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  اخلامتة

  :وتشتمل على أهم النتائج اليت انتهت إليها هذه لدراسة، وهي التالية
ـ بيان أن اإلمام ابن الصالح رمحه اهللا اقتصر يف تعريفه للمقلوب علـى تعريـف                ١

منها أنه مل يقصد احلد بالرسم التام،       : املقلوب إسناداً، وأنه ميكن االعتذار عنه بعدة أمور       
ومنها أنه رمحه اهللا قد أورد مثاالً يصلح أن         ! عريف بالرسم الناقص  إمنا عرف باملثال وهو ت    

يكون للقلب يف السند كما يصلح أن يكون للقلب يف املنت؛ فيكون كالمه فيـه إشـارة                 
للقلب يف املنت، ومنها أنه جرى على تعريف ما غلب وكثر يف عبارات األئمة وهو القلب                

  !يف السند
وأن ابـن   ! ع للحديث املقلوب، وبيان أقسامه وأنواعه     ـ حترير التعريف اجلامع املان    ٢

الصالح رمحه اهللا كان دقيقاً يف التعبري عن الواقع لدى أئمة احلديث يف تعريفه للمقلوب،               
  .إذ تطابق الواقع يف عبارام مع تعريفه

ـ أن القلب عرف لدى أئمة اجلرح والتعديل منذ بداياته، يف القرن الثاين، خالفـاً               ٣
  !لذي قرر أن القلب على الشيوخ مل يعرف إال بعد القرن الثاينللذهيب ا

ـ حترير حكم قلب احلديث، وبيان مرتبته، وأنه قد جيتمع القلب مع الصحة واحلسن      ٤
  !بشرط أن ال يكون قادحاً يف ثبوت احلديث

رمحه اهللا من أكثر األئمة هلجاً بالوصـف        ) هـ٣٥٤ت(ـ تبني أن اإلمام ابن حبان       ٥
  !رمحه اهللا من أكثر األئمة هلجا بالوصف بالسرقة) هـ٣٦٥ت(أن ابن عدي بالقلب، و

ـ إبراز طريقة أهل احلديث يف الكشف عن وجود القلب يف احلديث، وأن هلـم يف                ٦
ذلك عبارات متعددة تدل على دراية تامة حبقيقة القلب وصوره ومدى تأثريه يف الـرواة،               

بالسرقة، وتارة يعربون عنه باإلحالة، وتـارة  فتارة يصفون الراوي بالقلب، وتارة يصفونه    
  ! يعربون بالتدليس

ـ بيان أن هناك تداخالً كبرياً للقلب مع أنواع ومـصطلحات حديثيـة متعـددة،               ٧
  .كالتلقني والشذوذ والنكارة، والرواية على اجلادة، والتدليس وغريها
ه احلمد احلنان املنـان      وختاماً احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأسأل اهللا بأن ل          

بديع السموات واألرض أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكرمي وداعيـاً إىل سـنة نبيـه                
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الرؤوف الرحيم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلّ اللهم علـى             
  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  فهرست املصادر واملراجع

  )أ  ( 
الطبعـة األوىل   / دار الرايـة  / فيـصل اجلـوابرة   :  حتقيق)/ هـ٢٨٧ت(م  البن أيب عاص  / ـ اآلحاد واملثاين    

  .هـ١٤١١
دار الكتـب   / حممد عبدالقادر عطـا   : حتقيق ودراسة )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي     / ـ اآلداب   

  هـ١٤٠٦/ العلمية

لعالء الدين علي بـن بلبـان الفارسـي         /  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان        -
  هـ١٤١٢الطبعة األوىل / مؤسسة الرسالة/  ق شعيب األرنؤوطحتقي)/ هـ٧٣٩ت(

، مـع شـرحه     )هـ٧٧٤ت(ـ إختصار علوم احلديث، أليب الفداء إمساعيل بن كثري          
  .الباعث احلثيث ألمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت

حممد .حتقيق د)/ هـ٤٤٦ت(أليب يعلى اخلليل بن عبداهللا بن أمحد اخلليلي / ـ اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ سعيد بن عمر إدريس

  .اإلصابة= ـ االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب مطبوع امش اإلصابة 
حتقيق حممد البنـا  )/ هـ٦٣٠ت(لعز الدين ابن األثري علي بن حممد اجلزري / ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة    

  . مطبعة دار الشعب/ ئهوزمال
/ دار الكتـب العلميـة    / توزيع دار الباز  )/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي    / ـ األشباه والنظائر يف النحو    

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
ـ ٨٥٢ت(العـسقالين  ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر  /  اإلصابة يف متييز الصحابة    - وامـشه  )/ هـ

  .هـ١٣٢٨/ الطبعة األوىل/ مصر/ مطبعة السعادة)/ هـ٤٦٣ت(االستيعاب البن عبدالرب النمري 
من / حتقيق حممد بن سعد   )/ هـ٣٨٨ت(حلمد بن حممد اخلطايب     / ـ أعالم احلديث يف شرح اجلامع الصحيح      

  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / جامعة أم القرى/ مطبوعات مركز إحياء التراث
راجعه وعلق عليه طه    )/ هـ٧٥٢ت( بن أيب بكر الزرعي      أليب عبداهللا حممد  / ـ إعالم املوقعني عن رب العاملني     

  .دار اجليل/ عبدالرؤوف
لتقي الدين بنن دقيق    /  االقتراح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعدودة من الصحاح             -
  .هـ١٤٠٢ بغداد -مطبعة اإلرشاد / حتقيق قحطان عبدالرمحن الدوري)/ هـ٧٠٢ت(العيد 
حيي .د:حتقيق)/ هـ٥٤٤ت(أليب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب         / م بفوائد مسلم   إكمال املعل  -

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ دار الوفاء/ إمساعيل
تصحيح وشرح األستاذ الشيخ أمحد     )/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي    / ـ ألفية السيوطي يف علم احلديث     

  .دار املعرفة للطباعة والنشر/ كة م/ توزيع دار الباز/ شاكر
  .التبصرة والتذكرة= ـ ألفية العراقي 

الـدار  /حتقيـق عبـدالعلي عبداحلميـد     )/هـ٣٦٩ت(أليب الشيخ األصبهاين    / ـ األمثال يف احلديث النبوي    
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  .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل/اهلند/السلفية

  

  )ب  ( 

بن حسن بن عبـداهلادي  ليوسف / ـ حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم    
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / دار الراية/ حققه وصي اهللا بن حممد بن عباس)/ هـ٩٠٩ت(

) ابـن املـربد  (أليب احملاسن يوسف بن عبـداهلادي       / ـ بلغة احلثيث إىل علم احلديث     
  .هـ١٤٦/ دار ابن حزم/ حتقيق صالح بن عايض الشالحي)/ هـ٩٠٩ت(

البـن القطــان الفاسـي      /  يف كتـاب األحكـام     ـ بيان الوهم واإليهام الواقعني    
  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / دار طيبة/ حسني آيت سعيد. حتقيق د)/ هـ٦٢٨ت(

  )ت  ( 
عن أيب زكريا حيي بن معني      ) هـ٢٧٨ت(ـ تاريخ أيب سعيد هاشم بن مرثد الطرباين         

  .هـ١٤١٠الطبعة األوىل / حتقيق نظر حممد الفريايب) / هـ٢٣٣ت(
ـ ٤٦٣ت) (اخلطيب البغدادي (أليب بكر أمحد البغدادي      / ـ تاريخ بغداد   دار )/ هـ

  .الكتب العلمية
/ طبع املكتبة اإلسـالمية )/ هـ٢٥٦ت( حملمد بن إمساعيل البخاري/  التاريخ الكبري -

  . تركيا-ديار بكر 
للحـافظ زيـن الـدين      / مع شرحها   ) ألفية احلديث للعراقي  ( ـ التبصرة والتذكرة    

لزكريـا  / ومعها فتح الباقي بشرح ألفيـة العراقـي       )/ هـ٨٠٦ت (عبدالرحيم العراقي 
  .دار الكتب العلمية/ بتصدير حممد بن احلسني العراقي احلسيين)/ هـ٩٢٥ت(األنصاري 

لويل الدين أمحد بن عبدالرحيم بن احلـسني        / ـ حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل        
مراجعة مكتب السنة للبحـث     / وارهعبداهللا ن : ضبط نصه وعلّق عليه   / أيب زرعة العراقي  

  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ لعلمي
ـ ٩١١ت(جلالل الدين الـسيوطي  / ـ تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي        )/ هـ

  . هـ١٣٩٩الطبعة الثانية / دار إحياء السنة النبوية/ حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف
  ضيح األرالتو) = هـ٨٠٦ت(ـ تذكرة ابن امللقن 

حتقيـق محـزة ديـب      )/ ترتيب أيب طالب القاضي   / ( ترتيب علل الترمذي الكبري    -
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  .هـ١٤٠٦الطبعة األوزىل /  األردن–عمان / مكتبة األقصى/ مصطفى
تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار        / حملمد عابد السندي  / ـ ترتيب مسند الشافـعي   

  .هـ١٣٧٠/دار الكتب العلمية/ احلسيين
  الفوائد اموعة= ـ تعليق املعلمي على الفوائد اموعة 

  سنن الدارقطين =   التعليق املغين على سنن الدارقطـين -
حتقيق أبـو   )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  تقريب التهذيب    -

  .هـ١٤١٦النشرة األوىل / الرياض/ دار العاصمة/ األشبال صغري أمحد شاغف
  .تدريب الراوي = قريب النواوي ـ ت

دار )/ هـ٨٠٦ت(لزين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي       / ـ التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح      
  هـ١٤٠١دار الفكر / الفكر
، املطبعة )هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -

  .كستان، املكتبة األثرية باكستانالعربية با

أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن        /  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد         -
  .فتح املالك) = هـ٤٦٣ت(عبدالرب النمري 

حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي، ومعه منـهج        ) هـ٢٦١ت(لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري      /  التمييز   -
  . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية /  الرياض–شركة الطباعة العربية السعودية احملدودة /  عند احملدثني لألعظميالنقد

  توضيح األفكار) = هـ٨٤٠ت(حملمد بن إبراهيم الوزير / ـ تنقيح األنظار 
 التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري مـن أباطيـل، لعبـدالرمحن بـن حيـي املعلمـي                  -

ر الدين األلباين، الناشر حديث آكادمي، فيصل آبـاد،         ، حتقيق حممد ناص   )هـ١٣٨٦ت(
  .هـ١٤٠١باكستان، الطبعة األوىل 

طبع مطبعـة   )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  ذيب التهذيب    -
  . نشر دار صادر-الطبعة األوىل /  الدكن-جملس دائرة املعارف حبيدر أباد 

قدم له عبدالعزيز رباح،    )/ هـ٧٤٢ت(أليب احلجاج يوسف املزي     / ـ ذيب الكمال  
  .دار املأمون للتراث/ صورة املخطوطة/ وزميله

اعتىن به عبدالفتاح   )/ هـ١٣٣٨ت(لطاهر اجلزائري   / ـ توجيه النظر إىل أصول األثر     
  .هـ١٤١٦الطبعة األوىل / نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب/ أبوغدة

) هـ٣١١ت( بن إسحاق بن خزمية      حملمد/ ـ التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل     
  .هـ١٣٩٨/توزيع دار الباز/ راجعه وعلّق عليه حممد خليل هراس/ 
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حملمد بـن عبـدالرمحن     / ـ التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر        
الطبعـة  / اضواء السلف / حتقيق عبداهللا بن عبدالرحيم البخاري    )/ هـ٩٠٢ت(السخاوي  

  .هـ١٤١٨األوىل 
)/ هـ١١٨٢ت(حملمد بن إمساعيل الصنعاين     / فكار ملعاين تنقيح األنظار   ـ توضيح األ  

  .هـ١٣٦٦الطبعة األوىل / دار إحياء التراث العريب/ حتقيق حممد حمي الدين
الطبعة الـسابعة   / الرياض/ مكتبة املعارف / حملمود الطحان / ـ تيسري مصطلح احلديث   

  .هـ١٤٠٥

  )ث ( 

/  مطبعة جملس دائرة املعـارف العثمانيـة       )/هـ٣٥٤ت(حملمد بن حبان    / ـ الثقات   
  .الطبعة األوىل/ حيدر آباد الدكن

ابـن  (لعمر بن أمحد بن عثمان      )/ تاريخ امساء الثقات ممن نقل عنهم العلم      (ـ الثقات   
دار / توزيع دار البـاز   / حققه وعلق عليه عبداملعطي أمني قلعجي     )/ هـ٣٨٥ت) (شاهني

  . هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / الكتب العلمية
  معرفة الثقات = ـ الثقات للعجلي 

  )ج  ( 

د الدين أيب الربكات ابن /  جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم      -
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية / دار الفكر/ حتقيق عبدالقادر األرنؤوط)/ هـ٦٠٦ت(األثري 

ليـل العالئـي    لصالح الدين أيب سعيد بن خ     / ـ جامع التحصيل يف أحكام املراسيل     
  / مكتبة النهضة العربية/ عامل الكتب/ حتقيق محدي عبدايد السلفي)/ هـ٧٦١ت(

حتقيـق حممـد فـؤاد      ) هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري     /  اجلامع الصحيح  -
  .املطبعة السلفية/ مع شرحه فتح الباري/ عبدالباقي

قيق حممد فـؤاد    حت)/ هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج النيسابوري     /  اجلامع الصحيح  -
  .دار إحياء التراث/ عبدالباقي

ـ ١٩٨ت(مجع السيد أبواملعاطي، وحممد مهدي      / ـ اجلامع يف اجلرح والتعديل     ) هـ
  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / عامل الكتب/ املسلمي، وزمالئهم

ـ ٤٦٣(للخطيب البغدادي   / ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع      حتقيـق  )/ هـ
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  .  هـ١٤٠٣/ املعارفمكتبة / حممود الطحان
ـ ٣٢٧ت(لعبدالرمحن بن حممد إدريس الـرازي       /  اجلرح والتعديل  - حتقيـق  )/ هـ

مطبعة جملس دائرة   )/ وتقدمة اجلرح والتعديل يف أول الكتاب     / (عبدالرمحن بن حيي املعلمي   
  .هـ١٢٧١اهلند / حيدر آباد الدكن/ املعارف العثمانية

ـ ٨٧٣ت(د بن حممد الفارسي     حملم/ ـ جواهر األصول يف علم حديث الرسول       )/ هـ
  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ تعليق صالح حممد عويضة

حملمد بن عبدالرمحن الـسخاوي     / ـ اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ افسالم ابن حجر        
  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل / دار ابن حزم/ حتقيق إبراهيم باجس)/ هـ٩٠٢ت(

  السنن الكربى للبيهقي= مطبوع يف ذيل السنن الكربى للبيهقي / ماينالبن الترك/ ـ اجلوهر النقي

  

  )ح ( 
أليب احلسن نور الدين بن عبداهلادي السندي       /  حاشية السندي على سنن ابن ماجة      -

  .بريوت/ دار اجليل)/ هـ١١٣٨ت(
/ ـ ابن حجـر العسقالين مصنفاته ودراسة يف منهجه وموارده يف كتابـه اإلصـابة             

  .  هـ١٤١٧الطبعة األوىل / مؤسة الرسالة/ عبداملنعملشاكر حممود 
/ املكتب اإلسالمي / حممد بن لطفي الصباغ   / ـ احلديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه     

  .هـ١٤٠٧الطبعة اخلامسة 
  .دار الفكر/ دار الكتب العلمية)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين / ـ حلية األولياء

علـى شـرح     ) هـ١١٩٠هـ وقيل   ١١٩٤ت(ة األجهوري   ـ حواشي الشيخ عطي   
/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر       / الزرقاين على منظومة البيقونية   

  .هـ١٣٦٨(!) الطبعة األخرية 

  )خ  ( 

ـ ٧٤٣ت(للحسني بن عبداهللا الطييب     / ـ اخلالصة يف اصول احلديث     حتقيـق  )/ هـ
  .هـ١٤٠٥طبعة األوىل ال/ عامل الكتب/ صبحي السامرائي

  )د  ( 
صـححه  )/ هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين    / ـ الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية     
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  .دار املعرفة/ توزيع عباس الباز/ وعلّق عليه عبداهللا هاشم اليماين
لـشمس الـدين    / ـ ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اهولني وثقات فيهم لني         

  .نشر مكتبة النهضة احلديثة/ اد األنصاريحققه مح)/ هـ٧٤٨ت(الذهيب 
  )ذ ( 

: اعتىن بإخراج نصه)/ هـ٣٨٥ت(أليب حفص عمر بن شاهني / ـ ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه    
الطبعـة األوىل   / أضواء السلف / كتب مقدمته وهوامشه عبدالباري بن محاد األنصاري      / محاد بن حممد األنصاري   

  هـ١٤١٩

  )ر ( 

حققـه  )/ هـ١٣٠٤ت(أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي اهلندي       / والتكميل يف اجلرح والتعديل    الرفع   -
/ نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلـب     / دار البشائر اإلسالمية  / عبدالفتاح أبوغدة : وخرج نصوصه وعلّق عليه   

  هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 

  )س ( 
،  ٤ طبع املكتب اإلسالمي، ج  ٢مد ناصر الدين األلباين، ج     سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، حمل       -

  .املكتبة اإلسالمية عمان، الدار السلفية الكويت

" التعليق املغـين  "وبذيله  )/ هـ٣٨٥ت(لعلي بن عمر الدارقطين     / ـ سنن الدارقطين    
ت (عين بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه عبـداهللا هاشـم ميـاين املـدين              / لآلبادي
  .القاهرة/  داراحملاسن للطباعة)/هـ١٣٨٦

ـ ٢٧٥ت(لسليمان بن األشعث السجستاين أبوداود      /  سنن أيب داود   - إعـداد  )/ هـ
  .هـ١٣٨٨دار احلديث الطبعة األوىل / وتعليق عزت عبيد الدعاس

  )الكربى(السنن الكبري = ـ سنن البيهقي 
 ١/٢جحتقيق أمحد شاكر    )/ هـ٢٧٩ت(حملمد بن عيسى الترمذي     /  سنن الترمذي  -

/  ويف آخره العلل الصغري للترمذي أيضاً      ٥/ ٤وإبراهيم عطوة ج  ٣وحممد فؤاد عبدالباقي ج   
  .بريوت/ دار إحياء التراث العريب
حتقيـق  )/ هـ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي       / ـ السنن الكربى    

 الطبعـة / دار الكتـب العلميـة    / عبدالغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن      .د
  .هـ١٤١١

ـ ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقـي      ) / الكربى( السنن الكبري    - ويف ذيلـه   )/ هـ
  .هـ١٣٤٤اهلند / مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية"/ اجلوهر النقي"
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وامشه زهـر   )/ هـ٣٠٣ت(ألمحد بن شعيب النسائي     /  سنن النسائي  -
احلسن نور  ة السندي أليب    وحاشي)/ هـ٩١١ت(حلالل الدين السيوطي    / الرىب على اتىب  

كما رجعت لطبعـة     )١(دار إحياء التراث  / )هـ١١٣٨ت(الدين بن عبداهلادي السندي     
  .دار املعرفة

/ عبدالعليم عبدالعظيم البستوي.حتقيق د/ ـ سؤاالت أيب عبيد اآلجري أباداود سليمان بن األشعث السجستاين         
  . هـ١٤١٨وىل الطبعة األ/ مؤسسة الريان/ مكة/ مكتبة دار االستقامة

 سري أعالم النبالء، لشمس الدين أمحد بن حممـد بـن عثمـان قيمـاز الـذهيب،                  -
، أشرف على حتقيقه شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعـة الثانيـة            )هـ٧٤٨ت(

  هـ ١٤٠٢

  )ش ( 

ـ ٣٢١ت(فر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي    أليب جع /  شرح معاين اآلثار   - )/ هـ
الطبعـة األوىل   / دار الكتب العلمية  / حققه وضبطه ونسقه وصححه حممد زهري النجار      

  .هـ١٣٩٩

  )ص ( 
  .اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان=   صحيح ابن حبان  -
حققه وعلق عليه   )/ هـ٣١١ت(حملمد بن إسحاق بن خزميـة      /  صحيح ابن خزمية   -

  . ١٣٩٠/ املكتب اإلسالمي/ حاديثه وقدم له الدكتور حممد مصطفى األعظميوخرج أ
  اجلامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
  اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -

/ أليب سالم مصطفى بن حممد سالمة     / ـ صقل األفهام اجللية بشرح املنظومة البيقونية      
  هـ١٤١٣الطبعة الثانية / مكتبة احلرمني

  ) ض (

الدار / دار الثقافة / حققه فاروق محادة  )/ هـ٤٣٠(أليب نعيم األصبهاين    / ـ الضعفاء 

                                 

الطبعة الثالثـة   / بتحقيق وترقيم مكتب حتقيق التراث اإلسالمي     /  كما رجعت إىل سنن النسائي طبع دار املعرفة        )١(
  .وعند العزو إليها بذكر رقم احلديث/ هـ١٤١٤
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  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / البيضاء
  الضعفاء الكبري= ـ ضعفاء العقيـلي 

/ حققه عبداملعطي قلعجي  )/ هـ٣٢٢ت(حملمد بن عمرو العقيلي     / ـ الضعفاء الكبري    
  . هـ١٤٠٤/ الطبعة األوىل/ دار الكتب العلمية/ توزيع دار الباز

ـ ٥٩٧ت(جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي        / ـ الضعفاء واملتروكني     حققـه أبوالفـداء   )/ هـ
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ القاضي

  

  )ظ ( 

حتقيـق  )/ هـ١٣٠٤ت(حملمد عبداحلي اللكنوي    / ـ ظفر األماين يف خمتصر اجلرجاين     
الطبعة األوىل / األمارات/ دار القلم/ اجلامعة اإلسالمية أعظم كده اهلند/ دويتقي الدين الن

  . هـ١٤١٥
  )ع ( 

ـ ٣٢٧ت(البن أيب حامت    / ـ علل احلديث   / دار املعرفـة  / توزيـع دار البـاز    )/ هـ
  هـ١٤٠٥

حتقيق حمفوظ  ) / هـ٣٨٥ت(لعلي بن عمر الدارقطين     / ـ العلل الواردة يف األحاديث    
  .  دار طيبة الطبعة األوىل/ لسلفيالرمحن زين الدين ا

تعليقـات  / تركيـا / اسـتانبول / املكتبة اإلسالمية   )/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حنبل    / ـ العلل ومعرفة الرجال   
  .م١٩٨٧/إمساعيل جراح.طلعت قوج، و د.وحواشي د

/ حتقيق نور الدين عتر   )/ هـ٦٤٣ت(أليب عمرو عثمان ابن الصالح      /  علوم احلديث  -
  .هـ١٤٠١/ املكتبة العلمية

الطبعة الـسادسة   / دار العلم للماليني  / لصبحي الصاحل / ـ علوم احلديث ومصطلحه   
  .م١٩٨٦عشرة 

  ) غ ( 
حتقيق ودراسة حممـد    )/ هـ٩٠٢ت(حملمد بن عبدالرمحن السخاوي     /  الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية       -

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / بريوت/ الدار الشامية/ دمشق/ دار القلم/ سيدي حممد حممد األمني

ـ ٣٨٨ت(حلمد بن سليمان اخلطايب     / ـ غريب احلديث     حتقيـق عبـدالكرمي    )/ هـ
  هـ١٤٠٢/ جامعة أم القرى/ مطبوعات مركز إحياء التراث اإلسالمي/ العزباوي
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حملمـد حممـد الـسماحي      / ـ غيث املستغيث يف علم مصطلح احلديث      
  . الثانيةالطبعة/ دار العهد اجلديد للطباعة)/ هـ١٤٠٤ت(

حملمـد بـن عبـدالرمحن الـسخاوي        /  الغاية يف شرح اهلداية يف علـم الروايـة         -
الـدار  / دمشق/ دار القلم / حتقيق ودراسة حممد سيدي حممد حممد األمني      )/ هـ٩٠٢ت(

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / بريوت/ الشامية

  )ف ( 
دار البـشائر   / تىن به رمزي دمـشقية    اع)/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي    / ـ الفانيد يف حالوة األسانيد    

  هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / لقاء العشرة األواخر/ اإلسالمية
حتقيق عبدالعزيز بن بـاز إىل      )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -

  .املكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(كتاب اجلنائز 

ومعه التبـصرة   )/ هـ٩٢٥ت(لزكريا األنصاري   /  ـ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي     
للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقـي      / مع شرحها   ) ألفية احلديث للعراقي  ( والتذكرة  

  .دار الكتب العلمية/ بتصدير حممد بن احلسني العراقي احلسيين)/ هـ٨٠٦ت(
/ ملصطفى صميدة / الرب على موطأ اإلمام ملك    ـ فتح املالك بتبويب التمهيد البن عبد      

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية
ـ ٩٠٢ت( فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، حملمد بن عبدالرمحن السخاوي           - ، )هـ

حتقيق علي حسني علي، إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ببنارس، الطبعة األوىل            
  .هـ١٤٠٧

حتقيق حممد بـن مطـر    )/ هـ٤٦٣ت(ألمحد بن علي بن ثابت البغدادي       / درج يف النقل  ـ الفصل للوصل امل   
  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / دار اهلجرة/ الزهراين

حتقيق عبدالرمحن بـن    )/ هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين     / ـ الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة     
  .هـ١٣٩٨مطبعة السنة احملمدية / لطيفحيي املعلمي، وأشرف على التصحيح عبدالوهاب عبدال

  )ق ( 

حملمـد مجـال الـدين القـامسي        / ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح احلـديث       
  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية)/ هـ١٣٣٢ت(

مكتبـة  / حققه عبدالفتاح أبوغدة  )/ هـ١٣٩٤ت(لظفر أمحد العثماين التهانوي     / ـ قواعد يف علوم احلديث    
  .هـ١٤٠٤الطبعة اخلامسة / ت اإلسالميةاملطبوعا

  )ك ( 
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لشمس الدين الـذهيب    /  الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة         -
/ حتقيق حممـد عوامـة    )/ هـ٨٤١ت(ومعه حاشية السبط ابن العجمي      )/ هـ٨٤٧ت(

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / ومؤسسة علوم القرآن/ شركة دار القبلة
دار )/ هـ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين /  الكامل يف ضعفاء الرجال   -
  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / الفكر

وضع حواشيه  )/ هـ١١٥٨ت(حممد علي بن علي بن حممد التهانوي احلنفي         / ـ كشاف اصطالحات الفنون     
  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل /دار الكتب العلمية/ أمحد حسن بسج

ـ ٨٤١ت(لربهان الدين احلليب    / ـ الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث       )/ هـ
  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل / مكتبة النهضة العربية/ عامل الكتب/ حققه صبحي السامرائي

)/ هـ٤٦٣ت(ألمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي        /  الكفاية يف علم الرواية    -
لب من  يط/ حيدر آباد الدكن  / دائرة املعارف العثمانية  / حتقيق عبدالرمحن بن حيي املعلمي    

  .املكتبة العلمية
أليب الربكات حممد بـن     / ـ الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات         

/ عبدالقيوم عبدالرب الـنيب   . حتقيق ودراسة د  )/ هـ٩٣٩ت(أمحد املعروف بابن الكيال     
  .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية / املكتبة اإلمدادية

  ) ل ( 

مطبعة جملس دائرة املعارف    ) / هـ٨٥٢ت(جر  ألمحد بن علي بن ح    / ـ لسان امليزان  
  هـ١٣٣١الطبعة األوىل /حيدر آباد الدكن/ النظامية يف اهلند

الطبعة / دار الكتب العلمية/  حممد علي مسك: حتقيق/ ـ اللطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفاظ األعارف 
  .هـ١٤٢٠األوىل 

الطبعـة الرابعـة   / كتب اإلسالميامل/ حملمد أديب الصاحل  / ـ حملات يف اصول احلديث    
  .هـ١٤٠٥

  )م  ( 
  الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي= ـ املتروكني 

أليب حامت حممد بـن حبـان البـسيت         /  اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني     -
  .مكة/ توزيع دار الباز/ حتقيق حممود إبراهيم زايد)/ هـ٣٥٤ت(

دار الكتاب  )/ هـ٨٠٧ت(ي بن أيب بكر اهليثمي      لعل/  جممع الزوائد ومنبع الفوائد      -
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  .هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة / العريب
ـ ٨٠٥ت(للسراج الدين البلْقيين  /  ـ حماسن االصطالح وتضمني ابن الصالح      )/ هـ

الطبعـة  / مصر/ دار املعارف / مكة/ الفيصلية)/ بنت الشاطيء (حتقيق عائشة عبدالرمحن    
  .هـ١٤١١الثانية 

حلـسني بـن عبـدالرمحن الرامهرمـزي        /  الراوي والـواعي   ـ احملدث الفاصل بني   
  .هـ١٣٩١الطبعة األوىل / دار الفكر/ حتقيق حممد عجاج اخلطيب)/ هـ٣٦٠ت(

/ ومعه املختصر يف علم األثـر     )/ هـ٨١٦ت(للشريف اجلرجاين   / ـ خمتصر اجلرجاين  
رسـالتان يف مـصطلح     (حتقيق علي زوين باسـم      )/ هـ٨٧٩ت(حملي الدين الكافيجي    

  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل / الرياض/ دار الرشد) / حلديثا
رسـالة يف   / ومعهـا )/ هـ٨٧٩ت(حملي الدين الكافيجي    / ـ املختصر يف علم األثر    
حتقيـق  )/ هـ٨١٦ت(للشريف اجلرجاين   )/ خمتصر اجلرجاين (اصول احلديث للجرجاين    

عـة األوىل   الطب/ الريـاض / دار الرشد ) / رسالتان يف مصطلح احلديث   (علي زوين باسم    
  .هـ١٤٠٧

الطبعـة  / مؤسسة الرسالة/ حملمد عجاج اخلطيب/ ـ املختصر الوجيز يف علوم احلديث  
  .هـ١٤٠٥األوىل 

حتقيق )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا احلاكم النيسابوري     / ـ املدخل إىل كتاب اإلكليل    
  .دار الدعوة/ فؤاد عبداملنعم أمحد

علّق عليه )/ هـ٣٢٧ت( إدريس الرازي   أليب حممد بن أيب حامت حممد بن      / ـ املراسيل   
  .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ أمحد عصام الكاتب

  املسند املستخرج= ـ مستخرج أيب نعيم على صحيح مسـلم 
ومعه خمتـصر   )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري        /  املستدرك على الصحيحني   -

ورجعت إىل طبعة أخرى للمستدرك معـه تلخـيص         . بريوت/ نشر دار الكتاب العريب   / امشاملستدرك للذهيب باهل  
صـنعه أيب   / املستدرك وزوائد املستدرك على الكتب الستة، واالستدراك على املستدرك، واملدخل ملعرفة املستدرك           

 وتتميز اإلحالة إىل هذه     هـ،١٤١٨الطبعة األوىل   / بريوت/ دار املعرفة / عبداهللا عبدالسالم بن حممد بن عمر علوش      
  .الطبعة بذكر رقم احلديث، مع اجلزء والصفحة

   هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / دار املأمون للتراث/ حتقيق حسني أسد)/ هـ٣٠٧ت(أليب يعلى املوصلي /  املسند-
/ الطبعـة امليمنيـة   )/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل      /  مسند أمحد بن حنبل    -



 
���

الطبعة الثانيـة   / بريوت/ املكتب اإلسالمي / لعمالوامشه املنتخب من كرت ا    

  .)٢(هـ١٣٩٨
ـ ٢٠٤ت(لسليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي       /  مسند أيب داود الطيالسي    - )/ هـ

  .بريوت/ دار املعرفة
ـ ٢٣٨ت(إلسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي       / ـ مسند إسحاق بن راهويه     )/ هـ

الطبعـة األوىل   / املدينة املنـورة  / مكتبة اإلميان توزيع  / حتقيق عبدالغفور عبداحلق البلوشي   
  .هـ١٤١٠

)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم األصبهاين    / ـ املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسـلم      
الطبعـة األوىل   / دار الكتـب العلميـة    / حققه حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي      

  .هـ١٤١٧
  .دار الكتب العلمية/فاليشهمر.تصحيح م) / هـ٣٥٤ت(حممد بن حبـان البسيت / ـ مشاهري علماء األمصار

/ املدينة املنـورة  / مكتبة الزمان / للسيد قاسم األندجاين  /  احلديث أصولـ املصباح يف    
  هـ١٤٠٨الطبعة الثانية 

ومعـه  )/ هـ٣٨٨ت(حلمد بن حممد اخلطايب     / شرح سنن أيب داود   /  معامل السنن  -
وأمحد حممد  / حتقيق حممد حامد الفقي   / وذيب السنن البن القيم   / خمتصر السنن للمنذري  

  .هـ١٤٠٠دار املعرفة / شاكر
ـ ٣٦٠ت(أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين       / ـ املعجم األوسط     قـسم  )/ هـ

أبومعاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد، و عبداحملسن بن إبـراهيم            / التحقيق بدار احلرمني  
  هـ١٤١٥/ منشورات دار احلرمني بالقاهرة/ احلسيين

/ الريـاض / دار الرفـاعي  / جدة/ دار املنارة   / لبدوي طبانة /  معجم البالغة العربية   ـ
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة 

ـ معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى مع دراسة إضافية ملنهج البيهقي يف نقد 

                                 

/ شـعيب األرنـؤوط   : وإذا رجعت إىل الطبعة اليت أصدرا دار الرسالة بتحقيق مجاعة أشرف على التحقيق               )٢(
الرسالة : (هـ أنبه على ذلك بقويل١٤١٣الطبعة األوىل / عبداهللا بن عبداحملسن التركي: للدكتوراإلشراف العام 

  ).مع ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث



 
���

الطبعـة  / دار الرايـة  / لنجم عبدالرمحن خلف  / الرواة يف ضوء السنن الكربى    
  .ـه١٤٠٩األوىل 

مؤسـسة  / حملمد سليمان عبداهللا األشـقر    )/ عن األئمة (ـ معجم علوم اللغة العربية      
  .هـ١٤١٥الطبعة األوىل / الرسالة

دار / لعبـدالغين الـدقر   /  معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف وذيل باإلمالء          -
  هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / دمشق/ القلم

/ للدكتور حامد صاحل خلف الربيعـي     / لعلماءـ معجم مقاييس البالغة بني األدباء وا      
  .هـ١٤١٦/ سلسلة حبوث اللغة العربية/ مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث

، حتقيق عبدالسالم هارون، دار الكتب )هـ٣٩٥ت(تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس /  معجم مقاييس اللغة -
  .العلمية، إمساعيليان جنفي، إيران

ترتيب نور الدين أيب احلـسن      )/ هـ٢٦١ت(أليب احلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل العجلي       / ات  ـ معرفة الثق  
مع زيادات البن   )/ هـ٧٥٦ت(، و تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي         )هـ٨٠٧ت(علي بن سليمان اهليثمي     

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / مكتبة الدر باملدينة/ عبدالعليم البستوي: حتقيق)/ هـ٨٥٢ت(حجر 

دار / حتقيق سيد كسروي  / أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي     /  معرفة السنن واآلثار     -
  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / الكتب العلمية

اعتىن بنشره وتصحيحه معظم )/ هـ٤٠٥ت) (احلاكم(أليب عبداهللا حممد النيسابوري     /  معرفة علوم احلديث     -
  .م١٩٧٧الطبعة الثانية / بريوت/ املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر/ حسني

  / حققه نور الدين عتر) / هـ٧٤٨ت(لشمس الدين الذهيب /  املغين يف الضعفاء-
ـ مقدمة حتقيق توضيح املشتبه البن ناصـر الـني حممـد بـن عبـداهللا القيـسي                  

  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة/ حملمد نعيم العقسوسي)/ هـ٨٤٢ت(
لبدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة / خمتصر علوم احلديث النبوي ـ املنهل الروي يف     

الطبعـة الثانيـة    / دار الفكـر  / حتقيق حمي الدين عبـدالرمحن رمـضان      )/ هـ٧٣٣ت(
  .هـ١٤٠٦

حتقيق وترقيم  )/ هـ١٧٩ت(ملالك بن أنس األصبحي     ) / هـ١٧٩ت(ـ موطأ مالك    
  .ـه١٤٠٦دار إحياء التراث العريب / حممد فؤاد عبدالباقي

  .هـ١٤٠١الطبعة الثالثة / دار الفكر/ لنور الدين عتر/ ـ منهج النقد يف علوم احلديث
لشمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهيب           "/ يف علم مصطلح احلديث   " املوقظة   -



 
�
٠

/ نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية   / اعتىن به عبدالفتاح أبوغدة   )/ هـ٧٤٨ت(
  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / حبلب
)/ هـ٧٤٨ت(ألمحد بن حممد عثمان قامياز الذهيب       / ل يف نقد الرجال    ميزان االعتدا  -

  .هـ١٣٨٢الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة/ حتقيق علي حممد البجاوي

  )ن ( 

ـ ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  نزهة النظر شرح خنبة الفكر     - )/ هـ
الطبعـة  / زيع مكتبة العلم جبدة   تو/ القاهرة/ نشر مكتبة ابن تيمية   / حتقيق عمرو عبداملنعم  

  .هـ١٤١٥األوىل 
مجال الدين عبداهللا بن يوسـف الزيلعـي        /  نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية        -

الطبعـة الثانيـة    / نشر املكتبـة اإلسـالمية    "/ بغية األملعي "مع حاشيته   )/ هـ٧٦٢ت(
  .هـ١٣٩٣

حتقيق ربيع  )/ هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين    /  النكت على كتاب ابن الصالح       -
  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / باملدينة املنورة/ مطبوعات اجلامعة اإلسالمية/ بن هادي عمري

حملمـد بـن عبـداهللا بـن ـادر الزركـشي            / ـ النكت على مقدمة ابن الصالح     
الطبعـة األوىل   / أضواء الـسلف  / حققه زين العابدين بن حممد بال فريج      )/ هـ٧٩٤ت(

  . هـ١٤١٩
د الدين أبوالسعادات املبـارك بـن حممـد         / ريب احلديث واألثر     النهـاية يف غ   -

  .نشر املكتبة اإلسالمية/ حتقيق طاهر الزاوي وحممود التناجي)/ هـ٦٠٦ت(اجلزري 

  ) هـ ( 

  الغاية) = هـ٨٣٣(حملمد بن حممد اجلزري / ـ اهلداية يف علم الرواية
  .فتح الباري = ـ هدي الساري مقدمة فتح الباري 

  )و ( 

ـ ١٤٠٣ت(حملمد بن حممد أبوشهبة     / ـ الوسيط يف علوم احلديث ومصطلحه      )/ هـ
  .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل / جدة/ عامل املعرفة

  )ي ( 



 
�
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حملمد املـدعو عبـدالرؤوف     / ـ اليواقيت والدرر يف شرح خنبة ابن حجر       
الطبعـة األوىل  / مكتبـة الرشـد  / حتقيق املرتضى الزين أمحـد )/ هـ١٠٣١ت(املناوي  
  .هـ١٤٢٠


