
  
 

١
  29 از 1صفحه 

  فهرست منابع 

  علوم حديث : موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

      كاظم طباطبايي   )آزمايشي(آشنايي با تاريخ و منابع حديث 1

      علي نصيري  آشنايي با علوم حديث2

      قادر فاضلي  آيات و احاديث در كليات شمس تبريزي3

4
 المعروف برجال الكشي: اختيار معرفه الرجال

و فهرس الرجال اختيار معرفه الرجال ) رحمه اهللا(
  الكشي

      محمد بن عمر كشي

      محمد بن عمر كشي  »رجال الكشي«اختيار معرفه الرجال المعروف به 5

      جعفر سبحاني تبريزي  اصول الحديث و احكامه في علم الدرايه6

      حسين طباطبايي بروجردي  اطالله علي الرجال و الحديث7

      محمد غروي  ن حديثااالربعو8

      محمدرضا حسيني جاللي  البدايه في علم الدرايه9

10
دارسه مقارنه بين : البيان عما في لسان الميزان

  ...الكتب الرجاليه االربعه عند االماميه و كتب
      مضر حلو

  الرجال البن الغضائري11
احمد بن حسين واسطي 

  بغدادي
    

      محمد   الرسائل الرجاليه12

13
 لحال البدايه في علم الدرايه و البدايه في الرعايه

  علم الدرايه
محمد بن محمد ابراهيم 

  كلباسي 
    

      علي حسيني صدر  الفوائد الرجاليه14

      محمد مهدي كجوري شيرازي  الفوائد الرجاليه15

16
المنهج الرجالي و العمل الرائد في الموسوعه 
  الرجاليه لسيد الطائفه آيه اهللا العظمي البروجردي

      محمدرضا حسيني جاللي

17
الموسوعه الرجاليه المسيره او معجمع الرجال 

  الوسائل
علي الكبر ترابي، يحيي 

  رهايي
  

  
  

  



  
 

٢
  29 از 2صفحه 

  فهرست منابع 

    علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

  الوجيزه في الرجال18
محمدباقر بن محمدتقي 

  مجلسي
    

    حميدرضا شيخي  محمد محمدي ري شهري  ديثدر قرآن و ح) ع(اهل بيت 19

20
چهل حديث در : بزرگداشت مقام علم شامل

  پيرامون فضيلت علم و عالم
      بيوك ملكي

  بهجه االمال في شرح زبده المقال21
علي بن عبداهللا علياري 

  تبريزي
    

      نادعلي عاشوري تلوكي  پژوهشي در علم حديث22

      يسيد مرتضي عسكر  )ص(تاريخ حديث پيامبر23

      مجيد معارف  تاريخ عمومي حديث24

      مصطفي اوليايي  تحول علم حديث25

      حسن بن يوسف عالمه حلي  ترتيب خالصه االقوال في معرفه علم الرجال26

27
اجاديث مشترك : ترجمه فارسي اللولو و المرجان

  امام بخاري و مسلم
    ابوبكر حسن زاده  محمدفواد عبدالباقي

  جعفر سبحاني تبر يزي  ترجمه كليات علم رجال28
مسلم قلي پور 

گيالني و علي اكبر 
  روحي

  

      عبداهللا مامقاني  تنقيح المقال في علم الرجال29

30
دراسه موضوعيه في احوال : توثيق رواه الصحاح

  ائمه الجرح و التعديل و رجال الصحاح
      سيد احمد ماجدبحراني

    موسوي اصفهانيحسن   كتاب علمي، رجالي، حديثي، تاريخي: ثقات الرواه31
  
  

    سيد علي خامنه اي  چهار كتاب اصلي علم الرجال32
  
  

      مهدي مهريزي  حديث پژوهي33

    موسسه البالغ  حديث شناسي يا علم الحديث34
  
  



  
 

٣
  29 از 3صفحه 

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

      حسين بن محمدتقي نوري  خاتمه مستدرك الوسائل35

      محمدحسن رباني  دانش رجال حديث36

37
-نامهي پاياندارآمدي بر حديث پژوهي و چكيده

  هاي حديثي
      محمد بحراني

      حمد زبيدي بغدادي  دراسات في علم الرجال38

    چيكاظم مديرشانه  ايه الحديثرد39
  
  

      علي نصيري  درسنامه علم حديث40

    علي حسيني ميرسجادي  دروس في علم الرجال41
  
  

      جعفر سبحاني تبريزي  وس موجزه في علمي الرجال و الدرايهدر42

      محمد جعفر طبسي  رجال الشيعه في اساتيد السنه43

44
پژوهشي در بازشناسي راويان : راويان مشترك

  مشترك شيعه و اهل سنت 
، پرويز حسين عزيزي

  رستگار، يوسف بيات
    

      ابوالهدي كلباسي  سماء المقال في علم الرجال45

      حسام الدين بقاء  ي ابرار در آيينه ادب و حديثسيما46

      علي صافي اصفهاني  شرح الموجز في اصول الفقه47

      چيكاظم مدير شانه  علم الحديث48

49
پژوهشي در مصطلح الحديث، ياء : علم الحديث

  علم الدرايه
      رضا مودب

      كاظم مديرشانه چي  علم الحديث و درايه الحديث50

      مويدحسين   علم الدرايه51

52
عم الدرايه تطبيقي، بررسي تطبيقي اصطالحات 

  حديثي شيعه و اهل سنت
      رضا مودب

      زين العابدين قرباني  علم حديث و نقش آن در شناخت و تهذيب حديث53

 



  
 

٤
  29 از 4صفحه 

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

54
ق دروس تقرير دقي: علم درايه رجال و تراجم

محقق مدقق حضرت آيت اهللا حاج سيد موسي 
  ...شبيري

      موسي شبيري زنجاني

      حمد بن عبدالرضا بصري  فائق المقال في الحديث و الرجال55

  فرهنگ اصطالحات و مفاهيم رجالي56
محمدحسين مختاري، علي 

  اصغر مرادي
    

      پورمحمدعلي ربي  فقه الحديث57

58
اسماء المصنفين و فهرست كتب الشيعه و اصولهم و 
  اصحاب االصول

      محمد بن حسن طوسي

59
هاي خطي حديث و علوم حديث فهرستگان نسخه

  درايه و رجال: شيعه
      علي صدرايي خويي

    محمدتقي شوشتري  قاموس الرجال60
  
  

    مصطفي نوراني اردبيلي  قواعد علم الحديث61
  
  

    جعفر سبحاني تبريزي  كليات في علم الرجال62
  
  

      رسول طالئيان  سي رجال شيعهماخذشنا63

      عبداهللا مامقاني  مخزن المعاني في ترجمه المحقق المامقاني 64

65
مستطرفات المعالي او منتخب المقال و االقوال في 

  علم الرجال 
      علي نمازي شاهرودي

      كاظم طباطبايي  مسندنويسي در تاريخ حديث66

67
 محمد بن ابي عمير االزدي، صفوان: مشايخ الثقات

بن يحيي البجلي، احمد بن محمد بن ابي نصر 
  البزنطي

      غالمرضا عرفانيان يزدي

    علي اصغر اكبري  مشايخ بزرگ حديث در درشت، يا طرشت68
  
  

  



  
 

٥
  29 از 5صفحه 

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

69
مصادر االجتهاد و مباني االستنباط عند االماميه، 

  ..الهادي) حاشيه علي العروه الوثقي(المقلدين هدايه 
      هادي غضنفري خوانساري

70
مقايسه ميان اسلوب قرآن و حديث با علم كالم در 

  طرح عقايد
      نيكو ديالمه

      علي اكبر سيفي مازندراني  مقياس الرواه في كليات علم الرجال71

    علي اكبر سيفي مازندراني  مقياس الروايه في علم الدرايه72
  
  

      محمد بن علي استرآبادي  منهج المقال في تحقيق احوال الرجال73

  ميراث حديث شيعه74
مهدي مهريزي، علي صدرايي 

  خويي
    

    داود ناروئي  محمد  بن محمد غزالي  نگرشي نو در فهم احاديث نبوي75

    عبداهللا احمديان  شناسيكليد حديث76
  
  

77
سير عقل و نقل در پانزده قرن (ماجرا در ماجرا 

  )هجري
      عليرضا ذكاوتي قراگزلو

     محمد امين  روايت ودرايت 78

79
 دراسات في الحديث النبوي 

  
  عباس بيومي عجالن 

  
   

80
علم حديث و نقش آن در شناخت و تهذيب حديث 

  
    زين العابدين قرباني

    مجيد معارف تاريخ عمومي حديث 81

82
اجتهادفي علم الحديث واثره في الفقه = االجتهاد 

 االسالمي 
     علي نايف بقاعي 

     عصام احمد البشير اصول منهج النقد عند اهل الحديث 83
 

   ترتيب محمد انور بدخشاني سعي الحثيث في مصطلح الحديث = السعي 84

  
  

  



  
 

٦
  29 از 6صفحه 

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

 حديثيه اضافه، دراسات = االضافه 85
محمد بن عمر بن سالم 

 بازمول
   

    حماد بن محمد االنصاري يانع الثمر في مصطلح اهل االثر 86

     قاسم االندجاني   مصباح في اصول الحديث= المصباح 87

     صبحي الصالح   علوم الحديث ومصطلحه، عرض ودراسه 88

 دراسات في علوم الحديث 89
 شهاب الدين احمد بن فرح  

 شبيلي الشافعياال
   

    اسماعيل سالم عبدالعال قواعد اصول الحديث 90

91
دليل مولفات الحديث الشريف المطبوعه القديمه 

 والحديثه 

صالح =  عطيه محيي الدين
محمد خير = الدين حفني 

 رمضان يوسف

   

92
معرفه الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته 

 عندالشيعه االماميه 
    محمد باقر البهبودي

    نورالدين عتر منهج النقد في علوم الحديث 93

    محمد مصطفي االعظمي دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه 94

 ث ومنسوخه ناسخ الحدي...95

ابي حفص عمر بن احمد بن 
عثمان بن احمد المعروف بابن 

 شاهين البغدادي

   

 غريب الحديث 96
البي عبيد القاسم بن سالم 

 الهروي
   

    محمد بن محمد ابو شهبه وسيطفي علوم و مصطلح الحديث = الوسيط 97

    عبدالفتاح ابو غده لمحات من تاريخ السنه وعلوم الحديث 98

    مساعد مسلم آل جعفر موجزفي علوم الحديث = وجز الم99

    ابولبابه حسين اصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح 100

     شانه چيكاظم مدير علم الحديث 101

102
منهج المقترح لفهم المصطلح، دراسه = المنهج 

وهي مقدمه : (تاريخيه تاصيليه لمصطلح الحديث 
 ) تمهيديه لكتابي المرسل الخفي وعالقته بالتدليس

    حاتم بن عارف العوني



  
 

٧
  29 از 7صفحه 

  

  فهرست منابع 

  لوم حديثع:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

103
تيسير علوم الحديث للمبتدئين مع تدريبات عمليه 

  تعين الطالب علي ممارسه هذاالعلم 
  عمرو عبدالمنعم سليم 

  
   

      محمد عجاج الخطيب   اصول الحديث علومه ومصطلحه 104

    محمد بهاء الدين العاملي وجيزه في الدرايه = الوجيزه 105

    محمد بن صالح العثيمين مصطلح الحديث 106

     عبدالرحمن عتر  معالم السنه النبويه 107

    عثماني التهانويظفر احمد ال قواعد في علوم الحديث 108

    عبداهللا شعبان علياختالف المحدثين والفقهاو في الحكم علي الحديث 109

    محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث 110

 رساله في علوم الحديث واصوله 111

 

  كمال الدين الطائي 

 
   

    مصطفي العدوي  اسئله واجوبه في مصطلح الحديث 112

      صبحي الصالح   علوم الحديث و مصطلحه، عرض و دراسه 113

    مصطفي عبدالغني شيبه مدخل لدراسه السنه وعلوم الحديث = المدخل 114

115
سنه االسالميه بين اثبات الفاهمين ورفض = السنه 

 الجاهلين 
     رءوف شبلي 

    رووف شبلي حديث النبوي واحوال الرواه = الحديث 116

دره الفاخره، منظومه في علم درايه الحديث = الدره 117
نظم مال حبيب اهللا الشريف 

 الكاشاني
   

     جعفر السبحاني  اصول الحديث واحكامه في علم الدرايه 118

    جعفر السبحاني اصول الحديث واحكامه في علم الدرايه 119

    عبدالحق الدهلوي مقدمه في اصول الحديث 120

    عبدالحق الدهلوي في اصول الحديث 121

122
تدليس في الحديث حقيقته واقسامه = التدليس 

 واحكامه ومراتبه والموصوفون به 

اعداد مسفر بن غرم اهللا 
 الدميني

   

     محمد عجاج الخطيب  مختصرالوجيز في علوم الحديث = المختصر 123



  
 

٨
  29 از 8صفحه 

      كاظم مدير شانه چي   علم الحديث 124

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  جمنام متر  نام نويسنده  نام كتاب

     كاظم مديرشانه چي  درايه الحديث 125

126
= پژوهشي تطبيقي در احاديث بخاري و كليني 

 دراسات في الحديث والمحدثين : عنوان اصلي 
    هاشم معروف الحسني

 علوم الحديث 127
عبدالقهار =  عبدالكريم زيدان  

 داود عبداهللا
   

 قواعداالساسيه في علم مصطلح الحديث= القواعد 128
 محمد بن علوي المالكي  

 الحسني
   

129
وهوثبت : امالي في اعلي االسانيد العوالي = االمالي 

صفي الدين احمد بن محمد بن محمد سردارالحلبي 
 الشافعي 

 حسام الدين بن سليم  
 الكيالني

   

     اسعد سالم تيم  علم طبقات المحدثين اهميته وفوائده 130

 محاضرات في الحديث و علومه 131

يحيي بن عبداهللا البكري 
عبدالقادر بن محمد = الشهري 

 عطا صوفي

   

    محمد علي قطب مختصر علوم الحديث 132

    مناع القطان مباحث في علوم الحديث 133

    محمد علي قطب علوم الحديث 134

135
مدخل الي توثيق السنه و بيان مكانتها = المدخل 

 في بناء المجتمع االسالمي 
    رفعت فوزي

    ابراهيم فوزي تدوين السنه 136

 شرح منظومه القاب الحديث 137

 

 محمد بن عبدالقادر بن علي  
  يوسف الفاسي

   

     الفضلي عبدالهادي  اصول الحديث 138

     محمد عجاج الخطيب  اصول الحديث علومه و مصطلحه 139

     هاشم معروف الحسني  دراسات في الحديث و المحدثين 140

    محمد نجيب المطيعي تبسيط علوم الحديث و ادب الروايه 141



  
 

٩
  29 از 9صفحه 

تقريب مصطلح الحديث الي مسلمي العصر الحديث 142
ابوابراهيم احمد بن نصراهللا 

 المصري
   

  هرست منابع ف

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     جالل الدين السيوطي  او اللمع في اسباب الحديث : اسباب ورود الحديث 143

     ابراهيم النعمه  دراسه في مصطلح الحديث 144

145
مع، اسئله و اجوبه في : شرح علل االحاديث 

شرح : عنوان روي جلد بيروني = مصطلح الحديث 
  علل الحديث 

  مصطفي بن العدوي 

  
   

146
نقد المتن بين صناعه المحدثين و مطاعن 

 المستشرقين 
     نجم عبدالرحمن خلف 

 تاويل مختلف الحديث 147
 ابي محمد عبداهللا بن مسلم  

 بن قتيبه
   

 صيانه الحديث 148
از عبدالروف صاحب رحماني 

 جهندانگري
   

149
تصحيح االخطاء واالوهام الواقعه في فهم احاديث 

 النبي عليه الصاله والسالم 
    ري ابن ابي علفهرائد بن صب

     البي بكر بن فورك  مشكل الحديث و بيانه 150

151
جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي 

  الشريف 
 محمد طاهر الجوابي

 
   

     ابن حجر العسقالني  ) قسم الحديث(فتاوي الحافظ ابن حجر العسقالني 152

     احمد االدلبيصالح الدين بن منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي 153

     محمد مصطفي االعظمي  منهج النقد عند المحدثين نشاته و تاريخه 154

  تصحيفات المحدثين 155
 البي هالل الحسن بن عبداهللا

  بن سهل العسكري
   

     عبداهللا شبر  مصابيح االنوار في حل مشكالت االخبار 156

 توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين 157

 

 بن  موفق بن عبداهللا 
  عبدالقادر

   

    محمد رفيع عثماني صاحب كتابت حديث عهد رسالت وعهد صحابه مين 158



  
 

١٠
  29 از 10صفحه 

 ادب االمالء واالستمالء 159

 البي سعد عبدالكريم بن
محمد بن منصور التميمي 

 السمعاني

   

 مناهج المحدثين في روايه الحديث بالمعني 160

 

عبدالرزاق بن خليفه الشايجي 
 محمد السيد نوح= 

 

   

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  منام مترج  نام نويسنده  نام كتاب

      صالح يوسف معتوق   ضروره توثيق الحديث الشريف من مصادره 161

  ) ص(طرق تخريج حديث رسول اهللا 162
 ابو محمد عبدالمهدي بن  

  لقادر بن عبدالهاديعبدا
   

163
توثيق السنه في القرن الثاني الهجري اسسه 

 واتجاهاته 
    رفعت فوزي عبدالمطلب

164
مع السنه النبويه عند منهج العلمي للتعامل = المنهج 

 المحدثين 

حمزه ابو الفتح بن حسين 
 قاسم النعيمي

   

     محمد بن بير علي البركوي  اصول الحديث 165

    احمد محمد العليمي اساسيات و مبادي علوم الحديث 166

  استبصارفي نقداالخبار = االستبصار 167
 عبدالرحمن بن يحيي  

 المعلمي
   

     محمد محمود بكار  ) مناهجه. طرائقه . صوله ا(علم تخريج االحاديث 168

    سعدبن عبداهللا آل حميد طرق تخريج الحديث 169

170
ي داود شروط االئمه السته البخاري ومسلم واب
  والترمذي والنسائي وابن ماجه 

البي الفضل محمد بن طاهر 
  المقدسي

   

 مراسيل = المراسيل ...171

ابي محمد عبدالرحمن بن ابي 
حاتم محمد بن ادريس 

 الحنظلي الرازي

   

172
: عنوان اصلي = علوم حديث و اصطالحات آن 

 علوم الحديث و مصطلحه 
     صبحي صالح 

    احمد فاطمي كمال آسماني 173

     امام خميني  شرح حديث جنود عقل و جهل 174

     اسدعالم نقوي  انوار حديث كساء 175
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176
سالمي فهرس الشامل للتراث العربي اال= الفهرس 

الحديث النبوي الشريف و علومه و ( المخطوط 
 ) رجاله

المجمع الملكي لبحوث 
الحضاره االسالميه ، موسسه 

 آل البيت

   

177
معجم اسامي الرواه الذين ترجم لهم العالمه محمد 

 يال ناصر الدين االلباني جرحا و تعد
    

178
جرحو التعديل بين المتشددين و = الجرح 

 المتساهلين 
    محمد طاهر الجوابي

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

 منتهي المقال في احوال الرجال 179
محمد بن اسماعيل المدعوبابي 

 علي
   

 نتيجه المقال في علم الرجال 180
محمدحسن البارفروشي 

 المازندراني
   

    الكجوري فوائدالرجاليه = الفوائد 181

 نتيجه المقال في علم الرجال 182
محمدحسن البارفروشي 

 المازندراني
   

 رفع االلتباس عن بعض الناس 183
ابو الطيب شمس الحق العظيم 

 آبادي
   

     ابن تيميه  رفع المالم عن االئمه االعالم 184

    بهاء المله والدين يزه في الدرايه وج= الوجيزه 185

 مشيخه شرف الدين اليونيني 186

شرف الدين ابوالحسين علي بن 
محمد بن احمد بن عبداهللا بن 

 عيسي اليونيني

   

    رشيد الدين بن مسلمه مشيخه البغداديه = المشيخه 187

188
منتهي االماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث 

 االلباني 
     احمد بن سليمان ايوب 

189
بستان المحدثين في بيان كتب الحديث واصحاب 

 الغرالميامين 
    عبدالعزيز بن ولي اهللا الدهلوي

 فقه الحديث و روشهاي نقد متن 190
نهله غروي نائيني با همكاري 

 كمال صحرايي اردكاني
   

    علي اكبر كالنتري ارسنجاني نقش دانش رجال درتفسير وعلوم قرآني 191



  
 

١٢
  29 از 12صفحه 

     محمد رافت سعيد  روايه و درايه : مهاره التخريج و علوم الحديث 192

     اعداد ابوالفضل حافظيان بابلي في درايه الحديثرسائل 193

  ميزان االعتدال في نقد الرجال 194
شمس الدين محمد بن احمد بن 

  عثمان الذهبي
   

     سيد كاظم طباطبايي   ) آزمايشي(ي با تاريخ و منابع حديث آشناي195

196
همراه با نمونه هاي : دانش درايه الحديث 

 حديثي وفقهي
 محمد حسن رباني

 
   

     علي نصيري  آشنايي با علوم حديث197

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

198
منهج االمام ابي عبدالرحمن النسائي في الجرح و 

  التعديل و جمع اقواله في الرجال 
      قاسم علي سعد 

199
باالي = نقد االمام الذهبي لبيان الوهم وااليهام 

  مناهج النقد الحديثي : عنوان 
     دراسه و تحقيق فاروق حماده

     ابي االشبال احمد شاغف  تعليقات المفيده علي الكتب العدديه = التعليقات 200

     ابي الحسن بن محمد الفقيه  منظومه في قواعد الجرح و التعديل 201

202
 حديث مخرجه مع بيان 100: مع السنه النبويه 

  لبعض مقاصدها واشهر شروحهاالقديمه والمعاصره 
     عبدالعزيز فارح

203
فهرست الشيوخ واالسانيد لالمام السيد علوي بن 

  عباس بن عبدالعزيز المالكي الحسني 
جمع وترتيب محمد بن علوي 
  بن عباس المالكي الحسني

   

204
كتاب شناسي ): 9 (ديث پژوهيمجموعه مقاالت ح

 و نقد كتاب 
    موسسه فرهنگي دارالحديث

205
درايه و ) : 2(مجموعه مقاالت حديث پژوهي

 مصطلحات 
    موسسه فرهنگي دارالحديث

    موسسه فرهنگي دارالحديثفقه الحديث ) : 3(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 206

    موسسه فرهنگي دارالحديث نقد حديث ) : 4(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 207

208
نقد و شرح ) : 5(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 
 احاديث خاص 

    موسسه فرهنگي دارالحديث

    موسسه فرهنگي دارالحديث رجال شيعه ) : 6(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 209
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210
رجال اهل ) : 7(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 

 سنت 
    موسسه فرهنگي دارالحديث

211
شرح و حال )( : 8مجموعه مقاالت حديث پژوهي 

 و منهج محدثان 
    ارالحديثموسسه فرهنگي د

    موسسه فرهنگي دارالحديث سنت نبوي ) : 1(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 212

213
مستشرقان ) : 11(مجموعه مقاالت حديث پژوهي 

 ث و حدي
    موسسه فرهنگي دارالحديث

 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 214
محمد جمال الدين القاسمي 

 الدمشقي
   

  رجال الطوسي 215
 بن محمد الحسن  ابي جعفر 

 الطوسي

 

   

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

216
فهرست كتب الشيعه و اصولهم و اسماء المصنفين و 

  اصحاب االصول
 ابي جعفر محمدبن الحسن  

  الطوسي
   

217
معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج 

  واالثبات 
اعداد يوسف عبدالرحمن 

  المرعشلي
   

  علل الحديث 218
ابي محمد عبدالرحمن بن ابي 
  حاتم محمد بن ادريس الرازي

   

219
مدخل الي معرفه الصحيح من السقيم = المدخل 

  وتبيين مااشكل من اسماء الرجال في الصحيحين 
البي عبداهللا محمد بن عبداهللا 

  الحاكم النيسابوري
   

220
سباب ورود الحديث بيانو التعريف في ا= البيان 

  الشريف 

 ابراهيم بن محمد بن كمال  
الدين الحنفي الدمشقي الشهير 

  بابن حمزه الحسيني
   

      حمزه عبداهللا المليباري   علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد 221

 منتخب من العلل للخالل = المنتخب 222

 

موفق الدين عبداهللا بن احمد 
بن محمد الشهير بابن قدامه 

  المقدسي
   

  علل = العلل 223
البن المديني علي بن عبداهللا 

   جعفربن
   

     محمد متولي الشعراوي  شرح حديث االسراء والمعراج 224
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 ايضاح االشكال 225

 

البي الفضل محمد بن طاهر 
  المقدسي

   

صحيح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين 226
 

البي زكريا محيي الدين يحيي 
  بن شرف بن مري النووي

   

 معرفه انواع علم الحديث 227

 

 عثمان البن الصالح ابي عمرو
  بن عبدالرحمن الشهرزوري

   

 جواهر االصول في علم حديث الرسول 228

ابوالفضل محمد بن محمد بن 
الفارسي المعروف بفصيح 

 الهروي

   

    محمد بن صالح العثيمين طلح الحديث مص229

     عادل بن عبدالشكور الزرقي  طبقات المكثرين من روايه الحديث 230

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

  ناسخو المنسوخ في االحاديث = الناسخ 231
البي حامد احمد بن محمد 

  المظفر الرازي
   

    عن ابي زكريا يحيي بن معين تاريخ ابي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني 232

     عبداهللا المامقاني  تنقيح المقال في علم الرجال 233

    سيف اهللا صرامي مباني حجيت آراي رجالي 234

 كفايه في معرفه اصول علم الروايه = الكفايه 235

 ابي بكر احمد بن علي بن  
ثابت المعروف بالخطيب 

 البغدادي

   

236
علم الدرايه تطبيقي، بررسي تطبيقي اصطالحات 

 واهل سنت حديثي شيعه 
    رضا مودب

سخنان قدسي، ياسخن خدا با سه پيامبر اولي العزم 237
 

تهيه وتنظيم موسسه پيام امام 
  هادي عليه السالم

   

     عبداهللا بن يوسف الجديع  علوم الحديث تحرير 238

     يوسف صباغي  بررسي رجال صحيحين 239

     فهرست شيوخ القاضي عياض المسمي الغنيه 240
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 معجم الرجال و الحديث 241

 و تحقيق و ترتيب ابي  
اسداهللا محمد حيات بن 
الحافظ محمد عبداهللا 

 االنصاري

   

 حديث الغدير في التراث االسالمي 242

جمعه و رتبه محمد حيات بن 
الحافظ محمد عبداهللا 

 االنصاري

   

 اسانيد حديث الغدير 243

جمعه و رتبه محمد حيات بن 
الحافظ محمد عبداهللا 

 االنصاري

   

     فهد بن عبدالعزيز العمار  معرفه الرواه المكثرين 244

245
ضوابط الجرح و التعديل عند الحافظ الذهبي جمعا 

  و دراسه 
 ابي عبدالرحم محمد الثاني  

  بن عمر بن موسي
   

246

گزارشواره و چالشي ( آتشي در بيشه ي انديشه ها
عنوان ) = با اسباب و توجيهاي منع حديث نگاري

 اسباب و نتايج : منع تدوين الحديث : اصلي 

  

 سيد علي حسيني شهرستاني

  
   

  

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  رجمنام مت  نام نويسنده  نام كتاب

247
 نزهه االلباب في االلقاب 

  

لشهاب الدين احمد بن علي 
بن محمد المشهور بابن حجر 

  العسقالني الشافعي
   

 ...معرفه علوم الحديث 248
ابي عبداهللا محمد بن عبداهللا 

 الحافظ النيسابوري
   

 اعتبارفي الناسخ و المنسوخ من االثار = االعتبار 249
ابي بكر محمد بن موسي 

 الحازمي الهمداني
   

250

هزار و يك : شهدي از معارف الهي ، كليد انوار
كلمه از كلمات قصار عارف كامل حضرت امام 
خميني در اخالق و معارف الهي از كتاب اربعين 

 حديث 

    احمد نصرالهي

    نگارش جعفر سبحاني  فرهنگ عقايد و مذاهب اسالمي251
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    مهدي هوشمند: گردآورنده  چكيده پايان نامه هاي حديثي 252

 منظومه الصبان في علم مصطلح الحديث 253
ان محمد بن علي البي العرف

 الصبان
   

     السيد مناظر احسن الكيالني  تدوين الحديث 254

 وضع في الحديث = الوضع 255

 

 مبارك بن محمد بن حمد  
  الدعيلج

   

 درايه الحديث 256

 

 محمد حسين الحسيني  
  الجاللي

   

 مدخل الي علم الرجال و الدرايه = المدخل 257

 

السيد محمد الحسيني 
  القزويني

   

     محمد يوسف حريري  فرهنگ اصطالحات حديث 258

 شرح حديث جبرئيل في تعليم الدين 259
 عبدالمحسن بن حمد العباد  

 البدر
   

260
رجال مسلم الذين ضعفهم ابن حجر في التقريب 

 ورواياتهم في الصحيح 

اعداد عبداهللا بن محمد حسن 
 دمفو

   

  رجال الحاكم في المستدرك 261
ن  ابي عبدالرحمن مقبل ب 

  هادي الوادعي
   

  

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     اعداد ياسر الشمالي  واضح في مناهج المحدثين = الواضح 262

     بمانعلي دهقان منگابادي  درآمدي بر تاريخ تدوين حديث و جوامع حديثي 263

  سلسله الروات لالجازات واالثبات 264
 السيد محمد حسين بن  

  محسن الجاللي الحسيني
   

    محمد حسين حسيني جاللي اصول االربعماه = االصول 265

 قول الوجيز في شرح سلسله االبريز = القول 266
 صالح بن الصديق النمازي  

 الخزرجي الشافعي
   

     محمد حسين الجاللي  مصادر الحديث عند االماميه 267

 ضوء المشكاه في سلسله الرواه 268
 السيد محمد حسين الحسيني  

 الجاللي
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  تاريخ الكبير = التاريخ 269
ابن ابي خيثمه احمد بن 

  زهيربن حرب
   

270
محاضرات في علم تخريج الحديث ونقده، تاصيل 

  وتطبيق 
      عداب محمو الحمش 

     ابي عبيد القاسم بن سالم  غريب المصنف = الغريب 271

 محمد حسن رباني اصول و قواعد فقه الحديث 272
  
   

     رضا دهقاني  سيري درعلوم حديث 273

 حديث الضعيف وحكم االحتجاج به = الحديث 274
 عبدالكريم بن عبداهللا بن  

 عبدالرحمن الخضير
   

275
استخراج االيات واالحاديث في البحوث العلميه 

 طرقه ووسائله 
    عبداهللا بن ضيف اهللا الرحيلي

     حمزه احمد الزين  اقدم المخطوطات الحديثيه : احاديث الشيوخ الكبار276

   عادل بن عبدالشكور الزرقي   قواعد العلل وقرائن الترجيح 277
  
   

  مبادي التخريج ودراسه االسانيد 278
احمد بن عايش بن 
  عبداللطيف البدر

   

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  ضوعمو

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     لاللباني  علوم الحديث 279

  فن اصول مصطلح الحديث 280
 علي بن محمد بن علي

الجرجاني المشهور بالسيد 
  الشريف

   

281
مباحث )( : 10مجموعه مقاالت حديث پژوهي 

  گوناگون درباره حديث 
    موسسه فرهنگي دارالحديث

    محمد عصار پور آراني اي فقه الحديثي امام خميني روش ه282

  تهذيب الكمال في اسماء الرجال 283
ابي الحجاج جمال الدين 
  يوسف بن عبدالرحمن المزي

   

  درايه الحديث 284
محمد حسين الحسيني 

  الجاللي
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285

سواالت تستي وتشريحي كتاب علم الحديث 
ودرايه الحديث مدير شانه چي، مقطع كارشناسي به 

كارشناسي ارشد ودوازده سال نمونه سواالت 
پاسخ تشرحي رشته علوم آزمون سراسري همراه با 

  قرآن وحديث 

 يعقوب عليزاده

 
   

  موسوعه علوم الحديث الشريف 286
اشراف وتقديم محمود حمدي 

  ززقزوق
   

287
شرح حديث اخالص از چهل : يت نيت، راه هدا

 ) س(حديث امام خميني 

شرح و تفسير از محمدحسن 
 احمدي فقيه

   

    عبدالهادي مسعودي روش فهم حديث 288

289
اسس الحديثيه و الرجاليه عند المال  = االسس

 محمد تقي المجلسي 

= محمد رضا جديدي نژاد 
 عبدالهادي المسعودي

   

    مصطفي النوراني قواعد الدرايه ... 290

 قواعد علم الحديث ...291

 
     مصطفي النوراني االردبيلي

     سيد رضا مودب   تاريخ حديث 292

     ريمرتضي عسك  ) ص(تاريخ حديث پيامبر 293

  

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

  ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

    ابي عبيد القاسم بن سالم غريب المصنف = الغريب 294

 منارالمنيف في الصحيح والضعيف = المنار 295

شمس الدين ابي عبداهللا محمد 
بن ابي بكر الحنبلي الدمشقي 
 المعروف بابن قيم الجوزيه

   

    محمد ابوالليث الخير آبادي علوم الحديث اصيلها ومعاصرها 296

    محمد ابوالليث الخيرآبادي معجم المصطلحات الحديثيه 297

    ابويحيي الحداد متقدموالمتاخر من المحدثين = المتقدم 298

    السيد علوي بن طاهر الحداد خالصه الوافيه في االسانيد العاليه = الخالصه 299

    حسين الساعدي ضعفاء من رجال الحديث = الضعفاء 300
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 بازشناسي منابع اصلي رجال شيعه 301
محمد كاظم رحمان ستايش 

 محمد رضا جديدي نژاد= 
   

302
چهل تدبير براي تغيير در پرتو چهل حديث امام 

 ) قدس سره(خميني 
    يكتاييمحمد رضا 

303
دراسات في رجال : باالي عنوان = ضعفاء الرواه 

 الحديث 
    ابراهيم الشبوط

    مجيد معارف جوامع حديثي اهل سنت 304

  رجال عروه بن الزبير و جماعه من التابعين وغيرهم 305
ابي الحسين مسلم بن الحجاج 

  النيسابوري
   

     كربن فرج االشبيليالبي ب  شرح منظومه غرامي صحيح في مصطلح الحديث 306

  مخزون في علم الحديث = المخزون ...307
ابي الفتح محمد بن الحسين 

  االزدي
   

308
 رجال = الرجال 

  
 العاملي محمد بن الحسن الحر
  صاحب الوسايل

   

     ابي الحسن علي بن المديني  علل الحديث و معرفه الرجال والتاريخ 309

310
 مباني وروش هاي نقد متن حديث ازديدگاه

  انديشوران شيعه 
     داود معماري

     محمد احساني فر اللنگرودي  اسباب اختالف الحديث 311

  

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  
 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     ناصر رفيعي محمدي  درسنامه وضع حديث 312

313
تسميه شيوخ ابي داود سليمان بن االشعث 

  السجستاني 

ابي علي الحسين بن محمد بن 
احمد الغساني المعروف 

  بالجياني
   

314
مع دراسه تحليليه : ضوابط الجرح و التعديل 

  لترجمه اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي 
عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم 

  العبد اللطيف
   

 حديث شيعه در سده هاي هشتم تا يازدهم تاريخ 315
علينقي خداياري و الياس 

 پوراكبر
   

316
شناخت وتحليل مكتب حديثي : مكتب حديثي قم 

 قم از آغاز تا قرن پنجم هجري 
    محمد رضا جباري
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317
مدرسه قم و بغداد در اواخر قرن سوم واوائل قرن 

 چهارم هجري 
    اندره نيومن

318
تراجم الساقطه من كتاب اكمال تهذيب = التراجم 

من ترجمه الحسن ) المطبوع(الكمال لمغلطاي 
 البصري الي ترجمه الحكم بن سنان 

   اشراف علي بن عبداهللا الصياح

 جامع في العلل و معرفه الرجال = الجامع 319
ابي عبداهللا احمد بن محمد بن 

 حنبل
   

    علي بن المديني عللو معرفه الرجال = العلل 320

321
دراسات : باالي عنوان = تصحيفات المحدثين 

 لغويه في اغالط المحدثين 

البي احمد الحسن بن عبداهللا 
 العسكري

   

322
تاريخ حديث شيعه در سده هاي دوازدهم و 

 سيزدهم 
    حسين صفره

    محمد يوسف حريري فرهنگ اصطالحات حديث 323

324
= المعروف برجال الكشي : اختيار معرفه الرجال 

 رجال كشي : عنوان ديگر

البي جعفر محمد بن الحسن 
 بن علي الطوسي

   

 غريب الحديث في تاج العروس 325
جمعه ورتبه عزيز اهللا 
 العطاردي الخبوشاني

   

    القاسم بن يحيي الراشدي آداب اميرالمومنين المشهور بحديث االربعمئه 326

 رجال في تاج العروس = الرجال 327
جمعها ورتبها عزيز اهللا 

 طاردي الخبوشانيالع
   

     تناهيد باقري خرمدشتي  )رجال(كتابشناسي جامع حديث 328

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع
يف

رد
  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

      االسالمعلي اكبر مروج  يا هديه المحصلين : درايه فارسي 329

     محمد كاظم رحمان ستايش  آشنايي باكتب رجالي شيعه 330

علم الحديث، درايه الحديث، : اصول حديث 331
     هادي فضليعبدال  مصطلح الحديث شيعه 

     حسين المظاهري  الثقات االخيار من رواه االخبار 332

     ابراهيم الشبوط  دراسات في مشيخه الفقيه 333

    سيد عبدالماجد الغوري علم مصطلح الحديث نشاته، وتطوره وتكامله 334
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نقد وبررسي ديدگاه هاي : مستشرقان وحديث 335
 گلدزيهر وشاخت 

    سهيال شيني ميرزا

     ابراهيم الشبوط  ثقات الرواه 336

     اعداد وفاء عمار  مصطلح الحديث وعلومه 337

338
معجم الفاظ وعبارات الجرح و التعديل المشهوره 

  والنادره 
     سيد عبدالماجد الغوري

     سيد حسين نخلي  كلياتي در علم حديث 339

     البن النديم  فهرست = هرست الف340

     نهله غروي نائيني  ) قرن پنجم تا(تاريخ حديث شيعه 341

 مباني نقد متن الحديث 342
 العالمي قاسم البياضي ؛ المركز

للدراسات االسالميه، معاونيه 
 التحقيق

   

 آشنايي با تاريخ و منابع حديثي 343

 براي دفتر -.علي نصيري
برنامه ريزي وتدوين متون 

 درسي

   

344
درسنامه : عنوان اصلي = دروس في علم الدرايه 

 درايه الحديث 

السيد رضا مودب المركز 
العالمي للدراسات االسالميه، 

مكتب التخطيط وتدوين 
 المناهج الدراسيه

   

     سيد رضا مودب  درسنامه درايه الحديث 345

346
المحجه البيضاء في الدفاع عن منهج النقد عند 

 المحدثين القدماء 

جاسم بن محمد بن علي آل 
 علي

   

 جازه وجازه في االثبات واال= الوجازه 347
ذياب بن سعد آل حمدان 

 الغامدي
   

 
  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

348
گفتمان : دوره شكل گيري تشيع دوازده امامي 

  حديثي ميان قم وبغداد 
     مناندرو جي نيو

 زبده االقوال في خالصه الرجال 349
السيد حسين بن كمال الدين 

 ابرز الحسيني الحلي
   

     علوم حديث 350



  
 

٢٢
  29 از 22صفحه 

    خوئي، ابوالقاسم معجم رجال الحديث 351

    شمس الدين، محمدجعفر مشيخة الفقيه شرح، ترجمة و تعليق 352

    طوسي، محمد بن حسن رجال الطوسي 353

    سبحاني تبريزي، جعفر كليات في علم الرجال 354

 چهار كتاب اصلي علم رجال 355
ي، رهبر خامنه اي، عل

 جمهوري اسالمي ايران
   

    بقاعي، علي نايفاالجتهاد في علم الحديث و اثره في الفقه االسالمي 356

357
 الرجال للشيخ الجليل تهذيب المقال في تنقيح كتاب

  النجاشي 
موحد ابطحي اصفهاني، 

  محمدعلي
   

    تستري، محمدتقي قاموس الرجال 358

   مازندراني، محمد بن اسماعيل منتهي المقال في احوال الرجال 359

    حسنزاده آملي، حسن اضبط المقال في ضبط اسماء الرجال 360

 فرهنگ اصطالحات و مفاهيم رجالي 361
زندراني، مختاري ما

 محمدحسين
   

    حسيني صدر، علي الفوائد الرجالية 362

     پيرداود، امين  خالصة في علوم الحديث 363

  االصول االربعة في علم الرجال 364
خامنه اي، علي، رهبر 
  جمهوري اسالمي ايران

   

  الرجال البن الغضائري 365
واسطي بغدادي، احمد بن 

  حسين
   

    عالمه حلي، حسن بن يوسف رجال العالمة الحلي 366

    تجليل تبريزي، ابوطالب معجم الثقات و ترتيب الطبقات 367

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  ويسندهنام ن  نام كتاب

  نقد الرجال368
  حسيني تفرشي، مصطفي

  بن حسين
   

     بسام مرتضي  زبدة المقال من معجم الرجال369

     صالحي، محيي الدين  شرح حال و زندگي اصحاب صحاح سته370

     عالمه حلي، حسن بن يوسف ]سنگي[ الرجال371
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     ايرواني، باقر  دروس تمهيدية في القواعد الرجاليه 372

     زقزوق، محمود حمدي موسوعة علوم الحديث الشريف373

     مولف مهدي مهريزي  )1(البالغه آشنايي با متون حديث و نهج374

     علي الشهرستاني  اسباب و نتائج : منع تدوين الحديث 375

     زين العابدين قرباني علم حديث و نقش آن در شناخت و تهذيب حديث 376

    علي الحسيني الميرسجادي دروس في علم الرجال 377

 خالصه االقوال في معرفه الرجال 378
العالمه الحلي ابي منصور 

الحسن بن يوسف بن المطهر 
 االسدي

   

379
عنوان = اصول االربعه في علم الرجال = االصول 

 چهار كتاب اصلي علم رجال : اصلي 
    علي الخامنئي

380
مشيخه النجاشي توثيقهم و طرقهم الي االصول و 

 الكتب 
    ياب النجفيمحمود در

    محاضرات جعفر السبحاني كليات في علم الرجال 381

    عبدالهادي الفضلي اصول علم الرجال 382

 تهذيب الكمال في اسماء الرجال 383
للحافظ المتقن جمال الدين 
 ابن الحجاج يوسف المزي

   

384
امام خميني ) اربعين حديث(شرح چهل حديث 

  سالم اهللا عليه 
ر موسسه تنظيم و نشر آثا

  )س(حضرت امام خميني
   

   محمدباقر المجلسي االصبهاني اجازات الحديث 385

 طرائف المقال في معرفه طبقات الرجال 386
محمدشفيع الجابلقي 

 روجرديالب
   

 درايه = الدرايه 387
الشهيد الثاني زين الدين بن 

 علي العاملي
   

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     موسسه البالغ لجنه ال مبادي في علم الحديث 388

389
دفتر تبليغات = صرف روان با حديث و قرآن 

  111اسالمي حوزه علميه قم، مركز انتشارات ؛ 
    احمد امين شيرازي

    محمدباقر كتابي ) در علم و عرفان و ادب و هنر(رجال اصفهان 390
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    مصطفي اوليائي  تحول علم حديث 391

392
بيانو التعريف في اسباب ورود الحديث = البيان 

  الشريف 

ابراهيم بن محمدبن كمال 
الدين الشهير بابن حمزه 
 الحسيني الحنفي الدمشقي

   

  مقنع في علوم الحديث = المقنع 393
سراج الدين عمربن علي 

ري المشهور بابن احمد االنصا
  الملقن

   

394
الجامع الصغير و زوائد و الجامع : جامع االحاديث 

  الكبير 
عبدالرحمن بن ابي بكر 

  السيوطي
   

 كفايه في علم الروايه= الكفايه 395

تصنيف ابي بكر احمدبن علي 
يب بن ثابت المعروف بالخط

  البغدادي
   

 جرحو التعديل = الجرح 396

ابي محمد عبدالرحمن بن ابي 
حاتم محمدبن ادريس بن 

المنذر التميمي الحنظلي 
 الرازي

   

 رجال =  الرجال 397
لتقي الدين الحسن بن علي بن 

 داود الحلي
   

    للحافظ محمد بن حبان  ثقات= الثقات 398

    هاشم معروف الحسني دراسات في الحديث و المحدثين399

    محي الدين الموسوي الغريفي قواعد الحديث400

 المعروف بالفوائد الرجاليه: رجال السيد بحرالعلوم401
محمد المهدي بحر العلوم 

 اطباييالطب
   

  تصحيفات المحدثين 402
البي هالل الحسن بن عبداهللا 

 بن سهل العسكري
   

    ابن كثير الدمشقي اختصار علوم الحديث 403

    محمدبن ادريس الشافعي اختالف الحديث 404
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  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

405
بيانو التعريف في اسباب ورود الحديث = البيان 

  الشريف
 ابراهيم بن محمد بن كمال 

  الدين نقيب
   

  تاريخ الكبير= التاريخ 406
 ابي عبداهللا اسماعيل بن  

  ابراهيم الجعفي البخاري
   

407
تاصيل الصول التخريج و قواعد الجرح = التاصيل 

 و التعديل 
     بكربن عبداهللا ابوزيد 

 تاويل مختلف الحديث 408
 ابي محمد عبداهللا بن مسلم  

 بن قتيبه
   

 تعجيل المنفعه بزوائد رجال االئمه االربعه 409
 ابي الفضل احمدبن علي بن  

  حجر العسقالني
   

 ء و المتروكينضعفا= الضعفاء 410
 ابي عبدالرحمن احمد بن  

  شعيب النسائي
   

 الضعفاء والمتروكين : ضعفاء الصغير= الضعفاء 411

. لمحمد بن اسماعيل البخاري
= الضعفاءوالمتروكين .. ويليه 

الحمد بن علي بن شعيب 
 النسائي

   

 ضعفاءو المتروكين = الضعفاء 412
علي بن عمر الدار قطني 

 البغدادي
   

413
الضعفاء من : عنوان ديگر= ضعفاء الكبير = الضعفاء 

 الرواه 

ن عمروبن ابي جعفر محمدب
موسي بن حماد العقيلي المكي

   

 علم الحديث 414
 تقي الدين ابي العباس  

 احمدبن تيميه
   

    ا دون فيه علم فهرسه الحديث نشاته، تطوره، اشهر م415

    خلدون االحدب علم زوائد الحديث 416

417
: باالي عنوان= علل و معرفه الرجال = العلل 

 مسائل االمام احمد 
    نبلاحمدبن محمدبن ح

 كفايه في علم الروايه = الكفايه 418

 

ابي بكر احمدبن علي بن 
ثابت المعروف بالخطيب 

 البغدادي
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  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

 مختصر الطبقات من الضعفاء و الثقات 419
ترتيب برق التوحيدي 

 صاحبزاده
   

    النسائي للخطيب البغدادي مجموعه رسائل في علوم الحديث 420

 تاريخ الثقات 421
الحمدبن عبداهللا بن صالح ابي 

 الحسن العجلي
   

422
و ازاحه االشتباهات عن الطرق و : جامع الرواه 

 االسناد 

محمدبن علي االردبيلي 
 الغروي الحائري

   

 احوال الرجال 423
البي اسحاق ابراهيم بن 
 يعقوب الجوزجاني

   

      الحسين بن عبداهللا الطيبي   خالصه في اصول الحديث = الخالصه 424

     حسن محمد مقبولي االهدل  مصطلح الحديث و رجاله 425

 تهذيب الكمال في اسماء الرجال 426
جمال الدين ابن الحجاج 

 يوسف المزي
   

427
منهل الروي في مختصر علوم الحديث = المنهل 

  النبوي 
 بدرالدين محمدبن ابراهيم بن  

  جماعه
   

 موتلفو المختلف = الموتلف 428
ابي الحسن علي بن عمر الدار 

  البغداديقطني
   

 وجيزفي ذكر المجار و المجيز = الوجيز 429
ابي طاهر احمدبن محمد 

 السلفي االصبهاني
   

 وجازه في االجازه = الوجازه 430
يب محمد شمس الحق ابي الط

 العظيم آبادي
   

431

 كامل في ضعفاء الرجال = الكامل 
جامع في الجرح و التعديل القوال = الجامع 

و ابيزرعه الرازي و البخاري و مسلم و العجلي 
ابيداود و يعقوب الفسوي و ابي حاتم الرازي و 

الترمذي و ابيزرعه الدمشقي و النسائي و البزار و 
  الدار القطني 

جمع و ترتيب ابوالمعاطي 
 و ديگران... النوري 

 

   

432
عنوان = عرض و دراسه علوم الحديث و مصطلحه 

  علوم الحديث : عطف 
      صبحي الصالح 

 سير حديث در اسالم 433

 

  احمد ميرخاني 
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  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

 درايه في علم مصطلح الحديث = الدرايه 434

 

الشهيد (زين الدين العاملي 
  )الثاني

   

      محمد يزدي   سيري در تاريخ حديث 435

436
يجمع قاموس : قاموس مصطلحات الحديث النبوي

  مصطلحات المحدثين مرتبه ابجديا
     اعداد محمدصديق المنشاوي

     عبدالهادي فضلي  اصول علم الرجال 437

438
 عنوان روي =مقدمه اي بر تاريخ تدوين حديث 

  تاريخ تدوين حديث : جلد
     رسول جعفريان

439
اقتراح في بيان االصطالح و ما اضيف = االقتراح 

 الي ذلك من االحاديث المعدوده في الصحاح 

 

 ابي الفتح محمدبن علي بن  
 دقيق العيد

 

   

   ادب االمالء و االستمالء 440
ابي سعد عبدالكريم بن محمد 

  السمعاني
   

  علوم الحديث 441
 عبدالكريم زيدان، عبدالقهار  

  داود عبداهللا
   

    البن الفرضي االندلسي القاب =  االلقاب 442

 الفيه الحديث 443
جالل الدين بن عبدالرحمن 

 بن ابي بكر السيوطي
   

 اسمائهم و انسابهم : مشتبه في الرجال = المشتبه 444
 ابي عبداهللا محمدبن احمدبن  

 عثمان بن قايماز الذهبي
   

 مقدمه ابن الصالح في علوم الحديث 445

ابي عمرو عثمان بن 
زوزي عبدالرحمن الشهر

 المعروف بابن اصالح

   

 مراسيل = المراسيل 446

 

ابي محمد عبدالرحمن بن ابي 
حاتم محمدبن ادريس 

  الحنظلي الرازي
    

 ث معجم مصطلحات الحدي447

 

حسين اسماعيل الجمل، 
  سليمان مسلم الحرش

   



  
 

٢٨
  29 از 28صفحه 

 معجم محدثي الذهبي 448

 

شمس الدين محمدبن احمدبن 
 عثمان الذهبي

 

   

  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

  غرامي صحيح في انواع الحديث 449
 شهاب الدين احمدبن فرح  

بن احمدبن محمد االشبيلي 
  الشافعي

   

450

احدي عشره زوجه علي راسهن : حديث ام زرع
 يتحدثن عن ازواجهن في حضره ام جميعا ام زرع

المومنين عائشه حديث الصراحه و المواجهه بعد ان 
  .... تعاهدن 

اعداد و شرح و تعليق حسن 
  عاشور

   

     احمدبن محمدبن حنبل  عللو معرفه الرجال = العلل 451

  نوادر االجازات و السماعات 452
محمدبن علي بن طولون 

  الدمشقي
   

     عبدالحق الدهلوي  مقدمه في اصول الحديث 453

 اصول منهج النقد عند اهل الحديث 454

 

 عصام احمد البشير

 
   

     احمدعمر هاشم  قواعد اصول الحديث 455

     محمدبن لطفي الصباغ  مصطلحه، بالغته، كتبه : بويحديث الن= الحديث 456

     نورالدين عتر  سنه المطهره و التحديات =السنه457

458
 ابي بكر معجم في اسامي شيوخ=المعجم... 

  االسماعيلي 

البي بكر احمدبن ابراهيم بن 
اسماعيل االسماعيلي صاحب 

المستخرج علي صحيح 
  البخاري

   

 مغني في الضعفاء =المغني459
لشمس الدين محمدبن 
 احمدبن عثمان الذهبي

   

    مصطفي سليمان الندوي تبسيط علم التخريج 460

461
تاريخي، رجالي، ادبي، استداللي، : تراجم الرجال 

 ديني، اخالقي، حديثي 

عالمه ( ابوالفضل ابن الرضا 
 )برقعي

   

     كاظم مديرشانه چي   تاريخ حديث 462



  
 

٢٩
  29 از 29صفحه 

463
ديثي احاهمراه با نمونه هاي : دانش درايه الحديث 

  و فقهي 

محمدحسن رباني، با 
همكاري گروه پژوهشي علوم 

  قرآني
   

  تاريخ الصغير = التاريخ 464
البي عبداهللا محمدبن اسماعيل 

  البخاري
   

     محمدعلي قطب  علوم الحديث 465

  فهرست منابع 

  حديثعلوم :  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

     حبيب احمد الكيرانوي  دراسه في مصطلح الحديث466

     محمد عجاج الخطيب  سنه قبل التدوين= السنه 467

  فهرس ابن عطيه468
البي محمد عبدالحق بن عطيه 

  المحاربي االندلسي
   

 استبصار في نقد االخبار =االستبصار469

 

 عبدالرحمن بن يحيي  
  المعلمي

   

  ارشاد في معرفه علماء الحديث =االرشاد470
خليل بن عبداهللا بن الخليل 

  الخليلي القزويني
   

    محمدجواد الخراساني تسمي بخالصه الخالصه : منظومه في الرجال 471

    الوحيد البهبهاني فوائد =  علي الخاقاني  = رجال الخاقاني 472

473

تعريف بشيوخ حدث عنهم محمدبن = التعريف 
اسماعيل البخاري في كتابه و اهمل انسابهم و ذكر 

ويليه تسميه = ما يعرفون به من قبائلهم و بلدانهم 
 شيوخ ابي داود 

ابي علي الحسين بن محمدبن 
احمد الجياني الغساني 

 االندلسي

   

  تاريخ اسماء الضعفاء و الكذابين 474
ابي حفص عمربن احمدبن 

  شاهين
   

  ضعفاء و المتروكين =الضعفاء475
 ابي الحسن علي بن عمر  

  الدار قطني
   

476
المتكلم فيهم بما اليوجب رد : رواه الثقات =الرواه

  هم 
البي عبداهللا محمدبن احمدبن 

  عثمان الذهبي
   

477
موسوعه اقوال االمام احمدبن حنبل في رجال 

      الحديث و علله 

      اربع رسائل في علوم الحديث 478



  
 

٣٠
  29 از 30صفحه 

     البي حفض عمربن شاهين  ذكر من اختلف العلماء و نقاد الحديث فيه 479

      تقي الدين الندوي المظاهري   علم رجال الحديث 480

     ابراهيم بن طهمان  مشيخه ابن طهمان 481

      صالح اللحيدان   ب تراجم الرجال بين الجرح و التعديل كت482

  



  
 

٣١
  29 از 31صفحه 

 
  فهرست منابع 

  علوم حديث:  موضوع

يف
رد

  

 ناشر  نام مترجم  نام نويسنده  نام كتاب

483
نشاته و تطوره من القرن االول الي : علم الرجال 

  لتاسع نهايه القرن ا
      محمدبن مطر الزهراني 

484
منتخب من الكتاب تقدمه المعرفه لكتاب =المنتخب

  الجرح و التعديل 
     

     سبحانيجعفر  ترجمه كليات علم الرجال 485

  اوصاف حديث 486
مرتضي حسين صدر االفاضل 

  لكهنوي
   

       مجموعه اجزاء حديثيه 487

      علي اكبر السيفي المازندراني   مقياس الروايه في علم الدرايه 488

     غالب حسن الشابندر  ) ص(مشكله تدوين الحديث في عصر النبي 489

 تلخيص علم الحديث و مصطلحه 490
 مصطفي بن محمد الدغاي  

 القصري
   

     جالل الدين سيوطي  اسماء المدلسين 491

  


