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 كتب علوم احلديث
 

 كتب مصطلح احلديث: أوالً
 مقدمة ابن الصالح -١ 

ة اليت ال غىن عنها، علم مصطلح احلديث الذي من العلوم الشرعي
ومن أهم ما أُلّف . فكثرت فيه مؤلفام ،اًالعلماء واهتمام من نال  عناية

مقدمة ابن (املشهور بـ ) معرفة أنواع علم احلديث(يف هذا العلم كتاب 
( لفقيه أيب عمرو عثمان بن عبدالرمحن الشـهرزوري  للحافظ ا) الصالح

، وهو من أحسن ما صنف يف بابه حىت صار عمدةً ملن جاء )هـ٦٤٣ت
 . بعده

 :وميتاز بأنه
 .سهل العبارة -
- بق يف غريه وتعقَّهذَّب فنون علم احلديث، ومجع ما تفر. 
 .عنهميستنبط مذاهب العلماء وقواعدهم من الروايات املنقولة  -
 .يضبط التعاريف -

 .وقد بلغت أنواع علوم احلديث يف كتابه مخسة وستني نوعاً
 :عدة أمورٍ منها) مقدمة ابن الصالح(ويؤخذ على 

عدم الترتيب بني أنواع علوم احلديث، وعذْره أنه أماله شـيئاً   -
 . فشيئاً

 .فيه ما حيتاج إىل تقييد وتنبيه -
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 . تصحيح األحاديث وحتسينهاأَفْتى بإغالق باب االجتهاد يف -
وقد حاز الكتاب من عناية العلماء ما مل يحزه غريه من كتـب   

فال حيصى كم نـاظمٍ لـه   : (العسقالين املصطلح قال احلافظ ابن حجر
 ).ومعارِضٍ له ومنتصرٍ ،ومستدرِك عليه ومقتصرٍ ،رٍـِومختص

وبنـت   اخ، ونور الـدين عتـر،  حممد راغب الطب: وممن حققه
 .ماهر الفحلالدكتور وحققه مؤخراً ، الشاطئ

 :شروحهأهم 
 حماسن االصطالح •

 ائشة بنت الشاطئبتحقيق ع مع املقدمة دار املعارفب طبعللحافظ البلقيين 
 التقييد واإليضاح •

، أسامة بن عبداهللا خيـاط الشيخ حتقيق ودراسة  ،للحافظ العراقي
طبع ). رسالة دكتوراه) (واإليضاحاحلافظ العراقي وكتابه التقييد (بعنوان 

 .بدار البشائر
 النكت على كتاب ابن الصالح •

ربيـع بـن هـادي    الشيخ حتقيق  ،للحافظ ابن حجر العسقالين
 ). رسالة دكتوراه(املدخلي، طبع باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

طارق عوض اهللا نكت العراقي وابن حجر يف كتاب الشيخ وضم  •
سق مع مرتباً لنكت ابن حجر لتت) ابن الصالح مقدمة(واحد مع 

ما املسائل الشائكة ال سي ،تنكيت العراقي، مع التوسع يف التعليق
 .وطبع بدار ابن القيم وابن عفان ،واخلالفية
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  النكت على ابن الصالح •
طبعة  ،)رسالة ماجستري(دراسة زين العابدين بال فريج  ،للزركشي

 .أضواء السلف
• اح من علوم ابن الصالحالشذا الفي 

 .طبعة مكتبة الرشد بالرياض ،لربهان الدين األبناسي 
 :خمتصراته

 إرشاد طالب احلقائق •
ـ لإلمام النووي   ره ـطبع مبكتبة اإلميان باملدينة املنورة، واختص

 ). تدريب الراوي(وشرحه السيوطي يف ) التقريب والتيسري(يف  أيضاً
 اختصار علوم احلديث •

وحققه حممد عبدالرزاق محزة، وشرحه أمحـد   ،ريكثللحافظ ابن 
وطبع مبكتبة املعارف بتحقيق الشـيخ   )الباعث احلثيث(شاكر وعرِف بـ

 .علي حسن
 .لبدر الدين بن مجاعة خمتصر مقدمة ابن الصالح •
 املقنع يف علوم احلديث •

حتقيق عبداهللا اجلـديع، طبـع بـدار فـواز      ،للحافظ ابن امللقن
 .باألحساء

 واخلـويل يف ، العلماء من نظمه كالعراقي يف ألفيته املشهورةومن 
 . )ول يف علوم أحاديث الرسولى األمل والسـأقص(

 

 

٢- ة العراقيألفي 
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كتاب ألفيّـ (اة ة العراقي املسم رة والتـذكرة يف علـوم   ـالتبص
للحافظ زين الدين العراقي من أجود الكتب اليت ألفت يف علوم ) احلديث
علـوم  (نظم فيها املؤلف ، فائقةٌ يف حسنِها ،هافهي فريدةٌ يف فن ،احلديث
، اًوقد حظيت باهتمام العلماء شـرح ، البن الصالح وزاد عليه) احلديث
له عدة طبعات، وطبع مـؤخراً مبكتبـة دار    .وحتشيةً، وتنكيتاً، وتكميالً

 :املنهاج بالرياض، وله شروح عدة منها
 ع وقد وصل فيه إىل قسـم وهو موس، نفسه للعراقيفتح املغيث  •

 الضعيف
 .له أيضاً ولكنه خمتصر شرح التبصرة والتذكرة •
• ة احلديثفتح املغيث بشرح ألفي 

وأكثرها  ،وهو من أحسن الشروح وأوسعها، لسخاوياللحافظ 
انتشاراً بني الدارسني، وأفضل طبعاته الطبعة اهلندية اليت حققها الشـيخ  

اليت بتحقيق الشـيخ عبـدالكرمي اخلضـري،     والطبعة ،علي حسني علي
 .والدكتور حممد آل فهيد

 

• لزكريا األنصاري ة العراقي،فتح الباقي بشرح ألفي. 
 :ومن احلواشي والنكت اليت عليه 
• لقطب الدين اخليضرية العراقي، صعود املراقي يف شرح ألفي. 
• ومل يتمه(البن حجر العسقالين  ،ةالنكت على األلفي(. 
• للسيوطي ،ة العراقي يف علم األثرقطع الدرر يف شرح ألفي. 
• النكت الوفيللبقاعيةة مبا يف شرح األلفي ، 
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 .ماهر الفحل مبكتبة الرشد الدكتورطبع بتحقيق  
 

 الفكر يف مصطلح أهل األثر خنبة -٣
يعترب من أشهر متون مصطلح احلديث على ، وللحافظ ابن حجر

ومن أهم الشـروح   ،الكثريون به شرحاً ونظماً وتعليقاً صغره، وقد اهتم
 :وأشهرها
 .البن حجر نفسهنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  •
 .لعلي القاريشرح خنبة الفكر  •
 اليواقيت والدرر شرح خنبة الفكر  •

 .للمناوي، طبع مبكتبة الرشد بالرياض، وهو من أوسعها وأنفعها
 إمعان النظر يف شرح خنبة الفكر  •

 .وموسع أيضاًجيد  وهو شرح ،حملمد السندي
 شرح خنبة الفكر •

سعد احلميد، طبعته دار علوم السنة بالرياض، وفيـه  للشيخ  
 .أمثلة جيدة

 شرح نزهة النظر •
ابن عثيمني، طبع مبكتبة السنة بالقاهرة، بتحقيق صـبحي  للشيخ 

وأصـله  ، أللبـاين لشـيخ ا معه تعليقات لوالطاليب، رمضان و 
 .حماضرات

 

 كتب احلديث احلسن: ثانياً
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بني أخـذ   وحجيته ال يزال موضوع احلديث احلسن واملقصود به
ت حـديثاً   التعرض له، وال خيلو كتاب يف املصطلح من وردوقد أُفْـرِد ،

 :منها ،مؤلفات مستقلة حوله
 

 دراسة استقرائية نقدية  -احلديث احلسن لذاته ولغريه  -١
ل الدراسات الـيت  فضمن أ ،للدكتور خالد بن منصور الدريس 

ر هذا املصطلح فقد حر ،وأصله رسالة دكتوراه فت يف احلديث احلسن،أُلِّ
الذي أخذ حيزاً كبرياً من أذهان احملدم حتريراً جيداً، والكتاب ثني وكتابا

 .يقع يف مخس جملدات، وننصح طالب العلم باقتنائه
 

مني مبجموع الطرق يف ميـزان االحتجـاج بـني املتقـد    احلسن  -٢
رين واملتأخ 

ثني سليم، طبع بدار الضياء مبصر، أورد فيه مراد بعض احملد لعمرو
وموقـف   ،من هذا املصطلح، وذكر أمثلة من تقوية احلديث الضـعيف 

 .البعض من االحتجاج باحلسن
 

 القول احلسن يف كشف شبهات حول االحتجاج باحلديث احلسن  -٣
وهو خالصة ألجوبة األلباين حول هـذا   ، أيب العينني بن ألمحد

 .املوضوع، وهو من مطبوعات مكتبة اإلمام الذهيب بالكويت
 

  كتب التدليس: ثالثاً
من شروط صحة احلديث االتصال، وملا كان التدليس أحد صور 

فوا فـأَلَّ  ،كشف املدلسـني ببيانه واهتم احملدثون االنقطاع ومظنته، فقد 
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نوا يف املصطلح أنواعه وصيغه وغري ذلـك،  كما بي ،مؤلفات يف أمسائهم
 :ومن املؤلفات احلديثة

ومراتبـه  التدليس يف احلـديث حقيقتـه وأقسـامه وأحكامـه      -١
 واملوصوفون به

 .وهو أوسعها وأفضلها ،مسفر الدميينللدكتور 
 

 لصاحل عومار التدليس وأحكامه وآثاره النقدية -٢
 :ومن الدراسات ذات الصلة

 املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس •
 .طبع بدار اهلجرة باخلربوأصله رسالة ماجستري، و حامت العوين،للشريف   

 سضوابط قبول عنعنة املدل •
 )١٩(وهو حبث موسع وضع فيـه   ،عبدالرزاق الشاجييللشيخ  

 . وقد طبع مبجلس النشر العلمي جبامعة الكويت. ضابطاً
 

 .خلالد القريويت اإلرسال والتدليس أوجه املوافقة واملخالفة •
 .دي املصري تدليس التسوية •

 

 كتب مناهج احملدثني يف احلكم على احلديث: رابعاً
مـن   بناء أحكامهم على األحاديثثني يف احملدهج اإن معرفة من

 .علوم احلديثاملواضيع اهلامة يف 
 :مناهج النقد عموماً عند احملدثني ببيانفات اليت اهتمت ومن املؤلَّ

 

 االستبصار يف نقد األخبار -١
 .مي، وهو من مطبوعات دار أطلس بالرياضرسالة خمتصرة وصغرية للمعل
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 احملدثني مقارناً باملنهج النقدي الغريبمنهج النقد عند  -٢
 .أكرم ضياء العمريللدكتور خمتصر صغري  

 

٣- ة النقد وأهل العصر احلديثأسس نقد احلديث بني أئم 
وأصله مقالة، مث طبـع بـدار الصـميعي     ،حامت العوينللشريف 

 .بالرياض
 

٤- ثني نشأته وتارخيهمنهج النقد عند احملد 
ركة الطباعة العربية السعودية ـاألعظمي، طبع بشحممد  للشيخ 
 . احملدودة

 

 دراسات يف منهج النقد عند احملدثني -٥ 
تكلم فيه عن عدة حماور منها منهج البخاري وابن  ،حملمد العمري

 .يف بابهجيد  وهو ،ومناهج اجلرح والتعديل ،حزم
 

٦- ومتناًثني يف نقد الروايات سنداً حوار حول منهج احملد 
ب صغري عبارة عن سؤال وجوابلعبداهللا الرحيلي، وهو كتي. 

 

٧- ثنيأسباب اختالف احملد 
دين، وهو من طُبع بالدار السعودية جبدة يف جملَّ، خللدون األحدب

ّأوسعها حيث بيثني بناًء على مناهجهم، كما ن فيه أسباب اختالف احملد
 .اح وغريهام عن بعض الكتب كاملستخرجات والصحتكلَّ

 

 كتب نقد املتون عند احملدثني: خامساً
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بـل   ،فقـط مل يقف احملدثون يف قبول احلديث على نقد السند  
تطرقوا لنقد املنت، وهو ال يقل أمهيف فيه األقـدمون  ل، ومل يؤلِّة عن األو

 :مؤلفات متخصصة يف أصوله، ولكن هناك جهود معاصرة منها
 

 مقاييس نقد متون السنة -١
 . وأفضلها وهو من أوسع املؤلفات ،مسفر الدميينللدكتور 

 

نقد املنت احلديثي وأثره يف احلكم على الرواة عند علماء اجلـرح   -٢
 والتعديل

 .ومفيدجيد  خالد الدريس، والكتاب مع صغرهللدكتور 
 

 لصالح الدين األدليب ،منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي -٣
 

  حملمد اجلوايب ،احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي الشريفجهود  -٤
 

اهتمام احملدثني بنقد احلـديث سـنداً ومتنـاً ودحـض مـزاعم       -٥
 .رقني وأتباعهمـاملستش

 .يف رد شبهات املستشرقنيجيد  حملمد لقمان، وهو كتاب
 

 نقد املنت بني صناعة احملدثني ومطاعن املستشرقني -٦
 من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض خمتصر مفيد، لنجم خلف، وهو     

 

 )السنن الكربى(نقد املنت عند اإلمام النسائي يف  -٧
 .رسالة جامعية حملمد الزعيب

 

 أصول منهج النقد عند أهل احلديث -٨
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على شبهة عـدم   ر وفيه ردـعصام البشري، وهو خمتصللدكتور 
عدم وجود منهجية يف اجلرح والتعديل شبهةو ،ثني بنقد املنتعناية احملد. 

 

 كتب أصول التخريج: سادساً
علم التخريج من العلوم املهمة لطالب علم احلديث، فهو وسـيلة  

 ،وتيسري التعامـل معهـا   ،للوصول إىل سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 :ومجع طرق األحاديث إىل غري ذلك من فوائده، ومن املؤلفات فيه

 

 التفريج بأصول التخريجحصول  -١
 .وهو خمتصر صغري، طبع مبكتبة طربية بالرياض ،ألمحد الغماري

 

 أصول التخريج ودراسة األسانيد -٢
وهو أشبه بكتب حممود الطحان، طبع بدار القرآن الكرمي، للشيخ 

 .ف يف التخريج النظريلِّأول كتاب أُ، ويعترب املقررات الدراسية
 

 .حملمد بكارعلم ختريج األحاديث أصوله طرائقه مناهجه  -٣
 

لعبداملهـدي  طرق ختريج حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٤
 .عبدالقادر

 

 التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل -٥
بـدار العاصـمة    ،بع منه اجلـزء األول طُ ،بكر أبو زيدللشيخ 

 . مشوالً وترتيباً يف هذا الباب بالرياض، وهو من أفضل الكتب
 

 طرق ختريج احلديث -٦ 
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سعد احلميد، طبعته دار علوم السنة بالرياض، وهو كتاب للشيخ  
ختصر مفرغ من سلسلة دروس للشيخ، ذكر فيه طرق التخريج بالسند م
 .كما تكلّم فيه عن بعض الكتب املهمة ،وباملوضوع

 

 كشف اللثام عن أسرار ختريج حديث سيد األنام  -٧
لعبداملوجود عبداللطيف، طبعته مكتبة األزهر، وهو كتاب مفيد  

منـاهج الكتـب     وذكر ع فيه املؤلف يف طرق التخريج مع األمثلةتوس
 .قة باملوضوعاملتعلِّ

 

منهج دراسة األسانيد واحلكم عليها ويليـه دراسـة يف ختـريج     -٨
 األحاديث

 .العاين، طبعته دار النفائس لوليد
 

 تيسري دراسة األسانيد للمبتدئني مع أمثلة عملية  -٩
لعمرو بن عبد املنعم، طبعته دار الضياء بطنطا، ويتميز باألمثلـة   

 .التطبيقية اهلامة
 

 .لعلي نايف بقاعيختريج احلديث الشريف  -١٠
 

 كتب غريب احلديث: سابعاً
الكلمات الغريبة اليت حتتـاج  بعض على بعض األحاديث  تشتمل

إىل تبيني، وقد اهتم كثري من العلماء بشرح الغريب، ومن أهم الكتب اليت 
 :اهتمت بغريب احلديث واألثر
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 غريب احلديث  -١
وهو كتاب مسند جيمع غرائب احلديث  م،لقاسم بن سالالإلمام 

مع نوادر املسائل الفقهيوالكتـاب   ،به على مسانيد الـرواة ة املفيدة، رت
 .مطبوع يف أربعة جملدات، وهو من مطبوعات جممع اللغة العربية مبصر

 

 غريب احلديث -٢
طبع جبامعة أم القرى ، وهو مسند أيضاً ،أيب إسحاق احلريبلإلمام 

 .مبكة
 

 غريب احلديث  -٣
ابن قتيبة الدينوري، طبعته دار الكتب العلمية  بـبريوت،  لإلمام 

م فأثبته على نفس املنهج وباإلسناد قدر اإلمكـان  سالع ما أغفله ابن تتب
مع شيٍء مـن أخبـار    ،والشواهد من الشعر ،بذكر االشتقاق واملصادر

وافتتح كتابه بتبيني  ،العرب وأمثاهلا وأحاديث السلف مما يشاكل احلديث
 .األلفاظ الدائرة بني الناس يف الفقه وأبوابه والفرائض وأحكامها

 

 غريب احلديث -٤
وسـار يف   ،ايب، مجع فيه ما فات ابن سالم وابن قتيبةخلطَّالإلمام 

 .وهو من مطبوعات جامعة أم القرى مبكة. كتابه على جهما
 

 الفائق يف غريب احلديث  -٥
 . وهو من مطبوعات دار املعرفة ببريوت. رتبه على احلروف ،للزخمشري  

         

 اموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث  -٦
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مبكـة   أيب موسى األصفهاين، طبعته جامعة أم القـرى للحافظ  
، مجع فيه ما فات اهلروي يف كتابه عن غرييب القرآن واحلـديث،  املكرمة

 .وسلك يف وضعه مسلكه وترتيبه
 

 غريب احلديث  -٧
مجـع  ابن اجلوزي، طبع بدار الكتب العلمية بـبريوت،  للحافظ 

به على احلروف، مع غريب حديث رسول اهللا وأصحابه وتابعيهم، وقد رت
شرح دون إيغال يف التصريف واالشتقاق، لكنه يعترب خمتصـراً لكتـاب   

 .مع زيادات قليلة ،عن غرييب القرآن واحلديثاهلروي 
 

 النهاية يف غريب احلديث واألثر -٨
أشهرها وأمجعهـا؛  ابن األثري، طبع بدار الفكر، وهو من للحافظ 

به حيث مجع ما يف كتاب اهلروي وأيب موسى، وأضاف إليهما الكثري ورت
 .على احلروف

 

 التذييل والتذنيب على اية الغريب -٩ 
، طبعته دار الرفاعي بالرياض، مجع فيه ما فات للحافظ السيوطي 
 .به على احلروف أيضاًورت ،ابن األثري

 

 جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار  -١٠
 للفتين اهلندي، طبع بدار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة، وهو جامع

مرت ،ب أيضاً على احلروفونافع. 
 

 الذيل على النهاية يف غريب احلديث واألثر  -١١
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مع اإلشـارة إىل   ،لعبدالسالم علوش، استدرك ما فات ابن األثري
لروايات مما مل يذكره ابن األثري، وهو من مطبوعات دار ابـن  اختالف ا

 .حزم  ببريوت
 ر لكلمات أحاديث الكتب التسعةاملعجم املفس -١٢

، أصدرته دار اخلري يف الكويت، ويقع طارق بن عوض اهللاللشيخ 
، وهذا الكتـاب معجـم شـامل    )صفحة ٦٣٠(الكتاب يف جملد كبري 

متخصص بتفسري مفردات األحاديث النبوية اليت ورد ذكرها يف كتـب  
سـنن أيب   -صحيح مسـلم   -صحيح البخاري : (احلديث التسعة وهي

ند اإلمام مس -سنن ابن ماجه  -سنن النسائي  -جامع الترمذي  -داود 
، وقد مت إعداده على غرار معـاجم  )سنن الدارمي -موطأ مالك  -أمحد 

اللغة العربية، وذلك بشرح العبارة شرحاً موجزاً، وقد استفاد كثرياً مـن  
، وغريمهـا ) شرح النووي(و) فتح الباري(أشهر شروح هذه الكتب كـ

 .والكتاب ننصح به
 

 كتب التصحيف: ثامناً
ـ معرفة التصحيف يف  ف اإلسناد أو املنت من علوم احلديث اليت أَلَّ

وبعض تلك املؤلفات ال يزال مفقوداً، وممـا هـو    ،ثنيفيها مجع من احملد
 :مطبوع

 

١- ثني تصحيفات احملد 
ورمبا من  ،لعسكري، وهو كتاب كبري جامعأيب هالل اللحافظ  

فني أهم وأوسع الكتب يف املوضوع، ذكر فيه مجلة من أخبار املصح 
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وأوهام العلماء، مث شرح ما يشكلُ من ألفاظ احلديث اليت يقـع فيهـا   
 .التصحيف، وما يصحف أيضاً من أمساء الرواة

 

٢- فني أخبار املصح 
مي للعسكري أيضاً، وهو كتيب صغري احلجم يف ذكر بعض من ر

 . بالتصحيف
 

 ٣- ثني إصالح غلط احملد 
حديثاً فيها ألفاظ حصل فيهـا   )١٤٣(ايب، ذكر فيه خلطَّالإلمام 

 .تصحيف، وهو صغري احلجم
 

 التنبيه على حدوث التصحيف  -٤
محزة األصبهاين، ذكر فيه ما وقع لكبار العلمـاء مـن   للحافظ 

 .التصحيف والتحريف
 

 التطريف يف التصحيف -٥
فيذكر احلـديث   ،به على مسانيد الصحابةرت ،للحافظ السيوطي

 .ووجه التصحيف الذي وقع فيه، وهو من مطبوعات دار الفائز
 

٦- ثني يف مكافحته التصحيف وأثره يف احلديث والفقه وجهود احملد 
ألسطريي مجال، ويتميز هذا الكتاب ببيان األثر يف هذا التصحيف 

 .وفائدة كشفه
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 كتب علم اجلرح والتعديل: تاسعاً
ها شأناً، ومـن  والتعديل من أهم علوم احلديث وأجلِّعلم اجلرح 

 :وشرح ألفاظه وعباراته ومن ذلك ،ف يف ضوابطهاملعاصرين من أَلَّ
 

 شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل  -١
أيب احلسن املأريب، طبعته مكتبة ابن تيمية  بالقاهرة، وهو للشيخ 

 .كتاب نافع ومفيد
 

 اجلرح والتعديلألفاظ وعبارات  -٢
 .عبدالكرمي، طبعته أضواء السلف بالرياض معبد للدكتور أمحد

 

 شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال -٣
 .سعدي اهلامشي، طبع باملطبعة السلفية بالقاهرةللدكتور 

 

 شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة االستعمال -٤
مبكتبة العلوم واحلكـم  باملدينـة    سعدي اهلامشي، طبعللدكتور 

 .املنورة
 

 معجم ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل املشهورة والنادرة -٥
 .لسيد الغوري، وهو كتاب كبري طبع بدار ابن كثري بدمشق

 

 ضوابط اجلرح والتعديل  -٦
 .وهو كتاب خمتصر ونافع ،للدكتور عبدالعزيز العبداللطيف

 

 كتب شروط أئمة احلديث : عاشراً
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سـنن  (و )صحيح مسـلم (و )صحيح البخاري(علوم أن املومن 
من أشهر كتب السنة، وقـد   داود والنسائي وابن ماجه، وأيب )الترمذي

هـذه   بيـان  فـت يف وقد أُلِّ ،كتابهعرف عن بعضهم أن له شروطاً يف 
 : الشروط كتب منها

 

 شروط األئمة الستة -١
راين، طبع بدار الكتب العلمية ـطاهر ابن القيسحممد بن للحافظ 

 .ببريوت
 

 شروط األئمة اخلمسة -٢
أيب بكر احلازمي، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، ومل للحافظ 

 .)سنن ابن ماجه(يذكر ضمنها 
 

 ة يف ذكر الصحاح الستةاحلطَّ -٣
، )مسند أمحد(و )أاملوطَّ(صديق حسن خان، أضاف عليها للعالمة 

علـي   الشيخ وطبع بدار عمار بتحقيق ،دار الكتب العلمية ببريوت طبعته
 .حسن عبد احلميد

 

 فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلثار وحقيقة السنن -٤
، طبع بدار املسلم بالرياض، )بشروط األئمة(البن منده واملعروف 

بل ذكر ضمن أحد فروعـه   ،بشروط األئمة بالتعريفوهو ليس خاصاً 
 .راً عن بعضهاـشيئاً خمتص
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 كتب متفرقة: حادي عشر
 التنكيل ملا يف تأنيب الكوثري من األباطيل -١

عبدالرمحن املعلمي اليماين، طبعته دار الكتب السـلفية،  للعالمة 
 وكان الباعث على تأليفه هو الرد. وهو من الكتب النافعة اجلديرة بالعناية

تأنيب اخلطيب على ما ساقه يف ترمجة أيب حنيفـة  (على كتاب الكوثري 
إىل تأليفه تعصبه لإلمام أيب حنيفـة   دفع الكوثري، والذي )من األكاذيب

ومجوده املذهيب؛ فتعقب ما ذكره اخلطيب البغدادي يف تارخيه يف ترمجـة  
ّيفـة  فدافع عن أيب حن ،من أيب حنيفة أيب حنيفة من الروايات اليت تغض
الطعن يف أئمة السـنة   بل جتاوزه إىل ،وذب عنه، وليته اقتصر على ذلك

مالك  ؛ا، بل طعن حىت يف بعض الصحابة والتابعني واألئمة الثالثةونقَلَته
ف بعـض  وضـع  ،والشافعي وأمحد، وصحح بعض األحاديث الضعيفة

ف وعدم األمانة العلمية، فأَلَّ ،مع ختليطه يف القواعد ،األحاديث الصحيحة
ل للقراء منوذجاً من مغالطاته طبع ه عجللرد عليه، ولكن) التنكيل(املعلمي 
، ذكر فيها مناذج من مغالطات الكوثري وجمازفاته )طليعة التنكيل(باسم 

وجعلها مثانية فروع خمتلفة، وقد انتقد الكوثري هذه الطليعة يف رسـالة  
مضمناً لطليعته، فكان فيه ) التنكيل(مث طبع ) لتأنيبالترحيب بنقد ا(مساها 

الردود الكافية الشافية مع التحقيقات العلمية العقدية واحلديثية وغريها من 
وقد طُبع التنكيل بتحقيق وتعليق الشيخ حممد ناصر الدين . الفوائد النفيسة

 .األلباين
 

 دراسات حديثية  –اإلضافة  -٢
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دار اهلجرة باخلرب، تناول فيه دراسات حممد بازمول، طبعته للشيخ 
 :موضوعات ةحديثية وتضمنت الدراسة مثاني

 .العدالة الدينية يف الرواية احلديثية -
 .حترير املنقول يف الراوي اهول -
 .)الثقات(قاعدة ابن حبان يف كتابه  -
 .مذهب ابن عبدالرب يف التعديل -
 . معرفة أحوال الرواة -
 .لعمل باحلديث الضعيفنبذة عن جماالت ا -
 .تعريف عام بأحاديث األحكام -
 .التخريج ودراسة األسانيد -

إال ، وهذه الدراسة جاءت متنوعة من حيث اإلطالة واالختصـار 
أن مجيعها قد روعي فيها القواعد العامة لكتابة البحث العلمي، وأضافت 

 .دراسات جديدة لعلوم احلديث
 

من الكتب اليت أحسنت يف مجع طرق تدوين احملدثني للسنة النبوية  -٣
 : وننصح باقتنائها

 تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره  •
 .حممد بن مطر الزهراين، طبع مبكتب الصديقللشيخ 

 مناهج احملدثني •
طبعتـه دار علـوم السـنة    . سعد بن عبداهللا آل محيدللشيخ   

 .بالرياض
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 اإلسالم ابن تيمية وجهوده يف احلديث وعلومهكتاب شيخ   -٤
أبرز طبع بدار العاصمة بالرياض، ، للدكتور عبدالرمحن الفريوائي

ـ  ، فيه مكانة شيخ اإلسالم يف احلديث وعلومه رواية ودراية م وقـد قس
 :الدراسة إىل ثالثة أبواب

 .سريته وحياته العلمية: األول
 .إفاداته يف علوم احلديث: الثاين
 ).١٠٣٢(وقد بلغ عددها ، األحاديث واآلثار اليت حكم عليها: ثالثال

 
 
 
 

*******


