
 5و4دوالب رقم 

 قسم الحديث وعلومه

 ( 230رقم التصنيف  )                                           

  

 رقم التصنيف عدد النسخ عدد المجلدات المؤلف اسم الكتاب

 230 32 32 محمد محمد ابو زهو الحديث والمحدثون

 230 11 11 محمد عجاج الخطيب أصول الحديث 

 230 1  8-1 علي الشوكانيمحمد بن  نيل االوطار 

 230 3 3 عمر د. نور الدين منهج النقد في علوم الحديث

 230 1 1 د. صبحي الصالح علوم الحديث ومصطلحه

 230 3 3 محمد عجاج الخطيب السنة قبل التدوين

فتح المبدئ شرح مختصر 
 يالزبيد

 230 1 3-1 عبدهللا بن حجازي الشرقاوي

التصوير الفني في الحديث 
 النبوي

 230 1 1 محمد الصباغ

 230 1 1 محمد بن جعفر الكناني الرسالة المستطرقة

التصوير الفني في الحديث 
 النبوي

 230 1 1 محمد الصباغ

 230 1 1 عبدالعزيز بن محمد السرحان الوصية 

النهاية في غريب الحديث 
 واالثر

 231 1 5 -1 مجد الدين ابي المبارك

اتحاف المسلم من احاديث 
 البخاري ومسلم 

 231 2 2 يوسف النبهاني

 231 1 2 -1 عبد الرحمن الرازي لحديثل اعل

 231 1 3 -2 ابراهيم بن اسحاق الحربي غريب الحديث

في  المقاصد الحسنةمختصر 
 بيان كثير من االحاديث

 231 1 1 محمد بن عبد الباقي الزرقاني

في  شرح منظومة البيقونية
 مصطلح الحديث

 231 1 1 محمد بن صالح العثيمين

 231 1 1 د. كامل سالمة الدقس من االدب النبوي

أصول التخريج ودراسة 
 االسانيد 

 231 1 1 د. محمود الطحان

 231 1 1 يحيى بن ابي بكر العامري الرياض المستطابة 

 231 5 2 -1 جالل الدين عبدالرحمن تدريب الراوي 



 231 2 12 -1 البي حجر العسقالني التهذيبتهذيب 

 231 1 2 -1  احمد بن علي بن حجي العسقالني تقريب التهذيب 

الوافي في شرح االربعين 
 النووية

 231 3 3 مصطفى البقا

النكت على نزهة النظر في 
 توضيح ذهنه الفكر

 231 2 2 الحافظ بن حجي العسقالني

 231 3 3 محمود الطحان  تيسير مصطلح الحديث

منال الطالب في شرح طول 
 الغرائب 

مجد الدين ابي السعادات ابن 
 االثير

1 1 231 

 231 1 1 اسماعيل العجلون كشف الخفاء ومزيل االلباس

 231 3 3-1 محمد فؤاد عبد الباقي  اللؤلؤ والمرجان 

 231 16 1 د.  نور حسن قاروت مدخل لدراسة احاديث االحكام

 231 1 1 ابي عبدهللا محمد النيسابوري الحديثكتاب معرفة علوم 

رق تخريج حديث رسول هللا ط
 صل هللا علية وسلم

 231 2 2 ابو محمد عبد المهدي عبد القادر

القالس منهجه واقواله في 
 الرواة

 231 1 1 محمد فاضل احمد

 231 12 12 الحافظ بن كثير  الباعث الحثيث

الثمرات الجنية شرح المنظومة 
 البيقونية

 231 1 1 من الجبرينحعبدهللا بن عبد الر

 231 1 1 محمود بن طاهر السنجاري المغيث في مختلف الحديث

قواعد التحديث من فنون 
 مصطلح الحديث

 231 1 1 محمد جمال الدين القاسمي

تحفة االحوذي بشرح جامع 
 الترمذي

ابي العال محمد عبدالرحمن 
 المباركفوري

1- 7  1 231 

 232 10 10 زين الدين عبدالرحيم العراقي التقييد وااليضاح

 232 1 1 د. طالب بن عمر احمد الكثيري نظرية البدائل االسالمية

منهج االمام البخاري في 
 التعليل 

 232 1 1 د. احمد عبدهللا احمد منصور

 232 1 1 محمد فواد عبد الباقي مفتاح كنوز السنة 

مبادي التخريج ودراسة 
 االسانيد

د. احمد بن عايش بن عبداللطيف 
 البدر

1 1 232 

المختار من الحديث النبوي 
 الشريف

 232 1 5 -1 االمام الزبيدي زين الدين احمد

طرح التثريب في شرح 
 التقريب

 232 1 6 -5 زين الدين ابي الفضل

 233 1 6 -1 ابي بكر عبدالرزاق بن همام المصنف

جمال الدين ابي محمد عبدهللا  نصب الراية الحاديث الهداية 
 الزيلعي

1- 4 1 233 



شرح الزرقاني على موطأ 
 االمام مالك

 233 2 4 -1 محمد الزرقاني

 233 9 4 -1 محمد بن اسماعيل الصنعاني سبل السالم شرح بلوغ المرام 

البي عبدهللا محمد بن عبدهللا  مشكاة المصابيح 
 التبريزيالخطيب 

1- 2 1 233 

 233 3 3 الحافظ بن حجر العسقالني بلوغ المرام من أدلة االحكام 

 233 1 2 -1 عبدهللا بن الزبير الحميدي المسند 

 ابي عبدهللا محمد عبدالهادي المحرر في الحديث
 المقدسي

1 1 233 

 233 1 1 عبدالقادر شيبة الحمد فقه االسالم شرح بلوغ المرام 

 233 1 1 سراج الدين عمر الملقن البدر المنيرخالصة 

تيسير العالم شرح عمدة 
 االحكام

 233 1 1 عبدالرحمن بن صالح ال بسام

 234 1 4 -1 محيي الدين ابي زكريا النووي شرح رياض الصالحين 

ذخائر المواريث في الداللة 
 على مواضيع الحديث

 234 1 4-1 عبدالغني النابلسي

 234 1 18 -1 علي عبد الحميد ابو الخير صحيح مسلم شرح  

 234 6 9 - 1 شيخ االمام الرازي الجرح والتعديل

عارضة االحوذي شرح 
 صحيح الترمذي

ابي بكر محمد بن عبدهللا ابن 
 العربي

1- 7 1 234 

 234 1 5 -1 البي عيسى محمد بن سورة الجامع الصحيح 

 234 1  5 -1 سورةالبي عيسى محمد بن  سنن الترمذي

 234 1 3 -1 جالل الدين السيوطي الفتح الكبير

التاج الجامع لألصول في 
 احاديث الرسول 

 234 1 5 -1 منصور علي ناصف

 235 9 9 ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم

 235 1 4 -1 ابي داود سليمان السجستاني سنن ابي داوود

 235 1 3 - 1 ابي داود سليمان السجستاني صحيح سنن ابي داود

 235 1 2 - 1 راشد بن عثمان الزهراني جامع المتون

 235 8  8 - 1 لالمام ابي عبدهللا محمد البخاري صحيح البخاري 

 235 3 3 محمد بن سليمان التميمي مختصر زاد المعاد 

 235 1  5 -1 ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد

 235 5 5 ابن قيم الجوزية الطب النبوي 



  235 1 9 -1 جالل الدين السيوطي التوشيح شرح الجامع الصحيح

  235 1 3 - 1 محمد متولي الشعراوي شرح االحاديث القدسية

أعالم الحديث فيشرح صحيح 
 البخاري

ابي سليمان حمد بن محمد 
 الخطابي

1 - 2 1 235 

االلف المختارة في صحيح 
 البخاري

 235 1 2 - 1 عبد السالم محمد هارون

بشرح صحيح  فتح الباري
 البخاري

الحافظ احمد بن علي بن حجر 
 العسقالني

1 - 12 2 235 

محي الدين ابي زكريا  يحيى بن  صحيح مسلم
 شرف النووي

1 - 18 5 235 

 

 

 

 سميرة الصبحىا. 


