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تكملة

مؤلفات احلديث الشريف

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء السابع

( )1000عنوان

ذو احلجة  1443هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل ربِّنا ،والصالة والسالم على نبيِّنا ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من َّأمتنا ،وبعد:
أكثر ما تضمن اجلزء السابع من "تكملة مؤلفات احلديث الشريف" هو مما صدر يف عام
 1441حىت أواخر عام  1443هـ ،من كتب حول علوم احلديث ،ورسائل نوقشت فيها ،مث
ِّ
وثالثة كتب أخرى يف املوضوع
استدراك ما فاتين قيده يف األجزاء السابقة من هذه التكملة،
نفسه ،هي :دليل مؤلفات احلديث الشريف ،املعجم املصنف ملؤلفات احلديث الشريف ،الدليل
اجلديد ملؤلفات احلديث الشريف.
وهو مسرد ،مرتب على حروف املعجم ،دون املوضوع.
خالصا لوجهه الكرمي ،وأن يوفقين ملتابعة ما استجد من
أدعو هللا تعاىل أن ينفع به ،ويتقبله
ً
كتب يف هذا املوضوع اجلليل ،إنه خري معني.
حممد خري يوسف
إستانبول
 18ذي احلجة  1443هـ
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(أ)
مجعا ودراسة /صفية بنت أمحد
اآلاثر االحتسابية الواردة يف جامع معمر بن راشد رمحه هللاً :
راجح -.مكة املكرمة :املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 1443 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
آاثر السنن مع التعليق احلسن /ظهري أحسن النيموي (ت  1322هـ)؛ حتقيق ذو الفقار

علي -.ط ،جديدة مصححة ملونة -.كراتشي :مكتبة البشرى ،حنو  1440هـ؟.

آراء ابن دقيق العيد األصولية يف كتابه إحكام األحكام شرح عمدة األحكام وأثر ذلك يف
استنباط أحكام الفروع الفقهية من احلديث /خالد بن حممد العروسي -.مكة املكرمة :دار
طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م.
آراء ابن امللقن االعتقادية يف كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح :دراسة استقرائية
حتليلية /عزيز حامد رسول -.أربيل :جامعة صالح الدين 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
اآلراء الفقهية حلذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يف مصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبدالرزاق
يف العبادات /حكيمة فتحي حممد -.الفيوم :جامعة الفيوم 1443 ،هـ 2022 ،م287 ،
ص( .حبث مكمل للماجستري).
مجعا ودراسة /عبدهللا بن
اآلراء الفقهية لإلمام ابن ماجه رمحه هللا من خالل كتابه السننً :
صاحل العبيد -.الكويت :ركائز للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
االبتهاج أبذكار املسافر احلاج /أليب اخلري حممد بن عبدالرمحن السخاوي (ت  902هـ)-.
القاهرة :جملة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م.
هدية عدد ذي احلجة  1443هـ.
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أحباث السنة النبوية -.الرايض :مجعية إنسان اخلريية :مركز نرباس للسنة النبوية 1443 ،هـ،
 2022م.
وهي:
 علم غريب احلديث :تعريفه ،نشأته ،ومناهج املصنفني /بندر بن انفع العبديل. اإلطالقات اإلمجالية املتصلة ابلكتب الستة ومسند أمحد /حممد بن عبدهللا القناص.ٍ
حديث أ َْم َورقةٌ يف إمامة املرأة للرجال يف الصالة وبيان اإلمجاع القويل والعملي
 عللعلى املنع /عبدالعزيز بن عبدهللا الشايع.
 جملس التحديث يف عصر الرواية :عرض وتوضيح /حممد بن زايد العتييب.األبعاد التنموية للسنة النبوية /إدريس املانع -.فاس :وراقة بالل 1438 ،هـ 2017 ،م،
 174ص.
األبعاد املنهجية واإلنسانية يف نقد عائشة رضي هللا عنها للمروايت وآاثرها التشريعية/
زينب عبدالسالم أبو الفضل -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلبكار بقواعد األذكار /وليد بن راشد السعيدان -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
2022م.
ابن أيب الدنيا :مصادره ومؤلفاته /ابتسام مرهون الصفار -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ،
 2021م 496 ،ص.
مـع حتقيق كتابه الفرج بعد الشدة.
ابن حبان ومنهجه يف كتابه اجملروحنی /هباء الدين رؤوف عبدالرمحن -.تركيا جامعة بنكول،

 1438هـ 2017 ،م (ماجستري).
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أبو إسحاق احلريب وأقواله يف اجلرح والتعديل /إدريس عسكر العيساوي -.بغداد :دار األندلس،
 1440هـ 2019 ،م.
إحتاف األحبة ابلتعليق على أحاديث العشرة الطيبة مع املرأة :ميثاق الزوج مع الزوجة/
عبدالقادر بن حممد حيضر البنوري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 280ص.
إحتاف الربية بشرح بعض األحاديث املتعلقة ابملعامالت املالية /املصطفى زمهين ،إدريس

اخلرشايف -.ط -.2فاس :جامعة سيدي حممد بن عبدهللا 1442 ،هـ 2021 ،م171 ،ص.
إحتاف احلاضر والباد أبربعنی حديثًا ثالثية املنت ال اإلسناد /حامت حممد شليب 151 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/10هـ.

إحتاف الدارسنی بوجوه اإلعالل عند احملدثنی /أشرف بن سلطان -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1443هـ 2022 ،م.
أثر األحاديث الضعيفة واملوضوعة على األحكام الفقهيَّة :دراسة تطبيقيَّة على فقه البيوع

واملعامالت املالية /حممد مجيل آل األسطل -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ2022 ،
م (ماجستري).
مجعا ودراسة/
أثر االختالط على مروايت ُحصنی بن عبدالرمحن ُّ
السلمي يف السنن األربعةً :
خليل إبراهيم السيد إبراهيم -.بريوت :كلية اإلمام األوزاعي 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
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أمنوذجا /أمل حامد
مخر"
أثر اختالف األلفاظ يف نقد املروايت :حديث ُّ
ً
"كل ُمسك ٍر ٌ
السبيعي -.نواكشوط :دار اإلسراء 1443 ،هـ 2022 ،م 104 ،ص.
أثر أنشطة إثرائية مقرتحة مبقرر احلديث والسرية يف احلد من التنمر لدى تلميذات الصف
السادس االبتدائي مبحافظة جدة /زينب حممد الغامدي -.جدة :جامعة جدة 1443 ،هـ،
 2022م (ماجستري).
أثر تعارض هني النيب صلى هللا عليه وسلم مع فعله يف األحوال الشخصية :دراسة حتليلية
مقارنة /هبة نبيل عبدهللا -.املنوفية :جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2021 ،م 361 ،ص.
(ماجستري).

مجعا ودراسة/
أثر التنصيص على نكارة احلديث يف اختالف الفقهاء يف قسم العباداتً :

رضوان علواش -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

أثر احلديث الضعيف يف اختالف الفقهاء يف األحوال الشخصية :دراسة حديثية نقدية/
عمران حممد املزوري -.أربيل ،العراق :جامعة صالح الدين 1441 ،هـ 2019 ،م (حبث
مكمل للدكتوراه).
أثر احلديث النبوي الشريف يف التصحيح اللغوي :دراسة يف كتاب شرح صحيح مسلم
لإلمام النووي (ت  676هـ) أمنوذجاً /حسني كاظم السعدي ،مضر حممود حيي.
حبث نشر يف جملة نسق ،العراق ،مج 8ع 1443( 30هـ 2021 ،م) ص .1895-1877
أثر داللة النفي يف اخلالف الفقهي تطبيقاً على أحاديث الصحيحنی :دراسة أصولية فقهية

مقارنة /ايمسني حممد شعبان -.الفيوم :جامعة الفيوم 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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أثر السياق يف توجيه داللة األمر :دراسة تطبيقية على كتاب النكاح من اجلامع الصحيح
لإلمام البخاري /ظالل أم اخلري أمحد تيسري كعيد -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة الشارقة 1438 ،هـ 2017 ،م.
أثر العقيدة يف تقييم الرواة عند اإلمامية :دراسة حتليلية /سارة انصر عبود -.كربالء :جامعة

كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

أثر غريب احلديث يف اختالف الفقهاء /حممد علي برنية -.دمشق :دار العصماء1443 ،

هـ 2022 ،م.

األثر املقاصدي عند اإلمام مالك إمام دار اهلجرة النبوية من خالل كتابه املوطأ /عبدالغين

بن الطيب ادعيكل -.الدار البيضاء :قطر الندى النشر 1440 ،هـ 2019 ،م 238 ،ص.

إجابة السائل أبطراف الكتب السبعة والشمائل املتصلة بشيخنا العالمة احملدث حممد
عزت هللا البلوشي الباكستاين /ختريج حامت حممد شليب 65 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/17هـ 2022 ،م.
إجابة الطلب إىل أسانيد رفعت فوزي عبداملطلب /مجع وترتيب عالء عبدالرمحن ،حممد فراج
السمطي ،أمحد عبدالواحد التطاوي 1443 ،هـ 2021 ،م؟
إجازات السخاوي جملموعة من تالميذه.
طبعت مع :مؤلفات السخاوي /صنعة مشهور بن حسن آل سلمان ،أمحد الشقريات-.
ط -.2املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم 1443 ،هـ 2021 ،م.
وبلغ عدد اإلجازات ( )91إجازة تنشر ألول مرة عن أصوهلا اخلطية.
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إجازات شيوخ مشارقة /أليب حامد العريب الدمنايت املغريب (ت  1253هـ)؛ حتقيق حممد
عيسوي -.إربد ،األردن :ركاز للنشر؛ فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد)،
 1443هـ 2021 ،م.
اإلجازات اهلندية وتراجم علمائها /مجعها واعتىن هبا عمر بن حممد سراج حبيب هللا -.املنامة:
مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ الرايض :دار ِّ
احملدث 1443 ،هـ 2022 ،م 7 ،مج.
( 500إجازة حمققة ،و  680ترمجة)

إجازة اإلمام العالمة احملدث سيدي حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين (ت  1345هـ)

إىل السلطان املوىل عبداحلفيظ ( 1356هـ) ملا لقيه ابملدينة املنورة /حتقيق عبدالرحيم
اإلمساعيلي.

نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.3
اإلجازة العلمية املسماة بعجالة القول املفيد /أمحد حسن القاضي 59 ،ص.
نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/13هـ.
(ذكر فيها أسانيد الكتب اليت قرأها أو مسعها على شيخه حممد بن أيب بكر احلبشي)
اإلجازة عند علماء شنقيط والصحراء :دراسة ومناذج حمققة /حممد عايل أمسكني -.أغادير:
جامعة ابن زهر 1442 ،ه  2021م.
إجازة قوام الدين القزويين /اجمليز علي خان بن أمحد بن معصوم املدين (ت  1120هـ)؛
حتقيق حممد نوري املوسوي ،جنالء محيد جميد.
نشرت يف جملة تراث احللة ع 1440( 11هـ 2019 ،م).
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اإلجازة واإلسناد عند احملدثنی /إبراهيم حاج خليف حممود 63 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/2هـ.
إمجاعات ابن امللقن من خالل كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح :ابب الطهارة /عمر
غالب خملف -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .دكتوراه).
أحاديث األذكار واألدعية /عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم،
 1443هـ 2021 ،م.
األحاديث األربعون يف فضائل اليمن امليمون /عبدالكرمي بن أمحد احلجوري -.؟ :املؤلف،
 1440هـ 2019 ،م 25 ،ص.
األحاديث اليت اختلف فيها شعبة وسفيان وبيان الراجح منها /سعيد بن عبدالقادر ابشنفر،
 1443هـ 2021 ،م 288 ،ص( .نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف شهر شوال  1443هـ).
األحاديث اليت أعلها احلافظ ابن منده يف كتابه معرفة الصحابة.
مجعه ودراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
مجعا ودراسة /نورة
األحاديث اليت أعلَّها الطحاوي ابالختالف يف كتاب مشكل اآلاثرً :
بنت حممد العطاوي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
األحاديث اليت أعلَّها احملدثون وعمل هبا الفقهاء واألصوليون :دراسة نقدية تطبيقية على
أحاديث أبواب الطهارة /عائد رمزي أبو غلبون -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ،

 2021م 1112 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
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األحاديث اليت أنكرت على رواهتا يف كتاب لسان امليزان عدا املذكورين يف امليزان للحافظ
ابن حجر.
مجعها وخترجيها ودراستها ،أو بعضها ،يف جامعة األزهر ابلقاهرة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
األحاديث اليت ترك اإلمام مالك العمل هبا لغري عمل أهل املدينة :دراسة حديثية موضوعية/

صاحل بن عبدالعزيز الثويين -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
األحاديث اليت تكلم عليها احلافظ ابن حجر يف النكت الظراف على األطراف.

خترجيه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

األحاديث اليت حكم عليها ابن أيب حامت ابلنكارة يف التفسري :مجع وختريج ودراسة نقدية/

حممد خمتار حممود عبدالرمحن 93 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/17هـ 2022 ،م.

األحاديث اليت حكم عليها ابن كثري (ت  774هـ) مبصطلح جيد من خالل كتابه إرشاد

الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه :دراسة نقدية مقارنة /ثراي جندت حممد شاكر -.تكريت :جامعة
تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
األحاديث اليت حكم عليها أبو ُزرعة وأبو حامت الرازاين ابلوضع يف كتاب العلل البن أيب

حامت /طه علي داود العبيدي[ -.العراق] :دار نون 1443 ،هـ 2021 ،م 151 ،ص.

أحاديث اإلمام معمر بن راشد املعلَّة ابالختالف من كتاب العلل لإلمام الدارقطين.
مجعها ودراستها وخترجيها ،أو بعضها ،يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
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أحاديث أمري املؤمننی علي عليه السالم /رواية عبدالعظيم احلسين؛ إمالء جعفر بن أمحد
اليماين (ت  573هـ)؛ حتقيق حممد العايف اخلراساين -.قم :مؤسسة دار احلديث 1442 ،هـ،
 2021م.
من خمطوطات الزيدية.
أحاديث البقيع يف الكتب التسعة :دراسة وحتليل /زينب مجيل العلواين -.عمان :دار أجمد،

 1443هـ 2022 ،م.

األحاديث التارخيية للنيب صلى هللا عليه وسلم :دراسة اترخيية منهجية /إمام الشافعي حممد

محودي -.عمان :دار اخلليج 1443 ،هـ 2022 ،م.

األحاديث الثالثية من كالم املصطفى صلى هللا عليه وسلم :مجع ودراسة /مسوه هادي

العجمي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

أحاديث اخللوة ابملرأة :مجع وختريج مع دراسة تفصيلية حلديث قيلولة النيب صلى هللا عليه
وسلم عند أم حرام رضي هللا عنها /رضوان عزالدين احلديدي.
حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 2ع 1443( 28هـ 2021 ،م)
أحاديث الدجال يف السنة النبوية وتوضيحها ابخلرائط املعاصرة /عبداحملسن بن حممد
القاسم -.املدينة املنورة :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م 56 ،ص.
مجعا
أحاديث الذكر والدعاء يف غري العبادات :أحاديث وأحكام عامة يف الذكر والدعاء ً

ودراسة /راي بنت عبدهللا الثنيان -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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األحاديث الزائدة يف كتاب فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار للقاضي الرابعي
على كتاب منتقى األخبار للمجد بن تيمية.
مجعه ودراسته يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
األحاديث الزائدة يف مستخرج احلافظ أيب عوانة على صحيح اإلمام مسلم.
مجعه وخترجيه ودراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
أحاديث السؤال بوجه هللا :دراسة نقدية /عمار أمحد الصياصنة 57 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/13هـ.
أحاديث شفاء "دواءٌ من كل داء" يف السنة النبوية :دراسة موضوعية /عمر علي احلياين.
حبث نشر يف جملة كلية اإلمام األعظم اجلامعة ع 1442( 37هـ 2021 ،م) ص -291
.333
األحاديث الصحيحة اليت ا ُّدعي أهنا من اإلسرائيليات /أمحد عبدهللا عثمان الطالباين-.
عمان :دار الفاروق 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة اإلسالمية العاملية (األردن) 1435 ،هـ.
أحاديث الصدقة يف الكتب الستة :دراسة حديثية موضوعية /نفيسة عبدالعال أمحد-.
سوهاج :جامعة سوهاج 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أحاديث اللعن يف الكتب الستة دراسة وحتليالً /سرمد فؤاد العبيدي -.عمان :دار أجمد،
 1443هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -كلية العلوم اإلسالمية ببغداد 1426 ،هـ.
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األحاديث املرفوعة املتعارضة يف مصنف ابن أيب شيبة ووجوه إزالة تعارضها وأثر ذلك على
آراء الفقهاء.
دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1442 ،هـ 2021 ،م.
األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف كتاب أعالم املوقعنی عن رب العاملنی البن قيم اجلوزية
رمحه هللا (ت  751هـ).

دراسته وخترجيه يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف كتاب البعث والنشور للبيهقي /محزة بن فالح اجلراب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /للباحثة منة هللا مجال حسني -.املنيا :جامعة
أحاديث املسألة يف السنة النبويةً :

املنيا 1441 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).

األحاديث املشكلة واملنتقدة يف صحيح البخاري من القرن الثالث إىل القرن التاسع
للهجرة :دراسة استقرائية نقدية /عبدالكبري زاهد -.الرابط :دار احلديث احلسنية1443 ،
هـ 2022 ،م (دكتوراه)
أحاديث املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :دراسة وتوثيق /سالمة يونس بريك -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األحاديث املنتقدة يف الصحيحنی عند املعاصرين بدعوى خمالفة الذوق العام :دراسة نقدية/
ابسم عبدالقادر اخلطاطبة -.عمان :اجلامعة األردنية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل
للدكتوراه).
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األحاديث املوضوعة والضعيفة اليت استشهد هبا الشيخ الشعراوي وأثرها يف تفسريه :سورة
البقرة أمنوذجاً /حممود محيد العيساوي.
حبث نشر يف جملة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة ذي قار مج 11ع 1442( 3هـ،
 2021م) ص .65-41
األحاديث النبوية واآلاثر الواردة يف رسالة املعجزات األمحدية من كتاب كليات رسائل
مجعا وختريًا ودراسة /هزار
النور لبديع الزمان سعيد النورسي الكوردي (ت  1379هـ)ً :
إبراهيم أمحد الکوردي -.أم درمان :جامعة القرآن الكرمي 1436 ،هـ 2015 ،م (ماجستري).
أحاديث نبوية وقدسية وأوراد وأدعية وأمثال وحكم /حممد بن أيب بكر -.الدار البيضاء:
مطبعة النجاح اجلديدة 1421 ،هـ 2001 ،م 63 ،ص.
األحاديث واآلاثر االحتسابية يف مصنف اإلمام أيب بكر بن أيب شيبة رمحه هللا.
دراستها يف املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم القرى 1443 ،هـ،
 2021م... ،
األحاديث واآلاثر اليت مل نسمعها إال من خطباء ووعاظ هذا العصر وال أصل هلا /مجع
وترتيب مازن عبدالرمحن البحصلي -.ط ،منقحة ومزيدة 1443 ،هـ 2022 ،م 50 ،ص
(نسخة إلكرتونية).
األحاديث الواردة يف أبواب السماء واجلنة والنار :دراسة حديثية موضوعية /عامر بن أديب
عالف -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 20198 ،م (ماجستري).
األحاديث الواردة يف أحكام يومي السبت واألحد :دراسة وختريج /قاسم حممد أمحد

اخلزرجي 96 ،ص.
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/24هـ 2022 ،م.
األحاديث الواردة يف أخوف ما خافهُ النيب صلى هللا عليه وسلم على َّأمته :دراسة
موضوعية /طارق دحام وهيب.
حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 2ع 1443( 28هـ 2021 ،م)
األحاديث الواردة يف الذين ال يدون رائحة اجلنَّة يف الكتب الستة :دراسة موضوعية/
حتسني غالب معيوف ،طارق دحام وهيب.
حبث نشر يف جملة الباحث للعلوم اإلسالمية ،العراق مج 2ع 1442( 1هـ 2021 ،م) ص
.385-359
مجعا ودراسة /إعداد حسني بن
األحاديث الواردة يف التحذير من الشرك وبيان خطرهً :
غازي التوجيري -.الرايض :الناشر املتميز 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليها له:
مجعا ودراسة.
 األحاديث الواردة يف االبتالءً :مجعا ودراسة.
 األحاديث الواردة يف العني :حقيقتها والوقاية والعالجً :مجعا ودراسة.
 األحاديث الواردة يف ذكر أحكام الشيب وبيان فضلهً :األحاديث الواردة يف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته عليهم السالم يف الكتب
التسعة /حذيفة ضياء داود.
حبث نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 52ع 1442( 2هـ2021 ،م) ص 136-103
األحاديث الواردة يف العيدين :دراسة حديثية موضوعية /نوف بنت صاحل العليان -.بريدة:
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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األحاديث الواردة يف كتاب املغازي للواقدي (ت  207هـ).
خترجيها ودراستها يف جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
أحاديث الوصية يف الكتب التسعة :دراسة حتليلية /رسول حسن رسول مصطفى -.بغداد:
كلية اإلمام األعظم 1419 ،هـ 1999 ،م (ماجستري).
االحتفال أبحكام وآداب األطفال :أربعون حديثًا يف الصبيان /عادل بن عبدهللا آل
محدان -.الرايض :مكتبة دار احلجاز 1443 ،هـ 2022 ،م.
أخبار اإلمام البخاري وجامعه الصحيح /مجع وترتيب عبدالعال سعد الشليه 114 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/23هـ.
االختصاص ابلواقعة وأثره يف فهم السنة :دراسة حتليلية يف كتاب زاد املعاد البن قيم

اجلوزية /په ايم جافر علي -.السليمانية ،العراق :جامعة السليمانية 1436 ،هـ 2015 ،م
(ماجستري).

اختالف األصولينی مع احملدثنی يف املسائل احلديثية وأثره من خالل ألفية احلديث وشرحها
للحافظ العراقي /ايسر عجيل النشمي -.الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اختالف األقوال النقدية بنی أيب حامت وأيب زرعة يف كتاب علل احلديث /حممود عبدهللا-.
املوصل :جامعة املوصل 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
اختالف الرواايت يف األحاديث النبوية وأثر ذلك يف األحكام الفقهية /ماجد بن حممد
اجلهين -.السعودية :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
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اختالف النقل عن السيوطي يف االحتجاج واالستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف
النحو :دراسة يف ضوء كتابه املطالع السعيدة يف شرح الفريدة /هالة حممد زهران69 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/9هـ.
اختيارات ابن بطال القرطيب لعلوم القرآن يف ضوء شرحه لصحيح البخاري /اندرة عايف
حبيب ،عمر إبراهيم حممد -.العراق :دار الدكتور للعلوم 1443 ،هـ 2022 ،م 233 ،ص
اختيارات اإلمام أيب زكراي حميي الدين النووي احلديثية /محيد الداودي -.فاس :مطبعة وراقة
بالل 1437 ،هـ 2016 ،م 184 ،ص.
اختيارات الشيخ أمحد شاكر يف الباعث احلثيث :دراسة حديثية مقارنة /علي حممد
العبيدي -.دمشق :دار الرسالة العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م.
االختيـارات الفقهيـة للشيـخ عبدهللا البسام فـي أحكام األسرة من خالل كتابه تيسري
العالم :دراسة فقهية مقارنة /أمحد عادل سيد حممود -.املنيا :جامعة املنيا 1440 ،هـ،
 2019م( .ماجستري).
األداء القرآين يف احلديث النبوي واآلاثر /طارق بن إبراهيم املسعود -.الرايض :دار العقيدة،

 1443هـ 2022 ،م.
األصل :حبث مكمل للماجستري  -جامعة اإلمام ابلرايض 1435 ،هـ.

اإلدارة النبوية للحمالت اإلعالمية :تطبيقات احلمالت الشعرية /أسامة مجعة األشقر-.
أنقرة :دار آكيول للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
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األدب اجلميل على حديث سيدي جربيل :أرجوزة نظمها حممد بشري بن صاحل البيالين
(املتوىف بعد  1327ه) /حققها حممد خري رمضان يوسف 1443 ،هـ 2022 ،م36 ،ص.
األدب يف السنة النبوية :دراسة حتليلية /حممد أمحد شحات -.اإلسكندرية :جامعة
اإلسكندرية ،قسم اللغة العربية 1440 ،هـ 2019 ،م (حبث مكمل للدكتوراه).
األدب املفرد /حممد بن إمساعيل البخاري (ت  256هـ)؛ حتقيق سليم علوان -.بريوت :دار
املشاريع 1442 ،هـ 2021 ،م 1120 ،ص.
أذكار الصباح واملساء /خالد بن عبدهللا العتييب 39 ،ص.
(خلصه من كتاب األذكار للنووي)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/11هـ 2022 ،م.
أذكار الصالة أدابر الصلوات والصباح واملساء /وليد بن عثمان الرشودي 153 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/26هـ 2022 ،م.
األذكار من كالم سيد األبرار ،أو حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات
واألذكار املستحبة يف الليل والنهار /حيي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ حتقيق حلمي

حممد الرشيدي -.اإلسكندرية :الدار العاملية للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م 592 ،ص.

األذكار النووية /حيي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ حتقيق عامر علي ايسني -.الدمام؛
الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م.
األربعون األردنية /هاين خليل عابد -.عمان :دار املعني 1443 ،هـ 2022 ،م.
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األربعون البخارية يف اإلميان واألحكام واألخالق /حسن احلسيين -.ط ،جتريبية -.الكويت:
وقف أعالم اإلسالم 1442[ ،هـ 2021 ،م] 24 ،ص.
خمتارا من صحيح البخاري للحفظ.
قصريا ً
 40حديثًا ً
األربعون البهية من اخلطب النبوية /عبدالقادر حسن اجلريري 23 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/12/3هـ 2022 ،م.
األربعون اجللُّولية يف احملبة النبوية /حممد جلول الساملي -.ط -.2اجلزائر :دار السادة املالكية،
 1441هـ 2020 ،م.
األربعون اجلهادية يف فضائل اجلهاد واألراضي املقدسية -.فلسطني :حركة اجلهاد اإلسالمي
يف فلسطني 1438 ،هـ 2017 ،م 32 ،ص.
األربعون اجلياللية يف هيبة وتوقري خري الربية صلى هللا عليه وسلم /حممد بن جلول ساملي-.
اجلزائر :دار السادة املالكية 1443 ،هـ 2021 ،م.
أربعون حديثاً :جرعة من زالل املعرفة لعلي اخلامنئي :أربعون حديثًا مع شرح خمتصر /إعداد
حسني إيراين؛ ترمجة فاطمة صفي الدين -.بريوت :دار اجملد 1443 ،هـ 2022 ،م.
أربعون حديثا شري ًفا يف الرتبية النبوية لألطفال /مجع وإعداد عبدهللا حممد هالل -.حلب:
دار زهرة املستقبل 32 ،ص.
يف أعلى العنوان :األربعون الرتبوية من توجيهات خري الربية.
أربعون حديثاً يف أحكام قراءة القرآن /بدري عباس األعرجي -.كربالء :العتبة احلسينية،
 1440هـ 2019 ،م 24 ،ص.
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أربعون حديثاً يف أخالق قراء القرآن احملمودة واملذمومة /بدري عباس األعرجي -.كربالء:
العتبة احلسينية 1440 ،هـ 2019 ،م 32 ،ص.
أربعون حديثًا يف األشهر الثالثة :شعبان ،رمضان ،شوال /يوسف أزهار.
نشرت على حلقات يف موقع الرابطة احملمدية للعلماء ،منها حلقة اخلمسة الرابعة :ما جاء يف
شهر رمضان 1442 ،هـ 2021 ،م.
أربعون حديثًا يف اترك الصالة ومانع الزكاة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
والوصية ابجلار /أليب املواهب جنم الدين حممد بن أمحد الغَيطي (ت  984هـ)؛ حتقيق الوليد
بن حممد َشعرية -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
أربعون حديثًا يف الرتهيب من قطيعة الرحم /إبراهيم خليف حممود 21 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/23هـ.
أربعون حديثًا يف احلث على ترك الظلم :األربعون اجلوهرية /حممد بن أمحد بن حسن
اجلوهري الشافعي (ت  1215هـ)؛ حتقيق مصطفى بن سليمان العلوي.
(إعالن عن حتقيق الكتاب)
أربعون حديثًا يف َّ
الدين والراب /مجع وتصنيف أمحد بن حممد اإلدريسي -.فاس :املؤلف،
 1436هـ 2015 ،م 31 ،ص.
أربعون حديثًا يف ذم التعصب القبلي /إبراهيم حاج خليف حممود 37 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/14هـ.
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أربعون حديثًا يف فضائل القرآن /شعبة البحوث يف دار القرآن الكرمي -.كربالء :العتبة
احلسينية 1436 ،هـ 2015 ،م 48 ،ص.
أربعون حديثًا يف فضائل القرآن الكرمي /حممد بن موسى األزوادي ،حنو  1442هـ2021 ،
م 18 ،ص( .نسخة إلكرتونية).
(يف فضائل قراءة القرآن الكرمي وحفظه والعمل به)
أربعون حديثًا يف فضائل وآداب عيادة املريض /إبراهيم حاج خليف حممود 23 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/11هـ.
أربعون حديثاً يف فضل الرمي ابلسهام /نور الدين علي بن عبدهللا السمهودي (ت 911

هـ)؛ حتقيق إمساعيل بن الطاهر رمحاين -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1443 ،هـ 2022 ،م.

األربعون حديثًا يف فضل السعي على الرزق وأسباب زايدته /مجع وتعليق حممد أمحد
عارف -.القاهرة :دار اإلحسان 1443 ،هـ 2022 ،م.
ومعه للمؤلف :الرفق بتوشيح أحاديث السعي على الرزق.
أربعون حديثًا يف قواعد التفسري /مرتضى مجال الدين -.كربالء :العتبة احلسينية 1438 ،هـ،

 2017م 38 ،ص.

وشرحا /عبدالرمحن
األربعون حديثًا القرآنية :يف فضل القرآن الكرمي وتعلمه وتعليمه :ختريًا ً
حممد بوكيلي -.احلاجب ،املغرب :رابطة اإلمام ورش خلدمة القرآن الكرمي 1441 ،هـ2020 ،
م 240 ،ص.
األربعون احلديثية يف األحكام الشرعية /عبدالرمحن بن فهد الودعان الدوسري 31 ،ص.
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/12/5هـ 2022 ،م.
األربعون احلسان يف فضائل سور القرآن /حامت حممد شليب 111 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/7هـ.
األربعون احلنبلية من مسند أيب عبدهللا أمحد بن حنبل رمحه هللا (ت  241هـ) /مجعها

سامي أمحد فتوح 53 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/15هـ.

األربعون الرضوية يف حترمي سجود التحية /أمحد رضا خان الربيلوي (ت  1340هـ)؛ مجع
وختريج وحتقيق شرياز أمحد النظامي -.اهلند :دار امللك 1442 ،هـ 2021 ،م.
األربعون الرايضية :أربعون حديثًا منتقاة من رايض الصاحلنی /مجعها املبارك صولو -.مصر:
دار األثر 1442 ،هـ 2021 ،م 21 ،ص.
األربعون الزجرية :يف أحاديث زجر النساء /مجعه عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 29 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/1هـ.
األربعون الساملية يف األحاديث التربكية /حممد جلول الساملي -.ط -.2اجلزائر :دار السادة
املالكية 1440 ،هـ 2018 ،م 70 ،ص.
األربعون العوايل /أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري (ت  883هـ)؛ حتقيق املصطفى
سليمي -.آسفي :اجمللس العلمي األعلى 1438 ،هـ 2017 ،م 261 ،ص.
ومعه :طرفة العامل من كالم أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم.
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األربعون الغُرر يف فضائل اآلايت والسور /حممد علي محيسان 22 ،ص( .نسخة إلكرتونية،
رأيتها يف عام  1443هـ 2022 ،م).
كتااب يف فضائل
األربعون الغواثنية ابألسانيد املكية الفادانية :أربعون حديثًا من عشرين ً
القرآن الكرمي ،من رواية الشيخ املقرئ حيىي عبدالرزاق الغواثين /انتخاب حممد طه بن
يوسف كران -.دمشق؛ إستانبول :دار الغواثين للدراسات القرآنية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 80ص.
األربعون يف أشراط الساعة بقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال تقوم الساعة حىت" /ليث
احلسين احليايل 1443 ،هـ 2021 ،م 71 ،ص (نسخة إلكرتونية).
أحاديث الساعة مع شرح يسري ملعانيها وغريب ألفاظها.
األربعون يف الرتغيب يف الزواج /زكراي شعبان الكبيسي 45 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/19هـ.
األربعون يف الشمائل النبوية /فيصل بن عزيز العوين -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ،
 2022م.
األربعون يف الصدقات /محدان بن إبراهيم اجلنايب 39 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/24هـ.
األربعون يف فضائل األعمال /حممد بن لطفي الصباغ -.ط -.2بريوت :املكتب اإلسالمي،
 1435هـ 2014 ،م 55 ،ص.
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األربعون يف فضائل القرآن مما جاء يف الصحيحنی أو أحدمها /مجعها عمر بن سليمان
الزويد -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
األربعون يف فضل الصحابة وخري القرون /عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 149 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/14هـ 2022 ،م.
األربعون يف لطائف النيب صلى هللا عليه وسلم ومزاحه /لعصام الدين أيب اخلري أمحد بن
مصطفى طاشكربي زاده (ت 968هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدالقادر حممد حسني.
نشر يف جملة الباحث للعلوم اإلسالمية ،العراق مج 2ع 1442( 1هـ 2021 ،م) ص -182
.267
األربعون من أسباب السعادة /زاهية اهلاليل -.؟ :املؤلفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
األربعون النبوية /حممد خري فاطمة -.دمشق :دار رواد اجملد 1442 ،هـ 2021 ،م؟ 3 ،جـ
املرحلة األوىل ،والثانية ،والثالثة.
األربعون النبوية يف تصويب األخطاء العقدية /زيد بن فاحل الشمري -.السعودية :دار اخلزانة
األندلسية 1443 ،هـ 2022 ،م.
األربعون النبوية يف العزاء والتسلية :أحاديث تسلي كل حمزون ومكروب ومهموم ومريض،
وهي بشارة لكل من ضاقت عليه احليل /فيصل بن حممد القعيضب 130 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/27هـ.
األربعون النبوية يف علوم العربية /حممد أمحد الوليد -.القاهرة :دار اخلزانة األزهرية1443 ،

هـ 2021 ،م؟
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األربعون النووية[ /حتقيق] طارق احلسوسي -.الدار البيضاء :إسراء للنشر 1437 ،هـ،
 2016م 64 ،ص.
األربعنی األدبية :أحاديث نبوية يف األدب نثره وشعره /احلسني زروق -.فاس :املؤلف،
 1436هـ 2015 ،م 39 ،ص.
األربعنی حديثًا املختارة يف فضل احلج والزايرة /أليب بكر حممد بن يوسف بن َم ْس ِّدي األزدي
الغرانطي (ت  663هـ)؛ حتقيق طارق طاطي -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1443 ،هـ،
 2022م.
يليه له:
 املقدمة املح ِّسبة احملتسبة بتوصية ذوي اخلِّرق ِّاملنتسبة.
ُْ
َ
َ
 أسىن املنائح يف أمسى املدائح. قصيدة نونية إىل بعض اإلخوان.األربعنی يف توحيد رب العاملنی /خالد بن حممد اليحيا 14 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/24هـ.
األربعنی يف ضحك وتبسم سيد املرسلنی صلى هللا عليه وسلم /عبدامللك بن عبدهللا اإليب
احلبيشي -.ذمار ،اليمن :مكتبة التيسري.
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/24هـ 78 ،ص.
األربعنی يف فضائل القرآن وأهله العاملنی /كمال بن سيد اليماين.
(نسخة إلكرتونية ،وقفت على عنواهنا يف عام  1443هـ 2022 ،م)
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األربعنی يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام :األربعنی النووية /حيي بن شرف النووي (ت
 676هـ)؛ حتقيق رايض حسني الطائي -.الكويت :ركائز للنشر :مجعية إحياء الرتاث
اإلسالمي 1443 ،هـ 2022 ،م.
األربعنی النووية ،مع زايدة ابن رجب /مجع وإعداد جاسم حممد عبده 1441 ،هـ2020 ،
م 120 ،ص.
ابللغة العربية والرتكية واإلنكليزية.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/12هـ.
أرجوزة يف وجوه الرتجيحات بنی خمتلَف احلديث /حممد بن عبدالرمحن بن بُريطع احلنفي (ت
 874هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدالكرمي يوسفي.
نشرت يف جملة الرتاث النبوي ع( 10رجب  1443هـ 2022 ،م) ص .295-273
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /أمحد بن حممد القسطالين (ت  923هـ)؛ [بعناية
حممد زهري الناصر] -.جدة :دار املنهاج 1443 ،هـ 2022 ،م؟ 10 ،مج.
مصورة عن الطبعة األمريية السابعة ،مرقمة األحاديث ،مع الربط بني أحاديث البخاري وحتفة
األشراف ،وبني معلقاته وتغليق التعليق.
إرشاد السالمة يف شرح أحاديث احلجامة /مصطفى عوف 31 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/11هـ 2022 ،م.
إرشاد الطالب الربرة إىل أسانيد شيوخ احملظرة /أابه بن حممد عايل العبد الشنقيطي-.
الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
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إرواء اخلالن بذكر من لقيت وأجازين من العلماء واألعيان يف احلواضر والبلدان /حممد
ُح ُحود التمسماين -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م.
إرواء الظمي مبعرفة َمن تكلم فيه اهليثمي وتعقبات األلباين عليه /علي بن سليم العبادي-.
عمان :دار الفاروق 1443 ،هـ 2021 ،م.
االزدايد السين على اليانع اجلين /حممد شفيع الديوبندي (ت  1396هـ)؛ حتقيق عبداجمليد
الرتكماين -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م.
أسانيد كبار شيوخ احلديث ابجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند.
أزمان آخر الزمان :استشرافات النيب صلى هللا عليه وسلم ألزمنة اخلري والشر يف كتب
احلديث التسعة /فهد طالل اخلالدي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،

 112ص.

أساسيات يف علم اجلرح والتعديل /مصطفى بن أمحد حنانشة -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة،
 1443هـ 2021 ،م.
األساليب النبوية يف العالجات الرتبوية /عادل ابلرميثة املهريي -.الرايض :مكتبة الرشد،

 1443هـ 2022 ،م.

األسانيد املتصلة /الطاهر بن حسني األهدل (ت  997هـ)؛ بعناية أمحد بن عبدهللا
صريي -.عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
الن َ
وهو ثبت أبسانيد الكتب املروية.
أسباب دخول اجلنة /يوسف بن عبدهللا الفرحيي -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ2021 ،م
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(مجع فيه األحاديث اليت تعني على معرفة أسباب دخول اجلنة)
أسباب ورود احلديث وأثرها يف رفع التعارض الظاهري بنی النصوص الشرعية /اندية طه
الغرب -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2021 ،م.
االستدالل ابحلديث الضعيف بنی أهل السنة والشيعة وأثره يف املعامالت املالية املعاصرة:
دراسة مقارنة /عبدهللا حممد عبداللطيف -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م
(حبث مكمل للدكتوراه).
االستدالل ابلسنة عند اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه.
دراسة نظرية تطبيقية يف جامعة جدة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
االستشكاالت اليت أوردها سامر إسالمبويل على أحاديث الصحيحنی :دراسة حديثية
حتليلية نقدية /إدريس العبد -.كارابوك (قره بوك) :جامعة كارابوك 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).
االستشهاد ابحلديث النبوي يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبلي :دراسة
وصفية حتليلية /تسنيم حممد اهلسي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية ،قسم اللغة العربية 1443 ،هـ،

 2022م 191 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).

أسس ومسالك اكتساب امللكة احلديثية /سعيد حليم -.فاس  :آنفو برانت 1441 ،هـ،
 2020م 310 ،ص.
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أسهل املقاصد حللية املشايخ ورفع األسانيد الواقعة يف مروايت شيخنا الوالد /أليب عبدهللا
حممد الطيب بن حممد بن عبد القادر الفاسي (ت1113هـ)؛ حتقيق رشيد قباظ -.الرابط:
الرابطة احملمدية للعلماء 1440 ،هـ 2019 ،م 641 ،ص( .أصله رسالة دكتوراه).
االشتباه احلقيقي بنی الرواة :دراسة نظرية تطبيقية /اجلوهرة بنت إبراهيم الدغيشم -.بريدة:
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
اإلشكال الوارد يف ذم أحاديث البنيان :دراسة نقدية /حممد بن عبدهللا آل ُم َع ِّدي.
حبث طويل نشر يف جملة العلوم الشرعية ،الرايض ع 64جـ 1443( 2هـ 2022 ،م).
أصول األحاديث النبوية اليت نبَّه عليها العلماء يف مصنفاهتم /عبدهللا جاسم كردي اجلنايب-.
دايىل ،العراق :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
أصول الطب الوقائي يف احلديث النبوي /كمال عبداملنعم حممد خليل 104 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/14هـ.
إضاءة الآليل ورفع رتب املعايل برتمجة العالمة الفقيه احملدث سيدي حممد البقايل /يونس
بن حممد النميلي الغماري -.الرابط :دار األمان 1442 ،هـ 2021 ،م.
األطروحات املثارة حول عدالة الصحابة يف الدراسات املعاصرة :دراسة حتليلية نقدية/
مسرية قمري -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر اجلزائري اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م
(دكتوراه).
أطع أاب القاسم :نصيحة يهودي ليهودي آخر ،ونصيحة لكل يهودي ونصراين وغري مسلم/

ماهر حنون -.عمان :دار الفاروق 1443 ،هـ 2021 ،م.
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إعراض اإلمام البخاري عن احلديث األصل يف الباب يف اجلامع الصحيح /حممد رايق صاحل
خليل -.عمان :دار الفاروق 1443 ،هـ 2022 ،م.
إعالء حديث اجلارية :دراسة نقدية حلديث اجلارية ومناقشة اعرتاضات الكوثري والغُماري
والسقاف /سعد الشيخ -.مصر :مؤسسة العلوم للدراسات والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م؟
إعالء صحيح البخاري :تثبيت مكانة اإلمام البخاري وصحيحه من خالل رد الشبهات
حوهلما /تقدمي حممد بن إبراهيم السعيدي؛ إشراف وحترير علي بن حممد العمران -.الكويت:
دار مدى 1443 ،هـ 2022 ،م 272 ،ص.

إعالل األحاديث عند احلافظ ابن قانع يف كتابه معجم الصحابة /عبدهللا بن حممد الصامل-.
القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.

اإلعالل ابلتفرد عند ابن عدي وأثره يف احلكم على الراوي واملروي من خالل كتابه الكامل
يف ضعفاء الرجال :دراسة حديثية تطبيقية /هاجر بنت شبيب العتييب -.أهبا :جامعة امللك
خالد 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اإلعالل ابلشذوذ والنكارة وبيان العالقة بينهما :تطبيقات من جانب الرتمذي /حممد منتصر
أمحد عوض -.ديب :جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي 1442 ،هـ 2021 ،م.
إعالل احلديث مبخالفة الراوي روايته /سعيد بن عبدالقادر ابشنفر 1443 ،هـ 2021 ،م.
(نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف شهر شوال  1443هـ).
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اإلعالم أبحاديث وهم فيها مجاعة من األعالم /سعيد بن عبدالقادر ابشنفر 1443 ،هـ،
 2021م 140 ،ص( .نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف شهر شوال  1443هـ).
أعالم احلديث ابلرابط /اندية الفارسي -.املغرب :املؤلفة 1439 ،هـ 2018 ،م 125 ،ص
إعالم القاصي والداين /يونس بن حممد النميلي الغماري -.طنجة :سليكي أخوين1437 ،

هـ 2016 ،م 242 ،ص.

األعمال اليت تركها النيب صلى هللا عليه وسلم خشية املشقة أو أن تُفرض :دراسة حديثية

موضوعية /حصة بنت عبدهللا القاسم -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).
أغذية القرآن والسنة /حممد عمر قدور -.دمشق :دار اليمامة 1443 ،هـ 2022 ،م.
إفادة الساجد جبملة من األحاديث الواردة يف فضائل وأحكام املساجد /خالد بن حممد
بن عبدالعزيز اليحيا 30 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/27هـ.
األفعال الكالمية يف األحاديث القدسية :دراسة تداولية /حممد جالل إبراهيم -.بورسعيد:
جامعة بورسعيد 1442 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
أفكار وأنوار من توجيهات النيب املختار /أمحد رمحاين -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ،
 2020م.
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إقامة احلجة على أن الرتك ليس حبجة :دراســة أصــولية نقدية ملســألة الرتك /يوســف إبراهيم
حامد -.القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2022 ،م.
إقامة الدالئل يف إيضاح الثالث املسائل ،للسيد العالمة البدر املنري حممد بن إمساعيل
جوااب على العالمة الفقيه األديب سعيد بن حسن
األمري الصنعاين (ت  1182هـ)ً ،
العنسي (ت  1217هـ) /حتقيق وتعليق أمحد نوري حسني.

نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 1ع 1443( 29هـ 2021 ،م) ص -1
.36
(يف دفع التعارض بني األحاديث)

مجعا ودراسة /سامي
جرحا
ً
وتعديالً :
أقوال أيب الفتح يوسف بن عمر القواس يف الرجال ً
بن مساعد اجلهين.
حبث نشر يف جملة أحباث البصرة للعلوم اإلنسانية مج  46ع 4ق 1442( 1هـ 2021 ،م
(ص .)66-44
مجعا
أقوال اإلمام احلسنی بن حممد بن معشر اجلزري أيب عروبة احلراين يف اجلرح والتعديلً :

ودراسة /جزاء أمني مرفوع -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

أقـوال وأفعال اإلمام اخلليفة الراشد أمري املؤمننی علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه يف كتـب
احلديث الشـريف السـتة واليت تسمى املوقوفات /مجعها واعتىن هبا مثىن علوان الزيدي-.
عمان :دار النور املبني 1440 ،هـ 2019 ،م.
االكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء :ضعفاء ابن اجلوزي /عالء الدين مغَلطاي البَكجري (ت
 762هـ)؛ حققه وكتب حواشيه مازن حممد ِّ
السرساوي -.دمشق :دار املنهاج القومي1443 ،
هـ 2022 ،م 5 ،مج.
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وحباشيته :االحتفاء بتنقيح االكتفاء /للمحقق.
(املوجود منه ،خبط املؤلف ،وعليه تعليقات للحافظ ابن حجر)
التماس العذر والصفح عما غاب عن احلافظ ومل يستحضره يف الفتح /نبيل بن هاشم آل
ابعلوي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 576 ،ص.
ألفاظ احلياة السياسية واالقتصادية يف مسند اإلمام أمحد :معجم ودراسة صرفية داللية/
رضا عبداحلليم عبدالعال -.املنصورة :جامعة املنصورة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اإلملام أبحاديث األحكام /حممد بن علي بن دقيق العيد (ت  702هـ)؛ حتقيق حممد خلوف
العبدهللا -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
سبق صدوره عن دار النوادر بدمشق عام  1434هـ.
اإلملام ببيان مروايت الصحابة الكرام يف األصول الستة العظام /زايد بن سامل العبادي-.
عمان :الدار األثرية 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلملام بصفة وضوء وصالة خري األانم عليه أفضل الصالة وأمت السالم /أمحد بن ايسني
األسود 64 ،ص.
شرح خمتصر وميسر لصفيت وضوء وصالة النيب صلى هللا عليه وسلم.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/11هـ.
األمايل احلامتية من جمالس احلديث الفجرية /حامت حممد شليب 54 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/21هـ.
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األمايل على خمتصر صحيح البخاري /أماله عبدالرمحن بن صاحل الدهش؛ اعتىن به أمحد بن
صاحل الشويهي -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م.
أمايل يف الصناعة احلديثية ،مع تطبيقات عملية من خالل مناذج منتخبة من كتب األئمة
النقاد /إمالء عبدهللا بن عبدالرمحن السعد؛ اعتىن هبا القسم العلمي بدار اإلداوة للنشر-.
الرايض :دار اإلداوة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام ابن أيب مجرة ومنهجه يف كتابه هبجة النفوس :دراسة استقرائية وصفية /زكراي إمساعيل
يوسف -.اخلرطوم :جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /مهام بن صاحل
اإلمام أبو بكر الربقاين ومستخرجه على الصحيحنیً :
اهلمامي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اإلمام أبو احلسن بن بطال :حياته وآاثره /املصطفى زمهين -.خنيفرة ،املغرب :اجمللس العلمي
احمللي 1433 ،هـ 2012 ،م 147 ،ص.
اإلمام أبو احلسن القابسي حمدث القريوان ورواية صحيح البخاري (ت  403هـ) /طه بن
علي بوسريح -.تونس :جامع الزيتونة :دار سحنون 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام أبو علي الربداين وأثره يف علم احلديث /فائقة خالد رضا -.الشارقة :جامعة الشارقة،
 1442هـ 2020 ،م (ماجستري).
اإلمام األصيلي وروايته لصحيح البخاري /حممد حياين -.بركان ،املغرب :اجمللس العلمي
احمللي 1432 ،هـ 2011 ،م 251 ،ص.
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اإلمام احلافظ أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي البسكري القريواين التلمساين /عز الدين
ابلطيب العقيب -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام الشاطيب واحلديث النبوي /انصر أبو عامر عبدالفتاح.
حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 3ع 1443( 29هـ 2021 ،م) ص
.134-93
اإلمام مالك واملوطأ واملدونة بعيون مغربية :شرح على موطأ اإلمام مالك /حممد عز الدين
املعيار اإلدريسي -.مراكش :اجمللس العلمي احمللي 1437 ،هـ 2016 ،م 350 ،ص.
اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري :منهجه يف اجلامع الصحيح وضوابط التصحيح على
شرطه /حممد بن كريان -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ 2020 ،م 601 ،ص.
اإلمام حممد أنور شاه الكشمريي وإسهاماته يف علوم احلديث من خالل كتاب فيض
الباري /حممد شكيب القامسي -.مانشسرت :مكتبة قاسم العلوم 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام النووي وفقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من خالل شرحه للحديث الشريف/
عبدالرمحن بن حممد بوكيلي -.سال 1441 ،هـ 2020 ،م 60 ،ص.
اإلمتاع الشعري عند احملدثنی :وفيه بيان عناية احملدثنی ابللغة /حامت بن عارف العوين-.
عمان :دار النور املبني 1436 ،هـ 2015 ،م.
إمداد أويل األبصار ابلتعليق على كتاب هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار يف شرح جوامع

األخبار البن سعدي /تعليق عبيد بن عبدهللا اجلابري -.اجلزائر :دار املرياث النبوي1443 ،

هـ 2021 ،م.
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أمة مرحومة أم أمة هالكة :رؤية نقدية لفهم حديث افرتاق األمة وما ترتب عليه من آاثر/
سونيا لطفي اهللباوي -.القاهرة :مركز إحياء للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
أمهات املؤمننی رضي هللا عنهن يف كتاابت املستشرقنی من خالل دائرة املعارف اإلسالمية:
دراسة حديثية نقدية /عبري بنت موسى العتيق -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ2022 ،

م (ماجستري).

العوين -.دمشق :دار املعراج،
االنتفاع مبناقشة كتاب االتصال واالنقطاع /حامت بن عارف َ

 1443هـ 2022 ،م.

االحنراف يف فهم السنة عند اجلماعات املتشددة /أمين عيد احلجار-.جامعة األزهر ،الرواق

األزهري 1443 ،هـ 2022 ،م.

االنزايح الرتكييب يف كتاب عقود الزبرجد يف إعراب احلديث النبوي للسيوطي (ت 911
هـ) /سعد حسني علوان -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
االنسجام النصي يف موطأ اإلمام مالك :دراسة حتليلية /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار
رواد اجملد 1443 ،هـ 2021 ،م.

أنوار اآلاثر املختصة بفضل الصالة على النيب املختار من أحاديثه عليه الصالة والسالم/
أمحد بن معد اإلقليشي (ت  550هـ)؛ حتقيق أمحد جالل -.املنصورة :دار اللؤلؤة1442 ،
هـ 2021 ،م 95 ،ص.
يليها:
 اخلري الكثري يف الصالة والسالم على البشري النذير /شعبان بن حممد اآلاثري.37

 رسالة يف بيان مواضع الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم /سليمان فاضل بن أمحدالرومي الواعظ (ت  1134هـ).
أنوار املشكاة /من دروس حممد يونس اجلونفوري (ت  1438هـ)؛ مجع حممد سلمان
مظاهري؛ ابهتمام عبدالرحيم ملبادا -.؟ :دار احلمد 1443 ،هـ 2021 ،م.
مج :1كتاب اإلميان :ابب االعتصام ابلكتاب والسنة.
أنواع الصدقة يف السنة :دراسة حديثية موضوعية /عبدالعزيز بن سليمان اخلربوش -.بريدة:
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
األوائل احلديثية /عبدهللا بن سامل البصري (ت  1134هـ)؛ حتقيق أمحد علي بريسم الزبيدي-.
عمان :دار الفتح 1443 ،هـن  2022م.
وهي رسالة يف األحاديث النبوية الشريفة اليت يكتفى بتلقيها عن رواية أصوهلا عن األشياخ.
وعليها حاشيتا العالمتني حممد جوهري اخلالدي وأمحد رافع الطهطاوي ،وتعليقات العلماء
علي جناري القباين وحسن القويسين ومصطفى الذهيب.
األوبئة واألمراض والواجب جتاهها يف ضوء السنة النبوية املطهرة /علي بن موسى رايين-.
الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
أوضح املقال يف علم الدراية والرجال /حسن الرمييت اجملاديل -.ط -.3بريوت :معهد اإلمام
الرضا ،احلوزة العلمية 1442 ،هـ 2021 ،م 703 ،ص.
أوهام وأخطاء منسوبة إىل حيىي بن حيىي الليثي يف روايته للموطأ /حممد عز الدين املعيار
اإلدريسي -.مراكش :اجمللس العلمي احمللي 1430 ،هـ 2009 ،م 183 ،ص.
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اإليضاح والبيان ملا بنی احلديث والفقه من االتصال واالقرتان :إسهام التأصيل لتكامل
العلوم /املصطفى زمهين -.خنيفرة ،املغرب :سيكما  -أطلس 1439 ،هـ 2018 ،م،
173ص.
(ب)
الباحة يف السباحة /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق

عبدالسالم بن حممد العامر 1442 ،هـ 29 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/2هـ.

البحث احلثيث عن معىن األحرف السبعة يف نص احلديث /حممد حممود بدي بن حممد سامل
بن القاضي اجمللسي -.املغرب :جملة قطر الندى 1440 ،هـ 2019 ،م 16 ،ص.
البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
 911هـ)؛ حتقيق شعبان سامل العودة -.القاهرة :دار الذخائر 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.
اشتملت مقدمته على:
 منت ألفية السيوطي وزوائده على العراقي. فصلني من ترمجة السيوطي لتلميذه الداودي.بدائع األمثال النبوية :جالل املعىن ومجال املبىن /الصديق بن حممد بوعالم -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 168 ،ص.
بدائل العقاب يف السنة النبوية الشريفة /عدانن عز الدين جنبالط -.بريوت :جامعة بريوت
اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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بداية احملدث :مخسون حديثًا ابإلسناد للمبتدئنی يف علم احلديث /حممد بن علي بن مجيل
املطري.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/24هـ.
البدر التمام يف شيوخ ومروايت الشيخ نظام /أتليف وختريج حممد ُححود التمسماين-.
بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 2 ،مج.
البدر السافر عن حالكات الدفاتر :ثبت أبسانيد السيد حممد بن حيدر القيب النعمي رمحه
هللا (ت  1351هـ) /حققه أمحد بن عيسى النعمي -.ضمد ،السعودية :مؤسسة روائع

إبداعية 1443 ،هـ 2022 ،م.

بذل اجلود يف الرد على من تعقب احلويين يف غوث املكدود /مؤمن البدوي إمساعيل-.

املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.

بذل الطاقة شرح حديث صاحب البطاقة /أمين إمساعيل 46 ،ص.
يف أعلى العنوان :األربعون العقدية.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/28هـ.
بر الوالدين /تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت  756هـ)؛ حممود عبدالعزيز آل
مناع -.عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
ومعه رسالة يف بر الوالدين /اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت  771هـ).
برانمج قائم على التحليل الداليل لتنمية مهارات الفهم القرائي للحديث النبوي الشريف
لدى طالبات كلية الدراسات اإلسالمية والعربية /هاين مملوك خضر -.املنصورة :جامعة

املنصورة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
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الربهان يف حقيقة حب النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه للقرآن /عرفة بن طنطاوي،
 115ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/2هـ 2022 ،م.
بغية األملعي يف هتذيب اجلامع الكبري لإلمام الرتمذي /اعتىن به مساعد بن حامد الزهراين-.
الكويت :دار الضياء 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.

بغية املتابع ألسانيد العالمة الشريف حممد الرابع :ثبت العالمة املسند الكبري الشريف
حممد الرابع احلسين الندوي رئيس ندوة العلماء حفظه هللا تعاىل /حممد أكرم الندوي-.
بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
بالغة احلكمة يف البيان النبوي /احلسني أطبيب -.الصويرة :اجمللس العلمي احمللي1441 ،
هـ 2020 ،م 354 ،ص.
بلغة األخيار من أحاديث األذكار :أحاديث األذكار املتكررة يوميًا /خالد بن حممد اليحيا،
 1443هـ 2021 ،م 30 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/18هـ.
بناء اجلملة يف سنن اإلمام النسائي ( 215هـ  303 -هـ ) /وائل أمحد سيف -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
بنية النص وتداخل أساليب اخلطاب يف احلديث النبوي الشريف /لطيفة حممد الفارسي-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
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السنية /مشس الدين حممد بن إبراهيم التتائي (ت 942
السنية يف حل اإلشارات ُّ
البهجة َّ
هـ)؛ حتقيق بنونة حسن احملمدي -.القاهرة :دار أصول للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
(وهو شرح ملنظومة "غرامي صحيح" يف مصطلح احلديث)
السنية /للتتائي؛ حتقيق حممد علمي عبده -.الكويت:
السنية يف حل اإلشارات ُّ
البهجة َّ
جامعة الكويت 1440 ،هـ 2019 ،م (حبث مكمل للماجستري).
السنية /للتتائي؛ حتقيق حممد حممود اجلودة العلوي-.
السنية يف حل اإلشارات ُّ
البهجة َّ
الدارالبيضاء :مركز جنيبويه 1441 ،هـ 2020 ،م 272 ،ص.
بيان شرف أصحاب احلديث وآداب طالبه /اختصره وخرج أحاديثه حممود عادل
عبدالرمحن -.ط -.2اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين 1443 ،هـ 2021 ،م.
خمتصر شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي.
البيان يف أحاديث النيب العدانن صلى هللا عليه وسلم :دراسة أسلوبية يف أحاديث الرسول
حممد صلى هللا عليه وسلم /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ،
2022م.
البيان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم) /أليب اجملد إمساعيل بن هبة هللا بن ابطيش
املوصلي (ت  655هـ)؛ حتقيق أمحد بن إمساعيل آل عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس،
 1443هـ 2022 ،م.
بيان مشكل أحاديث البيئة يف زمن احلرب /صاحل بن سالمة أبو صعيليك -.بريدة :جامعة
القصيم ،كرسي الشيخ عبدهللا بن صاحل الراشد خلدمة السرية والرسول صلى هللا عليه وسلم،
 1443هـ 2022 ،م.
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(ت)
التابعون املنسوبون إىل البدعة :عرض ونقد /أمحد بن حممد اللهيب -.جدة :تكوين للنشر،
 1443هـ 2022 ،م.
أتصيل ما قالت فيه العامة "ما هو زين" من كالم سيد املرسلنی صلى هللا عليه وسلم
وأقوال الصحابة واألئمة والتابعنی /اجلابري بن علي منصوري -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2022 ،م 72 ،ص.
منوذجا /حممد عبدالرزاق أسود -.دمشق :دار
التأويل الصحيح يف السنة النبوية :التكفري
ً
طيبة 1443 ،هـ 2022 ،م.
التبينی ألمساء املدلسنی /إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي احلليب (ت  841هـ)؛ حتقيق
أمحد أرحيم -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
جتريد أمساء الصحابة /مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت  748هـ)؛ حتقيق خليفة بن
ارمحه آل بو كوارة -.ديب :مجعية دار الرب 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
وعليه حاشية لإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي ،وحواش أخرى لغريه.
التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح ،واملشهور مبختصر الزبيدي لصحيح
البخاري /أمحد بن أمحد الشرجي الزبيدي (ت  893هـ)؛ حتقيق أمحد إمساعيل آل
عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2022 ،م.
التحديث ببعض أصول الفقه وأصول احلديث /زين العابدين بن زوية -.مراكش :املطبعة

والوراقة الوطنية 1441 ،هـ 2020 ،م 203 ،ص.
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تنوير احلوالك بشرح إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك ،الباعث احلثيث إىل شرح الطرفة
يف ألقاب احلديث.
التحديث مبا قيل :دخل عليه حديث يف حديث /سعيد بن عبدالقادر ابشنفر -.بريوت:
دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.
حتريرات وحتقيقات يف قضااي من علوم السنة /إسالم نصر السيد األزهري -.القاهرة :دار
أصول للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
التحف الظراف يف تلخيص األطراف /مشس الدين حممد بن عبد الرمحن العلقمي الشافعي
(ت  969هـ)؛ حتقيق رفعت فوزي عبداملطلب -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ2022 ،
م 6 ،مج.
حتفة األبرار يف اجلمع بنی التمهيد واالستذكار /حممد بن عبدهللا املغراوي -.؟ 1443 ،هـ،
 2022م 15 ،مج.
اهلمذاين املصري
حتفة األخيار يف بيان أقسام األخبار /أليب نصر أمحد بن حممد بن املؤيَّد َ
(ت  655هـ)؛ حتقيق شحات رجب البقوشي ،أمحد حممد بدير -.عمان :دار الفتح1443 ،
هـ 2022 ،م.
حتفة احلبائب ابلنهي عن صالة الرغائب /قطب الدين حممد بن حممد اخليضري (ت 894
هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدهللا حممد سعيد احلسيين.
نشر يف اجمللة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بدمياط اجلديدة ع10
(2022م).
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حتقيق األمنية بتوضيح البيقونية :دروس منهجية يف علم احلديث /بوشىت الزفزويف -.فاس:
املؤلف 1433 ،هـ 2012 ،م 223 ،ص.
حتقيق الرجاء مبختار الدعاء :خمتصر كتاب الدعاء لإلمام الطرباين /إعداد القسم العلمي
مبركز األثر -.اجلزائر :مركز األثر للبحث والتحقيق 1443 ،هـ 2021 ،م 234 ،ص.
حتقيق مقالة اإلمام أيب طاهر السلفي (ت  576هـ) عن األربعنی حديثًا الودعانية /عبدهللا
حممد سعيد احلسيين.
يليه :حتقيق جواب اإلمام مجال الدين املزي (ت  742هـ) عن األربعني حديثًا الودعانية.
نشرا يف جملة اهلداية (البحرين) س 43ع( 1ربيع األول  1443هـ) ص .234 – 198
حتليل تداويل أسلويب لظاهرة التلطيف يف الكتاب املقدس واألحاديث النبوية /عدوية ستار

احلسيناوي -.احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

تدريب احملدث على نقد املنت واإلسناد /طارق بن عوض هللا بن حممد -.منيسوات :اجلامعة
اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
تذكرة األبرار بثواب األذكار /مجع وترتيب علي حسن الرويب 105 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/27هـ 2022 ،م.

تذكرة األخيار مبا يف الوسيط من األخبار /عمر بن علي بن امللقن (ت  804هـ)؛ حتقيق
عبدالسالم عمران شعيب -.بريوت :دار الكتب العلمية 1433 ،هـ 3 ،مج.
(ختريج ألحاديث الوسيط يف الفقه الشافعي لإلمام الغزايل .وأييت أوله :تذكرة األحبار)
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تذكرة األولياء أبذكار الصباح واملساء /حمب الدين علي تقي -.مصر :املؤلف 1443 ،هـ،
 2022م.
تذكرة الربرة أبربعنی حديثاً يف فضائل سورة البقرة /مجع وإعداد حممد علي محيسان17 ،
ص( .نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف عام  1443هـ 2022 ،م).
تذكرة العقالء بفضل أذكار الصباح واملساء /صالح عامر قمصان 24 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/6هـ 2022 ،م.
تراجم املكفوفنی وضعاف البصر من احملدثنی /سعيد املغتاوي -.فاس ،سايس :جامعة سيدي
حممد بن عبدهللا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1440 ،هـ 2019 ،م 981 ،ص.
تربية األطفال يف احلديث الشريف /خالد أمحد الشنتوت -.ط -.2؟ 128 ،ص (رأيت
منه نسخة إلكرتونية ،يف عام  1443هـ).
الرتبية اإلميانية اإلحسانية على منهاج النبوة /عبدالصمد الرضى -.سال :املؤلف1440 ،
هـ 2019 ،م 137 ،ص.
تربية التلميذ يف ظل التوجيهات النبوية /صفية بن الطيب -.طنجة :سليكي أخوين1438 ،
هـ 2017 ،م 119 ،ص.
الرتبية النبوية /فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب -.الرايض :دار القاسم 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرتبية وتنمية املسؤولية اجملتمعية يف ضوء أحاديث احلقوق /عبداللطيف محدين عطيان-.

القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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ترجيحات اإلمام ابن املنذر من خالل كتابه األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف.
دراسته يف جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
الرتغيب والرتهيب /أليب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين ،املعروف بقوام السنة
(ت  535هـ)؛ حتقيق جمدي عطية السمنودي وآخرين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
 2022م 3 ،مج.
الرتويح وامللح يف شرح نظم غرامي صحيح البن فرح /شرح عصام الدين إبراهيم النقيلي،
 220ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/22هـ.
تسلية الكظيم بتخريج أحاديث تفسري القرآن العظيم /أبو إسحاق احلويين -.برمنغهام :دار
مكة العاملية 1443 ،هـ 2022 ،م.
(طبع منه  4مج ،انتهى الرابع عند احلديث رقم  ،196وما زال هناك  5مج ابنتظار
صدورها ،آخرها عند اآلية  174من سورة البقرة .ويعين تفسري ابن كثري)
تسمية شيوخ أيب عبدالرمحن بقي بن خملد القرطيب (ت  276هـ) /أليب بكر عبدهللا بن

حممد بن محيد الدادسي -.املغرب :املؤلف 1437 ،هـ 2016 ،م 275 ،ص.

تسمية من روى املوطأ عن اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه /ختريج أيب حممد هبة هللا بن
أمحد بن األكفاين (ت  524هـ)؛ حتقيق عادل بن علي أوعاصم -.املغرب :مؤسسة الرسالة
انشرون؛ الرايض :دار ِّ
احملدث 1443 ،هـ 2022 ،م.
وبذيله لألكفاين :ثبت برواايت املوطأ املسموعة.
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يليه :أمساء شيوخ مالك بن أنس الذين روى عنهم يف املوطأ /خبط أيب العباس أمحد بن أيب
القاسم البلوي القصار.
ومعه :وصية اإلمام مالك لطلبة العلم قبل موته /مساع حيي بن حيي األندلسي (ت  234هـ).
تسهيل شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر البن حجر العسقالين /حممد أنور
البدخشاين -.ط -.3كراتشي ،اتريخ املقدمة  1426هـ 2005 ،م 133 ،ص.
تسهيل مقدمة صحيح مسلم /حممد أنور البدخشاين -.كراتشي :بيت العلم1420 ،هـ،
 2009م.
مع كتابه :اإلمام مسلم ومنهجه يف صحيحه.
تشجيع أحبابنا املبتدئنی الطيبنی على حفظ أحاديث خامت النبيئنی صلى هللا عليه وسلم/

حسني بن جامع مهوش -.أكادير :قرطبة 1439 ،هـ 2018 ،م 105 ،ص.

التصحيح والتعليل عند اإلمام الزيلعي يف كتاب نصب الراية /فواز قدور -.دمشق :جامعة
دمشق 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
تطييب األنفس الزكية بذكر األحاديث القلبية /اندر منر وادي -.القاهرة :دار السالم،

 1443هـ 2022 ،م 208 ،ص.
مجع األحاديث الواردة يف القلب وعلله وأحواله مع خترجيها ودراستها وبيان أهم ما يستفاد
منها.

تعارض املفهوم واملنطوق وتطبيقاته من خالل كتاب إحكام األحكام البن دقيق العيد/
فادية حممد شاه معروف شاه -.الدوحة :جامعة قطر 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل
للماجستري).
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التعريف بذكر الفرق ابلتعينی الواردة يف حديث سيد املرسلنی /أليب إسحاق إبراهيم بن علي
السرقسطي (ت بعد  1091هـ)؛ حتقيق عباس ظاهر -.تونس :دار املالكية 1443 ،هـ،
 2021م.
تعريف احلديث الضعيف وأنواعه وحكم االحتجاج به يف الفضائل واألحكام /مجع وترتيب

بلقرد بوكعرب املعسكري -.تلمسان :النشر اجلامعي اجلديد 1441 ،هـ 2020 ،م.

تعقبات ابن حجر يف التهذيب على الذهيب يف امليزان /مجعها وعلق عليها علي بن حممد

العمران -.ط -.2الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م.

تعقبات احلافظ ابن حجر على غريه من العلماء يف كتابه تعجيل املنفعة.

دراسة حديثية يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،

مجعا ودراسة/
تعقبات احلافظ الزيلعي احلديثية يف كتابه نصب الراية ألحاديث اهلدايةً :
حممد أمحد علي -.جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م 551 ،ص( .دكتوراه).
التعقبات احلديثية لإلمام مغلطاي (ت  762هـ) الواردة يف شرحه على سنن اإلمام ابن
ماجه.
دراسته يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
تعقبات العيين الفقهية على ابن بطال يف شرح صحيح البخاري /سعودي عبدهللا إمساعيل-.
املنيا :جامعة املنيا 1440 ،هـ 2019 ،م( .ماجستري).
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التعقيب املمجد على ما قيل عن التقريب ومراتبه يف مقدمة الدر املنضد /سعيد أمحد بن
غياث الدين أمحد 1443 ،هـ 2021 ،م.
(العنوان ابلعربية ،وهناك عنوان شارح ابألردية)
التعليق الراصد على فتح الغين املاجد ببيان حجية خرب الواحد /حممد احلسني ابقشيش-.
املغرب 1443 ،هـ 2021 ،م.
تعليق شريف وخمتصر لطيف على صحيح مسلم /حممد التهامي كنون (ت  1333هـ)؛
حتقيق حممد كنون احلسين -.املغرب 1442 ،هـ 2020 ،م.
التعليق على أثر ابن سريين "إن هذا العلم دين" /أزهر سنيقرة -.اجلزائر :مركز دراسات
اإلانبة 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه :التعليق على حديث "حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله".
تعليق على حديث األعمال :وهو شرح احلديث األول من األحاديث اليت عليها مدار
اإلسالم "إمنا األعمال ابلنيات" /عبدالعزيز مكي -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ،
2021م.
التعليق على كتاب احملرر يف احلديث /أتليف عبدهللا بن مانع الروقي -.مكة املكرمة :دار
طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
التعليقات السنية على السلسلة الذهبية /هدى بنت حممد البدري 80 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/30هـ.
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التعليل ابالختالط والتدليس :دراسة تطبيقية على كتاب العلل لإلمام ابن أيب حامت الرازي/
رانية عيد سعدات -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 299 ،ص( .ماجستري).
التعليل ابالختالف على ربعي بن حراش يف كتاب العلل الواردة يف األحاديث النبوية
للدارقطين :دراسة تطبيقية /رداد خلف عطا هللا[ -.العراق] :دار نون 1443 ،هـ2021 ،
م؟ 61 ،ص.
تعليل احلديث مبذهب الراوي الفقهي :دراسة نظرية تطبيقية /معاذ بن حممد القعود -.بريدة:
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
تعليل احلديث عند الشيخ أمحد الغماري من خالل كتابه اهلداية يف ختريج أحاديث البداية:
دراسة حتليلية مقارنة /يوسف بن عطاء هللا -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر اجلزائري،

 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).

التغيري يف نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبدالسالم ايسنی :مفهومه وإشكاالته
وقضاايه -.املغرب :مؤسسة اإلمام عبدالسالم ايسني 1437 ،هـ 2016 ،م ،جـ776 :1ص.
أعمال املؤمتر الدويل الثاين يف نظرية املنهاج النبوي يف موضوع التغيري ،إستانبول  17-16يناير
 كانون الثاين 2016 ،م.اجلزء األول :البحوث ابللغة العربية.
اجلزء الثاين :البحوث ابللغتني الرتكية واإلجنليزية ( 250ص).
تفسري املوطأ /أليب عبدامللك مروان بن علي البُوين املالكي (ت  440هـ)؛ حتقيق عبدالرحيم
أيت بوحديد -.الدار البيضاء :دار الرسالة احلديثة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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التفكري املنهجي يف ضوء السنة النبوية :دراسة أتصيلية /أنسام عامل إمساعيل عامل -.انبلس:
جامعة النجاح الوطنية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
تقريب التهذيب /أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت  852هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن
عبدالعزيز اللحيدان -.الرايض :مكتبة التوبة 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
تقريب مقارنة املروايت /أمل حامد السبيعي -.عمان :دار اإلسراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
التقصي ملا يف املوطأ من حديث النيب ومعرفة شيوخ مالك /يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب

القرطيب (ت  463هـ)؛ حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
 2021م 753 ،ص.
ومعه الزايدات يف ذكر ما مل يذكر يف املوطأ من رواية حيي بن حيي من حديث النيب صلى هللا
عليه وسلم ورواها غريه يف موطآهتم.
التقطيع يف احلديث عند اإلمامية :دراسة يف املفهوم والتطبيقات :كتاب وسائل الشيعة
منوذجا /حممد رضا حممود كمال الدين -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م
أ ً
(ماجستري).
تكوين امللكة احلديثية /حممد األطرش -.املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م( .أصله
رسالة دكتوراه).
تلخيص اجلامع الكامل يف احلديث الصحيح الشامل املرتب على أبواب الفقه/حممد عبدهللا
األعظمي (ت  1441هـ) -.كوجرانواله ،ابكستان :دار أيب الطيب للبحث والتحقيق1443 ،
هـ 2022 ،م 6 ،مج.
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تلخيص شرح األربعنی النووية /خالد حممد العازمي -.عمان :دار أجمد 1443 ،هـ2022 ،م
تلخيص شرح بلوغ املرام /خالد حممد العازمي -.عمان :دار أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.
تلخيص شرح البيقونية /خالد حممد العازمي -.عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ2022 ،م.
تلخيص شرح رايض الصاحلنی /خالد حممد العازمي -.عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ،
 2022م.
تلخيص شرح نزهة النظر /خالد حممد العازمي -.عمان :دار أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.
تلقيح الفهوم إبجازات األئمة األعالم يف مجيع والعلوم ،وهي املشيخة الصغرى ملسند
البحرين الدكتور الشيخ نظام بن حممد صاحل يعقويب العباسي البحريين /أتليف وختريج حممد
ُححود التمسماين -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
تلميح صفات املؤمننی من حديث اآلي اخلمسنی /عبدالرزاق عثمان إبراهيم (عفيفي) ،قمر
علي حممد (ابتسام) 138 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/7هـ.
يعين احلديث الذي فيه سؤال أنس لزيد :كم كان بني األذان والسحور :فقال :قدر مخسني
آية.
التميز يف التعليم النبوي /يونس ضيف -.الكويت :مكتبة و مركز فهد بن حممد بن انيف
الدبوس للرتاث األديب 1443 ،هـ 2021 ،م.
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التمييز /مسلم بن احلجاج القشريي (ت  261هـ)؛ حتقيق عبدالقادر مصطفى احملمدي؛
ابعتناء عبدالرمحن أمحد الشمري -.؟ 1443 ،هـ 2021 ،م.
تنقيح القول احلثيث بشرح لباب احلديث لإلمام السيوطي /حممد بن عمر نووي اجلاوي
(ت  1316هـ) -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 160 ،ص.
(وضع املنت أعاله)
التنمر يف السنة النبوية :دراسة موضوعية /يوسف مجال حنفي -.املنيا :جامعة املنيا1442 ،
هـ 2021 ،م 339 ،ص( .ماجستري).
تنوير القرحية بشروط األحاديث الصحيحة عند اإلمام األعظم أيب حنيفة /هاين حممد علي
الطنطاوي -.مصر :دار عطا هللا 1443 ،هـ 2022 ،م.
هتذيب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن قيم اجلوزية /إعداد سلطان بن انصر
الناصر -.مكة املكرمة :مكتبة األسدية 1443 ،هـ 2021 ،م.
تواتر األخبار :الناس وملاذا خيربون وهل يكتمون وكيف يَصدقون؟ /أمحد حامد الطويل-.
دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 220 ،ص( .أصله رسالة علمية).
توثيق احلديث عند الشيخ فاضل الصفار :دراسة يف املنهج /عباس عبد حممد -.بغداد:
جامعة بغداد 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التوجيه السلوكي يف أحاديث كتاب اآلداب يف كتاب اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه
الشيخان البخاري ومسلم /حممد فتوح عبدالعظيم قبيصي -.اإلسكندرية :جامعة

اإلسكندرية 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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التوجيه املقاصدي للحديث النبوي عند اإلمام الطاهر بن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة
اإلسالمية /حممد حازم شيت الطائي -.املوصل :دار وأشرقت للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
التوضيح احلسن لقول اإلمام الرتمذي :هذا حديث حسن :دراسة يف جامع اإلمام الرتمذي
آلخر عشرين حديثاً قال فيها اإلمام :حسن /فهد طالل اخلالدي.

حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 2ع 1443( 29هـ 2021 ،م)
تيسري اخلصال العشر لشعب اإلميان من كتاب املنهاج النبوي لإلمام عبدالسالم ايسنی/
حسن فياط ،مصطفى شقرون -.الدار البيضاء 1440 ،هـ 2019 ،م 127 ،ص.
سؤاال لضبط فهم مقدمة
تيسري مقدمة ابن الصالح يف سؤال وجواب لإليضاحً 250 :

ابن الصالح :أسئلة منوعة ودقيقة وهامة /حممد أمحد صربي النبتييت 88 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/27هـ 2022 ،م.

كن فيه وج َد حالوةَ اإلميان" /حصة بنت عبدالعزيز
ثالث من َّ
تيسري املنان بشرح حديث " ٌ
الصغري -.جدة :دار اجملتمع 1422 ،هـ 2001 ،م 172 ،ص.
(ث)
ثبت البانْد ْرموي ،املسمى جامع رواايت الفهارس والمع إجازات أهل الفوارس /حامد بن
يوسف الباندرموي األُسكداري ،املشهور ب ُك ْو ُجك حامد أفندي (ت  1177هـ)؛ حتقيق
عبدالقادر بن عمر أايز البُوجاكي -.إستانبول :دار ابب العلم 1441 ،هـ 2020 ،م،
 1056ص.
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الع ْجمي :فسيح السيل الدَميي يف ترمجة ومروايت الشيخ حممد بن انصر العجمي/
ثبت َ
إعداد حممد ُححود التمسماين؛ تقدمي نظام بن حممد صاحل اليعقويب -.املنامة :مكتبة نظام
يعقويب اخلاصة؛ بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م 776 ،ص.
ثقافة األمل يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية وأثرها يف الواقع املعاصر :دراسة دعوية/
حممد كمال عمران -.كفر الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1442 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل
للدكتوراه).
ثالثيات اإلمام أيب عبدهللا حممد البخاري رمحه هللا ( 256 – 194هـ) من كتابه اجلامع
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه /برواية
عمرو هيمان نصر الدين -.مصر 1443 ،هـ 2021 ،م (نسخة إلكرتونية).
ثالثيات احلديث النبوي /عبدهللا إبراهيم املوسى -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ،
2021م.
(ج)
جامع تراجم احملدثنی يف تواريخ البلدان /شادي بن حممد النعمان -.املنصورة :دار ابن عباس،
 1443هـ 2022 ،م 14 ،مج.
جامع الدعاء املستجاب /صالح عامر 343 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/29هـ.
اجلامع يف املراسيل؛ اإلملاع يف إثبات السماع /جمدي عطية السمنودي -.؟ :دار ابن بشري
للبحث والتحقيق 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
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اجلامع ألحكام الغيبة والنميمة :دراسة فقهية حديثية مقارنة /عمر فتحي حممود -.املنصورة:
دار اللؤلؤة 1441 ،هـ 2020 ،م 352 ،ص.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع /أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت  463هـ)؛
دراسة وحتقيق حممد بن علي الصومعي -.الرايض :دار الناشر املتميز 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجلامع اللطيف ألسانيد بعض كتب احلديث الشريف /إبراهيم حاج خليف حممود73 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/22هـ 2022 ،م.
اجلامع ملا صح يف السنن واملسانيد واجلوامع /حلسن بن حممد سليماين -.مكة املكرمة :دار
طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه/
حممد بن إمساعيل البخاري (ت  256هـ)؛ [حتقيق إبشراف علي العمران -.الرايض] :بيت
السنة 1443 ،هـ 2021 ،م 8 ،مج.
(نصوص األحاديث يف  6مج ،يسبقها جملدان بعنوان :املدخل إىل اجلامع املسند الصحيح
والنسخة اليونينية ،والفهرس العام)
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه:
صحيح البخاري /صححه وحققه وراجعه مجع من أساتذة جامعة الرشيد -.كراتشي :ألطاف
ايندسنز ،حنو  1434هـ 2013 ،م 4 ،مج.
حبواشي أمحد علي السهارنفوري (ت  1297هـ).
ومعه حاشية أيب احلسن السندي (ت  1138هـ).
ويف بدايته :األبواب والرتاجم /شاه ويل هللا الدهلوي (ت  1172هـ).
ويليه :حل اللغات وأمساء رجال البخاري.
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اجل ُّد احلثيث يف التعريف مبؤلفات علم مصطلح احلديث /أنس حممد تدمري -.دمشق :دار
الرسالة العاملية 1443 ،هـ 2022 ،م.
من بداية التأليف إىل عصران احلايل.
اجلديد يف شرح األربعنی النووية برؤى فقهية عصرية واقعية /عبداللطيف بوعالم -.الدار

البيضاء :دار الرسالة 1436 ،هـ 2015 ،م 336 ،ص.

جذور مروايت طفولة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم :دراسة حتليلية /أمحد كاظم

املعموري -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

اجلرح والتعديل /حممد مجال الدين بن حممد سعيد القامسي (ت  1332هـ)؛ دراسة وختريج

عبدالوهاب غفور كرمي -.أنقرة :جامعة أنقرة 1422 ،هـ 2001 ،م( .ماجستري).

جزء يف أحاديث أم حرام رضي هللا عنها ووفاهتا بقربس /يوسف َشبِّري أمحد الربيطاين-.
بريطانيا :مكتبة إمساعيل 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :شرح الصدور بقراءة الكتب عند القبور.
جزء يف احلديث لإلمام أيب عبدهللا الضياء املقدسي رمحه هللا تعاىل (ت  643هـ) /حتقيق
مثىن علوان الزيدي.
نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق ،ع  1443( 66هـ 2021 ،م).
(ذكر احملقق يف امللخص أن عنوان املخطوطة "جزء يف احلديث النبوي" ،وذكر يف املقدمة أنه
"جزء يف احلديث" ،وأنه عدة أحاديث ،ومل حيقق من قبل)
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جزء يف األوهام اليت وقعت يف الصحيحنی وموطأ مالك /علي بن أمحد بن حزم (ت 456
هـ) ،أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت  463هـ)؛ رواية أيب طاهر أمحد بن حممد ِّ
السلفي.
نشر ضمن :نفائس من الرتاث /مجع وحتقيق وتعليق بدر العمراين -.القاهرة :الدار العمرية:
دار الذخائر 1443 ،هـ 2022 ،م.
جزء يف الكالم على حديث "من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة كان الذي يتوىل
قبض نفسه ذو اجلالل واإلكرام" /تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي (ت  756هـ)؛
حتقيق عثمان بن فريوز.
طبع مع كتاب :تنزل الرمحات بقراءة آية الكرسي عقب املكتوابت /عثمان بن فريوز -.بريطانيا:
مكتبة إمساعيل 1443 ،هـ 2022 ،م.
جزء فيه حديث حليمة السعدية /أليب احلسن حممد بن علي بن صخر البصري (ت 443

هـ)؛ دراسة وتعليق غزالن بن التوزر -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1437 ،هـ2016 ،
م 117 ،ص.
جزء فيه الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود رضي هللا عنهم/
من كالم احلافظ أيب موسى حممد بن عمر املديين األصبهاين (ت  581هـ)؛ حتقيق حممد بن
عبدهللا العمار.
نشر يف جملة العلوم الشرعية ،الرايض ع 63جـ( 1ربيع اآلخر 1443هـ 2022 ،م).
جزء فيه :الكالم على حديث أكل الدجاج واحلبوب والتوسعة يوم عاشوراء /أليب الفضل
عبدالرحيم بن احلسني العراقي (ت  806هـ)؛ حتقيق عمر بن سعدي -.الرايض :دار ِّ
احملدث،
 1443هـ2022 ،م.
ويف ضمنه نصوص من فتيا لإلمام أيب العباس بن تيمية مل تنشر من قبل ،مع اإلجابة على
اعرتاضات املؤلف عليها.
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اجلزء فيه من حديث أيب جعفر حممد بن عبدهللا بن سليمان احلضرمي رمحه هللا تعاىل،
ويعرف مبُطَنی [ت  297هـ] /حتقيق خالد عبدالعظيم احلويين -.اإلسكندرية :دار األمل،
 1443هـ 2022 ،م.
يليه له :فيه :من األخبار واحلكاايت من كالم العلماء.
السمرقندي
جزء فيه من فضائل العباس بن عبداملطلب /ختريج أيب القاسم إمساعيل بن أمحد َّ
(ت  536هـ) عن شيوخه /حتقيق خالد بن أمحد اببطني.
نشر يف جملة آداب الفراهيدي ،جامعة تكريت ،مج 14ع 48ق( 2ص .)280-232
جزء القراءة خلف اإلمام /حممد بن إمساعيل البخاري (ت  256هـ)؛ حتقيق سليم علوان-.
بريوت :دار املشاريع 1442 ،هـ 2021 ،م.
جعفر بن حممد بن أابن احلراين وسؤاالته /إعداد صاحل بن راشد القريري.
نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق ،ع  1443( 66هـ 2021 ،م).
(ترمجة له ومجع لسؤاالته من املصادر)
اجلملة املؤكدة يف الزهد الكبري لإلمام البيهقي (ت  458هــ) /عادل نبيل عطية -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

جين الثمار من كتاب جوامع األخبار البن سعدي /سعد بن دليجان الشالقي -.الرايض:
دار احلضارة 1443 ،هـ 2022 ،م.
جهود اإلمام البوصريي (ت  840هـ) يف علل احلديث /سامان فارس عوال -.اخلرطوم:
جامعة إفريقيا العاملية 1435 ،هـ 2014 ،م (ماجستري).
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جهود مجعية العلماء املسلمنی يف خدمة احلديث الشريف وإحياء السنة :املرجعية واملنهج/
عقيلة حسني  -عن دار الوعي 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
اجلهود احلديثية للزبيدي يف معجمه اتج العروس من جواهر القاموس /أمحد حممد
عبدالرمحن -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م 536 ،ص( .دكتوراه).
أمنوذجا /حممد األطرش-.
جهود علماء احلديث يف التأصيل لعلم التدريس :التقومي الرتبوي
ً
املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
جهود علماء الشمال يف خدمة السنة النبوية -.طنجة :اجملالس العلمية جلهة طنجة ،تطوان،
احلسيمة 1441 ،هـ 2020 ،م 176 ،ص.
أعمال الندوة العلمية اجلهوية.
جهود العلماء يف شرح موطأ اإلمام مالك إىل هناية القرن الثامن /محد بن يوسف احلمادي-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
جهود علماء الكرد على الصحيحنی /إحسان إبراهيم إمساعيل -.وان ،تركيا :جامعة

يوزجنوييل 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).

جهود احملدث نذير حسنی الدهلوي يف السنة النبوية :دراسة حتليلية نقدية /نذير أمحد-.
ماليزاي :اجلامعة اإلسالمية العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
جوامع األدعية النبوية /عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم،

 1443هـ 2021 ،م.
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جوامع األدعية النبوية /عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز (ت  1420هـ) -.الرايض 1443 ،هـ،
 2022م 16 ،ص.
أدعية نبوية صحيحة ذكرها املؤلف يف كتابه التحقيق واإليضاح.
اجلوامع احلديثية عند الشيعة اإلمامية /عقيل عباس ريكان.

حبث نشر يف جملة والقلم ،العراق ع 1443( 40هـ 2021 ،م) ص.64 – 50
اجلواهر البهية يف شرح األربعنی النووية /لويل الدين أيب الفضل حممد بن سامل الشبشريي

الشافعي (ت  989هـ)؛ حتقيق عادل أمحد عبداملوجود -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2021 ،م.
اجلوائز والصالت يف أسانيد الكتب واألثبات /يوسف حسني الفنجايب اخلانفوري (ت
 1352هـ)؛ حتقيق رائد حممد العبيدي -.بغداد :احملقق 1441 ،هـ 2019 ،م 153 ،ص.
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/5هـ.
(ح)
حادثة الراهب حبريا :دراسة حديثية نقدية /إدريس عسكر العيساوي -.ط -.2بغداد :أنوار

دجلة للنشر 1439 ،هـ 2018 ،م.

حادثة ملك املوت وموسى عليه السالم :دراسة عقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة
واجلماعة /عفاف حسن اهلامشي -.القاهرة :عامل الكتب 1443 ،هـ 2021 ،م.
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حاشية شرح خنبة الفكر مع متنها نزهة النظر /سري الدين حممد بن إبراهيم بن الصائغ
َّروري (ت  1066هـ)؛ حتقيق مصطفى حممد يسلم األمني اجلكين -.مكة املكرمة :دار
الد ُ
الرسوخ 1443 ،هـ 2022 ،م.
احلبل املتنی يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملنی /عبدامللك بن علي البكري
الصديقي (ت  896هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن إمساعيل اهلِّالوي -.اإلمارات :دار البشري1443 ،
هـ 2021 ،م.
يليه :منتخب احلبل املتني يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملني /للمؤلف نفسه.
احلج السريع :حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجة الوداع يف عشرة أايم /إعداد
وتصنيف وترتيب أمحد بن حممد الشعريي -.تطوان :مؤسسة حممد بصري لألحباث الدراسات
واإلعالم 1439 ،هـ 2018 ،م 47 ،ص.
احلجاج يف احلديث النبوي الشريف :منظوراً بالغياً /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار
العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
حجة األدب املنتصب للدفاع عن أهل احلديث /هدى أمحد علم الدين -.بريوت :جامعة
بريوت اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
(املقصود به ابن قتيبة الدينوري)
حجية مروايت أسباب النزول وآاثرها :دراسة أتصيلية مقارنة /رمضان نصر إبراهيم-.
املنوفية :جامعة املنوفية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
حديث صالة الليل مثىن مثىن /تقي الدين أمحد بن علي املقريزي (ت  845هـ)؛ حتقيق أمحد

عيد العطفي.
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نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع( 198صفر  1443هـ).
احلديث الضعيف بنی احلافظ العراقي (ت  806هـ) واحلافظ السخاوي (ت  902هـ):
منوذجا /لوتس علي عمر -.حلوان:
موازنة وتطبيق :سنن ابن ماجه القزويين (ت  273هـ) ً
جامعة حلوان 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
حديث عائشة رضي هللا عنها وقصة فدك :دراسة حديثية فقهية /عثمان بن حممد اخلميس-.
الرايض :الرتاث الذهيب؛ الكويت :مكتبة اإلمام الذهيب 1443 ،هـ 2021 ،م.
احلديث املرسل بنی القبول والرد /حصة بنت عبدالعزيز الصغري -.؟ :دار ابن بشري للبحث
والتحقيق 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
احلديث املرسل عند اإلمام الشافعي بنی النظرية والتطبيق /عبدالعزيز بن علي بن حممد
الشريف -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
احلديث املسلسل بقراءة سورة الصف من طريق احلافظ الذهيب /برواية حامت حممد شليب،
 11ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/18هـ.
(انتزعه من كتابه :األربعون املنتقاة من مروايت احلافظ الذهيب)
احلديث املوضوعي :املنهج والتأصيل والتمثيل /لطيفة بنت انصر الراشد -.مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع وأثره يف األحكام الفقهية :دراسة فقهية حديثية/

جابر داود العنيزي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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احلديث النبوي الشريف :قضاايه املوضوعية واملنهجية يف الدرس اللغوي ومناذجها
التطبيقية /أنس وكاك -.مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م،
 184ص.
احلديث النبوي النفسي :تعريفه وأقسامه ومكانه من القبول والرد /مصطفى حممد يسلم

األمني اجلكين -.مكة املكرمة :دار الرسوخ 1443 ،هـ 2022 ،م.

احلديث النبوي وتوظيفه يف مصادر األدب العريب :ألف ليلة وليلة أمنوذجاً /حيدر قاسم
مطر التميمي -.بريوت :دار الروافد الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م.
حديث الوالية :إضاءات معرفية للدعائم واملرتكزات /جمدي حممد إبراهيم -.بريوت :كتاب،

 1443هـ 2022 ،م 360 ،ص.

حرية التعبري يف السنة النبوية /عائشة حمروق -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر للعلوم
اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
احلصانة البدنية يف السنة النبوية :دراسة حديثية موضوعية /حفصة بنت حيي اليحياء-.

بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).

حصن السالكنی خمتصر األذكار من كالم سيد األبرار صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
وسلم /انتقاها حممد موفق بن علي املرابع -.إستانبول :مركز حرف للبحث والتطوير العلمي،
 1443هـ 2022 ،م.
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احلصيل من األحاديث واآلاثر اليت مل خترج يف إرواء الغليل /سليمان بن عبدهللا اخلربوش-.
مكة املكرمة :دار أطلس اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م 1200 ،ص.
حكم الرواة الذين سكت عنهم احلافظ ابن أيب حامت الرازي يف كتابه اجلرح والتعديل /عمر
أجه -.وجدة :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1434 ،هـ 2013 ،م 146 ،ص.
حكم سرقة احلديث وأنواعه ومتييزه عن املقلوب واملوضوع مع التعليل واألمثلة /هشام
نبيل العزاوي.
حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 2ع 1443( 29هـ 2021 ،م).
حكم السنة والكتاب يف وجوب هدم الزوااي والقباب /أليب زيد عبدالرمحن بن حممد
النتيفي -.ط -.2الدار البيضاء؛ نواكشوط :مركز جنيبويه :دار املذهب 1438 ،هـ2017 ،
م 94 ،ص.
وسبق بتحقيق محيد بن بوشعيب العقرة ،دار اجليل 1432 ،هـ.
حكم مس شحميت األذننی عند رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام :دراسة فقهية حديثية/
عبدالرمحن بن فهد الودعان الدوسري.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/12/3هـ 2022 ،م.
حكمة السنة النبوية /رواء حممود حسني.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/14هـ.
حواشي خمتصر سنن أيب داود ،املسمى العد املورود يف حواشي سنن أيب داود /زكي الدين
عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري (ت  656هـ).
دراستها وحتقيقها يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
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حيازة الفواضل واملكارم ابلرواية عن األفاضل واملكارم /عمرو هيمان نصر الدين1443 ،
هـ 2021 ،م (نسخة إلكرتونية).
ثبت موجز لبعض املروايت ملن حضر جملس مساع من املؤلف عرب الشابكة.
حياة النيب صلى هللا عليه وسلم الزوجية يف ضوء مروايت أمهات املؤمننی يف الكتب الستة

ومسند اإلمام أمحد :دراسة حديثية موضوعية /نصر الدين بن حممد بلقاسم -.نواكشوط:
دار اإلسراء 1443 ،هـ 2021 ،م؟
(خ)

ختم حديثي على صحيح البخاري :حترير على ابب كتابة العلم من صحيح البخاري/
حممد بن عثمان النجار (ت  1331هـ)؛ حتقيق علي بن أمحد العالميي -.الكويت :دار املرقاة،
 1443هـ 2022 ،م.
خدمة علماء األكراد للحديث الشريف /جناة حسني السورجي -.بينكول ،تركيا :جامعة
بينكول 1438 ،هـ 2017 ،م (ماجستري).
خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع :دراسة حتليلية للرتاكيب النحوية
وداللتها مع ختريج نصوص اخلطبة /عائشة حممد احلمادي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء،
 1443هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
منوذجا :دراسة موضوعية حديثية /إعداد ثلة من
خفااي الفساد على اجملتمع املسلم :األمني ً
طالبات الدراسات العليا يف كلية الشريعة جبامعة الكويت -.الكويت :اجلامعة؛ إستانبول:
مكتبة األسرة العربية 1443 ،هـ 2022 ،م 192 ،ص.
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اخلالصة املعطرة يف فضائل مكة واملدينة املنورة /فريد أمني اهلنداوي 180 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/2هـ 2022 ،م.
خلق املسلم يف ضوء السنة النبوية /بدور تركي الرتكي 37 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/25هـ.
مخسمائة حديث مل تثبت يف الصيام واالعتكاف وزكاة الفطر والعيدين واألضاحي /أمحد
بن عبدهللا السلمي 158 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/24هـ.
(د )
دراسات أصولية وحديثية  /حممد أيت عدي -.مراكش  :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م،

 164ص.

دراسات حديثية /حممد بن كريان -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ 2020 ،م 163 ،ص.
دراسات يف احلديث النبوي وعلومه /إدريس اخلرشايف -.فاس :املؤلف 1436 ،هـ2015 ،
م 204 ،ص.
دراسات يف علوم احلديث دراية :حجية السنة ومناهج فهمها ودرء الشبهات عنها /حممد
أنس سرميين -.إستانبول :وسم للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
دراسات قرآنية وحديثية /قحطان عبدالرمحن الدوري -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 408 ،ص.
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القرآن الكرمي يف القرآن الكرمي ،الضمري (أان) يف القرآن الكرمي ،دعائم االقتصاد يف السنة النبوية،
مقابلة النصوص عند كتبة احلديث الشريف ،جرح األقران.
دراسة أحاديث التداوي يف الكتب الستة /عبدالوهاب غفور كرمي -.أربيل :جامعة صالح
الدين 1429 ،هـ 2008 ،م (حبث مكمل للدكتوراه).
دراسة متقدمة يف علم العلل /عبد ربه أبو صعيليك ،حممد أبو صعيليك -.بريوت :دار
الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م 396 ،ص.
الدرر تتبع األثر لنيل الظفر :أقصر األحاديث الصحيحة مشروحة ومصورة /مجع وإعداد
رزان احليدري -.الرايض؟ 1443 ،هـ 2022 ،م (سلسلة).
الدرر احلديثية على املنظومة البيقونية /بدر بن حممد العنزي -.القاهرة :دار املداد1443 ،
هـ 2021 ،م.
يليه له :الواضح املفيد يف أصول التخريج.
الدرر يف علم اخلرب نظم خنبة الفكر /حممد احلاج بن حممد أمحد احلسين األدرعي (ت 1419
هـ)؛ حتقيق بشري عثمان حممد -.نيامي :جامعة الوفاق الدولية 1440 ،هـ 2018 ،م
(ماجستري).
الدرر املنتخبة من الفوائد امللتفظة والفرائد امللتقطة انتقاء حممد بن مكي بن أيب الرجاء/
انتخاب أيوب بن سعيد الكردي 19 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/4هـ 2022 ،م.
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الدرر املنيفة يف إجازات وأسانيد ومروايت مشايخ وأعالم آل خليفة /أبو بكر بلقاسم
ضيف البحبحي -.تيزي وزو ،اجلزائر :دار األمل 1443 ،هـ 2021 ،م.
درة الفاحلنی املختصر اجملرد ألحاديث كتاب رايض الصاحلنی من كالم سيد املرسلنی /حممد
بن عبداجلبار الزين -.عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2021 ،م 366 ،ص.
دروس يف شرح العشرينية الثانية من أحاديث األربعنی النووية /يوسف الزيدي -.طنجة:
سليكي أخوين 1436 ،هـ 2015 ،م 126 ،ص.
الدعاء للطرباين /هذبه ورتبه وذيَّل أحاديثه أبحكام نقاد احلديث حممد عبدالقادر عبدالرازق-.
املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
للدورات العلمية وتالوته على املصلني.
الدعاء والذكر /حممد بن لطفي الصباغ -.بريوت :املكتب اإلسالمي 1441 ،هـ2020 ،
م 63 ،ص.
دعوى تعارض السنة النبوية مع العلم التجرييب :دراسة نقدية تطبيقية /راشد بن صليهم
اهلاجري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
منوذجا /خالد حممد تعلب-.
دالالت اإلياز يف احلديث النبوي :موطأ اإلمام مالك
ً
املنصورة :جامعة املنصورة 1441 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الدالالت الواضحات يف توضيح أحاديث املشكاة /عبدالقادر بن حممد تقي مهاجر مدين؛
ترتيب حممد سعد شيخ رمحت هللا -.بريطانيا :مكتبة إمساعيل ،دار الكتاب النادر1443 ،
هـ 2021 ،م.
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الداللة الصوتية يف األحاديث القدسية :دراسة حتليلية من منظور بالغي /عقيد خالد
العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
داللة القصص النبوي على األحكام :دراسة أصولية تطبيقية /أمين محزة إبراهيم.
نشر يف جملة (أصول) ،الرايض ،ع( 5شعبان  1442هـ) ص .80 – 15
دالئل اآلداب واألحكام من أحاديث سيد األانم صلى هللا عليه وسلم /جلامعه وشارحه
حممد بن إبراهيم السمالوطي احلميدي (ت  1352هـ) -.القاهرة :جملة األزهر 1440 ،هـ،
 2019م 2 ،جـ.
هدية جملة األزهر ،اجلزء األول لشهر شعبان  1440هـ ،واجلزء الثاين يف شهر رمضان 1440
هـ ،هيئة كبار العلماء.
الدالئل العقلية حلجية السنة النبوية /سامح عبدهللا متويل -.القاهرة :دار الفكر العريب،
 1443هـ 2022 ،م.
دور ثبوت احلديث يف جتديد أقوال اإلمام الشافعي الفقهية يف ضوء كتاب اجملموع شرح

املهذب :دراسة حديثية تطبيقية يف مسائل العبادات /طارق علي أبو عريبان -.غزة :اجلامعة

اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 514 ،ص( .ماجستري).

دور املرأة يف احلديث النبوي الشريف رواية ودراية /صباح عبدالوهاب الداهري -.عمان:
دار أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ذ )

الذكر والدعاء /السيد خضر -.املنصورة :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
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ذهاب الباس عن األحاديث املشهورة على ألسنة الناس خاصة يف مدينة فاس /عبداحلق
بن عبدهللا -.فاس :منشورات آنفو برانت 1437 ،هـ 2016 ،م 359 ،ص.
الذهب املصوغ يف نظم سفر احلافظ البُلوغ :عدهتا  4495بيت /فهد بن ِّمقعد النفيعي-.
الرايض :بلنسية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
مشفوعة أبسانيده إىل احلافظ.
(يعين بلوغ املرام للحافظ ابن حجر رمحه هللا)
(ر )
رابعيات اإلمام أبو داود يف سننه /سلوى حممد مسفر -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
من كتاب األقضية حىت آخر كتاب األدب.
رابعيات صحيح اإلمام مسلم :األسانيد اليت بنی اإلمام مسلم وبنی النيب صلى هللا عليه
وسلم أربعة رواة ،وهي أعلى أسانيده يف الصحيح /مصطفى مربوك الشاذيل 144 ،ص.
النسخة املختصرة اجملردة من املقدمة وتشجري األسانيد والتعليقات.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/19هـ 2022 ،م.
رجال صحيح البخاري املتكلم فيهم.
دراسة تطبيقية يف جامعة امللك سعود ابلرايض 1442 ،هـ 2021 ،م... ،
رحالت املغاربة لرواية صحيح البخاري والعناية بنسخه /تنسيق امليلود كعواس -.احلسيمة،
املغرب :اجمللس العلمي احمللي 1441 ،هـ 2020 ،م 107 ،ص.
(أعمال ندوة عقدت يف احلسيمة يوم السبت  8مجادى اآلخرة  1439هـ)
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رسالة احلافظ حممد بن عبدالواحد الدقاق األصبهاين (ت  516هـ) يف وصف حاله وأمره
وشيوخه وأهل عصره /دراسة وحتقيق عبدالرمحن بن حسن قائد -.بريوت :املكتب اإلسالمي،
 1435هـ 2014 ،م.
رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل االمرباطور النصراين قيصر الروم /حممد رفيع

العثماين؛ ترمجه ابلعربية عبدالوهاب سلطان الدويري -.كراتشي :مكتبة دار العلوم.
قصة عظيمة وممتعة مشتملة على التفاصيل السابقة والالحقة املثرية للعواطف اإلميانية يف ضوء
األمايل الدرسية على صحيح البخاري.
رسالة يف األحاديث املتعلقة بفضل التسبيح والتحميد وما جاء يف امليزان /عثمان بن
حممد الدميي الشافعي (ت  908هـ)؛ حتقيق حممود حممد عبدالعاطي 65 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/24هـ.

رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح من األبواب /حممد بن يعقوب الفريوزاابدي
(ت  817هـ)؛ حتقيق أمحد حممد ُسحلول -.ط -.2مصر :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م،
 95ص (نسخة إلكرتونية).
وهي خامتة كتابه "سفر السعادة".
رسالة يف السبعة الذين يظلهم هللا يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله /حممد بن عبدالباقي
الزرقاين (ت  1122هـ)؛ حتقيق نور الدين ُشويد -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء1430 ،
هـ 2009 ،م 110 ،ص.
صيام يف ْأم َس َفر" /أبو بكر حممد بن عبدهللا بن
"ليس من ْأمرب ْأم ُ
رسالة يف طرق حديث َ
العريب (ت  543هـ)؛ حتقيق طارق ساسي الشيباين.
73

نشر يف جملة وحي األندلس ع( 1مجادى األوىل  1443هـ 2021 ،م) ص .212-173
الرسالة املختصرة لبيان ما تشتد حاجة احملدث إليه من الكتب املعطرة /حممد بن جعفر
الكتاين (ت  1345هـ)؛ حتقيق احلسن متمر -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2022م.
الرسالة املختصرة لبيان ما تشتد حاجة احملدث إليه من الكتب املعطرة /للكتاين؛ حتقيق
حممد سهلي -.املغرب 1443 ،هـ 2022 ،م.
وهو كتاب خمتصر يف التعريف ابملؤلفات احلديثية.
الرسالة النبوية إىل كسرى وتطبيقاهتا يف مباحث أصول الفقه /قاسم صاحل العاين -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 272 ،ص.
رسائل يف احلديث النبوي /حممد بن عبدهللا القناص -.بريدة :مركز تدوين للبحوث والدراسات
احلديثية 1443 ،هـ 2022 ،م.
اجملموعة الثانية ،وفيها ست رسائل:
 إجراء األحكام على الظاهر يف السنة :دراسة من خالل االستنباط من فتح الباري. إجراء األحكام على الغالب يف السنة :دراسة من خالل االستنباط من فتح الباري. االجتهاد يف السنة :دراسة من خالل االستنباط من فتح الباري. أصول حديثية يف سد الذرائع :دراسة من خالل االستنباط من فتح الباري. وقائع األعيان واألحوال يف السنة :دراسة من خالل االستنباط من فتح الباري. مراعاة جلب املصاحل ودفع املفاسد يف السنة :دراسة من خالل االستنباط من فتحالباري.
الرسول الطبيب /حممد عمر قدور -.دمشق :دار اليمامة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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الرعاية واملسؤولية يف احلديث النبوي :دراسة منوذج /عبداجلليل اجلاسين -.الدار البيضاء:
مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألحباث والدراسات 1437 ،هـ 2016 ،م 128 ،ص.
رفع األستار عما خفي عن مالك بن أنس من األخبار /حممد عباري أبو سامية -.الدار
البيضاء :سوماكرام 1438 ،هـ 2017 ،م 143 ،ص.
رفع اهلمم وتنوير األفهام أبحاديث خري األانم عليه الصالة والسالم :أحاديث يف الوعظ
والرتبية /.أمحد املتوكل -.اتوانت :الشركة اجلديدة دار إحياء العلوم 1433 ،هـ 2012 ،م،

جـ 160 :1ص.

الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل /أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي (ت  1304هـ)؛

اعتىن به شعبان سليم العودة -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
بذيله:
 -فتوى احلافظ املنذري عن مسائل يف اجلرح والتعديل.

 ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل /مشس الدين الذهيب. -الفرق بني النصيحة والتعيري /ابن رجب احلنبلي.

 قاعدة الغيبة احملرمة وقاعدة الغيبة اليت ال حترم /القرايف. -ميزان اجلرح والتعديل /مجال الدين القامسي.

الرفق ابحليوان يف السنة النبوية /مصطفى ابحو -.الرابط :املؤلف 1431 ،هـ 2010 ،م،
 55ص.
َرواء الظماء بشرح أذكار الصباح واملساء /حممد إمساعيل املقدم -.اإلسكندرية :دار اخللفاء

الراشدين 1443 ،هـ 2022 ،م.
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الرواة الذين تكلم فيهم احلاكم يف املدخل إىل الصحيح وأخرج هلم يف املستدرك :دراسة
حتليلية لرتاجم الرواة ومروايهتم يف املستدرك /مستفيض الرمحن عبداملنان -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م( .ماجستري).
الرواة الذين رمز هلم احلافظ الذهيب بـ (صح) يف كتابه ميزان االعتدال ومل يصرح بتحديد
مرتبتهم :مجع ودراسة /لقمان نوح حممد جامع -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1443 ،
هـ 2022 ،م (دكتوراه).
أمنوذجا/
الرواة الذين َرَووا عن آابئهم واختُلف يف مساعهم :رواية أبناء الصحابة عن آابئهم
ً
جامسية حممد مشس الدين.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 1ع 1443( 29هـ 2021 ،م) ص -83
.106
الرواة الذين قال فيهم ابن حجر صدوق خيطئ يف تقريب التهذيب وله رواية يف
مجعا ودراسة /عال إبراهيم حممود -.بغداد :اجلامعة العراقية 1435 ،هـ2014 ،
الصحيحنیً :
م (دكتوراه).
كالما وليسوا من رجال
الرواة الذين قال فيهم ابن عدي يف الكامل :مل أر للمتقدمنی فيهم ً

الكتب الستة.
مجعه ودراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

الرواة الذين نقل احلافظ ابن حجر (ت  852هـ) اإلمجاع على توثيقهم أو تضعيفهم:
مجعا ودراسة /رقية يوسف أمحد -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م
ً
(ماجستري).
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الرواة الذين وصفهم ابن حبان ابخلطأ يف كتابه الثقات يف ميزان أئمة النقد.
مجع ودراسة معللة يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
الرواة الذين وصفهم الذهيب بقوله "وثق" يف كتابه الكاشف.
مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
مجعا ودراسة /حممد أمحد
مجعا وتفري ًقا يف كتاب هتذيب التهذيبً :
الرواة املختلف فيهم ً
إبراهيم لو -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
الرواة املوصوفون ابإلتقان عند اإلمام ابن حبان يف كتابه الثقات :دراسة نظرية نقدية
توثيقية /إميان حممد مطر -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 251 ،ص.
(ماجستري).

مجعا ودراسة/
الرواة املوصوفون بقلب األسانيد واألخبار ومروايهتم يف السنن األربعةً :
يونس هارون -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
رواايت حادثة رد الشمس لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه يوم خيرب يف املصادر السنية:
مجعا ودراسة /مسري محدان بن لوصيف 31 ،ص.
ً
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/19هـ.
الرواايت الصادرة عن غري املعصومنی يف كتاب الكايف /حممود الثعاليب احلسين -.ميسان،
العراق :مطبعة أم أبيها 1443 ،هـ 2021 ،م 112 ،ص.
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مجعا وختريًا
الرواايت متحدة املخرج اليت ظاهرها التعارض يف صحيح اإلمام مسلمً :
ودراسة /أسامة حممد يوسف -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
رواية احلديث بتاء التأنيث /هاجر منصوري -.بريوت :مؤسسة االنتشار العريب 1443 ،هـ،
 2022م.
الرواية الكاملة يف حادثة مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته وما ذكر يف وصف ُخلقه

و َخلقه ومبايعة الصديق ابخلالفة من بعده /حممد حممود السيالوي 129 ،ص.
نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/27هـ.

الرواية والشهادة والفرق بينهما /حماسن امحادون -.طنجة :سليكي أخوين 1436 ،هـ،
 2015م 109 ،ص.
رونق األلفاظ مبعجم احلفاظ /لسبط ابن حجر مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن شاهني
العالئي (ت  899هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
ري الظمآن مبجالس شعب اإلميان للبيهقي /غازي سامل أفلح -.دمشق :دار طيبة1443 ،

هـ 2022 ،م 2 ،مج.

رايض الصاحلنی من كالم سيد املرسلنی صلى هللا عليه وسلم /حيي بن شرف النووي (ت
 676هـ) -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2021 ،م 1136 ،ص.
ومعه حاشية الفوائد على رايض الصاحلني /أعدها ومجعها ورتبها هشام بن حممد آل برغش.
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رايض الصاحلنی من حديث سيد املرسلنی صلى هللا عليه وسلم /النووي؛ تعليقات وفوائد
ابن تيمية وآخرين؛ حتقيق إبراهيم زين العابدين سالم -.املنصورة :دار ابن سالم :دار اللؤلؤة،
حنو  1441هـ 2020 ،م.
(ز )
زاد الراكب ملن تعجل ومل يواكب /احلسن بن احلسني إد سعيد احلميدي السكتاين -.املغرب،

 1443هـ 2022 ،م؟
يف علوم احلديث.

زاد الصاحلنی من كالم سيد املرسلنی /طاهر حسني أدروب 58 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/12/7هـ 2022 ،م.
زاد الطالبنی من كالم رسول رب العاملنی /حممد عاشق إهلي الربين (ت  1422هـ)؛ ختريج
وترتيب وإضافة حممد مصباح هللا -.بنجالديش.
الزهد /أمحد بن حممد بن حنبل (ت  241هـ)؛ رواية ابنه عبدهللا بن أمحد ،وزاد فيه عن
شيوخه؛ اعتىن به حممود شوقي مفلح -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2021 ،م.
قطعة فريدة تطبع ألول مرة :اجلزء العشرون.
الزهد والرقائق /عبدهللا بن املبارك املروزي (ت  181هـ)؛ حتقيق عادل مرشد -.عمان :دار
الفاروق 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
زوائد األحاديث واآلاثر على الكتب الستة من كتاب هتذيب اآلاثر البن جرير الطربي.
مجعه ودراسته ،أو قسم منه ،يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
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زايدة الثقة عند اإلمام مسلم من خالل كتابه صحيح مسلم :دراسة نظرية تطبيقية /إيناس
خالد العزة -.انبلس :جامعة النجاح الوطنية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل
للماجستري).
الزينة يف السنة النبوية /أمساء مخيس السيد -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية 1442 ،هـ،
 2021م (حبث مكمل للماجستري).
( س)
سبائك البخاري 500 :حديث منتقى من صحيح البخاري /حسن احلسيين -.ط،

جتريبية -.الكويت :وقف أعالم اإلسالم 1442[ ،هـ 2021 ،م] 137 ،ص.
تسهيال للحفظ والدراسة.
يف  29جزءًا
ً
السبعون الرمضانية /عادل الغرايين 110 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/13هـ 2022 ،م.
(أحاديث يف الصيام)
سبق اخلريات للذاكرين والذاكرات /صالح عامر قمصان 95 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/11هـ 2022 ،م.

سبيل احلريان يف معرفة فضل كتاب الرمحن /معاوية حممد هكوش -.إدلب :نقش للنشر،
 1443هـ 2022 ،م 137 ،ص.
الربماوي (ت  931هـ)؛ حتقيق
سرح النهر لشرح الزهر /مشس الدين حممد بن عبدالدائم َ
عبدهللا عبدالعزيز الشرباوي -.القاهرة :دار الرسالة 1443 ،هـ 2022 ،م؟
وهو شرح على منظومة الزهر البسام فيما حوته عمدة األحكام من األانم ،للمؤلف نفسه.
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السعادة يف القرآن والسنة /حممد عمر قدور -.دمشق :دار اليمامة 1443 ،هـ2022 ،م.
السفينة النفيسة /مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (ت  748ه)؛ حتقيق رايض حسني
الطائي -.إستانبول :دار اللباب 1443 ،هـ 2022 ،م.
سفينة منتخبات من مروايت اإلمام الذهيب.
سلسلة الذهب فيما رواه اإلمام الشافعي عن مالك عن انفع عن ابن عمر ،وهذه
األحاديث عشارايت للحافظ ابن حجر العسقالين ،وقد حفلت بشرحنی للحافظنی
الكبريين أمحد بن احلسنی البيهقي ،وابن عبدالرب األندلسي /عبداملعطي أمني قلعجي-.
املنصورة :دار اللؤلؤة ،حنو  1442هـ 2021 ،م.
مسط النجوم الآليل برتاجم رجال الاللكائي /أمحد بن علي ال ُقفيلي -.الرايض :الناشر املتميز،
 1443هـ 2022 ،م.
السنن :سنن أيب داود /أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين -.الكويت :مركز الوراق
للرتاث؛ بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1434 ،هـ 2013 ،م 726 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه :املراسيل.
خمطوطة مصورة ،خبط اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت  852هـ).
سنن نبوية مهجورة /مجع وإعداد حممد فرج قلب اللوز؛ رسم وتصميم هدى سعد الدين
اجلباوي -.إستانبول :دار الغواثين للدراسات القرآنية 1443 ،هـ 2022 ،م 88 ،ص.
سنن النيب صلى هللا عليه وسلم وأذكاره اليومية /عبدهللا بن محود الفريح -.الرايض؟ :املؤلف،

حنو  1434هـ 2013 ،م 139 ،ص.
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السنة بنی اختالف الدعاة وحرية األتباع /صهيب بن حممد الزمزمي -.املغرب :املؤلف،
 1409هـ 1989 ،م 72 ،ص.
السنة الرسولية والسنة النبوية للمهندس حممد شحرور :عرض ونقد /مروان الكردي -.؟:
املؤلف ،حنو  1442هـ 2021 ،م 86 ،ص.
السنة يف الفكر األصويل :أسسها املعرفية وإشكاالهتا املنهجية /عبداحلميد الراقي -.الرابط:
دار القلم 1440 ،هـ 2019 ،م 167 ،ص.
السنة املطهرة بنی أصول األئمة وشبهات صاحب فجر اإلسالم وضحاه /سيد أمحد رمضان
املسري؛ تقدمي ابنه حممد -.القاهرة :دار الطباعة احملمدية 1402 ،هـ 1981 ،م.
السنة النبوية بنی مساعي التمكنی وحتدايت التشكيك /جمموعة من الباحثني؛ حترير وإشراف
َجدَّة عبدالرمحن عاشوري -.األغواط ،اجلزائر :مركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة،
 1443هـ 2021 ،م.
السنة النبوية يف مواجهة التحدي /أمحد عمر هاشم -.القاهرة :جممع البحوث اإلسالمية،

 1443هـ 2022 ،م.

السنة النبوية وإشكاليات التدريس :رؤية تربوية ديداكتيكية استشراقية /محيد رمضان
الصغري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 128 ،ص.
السنة النبوية وصياغة منظومة القيم األسرية :مشاريع مبتكرة -.الدمام :مركز األمري

عبداحملسن بن جلوي للبحوث و الدراسات اإلسالمية.
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وقائع الندوة الدولية الثامنة  1442 /5/12 - 11هـ :أوراق علمية حمكمة.
سؤاالت احلافظ عمر بن احلاجب األميين الدمشقي [ت  630هـ] جلماعة من احلفاظ
والشيوخ /أمحد بن عمر ابزمول.
نشرت يف جملة اجلامعة العراقية مج 53ع 1443( 2هـ 2022 ،م) ص .92-80
سور قرآنية أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قراءهتا يف اليوم والليلة /عبدالسميع
األنيس -.الشارقة :املنتدى اإلسالمي للدراسات العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
قراءة تدبرية إلحدى عشرة سورة :الفاحتة ،الكهف ،السجدة واإلنسان ،امللك ،األعلى
ُ
والغاشية ،الكافرونِّ ،
املعوذات.
السيد اخلوئي وعدوالته الرجالية :دراسة حتليلية /حسن رحيمة عبد الرضا -.بغداد :كلية

اإلمام الكاظم 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

سيدان البخاري أمري املؤمننی يف احلديث رضي هللا عنه وأرضاه /حممد طه إمساعيل آل بيوض
التميمي -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.
سرية الشيخ احملدث عبداحملسن بن حممد ال ُفريح وشيء من أخباره (1379 – 1292

هـ) /عبدالعزيز بن حممد الفريح -.السعودية :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.

السرية النبوية يف مصنف اإلمام عبدالرزاق الصنعاين (ت  211هـ) :دراسة حديثية مع
ابن هشام (ت  218هـ) /منرية بنت جربان القحطاين -.أهبا :جامعة امللك خالد1443 ،
هـ 2021 ،م (دكتوراه).
من وضع البيت احلرام حىت بناء املسجد النبوي يف املدينة (القسم األول)
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( ش)
الشاهد احلديثي يف رواايت أهل البيت ودوره يف تقومي الرتاث /دنيا مجيل حممد -.بغداد:
كلية اإلمام الكاظم 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
شبهات رجالية يف املدرسة اإلمامية :عرض ودراسة /فاطمة انظم معتوق -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة /عبدالرمحن بن
شراح الصحيحنی بنی اإلثبات والتأويل يف أحاديث الصفات ً
سعد ال ُك ِّشي اجلَُهين -.القاهرة :دار الروضة 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة علمية).
شرح األربعنی الرمضانية :أربعون حديثًا منتقاة من الصحيحنی جامعة ألحكام الصيام وشهر

رمضان /أبو زرعة اجلزائري 41 ،ص( .نسخة إلكرتونية).

شرح األربعنی فيما ورد يف اإلمامة وخالفة املسلمنی /مجعه وشرحه حممد عبداحلميد آل
موسى -.اجليزة :دار األمل 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح األربعنی النووية /شرف حممود القضاة -.عمان :دار احلامد 1442 ،هـ 2020 ،م؟
شرح األربعنی النووية /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
شرح األربعنی النووية /علي بن حممد املطري؛ اعتىن به وخرجه دارس علي الوادعي464 ،ص
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/1هـ.
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شرح األربعنی النووية /معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي (ت  905هـ)؛ حتقيق خالد
أبو بكر العمودي -.مصر :مركز األمري الدويل للبحوث والدراسات 1442 ،هـ 2021 ،م.
(أصله رسالة جامعية).
شرح األربعنی النووية مع األحاديث اليت أضافها احلافظ ابن رجب /صاحل بن حممد
اللحيدان؛ اعتىن به وخرج أحاديثه فهد بن صاحل اللحيدان ،حممد بن إمساعيل البهوار-.
الرايض :مكتبة دار احلجاز 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح أمساء هللا احلسىن من كتاب فتح اإلله يف شرح املشكاة البن حجر اهليتمي (ت 974
هـ) /استخراج وعناية سلطان علي -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
الشرح األوىف ألذكار الصالة وما يتعلق هبا /أمحد خضر حسنني احلسن 79 ،ص.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/25هـ.

شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام /سليمان بن انصر العلوان -.؟ :دار احملربة للنشر1443 ،
هـ2021 ،م
شرح حتفة األخيار /علي بن عبدالعزيز الشبل 188 ،ص.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/6هـ.
(حتفة األخيار مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار /عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز)

شرح تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر:
الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
شرح تسعة أحاديث يف النهي عن اجلدال يف الدين /حممد تقي الدين اهلاليل (ت 1407هـ)
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نشرت ضمن :العيون الزاللية يف الفتاوى اهلاللية /للهاليل؛ رتبها وقدم هلا وعلق عليها ووضع
ملحقاهتا مشهور بن حسن آل سلمان -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم 1443 ،هـ2021 ،م
شرح اجلامع الصغري /نوح بن مصطفى الرومي (ت  1070هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
شرح حديث اإلخالص.
ضمن :جمموعة رسائل اتج الشريعة األزهري حممد أخرت رضا خان (ت  1439هـ) /اعتىن
هبا شرياز أمحد ملك النظامي -.اهلند :دار امللك؛ القاهرة :دار أصول الدين 1440 ،هـ،
 2019م.
شرح رايض الصاحلنی من كالم سيد املرسلنی للنووي /قام خبدمته وشرحه والتعليق عليه حممد

إلياس الباره بنكوي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ 2022 ،م.
توضيح وبيان لدقائق املعاين وبدائع األحكام يف األحاديث النبوية الشريفة.

شرح سنن أيب داود /أمحد بن حسني بن رسالن الرملي (ت  844هـ)؛ حتقيق جمموعة من
الباحثني؛ إشراف حممد عبدالرحيم سلطان العلماء -.ديب :جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،
 1443هـ 2022 ،م 30 ،مج.
شرح شرح خنبة الفكر /علي بن سلطان حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ)؛ حتقيق حممد
رايض األمحد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 600 ،ص.
شرح صحيح األحاديث النبوية فيما استعاذ منه خري الربية /حسام يوسف النجار41 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/23هـ.
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شرح صحيح القصص النبوي أليب إسحاق احلويين /شريف فوزي سلطان -.املنصورة :دار
اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح صحيح مسلم /عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز (ت  1420هـ)؛ مجع وإعداد حممد بن
أبكر القرعاين -.الرايض :دار اإلفتاء 1443 ،هـ 2022 ،م ،مج 752 :1ص.
شرح الطييب على مشكاة املصابيح ،املسمى الكاشف عن حقائق السنن :دراسة لغوية/
محود حممد املعاضيدي -.عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح غريب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري /حممد بن أمحد اليفرين املكناسي (ت 818
هـ)؛ حتقيق هشام عزوزي -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
شرح فضل اإلسالم /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
الشرح الكبري على التاريخ الكبري لإلمام البخاري /ضبطه وقيده إبراهيم بن سعيد
الصبيحي -.السعودية :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ :1تراجم احملمدين.
الشرح الكبري على كتاب املوقظة يف مصطلح احلديث للذهيب /شرحه وعلق عليه عمرو
عبداملنعم سليم -.دمشق :دار الرسالة العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م.
وهبامشه زايدات كتاب االقرتاح البن دقيق العيد.
شرح خمتارات من احلديث النبوي الشريف /حمند أوإيدير مشنان -.اجلزائر :دار الوعي،
 1442هـ 2021 ،م.
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شرح خمتصر اجلرجاين يف علم مصطلح احلديث /حممد البخاري منال حنفي (ت  935هـ)؛
حتقيق حممد عمر سبسوب ،حممود حممد الشيخ ،إبراهيم حممد رقوقي -.بريوت :الدار الشامية،
 1443هـ 2021 ،م.
شرح مسند الدارمي /مرزوق بن هياس الزهراين -.السعودية :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م.
شرح مقدمة اإلرشاد للخليلي /شرحه وعلق عليه عمرو عبداملنعم سليم -.دمشق :دار الرسالة
العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م.
(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ،أليب يعلى اخلليلي)
شرح منظومة الطرفة /حتقيق عبدالعاطي املرضي -.فاس 1439 ،هـ 2018 ،م 231،ص.
(األصل والشرح ملؤلفه حممد العريب بن يوسف الفاسي ،ت  1052هـ ،وهو يف علوم احلديث)
شرح املوقظة يف علم مصطلح احلديث /سليمان بن انصر العلوان -.؟ :دار احملربة للنشر،
 1443هـ2021 ،م
شرح نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر /وجيه الدين أمحد بن نصر هللا العلوي الكجرايت (ت
 998هـ)؛ اعتىن به عبدهللا اخلطيب الندوي -.رائي بريلي ،اهلند :جممع اإلمام أمحد بن عرفان
الشهيد إلحياء املعارف اإلسالمية 1427 ،هـ 2006 ،م 344 ،ص.
شروح األئمة األعالم على عمدة األحكام /راجعه واعتىن به وعلق عليه مجال السيد
األبيض -.القاهرة :املكتبة اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 799 ،ص.
كامال ،ومعه تعليقات وحواش نفسية لكبار
جمموع علمي يتضمن شرح العمدة البن دقيق العيد ً
العلماء ،منهم اإلمام النووي ،اإلمام ابن القيم ،احلافظ ابن حجر ،العالمة الصنعاين ،الشيخ
حامد الفقي ،العالمة أمحد شاكر ،العالمة ابن ابز ،العالمة ابن عثيمني ،الشيخ آل بسام.
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شعب اإلميان /عادل بن عبدالعزيز اجلهين -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2021 ،م.
شفاء العليل /سراج حممود عبداحلافظ 361 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/25هـ.
(أحاديث وشرحها يف الشفاء من األمراض ،وهو منزوع من كتاب آخر للمؤلف يهيئه ،وفيه
أخطاء كثرية ،وذكر يف آخر املقدمة أنه العشاب سراج اجلعفري)
شهادات تكرمي وتقدير خلادم السنة أ .د .يوسف الكتاين /مجعية اإلمام البخاري -.الرابط:

اجلمعية 1431 ،هـ 2010 ،م 328 ،ص.

الشواذ والنوادر يف مروايت أهل البيت وأثرمها الفقهي /علي عبد قاسم -.بغداد :كلية

اإلمام الكاظم 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

شواهد النحو النثرية يف كتاب شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح/
نور اهلدى عباس إمساعيل -.الكوفة :جامعة الكوفة 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الشورى يف السنة النبوية /أمحد بن عبدهللا الباتلي -.الرايض :مجعية إنسان اخلريية :مركز

نرباس للسنة النبوية 1443 ،هـ 2022 ،م.

الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ت  1417هـ) وجهوده يف حتقيق النصوص ونشرها /العيسوي
عبدالواحد علي -.القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).

89

مجعا ودراسة /عثمان اببكر
شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثًا واح ًدا يف صحيحهً :
عبدالكرمي.
حبث طويل نشر يف جملة العلوم الشرعية ،الرايض ع 64جـ( 1رجب  1443هـ 2022 ،م).
(ص )
الصحابة الذين دعا هلم النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل التاريخ الكبري لإلمام البخاري
رمحه هللا /أبو عبدهللا ابن عبدالقادر الرايس 13 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/27هـ 2022 ،م.
الصحابة من تقريب التهذيب /إبراهيم بن فهد الودعان 195 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/16هـ 2022 ،م.
الصحف احلديثية األوىل :قيمتها ومنهج االستفادة منها /أمحد خليل الشال -.مركز السنة
والرتاث النبوي[ -.جدة] :املركز 1443 ،هـ 2022 ،م.
الصحة النفسية يف السنة النبوية :دراسة موضوعية /مشاعل بنت أمحد العنزي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
الصحة واحلسن عند أهل الصنعة احلديثية :دراسة حتليلية معززة بنماذج تطبيقية  /حممد
اصبيحي -.فاس :منشورات آنفو برانت 1437 ،هـ 2016 ،م 99 ،ص.
صحيح أذكار الصباح واملساء وأدابر الصالة وفق أحكام مخسة من احملدثنی ،مع بيان
غريبها وأسئلة مهمة حوهلا ونبذة خمتصرة عن سري هؤالء احملدثنی األجالء /صاحل بن سعيد
القحطاين -.الرايض :مكتبة دار احلجاز 1443 ،هـ 2022 ،م.
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صحيح أذكار الصالة من كتاب صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم /مجعته أم أمحد
األثرية -.؟ :مكتبة الصديق 1443 ،هـ 2022 ،م.
صحيح األلباين /مجع وترتيب حممد حسن عبداحلميد الشيخ -.اإلسكندرية :دار اخللفاء
الراشدين 1442 ،هـ 2021 ،م 3 ،مج.
جيمع أكثر من  16000حديث كل ما صححه يف كتبه اليت تقارب  100كتاب مرتبة على
أبواب الدين.
صحيح البخاري :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأايمه /حممد بن إمساعيل البخاري (ت  256هـ)؛ حتقيق حممد صبحي بن حسن
حالق -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1442 ،هـ 2021 ،م 1880 ،ص.
صحيح البخاري يف الغرب اإلسالمي :جدل اخلطاب والتلقي بنی عصرين /مسية
مسعودي -.املسيلة ،اجلزائر :جامعة حممد بوضياف 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الصحيح املختار من األدعية واألذكار /صالح عامر قمصان 67 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/29هـ 2022 ،م.
الصحيحان ابلرواية األمشل من غري املكرر /مصطفى بن عوض هللا النفيعي.
القسم األول :املبهاج خبالصة أحاديث صحيح مسلم بن احلجاج.
املنشور منه أوله :كتاب اإلميان 63 ،ص ،مث كتاب الطهارة واحليض 32 ،ص ...،اخل.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/23هـ... ،
صدع اآلكام ابنصياع تواتر أحاديث نصف الصاع وإخراج زكاة الفطر ابملال /سامح حممد

الشامي 463 ،ص.
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/3هـ.
صفات الفنت يف السنة النبوية /حممد عبدالرزاق أسود -.دمشق :دار طيبة 1443 ،هـ،
 2022م.
صفة حجة النيب صلى هللا عليه وسلم على اختالف طرقها ومجيع طبقاهتا /أليب العباس

حمب الدين أمحد بن عبدهللا الطربي (ت  694هـ)؛ اعتىن هبا وصححها عمر حممد عمر
عبدالرمحن 1439 ،هـ 2018 ،م 79 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/30هـ.
صفة العمرة من السنة /أبو هاجر بن معروف عبدالرزاق -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية،
 1437هـ 2016 ،م 63 ،ص.
صفة وضوء وصالة النيب صلى هللا عليه وسلم /مقبل بن هادي الوادعي (ت  1422هـ)؛
حتقيق وتعليق أم عبدهللا بنت مقبل الوادعي -.الدوحة :دار اإلمام البخاري 1443 ،هـ،
2021م.
صفوة صحيح البخاري /عبداجلليل عيسى (ت  1401هـ)؛ حتقيق علي عبدالعظيم علي،

صالح عبدالفتاح حممد -.القاهرة :جممع البحوث اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م 3 ،مج.

صفوة امللح يف شرح منظومة البيقوين يف فن املصطلح /حممد بن حممد البديري الدمياطي،
املشهور اببن امليت (ت  1140هـ)؛ حتقيق أمحد صاحل عبدالعزيز -.عمان :دار النور املبني،
 1442هـ 2021 ،م 410 ،ص.
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الصالة الشاملة كما تلقيتها مباشرة عن سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم /سلوى
الشراييب -.مراكش :مجعية احلسىن للعمل اإلحساين واحلماية االجتماعية 1439 ،هـ2018 ،
م 80 ،ص.
صلوا كما رأيتموين أصلي /حممد بن مهدي ظافر العمراين -.صنعاء :دار اآلاثر ،حنو 1440
هـ 2019 ،م.
الصناعة احلديثية عند اإلمام ابن عبدالرب يف كتابة جامع بيان العلم و فضله :دراسة
تطبيقية /حممود عماد عيسى -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 294 ،ص.

(ماجستري).

صور من غرائب حفظ املغاربة واألندلسينی لكتب احلديث والسرية وغريمها من فنون
العلم /حممد السرار -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1439 ،هـ 2018 ،م 288 ،ص.
صورة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم يف سنن الرتمذي /سجاد كرمي اخلزعلي-.
كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
صيام التطوع :دراسة نقدية من خالل الكتب الستة ومقاصد مصنفيها /حممد األمني بن

عبدالرمحن األنصاري -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1442 ،هـ 2021 ،م.

الصيام ورمضان يف رحاب أحاديث خري األانم /جلنة الدعوة اإللكرتونية ،مجعية النجاة
اخلريية -.الكويت :اجلمعية 1436 ،هـ 2015 ،م 47 ،ص.
صيانة احلديث من خالل الضبط عند املتشددين من رجال اجلرح والتعديل /عبدهللا

البوعالوي -.بين مالل :املؤلف 1439 ،هـ 2018 ،م 102 ،ص.
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صيانة الصحيح عن القدح والتجريح :دراسة يف رجال البخاري املتكلم فيهم مبا يوجب
رد روايتهم /ايسر حممد فتحي آل عيد -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ،
 2022م 315 ،ص.
صيغ األمر والنهي يف أحاديث فقه املعامالت من صحيح مسلم وأثرها يف األحكام
الفقهية :دراسة أصولية فقهية مقارنة /فاطمة علي حسين -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
صيغ املبالغة يف احلديث النبوي الشريف :دراسة صرفية داللية /خولة يوسف أبو ذايب-.
الزرقاء :اجلامعة اهلامشية 1434 ،هـ 2013 ،م (حبث مكمل للماجستري).
(ض )
الضرب على الدف يف مروايت السنة /عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 6 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/18هـ 2022 ،م.
الضعفاء /أليب حيي زكراي بن حيي الساجي البصري (ت  307هـ)؛ حتقيق جاسم ايسني
الدرويش ،نضال حممد قمرب -.دمشق :متوز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 472 ،ص.
الضعفاء /أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي (ت  322هـ).
دراسته وحتقيقه ،أو بعضه ،يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
الضعفاء واملرتوكنی /أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت  597هـ)؛ قدم هلا وعرف
هبا نظام حممد صاحل يعقويب -. -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة 1443 ،هـ2022 ،م.
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نسخة نفيسة منقولة من نسخة اإلمام زكي الدين املنذري خبط تلميذه ابن شاد البُشطاري سنة
 649هـ ،ونقل هبوامشها تعقبات املنذري البن اجلوزي...
الضمري املسترت يف صحيح خباري :دراسة وصفية حتليلية /يوسف زهري فروانة -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م 202 ،ص (رسالة جامعية).
ضوء الدراري يف مسموعات أيب عبدهللا خليل الكالري /صنعة خليل الكالري 1443 ،هـ،
 2021م (نسخة إلكرتونية).
ضوابط فهم السنة والعمل هبا /املصطفى السماحي -.ط -.2وجدة :املؤلف 1440 ،هـ،
 2019م 102 ،ص.
ضوابط لتنزيل أحاديث الفنت على الواقع ،ورواايت أحاديث عمر األمم وكالم أهل العلم
عليها /مصطفى حممد مصطفى 52 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/7هـ.
(ط )
طرد الوسواس عن حديث :أمرت أن أقاتل الناس /مسري بن أمحد الصباغ 56 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/7هـ.

طرق أحاديث معجزة سجود اجلمل للنيب صلى هللا عليه وسلم :مجع ودراسة حديثية
فقهية /مصلح بن جزاء احلارثي.
حبث طويل نشر يف جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ،ع 1443( 30هـ2022 ،
م) ص .96-49
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طرق علماء اجلرح والتعديل يف احلكم على الرواة يف عصر التدوين :دراسة استقرائية
تطبيقية /آري عبدالكرمي حممد -.أربيل :جامعة صالح الدين 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
طريق األبرار 20 :حديثًا متلؤها األسرار /عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 108 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/9هـ 2022 ،م.
الطفل اللبيب حلفظ أحاديث احلبيب صلى هللا عليه وسلم -.د .م :موقع البطاقة للبطاقات
اإلسالمية 74 ،ص( .نسخة إلكرتونية ،رأيتها يف عام  1443هـ).
الطفل والرتبية يف احلديث النبوي الشريف /عبدالرمحن عقاوي -.مكناس :املؤلف1435 ،
هـ 2014 ،م 336 ،ص.
طليعة الربهان على أن السنة حمفوظة كالقرآن /سيدي حممد بن أمحد فال البايب العلوي
الشنقيطي -.الدار البيضاء :دارة جنيبويه 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ع)
عارضة األحوذي يف شرح كتاب الرتمذي /أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب (ت 543هـ)
دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

العاطفة يف احلديث الشريف :دراسة موضوعية /حممد فاروق النعسان -.طرابلس الشام:
جامعة طرابلس 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
العايل الرتبة شرح نظم النخبة /أمحد بن حممد الش ُم ِّين احلنفي (ت  872هـ)؛ حتقيق نصر أبو

عطااي -.القاهرة :نور اليقني للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 302 ،ص.
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عبدالرزاق الصنعاين :حديثه وعلله من خالل مصنفه :ختريج ودراسة /حميي الدين سامي
ُكالب -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل للدكتوراه).
عبدهللا بن هليعة املصري ومروايته يف املدونة :دراسة حديثية /حممد سهلي -.املغرب :املؤلف،
 1443هـ 2022 ،م.
األصل :حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية  -دار احلديث احلسنية 1438 ،هـ.
عُ َّدة النبيل يف علم الرجال واجلرح والتعديل /احلسن العلمي -.ط -.2املغرب :معهد الغرب

اإلسالمي 1437 ،هـ 2016 ،م.

عذب املواريد يف رفع األسانيد /أليب العالء إدريس بن حممد املنجرة الكبري (ت  1137هـ)؛

حتقيق عبداللطيف اخلليلي ،احلسني زروق ،العزيز اخلطيب -.املغرب 1441 ،هـ 2020 ،م.

عرض أخبار األصول على القرآن والعقول :كسر الصنم :دراسة نقدية شاملة ألحاديث
الربقَعي (ت  1412هـ)؛ ترمجة وحتقيق سعد رستم[ -.الرايض]:
أصول الكايف /أبو الفضل ُ
دار العقيدة 1435 ،هـ 2014 ،م 2 ،مج.
العرف احلَتيث يف علم مشكل احلديث :دراسة أصولية حديثية /أليب يزيد سليمان بن
َ
صفية -.عمان :دار الفرقان 1443 ،هـ 2022 ،م.
العرف الفياح يف شرح مقدمة ابن الصالح /عبدهللا معرويف؛ ابهتمام عبدالرؤوف غزنوي-.
َ
كراتشي :مكتبة غزنوي.
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العزلة /أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت (ت  388هـ)؛ حتقيق ايسني حممد
السواس -.ط -.3دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ 2022 ،م 264 ،ص.
كتاب أدب وحكمة وموعظة.
ضب املنظوم يف الذب عن سنة املعصوم :قصائد ومنظومات يف نصرة السنة ورد البدعة
الع ْ
َ

وحماربة املنكرات يف األفراح واألتراح /شاعر اجلمعية الشرعية مبصر -.بريوت :دار املقتبس،

 1443هـ 2021 ،م.

عقد الآليل يف األحاديث واملسلسالت والعوايل /حممد بن حممد اجلزري (ت  833هـ)؛
حتقيق أمحد جناح حممد -.القاهرة :دار خري زاد للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 110 ،ص.
عقود الدرر يف مصطلح حتفة الشيخ ابن حجر /حممد بن سليمان الكردي الشافعي (ت

 1194هـ)؛ حتقيق منذر بن سامل الغزايل -.لبنان :نون للدراسات والنشر 1443 ،هـ2021 ،م
يليه :مسوط الدرر يف نظم مصطلح حتفة ابن حجر /نظم حبيب بن يوسف الفارسي العماين
(ت  1329هـ).
العقود اللؤلؤية من األربعنی الرمضانية /حامت حممد شليب 144 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/9هـ.
العالج النفسي اجلمعي يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية من خالل منوذج اخلطوات
األربع التكاملي /نريمني علي محدي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
العالمة الباابين ومنهجه يف كتابه اقرتان النريين يف شرح الصحيحنی /حسن حممد أمني
البنجويين -.إسالم آابد :اجلامعة اإلسالمية العاملية 1421 ،هـ 1999 ،م (ماجستري).
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العالمة احلسن بن عثمان التملي وتقييده لبعض غريب البخاري /عائشة الفىت -.املغرب:
املؤلفة 1436 ،هـ 2015 ،م 134 ،ص.
العالمة احملدث حممد فاخر زائر اإلله آابدي ( 1164 – 1120هـ) /أتليف وتعريب
وحتقيق راشد حسن املباركفوري -.بريوت :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م 233 ،ص.
تليه رسالته :رسالة يف النجاة يف مسائل االعتقاد املستمد من السنة والكتاب.
علل املتون وتطبيقاهتا عند نقاد احلديث /أبو بكر بن حممد بن عيسى التشادي -.الرايض:
دار الصميعي ،حنو  1442هـ 2020 ،م.
العلل املنصوص عليها يف أحاديث األحكام :دراسة أصولية تطبيقية /فايز بن جابر
القرشي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
علم اجلرح والتعديل يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري :أعالمه ومناهجه /عائشة
شهيد -.بين مالل :املؤلفة 1435 ،هـ 2014 ،م 2 ،جـ ( 446ص).
علم احلديث /مرتضى مجال الدين -.ط ،3مزيدة ومنقحة -.كربالء :العتبة احلسينية1440 ،
هـ 2018 ،م 136 ،ص.
علم الراوي مبخالفة غريه له وأثره يف الرواية :دراسة نظرية تطبيقية /مرمي بنت سليمان
العمري -.الرايض :جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2022 ،م( .ماجستري).
علمت فاعمل :أربعون حديثًا يف اقتضاء العلم العمل /أمين الشعبان -.الرايض :دار أنوار
اخلري 1439 ،هـ 2018 ،م 98 ،ص.
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علوم االصطالح بنی اخلطيب البغدادي وابن الصالح وابن حجر :دراسة موازنة يف تطور
القواعد احلديثية /مروة عبداملنصف أبو الوفا -.أسيوط :جامعة األزهر 1443 ،هـ2021 ،
م (دكتوراه).
علوم احلديث يف ثوبه اجلديد على شكل سؤال وجواب /سعادت حسني القامسي
الشويغوين -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2021 ،م.
علوم احلديث يف صحيح البخاري /هونر طاهر الشيخاين -.تكريت :جامعة تكريت1435 ،
هـ 2014 ،م (ماجستري).
علوم احلديث النبوي بثوب جديد :بيان منهج البحث العلمي عند احملدثنی /عبدالسميع
األنيس -.الشارقة :املنتدى اإلسالمي 1443 ،هـ 2021 ،م.
مجعا ودراسة /يوسف
علوم القرآن من خالل اآلاثر الواردة يف مصنف عبدالرزاقً :
بوقطوشة -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م
(دكتوراه).
عمدة األحكام عن سيد األانم صلى هللا عليه وسلم :عمدة األحكام الصغرى /تقي الدين

عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي (ت  600هـ)؛ حتقيق حممد عيد املنصور -.؟ 1443 ،هـ،
 2021م؟.
ومعه :زوائد أحاديث األحكام املتفق عليها من عمدة األحكام الكربى وبلوغ املرام.

عمدة األحكام مما اتفق عليه اإلمامان البخاري ومسلم /عبدالغين بن عبدالواحد اجلماعيلي
املقدسي (ت  600هـ)؛ عين به بديع السيد اللحام -.دمشق :دار البريويت 1442 ،هـ،
 2021م 392 ،ص.
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ومعه مقالة بعنوان :أحاديث األحكام وأهم الكتب املؤلفة فيها /حممد زاهد الكوثري.
عمدة الطالبنی يف شرح األحاديث األربعنی للنووي /عالء الدين علي بن حممد اخلازن (ت
 741هـ)؛ حتقيق حممد سيد أمحد األزهري -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت :دار
البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمدة املسلم من احلديث الشريف ومن صحاح وسنن وأسانيد األئمة احملدثنی اجملمع
عليهم /اختيار وإعداد وتقريب للمعاين عبداحلق الكتاين -.الدار البيضاء :صوماديل1436 ،
هـ 2015 ،م 471 ،ص.
العمل ابحلديث الضعيف عند اإلمام الشافعي :دراسة تطبيقية من خالل كتابه األم /إميان
مصطفى عصفورة -.الكويت :دار فارس 1442 ،هـ 2020 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ؟ 2020 ،م.
العمل ابحلديث الضعيف عند العلماء من احملدثنی والفقهاء عرب قرون األمة اإلسالمية/
عالية عبدهللا ابلطو -.بريطانيا :مركز تكوين للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
أمنوذجا/
عناية سالطنی الدولة العلوية بصحيح البخاري :جمالس اجلامع الصحيح
ً

عبداحلكيم خلفي -.احلسيمة ،املغرب :اجمللس العلمي احمللي 1441 ،هـ 2020 ،م108 ،ص

عناية املصرينی بصحيح البخاري :دراسة حول جهود علماء مصر يف خدمة صحيح
ومساعا وحفظًا وتصني ًفا ونس ًخا وثناء وتربًكا وطباعة /مجع وتصنيف محادة
البخاري قراءة
ً
جابر قناوي -.حمافظة الشرقية ،مصر :مكتبة العلوم واحلكم 1443 ،هـ 2022 ،م؟.
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عوارف املنة يف ترمجة سيدي احممد بن عبدهللا حميي السنة /أليب زيد عبدالرمحن بن عبدالقادر
الفاسي (ت  1096هـ)؛ حتقيق قمر العبدالوي معن -.املغرب :احملقق 1443 ،هـ2022 ،م
عوامل بناء وصيانة العالقات االجتماعية يف ضوء السنة النبوية :دراسة موضوعية /عادل
كرميش -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
العوامل النفسية املؤثرة يف حكم الناقد على الراوي /مسعود حمروس كوين -.بريوت؛ الرايض:
مركز مناء للبحوث والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
(يف مسائل علمية ،وعلم احلديث)
عون الرمحن يف أشراط الساعة وفنت آخر الزمان /مصطفى حممد مصطفى؛ حققه ورتبه أمحد
سعد السماحي 465 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/28هـ.
عون املعبود شرح سنن أيب داود /أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي (ت 1339هـ)؛
عليه تعليقات ابن قيم اجلوزية ،أمحد حممد شاكر ،حممد حامد فقي؛ حتقيق حممد نصر أيب
جبل -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 8 ،مج.
عون املعبود على سنن أيب داود /أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي (ت 1339هـ)؛
حتقيق أمحد علي سليمان ،مصطفي أبو املعاطي -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ،
 2021م 8 ،مج.
(ف)
الفارق بنی السنة والبدعة /عماد الدين زيدان بدوي -.القدس :دار اجلندي 1443 ،هـ،

 2022م؟
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منوذجا/
الفاعلية احلضارية يف السنة النبوية :دراسة يف جتارب األمم السابقة :الكتب التسعة ً
عاصم حممود قبيصي -.أسيوط :جامعة أسيوط 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الفتاوى احلديثية /شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي (ت  974هـ)؛ حتقيق
حممد فاضل جيالين -.إستانبول :مركز جيالين للبحوث العلمية والنشر 1443 ،هـ2021 ،م.
الفتاوى احلديثية /البن حجر اهليتمي؛ حتقيق حممد عبدالسالم شاهني -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 592 ،ص.
الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين /تصنيف أمحد بن عبدالرمحن البنا
الساعايت (ت  1378هـ)؛ حتقيق حسني سليم أسد الداراين (ت  1443هـ) ،مرهف حسني
أسد -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2021 ،م 9 ،مج.
الفتح الرمحاين يف شرح موطأ اإلمام حممد بن احلسن الشيباين (ت  189هـ) /إبراهيم بن
حسني بريي زاده احلنفي املكي (ت  1099هـ)؛ حتقيق أشرف فاروق صادق -.القاهرة:
جامعة القاهرة 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار صلى هللا عليه وسلم /احلسن بن أمحد الرابعي
(ت  1276هـ)؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2022م 4 ،مج.
فتح املبدي بشرح خمتصر الزبيدي :شرح خمتصر صحيح البخاري /عبدهللا بن حجازي
الشرقاوي (ت  1227هـ)؛ حتقيق إبشراف من الناشر -.جدة :دار املنهاج 1443 ،هـ،
 2022م 6 ،مج.
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فتح املبدي شرح خمتصر الزبيدي /عبدهللا بن حجازي الشرقاوي (ت  1227هـ)؛ حتقيق
أويس منصور -.املنصورة :دار اللؤلؤة  1443هـ 2022 ،م 6 ،مج.
وهو شرح على املختصر املسمى التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح.
الفتح املبنی يف األحاديث األربعنی يف وجوب السمع والطاعة لوالة أمور املسلمنی /دغش

بن شبيب العجمي -.الكويت :مكتبة أهل األثر 1443 ،هـ 2022 ،م.

فتح مغاليق البيقونية يف احلديث للمبتدئنی يف علوم احلديث  /املصطفى زمهين -.خنيفرة،

املغرب :املؤلف 1436 ،هـ 2015 ،م123 ،ص.

فتح املوىل النصري بشرح اجلامع الصغري /مشس الدين حممد حجازي بن حممد القلقشندي

الشافعي (ت  1035هـ)؛ حتقيق حممد بن عبدهللا العتييب -.املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم،
 1443هـ 2022 ،م.
(اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير للسيوطي)
فنت الشبهات يف السنة النبوية /حممد عبدالرزاق أسود -.دمشق :دار طيبة 1443 ،هـ،
 2022م.

فتوح العارفنی على منت األربعنی :شرح األربعنی حديثًا النووية /حممد عوض املنقوش-.
القاهرة :دار الرافعي 1440 ،هـ 2019 ،م؟
الفردوس مبأثور اخلطاب /أليب شجاع شريويه بن شهردار الديلمي (ت  509هـ).
حتقيقه ،أو بعضه ،يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
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فصول مهمة يف السنة النبوية /حممد بن علي بن مجيل املطري 39 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/17هـ 2022 ،م.
فضائل السور القرآنية /أجمد حامد الفتالوي -.كربالء :العتبة احلسينية 1440 ،هـ2019 ،
م 67 ،ص.
فضائل القرآن /أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي (ت  224هـ)؛ حققه وشرحه وعلق عليه
مروان العطية -.ط -.3الرايض :اخلزانة األندلسية 1443 ،هـ 2022 ،م 750 ،ص.
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة /حممد بن أيوب بن الضريس (ت
 294هـ)؛ حتقيق ايسر الدسوقي اليماين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
فضائل النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف املصنفات املغربية واألندلسية حىت سقوط
دولة املرابطنی سنة  541هـ /أشواق جاسم الفتالوي -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
فضل األعمال اخلاصة ابملوت واجلنائز /ندا أبو أمحد 64 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/9هـ 2022 ،م.
فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد للبخاري /فضل هللا اجليالين (ت  1399هـ)؛
حتقيق أمحد مشس الدين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
(هو فضل بن أمحد ،الشهري أبمحد علي ،ابن حممد ،املعروف مبحمد علي ،الكانفوري مث
املونكريي ،واشتهر بفضل هللا اجليالين)
فضل التداوي ابلطب النبوي /ندا أبو أمحد 96 ،ص( -.الكتاب اجلامع للفضائل؛ .)47
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/27هـ.
فضل الرمحن يف أوائل أ َُّمات صحيح ابن حبان 60 :حديثًا أول كل كتاب من صحيحه/
علي حسن األزهري 21 ،ص.
ويليه جزء املسلسل ابحملبة وبسورة الصف برواية ابن حبان يف صحيحه.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/20هـ 2022 ،م.
فضل املطر يف القرآن والسنة /حممد أنور مرسال ،املقدمة  1443هـ 2021 ،م 30 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/13هـ.
الفضل واملنة يف أن السالم عليكم ورمحة هللا هو السنة ،أو مدلول السنة يف السالم عليكم
ورمحة هللا /عبدالرمحن بن حممد النتيفي (ت  1385هـ)؛ قرأه وعلق عليه حامت بن حممد فتح
هللا املغريب-.القاهرة :معهد املخطوطات العربية ،النشر الرقمي 1440 ،هـ 2019 ،م.
(يعين التسليم من الصالة)
فضل اليمن وأهلها /ندا أبو أمحد 36 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/21هـ.
فضل يوم الرتوية وعرفة وأحاديث جمموعة خمرجة من األصول /موفق الدين عبدهللا بن أمحد
بن قدامة املقدسي (ت  620هـ)؛ حتقيق أبو حفص العريب -.املنصورة :دار اللؤلؤة1443 ،
هـ 2022 ،م.
فضل يوم عرفة /أليب بكر حممد بن إمساعيل املستملي الوراق (ت  378هـ)؛ اعتىن به رشيد
ترفاس السجلماسي -.املغرب :احملقق 1440 ،هـ 2019 ،م 27 ،ص.
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فقه اإلنكار النبوي يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري /حممد طه إمساعيل آل بيوض
التميمي -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ 2021 ،م.
فقه احلديث عند اإلمام النووي /محيد الداودي -.فاس :مطبعة وراقة بالل 1437 ،هـ،
 2016م 205 ،ص.
فقه احلديث عند القاضي أيب بكر بن العريب املعافري من خالل كتابه القبس /عبدالكرمي
صغريي -.ط -.2املغرب :املؤلف 1436 ،هـ 2015 ،م 204 ،ص.
فقه احلديث :مدخل لعلوم الفهم واإلعمال /سعيد النكر -.الرابط :املؤلف 1437 ،هـ،
 2016م 105 ،ص
فقه السنة على املذهب املالكي /حممد القيايت -.القاهرة :مكتبة املشارق 1440 ،هـ،
 2021م 2 ،مج.
فن إدارة التنافس :دراسة موضوعية أتصيلية يف ضوء السنة النبوية /ورود منري صبيح-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 199 ،ص( .ماجستري).
فهرسة الشيخ عبدالقادر الراشدي (ت  1194هـ) /تعليق وإخراج نصرية عزرودي-.
اجلزائر :خيال للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
فهرسة حممد بن قاسم بن حممد بن علي القيسي القصار (ت  1012هـ)؛ حتقيق عبداجمليد
ِّخيايل -.املغرب :احملقق 1439 ،هـ 2018 ،م 87 ،ص.
يليه:
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 مجع بعض تقاييد القصار الواردة يف مصادر ترمجته.الفهم اجلزئي للحديث النبوي الشريف عند املعاصرين وأثره يف الرواية وأتويلها /مسعود
حمروس كوين -.عمان :اجلامعة األردنية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الفوائد /أليب حممد عبدهللا بن حممد األصبهاين ،املعروف أبيب الشيخ (ت  369هـ) -.مكناس:

مكتبة زاكيوي إخوان 1440 ،هـ 2019 ،م 89 ،ص.
ومعه :الفرائد يف ختريج أحاديث الفرائد /رشيد ترفاس.

الع َكري (ت  332هـ)؛ رواية أيب
فوائد أيب بكر الع َكري /أليب بكر حممد بن بشر َّ
الزنَْربي َ
بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد عنه؛ حتقيق رامز حاج حسن ،حممد بُشرى-.
[املدينة املنورة أو مصر] :مركز البصائر للبحث العلمي 1436 ،هـ 2015 ،م.
الفوائد البهية من األربعنی النووية /هاين الشيخ مجعة سهل؛ اعتىن به فِّرمان هدايت بن
مروادي -.سومطرة اجلنوبية :دار اخلري 1443 ،هـ 2022 ،م.
الفوائد اجلزرية :فوائد تتعلق بصحيح البخاري /مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن
اجلزري (ت  833هـ)؛ قدم له حامد بن أمحد البخاري ،حيي عبدالرزاق الغَواثين -.مانشسرت:
مكتبة قاسم العلوم 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه له :بغية العامل من كالم أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم :وهو أربعون حديثًا من
الصحيحني.
الفوائد الرجالية من كتاب فقه اخلالف /حممد اليعقويب -.النجف :دار الصادقني1438 ،
هـ 2017 ،م 262 ،ص.
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الفوائد العلمية اليت استنبطها بن حجر العسقالين يف فتح الباري من أحاديث صحيح
أمنوذجا /مرمي الكاهية -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية،
البخاري :كتاب مواقيت الصالة
ً
 1440هـ 2019 ،م 54 ،ص.
الفوائد املنتقاة من آخر ترمجة خامتة صحيح البخاري /أمحد كايف -.الرابط :املؤلف1434 ،
هـ 2013 ،م 40 ،ص.
فوز الكرام مبا ثبت يف وضع اليدين حتت السرة أو فوقها حتت الصدر عن الشفيع املظلل
ابلغمام عليه وعلى آله وصحبه واتبعيهم وعلينا معهم أزكى الصالة وأمنى السالم /حممد

قائم بن صاحل السندي (ت  1157هـ)؛ حتقيق حممد حسان رضا املدين العطاري -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 128 ،ص.
يف رحاب األحاديث القدسية /أمحد معبد عبدالكرمي -.القاهرة :مشيخة األزهر :جملس
حكماء املسلمني 1440 ،هـ 2019 ،م.

يف ظالل األنبياء :قصصهم يف القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة /حممد محد الصوايين-.
الرايض :العبيكان للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يف ظالل أنوار حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول
بيننا وبنی معاصيك" /عبدالرمحن سيد عبدالغفار 80 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/15هـ.
يف ظالل أنوار حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :ليس أحد أفضل عند هللا من مؤمن
يعمر يف اإلسالم يكثر تكبريه وتسبيحه وهتليله وحتميده "...احلديث /عبدالرمحن سيد

عبدالغفار 73 ،ص.
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/3هـ.
يف ظالل أنوار حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :مفتاح اجلنة الصالة ،ومفتاح الصالة
الوضوء" /عبدالرمحن سيد عبدالغفار 80 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/15هـ.
يف ظالل حديث النيب صلى هللا عليه وسلم" :هذا اإلنسان وهذا أجله ،وهذا أمله يتعاطى
األمل ،واألجل خيتلجه دون ذلك /"...عبدالرمحن سيد عبدالغفار 93 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/22هـ.
يف ظالل دعاء كان يدعو به النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته يف كل صالة" :وهللا إهنا
لدعائي ألميت يف كل صالة" /عبدالرمحن سيد عبدالغفار 131 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/11هـ.

فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ املرام /صيتة بنت خالد املغلوث 52 ،ص.
من ابب الرخصة يف العرااي إىل هناية ابب الوديعة.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/19هـ 2022 ،م.
فيض الكرمي يف ترمجة وأسانيد شيخ احملدثنی أمحد معبد عبدالكرمي /ختريج صالح الدين
الشامي -القاهرة :املكتبة اخلريية 1443 ،هـ؟ 2022 ،م.
(ق)
قاعدة اجلَب /من إفادات اجملدد الشريازي (ت  1312هـ)؛ تقرير فضل هللا النوري (ت 1327
هـ)؛ دراسة وحتقيق غسان مهدي اخلرسان.
نشرت يف جملة تراث سامراء ع 1442( 4هـ 2021 ،م) ص .263-231
110

(حبث يف سند احلديث الشريف ،وداللته ،وما اتصل به من أحكام ،عند الشيعة)
قاعدة العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وتطبيقاهتا يف شروح صحيح البخاري/
عائشة مهدي صاحل -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
قال رسول هللا :شرح احلديث يف ألف عام /جويل بليشر؛ ترمجة أمحد حممود إبراهيم-.

بريوت :مركز هنوض للدراسات والبحوث 1443 ،هـ 2022 ،م.

قامع الطغيان على منظومة شعب اإلميان لزين الدين املليباري /حممد بن عمر نووي اجلاوي

(ت  1316هـ)؛ اعتىن به قسم املراجعة والتحقيق مبكتبة الرتمسي للرتاث -.إندونيسيا :املكتبة،
حنو  1440هـ.
يليه :املنظومة املسماة هداية األذكياء وحتفة األحياء /للناظم نفسه.
قدم الرسوخ فيما ملؤلفه من الشيوخ /أمحد بن العياشي سكريج؛ حتقيق حممد الراضي كنون
احلسين -.الرابط :دار األمان 1432 ،هـ 2011 ،م 567 ،ص.
قراءات يف وثيقة مكة املكرمة /املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة -.الرابط :املنظمة،
 1440هـ 2019 ،م 54 ،ص.
القرآن الكرمي وهبوامشه جتريد التفسري من صحيح البخاري إحياء لعمل علمي جليل لإلمام
ابن حجر العسقالين رمحه هللا /إعداد وضبط وتعليق علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب-.
عمان :الدار األثرية 1443 ،هـ 2022 ،م.
قرائن الرتجيح أو اجلمع عند اإلمام الطحاوي يف الرواايت املشكلة يف كتابه بيان مشكل
اآلاثر :دراسة تطبيقية.
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درست يف جامعة األزهر أبسوان 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
القصدية وإجراءات التحليل التداويل :كتاب املُفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

منوذجا /نورة سيد أبو اجملد -.بين سويف :جامعة بين سويف 1442 ،هـ2020 ،
للقرطيب ً
م (دكتوراه).
قصص من فيض السنة :جمموعة قصصية لألطفال مستوحاة من أحاديث نبوية هتدف إىل
غرس القيم أبسلوب مشوق /حممود فتحي سفور 13 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/10هـ.
قصص النساء يف األحاديث واآلاثر /أمحد حممد الشرقاوي -.مصر :املؤلف ،اتريخ املقدمة
 1441هـ 2020 ،م.
قضاء الوطر يف نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر /إبراهيم بن إبراهيم اللقاين (ت

1041هـ)؛ حتقيق حممد سامل هاشم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 816ص.
قطع الوتنی ممن حيب السمن ويغبط السمنی /عبدالعزيز بن حممد الصديق الغماري (ت

 1418هـ)؛ حتقيق يوسف الزيدي -.طنجة :سليكي أخوين 1436 ،هـ 2015 ،م158 ،ص
قطعة حديثية خمتارة /املقداد بن عبدهللا السيوري (ت  826هـ)؛ حتقيق عقيل الكفلي.
نشرت يف جملة احملقق ،العراق ،ع 1442( 14هـ 2021 ،م) ص.273-223
قطف الثمر من ترمجة اإلمام البخاري واحلافظ ابن حجر /عبداحملسن علي اجلبوري-.

العراق :مطبعة أمحد 1442 ،هـ 2021 ،م 300 ،ص.
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قطف العناقيد من مثار حسن األسانيد /حممد بن سامل مجل الليل احلضرمي (ت  1346هـ)؛
حتقيق حممد حسن السري مجل الليل -.أم درمان :جامعة أم درمان اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2022م (دكتوراه).
قناديل مضيئة للمتهجد :من أقوال وأفعال النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام

رضي هللا عنهم /حممد انظر بن حممد طاهر -.الكويت :دار إيالف الدولية 1443 ،هـ،
 2022م.
قواعد الرتجيح بنی أقوال النقاد يف التعديل والتجريح :دراسة تطبيقية /ماجد حممد الشيخ
أمحد -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م 374 ،ص( .دكتوراه).
قواعد التمييز بنی السفياننی إذا أمهال يف السند /فهمي أمحد القزاز -.حلب :دار النهج،
 1430هـ 2009 ،م 129 ،ص.
القواعد احلديثية عند اإلمام الشافعي يف كتاب األم /مجع وإعداد مصطفى بن حممد احلسن
الزقُ ِّدي -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله رسالة جامعية).
القواعد التحويلية يف خطب النيب صلى هللا عليه وسلم :دراسة وصفية حتليلية /حسان
حممد اتيه -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 660 ،ص (حبث مكمل
للدكتوراه).
قواعد فهم احلديث عند اإلمام الشافعي /عبدالرمحن حممد موسى نصر -.املدينة املنورة :دار
اإلمام مسلم 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة األردنية 1442 ،هـ 2021 ،م.
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قواعد يف اجلرح والتعديل /عبداإلله بن حممد اجليالين الضالعي -.املنصورة :دار ابن عباس،
 1443هـ 2021 ،م.
(الطبعة األوىل عام  1431هـ).
عرف ربَّه /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي
عرف نفسهُ فقد َ
القول األشبه يف حديث :من َ
(ت  911هـ)؛ حتقيق حممد مصطفى أبو العال ،الشهري حبامد -.طنجة :دار احلديث الكتانية،
 1433هـ 2012 ،م 30 ،ص.
القول اجللي يف حديث الويل /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛
حتقيق رشيد ترفاس -.مكناس :مكتبة زاكيوي إخوان 1441 ،هـ 2020 ،م 52 ،ص.
القول الفائق واحلديث الالئق يف التذكري هبدي خري اخلالئق صلى هللا عليه وسلم /حممد
بن قاسم -.القنيطرة ،املغرب :املؤلف 1440 ،هـ 2019 ،م 250 ،ص.
القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد /أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت
 852هـ)؛ حتقيق عبدهللا موفق عبدهللا العبيدي -.إستانبول :دار األصول العلمية 1443 ،هـ،
 2021م.
قوننة البخاري ومسلم /عمرو بسيوين -.بريوت :دار الروافد الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م
القيم األخالقية يف البيع والشراء وأثرها يف حتقيق األمن :دراسة موضوعية يف السنة النبوية/
عبدالعزيز مسعد خري الدين -.اجليزة :دار األمل 1443 ،هـ 2022 ،م 341 ،ص.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة بروكسل ،غرب إفريقيا 1442 ،هـ.
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القيم اإلسالمية من خالل صحيح اإلمام مسلم وأساليب ووسائل تعزيزها يف اجملتمع:
دراسة أتصيلية /عبدالعزيز بن سعيد احلارثي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2021م (ماجستري).
القيم احلضارية يف العالقات اإلنسانية يف ضوء السنة النبوية :دراسة حتليلية مقارنة من
خالل الكتب التسعة /جنمة موالكية -.قسنطينة :جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية،

 143هـ 2022 ،م (دكتوراه).

قيم الفكر الباين يف آاثر الدكتور يوسف الكتاين [ت  1437هـ] /مجع وترتيب حممد

مصطفى الريسوين -.طنجة :مؤسسة عبدهللا كنون للثقافة والبحث العلمي 1437 ،هـ،
 2016م 88 ،ص.
مقاالت وأحباث وشهادات مبناسبة تكرمي الدكتور يوسف الكتاين مبقر مؤسسة عبدهللا كنون
للثقافة والبحث العلمي ،يوم  14رجب اخلري  1432هـ 17 ،يونيو  2011م.
قيمة الرفق يف املدرسة النبوية وأبعادها الرتبوية الكونية /عبدالعلي بالمني -.املغرب :املؤلف،
 1440هـ 2019 ،م 48 ،ص.
(ك )
الكبائر /حممد بن أمحد الذهيب (ت  748ه)؛ حتقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 256 ،ص.
كتاب اإلمام علي بن املديين ( 234 - 161هـ) إىل اإلمام أمحد بن حنبل (- 164
 241هـ) رمحهما هللا تعاىل /نقله أبو القاسم عبدهللا بن حممد البغوي (ت  317هـ)؛ استخراج
ومجع وترتيب مازن عبدالرمحن البحصلي -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
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كتاب اجلهاد و السري يف صحيح البخاري :دراسة أسلوبية /سعيد رضوان عبدو -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م 351 ،ص( .حبث مكمل لرسالة
الدكتوراه).
كتاب قبول األخبار ومعرفة الرجال أليب القاسم البلخي (ت  319هـ) :دراسة حديثية
نقدية /صالح الدين حممد الشامي -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
الكشف املختصر يف شرح عينية علوم احلديث واألثر يف مصنفات علوم احلديث /نظم
وشرح عبدالعايل معكول -.فاس :املؤلف 1434 ،هـ 2013 ،م 72 ،ص.
الكشف النجيح تكملة مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح /أليب عبدالرمحن رفيق أمحد
بن إقبال أمحد السلفي -.ابكستان؟ 1443 ،هـ 20222 ،م 3 ،مج.
"يتقارب الزمان" /عبدهللا عبدالرحيم حسني.
الكشف والبيان عن تعليل حديث
ُ
حبث طويل نشر يف جملة الرتاث النبوي ع( 10رجب 1443هـ 2022 ،م) ص .201-147
كفاية املغتذي يف شرح جامع الرتمذي /عبداملتني -.بنجالديش :املكتبة العلمية1442 ،
هـ 2021 ،م 4 ،مج.
الكالم املسدد يف رواة موطأ حممد /حممد إدريس بن عبدالعلي النجرامي (ت  1320هـ)؛
حتقيق تسليم الدين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م  392 ،ص.
الكنز الثمنی فيمن أويت أجره مرتنی /بندر بن عبداهلادي الثمايل 21 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/22هـ 2022 ،م.
(واحد وأربعون حديثًا فيمن ضوعف له األجر مرتني أو أكثر)
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كنوز احلكم واألسرار يف قصة الثالثة الذين آواهم الغار /عبدالستار قدور -.دمشق :اليمامة
للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
الكواكب السارية يف أربعنی حديثًا يف فضل الصدقة اجلارية مسندة من خمرجها إىل خري

الربية /حممد ُح ُحود التمسماين -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م.
ومعه له :قطف الثمار الدانية من شرح الكواكب السارية.

الكواكب النريات يف اعتناء اإلمام مسلم ابلشواهد واملتابعات /خالد عبداخلالق العناين-.

املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.

الكوكب األغر نظم خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر /فارس بن أمني احلجري 1440 ،هـ،

 2019م 20 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/4هـ.

كيف بكم :األحاديث واآلاثر يف قوله :كيف بك ،وكيف بكم ،صلى هللا عليه وسلم/
يوسف بن محود احلوشان 1443 ،هـ 2021 ،م (كتاب إلكرتوين).
نسخة أولية من غري ترتيب أو مراجعة.
(ل)
الآللئ املنثورة على حديث :رأيت ريب يف أحسن صورة /عمار عبداجلليل احلوابين -.القاهرة:
مفكرون الدولية للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
اشتمل على حتقيق وختريج للحديث ،ويليه شرح لفقراته ،وفيه العديد من البحوث املهمة يف
العقيدة والفقه والرؤى وفضائل األعمال.
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حلن القول يف علم احلديث /عبدهللا عبد الرسول اإلحقاقي -.بريوت :مؤسسة الوعي
اإلسالمي 1443 ،هـ 2022 ،م.
لطائف املعاين يف تراكيب املباين :دراسة أسلوبية يف أحاديث الرسول حممد صلى هللا عليه
وسلم /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
لطائف الوجدان يف مروايت أيب فارس الوزان :ثبت خمتصر لبعض أسانيد الدكتور إبراهيم
الوزان /مجع وإعداد وترتيب أمحد حسن القاضي 1441 ،هـ 2020 ،م 186 ،ص.
(يف احلديث وغريه)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/6هـ 2022 ،م.
لغة التشبيه واجملاز يف احلديث النبوي :دراسة يف الصحيحنی /خليل حممد أيوب -.إستانبول:

دار ابب العلم 1443 ،هـ 2021 ،م 273 ،ص.

اللفظ النبوي التشريعي بنی الرواية والدراية /عبدالفتاح الزنيفي -.ط -.2الدار البيضاء :دار
املعرفة 1435 ،هـ 2014 ،م 161 ،ص.
اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان /حممد فؤاد عبدالباقي -.صنعاء :دار اآلاثر،

 1440هـ 2019 ،م.
ومعه :عقود اجلمان على اللؤلؤ واملرجان /عبدالكرمي بن أمحد احلجوري.
(م)

مباحث علم احلديث عند اإلمام الشافعي من خالل كتابه الرسالة /يوسف العلمي املروين-.
ط ،2مزيدة ومنقحة -.الدار البيضاء :دار النوادر املغربية 1439 ،هـ 2018 ،م 120 ،ص.
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مباحث يف علوم احلديث /جعفر أمهدي -.الرابط :دار السالم 1438 ،هـ 2017 ،م،
 187ص.
مباحث يف علوم احلديث /عبداحلفيظ دومر -.وجدة :مكتبة الطالب 1437 ،هـ2016 ،
م 113 ،ص.
مباحث خمتلف فيها بنی احملدثنی واألصولينی وأثرها يف استنباط األحكام الفقهية :دراسة
حديثية أصولية فقهية /يعقوب بن عبدهللا -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
املبادئ والقيم الرتبوية املستنبطة من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم /عبدالرمحن سيد
عبدالغفار 258 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/9هـ 2022 ،م.
املرتوكون ومروايهتم عند اإلمام الشوكاين ( 1250 – 1173هـ) يف كتابه نيل األوطار/
ضياء الدين حممود سيد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
منت أحاديث العقيدة يف الصحيحنی /مجع وترتيب أمحد بن تركي املطريي -.الرايض :دار
العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
منت شعب اإلميان /موسى بن عبدهللا املوسى -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ،
 2022م.
اجملتىب من أحاديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم -.ط -.2الرابط :دار أيب رقراق1435 ،
هـ 2014 ،م ،جـ 23 :4ص.
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اجملروحنی من احملدثنی /أليب حامت حممد بن حبان البسيت (ت  354هـ)؛ حتقيق حممد رضوان
خرج األحاديث حممد أنس مصطفى اخلن -.دمشق :مؤسسة الرسالة،
عرقسوسي وآخرين؛ َّ
 1443هـ 2021 ،م 2 ،مج.
جممع البحرين العذبنی جمرد أحاديث الصحيحنی /برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي (ت
 732هـ)؛ دراسة وحتقيق أمحد إمساعيل آل عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس1443 ،
هـ 2022 ،م.
جممع الغرائب ومنبع الرغائب /أليب احلسن عبدالغافر بن إمساعيل الفارسي (ت  529هـ)؛

حتقيق عبدهللا بن انصر القرين وآخرين -.الكويت :شركة دار لطائف للنشر 1443 ،هـ،
 2022م 12 ،جـ يف  7مج.
(معجم جامع لغريب احلديث واألثر)

جممع الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد /صالح الدين خليل بن كيكلدي
العالئي (ت  761هـ)؛ حتقيق عمرو شوقي عبدالعظيم ،عمرو عبدالعظيم احلويين -.عمان:
دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
ومعه:
 ترمجة اإلمام العالئي /لسبطه الربهان القلقشندي (ت  795هـ). شد اليدين على دفع ما نسب إىل الزهري من الوهم يف حديث ذي اليدين /البن زايدصري (ت  975هـ).
ال َـم ْق َ
اجملمع لشروح صحيح البخاري /حممد عبدهللا القاضي -.؟ :دار ابن بشري للبحث والتحقيق،
 1443هـ 2022 ،م؟.
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جمموع إجازات الشيخ عبدالقادر بن مصطفى املشريف ،الشهري بنب عبدهللا السقط املشريف
(ت  1270هـ) /ابعتناء تقي الدين بوكرب؟
جمموع األربعنی أربعنی من أحاديث سيد املرسلنی /يوسف بن إمساعيل النبهاين (ت
1350هـ)؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م،
 512ص.
جمموع رسائل يف فضائل ليلة النصف من شعبان /حتقيق حممد معصوم ابهلل األزهري-.
القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2022 ،م.
وهي:
 مواهب الكرمي املنان يف الكالم على أوائل سورة الدخان وفضائل ليلة النصف منشعبان /جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي (ت  981هـ).
 رسالة يف فضائل ليلة النصف من شعبان /على بن خضر العمروسي ( ت  1173هـ) هداية الرمحن ملا ثبت يف الدعاء املستعمل يف ليلة النصف من شعبان /حممد حبيبهللا الشنقيطي (ت  1363هـ).
 حسن البيان يف ليلة النصف من شعبان /عبدهللا بن حممد الصديق الغماري (ت 1413هـ).
اجملموع من تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم آلايت من القرآن الكرمي /عباس
توفيق 185 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/10هـ.
اجملموع من كتاب الصلة على التاريخ الكبري يف أمساء احملدثنی /أليب القاسم مسلَمة بن
القاسم القرطيب (ت  353هـ)؛ مجع وترتيب وتعليق عبدالعزيز منكور -.املغرب :مؤسسة
الرسالة انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
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يليه جلامعه :التعليقات ِّ
املوصلة لتمام الفائدة من كتاب الصلة.
جمموعة حبوث حديثية /عبدهللا بن برجس آل عبدالكرمي -.بريوت :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
 2022م 264 ،ص.
وهي:
 التسعري :دراسة حديثية فقهية. حديث الكساء رواية ودراية. أحاديث جحد العارية :دراسة نقدية. مصطلح "غري مقنع" عند اجلوزجاين :دراسة استقرائية.جمموعة رسائل علمية يف الفقه واحلديث /سيف النصر علي عيسى -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1441هـ 2020 ،م.305 ،
منوذجا /احلسن أشفري -.أيت ملول :كلية الشريعة،
حماضرات يف أحاديث األحكام :احلج ً
 1441هـ 2020 ،م 356 ،ص.
حماضرات يف علوم احلديث /عبد الصادق بطين -.الرابط :جامعة حممد اخلامس ،كلية
اآلداب 1443 ،هـ 2020 ،م 72 ،ص.
حماور نقد احلديث الشريف :نظمها وكتبها /حممود عيدان الدليمي -.تكريت :دار اإلبداع،
 1443هـ 2021 ،م 200 ،ص.
احملدث شعيب األرنؤوط :جوانب من سريته وجهوده يف حتقيق الرتاث /إبراهيم ال ُكوفَحي-.
عمان :دار البشري 1423 ،هـ 2002 ،م 72 ،ص.
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احملدث الشيخ عبداحلق الدهلوي ومنهجه يف كتابه ملعات التنقيح يف شرح مشكاة
املصابيح :دراسة حتليلية /فريد الدين الندوي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2022م 352 ،ص.
حمدث املغرب اإلسالمي اإلمام أبو العرب حممد بن أمحد القريواين /مصطفى بن أمحد
حنانشة -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
احملدثون يف مصر من الصحابة رضي هللا عنهم ورجال القرن اخلامس والسادس والسابع
اهلجري :نسبهم وسندهم ومروايهتم وأماكن دفنهم /أمحد بن شعيب األبشيهي (ت بعد
 1035هـ)؛ قابله على أصله أمحد مجعة عبداحلميد -.الكويت :مركز املخطوطات والرتاث
والواثئق 1444 ،هـ 2022 ،م.
احملدثون من مجاعة أهل احلديث يف اهلند وجهودهم يف احلديث النبوي :دراسة استقرائية
نقدية /سيد عبداملاجد الغَ ْوري -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ 2021 ،م (أصله
رسالة علمية).
نبواي
حممد صلى هللا عليه وسلم املعلم األول للبشرية :قراءة تربوية عصرية يف ( )50حديثًا ً
من صحيحي البخاري ومسلم /حممد حسن مجعة -.القاهرة :املؤسسة الدولية للكتاب،

 1443هـ 2022 ،م.

املختارات السنية من أحاديث السنن اليومية /خالد بن حممد اليحيا 63 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/22هـ 2022 ،م.
خمتارات من أحاديث الصدقات يف السنن األربع :دراسة وحتليل /حكمت أسعد حممود-.
أربيل :جامعة صالح الدين 1434 ،هـ 2013 ،م (ماجستري).
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خمتارات من نصوص أحاديث األحكام يف فقه مسائل الصيام /حممد علي فركوس -.اجلزائر:
دار العواصم 1443 ،هـ 2022 ،م 552 ،ص.
ومعه ملحق فتاوى الصيام.
خمتصر الرتغيب والرتهيب لقوام السنة األصبهاين /اختصره وخرج أحاديثه وآاثره ايسر

الدسوقي اليماين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.

خمتصر جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسنی حديثًا من جوامع الكلم البن رجب احلنبلي/
اختصره وعلق عليه أمحد فريد -.اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين 1443 ،هـ 2022 ،م؟
خمتصر شرح صحيح مسلم /أمحد بن سعيد بن الشاط البجائي.

دراسته وحتقيقه يف جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة 1443 ،هـ2022 ،
م... ،
خمتصر صحيح البخاري /بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين (ت  733هـ)؛ حتقيق
أمحد إمساعيل آل عبداللطيف -.املنصورة :دار ابن عباس 1443 ،هـ 2022 ،م.
خمتصر يف أحاديث أحكام اجلامع الصحيح مرتب على ترتيب كتب الفقه.
خمتصر كتاب فضل قيام الليل لآلجري /اختصره خالد بن حممد اليحيا 13 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/23هـ 2022 ،م.
خمتصر كتاب مشكالت األحاديث النبوية وبياهنا لعبدهللا القصيمي /اختصار وحتقيق وتعليق
شرف حممود القضاة -.عمان :دار احلامد 1442 ،هـ 2020 ،م.
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خمتصر مقدمة ابن الصالح على طريقة السؤال واجلواب /أنيس بن أمحد مجال -.املدينة
املنورة :دار امليمنة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املختصر الوجيز يف شرح األربعنی حديثًا النووية /أمحد حسن القاضي 40 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/7هـ 2022 ،م.
مداخل تكوين امللكة احلديثية /حممد األطرش -.فاس :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م،
143ص.
(خلصه من رسالته يف الدكتوراه)
مداد األقالم يف األحاديث واألخبار اليت ضعفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا /حممد
جابر األسواين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
املدخل إىل السنن الكربى والصغرى ،أو إحتاف الداين والنائي خبصائص السنن أليب
عبدالرمحن النسائي /عاصم نبيل آل ابعلوي -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2022م.
ومعه للمؤلف نفسه:
ختريج األحاديث الساقطة من الكتابني اليت استدركها احلافظ املزي يف التحفة.
ذكر األحاديث واألسانيد اليت فاتت احلافظ املزي يف التحفة.
التكميل ببيان ما وقع من األخطاء يف طبعيت التأصيل.
مدخل إىل علم علل احلديث /زينب أبو علي -.الرابط :املؤلفة 1432 ،هـ 2011 ،م،
95ص.
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مدخل إىل قراءة اترخيية لألحاديث النبوية /محادة يوسف أبو مسرة -.؟ :مؤسسة جماز الثقافية،
 1443هـ 2022 ،م.
املدخل يف اتريخ السنة /هاين أمحد فقيه -.ط -.2املدينة املنورة :الناشر املتميز :دار النصيحة،
 1443هـ 2022 ،م.
مدخل لدراسة علم مصطلح احلديث :دروس ميسرة يف علم مصطلح احلديث للمبتدئ
واملقتصد /حممد أبو عام -.احملمدية :املتقي برينرت 1437 ،هـ 2016 ،م 64 ،ص.
مدرجات اإلمام الزهري يف الكتب التسعة وآاثرها /خليل بن األزهر الكثريي -.تونس:
جامع الزيتونة 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مذكرة يف علم التخريج وعلم اجلرح والتعديل /عبدالكرمي خلفي -.أكادير :دار العرفان،
 1440هـ 2019 ،م 120 ،ص.
مذكرة يف مدخل لدراسة احلديث /عبدالكرمي خلفي -.أكادير :قرطبة 1439 ،هـ2019 ،
م 144 ،ص.
مراسيل الشيخ الصدوق وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية /اثئر املوسوي -.بريوت :دار
الوالء 1442 ،هـ 2021 ،م 480 ،ص.
مروايت آل البيت يف األحوال الشخصية يف الكتب الستة :دراسة حديثية فقهية /عمر
السيد أمحد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
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مجعا ودراسة /علي بن
مروايت االستعاذة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وبغريه من اآلدمينیً :
فهد أاببطني.
نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية ع( 197ذو القعدة 1442هـ).
مروايت اإلمام أيب احلسن علي بن مسهر (ت  189هـ) رمحه هللا يف الكتب الستة :دراسة
وحتليالً /سرمد فؤاد العبيدي -.عمان :دار أجمد 1443 ،هـ 2022 ،م.
مروايت اإلمام األوزاعي عن عطاء بن أيب رابح يف معاجم الطرباين الثالثة :مجع ودراسة
نقدية /ئوميد حممد عبدالغين -.كويسنجق ،العراق :جامعة كويه 1437 ،هـ 2016 ،م.
(ماجستري).
مجعا ودراسة /مربوك بوزنزن -.اجلزائر :جامعة اجلزائر  -بن
مروايت اإلمام بقي بن خملد ً
يوسف بن خدة 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
مروايت اإلمام سعيد بن املسيب وآراؤه الفقهية من خالل موطأ اإلمام مالك بن أنس:
مجعا ودراسة مقارنة /حممد زكراي حممود صاري -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ،
ً
2021م.
مروايت اإلمام شعبة بن احلجاج يف كتاب العلل الواردة يف األحاديث النبوية لإلمام
الدارقطين /أكرم رضوان فتح هللا -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،جـ.
مروايت اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد الفراء ( 755 – 678هـ) /حتقيق نورة
سليمان احلريب -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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مروايت األمن واألمان يف الكتب الستة :دراسة حديثية فقهية /السيد سليم عبادة -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مروايت التابعي اإلمام علي بن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما يف الكتب التسعة :دراسة
حتليلية /حممد عاصف عباس -.تكريت :جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مروايت السرية النبوية بنی أهل األثر وأهل السري :قواعد وضوابط /حيي عارف -.املغرب:
املؤلف 1436 ،هـ 2015 ،م 77 ،ص.
مروايت الصحايب اجلليل عقبة بن عمرو (أبو مسعود األنصاري) رضي هللا عنه يف الكتب

الستة :دراسة حتليلية /عبدهللا خالد فائز -.أربيل :جامعة صالح الدين 1436 ،هـ2014 ،
م (حبث مكمل للماجستري).

مجعا وختريًا ودراسة /فهدة بنت عبدهللا احلريب -.بريدة:
مروايت العقل يف السنة النبويةً :
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مروايت قيس بن أيب حازم يف الكتب الستة :مجع ودراسة /عبدالعزيز فيصل حقي -.أربيل:
جامعة صالح الدين 1435 ،هـ 2014 ،م (ماجستري).
مروايت من ُرمي ابإلرجاء يف صحيح البخاري :دراسة تطبيقية /إدريس عسكر العيساوي-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1429 ،هـ 2008 ،م 320 ،ص.
مروايت مواضع حجامة النيب صلى هللا عليه وسلم من بدنه الشريف /عالية عبدهللا ابلطو-.
بريطانيا :مركز تكوين للدراسات والنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
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مسالك درء التعارض عن خمتلف احلديث يف فتح الباري :دراسة أصولية /رحيانة اليندوزي-.
مراكش :مكتبة املعرفة 1439 ،هـ 2018 ،م 142 ،ص.
املسالك العلية للحديث املسلسل ابألولية /قطب الدين حممد بن حممد اخليضري (ت 894
هـ)؛ حتقيق نظام حممد صاحل يعقويب -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م 44 ،ص.
مسالك نقد املنت عند نقاد احلديث يف القرن الثالث اهلجري :دراسة نظرية تطبيقية /نبيل
بن أمحد بلهي -.الكويت :اهليئة العامة للعناية بطباعة القرآن والسنة 1443 ،هـ2022 ،م.
مسألة يف مساع احلسن البصري من مسرة بن جندب /أمحد بكر املشتويل 40 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/28هـ 2022 ،م.
املسائل األصولية املختلف فيها بنی احلنفية والشافعية يف ابب السنَّة :دراسة مقارنة:
وذجا /حميي الدين حممد عوامة -.؟ :دار اليسر :دار املنهاج ،حنو
البزدوي وابن السبكي أمن ً
 1443هـ 2022 ،م.
مسك اخلتام فيما رواه الشيخان من أدلة األحكام /عبدهللا بن صاحل العُبيالن -.بريوت:
دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
ِّ
مبختصر النووي (ت
املسلسل ابألولية والكالم عليه /علي بن داود بن العطار ،املعروف
 724هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن حممد سعيد احلسيين -.القاهرة :معهد املخطوطات العربية ،تراثنا
للنشر الرقمي 1443 ،هـ 2022 ،م.
املسلسل ابحملمدين من طريق احلافظ الذهيب /حامت حممد شليب 12 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/21هـ.
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مسلك احملدثنی يف تعصيب جناية اخلرب أبحد الرواة وختليصه من عهدته :دراسة تطبيقية
نظرية /بليغ بن مطهر العطاب -.عمان :مكتبة الغامن 1443 ،هـ 2022 ،م.
مسند اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف رمحه هللا تعاىل /احلسني بن حممد
بن خسرو البلخي (ت  622هـ)؛ حتقيق لطيف الرمحن البهرائجي القامسي -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 1000 ،ص.
مسند اإلمام الشافعي حرب األمة وإمام األئمة اإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي
(ت  204هـ) /حتقيق صالح حممد عويضة -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ،
 2022م 480 ،ص.
املسند اجلامع يف احلدود /ايسر الدسوقي اليماين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1441 ،هـ،
 2020م 496 ،ص.
مسند املقلنیَ /د ْعلَج بن أمحد بن دعلج السجزي (ت  351هـ)؛ حتقيق أمحد رمضان الوراق-.
الكويت :اهليئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما 1443 ،هـ2022 ،
م 3 ،مج.
حوى أكثر من ( )3300حديث.
املسيحيات واإلسرائيليات يف احلديث النبوي /مراد عيشون -.قسنطينة :جامعة األمري
عبدالقادر للعلوم اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
املشتبه من رجال البخاري ومسلم من كتاب منتهى النقول ومشتهى العقول /حتقيق وإعداد

بشرى حدادي 1434 ،هـ 2013 ،م 63 ،ص.
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املشرع املهيأ يف ضبط مشكل رجال املوطأ /حممد أبركان [حممد بن احلسن املزيلي ،ت 868
هـ]؛ مجع وتقدمي عبدهللا حلسايين -.وجدة مكتبة الطالب 1436 ،هـ 2015 ،م 58 ،ص.
مجعا ودراسة /خولة بنت انصر
مشكل أحاديث األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالمً :
العبودي -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مجعا ودراسة /خليل بن مجعان الغامدي -.الرايض :جامعة اإلمام،
مشكل أحاديث اجلهاد ً
 1443هـ 2022 ،م (دكتوراه).
مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق
حسني بن حممود الصادق -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م2 ،مج.
مصطلح احلديث بنی األصولينی واحملدثنی /عبدالرفيع بن الطيب حنفي -.فاس :املؤلف،
 1438هـ 2017 ،م 141 ،ص.
مصطلح ليس ابلقوي عند اإلمامنی البخاري وأيب حامت الرازي :دراسة نظرية تطبيقية /سعاد
بنت سليمان الصقعوب -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
املصطلحات النحوية يف علم احلديث النبوي الشريف :دراسة حتليلية /حسني صبار اللهييب،
حممد صاحل اجلبوري.
حبث نشر يف جملة دايىل للبحوث اإلنسانية مج 2ع 1443( 89هـ 2021 ،م) ص -40
.63
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املصنف /أليب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة (ت  235هـ)؛ حتقيق أسامة إبراهيم حممد-.
ط -.2القاهرة :الفاروق احلديثة للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 15 ،مج.
مضاعفة األجور يف اآلايت القرآنية وأحاديث خري الربية صلى هللا عليه وسلم :بالغة
وإعجازا /سومة حممد سامل -.الزقازيق :جامعة األزهر 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
ً
معاجلات السنة الشريفة لظاهرة احلذف السردي يف القصص القرآين /أمحد ذهيب حسني-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1439 ،هـ 2018 ،م (ماجستري).
معامل الفقه يف الدين عند البخاري إمام احملدثنی /حممد يسري إبراهيم -.القاهرة :دار اليسر،
 1443هـ 2022 ،م.
أمنودجا/
معامل منهج النقد احلديثي عند علماء الغرب اإلسالمي :ابن عبداملالك املراكشي
ً
طارق اعزيبو بوتفاح -.طنجة :سليكي أخوين 1439 ،هـ 2018 ،م 109 ،ص.
معجم السنة الرتبوي :اجلامع لكتب السنة الرتبوية /مجع وتصنيف خالد بن عبدالكرمي
الالحم -.الرايض :املؤلف 1442 ،هـ 2021 ،م 852 ،ص.
معجم شيوخ احلافظ أيب عبدهللا بن منده ( 395 – 310هـ) /عمر بن عبدهللا املقبل-.
السعودية 1438 ،هـ 2017 ،م.
معجم شيوخ القاضي الرامهرمزي (ت  360هـ) /مازن عبدالرمحن البحصلي -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
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معجم املصاحبات اللغوية يف اجلامع الصحيح لإلمام الرتمذي رمحه هللا (275 – 209
هـ) :دراسة يف البنية والداللة /فاطمة حممود الرفاعي -.املنصورة :جامعة املنصورة1442 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
معجم املصطلحات احلديثية /سعيد حليم -.فاس 1443 ،هـ 2021 ،م.
مفاتح ذكر هللا وطمأنينة النفس /خالد بن عبدالكرمي الالحم -.الرايض :املؤلف 1443 ،هـ،
 2022م 31 ،ص.
املفاضلة بنی الرواة عند ابن معنی :دراسة استقرائية حتليلية /عبدالرمحن بن طاهر اليماين-.
الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مفاهيم نبذ العنف ضد النساء يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة :دراسة أتصيلية يف الوقاية
من العنف املبين على النوع االجتماعي من منظور شرعي /مدير املشروع أمحد عبادي؛
تنسيق حممد بلكبري؛ إعداد فريدة زمرد -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1438 ،هـ2017 ،
م 88 ،ص.
مفتاح السنن :سنن ابن ماجه وأيب داود والرتمذي والنسائي /عامل خان -.املنصورة :دار

اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.

مفتاح الصحيحنی /عامل خان -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املفصل يف معرفة رواة أطراف الكتب الستة /أمحد عبدالستار َج ْس َملة -.املنصورة :دار
اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م 13 ،مج.
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مفهوم االجتماع يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف /إدريس مولودي -.فاس :آنفو برانت،
 1438هـ 2017 ،م 115 ،ص.
مفهوم التطهري وقضية تطهري البيت احلرام يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف /إدريس
مولودي -.فاس :آنفو برانت 1438 ،هـ 2017 ،م 91 ،ص.
املقارنة بنی منهجي العيين والكشمريي يف شرحهما لصحيح البخاري يف كتاب الزكاة واحلج
والصوم /زيدان عارف الزيباري -.سكاراي ،تركيا :جامعة سكاراي 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
مقاصد أيب عبيد يف معرفة غرائب أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم دون أحاديث
الصحابة رضوان هللا عنهم /أليب منصور املظفر بن احلسني األرجاين الغزنوي (ت  490هـ)؛

دراسة وحتقيق زبيدة رشيد خلف -.الرمادي :جامعة األنبار 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
املقاصد الشرعية عند ابن العريب من خالل كتابه املسالك شرح موطأ اإلمام مالك /أمحد
حممد عبدالعزيز -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م 170 ،ص( .ماجستري).
مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث /عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح (ت  643هـ)؛

حتقيق صالح حممد عويضة -.ط ،جديدة مزيدة ومصححة -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 376 ،ص.
مقدمة كتاب اجلرح والتعديل الصغرى لعبدالرمحن بن أيب حامت الرازي (ت  327هـ)/
حتقيق حممد بن علي الصومعي -.ط ،جديدة منقحة ومزيدة -....الرايض :الناشر املتميز،
 1443هـ 2022 ،م.
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املالمح الدعوية يف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم عــن بين إسرائيل /عصام رضا
بدران -.كفر الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
امللخص السامي ملروايت الشيخ صاحل بن أمحد الشامي /حممد زايد بن عمر التكلة1443 ،
هـ 2022 ،م.
امللخص للمتحفظنی مما اتصل إسناده من حديث موطأ مالك بن أنس رضي هللا عنه /أليب
احلسن علي بن حممد القابسي (ت  403هـ)؛ حتقيق طه بن علي بوسريح -.تونس دار
سحنون 1443 ،هـ 2022 ،م.
املمتع يف فقه الدعاء /عبدهللا بن محود الفريح -.الرايض :دار العقيدة :اقتداء العلمية الوقفية،
 1443هـ 2022 ،م.
جزء فيه :عشر مقدمات إميانية وتربوية متعلقة ابلدعاء ،أربعون دعاء مع التعليق عليها
وتطبيقاهتا ،موجز أبمساء هللا تعاىل احلسىن ،موجز بعشرين مسألة علمية متعلقة ابلدعاء.
من بالغة القيود واملتعلقات يف احلديث النبوي الشريف /أمحد حممد حممود سعيد -.القاهرة:
مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2022 ،م.
أول دراسة بالغية مستقله للقيود واملتعلقات يف اتريخ العربية.
من أتويالت الفالسفة املنتسبنی إىل اإلسالم للقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة /حسن
كامل إبراهيم -.عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
من روى عن زوجته يف الكتب املسندة والرتاجم /من إفادات نظام يعقويب؛ [إعداد] يوسف
بن محود احلوشان 1443 ،هـ 2022 ،م 25 ،ص.
نسخة أولية من غري ترتيب أو مراجعة.
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جتاوز يل عن أميت ما
من مظاهر رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية من حديث "إن هللا َ
تعمل أو تكلم" /عائشة شهيد -.بين مالل :املؤلفة 1437 ،هـ،
ْ
وسوست به صدورها ما مل ْ
 2016م 90 ،ص.
من النيب صلى هللا عليه وسلم إىل البخاري :دراسة يف حركة رواية احلديث ونقده يف القرون
الثالثة األوىل /أمحد صنوبر -.عمان :دار الفتح 1443 ،هـ 2022 ،م.
منار اإلسالم برتتيب كتاب الوهم واإليهام /عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري (ت

762هـ)؛ حتقيق منال بنت سليمان الفهيد 1443 ،هـ 2022 ،م( .ماجستري)
دراسة وحتقيق وختريج جزء من الكتاب.

منارات السالك لرواايت موطأ مالك :نبذة عنها وعن انتشارها اترخييًا واألسانيد إليها
ومجلة من الواثئق /حممد زايد بن عمر التكلة -.الرايض :دار األلوكة للنشر 1443 ،هـ،
 2022م.
ومعه ابعتناء املؤلف:
 نظم أمساء رواة املوطأ ،للحافظ ابن انصر الدين الدمشقي ،مع شرح خمتصر وتذييلللمحقق.
 تسمية من روى املوطأ عن مالك ،للحافظ األمني هبة هللا بن أمحد األكفاين (ت 524هـ) ،بتعليقات احلافظ حممد بن أيب بكر بن انصر الدين الدمشقي (ت 842
هـ) وتصحيحاته.
 جزء عن الشافعي وكتابه الرسالة ،البن األكفاين. تسمية من روى عن املزين املختصر الصغري من علم الشافعي ،البن األكفاين. -حكاية عن حيي بن حيي الليثي (ت  234هـ) يف آخر ما مسعه من مالك قبل موته.

136

 وصااي اإلمامني مالك والليث بن سعد ليحي بن حيي الليثي أول قدومه إليهما وعندوداعهما يف سفرته األوىل.
 تسمية رجال مالك الذين مساهم يف موطئه ،ألحد ِّاحملدثني املتقدمني ،ومعه مستدرك
للمعتين به.
 معجم موجز لشيوخ مالك يف املوطأ.يف أعلى عنوان الكتاب :جمموع عن املوطآت وغريها.
مناهج الرتجيح العائدة إىل رواة احلديث وتطبيقاهتا عند فقهاء احلنفية /محيد أيت العريب
الرابطي -.املغرب :جملة قطر الندى 1440 ،هـ 2019 ،م 48 ،ص.
مناهج الرتجيح عند حمدثي املغاربة :دراسة وصفية استقرائية /مفتاح رمضان جلهر -.طرابلس
الغرب :جامعة طرابلس 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مناهج تقرير مسائل االعتقاد يف الشروح الستة للبخاري اخلطايب وابن بطال وابن رجب
والكرماين والعسقالين والقسطالين :دراسة مقارنة /أمحد السيد الوليلي -.املنوفية :جامعة
املنوفية 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مناهج احملدثنی يف التصنيف /عبدالعزيز حممد اخللف -.أنقرة :دار سوجناق 1443 ،هـ،

 2022م.
مصدرا)
(دراسة ألشهر مصادر السنة ،عرض ألكثر من 20
ً

مناهج احملدثنی يف دراسة أحاديث الرقائق :دراسة حتليلية /حممود حسني إبراهيم -.املنيا:
جامعة املنيا 1442 ،هـ 2022 ،م 264 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
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منتخب احلبل املتنی يف األذكار واألدعية املأثورة عن رسول رب العاملنی /عبدامللك بن علي
البكري الصديقي (ت  896هـ)؛ حتقيق حممد بن إبراهيم شايب شريف -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه للمحقق :الكنوز يف األدعية واألذكار املستخرجة من سنة النيب املختار صلى هللا عليه
وسلم.
(األصل للمؤلف نفسه)
املنتقى الصحيح يف أسباب النزول /مجع وترتيب علي بن سليمان السلطان -.الرايض :دار
العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :آداب حافظ القرآن مما رواه الشيخان.
املنتقى مما مسعه الضياء املقدسي مبرو /ضياء الدين حممد بن عبدالواحد املقدسي (ت 643

هـ)؛ حتقيق أمحد بن عبدالكرمي جنيب -.الدار البيضاء :دار املذهب 1437 ،هـ 2016 ،م،
 546ص.
(أو أن املقصود :جزء حديثي فيه ما انتقاه من مروايته عن شيخه أيب املظفر السمعاين)
املنتقى من كتاب اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي /انتقاء أيب
العباس أمحد بن أيبك احلسامي ،املعروف اببن الدمياطي (ت  749هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد
بن علي الصومعي -.الرايض :دار الناشر املتميز 1443 ،هـ 2022 ،م.
منتقى من كتاب النَّهي عن اهلجران لإلمام احلافظ أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب
البغدادي (ت  285هـ) /انتقاء مشس الدين حممد بن علي بن طُولون الصاحلي (ت 953
هـ) ضمن كتابه "األحاديث املسموعة يف أحد مدارس احلنفية أو الشافعية أو املالكية أو
احلنابلة"؛ حتقيق وتتميم وتعليق حممد بن عبدهللا السريِّع.
نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق ،ع  1443( 66هـ 2021 ،م).
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منتقى من مسند أيب بكر حممد بن هارون الروايين (ت  307هـ) /انتقاء ضياء الدين حممد
بن عبدالواحد املقدسي (ت  643هـ)؛ حتقيق خالد عبدالعظيم احلويين -.اجليزة :دار األمل،
 1443هـ 2022 ،م.
أعلى العنوان :اجلزء األول منتقى...
منتهى الرغبة يف حل ألفاظ النخبة /أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا اخلرشي [أو اخلراشي]
املالكي (ت  1101هـ)؛ حتقيق حممد السيد عبدالعزيز األزهري -.املنصورة :دار اللؤلؤة،
 1443هـ 2021 ،م 2 ،مج.
(خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر)
منزلة السنة يف الفكر االعتزايل /حسن أمحد اخلطاف -.ماردين :شرفات للنشر 1443 ،هـ،

 2022م.

املنهاج احلديث يف علوم احلديث /شرف حممود القضاة -.ط ،مزيدة ومنقحة -.عمان :دار
احلامد 1439 ،هـ 2018 ،م 237 ،ص.
منهج ابن بشكوال األندلسي (ت  578هـ) يف كتابه غوامض األمساء املبهمة :دراسة
حتليلية /عمرو حممد الطاهر -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
منهج ابن بطال يف أتويل خمتلف احلديث من خالل كتابه شرح صحيح البخاري /مداح
اثمر -.اجلزائر :جامعة اجلزائر ( ،)1كلية العلوم اإلسالمية 1433 ،هـ 2011 ،م (ماجستري).
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منهج ابن رجب احلنبلي يف إيراد احلديث الضعيف واحلكم عليه يف كتابه جامع العلوم
واحلكم /إبراهيم عمر املشاقبة -.عمان :جامعة آل البيت 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث
مكمل للماجستري).
منهج ابن عبدالرب يف فقه احلديث من خالل كتابه االستذكار /رشيد رزقي -.وجدة :مكتبة
قرطبة 1440 ،هـ 2019 ،م 199 ،ص.
منهج االستنباط عند الشيخ عبدالكرمي املدرس من خالل تفسريه مواهب الرمحن يف تفسري
القرآن /مسر فالح حسن -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2018 ،م( .ماجستري).
منهج اإلمام ابن حبان يف الناسخ واملنسوخ دراسة استقرائية من خالل كتابه الصحيح
التقاسيم واألنواع /قاسم عبداحلكيم رشاد -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ،

 2022م (ماجستري).

منهج اإلمام ابن ما ُكوال (هبه هللا بن علي) امللقب ابألمري (ت  470هـ) يف اجلَرح
الزو ْارعة -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 234 ،ص.
والتَّعديلِّ /هيَام حسني َّ
(ماجستري).
منهج اإلمام ابن املنذر يف مشكل احلديث من خالل كتابه األوسط :دراسة مقارنة /أمحد
بن شهاب حامد -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
منهج اإلمام البخاري يف تراجم أبواب صحيحه /نوال عمر ابسعد 403 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/14هـ.
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منهج اإلمام الطحاوي يف دفع التعارض بنی النصوص الشرعية من خالل كتابه شرح
مشكل اآلاثر /حسن بن عبداجمليد خباري -.الرايض :دار امليمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
منهج اإلمام الكوثري يف نقد الرجال /حممد عوامة -.؟ 1443 ،هـ 2021 ،م.
منهج اإلمام مالك يف اجلرح والتعديل :إيضاحات وضوابط /حممد عبدهللا حياين -.القاهرة:
دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م 184 ،ص.

منهج اإلمام مسلم يف خمتلف احلديث من خالل صحيحه /جنوى إبراهيم عليان -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 348 ،ص( .ماجستري).
منهج التثبت يف قبول الرواية واالحتجاج ابخلرب عند علماء احلديث :دراسة أتصيلية
تطبيقية لشرطي العدالة والضبط /عائشة شهيد -.بين مالل :اجمللس العلمي احمللي1434 ،
هـ 2013 ،م 154 ،ص.
منهج الرتبية املعاصرة للصغار يف ضوء السنة النبوية /ملا وديع الرفاعي -.بريوت :جامعة
بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف دراسة تراجم صحيح البخاري /حممد هشام أغبالو-.
املغرب :مركز نبوغ للدراسات واألحباث؛ إربد :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
منهج احلافظ ابن عبدالرب القرطيب يف نقد احلديث /حممد حمرتمي -.فاس :املؤلف1436 ،
هـ 2015 ،م 289 ،ص.
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منهج احلافظ ابن عبداهلادي يف علوم احلديث /شيخة بنت عبدهللا احملارب -.الرايض:
جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
منهج احلافظ البيهقي يف اإلعالل يف السنن الكربى سوى تعارض الرفع والوقف والوصل
مجعا وختريًا ودراسة /صارة بنت هادي الفقيه -.الرايض :جامعة اإلمام1443 ،
واإلرسالً :
هـ 2022 ،م (دكتوراه).
منهج الشيخ شعيب األرنؤوط يف احلكم على األحاديث من خالل مسند اإلمام أمحد بن
حنبل /طه رمضان إبراهيم -.املنوفية :جامعة املنوفية 1440 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
منهج الشيخ حممد بن آدم اإلثيويب يف كتابه شرح سنن النسائي :دراسة حتليلية مقارنة/
أمحد حممد حيي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
منهج املدرسة الكاملية يف دراسة السنة النبوية :دراسة حتليلية /ايسر عبدالواحد قابل-.
املنوفية :جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2021 ،م 402 ،ص( .ماجستري).
منهج املعلمي يف اجلرح والتعديل :دراسة مقارنة /حممد عثمان قرموش -.بريدة :جامعة
القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
املنهج النبوي يف توظيف الطاقات البشرية /حممود البطل -.اجليزة :أصول للنشر1443 ،
هـ؟ 2021 ،م.
املنهج النبوي لتعزيز القيم يف اجملتمع والبناء القيمي االسرتاتيجي :أساليب ومناذج /طارق
الصادق عبد السالم ،حامد عبدالعزيز الشريدة -.عمان :دار اجلنان 1443 ،هـ 2022 ،م
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منهج النقد احلديثي عند اإلمام أيب الوليد الباجي (ت  474هـ) /إبراهيم الساجد-.
املغرب :اجمللة الفكرية للتكامل املعريف 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة حممد اخلامس.
موجز الكالم على عمدة األحكام /منصور بن حممد الصقعوب -.الرايض :دار العقيدة،
 1443هـ 2022 ،م.
املورد األصفى يف علوم حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم وشرف وعظم وكرم /مشس
الرب َشْنسي الشافعي (ت  808هـ)؛ حتقيق العريب الدائز الفرايطي.
الدين حممد بن عبدالرمحن َ ْ
نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.2
موسوعة األحاديث الصحيحة /حممد العناين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ2022 ،
م 12 ،مج.
موسوعة األحاديث القدسية الصحيحة والضعيفة /مجع وترتيب حممد أمحد ُزغدان-.
املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م؟
موسوعة حتتوي على  1854حديث وأثر قدسي صحيح وضعيف وما يغين عن الضعيف من
صحيح السنة.
(الطبعة اليت قبلها احتوت على  1800حديث وأثر قدسي 1439 ،هـ)
املوسوعة الكربى ألطراف احلديث النبوي الشريف /حممد السعيد بن بسيوين زغلول-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 50 ،مج.
موسوعة شاملة تضم أطراف األحاديث النبوية واآلاثر عن الصحابة والتابعني وغريهم املسندة
يف كتب الرواية مصحوبة بتصحيحات العالمة حممد انصر الدين األلباين.
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موطأ اإلمام مالك /رواية حممد بن احلسن الشيباين (ت  189هـ)؛ حتقيق تسليم الدين-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 480 ،ص.
مع احلواشي املفيدة /عبدهللا بن عبدالقادر اداينوي اهلندي.
موطأ اإلمام مالك /رواية حيي بن عبدهللا بن بكري املصري (ت  231هـ).
حتقيقه ،أو جزء منه ،يف جامعة القصيم 1443 ،هـ 2021 ،م.

املوطأ واملدونة :دراسة موازنة وحتليل /علي حممد عز الدين الغرايين -.بنغازي :جممع ليبيا
للدراسات املتقدمة 1441 ،هـ 2020 ،م 108 ،ص.

موقف احلافظ ابن حجر من زايدات ألفاظ متون اإلمام مسلم على اإلمام البخاري فيما
اتفقا عليه /أمحد حسن سعد [أمحد حسن (حممد حبوب) سعد] -.عمان :دار الفاروق،

 1443هـ 2021 ،م.

املؤلفات املنظومة يف علوم احلديث من القرن السابع إىل منتصف القرن الرابع مع دراسة
أشهرها /بدر بن حممد العماش -.شبني الكوم ،مصر :دار األندلس.
مستلة من حولية كلية أصول الدين والدعوة ابملنوفية ع 1431( 29هـ 2010 ،م)
مئة حديث وحديث يف فضل اجلهاد واجملاهدين والرابط واملرابطنی واملنفقنی يف سبيل هللا/
عبدالرزاق املهدي -.إدلب :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
( ن)
النافع يف أحاديث النيب الشافع صلى هللا عليه وسلم :يف الرقائق واآلداب واألخالق
وهتذيب النفس /إبراهيم بن انصر الصوايف -.مسقط :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
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نرباس الوصول إىل أصول علم ختريج أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم /خالد رشيد
اجلميلي -.دمشق :دار العصماء 1442 ،هـ 2020 ،م 448 ،ص.
نثر احلور العنی يف كالم سيد املرسلنی والرؤى املنامية لبعض الصاحلنی /ماهر أمحد سقال-.
مصر :دار اإلميان للمعرفة والنشر 1440 ،هـ 2020 ،م 176 ،ص.
جناح القاري لصحيح البخاري /عبدهللا بن حممد ،امللقب بيوسف زاده ،األماسي احلنفي (ت
1167هـ)؛ اعتىن به جمموعة احملققني؛ إبشراف عبداحلفيظ حممد علي بيضون -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م  31 ،مج.
وتفسرياي.
لغواي
ًّ
أكرب موسوعة شارحة لصحيح البخاري حديثيًّا وفقهيًّا و ًّ
جنم من أعالم علماء السلف يف علماء اخللف :يف ترمجة حمدث املغرب فضيلة الشيخ
العالمة السيد عبدالعزيز بن حممد بن الصديق ( 1418 – 1338هـ) /عبداللطيف بن
عبدالغين جسوس؛ اعتىن به وقدم له عبداملنعم بن عبدالعزيز بن الصديق -.د .م .ن1435 ،
هـ 2014 ،م 213 ،ص.
نزهة األلباب يف معرفة األنواع احلديثية اليت تتداخل مع احلديث الشاذ :دراسة حتليلية
نقدية /خلود حممد زين الدين.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 52ع 1442( 1هـ 2021 ،م) ص .39-22
نزهة الرائض يف ختريج أحاديث الفرائض /زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي (ت 879
هـ)؛ حتقيق حسان بن رشيد بن شهلة -.طنطا :جامعة طنطا 1442 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
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واملهملنی يف اإلسناد /حسن مبارك املطروشي-.
نزهة الفضالء يف متييز الرواة املبهمنی
َ
القاهرة :دار اإلمام الربهباري 1443 ،هـ 2022 ،م.
نزهة النظر شرح خنبة الفكر /أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت  852هـ)؛ حتقيق صالح
حممد عويضة -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 128 ،ص.
نسخة البخاري األصلية ورواايته العليَّة :قراءة يف النسخة املرادية /صالح فتحي هلل-.
ديب :مجية دار الرب 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة علمية).
نسخة أيب عبدهللا املرادي (ت  564هـ) عن ابن سعادة (ت  565هـ) ،من البخاري (ت
 256هـ) إىل ابن قطرال (ت  651هـ) :خمطوطة مراد مال إبسطنبول.
النسمة املبشرة مبعرفة اخلصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة /مجال الدين حممد بن

إبراهيم الغزي (ت  873هـ)؛ حتقيق حممد جاسم الدكيلة -.بريوت :دار املقتبس 1442 ،هـ،
 2021م.

النصرة والتناصر يف ضوء السنة النبوية :دراسة موضوعية /طارق فريد الطييب -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 331 ،ص( .دكتوراه).
نصوص الشعر والشعراء يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف :مجع وتوثيق ودراسة/
احلسني زروق -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1435 ،هـ 2014 ،م 2 ،مج.
مجعا وختريًا
النصوص املنقولة عن كتاب غرائب حديث مالك بن أنس للدارقطينً :
ودراسة /عديل وعصم -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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النظر األصويل عند ابن بطال من خالل كتابه شرح صحيح البخاري /مسرية الرامي -.فاس:
املؤلفة 1434 ،هـ 2013 ،م 160 ،ص.
النظر الفسيح عند مضائق األنظار يف اجلامع الصحيح /حممد الطاهر بن عاشور (ت 1393
هـ)؛ ضبط نصه وعلق عليه وقدم له طه بن علي بوسريح -.تونس :دار سحنون؛ القاهرة :دار
السالم 1443 ،هـ 2021 ،م.
نظرات حول خطب الرسول ورسائله /مجع وترتيب عبدالكرمي اتيف -.مراكش :اجمللس العلمي
احمللي 1430[ ،هـ 2019 ،م] 283 ،ص.
أعمال الندوة السنوية اليت نظمها اجمللس العلمي احمللي ملراكش يوم السبت  29دجنرب 2018م
نعمة الودود يف حل ما قال أبو داود /نعمة هللا األعظمي؛ إعداد تقي الدين بن نعمة هللا-.
ديوبند :مكتبة فيصل.

النفح املسكي مبعجم شيوخ املكي :وهو املعجم الكبري للعالمة املسند أمحد أيب اخلري
العطار املكي اهلندي احلنفي األمحدي ( 1328 – 1277هـ) -.بريوت :دار املقتبس،
 1443هـ 2021 ،م.
مجعا ودراسة /دايكييت أبو
نفي املسمى الشرعي يف أحاديث العبادات من الكتب التسعةً :
بكر -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
النقد احلديثي عند احلافظ ابن رجب احلنبلي من خالل جامع العلوم واحلكم يف شرح
مخسنی حديثًا من جوامع الكلم /مسرية الرامي -.فاس :املؤلفة 1436 ،هـ 2015 ،م،
97ص.
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النقد العقلي ملتون السنة النبوية بنی ضوابط احملدثنی واجتاهات احلداثينی :دراسة تطبيقية
موازنة /عصام مسعود مربوك -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أمنوذجا /حممد
نقد القول العقالين املعاصر يف أحاديث الغيبيات :أحاديث املسيح الدجال
ً
سهلي -.املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
نقش احلجر حلفظ قصار األحاديث يف الصغر /هاين الربعي -.الكويت :دار الظاهرية،
 1443هـ 2022 ،م.
نقض املطاعن املعاصرة يف متون الصحيحنی /عبدالرمحن عبدهللا احلازمي -.الرايض :مجعية
إنسان اخلريية :مركز نرباس للسنة النبوية 1443 ،هـ 2022 ،م.
هناية اآلمال يف كيفية الرجوع إىل علم الرجال /حممد تقي بن حسـني اهلـروي احلائـري (ت
 1299هـ)؛ حتقيق مهدي الرجائي -.كربالء :العتبة احلسينية 1442 ،هـ 2021 ،م.
الزين يف التخفيف عن أيب هلب يوم االثننی.
هناية َّ
ضمن :جمموعة رسائل اتج الشريعة األزهري حممد أخرت رضا خان (ت  1439هـ) /اعتىن
هبا شرياز أمحد ملك النظامي -.اهلند :دار امللك؛ القاهرة :دار أصول الدين 1440 ،هـ،
 2019م.
النهاية يف علم الدراية :شرح اجلمع بنی األلفيتنی :ألفية العراقي وألفية السيوطي يف علم
احلديث /إعداد القسم العلمي مبركز األثر -.اجلزائر :مركز األثر للبحث والتحقيق 1443 ،هـ،
 2021م 700 ،ص.
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هنج الفصاحة احلاوي لقصار كلمات الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم أليب القاسم
إبراهيم ابيندة :دراسة أسلوبية /شيماء حيي احلسناوي -.احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ،
 2021م (ماجستري).
النهضة احلديثية يف عهد السلطان حممد بن عبدهللا وابنه املوىل سليمان /حممد عيسوي-.
وجدة :مكتبة الطالب 1435 ،هـ 2014 ،م 131 ،ص.
نوادر اجملالس :جملس من أمايل احلاكم :أيب أمحد حممد بن حممد احلاكم (ت  378هـ)/
حتقيق جاسم بن حممد الزامل الفجي -.الكويت :غراس للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يليه ابلتحقيق السابق :جملسان من أمايل اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه بن
فورك األصبهاين (ت  410هـ).
النوادر والنتف /أليب الشيخ عبدهللا بن حممد األصبهاين (ت  369هـ)؛ حتقيق حممد مصطفى
الكناين -.املنامة :مكتبة نظام يعقويب اخلاصة؛ بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ،
 2022م.
النور والنرباس يف أحاديث خيار الناس :كتاب يتناول أحاديث اخلريية اليت وردت بلفظ:
خري الناس ،خريكم ،خياركم ،وحنو ذلك /حممد جابر األُسواين -.الكويت :دار أندلسية،

 1443هـ 2021 ،م 160 ،ص.
(قلت :وقد وفقين هللا تعاىل إلعداد (األربعون اخلريية) ،وحتتوي على أربعني حديثًا ورد فيها
لفظ (اخلري) ،وسبق نشره عام  1437هـ)
نور الوحينی يف منهج اإلمام البخاري يف كتابه رفع اليدين :دراسة حديثية يف بيان أن ما
انتصر له البخاري من األحاديث هو أقوى املذهبنی /عبدامللك بسفورت املاجوري

الكوسويف-.؟ :املؤلف 1442 ،هـ 2020 ،م.
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نيل املأرب شرح حديث طلوع الشمس من املغرب /أمين إمساعيل 26 ،ص.
يف أعلى العنوان :األربعون العقدية.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/2/14هـ.
نيل النجاح على غرة الصباح /عبدهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت  1233هـ) -.ط،2

حمققة منقحة -.الدار البيضاء :دار املذهب 1435 ،هـ 2014 ،م 125 ،ص.
وبتحقيق إسلم ولد سيدي حممد 82 ،ص.
(األصل للمؤلف نفسه :غرة الصباح فيما يلزم لطالب معرفة صحيح البخاري من االصطالح
ومن الرتاجم والرجال وغري ذلك)
(هـ)
هجرة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف ميزان النقد احلديثي /إدريس عسكر العيساوي-.
بغداد :املؤلف 1439 ،هـ 2018 ،م.

هداايت الباري على ثالثيات البخاري /نور الدين أبو احلسن علي بن حجازي البيومي (ت
 1183هـ)؛ حتقيق رشيد ترفاس -.مكناس :مكتبة وراقة زاكيوي إخوان 1440 ،هـ2019 ،
م 84 ،ص.
هداية املؤمننی من رايض الصاحلنی /حممد يسري إبراهيم -.القاهرة :دار اليسر 1443 ،هـ،
 2021م.
اهلدي النبوي[ /تنظيم] اجمللس العلمي احمللي لتارودانت -.اترودانت :اجمللس 1440 ،هـ،
 2019م 143 ،ص.
أعمال ندوة نظمها اجمللس العلمي احمللي لتارودانت يوم اخلميس  19يونيو  2014م.
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هدي النيب األمنی يف إقامة أعراس املسلمنی /مسري بن أمحد الصباغ 1443 ،هـ 2022 ،م،
 145ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/19هـ 2022 ،م.
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلمية /مىن بنت سامل ابخلعة 1441 ،هـ 2020 ،م،
 67ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/14هـ.
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف رمضان :فضائل وآداب /عبدهللا بن عبدالرمحن

الشثري -.الرايض :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.

هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء /أمحد بن حممد الصديق الغماري؛

اعتىن به أمحد بن منصور قرطام 1441 ،هـ 2019 ،م.

هالل بن ميمون اجلهين الفلسطيين ومروايته يف السنة النبوية :دراسة نقدية /عمر أمحد
علي ،طارق دحام وهيب.
حبث نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية ،اجلامعة العراقية مج 3ع 1442( 18هـ2021 ،
م) ص .248-231
(و)

الوازع الديين وأثره يف األداء الوظيفي من خالل أحاديث الصحيحنی :دراسة موضوعية/
أمين سيد ترت -.أربيل :جامعة صالح الدين 1435 ،هـ 2014 ،م (حبث مكمل للماجستري).
واسطة العقد الثمنی يف أسانيد الكتب اليت انعقد على صحتها إمجاع املسلمنی ،من رواية
السلطان أيب عنان املريين أمري املؤمننی /أليب عبدهللا حممد أمحد بن مرزوق اخلطيب (ت
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 781هـ)؛ حتقيق عبدالرمحن بن حممد هيباوي -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1443 ،هـ،
 2021م.
الوجيز يف دراسة علم اجلرح والتعديل /أمحد نصري -.الرابط :دار القلم 1437 ،هـ2016 ،
م 198 ،ص.
الوجيز املختصر يف شرح األربعنی حديثًا النووية /أمحد حسن القاضي ،اتريخ املقدمة 1442
هـ 2021 ،م  49ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/7هـ.
وصااي املعلم حممد صلى هللا عليه وسلم :رحلة يف البحث عن املعىن /يزن الرحاحلة-.
مصر :ارتقاء للنشر الدويل 1442 ،هـ 2021 ،م.
الوصااي النبوية /صاحل طه عبدالواحد -.إستانبول :مكتبة الغرابء 1443 ،هـ 2022 ،م.
وصل األحبة أبسانيد حديث احملبة /حمب الدين علي تقي -.مصر :املؤلف 1443 ،هـ،
 2022م.
وصية النيب األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم إىل الصحايب أيب ذر الغفاري رضوان هللا

عليه :دراسة تداولية /حيدر عيدان السعدي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ2021 ،
م (ماجستري).
املشرفة /رفيق محيد السامرائي -.دمشق :دار
الوقاية احلضارية ومحاية األوطان يف السنة َّ
طيبة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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الوالية واألولياء يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية :دراسة مقارنة بنی أهل السنة
والشيعة /أمحد محدان حسانني -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
وما آاتكم الرسول فخذوه :قيم وخلق ودين :معامالت إنسانية من السنة النبوية200 :
حديث مع الشرح املبسط /عصام شاكر -.القاهرة :السراج للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ي )
اليسري يف تقريب التقريب والتيسري /حممد السيد عطية -.اجليزة :دار األمل 1443 ،هـ،
 2022م.
كتاب يف علوم احلديث ،فيه تقريب لتقريب اإلمام النووي وعلوم احلديث لإلمام ابن الصالح
مع زايدات ألنواع احلديث عند اإلمام السيوطي وغريه.
يوم اجلمعة وما جاء فيه من األحاديث واآلاثر :يف فضله وبعض أحكامه وآدابه /مجع
وحتقيق عبد القادر حممود األرانؤوط -.بريوت :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م618 ،ص.
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