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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

 به أمجعني، وبعد: اصحأعليم العظيم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله و الاحلمد هلل  
فهذا هو اجلزء السادس من "تكملة مؤلفات احلديث الشريف"، وفيه تتبع ملا استجدَّ من كتب 

املفيدة والنادرة يف    واملقاالت   قليل من البحوث و ،  فيها  حول علوم احلديث، ورسائل نوقشت
كتب  وثالثة  التكملة،  هذه  يف األجزاء السابقة من  استدراك على ما فاتين قيده  مع  موضوعاهتا،  

ملؤلفات   املصنف  املعجم  الشريف،  احلديث  مؤلفات  دليل  هي:  نفسه،  املوضوع  يف  أخرى 
 . احلديث الشريف، الدليل اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف

، مث عامني قبله، وبعض ما  هـ(  1442عام )ذا اجلزء هو إصدارات  هوأكثر ما حيتوي عليه  
 هـ.  1443نشر يف شهر هللا احملرم من عام 

كل للفهرسة الوصفية  من امع إيراد البياانت الالزمة    رتب على حروف املعجم،وهو مسرد، م
  ، يف الغالب.كتاب 

يستجد من كتب ورسائل حول هذا العلم العظيم، أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقين ملتابعة ما  
وأن ينفع به، ويتقبله خالًصا لوجهه  وحميب احلديث الشريف عامة،  ألقدمه إلخواين الباحثني  

 . وال توفيق إال منه، سبحانه ،قوة إال به حول والالكرمي، وال 
 

 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ  1443صفر  8
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 )أ( 
يوسف    /اآلاثر )ت  أليب  األنصاري  إبراهيم  بن  الرمحن  هـ(  182يعقوب  لطيف  حتقيق  ؛ 

 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -البهرائجي القامسي.
 )وهو أحد رواايت مسند اإلمام أيب حنيفة(. 

  
 اآلاثر االحتسابية يف مصنف اإلمام عبدالرزاق الصنعاين رمحه هللا.

العايل   املعهد  القرى،  دراستها يف  أم  جبامعة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  هـ،    1441لألمر 
 م، ... 2020

 
اآلاثر املوقوفة املخالفة لألحاديث املرفوعة يف الظاهر يف أبواب الطهارة والصالة: دراسة  

م    2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -حممد بن سعيد الدوسري.نظرية تطبيقية/  
 )دكتوراه(. 

 
يف داب  اآل و   االجتماعية  النبوية  يف أالسنة  هللاإالدعوة    ثرها  السيد.  / ىل  مسعد   -السيد 

 م )دكتوراه(.  2011هـ،  1432الزقازيق: جامعة األزهر، 
  

 آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة يف كتاب املوطأ. 
 م، ...  2019هـ،  1440دراسة فقهية مقارنة جبامعة األزهر يف غزة، 

 
العبادات واملعامالت   مام مالك يف روايته ملوطأ اإل  يف   مام حممد بن احلسن الشيباينراء اإلآ 
األأو  فقهية:  سرةحكام  األزهر،    -أمينة حممد مسعد.  /دراسة  هـ،   1441القاهرة: جامعة 

 (.ماجستريم ) 2020
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البغوي آ  الغنيمة والفيء والنفل  (ـه  516  )ت  راء  الزكاة يف كتابه    يف  والسلب وفريضة 
  1440بغداد: منشورات كلكامش،    -ورقاء يونس الطائي. "شرح السنة": دراسة مقارنة/  

 ص. 187م،  2019هـ، 
 

إستانبول:    -. غازي التوبة  /آراء الدكتور سعد الدين العثماين يف السنَّة واحلُكم: حتليل وتقومي
 م.  2021هـ،  1442دار األصول العلمية، 

 
طنطا: جامعة األزهر،    -أمحد جالل حمرز.  / دراسة دعوية:  الصحيحني  نسانية يف ايت هللا اإلآ 

 م )ماجستري(. 2014هـ،  1425
 

وسام عثمان    / دراسة موضوعية:  ضوء السنة املطهرة  حياة الفرد واجملتمع يف   ثره يف أاالبتالء و 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.

 
إليهم: دراسة حديثية أتصيلية يف   أحاديثهم ومن ُنسب  الكون:  األبدال واملتصرفون يف 

]املدينة    -عبدالغفار بن حممد بن محيدة.  مجع ودراسة وحتقيقضوء ثوابت الشريعة اإلسالمية/  
 م. 2021هـ،  1442املنورة[: املؤلف، 

 
هـ،   1442ل: دار الفاتح،  إستانبو   -حممد وائل احلنبلي.إبعاد الراغب عن صالة الرغائب/  

 م.  2021
 

عبدالعزيز   / ا عن اإلبلأربعون حديث  : اإلبل يف أحاديث خري الرسل صلى هللا عليه وسلم
 ص.  42 هـ، 1442 بن سعد الدغيثر،

 هـ. 11/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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مام  لل  "الصحيح التوضيح لشرح اجلامع "العقيدة من خالل كتاب  ابن امللقن وجهوده يف 
عبدهللا.ي/  البخار  شحات  األزهر،    -زينب  جامعة  م.   2019هـ،    1440أسيوط: 

 )ماجستري(. 
 

  -علي بن علي احلريب.ابن الوزير وآراؤه االعتقادية وجهوده يف الدفاع عن السنة النبوية/  
 م.  2010هـ،  1430مركز الكون، السعودية: 

 
دار املعرفة  اإلسكندرية:    -، ماجدة ايقوت.هويدا زغلول  /حاديثهأ حياته و   :الغفاري  بو ذر  أ

 م. 2020هـ،  1442، اجلامعية
 

  333  –  250)  وجهوده يف خدمة احلديث النبوي إبفريقية  أبو العرب التميمي القريواين
 .م  2020هـ،  1442تونس: جممع األطرش للنشر،  -علي بن حممد بنعون. هـ(/ 

 
عبدالسميع أبو العال املباركفوري: حياته ومؤلفاته وكتابه "حتفة األحوذي يف شرح الرتمذي"/  

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -املباركفوري.
 
حلية  "  التخريج ابلرواية من خالل كتابه  ومنهجه يف   هـ(  430  )ت  صفهاينبو نعيم األأ

 )ماجستري(. م. 2019هـ،  1440، جامعة األزهرسوهاج:  -مىن سعد محدان."/ ولياءاأل
 

هـ(؛ علق  1104خليل بن إبراهيم اللَقاين )ت إحتاف ذوي اإلرشاد بتحرير وجوه اإلسناد/ 
 م. 2021هـ،  1442بريوت: املكتب اإلسالمي،  -عليه علي زين العابدين احلسيين.

 وهو ثبته. 
 

على كتاب   ابلتعليق  الراغبني  هللاإحتاف  رمحه  النووي  للمام  سفر   /األربعني  بن  عبدهللا 
 م.  2020هـ،  1441بريطانيا: تكوين للدراسات واألحباث،  -الغامدي.
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اخلليفيت العباسي احلنفي بن عبدهللا  عبدالكرمي    /قسام احلديثأحتاف الطالب احلثيث مبعرفة  إ

 .إسراء جنم عبداحلسني دراسة وحتقيق ؛هـ( 1133)ت 
  ص   ،وقائع مؤمتر  ،عدد خاص  هـ(  1442م،    2021)  1جملة إكليل )العراق( مجنشر يف  

149 - 157 . 
 

القاري/   علي  ملال  حنيفة"  أيب  مسند  "شرح  برتتيب  القاري  سليم  إحتاف  حممد  به  اعتىن 
 ]ابكستان[: دار السعادة. -احلقاين.

 
  - مجع ودراسة وحتقيق عبدالغفار بن حممد بن محيدة.إحتاف الكرباء بطرق حديث اي محرياء/  

 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار الفكر، 
 

املتلوة واألخبار   الشريعة ابآلايت  به  القرب وسؤال امللكني على ما وردت  إثبات عذاب 
أليب   / سبحانه وتعاىلاملروية وأقاويل سلف هذه األمة مع جواز ذلك ابلعقل يف قدرة هللا

صنعاء: دار    -هـ(؛ حتقيق حممد بن حسني األفلحي.  458بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت  
 م. 2021هـ،  1442اآلاثر، 

 
املنصورة، مصر:    -حممد أمحد الرببري.  / جمال الدعوة  حاديث الضعيفة واملوضوعة يف ثر األأ

 )ماجستري(.م  1997هـ،  1417جامعة األزهر، 
 

النبوي للعكربي )ت   هـ( منوذج ا/    616أثر اإلعراب يف توجيه املعىن: إعراب احلديث 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنيا،  املنيا:  -عصام أمحد عبدالرمحن.

 
نزار حممود    /ثر التخطيط املستقبلي يف دعوة غري املسلمني للسالم يف ضوء السنة النبويةأ

 ص.  112هـ،  1425القاهرة: دار السالم،  -.2ط -الشيخ.قاسم 
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عبدالرمحن   /أثر السنة النبوية يف الطب العالجي من خالل الكتب الستة: دراسة وحتليل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442عدن: جامعة عدن،  -عبداجمليد فضل علي.
 

 -رجب عبداملقصود نصر.: دراسة حديثية حتليلية/  أثر القرائن يف احلكم على احلديث النبوي 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
غزة:   -سامي جابر الطويل. / عراب احلديث الشريفإمشكل  يويل العكرب أت  ثر املعىن يف أ

 ص )حبث مكمل للماجستري(. 247م،  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 
طنطا:   -طه مجال شاهني. /ىل هللا تعاىلإالدعوة  السنة النبوية يف  يف  يثر املنهج الوقائأ

 م )ماجستري(.  2019هـ،   1440جامعة طنطا، 
 

اخليضري   وفيها سرية  العثماين،  الدين حممود ابشا  للوزير كمال  اخليضري  احلافظ  إجازة 
 -دريسي.حتقيق نور الدين بن حممد احلميدي اإلورحالته وشيوخه ومؤلفاته ومروايته خبطه/  

 م. 2021هـ،  1442البحرين: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ عمَّان: دار الفتح، 
 هـ(.  894يليه: اإلمتاع حبكم السماع/ قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت 

 ويليهما: جملس يف ختم احللية أليب نعيم األصبهاين/ اخليضري.
 

  حملمد بن جعفر بن احلسني األنباري )ق هـ(  720 إجازة احلسن بن الطر اح الشَّيباين )ت
 . مقدام حممد جاسم البيايت حتقيق /"أمايل املرتضى"هـ( برواية كتاب  7

 .297-285 م( ص  2020) 12، العراق مججملة احملققنشرت يف 
 

إجازة شيخ احلديث أمحد القطعاين يف األربعني القادرية للشيخ عبدالرزاق بن عبدالقادر 
 م. 2016هـ،  1438]ليبيا[: دار بشرى وكلثوم، -اجليالين.
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 .دراسة وحتقيق رائد أمري الراشدي / (هـ 1134 إجازة عبدهللا بن سامل البصري )ت

هـ،   1442) 23/2 ع 15 مج ، جامعة املوصلسالميةجملة كلية العلوم اإلنشرت يف 
 .491 – 460م( ص  2021

 
هـ( للعالمة أمحد بن إبراهيم بن عيسى )ت    1317إجازة العالمة نعمان اآللوسي )ت  

شبيب بن    إعدادهـ/    1295هـ( برواية صحيح البخاري يف مكة املكرمة سنة    1329
 حممد العطية.

وإجازة العالمة أمحد بن إبراهيم بن عيسى للشيخ حممد عبدالغين أيب القاسم اجملددي البهاري،  
 هـ. 1301يف مكة املكرمة سنة  خبطه وختمه

 . هـ[ 1442] . )بدون اتريخ(32 –  31يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  اتنشر 
 

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -حتقيق عبدهللا دشيت. / اإلجازة الكبرية
مد صادق حبر  حمقا برزك الطهراين بضميمة تعليقات  آل  هـ(  1354)ت    إجازة حسن الصدر

 . العلوم وموسى الزجناين وحممد رضا اجلاليل
 

 م  2021هـ،  1442بريوت: دار اللؤلؤة،  -حتقيق قاسم بن حممد ضاهر.األجزاء النسائية/ 
النساء شهدة   جمموع حيتوي على سبعة أجزاء حديثية، من رواية الشيخات احملداثت: فخر 

اإلبرية، أمة هللا مرمي بنت عبدالرمحن القرشية، عائشة بنت احلسن الوركانية، زينب  بنت أمحد  
بنت عبدالواحد املقدسية، عائشة بنت عيسى املقدسية، أمساء بنت عبدهللا الدمشقية، مدللة 

 بنت أيب بكر الشريجية. 
 

النووي من خالل شرحه على صحيح مسلم: دراسة أصولية فقهية   اإلمجاع عند اإلمام 
 ص )دكتوراه(.   314م،    2021هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -فهد راشد العازمي.تطبيقية/  
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للدارقطين/   األفراد  من كتاب  األوىل  العشرة  األجزاء  بكر  أحاديث  أيب  بن  علي  برتتيب 
السري ِّع.هـ(؛    807اهليثمي )ت   بن حممد  ابن    -مجع وحتقيق عبدهللا  دار  الدمام:  الرايض؛ 

 م. 2021هـ،  1442اجلوزي، 
 

الطيب   /أحاديث أحب األعمال إىل هللا عز وجل من أصح كتابني بعد كتاب هللا عز وجل
 م. 2021هـ،  1442دمشق: دار الرسالة العاملية،  -فؤاد.

 
  -اقتصار عبداجلواد العاشق.  / اجملموع للمام النوويأحاديث األحكام املقتَصرة من كتاب  

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار املرقاة، 
 
  -.نور اهلدى عثمان املفرجي /ولوايت يف الصحيحني: دراسة حتليليةدارة األإحاديث أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية، 
 

اليهود العايش.  /األحاديث األربعون يف ذم ِّ  املقدس    -مجعها جهاد مجيل  بيت  غزة: مركز 
 ص. 76م،  2016هـ،   1437للدراسات التوثيقية؛ القاهرة: دار الرسالة، 

 
عبدالعظيم   للمسلمني وقضاء حوائج امللهوفني/  يف اصطناع املعروف  األحاديث األربعني

 ؛ حتقيق يونس أمحد كس ار. هـ( 656بن عبدالقوي املنذري )ت  
 م(. 2020) 4ع  16جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل مج نشر يف 

 
  1350يوسف بن إمساعيل النبهاين )ت    /األحاديث األربعني يف وجوب طاعة أمري املؤمنني

 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -هـ(.
 

الستة ومسند أمحد: دراسة حتليلية/   الكتب  أحاديث أسباب املغفرة ورفع الدرجات يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442بغداد: اجلامعة العراقية،  -خبتيار مولود حممد.
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خالد إحسان سعيد،   /دراسة حديثية نقدية :أحاديث أكل حلم الضبع يف السنة النبوية

 . عبدالستار إبراهيم صاحل
  - 169 م( ص 2021) 6، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإليف  حبث نشر

 م.  192
 

األحاديث اليت أعلَّها ابن أيب حامت يف كتابه "اجلرح والتعديل" وليست يف كتابه "العلل":  
املعجل.   /مجع ا وخترجي ا ودراسة عبدالعزيز  بن  القصيم،    -إبراهيم  هـ،   1442بريدة: جامعة 

 )دكتوراه(. م  2020
 

 . هـ( يف كتابه املطالب العالية 852ت علها ابن حجر )أحاديث اليت األ
  م، ...  2020هـ،  1442دراسته يف جامعة تكريت،  

 
املوطأ من  "التمهيد ملا يف  كتابه  مام ابن عبدالرب ابالختالف يف علها اإلأ حاديث اليت األ

 .سانيدواأل املعاين
 م، ...  2020هـ،  1441ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 

 
اليتاأل اإل أ  حاديث  الدارقطينعلها  فيها وصال    مام  ا ومل ا ووقف   ورفع  رساال  إ و ابالختالف 

القاهرة: جامعة    -سامي حممد يوسف.  /العلل  هدراسة تطبيقية على كتابا:  يرجح فيها وجه  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
 /دراسة نقدية: أعلَّها اإلمام النسائي ابخلطأ يف كتابه عمل اليوم والليلةاألحاديث اليت 
 .سرمد فؤاد شفيق

  – 131 م( ص 2021) 1، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 
158 . 
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دراسة حديثية    : مام النسائي ابملخالفة يف كتابه عمل اليوم والليلةعلها اإلأحاديث اليت األ

اجلغيفيإخالد    /نقدية سعيد  األنبار،    -.حسان  جامعة  م.   2021هـ،    1442الرمادي: 
 )ماجستري(. 

 
 األحاديث اليت أعلها احلاكم ابالختالف يف كتاب املستدرك.

 م، ...  2021هـ،  1442دراسة نظرية تطبيقية يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

  /اإلمام البخاري يف صحيحه ومل يسندها: مجع ا وخترجي ا ودراسةاألحاديث اليت ترجم هبا  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442أهبا: جامعة امللك خالد،  -محزة بن علي طرشي.

 
وحتليل/   دراسة  هبا:  يعمل  ومل  موطَّئه  يف  مالك  اإلمام  رواها  اليت  حيىي األحاديث  طاهر 

 م.  2018هـ،  1440عم ان: دار الرنيم،  –اجلبوري. 
 هـ. 1427، )بغداد( كلية العلوم اإلسالمية  -األصل: رسالة ماجستري 

 
رداد   /دراسة موضوعية :دهمسنداود الطيالسي يف  واألحاديث اليت شك فيه اإلمام أب

 ص.  44م،  2018هـ،  1439بغداد: دار مشس األندلس،   -.خلف عطاهلل اجلبوري
 

دمشق: دار الرسالة    - أنس حممد تدمري.األحاديث اليت علقها اإلمام البخاري عن شيوخه/  
 م. 2021هـ،  1442العاملية، 

 
:  مقال" يف كتاب املغين يف محل األسفار للحافظ العراقياألحاديث اليت قيل عنها "فيه 

 . بشري عبدالرزاق سلمان /دراسة نقدية
  – 155 م( ص 2021) 9، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

181 . 
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الشرعية/   األحكام  استنباط  وأثرها يف  الرفع  هلا حكم  اليت  املربوك األحاديث  عبدالفتاح 

 م. 2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -الكاسح.
 
: مجع يربع والسنن الكربى للنسائالسنن األ  هللا عنه يف   يحاديث الرباء بن عازب رضأ

  2017هـ،    1438غزة: جامعة األزهر،    -.جنان حممود اخلضري  /وختريج وبيان وعلل وتعليق 
 م. )حبث مكمل للماجستري(.

 
  -.صباح لطيف الدليمي /التصرحيي يف الكتب الستة: دراسة موضوعيةحاديث التقرير  أ

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية، 
 
 - .براهيم جلوب إزينب    /سباب دخوهلا يف الكتب التسعة: دراسة موضوعيةأحاديث اجلنة و أ

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية، 
 

احلد يف كتابه أحاديث  حامت  أيب  ابن  يذكرها  مل  اليت  واملعلة  فيها  املختلف  والدايت  ود 
بن عبدالرمحن آل فراين.  /"العلل": مجع ا وخترجي ا ودراسة اإلمام،   -هشام  الرايض: جامعة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442
 

عبدالعليم بن سيد  أحاديث احلسبة يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث مجع ا ودراسة/  
هـ،    1441املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  :  مكة املكرمة  -حممد األنصاري.

 .م )ماجستري( 2020
 

 تب الستة. على الك   اإلمام عبدالرزاق الصنعاين رمحه هللاأحاديث احلسبة يف زوائد مصنف  
  1441مجعها ودراستها يف املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى،  

 م، ...  2020هـ، 
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 أحاديث احلسبة يف موارد الظمآن إىل زوائد صحيح ابن حبان. 

القرى،   أم  جبامعة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  لألمر  العايل  املعهد  هـ،    1440دراستها يف 
 م، ... 2019

 
مع دراسة تفصيلية حلديث قيلولة النيب صلى هللا   ، مجع وختريج  :أحاديث اخللوة ابملرأة

 ص.  28، رضوان عزالدين احلديدي  /عليه وسلم عند أم حرام رضي هللا عنها
 هـ.  23/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -.براهيمإبو بكر  أعلى    /داود السجستاين  أيبىل هللا تعاىل من خالل سنن  إحاديث الدعوة  أ

 م )دكتوراه(.  2002هـ،  1422القاهرة: جامعة األزهر، 
 
الدعوة  أ شيبةإحاديث  اىب  ابن  مصنف  من خالل  تعاىل  حممد صميدة.  /ىل هللا    - خالد 

 م )دكتوراه(.  2007هـ،  1428املنوفية: جامعة األزهر، 
 

رضوان   /أحاديث رفع اليدين يف الدعاء: دراسة استقرائية تطبيقية يف كتب احلديث النبوي
 ص. 54، عزالدين احلديدي

 هـ. 6/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  1442،  املعتز للنشرعم ان:    -.عبدالسالم آيت ابخة   /أحاديث صفة الصيام رواية ودراية
 م.  2021هـ، 

 
والصحابة  اإلميان  مباحث  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عند  ودالالهتا  العقيدة  أحاديث 

املدينة املنورة: اجلامعة    -براء عمر مصطفى.واإلمامة ومسائل العقيدة املتفرقة: مجع ا ودراسة/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442اإلسالمية، 
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حتقيق اندر عمر   /ضياء الدين املقدسياألحاديث العوايل واملسلسلة من أسانيد احلافظ  

 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -بلطه جي.
 

األ  حاديث يف األ املطهرة  ولياء يف شأن  النبوية  الرب    /دراسة موضوعية:  السنة  مني أجاد 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبداجمليد

 
حممود عبد احلسني    /واملرسلة يف كتاب الكايف مع ختريج اآلايت القرآنيةاألحاديث القدسية  

 ص 90م،    2021هـ،    1442ميسان، العراق: مطبعة ومؤسسة أم  أبيها،    -.عبد علي الثعاليب
 

عد مجعة حممود  س / دراسة موضوعية :أحاديث لعن النساء وما يتعلق هبن يف السنة النبوية
 .الدوسري

 . 460-433 م( ص 2020) 2ج 33ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 
 

  /دراسة حتليلية: يف الكتب الستة  صلى هللا عليه وسلم"النيب ِّ  رديفَ  كنتُ "أحاديث لفظ 
 .صهيب ضياء الدين عبدهللا 

  265  م( ص  2021)  2ق  3، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف  
– 292. 
 

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار املعني،  -هدى حالوة. /أحاديث احملبَّة
 

 هـ(.  643ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  /األحاديث املختارة
 م، ...   2021هـ،  1442دراسته وخترجيه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
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هـ( يف كتابه فتح القدير:    861األحاديث املرفوعة اليت حكم عليها الكمال بن اهلمام )ت  
 دراسة نقدية.

 م، ...  2021هـ،  1442يف جامعة تكريت، 
 

 هـ(763مفلح املقدسي )ت  األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف كتاب اآلداب الشرعية البن  
 م،... 2020هـ،  1442خترجيه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
  1442السعودية: املؤلف،    -سلطان بن عمر احلصني.  /أحاديث املستقبل: دراسة دعوية

 م.  2021هـ، 
باحث  املهـ، وكانت بعنوان:    1427اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،    – األصل: رسالة دكتوراه  

 ة. خالل الكتب الست املستقبل املتعلقة ابلدنيا من حاديثأالدعوية يف 
 
 للذهيب. "عالم النبالءأسري "حاديث املسندة من كتاب األ

 م، ...  2020هـ،  1441دراستها وخترجيها يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

كتابه املطالب العالية  هـ( يف    852األحاديث املعلة عند احلافظ ابن حجر العسقالين )ت  
 بزوائد املسانيد الثمانية. 

 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وخترجيه يف جامعة تكريت، 
 

 . حكام"كتاب األ  يهام الواقعني يف بيان الوهم واإل" كتاب  حاديث املعلة يف األ
 م، ...  2020هـ،  1441يف جامعة األزهر أبسيوط،  تهودراس هوخترجي همجع
 
 . صباح لطيف الدليمي /امنوذج  أسورة يوسف : املكذوبة يف تفسري البيضاويحاديث األ

 . 83 – 74 م( ص 2021) 38، العراق عجملة والقلمحبث نشر يف 
 



17 
 

ا ومتن ا/  م،  2019هـ،  1440بومجعة حمفوظ، األحاديث املكررة يف سنن الرتمذي سند 
 ص.  58

 هـ.  24/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ختريج ضياء الدين أيب األحاديث املئة احملمدية املخرَّجة من كتاب الصحيح مع الزايدات/  
 -هـ(؛ حتقيق أيب حفص بن العريب. 578عبدالرمحن حممد بن حممد اخلطييب الكشميهين )ت 

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة، 
 

  -ة.حيىي زكراي معابد وضوعية نقدية/: دراسة ماألحاديث النبوية الواردة يف الوقائع الفلكية
 م.  2021هـ،  1442إربد: ركاز للنشر، 

 
 . اب اتريخ مدينه دمشق البن عساكرأحاديث وآاثر كت

 م، ...  2018هـ،  1439ختريج ودراسة لبعضها يف جامعة األزهر بغزة، 
 
واآلاأل والشياطني يف حاديث  املتعلقة ابجلن  للخرافات    اثر  ونبذها  املطهرة  النبوية  السنة 

هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -أمحد حسن رفعت.  /مجع وختريج ودراسة  :ساطري واأل
 م )دكتوراه(.  2018

 
 .لقسطالينل  "ذكاراالستذكار أبحاديث كتاب األ"كتاب   اثر الواردة يف حاديث واآلألا

 م، ...  2020هـ،  1441يف جامعة األزهر ابلزقازيق،  وتعليق عند احلاجة ريج ودراسةخت
 

 احلفيد.رشد البن  "بداية اجملتهد وهناية املقتصد"كتاب   اثر الواردة يف حاديث واآلاأل
 م، ...  2019هـ،  1440خترجيها يف جامعة األزهر بدمياط اجلديدة، 
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ودراسة مجع ا  والفيء:  الغنائم  أحكام  يف  الواردة  حممد    /األحاديث  بن  حافظ  بن  حممد 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلكمي.

 
ودراسة/   ابلويل: مجع ا  والوعيد  التحذير  يف  الواردة  احلق.األحاديث  لطف   -عبدالرمحن 

 م )ماجستري(.   2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

  - اتمر عبد رب النيب املزين.  /دراسة موضوعية:  السمع والبصر والفؤاد  حاديث الواردة يف األ
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر، 

 
بسمة    /العهد املدين:  دراسة زمنية وفق السرية النبوية  :حاديث الواردة يف الصحيحنياأل

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -.براهيمإحممد 
 

أمحد حممود  : دراسة نقدية/  صلى هللا عليه وسلم   الصالة على النيب   األحاديث الواردة يف 
 )دكتوراه(. م  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -عبدهللا.

 
 . أمحد شاكر رشيد دراسة وختريج /األحاديث الواردة يف غسل اجلمعة

 .46 - 5 م( ص 2020) 2ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 
 

هـ(: مجع ا وخترجي ا   170األحاديث الواردة يف كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي )ت  
 ودراسة.  

 م، ...  2021هـ،  1442يف جامعة تكريت، 
 
السيوطي: مجع وختريج ودراسةاأل الواردة يف كتاب مقامات  بو  أهديل وصفي    /حاديث 

 ماجستري(. حبث مكمل لل )ص   262، م 2018هـ،  1440، زهرغزة: جامعة األ -.خشان
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أن رفع،   إىل  السالم: حياته  بن مرمي عليه  الواردة يف نيب هللا املسيح عيسى  األحاديث 
ودراسة مجع ا  وبفضائله:  به  سريانو.  /واإلميان  اإلسالمية،    -ديفيد  اجلامعة  املنورة:  املدينة 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442
 

يعلى   وأيب  البزار  ومسندي  التسعة  الكتب  من  واملنافقني  النفاق  يف  الواردة  األحاديث 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -محزة علي إبراهيم.واملعاجم الثالثة للطرباين: مجع ا ودراسة/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443
 

املدينة املنورة: اجلامعة   - يم عثمان.خمتار إبراهاألحاديث الواردة يف النميمة: مجع ا ودراسة/  
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442اإلسالمية، 

 
ولعنه/   النيب صلى هللا عليه وسلم عن سب ِّه  فيما هنى  الواردة  بن عيد  األحاديث  عبدهللا 

 اجلربوعي.
 .  38 – 16م( ص  2021هـ،  1443)حمرم  64نشر يف جملة احلكمة )ليدز( ع

 
جعفر    /األحاديث الواردة فيما همَّ به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ومل يفعله: مجع ا ودراسة

 م )ماجستري(.   2021هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سيسي.
 

؛ حتقيق  هـ(  643الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي )ت  ضياء    /أحاديث وحكاايت وأشعار
 م.  2021هـ،   1442، دار املقتبسبريوت:  -اندر عمر بلطه جي.

 
و اإل النصأحالة  متاسك  يف  الصحيحني  أ  : ثرها  فــي  الدعاء  قيس  ا/  منوذج  أحاديث  رند 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439بغداد: اجلامعة العراقية،  -.هادي
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ط، حمققة مزيدة وخمرجة    -حممد حسن جان الشهيد.أحسن اخلرب يف مبادئ علم األثر/  
 م؟ 2020هـ،  1442بيشاور: دار الكتب،  -النصوص.

 
ودراسة مجع  العبادات:  يف  النبوية  السنة  هبا  استقلت  اليت  عبداللطيف   /األحكام  أمحد 

 )ماجستري(. م  2019هـ،  1441جامعة املنوفية،  املنوفية:  -درويش.
 

 - خالد بن حممد غليليب.  /أحكام احلافظ ابن الصالح على األحاديث مجع ا ودراسة مقارنة
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
شرحه حممد حسن عبدالغفار؛ خرج أحاديثه    / أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة األحكام

 ص. 59م،  2021هـ،  1442أتريخ املقدمة وعلق عليه حممد أنور مرسال، 
 هـ. 29/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ومسلم    يالبخار   يحاديث القدسية من خالل صحيح حكام الفقهية املستنبطة من األاأل
املعاصرة  يف  وتطبيقاهتا  العبادات  عبداملنعم.  /فقه  حلمي  جامعة    -أمينة  ،  األزهرالقاهرة: 

 ستري(.م )ماج 2019هـ،  1440
 
  ":بيكأنت ومالك أل"حكام الفقهية املستنبطة من حديث النيب عليه الصالة والسالم األ

 . مر ماجد عبدالعزيز، علي حسني عباساث /دراسة فقهية مقارنة
 .39 – 21م( ص 2021) 6ع 28مج جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةحبث نشر يف 

 
  / عنهما وحتقيق مسألة فضالت النيب صلى هللا عليه وسلمأحوال عبدهللا بن الزبري رضي هللا  

مانشسرت: مكتبة   -هـ(؛ اعتىن به حممد عمار سليم املدين.  1438حممد يونس اجلونفوري )ت  
 م.  2021هـ،  1442قاسم العلوم، 
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هتون بنت عثمان  أحوال املكلفني يف البعث واحلشر واحلساب: دراسة حديثية موضوعية/ 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442جامعة اإلمام، الرايض:   -البدر.

 
هـ(؛ حتقيق   806زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت  إخبار األحياء أبخبار اإلحياء/  

اجلزائر: اخلزانة اجلزائرية للرتاث؛ بريوت:    -هشام بن اهلامشي إنوري، ليامني بن قدور اجلزائري.
 ص. 552م،  2020هـ،  1442دار ابن حزم، 

 املقدمة، وقطعة من الكتاب، مع إكمال جزء من النص املفقود ابعتماد املصادر املساعدة. 
وأصل كتاب  الغزايل،  لإلمام  الدين  إحياء علوم  وآاثر كتاب  الكبري ألحاديث  التخريج  وهو 

 "املغين عن محل األسفار".  
 

الرايض: الناشر    -شرح وحتقيق تركي بن مسفر العبديين.البن كثري/    اختصار علوم احلديث
 م.  2021هـ،  1442املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة، 

 للشارح احملقق.  /بلغة الطالب احلثيث يف شرح اختصار علوم احلديث :معهو 
 

البخاري اإلمام  العلم من صحيح  الزهراين.  /اختصار كتاب  بن حامد  به مساعد   - اعتىن 
 م؟  2021هـ،  1442السعودية، 

 
مكة املكرمة:    -هنى بنت أسامة خياط.االختصاص يف الرواية وأثره: دراسة نظرية تطبيقية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1441جامعة أم القرى، 
 

لغوية دراسة  اليونينية:  النسخة  البخاري:  صحيح  يف  الرواية  عباوي    / اختالف  رعد 
 )دكتوراه(. م  2021هـ،  1442تكريت: جامعة تكريت،  -السنجري.

 من كتاب اجلمعة إىل هناية كتاب احلج.
 )وهكذا رمبا يف كتب أخرى من صحيح البخاري( 
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الرواية   الداليلوأاختالف  املعاين"كتاب    يف   ثره  خبااي صحيح   يف   يالدرار   كوثر  كشف 
القاهرة: جامعة األزهر،    - وداد حممد موسى.  / هـ(  1354  )ت ي  الشنقيط  للجكين  ي"البخار 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

اختالف سياق إسناد احلديث الواحد عند البخاري ومسلم: دراسة تطبيقية نقدية مقارنة 
هـ،   1443أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،    -إيهاب سليمان شحادة.  / على الصحيحني

 م )دكتوراه(.  2021
 

يف   شاكر  أمحد  الشيخ  احلثيث "اختيارات  مقارنة  ":الباعث  حديثية  حممد   /دراسة  علي 
 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -سليمان.

 
  يكتابه عمدة القار   هـ( يف   855ت  ) احلنفي مام بدر الدين العييناالختيارات الفقهية لل 

 ي.شرح صحيح البخار 
 ... ، م 2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
القاهرة:    -أمساء إبراهيم صديق.  /دراسة موضوعية:  ضوء السنة النبوية  سباب يف ابألخذ  األ

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة األزهر، 
 

تبليغ األرب/   هـ(؛ حتقيق حممد عبداجلواد   926زكراي بن حممد األنصاري )ت  األدب يف 
 م؟  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -القنيشي.

 خمتصر كتاب اآلداب للبيهقي.
 

  حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه هـ(؛    256)ت    حممد بن إمساعيل البخاري  / األدب املفرد
،  م  2021هـ،    1442إستانبول: دار السم ان،    -، مرَهف حسني أسد.حسني سليم أسد

  مج.2
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دمشق:   -عبدهللا سراج الدين احلسيين.األدعية واألذكار الواردة آانء الليل وأطراف النهار/  

 م.  2021هـ،  1442دار املنهاج القومي، 
 

بريوت: دار الوالء،   -.حسني سامي شري علي  /األدوات املنهجية لنقد منت احلديث الشريف
 م. 2020هـ،  1442

 )الشيعة(
 

النجاحاألربعون   وأسباب  الذات  تطوير  يف  حديث ا  أربعون  إبراهيم   /التطويرية:  بن  علي 
 ص.  144م،  2021هـ،  1442عم ان: املؤلف،   -العجني.

 
 ص.  11، إبراهيم حاج خليف حممود /ا يف آداب الطعام والشربأربعون حديث  

 م. 2021هـ،  25/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

يف   حديث ا  اخلمرأربعون  )ت    /حترمي  بَزِّيزة  بن  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  حممد  هـ(؛   662أليب 
 حتقيق..؟.

 م.   2019هـ(،    1440)رمضان    4نشر يف جملة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات واألحباث ع
 

إستانبول:    -عبداجمليد حممد أمني عمر أوغلو.  /أربعون حديثا  يف احلث على العمل وترك اهلزل
 ص. 96م،  2021هـ،  1442دار الغواثين، 

 
هـ(؛ حتقيق  1197أمحد بن خليل قاضي زاده األيويب )ت  /أربعون حديثا  يف فضائل القرآن
 ص.   112م،    2021هـ،    1442إستانبول: دار الغواثين،    -عبداجمليد حممد أمني عمر أوغلو.
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هـ(؛    958مجال الدين يوسف بن عبدهللا األرميوين )ت    / آية الكرسيأربعون حديث ا يف فضل  
هـ،    1437،  للنشر  بغداد: دار مشس األندلس  -علي سعيد محادي، قتيبة عدانن محد.حتقيق  

  .م 2016
 

النيب  أربعون حديثا  قدسي   الطاهرين يف كتب  صلى هللا عليه وآله وسلم  ا عن  بيته  وأهل 
 .حممد مرتضى حممد علي املظفر / األمايل للمشايخ الثالثة املفيد والصدوق والطوسي

-40م( ص  2020)  27ع  2، العراق مجنسانيةجملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنشر يف  
68. 

 
إعداد أربعون حديث ا من أربعني اباب  من صحيح البخاري: مع شروح وإرشادات وفوائد/  

 ص.  36م،  2021هـ،  1442حممد خري رمضان يوسف، 
 

املفرد   األدب  الدين    نتقاءا  /لبخاريلأربعون حديث ا من كتاب  عبدالرمحن مشس  بن  حممد 
معهد املخطوطات القاهرة:    -.احلسيينعبدهللا بن حممد سعيد  هـ(؛ حتقيق    902)ت    السخاوي

 م. 2020هـ،   1442، النشر الرقمي، العربية
 

اجلزائر:   -.مربَْ مصطفى بن حممد مَ   /ا من كلمتني وشرحها وشيء من فوائدهاأربعون حديث  
 م. 2021هـ،  1442، دار املرياث النبوي

 
أمحد/   ثالثيات مسند  من  السؤدد  املنيس.األربعون  عبدهللا  بن  املؤلف،    - وليد  الكويت: 

 م. 2020هـ،  1442
 

األربعون الشافعية: وهي أربعون حديث ا يف وصف أفعال الصالة مع وجه استدالل السادة 
 2021هـ،    1442بريوت: كنز انشرون،    -حسني سعيد محزة.  /الشافعية لبعض األحاديث

 ص.  64م، 
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 يليه: رسالة منة اإلله ببيان شروط أركان الصالة ]هكذا[/ لبيب جنيب عبدهللا.  
 

األربعون الصامسونية: أربعون حديث ا من أربعني كتااب  قرئت يف جملس للسماع يف صامسون 
 مجعها حممد طه كران أبسانيد الشيخ سلمان احلسيين الندوي.تركيا/  –
 

 ص.  19، خالد بن حممد اليحيا /ملطلقةاألربعون يف أحاديث األذكار ا
 هـ. 3/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الدين/   أصل  إىل  الدعوة  يف  اللقماين.األربعون  سامل  بن  سطور    -سليمان  مركز  الرايض: 

 م.  2021هـ،  1442للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 

 1443القاهرة: دار السالم،    -جمدي حممد عاشور.  / وقواعدهفتاء  ربعون يف صناعة اإلاأل
 م.  2021هـ، 

 
مكة   -انتخبها ووضع أبواهبا وعلق عليها محيدان بن عجيل اجلهين.  /األربعون يف الطاعون 

 م.  2021هـ،  1442املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 

األربعون يف مبادئ االقتصاد اإلسالمي: أربعون حديث ا يف أصول الرزق واملال والتجارة/  
 ص113م،    2020هـ،    1441حلب: منهل القراء،    -مجع وتعليق حسان حممد سعيد شبلي.

 
هـ(؛ اعتىن به    676حيىي بن شرف النووي )ت    /األربعون يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام

 م.  2021هـ،  1442، بريوت: دار اللؤلؤة -ضاهر البقاعي.قاسم بن حممد 
 يليه للنووي أيًضا: اإلشارات إىل ضبط األلفاظ املشكالت.
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زكراي شعبان  األربعون يف حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم وفضل الصالة والسالم عليه/  
 م.  2020هـ،  1442بغداد: املؤلف،  -الكبيسي.

 
ديب:   -اختيار وشرح عيادة أيوب الكبيسي.  /الصحيحني مع شرحهاربعون القدسية من  األ

 ص.  286م،   2020هـ،  1441جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
 

النبوية الكلمتني  ذات  األحاديث  من  اللؤلؤية  العصيمي.  /األربعون  عبدهللا  بن   -صاحل 
 هـ. 1432السعودية، حنو 

 
احملمدية القرآن    األربعون  النبوية من  والسنة  النيب :  الكرمي  فضل  واألحاديث يف    اآلايت 

  دار الكويت:    -علي ذراين اجلعفري.  ../مقامه وذكره.  وقدره وعلو ِّ   صلى هللا عليه وسلم
 م. 2020هـ،  1442، الظاهرية

 
وتسجيالت مكتبة  الشارقة:    -صاحل عبدالكرمي البلوشي.األربعون املنجية من الفنت املردية/  

 م.  2021هـ،   1442، دروس الدار
 

  1442،  ركاز للنشرإربد:    -.يونس العلوي املدغري  /األربعون املنهاجية يف الفهم والسلوك
 م.  2021هـ، 

 
القصرية الصحيحني  أحاديث  من  املنرية  مازن    /األربعون  حممد  بن  شعبان  ورتبها  انتقاها 

 م.  2021هـ،  1442صيدا: املؤلف،  -شع ار.
 

انشرون،   كنزبريوت:   -.أبو زكراي احلسيين / األربعون الوابئية يف العقيدة والفقه والتزكية
 ص.  170، م 2020هـ،  1442
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األربعون الوردية يف اخلمسة الضرورية: شرح أربعني حديث ا من أحاديث املصطفى صلى هللا  
العقل،  النفس، حفظ  الدين، حفظ  اخلمس: حفظ  الضرورايت  فيما خيص  وسلم  عليه 

عبدهللا بن أمحد الوردي؛ عين إبخراجه وضبطه والتعليق حفظ النسل والنسب، حفظ املال/  
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -عبدهللا الوردي.عليه وكتابة ذيله حممد بن  

مقاصدية   قاعدة  أربعون  الكلية:  والثالثة  الضرورية  اخلمسة  يف  املقاصدية  األربعون  وبذيله: 
مستنبطة من أمهات كتب األصول واملقاصد فيما خيص الضرورايت اخلمس والكليات الثالث: 

 الضرورايت واحلاجيات والتكميليات.
 

هـ(؛ حتقيق   676حيىي بن شرف النووي )ت    /ربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكاماأل
 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -نضال عبدالكرمي الربازي.

 يليه: زايدات احلافظ ابن رجب احلنبلي.
 

سني عبدالغافر  مجع أيب احل  /األربعني املشروحة من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الفارسي )ت   أبللن.  529بن إمساعيل  الدين بن إدريس  نور  مراكش: مكتبة    -هـ(؛ حتقيق 

 م. 2021هـ،  1442املعرفة، 
 
سامي حسني عنرب،  / ألربعني النرية يف بيان طرق الصالة على النيب ذي السرية العطرةا

 ص.  34
 هـ  14/10/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛ حتقيق    923أمحد بن حممد القسطالين )ت    /الساري لشرح صحيح البخاريإرشاد  

املتحدة. الكمال  بدار  العلمي  ابن حزم،    -املكتب  دار  بريوت:  العلم؛  إستانبول: عطاءات 
 مج. 20م،  2021هـ،  1442
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علي بن حسن   /إرشاد الطبيب إىل حترمي العمل ابحلديث الضعيف يف الرتغيب والرتهيب
 م.  2020هـ،  1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -.الُعريفي

 
احملظرة أسانيد شيوخ  بعض  إىل  الربرة  الطالب  العبد    /إرشاد  نعَم  بن  عايل  بن حممد  ه  أاب 

 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار املرقاة،  -الشنقيطي.
 

 ص.  46حممد علي محيسان،  / أريج الرحيان أبربعني حديثا يف فضائل القرآن
 هـ  22/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
سيد أمحد ولد سيدي  إزالة الغمامة عن معىن حديث محل النيب صلى هللا عليه وسلم أمامة/  

 م.  2021هـ،  1443؟: ديوان الشناقطة،  -اخلليل الشنقيطي.
 
  )ت   العيدمام ابن دقيق  لل   "حكامملام أبحاديث األاإل"كتاب    يف   نشاء الطليبساليب اإلأ

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -رقية إبراهيم صقر. /هـ(  702
 

النبوية السنة  الدعوة واالتصال يف  أمحد    /أساليب  البيت.بتول  درمان: جامعة    -ضو  أم 
 م )ماجستري(. 2009هـ،  1430القرآن الكرمي، 

 
حممد األمني بلة   /مجع ودراسة حتليلية  :النبويةقناع يف السنة  أساليب الدعوة ووسائل اإل

 م. )دكتوراه(.  2007هـ،  1428أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -احلاج. األمني
 

لي   اليت  العقيلي )تاألسانيد  اإلمام  الكبري "يف كتابه    (ـ ه  322  نها  تعدد    "الضعفاء  مع 
ص   401م،    2020هـ،    1441سوهاج،  سوهاج: جامعة    -حنان عبدالعزيز أمحد. /طرقها

 )دكتوراه(. 
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  -خالد بن فهد اجلاسر. /أسباب النزول عند ابن سعد يف الطبقات الكبري: دراسة مقارنة
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442بريدة: جامعة القصيم، 

 
أمحد بن عبدالرمحن  /يف القيامرضي هللا عنهما إسبال الكالم على حديث ابن عباس 

 .ص 1023 م، 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -.الزومان
 

واالستغفار/   التوبة  يف  حديث ا  أربعون  الكالري.االستبشار:  جبار  كالر، كردستان    - دارا 
 م. 2021هـ،  1442العراق: املؤلف، 

 
: دراسة لغوية داللية تطبيقية/  االستدراك يف السنة النبوية الشريفة من خالل سنن ابن ماجه

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -أمساء عبدالرؤوف جعفر.
 

إجازة )ت    /استدعاء  املراكشي  ُقطران  بن  علي  بن  حممد  عبدهللا  حتقيق    710أليب  هـ(؛ 
 عبداللطيف اجليالين.

 هـ(. 1442)مجادى األوىل  7نشر يف جملة مرآة الرتاث ع
 

)ت   لقسطالينشهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد ا  /ذكاراالستذكار أبحاديث كتاب األ
 ؟ م 2021هـ،  1442الرايض: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم. 923

 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين 

أليب يوسف عمر بن عبدهللا بن عبدالرب     / ذلك كله ابإلجياز واالختصار الرأي واآلاثر وشرح 
 1442املنصورة: دار اللؤلؤة،    -أنور الباز، سليمان القاطوين.هـ(؛ حتقيق    463األندلسي )ت  

 مج. 11م،  2020هـ، 
 
 حذيفة عبود مهدي. وأثره يف الدعوة إىل هللا/ الستشراف يف السنة النبوية ا
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 م( 2014هـ،  1435) 18جملة كلية اإلمام األعظم ع حبث نشر يف 
 

شرح   يف  اهلوامع  "مهع  يف كتابه  السيوطي  عند  الشريف  النبوي  ابحلديث  االستشهاد 
هـ،   1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.أمحد طالل مصبح   /: دراسة وصفية حتليلية"اجلوامع
 (.ماجستريم. ) 2019

 
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار املعني،  -.القدوميعون معني  /الستعاذات النبويةا

 
علي   /دراسة يف إشكاليات املنت والسند  :اإلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

 م.  2021هـ،  1442، دار ومكتبة البصائر بريوت:   -.صاحل رسن احملمداوي
 )دار النشر شيعية( 

 
النبوي   البناء اخللقي يف املنهج  الزبيدي  /ومثارهأسس   -.محد حممد احلريب، أجنم عبد هللا 

 ص.  105م،  2020هـ،  1441]العراق[: مؤسسة انشرون، 
 
هـ؟،  1443القاهرة: دار السالم،  -. سامح عبدهللا متويل /ثنيسس املنهجية عند احملد ِّ األ

 ص. 176م،  2021
 

 م 2021هـ،    1442: دار الثراي،  إستانبول  -حممد جمري اخلطيب.  / أسس النظر يف علم األثر 
 شرح على منظومة البيقونية.

 
 ص.  57عمار أمحد الصياصنة،   /ا: دراسة حديثية فقهيةاالسم املتضمن تزكية أو مدح  
 هـ. 5/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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اسم املفعول يف احلديث النبوي الشريف: دراسة حتليلية داللية: صحيح مسلم أمنوذج ا/  
لنب. أبو  حسن  اهلامشية،    -مسر  اجلامعة  مكمل    2013هـ،    1434عم ان:  )حبث  م. 

 للماجستري(.
 

 علي زين العابدين احلسيين زايد.  /إسناد حديث الرمحة املسلسل ابألولية
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،   -األزهرايت.ضمن كتابه: 

 
  - عبدهللا بن فوزان الفوزان.  /إشارات النقد احلديثي يف بعض تراجم صحيح اإلمام البخاري

 . م 2020هـ،  1442القاهرة: الروضة للنشر، 
 

دراسة نقدية :  "علل احلديث"األشباه يف العلل عند اإلمام أيب حامت الرازي يف كتاب ابنه  
 م.)ماجستري(.   2019هـ؟،    1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.أنس إمساعيل سعيد  /تطبيقية

 
الساعة بعد    /أشراط  )ت  املنشليلي  شطا  بن  الدخيل    1211علي  عماد  حتقيق  هـ(؛ 

 م.  2021هـ،   1442دمشق: دار الرسالة العاملية،  -الفهداوي.
 

عبدهللا بن  وسلم والصحابة رضي هللا عنهم/  اإلصابة يف ترويح النيب صلى هللا عليه
 م. 2020هـ،  1442السعودية: املؤلف،  -حسني املوجان.

 
وهو الباب الثالث من مقدمة جامع األصول يف أحاديث الرسول البن  :  أصول احلديث

قسنطينة: ألفا   -دراسة وحتقيق إمساعيل بن الطاهر رمحاين.  /( رمحه هللاـه  606األثري )ت  
 ص.  150م،  2021هـ،  1442للواثئق، 
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الدعوة  أ الشيخانإ صول  عليه  اتفق  ما  خالل  من  تعاىل  هللا    يف   ومسلم  يالبخار   ىل 
حمروس.  /صحيحيهما سعيد  األزهر،    -شريف  جامعة  هـ    2013هـ،    1434املنوفية: 
   )ماجستري(.

 
النبوية/   السنة  من  الزوجية  السعادة  البلوشي.أصول  عبدالكرمي  مكتبة  الشارقة:    -صاحل 

 م. 2021هـ،  1442،  دروس الداروتسجيالت 
 

جممع  ليبيا:    -مجال حممد عز الدين الغرايين.  /أضواء على حديث أتبري النخل: دراسة حتليلية
 م.   2020هـ،  1441، ليبيا للدراسات املتقدمة

 
 هـ(. 401خلف بن حممد بن محدون الواسطي )ت  /أطراف الصحيحني

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة اإلسكندرية، 
 

أطيب القطوف شرح الوقوف على ما يف صحيح مسلم من املوقوف البن حجر العسقالين/  
عطااي. أبو  نصر  أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  اليقني،    -شرحه  نور  دار  هـ،   1442القاهرة: 

 م.  2021
 

أليب بكر حممد بن موسى احلازمي اهلمذاين )ت   /االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من األخبار
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -ح حممد راغب الطباخ.هـ(؛ تصحي 584

 
العلماإل الرسول صلى هللا عليه وسلم من خالل صحيح أ  يف   يعجاز   يالبخار   يقوال 

هـ،   1430القاهرة: جامعة األزهر،    -اندي درويش حممد.   /الدعوة  ثر ذلك يف أومسلم و 
 م )دكتوراه(.  2009
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بن جالل الدين سعيد أمحد خان الندوي    /ظواهره ومناذجه  :النبويإعجاز اللغة يف احلديث  
 م.  2021هـ،  1442[: إدارة فيصل، بنغالديش] -خان.

 
عبدالرمحن بن أيب  ل الدينجال "/من قال أان عامل فهو جاهل"أعذب املناهل يف حديث 

 ص.  17، عبدالسالم بن حممد العامرهـ(؛ حتقيق  911بكر السيوطي )ت 
 هـ. 4/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ختريج إعالم أهل املودة مبروايت الشيخ األديب حممد الصد يق الروندة الرابطي املغريب/  

التقدمي   اتريخ  التمسماين،  ُحُحود  نسخة    248،  م  2017هـ،    1438حممد  )رأيته  ص 
 إلكرتونية(. 

 
أليب عبدهللا حممد بن علي بن محاد الصنهاجي    / اإلعالم بفوائد األحكام لعبداحلق اإلشبيلي

هـ،   1442الكويت: دار فارس،    -هـ(؛ حتقيق عبدالغين إدعيكل، حممد علوان.  628)ت  
 م.  2020

 
(؛ حتقيق  هـ  911)ت  عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /عالم بنزول عيسى عليه السالماإل

 لفتة معروف لفتة.
 .168  -  139  م( ص  2020)  4، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف  

 
إعالم القارئ واملقرئ السامع ابالختالفات الواقعة بني نسخ املسند اجلامع للدارمي )ت 

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -اعتىن به نبيل بن هاشم العمري آل ابعلوي.(/  هـ  255
 م. 2020هـ،  1442

التحذير مما  اإلصدار الثالث: ط، مزيدة ومقابلة على أربع نسخ إضافية، ويف املقدمة أيًضا:  
 وقع يف طبعيت التأصيل من الزايدة والسقط والتصحيف والتغيري.
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عم ان: االبتكار    -عبدهللا عبدالغين لبابيدي.  /اإلعالم وإدارة األزمات يف ضوء السنة النبوية
 ص.  378م،  2020هـ،  1441للنشر، 

 جامعة أم درمان.   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

 1438السعودية: املؤلف،  -.بن خليوي اجلهين عبداحلميد /ربعنيإفادة الطالبني بشرح األ
 م.  2017هـ، 
 

غزة:    -.رائد حممد كامل خميمر  /االفرتاء والبهتان يف ضوء السنَّة النَّبوية: دراسة موضوعية
 م.)ماجستري(.  2019هـ؟،  1440اجلامعة اإلسالمية، 

 
العمل/   العلم  اخلطيب  اقتضاء  علي  بن  )ت  أمحد  بن   463البغدادي  نضال  هـ(؛ حتقيق 

الرايض: مركز سطور للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -عبدالكرمي الربازي.
 م. 2021هـ،  1442

 
  -.يوسف أمحد محودة  /أقوال اإلمام إبراهيم احلريب يف اجلرح والتَّعديل: دراسة نقدية مقارنة

 ماجستري(.)م.  2019ـ، ه 1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 / ( يف اجلرح والتعديل: دراسة نقدية مقارنةهـ 774أقوال اإلمام ابن كثري الدمشقي )ت 
 ماجستري(.)م. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بو ضباع أايمسني عبدالكرمي 

 
ودراسة مجع  النقدية:  النيسابوري  بكر  أيب  احلافظ  خلف    /أقوال  بغداد:   -أمحد.عمار 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442اجلامعة العراقية، 
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األقوال التفسريية عند أيب بكر بن العريب يف كتاب "القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس":  
م    2020هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -أفنان بنت محد اخلضريي.مجع ودراسة/  

 )ماجستري(. 
 

هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -.حسن بن علي السقاف /أقوال الرسول األعظم 
 م.  2021

 
اليت   أحد من ااأللفاظ  قبله  يستخدمها  عليه وسلم ومل  النيب حممد صلى هللا  ستخدمها 

 .ضياء حممد املشهداين  ،أنس حممود جراد: دراسة حديثية/ العرب
 . 962 - 947 م( ص 2021) 27العراقية ع، اجلامعة سالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

 
  -حممد سيد علي عبدالرازق. /ألفاظ األمل النفسي يف صحيح البخاري: دراسة داللية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر، 
 

فرات جبار   / دراسة صرفية: حاديث النبوية الشريفةلفاظ واملصطلحات الرايضية يف األاأل
 .محد صالل أسعد هللا، قسمة مدحت حسني، ابتهال 

 . 115 - 109  م( ص 2021) 4ع 4مج جملة دجلةحبث نشر يف 
 
 ص.  152، واز بن علي السليماينف /إلملام بفضائل الصياما

 هـ.  30/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛   761صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي )ت  األمايل األربعني من أعمال املتقني/  
 مج.  3م،  2021هـ،  1442الرايض: احملقق؟،  -حتقيق حممد إسحاق حممد آل إبراهيم.
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 -أثري حممد خملف.  /دراسة حديثية مقارنة  :قواله يف اجلرح والتعديلأمام ابن املواق و اإل
 م.  2021هـ،  1442جامعة األنبار، الرمادي: 

 
)ت   والتعديل  اجلرح  ومنهجه يف  اإلمساعيلي  بكر  أبو  أبو  هـ(/    371اإلمام  أسامة  مسر 

 ماجستري(. )م.  2019هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -رايش.
 
مجع   :: مروايته وأقواله(هـ 488ت  )يب النصر بن الفتوح احلميدي أعبدهللا بن  بوأمام اإل

سالمة  /ودراسة أمحد  سامل  اإلسالمية،    - .حممد  اجلامعة   م.   2018هـ؟،    1439غزة: 
 )ماجستري(. 

 
 - أمحد علي اجلبيلي.  /اإلمام البخاري انشر السنة وإمام الدنيا يف فقه احلديث رمحه هللا

 م.  2021هـ،  1442املنصورة، مصر: طابة للنشر، 
 

غزة:   -.حممد حيىي الوكيل  / البغدادي ومنهجه يف اجلرح و التعديلمام عبدالباقي بن قانع  اإل
 )دكتوراه(. م. 2019هـ؟،  1440اجلامعة اإلسالمية، 

 
اإلسكندرية: دار    -إايد خالد الطباع.  /اإلمام العز  بن عبدالسالم وأثره يف احلديث وعلومه

 م )أصله رسالة ماجستري(.   2021هـ،  1442األمل، 
 

]العراق[:   -السامرائي.   حممد طه محدون  /مام العيين وكتابه عمدة القاري شرح البخارياإل
 ص. 84م،  2021هـ،  1442مؤسسة انشرون، 

 
اإلمام احملد ِّث العالمة حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا: معامل مدرسته التجديدية ومنهجه 

عم ان:   -أعدها للنشر اللجنة العلمية يف اجلمعية. / وآاثره العلمية وجهوده الرتبوية والدعوية
 ص(.  2860مج )  4م،    2021هـ،    1442األلباين لألحباث والدراسات،    مجعية مركز اإلمام
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 حبثًا(.   28أحباث علمية حمكمة )
 

الشارقة:    -.يوسف حسن احلمادي   مجع وترتيب  /أبحاديث يف التوحيد واإلميان   إمتاع الشبان
 م.  2021هـ،  1442، دروس الداروتسجيالت مكتبة 

 
السُّ إ وواقعية  التاريخ  من  نَّ مكان  اإل ة  اإلإ ىل  إ ار  طتشييد  سعيد    / نكاربطال  بن  عبدهللا 

 م.  2018، هـ 1439بريطانيا: تكوين للدراسات واألحباث،  -الشهري.
 

]أملانيا[:    -نفيسة أتشكرالر.  /)سلسلة(أان أتعلم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 جـ.  10م؟،  2021هـ،  1442املستقبل الرقمي، 

 
يوسف بن عبدهللا بن   /اإلنباه يف ذكر قبائل الرواة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى آله

القرطيب )ت   الرُبيكي.  يقهـ(؛ حتق  463عبدالرب   الرشد،    -عبدهللا بن حممد  الرايض: مكتبة 
 م. 2021هـ،  1442

 
: التعريف، احلكم، الصور، األسباب،  دراسة حديثية حتليلية:  االنتحار يف ضوء السنة النبوية

 م 2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.لطيفة بنت حمسن القرشي العالج/
 

 ص.  32، علي حممود تقي /إنعام رب الربية أبسانيد حديث الرمحة املسلسل ابألولية
 هـ. 12/1/1443شبكة األلوكة بتاريخ نشر يف 

 
 هـ( 630)ت    يمساعيل املوصل إحممد املعاىف بن    أليب  /ىل عبادة رب العاملنيإنيس املنقطعني  أ

 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 )أحاديث وحكاايت وأخبار( 
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ر: الثبت الكبري للشيخ  ر وتوبة اهلاجِّ العالمة احملدث مسند الداير الليبية د.  أوبة املهاجِّ
 م؟  2021هـ،  1442]ليبيا[: دار بشرى وكلثوم،  -.أمحد القطعاين

 
ـ(؛ ه  562بعد    ت )مث النيسابوري  محد البيهقي  أعبدالرزاق بن    /جناز الرغائبإجياز الغرائب و إ

اللغة    -حتقيق صالح سامي عبد محيد. هـ،   1442العربية،  الرمادي: جامعة األنبار، قسم 
 م )ماجستري(. 2021

 .ىل هناية الكتاب إمن حرف الضاد 
 )ذكر امليمين أنه يف غريب األلفاظ، ولكن اطلع عليه ابحث وقال إنه خمتصر يف غريب احلديث(

 
أليب فارس عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزة الُقوسي )ت   /إيضاح السبيل إىل مناحي التأويل

  1442الكويت: ركائز للنشر؛ بريوت: دار الرايحني،  -يم حيىي التييت.هـ(؛ حتقيق إبراه 662
 م.  2021هـ، 

 خمتصر منهاج العوارف إىل روح املعارف.  
 (شرح مشكل احلديث للقاضي عياض يفمنهاج العوارف )و 
 

دار ]بريوت[:    -إبراهيم شعبان املرشدي.  /اإليضاح لبيان ما أشكل من األحاديث الصحاح
 جـ.  2م،  2020هـ،  1442اخلري، 

 
هـ(؛ حتقيق عمرو   1205حممد مرتضى الزبيدي )ت  إيضاح املدارك ابإلفصاح عن العواتك/  

 م.  2021هـ،   1442الكويت: مربة اآلل واألصحاب،  -بسيوين.
 يليه: رسالة يف حتقيق حديث "أان ابن العواتك". 

 يبدو( )سبق صدور الكتاب من سنوات، وهذه طبعة جديدة، كما 
 

 م2020هـ،    1442عم ان: دار الفتح،    -حممد زايد العتييب.  /اإلمياء إىل طرق التحمل واألداء
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 (ب)
نور   /البحث الشامل يف العلوم الشرعية: الغاايت والوسائل: قسم احلديث والرواة واآلاثر

 م. 2021هـ،  1442املنصورة، مصر: دار ابن عباس،   -.الدين بن علي السدعي
 

دمشق: دار الكمال    -خلدون حممد سليم األحدب.حبوث يف علم احلديث النبوي الشريف/  
 م.  2021هـ،  1442املتحدة: دار املنهاج القومي، 

 
)ت    /البخالء البغدادي  اخلطيب  علي  بن  أمحد  بكر  السيد    463أليب  صاحل  حتقيق  هـ(؛ 

 صص حديث(.م )ماجستري، خت 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.
 مالحظة: الكتاب ليس خاصًّا ابحلديث.

 
أليب علي عبدالكرمي بن عبدالنور بن  البدر املنري الساري يف الكالم على صحيح البخاري/  

إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق اللجنة العلمية بدار الكمال املتحدة.   735منري احلنفي احلليب )ت  
 م.  2021هـ،  1442القومي، دار عطاءات العلم؛ دمشق: دار املنهاج 

 ثالث قطع خطية منه. 
 

أليب احملاسن حممد بن خليل    /البدر املنري من أحاديث البشري النذير: صحيح اجلامع الصغري 
املنامة: مكتبة نظام يعقويب   -نظام حممد صاحل يعقويب.  هـ(؛ حتقيق  1305القاوقجي )ت  

 م. 2020هـ،  1442بريوت: دار املقتبس، اخلاصة؛  
 

أمحد  بذل املهج واألرواح يف الذب عن كتاب ابن الصالح "معرفة أنواع علم احلديث"/  
 م. 2020هـ،  1442الكويت: دار فارس،  -إبراهيم الباز.

 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: زمحة ُكت اب للنشر،  -. السيد جنم /بشارات نبوية
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الرايض:    -حنان بنت عواض املطريي.  / البشارة يف الدعوة إىل هللا يف ضوء السنة املطهرة
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1440املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
هـ(؛   544عياض بن موسى اليحصيب )ت    / بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد

 ص 380م،    2019هـ،    1440ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،    -حتقيق حممد عايش.
 

القاهرة: مركز    -انجي بن راشد العريب.  /بلوغ األماين يف مسامرة العالمة األمري الصنعاين
 م.  2021هـ،  1442إحياء للبحوث والدراسات، 

 )فوائد حديثية( 
 

 ص.  24، أمين إمساعيل ا/بلوغ الرىب شرح حديث: ضحك النيب تعجب
 احلادي والثالثون. يف أعلى العنوان: األربعون العقدية: احلديث 

 هـ. 7/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

خالد  هـ(؛ حتقيق    852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت   /بلوغ املرام من أدلة األحكام
 م.  2020هـ،  1442دمشق: دار الرسالة العاملية،   -بن ضيف هللا الشالحي.

 .ج وتبويب أحاديث بلوغ املرامالتبيان يف ختريسبق أن أصدرت له الدار نفسها كتاب: 
 . خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املراممث اختصره معدُّه وأصدره بعنوان: 

 
  عن صفات من يدخل اجلنة يف صلى هللا عليه وسلم    ل حديث الرسو    يف البناء الرتكييب

جامعة األزهر،  املنصورة:    -مىن طه الداودي.  /دراسة بالغية حتليلية:  الكتب الصحاح الستة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440

 
 ص.  152ايسر عبداحلسيب رضوان، ا/  بناء اخلطاب املقدمايت: كتب الغريبني منوذج  

 هـ.  30/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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الرايض:   -أمساء بنت انصر الشمايل. /البنات يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة اإلمام، 
 

رضي الدين الصديق   / فضل األذكارأال هللا  إله  إسرار يف فضل ال  األ  ةنوار وحضر هبجة األ
)ق   املعروف  املدغريي.  9بن  علوي  صوفية  حتقيق  للنشر،    -هـ(؛  ركاز  هـ،   1442إربد: 

 م.2021
 
إستانبول: مركز   -املرابع.انتقاها حممد موفق بن علي    /جة السالكني من رايض الصاحلنيهب

 م. 2021هـ،  1442حرف للبحث والتطوير العلمي، 
 

النبيني صلى هللا عليه وسلم ألصول الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /بيان خامت 
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -حتقيق اندر عمر بلطه جي. هـ(؛ 728

 
حممد  بيان السنة للقرآن الكرمي يف اجلامع الصحيح للمام البخاري: دراسة بالغية حتليلية/  

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -ايسني صالح أمحد.
 

املنصورة: دار   -عادل حممد علي عيسى. /ابن التنيالبيان والتبيني بتعقبات ابن حجر على 
ابن حجر على شروح صحيح    - مج.  3م،    2020هـ،    1442اللؤلؤة،   تعقبات  )سلسلة 

 (. 5البخاري؛ 
 

ديب: مركز مجعة    -سعيد بن عبدالرمحن القزقي.بيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف/  
 م.  2021هـ،  1442املاجد للثقافة والرتاث، 
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 )ت(
يب؛ اتريخ اإلمام حيىي بن َمعني  . ندى عبدهللا خليل مجع ودراسة  /رواية الغال 

 1م( ص    2017هـ،    1438)  37، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف  
- 181. 
 

املنيا:    -فاحل حممد املطريي.  /اتريخ رد األحاديث النبوية الصحيحة وأثره يف الفكر اإلسالمي
 ص )ماجستري(. 333م،  2009هـ،  1430املنيا، جامعة 

 
السنة/   النبوية.اتريخ  السنة  لدراسات  اإلحسان  مركز  املركز،    -إشراف  هـ،   1443جدة: 

 م.  2021
 

حتقيق مصطفى عبدالقادر أمحد هـ(؛    256حممد بن إمساعيل البخاري )ت  التاريخ الكبري/  
 مج. 9م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -عطا.

متضمًنا كتاب الكىن وكتاب بيان خطأ البخاري يف اترخيه/ عبدالرمحن بن حممد بن أيب حامت  
 هـ(. 327الرازي )ت 

 
طارق بن   /أتصيل علم علل احلديث: دراسة نظرية تطبيقية: اإلمام علي بن املديين منوذج ا

العودة. اخلضراء،    -عودة  طيبة  دار  املنورة:  رسالة    2020هـ،    1442املدينة  )األصل:  م 
 جامعية(. 

 مشتماًل على اإلجازة مبروايته وآاثره رمحه هللا. 
 

أتويل خمتلف احلديث عند ابن امللقن من خالل كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح/  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -هيثم حمسن إبراهيم.
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أسيوط:    -جمدي عبداملنعم حامد.  /دراسة موضوعية: ضوء السنة النبوية  التبني والتثبت يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة األزهر، 

 
جهاد بن  ،  اعتىن به مساعد بن حامد الزهراين   / التجريد احملمود ألحاديث منتقى ابن اجلارود

 1442،  أجيال التوحيد للنشر  ؛ مكة املكرمة: مرآة الزمان للبحث العلمي  ؟:   -.السيد املرشدي
 م.  2021هـ، 

 . حملى حبواش نفيسة من فقه اإلمام الرتمذي رمحه هللا 
 

النووية األربعني  الفرقانية يف شرح  الرابنية واإلشارات  الطعمي.  / التجليات  الدين    -حميي 
 م؟  2020هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 

 
إربد: ركاز    -.أمحد بن حممد اإلدريسي  / ي: حبث يف نظرية املنهاج النبو التحرر االقتصادي

 م. 2021هـ،  1442للنشر، 
 

السنة أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين )ت    /التحرير يف شرح صحيح مسلم قوام 
الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -هـ(؛ حتقيق إبراهيم أيت ابخة.  535

 م. 2021هـ،  1443
 النصف الثاين من الكتاب.قطعة متثل 

 
النيب األمني ؟: دار    -انتقاء ومجع طارق بن حممد سردار علي.  / حتفة األربعني يف أخالق 

 م.  2021هـ،  1442العقيق للنشر، 
 يليه له: رقي  اإلنسان أبربعينية الرفق واإلحسان. 

 
إبراهيم بن سعيد حتفة أهل احلديث يف شرح كتاب علل احلديث البن أيب حامت الرازي/  

 م. 2021هـ،  1443؟،  -الصبيحي.
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هـ(؛ عين به حممود   926زكراي بن حممد األنصاري )ت   /حتفة الراغبني يف بيان أمر الطواعني

 م.  2021هـ،  1442مصر؛ السعودية: شجرة الكتب،  -صاحل عالم.
 

البيقونيةاملضيَّ   التحفة املنظومة  بشرح  جبعان.  /ة  آل  حسن  بن  دار    -ظافر  ]الكويت[: 
 م. 2018هـ،  1439الضياء، 

 
: الطائفة األوىل من علماء احلديث نساب الطالبيةمستدرك موسوعة األ  :التحفة املوسوية

م،   2020هـ،    1441احللة: مؤسسة دار الصادق الثقافية،    -.عدانن ضمد املوسوي  ورواته/
 ص. 414

 
اجلزائر:  -. النجميبن حيىي أمحد  تعليق وشرح /لتحفة النجمية يف شرح األربعني النوويةا

 ص. 152م،  2021هـ،  1442، دار املرياث النبوي
 

ضبط    هـ(؛  1377)ت    مصطفى بن حممد القمُّودي  /حتقيق األمنية مبقدمات السنة النبوية
 2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -نصه وعلق عليه علي بن أمحد العالميي.

 ص.  128م، 
 

 ص. 102عمر حممد عمر عبدالرمحن،   / حتقيق القول يف تعريف علم احلديث رواية ودراية
 هـ. 6/6/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
؟: دار   -حممد حسان رضا عطاري.التحقيق املعتمد يف رواية الكذاب ودرجات السند/  

 م. 2021هـ،  1443تراث األسالف للتحقيق، 
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القاهرة: دار   -أمين عيد احلج ار.حتقيق النص احلديثي بني أصول احملد ِّثني ومناهج احملققني/  
 م. 2021هـ،  1442الصاحل، 

 
 (. هـ 879ت )أليب العدل قاسم بن قطلوبغا  /ختريج أحاديث أصول البزدوي

فخر اإلسالم علي بن حممد البزدوي    /أصول البزدوي: كنز الوصول إىل معرفة األصول  طبع مع: 
 م.  2021هـ،   1442القاهرة: دار السالم،  - هـ(؛ حتقيق سائد بكداش. 482احلنفي )ت 

 
هـ(؛ حتقيق بوعالم رمضان بن  879قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت    / ختريج أحاديث البزدوي

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار الصميعي،  -سالمة.
 

للقاضي عز  ختريج أحاديث كتاب العزيز يف شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري للرافعي/  
  -هـ(؛ حتقيق أنس حممد تدمري وآخرين.  767الدين عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة الكناين )ت  

 مج.  3م،  2021هـ،  1443إستانبول: دار السم ان، 
 

 ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف كتاب منهاج السنة النبوية البن تيمية. 
 م، ...  2021هـ،  1442خترجيه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
احلديث النبويةإشراف    / ختريج  السنة  لدراسات  إحسان  هـ،   1441املركز،  جدة:    - .مركز 

 م؟  2019
كتاب تعليمي متوافق مع مفردات املقررات يف األقسام الشرعية، يدمج مهارات التفكري مع 

 نشاطًا.  131احملتوى العلمي، وحيتوي على 
 

  13،  صناعة التخريج ،  رسم شجرة اإلسناد  ،مجع الطرق   :التخريج كما جيب أن يكون
 م.  2021هـ،   1443، دار اإلسراءالقاهرة:  -السبيعي.إعداد أمل حامد   / ريب عمليدت
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 - حممد عبدهللا الصفدي.التخصص وأثره على اجملتمع: دراسة موضوعية يف السنة النبوية/  
 )دكتوراه(.  م. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
  - هشام خضر حالوين.ة موضوعية/  : دراسةالنبوي  ةالسن  يف   ةوالبيئي  ةالصحي  ةلتدابري الوقائيا

 ص. )حبث مكمل للماجستري(.   202م،  2018هـ،  1440غزة: جامعة األزهر، 
 

التداوي ابألعشاب والطب النبوي: دعوة للتقنني العلمي ألعشاب الطب النبوي والرتاث  
سيد.  /العريب حممد  لوجنمان    -عبدالباسط  بريطانيا:  هارلو،  لبنان؛  مكتبة  للنشر،  بريوت: 

 م؟  2000هـ،  1420
 

هـ(؛   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي
  1جـ يف    2م،    2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالرمحن احملمدي.حتقيق  
 ص(.  576مج )

 
 -بن عبدهللا الشرباوي.حممد أمين  ؛ حتقيق  للسيوطي  / تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية، 
 

علي حسن املطبوعة واملخطوطة واملفقودة املبكى عليها/  تذكرة مصنفات ابن حبان 
 ص. 32األزهري، 

 هـ.  10/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

املناسك أحاديث  أمجع  بفوائد  الناسك  بن    /تذكري  الزومان.أمحد  الرايض؛    -عبدالرمحن 
 م.  2015هـ،  1436الدمام: دار ابن اجلوزي، 
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تونس:    -حممد بن أمحد رفيق.  /الرتاث احلديثي ابملغرب: خدمة املغاربة للمدونة احلديثية
 م.  2021هـ،  1442دار املالكية، 

 
أمنوذجان/   والسرية  السنة  املغربية:  ابخلزائن  املخطوط  الكنتية  املدرسة  بن  تراث  ايسني 

 م.  2020هـ،  1442، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس:  -روان.
 

" البن عدي: وهم الرواة الذين  الكامل يف ضعفاء الرجال"الرتاجم األثنائية يف كتاب  
  -.السرساويبن حممد مازن   أو تعديل يف أثناء تراجم غريهم/ذكرهم ابن عدي جبرح  

هـ،  1442جدة: مركز السنة والرتاث النبوي للدراسات والتدريب؛ بريوت: دار اللؤلؤة، 
 م.  2021

 
الرتاكيب النَّحويَّة من الوجهة البالغية يف األحاديث النَّبوي ة: دراسة تطبيقية يف أحاديث  

هـ،   1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -. محادة خالد علوان  /كتاب األدب يف الكتب الستة
 م. )دكتوراه(.  2020

 
تلخيص كتاب  من  أشكل  ملا  "املفهم  يف كتاب  احلديثية  القرطيب  العباس  أيب  ترجيحات 

 مسلم".
 م، ...  2021هـ،  1442مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
اإلمام   الصالةترجيحات  أبواب  الفقهية يف  األحوذي شرح    املباركفوري  "حتفة  من كتابه 

مقارنة/ فقهية  دراسة  الرتمذي":  جاسم  جامع  عبداللطيف  مؤسسة    - .محيد  ]العراق[: 
 ص.  396م،  2020هـ،  1441انشرون، 

 
 1442مجعه حممد جامع عمر العمري،    /تزويد األبرار أبربعني حديث ا يف التوبة واالستغفار

 م )نسخة إلكرتونية(.  2021هـ، 
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هـ(؛ حتقيق   724عالء الدين أبو احلسن علي بن إبراهيم العط ار الشافعي )ت    /التساعيات

 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -مشهور بن حسن آل سلمان.
 

ختريج أيب   /تسمية من روى املوطأ عن اإلمام مالك بن أنس األصبحي إمام دار اهلجرة
تونس:   -هـ(؛ حتقيق طه بن علي بوسريح.  524حممد هبة هللا بن أمحد بن األكفاين )ت 

 م.  2021هـ،   1442دار سحنون، 
 

القاهرة: دار النابغة،   -.هيلة بنت عبدهللا العساف /تشكيالت الصورة يف احلديث النبوي 
 م. 2021هـ،  1442

 
أمحد حامد    /بعض أحاديث اجلهاد يف السنة النبويةتصحيح املفاهيم اخلاطئة الواردة حول  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -اجلبايل.
 

النبوية   فقهية لألقوال واألفعال  الرسول صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية  تصرفات 
هرة: مركز  القا  -أمحد علي ضبش.  /الصادرة عن مقامات التبليغ والفتوى والقضاء واإلمامة

 م.  2021هـ،  1443إحياء للنشر، 
 

تصرفات النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية تطبيقية على كتاب اجلامع الصحيح 
  1442طنطا: جامعة األزهر،    -سعودي حسن حممد عثمان.  /هـ(  256للمام البخاري )ت  

 م )دكتوراه(.   2020هـ، 
 

للمنهج العقلي يف الدعوة: استنتاج ألساليب املنهج  تطبيقات الرسول صلى هللا عليه وسلم  
النبوية  العقلي من خالل جامعة اإلمام،    الرايض:  -العثمان.حممد بن عبدهللا    /األحاديث 

 م )ماجستري(. 1989هـ،  1409
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عبدالعزيز بن  هـ(؛ حتقيق   1376فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك )ت  /تطريز رايض الصاحلني

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار العاصمة،  -.3ط -عبدهللا الزير.
 

القاهرة:   -عبدهللا بن فوزان الفوزان.  /تعديل الناقد للراوي وعدم كتابته عنه: مقاربة األحوال
 .م 2020هـ،  1442الروضة للنشر، 

 
حممد    /قطلوبغا والبقاعي على نزهة النظر البن حجر: دراسة منطقية حديثيةتعقبات ابن  

 م )حبث مكمل للماجستري(.   2021هـ،    1442عم ان: اجلامعة األردنية،    -احلميدي املطريي.
 

أشرف سيد    /: مجع ا ودراسةتعقبات اإلمام ابن حجر ملسائل اإلمجاع يف كتابه فتح الباري
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -حممد حسني.

 
تعقبات اإلمام ابن عبداهلادي واستدراكه يف كتابه "تنقيح التحقيق" على احلافظ ابن اجلوزي  

 يف كتابه "التحقيق يف أحاديث اخلالف".
 م.   2021هـ،  1442دراسة حديثية تطبيقية يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
مستدركه/   يف  احلاكم  على  امللقن  ابن  اإلمام  سامي تعقبات  الدين  حميي  ودراسة  جتميع 

ب.  م. 2020هـ،  1442اجليزة: مكتبة النهضة العصرية،  -كال 
 

صطلح على احلافظ ابن  هـ( من خالل مؤلفاته يف امل  1182ت  مام الصنعاين )تعقبات اإل
تكريت: جامعة تكريت،    -. عماد عباس قادر  /ا ودراسة نقديةمجع    :هـ(  852ت  حجر )
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442
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ب.تعقبات اإلمام العراقي على احلاكم يف مستدركه/    -جتميع ودراسة حميي الدين سامي كال 
 م. 2020هـ،  1442اجليزة: مكتبة النهضة العصرية، 

 
مام ابن على اإل"  مرقاة املفاتيح "  كتابه  يف   هـ(  1014  )تي  القار   يمام مال علتعقبات اإل
 ". شرح املشكاة له يف فتح اإل"  كتابه  يف  هـ(  974 )تي  حجر اهليتم

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 
امليزان على اإلمام  هـ( يف كتاب لسان    852قبات احلافظ ابن حجر العسقالين )ت  تع

)ت   ميزان   748الذهيب  يف كتاب  توثيقية/    هـ(  نقدية  دراسة  سليمان  االعتدال:  بكر 
 ص. )حبث مكمل للماجستري(.  183م،    2018هـ،    1439غزة: جامعة األزهر،    -الزاملي.

 
العلماء من خالل كتابه امللقن على غريه من  احلديثية البن  لشرح    التعقبات  "التوضيح 

م   2020هـ،   1441الزقازيق: جامعة األزهر،    -احلارث حممد مصطفى.  /"صحيح اجلامع ال
 )دكتوراه(. 

 
)ت   الكوراين  الشيخ  إىل    893تعقبات  اجلاري  "الكوثر  يف كتاب  بطال  ابن  على  هـ( 

مقارنة نقدية  دراسة  البخاري":  اجلبوري.  /أحاديث  أمحد  عثمان  الزبيدي،  حممود    - سعد 
 ص. 320م،  2020هـ،  1441للنشر، تكريت: دار اإليداع 

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

 2021هـ،    1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،    -تعليق ربيع بن هادي املدخلي.االعتقادات/  
 ص.  178م، 
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ت  ) للعيين" البخاريالقاري شرح صحيح  عمدة"التعقبات النحوية والصرفية يف كتاب 
املنوفية: جامعة املنوفية،   -شريف حممد اجلمل.(: دراسة استقرائية حتليلية نقدية/ هـ 588

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441
 

عبدالكرمي بن عبدهللا    /التعليق على شرح حديث "ما ذئبان جائعان" البن رجب رمحه هللا
 م. 2021هـ،  1442]الرايض[: آفاق للنشر،  -اخلضري.

 
أنس  : دراسة حديثية/  التعليق يف احلديث وتطبيقاته يف صحيح مسلم واآلاثر املرتتبة عليه

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -صالح حممد علي.
 
أمحد رضا خان الربيلوي    /لتعليقات الرضوية على تقريب التهذيب البن حجر العسقالينا

  1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممد حسان رضا العطاري.   هـ(؛  1340)ت  
 ص. 336م،  2021هـ، 
 

التعليل ابالنقطاع عند اإلمام علي بن املديين من خالل كتابه "علل احلديث ومعرفة الرجال 
)الشهيد  الوادي، اجلزائر: جامعة الوادي    -كرمية عشريي.  /والتاريخ": دراسة أتصيلية تطبيقية

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2018هـ،  1439محه خلضر(، 
 

  616لفاظ احلديث النبوي للعكربي )ت  أعراب ما يشكل من  إ التعليل النحوي يف كتاب  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،  -. -. سدي حيدر محود األ /هـ(
 

املنامة: مكتبة    -نظام حممد صاحل يعقويب.  /ابألوائل السنبليةالتغاريد البلبلية ببعض اتصااليت  
 م.  2020هـ،   1442نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت: دار املقتبس، 

 ومعه له:
 نفحات الَعرف الشذي يف افتتاح دروس الرتمذي.
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 حتقيق بغية السائل عن أسانيدان واتصاالتنا بكتاب الشمائل. 
 لُقريري أيب املهند.الطالع األسعد إبجازة الشيخ صاحل ا

 
غزة:    -.بو مشايخأحممد عيسى    / التفاؤل والتشاؤم: دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية

 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442اجلامعة اإلسالمية، 
 

الدمام؛  -.حممد بن محد العتييب /دراسة أتصيلية تطبيقية: تفسري الصحايب للنص النبوي
 ص )األصل: رسالة جامعية(.  808م،  2020هـ،  1442اجلوزي،  الرايض: دار ابن 

 
املرفوع   النيب إالتفسري  وسلم  ىل  عليه  هللا  صلى  خالل كتاب    ومنبع  "من  الزوائد  جممع 

 (. هـ 807)ت  يمام اهليثملل  "الفوائد
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط،  

 
هـ،   1440أمحد العباد، أتريخ املقدمة    بن  عبدالعزيز  /تقريب شرح علل الرتمذي البن رجب

 ص. 313م،  2019
 هـ. 27/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
دراسة وحتقيق حممد  ؛  هـ(  463)ت    يب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغداديأل  /تقييد العلم 

البيضاين. املتميزالرايض:    -بن علي  الناشر  املنورة:  دار  املدينة  النصيحة؛  هـ،   1442،  دار 
 م؟  2020

 
 1442بريوت: دار اللؤلؤة،    -حتقيق الداين منري آل زهوي.؛  لخطيب البغداديل  / تقييد العلم

 م؟  2020هـ، 
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جدة: دار   -سامح عبدهللا عبدالقوي. تكوين امللكة احلديثية: معامل إرشادية وبرامج عملية/ 
 م. 2021هـ،  1442األوراق، 

 
 975املتقي اهلندي )ت  علي بن حسام الدين    /تلخيص البيان يف عالمات مهدي آخر الزمان 

 . محد كامل سرحان العيساويهـ(؛ حتقيق أ
 . 42-11 صم(  2019) 23ع   1اجلامعة العراقية مج ،سالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
الرايض: جامعة    -العثمان.علي بن فهد    / تلقي األخبار وإذاعتها: دراسة حديثية موضوعية

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442اإلمام، 
 

  841برهان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت    /التلقيح لفهم قارئ الصحيح 
إستانبول: دار عطاءات العلم؛ دمشق: دار املنهاج القومي،    -حتقيق حممد زايد شعبان.هـ(؛  

 مج. 19م،  2021هـ،  1442
إشكال   حل  العايل يف  العقد  املسمى  البخاري،  على صحيح  املؤلف  إمالء  زوائد  وحباشيته 

 البخاري.
 

 ص.   57،  حمب الدين علي حممود تقي  /ا يف بيان أعمال تدخل اجلنةمتام املنة: أربعون حديث  
 هـ. 16/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
مجيلة هشبل   / النبوية: دراسة حديثية موضوعيةالتمييز العنصري وعالجه يف ضوء السنة  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442أهبا: جامعة امللك خالد،  -شهراين.
 

األ يف أ  :خالقيةالتنمية  معوقاهتا  وعالج  ووسائلها  النبوية  ساليبها  السنة  دراسة  :  ضوء 
 (. )دكتوراهم  2020هـ،  1441الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممود أمحد مرسي. /موضوعية
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 1036أليب العباس أمحد اباب التنبكيت )ت    /تنوير القلوب بتكفري األعمال الصاحلة للذنوب
  1442القاهرة: جملة األزهر،    -هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث اإلسالمي مبشيخة األزهر.

 م.  2021هـ، 
 هـ من جملة األزهر.  1442هدية عدد مجادى اآلخرة  

 
حتقيق حامد عبدهللا  (؛  هـ  852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت    /هتذيب التهذيب

 مج.  8م،  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -احملالوي.
 

ديب: مجعية دار الرب ،    -جمموعة من الباحثني.بن حجر العسقالين؛ إعداد  ال  /هتذيب التهذيب
   مج. 15م،  2020هـ،  1442

 
 -مشهور بن حسن آل سلمان. /لكتاب: العراق يف أحاديث وآاثر الفنتالتهذيب احلسن 

 م.  2021هـ،  1442املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 

التعامل مع غري املسلمني: األقلية املسلمة يف سريالنكا أمنوذج ا/   النبوية يف  التوجيهات 
إبراهيم. العا  -حممد صديق بن حممد  م    2017هـ،    1438ملية،  ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية 

 )دكتوراه(. 
 

الصحيح شرح  التوشيح   السيوطي    /اجلامع  بكر  بن أيب  ؛ حتقيق (هـ  911ت  )عبدالرمحن 
 مج. 9م،  2018هـ،  1439الرايض: مكتبة الرشد،  -رضوان جامع رضوان.

 )صحيح البخاري( 
 

النبوي الشريف يف درس الرتبية اإلسالمية الطبيعة االبستيمولوجية بني    توظيف احلديث 
لألحباث  الدويل  ركز  جدة: امل   -.يت أوعمرآعمر    ،محيد الصغري  /واإلشكاالت الديداكتيكية

 م.  2021هـ،  1442)مداد(،  والدراسات 
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 (ث)

الدردير   حممد  بن  أمحد  الفهامة  النحرير  العالمة  به    1201]ت  ثبت  اعتىن  عيد  سهـ[/ 
 م. 2020هـ،  1442األزهر، القاهرة: أنوار  -املندوه.

 . للدردير /معه ابالعتناء السابق: فتح القدير يف أحاديث البشري النذير
 

 . هـ( 936  )ت اع احلليبالشم   يمحد بن عل أثبت عمر بن  
 ...  م، 2018هـ،  1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  ه ختريج أحاديث

 
بريوت: دار خدمة القرآن   -عبدهللا هنانو.ختريج    /ثبت فضيلة الشيخ منصور علي بنُّوت

 ص.   152م،  2016هـ،  1437الكرمي والسنة النبوية، 
 

أحواهلم بعض  يف  ضعفوا  الذين  القاهرة،   -.الشيخسيد  حممود    /الثقات  جامعة  القاهرة: 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442

 
عم ان: دار املبادرة،    -.حممد عيسى الشريفني  /دراسة يف أحاديث القتل والقتال  :ثقافة العنف

 م. 2021هـ،  1442
 

وأوابري وبنغازي  طرابلس  يف  البخاري  وإسناد  /ثالثيات  وضبط  القطعاين  تقدمي  - .أمحد 
 م. 2016هـ،  1437]ليبيا[: دار بشرى وكلثوم، 

 
رْبد    /مسلمالثالثني اليت عن اإلمام أمحد يف صحيح  

َ
يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن امل

 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين. 909املقدسي )ت 
 هـ(. 1442)ذو القعدة  114نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ع 
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 (ج)
  1442مقديشو: دار النبيلة،    -أمحد بن حممود بن حممد )أمحد يري(.  / جامع أحاديث الصيام

 م.  2021هـ، 
 

   (.هـ 1031ي )ت املناو بن علي وف ؤ عبدالر  / نوراأل  زهر من حديث النيباجلامع األ
 م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
النبوي  دراسة:  جامع الرتمذي واملذهب احلنفي أصغر    /عن صلة الفقه احلنفي ابحلديث 

 مج. 12م،  2021هـ،  1442مكتبة رابنية، كراتشي:   -هـ(. 1439)ت علي الرابين 
 

بريوت: املكتب    -مجع وحتقيق ودراسة إبراهيم أبو شنب.  /جامع تفسري البخاري يف صحيحه
 مج. 3م،  2020هـ،  1442اإلسالمي، 

 
الصحيحني والدعاء من  الذكر  احلمدان.  / جامع  وليد  ورتبه  الرايض: مركز دالئل،    - مجعه 

 ص.  208م،  2021هـ،  1442
 

 م. 2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -جامع شروح مقدمة ابن الصالح.
يشتمل على شرح األئمة األعالم: زين الدين العراقي، ابن حجر العسقالين، ابن امللقن، بدر  

 الدين البلقيين. 
 

 1442الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،  -موسى بن راشد العازمي. /اجلامع يف اخلصائص
 ص. 351م،  2020هـ، 

خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم، خصائص أمته صلى هللا عليه وسلم، خصائص األنبياء،  
 خصائص ال تثبت. 
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الكامل الفقه  اجلامع  أبواب  على  املرتب  الشامل  الصحيح  احلديث  عبدهللا  /يف  حممد 
هـ،   1442الهور:  مكتبة بيت السالم: دار ابن بشري،    -.2ط  -هـ(.  1441)ت    األعظمي

 مج. 19م،  2020
 ( 1)مع حترير وتصحيح وزايدات على ط

 
  1442،  دار عمار  عم ان:  -.انفع خالد العلواين  /اجلامع ألشراط الساعة الصغرى والكربى

 م.  2021هـ، 
 

من أمايل عبدالرمحن بن انصر الرباك؛ قيدها عبداحملسن بن عبدالعزيز  اجلامع لفوائد بلوغ املرام/  
م،   2021هـ،  1442الرايض: مؤسسة وقف الشيخ عبدالرمحن بن انصر الرباك،  -العسكر.

 مج. 3
 

 هـ(؛ حتقيق لطيف  655أليب املؤيد حممد بن حممد اخلوارزمي الرتمجاين )ت  جامع املسانيد/  
 مج.  5م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -الرمحن البهرائجي القامسي.

 
واالنفصال االتصال  مستوايت  يف  دراسة  الكالم:  وعلم  النبوي  احلديث  هدى    /جدلية 

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات،  -فريد.
 

أسيوط:    -عبداهلادي حممد أبو بكر.: دراسة نقدية/  اجلرح غري املفسر عند نقاد احلديث
 ص )دكتوراه(.  279م،  2020هـ،  1441جامعة أسيوط، 

 
حاكم    /من وصااي النيب اهلادي األمني صلى هللا عليه وسلم  جزء األربعني يف شرائع الدين

 ص. )نسخة إلكرتونية(.  218م[،  2021هـ،  1442املطريي، ]
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صفات   يف  األربعني  وسلم جزء  عليه  هللا  صلى  العاملني  رب  املطريي.  /رسول    -حاكم 
 م. 2021هـ،  1442إستانبول: املؤلف، 

 
هـ(؛ حتقيق رضا    301جعفر بن حممد املستفاض الفراييب )ت  اجلزء األول من كتاب الصيام/  

 م.  2020هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -بوشامة.
 

املنتقاة العوايل احلسان من حديث أيب بكر عبدهللا بن أيب داود  اجلزء الثامن من الفوائد  
هـ(؛ حتقيق   311أليب بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين )ت    /السجستاين

 م.  2021هـ،  1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،  -طارق بن أمحد اخلط ايب.
 

علي بن املفضَّل املقدسي )ت   / والداعني اجلزء اخلامس من كتاب األربعني يف فضل الدعاء
 2007هـ،    1428اجليزة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    -جمدي عطية محودة.  هـ(؛ حتقيق  611

 ص.  64م، 
 

أحاديث مسلسالت فيه  األصبهاين )ت    /جزء  بن حممد  إمساعيل  القاسم  أيب  الدين  لقوام 
 هـ(؛ حتقيق إدريس العبد. 535

 هـ(. 1443)حمرم  9الرتاث النبوي عنشر يف جملة 
 

صول الشيخ الزاهد أ خرج من  عن الشيوخ الثقات مما جزء فيه من الفوائد املنتقاة العوايل
دراسة  رمحة هللا عليهم/    عن شيوخههـ(    461بن احلسن بن السبط )ت  سعد املظفر    أيب

 م. 2018 هـ، 1439املدينة املنورة: مكتبة امليمنة،  -وحتقيق أنيس أمحد مجال.
 

داود   أيب  بن  عبدهللا  بكر  أيب  حديث  من  احلسان  العوايل  املنتقاة  الفوائد  من  اجلزء 
هـ(؛   316تصنيف أيب بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين )ت    /السجستاين
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هـ،   1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،    -قرأه وعلق عليه طارق بن أمحد اخلط ايب.
 م.  2021

 
أليب حفص عمر بن الفضل بن املهاجر )ت    / جزء منتقى من كتاب فضائل القدس الشريف

عمرو   372بعد   عنه؛ حتقيق  الواسطي  البز از  بن حممد  أمحد  بن  بكر حممد  أيب  رواية  هـ(؛ 
 م.  2021هـ؟،  1442مصر،  -عبدالعظيم احلويين.

 
هـ(، رواية حيىي بن حيىي    189اجلمع بني الروايتني: رواية حممد بن احلسن الشيباين )ت  

هـ( وما تفرد به    179هـ( ملوطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت    234الليثي )ت  
 1442بريوت: دار الرايحني،    -حممد عارف مجيل القامسي املباركفوري.  /كل واحد منهما

  م.  2021هـ، 
 

  - ري زكي.حممود بكهـ( يف علوم احلديث/    1378  -   1301جهود اإلمام الساعايت ) 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 

 
 . أمين جاسم الدوري /جهود اإلمام الشافعي يف خدمة السنة النبوية وعلوم احلديث

 م(. 2019) 1جـ 11، اجلامعة العراقية عجملة كلية الرتبيه للبنات حبث نشر يف 
 

 .ايسر إمساعيل مصطفى  /النقاش احلديثيةجهود احلافظ حممد بن علي بن عمرو أيب سعيد 
 .182  -  113  م( ص  2020)  12، اجلامعة العراقية عجملة كلية الرتبيه للبنات حبث نشر يف  

 
جهود احملد ِّث عبداحلق الدهلوي يف خدمة احلديث الشريف وعلومه: دراسة حتليلية يف  

ماليزاي: اجلامعة   -فهيم الدين.فريد الدين    / كتابه "ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح"
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442اإلسالمية العاملية، 
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جماهد : دراسة إحصائية منوذجية/ ثني يف التفسري خالل القرن الرابع اهلجريجهود احملد ِّ 
 م.  2020هـ،  1441، للمخطوطات وخدمة الرتاث  ؟: مركز جنيبويه -بن مجال احلوت.

 
القاهرة:   -ي.مساء رحيان بيومأ  /الصحيحني  دراسة بالغية يف :  االستفهام ابالستفهامجواب  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

 911)ت  السيوطي    عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين  /اجلواب احلامت عن سؤال اخلامت
 ص.  15، عبدالسالم بن حممد العامرهـ(؛ حتقيق 

 )حديث وفقه( 
 هـ. 26/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 .رائد حممد حامد /اجلوائح يف ضوء السنة النبوية الشريفة

  -  1م( ص    2021)  49/2( ع  9)العراق  جملة الدراسات التارخيية واحلضارية حبث نشر يف  
23. 

 
 (ح)

أليب احلسن نور الدين حممد بن عبداهلادي السندي    /السندي على سنن الرتمذيحاشية  
امتياز أمحد السندي، عبدالباقي إدريس السندي، عبدالقادر عبدهللا  هـ(؛ حتقيق    1138)ت  

   مج. 3م،  2020هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -السندي.
 

  / لنبويةالسنة ا  وجهوده يف   هـ(   1162)ت    ي اجلراح  مساعيل بن حممد العجلوينإاحلافظ  
 (.ماجستريم ) 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -معتز سيد عجالن.

 



61 
 

النبوي احلديث  املتكل ِّم يف  أحاديث حال  من  األصول  تداولية يف كتاب جامع  دراسة   :
م    2020هـ،    1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -كرمي حممد حممد صديق.الرسول/  

 البالغة(. )دكتوراه يف 
 

القاهرة: دار النابغة،   -.هبة أمحد طه عطية /دراسة لغوية تداولية :جاج النبوي لآلخراحلِّ 
 م. 2021هـ،  1442

 
القاهرة:   -أمساء درويش مصطفى.  /ثر انكارها على مسائل العقيدةأحجية السنة النبوية و 

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441جامعة األزهر، 
 

نقدية/   استقرائية  دراسة  والتعديل:  اجلرح  من  وموقفهم  العرب  حممود  احلداثيون  خالد 
 م )ماجستري(.   2021هـ،  1443إربد: جامعة الريموك،  -اجلالويل.

 
الشيعي بريوت: دار    -.نظرية غالب   : الكتب األربعة منوذج ا/ عتبارالقيمة واال  :احلديث 

 م. 2020هـ،  1442الوالء، 
 

  هـ(؛ حتقيق 845)ت  املقريزي قي الدين أمحد بن عليت /الليل مثىن مثىنحديث صالة 
 . حممد شاكر حممود

 - 115 م( ص  2020) 3، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
142 . 

 
إستانبول: دار    - حممد وائل احلنبلي.  /حديث لُتفَتحنَّ القسطنطينية: ختريج وأمل قارنه عمل

 م. 2021هـ،  1442الفاتح، 
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ي مام الشافعملسند اإل   ي مام الرافعصولية تطبيقية على شرح اإلأ دراسة  :  احلديث املرسل
عنه  يضر  شطا.  ة سار   / هللا  األزهر،  املنصورة  -جمدي  جامعة  م   2018هـ،    1439: 
 (. ماجستري)

 
 1439األزهر،  القاهرة: جامعة    -هبة مصطفى معوض.  /الكتب التسعة  احلديث املنكر يف 

 م )دكتوراه(.  2018هـ، 
 

أمحد اإلمام  عن  الصحيحني  وقع يف  املربد    /حديث  بن  عبداهلادي  بن  بن حسن  يوسف 
 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين. 909املقدسي احلنبلي )ت 

 . (م 2021هـ،  1442)رجب  8 - 7نشر يف جملة الرتاث النبوي ع 
 

 تفق عليه الشيخان" ا"اللؤلؤ واملرجان فيما    كتاب  حاديث النبوية يف األ  يف   حروف املعاين
أسيوط: جامعة   -.شيماء حممد رفعت  /ا ودراسة مجع  :  هـ(  1388ت  )ي  حملمد فؤاد عبدالباق

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
 

احلق األبلج يف ذكر اجلم الغفري من فروع األوس واخلزرج: نصوص وموضوعات على ضوء 
م،    2018هـ،    1439جدة: املؤلف،    -عبداحملسن بن طما.   /األحاديث واملصادر التارخيية

 ص. 112
 

  - ميادة السيد مجيل.   /دراسة موضوعية:  ضوء السنة النبوية املطهرة  دابه يف آ حق الطريق و 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
الرايض: معهد النجاح   -أروى بنت فايز الزايدي.  /النبويةحقوق الزوجني يف ضوء السنة  

 ص.  43هـ،  1442لتعليم الوحيني، 
 هـ.  24/10/1442ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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 الرايض: دار الصميعي.  -أمحد حممد الشرقاوي.حقوق املرأة يف السنة/ 

 
الرايض: دار احلضارة،   -.نوال بنت عبدالعزيز العيد /ة يف ضوء السنة النبويةأحقوق املر 

  م. 2017هـ،  1438
 

مسلم املفهم ملشكالت صحيح  )ت    /احلل  الكنكوهي  أمحد  رشيد  هـ(؛    1323إفادات 
هـ(؛ مع تعليقات حممد زكراي الكاندهلوي   1334مجعها ورتبها حممد حيىي الكاندهلوي )ت  

الندوي.  1402)ت   الدين  هـ،   1443  بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ اعتىن به تقي 
 ص(.  1040مج ) 2 م، 2021
  

ذكار والسنن وشيء من فقهها وفوائدها وما ينبغي على املسلم اعتقاده  حلية املسلم من األ
م،   2021هـ،    1442بغداد: دار الرائد،    -.رائد حممد العبيديمجع وإعداد    / رواية ودراية

 ص. 212
 

،  ديب: جامعة الوصل -.وضرورة جمتمعيةمحاية الوطن يف السنة النبوية مقصد شرعي 
 ص(.  1240مج ) 3م،  2019 هـ، 1440

 م.  14/3/2019 - 12الندوة العلمية الدولية التاسعة 
 

احلياة الشخصية للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم من خالل كتاب الطبقات البن سعد 
التسعة  320)ت   الكتب  مع  مقارنة  دراسة  مطر.  /هـ(:  فوزي  جامعة    -رغد  تكريت: 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442تكريت، 
 

 هـ(.  1384حممد يوسف بن حممد إلياس الكاندهلوي )ت  /حياة الصحابة
 م، ...  2019هـ،  1440ختريج أحاديثه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
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 (خ)

: أمحد أمني، حممود أبو رية، طه حسني، زكي جنيب  خطر املستغربني على السنة النبوية
 2020هـ،    1441املنصورة: جامعة املنصورة،    - فاطمة الزهراء صابر جودة.حممود منوذج ا/  

 م )ماجستري(. 
 

تطبيقية نظرية  دراسة  واملتابعات:  الشواهد  يف  السدعي  /اخلالصة  علي  بن  الدين    - .نور 
 م. 2021هـ،  1442املنصورة، مصر: دار ابن عباس، 

 
مشس الدين حممد بن حسن بن ِهِّ ات )ت    /خالصة النخبة وشرح خالصة النخبة وحاشيتها

حتقيق    1175 آلتونطاش.هـ(؛  جليل  مصطفى  جاماشيف،  ابب    -عزمات  دار  إستانبول: 
 م.  2021هـ،  1442العلم، 

 البن حجر العسقالين( /الفكر يف مصطلح أهل األثر خنبة (
 

مخسة أحاديث وقعت ملسلم عالية بسند واحد، أو األحاديث اخلمسة العوايل اليت رواها  
هـ(؛ حتقيق   742ختريج مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن املزي )ت  مسلم يف صحيحه/  

هـ،   1443القاهرة: معهد املخطوطات العربية، النشر الرقمي،    -عبدهللا بن حممد احلسيين. 
 م.  2021

 أحاديث...( )جزء فيه مخسة 
 وأضاف إليه احملقق ثالثة مالحق:

 األحاديث الرابعية العالية يف صحيح مسلم عن شيخه الَقعنيب. -

جزء فيه األحاديث العشرة من رابعيات صحيح مسلم بن احلجاج/ كتبه رضي الدين  -
 هـ( )حتقيق(. 895حممد بن حممد احلسيين احلليب )ت بعد 

اإلسناد من عوايل صحيح مسلم/ انتقاها زين الدين عمر جزء فيه أربعون حديثًا رابعية   -
 هـ(. 936بن أمحد الشماع )ت 
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املنيا:    -أنس مجال حممد إمساعيل.: دراسة أتصيلية/  خوارق اإلمجاع يف قضااي علوم احلديث

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة املنيا، 
 

هـ(؛ نقله   1353حممد عبدالرمحن املباركفوري )ت خري املاعون يف منع الفرار من الطاعون/ 
 م 2021هـ،    1443بريوت: دار املقتبس،    -إىل العربية وخرج نصوصه راشد حسن املباركفوري.

 
 ( د)

 
حتقيق هـ(؛    1379عبدالواسع بن حيىي الواسعي )ت    /الدر الفريد اجلامع ملتفرقات األسانيد

 م. 2021هـ،  1442؟،  -عبدالنور بن احلسني الُقحفة.
 

الشيخان واإلمام أمحد/   اتفق عليه  املتأللئ املسند فيما  مجع وإعداد ردن بن تركي  الدر 
 م. 2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -الغدي ر.

 
مصر: املكتبة املرادية،   -.سالمةالسيد مراد  /الدر املختار من األحاديث الواردة يف البحار

 ص.  110م،  2021هـ،  1442
 هـ.  19/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
القر  بني  التعارض  يوهم  ما  النبويةآ درء  والسنة  الكرمي  عبداحلميد.  / ن  طنطاوي   -صباح 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

كراتشي: جامعة العلوم   -عبداجمليد الرتكماين.  /منهج احلنفيةدراسات يف أصول احلديث على  
 م.  2020هـ، حنو  1440اإلسالمية، جملس الدعوة والتحقيق اإلسالمي، حنو 
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  م. 2017هـ،  1438الرايض: مكتبة الرشد،  - .محد شحاتةأحممد سيد  / دراسة األسانيد
 

إعداد أمل    /كتب  6مع تلخيص    ]صح: تدريًبا عمليًّا[تدريب عملي    20دراسة األسانيد:  
)سلسلة دراسة   -.ص  260،  م  2021هـ،    1443القاهرة: دار اإلسراء،    -حامد  السبيعي.

 (. 2األسانيد؛ 
 

عم ان: دار    - محزة َزُزور التونسي.  /الدرر البهية يف مزاح خري الربية صلى هللا عليه وسلم
 م.  2021هـ،  1442النور املبني، 

 
 /املزي  أيب احلجاجدرر اجلمال: استدراكات على املطبوع من "هتذيب الكمال" للحافظ  

 م. 2019هـ،  1440اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -حيدر عيدروس أمحد.
 

 1021أمحد بن يوسف الفاسي )ت    /الدرر احلسان يف الكالم على ليلة النصف من شعبان
 م. 2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرزاق بن حممد زريوح.

 
حممد بن   نظم  /ثر للحافظ ابن حجرالدرر يف اخلرب نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األ

امعة  نيامي، النيجر: ج  -هـ(؛ حتقيق بشري عثمان حممد.  1423)ت  درعي  حممد احلسين األ
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الوفاق الدولية، 

 
،  إبراهيم هياليل املغريب  مجع وإعداد  /ا يف اخلصال املذمومةالدرر املنظومة يف ذكر أربعني حديث  

 ص.  51
 هـ. 5/2/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ت  )ي  بن العجماكتاب التلقيح لفهم قارىء الصحيح لسبط    يف   والداليل  الدرس الصويت

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441: جامعة األزهر، املنصورة -فاتن حسن صديق.هـ(/  841
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ثري جمد الدين البن األ   "يشرح مسند الشافع  يف   "الشايف   كتاب  يف   والداليل  الدرس الصويت

األزهر،    -شاكر. هنى سعد    /هـ(  606  )ت  السعادات  أيب هـ،    1440املنصورة: جامعة 
 م )ماجستري(. 2019

 
 1355أليب حامد حممد املكي بن حممد البِّطَاوي )ت  الدروس احلديثية يف اجملالس احلفيظية/  

 م. 2021هـ،  1442املغرب: مؤسسة الرسالة انشرون،  -هـ(؛ حتقيق عبدالعايل عيادو.
 

بن حممد  الدعاء/   بكر عبدهللا  الدنيا )ت  أليب  أيب  هـ(؛ مجع وحتقيق حممد خري    281بن 
 ص )نسخة إلكرتونية(.  51م،  2021هـ،  1442، رمضان يوسف

 
الرايض؛ الدمام:    -اعتىن به ماهر ايسني الفحل.دعاء املسلم من صحيح اإلمام البخاري/  

 م. 2021هـ،  1442دار ابن اجلوزي، 
 

النبوية  مة يف دعائم النصر والنهوض ابأل أمل حيىي حممد   /دراسة موضوعية:  ضوء السنة 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -جنم.

 
القاهرة: جامعة   -حممد السيد العريين.ي/  مام الرتمذسالمية من خالل سنن اإلالدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2001هـ،  1422األزهر، 
 

أبو  طيبة عبدهللا    / السنة النبوية: املناهج والوسائل واألساليبدعوة أهل الكتاب من خالل  
 م )دكتوراه(.  2009هـ،  1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -البشر.

 
  /دراسة حتليلية نقدية  :ثني واألصوليني يف منهج نقد السنةدعوى إبطال االختالف بني احملد ِّ 

 م.  2021هـ،  1443، دار الكتب العلمية بريوت: -.يعقوب بن عبدهللا
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الرايض: جامعة    -فاطمة بنت سعد السلمي.  /دعوى أتثر األحاديث النبوية ابإلسرائيليات

 م )دكتوراه(.   2021هـ،   1442امللك سعود، 
 

ة يف الصحيحني: دراسة  دحاديث الوار دعوى الطعن يف الصحابة رضي هللا عنهم يف األ 
 م )دكتوراه(.  2015هـ،  1436عم ان: اجلامعة األردنية،  -.اخلتاتنة حسن علي /نقدية

 
شرح صحيح   يف   يالكواكب الدرار "  من خالل كتابه  مام الكرمايندفع التعارض عند اإل

 1441املنصورة: جامعة األزهر،    -أماين حممد شعبان.  /صولية تطبيقيةأدراسة  ي":  البخار 
 م )دكتوراه(.  2020هـ، 
 

حملمد جواد    "صحيح مسلم بني القداسة واملوضوعية"دفع شبهات ودرء مفرتايت كتاب  
 . خليل

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 )حممد جواد خليل شيعي رافضي(

 
الدالالت الرتبوية يف اخلطاب النبوي للفرد كما ورد يف الصحيحني مع تصور مقرتح لتفعيله 

املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    - مالك بلدي حممد ابيت بلدي.  /األسرةيف   هـ،    1442املدينة 
 م )دكتوراه(.  2021

 
 -غادة حممد قنديل.  /دالالت التناسب اللغوي يف صحيح البخاري: دراسة حتليلية أسلوبية

 للماجستري(. م )حبث مكمل  2017هـ،  1438بريزيت، فلسطني: جامعة بريزيت، 
 

الدعوية يف  الستةحاديث األأ  الدالالت  الكتب   -أمحد عيسى أمحد.  /خالق من خالل 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440أسيوط: جامعة األزهر، 
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مام دراسة تطبيقية على موطأ اإلي:  سالمالفقه اإل  ثرها يف أصوليني و مر عند األداللة األ

 . هـ( 234  )تي حيىي الليثبرواية حيىي بن  هـ( 179 )ت نسأمالك بن 
 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
)ت    يبرواية حيىي بن حيىي الليث هـ( 179 )ت مام مالكموطأ اإل وامر الواردة يف داللة األ

  .حكام الشرعيةاأل ثرها يف أو  هـ(  234
 م، ...  2019هـ،  1440يف جامعة األزهر بكفر الشيخ،  صولية تطبيقية أدراسة 

 
 /دراسة أصولية تطبيقية على أفراد صحيح مسلم يف املعامالت  :داللة النهي عند األصوليني

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -خالد أبو اجملد حسن.
 

  هباء الدين رافع بن شداد أليب احملاسن   صلى هللا عليه/  حاديث النيبأحكام من  دالئل األ
 هـ(. 632األسدي )ت 

 م، ...  2018هـ،  1439حتقيقه يف جامعة األزهر أبسوان، 
 

القاهرة:   -عبدالسالم إبراهيم العزوزي.  / دليل السالك إىل ضوابط نقد املنت يف موطأ مالك
 ص. 504م،  2021هـ،  1442دار السالم، 

نت  املوابط نقد  هـ، وكانت بعنوان: ض  1435دار احلديث احلسنية،    -األصل: رسالة دكتوراه  
 أ.وطاملمام مالك يف اإلعند 

 
احلجاج/   بن  مسلم  اإلمام  فوائد صحيح  إىل  احملتاج  األزهري.دليل  رمضان   - عبدالرمحن 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 
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عرفات  /الدعوة اإلسالمية يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعيةدور االقتصاد يف نشر 
 ص )ماجستري(. 214م،  2016هـ،  1437غزة: جامعة األزهر،  - ايسني عاشور.

 
بريوت: دار الوالء،   -.حممد أمني األميين /دور الزمان واملكان على ضوء السنة والسرية

 م. 2020هـ،  1442
 )الشيعة(

 
تكريت: جامعة تكريت،    -حممود عبد أبو عجة.  /النبوية يف إرساء العدل اجملتمعيدور السنة  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 

دراسة :  ابب املعامالت العامة  يف   معاجلة الظواهر االجتماعية املعاصرة  دور السنة النبوية يف 
 )دكتوراه(.   م   2019هـ،    1440املنصورة: جامعة األزهر،    -نبيل رضا الطنطاوي.  /موضوعية

 
دور السياق بني تقدير اإلعراب وتفسري املعىن يف كتاب عقود الزبرجد يف إعراب احلديث 

  2021هـ،    1442مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -أديو أمحد بوالرنوا.  / النبوي للسيوطي
 م )ماجستري(. 

 
 ( ذ)

مجع وحتقيق حممد خري رمضان  هـ(؛    281أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب الدنيا )ت    / الذ ِّكر
 ص.  62م،  2021هـ،  1442يوسف، 

 
 ص.  79، حممد بن إبراهيم النعيم /رها الصدقةذنوب قولية وفعلية تكف ِّ 

 هـ. 15/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 )أحاديث وشرحها( 
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 ( ر)
عمر    /عليهالراوي اجملهول عند اإلمام الذهيب يف امليزان واستدراكات احلافظ ابن حجر  

 .حسن الصميدعي
 .262 – 231 م( ص 2020) 1ج 33ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 

 
ديب أ /دراسة نقدية :رجال الصحيحني الذين ضع فهم العقيلي يف كتابه الضعفاء الكبري 

 .حممد حسن
  – 116 م( ص 2019) 5، ع10، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

139 . 
 

 م؟2021هـ،    1443اليمن،    -عرفات بن أمحد الفتاحي.  / رحلة احلافظ ابن حجر إىل اليمن
 

الكربى للمام  السنن  الطهارة من  الشرعية: دراسة أصولية تطبيقية على كتاب  الرخصة 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441طنطا: جامعة طنطا،   -أمرية فتحي عسيلة. /النسائي

 
مكتبة    القاهرة:  -.عمر جنار علي  /اإلمام البخاري وجامعه الصحيح   ىفرتاء شيعي علا   ردُّ 

 م. 2020هـ،  1442، اآلداب 
 

،  الباقيات الصاحلات يف شرح حديث إمنا األعمال ابلنيات:  رسالتان يف احلديث الشريف
اإلميان بشرح حديث شعب  اإلخوان  الكاندهلوي  /حتفة  إدريس  هـ(؛   1394)ت    حممد 

 م. 2020هـ،  1442مانشسرت: مكتبة قاسم العلوم،  -.قيق عمار سليم املدينحت
 

  -بن عثمان.حتقيق أمحد بن حاج حممد  /رسالة أيب داود يف وصف أتليفه لكتاب السنن
 م.  2021هـ،  1442: دار النبيلة، مقديشو
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؛ اعتىن هبا أمحد السعدبن عبدالرمحن  عبدهللا    /رسالة يف قواعد اجلرح والتعديل وبعض مباحثه
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار اإلداوة،  -بن عبدالرزاق العنقري.

 
رسالة يف الكالم على قوله عليه الصالة والسالم: "من حجَّ فلم يرفْث ومل يفسْق خرجَ من 

 هـ(. 1006حممد بن عبدهللا الغزي التمراتشي )ت  /ذنوبهِّ كيومِّ َولدتُه أمُّه"
حممد    طبعت مع: رسالة موجزة يف بيان أن احلج املربور يكف ِّر الذنوب كلها كبريها وصغريها/

هـ(؛ حتقيق مكتب إحياء الرتاث    987أمني بن حممود البخاري، املعروف أبمري ابدشاه )ت  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: جملة األزهر،  -اإلسالمي مبشيخة األزهر. 

 
حممد بن جعفر   /املختصرة لبيان ما تشتد حاجة احملدث إليه من الكتب املعطرةالرسالة  

هـ(؛ ضبطها وقدم هلا محزة بن علي الكتاين؛ علق عليها أمحد بن عدانن  1345الكتاين )ت 
 . م 2021هـ،  1442بريوت: دار اإلمام يوسف النبهاين،  - أبو ارشيد.

 
هـ(؛ حتقيق 1345حممد بن جعفر الكتاين )ت    / املشرفةالرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  

 م. 2017هـ،  1438القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -أبو بكر حممود عبداهلادي. 
 

  - حممد سيدي بن حممد األعظف بن حممد سيدي.   /الرضاب املعسول من أسباب النزول
 . م 2018هـ؟،   1440الدار البيضاء: قطر الندى للثقافة واإلعالم، 

 
(؛ هـ  911  )ت جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي    /رفع اخلدر عن قطع السدر

 ص.  31حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر، 
 )يف حكم قطع شجر السدر: دراسة حديثية فقهية( 
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يف مسنده: دراسة نظرية نقدية مقارنة    "الثقة"الرواة الذين أطلق عليهم اإلمام البزار لفظ 
 1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سطلاألصفاء يوسف  /مع مراتب احلافظ ابن حجر

 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟، 
 

الرواة الذين تكلم فيهم اإلمام أبوداود السجستاين وأخرج هلم البخاري يف صحيحه: دراسة 
 )ماجستري(.   م.  2018هـ؟،    1439اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -.سراء مسعود حجوإ  /تطبيقية

 
 ص.  35، علي حسن األزهري / الرواة الذين صرح بتوثيقهم ابن حبان يف اجملروحني 

 هـ. 16/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

:  ووثقهم ابن حجر يف كتابه التقريب  "الضعفاء"الرواة الذين ضعفهم ابن اجلوزي يف كتابه 
م    2020هـ،    1441املنيا: جامعة املنيا،    -رأفت عبدالعظيم فويل.دراسة حديثية مقارنة/  

 )ماجستري(. 
 

مجع   /الرواة الذين ضعفهم ابن رجب احلنبلي يف كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري
 .محدأمقداد خزعل  ودراسة

 .400 - 380 م( ص 2021)  45ع  13مج  الفراهيديجملة آداب حبث نشر يف 
 

الرواة الذين قال فيهم ابن عدي ال أبس به يف كتابه الكامل مقارنة أبقوال أئمة اجلرح  
 م. 2018هـ،  1440عم ان: دار الرنيم،   -طاهر حيىي اجلبوري. /والتعديل

 
حجر يف التقريب:  الرواة الذين قال فيهم الذهيب يف الكاشف: صدوق، وقال فيهم ابن  

غزة: اجلامعة    -.يل زقوت نب  دحمم  /ثقة: دراسة تطبيقية مقارنة على مروايهتم يف الكتب الستة
 )ماجستري(. م. 2019هـ؟،  1440اإلسالمية، 
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 ةخدم  ىل لقرن الرابع ودورهم يف إول  األ   يمن القرن اهلجر   ةعاقاإل   يالثقات من ذو   ةرواال
  247م،    2019هـ،    1440غزة: جامعة األزهر،    - محودة.شيماء وهيب  ي/  احلديث النبو 

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 
 
دراسة توثيقية/    ين الثالث والرابع من كتاب الرتتيب للمام أيب يعقوب الوارجالين: أ واة اجلز ر 

 م. 2017هـ،  1438مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -اهلنائي. عبدهللا بن خلف
 الربيع بن حبيب( )يعين ترتيب مسند 

 
املنوفية: جامعة املنوفية،    -حممد سعيد أمحد رسالن.  /الرواة املبدَّعون من رجال الكتب الستة

 م )دكتوراه(.  2003هـ،  1424
 

تكريت:    -.  -حردان حسون حريف.  / الرواة املبهمون يف سنن الدارقطين: مجع ا ودراسة
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة تكريت، 

 
)ت   حامت  أيب  اإلمام  عند  الصدق  مبحلة  املوصوفون  اجلرح    277الرواة  يف كتاب  هـ( 

الرازي: دراسة نقدية مقارنة تكريت:   -فهد محيد جميد فرحان.  /والتعديل البن أيب حامت 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة تكريت، 

 
   ي.دين املقدس مام ضياء اللل  "حاديث املختارة"األكتاب   الرواايت التفسريية يف 

 م. 2019هـ،  1440جامعة األزهر أبسوان،  دراسته يف
 

 رواايت املدلسني يف سنن الرتمذي.
 م، ...  2021هـ،  1442دراسته وخترجيه يف جامعة كفر الشيخ، 
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 شكاة"حاديث املأىل من يريد زايدة العلم على  إ"الرمحة املهداة    كتاب  الرواايت الواردة يف 
 هـ(.   1336ي )ت قنوجاللنور احلسن بن حممد صديق 

 م، ...  2019هـ،  1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  خترجيها
 

محد أللحسن بن    "حكام سنة نبينا املختارفتح الغفار اجلامع أل"كتاب    الرواايت الواردة يف 
 . هـ( 1276ي )ت الرابع

 ... م،  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

هـ،   1439؟: املؤلف،    -عبدالعزيز بن سعيد بن غائب.آن/  فضائل القر   الروح والرحيان يف 
  م. 2018

 
 . حسني أمحد عبدهللا /رؤى النيب صلى هللا عليه وسلم مجعا  ودراسة

العلوم اإلحبث نشر يف   هـ،   1442)   23/2  ع  15  مج  ، جامعة املوصلسالميةجملة كلية 
 .280 – 243 م( ص 2021

 
شهاب الدين أمحد   /صول احلديثأالرسالة الشهابية يف    :رايض األزهار يف جالء األبصار

السيواسي وفاته(؛    860)ت    بن حممود  )خمتلف يف سنة  بن  هـ(  محد  أدراسة وحتقيق علي 
 م. 2021هـ،  1442تركيا: املكتبة اهلامشية،  -.العالميي

 
إستانبول: دار   -هــــــ(؛ بعناية إلياس قبالن  671حيىي بن شرف النووي )ت  رايض الصاحلني/  

 ص. 656م،  2018هـ،   1439الشفاء، 
 

مجع وإعداد إبراهيم عبدالرمحن العاين؛ رسم وتصميم هدى   /رايض الصاحلني للطفل املسلم
  - ص(.  448جـ )    7  م،  2021هـ،    1442إستانبول: دار الغواثين،    -سعد الدين اجلباوي.

 )يف كل جزء مخسون حديثًا(   )موسوعة األحاديث املصورة(.
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 ( ز)

 -.حممود أمحد الربشة  /خالق اد صلى هللا عليه وسلم يف األزاد الدعاة من أحاديث سيد العب  
 م.  2002هـ،  1423دمشق: دار الشيخ أمني كفتارو، 

 
 هـ( 616)ت  يشرف بن املؤيد البغداد أبو سعيدجمد الدين  /مايل وحلية األ زبدة العوايل

 م، ...  2020هـ،  1441جامعة األزهر ابملنصورة، حتقيقه يف 
 

املصابيح  احليدر آابدي )ت    /زجاجة  هـ(؛ حتقيق   1384أليب احلسنات عبدهللا بن مظفر 
 مج. 5م،  2021هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،   -حممد سعد شيخ رمحة هللا. 

 ة املصابيح.موسوعة حديثية ملستدالت الفقه احلنفي رتبه املؤلف على منوال مشكا
 

هـ( يف كتبه: اجلهاد، الدايت، الزهد، األوائل،    287زوائد احلافظ ابن أيب عاصم )ت  
انصر بن صقر  الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، على الكتب الستة: مجع ا ودراسة/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -املطريي.
 

فرج    /صحيحه  دراسة تطبيقية ملروايهتم يف   :رجال صحيح ابن خزمية على الصحيحنيزوائد  
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد فرج.

 
حجر   البن  التهذيب  هتذيب  على  البخاري  للمام  الكبري  التاريخ  رجال كتاب  زوائد 

 العسقالين. 
 م، ...  2021هـ،  1442عبدالرمحن يف الرايض، دراسته يف جامعة األمرية نورة بنت 

 
   .أليب نـَُعيم األصبهاين على الكتب الستة "حلية األولياء"زوائد كتاب 

 م، ... 2019هـ،  1440تها يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، ودراس هاخترجيو  هامجع
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أتريخ    -العامر.أخرج زوائده وعلق عليها عبدالسالم بن حممد    /زوائد مسلم على البخاري

 مج.  2م،  2018هـ،  1439املقدمة 
 هـ. 1/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
أليب العباس    /الزايدات يف كتاب املختلف واملؤتلف عن أيب حممد عبدالغين بن سعيد احلافظ 

املستغفري )ت   املعتز  بن  بن حممد  العقرة.  432جعفر  بوشعيب  بن  به محيد  اعتىن   -هـ(؛ 
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان، 

 
 .سعدون حممد جواد /دراسة حتليلية :زينب الثقفية ومروايهتا يف كتب السنة النبوية

 م(. 2021) 49/2 جملة اجلامعة العراقيةحبث نشر يف 
 

 ( س)
دراسة توثيقية تطبيقية   ":ُمقارب احلديث"َسرْب مروايت من َأطلق عليهم اإلمام البخاري  

هـ؟،    1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.شيماء عبدالنَّاصر عواد  /من خالل الكتب الستَّة
 )ماجستري(. م. 2019

 
لصنعاين )ت حممد بن إمساعيل األمري ا  /سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام 

 1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -خرَّج أحاديثه حممد عبدالقادر أمحد عطا. هـ(؛    1182
 مج.  2جـ يف  4 م، 2021هـ، 

 
حتليلية دراسة  الكايف:  يف كتاب  ورواايته  جبار كزين  /السكوين  اجلامعة   -.عالء  بغداد: 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440املستنصرية، 
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سلسلة الفوائد احلديثية والفقهية املنتقاة من جملس العالمة احملدث مصطفى بن العدوي 
 م. 2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -صنعة أشرف نصر صابر.مع طالبه/ 

 
املنصورة: دار    -منري أيوب الفياض.سلسلة كيف الرابنية من القرآن وصحيح السنة النبوية/  

 م. 2021هـ،  1442اللؤلؤة، 
 )ثقافة إسالمية( 

 
 1442املنصورة: دار الفاروق،    -أمحد سامي الذهيب.  / سلسلة ما انتشر بني الناس ومل يثبت

 م؟  2021هـ، 
 

 ص.  33إعداد موقع البطاقة الدعوي،  /سلسلة من قال
 )نسخة إلكرتونية، تشتمل على أحاديث صحيحة فيها عبارة "من قال"(

 
أحاديث السنة النبوية عن املرض وتكفريه للخطااي وفضل الصرب  سلوة املريض مما صح من  

  -مجعها صاحل بن عبدالرمحن اخلضريي.  / عليه وعالجه ابلرقية وما يدعو به املريض من الرقية
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة، 

 
املضاعفات األجور  ذوات  األعمال  احلسنات:  جاسم حممد    /سنابل  وإعداد  عبده،  مجع 

 ص )كتاب إلكرتوين(.  136م،  2020هـ،  1442اتريخ املقدمة 
 

 م.   2020هـ،  1442القاهرة: دار الصفوة،  -.أمحد علوان /سنن منسية
 

والسالم الصالة  أفضل  عليه  املصطفى  عن  واألحكام  بن   /السنن  حممد  الدين  ضياء 
 .هـ( 643عبدالواحد املقدسي )ت 

 ...  هـ، 1440يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  حتقيقه
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أم درمان: جامعة أم   -.علي حسـن خليفة  /السـنة العملية وأثرها على الدعوة: مناذج خمتارة

 م )ماجستري(. 2000هـ،  1421درمان اإلسالمية، 
 

املنصورة:    -أشرف خليفة السيوطي.  /السؤاالت احلديثية: النشأة والتطور ومناهج املصنفني
 مج. 3م،  2020هـ،  1442دار اللؤلؤة، 

 
  /مجعا  ودراسة:  صبهاين يف كتاب اتريخ بغدادمام أيب نعيم األسؤاالت اخلطيب البغدادي لل 

 .وائل عبدالكرمي حممد
 . 368  – 325 م( ص 2019) 42، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
  157هـ( يف علله عن مروايت سعيد بن أيب عروبة )ت    385سؤاالت الدارقطين )ت  

املنيا،    -ربيع شحاتة عبداحلكيم.  /هـ(: دراسة حديثية م   2020هـ،    1422املنيا: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
 . ضرغام عدانن حمسن  /مجع ودراسة :سؤاالت السلمي للدارقطين عن أبناء حوشب

  – 205 م( ص 2020) 6، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةالعلوم اإلجملة حبث نشر يف 
227 . 

 
 . هـ( 911  )تي شروح اجلامع الصغري للسيوط ثره على املعىن يف أالسياق و 

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 -.ميثم نصر هللا  ،مىن يوسف انصر  /السالم يف الصحيحني  االسيدة فاطمة الزهراء عليه
 ص.   240م،  2021هـ،  1442بغداد: الذاكرة للنشر، 
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احلسين   الكتاين  عبدالكبري  بن  عبداحلي  حممد  احلافظ  للعالمة  البيبليوغرافية  السرية 
)ت   خي ايل.  /هـ(  1382اإلدريسي  عبداجمليد  األمان،    -إعداد  دار  هـ،   1442الرابط: 

 م.  2020
 

 ( ش)
مجع ودراسة   :وسائل اإلعالم املصري حول اإلمام البخاريلشبهات املثارة من بعض ا

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدهللا. أمحد بسيوين /وتفنيد
 

 ص.  94مجعه حارث محودي اجلبوري،  /الشذر اجملموع من العلم املسموع 
 هـ. 23/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 س الشيخ صبحي السامرائي رمحه هللا يف علوم احلديث.شذرات جمموعة من درو 
 

غزة: اجلامعة  -.عماد حسن الديراوي /الشر واألشرار يف السنة النبوية: دراسة موضوعية
 )ماجستري(. م. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 

 
 .هـ( 662عبدالعزيز بن إبراهيم بن بزيزة )ت  /شرح األحكام الصغرى

 م، ... 2021هـ،  1442القاضي عياض مبراكش، حتقيقه يف جامعة 
 )األحكام الصغرى لعبداحلق اإلشبيلي(

 
علي بن حسن    /شرح اختصار علوم احلديث البن كثري وشرح الباعث احلثيث ألمحد شاكر 

 م. 2021هـ،  1443عم ان: الدار األثرية،  -احلليب؛ اعتىن به حممد بن كمال الرحمي.
 

املدينة املنورة: دار اإلمام   -زيد بن علي مهارش.  /اجلماعة واإلمامةشرح األربعني القامسية يف  
 م. 2021هـ،  1442مسلم، 

 األصل خلالد أيب القاسم.
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  - هـ(؛ حتقيق نصر أبو عطااي.   791مسعود بن عمر التفتازاين )ت    / شرح األربعني النووية

 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار نور اليقني، 
 

املدينة املنورة: دار اإلمام   -زيد بن علي مهارش.  /النووية مع الزايدة الرجبيةشرح األربعني  
 م. 2021هـ،  1442مسلم، 

 
  1086شهاب الدين أمحد بن أمحد العَجمي الوفائي )ت    /البخارياإلمام  شرح ثالثيات  

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -مرسي حممد حسن.هـ(؛ حتقيق 
مام للمحقق: رابعيات اإلمام البخاري اليت هلا حكم الثالثيات، وتوايل املنن بثالثيات اإليليه  

 الدارمي والسنن. 
 

 .عبدالصمد بن حممد بن علي /" طيبا    الإيقبل  ن هللا طيب ال"إ شرح حديث 
 . 414  – 369 م( ص 2019) 42، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
شرح حديث جربيل عليه السالم، املسمى هداية الطالبني يف بيان مهمات الدين: اإلسالم،  

 م2021هـ،   1442القاهرة: دار اإلحسان،    -زين بن إبراهيم بن مُسيط.اإلميان، اإلحسان/  
 

عبدهللا  بن  صاحل  الشيخ  لفضيلة  واملساء  الصباح  أذكار  يف  احلسناء  اخلالصة  شرح 
 ص.  55، علوان السهيميأمحد بن  /العصيمي

 هـ. 29/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

داود/   أيب  رسالة  اخلضري.شرح  عبدهللا  بن  اخلضراء،   -عبدالكرمي  طيبة  دار  املكرمة:  مكة 
 م. 2021هـ،  1442
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 - حسن احلسيين.  /حديث منتقى من صحيح البخاري  500شرح سبائك البخاري: شرح  
 م.  2021هـ،  1442النافع، الكويت: اجلديد 

 
فرحان بن   /(3241( إىل )3233من حديث ) :شرح سبعة أحاديث من جامع الرتمذي

 ص. 113هـ،  1442سعيد العتييب، 
 هـ. 2/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛   535قوام السنة أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين )ت    /شرح صحيح البخاري

الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -عبدالرحيم بن حممد العزاوي.حتقيق  
 مج. 5م،  2021هـ،  1443

 
احلديث/   مصطلح  يف  للبيقونية  القطعاين  العالمة  موسى شرح  عبداحملسن  وتقدمي  مجع 

 ص.  68م،  2020هـ،  1441]ليبيا[: مركز املستجري ابهلل للدعوة واألحباث،  -العوكلي.
 العنوان على الغالف: شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث الشريف/ أمحد القطعاين. 

 
صاحل بن فوزان الفوزان؛   / م مما اتفق عليه الشيخانألانحكام من كالم خري اشرح عمدة األ

الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،   -اعتىن به سلمان بن جابر السويلم.
 مج. 2، م 2018ـ، ه 1439

 
اجلزائر: دار    -عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر.شرح فضل اإلسالم حملمد بن عبدالوهاب/  

 م. 2021هـ،  1442الفرقان، 
 

عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر؛ اعتىن به وعلق عليه   /شرح كتاب الصيام من عمدة األحكام
 م 2021هـ،  1442انشرون؛ اجلزائر: الدار األثرية، املغرب: مؤسسة الرسالة  -منري اجلزائري.
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 ص.  78عبدالعال سعد الشليَّة،  /شرح كتاب الصيام من عمدة األحكام
 هـ. 10/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الرايض؛   -سعد بن شامي احلضريي. /شرح كيفية صالة النيب صلى هللا عليه وسلم البن ابز

 م. 2021هـ،  1442اجلوزي ،  الدمام: دار ابن 
 

دراسة حتليلية  :  هـ(  382  )تي  محد العسكر أ  أليبشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة األزهر،  -أمساء أمحد علي. /نقدية

 
هـ،    1442الوعي،  ]اجلزائر[: دار    -حمند أوأيدير مشنان.  / شرح خمتارات من احلديث النبوي

 م.  2021
 

م،   2015هـ،  1436أمحد معبد عيسى، أتريخ املقدمة  /الشرح املختصر لنظم خنبة الفكر
 ص.  52

الفكر خنبة  األثر  منت  أهل  العسقالينال  /يف مصطلح  من ،  بن حجر  الفكر  خنبة  نظم  يليه 
يليه الشرح املختصر لنظم  ،  حممد بن الدانه األجودي الشنقيطي  /اصطالح العلماء يف األثر

 .خنبة الفكر
 هـ. 8/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي  هـ(؛    321أمحد بن حممد الطحاوي )ت    / شرح معاين اآلاثر

 مج.  10م،  2021هـ،  1442بريوت: دار ابن حزم،  -القامسي.
 

يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية صلى هللا عليه وسلم جملد الدين بن  شرح املنتقى
الرايض:   -صاحل بن فوزان الفوزان؛ اعتىن به وأشرف على طبعه سلمان جابر السويلم. /تيمية

 مج.  5م،  2020هـ،  1442املؤلف، 
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 : كتاب الزكاة والصيام واحلج. 5مج
  

مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.شرح املنظومة البيقونينة/  
 م. 2021هـ،  1442
  

،  عبدهللا بن محود الفريح /شرح املنظومة البيقونية للشيخ عمر بن حممد بن فتوح البيقوين 
 ص.  80

 هـ. 29/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 هـ( 19/12/1441لدورة تدريبية، فرغت من املادة الصوتية بتاريخ )أصله دروس مفرغة 

 
أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي شرح منظومة الصور اليت يستحب الوضوء عندها/  

 م   2021هـ،    1442القاهرة: دار اإلحسان،    -هـ(؛ حتقيق حممد السيد السعدين.  826)ت  
 هـ(. 957الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )ت تليها: رسالة يف شروط الوضوء/ شهاب 

وبذيلهما للمحقق: الُعَمد يف كيفية إخراج املعتمد شرح نظم من يُفىت بقوله من أئمة مذهب 
 الشافعية.

 
دمشق: دار املعراج،    -حامت بن عارف العوين.  /هـ(  748شرح املوقظة للمام الذهيب )ت  

 م. 2021هـ،  1442
 همة. طبعة تتضمن إضافات م

 يف أعلى العنوان: الشرح اجملدَّد ملوقظة الذهيب.
 

هــ(؛ حتقيق   507)ت   املقدسيالقيسراين  ألبــي الفضل حممد بن طاهر  /شروط األئمة الستة
 م. 2021هـ،  1442مقديشو: دار النبيلة،  -أمحد بن حاج حممد عثمان، أمحد إمام.
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بيشاور: الفاروق خرب تدوينه    -شهاب الدين دالور.  /شهاب الباري شرح صحيح البخاري
 مج.  4تولنه، 

 
نار التوحيد  اعتىن به القسم العلمي مبؤسسة م  /الشهب السلفية يف الدفاع عن السنة النبوية

 م. 2021هـ،  1442الدوحة: وزارة األوقاف،  -والسنة.
 مجع ألربع مصنفات على النحو التايل: 

منزلة السنة يف اإلسالم وبيان أنه ال يستغىن عنها ابلقرآن/ حممد انصر الدين األلباين  -
 هـ(. 1420)ت 

 احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام/ األلباين.  -

 هـ(. 1392ريَّة أمام أضواء السنة/ حممد عبدالرزاق محزة )ت ظلمات أيب  -

واجملازفة/   - والتضليل  الزلل  من  السنة"  على  "أضواء  يف كتاب  ملا  الكاشفة  األنوار 
 هـ(. 1386عبدالرمحن بن حيىي املعلمي )ت 

 
الشعراوي الشيخ  تفسري  يف  النبوي  احلديث  ودراسة  : شواهد  وحتقيق  السيد    /مجع 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،   1441بنها: جامعة بنها،  -ر.عبداملقصود جعف
 . بداية من سورة الفاحتة إىل هناية سورة الكهف

 )شواهد لبيان املعىن(
 

العملية وتطبيقاته  النظرية  أسسه  األلباين:  زيد حممود.  / الشيخ  أبو  دار    - رشوان  القاهرة: 
 رسالة دكتوراه(. م )األصل:  2020هـ،  1442الصاحل: مشكاة األزهريني، 

 
  -.طاهر محد حممد النحال  /منهم: دراسة تطبيقية  هشيوخ جماهد بن جرب املتكلم يف مساع

 )ماجستري(. م. 2018هـ؟،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
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 ( ص)
السنة يف  ومروايته  أيب صعصعة  بن  مالك  وحتليل :  الصحايب  قدوري   /دراسة  عبدالوهاب 

 .أمحد
 .198 – 149 م( ص 2020) 2ج 32ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 

 
معاصرة/   ورؤية  تراثية  مقاربة  البخاري:  أمحد  صحيح  البكري،  محزة  دمريل،  سردار  حترير 

 مج. 3م،  2020هـ،  1442إستانبول: جامعة ابن خلدون،  -ضوبر.
 ابلعربية(  3-2، مجواإلجنليزية ابلرتكية  1)دراسات علمية حمكمة، مج

 
أكثر من   تعاىل:  والثناء على هللا  الدعاء  بن محود    /دعاء صحيح   100صحيح  عبدهللا 

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة،  -الفريح.
 

جلماعة من    /الصراط املستقيم: رسالة فيما قرره الثقات األثبات يف ليلة النصف من شعبان
هـ،    1432مصر: الرابنيون للنشر،    -أحاديثها حممد انصر الدين األلباين.علماء األزهر؛ خرج  

 ص. 69م،  2011
 
الداعية  ص النبويإفات  احلديث  يف  هللا  اجلبوريأ  /ىل  حمجوب  اجلامعة   -.محد  بغداد: 

 م )دكتوراه(.  2009هـ،  1430اإلسالمية، 
 

عالء الدين    /رضي هللا عنهصالة الرتاويح سنة مشروعة أقرها اإلمام علي بن أيب طالب  
 م.  2021هـ،  1442السعودية؟،  -البصري.

 
 هـ(. 1403حممد طيب بن حممد القامسي )ت  /صلة السنة ابلقرآن الكرمي 

مانشسرت: مكتبة  -طبع مع كتابه: شرح العقيدة الطحاوية/ اعتىن به حممد عمار سليم املدين.
 م.  2020هـ،  1442قاسم العلوم، 
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أمل حامد    /احلديث يف صحيح مسلم بن احلجاج: دراسة حتليلية تطبيقية جزئيةصناعة  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442نواكشوط: دار اإلسراء،  -السبيعي.
 

اآلداب الشرعية واملنح "( يف كتابه  ـه  763  الصنـاعة احلديثيـة عند ابن مفلح احلنبلي  )ت
درويش  "/املرعي ة يوسف  اإلسالمية،  غزة:    -.مصعب   م.  2020هـ؟،    1442اجلامعة 

 )دكتوراه(. 
 

حترير    / اإلمام النووي من خالل كتابه األذكار من كالم سيد األبرار  الصناعة احلديثية عند 
 )ماجستري(.  م. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بو عبدوأزهري 

 
رزان   /" للمام القسطالينالبخاريإرشاد الساري لشرح صحيح "الصناعة احلديثية يف 

 م. 2021هـ،  1442، دار املقتبس  بريوت: -.حممد ماجد عرفة
  

غزة:    -.بو غلبيةأمدحت زيدان    /دراسة تطبيقية  : الصنـاعة احلديثيـة يف معجـم ابن املقـرئ
 )ماجستري(. م. 2019هـ؟،  1440اجلامعة اإلسالمية، 

 
شرح    يف الشايف "كتابه    يف   هـ(  606  )ت  ثري الدين ابن األمام جمد  الصنعة احلديثية عند اإل

ي رمحهم شرحه ملسند الشافع  يف   هـ(  623  )تي  القاسم الرافع  أيبمام  واإلي"  مسند الشافع
مقارنة/   دراسة  تعاىل:  عبدالغين. هللا  األزهر،    -مصطفى حيىي  جامعة  هـ،   1441أسيوط: 

 م )دكتوراه(.  2020
 

ث النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة أصولية فقهية مقارنة  صوارف األمر والنهي يف أحادي
 1442املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالرمحن فهد العتييب. /من خالل صحيحي البخاري ومسلم

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
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مام علي عليه السالم يف كتب الصحاح الستة: دراسة نقدية يف الفكر السياسي  صورة اإل

احملنمروة    /واالقتصادي جامعة كربالء،    -ة.محزة كاظم  م   2019هـ،    1440كربالء: 
 )ماجستري(. 

 

حممد األمني بن   /هايمن خالل الكتب الستة ومقاصد مصنف  دراسة نقدية  :صيام التطوع 
 م.  2021هـ،  1443مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -.عبدالرمحن األنصاري

 
 ( ض)

 
يوسف بن حسن بن عبداهلادي بن    /والعاهات من احملد ِّثنيالضبط والتبيني لذوي العلل  

 هـ(؛ حتقيق مجال فرحات صاويل. 909املربد املقدسي )ت 
 –  647هـ( ص    1442)شعبان    196نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع  

694 . 
ش والعور ذكر فيه طائفة من احملدثني والرواة ممن وصف بعاهة من العاهات، كالعمى والعم

 واحلول والربص وحنوها..
 

محيد    /حكم ا وفهم ا وتنزيال  :  ضوابط منهجية ومعرفية يف التعامل مع نصوص السنة النبوية
 م.  2020هـ،  1442اجلزائر: شركة األصالة للنشر،  -قويف.

 
أملانيا: نور    -.أمحد سعيد املقشاش: دراسة حديثية/  العقلي يف السنة النبوية  يضوابط النظر 

 م.  2020هـ،  1442نشر، 
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 ( ط)
النيب األ الروائيصلى هللا عليه وآله  كرم  طاعة  خملد ذايب   /دراسة اترخيية  :يف املوروث 

زايد   ،فيصل الثقافية  -. ندى عدانن  الصادق  دار  مؤسسة  م،   2020هـ،    1441،  احللة: 
 ص.400

  
سهام    /ا ودراسةمجع    :هللا يف الكتب التسعةمام عروة بن الزبري رمحه  طبقات الرواة عن اإل

 )ماجستري(.  م. 2018هـ؟،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عبداخلالق اجلاروشة
 

يف إ طرائق   املدعو  اإل  قناع  صحيح  خالل  من  النبوية  البخار السنة  حسن    ي/مام  محادة 
 )دكتوراه(. م  2003هـ،  1424طنطا: جامعة األزهر،  -.الفخراين

 
سعد الدين أبو املواهب سليمان بن عبدالرمحن مستقيم زاده طرر السالم ألحرار اإلسالم/  

 هـ(؛ حتقيق حممد حممود كالو.  1202)ت 
 حديثًا بدون نقط، مع شرحها بدون نقط[!  40]يشتمل على 

 . (م 2021هـ،  1442)رجب  8 - 7نشر يف جملة الرتاث النبوي ع 
 

جدة: دار األوراق،    -فهد بن حيىي العم اري.  /التخريج وقواعده: دراسة نظرية تطبيقيةطرق  
 م. 2021هـ،  1443

 
ابلسنة التمسك  يف  حديث ا  خبمسني  اجلنة  احلمادي.  /طريق  أمحد  طارق  ورتبها    - انتخبها 

 .64م،  2020هـ،   1442الشارقة: مكتبة وتسجيالت دروس الدار، 
 

وشبهات   اإلطعون  البخار الشيعة  صحيح  حول  عليها  يمامية  يوسف    /والرد  عادل 
 مج.  4م،  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -العزازي.

 م. 2020هـ،  1441جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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القاهرة: بورصة الكتب    -انصر شرف الدين.  /طلب جلوء إىل هللا: هال  استعذت كما ينبغي؟

 ص.  303م،  2020هـ،  1441للنشر، 
 )أحاديث نبوية استعاذ فيها النيب صلى هللا عليه وسلم من الشرور، تتخللها حكم وأشعار(

 
النووي ة األربعني  شرح  يف  البهية  اجلروشي  /الطلعة  عبداهلادي  ليبيا    ليبيا:  -.أسامة  جممع 

 ص.   342م،  2020هـ،  1441ة، للدراسات املتقدم
 

أليب موسى حممد بن عمر املديين )ت    / واألخبار وغرر القصص واآلاثرطوال األحاديث  
 هـ(. 581

 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

 ( ظ)
 

النبوية السنة  ضوء  يف  وعالجها  أسباهبا  الطالق:  انتشار  سالم.  / ظاهرة  محدي    - أمحد 
 م. 2021هـ،  1442والدراسات، القاهرة: مركز إحياء للبحوث 

 
النبوية: دراسة موضوعية   -.يوسف أمحد مجعة  /ظاهرة التسول اجملتمعية يف ميزان السنة 

 )ماجستري(. م. 2019هـ؟،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

؛ حتقيق حممد أمني هـ(  1392حممد عبدالرزاق محزة )ت    /ظلمات أيب ريَّة أمام أضواء السنة
ن    م.  2021هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -خوجه، حممد عوض عبدالغين.زاي 
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 (ع )
 

العلي   النمازي )ت  ة واآلداب الرضية/  العبارات اجللي ة شرح اإلشارات  صاحل بن الصديق 
أهبا: احملققان،    -هـ(؛ حتقيق حممد بن منصور آل حاوي، خدجية بنت إبراهيم الفقيه.  965

 م. 2020هـ،  1442
 ومؤلفات أخرى:

 األربعون حديثًا: سلسلة اإلبريز واإلكسري العزيز.  -

 شرحها: القول الوجيز يف شرح أحاديث اإلكسري العزيز. -

 رجال إسناد صاحل النمازي لصحيح البخاري. -

 جزء يف اتريخ اخللفاء الراشدين. -
 

  -.اد الزهراينموسى بن حممد آل هج    /دموٌع نبوية: عرَبات الرسول صلى هللا عليه وسلم
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار العقيدة، 

 
البخار   العتاب يف  دالليةي:  صحيح  الدين حممود.  /دراسة  جامعة    -أماين مجال  القاهرة: 

 (. ماجستريم ) 2018هـ،  1439األزهر، 
 

  ؛هـ(  953)ت    س الدين حممد بن علي بن طولونمش  /َعرف البان فيما ورد يف الباذِّجنان 
 حتقيق أمين عبداحلافظ عبد.

 )بنيَّ فيه وضع حديث الباذجنان( 
 .146 – 127م( ص  2019هـ،  1441) 3ع 45نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج

 
 -حتقيق عزت العطار.؛  (هـ  388  )ت يب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت  أل  /العزلة

 م.  2021هـ،  1442تونس: دار املالكية، 
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 علي زين العابدين احلسيين زايد. /العشرينية يف جوامع الكلم النبوية
 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار النور املبني،   -ضمن كتابه: األزهرايت.

 
 شبيل إبراهيم احلكمي. /عصارة قصب السكر نظم خنبة الفَِّكر

هـ،  1438ن، الرايض: دار الوط -ضمن: الثمار اليانعة أبهم متون العلم النافعة/ احلكمي.
 م.  2017

 
العامل أبمر الفنت املفيت فيها والعارف ابملخرج منها العصمة من فنت آخر الزمان فيما رواه  
اندر عمر بلطه   /رضي هللا عنه  حذيفة بن اليمانصاحب السر ِّ النبوي الصحايب اجلليل  

 م. 2020هـ،  1442،  طيبة دمشق: دار  -.جي
 

النيب   الثمني يف حب   الربيطاين.  /األمني صلى هللا عليه وسلم العقد   -يوسف شبري أمحد 
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار السم ان، 

 حيتوي على أربعني حديثًا يف حب النيب صلى هللا عليه وسلم وشرحها. 
 

إعـداد خنـبة من طلـبة العلم؛ إشــــــــــــــراف عقـيل بن ســــــــــــــامل   /عقود اجلمـان على اللؤلؤ واملرجـان
 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار احلضارة،  -الشمري.

 
طرابلس    -.حممد علي املصري  /العالمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة وعنايته بعلوم احلديث

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الشام: جامعة طرابلس، 
 

صاحل بن   خدمي احلديث الشريف والسنة املطهرة أبو الربكات  عالمة وقته وفريد عصره
قسنطينة:    -هارون بن عبدالرمحن بولقرينات.  : ترمجته وبعض آاثره/مهنا القسنطيين األزهري

 م. 2020هـ،  1442: دار اهلدى، عبداحلميد بن ابديس  الشيخ مؤسسة اإلمام
 وفيه أربعة من كتبه: 
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 إخوان الشياطني. تنبيه املغرتين والرد على  -

 إظهار احلق يف األجوبة اليت أجبت هبا الدولة الفرنسوية. -

 الفتح الرابين يف الرد على املهدي الوزاين.  -

 الدر األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن. -

 
ال مروايت  األ  أيب  صحايب علل  يف   ي رض  يشعر موسى  عنه  األ   هللا  والكربى  السنن  ربع 

علل    ي:للنسائ وبيان  وختريج  شراب.وتعليق/  مجع  ِهام  األزهر،    - صهيب  جامعة  غزة: 
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2018هـ،  1439

 
 1442الرايض: مكتبة الرشد،    -عوض إبراهيم اببكر.  / صول وطرائقأ  :علم ختريج احلديث 

 م.  2020هـ، 
 

بريوت: دار املقتبس،    -بسام خليل الصفدي.  /علم شرح احلديث: دراسة أتصيلية منهجية
 م. 2021هـ،  1442

 هـ. 1436، بغزة اجلامعة اإلسالمية -األصل: رسالة دكتوراه 
 

]تونس؟[: جي    -علي بن أمحد العالميي.علم غريب احلديث: دراسة يف املصطلح واملنهج/  
 م. 2020هـ،  1442ل دي، 

 
ي/  حامت الراز   أيب ن علل ابن  م  ةطبيقيت  ومناذج  ةنظري  ةدراس  :ثنيمبعناها العام عند احملد    ةلعلا

ص. )حبث مكمل   275م،    2018هـ،    1439غزة: جامعة األزهر،    -مصطفى حممد جنم.
 للماجستري(.
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ىل النوع الرابع  إمن النوع الثالث والعشرين    ةتطبيقي  ةدراس  وعالقتها بعلوم احلديث:  ةلعلا
هـ،   1438غزة: جامعة األزهر،    -أنس عبدالعظيم قدورة.  /ربعني من مقدمه ابن الصالحواأل

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2016
 

حتسني عبد آل   /عليٌّ يف الصحاح واملسانيد والسنن ومصادر املسلمني من غري اإلمامية
 م. 2020هـ،  1442ء، بريوت: دار الوال -درويش.

 
والسالم الصالة  أفضل  عليه  حممد  األانم  خري  عن  األحكام  يف  بن   /العمدة  عبدالغين 

املنصورة، مصر:   -حتقيق املكتب العلمي بدار ابن عباس.هـ(؛    600عبدالواحد املقدسي )ت  
 م. 2021هـ،  1442دار ابن عباس، 

 وهبامشه، ابلتحقيق السابق: تصحيح العمدة/ للزركشي.  
 

حتقيق هـ(؛    855بدر الدين حممود بن أمحد العيين )ت  عمدة القاري شرح صحيح البخاري/  
 مج. 20م،  2021هـ،  1442القاهرة: الدار العاملية للنشر،  -حممد نصر أيب جبل.

 
إميان  قية من خالل كتابه األم /  العمل ابحلديث الضعيف عند اإلمام الشافعي: دراسة تطبي

 )دكتوراه(. م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.مصطفى عصفورة
 

عناية العلماء بصحيح اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري: قراءة ومساع ا وحفظ ا، شرح ا 
 م. 2021هـ،  1442الرايض: املؤلف،  -نظر حممد الفاراييب.وتعليق ا واختصار ا/  

 
 -مسية حممد عبدالعزيز.  /دراسة موضوعية: "يعمدة القار "و   ي"فتح البار "  يف   العهد املدين 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة األزهر، القاهرة: 
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 (غ )
يف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمود صلى   الدر املنضود "غاية املقصود خمتصر 

ريخ  اختصره عبدهللا مخيس صاحل، أت (/ هـ 974 )تحجر اهليتمي  " البن هللا عليه وسلم
 . ص  82هـ،  1442املقدمة 

 هـ. 8/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ حتقيق إمساعيل عمر    1242عثمان بن سند البصري )ت    /الُغَرر يف َجبهة هبجة الَبصر
 م. )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -عفان.

 )ورد يف التعريف ابلرسالة أنه حتقيق جلزء من املخطوط، وهو شرح على خنبة الفكر البن حجر( 
 

و  يف أالغرية  النبوية  ثرها  السنة  موضوعية:  ضوء  عبدالرمحن.  /دراسة  عبدالواحد   - اعتماد 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، الزقازيق

 
 )ف( 

انجي بن راشد    / "ارفعوا أيديكم وقولوا: ال إله إال هللا"فتح اإلله يف الكالم على حديث  
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات،  -العريب.

 
حممد    / الفتح الرابين يف بيان حقيقة املس الشيطاين: دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية

 ص.  115سيد شحاتة، 
 هـ. 13/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛   926زكراي بن حممد األنصاري )ت  فتح العالم بشرح اإلعالم أبحاديث األحكام/  

 م.  2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -فادي فوزي املغريب. حتقيق 
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العلي القدوس يف حتقيق تفسري االستواء ابلقعود واجللوس: دراسة حديثية عقدية   /فتح 
 م.  2021هـ،  1443عم ان: الدار األثرية،  -بوشريط. سامي بن حممود 

 
 جـ.  2، مصطفى مربوك الشاذيل /فتح الغفار بتيسري حفظ صحيح األحاديث القصار

 هـ. 16/1/1443نشر اجلزء الثاين يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

قدم ؛  هـ(  1276ي )ت  محد الرابعأحلسن بن  ا  /حكام سنة نبينا املختارفتح الغفار اجلامع أل
 2021هـ،    1442بريوت: دار ابن حزم،    -له وأشرف على حتقيقه علي بن حممد العمران.

 مج.  4م، 
 

هـ(؛    902حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت  مشس الدين    /فتح املغيث بشرح ألفية احلديث
 م. 2020هـ،  1442املنصورة، مصر: مكتبة ابن عباس،  -حتقيق نبيل صالح سليم.

 
أمحد بن حممد الصد ِّيق الُغماري    /فتح امللك العلي بصحة حديث ابب مدينة العلم علي

بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ بعناية علوي بن حامد بن شهاب الدين.  1380)ت  
 ص.  192م،  2021هـ،  1442

 
 -، مزيدة ومنقحة.3ط  -حممد سيد أمحد شحاتة.  /دابحاديث اآلأفتح الوهاب بشرح  

 م.  2020هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد، 
 

املروزي )ت    /الفنت الشورى.  228نعيم بن محاد  بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق جمدي منصور 
   .ص 552م،  2020هـ،  1442الكتب العلمية، 

 
الرايض: دار ابن القيم؛   -مجع وترتيب وتعليق طارق بن عوض هللا بن حممد. / الفنت واملالحم

 (.25يثية؛ )جامع املسائل احلد -م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار ابن عفان، 
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خرج أحاديثه  هـ(؛  1176)ت  أمحد شاه ويل هللا بن عبدالرحيم الدهلوي /الفنت واملناقب

 1442، مركز املخطوطات والرتاث والواثئقالكويت:  -.وعىن به حممد بن إبراهيم الشيباين
 م.  2021هـ، 

 
  1057الصد يقي )ت  حممد علي بن حممد عالن    /الفتوحات الرابنية على األذكار النووية

هـ،   1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -ضبطه وخرج آايته عبداملنعم خليل إبراهيم.  هـ(؛
 مج. 4جـ يف  7م،  2021

 
مشعل بن    /ا  واستنباط  الفتيا عند اإلمام البخاري من خالل تراجم صحيحه استقراء وحتليال  

 . غنيم املطريي
 .134 - 79ص  49ع 12مج للعلوم اإلسالميةجملة جامعة األنبار حبث نشر يف 

 
النبوي القصص  صحيح  على  العلم؛    / الفرائد  طلبة  من  خنبة  عبدالرمحن  إعداد  إشراف 

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار احلضارة،  -.السبهان
 

  1033مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي )ت    /فرائد فوائد الفَِّكر يف اإلمام املهدي املنتظر
 م. 2021هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -حتقيق ايسر حممد ايسني البدري.هــ(؛ 

 
احملكمة والفوائد  املنتظمة  تتعلق    الفرائد  الشريف  احلديث  تدريس  ابتداء  يف  يقال  فيما 

حتقيق حممد  ؛  (982الغيطي )ت   حممد بن أمحد  جنم الدين   /ابلبخاري وأبول ما له من ترمجة
 م؟  2020هـ،  1442، طيبة دار  دمشق: -هيكل.خري بن حممد 

 
بريوت: دار املقتبس،    -اندر منر وادي.الفرح واحلزن يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية/  

 م. 2021هـ،  1442
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تونس: الدار املتوسطية    -.حممد بن عادل السي ِّد  / الفضاء يف اخلطاب النبوي: مقاربة تداولية

 ص.  294م،  2020هـ،  1441للنشر، 
 

 .عيب هالل جاسم اهلييتش /دراسة حتليلية: سورة الزلزلة يف الكتب الست ةفضائل 
- 383  صم(    2020)  24ع    1اجلامعة العراقية مج  ،سالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف  

412 . 
 

مكة املكرمة:    -حممد عبدهللا األعظمي.  /فضائل الصحابة الصحيحة على منهج احملد ِّثني
 م. 2021هـ،  1442دار طيبة اخلضراء، 

 
 308أليب سعيد املفضل بن حممد اجلَندي املكي )ت    / فضائل مكة املكرمة شرَّفها هللا تعاىل

 م.  2021هـ،  1442ديب: مجية دار الرب ،  -هـ(؛ حتقيق حممد عبدهللا احلمادي.
 يليه له: فضائل املدينة. 

 
  -شبيب العجمي.هـ(؛ حتقيق دغش بن    1206حممد بن عبدالوهاب )ت  فضل اإلسالم/  

 م.  2021هـ،  1442الكويت: مكتبة أهل األثر، 
 

هـ،   1432اإلسكندرية: دار التوحيد،    -. حممد أنور حممد مرسال  /فضل تالوة القرآن الكرمي 
 ص. 30م،  2011

 
 ص. 40ندا أبو أمحد،  /فضل الشام وبيت املقدس

 هـ  2/11/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 



99 
 

عثمان بن أمحد الفتوحي )ت    / احملرم وآخر ذي احلجة وأدعية وأذكار مأثورةفضل شهر هللا  
هـ،    1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،    -هـ(؛ حتقيق فيصل إبراهيم السويدي.  1064
 م.  2021

 
،  خالد بن حممد بن عبدالعزيز اليحيا  /فضل الكرمي الرمحن جبمل من فضائل وآداب القرآن

 ص. 24م،  2021هـ،  1442اتريخ املقدمة 
 هـ. 21/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الشهري اببن   ،مجال الدين يوسف بن حسن بن عبداهلادي  /فضل ال حول وال قوة إال ابهلل

  1443القاهرة: الروضة للنشر،    -(؛ حتقيق وائل حممود عبدالباري.هـ  909)ت    املربد احلنبلي
 م.  2021هـ؟، 

 
 ص.   47ندا أبو أمحد،  / املدينة املنورةفضل 

 هـ  19/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 ص. 114،  حممود بن أمحد الزويد /فضل يوم عرفة وخصائصه
 هـ. 9/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 . يف جامعه (هـ 279ت )فقه اإلمام احلافظ الرتمذي 

 م، ...  2020هـ،  1441سوهاج، دراسة فقهية مقارنة يف جامعة 
 

مكة    -سامي بن حممد الثنيان.  /فقه االحتساب من مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املكرمة: املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 

 
 مج.  5م،   2021هـ،  1442دمشق: دار مكتبة البيان،  -حممد الزحيلي.فقه بلوغ املرام/ 
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 فقه احلسبة يف زوائد كتاب األدب املفرد للمام البخاري على الكتب الستة.

هـ،    1441مجعه ودراسته يف املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى،  
 م، ... 2020

 
 م.فقه الدعوة يف صحيح اإلمام مسل

 هـ، ...  1432اإلسالمية، دراسته أو بعضه يف جامعة أم درمان 
 

 . فقه الدعوة فيما انفرد به ابن ماجه يف سننه عن بقية الكتب الستة
 م، ... 2018هـ،  1439دراسته يف جامعة أم القرى، 

 
 فقه الدعوة فيما انفرد به اإلمام الرتمذي يف سننه عن بقية الكتب الستة. 

 م، ... 2017هـ،  1439دراسته يف جامعة أم القرى، 
 

على ترتيب كتاب زوائد ابن خزمية  فقه الدعوة فيما انفرد به احلاكم على الكتب التسعة  
 وابن حبان واملستدرك على الكتب التسعة للشيخ صاحل الشامي. 

 م، ... 2019هـ،  1441دراسته يف جامعة أم القرى، 
 

مقارنة/   فقهية  ودراسة  البخاري: مجع ا  الوارد يف صحيح  الصحابة  بن حممد  فقه  عبدهللا 
 م.  2021هـ،  1442؟،  -الطوالة.

 
حتقيق حممد  هـ(/    1321فهرسة عبدهللا الكامل األمراين وإجازاته من قبل شيوخه )ت  

،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -عيسوي.
 م. 2021هـ،  1442
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بعناية وإخراج عبداجمليد    / هـ(  1163حممد الزَّاَبدي املنايل )ت  فهرسة عبداجمليد بن علي بن  
 م. 2021هـ،  1442الرابط: دار األمان،  -خي ايل.

 
القاهرة:   -حتقيق حممد العالوي.  /فوائد اإلمام مَسَْوْيه أيب بشر إمساعيل بن عبدهللا العبدي

 ص.   105م،  2005هـ،  1425مكتبة أوالد الشيخ، 
 

وصغارهمفوائد   الصحابة  شباب  النبوية:  األحاديث  من  آل    /تربوية  محود  بن  مصطفى 
 م.  2020هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -غرس.

 
هـ(؛ حتقيق رايض    833مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت    / الفوائد اجلزرية
 منسي العيسى. 

 البخاري وصحيحه(فائدة فيما يتعلق حبياة  27)ذكر فيها 
 . هـ( 1441) 30 - 29جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  حبث نشر يف 

 
الرايض؛    -ايسر بن حممد فتحي آل عيد. فوائد حديثية: حبوث حديثية يف مسائل متفرقة/  

 م.  2021هـ،  1442الدمام: دار ابن اجلوزي، 
 

 ص.  52،  بدالعزيز أمحد العبادمجعها ورتبها ع /فوائد حول حديث: من أحدث يف أمران
 هـ. 12/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
  560  )ت   ة الشيباينبري مام ابن هفصاح عن معاىن الصحاح لل كتاب اإل  الفوائد الدعوية يف 

موضوعية:  هـ( اخلويل.  /دراسة  السيد  رشاد  األزهر،    - حممد  جامعة  هـ،   1441الزقازيق: 
 م )دكتوراه(.  2020
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حمب الدين أمحد بن عبدهللا    /الفوائد العوايل املنتقاة الصحاح املوافقات للشيوخ الثقات
اللهو.  هـ(؛   694)ت    الطربي أنس  بن  مصعب  للنشر،    -حتقيق:  الراين  مؤسسة  بريوت: 
 م. 2020هـ،  1442

 
العراق: املؤلف،   - انيف بن انصر املنصور.  / فوائد املستخرجات من خالل مسند أيب عوانة

 م. 2021هـ،  1443
 هـ. 1435جامعة املدينة العاملية مباليزاي،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
األلباين للشيخ  البخاري  خمتصر  على  البن حجر  الباري  فتح  من  والدرر  مجع    /الفوائد 

 مج. 5م،  2021هـ،  1442القاهرة: دار العال،  -وترتيب محدي صبح.
 

  - .املصطفى السماحي  /قواعد استثمار األحكاميف تداوليات اخلطاب النبوي: دراسة يف  
 م. 2021هـ،  1442إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 

  
الكويت: مدى للنشر،   -سندس عادل العبيد.  /يف السنة النبوية: رؤية حلياة مطمئنة إجيابية

 م. 2020هـ،  1442
 

،  دار روائع الكتبإستانبول:  -.حسن  عبدهللا حممد /دراسة حتليلية: يف ظالل السنة النبوية
  م. 2021هـ،  1442

 
الفيض اجلاري فيما صنفه املغاربة حول صحيح اإلمام البخاري: حبث بيليوجرايف يرصد  

البخاري  اإلمام  صحيح  حول  املغربية  عبدالكرمي    /التصانيف  بن  ]حممد  رمحاين  احممد 
،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -رمحاين[.
 م. 2021هـ،  1442
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هـ،    1443بدر األمحدي، قبل  فيض العلي األعلى يف مرفوعات وزوائد ابن أيب الدنيا/  
 ص )نسخة إلكرتونية(  658

 
هـ(؛ حتقيق نفيس أمحد   12عمر بن حممد عارف الفتين النهروايل اهلندي )ق  / الفيض النبوي

 م )طبع يف اهلند(.   2021هـ،    1442بريطانيا: مجاعة رضاء املصطفى،    -القادري املصباحي.
 )يف علوم احلديث( 

 
بريوت: كنز    -عبدالرمحن حممد الشعار.  / الفيوض األمحدية: خمتصر العهود احملمدية للشعراين

 م. 2021هـ،  1442انشرون، 
 

 )ق(
]املدينة املنورة[:    -عبدالغفار بن حممد بن محيدة.  /ودرايةقرب النيب صلى هللا عليه وسلم رواية  

 م. 2021هـ،  1442املؤلف، 
 يليه له: حديث ما بني بييت ومنربي رواية ودراية. 

 
 حتقيق هـ(؛    543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت    /نسأبن اشرح موطأ    القبس يف 

  2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.زهريعالء إبراهيم األ  ،زهريأمين نصر األ
   مج. 4م، 
 

البخاري: مجع ا وحتقيق ا ودراسة التفسري من صحيح  القرآنية يف كتاب  هيفاء    /القراءات 
 )دكتوراه(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  - .عبدالرؤوف رضوان

 
حممد األمني بن عبدالرمحن   / احلكم على تفرد الثقات قبوال  أو رد اقرائن يستعني هبا النقاد يف  

 م.  2021هـ،  1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -األنصاري.
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حممد علي بن حممد عالن  "/  اسَتمتُِّعوا مِّن هذا البيتِّ فقد ُهدَِّم مرََّتنيقرة العني يف حديث "
 . حممد علي مطر هـ(؛ حتقيق 1057الصديقي )ت 

 . 282-243 ص م( 2020) 64للعلوم اإلنسانية ع من رأى جملة سر  نشر يف 
 

مكة املكرمة: دار طيبة    -.عارف بن علي احلريب  /وأثرها يف تعزيز األخالق   القصة النبوية
 م. 2021هـ،  1442اخلضراء، 

 
شدوان بن حممد    /قضاء األرب من كتاب زهري بن حرب: شرح كتاب العلم أليب خيثمة

 ص.  715: 1م، جـ 2020هـ،  1441، البيضاين
 هـ. 23/8/1442 نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ

 
إبراهيم لطيف   : دراسة نقدية/ يف الكتب األربعةا وتعديال  م فيهم جرح  ثون املتكلَّ القضاة احملد ِّ 
 ص. 305م،  2021هـ،  1442بغداد: دار املناهج،  -.علي اجلبوري

، األحكام أليب جعفر الطوسي  ، هتذيبللكليين  الكايف)املقصود ابلكتب األربعة عند الشيعة:  
 للشيخ الصدوق(  حيضره الفقيه ومن ال  فيما اختلف من األخبار للطوسي أيًضا، ستبصاراال
 

التداويل الدرس  الشريفةاأل  يف   قضااي  النبوية  صحيح  حاديث  يف  العبادات  أحاديث   :
 م )دكتوراه(.   2020هـ،    1442طنطا: جامعة طنطا،    -إجني مسعد قاسم.  /أمنوذج االبخاري  

 
بريوت؛ الرايض: مركز    -حممد أنس سرميين.  /القطعي والظين بني أهل الرأي وأهل احلديث 

 م. 2021هـ،  1442مناء للبحوث والدراسات، 
 دراسة يف أتصيل مفهوم القطع يف أصول احلديث وأصول الفقه.

 
  1439دمشق: متوز للنشر،    -.عبدالباسط خليل الدرويش  / الثمر يف تنقيح علوم األثرقطف  

 م.  2018هـ، 
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سلطنة ُعمان: املؤلف،    -وليد بن نصري الصليت.  /طوف الدرر يف املروي عن خري البشرق

 م. 2021هـ،  1442
 .القرآن ،العلم ،اإلميان :اجلزء األول

 
النبوي:   مراعاة شعور اآلخرين يف ضوء سنة سيد املرسلني:  قطوف من األدب والذوق 

 م. 2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل،  -أمين عيد احلجار. /دراسة موضوعية
 

ونصوص مدخل  الرمحن:  حبيب  بالغة  يف  العِّقيان  َزْرُزور.  /قالئد  دار   -عدانن  القاهرة: 
 م. 2019هـ،  1440املقاصد، 

 
  -عدانن َزْرُزور.  /العدانن بني أهل السنة والشيعة اإلماميةقالئد العِّقيان يف علوم سنة النيب  

 مج. 2م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار املقاصد، 
 .القواعد واألصول النظرية: 1مج
 : تطبيقات ومقارانت.2مج
 

املسيَّب بن  الشافعي مبراسيل سعيد  اإلمام  رأي  املطيَّب يف  عبدالكرمي    / القلب  بن  حممد 
 اإلسحاقي.

 هـ[   1442]  . )بدون اتريخ( 32  -  31جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  حبث نشر يف  
 .227 – 191ص 

 
 . هـ( 974)ت   يالبن حجر اهليتم "الفتاوى احلديثية"صولية من كتاب القواعد األ

 م، ...   2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
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األ من كتابالقواعد  الفقهية  وتطبيقاهتا  األ اإل"  صولية  عمدة  بفوائد  البن حكامعالم   "
 امللقن.

 م، ...  2019هـ،  1440دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

مراكش: جامعة    -حممد األيويب.  /النبويالقواعد العلمية وتطبيقاهتا يف كتب شروح احلديث  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاضي عياض، 

 
عم ان: اجلامعة    -عبدالرمحن حممد موسى نصر.قواعد فهم احلديث عند اإلمام الشافعي/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442األردنية، 
 

دروس وتسجيالت  مكتبة  الشارقة:    -صاحل عبدالكرمي البلوشي.قواعد يف فهم السنة النبوية/  
 م. 2021هـ،  1442، الدار

 
النبويةيالقواعد والفوائد احلديث تيمية/    ة من منهاج السنة    -.العمرانبن حممد  علي  البن 

 م.  2021هـ،  1443الرايض: دار احلضارة، 
 

  / دراسة نقدية يف كتاب التاريخ الصغري   ":عنده عجائب"  : قول اإلمام البخاري يف الراوي
 . لقمان حممد أمني احلبار

العلوم اإلحبث نشر يف   هـ،   1442)   23/2  ع  15  مج  ، جامعة املوصلسالميةجملة كلية 
 .213 – 184 م( ص 2021

 
  / قول اإلمام البخاري معروف احلديث ومدى داللته على التوثيق: دراسة نظرية تطبيقية

هـ،   1442املدينة املنورة: املكتبة العمرية؛ القاهرة: دار الذخائر،    - الدََّمرَاين عبدهللا عبدالغين.
 م.  2021
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  -حممد شيبة األهدل. /القول األمثل يف ترمجة العالمة املسند علي صغري زوبر األهدل
 م.  2021هـ،  1442]حضرموت[: غافق للدراسات والنشر، 

 
إبراهيم صاحل   / دراسة نقدية يف كتابه التاريخ األوسط ":خُياَلُف يف حديثهول البخاري: "ق

 .أبو ذر لقمان حممد  حممود،
  – 300 م( ص 2020) 5، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

328 . 
 

هـ(؛   1353حممد عبدالرمحن املباركفوري )ت  القول السديد فيما يتعلق بتكبريات العيد/  
هـ،   1443بريوت: دار املقتبس،    -نقله إىل العربية وخرج نصوصه راشد حسن املباركفوري.

 م.  2021
 

ودين" عقل  "انقصات  حديث  حول  الشبهات  برد   املبني  سالم.  /القول    - أمحد محدي 
 م. 2021هـ،  1442القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات، 

 
 .حممود علي داود /ابحلديث املرسل القول املؤصل يف بيان احتجاج الشافعي

 .56 – 29 م( ص  2019) 5، ع10، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 
 

حممد الزمزمي بن   /قوة اإلميان يف االطالع على ما أخرب به النيب من أحوال هذا الزمان
 م؟  2020هـ،  1442املغرب،  -حممد بن الصديق الُغماري. 

 
بناء القيم   يف  وأثرها  تعزيزها  وسبل  للبيهقي  اإلميان  لشعب  اجلامع  من كتاب  اإلسالمية 
العتييب.  /اجملتمع اجلامعة اإلسالمية،    -بندر بن جبري  املنورة:  م   2021هـ،    1443املدينة 

 )دكتوراه(.   
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، الكويت: مكتبة   -عبدالرزاق سامي عبدالسالم.  /القيم الرتبوية يف ضوء السنة النبوية   حويل 
 م. 2020هـ،  1442املنار اإلسالمية، 

 
 ( ك)

 
 هـ( 852بن حجر العسقالين )ت  أمحد بن علي    /لكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشافا

 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف جامعة املنيا، 
 

وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  الشريفة/  كان  الشمائل  أحاديث  فواز :  وإعداد  مجع 
 ص.  87م،  2021هـ،  1442دمشق؛ إستانبول: دار الغواثين،  -الغواثين.

 
   - فاطمة أمحد يوسف.  /دراسة بالغية:  شقر لعمر سليمان األ  يكتاب صحيح القصص النبو 

 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، دمنهور
 

  235أيب شيبة )ت  كتاب العقيقة وكتاب ذكر رمحة هللا تعاىل من املصنف أليب بكر بن  
 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -أمحد سعيد املصري. /هـ(: خترجي ا ودراسة

 
أمحد  الشيخ  املؤرخ  احملدث  الليبية  الداير  مسند  مسلسالت  ثبت  املسلسالت:  كرائم 

 م.  2017هـ،  1437]ليبيا[: دار بشرى وكلثوم،  -.القطعاين
 

إمساعيل بن   /عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس كشف اخلفاء ومزيل اإللباس  
 هـ(. 1162)ت  حممد العجلوين

 م، ...  2017هـ،  1438حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 هـ(. 948خضر بن حممود العطويف )ت  /كشف املشارق يف شرح مشارق األنوار
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 م، ... 2021هـ،   1442مبكة املكرمة، حتقيقه يف جامعة أم القرى 
 هـ( 650)مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية/ احلسن بن حممد الصاغاين )ت  

 
يب طالب عليه السالم يف كتب غريب احلديث: دراسة يف ضوء نظرية  أمام علي بن  كالم اإل

الداللية جعفر  /احلقول  حسني  جامعة    -.زهراء  م    2018هـ،    1439كربالء،  كربالء: 
 )ماجستري(. 

 
  1441القاهرة: دار هنضة مصر،    -.داود  حممد  حممد   /لمات السنة النبوية والتطور الداليلك

 ص. 137م،  2020هـ، 
 

النيب صل الكرمي  هللا عليه وسلم  ىكما حج  القرآن  الوداع من  املعاين يف حجة  : دقائق 
م،   2019هـ،    1441القاهرة: دار هنضة مصر،    -حممد حممد داود.  /والسنة النبوية املطهرة 

 ص. 124
 

هـ(؛   1305حممود بن حممد نسيب احلمزاوي )ت    /الكواكب الزاهرة يف األربعني املتواترة
 ص.  27حتقيق حممد رفيق احلسيين، 

 هـ. 7/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 ( ل)
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /األحاديث املوضوعةالآللئ املصنوعة يف  

 هـ(. 911
 م، ...  2019هـ،  1440حتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
 م 2020هـ،    1442بريوت: دار الوالء،    -.ايد علي االرانؤوطيإحممد    /الباب األربعون حديث  

 "األربعون حديثًا" للخميين. 
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جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    / إيراد حلب  ناليَـَلب يف اجلواب علُبس  
 ص. 12هـ(؛ حتقيق عبدالسالم بن حممد العامر،  911

  2020هـ،    1442)نسخة إلكرتونية غري مؤرخة وبدون مقدمة، رأيتها يف شهر مجادى األوىل  
 يل عليه السالم(. م، وهي يف السفارة بني هللا ورسله، وأن الذي يقوم هبا جرب 

 
هـ،    1440القاهرة: دار املقاصد،    -.أمحد سعد الدمنهوري  /لبنات يف علوم القرآن والسنة

 م.  2019
دراسة تستشرف منهج العالمة عدانن زرزور وحتلل مضامني أعماله وترسم اخلطوط العريضة 

جيمعون بني علوم احلكمة واألصول الكربى اليت تنتظمها مبا يسهم يف بناء مناذج من طلبة العلم  
 والشريعة.

 
مسلم صحيح  يف  اإلشارة  املصلح.  /لغة  عبدهللا  القرى،   -حنان  أم  جامعة  املكرمة:  مكة 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437
 

  /دراسة نقدية حديثية  :ثنيعند ابن حبان يف كتابه اجملروحني من احملد ِّ  " يروي األوابد"لفظة 
 . ازم عبدالوهاب عارفح

 . 65  -  40  م( ص   2021)  28ع  28مج  جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةحبث نشر يف  
 

 ص. 62هـ،  1441علي تقي،  /اللمعة: أربعون حديث ا يف فضل اجلمعة

 هـ. 7/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ( يف كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح    923اللهجات العربية عند القسطالين )ت  
 2021هـ،    1442واسط: جامعة واسط،    -عذراء حسن راضي.  /البخاري": دراسة لغوية

 م )دكتوراه(. 
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هـ(؛   749مشس الدين حممد بن إبراهيم بن األكفاين )ت    /لوامع األنوار يف تلخيص األذكار
 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الضياء،  -بعناية نزار محادي.

 
نظم شرح غريب املوطأ وصحيحي البخاري ومسلم  :  شرح صحاح األخبار لوامع األنوار يف  

حسنني هـ(؛ حتقيق    774مشس الدين حممد بن حممد بن رضوان املوصلي )ت    / وضبط ألفاظها
 م؟  2021هـ،   1442دمشق: دار الكمال املتحدة: دار املنهاج القومي،  -سلمان مهدي.

 
 ص.  56، لؤي خالد مقرشمجع وترتيب  / أحاديث آخر الزماناللؤلؤ واملرجان يف 

 هـ. 12/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 (م)
 

 . داود أيبسنن  يف  يما تفيده صيغ النه
 م، ...   2020هـ،  1441يف جامعة األزهر ابملنصورة،  صولية تطبيقية أدراسة 

 
 .مساعيل خليل إبراهيمإ /دراسة حتليلية: ما تلبسه النساء من احلجاب يف الكتب الستة

 . 1077  –  1047  م( ص  2021)  27، اجلامعة العراقية عسالميةجملة العلوم اإل حبث نشر يف  
 

عمر إميان    /ما زاد عبدهللا ابن اإلمام أمحد من املتون على مسند أبيه: مجع ا وخترجي ا ودراسة 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة اإلسالمية،  -أبو بكر.

 
ظافر بن حسن آل    مجع وإعداد  /املأثورات من أذكار طريف النهار واملنام وأدابر الصلوات

 ص. 135م،  2021هـ،   1442الرايض: مدار القبس للنشر،  -جبعان.
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، دار زهدي للنشر  عم ان:  -.غالب غامن  ؟/املنامماذا قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف  
 م؟  2021هـ،  1442

 
  املباحث البالغية يف كتاب الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصبيح لشمس الدين الربماوي

 م؟ 2021هـ،  1442عم ان: دار الراية،  -ايسني مهين العشماوي.  /هـ( 831)ت 
 

اليمان رضي هللا عنه   العقدية يف حديث حذيفة بن  "/  إان كنا يف جاهلية وشر"املباحث 
 1442،  مكتبة النصيحة؛ املدينة املنورة:  الناشر املتميزالرايض:    -.غوانوان اإلندونيسيإقبال  

 م. )أصله رسالة جامعية(.  2021هـ، 
 

الرسالة  عصر  يف  اإلسالمي  االقتصاد  أدلة    مبادئ  من  املرام  "بلوغ  خالل كتاب  من 
 1441بغداد: دار املناهج،    -.رشيد أمحد خمتار  األحكام" للحافظ ابن حجر العسقالين/

 ص. 30م،  2020هـ، 
 

هلا،   أو كانت سبب ا  الربكة  فيه  وقعت  مما  أصناف ا  وأربعون حديث ا مجعت  أربعة  املباركات: 
 ص.  90بندر بن عبداهلادي الثمايل،   /شيئ ا من معانيهامتوجة أبقوال العلماء اليت تبني 

 م. 2021هـ،  23/7/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

تكليـف خضــري   /هل البيت عليهم السالم: دراسة حتليليةأاملتابعات والشواهد يف رواايت  
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440كربالء: جامعة كربالء،   -.عباس

 
هـ(؛ حتقيق    705عبداملؤمن بن خلف الدمياطي )ت  املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل/  

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -زايد محدان.
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بريوت:   -؛ حتقيق عبدالسالم حممد أمني.للدمياطي  /املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل
 ص. 368م،  2021هـ، 1442دار الكتب العلمية، 

 
هـ(؛ حتقيق حممد حمب الدين  538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت  /متشابه األسامي

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار الذخائر: املكتبة العمرية،  -أبو زيد.
 )يف احلديث وغريه(

 
انتخاب    /متشابه األمساء واألنساب والصفات واأللقاب للحافظ علي بن املفضل املقدسي

الرايض: دار    - هـ(؛ حتقيق حسن حممد عبه جي.  656)ت    البكري  علي احلسن بن حممد  أيب
 م.  2021هـ،  1442جامعة امللك سعود، 

 
ــاحلني للنووي ــاديـــث رايض الصـــــــــــ مجع وترتيــــب مــــاجــــد بن عبــــدهللا   /املتفق عليـــه من أحـ

 م.  2012هـ،  1442الرايض: دار التدمرية،  -السلمان.
 

أمحد بن    /املتواترات: جمموع حيتوي على ستة عشر جزء ا حديثي ا يف األحاديث املتواترة
القاهرة: مركز   -هـ(؛ اعتىن به حممد حسن حسن احلسين.  1380حممد الصد ِّيق الُغماري )ت  

 م.  2021هـ،  1442والدراسات، إحياء للبحوث 
 

 ص.  251، بومجعة حمفوظ /جمالس تذكريية يف شرح كالم سيد الربية
 . اجلزء األول: أحاديث اإلميان والتوحيد والعقيدة

 هـ. 13/9/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ،   1440حنو    كراتشي: مكتبة البشرى،  -ط، جديدة.  -.اجملتىب، الشهري بسنن النسائي
 مج. 2م،  2019حنو 
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مع حاشية السندي، وزهر الرىب على اجملتىب للسيوطي، والتقريرات الرابعة للتهانوي، وحاشية  
 السوريت، وتعليقات على: قال أبو عبدالرمحن، مستخرجة من الفيض السماوي وذخرية العقىب. 

 
  / هـ(  407العالف )ت  جملس أماله أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن يوسف بن دوست  

 م  2021هـ،    1442قاليل، البحرين: مكتبة أهل احلديث،    -حتقيق علي بن حسن الُعريفي.
 

جستاين الرايض: دار    -إبراهيم بن أمحد ظفراين.  /اجمللس الظََّفراين يف ختم سنن أيب داود الس ِّ
 م. 2020هـ،  1442الصميعي، 

 
العالء إدريس بن حممد احلسيين العراقي الفاسي )ت جمموع حديثي يف رسائل احلافظ أيب  

 م.  2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -اعتىن به محيد بن بوشعيب العقرة. /هـ(  1184
 

الكويت:    -حممد انصر الدين األلباين؛ قدم له حممد عزير مشس.   /جمموع الرسائل واملقدمات 
 مج. 9، م 2021هـ،  1442مكتبة أهل األثر، 

 مقدمة. 26رسالة،  41
 

فيه عدة أجزاء البوصريي )ت    /جمموع  الدين أمحد بن أيب بكر  هـ(؛ حتقيق   840شهاب 
 م؟  2021هـ،  1443بريوت: دار الرايحني،   -فيصل بن إبراهيم السويدي.

 وهي:
 جزء يف خصال تُعمل قبل املوت فيمن جيري عليه عمله بعد املوت.  -

 ذاب. جزء فيمن يدخل اجلنة بغري حساب وال ع -

 جزء فيمن يُظلُّ يف ظل هللا أو يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله.  -

 جزء أوراد الصباح واملساء.  -
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أليب عمرو عثمان بن أمحد الدقاق، املعروف اببن السم اك    /جمموع فيه عشرة أجزاء حديثية
 م 2021هـ،    1442؟: دار مكة العاملية للنشر،    -هـ(؛ حتقيق عمرو شريف احلويين.  344)ت  

 يتلوها بعض وفيات شيوخه من روايته أيًضا. 
 

اجملهولون واملستورون عند ابن حجر يف كتابه التقريب: دراسة تطبيقية على مروايهتم يف 
 2021هـ،    1442طرابلس الشام: جامعة طرابلس،    -صهيب وليد الثالثيين.  /سنن ابن ماجه

 م )دكتوراه(. 
 

 952 احلسن حممد بن حممد البكري الصد يقي )ت  أليبحماسن اإلفادة يف أحاديث العيادة/  
 حممود دهام انيف. هـ(؛ حتقيق 

 حديثًا(  40)فيه 
 . 150 -115م( ص  2020) 1جـ 13، اجلامعة العراقية عللبنات  ةجملة كلية الرتبينشر يف 

 
العباسية،  البصرة: العتبة    -مركز تراث البصرة.  /احملد ِّث البصري عبدالعزيز بن حيىي اجللودي

 ص.  280م،  2018هـ،  1439
 

هـ(؛ حتقيق   744حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )ت    /احملرر يف أحاديث األحكام
 م. 2021هـ،  1442املدينة املنورة: متون طالب العلم،  - عبداحملسن حممد القاسم.

 
  /رمضان وقيامه واعتكافهاحملرر الوجيز من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف صيام شهر  

 ص.  14، حمفوظ بن ضيف هللا شيحاين
 هـ. 28/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -.عدانن الرفاعي  /حمطات يف سبيل احلكمة: الفارق بني السنة الشريفة ورواايت األحاديث

 م. 2021هـ،  1442، دار اخلريلبنان: 
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إسالم ويب ابلدجال، وأنه أييت ابملنكرات العظام،  )حيذر من هذا املؤلف، وقد وصفه موقع  
   (ووصف يف مواقع أبنه من فرقة القرآنيني، أو مييل إىل البهائية

 
 / املخالفات القولية يف البيوع والنكاح واحلدود واإلمارة والقضاء: دراسة حديثية موضوعية

 )دكتوراه(.  م 2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -نورة بنت سليمان الشربمي.
 
مُ خربِّ املُ  لفوائد  اجلامع  الفصيح  الصحيح/  سنَ   البخاري  التني  د  بن  عمر  بن  عبدالواحد 

 م؟ 2021هـ،  1443دمشق: دار الكمال املتحدة،  -.هـ( 611الصفاقسي )ت 
 

 ص.  32ممدوح الشرقاوي، أمحد  املختار من صحيح األذكار/ 
 هـ. 3/2/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
املرأة...  مع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  حوارات  من  عبداهلادي    /خمتارات  بن  حممود 

 م. 2021هـ،  1442الرايض: دار املأثور،  -العزاوي.
 

 871شرف الدين حيىي بن حممد املناوي الشافعي )ت    /خمتصر األذكار = أذكار األذكار
 م 2021هـ،    1442عم ان: دار الفاروق،    -هـ(؛ حتقيق رعد منري احلريري، ماهر حممد عثمان.

 
هـ(؛ حتقيق   716جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف )ت    / خمتصر الرتمذي

 1442الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية،    -حسام الدين أمني محدان.
 مج. 5م،  2020هـ، 

 
هـ،    1437]بغداد: املؤلف[،    -سامي إبراهيم.حممد    / املختصر الثمني يف مناهج احملدثني

 ص. 101م،  2016
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عبدهللا    / خمتصر الدعوات واألذكار املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اليوم والليلة
 1442الرايض: دار اإلداوة،    -بن عبدالرمحن السعد؛ اعتىن به القسم العلمي بدار اإلداوة.

 م.  2021هـ، 
 

يوسف بن  اختصار   / سهتذيب النفوس يف ترتيب الدرو ، املسمى  الصاحلنيخمتصر رايض  
بريوت: دار اإلمام    -هـ(؛ اعتىن به أمحد بن عدانن أبو ارشيد.  1350)ت    إمساعيل النبهاين

  م. 2021هـ،  1442يوسف النبهاين، 
 

اختصره    /النوويخمتصر رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم للمام  
 1443تونس: دار املازري،    -ووضع عليه بعض التعليقات والفوائد حممد بن رشاد سعيدي.

 م.  2021هـ؟، 
 

دمشق؛ بريوت: دار    -اختصره حممد بشري الدرَّة.  /خمتصر شرح النووي على صحيح مسلم
 مج. 5م،  2021هـ،  1442ابن كثري، 

 
)ت   اهليتمي  حجر  ابن  فتاوى  من    هـ(،   974خمتصر  للمهم  احلاوي  ابلسمط  املوسوم 

بعد  الفتاوي/   فارع سعيد.  1043عبدهللا بن أمحد ابزرعة )ت    - هـ(؛ حتقيق مجال حممود 
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 

 دراسة وحتقيق قسم العبادات واملعامالت.
 

حتقيق  هـ(؛  905تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي )ت خمتصر فهرس منتجب الدين/ 
 علي طاهر احللي. 

 .672-613 م( ص  2020هـ،  1442) 4-3ع 7نشر يف جملة تراث كربالء مج
 اختصر به الكفعمي جمموع ما فهرسه منتجب الدين، الذي هو تتمة لفهرسة الطوسي.

 



118 
 

  - مجعه وأعده حممد عبدهللا الرومي. /خمتصر يف األذكار والدعوات والفنت واحملن والعقوابت
 م.  2020هـ،  1442ار الصميعي، الرايض: د

 
حققها    /هـ(  1120لصنع هللا احلليب )ت    املختصر النفيس شرح أرجوزة يف علوم احلديث

 ص.  20، علي حسن األزهريوشرح مفرداهتا ملخًصا 
 هـ. 30/1/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
ــياء حممد حممود   /خمتلف احلديث بني التأصــــيل والتطبيق بغداد: دار مشس  -.املشـــــهداينضـــ

 ص. 240م،  2018هـ،   1439األندلس، 
  

حويل،   -.جميد اخلليفة  / من خالل كتابه احمللىالظاهري  خمتلف احلديث عند اإلمام ابن حزم  
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  410م،  2020هـ،  1442الكويت: دار أندلسية، 

 
مسقط:   -بدر بن سعود الراشدي. /ودراسةخمتلف احلديث عند اإلمام الساملي: مجع ا 

 م.  2017هـ،  1438جامعة السلطان قابوس، 
 

بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -.مسلم زامل هادي  /ماميةاملخلطون يف احلديث عند الشيعة اإل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
بريوت: دار ابن  دمشق؛    -سيد عبداملاجد الَغوري.املدخل إىل دراسة علم علل احلديث/  

 م.  2020هـ،  1442كثري، 
 

احلياة  للتشريع واألسوة احلسنة يف  الثاين  املصدر  النبوية:  السنة  إىل  حممد جمري    / املدخل 
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار ابب العلم،  -.2ط -اخلطيب.
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اجلزائر:    -الردادي.خالد بن قاسم    /علم شرح احلديث: دراسة منهجية أتصيليةاملدخل إىل  
 م. 2021هـ،  1442دار املرياث النبوي، 

 
طرابلس الغرب: كالم للبحوث    -شعبان عوض العبيدي.  /املدخل إىل علم مصطلح احلديث

 م. 2021، هـ 1442واإلعالم، 

 
هـ،   1442بريوت: دار الرايحني،    -.حممد عبداملالك   / ىل علوم احلديث الشريفإاملدخل  
 م.  2021

 هـ(. 1371؟/ حممد زاهد الكوثري )ت حياء علوم احلديث والسنةإىل إكيف السبيل   يليه:
 

)ت   عبداهلادي  البن  احلديث  يف  احملرر  إىل كتاب  قاسم   /هـ(  744املدخل  بن  خالد 
 م.  2021هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -الردادي.

 
  عم ان:   -.الندويأكرم  حممد    /وصنائعمدخل رائع إىل صحيح البخاري وما فيه من أسرار 

 م. 2021هـ،  1443، دار عمار
 

بريدة، السعودية: مركز تدوين    -حممد بن عبدهللا القناص.  /كامححاديث األأمدخل لتدريس  
 م. 2018هـ،  1439 للبحوث والدراسات احلديثية،

 
أليب زيد عبدالرمحن   /البخارياملدد الساري من فتح الباري يف بعض ما يتعلق آبخر ترمجة من  

الرابط: دار األمان،    -هـ(؛ حتقيق محودة مسرية.  1365بن زيدان العلوي السجلماسي )ت  
 م. 2021هـ،  1442

 
 ص.  30صاحل بن عطية احلارثي، املدرار يف ذكر صيغ االستغفار/ 

 هـ. 5/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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األوائل   روادها  اهلجريني:  والثاين  األول  القرنني  يف  الشام  بالد  يف  احلديث  مدرسة 

هـ،   1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -سيد عبداملاجد الَغْوري.وخصائصها العلمية/  
 م.  2020

 
الكتب  أمحعند اإلمام  ديث"  صاحل احل"مدلول   د بن حنبل: دراسة نقدية تطبيقية على 

  ورقة.  437م،   2020هـ؟،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -.د حجازي إهلام خال  /الستة
 )ماجستري(. 

 
هـ،  1442يف البحرين،  أهل األثر إعداد /خمطوطات اجملاميع احلديثية يف املدونة الكربى 

 م.  2021
 . من تصاميم املكتبة األثرية اإللكرتونية

 الثالثة: املخطوطة واملكتوبة، وحتوي:اجملموعة 
 حديث أيب علي اللحياين عن شيوخه.من  -

 هنزة اخلاطر ونزهة اخلاطر، لشرف الدين اللخمي. -

 حديث خالد بن مرداس السراج. -

حديث أيب القاسم عافية وأيب بكر أمحد بن مروان املالكي وأيب يعلى محزة بن إبراهيم  -
 العباسي وأيب احلسن علي بن أيب عدي وأيب عبدهللا احلسني بن علي العلوي، أليب

 بكر بن املهندس. 

 فضائل أمري املؤمنني معاوية، أليب القاسم السقطي.  -

جزء من حديث خيثمة األطرابلسي ومن حديث أيب حذمل ومن حديث عبدالعزيز  -
 الكتاين ومن حديث أم زرع.

 ثالثة جمالس من أمايل أيب سعيد النقاش، رواية أيب طالب القرشي الكندالين. -

 ية أيب مطيع الصحاف. من جمالس أيب سعيد النقاش، روا -
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أحاديث أيب عمران موسى بن هارون البزاز البن الل وحديث أيب احلسن علي بن  -
 حممد بن عامر وأحاديث أيب القاسم عبدالرمحن بن عمر املؤدب. 

 من حديث أيب بكر أمحد بن علي بن الل عن شيوخه. -

 مسند أيب أمية الطرسوسي. -

 املقدسي. طرق حديث النيب حيث كان يف احلائط، للضياء -

 أحاديث من أمايل أيب بكر بن دوست.  -

 جملس أماله أبو عبدهللا أمحد بن حممد بن دوست العالف.  -
 

مذكرة يف رجال احلديث وفضل اإلسناد وعناية األمة اإلسالمية وحدها واختصاصها به  
  ؛ تعليق أبو زيد شليب  ؛ عبد الرحيم سالم  ،حممد الشربيين  ،حسن حجازي  /وطبقات الرجال

 م.  2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -مراجعة وهتذيب أمحد شاكر.
 

ماهر إبراهيم  / صلى هللا عليه وسلم يف ضوء الكتاب والسنة النبوية مراجعات الوحي للنيب
 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار الفاروق،  -حنون.

 
دراسة حتليلية    ي:مام البخار السنة النبوية من خالل صحيح اإل  حوال املدعو يف أمراعاة  

هـ،    1426طنطا: جامعة األزهر،    -.خملوف حممد جالجل  /وتطبيقية على العصر احلاضر
 م )ماجستري(. 2005

 
  - عماد حممد الربعي.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أالسنة النبوية و   مراعاة الزمان واملكان يف 
 م )دكتوراه(.  2011هـ،  1432الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
فوزية يونس    /هـ   9  –   6املرأة الكردية ودورها يف خدمة احلديث النبوي الشريف من القرن  

 1440  زاخو، كردستان العراق: مركز زاخو للدراسات الكردية،  -فتاح، فرهاد حاجي عبوش. 
 ص.  162م،  2019هـ، 
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اخلامسة من   التعديل عند اإلاملرتبة  العسقالينمراتب  ابن حجر    يف  هـ(   852  )ت  مام 

 1440القاهرة: جامعة األزهر،    -رندة حممد زينو.  /دراسة تطبيقية على الصحيحني:  التقريب
 (. دكتوراهم ) 2019هـ، 

 
الغفار   أيبروايت  م األ  هللا عنه ويف   يرض  يذر  النسائالسنن  مجع   :الكربى  يربع وسنن 

 1439غزة: جامعة األزهر،    -إميان صبحي األستاذ.احلاجة/    وترتيب وختريج وتعليق عند
 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 212م،  2018هـ، 
 

 مروايت أيب هريرة رضي هللا عنه يف كتب السنَّة: مجع وختريج وبيان علل وتعليق.
 م، ...   2017هـ،  1438يف جامعة األزهر بغزة، 

 
م  أ سفيان )  أيببنت    ةبنت عمر ورمل  ةبنت احلارث وحفص  ة مهات املؤمنني جويريأروايت  م

  يف هللا عنهن    يبنت احلارث رض  ةوميمون  يبنت حي  ة( وزينب بنت جحش وصفيةحبيب
األ للنسائالسنن  الكربى  والسنن  مجعيربع  وتعليق/    :  ودراسة  أبو  وختريج  أمحد  خلود 

 ص. )حبث مكمل للماجستري(.  257م،  2018ـ، ه 1439غزة: جامعة األزهر،  -رايش.
 

مروايت األئمة داود بنِّ أيب هند وخالد بن مهراَن احلذَّاء ومسعرِّ بن ُكدام املعلُة ابالختالف 
للدار  العلل  شاهني  /طين  ق يف كتاب  مجال  اإلسالمية،    -.إميان  اجلامعة  هـ؟،   1441غزة: 

 )رسالة جامعية(. م. 2019
 

التابعي   الستةمروايت  الكتب  يف  معدان  بن  حتليلية  :خالد  حديثية  فزع كاظم    /دراسة 
 م. )ماجستري(.   2020هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار،  -.جاسم
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مجع وترتيب وختريج  :  صولاأل  ةالكتب الست  هللا عنهما يف   يبن اليمان رض  ةمروايت حذيف 
م،   2018هـ،    1439جامعة األزهر،  غزة:    -أمساء عيسى الديراوي.ة/  وتعليق عند احلاج

 ص. )حبث مكمل للماجستري(.  253
 

 عدي مصعب حسون /مجع ودراسة: مروايت خالد بن سلمة الفأفاء يف السنة النبوية
 . 361 - 317 م( ص 2018) 40، جامعة تكريت، عسالميةجملة العلوم اإلنشر يف 

 
مجع  :  الكربى  يربع وسنن النسائالسنن األ  هللا عنه يف   يوقاص رض  أيبروايت سعد بن  م

هـ،    1438غزة: جامعة األزهر،    -نور حممود محيد.احلاجة/    وترتيب وختريج وتعليق عند
 م. )حبث مكمل للماجستري(.  2017

 
أمحد بن عمر    /مجعا  ودراسة  :مروايت َسْلم بن َزرِّْير أيب يونس الُعطَارِّدي يف كتب السنة

 .ابزمول
  –  333 م( ص 2021) 6، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلنشر يف حبث 
359 . 

 
ثره  أكتب السنة النبوية الستة و   هللا عنهما يف   يبكر رض  أيبمروايت السيدة عائشة بنت  

  2013هـ،    1434املنوفية: جامعة األزهر،    -عادل الصاوي أبو زيد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف 
 )دكتوراه(. م 
 

  - .مريفت سعيد صبح  /مروايت الصحايب أيب  بن كعب يف الكتب الستة مجعا  وخترجيا  ودراسة
 )رسالة جامعية(.  م. 2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
مروايت الصحايب اجلليل حارثة بن وهب اخلزاعي رضي هللا عنه يف الكتب الستة دراسة 

 صاحل. سعد صب ار   /وحتليال  
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  – 169 م( ص 2020) 4، ع11، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 
189 . 

 
مام البزار: ختريج  مسند اإل  هللا عنه يف   ياجلليل عمران بن احلصني رض  روايت الصحايبم

 2017هـ،    1439غزة: جامعة األزهر،    - عالء عليان انطيز.  /وبيان علل وتعليق  ةودراس
 مكمل للماجستري(.م. )حبث 

 
شري عبدالرزاق ب  /دراسة حتليلية:  مروايت الصحايب اجلليل قيس بن عاصم رضي هللا عنه

 .السامرائي
 .532 – 483 م( ص 2020) 2ج 33ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 

 
وكتاب الدعاء   ةالثالث  معاجم الطرباين  هللا عنه يف   يوس رضأشداد بن    روايت الصحايبم

غزة: جامعة األزهر،   -فضل عريب اللحام.تصنيف ا، دراسة، خترجي ا/    ا،مجع  :  ومسند الشاميني له
 م. )حبث مكمل للماجستري(. 2017هـ،  1438

 
  ، تصنيف  ،: مجعةالثالث  معاجم الطرباين  يف هللا عنه    يرض  األسقعبن    ةواثل  روايت الصحايبم

م )حبث   2017هـ،    1438غزة: جامعة األزهر،    -إبراهيم الَبْدَرساوي.مسري    / ختريج   ة،دراس
 مكمل للماجستري(.

 
شفاء ذايب عبيد    /دراسة فقهية مقارنة  :مروايت عائشة بنت طلحة الفقهية يف كتب السنة

م،   2021هـ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.نور سعود ومسي السامرائي،  السامرائي
 ص. 212

 
 .مسية وليد القيسي /دراسة وحتليل: عائشة بنت طلحة يف الكتب الستةمروايت 

 .144 – 113 م( ص 2020) 1ج 33ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةحبث نشر يف 
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  -سجى علي خلف. /دراسة حتليلية :مروايت عمرة بنت عبدالرمحن يف الكتب التسعة
 م. )ماجستري(.  2021هـ،  1442الرمادي: جامعة األنبار، 

 
املدينة    -حممد هيكل.املروايت عن الصحابة اليت ختالف املوقوفات عنهم: مجع ا ودراسة/  

 م )دكتوراه(.   2021هـ،  1442املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

 .عبري قيس حممد  /دراسة وحتليل :مروايت فاطمة بنت املنذر يف الكتب الستة
  –  1 م( ص 2019) 3، ع10، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

29. 
 

  1442املدينة املنورة )أو دمشق(: دار امليمنة،    -لطيفة بنت حمسن القرشي.  /مروايت ماء زمزم
 . م 2021هـ، 

 
مروايت حممد بن إسحاق يف األحكام وأثرها يف اختالف احملد ِّثني والفقهاء: دراسة حديثية 

مقارنة/   بكري.فقهية  حسيين  املنوفية،    -أمحد  جامعة  م.    2020هـ،    1442املنوفية: 
 )ماجستري(. 

 
غزة:    -حممد علي الصبيحي.  / مروايت هشام بن سليمان املخزومي مجع ا وخترجي ا ودراسة

 ص. )حبث مكمل للماجستري(. 311م،  2018هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

الستة الكتب  يف  زائدة  أيب  بن  زكراي  بن  حيىي  حتليلية  :مروايت  عثمان    / دراسة  لؤي 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442طرابلس الشام: جامعة اجلنان،  -الفهداوي.

  
املنصورة: دار اللؤلؤة،    - حممد جابر األسواين.  / مزاج التسنيم يف فضائل سور القرآن الكرمي

 م. 2021هـ،  1442
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بن   الُغماري حول حديث مساك  اهلاليل وأمحد  الدين  تقي  بني حممد  مساجالت حديثية 

ابن   اإلمام  وتوجيه كالم  الزان  على  املستكرهة  يف  عليه... حرب  ومجعها    /القيم  هلا  قدم 
 م؟ 2021هـ،    1443املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،    -ودرسها مشهور بن حسن آل سلمان.

 وفيه مباحث حديثية ختص العالمة ابن حزم رمحه هللا تعاىل.
 

غزة:    -.عاشور عاشور  /مسائل اإلميان بني صحيح البخاري وكايف الكليين: دراسة مقارنة
 )رسالة جامعية(.  م. 2019هـ؟،  1441اجلامعة اإلسالمية، 

 
الرايض:    -شيخة بنت حممد العتييب.  /مسائل احلسبة يف شروح الكتب الستة: دراسة مقارنة

 هـ )دكتوراه(.  1437املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
 

و"هنينا عن كذا": مجع ا املسائل الفقهية املستخرجة من رواية الصحايب بلفظ "أمران بكذا"  
الغامدي.  /ودراسة علي  القرى،    -عمر  أم  جامعة  املكرمة:  م   2021هـ،    1442مكة 

 )ماجستري(.  
 

املنصورة: دار اليقني،   -الزيين.  حممد عبدالرحيم  /املستشرقون والرسول صلى هللا عليه وسلم
  م. 2017هـ،  1438

 
يف   أسلوبية  دراسة  اخلطاب:  القدسيةمستوايت  الذوادي.  /األحاديث  إمساعيل    -إميان 

 ص.  352م؟،  2021هـ،  1442]دمشق: توزيع مؤسسة سورايان لإلنتاج اإلعالمي[، 
 

عثمان بن عبدهللا    /املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي
 ص. 590م[،  2007هـ،  1428صنعاء: مكتبة اإلمام األلباين، ] -الساملي.
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 هـ(. 1298حممد بن أمحد عبدالباري األهدل )ت املسلك الرضي إىل املنهل الروي/ 
 دراسته وحتقيقه يف جامعة تعز. 

 هـ(  1197)املنهل الروي يف اصطالح احلديث النبوي/ سليمان بن حيىي األهدل، ت 
 

حممد عابد    /الفقهيةمسند اإلمام أيب حنيفة مع شرح املال علي القاري على ترتيب األبواب  
؟،    -حتقيق كامران العطاري، حممد عديل الصديقي.  هـ(؛  1257)ت    السندي  بن أمحد علي

 م. 2020هـ،  1442
 

أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين )ت    / مسند اإلمام أيب حنيفة النعمان رضي هللا عنه
م،    2021هـ،    1442دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -هـ(؛ حتقيق خالد عواد العواد.  430
 ص. 656

 
شرحه وخرج أحاديثه أمحد حممد شاكر؛ ضبط نصه وقارن بني   /مسند اإلمام أمحد بن حنبل

  - ط، فريدة حمققة منقحة...  -الصعيدي.نسخه املخطوطة واملطبوعة وعلق عليها حممود خليل  
 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية، 

 
هـ(؛   1028)ت    عيسى بن حممد الثعاليب اجلعفري  /أيب حنيفة رمحه هللا  األعظم  مسند اإلمام

 م.  2020هـ،   1442إستانبول: دار السمان،  -حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي القامسي.
 

هـ(؛   879مجعه قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت    /عامر اجلهين رضي هللا عنهمسند عقبة بن  
 م.  2020هـ،  1442إستانبول: دار السم ان،  - حتقيق طلحة بن مرتضى.

 
حتقيق هـ(؛    558ت  يب منصور شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين )أل  /مسند الفردوس 

 مج.  8م،  2021هـ،  1442 مصر، -عمرو شوقي عبدالعظيم، عمرو عبدالعظيم احلويين.
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القصار األحاديث  حفظ  وسلم:    مشروع  عليه  النيب صلى هللا  سنة    100من صحيح 
 ص.  74مجع وترتيب أمحد ممدوح الشرقاوي، حديث من الصحيحني: البخاري ومسلم/ 

 هـ. 14/6/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

اليقني من كالم سيد املرسلني النعيمي.  / مشكاة  : وأشرقت  املوصل  -أمحد طلعت يوسف 
 ص. 152م،  2018هـ،  1439نشر، طباعة واللل 
 

 1440طنطا: جامعة طنطا،    -ايسر حممد شحاتة.  /ا ودراسةمجع  :  حاديث الشمائلأمشكل  
 م )دكتوراه(.   2019هـ، 
 

داود   وأيب  ماجه  البن  السنن:  يف كتب  الشريف  النبوي  احلديث  يف  النحوي  املشكل 
والنسائي زيتوين.  / والرتمذي  األردنية،    -نصرية  اجلامعة  م    2010هـ،    1421عم ان: 

 )دكتوراه(. 
 

حتقيق   /هـ(  416مشيخة ابن النحاس املصري اإلمام أيب حممد عبدالرمحن بن عمر )ت  
 م.  2021هـ،  1442بريوت: دار املقتبس،  -ايسر مصطفى الشيخ.

 
ن أيب احلسن علي بن هبة هللا بن سالمة بن املسلَّم مشيخة اإلمام العالمة الفقيه هباء الدي

حتقيق عامر حسن هـ(/    649اللخمي املصري الشافعي الشهري اببن بنت اجلَُميزي )ت  
 م.  2021هـ،  1442املنامة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  -صربي.

إبراهيم بن مسلم بن  يليها: مشيخة املسند الكبري فخر الدين أيب عبدهللا حممد بن حممد بن  
 هـ(.  633سلمان اإلربلي )ت 

 
 -فاطمة عبداجلواد حممد.  /دراسة صرفية تطبيقية:  سنن ابن ماجه  املصادر واملشتقات يف 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441أسيوط: جامعة األزهر، 
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اجلرداين حممد بن عبدهللا    /مصباح الظالم وهبجة األانم شرح نيل املرام من أحاديث األانم

  م،  2021هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق كامل عويضة.  1307)ت  
 ص. 672

 

 1442دمشق: دار طيبة،    -إعداد عبدالناصر معر اوي.  /املصباح املنري من شرح فيض القدير
 م.  2020هـ، 

 
البزار يف مسنده  "ال أبس به"مصطلح   غزة: اجلامعة   -.إبراهيم أسعد هاشم  /عند اإلمام 

 )رسالة جامعية(.  م. 2020هـ؟،  1442اإلسالمية، 
 

دراسة نقدية تطبيقية    : هـ(  277  مصطلح "ليس ابلقوي" عند اإلمام أيب حامت الرازي )ت
ة حممد  سامي  / البن أيب حامت  "اجلرح والتعديل"على رواة الكتب الستة من خالل كتاب  

 )رسالة جامعية(.  م. 2019هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.صايف
 

: دراسة نظرية تطبيقية من خالل  (هـ  292)ت  عند احلافظ البزار    "ليس ابلقوي"مصطلح  
قشطة  /مسنده اإلسالمية،    -.انرميان حممد  اجلامعة  )رسالة    م.  2020هـ؟،    1442غزة: 

 جامعية(. 
 

محزة    /عند اإلمام الذهيب من خالل كتابه الكاشف: دراسة توثيقية مقارنة  "قُوث ِّ "مصطلح  
 م. )دكتوراه(.  2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعيد القمحاوي.

 
مصة من شنب اللمى يف توضيح قوله صلى هللا عليه وسلم "كان هللا يف عماء ما حتته هواء  

هـ(؛ حتقيق هشام عبدالقادر   1360احلسين )ت    املفضل أزايت اخلرشايف  /وما فوقه هواء"
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،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:  -لعجاج.
 م. 2021هـ،  1442

 )ويقال: حممد املفضل...( 
 

مام علي عليه السالم يف له وسلم لل آ املضامني الرتبوية يف وصااي الرسول صلى هللا عليه و 
بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -.حمسن عبدهللا خلف  /ل الرسولآ كتاب حتف العقول عن  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
 
النبوية حىتم البعثة  التارخيي من  الرسول صلى هللا عليه وسلم من  ظاهر اإلعجاز   وفاة 

 2021هـ،    1442الفيوم: جامعة الفيوم،    -عبدهللا أمحد صابر.  /السنة والتاريخ   خالل كتب
 م )ماجستري(. 

 
دايىل:   -.إبراهيم طه محودي التميمي /ظاهر العدل واإلنصاف عند النقاد يف جرح الرواة م

 م.  2018هـ،  1440جامعة دايىل، مطبعة 
 

املعني، عم ان: دار    -.عون معني القدومي  معامل الدعوة احملمدية: شرح األربعني الدعوية/ 
 ص.  241م،  2015هـ،  1436

 
بغداد:    -عبدالقادر احملمدي.  /املعايري النقدية يف التفريق بني مدرسيت املتقدمني واملتأخرين

 م. 2021هـ،  1442املؤلف، 
 

النبوية/   األحاديث  احلسية يف  األنصاري.املعجزات  احلفناوي  األمل،   -حممود  دار  مصر: 
 م؟  2021هـ،  1442

 اجلامعة اإلسالمية العاملية فرع جامعة التضامن العربية ابلنيجر.  – رسالة دكتوراه األصل: 
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م،   2013هـ،    1434قم: نشر أداين،    -حممد آصف احملسين.  /معجم األحاديث املعتربة
 مج.8
 

املوصلي   املال يوسف  الدكتور أكرم عبدالوهاب  تلقى عنهم  الذين  العصر  معجم شيوخ 
السنة النبوية الشريفة وسائر علوم الشرع واللغة شيخ مشيخة احلديث مسند العراق يف  

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:   -.الشريف يف املوصل، املسمى اإلمداد شرح منظومة اإلسناد
 م؟  2021هـ،  1442دار ابن حزم، 

الكتب   من  فيها  ابملقرر  وتعريف  العلمية  احلواضر  خمتلف  من  علماء  تراجم  الشرعية وفيه 
 وصفحات من نظمها التدريسية مع واثئق وصور وفوائد منثورة غرر. 

 
العراقي عماد ؛ حتقيق  (هـ  360ت  )أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين    /املعجم الصغري 

 مج  4م،    2020هـ،    1442دمشق: دار الرسالة العاملية،    -الدين خليل بن حممد الفهداوي.
 الدين األلباين.وعليه أحكام حممد انصر 

 
إستانبول: جامعة إستانبول،    -أمحد يوجال.  /تركي   -   عريب  -   إنكليزي:  معجم علوم احلديث

 م. 2020هـ،  1442
 

الكوت، العراق: كلية الكوت  -علي عبداحلسني زوين. /معجم مصطلحات توثيق احلديث
 ص.  95م،  2018هـ،  1439اجلامعة، مركز البحوث والدراسات والنشر، 

 
ي: االعتماد على حكم اإلمام الرتمذي يف جرح لني واجملروحني يف جامع الرتمذمعجم املعدَّ 

الرتمذي  تطبيقية يف جامع  رفيق   /الرواة وتعديلهم: دراسة  حممد سيف اإلسالم بن حممد 
ص )األصل: رسالة    232م،    2020هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -.اإلسالم

 جامعية(. 
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أليب عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح   /مقدمة ابن الصالح:  نواع علوم احلديثأمعرفة  
السنة،    -هـ(؛ حتقيق حممد علي اجلامع.  643الشهرزوري )ت   هـ،    1439القاهرة: مكتبة 

 م.  2018
 ي والتقييد واإليضاح للحافظ العراقي. من النكت البن حجر والزركش خمتارة مع تعليقات 

 
دمشق: دار   -حامت بن عارف العوين.  /معرفة علوم احلديث: احملرر املختصر من علوم األثر 

 م. 2021هـ،  1442املعراج، 
 

إبراهيم أمحد   /الكتب الستة:  املفاضلة يف الطاعات: دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية
 م. )ماجستري(.  2020هـ؟،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بو جناأ

 
دايىل: مطبعة  -.محد عبدالستار جسملةأ /طراف الكتب الستةأاملفصل يف معرفة رواة 

 ص. 850م،  2019هـ،  1440جامعة دايىل، 
 

 موطأ اإلمام مالك.صولية تطبيقية على أدراسة :  صولينيمفهوم الشرط عند األ
 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
  –   922)  اليمين  يعبدهللا عبدالرمحن بن احلسني النزيل   أليب  /شرح غريب احلديث  املفيد يف 
 . هـ( 1000

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

مشس الدين حممد بن    / كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةاملقاصد احلسنة يف بيان  
هـ(؛ صححه وعلق عليه عبدهللا حممد الصديق؛ خرج آايته    902عبدالرمحن السخاوي )ت  

 م.  2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -وأحاديثه عبداللطيف حسن عبدالرمحن.
 



133 
 

)ت  براهيم املريغينإعبدهللا بن  / الكربى رضي هللا عنهاى يف مناقب خدجية رَ خْ املقاصد الفُ 
 . حممد صادق حممد هـ(؛ حتقيق  1207
 .485-451 م( ص 2019) 1ج 29ع جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعةنشر يف 

 
بريوت: مؤسسة الضحى للطباعة والنشر،    -علي عثمان جرادي.  /املقرتح من علم املصطلح 

 م؟  2020هـ،  1442
 

النووي )ت    /شرح صحيح مسلممقدمة   هـ(؛ حتقيق حممد بن علي   676حيىي بن شرف 
 م. 2020هـ،  1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،  -البيضاين.

 
بريوت:    -.هـ(  1052الدهلوي )ت  عبداحلق بن سيف الدين    /املقدمة يف أصول احلديث

 . م 2021هـ،   1442دار الرايحني، 
 هـ(.  1395مع حواشي السعدي/ عميم اإلحسان اجملددي )ت  

 واحلاشية اجلديدة املسماة ابملفهِّمة/ أليب أجمد أمحد رضا العط اري الشامي.
 يليها: خرائط علم أصول احلديث.

 
هـ(؛ حتقيق   458أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت    / مقدمة كتاب معرفة السنن واآلاثر

هـ،   1442الرايض: الناشر املتميز؛ املدينة املنورة: دار النصيحة،    -البيضاين.حممد بن علي  
 م.  2020

 
حممد بن علي السنوسي اخلطايب اإلدريسي )ت    /مقدمة موطأ اإلمام مالك رضي هللا عنه

 م. 2021هـ،  1442إستانبول: وسم للنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد علي بالعو. 1276
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النبوية من وصف أم  املؤمنني خدجية رضي هللا عنها: دراسة موضوعية يف مكارم األخالق  
 2021هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدهللا حسن األسطل.  /ضوء السنة النبوية

 ص )ماجستري(.  201م، 
 

مالمح التوجيه الرتبوي للداعية املسلم يف السنة النبوية وسبل االستفادة منها يف تطوير  
املعاصرداء  أ حممد    /الداعية  القمصانأمجال  اإلسالمية،    - .بو  اجلامعة  هـ،   1435غزة: 

 م )ماجستري(. 2014
 

يوسف    /على الصحيحني  دراسة أتصيلية تطبيقية:  هم من الرواةتدليسَ   من احتمل األئمةُ 
ص )أصله    544م،    2021هـ،    1442بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد رشيد جريو.

 جامعية(. رسالة 
 

عم ان: دار عم ار،    -رستاين.احلإبراهيم السامرائي؛ عين به عصام    /دب احلديث الشريف أمن  
 م. 2018هـ،  1439

 
  -اعتىن به ووضع حواشيه نضال راتب.  / من روائع قصص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم

 م.  2017هـ،   1438، من احمليط إىل اخلليج للنشرعم ان: دار 
 روائع من قصص الصحابة رضوان هللا عليهم. يليه له:  

 
أمنوذج ا/   األلباين  الشيخ  النبوي:  احلديث  عزو  ضوابط  احلويين.من  عبدالعظيم   -عمرو 

 م.  2021هـ،  1442اإلسكندرية: دار املعايل، 
 

الرايض: مركز   -ي.بدالعزيز بن عبدهللا الراجحع /ذنته ابحلربآ ا فقد ولي   من عادى يل
 م. 2017هـ،  1438عبدالعزيز الراجحي لالستشارات، 
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والدعاء الذكر  فضائل  الطحطاوي.  /من  غريب  فضل  وإعداد  ركاز    -مجع  األردن:  إربد، 
 م. 2021هـ،  1442للنشر، 

 
  /مجع ودراسة :مام الرتمذيمن ليس هبذا االسم إال واحد يف سنن أيب داود وجامع اإل

 . عثمان شهاب أمحد
  – 136 م( ص 2021) 3، ع12، جامعة تكريت، مجسالميةجملة العلوم اإلحبث نشر يف 

157 . 
 

دايىل: مطبعة  -اعتىن هبا وعلق عليها عبدهللا جاسم كردي.من نفائس اإلجازات واألثبات/ 
 م.  2018هـ،  1439جامعة دايىل، 

 
عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري )ت    /منار اإلسالم برتتيب كتاب الوهم واإليهام

 2021هـ،    1442الشارقة: جامعة الشارقة،    -محدة أمحد املهريي.  دراسة وحتقيقهـ(؛  762
   مج. 4، م

 هـ. 1441جامعة الشارقة،   - كتوراهاألصل: رسالة د 
األحكام"  ابألصل:  املقصود الواقعني يف كتاب  واإليهام  الوهم  بن   "بيان  علي  القطان  البن 

 ."الوهم واإليهام"هـ، وقد يذكر اختصارًا بــ628حممد، ت 
 

ق املصطفى حممد بن حممد الطيب   /صلى هللا عليه وسلم  منار االصطفا يف بيان أمساء ُحال 
يت )ت   السلهيت.  1191التافال  أمحد  الفتح،    -هـ(؛ حتقيق حمفوظ  دار  هـ،   1442عم ان: 

 م.  2020
 

وتسجيالت مكتبة  الشارقة:    -صاحل عبدالكرمي البلوشي.املنارات الرتبوية من السنة النبوية/  
 م.  2021هـ،   1442، دروس الدار

 منارة يف تربية األوالد.يف أعلى العنوان: أربعون 
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بين    -إعداد حممد بن زين العابدين رستم.  /مناهج حتقيق املخطوط احلديثي املغريب األندلسي

هـ،   1442مالل، املغرب: مركز الدراسات واألحباث يف حتقيق املخطوط املغريب األندلسي،  
 م.  2020

اث يف حتقيق املخطوط املغريب السجل العلمي للمؤمتر الدويل الذي نظمه مركز الدراسات واألحب
 هـ. 1440رجب  21و  20األندلسي بدار الثقافة بين مالل يف يومي 

 
هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،    -نصار نصار.  /مناهج احملد ِّثني يف الكتب الستة واملوطأ 

 م.  2020
 

عبدامللك بن علي   /منتخب احلبل املتني يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملني
  2020هـ،    1442حممد بن إبراهيم شايب شريف،  هـ(؛ حتقيق    896البكري الصديقي )ت  

 ص.  75م، 
 هـ. 14/4/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 ص.  138خالد بن حممد اليحيا،  /املنتخب من شرح النووي على صحيح مسلم

 هـ. 22/3/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

انتخاب رضي الدين إبراهيم بن حممد الطربي )ت    /املنتخب من امللخص يف علم احلديث 
العقرة.  722 بوشعيب  بن  به محيد  اعتىن  ابن    -هـ(؛  دار  القاهرة:  القيم؛  ابن  دار  الرايض: 

 م. 2021هـ،  1442عفان، 
 

انتقاء    /هـ(   412مد بن أمحد بن أيب الفوارس )ت  منتقى لطيف من أمايل أيب الفتح حم
 وتعليق حممد خمتار. 

 . هـ[ 1442] . )بدون اتريخ(32 - 31نشر يف جملة جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع 
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النبوية الكرمي والسنة  القرآن  إعجاز  الرفاعي.  /املنتقى من  الدمام: مكتبة    -طارق عثمان 

 م. 2021هـ،  1442املتنيب، 
 

دايىل: مطبعة جامعة دايىل،    -عبدهللا جاسم كردي.املنتقى من التوضيح يف علوم احلديث/  
 م. 2018هـ،  1439

 
؟،    -عبدهللا بن عبدالقادر الكمايل.  /هـ(  281املنتقى من مصنفات ابن أيب الدنيا )ت  

 م. 2020هـ،  1442
 

 حتقيقهـ(؛    972حممد بن حممد الفيشي )ت    /املنتقى من املنتخب يف غريب ألفاظ املوطأ
  م. 2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  -يونس بقيان.

 
اإلم الصالةنحة  أذكار وأدعية  الصحيح يف  وبيان    له ابجلامع  منها  يستفاد  وشرحها وما 

املنتقاة ومسائلها  ابمجالبن  حممد    /أحكامها  اآلاثر،    -.عبدهللا  دار  هـ،    1442القاهرة: 
  م. 2021

   .اجلامع الضعيف يف أذكار وأدعية الصالة للمؤلف نفسه:  يليه
 

رمان هدايت بن اعتناء فِّ ؛ حافظ حسن املسعودي / منحة املغيث يف علم مصطلح احلديث
 م. 2021هـ،  1442الكويت: دار الظاهرية،  -.يادمرو 

 ص.   28األزهري، د. ت، وسبق نشره )إلكرتونيًّا( بعناية أمحد جمدي النشار 
 

 - حتقيق صالح حممد عويضة.  هـ(؛  1065عمر بن حممد البيقوين )ت بعد    / املنظومة البيقونية
 ص. 232م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية، 

 هـ(. 1122بشرح الشيخ حممد بن عبدالباقي الزرقاين )ت 
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 هـ(. 1190مع حاشية الشيخ عطية األجهوري )ت 
 

 -هـ(. 1417عبدهللا علي امجال )ت  /مع شرحها منظومة العقد النضر الشهري ابجلمانة
 م. 2017هـ،  1438طرابلس الغرب: دار املختار، 

 )يف مصطلح احلديث( 
 

هـ(؛    1115يوسف بن حممد الُقَدامي )ت بعد    /منظومة املوارد العذبة من فوائد النخبة
 حتقيق خمتار بن حسن قديري. 

 لنخبة الفكر البن حجر مع إضافات وفوائد()نظم 
 هـ(. 1443)حمرم  9نشر يف جملة الرتاث النبوي ع

 
الفنملي املل ع  /املنهاج الصحيح يف صالة الرتاويح  بريوت: دار    - .ارييببدالقادر بن حممد 

 ص. 160م،  2021هـ،  1442الكتب العلمية، 
 .على مذهب اإلمام الشافعي

 

اختالف   احملد ِّ منهج  بني  و املروايت  السري أثني  تطبيقية:  هل  نقدية  كاميليا حممد   /دراسة 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1440: جامعة األزهر، الزقازيق -إبراهيم.

 
دلة  دفع التعارض بني األ   يف   هـ(   1307  )تي  الطيب القنوج  أيب مام  لل   صويل املنهج األ

 ي".دلة البخار أحلل  يعون البار " كتابه  يف 

 ... ، هـ 1439حتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

النبوية قسنطينة: جامعة   -فطيمة سبقاق.  /دراسة حتليلية  :منهج إعداد الدعاة يف السنة 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 

 



139 
 

  -أشواق بنت فهد احلازمي.منهج اإلمام ابن القيم يف إعالل احلديث: دراسة نظرية تطبيقية/  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، 

 
منهج اإلمام أيب زرعة الرازي يف تعليل األحاديث: دراسة تطبيقية من خالل كتاب العلل  

حامت أيب  طه.  /البن  أبو  إبراهيم  اإلسالمية،  غزة:    -مجيل  م    2021هـ،    1442اجلامعة 
 )ماجستري(. 

 
هـ( يف اجلرح والتعديل:    637  منهُج اإلمام أيب عبدهللا حممد املعروف اببن الدُّبيثي )ت

غزة: اجلامعة   -.هيجر مرزوق علوان  "/ذيل اتريخ بغداد"دراسة تطبيقية من خالل كتابه  
 جامعية(. م. )رسالة   2019هـ؟،  1441اإلسالمية، 

 
عبدهللا بن فوزان    /منهج اإلمام أمحد يف انتقاء الشيوخ: شيوخه الذين جرَّحهم وروى عنهم

 .م 2020هـ،  1442القاهرة: الروضة للنشر،  -الفوزان.
 

نقدية   دراسة  الكبري":  "التاريخ  يف كتابه  ونفيه  السماع  إثبات  يف  البخاري  اإلمام  منهج 
ص.    297م،    2020هـ،    1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -صبحي زكي محودة.تطبيقية/  
 )دكتوراه(. 

 
دراسة نظرية تطبيقية من :  املتكلم فيهم   ة نتقائه من أحاديث الرواا   يف   يمنهج اإلمام البخار 

 م.  2021هـ،  1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -.بشري السيد شكر /خالل كتابه الصحيح 
 

السنن "منهج اإلمام البيهقي يف التصحيح والتحسني: دراسة تطبيقية من خالل كتابه  
 524م،  2019هـ،  1440غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عيسى طاهر عيسى "/الكربى

 ص. )ماجستري(. 
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خالل كتابه   من  تطبيقية  دراسة  األحاديث:  تضعيف  يف  الشَّوكاين  اإلمام  فتح  "منهج 
قطيفان  "/القدير انفذ  اإلسالمية،    -.براءه  اجلامعة  )رسالة    2019هـ؟،    1441غزة:  م. 

 جامعية(. 
 

دراسة  :  وطاركتاب نيل األ  دلة يف دفع ظاهر التعارض بني األ  يف  مام الشوكاينمنهج اإل
 .تطبيقيةصولية أ

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

األسانيد يف كتابه   املنذري يف جتويد  اإلمام  والرتهيب" منهج  تطبيقية  ": الرتغيب    / دراسة 
 )رسالة جامعية(.  م. 2020هـ،  1442غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عبداحلكيم عبدالنجار

 
عم ان: دار من    -صباح عايش اجلهين.  /دراسة حديثيةمنهج األئمة الستة يف كتاب احلج:  

 م.  2021هـ؟،  1443احمليط إىل اخلليج، 
 

النبوية والسنة  الكرمي  القرآن  يف  والتقومي  ابلتمكني  الرتبية  إعزاز،    -عماد كنعان.  /منهج 
 م.  2021هـ،  1442حلب: دار املعامل، 

 
الرايض: جامعة اإلمام،   -علي روزي.عبدهللا بن    /منهج احلافظ ابن كثري يف مشكل احلديث

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442
 

الرايض: جامعة اإلمام،   -موسى عبدالغين الشيخ.  /منهج احلافظ العراقي يف مشكل احلديث
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442

 
يف كتابه   السندي  عابد  للمام حممد  احلديثي  أيب "املنهج  مسند  اللطيفة شرح  املواهب 

 م 2017هـ،    1438مسقط: جامعة السلطان قابوس،    -البلوشي.  علي بن الل خبش  /"حنيفة
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حسن   /رمحه هللا  يمام النوو لل   رايض الصاحلني  سالمية من خالل كتابمنهج الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437معة األزهر، الزقازيق: جا  -حممد أمحد.
 

اإل الدعوة  لل منهج  السنة  شرح  خالل كتاب  من  البغو سالمية  هللا  يمام  دراسة  :  رمحه 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437الزقازيق: جامعة األزهر،  -حسني عبدهللا عوض. /دعوية

 
  /مؤلفاته يف علم السنة النبويةاملنهج الدعوي للشيخ حممد انصر الدين األلباين من خالل  

م   2021هـ،    1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب،   -انصر بن سعيد السيف.
 )دكتوراه(.  

 
اجلزائر: دار اإلمام   -التوايت بن التوايت األغواطي.  /اإلمام مالكمنهج السالك يف شرح موطأ  

 مج.  20م،  2020هـ،  1442مالك، 
 

  - .يوسف عبداحلميد املرشدى  /العصر احلاضر  ثره يف أ ىل هللا و إالدعوة    النبوية يف منهج السنة  
 م )دكتوراه(.  2001هـ،  1422املنصورة: جامعة األزهر، 

 
  /منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إعالل متون األحاديث وتضعيفها: دراسة نظرية تطبيقية

مج.   4م،    2021هـ،    1442الرايض: جامعة اإلمام،    -عبداملنعم بن عبدالكرمي الذكر هللا.
 )دكتوراه(. 

 
يف كتاب   لألمر  الصارفة  القرائن  يف  الصنعاين  السالم"منهج  مصطفى    "/سبل  إبراهيم 

 م. )ماجستري(. 2020هـ؟،  1441غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عصفورة
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صاحل بن سليمان    /األوطار" منهج العالمة الشوكاين يف مشكل احلديث من خالل كتابه "نيل  
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -الغفيلي.

 
 نصرت هاشم حممد. /منهج احملد ِّثني يف التعامل مع الراوي التائب من الكذب واملبتدع 

 .160 – 149م( ص  2020هـ،  1441) 3ع 46حبث نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج
 

الرايض:   -.حصة بنت محيد الزماي /الرد على االهتامات املوجهة للدعاةاملنهج النبوي يف 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 

 
املنهاج يف شرح صحيح "منهج النووي يف توثيق متون السنة: دراسة تطبيقية على كتابه  

م.   2019هـ؟،    1441اجلامعة اإلسالمية،  غزة:    -.مسرية إبراهيم اخزيق  "/مسلم بن احلجاج
 )رسالة جامعية(. 

 
أشرف   /منهجية كتب السنة يف معاجلة قضااي األمن الفكري: صحيح البخاري منوذج ا 

 م.  2021هـ،   1442املنصورة: دار اللؤلؤة،  -خليفة السيوطي.
 

 أبو الفتح القامسي. )مطبوع(. املنهل للحديث املسلسل/ 
 

النبويةمهارات   السنة  الدعوي يف  القاهرة: وزارة األوقاف،    - حممد خمتار مجعة.  / التواصل 
 ص.  92م،  2019هـ،  1441

 
املعامالت  مقارنة يف ابب  تطبيقية  دراسة  املوطأ:  رواايت  شراح  مناهج  املهيأ يف كشف 

)أصله م.    2021هـ،    1442دمشق: مؤسسة الرسالة،    -حممد بن عز الدين الشيباين.  /املالية
 رسالة دكتوراه(. 
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هـ( يف كتابه "جامع بيان العلم وفضله وما  463)ت  موارد ابن عبد الرب النمري القطيب 
هـ،  1441بغداد: دار املناهج،  -.محد هاشم حممد السبعاوي أ ينبغي يف روايته ومحله"/ 

 ص. 310م،  2020
 

ب من  نتخ ( يف كتابه املـ ه  562  موارد اإلمام أيب سعد عبدالكرمي بن حممد الس معاين )ت
 . معجم شيوخ شيوخه

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 
األ م علي  بن  حممد  و وارد  الرواة  جامع  يف كتابه  الطرق  إردبيلي  عن  االشتباهات  زاحة 

طوفان.  /سانيدواأل حسني  جامعة كربالء،    -غصون  م   2019هـ،    1440كربالء: 
 )ماجستري(. 

 
موازنة بني ابن اجلوزي يف املوضوعات من األحاديث املرفوعات وبني السيوطي يف النكت  

 1442مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  - حممد األمني بن عبدالرمحن األنصاري. /البديعات
 م.  2021هـ، 

 من أول الكتاب "النكت البديعات" إىل هناية ابب األطعمة. 
 

كتابيهما    يف   هـ(   748ت  )  والذهيب   هـ(  744)ت    يعبداهلادمامني ابن  املوازنة بني اإل
يف " التحقيق  التعليقأ  تنقيح  أمحد.  / "حاديث  حممود  األزهر،   -مصطفى  جامعة  أسيوط: 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

سليمان عبداحلميد    /موازنـة بني منهج ابن العريب والزرقانـي يف شرحهما ملوطأ اإلمام مالك
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالسالم.
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القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،    -سلمان بن عمر السنيدي.  / مواقف نبوية وتوجيهات تربوية
 م. 2021هـ،  1442

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -.الغوري  د عبداملاج  سيد   /املوجز امليسر يف علوم احلديث

 ص.  288م،  2021هـ؟،  1443
 

 ص.  66، حمب الدين علي حممود تقي /ا يف شهر رمضانمورد الظمآن: أربعون حديث  
 هـ. 27/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
لطيف الرمحن البهرائجي مجعه وأعده وعلق عليه    /أيب حنيفة  اإلماماملوسوعة احلديثية ملروايت  

 مج. 20، م 2020هـ،  1442، بريوت: دار الكتب العلمية -القامسي.
 

داللية/   حنوية  دراسة  املوطأ:  يف  خريي.املوصوالت  آدم  أمحد  اجلامعة   -حممد  النيجر: 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442اإلسالمية العاملية جلامعة التضامن الفرنسية العربية، 

 
 هـ( 221هـ(؛ برواية عبدهللا بن مسلمة القعنيب )ت    179أنس األصبحي )ت    مالك بن  /املوطأ

 م، ...  2021هـ،   1442دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك خالد أبهبا، 
 

هـ(؛ حتقيق  242هـ(؛ رواية أيب مصعب الزهري املدين )ت  179مالك بن أنس )ت  / املوطأ
  2020هـ،    1442دار الرسالة العاملية،  دمشق:    -بشار عواد معروف، حممود حممد خليل.

 مج.  2م، 
 

وعبدالرمحن بن    هـ(  197)ت    عبدهللا بن وهبهـ(؛ رواية    179مالك بن أنس )ت    /املوطأ
؛ حتقيق بش ار  هـ(  320هـ(؛ مجع حممد بن عمري بن َجْرصا الدمشقي )ت    191القاسم )ت  

 ؟ م 2019هـ،  1441تونس: دار الغرب اإلسالمي،  -.عو اد معروف، حممد علي األزهري
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  : موقف االجتاهات العقالنية املعاصرة من األنبياء عليهم السالم والصحابة رضي هللا عنهم

غزة:    -.هناء عصام الربش  /ة نقدية من خالل أحاديث صحيح البخاري املتعلقة هبمدراس
 ص. )رسالة جامعية(.  601م،  2020هـ،  1442اجلامعة اإلسالمية، 

 
 ( ن)

حتقيق حممد   هـ(؛  273)ت    األثرمأمحد بن حممد  رواية أيب بكر    انسخ احلديث ومنسوخه/ 
  م. 2021هـ،   1442بريوت: دار املقتبس،  -عوض املنقوش.

 
هـ(؛  841إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي )ت  /الناظر الصحيح على اجلامع الصحيح 

دمشق: دار عطاءات العلم: دار املنهاج القومي،   -حتقيق اللجنة العلمية بدار الكمال املتحدة.
 مج. 4م،  2020هـ،  1442

 )يعين صحيح البخاري( 
 

  ؛هـ( 1333 حممد بن عبداحلق اإلله آابدي )ت  / الراسالنرباس يف بيان كيفيات مسح 
 .حتسني عبدهللا الدركزيل دراسة وحتقيق

 م(. 2020) 4ع  16نشر يف جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل مج 
 

 - ي.إميان علي عل   /النبوة واألنبياء عليهم السالم بني صحيح البخاري والكايف للكليين
 م. )ماجستري(. 2018هـ؟،  1440اجلامعة اإلسالمية، غزة: 

 
الرايض:   -أتليف وحتقيق وضبط بدر بن حممد العم اش. /نثر ألفية العراقي يف علوم احلديث

 م. 2020هـ،  1442، دار احملد ِّث؛ جدة: دار األوراق
 ومعه حتقيق وضبط نص األلفية.
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نظم األلفية/ برهان الدين احلليب، البقاعي،  وحباشيتهما ذكر تعقبات واستدراكات احلفاظ على  
 زكراي األنصاري، وغريهم.

 
بنغالديش:    -.حممد حفظ الرمحن الكمالئي  /سانيد حفظ الرمحنأاللؤلؤ واملرجان يف  نثر

 م.  2018هـ،  1440مكتبة شيخ اإلسالم، 
 

األماسي احلنفي    ، امللقب بيوسف زاده،  عبدهللا بن حممد  /جناح القاري شرح صحيح البخاري
 هـ(. 1167)ت 

جملة آداب يف  محد وكاعأمثىن و  مخيس عبدهللا خليلحقق قسم )اهلدي الصاحل( منه بواسطة  
 . 443 – 429م( ص   2021) 46ع  13ابلعراق مج  الفراهيدي

حسني علي  بتحقيق    ابب تسليم القليل من الناس على الكثري إىل ابب إفشاء السالمومن  
عبدمخيس  و   حسني يف  ضاري  نشر  العلوم  ،  مججملة  تكريت  جامعة   8ع  11اإلسالمية، 

 .68 - 44 م( ص 2020)
هه رايد دلري صاحل  ، بتحقيق  كتاب األدب ابب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخلو 
م(   2020)  7ع  11اإلسالمية، جامعة تكريت مججملة العلوم  نشر يف    ،غازي انيف محيدو 

 .183 - 160 ص
مروى سري  و مخيس حمروس العزاوي  ، بتحقيق  يفي ابلنذر  مث من الإكتاب األميان والنذور ابب  و 

 .353  -  303  م( ص   2018)  39اإلسالمية، جامعة تكريت عجملة العلوم  ، نشر يف  شاكر
 

هدى حسن   / ا ودراسةمجعً (: هـ 855 )ت  للعيين يشرح صحيح البخار  يف  النحو الكويف 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440األزهر، أسيوط: جامعة  -حممد.

 
الفكر النظر يف توضيح خنبة  العسقالين )ت    /نزهة   -هـ(.  852أمحد بن علي بن حجر 

 م.  2021هـ،  1442القاهرة: دار الصاحل، 
 مع حاشية أشرف عباس القامسي.
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أيب  والسماع، وهي مشيخة  املخرَّجة ابإلجازة  احمليوية  الفوائد  النفوس واألمساع يف  نزهة 

ختريج شهاب الدين أيب احلسني أمحد بن أيبك  املعايل حميي الدين حيىي بن فضل هللا العمري/  
املنامة: اجمللس   -هـ(؛ حتقيق عامر حسن صربي. 749احلسامي، الشهري اببن الدمياطي )ت 

 م.  2021هـ،  1442لشؤون اإلسالمية، األعلى ل
  738يليها: العذب املعني يف التساعيات األربعني، وهي أربعون حديثًا أليب املعايل العمري )ت  

 هـ(/ ختريج احلسامي نفسه.
 

حتقيق حممد مطيع    / هـ(  218نسخة أيب ُمسهِّر: اإلمام عبداألعلى بن مسهر الدمشقي )ت  
 م.  2021هـ،  1442دمشق: دار طيبة،  -احلافظ.

 
الكتاين )ت   الزمزمي  العالمة حممد  ترمجة  بذكر  األسحار  له من   1371نسيم  وما  هـ( 

األسانيد والشيوخ األخيار والتالميذ األبرار: حياته العلمية ورحالته العاملية وأسانيده العالية 
االجتماعية وآاثره  اإلصالحية  التمسماين.  /وسياسته  ُحُحود  البيضاء:    -حممد  دار  الدار 

 م. 2021هـ،  1443الرشاد احلديثة، 
 ومعه: معجم شيوخ الشيخ حممد الزمزمي الكتاين خبطه.

 
حممد عوامة؛   /نشر املرياث النبوي: فضائله وأسباب ضعفه ووسائل النهوض به: مقاالت

 1442ديرابن، جنوب إفريقيا: دار احلديث العوامية،    -حميي الدين حممد عوامة.  مجعها ورتبها
 م؟  2021هـ، 

 
هـ(؛   762مجال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي )ت  أحاديث اهلداية/  ختريج  نصب الراية  

 مج.   4م،  2021هـ،  1442بريوت: دار الكتب العلمية،  - حتقيق أمحد مشس الدين.
 هـ(. 593بداية املبتدي/ برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين )ت مع اهلداية شرح  

 هـ(. 879يليه: منية األملعي فيما فات الزيلعي/ زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي )ت 
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 -هـ(.  1339حبيب بن يوسف الفارسي )ت    /نظم الدرر يف بعض أقسام احلديث واخلرب 

 م. 2017 هـ، 1438مسقط: مكتبة الوراق العامة، 
 ومعه: شرح نظم الدرر/ حممد بن سعد اخلطيب.

 
عبدالرمحن بن أيب  /املشهور أبلفية السيوطي يف مصطلح احلديثنظم الدرر يف علم األثر،  

مكة املكرمة: دار طيبة    -هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدالكرمي اإلسحاقي.  911بكر السيوطي )ت  
 م. 2020هـ،  1442اخلضراء، 

 
التعليمالنعيم   التطواين )ت   / املقيم يف ذكرى مدارس العلم وجمالس  املرير  حممد بن حممد 
 2003هـ،    1424تطاون: مجعية تطاون أمسري،    -هـ(؛ ختريج أمحد بن حممد املرير.  1398

 جـ.  9م، 
 )فهرس لشيوخه، مع فوائد...( 

 م(  2009هـ،  1430)املثبت أتريخ اجلزء الثاين، واجلزء السابع أترخيه 
 

مجع وترتيب  النفحات اإلميانية: أربعون حديث ا يف فضائل خري الربية صلى هللا عليه وسلم/  
 م.  2021هـ،  1443إستانبول: دار السم ان،  - عمر بن موفق النشوقايت.

 
تطبيقية استقرائية  دراسة  احلديث:  غريب  يف كتب  احلديثي  املنت  فوزان    /نقد  بن  عبدهللا 

 .م 2020هـ،  1442لنشر، القاهرة: الروضة ل -الفوزان.
 

هشام   /النقد واإلحصا لألحاديث الضعيفة واملوضوعة يف فضل القدس واملسجد األقصى
 ص.  158م،  2001هـ،  1422القدس: منشورات الدعوة السلفية،  -فهمي العارف.
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املنصورة:    -عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز.  /البن حجر العسقالين  تقريب التهذيب  ىالنكت عل
 م.  2018هـ،  1439دار الغد اجلديد، 

 

ا من أربعني  يف السلم والسالم: أربعون حديث   :النكت الوفية على األربعني السالمية
 ص.  42م،  2020هـ،  1441، أتريخ املقدمة علي بن حسن األزهري /اا مسند  مصنف  

 م. 2021هـ،  3/8/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 1438الرايض: مكتبة الرشد،  -.عماد حممد حممد عطية /تعليمية من السنة النبويةمناذج 
 م.  2017هـ، 

 
هـ(؛ حتقيق   1192أمحد بن صيام الدمنهوري )ت  / هناية التعريف أبقسام احلديث الضعيف

 حممد بن مدحت بن سرااي املطوعي. 
 )شرح أبيات من ألفية العراقي(
 هـ(. 1443)حمرم  9نشر يف جملة الرتاث النبوي ع

 
 606جمد الدين املبارك بن حممد بن األثري اجلزري )ت    / النهاية يف غريب احلديث واألثر

 مج.  4م،   2021هـ،  1442الهور: املكتبة املعروفية،  -خليل مأمون شيحا. هـ(؛ حتقيق
  

  القيم الرسالية واإلنسانية يف حديث رسول هللا:  الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم   هنج 
  املعارف   دار:  بريوت   -.والتحقيق  للتأليفعداد مركز املعارف  إ  /صلى هللا عليه وسلم وآله

 م. 2021هـ،  1442، الثقافية سالميةاإل
 )الشيعة(

 
التقليد من  النقد  أئمة  وبراءة  الوليد  تدليس  إثبات  يف  الرشيد  هادي    / النهج  بن  ربيع 

 ص. 391م،  2020هـ،  1442اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -املدخلي.
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  1442للنشر،  اجليزة: أصول    -حممد جابر األسواين.  /النهر الثجاج يف شرح بيتوتة السر اج
 م.  2021هـ، 

ُتوتة)شرح جل كان  هـ(،   313)ت السَّر اج حممد بن إسحاق وهو من عوايل أيب العب اس  ،زء البَـيـْ
 ( ال حيد ث به إال من ابت عنده ليلة

 
عليه وسلم  الرسول صلى هللا  أحاديث  معرفة  احلكيم    /نوادر األصول يف  بن علي  حممد 

)ت   حتقيق    320الرتمذي  عطا.هـ(؛  عبدالقادر  العلمية،    -مصطفى  الكتب  دار  بريوت: 
 مج. 2م،  2021هـ،  1442

 
:  هـ(  794  )تي  لبدر الدين الزركش   " لفاظ اجلامع الصحيح التنقيح أل"كتاب    لنواسخ يف ا

م    2018هـ،   1439أسيوط: جامعة األزهر،    -مىن عبداحلميد حممد.  /دراسة حنوية تطبيقية
 )ماجستري(. 

 
أبواب  النواهي   على  أصولية  فقهية  دراسة  والكراهة:  احلرمة  بني  الصحيحني  يف  النبوية 
سيد.  /العبادات عبدالكرمي  أسيوط،    -مصطفى  جامعة  م    2020هـ،    1441أسيوط: 

 )دكتوراه(. 
 
  أليب احلسن صاحل بن الصديق النمازي اخلزرجي األنصاري  /الالئح يف مشايخ صاحل  لنور ا

حاويدراسة  هـ(؛    965)ت   آل  منصور  بن  حممد  احملقق،    - .وحتقيق  هـ،    1442أهبا: 
 م.2020

 
 ( هـ)

احلديثجَ اهلَ  رواية  روافدبريوت:    -.احلرزعلي  حممد    / ريون ودورهم يف  هـ،   1442،  دار 
 م.  2021

 )الكاتب من الشيعة، من األحساء(
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 1183)ت  البيوميعلي بن حجازي نور الدين  /هداايت الباري على ثالثيات البخاري

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار اإلحسان،  -عد عبداملعبود.سهـ(؛ حتقيق حممد 
 

أليب الفيض حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت    /هداية أهل اخلصيصة بشرح حديث اخلميصة
 م. 2020هـ،  1442عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق حممد إلياس املراكشي. 1327

وهو شرح حديثي فقهي أصويل عرفاين حلديث البخاري "اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم...  
 فإهنا أهلتين آنًفا عن صاليت".  

 
  - ظافر بن حسن آل جبعان.  / هللا عنه  يىل فوائد قصة كعب بن مالك رضإهداية السالك  

 م.  2018هـ،  1439]الكويت[: دار الضياء، 
 

 هـ(. 852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  / الباريهدي الساري ملقدمة فتح 
 م، ...  2021هـ،  1442حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
)ت   حممد بن عبدعلي آل عبداجلبار القطيفي البحراين  /هدي العقول إىل أحاديث األصول

 مج. 2م،  2021هـ،  1442بريوت: دار احملجة البيضاء،  -هـ(. 1250بعد 
 )احلديث عند الشيعة(

 
عم ان: دار    -جمدي سليمان املشاعلة.  /ن الكرمي آ اثرة دافعية تعلم القر إاهلدي النبوي يف  

 ص.  472م،  2017هـ،  1438الفكر، 
 

اليتيم/   رعاية  يف  النبوي  انطق  اهلدي  لل املوصل  -. العبيدي زايد  وأشرقت  وال:  نشر،  طباعة 
 .م 2018هـ،  1439
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  -.الندويويل  هللا عبدالرمحن حممد  /كيفية عقد األانمل  :التسبيحات اهلدي النبوي يف عد ِّ 
 م. 2021هـ،  1442، نهضة العلميةمصر: دار النهضة العربية، اإلمارات: دار ال

 
  / بناء األمن االجتماعي وحفظه وأثره يف الدعوة إىل هللاهدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.املطريفعبداملعني هناء 
 

:  هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع ذوي اهليئات وأثره يف الدعوة إىل هللا
حتليلية املنيع  / دراسة  عبدالعزيز  بنت  القرى،    -.دمية  أم  جامعة  املكرمة:  هـ،   1440مكة 

 م. )ماجستري(. 2019
 

مىن بنت حممد    /دراسة حتليليةالعصاة:  هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع  
 م. )ماجستري(. 2019هـ،   1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الربدي.

 
عليه النيب صلى هللا  دراسة   هدي  عنهن:  تعاىل  هللا  بناته رضي  أزواج  معاملة  يف  وسلم 

  1442القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،    -السيد إبراهيم متويل.  / موضوعية يف ضوء السنة النبوية
 م.  2020هـ، 

 
 ( و)

 
النبوية السنة  الدعوي يف ضوء  اخلطاب  آل    -الكيالين.علي طه    / واقعية  عم ان: جامعة 

 م )ماجستري(.  2009هـ،  1430البيت، 
 

عمر إميان أبو    /الوجادات يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين: مجع ا وخترجي ا ودراسة
 م.  2021هـ،  1442القاهرة: املكتبة اإلسالمية،  -بكر.
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القاهرة:   -عبداجمليد اجلوزجاين.  /الوجيز يف أصول احلديث عند الفقهاء األصوليني واحملد ِّثني
 م.  2020هـ،  1442الصاحل، دار 

 
القشريي رمحه هللا   التمييز للمام مسلم بن احلجاج  عبدهللا بن    /الوجيز يف شرح كتاب 

ذَع آل سعدون. مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء؛   -عبدالرمحن السعد؛ حتقيق خالد بن جِّ
 م.  2021هـ،  1442الرايض: دار اإلداوة، 

 
مركز الدعوة دكا:  -حممد عبداملالك. /احلديث الشريفالوجيز يف شيء من مصطلح 

 م.  2021هـ؟،  1443، اإلسالمية
 

  1439اببل: دار الفرات،    -.حممد جواد كاظم السالمي  /الوجيز يف علوم احلديث الشريف
 ص. 200م،  2018هـ، 
 

 1442الظاهرية،  الكويت: دار    -حممد أبو الفتوح املرصفي.الوجيز يف مصطلح احلديث/  
 م.  2021هـ، 

 
مسني آية  قرآنية يف حجية السنة  خلدراسة لغوية عقلية  :  الوحي الثاين يف ضوء الوحي األول

  1442طهران: نشر إحسان،    -مروان الكردي.  /ا ملنكريهاالنبوية، ويتلوها ستون إلزام ا عقلي  
 م.  2021هـ، 

 
  ،عبد احلميد مزاحم شـاكر   /فصـاح عن معاين الصـحاحيف كتابه اإل  هالوزير ابن هبرية ومنهج 

 ص. 438م،  2021هـ،  1442العراق: مؤسسة انشرون،  -.لؤي هندي سليمان
 

رمضان من شهر  األواخر  العشر  )ت    /وظائف  وادي  أبو  بن انصر   - هـ(.  1361علي 
 م.  2020هـ،  1442بريوت: دار املقتبس، 
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 43م،    2021هـ،    1442جدة: دار املنهاج،    -حممد أكرم الندوي.  /الوفاء أبمساء النساء

 مج.  
وهو موسوعة تراجم ألعالم النساء يف احلديث النبوي الشريف، وغريه. ويشتمل على ترمجة  

 ( امرأة تقريًبا، وتسبقه مقدمات علمية وحتليلية يف اتريخ نساء احلديث.10000)
 

ختريج يوسف بن حسن بن عبداهلادي الصاحلي، الشهري اببن    /وفاء الوعود أبخبار اليهود
)ت   حسني.  909املربد  آل  حممد  عمرو  حتقيق  املقتبس،    -هـ(؛  دار  هـ،   1442بريوت: 

 م.  2020
 

النبوي  تربوية يف احلديث  الصباغ.  /وقفات  املكتب اإلسالمي،    -حممد بن لطفي  بريوت: 
 ص.  444م،  2020هـ،  1441

 
 ( ي)

 
واحملد ِّثني األشعري  احلسن  أيب  اإلمام  بني  األخبار: سجال  والظين من  بن    /اليقيين  حامت 

 م.  2020هـ،  1442القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،  -عارف العوين.
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 الفهرس 

 

 الصفحة                                                                                احلرف
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 39 ................................................................................ )ب( 
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 56 ................................................................................ )ج( 
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 71 ................................................................................. )ر( 
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 95 ................................................................................. )غ(

 95 ................................................................................ )ف(

 103 ............................................................................... )ق(

 108 ............................................................................... )ك( 

 109 ............................................................................... )ل(

 111 ............................................................................... )م( 

 145 ............................................................................... )ن( 

 150 ............................................................................... )هـ( 

 152 ............................................................................... )و(
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