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دليلك إىل أكثر من  053كتاب
ةىتءؤنىةىلالتنىالؤءالالل
بالالال

بسم اهلل الرمحن الرحيم

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

احلمد هلل رب العاملني والصال ة والسالم على نبينا محمد وعلى لله وححبه أمجعني  ..أما بعد:
فإنه ال خيفى على كل ذي لب وبصري ة  ،ما للعلم الشرعي من أهمية عظيمة يف حيا ة الفرد املسلم  ،بل ويف

األمة قاطبة  ،وال غرو يف ذلك وال شك  ،فالعلماء هم ورثة األنبياء ومصابيح الدجى  ،وموت العامل ثلمةة يف الةدين
ال يسدها شيء ماختلف الليل والنهار  ،وبالعلم تُنال اخلشية من اهلل وبه يعرف العبد كيف يعبد اهلل على بصري ة .
قال اهلل عز وجةل  إمنةا خيشةى اهلل مةن عبةادع العلمةاء  ، ) (وقةال اهلل عةز وجةل  شةهد اهلل أنةه ال إلةه إال هةو
واملالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم . ) (
وقال جل ذكرع  يرفع اهلل الذين لمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ) (
قال ابن القيم رمحه اهلل  " :اخلشية أخص مةن اخلةوف  ،فةإخل اخلشةية للعلمةاء بةاهلل"( )  ،وقةال رمحةه اهلل "
ولو مل يكن يف العلم إال القرب من رب العاملني وااللتحاق بعامل املالئكة وححبة املأل األعلى  ،لكفةى بةه شةرفاً
وفضالً  ،فكيف وخبري الدنيا واآلخر ة منوط به  ،مشروط حبصوله "( ) .
وقال شيخ اإلسالم – ابن تيمية – رمحه اهلل " وبعة ُد فيبةب علةى املسةلمني بعةد مةواال ة اهلل تعةاىل ورسةوله 
مواال ة املؤمنني  ،كما نطق به القرلخل  ،خصوحاً العلماء الذين هم ورثة األنبيةاء الةذين جعلةهم اهلل لنزلةة النبةوم
يُهتدى بهم يف ظلمات الرب والبحةر  ،وقةد أمجةع املسةلموخل علةى هةدايتهم ودرايةتهم  ،إذ كةل أمةة قبةل مبعةث نبينةا
محمد  فعلماؤها شرارها إال املسلمني  ،فةإخل علمةاءهم خيةارهم  ،فةإنهم خلفةاء الرسةول  يف أمتةه  ،واحمليةوخل
ملامات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا "( ) .
وقد جاءت السنة املطهر ة باحلث على العلم وتعلمه وتعليمةه مةن ذلةك قةول املصةطفى  { : مةن يةرد اهلل بةه
خرياً يفقه يف الدين }( ) .
وقوله  { : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً  ،سلك اهلل به طريقاً من طرق اجلنة  ،وإخل املالئكة لتضةع
أجنحتها لطالب العلم رضاً لا يصنع  ،وإخل العامل ليستغفر لةه مةن يف السةماوات ومةن يف األرو  ،واحليتةاخل يف

( ) فاطر  ،آية (. ) 2
( ) آل عمران  ،آية (. ) 2
( ) اجملادلة  ،آية ( ).
( ) مدارج السالكني (منزلة اخلوف) ط .دار طيبة / ،

.

( ) مفتاح دار السعادة . 02 ،
( ) رفع املالم عن األئمة األعالم (ط  ،زهري الشاويش)  ،ص -

.

( ) رواه البخاري ( ) ؛ مسلم ( .) 0
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املاء  ،وإخل فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلةة البةدر علةى سةائر الكواكةب  ،وإخل العلمةاء ورثةة
جوف
بالالال

األنبياء  ،وإخل األن بياء مل يورثوا ديناراً وال درهماً  ،وإمنا ورثوا العلم فمن أخذع أخذ حبظ وافر }( ) .

مجيللماأجود
معرتننبلت أاأ
قاله اإلمام القرايف املالكي رمحه اهلل عن هةذا احلةديث " :وأمةا التشةبه بالبةدر ففيةه فوائةد:
ومن

الطبعاتأخل العامل يكمل بقدر اتباعه للنيب  ، ألخل النيب هو الشةم
أحدهما:

 ،لقولةه تعةاىل   :إنةا أرسةلنك شةاهداً

ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهلل بإذنه وسراجاً منرياً . ) (
لقولةةه تعةةاىل  :وجعلنةةا سةةراجاً وهاج ةاً  ، ) (وملةةا كةةاخل القمةةر يسةةتفيد ضةةوءع مةةن

والسةةراه هةةو الشةةم

الشم  ،وكلما كثر توجهةه إليهةا كثةر ضةوؤع حتةى يصةري بةدرًا  ،فكةذلك العةامل كلمةا كثةر توجهةه للةنيب
وإقباله عليه توفر كماله  .وثانيتها :أخل العامل متى أعرو عن النيب بكليته كسةف بالةه  ،وفسةد حالةه  ،كمةا
أخل القمر إذا أحيل بينه وبني الشم

كسف  ،خالفاً ملن يزعم أخل العلوم تُتلقى بالتوجه وال حيتاه فيها إىل النبةو ة .

وثالثها :أخل الكوكب مع البدر مطموس ال أثر له  ،وضوء البدر عظيم املنفعةة منتشةر األضةواء  ،منبعةث األشةعة
يف األقطار براً وحبراً  ،وهذا هو شةنخل العةامل  .وأمةا العابةد كالكوكةب حيةث ال يتعةدى نةورع محلةه  ،وال يصةل
نفعه إىل غريع"( ) .
وقال اآلجري – رمحه اهلل – " فما ظنكم – رمحكم اهلل – بطريق فيه لفةات كةثري ة ،وحيتةاه النةاس إىل
سلوكه يف ليلة ظلمء  ،فإخل مل يكن فيه ضياء  ،وإال حتةريوا فقةيا اهلل هلةم فيةه مصةابيح تضةيء هلةم فسةلكوع
على السالمة والعافية ثم جاء طبقات من الناس البد هلم من السلوك فيه فيسلكوا  ،فبينما هم كذلك إذ طُفئت
املصابيح فبقوا يف الظلمة  ،فمةا ظةنكم بهةم ! هكةذ ا العلمةاء يف النةاس  ،ال يعلةم كةثري مةن النةاس كيةف أداء
الفرائا وال كيف اجتناب احملارم وال كيف يعبد اهلل يف مجيع ما يعبدع خلقه إال ببقاء العلماء  .فإذا مات العامل
حتري الناس ودرس العلم لوتهم وظهر اجلهل  ..فإنا هلل وإنا إليه راجعوخل  ..مصيبة ما أعظمها على املسلمني"( ) .

( ) رواه أمحددد وأاددااس السددنن  ،راحددع ادداي ا ددامع  ، 0 / ،وعنددد مسددلم (ومددن كددلي طرييددا ي لددا ددل علمددا كددً ا لددل طرييددا
ا نة).
( ) كورة األحزاس  ،آية -
( ) كورة النبأ  ،آية

.

.

( ) من كتا ل الذخرية (ط .الشيخ محدان آل مكتوم)  ،حتييق حممد حجي - / ،
( ) أخالق العلماء ( ،ط .دار الثبات  ،ص.) 0 - 1
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وأنشد علي  يف هذا املعنى :
بالالال
النةةةةةاس مةةةةةن جهةةةةةة التمثيةةةةةل أكفةةةةةاء

أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهم لدم واألم حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواء

فةةةةةإخل أتيةةةةةت بفنةةةةةر مةةةةةن ذوي نسةةةةةب

فةةةةةةةةةةةةإخل نسةةةةةةةةةةةةبتنا الطةةةةةةةةةةةةني واملةةةةةةةةةةةةاء

مةةةةةةا الفنةةةةةةر إال ألهةةةةةةل العلةةةةةةم إنهةةةةةةم

علةةةةةةةةى اهلةةةةةةةةدى ملةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتهدى أدالء

وقيمةةةةة املةةةةرء مةةةةا قةةةةد كةةةةاخل حيسةةةةنه

وا جلةةةةةةةةةاهلوخل ألهةةةةةةةةةل العلةةةةةةةةةم أعةةةةةةةةةداء

فاطلةةةب لنفسةةةك علمةةاً واكتسةةةب أدبةةاً

()

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

فالنةةةةةاس مةةةةةوتى وأهةةةةةل العلةةةةةم أحيةةةةةاء

وهمة السلف رمحهم اهلل يف طلب العلم شيء عبيب  ،فهةذا علةي بةن عاحةم الواسةطي رمحةه اهلل قةال عنةه
ابن اعني :مسعته يقول " :دفع إليَ أبي مئة ألف درهم  ،قال  :اذهب فال أرى لك وجهاً إال لئة ألف حديث  ،فبال
يف األمصار حتى قال عنه حييى بن جعفر :كاخل جيتمع عندع أكثر من ثالثوخل ألفاً وأخذ عنه اإلمام أمحةد رمحةه
اهلل( )  .فلله درهم ما أعظم همتهم .
والكالم عن أهل العلم والعلماء يطول ذكرع فاحبثه يف مظانه من كتب أهل العلم( ) ،ويكفي من القالد ة
ما أحاط بالعنق واحلر تكفيه من ذلك اإلشار ة !!
وبني يديك أخي الفاضل وريقات ذكرت فيها أهم الكتب وأجود الطبعات لتلك الكتةب( )  ،فةالعلم كةثري
والعمر قصري  ،على حد قول الشاعر:
مةةةةةةةةا أكثةةةةةةةةر العلةةةةةةةةم ومةةةةةةةةا أوسةةةةةةةةعه

مةةةةةةةةةن ذا الةةةةةةةةةذي يقةةةةةةةةةدر أخل جيمعةةةةةةةةةه

إخل كنةةةةةةةةةةةةت البةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةه طالبةةةةةةةةةة ةاً

أنفعةةةةةةةةةةةةةةةةةه

محةةةةةةةةةةةةةةةةةاوالً فةةةةةةةةةةةةةةةةةالتم

وكما قال بن معطي يف الفيته:
وبعةةةةةةةةة ةدُ فةةةةةةةةةةةالعلم جليةةةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةةةدر

ويف قليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةه نفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذ العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

فابةةةةةةةةدأ لةةةةةةةةا هةةةةةةةةو األهةةةةةةةةم فةةةةةةةةاالهم

فاحلةةةةةةةةةا م البةةةةةةةةةاد فيمةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةتتم

فةةةةةةةةةإخل مةةةةةةةةةن يةةةةةةةةةتقن بعةةةةةةةةةا الفةةةةةةةةةن

يضةةةةةةةةةةةةةطر للبةةةةةةةةةةةةةاقي وال يسةةةةةةةةةةةةةتغنى

( ) الذخري  ، / ،وراحع (حامع يان العلم وفضلل ال ن عبدالرب) (ط  ،ا ن ا وزي  ،ص .) 0
( ) روى هذه اليصة الذهيب رمحل ا يف تذكرة احلفاظ  ،اجمللد األول  ،ص

(ط .دار الفكر).

( ) ذكرت أهم الكتا يف طلا العلم وأهميتل يف هذه املذكرة فالرتاحع.
( ) أحسددبًا كددذلي وعلمددي يف هددذا البدداس مزحدداة سددري أبددي اكتشددرت عددص طددالس العلددم املختصددني واكددتفدت كددذلي مددن أطددرطة الشدديخ
عبدالكريم اخلضري (كيف يبين طالا العلم مكتبتل) وأخذت عص تعليياتل  ،وال أبسَ دور طيخنا الشيخ محد ا معة حفظل ا علد
مساعدتل و فادتل ومراحعتل فجزاه ا ك خري يف الدبيا واآلخرة.واملذكرة كرتتا وحتسن شك أفض إذن ا يف ال بعة ا ديدة.
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()
فاهلل اهلل يف احلرص على العلم والصرب عليه وال تن أنه " لنا يُنال العلم براحةة اجلسةم" وهلل در الشةافعي
بالالال

حيث يقول:

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

احةةةةةرب علةةةةةى مُةةةةةر اجلفةةةةةا مةةةةةن معلةةةةةم

فةةةةةةةةةةإخل رسةةةةةةةةةةوب العلةةةةةةةةةةم يف نفراتةةةةةةةةةةه

ومةةةةةةةن مل يةةةةةةةذق مُةةةةةةةر تعلةةةةةةةم سةةةةةةةاعةً

جتةةةةةةةةةر ذل اجلهةةةةةةةةةل طةةةةةةةةةول حياتةةةةةةةةةه

ومةةةةةةن فاتةةةةةةه التعلةةةةةةيم وقةةةةةةت شةةةةةةبابه

فكةةةةةةةةةةةرب عليةةةةةةةةةةةه أربعةةةةةةةةة ةاً لوفاتةةةةةةةةةةةه

وذات الفتةةةةةةةةى واهلل بةةةةةةةةالعلم والتقةةةةةةةةى

()

إذا مل يكةةةةةةةةةوخل ال اعتبةةةةةةةةةار لذاتةةةةةةةةةه

عل اهلل أخل ينفع بهذع الورقات كل من تقع بيدع وأخل جيعلنا وإياكم من أهل العلةم الصةادقني إنةه علةى كةل
شيء قدير  .وحلى اهلل على نبينا محمد وعلى لله وححبه أمجعني.

( ) قال هذه العبارة اإلمام حيي

ن أ ي كثري  ،وأطار ليًا اإلمام مسلم يف اايال يف اس  :أوقات الصالة ا زء الرا ع  ،ص

( ) ديوان الشافعي  ،ص  ،وراحع ا وهر النفيس  ،ص .
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بالالال
كتب يف أهمية طلب العلم وفضله وآدابه
للمتقدمني:
أوالً :كتب
معرتننبلت أاأ ل أجود
-1الطبعات
تذكر ة السامع واملتكلم البن مجاعة (ط .اهلند) أو (ط.دار البشائر بتحقيق العبمي)
 -2جامع بياخل العلم وفضله البن عبدالرب ( ط .دار ابن اجلو ي 2 ،ه).
 -0أدب اإلمالء واالستمالء للسمعاني (ط .أمحد محمود 2 ،ه).
 -4احلث على حفظ العلم  .ألبي هالل العسكري (ط .محمد مطيع احلافظ).
 -5أخالق العلماء  .لآلجري (ط .أضواء السلف).
 -6اجلامع ألخالق الراوي ولداب السامع للنطيب البغدادي (ط .الطحاخل 2 ،ه)أو(ط.محمد عباه اخلطيب 2ه)
 -7فضل علم السلف على علم اخللف البن رجب (ط .دار البشائر  ،حتقيق محمد ناحر العبمي).

ثانياً :كتب للمعاحرين
 -1شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمني  ،وله شرح "العقد الثمني" لعمرو سليم.
 -2اإلجابة املنتصر ة يف حفظ علم املتوخل املنتصر ة لسليماخل العلواخل (ط .دار الوطن).
 -0التعامل لبكر أو يد.
 -4معامل يف طريق طلب العلم لعبدالعزيز السدحاخل.
 -5أدب الطلب للشوكاني.
 -6برنامج عملي للمتفقهني لعبد العزيز قاري.
 -7حفحات من حرب العلماء ألبي غد ة.
 -8أدب التتلمذ لصاحل األمسري.
 -9علو اهلمة حملمد إمساعيل املقدم.
 -13حرمة أهل العلم حملمد إمساعيل املقدم(ط.دار اإلمياخل)
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بالالال

كتب التفسري وعلوم القرآن

 -1تفسري السعدي (ط .ابن اجلو ي 4 ،ه)  ،تفسري الشيخ فيصةل املبةارك (توفيةق الةرمحن 2 ،ه ط .العاحةمة)

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

 ،تفسري اجلاللني وهو منت علمي حباجة إىل مطالعة حواضيه  ،وعليه ملحوظات أفضةلها (ط .دار السةالم) ؛
ألخل فيها ذكر هذع امللحوظات  ،ومن أهم حواشيه( :حاشية الصاوي 4 ،ه  ،حاشية اجلمل 4 ،ه).

 -2تفسري ابن كثري (ط .عامل الكتب بالرياو 15 ،ه وهي أجودها ) أو (ط .دار طيبة 4 ،ه كبار).
ومن أفضل خمتصراته:
أ -املصباح املنري للمباركفوري (ط .دار السالم).
ب -عمد ة التفسري ألمحد شاكر (ط .دار الوفا لصر 0 ،ه).
ه -تيسري العلي القدير للرفاعي (ط .مكتبة املعارف 4 ،ه).
 -0تفسري ابن جرير الطربي واملسمى"جامع البياخل يف تنويل لي القرلخل" (طبعة احللةيب 15 ،ه) أو (ط .دار هبةر ،
26ه) وله تهذيب هذبه اخلالدي.

لالستزادة :
 -1بد ة التفسري لألشقر (ط .السالم) اختصر فيه فتح القدير للشوكاني واقتصر على القول الصحيح.
 -2أيسر التفاسري ألبي بكر اجلزائري (ط .دار العلوم واحلكم – جملد 4ه) وهو تفسري سلفي متوسط.
 -0فتح القدير للشوكاني (ط .عبدالرمحن عمري ة).
 -4معامل التنزيل للبغوي (ط .طيبة 8ه) تفسري سلفي ال خيلو من أحاديث ضعيفة لكنه جيد.
 -5أضةةةواء البيةةةاخل للشةةةنقيطي (ط .املةةةدني 13ه) أو (ط .دار عةةةامل الفوائةةةد7ه) وهةةةو يتوسةةةع يف ليةةةات األحكةةةام
واملسةةائل األحةةولية  .راجةةع  :املسةةائل األحةةولية يف أضةةواء البيةةاخل للشةةيخ السةةدي
جمال

 ،وراجةةع العةةذب الةةنمري مةةن

الشنقيطي يف التفسري (ط .دار عامل الفوائد 5ه بتحقيق خالد السبت).

 -6التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكليب األندل

(ط .املكتبة العصرية يف جملد ضنم) وحتت الطبع طبعةة

أخرى أجود ومحققة.
 -7احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية(ط.و ار ة الشؤوخل اإلسالمية القطرية)
 -8التحريةةر والتنةةوير البةةن عاشةةور (ط .دار سةةحنوخل 12ه) وراجةةع كتةةاب مةةدخل لتفسةةري التحريةةر والتنةةوير البةةن
عاشور والتقريب لتفسري التحرير والتنوير البن عاشور(ط.دار ابن خزمية 2ه) للشيخ محمد احلمد.
راجع:فهرست مصنفات تفسري القرلخل(إعداد مركز الدراسات القرلنية ط.جممع امللك فهد 0ه)
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بالالال
أحكام القرآن:
 -1اجلامع ألحكام القرلخل للقرطيب (طبعة دار الكتب املصرية 2 ،ه أو ط .الرسالة).

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات:
لالستزادة

 -1أحكام القرلخل البن العربي املالكي (4ه  ،ط .البباوي).
 -2أحكام القرلخل للكيا اهلراسي الطربي الشافعي (2ه  ،ط .مصر).
 -0أحكام القرلخل للبصاص احلنفي (0ه  ،ط .اسطنبول).
 -4أحكام القرلخل البن الفرس األندلسي (ط .ابن حزم 0ه  ،رسائل دكتوراع).
 -5أحكام القرلخل للشافعي (ط .عبدالغين عبداخلالق حورتها دار الكتب العلمية 2ه).

إعراب القرآن:
 -1البحر احمليط ألبي حياخل األندلسي (طبعة بوالق  8جملدات بهامشها :النهر املاد من البحر احمليط).
 -2حاشية اجلمل على اجلاللني (ط .مصر 4ه).

علوم القرآن:
قال ابن أبي الدنيا (:وعلوم القرآن ومايستنبط منه حبر الساحل له)اإلتقان 4/612
 -1التح ةبري يف علةةم التفسةةري للسةةيوطي(ط .د.فتحييع د ييق در يييد ف ييق) أو نظمهةةا للزمزمةةي مةةع شةةرح الةةنظم
للحضرمي واملسمى"نهج التيسري"
 -2حاشية ابن قاسم.
 -0مباحث يف علوم القرلخل للقطاخل.
 -4اإلتقاخل يف علوم القرلخل للسيوطي(ط.جممع امللك فهد) أو (ط .أبو الفضل إبراهيم 4ه) ينبغةي لطالةب العلةم أخل
يكثر من الغوص فيه.
 -5التفسري واملفسروخل حملمد حسني الذهيب (ط .مكتبة وهبة 0ه).
لالستزادة:
 -1مقدمةةة التفسةةري لشةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيميةةة (ط .نعةةيم ر ور) شةةرحه ابةةن عثةةيمني رمحةةه اهلل (ط.دار الةةوطن)
وكذلك شرح مساعد الطيار (ط .دار ابن اجلو ي 1ه).
 -2الربهاخل للزركشي (ط .أبو الفضل إبراهيم 4 ،ه).
 -0مناهل العرفاخل للزرقاني (ط .خالد السبت بدار ابن عفاخل 2ه).
 -4فصول يف أحول التفسري للشيخ مساعد الطيار.
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احملرر يف علوم القرلخل للشيخ مساعد الطيار.
-5بالالال

 -6قواعد التفسري للشيخ خالد السبت (ط .ابن عفاخل 2ه).

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعاتالتجويد:
علم
.1التجويد امليسر لعبدالعزيز القارئ
 -1منظومة حتفة األطفال  ،مع أحد شروحها مثل  :فتح األقفال للبمزوري (ط .دار اجلناخل).
 -2اجلزرية  ،مع أحد شروحها مثل :املنح الفطرية لعلي لقاري.
 -0التمهيد البن اجلزري.
 -4الربهاخل يف جتويد القرلخل للقمحاوي (ط .دار الصميعي).
فائد ة  :كتاب جيد (أحكام التالو ة والتبويد امليسر ة) د .عماد مجعة.

علم القراءات:
 -1اإلبانة عن معاني القراءات ملكي أبي طالب القيسي (ط .محيي الدين رمضاخل بدار املنموخل).
 -2القواعد واإلشارات يف أحول القراءات ألمحد احلموي (ط .عبدالكريم بكار بدار العلم).
 -0منبد املقرئني ومرشد الطالبني للبزري (ط .أمحد شاكر).
.4البدور الزاهر ة يف القراءات العشر املتواتر ة ألبي حفص النبار مع شرحه للمعصراوي(ط.و ار ة األوقاف القطريةة
4ه)

تراجم القراء:
 -1معرفة القراء الكبار للذهيب(.ط.مركز امللك فيصل 2ه)
 -2غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري.
 -0البحث واالستقراء يف تراجم القراء للقمحاوي (ط .دار ابن اجلو ي بالقاهر ة 1ه).

الناسخ واملنسوخ:
قال اإلمام مكي بن أبي طالب"ناسخ القرآن ومنسوخه ...علم اليسع لعل معن تعلعد بععدن علعم معن علعوم
الديانة جهله"اإليضاح ص44:
 -1الناسخ واملنسوخ ألبي عبيد القاسم بن سالم (ط .املديفر).
 -2الناسخ واملنسوخ للنحاس (ط .سليماخل الالحم ط.الرسالة0ه).
 -0نواسةةخ القةةرلخل البةةن اجلةةو ي(ط.حسةةني سةةليم أسةةد ط.دار الثقافةةة)أو (ط .محمةةد أشةةرف املليبةةاري) أو (ط.
إبراهيم الالحم حقق يف اجلامعة اإلسالمية).
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النسخ يف القرلخل (ط .مصطفى يد 1ه).
-4بالالال
أجود
معرتننبلت أاأ ل
النزول:
أسباب
الطبعات
قال السخاوي( ...سبب النزول املعتين بشعنه العلماء الفحول)التماس السعد ص26:
 -1أسباب النزول للواحدي (ط .أمحد حقر ورفقاؤع) أو(ط.دار امليماخل بتحقيق ماهر الفحل)
.2العباب يف األسباب للحافظ ابن حبر(ط.عبداحلكيم األني

2ه طبعة دار ابن اجلو ي)

 -.0لباب العقول للسيوطي 1ه .
.4احملرر يف أسباب النزول من خالل الكتب التسعة(ط.دار ابن اجلو ي 2ه)
 -0ححيح أسباب النزول إلبراهيم العلي.

غريب القرآن:
 -1غريب القرلخل للسبستاني (ط .يوسف املرعشلي  ،بدار املعارف).
 -2املفردات يف غريب القرلخل للراغب األحفهاني(ط.حفواخل الداودي بدار القلم)
 -0حتفة األريب يف تفسري الغريب ألبي حباخل األندلسي (ط .أمحد مطلوب).
 -4معبم ألفاظ القرلخل (جممع اللغة العربية بالقاهر ة).
 -5املعبم اجلامع لغريب القرلخل (عبدالعزيز السريواخل).
 -6السراه يف بياخل غريب القرلخل حملمد اخلضريي (ط .جملة البياخل 1ه).

املناسبات بني اآليات والسور:
 -1مراحةةةةد املطةةةةالع يف تناسةةةةب املقةةةةاطع واملطةةةةالع للسةةةةيوطي (ط .دار املنهةةةةاه 1ه)  ،ولةةةةه (تناسةةةةق الةةةةدرر)
و(قطف األ هار).
 -2الربهاخل للغرناطي (ط .سعيد الفاله).
 -0الربهاخل يف تناسب سور القرلخل (ألمحد إبراهيم الثقفي 2ه).

مشكالت القرآن:
 -1وضح القرلخل يف بياخل مشكالت القرلخل للنيسابوري.
 -2فتح الرمحن بكشف ما يلتب

يف القرلخل لزكريا األنصاري.

 -0مشكالت القرلخل حملمد أنور الكشمريي.
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بالالال
املتشابه اللفظي:
 -1مالك التنويل للغرناطي  077لية  ،بناع على كتاب اإلسكايف (در ة التنزيل).

معرتننبلت أاأ ل أجود
تشابه القرلخل البن املناوي.
-2الطبعات

.0املنشابه اللفظي يف القرلخل الكريم وأسرارع البالغية لصاحل الشثري(ط.جممع امللك فهد 1ه)

املبهمات يف القرآن:
 -1التعريف واإلسالم من األعالم للسهيلي (ط .مرواخل الظفريي).
 -2تفسري مبهمات القرلخل للبقليين 2ه .

علم رسم املصحف:
.1املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ألبي عمرو الداني(حتقيق محمد دهماخل)
.2عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاحد للشاطيب وهي قصيد ة نظم فيها مسائل املقنع وعدد أبياتها 299بيت
.0مورد الظمآخل يف رسم وضبط القرلخل(نظم) ألبي عبداهلل اخلرا .
.4جامع البياخل يف معرفة رسم القرلخل لعلي اهلنداوي استفاد لا يف مورد الظمآخل.
.5رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية لغامن قدوري احلمد.
.6خمتصر التبيني هلباء التنزيل ألبي داود سليماخل بن جناح مع ذيله أحول الضبط(دراسةة وحتقيةق أمحةد شرشةال
ط.جممع امللك فهد 2ه)
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كتب السنة النبوية  :احلديث

ال مةن أحةحاب
ال مةن أحةحاب احلةديث فكنمنةا رأيةت رجة ً
أجود" إذا رأيةت رجة ً
الشةافعي :
قةال اإلمةام
معرتننبلت أاأ ل
الطبعات
اهلل  فبزاهم به خرياً حفظوا لنا األحل فلهم علينا الفضل ".
رسول
 -1األربعوخل النووية " هلا طبعات وشروح كثري ة" مع يادات ابن رجب (جامع العلوم واحلكةم  ،ط .الرسةالة) ثةم
جوامع األخبار للسعدي (ط .الوطن).
 -2عمةةد ة األحكةةام (ط .األرنةةاؤوط) مةةع شةةرح هلةةا مثةةل :إحكةةام اإلحكةةام البةةن دقيةةق العيةةد (ط .املنرييةةة 4ه
أوط.أمحد شاكر) أو تيسري العالم للبسام (2ه ،ط .العاحمة) أوكشف اللثام للسفاريين(ط.دار النةوادر5ه)
أو اإلعالم بفوائد عمد ة األحكام البن امللقن (ط .املشيقح 13ه).
 -0بلوغ املرام (ط .الزهريي) أو (ط .طارق عوو اهلل) مع شرح له مثل :سبل السالم للصنعاني (ط.طةارق عةوو
اهلل 5ه) أو توضي األحكام للبسام (6ه – ط .مكتبة األسةدي).أومنحةة العةالم لعبةداهلل الفةو اخل(ط.دار ابةن
اجلو ي 7ه)
لالستزادة:
 -1املنتقى للمبد ابن تيمية (ط .طارق عوو اهلل) مع شرحه نيل األوطار (ط .طارق عوو اهلل).
 -2تقريب األسانيد للعراقي مع شرحه طرح التثريب للمؤلف نفسه (ط .األ هرية 4/8ه).
 -0شرح السنة للبغوي (ط .املكتب اإلسالمي 16ه).
 -4سنن البيهقي (ط .اهلند 13ه).

مصطلح احلديث:
 -1البيقونية مع أحد شروحها مثل شرح املشاط أو ابن عثيمني أو طارق عوو اهلل.
 -2الننبة البن حبر  ،أو نظمها للصنعاني  ،قصب السكر (ط .دار السالم).
 -0اختصار علوم احلديث البن كثري (ط .أمحد شاكر) أو املوقظة للذهيب (ط .أبو غد ة).
 -4تدريب الراوي للسيوطي (ط .طارق عوو اهلل 0ه)  ،أو فتح املغيث للسناوي (ط .دار املنهاه).
لالستزادة:
 -1مقدمة ابن الصالح  .وعليها شروح وحواش ومنظومات واختصارات كثري ة جداً  ،ومن أفضلها :النكت علةى
ابن الصالح البن حبر (ط .الراية 2ه).
 -2ألفية العراقي (ط .دار املنهاه) أو ألفية السيوطي (ط .أمحد شاكر) واألوىل أفضل.
 -0احملدث الفاحل للرامهرمزي (ط .عباه اخلطيب).
 -4معرفة علوم احلديث للحاكم (ط .السلوم).
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الكفاية للنطيب (ط .الدمياطي 2ه).
-5بالالال

 -6توضيح األفكار للصنعاني (ط .محمد محيي الدين عبداحلميد).

جيد أجود
كتابأاأ ل
معرتننبلت
مبسط "مصطلح احلديث امليسر" د .عماد مجعة  ،أو "تيسري علوم احلديث" لعمرو عبداملنعم.
فائدة:
الطبعاتيوجد ملحق ببياخل مكتبة حديثية مقرتحة لطالب العامل املتهم بالسنة النبوية.
مالحظة:
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كتب العقيدة والفرق

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

 -1األحول الثالثة مع أحد شروحها مثل شرح "ابن عثيمني  ،الفو اخل"
 -2كشف الشبهات وله "تعليقات على كشف الشبهات لألنصاري" أو "التوضيحات الكاشفات للهبداخل"
 -0القواعد األربع  .مالحظة :لالحول الثالثة والقواعد األربع منظومة إسراه اخليول للشيخ سعود الشريم101" .
بيت".
 -4كتاب التوحيد مع أحةد شةروحاته  ،ومةن أفضةلها :فةتح اييةد (ط .الفريةاخل 2ه) وشةرح ابةن عثةيمني (القةول
املفيد) وشرح حاحل لل الشيخ ،ثم :الواسطية مع أحد شروحها مثل(شرح ابن عثيمني وشةرح حةاحل لل الشةيخ
أو التنبيهات السنية أو الروضة الندية أو الكواشف اجللية).
 -5شرح الطحاوية (ط .الرسةالة 2ه)  ،ثةم :التدمريةة مةع أحةد شةروحها مثةل شةرح الشةيخ عبةدالرمحن الةرباك أو
الشيخ عبدالعزيز الراجحي ،
ثم  :نونية ابن القيم (ط .دار عامل الفوائد 0ه) مع أحد شروحها مثل (شرح الفو اخل ط .العاحمة 0ه).
لالستزادة:

أوالً:لتب العقيدة املسندة اليت يساق فيها احلديث األثر بالسند:
.1السنة لعبداهلل بن أمحد (ط .القحطاني 2ه).
 -1السنة البن أبي عاحم (ط .اجلوابر ة).
.0السنة للنالل(ط.الريا ة 7ه)
 -2اإلبانة البن بطة (ط .الراية – 9ه).
 -0الرد على اجلهمية لإلمام أمحد (ط .دار غراس).
 -13كتاب التوحيد البن خزمية (ط .الشهواخل 2ه).
 -9الشريعة لآلجري (ط .الدميبي 6ه).
.8شرح أحول اعتقاد أهل السنة واجلماعة(ط.دار طيبة 9ه بتحقيق أمحد احلمداخل)
ثانياً :كتب العقيد ة املتقدمة الغري مسند ة:
.1التبصر ة يف معامل الدين البن جرير الطربي(ط.دار العاحمة)
 -2اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم (ط .العقل 2ه).
 -0احلموية (ط .التوجيري).
 -4الصواعق املرسلة البن القيم (ط .العاحمة 4ه) أو خمتصرها للموحلي (ط .أضواء السلف 4ه).
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وكذلك للمنتهني (درء تعارو العقل والنقل  ،ط .محمد رشاد سامل) و(نقا التنسي ويسمى بيةاخل تلبةي
بالالال

اجلهمية ط.جممع امللك فهد) و(منهاه السنة  ،ط .محمد رشاد سامل) كلها لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
اهلل يف نونيته :
رمحهأجود
القيمةأاأ ل
معرتننبلت
قال ابن

الطبعات
اقةةةةرأ كتةةةةاب العقةةةةل والنقةةةةل الةةةةذي

مةةةةةةةةا يف الوجةةةةةةةةود لةةةةةةةةه نظةةةةةةةةري ثةةةةةةةةاني

وكةةةةةةةةةةةذاك منهةةةةةةةةةةةاه لةةةةةةةةةةةه يف ردع

قةةةةةةةةول الةةةةةةةةروافا شةةةةةةةةيعة الشةةةةةةةةيطاخل

أحةةةةبح نقضةةةةه

أعبوبةةةةةةةةةةةةةةةةةة للعةةةةةةةةةةةةةةةةةامل الربةةةةةةةةةةةةةةةةةاني

وأحةةةةةارهم واهلل حتةةةةةت نعةةةةةال أهةةةةةل

احلةةةةةةةةةةةق بعةةةةةةةةةةةد مالبةةةةةةةةةة

التيبةةةةةةةةةةةاخل

ومةةةةةةةن العبائةةةةةةةب أنةةةةةةةه بسةةةةةةةالحهم

ارداهةةةةةةةم حتةةةةةةةت احلضةةةةةةةيا الةةةةةةةةداني

وكةةةةذلك التنسةةةةي

ثالثاً :كتب العقيد ة للمتنخرين.
.1معاره القبول شرح سلم األحول للحافظ احلكمي(ط.دار ابن اجلو ي 0ه)
 -2املواال ة واملعادا ة يف الشريعة حملماس اجللعود (2ه).
 -0احلكم بغري ما أنزل اهلل للشيخ عبدالرمحن احملمود.
.4عقيد ة املسلم لسعيد بن وهف القحطاني(1ه)
والكتب النافعة يف هذا الباب كثري ة،راجع لألهمية(دليل املكتية العقدية إعداد محمد الشايع ط.دار دني)

لتب يف األديان والفرق:
 -1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (ط .دار الفضيلة 0ه).
 -2امللل والنحل للشهرستاني (ط .سيد الكيالني 2ه).
 -0إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي (ط .دار اإلفتاء 4ه).
 -4الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم (ط .دار اجليل 5ه).
 -5هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم (له طبعات كثري ة جتارية).
 -6الفرق بني الفرق لعبدالقاهر البغدادي (ط .محمد محيي الدين عبداحلميد).
 -7مقاالت اإلسالميني ألبي احلسن األشعري (ط .محمد محيي الدين عبداحلميد) أو (ط .أحد املستشرقني).
 -8التبصري يف معامل الدين لإلسفرائيني (ط .الكوثري وحيذر من تعليقاته).
 -9املوجز يف األجياخل واملذاهب املعاحر ة للشيخ ناحر القفاري والشيخ ناحر العقل.
 -13رسائل يف األدياخل والفرق واملذاهب (ط .دار ابن خزمية).
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املوسوعة امليسر ة يف األدياخل واملذاهب املعاحر ة (ط .الندو ة العاملية للشباب اإلسالمي 2ه).
-11بالالال
 -12كتب إحساخل ظهري " الشيعة  ،اإلمساعيلية  ،الصوفية ." ...
الشيعة لناحر القفاري ( ط .دار الرضا).
مذهب أجود
معرتننبلت أاأ ل
 -10أحول

الطبعات
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بالالال

كتب الفقه وعلومه

عند احلنابلة
معرتننبلت:أاأ ل أجود
لداب املشي إىل الصال ة للشيخ محمد بن عبدالوهاب مع شرح العبالخل (ط .دار الفضيلة).أو شرح ابن قاسم.
-1الطبعات

 -2عمد ة الفقه البن قدامة (ط .البسام) إخل حصلت على (ط .املعلمةي) فحسةن  .شةرحه شةيخ اإلسةالم ابةن تيميةة
وحل فيه إىل ربع العبادات (وطبع منه قطةع يف عةد ة طبعةات) .وشةرحه البهةاء املقدسةي  ،العةد ة شةرح العمةد ة
(ط .الرتكي 2ه).
 -0اد املستقنع للحباوي  .له شروح :
أ -البهوتي  ،الروو املربع (ط .الوطن)  ،وعليه حواش أفضلها حاشية ابن قاسم (7ه).
ب -حاحل البليهي  ،السلسبيل شرح الدليل (0ه  .ط.الرشد).
ه -ابن عثيمني  :الشرح املمتع (ط .دار ابن اجلو ي 14 ،ه حتى اآلخل).

لالستزادة:
* احلنفية:
 -1خمتصر الطحاوي (ط .أبو الوفا األفعاني).
 -2فتح القدير البن اهلمام  ،وهو من تالميذ ابن حبر (ط .احلليب 13ه).
 -0حاشية ابن عابدين (ط .احلليب 8ه ضنام).
راجع:املذهب احلنفي مراحله وطبقاته،ضوابطه ومصطلحاته،خصائصه ومؤلفاتةه ألمحةد النقيةب(ط.الرشةد
2ه)
* املالكية:
 -1منت الرسالة البن أبي يد القريواني (ط .دار الغرب).
 -2الكايف البن عبدالرب (ط .مكتبة الرياو 2ه).
 -0خمتصر خليل مع أحد شروحه مثل  :مواهب اجلليل للحطاب (ط .مكتبة النباح بليبيا).
راجع:احطالح املذهب عند املالكية حملمد علي(ط.دار البحوث بدولة اإلمارات 1ه)
* الشافعية:
 -1املنهاه للنووي (ط .احلليب مع شرحه السراه الوهاه) أو خمتصر أبي شبا والتقريب منت الغاية (ط .دار
املنهج).
 -2روضة الطالبني للنووي (ط .املكتب اإلسالمي 12ه).
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بالالال ايمو شرح املهذب للنووي مع تكملتيه للسبكي واملطيعي (ط .مصر 23ه)  ،أو (ط .عامل الكتب).
-0
راجع:املدخل إىل مذهب اإلمام مالك ألكرم القوامسي(ط.دار النفائ

1ه)

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات:
* احلنابلة
 -1كتب املوفق ابن قدامة بالرتتيب:
أ -املقنع (ط .األرناؤوط) ب -الكايف (ط .الرتكي)

ه -املغين (ط الرتكي).

 -2أخصر املنتصرات البن بلباخل (ط .العبمي) مع شرحه كشف املندرات للمؤلف (ط .السلفية 2ه).
 -0دليل الطالب (ط .الفريابي) شرحه:
أ -التغليب يف نيل املآرب (ط .األشقر 2ه).
ب -ابن ضوياخل يف منار السبيل (ط .مكتبة املعارف 0ه).
ه -خرجه األلباني يف إرواء الغليل (ط .املكتب اإلسالمي 8ه)  ،وأكملةه حةاحل لل الشةيخ و أكملةه
كذلك عبدالعزيزالطريفي(ط.الرشد2ه).
 -4منهج السالكني البن سعدي (ط .اخلضريي) وشرحه ابن جربين "بهبة املؤمنني".
 -5الفرو البن مفلح (ط .الرتكي 11ه)  ،قال ابن حبر  " :أجاد فيه إىل الغاية ".
 -6منتهى اإلرادات للفيومي الشهري بابن النبار (ط .الرتكي 0ه) .شرحه املؤلف يف  :معونة أولي النهى (ط.
ابن دهيش) وكذلك شرحه البهوتي (ط .الرتكي 7ه)  ،ومجع مرعي الكرمي بينه واإلقنا يف " غاية
املنتهى "(ط.املزروعي)  ،ثم شرحه الرحيباني يف " مطالب أولي النهى " (املكتب اإلسالمي 6ه ).
راجع.1:املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدراخل(ط.الرسالة1ه)
.2املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد لبكرأبو يد(ط.دار العاحمة 2ه)
* كتاب جيد "مبسط" امللنصات الفقهية امليسر ة د .عماد مجعة أو اجلداول اجلامعة جلاسم الياسني.
راجع( تشبري أهم الكتب الفقهية املطبوعة على املذاهب األربعة)مجع باسل الفو اخل

أصول الفقه:
 -1الورقةةات مةةع أحةةد شةةروحها القدميةةة أو احلديثةةة  ،مثةةل :شةةرح الفةةو اخل أو الشةةثري أو األنصةةاري  .أو نظمهةةا
للعمريطي مع شرح ابن عثيمني  ،أو رسالة يف أحول الفقه للسعيد مع شرح الفو اخل.
 -2الواضح يف أحول الفقه لألشقر.
 -0البلبةل يف أحةةول الفقةه للطةةويف مةع شةةرحه (شةرح خمتصةةر الروضةة) للمؤلةةف (ط .الرسةالة 0ه)  ،أو حصةةول
املنمول لصديق حسن خاخل  .وهو خمتصر إلرشاد الفحول.
 -4روضة الناظر البن قدامة (ط .النملة 0ه)  ،أو إرشاد الفحول للشوكاني (ط .محمود شعباخل 2ه).
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مراقي السعود (ط .دار عامل الفوائد 2ه)  ،وقد انتقى الشيخ سةليماخل العلةواخل مةن هةذا الةنظم أبيةات ليسةهل
-5بالالال
حفظها ( 245بيت) تقريباً.

معرتننبلت أاأ ل أجود
لالستزادة:
الطبعات

 -1املوافقات للشاطيب " ال يستغين عنه طالب علم " (ط .مشهور سلماخل 6ه).
 -2إعالم املوقعني البن القيم (ط .مشهور سلماخل 6ه).
 -0املذكر ة للشنقيطي (ط .دار العلوم واحلكم).
 -4املسود ة آلل تيمية (ط .الرشد 2ه).
 -5ختريج األحول على الفرو للزجناني (ط .الرسالة).
 -6شرح الكوكب املنري للفيومي (ط .جامعة أم القرى 4ه).

علم الفرائض:
 -1الرحبيةةة وأحةةد شةةروحها القدميةةة أو احلديثةةة مثةةل :حاشةةية ابةةن قاسةةم أو السةةبيكة الذهبيةةة البةةن مبةةارك أو
اهلدية شرح الرحبية للقبيسي.
 -2الفرائا فقهاً وحساباً لصاحل الشامي (ط .املكتب اإلسالمي 1ه) وهو كتاب يسهل هذا العلم للغاية.
 -0التحقيقات املرضية للفو اخل  ،أو الفرائا للشيخ الالحم (كالهما ط .املعارف).
 -4اخلالحة يف علم الفرائا للزهراني (1ه) وهو نفي

يف هذا الباب.

لالستزادة:
 -1الربهانية مع شرح ابن سلوم  :وسيلة الراغبني (ط .الرشد).
 -2العذب الفائا شرح عمد ة الفارو للفرضي (ط .احلليب  ،جملد كبري).
 -0فقه املواريث للشيخ الالحم (ط .مكتب الدعو ة بالبطحاء 2ه).
 -4املسائل العنقودية للقبيسي.

علم القواعد الفقهية:
 -1القواعد واألحول اجلامعة للسعدي (ط .املشيقح).
 -2القواعد الفقهية البن رجب (ط .مشهور سلماخل 4ه).
 -0األشباع والنظائر للسيوطي (ط .دار السالم بالقاهر ة 2ه).
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لالستزادة:
بالالال

 -1قواعد األحكام للعز بن عبدالسالم (ط .دار القلم).
أجودط .الرسالة).
للقرايف (
الفروق أاأ ل
-2معرتننبلت

-0الطبعات
القواعد النورانية لشيخ اإلسالم (ط .اخلليل).
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بالالال

كتب اللغة العربية وعلومها

لتب النحو:
معرتننبلت أاأ ل أجود
اآلجرومية مع شرح هلا  ،كشرح الكفراوي أو العشماوي أو ابن قاسةم أو ابةن عثةيمني  ..وغريهةا كةثري .أو
-1الطبعات
نظمها للعمريطي  ،أو ملحة اإلعراب للحريري.

 -2قطر الندى أو شذور الذهب كالهما البن هشام مع شرح وحتقيق محمد محيي الدين عبداحلميد عليهما.
 -0ألفية ابن مالك وهلا شروح كثري ة كشرح ابن عقيل أو ابن هشام مع التوضيح لأل هري أو شرح النبار.
مالحظة  :كتاب مبسط (قواعد اللغة العربية) د .عماد مجعة.
لتب البالغة:
 -1اإليضاح للقزويين (ط .األوىل) أو البالغة الواضحة لعلي اجلارم وأمحد أمني.
 -2تلنيص املفتاح للقزويين (ط .الربقوني) أو أسرار البالغة للبرجاني (ط .رشيد رضا).
 -0مفتاح العلوم للسكاكي (ط .ر ور) وشرحه  .أو الطرا للعلوي (0ه) وهو متهم بالتشيع.
لتب اللغة:
 -1خمتار الصحاح للرا ي (ط .الزواوي ورفاقه يف جملد حغري) أو املصباح املنري للفيومي (ط .مصر).
 -2القاموس احمليط للفريو لبادي (ط .الرسالة) أو الصحاح للبوهري (ط .عبدالغفور عطار).
 -0لساخل العرب البن منظور (ط .حادر 15ه) أو تاه العروس (ط .الكويت 43ه).
لتب فقه اللغة:
 -1فقه اللغة للثعاليب (ط .مجال طلبة) أو غريها من الطبعات احملققة.
 -2اإلفصاح يف فقه اللغة لعبد املتعال الصعيدي و ميله.
 -0املنصص البن سيدع (ط .مصر 17ه5/جملدات) مع فهارس عبدالسالم هاروخل .
.4فقه اللغة حملمد احلمد(ط.دار ابن خزمية 1ه)
لتب األدب:
قال ابن خلدوخل  " :هذا العلم ال موضو له ".
 -1أدب الكاتةةةةب البةةةةن قتيبةةةةة (ط .محمةةةةد محيةةةةي الةةةةدين عبداحلميةةةةد أوط.الرسةةةةالة ) أو قطةةةةوف الرحيةةةةاخل
للشنقيطي،أو نزهة الفضالء البن حباخل (ط .محز ة).
 -2الكامل للمربّد (ط .الرسالة 4ه) أو أُن

ايال

البن عبدالرب (ط .اخلولي 0ه) أو جواهر األدب للهامشي.

 -0العقد الفريد البةن عبةد ربةه األندلسةي (ط .العريةاخل 4/8م) أو عيةوخل األخبةار البةن قتيبةة (ط .املعةارف 4ه) أو
حبح األعشى للقلقشندي (ط .دار الكتب املصرية 14ه).
مالحظة هامة  :جيب احلذر من األحاديث املوضوعة واألخبار الباطلة وأحاديث ايوخل اليت يف كتب األدب.
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بالالالالشعر:
كتب

ودواوين الشعر كثري ة وخمتلفة ومنها:
وشروحها مثل شرح الشنقيطي
العشرل أجود
معرتننبلت أاأ
.1املعلقات

.2الطبعات
الديواخل املنسوب إىل علي ابن أبي طالب(ط.دار املرفة 1ه)
.2ديواخل الشافعي(ط.دار حادر 1ه)
.2ديواخل املتنيب(ط.دار حادر 1ه)
ديواخل أمحد شوقي(ط.دار حبح 4ه)
.5أشعار عبدالرمحن العشماوي..
وغريها كثري..
كتاب جيد :املوسوعة الشعرية لبدر الناحر(دار العاحمة 1ه)
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كتب التاريخ والرتاجم

نونيته :
القحطانيأاأيفل أجود
قالمعرتننبلت

الطبعات

مجع الروا ة وخط كل بناخل

ال تقبلن من التوارخ كلما

لتب السرية واملغازي:
 -1السري ة لعبد الغين املقدسي (ط .الشايع) أو تهذيب سري ة ابن هشام هلاروخل  ،أو روضة األنوار للمباركفوري.
 -2اد املعاد البن القيم (ط .الرسالة) أو الرحيق املنتوم للمباركفوري  ،أو السري ة النبوية الصحيحة للعمةري ،
أو من معني السري ة للشامي  ،أو السري ة النبوية يف ضوء املصادر األحلية ملهدي ر ق اهلل (ط .دار إمةام الةدعو ة
2ه) وهي أجود ما كتب  ،اعتنى بالتنرجيات وذكر مقدمة نفيسة عن مصادر التاريخ.
 -0سري ة ابن هشام (ط .تدمري 4ه أوط.محمد محيةي الةدين أوط.مصةطفى السةقا) مةع شةرحها :الةروو األنةف
للسهيلي (ط .الوكيل 7ه) أو سبل اهلدى والرشاد للصاحلي (ط .مصةر 14ه) أو املواهةب اللدنيةة للقسةطالني
(حتقيق حاحل الشامي ط.املكتب اإلسالمي 4ه).
 -4سلسلة املعارك الكربى يف اإلسالم لشوقي أبو خليل (ط .دار الفكر بدمشق 13ه) .
 -5موسوعة الغزوات الكربى حملمد أمحد بامشيل (ط .املكتبة السلفية 13ه) وضع يف جملدين حغريين.
 -6أطل

تاريخ سري ة النيب  لسامي املغلوث (ط .العبيكاخل).

لتب فقه السرية:
 -1اد املعاد البن القيم (ط .الرسالة 6ه).
 -2السري ة النبوية عرو ووقائع وحتليل لعلي الصالبي (ط .دار املعرفة) وينصح جبميع كتبه.
 -0املنهج الرتبوي للسري ة النبوية ملنري الغضباخل (ط .الوفاء لصر 4ه).
اخلضراء 13ه).

 -4التاريخ اإلسالمي لعبدالعزيز احلميدي (ط .األندل

لتب التاريخ:
 -1دول اإلسالم للذهيب (ط .حادر 2ه) مع ذيله للسناوي (ط .الرسالة 0ه).
 -2العرب للذهيب (ط .الكويت 4ه) مع ذيله للعراقي (ط .الرسالة 0ه) أو التاريخ اإلسةالمي حملمةود شةاكر (ط.
املكتب اإلسالمي 22ه).
 -0البداية والنهاية البن كثري (ط .دار ابن كثري 23ه) أو الكامل البن األثري (ط .حادر 12ه).

23

دليلك إىل أكثر من  053كتاب
ةىتءؤنىةىلالتنىالؤءالالل
لالستزادة :
بالالال

 -1تاريخ األمم وامللوك البن جرير الطربي (ط .أبو الفضل إبراهيم).
للةةذهيب (ط .بشةةار عةةواد 17ه) أو (ط .التةةدمري 52ه) وهةةو أعظةةم التةةواريخ  ،وجيمةةع بةةني
اإلسةةالمأجود
معرتننبلت أاأ ل
 -2تةةاريخ

الطبعات
األحداث والرتاجم.
 -0علماء جند خالل مثانة قروخل للبسام (ط .العاحمة).
 -4شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي (ط .محمود األرناؤوط).
 -5تاريخ بن خلدوخل( ط .مصر القدمية أو مصورتها) ولشكيب أرسالخل تعليقات جيد ة عليه.
 -6مقدمة ابن خلدوخل (ط .وايف 0ه).
 -7تاريخ اجلربتي (ط .اجليل 0ه).
 -8عنواخل ايد يف تاريخ جند البن بشر (ط .مكتبة الرياو).
 -9مجهر ة أنساب العرب البن حزم (ط .عبدالسالم هاروخل).
 -13موجز التاريخ اإلسالمي منذ ظهور الرسول إىل العصر احلاضر1424
 -11أطل

تاريخ األنبياء والرسل لسامي املغلوث (ط .العبيكاخل).

لتب الرتاجم:
 -1طبقات احلفاظ للسيوطي أو حور من حيا ة الصحابة أو التابعني كالهما لعبدالرمحن رأفت الباشا.
 -2حفة الصفو ة البن اجلو ي (ط .النفائ ) أو تذكر ة احلفاظ للذهيب (ط .املعلمي).
 -0سري أعالم النبالء للذهيب (ط .الرسالة) أو خمتصرع نزهة الفضالء (4ه)  ،أو وفيةات األعيةاخل البةن خلكةاخل
(ط .إحساخل عباس).
االستزادة:
 -1األعالم الزركلي (ط .دار العلم للماليني 8ه) مع ذيوله للعالونة وخري رمضاخل وأباطة والرشيد والرفاعي.
 -2معبم املؤلفني لكحالة (ط .الرسالة 4ه).
 -0الوايف بالوفيات للصفدي (ط .املستشرقني).
 -4موسوعة أعالم وقاد ة الفتح اإلسالمي حملمود شاكر.
.5املنتار املصوخل من أعالم القروخل حملمد حسن موسى الشريف
راجع:معبم العلماء واملشاهري الذين أفردوا برتاجم خاحة لعبةداهلل احلبشةي(ط.هيئةة أبةوظيب للثقافةة والةرتاث يف
جملد ضنم)
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بالالال واملالحم:
الفنت
.1النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري(ط.املعارف 1ه)

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

.2إحتاف اجلماعة لا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة حلمود التوجيري
.0أشراط الساعة ليوسف الوابل
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بالالال

كتب عامة (يُنصح بقراءتها)

أجودواملوسوعات:
والرسائل
لتب الفتاوى
معرتننبلت أاأ ل

تفاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (ط .ايمع 07ه).
-1الطبعات
 -2الدرر السنية البن قاسم (16ه).

 -0فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (7/10ه).
 -4فتاوى اللبنة الدائمة (27ه).
 -5فتاوى الشيخ ابن با (20ه).
 -6فتاوى الشيخ ابن عثيمني (20ه).
 -7جممو مؤلفات الشيخ محمد عبدالوهاب (ط .جامعة اإلمام 10ه).
.8املوسوعة الفقهية الكويتية(ط.و ار ة االوقاف والشئوخل اإلسالمية الكويتية 43ه)
األخالق واآلداب الشرعية:
.1العطر الوردي شرح المية ابن الوردي ملصطفى بن كرامة اهلل
 - .2خمتصر منهاه القاحدين البن قدامة (ط .ابن كثري ).
 – .0األلفيةةة يف األداب الشةةةرعية البةةةن عبةةةدالقوي غةةةذاء األلبةةاب شةةةرح منظومةةةة اآلداب للسةةةفاريين (ط .مطبعةةةة
احلكومة لكة 2ه).شرح فقط 262بيت وله شرح حاحل الفو اخل.
 .4اآلداب الشرعية البن مفلح (ط .الرسالة 0ه).
 .5األدب املفرد للبناري تضمن 1022حديث يف 644باب يف مكةارم األخةالق وحسةن املعاملةة(مكتبة لخاةجي
لخقجهرة بتحقيق عل عبدلخبجسط وعل عبدلخمقصود)
ةةجخ بةةد ميةةد
 .موسةةوع يةةةرة لخفةةيك ر ة مكةةجرس ل ةةكر لخرسةةوع لخكةةرنك خم موع ة ماتصةةيد ب ةةرل
وعبدلخر مد لخملوح.

–

لتب عامة للمتقدمني:
 -1حيد اخلاطر البن اجلو ي (ط .الطنطاوي).
 -2كتب ابن القيم :
أ -حادي األرواح (ط .بديوي).
ب -إغاثة اللهفاخل (ط .عفيفي 2ه).
ه -مداره السالكني (ط .دار طيبة 4ه).
مالحظة  :راجع " التقريب لعلوم ابن القيم للشيخ بكر أبو يد".
 -0العواحم من القواحم البن العربي املالكي (ط .عمار الطاليب).
 -4األذكار للنووي (ط .ابن كثري).
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الشمائل احملمدية للرتمذي (ط .اماهر الفحل).
-5بالالال

 -6مقامات احلريري (ط .خفاجي 4ه مع شرح الشريشي).
قتيبة (ط .عكاشة).
البن أجود
املعارفأاأ ل
-7معرتننبلت

الطبعات
 -8حيةةةا ة احليةةةواخل الكةةةربى للةةةدمريي (ط .بةةةوالق 2ه) مةةةع احلةةةذر

ةةةا فيةةةه مةةةن اخلرافةةةات.أو(ط.دار البشةةةائر

السورية0ه)
 -9التحفة العراقية البن تيمية (ط .احلرش).
 -10العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية البن عبداهلادي (ط .الفقي بدار الكتاب العربي).
 -11مشار األشواق يف مصار العشاق البن النحاس (ط .دار البشائر ).
لتب عامة للمعاصرين (هذه الكتب أمثلة ال للحصر ويف الطبعة اجلديدة ستصنف بشكل أفضل)
 -1عود ة احلباب حملمد إمساعيل املقدم (0ه).
 -2واقعنا املعاحر حملمد قطب.
 -0ماذا خسر العامل من احنطاط املسلمني ألبي احلسن الندوي.
 -4حاضر العامل اإلسالمي حملمد املصري (2ه).
 -5العامل اإلسالمي ومحاولة السيطر ة عليه حملمود شاكر.
 -6املنططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم حملمد الصواف.
 -7العلمانية لسفر احلوالي.
 -8البحر الرائق يف الزهد والرقائق ألمحد فريد
 -9رهباخل الليل لسيد العفاني (0ه).
 -13كتب الطنطاوي (حور وخواطر  ،قصة حيا ة عمر .)...
 -11هكذا علمتين احليا ة السباعي (2ه).
 -12التعبد باألمساء والصفات لوليد الودعاخل.
 -10علو اهلمة حملمد إمساعيل املقدم.
 -14املهدي حملمد إمساعيل املقدم.
 -15كتب عمر األشقر (اجلنة والنار  ،ححيح القصص النبوي  ...اخل).
 -16كتب بكر أو يد (األبطال لنظرية اخللط  ،التعاليم ..اخل).
 -18الرتبية اجلهادية لعبدالعزيز اجلليل.
 -19اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية هليكل.
 -21وقفات تربوية يف ضوء القرلخل الكريم (ط .دار طيبة 5ه).
 -22مواقف إميانية  ،وقفات تربوية من السري ة النبوية وأعالم السلف ألمحد فريد.
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بالالالعبز الثقات  ،حملمد موسى الشريف.
-20

 -24الطرق اجلامعية للقراء ة النافعة حملمد موسى الشريف.

من ل أجود
معرتننبلت أاأ
التاريخ لعثماخل اخلمي .
 -25حقبة
الطبعات
شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية إلبراهيم العلي  ،أو اجلامع لسري ة شيخ اإلسالم (ط .دار عامل الفوائد).
-26
 -27تربية الشباب األهداف والوسائل حملمد الدويش
 -28اجلامع للمتوخل العلمية للشمراني (كتاب نافع ذكر فيه أهم املتوخل العلمية وضبطها).
 -29ايمو العلمي من رسائل العالمة احلكمي (ط .دار املةدائن العلميةة  ،وهةو يف العقيةد ة واملصةطلح والفقةه
وأحوله ويف الزهد والرقائق).
 -03جملة احلكمة (وهي جملة علمية شرعية ثقافية مفيد ة ينصح بها (01عدد).
 -01الدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية للمنبد(ط.دارالوطن0ه)
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بالالال
مكتبة حديثة مقرتحة لطالب العلم املهتم باحلديث
قال الناظم
معرتننبلت أاأ ل أجود
ديةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةنيب محمةةةةةةةةةةةةد أخبةةةةةةةةةةةةار
الطبعات

نعةةةةةةةةةةةةةةةةم املطيةةةةةةةةةةةةةةةةة للفتةةةةةةةةةةةةةةةةى لثةةةةةةةةةةةةةةةةار
فةةةةةةةةةةةةةالرأي لةةةةةةةةةةةةةيالً واحلةةةةةةةةةةةةةديث نهةةةةةةةةةةةةةار

ال تغةةةةةةةةةربن عةةةةةةةةةن احلةةةةةةةةةديث وأهلةةةةةةةةةه

والشةةةةةةةةةةةةةةم

ولرلةةةةةةةا جهةةةةةةةل الفتةةةةةةةى أثةةةةةةةر اهلةةةةةةةادي

با غةةةةةةةةةةةةةةة هلةةةةةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةةةةةوار

وقال لخر
كةةةةةةل العلةةةةةةوم سةةةةةةوى القةةةةةةرلخل مشةةةةةةغلة

إال احلةةةةةةةةةديث وعلةةةةةةةةةم الفقةةةةةةةةةه يف الةةةةةةةةةدين

العلةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةاخل فيةةةةةةةةةه حةةةةةةةةةدثنا

ومةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةوى ذاك وسةةةةةةةةةواس الشةةةةةةةةةياطني

أوالً :الكتب الستة وما يلحد بها:
 -1صحيح البخاري  " :أبو عبداهلل محمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن برد ية اجلعفي  ،ولد سنة 195هة وتويف سنة
256هة (أفضلها الطبعة السلطانية  ،حورها هري الناحر ونشرتها دار طوق النبا ة 9ه4/م) له شةروح كةثري ة
جتاو ت  133شرح أهمها:
أ -شرح ابن حبر " فتح الباري " أفضلها) ط .بوالق(  ،أو الطبعة السلفية عين بإخراجها مساحةة الشةيخ
ابن با – رمحه اهلل  ، -أو ط .دار السالم  ،ط .حسن حديق خاخل باخلط الفارسي.
ب -شرح ابن رجب "فتح الباري" يشةرح السةنة ب السةنة وأقةوال التةابعني  ،طبعةة دار ابةن اجلةو ي ولكنةه
نةةاقص  ،حتقيةةق /طةةرق عةةوو اهلل  ،قةةال عنةةه ابةةن ناحةةر الةةدين الدمشةةقي (وشةةرح مةةن أول حةةحيح
البناري إىل اجلنا  ة شرحه نفيساً) ولكن املطبو دوخل ذلك.
ه -شرح العيين " عمد ة القاري الطبعة املنريية  ،اعتمد على الشروح املتقدمة " (12جملداً يف 25ه).
د -شةةرح القسةةطالني "إرشةةاد السةةاري" وهةةو مفيةةد يف ضةةبط ألفةةاظ البنةةاري وتعةةيني رجالةةه مةةع شةةرح
متوسط ،الطبعة السادسة باملطبعة املنريية ببوالق (13ه).
هة -شرح الكرماني "الكواكب الدراري" ماتع نفي

فيه شيء من األوهام (الطبعة املصرية).

و -شرح اخلطابي "أعالم احلديث" خمتصر جداً محقق يف (4جملدات).
 -2صحيح مسلم  " :أبةو احلسةني مسةلم بةن احلبةاه القشةريي النيسةابوري  ،ولةد سةنة 244هةة وتةويف سةنة 261هةة
(أفضلها ط .دار العامر باسطنبول أو ط .عبدالباقي) عُين به املغاربة كثرياً  ،وله شروح كثري ة أهمها:
أ -املُعلم ألبي عبداهلل املا ري (ط .دار الغرب).
ب -إكمال املعلم للقاضي عياو (د .دار الوفاء  ،إمساعيل اليحيى).
ه -إكمال إكمال املعلم لألبي (ط .املصرية القدمية 7ه).
د -مكمل إكمال إكمال املعلم للسنوسي (طبعت بهامش كتاب األبي السابق).
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بالالال هة -شرح النووي (ط .مصر القدمية 9/18ه كبار) أو (ط .املعرفة ملنموخل شيحا).

و -فتح امللهم شرح ححيح مسلم " شبري أمحد العثماني" (ط .السالم 4ه) أو(ط.دار القلم)

معرتننبلت أاأ ل
أجوديشكل من تلنيص مسلم "أبي عباس القرطيب" (ط .دار ابن كثري 7ه).
املفهم ملا
الطبعاتي -البحر احمليط الثباه شرح ححيح مسلم بن احلباه لألثوييب (مل يكمل 5ه).
مالحظلل  :مةةةن الكتةةةب اجليةةةد ة يف اجلمةةةع بةةةني الصةةةحيحني كتةةةاب "اجلمةةةع بةةةني الصةةةحيحني للشةةةامي
(ط .املكتب اإلسالمي 5ه) ".
 -3س ل أ ي للو ا  " :سةةليماخل بةةن األشةةعث األ دي السبسةةتاني  ،ولةةد سةةنة 232هةةة وتةةويف سةةنة 275هةةة (أفضةةلها
ط .محمد عوامة)
أ -معةةامل السةةنن أبةةو سةةليماخل اخلطةةابي "شةةرح جيةةد" مطبةةو مةةن تهةةذيب ابةةن القةةيم وخمتصةةر املنةةذري
(ط .الفقي وأمحد شاكر).
ب -عوخل املعبود للعظيم أبادي "بنف

أهل احلديث" (ط .اهلند 4ه) أو (ط .السلفية 10ه).

ه -تهذيب السنن البن القيم  ،لي شرح وله فوائد  .نف املطبو مع معامل السنن.
د -شرح ابن رسالخل الشافعي  ،وهو جيد يف أحول الفقه (محقق يف رسائل جامعية ومل يطبع بعد).
هة -شرح العيين  ،لكنه ناقص (طبع طبعة سيئة ط .البا ).
و -بذل ايهود (23ه) للسهارنفوري (ط .اليت حورتها دار الرياخل).
 املنهل العذب املورود للسبكي (مل يكمل 13ه وأكمله ابنه 6ه  ،ط .املصرية) وهةو أعظةم الشةروحوأوسعها.
مالحظ  :راجع وائد أبوداود على الصحيحني للشيخ الطريفي (ط .الرشد).
 -4س أ الرتمذي  " :جامع الرتمذي " أبي عيسةى محمةد بةن عيسةى بةن سةور ة الرتمةذي  ،ولةد 232هةة وتةويف 273
(ط .بشار عواد)
أ -عارضةةة األحةةوذي ابةةن العربةةي املةةالكي  ،سةةوء طباعةةة الكتةةاب حةةال دوخل الفائةةد ة منةةه (ط .املصةةرية
7/15م).
ب -حتفة األحوذي للمباركفوري  ،أفضل من عارضة األحوذي (ط .اهلند 5ه) أو(الطبعة السلفية 11ه).
ه -تعليقات أمحد شاكر على الرتمذي (مع طبعته للرتمذي 2ه).
د -النفح الشذي البن سيد الناس أكمله احلافظ العراقي (طبع منه قطعة حتقيق :أمحد معبد).
هة -قوت املغتذي على جامع الرتمذي للسيوطي (تعليقات خمتصر ة جداً  ،ط .املصرية).
 -5س أ ال سائو  " :أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي بةن سةناخل بةن حبةر النسةائي  ،ولةد سةنة  215وتةويف
سةةةنة ( 030ط .لصةةةر معهةةةا حاشةةةية السةةةيوطي والسةةةندي وحةةةورها عبةةةدالفتاح أبةةةو غةةةد ة ونشةةةرتها مكتبةةةة
املطبوعات اإلسالمية ).
أ -ذخري ة العقبى يف شرح ايتيب محمد علي لدم (طبع كامالً 43ه  ،ط .لل بورم).
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بالالال ب -التعليقات السلفية للقوجياني (ط .اهلند ) أو (الطبعة اجلديد ة دار الكتاب والسنة 5ه).
 -6س أ ا أ ماجه  " :أبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويين  ،ولد سةنة  232وتةويف سةنة ( 279ط .بشةار عةواد 5ه)

أدخلهأجود
منأاأ ل
معرتننبلت
إىل الكتب الستة أبو الفضل بن طاهر.
وأول

الطبعات -حاشية للسيوطي (ط .مصر).
أ

ب -شرح وائد ابن ماجه " سراه الدين ابن امللقن " (خمطوط).
ه -شرح عالء الدين العيين احلنفي (شرح طويل مل يشرح املقدمة  ،ومل يتم ) (ط .البا ).
د -حاشية السندي (ط .مصر 2ه).
هة -إهداء الديباه لصفاء أمحد العدوي (دار اليقني 5ه).
و -مشراق األنوار الوهاجة شرح ححيح ابن ماجه لألثوييب (دار املغين  ،ومل يكمل).
مالحظ  :راجع وائد السنن على الصحيحني للشامي (ط .دار القلم 7ه).
 -7موطأ اإلمام مالك أ ينس  " :رواية حييى بن حييى الليثي (ط .بشار عواد 2ه)  ،الزهةري (ط .بشةار عةواد 2ه)
محمد بن حسن الشيباني (ط .عبدالوهاب عبداللطيف) ومجعتها دار األفكار الدولية  ،وأيضاً املوطن برواية
الثمانية (ط .سليم اهلاللي 6ه) أو (ط .األعظمي وهي أفضل).
أ -التمهيد ملا يف املوطن من معاني وأسانيد البن عبدالرب  ،قال عنه ابن حزم " :إنه ال يعلم يف الكتب يف
الكالم من فقه احلديث مثل هذا الكتاب" (طبعة الفاروق مرتبة علةى املوطةن 18ه  ،رتبةه علةى شةيوخ
اإلمام مالك ثم على حروف اهلباء على طريقة املغاربة).
ب -كمل ابن عبدالرب كتابه باالسةتذكار يف بيةاخل مةذاهب فقهةاء األمصةار (ط .القلعبةي 03ه) (أوط
بريوت 7ه).
ه -املنتقى للباجي من كبار املالكية (مطبعة السعاد ة).
د -الزرقاني شرح املوطن يف (4جملدات) طبع مراراً يف املطبعة الكستلية ثم اخلريية ثم التبارية.
هة -شرح السيوطي " تنوير احلوالك" ( 1/0ط .مصر).
و -املسوى شرح املوطن لولي اهلل الدهلوي  ،أضاف إىل املوطن أقوال أبةي حنيفةة والشةافعي (ط .اهلنةد أو
مصر).
 -أوجز املسالك (شرح مطول 15ه).

ثانياً :تعويل األحاديث املختلفة:
 -1تنويل خمتلف األحاديث للشافعي (ت( )15ط .مصر 1ه).
 -2تنويل خمتلف األحاديث البن قتيبة (ت( )276ط .املكتب اإلسالمي).
 -0مشكل اآلثار للطحاوي (ت( )790ط .الرسالة 16ه).
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بالالالالكتب اليت اهتمت بالصحيح:
ثالثاً:
 -1املنتقةةى البةةن اجلةةارود (ت( )037ط .عبةةادهلل هاشةةم اليمةةاني)مةةع ختةةريج األحاديةةث بةةالغوث املكةةدود ألبةةي

إسحاقأاأ ل
معرتننبلت
أجود(2ه)
احلويين

الطبعات
ححيح ابن خزمية (ت( )031ط .األعظمي 2ه).
-2
 -0ححيح ابن حباخل (ت( )054ط .الرسالة 16ه).
 -4مستدرك احلاكم (ت( )435ط .اهلند 4ه).
 -5األحاديث املنتار ة للضياء املقدسي (ت( )640ط .ابن دهيش 10ه).

رابعاً :الكتب اليت اهتمت باآلثار:
ي -املص فات :
 -1مصنف عبدالر اق بن همام الصنعاني (ت( )211ط .األعظمي 11ه).
 -2مصنف عبداهلل بن محمد بن أبي شيبة (ت( )205ط .الرشةد بتحقيةق اجلمعةة واللحيةداخل 16ه) (أو ط.
عوامة).
 -0سنن سعيد بن منصور (طبع منه قطعتاخل بتحقيق األعظمي واحلميد).
ب -املوطأ كتب يخرى :
 -1موطن مالك بن أن

(ت ، )179راجع الكالم عليه يف الكتب الستة وما يلحةق بهةا  ،وهنةاك موطةآت

كثري ة أغلبها مفقود.
 -2سنن عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي (ت )255فيه عوال كثري ة و وائد وله شرح متةنخر (ط .عبةداهلل
هاشم اليماني).
 -0سنن علي بن عمر الدارقطين (ت( )085ط .الرسالة 5ه)أو(ط.عبداهلل هاشم اليماني)
 -4تهذيب اآلثار للطربي (ت ، )013املوجود منه قليل  (،حتقيق :محمود شاكر).

خامساً  :لتب السنن:
 -1سنن الشافعي  ،محمد بن إدري

(ت( )234ط 1قلعبي ) أو (ط .خليل مال خاطر).

 -2سنن الدارمي  ،عبداهلل بن عبدالرمحن (ت . )255وقد أشرنا إليه يف كتب اآلثار.
 -0سنن ابن ماجة  ،وقد أشرنا إليه يف الكتب الستة وما يلحق بها.
 -4سنن أبي داود  ،وقد أشرنا إليه يف الكتب الستة وما يلحق بها.
 -5سنن النسائي  ،وقد أشرنا إليه يف الكتب الستة وما يلحق بها.
 -6سنن الدارقطين  ،علي بن عمر (ت )085وقد أشرنا إليه يف كتب اآلثار.
 -7شرح السنة للبغوي (ت( )406ط .املكتب اإلسالمي).
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بالالالسنن البيهقي  ،أبي بكر أمحد بن احلسني (ت( )458ط .اهلند 13ه).
-8
راجع وائد البيهقي على الكتب الستة لصاحل الشامي(ط.املكتب اإلسالمي 0ه)

معرتننبلت :أاأ ل
أجود الس أ املوطآت املصل فات :أخل كتةب السةنن كتةب مرتبةة علةى أبةواب الفقةه وتشةتمل علةى
الفرق ني
مالحظ

الطبعات
األحاديث املرفوعة غالباً  ،خبالف املوطآت واملصنفات فهي تشتمل على األحاديث املرفوعة واملوقوفةة واملقطوعةة
من أقوال الصحابة والتابعني.

سادساً :لتب األسانيد:
وهي كتب حديثية مصةنفة علةى أمسةاء الصةحابة – رضةي اهلل عةنهم – مرتبةة علةى أحاديةث كةل حةحابة
وحدع.
أقدم األسانيد تنليفاً مسند عبيداهلل بن موسى (ت ، )210ومل يصلنا منه شيء.
وأقدم مسند وحةلنا مطبوعةاً مسةند أبةي داود الطيةال

(ت )234قطعةة منةه (طبةع يف اهلنةد وحقةق بتحقيةق

محمد الرتكي (ط .دار هبر 4ه).
وأوسع املسانيد اليت وحلتنا مسند أمحد (ت.)241
وأفضل املسانيد ترتيباً مسند بقي بن خملد القرطيب (ت ، )276حيث إنه قسمه على مسانيد الصةحابة ثةم
رتب مسانيد كل ححابي على األبواب  ،ولكنه مل يصلنا منه شيء.
من أشهر املسانيد :
 -1مسند أبي داود سليماخل الطيالسي (ت( )234ط .دار هبر 4ه).
 -2مسند عبداهلل بن الةزبري احلميةدي (ت )219وهةو شةيخ البنةاري (ط .سةليم أسةد 4ه) أو(ط .األعظمةي
2ه).
 -0مسةةند أمحةةد بةةن حنبةةل (ت( )241ط .الرسةةالة أو امليمنيةةة) قةةال عنةةه شةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيميةةة " :شةةرط
اإلمةةام أمحةةد يف مسةةندع ال يقةةل عةةن شةةرط أبةةي داود "  ،انتقةةى مةةن حديثةةه وشُةةرحت يف الفةةتح الريةةاني
للسعاتي (ط .دار االعتصام  ،وألمحد شاكر حاشية عليه).
راجع وائد املسند واملوطن على الصحيحني لصاحل الشامي(كنو إشبيليا 0ه)
 -4مسند عبد بن محيد (ت )249وحلنا منه قطعة بتحقيق السامرائي ومحمودالصعيدي.
 -5مسند الروياني (ت )037وحلنا قطعة منه (ط .قرطبة بالقاهر ة).

سابعاً :لتب املعاجم:
وهي ترتب فيه االمساء على حروف املعبم.
أ -معةةاجم الصةةحابة  :وهةةي كتةةب يقصةةد بهةةا ترمجةةة الصةةحابي  ،وذكةةر أخبةةارع باألسةةانيد مةةع شةةيء مةةن
أحاديثه املسند ة.
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بالالال -معرفة الصحابة البن قانع (ت( )051ط .دار الغرباء 0ه) أو (ط .دار البا 15ه).
1
 -2معرفة الصحابة ألبي نعيم األحبهاني (ت( )505ط .دار اإلمياخل 0ه) ومل تكمل  ،أو (ط .دار الوطن).

املعبمل أجود
معرتننبلت أاأ
الكبري للطرباني (ت( )063ط .محدي السلفي).
-0

الطبعات

ب -املعاجم املرتبة على الشيوخ :
 -1املعبم ألبي يعلى املوحلي (ت( )037ط .سليم أسد).
 -2املعبةةم الصةةغري للطربانةةي (ت )063اقتصةةر فيةةه علةةى شةةيوخه املقلةةني  ،خةةره فيةةه عةةن ألةةف شةةيخ مةةن
شيوخه ،مع كةل شةيخ حةديث أو حةديثني (ط .شةكور أمريةر لطبعةة الةدار السةلفية وامسةه :الةروو
الداني بتنريج املعبم الصغري للطرباني).
 -0املعبةةم األوسةةط للطربانةةي (ت ، )063مجةةع فيةةه أحاديةةث شةةيوخه املكثةةرين  ،واختةةار مةةن أحةةاديثهم
الغرائب  ،وعلق عليها تعليقاً مفيداً  ،فيه ما يقارب ثالثني ألف حديث (ط .دار احلرمني بتحقيق طارق
عوو اهلل وأبو الفضل احلسيين).
 -4املعبم البن األعرابي (ت( )041ط .دار الكوثر بالرياو).
 -5املعبم لإلمساعيلي (ت( )071ط .ياد منصور).

ثامناً :لتب اجملامي :
 -1مصابيح السنة للبغوي (ت( )406ط .دار املعرفة 4ه  ،ومل يطبع من شروحها شيء حتى اآلخل  ،ويغنى عنهةا
شريوح املشكا ة).
 -2الرتغيب والرتهيب للمنذري (ت( )656ط .دار ابن كثري).
 -0رياو الصاحلني للنووي (ت )676مع أحد شروحها مثل شرح ابن عالخل  ،دليل الفاحلني (ط .مصةر 4ه) أو
شرح ابن عثيمني (ت.)1421
 -4مشكا ة املصابيح محمد بن عبةداهلل التربيةزي (ت( )741ط .املكتةب اإلسةالمي 0ه)  ،أكمةل بةه كتةاب
مصابيح السنة للبغوي (ت ، )406انتهى من تنليفه سنة  ، 707وهلا شروح:
أ -شرح الطييب (ط .باكستاخل 13ه) أو (ط .البا ).
ب -املرقا ة شرح املشكا ة للمال على القاري (ط .اهلند 5ه) أو (ط .البريوت 13ه).
ه -شرح عبيد اهلل الرمحاني وهو من أفضل الشةروح ومؤلفةه سةلفي العقيةد ة ولكنةه تةويف ومل يةتم (ط. 1
الدار السلفية).
 -5اجلةةامع الصةةغري للسةةيوطي (ت )911مةةع ياداتةةه وترتبهمةةا للنبهةةاني  ،وامسةةه "الفةةتح الكةةبري بضةةم الزيةةاد ة
للبامع الصغري مع شرح الفيا القدير للمناوي 6ه).
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بالالال :لتب األحكام:
تاسعاً
 -1األحكام الكربى لألشبيلي (ت( )581ط .الرشد 5ه).

األحكامل أجود
معرتننبلت أاأ
الوسطى لألشبيلي (ت( )581ط .الرشد 4ه  ،حتقيق :محدي السلفي والسامرائي).
-2

الطبعات
األحكام الوسةطى لألشةبيلي (وتسةمى األحكةام الصةحيحة) (ت( )581ط .مكتبةة ابةن تيميةة  ،حتقيةق:
-0
العنربي 2ه).
 -4األحكام لعبدالغين عبدالواحد املقدسي (ت( )633ط .مسري الزهري 1ه).
 -5عمد ة األحكام الصغرى لعبدالغين بةن عبدالواحةد املقدسةي (ت( )633ط .األرنةاؤوط) مةع شةرح هلةا مثةل:
إحكام اإلحكام البةن دقيةق العيةد (ت )732الطبعةة املنرييةة أو تيسةري العةالم للبسةام (ط .العاحةمة 2ه) أو
اإلعالم بفوائد عمد ة األحكام البن املقلن (ط .املشيقح 13ه).
 -6املنتقةةةى يف األحكةةةام لعبدالسةةةالم بةةةن تيميةةةة (ت( )652ط .طةةةارق عةةةوو اهلل 0ه) وشةةةرحه الشةةةوكاني
(ت )1253يف نيل األوطار (ط .طارق عوو اهلل 12ه) ( .واختصرع فيصل املبارك 2ه).
 -7اإلملام يف أحاديث األحكام حملمد بن علي املشهور بابن دقيق العيد (ت( )732ط .علي اجلمل  ،دار النشر
الدولي )  ،وكذلك اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق  .حتقيق :سعد احلميد 4ه ومل يكمل).
 -8احملرر البن عبداهلادي (ت( )744ط .دار العطاء 1ه) ولةه ختةريج موسةع (الةدرر يف ختةريج أحاديةث احملةرر
لضيف اهلل الشالحي  ،ط .الرسالة).
 -9تقريب األسانيد للعراقي (ت )836مع شرحه "طرح التقريب" للمؤلف نفسه (ط .األ هرية 4/8ه).
 -13بلوغ املرام بندلة األحكام البن حبر (ت( )852ط .طارق عوو اهلل) أو (ط .الزهريي).

عاشراً :لتب الزوائد:
 -1مصباح الزجاجة يف وائد ابن ماجة ألمحد بن محمةد البوحةريي (ت ، )843حيتةوي علةى وائةد (البنةاري
ومسلم والرتمذي وأبي داود والنسائي) (ط .موسى عز ة عطية 0ه).
 -2إحتةةاف السةةاد ة املهةةر ة بزوائةةد العشةةر ة للبوحةةريي (ت( )843ط .الرشةةد 13ه) وهةةي علةةى الكتةةب السةةتة
واملسانيد العشر ة وهي:
 مسند أبي داود الطيالسي (ت.)234 مسند عبداهلل بن الزبري احلمريي (ت.)219 مسند مسدد بن مسرهد (ت )228وهو مفقود. مسند محمد بن حييى العدني (ت )240وهو مفقود. مسند أبي بكر أبي شيبة (ت.)205 مسند إسحاق بن راهوية (ت )208وهو مفقود. مسند أمحد بن منيع (ت )244وهو مفقود.35
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بالالال  -مسند عبداهلل بن محيد (ت.)249
 -مسند احلارث بن محمد بن أبي أسامة (ت )282وهو مفقود.

معرتننبلت أاأ
أجوديعلى املوحلي (ت. )038
مسندل أبي
-

الطبعات
املطالب العالية بزوائةد املسةانيد الثمانيةة البةن حبةر (( )852ط .العاحةمة 13ه) وهةي علةى الكتةب السةتة
-0
ومسند أمحةد  ،وهةي نفة

الزوائةد العشةر ة للبوحةريي عةدا مسةند أبةي يعلةى املوحةلي ومسةند إسةحاق بةن

راهوية.
 -4جممةةع الزوائةةد ومنبةةع الفوائةةد للحةةافظ علةةي بةةن أبةةي بكةةر اهليثمةةي (ت( )837ط .القدسةةي لصةةر 13ه)
كمله بإشار ة من شينه العراقي ومجع فيه وائد ستة كتب من كتب الستة وهي:
 مسند أمحد (ت.)241 مسند أبي بكر البزار (ت.)292 مسند أبي يعلى املوحلي (ت.)038 املعاجم الثالثة للطربي (ت)063وحذف األسانيد فقال له شينه " :لو تكلمت على هذع األسانيد اليت حذفتها) وهذع األحول هي:
أ -املقصد األرشد للهيثمي (ط .بريوت 4ه  ،حتقيق :محمد حسن).
ب -املقصد العلي يف وائد أبي يعلى املوحلي (ط .بريوت 2ه  ،حتقيق :سعيد كسروي).
ه -كشف األستار بزوائد مسند البزار (ط .الرسالة 4ه  ،حتقيق :األعظمي).
د -جممع البحرين يف وائد املعبمةني (األوسةط واألحةغر  ،ط .الرشةد 13ه  ،حتقيةق:عبدالقةدوس
نذير).
 -5موارد الظمآخل إىل وائد ابن حباخل للهيثمي (ت( )837ط .سليم أسد).
 -6بغية الباحث يف وائد مسند احلارث (ط .الطالئع  ،حتقيق :مسعد السعدني 1ه).

احلادي عشر :لتب رجال احلديث:
أخره اخلطيب البغدادي يف جامعه من طريق البناري قال " :مسعت علي ابن املديين يقول :التفقةه يف مُعةاد
احلديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم".
أوهلا -كتب الصحابة :
 -1االسةةةتيعاب البةةةن عبةةةدالرب (ت( )460ط .الببةةةاوي 4ه) وخمتصةةةرع جتريةةةد أمسةةةاء الصةةةحابة للةةةذهيب
(ت( )748ط .مصر 2ه).راجع كتاب اإلستدراك للطليطلي 2ه من منشورات و ار ة األوقاف املغربية.
 -2أسد الغابة البن األثري (ت ( )603ط 1البنا و مالئه 6ه).
 -0اإلحابة البن حبر (ت( )852ط .الزيلعي و مالئه 8ه) أو(ط.الرتكي)
.4معبم الصحابة البن قانع(ط.دار الغرب 0ه)
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بالالال.اإلنابة إىل معرفة املنتلف فيهم من الصحابة لعالء الدين مغلطاي(ط.الرشد2ه)
5
.6معرفة الصحابة ألبي نعيم األحبهاني(دار الوطن 6ه)

الكتبل أجود
معرتننبلت أاأ
العامة:
ثانيها-
الطبعات
حسب احلروف:
أ-

 -1التاريخ الكبري للبناري (ت( )256ط .املعلمي 8ه).
 -2اجلرح والتعديل البن أبي حامت (ت( )027ط .املعلمي 9ه).
 -0اجلامع يف اجلرح والتعديل ملعاطي أبو النور ورفاقه (ط .عامل الكتب ببريوت 4ه).
ب -حسب الطبقات:
 -1الطبقات خلليفة بن خياط (ط .أكرم العمري 1ه).
 -2املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفياخل (ط .العمري 0ه).
ه -مبعثر ة ( ليست مرتبة على األمساء وعلى الطبقات):
* تواريخ حييى بن معني وهي كثري ة أهمها:
 -1رواية عباس الدوري (ط .نور سيف 4ه).
 -2رواية ابن طهماخل (ط .نور سيف 1ه).
 -0رواية ابن محر (ط .مطيع احلافظ 2ه).
* تواريخ أمحد بن حنبل وهي كثري ة أهمها:
 -1رواية ابنه عبداهلل (ط .وحي اهلل عباس 4ه).
 -2رواية ابنه حاحل (ط .اهلند 0ه).
 -0حبر الدم فيمن تكلم على أمحد لدح أو ذم البن عبداهلادي (ط .دار الراية 1ه)  ،وجيمعها كتةاب
موسوعة أقوال أمحد بن حنبل يف الرجال حملمد خليل ورفاقه (ط .عامل الكتب ببريوت 4ه).
ثالثها :كتب خاحة للثقات :
 -1الثقات ألبي احلسن أمحد بن حاحل العبلي (ت( )261ط ، 1عبدالعظيم النبوي 2ه).
 -2الثقات حملمد بن أمحد بن حباخل البسيت (ت( )054ط .اهلند 9ه).
 -0مشاهري علماء األمصار البن حباخل (ت( )054ط.دار ابن اجلو ي ،ألحد املستشرقني 1ه).
 -4الثقات لعمر بن أمحد بن شاهني (ت( )058ط .محيد السلفي 2ه).
 -5طبقات علماء احلديث البن عبداهلادي (ت( )744ط .الرسالة 4ه).
 -6تذكر ة احلفاظ للذهيب (ت( )748ط .املعلمي وذيوله ،حتقيق :الكوثري 4/2ه ،وحيذر من تعليقاته).
 -7طبقات احلفاظ للسيوطي (ط .مصر 1ه) وهو خمتصر لتذكر ة احلفاظ للذهيب.
رابعها :كتب الضعفاء واملرتوكني :
 -1الضعفاء الصغري للبناري (ت( )256ط .عبدالعزيز السريواخل 1ه).
 -2الضعفاء الكبري حملمد بن عمرو العقيلي (ت( )020ط .القلعبي 4ه).
37

دليلك إىل أكثر من  053كتاب
ةىتءؤنىةىلالتنىالؤءالالل
بالالال -ايروحني البن حباخل (ت( )054ط .دار الصميعي باعتناء محدي السلفي 2ه).
0
 -4الضعفاء واملرتوكني للدارقطين (ت( )085ط .الصباغ 1ه) أو(ط.موفق عبدالقادر)

معرتننبلت أاأ ل
أجوداملرتوكني للنسائي (ط .محمود ايد 1ه).
الضعفاء و
-5

الطبعات الكامل لعبداهلل بن عدي اجلرجاني (ت )065وهو أوسع هةذع الكتةب مجيعةاً ومل يطبةع طبعةة علميةة
-6
حتى اآلخل  ،وقد حقق فيه رسةائل جامعيةة  ،ولةه طبعتةاخل جتاريتةاخل (ط .دار الفكةر 7ه كبةار) أو (ط.
دار الكتب العلمية 13ه) وهي أفضل من السابقة.
 -7ميزاخل االعتدال للذهيب (ت( )748ط .البباوي 4ه) وهو خمتصر لكل الكتب السابقة  ،ورلةا يغةين
عنها كما يغين عن كتب الذهيب األخرى يف الرجال كاملغين والديواخل.
 -8لساخل امليزاخل البن حبر (ت( )852ط .عبدالفتاح أبو غد ة 13ه) وهو خمتصر مكمل مليزاخل االعتدال.
خامسها -كتب خمصصة برجال كتب معينة:
أ -رجال الكتب الستة:
 -1تهةةذيب الكمةةال للمةةزي (ت( )748ط .بشةةار عةةواد 05ه) وهةةو كتةةاب ال يسةةتغنى عنةةه املشةةتغل بعلةةم
احلديث والتنريج والطبعة األخري ة يف 8ه أفضل.

قال الذهيب يف املعبم املنتص( كل أحد حيتاه إىل تهذيب الكمال)ص299:
 -2إكمال تهذيب الكمال لعالء الدين مغلطاي (ت( )762ط .مصر دار الفاروق 12ه).
 -0الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهيب (ت( )748ط .عوامة 2ه).
 -4تذهيب التهذيب للذهيب (ت( )748ط .دار الفاروق لصر 11ه).
 -5نهاية السول يف رواية الستة األحول لسبط بن العبمي (ت( )841ط .دار الفكر ببريوت).
 -6تهذيب التهذيب البن حبر (ت )852له عد ة طبعات كلها سةيئة مةن أفضةلها (ط .الرسةالة 4ه  ،ويليهةا
ط .دار املعرفة 6ه).
 -7تقريب التهذيب البن حبر وهو خمتصر للكتةاب السةابق ويسةاعد طالةب العلةم وخيتصةر عليةه الوقةت
ولكن ال ينبغي االعتماد عليه كلياً فإخل عليه استدراكات (ط .الرسالة أو ط .عوامة).
 -8خالحة تهذيب الكمال للنزرجي (ت( )924ط .عبدالوهاب فايد و مالئه 0ه).
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بالالال
الكمال لعبد الغين املقدسي (ت )633وهو مفقود ويقال إنه خمطوط

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

خمطوط
تهذيب الكمال للمزي ()742

نهاية السول

تهذيب التهذيب

تذهيب التهذيب

إكمال تهذيب الكمال

()748

البن حبر ()852

للذهيب ()748

ملغلطاي ()762

تقريب التهذيب

الكاشف للذهيب

خالحة تهذيب تهذيب

البن حبر ()852

()748

الكمال للنزرجي ()852

ب -رجال كتب األئمة األربعة:
 -1اإلكمال يف ذكر من أخره له أمحد ولي

يف تهذيب الكمال " وهو خةاص برجةال أمحةد" البةن محةز ة

احلسيين (ط .عبداملعطي القلعبي 1ه).
 -2اإليثار لعرفة روا ة اآلثار حملمد بن حسن الشيباني عن أبي حنيفة البن حبر(ت( )852ط.دار العاحمة 1ه).
 -0تعبيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حبر (ت( )852ط .امداد احلق ه).
* وقد مجع ابن محز ة احلسيين رجال الكتب الستة مع األئمة واألربعة يف كتةاب واحةد امسةه :التةذكر ة
يف رجال العشر ة (ط .رفعت فو ي عبداملطلب).
ه -كتب أخرى:
 -1شيوخ الطرباني (ت )063يف املعبم الصغري حلماد األنصاري.
 -2شيوخ الطرباني (ت )063للمنصوري (ط .دار الكياخل بالرياو).
 -0رجال الدارقطين (ت )085يف سننه ملقبل الوادعي (ط .دار اآلثار باليمن).
 -4رجال مستدرك احلاكم (ت )435ألحد املعاحرين.
 -5رجال سنن البيهقي (ت )458ملقبل الوادعي.
 -6كشف األستار للسندهي (ط .اهلند).
 -7مغاني األخيار للعيين (ط .البا 0ه) وهما خاحني برجال شرح معاني اآلثار للطحاوي.
 -8قر ة العني يف تلنيص تراجم الصحيحني لألثيوبي (ط .دار املعاره الدولية).
د -رجال لبلداخل معينة:
 -1تاريخ بغداد للنطيب البغدادي (ت( )460ط .بشار عواد 16ه).
 -2تاريخ دمشق البن عساكر (ت( )633ط .العموري 7ه).
 -0تاريخ أحبهاخل ألبي الشيخ األحبهاني (ط .الرسالة 4ه).
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بالالال -تاريخ حلب البن العديم (ت( )663ط .سهيل كار 12ه).
4
 -5العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني للفاسي (ت( )1139ط .الرسالة 8ه).

علومأاأ ل
معرتننبلت
أجودبعلم الرجال:
متصلة
هة-

الطبعات التصحيف واملشتبه وحنوع  :فيه كتب كثري ة من أفضلها:
-1
أ -اإلكمال البن ماكول (بتحقيق املعلمي 9ه).
ب.املشتبه للذهيب(ط.البباوي باملطبعة احللبية)
ه -اإلعالم لا وفع يف مشتبه الذهيب من األوهام البن ناحر الدين الدمشقي (ط .الرسالة 1ه).
د -تبصري املشتبه وحترير املشتبه البن حبر (ط .البباوي 4ه).
 -2الكنى واأللقاب واألنساب :
 األنساب لعبدالكريم بن محمد السمعاني (ت( )562ط .املعلمي). املقتفى يف الكنى للذهيب (ت( )74ط .املراد 2ه). نزهة األلباب يف األلقاب البن حبر (ت( )852ط .الرشد ه). -0كتب االتصال واالنقطا :
 كتاب املراسيل البن أبي حامت (ت( )027ط .الرسالة 1ه). جامع التحصيل للعالئي (ت( )761ط .محدي السلفي 1ه). -تعريف أهل التقدي

لراتب املوحوفني بالتدلي

البن حبر (ت( )852ط .أمحد املباركي 1ه).

 -4كتب املنتلطني :
 الكواكب النريات لعرفة من اختلط من الروا ة الثقةات البةن الكيةال (ط .عبةدالقيوم بةن عبةدربالنيب 1ه).
 -االغتباط لعرفة من رمي باالختالط (ط .سبط العبمي).

الثاني عشر :لتب العلل:

 -1العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل (ت( )241ط .وحي اهلل عباس).
 -2العلةةةل البةةةن املةةةديين  ،نةةةاقص طبةةةع طبعةةةات كةةةثري ة أقةةةدمها ط .محمةةةد األعظمةةةي أو ط .األ هةةةري.
وأفضلها(ط.دار ابن اجلو ي حتقيق ما خل السرساوي).
 -0املنتنب من علل اخلالل (ت )011البن قدامة املقدسي (ت( )623ط .طارق عوو اهلل  ،مكتبةة التوعيةة
اإلسالمية).
 -4العلل البن أبي حامت (ت( )027ط .سعد احلميد  ،دار الرشد).أو(ط.الدباسي 0ه)
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بالالال العلةةةةةةةل لعلةةةةةةةي بةةةةةةةن عمةةةةةةةر الةةةةةةةدارقطين (ت( )085ط .محفةةةةةةةوظ الةةةةةةةرمحن  ،دار طيبةةةةةةةة 16ه).مةةةةةةةع
-5
تكملتها(ط.التدمرية)

االلتزاماتأجود
معرتننبلت أاأ ل
والتتبع للدارقطين (ط .مقبل الوادعي).
-6

الطبعات

الثالث عشر :لتب األطراف:
 -1حتفةةة األشةةراف لعرفةةة األطةةراف للمةةزي (ت( )742ط .عبدالصةةمد شةةرف الةةدين  ،الطبعةةة األوىل بالةةدار
القيمة باهلند 10ه).
 -2جامع املسانيد والسنن البن كةثري (ت( )774ط .ابةن دهةيش أو ط .القلعبةي) حةوى هةذا الكتةاب أطةراف
الكتب الستة ومؤلفات أححابها األخرى.
 -0إحتاف املهر ة بنطراف املسانيد العشر ة البن حبر (ت( )852ط .ايمع 19ه) وهذع املسانيد هي (املوطةن ،
مسند الشافعي  ،مسند أمحد وضمنه وائد ابنه عبداهلل  ،مسند الدارمي  ،حةحيح ابةن خزميةة " إضةافة
الىن ححيح ابن خزمية مل يوجد منه سوى قدر ربعه  ،ححيح ابن حباخل  ،منتقى ابن اجلارود  ،مستدرك
احلاكم  ،شرح معاني اآلثار  ،مستنره أبي عوانة  ،سنن الدارقطين" ) .

الراب عشر :لتب التخرجيات:
أوهلا :كتب ختره كتاباً فقهياً:
أ -كتب األحناف:
 -1نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي (ت( )762ط .ايلة

العلمةي)أو(ط.درا عةامل الكتةب6ه) وهةذا

ختةةةةريج لكتةةةةاب اهلدايةةةةة يف الفقةةةةه احلنفةةةةي للمرغيةةةةاني (ت )590وملنصةةةةه الدرايةةةةة البةةةةن حبةةةةر
(ت()852ط.عبداهلل هاشم مياني2ه).
ب -كتب املالكية:
 -1اهلدايةةةةة يف ختةةةةريج أحاديةةةةث البدايةةةةة البةةةةن رشةةةةد القةةةةرطيب (ت )595لعبةةةةداللطيف بةةةةن إبةةةةراهيم
لل عبداللطيف.
 -2ختريج املدونة لسحنوخل الدرديري.
 -0طريق الرشد إىل ختريج أحاديث ابن رشد (ت )595لعبداللطيف بن إبراهيم لل عبداللطيف.
ه -كتب الشافعية:
 -1حتفة احملتاه البن امللقن (ت( )834ط .دار حراء 2ه).
 -2البدر املنري البن امللقن (ت( )834ط .دار هبر 13ه) وهو يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشةرح
الكبري للرافعي (ت.)620

40

دليلك إىل أكثر من  053كتاب
ةىتءؤنىةىلالتنىالؤءالالل
بالالال -التلنةةيص احلةةبري يف شةةرح الةةوجيز الكةةبري البةةن حبةةر (ت( )852ط .دار أضةةواء السةةلف) وهةةو شةةرح
0
الرافعي (ت )620على الوجيز يف فقه الشافعي للغزالي (ت.)535

كتبأاأ ل
معرتننبلت
أجود:
احلنابلة
د-

الطبعات التحقيق يف أحاديث التعليةق البةن اجلةو ي  ،وهةو ختةريج كتةاب أبةي يعلةى الفةراء يف اخلةالف العةالي
-1
(2ه) ( ،اختصرع ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق (ط .دار أضواء السةلف) وكةذلك اختصةرع الةذهيب
يف تنقيح التحقيق (ط .دار ابن اجلو ي لصر).
 -2إرواء الغليل لأللباني (ت( )1423ط .املكتب اإلسالمي 8ه).
ثانيها :كتب ختره كتاباً يف احلديث:
 -1ختريج األحاديث اليت يشري إليها الرتمذي يف كل باب لعبدالرمحن العراقي (ت.)836
 -2كشف النقاب عما يقوله الرتمذي ويف الباب (ط .باكستاخل).
ثالثها :كتب ختره كتاباً يف التفسري:
 -1الفتح السماوي يف ختريج أحاديث البيضاوي (ت( )691ط .العاحمة 0ه).
 -2حتفة الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي للمناوي (ت.)1301
 -0ختريج أحاديث الكشاف للزخمشري (ت )508لعبداهلل بن يوسف الزيلعي (ت( )762ط .دار ابن خزمية).
 -4الكافِ الشافِ يف ختريج أحاديث الكشاف للزخمشري (ت )508البن حبر (ت.)852
رابعها :كتب ختره أحاديث يف العقيد ة:
 -1ختريج أحاديث العقائد النفسية للسيوطي (ت.)911
 -2ختريج أحاديث شرح العقائد للتفتا اني (ت )791للسيوطي (ت.)911
خامسها :كتب ختره أحاديث يف التصوف:
 -1املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف األحياء من أخبار لعبدالرحيم بن حسني العراقي (ت.)836
سادسها :كتب ختره أحاديث يف األحول:
 -1ختريج أحاديث املنتصر الكبري لعثماخل بن عمر احلاجب (ت )646البن عبداهلادي (ت.)744
 -2بياخل أحاديث خمتصر أبي احلاجب البن كثري (ت( )774ط .دار عامل الكتب ببريوت).
 -0ختريج أحاديث املنهاه للبيضاوي (ت )691ألمحد الغماري (.)1083
.4تذكر ة احملتاه يف ختريج أحاديث املنهاه البن امللقن(()834ط.محدي السلفي)
سابعها :كتب ختره أحاديث يف اللغة:
 -1فلق اإلحباح يف ختريج أحاديث الصحاح للبوهري (ت )433للسيوطي (ت.)911
ثامنها :كتب ختره أحاديث يف السري ة:
 -1مناهل الصف يف ختريج أحاديث الشفا للقاضي عياو (ت )554للسيوطي (ت.)911
تاسعها :كتب ختره أحاديث كتب األذكار:
 -1نتائج األفكار البن حبر (ت )852خره األذكار للنووي (ت )676واختصرع السيوطي (ت.)911
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اخلامس عشر :لتب مصطلح احلديث:
بالالال
مصطلح احلديث:

معرتننبلت أاأ ل
أجودأحد شروحها مثل شرح املشاط أو ابن عثيمني أو ابن جربين.
البيقونية مع
-1

الطبعاتالننبة البن حبر  ،أو نظمها للصنعاني  ،قصب السكر (ط .دار السالم).
-2
 -0اختصار علوم احلديث البن كثري (ط .أمحد شاكر) أو املوقظة للذهيب (ط .أبو غد ة).
 -4تدريب الراوي للسيوطي (ط .طارق عوو اهلل 0ه) أو فتح املغيث للسناوي (ط.دار املنهاه).
لالستزاد ة:
 -1مقدمةةة ابةةن الصةةالح  ،وعليهةةا شةةروح وحةةواش ومنظومةةات واختصةةارات كةةثري ة جةةدًا  ،ومةةن أفضةةلها:
النكت على ابن الصالح البن حبر (ط .الراية 2ه)
 -2ألفية العراقي (ط .دار املنهاه) أو ألفية السيوطي (ط .أمحد شاكر) واألوىل أفضل.
 -0احملدث الفاحل للرامهرمزي (ط .عباه اخلطيب).
 -4معرفة علوم احلديث للحاكم (ط .السلوم).
 -5الكفاية للنطيب (ط .الدمياطي 2ه).
 -6توضيح األفكار للصنعاني (ط .محمد محيي الدين عبداحلميد).
فائدة :كتاب جيد مبسط "مصطلح احلديث امليسر د .عماد مجعة أو تيسري علوم احلديث لعمرو عبداملنعم.

السادس عشر :لتب تعصيل التخريج:

 -1دراسة األسانيد وختريج األحاديث للطحاخل.
 -2طرق ختريج احلديث لسعد احلميد.
 -0تيسري ختريج األحاديث لعمرو عبداملنعم سليم  ،أو أحول التنريج ودراسة األسانيد لعماد مجعة.
 -4التاحيل لعلم التنريج لبكر أبو يد ومل يكمل (ط .العاحمة 1ه).
 -5كشف اللثام عن أسرار ختريج أحاديث سيد األنام  لعبداملوجود محمد (2ه لكنه أقل فائد ة).

الساب عشر :لتب غريب احلديث:

 -1شرح املشكل من األلفاظ ألبي عبيةد القاسةم بةن سةالم (ت )224وامسةه غريةب احلةديث (ط .اهلنةد 4ه)
وأجود منها(ط.عبدالسالم هاروخل)
 -2النهاية البن األثري (ت )636هذا الكتاب لوحدع يكفي (ط .الطناحي ومةن معةه 5ه) اختصةرع السةيوطي
(ت )911بالدر النثري.
.0الفائق يف غريب احلديث للزخمشري(ط.محمد أبو الفضل إبراهيم4ه)
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بالالالالدالئل يف غريب احلديث للسرقسطي(ط .العبيكاخل 0ه)
.4
.5غريب احلديث للنطابي(ط.جامع ام القرى 0ه)

معرتننبلت أاأ ل أجود
الطبعات

الثامن عشر :لتب فهارس احلديث:
* يدخل يف هذا القسم  )1( :كتب األطراف وقد سبق

( )2كتب غريب احلديث وقد سبق.

 -1املعبم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي (ط .ليدخل 8ه).
 -2مفتةةاح كنةةو السةةنة ألفةةه املستشةةرق (وينسةةك) وهةةذا أقةةل نفةةع مةةن السةةابق ألنةةه بةةاملعنى ولةةي

بةةاللفظ ،

ولكنه اقتصر على أربعة عشر كتاباً من السنة.
 -0ترتيب أمساء الصحابة يف مسند اإلمةام أمحةد البةن عسةاكر (ت( )633ط .عةامر حةربي) ومثلةه فهةرس
أمسةةاء الصةةحابة الةةذين يف املسةةند لأللبةةاني (ت )1423وطبةةع يف مقدمةةة املسةةند (ضةةمن طبعةةة املكتةةب
اإلسالمي).
 -4معبم املسانيد للتوني (ط .دار الكتب العلمية 1ه) مجع فيه مسانيد كثري ة.
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بالالال

الفهــــارس

املقدمة :ل أجود
معرتننبلت أاأ
الطبعات

كتب يف أمهية طلب العلم وفضله وآدابه

كتب التفسري وعلوم القرآن
أحكام القرآن
إعراب القرلخل
علم التبويد
علم القراءات
تراجم القراء
الناسخ واملنسوخ
أسباب النزول
غريب القرلخل
املناسبات بني اآليات والسور
مشكالت القرلخل
املتشابه اللفظي
املبهمات يف القرلخل
كتب السنة النبوية
مصطلح احلديث
كتب العقيدة والفرق
كتب الفقه وعلومه
 -1األحناف  ،الشافعية  ،املالكية  ،احلنابلة
 -2أحول الفقه
 -0علم الفرائا
 -4علم القواعد الفقهية
كتب اللغة العربية وعلومها
كتب النحو
كتب البالغة
كتب اللغة
كتب فقه اللغة
كتب األدب
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كتب التاريخ والتراجم
بالالال
كتب السري واملغا ي

فقه أجود
كتبأاأ ل
معرتننبلت
السري ة

الطبعات
كتب التاريخ

كتب الرتاجم
كتب ثقافية عامة (ينصح بقراءهتا)
كتب الفتاوى
كتب للمتقدمني
كتب للمعاحرين
مكتبة حديثية مقترحة لطالب العلم املهتم باحلديث
أوالً  :الكتب الستة وما يلحقه هبا:
 -1ححيح البناري
 -2ححيح مسلم
 -0سنن أبي داود
 -4سنن الرتمذي
 -5سنن النسائي
 -6سنن ابن ماجه
 -7موطن اإلمام مالك بن أن
ثانياً  :تأويل األحاديث املختلفة
ثالثاً  :الكتب اليت اهتمت بالصحيح
رابعاً  :الكتب اليت اهتمت باآلثار
خامساً  :كتب السنن
سادساً  :كتب األسانيد
سابعاً  :كتب املعاجم
ثامناً  :كتب اجملاميع
تاسعاً  :كتب األحكام
عاشراً  :كتب الزوائد
احلادي عشر  :كتب رجال احلديث :
أوهلا-كتب الصحابة
ثانيها -الكتب العامة
ثالثها-كتب خاصة للثقات
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بالالالرابعها-كتب الضعفاء واملرتوكني
خامسها-كتب خمصصة برجال كتب معينة :

معرتننبلت أأاأ -ل أجود
رجال الكتب الستة

الطبعات

ب -رجال كتب األئمة األربعة
ه -كتب أخرى
د -رجال لبلداخل معينة
هة -علوم متصلة بعلم الرجال
 -1التصحيف واملشتبه
 -2الكنى واأللقاب واألنساب
 -0كتب االتصال واالنقطا
 -4كتب املنتلطني

الثاين عشر :كتب العلل
الثالث عشر :كتب األطراف
الرابع عشر :كتب التخرجيات :
أوهلا  -كتب خترج كتاباً فقهياً
ثانيها  -كتب خترج كتب ًا يف احلديث
ثالثها  -كتب خترج كتاب ًا يف التفسري
رابعها  -كتب خترج أحاديث يف العقيدة
خامسها -كتب خترج أحاديث يف التصوف
سادسها  -كتب خترج أحاديث يف األصول
سابعها -كتب خترج أحاديث يف اللغة
ثامنها  -كتب خترج أحاديث يف السرية
تاسعها -كتب خترج أحاديث يف األذكار
اخلامس عشر :كتب مصطلح احلديث
السادس عشر :كتب تأصيل التخريج
السابع عشر :كتب غريب احلديث
الثامن عشر :كتب فهارس احلديث
الفهارس
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