبدالقءدرثيق النصوص كضبطهء عند احملدثُت، تو  -ِ
عبدهللا دمحم حسن، مطبوعءت الوعي ، جهود علمء  احلديث يف توثيق النصوص كضبطهء -ّ

 ، الكويت.اإلسالمي
 ، دار الفرقءف.حملدثُت، دمحم بن سعيد رسالفضوابط الكتءبة عند ا  -ْ
 الدين. رات صوتية لعدانف أبو سعدمنهج احملدثُت يف كتءبة احلديث، زلءض -ٓ
 ، جءئزة ديب الدكلية للقرآف الكرمي.دمحم العشمءكماحملدثُت،  فن ادلذاكرة عند -ٔ
 ، دار إيالؼ الدكلية.عواد اخللفدلذاكرة كأمهيتهء عند احملدثُت، ا -ٕ
أنواع ادلذاكرة عند احملدثُت، آاثرىء كالفوائد ادلًتتبة عليهء، عبدالرزاؽ أبو البصل، رللة جءمعة   -ٖ

 ـ.ََِٓ، ُ، عُِدمشق، ـ
 ، ْتث منشور يف الشبكة. السريعادلذاكرة عند احملدثُت، دمحم -ٗ

 ، مؤسسة الكتب الثقءفية. حيءينب عند احملدثُت، أثره كأمهيتو، دمحمنتخءاال -َُ
 .عبدهللا بن عبدالرحيم البخءرم، دار أضوا  السلف ادلصرية ضبط كتءبة احلديث كإصالحهء، -ُُ
الراكم كادلركم، سليمءف السعود، رسءلة علمية  كالكتءب كأثره يف اختالؼ التحديث من احلفظ -ُِ

 غَت منشورة.
)النقد يف عصر الركاية( مقءرنة ادلركايت، إبراىيم الالحم، مكتبة الرشد، يطءلع: الفصل الرابع  -ُّ

 من البءب األكؿ.
خءصة من كتءب الضعفء  الكبَت للعقيلي، كاجلرح  ،النظر دائمءن يف تراجم احملدثُت طءلب العلم كديعن

 كالتعديل البن أيب حءًب، كاتريخ بغداد للخطيب، كهتذيب الكمءؿ للمزم.
 يخ احلديثية، كالسؤاالت.كىذا البءب طويل البد فيو من القرا ة ادلستمرة يف كتب التوار 

 



 اتريخ التصنيف ومناىج احملدثني: -3
كيينظر فيمء  كتب أك رسءئل علمية، عنو  إال ككتبت  ينكىذا ابب كاسع، كقٌل عءمل من العلمء  ادلشهور 

قدمء  يف شركط أصحءب الكتب الستة، كشركط األئمة الستة البن طءىر، كشركط األئمة علمء  الكتبو ال
دراسة تطبيقية، دمحم عبدالرزاؽ  شرط الراكم كالركاية عند أصحءب السنن، للحءزمي، ككتءب:اخلمسة 

 .أسود، دار طيبة
 :مؤلفيهءدكف تراجم من الكتب ادلعءصرة، ة ابلكتب الستكأشَت يف ىذا ادلبحث إىل بعض مء يتعلق  

 
 : حول مصنفات علم احلديث أ/ كتب عام 

 ، حتقيق: دمحم ادلنتصر الكتءين، دار البشءئر اإلسالمية.لكتءينجعفر االرسءلة ادلستطرفة، دمحم بن  -ُ
، دمحم عبدالرمحن ادلبءركفورم، حتقيق: عبدالعليم البستوم، فوائد يف علـو احلديث ككتبو كأىلو -ِ

 مكتبة دار ادلنهءج، كىي مقدمة ادلبءركفورم لشرحو )حتفة األحوذم شرح جءمع الًتمذم(.
من بداية ادلنتصف الثءين للقرف الرابع عشر اذلجرم، كإىل هنءية الربع  النبوية، التصنيف يف السنة -ّ

 ، مؤسسة الرايف.خلدكف األحدباألكؿ من القرف اخلءمس عشر اذلجرم، 
 ء حلقهء من أعمءؿ، حيِت الثمءيل، مكتبة ادلزيٍت.الكتب الستة كم -ْ
 ب.ادلدخل إىل دراسة الكتب الستة، مءىر مهرات، دار اللبء -ٓ
 إسحءؽ آؿ إبراىيم، بدكف دار نشر. األصوؿ الستة، ركاايتو كنسخهء، دمحم -ٔ
الكتب الستة، كأشهر شركحهء كحواشيهء كأبرز الدراسءت ادلعءصرة عليهء، عبدالعزيز الشءيع، دار  -ٕ

 قرطبة، يصدر قريبءن.
 كتب السنة كرجءذلء، دمحم الشطي كعبدهللا حسن، ادلكتبة العءمرية.  -ٖ
 ، حءًب لعوين، زلءضرات صوتية.منءىج كتب الصحءح كالسنن -ٗ

 ، زلءضرات صوتية.ءًب العوين، حةمصءدر السنة النبوي -َُ
كي، ككتءب سعد احلمٌيد، كتءب دمحم بن تركي الًت مثل   ،(منءىج احملدثُت)تب حوؿ كيطءلع مء كي 

 ايسر الشمءيل.ككتءب 
 ب/ البخاري:

 م كجءمعو الصحيح، خلدكف األحدب، دار األمة.اإلمءـ البخءر  -ُ



حيحو كركاايتو دراسءت يف البخءرم كصمة اإلسالمية بو شرقءن كغرابن )اجلءمع الصحيح كعنءية األ -ِ
 .دين رستم، دار البشءئر اإلسالميةدمحم زين العءب، كمستخرجءتو كشركحو(

مجعة فتحي عبداحلليم، مطبوعءت كزارة  ركاايت اجلءمع الصحيح كنسخو، دراسة نظرية تطبيقية، -ّ
 .األكقءؼ القطرية

دار  ،شفء  علي الفقيو، ركاايت اجلءمع الصحيح لإلمءـ البخءرم، ركاية أيب ذر اذلركم منوذجءن  -ْ
 .ادلأموف
 عءدات اإلمءـ البخءرم يف صحيحو، عبداحلق اذلءمشي، دار البشءئر اإلسالمية. -ٓ
 .ابشنفر، دار ابن حـزمنهج اإلمءـ البخءرم يف عرض احلديث ادلعلوؿ، سعيد  -ٔ
 ، دار األنصءر.إبراز صنعة احلديث يف صحيح البخءرم كاجب الوقت، مءىر الفحل -ٕ
اإلسالـ اإلمءـ  أعالـخءرم، دمحم زين العءبدين رستم، ضمن ْتوث مؤدتر ادلدخل إىل صحيح الب -ٖ

 ، منشور يف الشبكة. (البخءرم منوذجءن 
اإلسالـ  أعالـ، ْتث يف مؤدتر )محد فءرس السلـو، ألمنهج اإلمءـ البخءرم يف أتليف الصحيح -ٗ

 يف الشبكة.( منشور اإلمءـ البخءرم منوذجءن 
تراجم صحيح البخءرم، عبدهللا بن فوزاف الفوزاف، رللة جءمعة أـ  إشءرات النقد احلديثي يف -َُ

 ق، منشور يف الشبكة.ُّّْ، زلـر ٓٓالقرل، ع
الوجيز إىل مء يف تراجم البخءرم من حديث، عبدالعزيز اجلءسم، رللة جءمعة ادللك سعود،  -ُُ

 ق، منشور يف الشبكة.ُِْٓ، ُٕـ
 السليم، زلءضرات مرئية. خءلدرم كمسلم يف صحيحيهمء، منهج البخء -ُِ

كشرح تراجم أبواب  كتراجم البخءرم للبلقيٍت، أمء تبويبءتو ففيهء عدة كتب، كءدلتوارم البن ادلنَت، 
  شرحو. ، كينظر كالـ ابن حجر يف مقدمةكلب اللبءب للهءمشي، كغَتىءالبخءرم، للشءه الدىلوم، 

 ج / مسلم: 
 طوالبة، دار عٌمءر.اإلمءـ مسلم كمنهجو يف صحيحو، دمحم  -ُ
، دار مشهور حسن سلمءف، ثره يف علم احلديثأالصحيح ك  اإلمءـ مسلم بن احلجءج كمنهجو يف -ِ

 الصميعي.
ادلدخل إىل صحيح اإلمءـ مسلم بن احلجءج، دمحم دمحمم النورسءين، مشركع قرا ة كامسءع الكتب  -ّ

 التسعة، كزارة األكقءؼ، الكويت.



 .أيضءن  كمعركتو مع ادلدخلي، كتقدـ ذكر كتءب دمحم عوامة ـ ذكر كتءب ادلليبءرمكتقدٌ 
 د/أبو داود:

العنءية قيق: دمحم الصبءغ، ادلكتب اإلسالمي، كينبغي حترسءلة أيب داكد يف كصف سننو،  -ُ
 ابإلشكءالت الواردة فيهء، كقد شرحهء عدد من ادلعءصرين، ككتبت عنهء يف الشبكة مقءالت.

طءىر السلفي، حتقيق دمحم راغب الطبءخ،  احلءفظ أبوحو للخطءيب، يب داكد كشر أضءئل سنن ف -ِ
 .دار ادلقتبس

، مشركع قرا ة كامسءع الكتب التسعة، كزارة النورسءين مدمحم دمحمدلدخل إىل سنن اإلمءـ أيب داكد، ا -ّ
 األكقءؼ، الكويت.

 رمحو هللا، بدكف انشر، مرفوع على الشبكة. دمحم لطفي الصبءغو، حيءتو كسننأبو داكد  -ْ
 إبراىيم العبيكي، زلءضرات مرئية.منهج أصحءب السنن،  -ٓ

 ى / الرتمذي:
 ، دار الفتح.عٌداب احلمشو اجلءمع، اإلمءـ الًتمذم كمنهجو يف كتءب -ُ
ارة ادلدخل إىل جءمع الًتمذم، الطءىر األزىر خذيرم، مشركع قرا ة كامسءع الكتب التسعة، كز  -ِ

 األكقءؼ، الكويت.
 و كبُت الصحيحُت، نور الدين عًت، دار البصءئر.اإلمءـ الًتمذم كادلوازنة بُت جءمع -ّ

 ك/ النسءئي:
 .، مكتبة ادلعءرؼديءف أبو بكرإعمر ، اإلمءـ النسءئي ككتءبو اجملتى -ُ
.، ااإلمءـ النسءئي كمنهجو يف السنن -ِ  ذلءدم ركشو، دار ابن حـز
ادلدخل إىل سنن النسءئي، دمحم دمحمم النورسءين، مشركع قرا ة كامسءع الكتب التسعة، كزارة  -ّ

 األكقءؼ، الكويت.
 ز/ ابن مءجو:

 ة الرقي، دار أطلس اخلضرا .فءضل احلمءدـ ابن مءجو، منهج اإلمء -ُ
 احلءجة دلن يطءلع سنن ابن مءجو، دمحم عبدالرشيد النعمءين.مء دتس إليو  -ِ
ادلدخل إىل سنن ابن مءجو، نور الدين مسعى، مشركع قرا ة كامسءع الكتب التسعة، كزارة  -ّ

 األكقءؼ، الكويت.



نشرة لكتءب اذلءمشي عن عءدات البخءرم، ككتءابن  يف الكويت، كدلشركع )قرا ة كامسءع الكتب التسعة(
 عن ادلوطأ، ككلهء منشورة على الشبكة. 

***************** 
 ***** 

 
 

دليل مؤلفءت احلديث الشريف ، كمن أراد االستزادة فلَتاجع )بعوف هللا كتوفيقو مجعوىذا مء تيسر 
، ككتءب دمحم خَت رمضءف يوسفكصالح الدين حفٍت ك  زلي الدين عطية( مجعو: ادلطبوعة القددية كاحلديثة

سيد ( لمصءدر احلديث كمراجعو))ادلعجم ادلصنف دلؤلفءت احلديث النبوم( حملمد خَت رمضءف يوسف، ك
، كقد كتب أىل احلديث ادلطبوعة مرتبة على القركف)عبد ادلءجد الغورم، ك ( منشور يف موقع مجهرة العلـو

 كثَتة.  فءتت ىذه الكتب مؤلفءت صدرت بعدىء
مبراسليت، كلو مٍت كمن رأل كتءابن مطبوعء أك منشوران يف الشبكة، جتب إضءفتو ذلذه القءئمة، فليتكـر 

 الدعء  كالشكر.
 

  نفسو :مجعو ل
 دمحم بن صءحل الشيبءف

Shayban485@hotmail.com 
 

 :تنبيو
قرا ة ىذه الكتب كلهء ليست شرطءن يف إجءدة التخريج كاحلكم على األحءديث، كذلك أين رأيت  

عن االستفءدة من علـو احلديث، كىو ظنهم أف القدرة على دراسة  كثَتين يقعوف يف خطأ يعيقهم
األحءديث كخترجيهء كاحلكم عليهء، مشركط ابلتوسع يف تتبع الكتب ادلعءصرة، فيفنوف األعمءر يف اجلوانب 
النظرية، كاألكىل أف يتوسع طءلب العلم يف التدريب كالتخريج كاحلكم على األحءديث، كفقو احلديث، فإنو 

ن يريد التوسع يف بعض دل، كإمنء ىذه القءئمة للمتخصص أك يف ذلك مء ال يتعلمو يف الكتب النظرية يتعلم
 كهللا ادلوفق كادلعُت. ادلسءئل.


