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 كتب احلديث
 

 الكتب الستة :أوالً
 صحيح البخاري – ١

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى ( :وامسه
حيتوي  و ،أصح الكتب بعد كتاب اهللا ، وهو)اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه
رفت إليه أنظار ، لذا تلقته اُألمة بالقبول، وصعلى أعلى األحاديث صحةً

بعضهم ثالمثائة وسبعني ممن اعـتىن   حىت عد ،حيط بعناية فائقةالعلماء، وأُ
 .إىل غري ذلك ودراسةً واختصاراً وتعليقاً بالبخاري شرحاً

 

 :وله شروح عدة سنقتصر على أمهها
 أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري •

، طبع جبامعة أم القرى مبكـة، وهـو أول   )٣٨٨: ت(ايب للخطَّ
وينتقي  ،ويذكر اخلالف الفقهي ،ويبين الغامض ،شروحه، يشرح املُشكل

يذكر  وأحياناً ،أو أكثر ومن كل باب حديثاً ،من كل كتاب بعض أبوابه
 .كل أحاديث الباب

 

 الكواكب الدراري  •
شرح ماتع نفيس، فيه فوائد كثرية  وهو، )٧٨٦: ت(للكرماين 

وطبعتـه  . ق بتراجم الرواة، ووقعت له بعض األوهاممنها يتعلَّ جداً، كثري
 .قدمياً دار الكتب املصرية
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 على البخاري ) ٦٧٦:ت(شرح النووي  •

وصل فيها إىل كتاب العلم ومـات قبـل    ،وقد شرح قطعة منه
 ،إمتامه، وشرحه متوسط ال باملختصر وال باملبسوط، وله طبعة قدمية نادرة

علي حسن عبد  وطبع مؤخراً بدار طيبة بتحقيق نظر الفاريايب،  وقد استلَّ
ما متس إليه حاجة القاري (احلميد مقدمة الكتاب وحققها يف رسالة مساها 

 ).لصحيح اإلمام البخاري
 

 فتح الباري •

وانتهى فيه إىل كتاب  ،، مل يتمه)٧٩٥: ت(ابن رجب للحافظ 
ويتميـز   .السهو ورمبا شرع يف اجلنائز، ومع ذلك فلم تكتمل خمطوطاته

تون والعلل عناية فائقـة، والتوسـع يف املباحـث    بالعناية  باألسانيد وامل
الفقهية، ويكثر من النقل عن املتقدمني، ولو أمته لكان أفضل شـروحه،  

نه يف كثري من العلومته ومتكُّلسالمة معتقد ابن رجب، ولقو. 
بتحقيق  بالدمام طبعة دار ابن اجلوزي: وقد طبع الكتاب طبعتني

وطبعة الغرباء األثرية بتحقيـق جمموعـة مـن     ،طارق عوض اهللالشيخ 
وتتميز األوىل باالهتمام بالنص مع قلة التعليقات مـع فهرسـة    ؛الباحثني

وتتميز الثانية بكثرة التعليقات واحلواشي، وتغين إحـدامها عـن    ،جيدة
 .األخرى

 

 التوضيح لشرح اجلامع الصحيح •
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وأكثر من النقـل   ،، وقد استفاد ممن سبقه)٨٠٤:ت(البن املُلَقِّن 
وقد استفاد منه مـن جـاء    ،وفيه فوائد مجة ،عنهم وزاد وتعقب عليهم

وأصـدرته وزارة   جملـداً  ٣٦بعده، وطبع بتحقيق دار الفالح مبصر يف 
 . األوقاف القطرية

 

 فتح الباري •
ال  :، وهو كمـا قيـل  )٨٥٢:ت( ابن حجر العسقالينللحافظ 
فهو أجود شروحه، وقد طبع طبعات كثرية من أشهرها  .هجرة بعد الفتح

طبعة بوالق وتسمى السلطانية نسبة إىل السلطان عبداحلميد الثاين الـذي  
قام على تدقيقها ومراجعتها خنبة من العلماء (هـ ١٣١١أمر بطبعها عام 

وقد صورت يف أربع جملدات مبكتبة طوق النجاة باعتنـاء   ،)املتخصصني
 الناصر، وكذلك الطبعة السلفية بعناية الشيخ ابن باز الدكتور حممد زهري

طبعات كثرية مـن أجودهـا    وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، مث طبع أخرياً
الشـيخ   ابن بـاز و الشيخ وقد مجع فيها تعليقات  ،طبعة نظر الفاريايب

 .واستفاد من طبعة بوالق والسلفية ،الرباك
 

 عمدة القاري  •
سياق  وطريقته أن يتم ،، شرح نافع)٨٥٥:ت(لعيين بدر الدين ال

مع  ،واختالف الرواة ،ويذكر مواضعه ،احلديث الذي اختصره البخاري
 ،واملعـاين والبيـان   ،واإلعراب ،واللغات ،الكالم على الرجال وأمسائهم

يتعقبه، طبع طبعة  ، وينقل من ابن حجر دون إشارة وأحياناً...واألحكام
 .وصورته عنها دار الفكر وغريها نفيسة باملطبعة املنريية
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 إرشاد الساري •
عمـدة  (و) فـتح البـاري  (، استفاد من )٩٢٣:ت(للقسطالين 

وهو مهم ملن أراد ضبط رواة الصحيح وصيغ األداء واملتـون،  ) القاري
 ،طبع قـدميا يف بـوالق وامليمنيـة    .ويشري إىل اختالف مجيع الروايات

 .وصورته عن بوالق دار إحياء التراث العريب وغريها
 

 :، منهاوهناك شروح متأخرة كثريةٌ جداً
 المع الدراري •

لكن عليه مؤاخذات عقدية،  ،، فيه فوائد)١٣٢٣:ت(للكَنكُوهي 
 .فصاحبه ماتريدي ديوبندي، طبع باملكتبة اإلمدادية مبكة املكرمة

 

 فيض الباري •
طبع بدار املعرفة ببريوت، وفيه ، )١٣٥٢: ت(ألنور الكشمريي 

لكن عليه مؤاخذات عقدية، فهـو كـذلك ماتريـدي     ،فوائد ولطائف
 .فينبغي أن يكون القارئ له على حذر ،ديوبندي

 

 كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري •
، وهـو شـرح   )١٣٥٣:ت(حملمد اخلضر بن عبداهللا الشنقيطي 

ع بني أكثر مـن شـرح، فيأخـذ    ناقص مل يكتمل قصد مؤلفه أن جيم
وجامع، وهو مطبوع بدار جيد  خالصتها ويودعها يف كتابه، وهو كتاب

 .البشري
 

 شرح صحيح البخاري •
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حممد بن صاحل بن عثيمني، والكتاب يقع يف مثان جملدات للشيخ 
 وهو عبارة عن تفريغ أشرطة ،صحيح البخاري كامالًشرح كبار ويشمل 

 طبعيـة إالَّ امل كثرة أخطائه، ورغم والكتاب مليٌء بالفوائد ،للشيخ صوتية
 .مفيد لطالب العلم، وهو مطبوع مبكتبة الطربي مبصر أن اقتناءه

 

 ومن الكتب اليت تعرضت حلل إشكاالت يف بعـض أحاديـث  
 :)صحيح البخاري(

كتاب األجوبة املستوعبة عن املسائل املستغربة مـن صـحيح    •
 البخاري

، أجاب فيه عن إشـكاالت يف  )٤٦٣:ت(الرب ابن عبد للحافظ 
من الصحيح تتعلق بالعقيدة والفقه، طبعته دار ابـن   اثنني وعشرين حديثاً

 . عفان بالقاهرة
 :ومن الكتب ما اهتم بوصل معلقاته ومنها

 

 تغليق التعليق •
، وقـد وصـل فيـه    )٨٥٢:ت( العسقالين للحافظ ابن حجر

 وله طبعة .األحاديث املعلقة يف الصحيح، وهو مطبوع بدار اهلجرة باخلرب
 .بتحقيق سعيد القزقي باملكتب اإلسالمي ودار عمارجيدة 

 

واختمنها ،ر الصحيح عدة خمتصراتص: 
 التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح •
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بالدمام وبتحقيق  ، وقد طبع بدار ابن القيم )٨٩٣:ت(للزبيدي 
لعمر ضـياء الـدين   ) زوائد الزبيدي(على حسن عبد احلميد، وحباشيته 

 .الداغستاين ذكر فيه ما فات الزبيدي
 

 خمتصر صحيح البخاري •

، وهومطبوع بدار )١٤٢٠:ت(أللباين حممد ناصر الدين اللشيخ 
بالدمام ابن القيم. 

 

أبوابه وتناسبها مع ومن الكتب املتعلقة بالصحيح ما تناول تراجم 
 :ومنها ،البخاريودقة استنباط  هوفيه إظهار فق ،األحاديث املندرجة حتتها

 

 .)٧٣٣:ت(البن مجاعة  ،تراجم البخاري •
 

 تراجم أبواب البخاري ىاملتواري عل •

وله  .، وهو مطبوع مبكتبة املعال  بالكويت)٦٨٣:ت(البن املنري  
طبعة أخرى بتحقيق علي حسن عبد احلميـد بـدار عمـار واملكتـب     

 .اإلسالمي
 شرح تراجم أبواب صحيح البخاري •

، طبع بدائرة املعارف اإلسـالمية حبيـدر   )١١٧٦:ت(للدهلوي 
 .أباد

 

 :مت بشيوخ البخاري يف الصحيحومن الكتب ما اهت
أسامي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشـاخيه   •

 الذين ذكرهم يف جامعه الصحيح
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، طبع بدار البشائر اإلسـالمية  )٣٦٥:ت(جلرجاين ابن عدي ال
 .بتحقيق عامر حسن صربي .ببريوت

 

 أسامي مشايخ اإلمام البخاري •

 .، طبع مبكتبة الكوثر بالسعودية)٣٩٥:ت(البن منده 
 

 :فائدة
مبعرفة جهود العلماء علـى   إحتاف القاري( :مؤلف كتابيقول 

 : )صحيح البخاري
  :)صحيح البخاري(من أكثر الكتب اليت اهتم ا العلماء كتاب 

 .)شرح صحيح البخاري(باسم  كتاباً )٧٥( فقد بلغت شروحه -
 .)فتح الباري(منها باسم  )٤(مسيت بأمساء أخرى،  كتاباً )٩٣( -
 .تعليقات عليه كتاباً )٢٢( -
 .عليهحواشي  كتاباً )٢٦( -
 .لشرح غريبه كتاباً )١٣( -
 .حلل مشكالته كتاباً )١٧( -
 .لتراجم أبوابه كتاباً )١٩( -
 .خمتصرا له كتاباً )١٩( -
 .خمتصرا لشروحه )٣٥( -
 ،والعـوايل  ،والعلل ،والتعاليق ،باإلضافة إىل كتب املستخرجات  -

 .وغريها ،والفهارس
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 صحيح مسلم – ٢
صحيح ) (صحيح البخاري(الكتب بعد كتاب اهللا وبعد  إن أصح

ويتميز جبمع الطرق  ،ملسلم بن احلجاج) املُسند الصحيح(ى ، املسم)مسلم
إيراده كامال بال تقطيع، مع جودة الترتيـب وحسـن   وللحديث الواحد 

 ،الصنعة، باإلضافة إىل مقدمة منهجية تناول فيها سبب تأليفـه للكتـاب  
ومـا زال   ،ة بـالقبول األصول احلديثية، وقد تلقته األموبعض القواعد و

موضع اعتناء العلماء إىل يومنا هذا، وقد طبع طبعات كثرية من أفضـلها  
ملا تتميز به من حتقيق وضبط  ،طبعة حممد فؤاد عبد الباقي وأكثرها انتشاراً

للنص، وترقيم لألحاديث واألبواب والكتب، وذكر معـاين األحاديـث   
الفهارس، إىل غري ذلك، والنسخة التركية باملطبعة العامرة وهي  بإجياز مع

 .نسخة نادرة
شروحه الكـثرية سـواء   ) صحيح مسلم(ومن مظاهر العناية بـ 

كانت للمقدمة أو للمنت، فأما املقدة شروح منهامة فلها عد: 
 هداية الطالب املعدم إىل معاين ديباجة مسلم •

 .وهو خمتصر ،حملمد أمني األثيويب اهلرري
 قرة عني احملتاج يف شرح مقدمة مسلم بن احلجاج •

وهو شرح موسع، طبع بدار ابن  ،حملمد بن علي بن آدم األثيويب 
 .اجلوزي بالدمام

       ومنها شرحاً ٧١بعضهم منها  وأما شروح الصحيح نفسه فقد عد: 
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج •
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يف مؤسسة قرطبة يف جيدة  طبعة، طبع )٦٧٦: ت(لنووي الإلمام 
وطبع  ،وافية يف ثالثة جملدات ضخمة وصنعت له فهارس ،تسعة جملدات

 ،وقواعـد  ،روح، ملا فيه من فوائدـطبعات أخرى، وهو من أفضل الش
عليه بعض االستدراكات اليت  ،النووي لكنوحتقيقات نفيسة،  ،وحتريرات

 .ال تقلل من أمهية كتابه ومكانته
 

الردود والتعقيبـات  (مشهور حسن يف كتاب الشيخ وقد مجعها 
على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفات 

 ).وغريها من املسائل املهمات
 املُعلم بفوائد مسلم •

من أوائل شروح مسلم،  وهو عبارة  عد، وي)٥٣٦: ت(للمازري 
عن تعليقات خمتصرة من إمالئه يف دروسه، مل يلتزم ترتيب مسـلم، ومل  

بتحقيـق حممـد    طبع بدار الغرب اإلسالمي ببريوت ، وقدهكل هيشرح
 الشاذيل النيفر

 

 إكمال املُعلم بفوائد مسلم •
ـ )٥٤٤: ت(للقاضي عياض  فـه  ر، وألَّـ، طبع بدار الوفاء مبص

فأتى مبا أمهله املازري، واستوىف الكالم على  ،للمازري) للمعلم( تكميال
وغري ذلك، وشرح مقدمـة   ،واجلوانب الفقهية ،املعاين احلديثية واألسانيد

ـ  ، ب بكالمـه مسلم شرحا وافياً، وطريقته أن يبدأ بكالم املازري مث يعقِّ
 .والقاضي أشعري املذهب

 

 املُفْهِم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم •
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ـ )٦٥٦: ت(أليب العباس القرطيب  مث ) الصـحيح (ص ، الذي خلَّ
مبا يزيل إشكاالت املعاىن الغامضة أو األلفاظ الغريبة، ) املفهم(شرحه يف 

مع نكت إعرابية وذكر وجوه االستدالل باألحاديث، ويعرض اخلالفات 
 .املذهبية إىل غري ذلك، وهو مطبوع بدار ابن كثري بدمشق

 

 إكمال اإلكمال •
من املازري،  ، مجع فيه شروح كلٍّ)٨٢٧: ت(عبد اهللا األيب  أليب

مةوعياض، والقرطيب، والنووي، ومل يشرح فيه املقد. 
 

 مكْمل إكمال اإلكمال •
 ،إليه مـا أغفلـه   ، اختصر اإلكمال وضم)٨٩٥: ت(للسنوسي 

مة، وقد طبع بدار الكتب العلمية ببريوتوشرح املقد. 
 

 على صحيح مسلم بن احلجاج الديباج •

حاشية عليه اقتصر فيه  ، وهو يعد)٩١١: ت( للحافظ السيوطي
وذكر املبـهم، ومل   ،وإعراب املشكل ،على ضبط األلفاظ، وبيان الغريب

يتعرض فيه لألحكام الفقهية، وقد طبع يف دار ابن عفـان بتحقيـق أيب   
 .إسحاق احلويين

 

ومحايته من اإلسقاط صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط  •
 والسقط

ه وإمنا وصل فيه إىل ، وهو شرح مل يتم)٦٤٣: ت(البن الصالح 
من املعاين،  كتاب اإلميان، وقد ضبط فيه األلفاظ واألمساء وكشف كثرياً
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وتقسـيمه   ،وشـرطه  ،ن فضـل كتابـه  وبـي  ،ترجم فيه لإلمام مسلم
 .فق عبدالقادرإخل، طبع بدار الغرب اإلسالمي بتحقيق مو... لألحاديث
بعضهم ستة عشـر   غري واحد، عد) صحيح مسلم(قد اختصر و

 :خمتصراً، له منها
 

  .وسبق ذكره خمتصر القرطيب •
 

 )٦٥٦: ت( خمتصر املنذري •
، وطبع بتحقيق األلباين )اجلامع املعلم مبقاصد جامع مسلم(وامسه 

راج الوهاج مـن  ـالس(، يف )١٣٠٧: ت(وشرحه صديق حسن خان 
شرح ألهـم املسـائل    وهو، )كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج

والفوائد املستخرجة مـن   ،واللغات ،املتعلقة باحلديث من ناحية الغريب
احلديث، ويعرض املسائل الفقهية خمتصرة دون توسع مع ذكر الـراجح  

عقبه ، ويكثر من النقل عن النووي ويتمنها، ويطيل النفس يف بعضها أحياناً
، وكذلك ينقل عن الشوكاين، طبع يف وزارة الشؤون اإلسـالمية  أحياناً

 .اًجملد) ١٣( قطر طبعة خريية يفب
 

 :وهناك كتب اهتمت جبانب معني فيه مثل
 الوقوف على ما يف صحيح مسلم من املوقوف •

مجـع فيـه أحاديثـه    ) ٨٥٢: ت( العسقالين للحافظ ابن حجر
 . املوقوفة، طبع مبؤسسة الكتب الثقافية ببريوت

 

 تنبيه املعلم مببهمات صحيح مسلم •
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، مجع فيه أمساء األشخاص والرواة )٨٨٤: ت(لسبط ابن العجمي 
عيموا يف الصحيح ومل يُفقام بتعيينهم، طبع بدار الصـميعي   ،نواالذين أ

 .بالرياض
 

 كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاجعلل األحاديث يف  •
، انتقد على مسلم ستة وثالثـني  )٣١٧: ت(البن عمار الشهيد 

 .، طبع بدار اهلجرة باخلربحديثاً
 

غرر الفوائد اموعة يف بيان ما وقع يف صحيح مسـلم مـن    •
 األحاديث املقطوعة

، اعتىن بـاملقطوع مـن أسـانيده    )٦٦٢: ت(ليحىي بن العطار 
سعد احلميد، وطبعته دار الشيخ تحقيق بياض بالر ووصله، طبع باملعارف

سلمان مشهور حسنالشيخ ياض بتحقيق الصميعي بالر. 
 

 تغليق التعليق على صحيح مسلم •
بع بـدار  قات، طُاعتىن فيه باملعلَّ ،علي حسن عبد احلميدللشيخ 

 .اهلجرة باخلرب
 

 عوايل مسلم  •
، وطبـع  العاليةابن حجر العسقالين، ويتعلق باألحاديث للحافظ 

 .مبؤسسة الكتب الثقافية، بتحقيق كمال يوسف احلوت
 

 .البن منجويه ،رجال صحيح اإلمام مسلم •
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األجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطين على صحيح مسلم بـن   •
 احلجاج

أليب مسعود الدمشقي، طبع بدار الوراق بالرياض، وقد أجاب فيه 
 وما ألزم مسلماً ،ورواتهعن انتقادات الدارقطين لبعض أحاديث الصحيح 

 .بإخراجه النطباق شرطه عليها
 

منهج اإلمام مسلم يف ترتيب كتابه الصحيح ودحض شـبهات   •
 حوله

 .ربيع املدخلي، وهو مطبوع مبكتبة الدار باملدينة املنورةللشيخ 
 

اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح وأثره يف علـم   •
 احلديث 

 .بدار الصميعي  بالرياض مشهور حسن سلمان، طبعللشيخ 
 .إىل غري ذلك 

 

 الكتب اجلامعة بني الصحيحني – ٣
 :هناك كتب كثرية اعتنت باجلمع بني الصحيحني، منها

 

 اجلمع بني الصحيحني •

، طبع بدار ابن حزم ببريوت، وهو )٤٨٨:ت(حلميدي اللحافظ 
ال ينقل من الصحيحني مباشرة، بل قد  مرتب على املسانيد، إال أنه أحياناً

 .يعتمد على املستخرجات
 

 اجلمع بني الصحيحني •
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، وهو أضبط وأجود ألفاظاً، كما أنه )٥٨١:ت(إلشبيلي اللحافظ 
مرتب على األبواب، وأفضل طبعاته طبعة دار الغرب بتحقيق طـه بـو   

 .سريح
 

 اجلمع بني الصحيحني •
، طبع باملكتب اإلسـالمي، نقـل   )٦٢٢:ت(ملوصلي اللحافظ 

 .البن األثري )جامع األصول(أحاديث الصحيحني من 
 

 :املعاصرين كتب ف يف هذا الباب منلِّأُ اومم
 زاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم •

، طبع مبؤسسـة  )١٣٦٢:ت(حممد حبيب اهللا الشنقيطي للشيخ 
ويصعب االسـتفادة   ،على احلروفاحلليب وشركاه بالقاهرة، وهو مرتب 

 .منه، وعليه حاشية ال بأس ا
 اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان •

مجع فيه ألفني وستة  ،، وهو مشهور)١٣٨٨:ت(حملمد فؤاد عبد الباقي  
أحاديث مرتبة على أبواب الفقه، وهو مطبوع بـدار إحيـاء التـراث    

 .اإلسالمي
 

 اجلامع بني الصحيحني •
ـ  ،سهالً ميسراً أمحد الشامي، طبعة دار القلم، رتبه ترتيباً لصاحل بن ق وعلَّ

 .عليه تعليقات يسرية، وأضاف يف احلاشية معلقات البخاري
 

 الوايف مبا يف الصحيحني •
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وهو  ،للشامي أيضاً، طبع بدار القلم، وهذا الكتاب صدر مؤخراً
 .أخصر ومناسب للحفظ

 

هـو أيضـاً   ولصحيحني حيىي اليحىي يف اجلمع بني االشيخ كتاب  •
 .مناسب للحفظ كسابقه

 

 كتب السنن -٤
كتب السنن من أوائل املؤلفات يف احلديث، وهي الكتـب الـيت   

وأشهرها سنن  ،على املرفوع مقتصرة غالباً ،رتبت أحاديثها على األبواب
 .)وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،أيب داود(

 

 ) ٢٧٥:ت(سنن أيب داود  -أ 

نن، وتتضح أمهيته يف مجعـه ملـا   املصنفة يف السوهو أهم الكتب 
مع تعليقات . إنه يكفي اتهد: به الفقهاء من األحاديث؛ حىت قيل استدلَّ

، واحلكم على بعض األحاديث ،واجلرح والتعديل ،وفوائد متعلقة بالرجال
وبعض التعليقات إىل غري ذلك،  ،مع اآلراء الفقهية املودعة يف تراجم أبوابه

 .امةجود طبعاته طبعة عزت الدعاس، وطبعة حممد عوومن أ
عناية أهل العلم به ما بني شروح ) سنن أيب داود(ومما يؤكد أمهية 

 .وخمتصرات ودراسات
 

 :أما الشروح فمنها
• معامل السنن 
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 ،، طبع بدار الكتب العلمية بـبريوت )٣٨٨:ت(خلطايب الإلمام 
للمنذري بتحقيـق   )خمتصر السنن(البن القيم و )ذيب السنن(وطبع مع 

وهو  ،، وهو من أقدم شروحه وأنفعهاالشيخني حممد الفقي وأمحد شاكر
 ،مث يشرح احلديث وفقهـه  ،مع اختصاره يتميز بالتوسع يف شرح الغريب

 .والفوائد املستنبطة من احلديث  ،والراجح ،مع ذكر اخلالف
 

 شرح سنن أيب داود •

 مبكتبة الرشد بالرياض، اهـتم ، طبع )٨٥٥:ت(لبدر الدين العيين 
لكنه شرح  ،مع ذكر الفوائد منها ،ومعاين األحاديث ،فيه بالتراجم للرواة

ه مؤلفهناقص مل يتم. 
 

 يف شرح سنن أيب داود غاية املقصود •

عـون  (، وهو أصـل  )١٣٢٩:ت(لشمس احلق العظيم آبادي 
أبـواب  لكنه ناقص مل يوجد منه إال كتاب الطهارة، وبعـض  ) املعبود

بتحقيـق عزيـر    ،بع  يف ثالث جملدات يف دار الطحاويالصالة، وقد طُ
 .مشس
 داود شرح سنن أيب عون املعبود •

 ،رح املفرداتـويش ،، يترجم للرجالوهو أكثر شروحه استيعاباً 
والترجيح بينها، وحيتوي  ،مع ذكر األدلة ،ويعرض آراء العلماء واختالفهم

األخرى، وله طبعات بالرواياتروايات السنن مع موازنتها   على أصح، 
خلصـه  ) غاية املقصود(منها طبعة دار إحياء التراث العريب، وهو خمتصر 

والكتاب عليه بعض االستدراكات العقدية  ،حممد أشرف كما يف املقدمة
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التنبيهـات اجلليـة علـى املخالفـات     (استدركها عادل آل محدون يف 
 ....)العقدية

 

  املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود •
، طبع باملكتبـة اإلسـالمية   )١٣٥٢:ت(حملمود خطاب السبكي 

مث  ،مث املعـىن  ،ب شرحه على الفنون، يبدأ بالكالم على السندبعمان، رت
ووصل إىل كتاب اهلـدي،   ،هف مل يتممث خترجيه، لكن املؤلِّ ،فقه احلديث

فتح امللك املعبود تكملـة املنـهل العـذب    (وأكمله ابنه أمني يف كتاب 
 ).املورود

 .إىل غري ذلك من الشروح
 :ومن خمتصراته

 خمتصر سنن أيب داود •
، ويذكر عقيب كل حديث من وافقه من )٦٥٦:ت(للمنذري  

ن الضعيف بياو ،مع حذف األسانيد وأكثر التعليقات ،اخلمسة على خترجيه
 ،املتون املشـكلة  فيه أوضح ،، وقد هذَّبه وشرحه احلافظ ابن القيم وعلته

ـ  ل الشـرح يف بعـض   وذكر من األحاديث ما يضاف إىل الباب، وفص
أو بيان صحته مما فات املنذري،  ،مع الكالم على علل بعضها ،األحاديث

ر املنذري وشرح اخلطايب بتحقيق حممد حامد الفقي ـوقد طبع مع خمتص
كتبـة  مبوأمحد شاكر، وطبع مؤخراً مبفرده بتحقيق إمساعيل بن غـازي  

 .، وهي طبعة جيدةبالرياض املعارف
 

 )٢٧٩:ت(سنن الترمذي  -ب 
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اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : (وامسه
وهو من أهم كتـب  ) ومعرفة الصحيح واملعلول، وما عليه العمل ،وسلم
 :زه على غريه بالعديد من املزايا، فمن الناحية احلديثيةوذلك لتمي ،السنن

يهتم بعلل األحاديث فيذكر درجة احلديث صحةً وضـعفاً، والرجـال   
يفسر بعـض   وألقام، وأحياناً ،جرحاً وتعديالً، ويذكر أمساءهم وكناهم

يذكر  :ومن الناحية الفقهية .إىل غري ذلك من الفوائد ،اديث املشكلةاألح
مـع   ،وما عليه العمـل  ،ووجوه االستدالل ،والفقهاء ،مذاهب الصحابة

حسن الترتيب وعدم التكرار، كما أنه ختم جامعه بكتاب العلـل وفيـه   
 .الكثري من األصول احلديثية

 ،وتعليقـاً  ،دراسـةً و ،أقبل عليه العلماء شرحاً) اجلامع(وألمهية 
واستخراجاً،  وأحسن طبعات جامع الترمذي طبعـة أمحـد    ،واختصاراً

شاكر ومل يتمدار  طبعـة  كـامالً  دة احملققة حتقيقاًه، ومن الطبعات اجلي
شـعيب   مؤسسة الرسـالة بتحقيـق   بشار عواد، وطبعة الغرب بتحقيق

 .األرناؤوط
 

 :ومن أهم شروحه
 بشرح صحيح الترمذي عارضة األحوذي •

وقد يطيل الكـالم   ،، وهو شرح خمتصر)٥٤٣:ت(البن العريب  
و يترك بعض األبواب دون تعليق، ويتـرجم لـبعض    ،يف بعض املواضع

إىل غري ذلـك،   ،ويبني الغريب ،خمتصراً وخيرج األحاديث خترجياً ،الرواة
وفيه فوائد ولطائف، وعليه بعض االستدراكات العقدية يف باب الصفات، 
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 .طبعته دار الكتب العلمية ببريوت، وطبعته أيضاً دار الفكر :وله طبعات
 .والكتاب يعوزه التحقيق اجليد

 

• يف شرح جامع الترمذي ذيالنفح الش 
ي الكتاب ومل ثَلُ، بلغ فيه إىل أقل من ثُ)٧٣٤:ت(البن سيد الناس 

يتمه، وهو شرح ويـدرس   ،وحيكم عليهـا  ،ج فيه األحاديثنفيس خير
واألحكـام الفقهيـة    ،وإعراا ،وضبطها ،ن معاين األلفاظويبي ،األسانيد
ه، والبنـه  إىل غري ذلك، وشرع العراقي يف إكماله لكنه مل يتم ،املستفادة

، وقـد  لعاصمة بالرياضأيب زرعة والسخاوي تكملة، وهو مطبوع بدار ا
حقَّقه أمحد معبد ومل يتمه، وحقَّقه صاحل اللحام بدار الصميعي كـامال،  

 .وحول هذه الطبعة كالم
 

 قوت املغتذي على جامع الترمذي •
ق على مـا  يعلِّ ،، وهو شرح خمتصر)٩١١:ت( للحافظ السيوطي

 .حيتاج إىل تعليق، وقد فاته أشياء حتتاج إىل تعليق
 

 .وهو شرح خمتصر أيضاً )١١٣٨:ت( شرح الِسندي •
 

 بشرح جامع اإلمام الترمذي حتفة األحوذي •
وهـو  ر، ـ، طبع بدار احلديث مبص)١٣٥٣:ت(للمباركفوري  

أكثر فيه من الن ،نافع شرحوملا يشري  ،والتخرجيات لألحاديث ،قول النافعة
وذكـر املسـتنبط مـن     ،للرواةويف الباب، وترجم : إليه الترمذي بقوله
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مة يف علم ره مبقدواختالف العلماء إىل غري ذلك، وصد ،األحكام الفقهية
 .احلديث وفيما يتعلق بـاجلامع

 

 جامع الترمذيشرح  •
دة وفيه تعليقات مستفيضة وجي )١٣٧٧:ت(للشيخ أمحد شاكر 

هلكنه مل يتم. 
 :ومن العناية بسنن الترمذي املستخرجات ومنها

 الطوسي على جامع الترمذيمستخرج  •

 .، طبع مبكتبة الغرباء األثرية باملدينة املنورة)٣١٢:ت(للطوسي  
 :ومن الدراسات

 كشف النقاب عما يقوله الترمذي ويف الباب •
 حلبيب اهللا، خرج فيه الشواهد اليت يصدويف : رمذي بقولهرها الت

 .طبعه جملس الدعوة والتحقيق اإلسالمي بباكستان. الباب
 

 اإلمام الترمذي ومنهجه يف كتابه اجلامع •

 انلعداب احلمش، طبع بدار الفتح للدراسات والنشر بعم. 
 

 اإلمام الترمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني •

 .لنور الدين عتر
 

 حديث صحيح :دراسات حول ما يقول الترمذي فيه •
 

 األحاديث الغريبة يف جامع الترمذي •
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 .بع باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةكالمها حملمد صاحل، طُ 
 

 .لفالتةعند اإلمام الترمذي  احلديث احلسن مطلقا ومقيداً •
 

 نزهة األلباب يف قول الترمذي ويف الباب •

 .بالقاهرة للوائلي، طبع بدار ابن اجلوزي
 

 يف الدراسات املغربية روايةً ودرايةً الترمذيجامع  •
دار الصميعي ب ١٤٢٩طُبع عام ، )تريرسالة ماجس(الصقلي حملمد 

املؤلـف البـاب األول يف    ص، خص)صفحة ٣٨٥(ويقع يف بالرياض، 
ل يف الباب الثاين الكـالم علـى   التعريف باإلمام الترمذي وجبامعه، وفص

مه إىل ثالثة فصولجامع الترمذي يف الدراسات املغربية روايةً، حيث قس :
رواية اجلامع يف املغرب اإلسالمي، والثاين عن أسانيد بعـض  األول عن 

أعالم املغرب إىل اجلامع، والثاين عرف فيه برواة جامع الترمذي، وأمـا  
 ،الباب الثالث فتحدث فيه عن جامع الترمذي يف الدراسات املغربية درايةً

 .من املصنفات اليت اهتمت جبامع الترمذي اًوذكر فيه عدد
 

 )٣٠٣:ت(ائي سنن النس -جـ 
 .ألا منتقاة من الكربى) اتىب(املراد به السنن الصغرى، وتسمى 

وتتميز بكوا أقل السنن من ناحية األحاديث الضعيفة والرجـال  
وتظهر أبوابه فقه النسائي ودقة استنباطه، وله عـدة شـروح    ،اروحني

 :منها
 

 زهر الرىب على اتىب •
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مـع شـرح    ،باختصار شديد ، يترجم للرواةللحافظ السيوطي 
مع ذكر  ،ويذكر بعض األحكام والفوائد باختصار ،بعض املفردات بإجياز

 .اختالف الروايات يف بعض األلفاظ
 

 الِسنديحاشية  •
ويبني الغريـب   ،يضبط ويعرب فيه ما حيتاج لذلك ،تعليق خمتصر

 . مع شيء من فقه احلديث
ـ  اتىب، زهر الرىب، وح(وهذه الكتب الثالثة   ندياشـية الس (

 .جمموعة يف كتاب بتحقيق مكتب التراث اإلسالمي يف دار املعرفة
الشـيخ   ق هذه الكتب الثالثة ومجعها يف كتاب واحد أيضاًوحقَّ

 .، وطبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوتالفتاح أبو غدة عبد
 

 التعليقات السلفية •
فيه فوائد  ،نيف البهوجياينحاشية على سنن النسائي لعطاء اهللا ح 
شبال أيب األ :مطبوع يف مخس جملدات بتصحيح وتعليق وختريج، ونفائس

 .بتقدمي الشيخ  صـاحل اللحيـدان  ، ومحد جمتىب السلفيأأمحد شاغف و
 .بباكستان  املكتبة السلفية بالهورب  طُبع

 

 يف شرح اتىب  العقىبذخرية  •
يتكلم علـى   وهو شرح مطول جداً ،مد بن علي آدم األثيويبحمل

ويذكر لطائف اإلسناد ويشرح املنت، ويذكر مسائل تتعلق  ،رجال السند
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واألحكام الفقهية املتعلقة باحلـديث ومـذاهب    ،باحلديث من التخريج
 .العلماء فيها إىل غري ذلك

 

 لتقريب سنن النسائي أيب عبد الرمحن اإلحسانبذل  •
عضه مبكتبة وطبع ب ،أيب إسحاق احلويين، وهو ختريج للسننللشيخ 

 .صرمبالتربية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي 
 

 سنن النسائي أو تقريب النائي باختصار سنن النسائي  خمتصر •
 .ديب البغا، طبعة اليمامة بدمشق ىملصطف

 

 )٢٧٣:ت( سنن ابن ماجه -د 
وإال فقد  ،أول من أضافه إىل األصول اخلمسة ابن طاهر املقدسي

لكثرة ما فيه من  ؛رغب كثري من العلماء عن إضافته إىل األصول اخلمسة
ز سنن ابن ماجه حبسن الترتيب مـع  الضعيف السيما ما ينفرد به، وتتمي

 .عدم التكرار
ومن أجود طبعات سنن ابن ماجه طبعة دار اجليل بتحقيق بشـار  

دة  اد، وطبع طبعةعوشعيب األرناؤوط يف مؤسسة الرسالة بتحقيقجي. 
هذه الشروح منو ،وقد شرح سنن ابن ماجه غري واحد: 

 عليه السالم بسنتهاإلعالم  •
لكنه  ،، وهو أوسع هذه الشروح)٧٦٢:ت(لعالء الدين مغلطاي  

لكن يعيبـه   ،واعتىن فيه باللغة ،السنن، مع تركه لشرح مقدمة  ،همل يتم
 .وهو مطبوع مبكتبة نزار مصطفى الباز ،التعصب للمذهب احلنفي

 



١٨٢ 

 

#��$� ��	 

 على سنن ابن ماجه احلاجةما متس إليه  •
زوائد ابـن  (، وهو شرح لكتاب )٨٠٤:ت(ن قِّلَابن املُللحافظ 

 .له أيضاً) ماجه على الكتب اخلمسة
 

 ).٨٠٨:ت(لكمال الدين الدمريي  ،الديباجة •
 اح الزجاجةمصب •

فيه األلفاظ الغريبـة  ن يبي ،وهو شرح خمتصر ،للحافظ السيوطي
نور مصباح (دون تعرض لألسانيد يف الغالب، وقد اختصره البجمعوي يف 

 .وهو مطبوع مبطبعة الوهيب مبصر) الزجاجة
 

  احلاجةكفاية  •
رح املنت، وال يعرج ـ، مث يشرحهاـويشيذكر الترمجة  ،نديلسل

 .على األسانيد، وهو مطبوع بدار املعرفة ببريوت
 

 احلاجة  إجناح •
 . وهو شرح خمتصر مطبوع ،للمجددي

 

 إليه احلاجة ملن يطالع سنن ابن ماجه متسما  •
للنعماين، وهي تعليقات خمتصرة، يترجم لبعض الرواة مع شـرح  

وهو مطبوع حباشية سنن ابن ماجـه   ،بعض األلفاظ اليت حتتاج إىل بيان
 .املطبوعة يف اهلند

 

 مفتاح احلاجة بشرح سنن ابن ماجه •
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 .مطبوع على هامش السنن بلكنو باهلند حملمد العلوي،
 .ولربهان الدين احلليب سبط ابن العجمي تعليق على ابن ماجه

 :قة بسنن ابن ماجهوهناك العديد من الكتب املتعلِّ
 :فمنها ما يتعلق بالزوائد -
 الزجاجة مصباح  •

 .للبوصريي، وهو مطبوع بدار العربية ببريوت
 :ومنها ما يتعلق بالرجال -
وهو مطبوع بدار الراية للذهيب  يف أمساء رجال ابن ماجه، ارد •

 .بالرياض
 

 الذين انفرد م ابن ماجه  املتروكون •

يف جامعة أم القـرى مبكـة   لعبداهللا مراد، وهي رسالة ماجستري 
 .هـ١٣٩٣

 

 دراسة رجال ابن ماجه الذين تفرد م عن بقية الستة  •

امعـة اإلمـام   جبناصر القرين، وهي رسالة ماجسـتري  بن حملمد 
 .هـ ١٤٠٧بالرياض 

 : ومنهم من اختصر السنن كابن عمار  يف كتابه
 

 الثجاجة يف منتخب ابن ماجه الغيوث •
 

 نن األخرى أهم كتب الس :ثانياً

 :ومن كتب السنن األخرى املطبوعة
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  )٢٥٥:ت(   لدارميا     سنن -١
د، ويتميز بعلو إسنادهوهو نفسه املسمنوكثرة ثالثياته،  ،ى باملُس

هو مطبوع بدار ، و)هو أمثل من سنن ابن ماجه(: ابن حجراحلافظ قال 
بتحقيق نبيل الغمري ، وطبع بدار املغين بتحقيق حسني  اإلسالميةالبشائر 

 .سليم أسد
 

 السنن الكربى -٢
وتتميـز   ،)اتىب(، وهو أصل كتابه السنن )٣٠٣:ت(للنسائي  

اإلشارة إىل العلل الواقعة يف بعـض   مع، الكربى بذكر طرق األحاديث
وبيان مـا   ،ما املخالفات واملوافقات يف الطرق واأللفاظاألسانيد، والسي

 .وقع من النسخ يف بعض النصوص من خالل تراجم األبواب
كبري من األحاديث عن بـاقي الكتـب    وقد انفرد املؤلف بقدرٍ

طبـع مبؤسسـة   و،  اخلمسة، وأفضل طبعاته ما حققه شعيب األرناؤوط
 . الرسالة ببريوت

 

 السنن الصغرى والسنن الكربى -٣
، )ر املزينـخمتص( ، ومها على ترتيب )٤٥٨:ت(كالمها للبيهقي 

مع  ،وحافل بغالب أحاديث األحكام والفقه ،مستوعب جداً )الكربى(و
طبـع بـدار    )السنن الكربى(وكتاب الكالم على احلديث والروايات، 

 .مبكتبة الدار باملدينة املنورة )الصغرى(املعرفة، و
 

      السنن -٤
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وفيه منقطـع   ،ميتاز بعلو إسناده، )٢٢٧:ت(لسعيد بن منصور 
 ،واملوجود منه كتـاب الفـرائض   ،كثري، والكتاب جزؤه األول مفقود

 حبيـب  الشيخ وهو مطبوع باهلند بتحقيق ،واجلهاد ،والنكاح ،والوصايا
األعظمي، والقسم الثاين وفيه كتاب فضائل القرآن والتفسـري إىل   الرمحن

 .سعد احلميدالشيخ مطبوع بدار الصميعي بتحقيق  ،سورة املائدة
 

   السنن -٥
ـ   )٣٨٥:ت(للدارقطين  اده وهو كتاب ألحد أئمة احلـديث ونقَّ
العارفني برواياته وطرقه، مجع فيه أحاديث األحكـام   ،املطلعني على علله

هلا على املوضوعات الفقهية؛ فبدأ بكتـاب الطهـارة، مث كتـاب     مرتباً
 : ومن مزاياه .وهكذا،...احليض، مث كتاب الصالة

كالمه علـى النصـوص   وذكر االختالف يف األلفاظ، والطرق، 
الكشف عن األسانيد و، وتعديالً اًبيانه حلال الرواة جرحوصحة وضعفًا، 

والكتاب له طبعات أفضلها طبعة الرسـالة بتحقيـق شـعيب     ،املعلولة
الطيب حممد مشـس   أليب )على الدارقطين التعليق املغين(وآخرين، وبذيله 

 .احلق العظيم آبادي
 

 أهم كتب الصحاح: ثالثاً
ذكر علماء احلديث ونقاده الكتب اليت التزم مؤلفوها رواية الصحيح       

على الترتيب اآليت) البخاري ومسلمبعد صحيحي (ه من احلديث وحد: 
 .)٣١١: ت(صحيح ابن خزمية  -
 .)٣٥٤: ت(صحيح ابن حبان  -
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 .)٤٠٥: ت(املستدرك للحاكم  -
 ).٦٤٣: ت(األحاديث املختارة للضياء  -

 

 صحيح ابن خزمية -١
خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه (وامسه 

إليـه صـلى اهللا عليـه     عن العدل موصوالًنقل العدل : (وشرطه) وسلم
يف ناقلي األخبار إال ما نذكر وال جرح ، وسلم، من غري قطع يف اإلسناد

أن يف القلب من بعض األخبار شيء، إما لشك يف مساع راو من فوقـه  
ال نعرفه بعدالة وال جرح فنبني أن يف القلب مـن ذلـك    أو راوٍ ،خرباً
فهو مفقـود، واملطبـوع   ) سند الصحيحامل(وأما الكتاب األصل  .)اخلرب

منه ميثل قرابة الربع فقط، فهو إىل كتـاب   ، واملوجود حالياًأيضاً ناقص
 )٣٠٧٩(وعدد األحاديـث   .املناسك باب إباحة العمرة يف أشهر احلج

 .حديثاً
ليس كالصحيحني، حبيث ميكن القول بأن  )صحيح ابن خزمية(و

والضعيف أيضاً، وهـذا   ،واحلسن ،كل ما فيه صحيح، بل فيه الصحيح
يتضح ملن سرب الكتاب، لكن نسبة الضعيف به ضئيلةٌ جداً إذا قورنـت  
بالصحيح واحلسن، وتكاد ال توجد األحاديث الواهية أو اليت فيها ضعف 

 .شديد إال نادراً
وقد اهتم سنداً ومتناً مع  غالباً ابن خزمية بالكالم على كل حديث

 .خمالفة كل راوٍ لآلخر يف اللفظضبط األلفاظ وتبيني 
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صحيح ابن خزمية أعلـى  ): (تدريب الراوي( قال السيوطي  يف 
يه، حىت إنه يتوقف يف التصـحيح  لشدة حتر) صحيح ابن حبان(مرتبة من 

وحنـو  ) إن ثبت كذا(أو ) إن صح اخلرب: (ألدىن كالم يف اإلسناد فيقول
 . )ذلك

حممـد مصـطفى    بتحقيقبع باملكتب اإلسالمي ببريوت طُوقد 
 .بتحقيق صاحل اللحام األعظمي ومراجعة األلباين، وطبع أيضاً

 

 صحيح ابن حبان -٢
املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع (وامسه 

ر بعضـهم علـى لفـظ    ـواقتص) يف سندها وال ثبوت جرح يف ناقليها
مخسة وحتت كل تقسيم  تقاسيموالكتاب مرتب على ) التقاسيم واألنواع(

 :أنواع، فالتقاسيم هي
 .أنواع )١١٠(األوامر وحتتها  -
 .أنواع )١١٠(النواهي وحتتها  -
 .نوعاً )٨٠(األخبار عما احتيج إىل معرفته وحتتها  -
 .نوعاً )٥٠(اإلباحات وحتتها  -
 نوعاً ٥٠أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت انفرد بفعلها وحتتها  -

 . ويذكر حتت كل نوع ما فيه من األحاديث اليت على شرطه
 

األمري عالء الـدين الفارسـي    وقد قام بترتيب صحيح ابن حبان
اإلحسان يف تقريب صـحيح  (اه ومس على الكتب واألبواب،) بلبان ابن(

، وقد قـام  )صحيح ابن حبان(وهو املتداول واملطبوع باسم ) ابن حبان
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، طبـع  اًداً يقع يف مثانية عشر جملـد حتقيقاً جيبتحقيقه شعيب األرناؤوط 
التعليقات احلسان على صحيح (مبؤسسة الرسالة ببريوت، ولأللباين  أيضاً 

م األلباين ، وقس)ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه وشاذه من حمفوظه
 ،إىل صحيح املـوارد ) موارد الظمآن يف زوائد ابن حبان للهيثمي(أيضاً 

وزوائـد ضـعيف    ،وضم إليهما زوائد صحيح املوارد ،وضعيف املوارد
 .املوارد

 

 املستدرك على الصحيحني -٣
للحاكم النيسابوري، مجع فيه املؤلف األحاديث الصحيحة الزائدة 
على ما يف الصحيحني مما رآه على شرطهما، أو شـرط أحـدمها، وزاد   

نوع عـن  اه اجتهاده إىل تصحيحها، مع متييز كل بعض األحاديث اليت أد
  .له على الكتب واألبواب غريه مرتباً

وهو كتاب جليلٌ لوال ما وقع فيه احلاكم من تساهل وأوهام، قال 
احلاكم واسع اخلطو يف شرط الصحيح متساهل يف القضاء (: ابن الصالح

 .)به
 . فاملستدرك فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة

د الكتـاب  ألنه سـو  ؛إمنا وقع للحاكم التساهل(: قال ابن حجر
 . )أو لغري ذلك ،لينقحه فأعجلته املنية

ومع ذلك فالكتاب فيه مجلة وافرة على شرط الشيخني أو علـى  
 .شرط أحدمها
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وطبع يف . مقبل الوادعي الشيخ وقد طبع يف دار احلرمني بتحقيق
كما أنه طبع بتحقيـق الـدكتور   . عبد السالم علوش بعنايةدار املعرفة 

 .مرعشلي بدار املعرفة ببريوت يوسف
 

 :وقد اعتىن مجع من أهل العلم باملستدرك، ومن مؤلفام املتعلقة به
 تلخيص املستدرك •

. ب فيه احلاكم أحياناًوهو اختصار للمستدرك يتعقَّ لذهيب،الإلمام 
 .)املستدرك(وهو مطبوع مع 

 

استدراك احلافظ الذهيب على مسـتدرك أيب عبـد اهللا    خمتصر •
 احلاكم

 الشيخني ن، وهو مطبوع يف دار العاصمة بتحقيققِّلَابن املُللحافظ 
 .سعد احلميد وعبد اهللا اللحيدان

 

 ه عليها الذهيباحلاكم يف املستدرك اليت مل ينب أوهام •

مقبل الوادعي، وهو حاشية فيها التنبيه على أوهام احلاكم للشيخ 
اليت غفل عنها الذهيب، مع التنبيه على األخطاء والتصحيفات اليت وقعـت  

 . )املستدرك(يف 
 

ـذيب   (رجال احلاكم يف مستدركه الذين ليسـوا يف   تراجم •
 )التهذيب

 .مقبل الوادعي، أيضاً، أصدرته دار احلرمنيللشيخ 
 

  املختارة األحاديث-٤
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املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخـاري  (وامسه 
لضياء الدين املقدسي، وتتضح أمهيته يف إخـراج  ) ومسلم يف صحيحيهما

املؤلـف   األحاديث الصحيحة اليت مل خترج يف أحد الصحيحني كما نص
ال على ذلك يف مقدمته، بل إنه مل يأخذ من الكتب الثالثة اليت تقـدمت إ 

 .أحاديث قليلة جداً
والكتاب مطبـوع مبكتبـة   . ب األحاديث على املسانيدوقد رت

 .عبد امللك بن دهيش الشيخ النهضة احلديثة مبكة املكرمة حتقيق
، ورجحه علـى  )مستدرك احلاكم(وبعض النقاد وازن بينه وبني 

 .املستدرك
وذكر ابن تيمية والزركشي وغريمها أن تصـحيحه  (: قال الكتاين

 .)أعلى مزية من تصحيح احلاكم
 

 املسانيد :رابعاً
املسانيد مجع مسند وهو الكتاب الذي يروي مؤلفه أحاديث كل 

صحايب على حدة، وقد تب مسانيد الصحابة على حروف املعجـم ،  رت
رتب على سوابق الصحابة ، فتكون البداية بالعشرة املبشرين مث بأهل وقد ت
يف الترتيب، وتسمى بعض كتب السـنن  إىل غري ذلك من طرقهم . بدر

 .)مسند الدارمي(ألن أحاديثها مسندة كما يف  ؛وغريها باملسانيد
 : ومن كتب املسانيد املطبوعة 

 

 مسند أمحد -١
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 ،وأهم مصادر احلديث املعتمـدة  ،من أجل كتب السنة )املُسند(
وحبذف املكرر حنـو   ،يبلغ عدد أحاديثه باملكرر حنو أربعني ألف حديث

هذا الكتاب قد مجعته وانتقيته من (: ثالثني ألف حديث، قال اإلمام أمحد
فما اختلف املسـلمون فيـه مـن     ،أكثر من سبعمائة ألف ومخسني ألفاً

فإن وجدمتوه وإال  ،حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارجعوا إليه
مث أردفهم  ،فاء األربعةورتبه على أمساء الصحابة فبدأ باخلل. )فليس حبجة
 .مث ببقية الصحابة ،رين باجلنةـرة املبشـبباقي العش

 طبـع عدة طبعات، من أشهرها الطبعة امليمنيـة و  )املسند(وطبع 
. ة قبل إمتام حتقيقهأمحد شاكر، لكن وافته املنيالشيخ بتحقيق جيدة  طبعة

أمحد شـاكر  ومن طبعاته طبعة مكتبة التراث اإلسالمي، مث طبع بتحقيق 
مؤسسة وأفضل طبعاته طبعة  الزين بدار احلديث، ةوإكمال التحقيق حلمز

 .شعيب وآخرينالشيخ بتحقيق  الرسالة
فذب عنه عدد من  ،وبعض أحاديثه )املسند(وقد تكلم البعض على 

 :ف يف ذلكلِّالعلماء ومما أُ
 القول املسدد يف الذب عن املسند •

فيه على ابن اجلوزي يف حكمه  ابن حجر العسقالين، ردللحافظ 
وهـو  . حـديثاً  )١٥(وعددها  ،بالوضع على عدة أحاديث من املسند

 .مطبوع مبكتبة املعارف بالرياض
 

 ذيل القول املسدد •
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أخـرى انتقـدها    حديثاً )٢٢(لقاضي امللك اهلندي، أورد فيه 
طبوع مبكتبة ابن ممنها ما فات احلافظ ابن حجر، وهو  وأيضاً ،السيوطي

 .تيمية بالقاهرة
 

 الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد •
 حممد ناصر الدين األلباين، طبع بدار الصديق باجلبيـل، رد للشيخ 

إىل اإلمام أمحد، وعلى من زعم  )املسند(فيه على من طعن يف صحة نسبة 
ق يف عفيه، وحقَّأن القطيعي زاد فيه أحاديث كثرية موضوعة حىت صار ض

 .وائد للقطيعي فيه وال عليهالكتاب أنه ال ز
من العلمـاء   وإن ضخامة مسند اإلمام أمحد وكثرة أحاديثه جعلت كثرياً

 : يعدل عن شرحه، ومما هو مطبوع من شروحه
 شرح ثالثيات املسند •

ر فيه علـى  ـللسفاريين، طبع باملكتب اإلسالمي ببريوت، اقتص
مرتبـة   حديثاً )٣٣١(اليت شرحها  األحاديثشرح الثالثيات، وبلغ عدد 

 .على املسانيد
 حاشية على املسند •

، وهو يعترب أول شرح كامل للمسند، وقد )١١٣٨:ت(للسندي 
 .جملداً )١٧(طبعته وزارة األوقاف بقطر يف 

 

 بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين •
والد حسن البنا مؤسـس مجاعـة    – للشيخ أمحد البنا الساعايت

الفتح الرباين يف ترتيب مسـند  (شرح فيه كتابه  -اإلخوان املسلمني مبصر
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مث شرح األحاديـث   ،وخترجيهفتكلم عن إسناد احلديث ) اإلمام الشيباين
ب جرير بل وصل فيه إىل مناق ،راً جداً، وشرحه مل يكملهـخمتص شرحاً

مث أكملـه   ،الوهاب حبريي كتاب املناقـب  البجلي، مث أكمل حممد عبد
جمموعة بإشراف أبناء املؤلف لكن كانت جهودهم حمصورة يف التخريج 

 .غالباً، وهو من إصدارات بيت األفكار الدولية
 

 عقود الزبرجد على مسند أمحد •

، مجع معـه  )املسند(، وهو يف إعراب أحاديث للحافظ السيوطي
بـدار  ، وطُبـع  ورتبها على مسانيد الصحابة ،)املسند(أحاديث من غري 

 .الكتب العلمية ببريوت
 

 إطراف املُسند املعتلي بأطراف املسند احلنبلي •

على األطراف،  )املسند(، وقد رتب العسقالين للحافظ ابن حجر
 .ودار الكلم الطيب ،وهو مطبوع بدار ابن كثري

 

ـذيب  (من الرجال ممن ليس يف  )مسند أمحد(مبن يف  اإلكمال •
 يللمز )الكمال

ـ )٧٧٥: ت( لشمس الدين احلسيين  ة رجـال  ، وهو يف  ترمج
 ،وطبع يف جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتشـي بباكسـتان   .)املسند(

 .وحتقيق عبد املعطي قلعجي
 

 مسند أيب يعلى -٢
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قال ابـن   ،)٣٠٧:ت( أليب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي
: مسعت أبا إسحاق بن محزة يثين على مسند أيب يعلى، ويقـول : املقرئ

 ).من كتبه قلّ ما يفوته من احلديث(
 :وملسند أيب يعلى روايتان

رواية طويلة رواها أبو بكر حممد بن إبراهيم املقرئ، عن  :األوىل
، )املطالـب العاليـة  : (أيب يعلى، وهي اليت اعتمد عليها ابن حجـر يف 

، يف ختريج زوائدها على الكتـب السـتة،   )إحتاف املهرة(بوصريي يف وال
 ).املسند الكبري(وتسمى هذه الرواية بـ 

رواية قصرية رواها أبو عمرو بن محدان، وهذه الروايـة  : والثانية
املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى : (هي اليت اعتمد عليها اهليثمي يف كتابيه

 ).نبع الفوائدجممع الزوائد وم(و ) املوصلي
 .الرواية هي اليت وصلت إليناهذه و

املقصد العلي يف زوائـد  ( هكتاب يف احلسن اهليثمي وحلافظ أبقال ا
 :) أيب يعلى املوصلي

مسند اإلمام أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي  قد نظرت(
فرأيت فيه فوائد غزيرة ال يفطن إليها كثري من الناس فعزمت على مجعها 

 ).على أبواب الفقه لكي يسهل الكشف عنها لنفسي وملن أراد ذلك
ما فيه من ة من املسانيد اجلامعة، على قلَّ )مسند أيب يعلى(يعترب و

 .األحاديث الضعيفة
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منها طبعة دار املأمون للتراث بدمشـق،   ،وقد طُبع عدة طبعات
وبلـغ  ، جملداً مع الفهارس  )١٦( يف بتحقيق وختريج حسني سليم أسد

 .)٧٥٥٥(األحاديث حسب ترقيمه  دعد
بتحقيق إرشـاد  ، وطبعته دار القبلة جبدة، ومؤسسة علوم القرآن

األحاديـث حسـب ترقيمـه     دوبلغ عد، جملدات) ٦(احلق األثري يف 
)٧٥١٧.( 

 مسند البزار -٣
بـع  طُوقد  ).٢٩٢:ت( أليب بكر، أمحد بن عمرو البصري البزار

صدر عن دار العلوم ولفي، حمفوظ الرمحن زين اهللا الس. تحقيق دب الكتاب
: وبـدأ بإكمالـه  ، ومل ينته الكتاب ا. داتجملَّ) ٩(واحلكم باملدينة يف 

، وطبع إىل الد اخلـامس  وهو يصدر تباعاً عن نفس الدار، عادل سعد
 .عشر

، كما مساه بذلك احلـافظ  )ارالبحر الزخ( :بع الكتاب باسمطُو
مجيع األصول اخلطيـة  اهليثمي،  وأنكر هذه التسمية بعض احملققني؛ ألنَّ 

، ومنها كتب الفهرست املتقدمني واملتأخرين أكثر كتبللمسند، وكذلك 
 وأمافقط،  )املسند( هتواملعاجم اليت هي مظنة لذكر اسم الكتاب كامالً مس

 .ف دون التسمية، واهللا أعلمقصد الوصيرمبا كان فاهليثمي  تسمية
قال احلـافظ  يكثر يف مسنده من إيراد األحاديث األفراد، لبزار وا

أيب بكـر   مسـند ( من مظان األحاديث األفراد(: )النكت(ابن حجر يف 
 .)؛ فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه)البزار
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وهو أيضاً كتاب معلَّل مبـين لألسـباب القادحـة يف صـحة     
 .األحاديث

رتب املؤلف كتابه على مسانيد الصـحابة، ومل يـراع يف    وقد 
بدأ بذكر اخللفاء األربعة، مث بـاقي  ، فاًترتيب أمساء الصحابة ترتيباً معجمي

 .خلإ...رين باجلنة، مث تراجم العباس فاحلسن واحلسنيـرة املبشـالعش
كشف األستار عـن  (: جرد زوائده احلافظ اهليثمي، ومساهوقد 

رتب فيه أحاديث الكتاب على األبواب الفقهية، وذكرها ، و)راززوائد الب
قد كما أنه  ،م بني يدي الكتاب بذكر سنده إىل املؤلفوقد قد، بأسانيدها

مسند أيب يعلى(وزوائد  )مسند أمحد(د أسانيد هذه الزوائد مع زوائد جر( 
 ).مع الزوائدجم(ومعاجم الطرباين الثالثة، يف كتابه 

و ) مسند أمحـد (على ) زوائد مسند البزار(وللحافظ ابن حجر 
 .نور الدين اهليثمي لشيخه) جممع الزوائد(خلصها من ) الكتب الستة(

 

 املوطآت : خامساً
تعترب املوطآت من أوائل ما صنف يف احلديث، سا ميت بذلك أل

 :وطأت احلديث ويسرته للناس، ومن أشهر هذه املوطآت
 )١٦٤: ت(العزيز املاجشون موطأ عبد  •

 .هو موطأ كبري على ما قيل لكنه مفقود
 

 ) ١٨٤:ت(بن حممد بن أيب حيىي  إبراهيمموطأ  •
 .لكنه مفقود وهو موطأ كبري أيضاً
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 )١٩٧:ت(عبداهللا بن وهب موطأ  •
 

 عيل بن أيب ذئب موطأ إمسا •
 .من الطبقة الثالثة من أواسط التابعني

 

 )١٧٩:ت(مالك  اإلمامموطأ  •
إنه مسي بذلك ألن مؤلفه وطأه  :وهو أشهرها على اإلطالق، قيل

 .ده هلم، وقيل غري ذلكبه ومهللناس، مبعىن أنه هذَّ
 مرسـالً  )٢٢٢(و ،حـديث مسـند   )١٠٠(وهو مشتمل على 

باإلضافة إىل أقوال اإلمام مالـك   ،لتابعي قوالً )٢٨٥(و موقوفاً )٦١٣(و
سقط فما زال ي ،إن أصل املوطأ كان عشرة آالف حديث: وفتاويه، وقيل

 .منها اإلمام كلما نظر فيه حىت بقي على ما هو عليه اليوم
 

 :ورواة املوطأ كثريون جداً وأشهرهم
اإلمام الشافعي، مث القعنيب، والتنيسي، وابن القاسم، ومعـن بـن   

صعب، وحممد بن احلسن، وحيىي بن بكري، وحيىي الليثـي،  م وعيسى، وأب
 .د بن عفرييوابن وهب، وسويد بن سعيد، وسع

وهي ختتلف فيما بينها يف ترتيب الكتب واألبـواب، ويف عـدد   
األحاديث املرفوعة، واملرسلة، واملوقوفة، والبالغات، كما ختتلف يف كثري 

 . كبرياً من ألفاظ األحاديث اختالفاً
 

 :خ املوطأ املطبوعة فهيأما نس
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وقد حققها حممد فؤاد عبد الباقي، مث حققهـا   ،نسخة حيىي الليثي
بشونسخة حممد بن احلسن، ونسخة ابـن زيـاد   . داًار عواد حتقيقاً جي

 .التونسي، ونسخة أيب مصعب، ونسخة ابن القاسم، ونسخة القعنيب
 

 : واملخطوطة
 .ونسخة سويد احلدثاين ،نسخة حيىي بن بكري

شروح موطأ اإلمام مالك كثرية جداً وأكثرها مفقود ومـن أشـهر   و
 :املطبوع

 املنتقى شرح املوطأ -١
أليب الوليد الباجي، وهو منتقى من كتـاب لـه كـبري امسـه      

يذكر فيه املسائل املتعلقة باحلـديث   ،كتاب نافع )املنتقى(، و)االستيفاء(
 .وأفضل طبعاته طبعة السعادة ،وفروع ،جيعلها على فصول ومسائل

 القبس شرح موطأ ابن أنس -٢

، بتحقيق حممد عبداهللا ولد كرمي، )٥١٤:ت( أليب بكر بن العريب
مع  اجلوزي، وطبع أيضاًابن طبع يف دار الغرب اإلسالمي، وطبع يف دار 

الدكتور عبد بدار هجر بتحقيق  )االستذكار(و )التمهيد(كتاب املوطأ و
 .التركياهللا 
 املسالك شرح موطأ مالك -٣

طبع بتحقيـق   .)القبس(البن العريب أيضاً، شرح آخر أكرب من  
 .حممد سليماين وعائشة سليماين يف دار الغرب اإلسالمي

 

 تنوير احلوالك شرح موطأ اإلمام مالك -٤
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وله عـدة   ،ل، وهو شرح غري مطو)٩١١:ت(للحافظ السيوطي
، وطبعـة دار  ھSـ١٣٨٩ عـام  طبعات منها طبعـة املكتبـة التجاريـة   

 .ھـ ١٤٢٠الفكر
 

 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -٥ 
 

االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيمـا تضـمنه    -٦
 املوطأ من معاين الرأي واآلثار

شـروح   التمهيد فهو أجـلُّ ا ابن عبد الرب، فأمللحافظ كالمها 
ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله، فكيف (: قال ابن حزم ،املوطأ

ورتب أمساءهم على حروف ، فه على شيوخ مالكجعله مؤلِّ. )أحسن منه
وعلـى   ،والشـواهد  ،والروايات ،ع يف الكالم على الطرقاملعجم، وتوس

والرجال، ووصل املراسيل والبالغات، باإلضافة إىل شرح معـاين   ،العلل
 وأعادت طباعتـه  ، طبعته وزارة األوقاف املغربية،األحاديث وبيان فقهها
ـ  .هايوهي أحسن من سابقتالفاروق احلديثة مؤسسة قرطبة مث طبع ب ا وأم

فشرحه على ترتيب املوطأ باختصار وإجياز فيه، وكثرياً مـا   )االستذكار(
 ،والتابعني ،شرح أقوال الصحابة )االستذكار(حييل على التمهيد، وزاد يف 

بتحقيق حسان عبداملنان  بأبو ظيب ع مبؤسسة النداءبِطُقد و وأقوال مالك،
 .بتحقيق عبداملعطي قلعجيدار قتيبة وب ،وحممود القيسية

 إلمام مالكشرح موطأ ا -٥

 .التجاريةوطبعة اخلريية ، طبع بدار الكتب العلمية وباملللزرقاين 
 

 التعليق املمجد على املوطأ -٦
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املوطأ بروايـة  (أليب احلسنات اللكنوي، وهو مطبوع مع كتاب 
 ).حممد بن احلسن الشيباين

 

 املسوى شرح املوطأ -٧
لكنه أمهل فيه مذهب أمحد  ،لويل اهللا الدهلوي، خمتصر فيه فوائد

بدار الكتـب   طُبع ،بترتيب الكتاب أخلَّو ضمن ذكره اخلالفات الفقهية
 .العلمية

 

 أوجز املسالك إىل موطأ مالك -٨
وميتاز بنقله أقـوال   ،حملمد زكريا الكاندهلوي، وهو من أوسعها

م يف ١٩٩٩طبعـة العلميـة    ،وله عدة طبعات منها ،املذاهب من كتبهم
بتحقيق أمين شعبان، وطبعة مركز الشيخ أيب احلسن الندوي  جملداً )١٦(

 .اًجملد )١٧(هـ يف ١٤٢٤، وطبعة دار القلم اًجملد )١٨(هـ يف ١٤٢٤
 

 املعاجم :سادساً
ب رت، وهي الكتب اليت ت)املعاجم(من املؤلفات احلديثية املشهورة 

أو  ،)الصـحابة معجـم  (ا الصحابة فتكون على حروف أمساء الرواة، إم
مع ترمجة للصحايب أو الشـيخ،   ،)معجم الشيوخ(شيوخ املصنف فتكون 

فمعجم الصحابة خيتلف عن املسند، بأن املسند جيمـع كـل أحاديـث    
ني إال إن كان من املقلِّ ،أما املعجم فيورد له عدة أحاديث فقط ،الصحايب

يخات ، والفرق بني معاجم الشيوخ وكتب املشيخات؛ أن كتب املشأصالً
 .غري مرتبة على احلروف
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 :ومن هذه املعاجم بنوعيها مما هو مطبوع
 معجم الصحابة -١

أليب يعلى املوصلي، سمي معجم الصحابة مع أنه مرتـب علـى   
 ،مث على احلـروف  ،حيث بدأ بشيوخه ممن امسه حممد ،أمساء شيوخه هو

 )٣٤٢(وبلغت مجيع أحاديثه  ،فذكر لكل شيخ حديثاً أو حديثني أو ثالثة
فيصل ب، صدر عن دار العلوم األثرية شيخاً )٣٨٠(وعدد شيوخه  حديثاً

 .آباد
 

 معجم الصحابة -٢
املوجود منه إىل حرف امليم، طبع مبكتبة دار  ،كامل للبغوي، غري

 .البيان الكويتية
 

 معجم الشيوخ -٣
ولكنـه أورد   ،البن األعرايب، هو على نفس منهج املعجم السابق

العشرات، وبلغت مجيـع   قد تبلغ أحياناً ،لكل شيخ الكثري من الراويات
شـيخاً، وهـو    )٣٣٦(وعدد شيوخه  ،حديثاً )٢٤٠٠(أحاديثه قرابة 

 .مطبوع بدار الكتب العلمية ببريوت
 معجم الصحابة -٤ 

به على حروف الصحابة وذكر لكل منهم حـديثاً البن قانع، رت ،
حديثني، وبعضهم ثالثة، وبلغت عدد أحاديثه قرابـة  من ذكر له ومنهم 

 .طبعته مكتبة نزار مصطفى الباز مبكة املكرمة. حديثاً )١٩٧٠(
 

 املعجم  -٥
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 ،وهو معجم شيوخ، بدأ بشيوخه ممن امسـه حممـد   ،البن املقري
أو أكثر، وبلغـت كـل أحاديثـه     وذكر لكل شيخ من شيوخه حديثاً

شيخاً، وهو مطبوع مبكتبة  )٨٧٤(وعدد شيوخه  تقريباً حديثاً )١٣٥٠(
 .الرشد

 

 معجم الشيوخ -٦
وعدد أحاديثه  ،البن مجيع الصيداوي، بدأ بشيوخه ممن امسه حممد

حديثاً، حيث أورد لكل شيخ حديثاً واحداً، وهو مطبـوع   ٣٨٠قرابة 
 .مبؤسسة الرسالة ببريوت

 

 معجم أسامي الشيوخ -٧
وبلغت عدد أحاديثه  ،لكل شيخ حديثاًأليب بكر اإلمساعيلي، ذكر 

 .حديثاً )٤٢٠(قرابة 
 

 معجم الشيوخ -٨
وذكر لكل منـهم   ،م من شيوخه من امسه أمحدالبن عساكر، قد

ومنهم من ذكر امسه فقط على أن يذكر له  ،أو حكاية أو إنشاداً ،حديثاً
بني حديث وغـريه أكثـر مـن    ما  ، وبلغت عدد الرواياتشيئاً الحقاً

 .، وهو مطبوع بدار البشائر)١٦٢٠(
 

 معاجم الطرباين الثالثة -٩
 .والصغري ،واألوسط ،الكبري: اشتهر الطرباين مبعامجه الثالثة

 

  املعجم الكبري •
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فناه جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن هذا كتاب ألَّ: (قال عنه الطرباين
روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرجـال والنسـاء علـى    

وحديثني  جت عن كل واحد منهم حديثاًخر.. .ألف ب ت ثحروف 
ومن كان من  ،وأكثر من ذلك، على حسب كثرة روايتهم وقلتها وثالثاً

 ) جت حديثه أمجعني خراملقلِّ
ة، فـذكر  ورتبه على حروف الصحابة، إال أنه بدأ بالعشرة املبشرين باجلن

يدرج بعض األحاديث ترمجة كل صحايب قبل البدء بذكر أحاديثه، وقد 
الطرباين مل يورد أحاديث بعض  اليت حتت فقه واحد يف باب واحد، إال أنَّ

ولكنها  اًألنه أفرد لكل منهم جزء ؛املكثرين مثل أيب هريرة وعائشة وجابر
 فيه أجزاء مفقودة من قسم العبادلة وقليلٌاملطبوع مفقودة، واملعجم الكبري 

حـق بـه   لْدة يف املطبوع مع مـا أُ ، وعدد األحاديث املوجومن غريهم
 . إصدار وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالعراق. حديثاً )٢٢٣٦١(

 

 املعجم األوسط •
ب على وهو مرت ،)هذا الكتاب روحي: (وكان يقول عنه الطرباين

منها غرائـب   من األحاديث، كثري أمساء شيوخه، فروى لكل منهم عدداً
ب علـى  ما يعقِّ والطرباين غالباً ،وأفراد، لذا اعترب هذا املعجم من مظاا

هذه األحاديث ببيان التفرد والعلل اليت فيها، وبلغت عدد أحاديث هـذا  
أفضلها طبعة دار  ،له أكثر من طبعةتقريباً، و حديثاً )٩٤٩٠(املعجم قرابة 
رق عوض اهللا وعبد احملسـن  طاالشيخ جملدات بتحقيق  )١٠(احلرمني يف 

 .احلسيين
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  املعجم الصغري •
وهـو يف   ،وهو يشبه األوسط من حيث ترتيبه على أمساء شيوخه

مع الكالم  ،حديثني أووقد أورد لكل شيخ حديثاً واحداً  ،فوائد شيوخه
شيئاً مـن فقـه    أحياناًو، وتعديالً وأيضا على الرواة جرحاً ،على التفرد

وعدد شيوخه فيه قرابـة  ) ١١٩٥(قرابة  الرواية، بلغت الروايات املُسندة
الروض (وطبع بتحقيق حممد شكور باملكتب اإلسالمي باسم ألف شيخ، 

 ).الداين إىل املعجم الصغري للطرباين

 فاتاملصن :سابعاً
املصنن إىل جانب األحاديث املرفوعـة  ف هو الكتاب الذي تضم

ومن أشهر الكتب املؤلفة  ،وتابعيهم من اآلثار عن الصحابة والتابعني كثرياً
 :يف هذا الباب

١- عبد الرزاقمصنف (ف املصن(  
ويتميز بسعة مجعه لآلثار مـع علـو   عبدالرزاق الصنعاين، لإلمام 

 ،به على الكتب واألبواب ويذكر فتاوى الصحابة والتابعنيوقد رت ،إسناده
وختمه بشمائل النيب صـلى اهللا عليـه    ،ويذكر رأي شيخه معمر كثرياً

 .وسلم، ومن طبعاته طبعة املكتب اإلسالمي بتحقيق األعظمي
 

 ٢- ابن أيب شيبةمصنف (ف املصن( 
طبع باهلنـد  : (قال الشيخ عبدالكرمي اخلضريابن أيب شيبة، لإلمام 

 بـريوت مـراراً  طبعات فيها سقط وحتريف وخلط عجيب؛ مث طبع يف 
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ق مـن قبـل   قِّوهي طبعات سيئة؛ مث ح ،على هذه الطبعة اهلندية اعتماداً
بعض اإلخوة من طالب العلم، اجلمعة، واللحيدان، بتحقيق ال بأس به يف 

ها أفضل من الطبعة اهلندية بكثري؛ مث اجلملة؛ لكن مل يبلغا فيه الغاية؛ ولكن
يف اجلملة إال أنه قد يتصـرف  د جي وحتقيقه ،حققه الدكتور حممد عوامة

تعليقاته فيها فوائـد، واآلن   وإال فضبطه للمتون وأيضاً... من غري تأصيل
انتهى ) وهو مظنة للتجويد...،اًالشيخ سعد الشثري حيققه ومجع له نسخ

 .كالمه بتصرف
 

 املُستخرجات: ثامناً
املستخرجات هي الكتب احلديثية اليت خيرأحاديث فها ج فيها مصن

ل فيجتمـع  ف الكتاب األوما بأسانيد لنفسه، من غري طريق مصن كتابٍ
ل يف شـيخه أو  إسناد صاحب املستخرج مع إسناد صاحب الكتاب األو

وهلذه املستخرجات فوائد كثرية؛ كتعديل بعض الرواة، وبيـان   ،من فوقه
ت، سني، أو تبيني بعض املبهمات، أو توضيح املـدرجا مساع بعض املدلِّ

 :كان على الصحيحني، ومنها املستخرجات وأكثر
 )صحيح البخاري(مستخرج أيب بكر اإلمساعيلي على  -١
 )صحيح مسلم(مستخرج أيب عوانة على  -٢

 .طبع مبكتبة السنة مبصر
 )صحيح مسلم(مستخرج أيب نعيم األصبهاين على  -٣

 .هـ١٤١٧سنة  ،طبع بتحقيق حممد حسن الشافعي
 

 )خمتصر األحكام(مستخرج الطوسي على سنن الترمذي  -٤
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 .طبع مبكتبة الغرباء األثرية باملدينة املنورة
 

 املستخرج على املستدرك -٥
 .للحافظ العراقي، إصدار مكتبة السنة

 

 :املسلسالت :تاسعاً
احلديث املسلسل هو الذي يكون يف إسناده تكرار لصفة ما، إما 

 .هذا أول حديث مسعتـه  :يف السند كأن يقول كل راوٍ :يف صيغة الرواية
أو يف صفة الرواة، سواء كانـت   .فيكون هو احلديث املسلسل باألولية

 مسلسـالً  فيكـون حـديثاً   ،كأن يكونوا كلهم دمشقيني :صفة ذاتية
ـ فيكون  ،بالدمشقيني، أو يكونوا كلهم امسهم حممد  ديث مسلسـالً احل

 ،شيخه أثناء مساعـه منـه   صافح كل راوٍ، أو صفة فعلية كأن يباحملمدين
قلَّما تسـلم  : (باملصافحة، ولكن قال ابن الصالح مسلسالً اًفيكون حديث

قلَّمـا  : (وقال ابن كثري) املسلسالت من ضعف التسلسل ال يف أصل املنت
 ).يصح حديث بطريق مسلسل

 : وهناك كتب اهتمت جبمع األحاديث املسلسلة منها
 .للعالئي ،املسلسالت -١

 

 نزهة احلفاظ -٢
 ١٤لألصبهاين، طبع مبؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، مجع فيـه  

 .بأمساء الرواة املتشاة مسلسالً
 

 جياد املسلسالت -٣
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، طبـع  )املسلسالت الكربى(، انتخبه من كتابه للحافظ السيوطي
 .بدار البشائر اإلسالمية ببريوت

 

 .رسالة املسلسالت مجع ورواية الكتاين الفاسي -٤
 

 الفضل املبني يف املسلسل من حديث النيب األمني -٥
 .للدهلوي، إصدار مكتبة الشيخ بباكستان

 

 املناهل السلسلة يف األحاديث املسلسلة -٦
ويب، طبع بدار الكتب العلمية ببريوتحملمد األي. 

 

٧- املسلسالت لعبداحلفيظ الفهرينات يف شرح وختريج اآليات البي. 
 

 العجالة يف األحاديث املسلسلة -٨
 .حملمد ياسني الفاداين، طبع بدار البصائر

 

كتب املسلسـالت عنـد   : (ومن أراد االستزادة فعليه بكتاب -
 .لعبداللطيف اجليالين، طبعة مكتبة امللك فهد) احملدثني

 

 الفوائد :عاشراً
من أحاديث ليس بينها تآلف يف كتب الفوائد هي ما ميليه الشيخ 

وغري مرتبة، ويقصد ا إثبات بعض الفوائد واللطائف يف  ،املوضوع غالباً
وهي كثرية جداً من  ،أو إيراد شيء من الغرائب والفرائد ،اإلسناد أو املنت

 :أشهرها
 



٢٠٨ 

 

#��$� ��	 

 الفوائد الغيالنيات -١
 أليب بكر البزاز، والغيالنيات نسبة إىل راويها حممد بن غـيالن، 

 .وهي مطبوعة بدار ابن اجلوزي بالدمام
 

 .أليب احلسن احلريبالفوائد املنتقاة عن الشيوخ العوايل  -٢
 

 امفوائد متَّ -٣
ام الرازي، إصدار مكتبة الرشد بالرياضلتم. 

 

 املهروانيات، الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب -٤
 .اإلسالميةأليب القاسم املهرواين، طبع مبكتبة التوعية 

 

 الفوائد العوايل املؤرخة من الصحاح والغرائب -٥
للتنوخي، والعوايل نسبة إىل علو اإلسناد، وهو مطبـوع بـدار   

 .اإلميان
 

 األمايل :حادي عشر
، وهي عبارة عـن جملـس   عرفت كتب األمايل يف احلديث قدمياً

 للشيخ خيصصه يف يوم من األسبوع يورد فيه بأسانيده أحاديث وآثـاراً 
ويورد  ،وال مرتبة على نسق معني، مث يفسر غريبها ،ليست يف باب واحد

من الفوائد املتعلقة ا بإسناد أو بدونه ما خيتاره ويتيسر له، وغالبـاً مـا   
تكون األمايل من أجزاء كل منها على عدة جمالس، وهي كثرية جداً من 

 :أشهرها
 أمايل احملاملي -١
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 .ر ابن القيم  بالدمامأليب عبداهللا احملاملي، طبع بدا
 

 .للحسن اخلاللاألمايل عشرة جمالس  -٢
 

 األمايل يف آثار الصحابة -٣
 .عبدالرزاق الصنعاين، طبع مبكتبة القرآن بالقاهرةلإلمام 

 

 ثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه -٤
حممد بن موسى بن مردويه، طبع بدار علـوم احلـديث    للحافظ 

 .باإلمارات
 

 أمايل نظام امللك السلجوقي الطوسي -٥
أيب إسحاق احلويين، ومبكتبة العلـم  الشيخ طبع مبكتبة ابن تيمية بتحقيق 

 .جبدة
 

 األمايل املطلقة -٦
ابن حجر العسقالين، طبع باملكتب اإلسالمي بـبريوت،  للحافظ 
 .وله غريها أيضاً

 

 البن الشجري األمايل -٧
نسبةً إىل يوم اخلميس الـذي   )األمايل اخلميسية( أو املعروفة بـ

كانت متلَى فيه هذه األمايل، وهي ليحىي بن احلسني الشجري من علماء 
األمـايل  (الزيدية من الشيعة يف الديلم، وهذا الكتاب قد خيتلط بكتـاب  

بن الشجري النحوي، والفـرق بـني   أليب السعادات هبة اهللا ) لشجريةا
اإلميان والعبادات واآلداب، حيث  ل موضوعه أحاديث يفاألو الكتابني أنَّ
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أما الثاين ففي األدب . ، وهو مطبوع بعامل الكتبأملى فيه أربعني حديثاً
ل من يف خمتلف فنون اللغة واألدب، ويعترب أو جملساً )٨٤(والشعر ويضم 

السه من أصحاب األمايل، بلغت شواهده الشعرية مائة وألف بيت أر خ
 .غري املكرر

 

 الناسخ واملنسوخ :ثاين عشر
عند أهل العلم العلوم وأمهها  إن معرفة الناسخ واملنسوخ من أدق

فوا يف ناسـخ  فألَّ بهاهتم العلماء  من الفقهاء واألصوليني واملفسرين؛ وقد
القرآن ومنسوخه، وكذلك الشأن يف احلديث النبوي وهو أصعب وأدق، 

 :ومن الكتب املطبوعة يف ناسخ احلديث ومنسوخه
 االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار -١

م حيـث قـد   ،، وهو من أشهرها وأمجعها)٥٨٤:ت(للحازمي 
، الكتاب مبقدمة يف أوجه متييز الناسخ واملنسوخ أوصلها إىل مخسني وجهاً

أما أحاديثه فرتبها على األبواب الفقهية، وهـو مـن إصـدار جامعـة     
 .الدراسات اإلسالمية بباكستان

 

 ديث ومنسوخهناسخ احل -٢
، رتبه على األبواب والكتاب فيه قرابـة  )٣٨٥:ت(البن شاهني 

 .طبعة مكتبة املنار. ، وحققه مسري الزهرييحديثاً ٦٧٠
 

 ناسخ احلديث ومنسوخه -٣
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، طبع بدار احلرمني بالقـاهرة، مرتبـاً علـى    )٢٦١:ت(رم ثلأل
 .األبواب الفقهية ومل يتمه

 

 رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار -٤
سـالكاً   ،، أورد فيه األحاديث بدون إسناد)٧٣٢:ت(للجعربي 

ةبه على األبواب الفقهية، فهو يورد املذاهب املختلفاإلجياز يف كتابه، ورت 
مث يبني الصواب، طبع مبؤسسة الكتب  ،من القول بالنسخ أو عدمه بأدلتها

 .الثقافية ببريوت
 

 ومنسوخهإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث  -٥

 ، ببريوت ، طبع بدار ابن حزم)٥٩٧:ت( للحافظ ابن اجلوزي،
 .من األحاديث املسندة) ٤٠٣(أورد فيه 

 

 خبار أهل الرسوخ يف الفقه والتحديث مبقدار املنسوخ من احلديثإ -٦
أفرد فيـه  وعامل الكتب،  وبدار ،دار ابن حزمب له أيضاً، وقد طبع
 )٢١( وفيـه  ،وأعرض عما ال وجه لنسـخه  ،ما صح نسخه أو احتمل

 .بال إسناد حديثاً
 أحاديث األحكام :عشر ثالث

معت فيها أحاديث األحكـام  كتب األحكام هي الكتب اليت ج
، وإن كان غريهادون األحاديث اخلاصة بالعقائد أو األخالق أو املغازي و

بعضها ضاألحكامكتب ما طُبع من من أشهر منها، و يسري ءإليه شي م: 
 

 األحكام الشرعية -١
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كـربى  : كتب ، وهي ثالثة)٥٨١ت( للحافظ عبداحلق اإلشبيلي
 .ووسطى وصغرى

 الكربى األحكام الشرعية •

بل  ،مل يذكر فيه مقدمة تبني منهجه طبع مبكتبة الرشد  بالرياض،
مباشرة بذكر األحاديث بأسانيد أصحاب الكتب املصنفة، ومنه جزء ه بدأ

 .مفقود
 األحكام الشرعية الوسطى •

ذكـر يف مقدمتـه   و ،)األحكام الشرعية الكـربى (اختصره من 
منهجه؛ وأن سكوته عن احلديث يعين صحته عنده، وذكر فيه عدداً مـن  

ن عللها، ومل يذكر أسانيد األحااألحاديث وبينهاديث إال قليالً لفائدة يبي ،
 .كتبة الرشد بالرياضمببع طُو

 الصغرىاألحكام الشرعية  •
ر فيها على ـ، اقتص)الشرعية الوسطى األحكام(لـ وهو اختصار 

وختريـا صـحيحة   : (ذكر األحاديث الصحيحة كما يقول يف مقدمته
، طبـع  )اإلسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها األثبات، وتداوهلا الثقات

 .مبكتبة ابن تيمية بالقاهرة
 

 عمدة األحكام -٢

وعـن   وسيأيت الكالم عنه )٦٠٠:ت(عبدالغين املقدسي للحافظ 
 .مفصالً شروحه

 

 املنتقى من أخبار املصطفى -٣
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، اعتمد أحاديث الكتـب السـتة   )٦٢٥:ت(للمجد ابن تيمية 
الرئاسة العامة إلدارات البحـوث   تهطبعو ،من اآلثار ومسند أمحد وشيئاً
نيـل  ( كتابـه  الشوكاين يفاإلمام وشرحه يف جملدين،  العلمية بالسعودية

  .)شرح منتقى األخبار األوطار
 

 السنن واألحكام عن املصطفى عليه السالم -٤
وصل فيه ، طبع بدار ماجد عسريي، )٦٤٣:ت( للضياء املقدسي

 .هومل يتم ،إىل اجلهاد
 

 خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم -٥
، طبع مبؤسسة الرسالة ببريوت، وصل )٦٧٦:ت(لنووي الإلمام 
 .فيه إىل الزكاة

 

 األحكام الكربى -٦
لكن فيـه   ،، من أضخمها)٦٩٤:ت(للمحب الطربي الشافعي 

ـ نقص يف  بعض األبواب، وقد طبع الكتاب بدار الكتب العلمية  بريوت ب
 ).حكامحكام يف أحاديث األغاية اإل(باسم 

 

 اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام -٧
بتحقيـق   بدار احملقق، طبع )٧٠٢: ت(ابن دقيق العيد للحافظ 

التغليس باب إىل  فهو مطبوعغري مكتمل  ، والكتابالشيخ سعد احلميد
 )اإلملام يف أحاديث األحكام(يف  العيد ابن دقيق واختصره كامالً ،بالفجر

 .وطبع بدار املعراج بالرياض بتحقيق حسني إمساعيل اجلمل
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 احملرر يف أحاديث األحكام -٨

وله  .، طبع بدار املعرفة ببريوت)٧٤٤:ت(ابن عبداهلادي للحافظ 
عدة طبعات، منها بتحقيق علوش واهلدبا، ومنها بتحقيق عبد اهللا التركي 

 .وخرج أحاديثه خالد الشالحي ،مبؤسسة الرسالة
 

 تقريب األسانيد وترتيب املسانيد -٩
، طبع مبكتبة نزار مصطفى الباز مبكة )٨٠٦:ت(لعراقي اللحافظ 

 ).طرح التثريب(هو وولده يف كتاب  املكرمة، وقد شرحه
 

 بلوغ املرام من أحاديث األحكام -١٠
 .وسيأيت مفصالً )٨٥٢:ت(ابن حجر العسقالين للحافظ 

 

 )٩٢٥:ت(لزكريا األنصاري  ،اإلعالم بأحاديث األحكام -١١
 

 ار جلمع أحكام سنة املختارفتح الغفَّ -١٢
للحسن بن أمحد الرعامل الفوائد، طبعته دار )١٢٧٦:ت(اعي ب. 

 

ـ  -١٣ ألمحـد داه الشـنقيطي    ،ار يف أحاديـث املختـار  فيض الغفَّ
 )١٣٨٩:ت(

 

 ما صح من آثار الصحابة يف الفقه -١٤
لزكريا غالم الباكستاين، طبع بدار اخلراز جبدة، مجع فيه ما صح 

فيما يتعلق باألبواب الفقهية، وتأيت أمهية الكتاب  ،عنده من آثار الصحابة
ية أقوال الصحابة يف الفقهمن أمهية وحج. 
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 الصحيح املُسند من أحكام الصيام -١٥
صفحة ٢٣٥(م، يقع يف حملمد احلدائي، من إصدار مكتبة ابن القي  (

مجع فيه األحاديث الصحيحة يف أحكام الصوم، وذكر احلديث بسـنده،  
درجة احلديث من صحة وحسن، وذكر تصحيح احملققـني مـن   وذكر 

 .العلماء األكابر، وناقش بعض املسائل الفقهية مع الترجيح
 

 :األحكام من كتب ثالثة كتبأهم شروح صيل لوهذا تف
 األحكام عمدة -١

لـه طبعـات عديـدة    ، )٦٠٠: ت( ملقدسيعبدالغين اللحافظ 
ر فيـه  ـبالرياض، اقتص دار الوطنطبعة وطيبة بالرياض، دار  ةطبع:امنه

 ).٤٠٠( على أحاديث الصحيحني وأحاديثه تزيد على الـ
من أشهر كتب األحكام، وتأيت أمهيته لكونه اعتمـد فيـه   وهو 

مؤلفه على الصحيحني، لذا اعتىن به العلماء على اختالف مذاهبهم فقيدوا 
 :عليه شروحاً كثرية من أشهرها

 إحكام األحكام شرح عمدة األحكام •

أفضـل  مـن  ابن دقيق العيد، وهو من أفضل الشروح، وللحافظ 
 .طبع مبكتبة السنة بالقاهرة ،طبعاته طبعة الشيخ أمحد شاكر وحامد الفقي

 

 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام •
ل، وحصر الكالم يف مخسـة  مطو ن، وهو شرحلقِّابن املُللحافظ 

وبيـان   -تهاعلى قلَّ -عن الرواة والتنبيه على أوهام صاحب املنت :أقسام
املبهمات، وضبط اللفظ، وبيان إعراب املُشكل وغريبه، مع اإلشارة إىل ما 



٢١٦ 

 

#��$� ��	 

يستنبط من احلديث، والكتاب طبع بدار العاصمة بتحقيق عبـد العزيـز   
 .املشيقح

 

 كشف اللثام شرح عمدة األحكام •

ويصـدر   ،يتـرجم لألعـالم   ،اريين، وهو شرح متوسـط للسفَّ
وأوجـه   ،وضبط األلفاظ ،وشرح املفردات ،األحاديث بترمجة الصحايب

وروايات احلديث وألفاظه، ويبني اختالف األئمة يف األحكـام   ،اإلعراب
بذكر املذهب احلنبلي وأدلته مع ذكـر ترجيحـات احملققـني يف     ماًمقد

إىل م، وابن رجب، مث بقية املـذاهب  املذهب، كشيخ اإلسالم، وابن القي
 . غري ذلك، والكتاب طبع بتحقيق نور الدين طالب بدار النوادر

 

 العدة •

وهو حاشية للصنعاين على عمـدة األحكـام،    ،لصنعايناللعالمة 
ـ   )إحكام األحكام(وشرحه  زة البن دقيق العيد، وهو من الشـروح املمي

 .من طبعاته طبعة دار الكتب العلميةوبتحرير اخلالف يف املسائل، 
 

 شرح عمدة األحكام العالمتيسري  •

حممد صبحي  بعنايةطبع  ،ام، وهو شرح خمتصربسالعبداهللا لشيخ ل
 .وطبع مؤخراً بدار امليمان .حالق مبكتبة الصحابة

 

 األفهام شرح عمدة األحكام تنبيه •
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وطبـع   ،ابن عثيمني، وهو مذكرة ملقررات املعاهد العلميةللشيخ 
الكتاب عدة طبعات؛ منها طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود، وطبعـة  

 .مكتبة الصحابة
 من أدلة األحكام بلوغ املرام -٢

لكتب اليت اعتنـت  من أشهر االعسقالين، وهو للحافظ ابن حجر 
، مجع فيه مجلة من أحاديث األحكـام الـيت يكثـر    بأحاديث األحكام

وكثرياً ما حيكم احلافظ على األحاديث الـيت   ،االستدالل ا عند الفقهاء
له عـدة  إىل ما فيها من العلل،  ومشرياً ،ضعفها أوصحتها  يوردها مبيناً

طارق عوض اهللا، وطبعة دار  الشيخ طبعات منها طبعة دار العطاء بتحقيق
 .دار الدليل بتحقيق الزهرييو، لعلوم ببريوت، وطبعة دار الفيحاءإحياء ا

 :العلماء شرحاً ودراسةً، فمن هذه الشروحولقد اعتىن به 
 البدر التمام شرح بلوغ املرام   •

، وهو أصل كتاب )١١١٩:ت( للقاضي احلسني بن حممد املغريب
وقـد   ،استطرادات كثرية فيهد، للصنعاين، وهو شرح جي )سبل السالم(

قامت ، كما طبعته دار الكتب العلمية، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا
ل من أو ) هـ١٤١٤(ر قسم منه مكتبة العبيكان يف الرياض سنة ـبنش

الكتاب إىل باب صفة الصالة يف جملدين بتحقيق الشيخ علي بن عبد اهللا 
، وقـد طبعتـه   مث أى حتقيقه الشيخ الزبن وطبع يف عشرة جملدات الزبن
 .دار الوفاء بتحقيق حممد شحود خرفان أيضاً

  
 من أدلة األحكام سبل السالم شرح بلوغ املرام •
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، اختصره )١١٨٢:ت(حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين للعالمة 
ومن طبعات . ة مفيدةمع زيادات مج فحذف استطراداته )البدر التمام(من 

اق، وطبعـة دار  الكتاب طبعة دار ابن اجلوزي بتحقيق حممد صبحي حلَّ
 .العاصمة بتحقيق طارق عوض اهللا

 

 املرامتوضيح األحكام من بلوغ  •

 .، وقد طبع بدار امليمانامعبد اهللا بن عبد الرمحن البسللشيخ 
 

 فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام •

يف  ،كامالً املكتبة اإلسالميةته حممد بن صاحل العثيمني، طبعللشيخ 
، وطُبعت أجـزاء منـه   بتحقيق صبحي رمضان وأم إسراء ،جملدات ةست

 .وهي األصل واألصح .اخلرييةمبؤسسة الشيخ ابن عثيمني 
 .)بلوغ املرام(إىل غري ذلك من شروح 

 

 :منهاوومنهم من اعتىن بشرح جزء منه،  
 

 شرح أحاديث الصيام من كتاب بلوغ املرام •
، ويقـع يف  أصدرته دار ابن اجلوزي ،لناصر بن إبراهيم العبودي

ف يف األول وأجرى دراسة تضمنت ثالثة مباحث، عـر ) صفحة ٣١٢(
ف يف الثاين بـالبلوغ، وذكـر يف   ، وعرتعريفاً موجزاً باحلافظ ابن حجر

مث قام بشرح األحاديث شـرحاً  . الثالث بعض األحكام املتعلقة بالصيام
، وهـو  لفقهيـة استوىف فيه الكالم على األحاديث من الناحية احلديثية وا

دشرح جي. 
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 علل األحاديث: عشر رابع
لكـثري  اعلماء احلديث من الراسخني يف العلم بكشف علل  اهتم

من األحاديث؛ سواء يف أسانيدها، أو متوا، وبعض هذه الكتب كانت 
 :يف العللعبارة عن سؤاالت من التالميذ لشيوخهم، ومن الكتب املؤلفة 

 العلل ومعرفة الرجال -١
 ال والكتاب ليس له ترتيب معني ،لإلمام أمحد، وأكثره يف الرجال

لفية اهللا عباس بالدار الس وطبع بتحقيق وصي ،األحاديثيف يف الرواة وال 
 .باهلند

 
 

 العلل  -٢
مجع فيه كالم اإلمام أمحد على األحاديث املعلـة،   ،خلاللالإلمام 

املنتخب من (به على األبواب الفقهية، وانتخب منه ابن قدامة املقدسي ورت
 .الراية  بالرياضوهو مطبوع بدار ) كتاب العلل

 

 العلل الكبري -٣
من كالم  ن عللها غالباً، مجع فيه األحاديث اليت بيلإلمام الترمذي

بها أبو طالـب  شيوخه وخاصة البخاري وبعضها من كالمه هو، وقد رت
، وطبع بتحقيق صبحي السامرائي والنوري والصـعيدي بعـامل   القاضي
 .الكتب

يف كتـاب   فهـو  ،يف آخر سننهامللحق ) العلل الصغري(وهو غري 
 وليس يف كشف علل أحاديث معينة، ،ة معرفتهاكيفي وتبيني ،العللدراسة 

بع بتحقيق الشيخ عادل بن عبد الشكور الزرقي وتقـدمي الشـيخ   طُوقد 
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مطبـوع بعـدة    هو وشرحه ابن رجب، ودار احملدث، بعبداهللا السعد، 
وأخـرى   عطاء بالريـاض بدار ال حتقيقات أفضلها بتحقيق نورالدين عتر

 .بالرياض بدار الرشد بتحقيق مهام سعيد
 

 علل احلديث -٤
وأكثره سؤاالت  ،ابن أيب حامت، وهو مرتب على األبوابلإلمام 

طبعـة   ألبيه وأليب زرعة الرازي، وللكتاب عدة حتقيقات من أفضـلها 
جملدات مبؤسسة اجلريسي، وله طبعة ) ٧(بتحقيق الشيخ سعد احلميد يف 
 . احلديثة مبصر بتحقيق نشأت كمال جيدة من إصدار مكتبة الفاروق

 

 العلل الواردة يف األحاديث النبوية -٥
لدارقطين، طبع  بدار طيبة بالرياض، وهو أشهر كتـب  اللحافظ 

 .على قسمني املسانيد وقد طبع كامالًالعلل وأوسعها وهو مرتب على 
 

 التمييز -٦
أصدرته دار ابن اجلـوزي  ) ٢٦١:ت(لإلمام مسلم بن احلجاج 

 عـدهـذا   بتحقيق عبدالقادر احملمدي، قدم له الشيخ عبداهللا السعد، وي
 .تاب من النفائس يف فن علل احلديثالك

وقد اعتمد احملقق نفس املخطوطة اليت اعتمدها مـن سـبقه يف    
كما استدرك عليه ما وقع فيه  - على ما فيها من نقص -حتقيق الكتاب 

 .من أخطاء
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م اإلمام مسلم كتابه مبقدمة أطال فيها وذكر فيها مسائل غاية قد
يف األمهية، كأقسام الناس من حيث احلفظ، وكيفية معرفـة الغلـط يف   

مث شرع بعد ذلك يف بيان األحاديث اليت وقع فيهـا  . احلديث وغري ذلك
 .الغلط يف أسانيدها أو متوا أو يف كليهما

 

 األحاديث الضعيفة واملوضوعة: عشر خامس
إال أن اهللا األحاديث الضعيفة واملوضـوعة   على الرغم من انتشار

يف ذلك مؤلفات كثرية  فتلِّنها للناس، فأُهلا من يكشفها ويبي تعاىل قد هيأ
 :ومن أشهرها مما هو مطبوع ،جداً جتمع مثل هذه األحاديث

١- ج على احلروف واأللفاظذخرية احلفاظ املخر  
 

  تذكرة املوضوعات -٢
راين مجع يف األول األحاديـث  ـابن طاهر القيسللحافظ كالمها 

اليت أوردها ابن عويف . ع بدار السلفوطبوهو م، )الكامل(ي يف كتابه د
طبع وورتبهما على احلروف،  ،البن حبان )اروحني(الثاين مجع أحاديث 

 .بدار إحياء التراث العريب ببريوت
 

 األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري -٣
حيث يورد  ،، وهو مرتب على األبواب)بالراء( جلورقايناللحافظ 

مث يسرد مقابله ما صح واشتهر، وله عدة طبعـات؛   ،ن عللهاحلديث ويبي
طبعة دار الصميعي بالرياض، وطبعة إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعـة  

 .السلفية باهلند
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 املوضوعات -٤
ابن اجلوزي، طبع باملكتبة السلفية باملدينة املنـورة، أورد  للحافظ 

 ،مع بيان عللها ،بة على األبواببإسناده مرت حديثاً )١٨٤٥(فيه أكثر من 
 .بأضواء السلف بالرياضجيدة  طبعة طُبعو .واملتهم فيها من رواا

 

 العلَل املتناهية يف األحاديث الواهية -٥
ابن اجلوزي، طبع بإدارة ترمجان السنة بباكستان، مجع فيه للحافظ 

حديثاً، مما هو شديد الضعف وما هو معلول ومل يصـل   )١٥٧٥(قرابة 
الوضع على بلدرجة املوضوع ورتبها على األبواب، وقد انتقد يف حكمه 

 .بعض األحاديث الصحيحة واحلسنة
 

 كام املشروعةاألحاديث املوضوعة يف األح -٦
للبدر املوصلي، طبع مبكتبة الطرفني بالطائف، مجع مادته من كتب 

 .واختصار احلكم ،اجلوزي باختصار اإلسنادابن 
 

 الدر امللتقط يف تبيني الغلط -٧
 

  املوضوعات -٨
كالمها للصغاين، مجع يف األول األحاديث املوضـوعة الـيت يف   

لألقليشـي، مث أتبعهـا   ) النجم(لقضاعي واليت يف ذيله ل )الشهاب مسند(
حديثاً، وطبع بدار الكتب العلمية   )٨٨(مبوضوعات مشتهرة وبلغت كلها 

ببريوت، ويف الكتاب الثاين مجع أحاديث موضوعة منتشرة بـني النـاس   
 .حديثاً، وطبع بدار املأمون للتراث بدمشق )١٤٠(وبلغت أكثر من 
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 )سنن الدارقطين(ختريج األحاديث الضعاف من  -٩
حديثاً  )٧٤٩(للغساين، طبع بدار عامل الكتب بالرياض، جرد فيه 

وأبقى ترتيبها على نفـس   ،مما هو ضعيف ومعلول )سنن الدارقطين(من 
 .ترتيب السنن

 

 رسالة لطيفة يف أحاديث ضعيفة وموضوعة -١٠
ابن عبداهلادي، طبعت بدار اهلدى، وهي رسالة صـغرية  للحافظ 

 .أحاديثها غري مرتبةو ،احلجم
 

 املوضوعات يف املصابيح -١١
حـديثاً حكـم عليهـا     )١٨(لسراج الدين القزويين، مجع فيها 

للبغوِي، وقد سئل عنها ابن حجـر   )مصابيح السنة(بالوضع من كتاب 
 .على القزويين يف بعضها فرد أيضاً

 

 املنار املنيف يف الصحيح والضعيف -١٢
هو أجوبة عـن أسـئلة   و، )٧٥١: ت(م اجلوزية ابن قيللحافظ 
، ويضبط ووضعاً وتضعيفاً فيها بعض األحاديث تصحيحاًحديثية، يناقش 

ا هذا الباب بضوابط يتمي املوضوع عن احلديث الثابتاحلديث ز. 
 

والكتاب مع صغر حجمه، إال أنه معدود عند العلماء املتخصصني 
 .املهمة يف هذا البابيف احلديث وعلومه من الكتب 

 

 : وقد طبع عدة طبعات منها
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 .السنة احملمدية، بالقاهرة، بتحقيق حممد حامد الفقيطبعة مطبعة  -
نقد املنقول، أو املنار (بع باسم طبعة مكتبة الشامي باملنصورة، وطُ  -

 .)يف الصحيح والضعيف
طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، بتحقيق عبـدالفتاح أيب   -

 .غدة
 املعلمي طبعة دار العاصمة بالرياض، بتحقيق عبدالرمحن بن حيىي  -

 .منصور السماريالشيخ وعناية  .اليماين
بـن عبـداهللا    ، بتحقيق حيىياملكرمة طبعة دار عامل الفوائد مبكة -

 .أجود الطبعاتوالطبعات الثالث األخرية هي ، مايلالثُّ
 

 )اِإلحياء(األحاديث اليت ال أصل هلا يف  -١٣
مجـع فيـه   ) الطبقات(لتاج الدين السبكي، وهو فصل من كتابه 

للغزايل، وهـي   )إحياء علوم الدين(األحاديث اليت ال أصل هلا من كتاب 
 .)اإلحياء(مرتبة على األبواب مثل كتاب 

 

 خامتة سفر السعادة  -١٤
للفريوزأبادي، ختم كتابه هذا خبامتة أورد فيها ما ال تصح نسبته 

عليه وسلم وقد تعقبه ابن مهـات الدمشـقي يف كتابـه     للنيب صلى اهللا
 ).التنكيت واإلفادة(
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 املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  -١٥
حديثاً مشتهرة،  )١٣٥٠(لسخاوي، أورد فيه أكثر من اللحافظ 

مع حكمـه   ،ففيها الصحيح وغريه وقد ذكر من خرجها والكالم عليها
على بعضها، وهو مرتب على احلروف، وله عدة طبعـات؛ طبعـة دار   

 .ب العريب، وطبعة دار الكتب العلمية ببريوتاالكت
 

 متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث -١٦
البن الديبع، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، وهـو تلخـيص   

 .  وفيه زيادات قليلة) املقاصد احلسنة(لكتاب شيخه السخاوي 
 

 الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -١٧
 اًويعتـرب اختصـار  . لسيوطي، طبع بدار املعرفة ببريوتاللحافظ 

 .مع التعقب عليه لكتاب ابن اجلوزي
 

 الآللئ املصنوعةذيل  -١٨
 .للسيوطي أيضاً

 

  الزيادات على املوضوعات -١٩
أورد األحاديـث   ،للسيوطي أيضاً، وهي مرتبة علـى األبـواب  

 .بأسانيدها من كتب مؤلفيها
 

 الغماز على اللماز يف األحاديث املشتهرة -٢٠
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للسمهودي، طبع بدار اللواء، جرد فيـه األحاديـث الضـعيفة    
 ،ورتبـها علـى احلـروف    ،هلا مما هو مشتهر واملوضوعة واليت ال أصل

وبلغـت   ،واستقى مادته من كتب من سبقه ومن بعض كتب التخـريج 
 .حديثاً )٣٥٨(أحاديثه قرابة 

 

 تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة واملوضوعة -٢١
البن عراق الكناين، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، خلص فيـه  

م األحاديـث  وقس ،ورتبها على األبواب ،وطيكتب ابن اجلوزي والسي
ل فيما حكم ابن اجلوزي بوضـعه،  حتت كل فصل إىل ثالثة أقسام؛ األو

عقب فيه، والثالث فيما زاده السيوطي مـع  والثاين فيما حكم بوضعه وت
 .بيانه لعلل ما مل يبينوا علله

 

 تذكرة املوضوعات -٢٢
هـو  وللفتين اهلندي، طبع بدار إحياء التراث العـريب بـبريوت،   

ن أن احلديث أو ضعفه حىت يتبـي  وضعيف ، ر جيمع أقوال العلماءـخمتص
 .وضعه أو ضعفه متفق أو أنه بسبب القصور أو السهو

 

 الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة -٢٣
ملرعي الكرمي، طبع بدار الوراق ببريوت، مجع فيـه أحاديـث   

 . موضوعة ومل يرتبها
 

 األسرار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة أو املوضوعات الكربى -٢٤
 

  املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع أو املوضوعات الصغرى -٢٥
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ر على ما قيل ـ، يف األول ذكر أنه اقتصقاريالمال علي كالمها لل
ورتبه على احلروف، وطبـع بـدار الكتـب     ،فيه موضوع وال أصل له

 ،العلمية، واملكتب اإلسالمي ببريوت، والثاين هو جتريد للكتـاب األول 
 )٦٢٥(فاقتصر على املوضوعات فقط، حيث بلغت أحاديث األول قرابة 

حديثاً تقريباً، طبع مبكتب املطبوعات اإلسـالمية   )٤٧٥(والثاين  ،حديثاً
 .حبلب

 

 إتقان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن -٢٦
لنجم الدين الغزي، طبع بالفاروق احلديثة، أورد فيه أحاديث من 

) ٢٤١٠(فبلغت أحاديثه قرابـة   ،سبقه يف هذا الشأن مع زيادات أخرى
 . رتبها على احلروف

 

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديـث علـى    -٢٧
 ألسنة الناس

 )املقاصـد (وغالبه مـن   ،للعجلوين، مجع فيه أحاديث السابقني
وزيادات أخرى، وهو مطبوع بدار إحيـاء التـراث العـريب     )اإلتقان(و

 .ببريوت، و مبؤسسة الرسالة
 

 الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع والواهي -٢٨
للطرابلسي، طبع مبكتبة الطالب اجلامعي مبكة املكرمة، مجع فيـه  

رتبها على احلروف وحتت كل حـرف ثالثـة    ،حديثاً )١١٦٠(قرابة 
 .أقسام؛ األول يف شديد الضعف، والثاين يف الواهي، والثالث يف املوضوع
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 الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة -٢٩
بتحقيق العالمة عبد  لشوكاين، طبع بدار الباز مبكة املكرمةالإلمام 
كتب املوضوعات ممن سبقه، باإلضافة ، استقى مادته من الرمحن املعلمي

 .بها على األبوابواجلرح والتعديل ورت ،والتراجم ،إىل كتب الرجال
 

 اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة -٣٠
لعبد احلي اللكنوي، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، أصـله يف  

األحاديث املوضوعة يف الصلوات املخصوصة بأينةام معي. 
 

 اللؤلؤ املرصوع فيما ال أصل له أو بأصله موضوع -٣١
 بـه علـى   للقاوقجي، طبع بدار البشائر اإلسالمية بـبريوت، رت

 .مع حكم خمتصر لكل حديث ،احلروف
 

٣٢- د املرسلنيحتذير املسلمني من األحاديث املوضوعة على سي 
وهو مرتب  ،حملمد بن بشري األزهري، طبع بدار ابن كثري  بدمشق

 .روفعلى احل
 

 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة -٣٣
حممد ناصر الدين األلباين، طبع مبكتبة املعـارف، وهـي   للشيخ 
يف جملد بكالم مطـول   ،حديث )٥٠٠(جها الشيخ كل سلسلة كان خير

حديثاً حسب ) ٧١٦٢(يف ختريج كل حديث يورده، وبلغت كل أحاديثه 
د فيها الضعيف من بعض كتب السنةترقيم الكتاب، وله كتب جر . 

 

 أحاديث معلَّة ظاهرها الصحة -٣٤
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حـديثاً ظاهرهـا أـا     )٤١٢(مقبل الوادعي، مجع فيه للشيخ 
ولكنه ينقل كالم أهل العلم يف تعليلها، وهو مطبوع بدار اآلثار  ،صحيحة

 .باليمن، ومبكتبة ابن عباس مبصر
 

 التحديث فيما قيل ال يصح فيه حديث -٣٥
بكر أبو زيد، طبع بدار اهلجرة باخلرب، استقرأ ما سبقه من للشيخ 

وجعله على  وزاد عليها ما حصله من كتب أخرى ،كتب يف هذا الشأن
كتب وأبواب الفقه، وإذا كان هناك تعقب ذكره حتت عنوان اإليـراد أو  

 .يرد عليه
 

 موسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة -٣٦
ي ومحدي مراد، طبع مبكتبة املعارف ـلعلي حسن وإبراهيم القيس

مجعوا فيـه   ،وهي من أوسع كتب الضعيف واملوضوع وأمشلها بالرياض،
 ،األحاديث الواردة يف الكتب السابقة وغريها ورتبوها علـى احلـروف  

ووضعوا يف آخر الكتـاب فهرسـاً    ،حديثاً )٣١٥٧٧(وبلغت أحاديثه 
 .لألحاديث مرتبةً على األبواب

 

مخسمائة حديث مل تثبت يف الصيام واالعتكاف وزكـاة الفطـر    -٣٧
 والعيدين واألضاحي

وقد مجع فيه األحاديـث  ) صفحة ١٥٨(ألمحد السلمي، يقع يف 
الضعيفة واملوضوعة اليت تتعلق بشهر رمضان وزكاة الفطـر والعيـدين،   

 .وخرج كل حديث مع ذكر درجته
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 جوامع السيوطي احلديثية :عشر سادس
اهتم بعض العلماء جبمع األحاديث النبوية يف كتاب واحد ليسهل 

 :ومن هذه الكتب الرجوع إليها دون الرجوع إىل عدة مصادر،
 اجلامع الصغري من حديث البشري النذير -١

 

 الزيادة على اجلامع الصغري -٢
 

  مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري -٣
مث  ،حـديثاً  )١٠٩٣٠(ل قرابة ، ففي األوللحافظ السيوطيكلها 

ومها مرتبـان   ،حديث )٤٤٠٠(ألَّف الثاين وهو زيادات تصل تقريباً إىل 
واحلكم على األحاديث،  على احلروف مع ذكر رواي احلديث وخمرجه،

وضم الشـيخ يوسـف   ، بدار الكتب العلميةاألول بع طُوهو متساهل، 
اجلامع الصغري من حـديث البشـري   ( إىل )زيادة اجلامع الصغري(  النبهاين
وطبع بدار  )الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري(ومساه ) النذير

الثالـث وقصـد    السيوطي ألَّف و ، حممد متيمو هيثم متيم: األرقم حتقيق
استيعاب مجيع األحاديث وقسيث القوليـة  ديف األحال مه قسمني؛ األو

ساق فيه لفظ احلديث بنصه مع ذكر من خرجه ورتبه على احلـروف،  
 .وطبع باهليئة املصرية العامة للكتاب بالقاهرة

رتبها على مسـانيد   ،والقسم الثاين يف األحاديث الفعلية احملضة 
الً، ولكن تويف السـيوطي قبـل أن   الصحابة بتقدمي العشرة املبشرين أو
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األلباين الكتابني األولني وقسمهما إىل كتـابني  الشيخ له، وقد حقق يكم
 .)ضعيف اجلامع الصغري وزيادته(، و)صحيح اجلامع الصغري وزيادته(

 

 كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال -٤
للمتقي اهلندي، طبع مبؤسسة الرسالة ببريوت، مجع فيـه مـا يف   

ورتبـها   ،)اجلامع الصغري(جامع السيوطي الكبري والصغري والزيادة على 
املطبـوع ـامش   ) منتخب كنز العمال(على األبواب الفقهية، وهناك 

ومزج أحاديث  ،األصلي )الكنز(حذف املكرر من كتاب  )مسند أمحد(
 .األقوالاألفعال بأحاديث 

 

 اجلامع األزهر من حديث النيب األنور -٥ 
 مؤلِّفه ملناوي، طبع باملركز العريب مبصر، أرادعبدالرؤوف اللشيخ 

فجمع أحاديث اجلامع وزاد  ،أن ينبه فيه على ما فات السيوطي يف جامعه
ولكنه مل يورد فيه ما يف الكتب الستة إال نادراً، مع بيـان حلـال    ،عليها

 .ورتبه على احلروف ،األسانيد
 

 األحاديث القدسية: عشر سابع
األحاديث القدسية هي أحاديث يرويها النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وال يراد ـا   ،وليست بقرآن ،عن ربه، فهي من قوله تعاىل على الراجح
رج يف كتب السدالتحدي وال اإلعجاز، وكانت تة كغريها من أحاديث ن

وسلم إىل أن أُفردت بالتأليف، ومن املطبوع من كتب  النيب صلى اهللا عليه
 :األحاديث القدسية

 املقاصد السنية يف األحاديث اإلهلية -١
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البن بلبان، طبع مبكتبة دار التراث، وهو مسند مع بيان درجـة  
وأضاف آخـر   ،حديث يف عشرة أجزاء )١٠٠(مجع فيه  ،احلديث غالباً

بعضها على نكارة وغرائـب   وعظية، اشتمل اًكل جزء حكايات وأشعار
فاضحة يرفضها العقل والنقل، ويظهر على بعضها أثر الوضع ألغـراض  

 .مذهبية واجتاهات صوفية
 

 اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية -٢
ملناوي، طبع بدار املعرفة  ببريوت، مجع فيـه  عبدالرؤوف اللشيخ 
حديثاً، رتبها على احلـروف دون أي شـرح أو    )٢٧٠(ما يقارب من 

 .ختريج
 

 األحاديث القدسية -٣
دون ذكـر أسـانيدها وال    ،حديثاً )٨٠(البن الديبع، مجع فيه 

 .مصادرها وخالية عن بيان درجتها
 

 اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية -٤
بدائرة املعـارف  ر، وـحملمد املدين، طبع بدار الريان للتراث مبص

حديثاً رتبه على ثالثة أبواب، األول فيمـا   )٨٦٤(ومجع فيه  ة،العثماني
ر صـد والثالث فيما مل ي ،ر بلفظ يقولدوالثاين فيما ص ،صدر بلفظ قال

ما ولكنه مل خيرجها. 
 

 الصحيح املسند من األحاديث القدسية -٥
مصطفى العدوي، طبع بدارالصحابة للتراث، مجـع فيـه   للشيخ 

 .مما صح عندهقدسياً حديثاً  )١٨٥(
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 جامع األحاديث القدسية -٦
لعصام الدين الصبابطي، طبع بدار الريان للتراث بالقاهرة، وهـو  

وقـد   ،حديثاً، مع خترجيها واحلكم عليها )١١٥٠(من أمشلها حيث مجع 
رتبها ترتيباً موضوعياً على الكتب واألبواب، مث على رواته من الصحابة 

 .مع ختريج األحاديث وشرح الغريب
 

 األمثال: عشر ثامن
من األساليب التعليمية املتبعة يف القرآن والسنة ضرب األمثـال،  
وهو كثري يف القرآن، وكذلك هناك أحاديث نبوية فيها أمثال مضـروبة  

ومـن   .)مثل املؤمن كاخلامة من الـزرع ( : عليه وسلمكقوله صلى اهللا
 :الكتب اليت اهتمت بأمثال احلديث

 أمثال احلديث -١
رين مثالً مـع  ـلرامهرمزي، فيه ما يزيد على املائة وعشاللحافظ 

اإلسالمية بتركيا، ومؤسسـة الكتـب    باملكتبةشرح مسهب هلا، وطبع 
 .الثقافية ببريوت

 

 النبوياألمثال يف احلديث  -٢
أيب الشيخ األصبهاين، طبع بالدار السلفية باهلند، ليس فيه للحافظ 

 .ومها كتابان مسندان، شرح لألمثال
 

 األمثال من الكتاب والسنة -٣
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للحكيم الترمذي، طبع مبؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، وفيه قرابة 
 .الثالثني حديثاً وأثراً

 

 نظرات فقهية وتربوية يف أمثال احلديث -٤
 .لعبدايد حممود، من إصدار مكتبة البيان

 

 األمثال يف احلديث النبوي الشريف -٥
حملمد جابر العلواين، طبع مبكتبة املؤيد، وهو من أمجعها وقد رتب 

 .مثالً ١٣٦٨األمثال على احلروف مع التخريج باهلامش، وأورد يف كتابه 
 

 أسباب ورود احلديث: عشر تاسع
 يات فإن لبعض األحاديـث أسـباباً  لآلأسباب نزول  يوجدكما 
 :جبمعهاومن املؤلفات اليت اهتمت  ،أيضاً لورودها

 اللمع يف أسباب ورود احلديث -١
، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، مجع فيـه  للحافظ السيوطي

 .من املائة حديث قريباً
 

 البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث -٢
رتبه على  ،العلمية، وهو أوسع من األولالبن محزة، طبع باملكتبة 
 .وغالبه من السيوطي ،احلروف مع احلكم على احلديث

 

 علم أسباب ورود احلديث وتطبيقاته عند احملـدثني واألصـوليني   -٣
 ومجع طائفة مما مل يصنف من أسباب النزول
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وسـبب   ،حديثاً ٦٣٢لطارق األسعد، وهو رسالة دكتوراه مجع 
 .ورودها

 

 التخريجكتب : عشرون
ختلو كثري من كتب الفقه املذهبيبوية مقارنة مع ة من األحاديث الن

زت بكثـرة  أقوال أئمة املذهب، ولكن هناك بعض الكتب املذهبية اليت متي
 : خترجيهاإىل مما حدا بعض املؤلفني  ،استشهادها باألحاديث

 :يف الفقه احلنفي كتب التخريجومن  -١
 

 أحاديث اهلدايةنصب الراية يف ختريج  •

 )اهلدايـة (لزيلعي احلنفي، خرج فيه أحاديث كتـاب  اللحافظ 
للمرغناين احلنفي، حيث يورد الزيلعي منت احلديث مث يتكلم عمن أخرجه 

 ،وله ترجيحات قليلـة  ،وهو غالب الكتاب ،وطرقه وكالم األئمة عليه
كما يتكلم على األحاديث اليت يستدل ا خمالفو األحناف، والكتاب له 

وطبع بتحقيق حممد  ،أكثر من طبعة أشهرها طبعة الس العلمي يف اهلند
 .عوامة مبؤسسة الريان ببريوت

 

 منية األملعي فيما فات من ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي •

ه األحاديث اليت فاتت قاسم بن عبد اهللا قطلوبغا، خرج فيللحافظ 
نصب (والكتاب مطبوع مع  ،الزيلعي مع بعض املناقشات واالستدراكات

 .طبعة دار الكتب العلمية )الراية
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 الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية •
ابن حجر العسقالين، طبع مبكتبة الفيصلية، وهو عبـارة  للحافظ 

 ). نصب الراية(عن تلخيص لكتاب 
 

 :التخريج يف الفقه املالكيومن كتب  -٢
 ختريج األحاديث النبوية الواردة يف مدونة مالك  •

للطاهر الدرديري، طبع جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، وهو رسالة 
مث ختريج احلديث مث احلكـم   دكتواره تكلم فيها على رواة احلديث أوالً

 .عليه
 طريق الرشد إىل ختريج أحاديث بداية ابن رشد •

ف آل عبد اللطيف، طبع باجلامعة اإلسالمية باملدينـة  لعبد اللطي
 .املنورة
محـاد  للشيخ   ،سبيل الرشد يف ختريج أحاديث بداية ابن رشد •

 .األنصاري
 .اهلداية يف ختريج أحاديث البداية •

ج وخر ،)البداية(ألمحد الغماري، طبع بعامل الكتب، حقق كتاب 
 .      فيه األحاديث املرفوعة دون احلكم على احلديث إال نادراً

 

 :الفقه الشافعي التخريج يف ومن كتب -٣
 البدر املنري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري •

للرافعـي   )الشرح الكبري(ابن املُلَقِّن، خرج فيه أحاديث للحافظ 
يف فقه الشافعي للغزايل فيورد مـنت احلـديث مث   ) شرح كتاب الوجيز(
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والكالم عليه بشكل مفصل مع فوائـد حديثيـة    ،جهيتكلم على من خر
 الً وفقهية، وهو من أوسع كتب التخريج يف هذا الباب، طبع الكتـاب أو

ان بـن  بتحقيق أمحد بن سـليم  كامالً ، مث طبعته دار اهلجرة حمققاًناقصاً
 .أيوب

 

 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري •
ابن حجر العسقالين، طبع مبكتبة نزار مصـطفى البـاز،   للحافظ 

ولكنه اشتهر أكثر من  ،نقِّالبن امللَ )البدر املنري(وأصل الكتاب خمتصر من 
األصل، وفيه فوائد وأحكام للحافظ على األحاديث، وللكتاب طبعـات  
 كثرية، يعترب من أفضلها الطبعة اليت حققها الدكتور حممد عمر بن موسى

التمييز يف تلخـيص  (أجزاء باسم  )٧(، وهو مطبوع يف بأضواء السلف
ج طبعة اليت خرمث ال، وهو االسم الصحيح للكتاب) أحاديث شرح الوجيز

 .بدار قرطبة أجزاء )٤(أحاديثها حسن عباس قطب يف 
 

 :ومن كتب التخريج يف الفقه احلنبلي -٤
 حتقيق أحاديث التعليق •

التعليـق الكـبري يف   (ابن اجلوزي، خرج فيه أحاديـث  للحافظ 
 .اءأليب يعلى الفر )اخلالف

 

 تنقيح حتقيق أحاديث التعليق •
طبع بدار الكتب العلمية، حيث حـذف  ابن عبداهلادي، للحافظ 

مث أتبع األحاديـث بتخـريج    ،أسانيد ابن اجلوزي إىل أصحاب املؤلفات
مع استدراكات وتعليقات علـى ابـن    ،هاوشواهد هاطرق بذكرموسع 
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أفضلها بتحقيق سامي اجلاد  ،اجلوزي، والكتاب مطبوع بأكثر من حتقيق
ـ  ، السعدعبداهللالشيخ اهللا وعبدالعزيز اخلباين بتقدمي  أضـواء  دار وطبع ب

 .بالرياض السلف
 

 تنقيح التحقيق •
على كتـاب ابـن    ، طبع بدار الوطن، وهو أيضاًللحافظ الذهيب

 .   اجلوزي
 

 )منار السبيل(إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  •
منار السـبيل يف  (ج فيه أحاديث حملمد ناصر الدين األلباين، خر

 .وطبعه املكتب اإلسالمي ،البن ضويان )شرح الدليل
 

 )إرواء الغليل(التكميل ملا فات خترجيه من  •
 .لصاحل آل الشيخ، طبع بدار العاصمة بالرياض

 

إرواء (التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلثار يف  •
 )الغليل

 .لعبدالعزيز الطريفي، طبع مبكتبة الرشد بالرياض
 

 :الظاهريالفقه التخريج يف ومن كتب  -٥
 )ىاحمللَّ(ى يف حتقيق أحاديث الَّ •

لعلي رضا، طبع بدار املأمون للتراث بدمشق، انتقد فيـه بعـض   
 .أو تضعيفاً األحاديث من احمللى اليت أخطأ فيها ابن حزم سواء تصحيحاً
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 األربعون النووية  :واحد وعشرون
ن أو يف موضـوع معـي   فت كتب كثرية جتمع أربعني حـديثاً لِّأُ

 من حفظ على أميت أربعني حـديثاً (حبديث ضعيف  عمالًمواضيع شىت، 
ل من ألَّف فيها عبداهللا بـن املبـارك،   وأو ،)يوم القيامة كنت له شفيعاً

وحممد بن أسلم الطوسي، واآلجري، واحلسن بن سفيان، ومـن أشـهر   
الصالح وأصلها أحاديث رواها ابن ) وويةاألربعون الن(كتب األربعينات 

فزاد  ،حديثاً )٢٦(ومل تزد على  ،يف جوامع الكلم مما عليه مدار اإلسالم
حديثاً )١٢(ووي عليها الن. 

 :وشروح األربعني كثرية جداً منها
١- د  وهو شرح ووي نفسهشرح للنوخمتصرجي. 

 

 .لكنه مشكوك يف نسبته له شرح البن دقيق العيد -٢
 

 التعيني يف شرح األربعني -٣
 

ان ببريوتللطويف، طبع مبؤسسة الري. 
 

 يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم جامع العلوم واحلكم -٤
أحاديث، وهو من  )٨(ابن رجب احلنبلي، وقد زاد عليها للحافظ 

وله طبعات وحتقيقات عديدة، من أفضلها طبعة  ،أشهر الشروح وأنفعها
 .طارق عوض اهللا الشيخ دار ابن اجلوزي بتحقيق

 

 التلخيص املعني يف شرح األربعني -٥
 .ابن عثيمني، طبع بدار الثريا، وهو شرح سهل ومفيدللشيخ 
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 فتح القوي املتني ىف شرح األربعني وتتمة اخلمسني  -٦
اد، وهو شرح خمتصر، وهو مطبوع بدار ابن عبداحملسن العبللشيخ 
  .القيم، بالدمام

 

 قواعد وفوائد من األربعني النووية -٧
لفية بالكويت، وفيه فوائد تربويةلناظم سلطان، طبع بالدار الس. 

 

 اجلامع لشروح األربعني -٨
حممد يسري، مجع فيه معظم شـروح العلمـاء علـى    للدكتور 

 .األحاديث وهو مطبوع يف جملدين
 

 األحاديث املتواترة :وعشرون اثنان
على يستحيل تواطؤهم عن مجع احلديث املتواتر هو ما رواه مجع 

 : ف فيهلَّومما أُ ،الكذب
 

 الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة -١
ده يف جزء لطيـف مسـاه   ، مث جرالسيوطيجالل الدين للحافظ 

لكنـه تسـاهل يف ذكـر بعـض     ) األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة(
 .األحاديث املتواترة باملعىن

 

 البن طولون  املتواترةالآللئ املتناثرة يف األحاديث  -٢
 

 لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة -٣
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للزبيدي، طبع بدار الكتب العلمية ببريوت، خلصه من كتاب ابن 
 .طولون

 

 احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون -٤
حديثاً أصـلها مـن    )٤٠(، مجع فيه صديق حسن خانللعالمة 
 .كتاب الزبيدي

 

 من احلديث املتواترنظم املتناثر  -٥
من ) ٣١٠(ر، مجع فيه ـلفية مبصبدار الكتب الس طبعللكتاين، 

 .ورتبها ترتيباً موضوعياً، وذكر رواا وكالم العلماء عليها األحاديث
 

 مصابيح السنة: وعشرون ثالثة
مـن   حسـناً  من الكتب اليت رزقت قبوالًوهو ، للحافظ البغوي

ومل يفته سوى أبواب التفسري  ،الكتب واألبواببه مؤلفه على رت ،العلماء
ـا مـا يف    وأراد ،الصـحاح : على قسمني وجعل كل بابٍ ،واملغازي

قد نتاوقد . منهما وأراد ا ما ليس يف واحد ،والثاين احلسان ،الصحيحني
بتحقيـق   ،بدار املعرفة بـبريوت  )املصابيح(وطبعت . ذلك على البغوي

 .الدكتور يوسف املرعشلي
وهناك العديد  ،وشرحاً واختصاراً العلماء ذا الكتاب خترجياً ولقد اعتىن

بعضهم ما يزيد على أربعني شـرحاً   وعد ،من الكتب اليت اعتنت بشرحه
ر يف شرح مصـابيح  ـّامليس(ومما طبع منها كتاب  ،وأكثرها خمطوط ،هلا

سـعود   ق يف جامعة اإلمام حممـد بـن  قِّح ،لفضل اهللا التوربشيت )السنة
  .كلية أصول الدين يف رسائل جامعيةباإلسالمية 
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 :ومن الكتب اليت اعتنت بتخرجيه
 

 يف ختريج أحاديث املصابيح كشف املناهج والتناقيح •

بالدار العربية  الكتاب طبع ،لصدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي
 .بتحقيق الدكتور حممد إسحاق حممد إبراهيم ،للموسوعات

 

 إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة هداية الرواه •

بتحقيـق   ،للحافظ ابن حجر، وطبع بدار ابن القيم وابن عفـان 
النقـد  (وختريج الشيخ األلباين وحباشيته  ،الشيخ على حسن عبد احلميد

األجوبـة علـى   ( للعالئـي، و ) الصريح ملا انتقد من أحاديث املصابيح
 .للحافظ ابن حجر) أحاديث املصابيح

 

 ملصابيحمشكاة ا •

ممـا   وزاد قسماً ثالثـاً  ،ج أحاديثهللخطيب التربيزي، الذي خر
 .حديثاً )١٥١١(وبلغت زياداته على الكتاب  ،يناسب معىن كل باب

 

 :املطبوعة املشكاة ومن أشهر شروح
 الكاشف عن حقائق السنن •

: ، قال عنه ابن حجر العسقالين)٧٤٣ت(حلسن بن حممد الطييب 
لذكائـه وتبحـره يف العلـوم    ) املصابيح(على وكتابه أحسن ما وضع (

 .وأحسن طبعاته الطبعة الباكستانية) وتأخره
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 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح •
، حاول أن جيمع فيه ما يف مجيـع  )١٠١٤ت(للمال علي القاري 

ـ إالشروح واحلواشي السابقة، وأحسن طبعاتـه طبعـة مكتبـة      ةمدادي
 .بباكستان

 

 شرح مشكاة املصابيحمرعاة املفاتيح  •
، وأحسن طبعاته )١٤١٤: ت(أليب احلسن عبيداهللا املباركفوري 

طبعة إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية باهلند، ويعترب من أفضـل  
، اًأشـعري  كانإذ إن الطييب  ؛روح، فطريقته على منهج أهل السنةـالش

 .واملال القاري حنفي متصوف
 

 كتب أخرى: وعشرون أربعة
الكالم على حديث ابن عمر يف فضل زيارة قرب النيب صـلى اهللا   -١

 عليه وسلم
ث، ويقع يف عبداهللا بن عبدالرمحن السعد، إصدار دار احملدللشيخ 

 ).صفحة ٢١٩(
واملقصود حبديث فضل زيارة النيب عليه الصالة والسـالم هـو   

من زار : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
وقد ظهر للمؤلف بعد النظر يف طرق احلـديث  ) قربي وجبت له شفاعيت

ضعف موسى بن هـالل، وكـذلك   : ومتنه أنه معلول بأربع علل، منها
وقد ساق املؤلـف  . مث بسط الكالم عليها. عبداهللا العمري، وتفردمها به
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ّكالم السبكي الذي قوعليه، ابن عبداهلادي  ى هذا احلديث، مث أعقبه برد
مث بية ما ذهب إليه ابن عبداهلادين صح. 

 

مجعاً وخترجياً  -األحاديث الواردة يف شأن السبطني احلسن واحلسني -٢
 ودراسةً وحكماً
عثمان اخلميس، إصدار دار اآلل والصحب، وأصله رسالة للشيخ 

 .ماجستري
ل على التعريف بالصحابة والقرابة وفضل وقد اشتمل الباب األو

منهما، أما الباب الثاين فقد ترجم لكل من احلسن واحلسني رضي اهللا  كلٍّ
أورد األحاديـث   -وهو صلب الكتـاب   -عنهما، ويف الباب الثالث 

واقتصر علـى األحاديـث    ،الواردة يف شأن احلسنني ويف شأن آل البيت
ها من كتب احلديث والتـراجم والتـاريخ   املرفوعة باحثاً عنها يف مظانِّ

 .ج على األحاديث الواردة يف كتب الشيعةعرمل يو ،وغريها
 

 استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن -٣

سليمان بن صاحل الثنيان، يقع يف جملدين، إصدار اجلامعة للدكتور 
مجع فيه املؤلف الوقائع الـيت   ،وأصله رسالة دكتوراه ،اإلسالمية باملدينة

من الصحابة، وقد قسمه إىل أربعـة  خفيت فيها بعض السنن على عدد 
ر باباً، عقد الباب األول يف السنن اليت استدركها بعض الصـحابة  ـعش

على بعض يف باب االعتقاد، والباب الثاين يف الطهارة، والباب الثالث يف 
إخل، وطريقته أن يذكر احلديث الذي خفيت فيه سنة على بعض ..الصالة
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والكتاب يبني تعظيم الصحابة للسنة  الصحابة، وخيرجه، ويذكر شواهده،
 .على العمل ا وحرصهم

 
 
 

******


