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 ادلراجع
 

 .القرآف الكرًن

بّبكت: دار الكتب  .عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد، دمحم مشس ا٢بق العظيم آابدم ،أبو الطيب
 .قُُْٓالعلمية، 

حلب: مكتب ا٤بطبوعات  .سنن النسائىد بن شعيب بن علي ا٣براساين النسائي، أبو عبد الرٞبن أٞب
 .ـُٖٔٗ-قَُْٔاإلسالمية الطبعة الثانية، 

برانمج منظومة  :اإلسكندرية-اجملاين .صحيح كضعيف سنن ابن ماجو ،دمحم انصر الدين األلباين،
 .التحقيقات ا٢بديثية

 .برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية :اإلسكندرية-اجملاين .صحيح كضعيف سنن ايب داكد ،األلباين

 .برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية :اإلسكندرية-اجملاين .الَبمذمصحيح كضعيف سنن األلباين، 

 .برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية :اإلسكندرية-اجملاين .األلباين، صحيح كضعيف سنن النسائي

بّبكت: دار الغرب  .سنن الَبمذمبن موسى بن الضحاؾ، دمحم بن عيسى بن سىٍورة  ،الَبمذم
 .ـ ُٖٗٗ ،اإلسالمي

 .ـ ُٖٗٗ ،دار الغرب اإلسالمي بّبكت:. ا١بامع الكبّب سنن الَبمذمالَبمذم، 

بّبكت: دار ابن كثّب، الطبعة -اليمامة .صحيح البخارم، بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم دمحم ،ا١بعفي
 .ـُٕٖٗ –ق  َُْٕ ،الثالثة

 .ىػ ُِْٕالنسخة معدلة: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ، بدر الدين العيِب ،ا٢بنفي

 .ـ ُٖٗٗ ،بّبكت: ٤بكتبة العصرية .سنن أيب داكدأبو داكد بن األشعث بن إسحاؽ،  ،سليماف

 .ـُٕٔٗ ،القاىرة: مؤسسة قرطبة .مسند أٞبد بن حنبل، أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا ،الشيباين
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حلب: مكتب  .شرح كتاب "الصياـ" من كتاب "عمدة األحكاـ، بندر بن انفع .د ،العبديل
 .ـُٖٔٗ – َُْٔا٤بطبوعات اإلسالمية الطبعة الثانية، ق 

 ،ا٤بكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة ، بّبكت:مشكاة ا٤بصابيحالشيخ أيب ا٢بسن بن العالمة،  ،عبيد هللا
 .ق َُْٓ

 .شرح كتاب الصياـ من سنن الَبمذم، صرالشيخ احملدث سليماف بن ان ،العلواف

 .ـُٖٗٗ ،مكتبة العلـو كا٢بكم :ا٤بدينة ا٤بنورة .ليلة القدر نفحات كبركاتدمحم أٞبد عبد،   ،الغِب

 .ق ُّٔٗ ،ليدف: مكتبة بريل .ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبول، أ. م. ،فنسنك

 .ق ُِْٕ ،دار ابن ا١بوزم .راـمنحة العالـ شرح بلوغ ا٤ب، عبد هللا بن صاحل ،الفوزاف

 .ـُٕٔٗ ،بّبكت: دار الفكر .سنن ابن ماجو، ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد ابن ،القزكيِب

 مصر: .السااًرم ًلشرح صىًحيح البخىارمإرٍشىادي ، بن دمحم بن أىب بكر بن عبد ا٤بلكأٞبد  ،القسطالين
 .ىػ ُِّّ ،ا٤بطبعة الكربل األمّبية

 ـ.ََِٖإندكنيسيا: مكتبة رمضاف،  -ابندكنغ .فضائل األعماؿ  ،دمحم زكراي الشيخ ،الكاندىلوم

-قُِْْند: مركز الشيخ أيب حسن ا٥ب -مظفرفور .أكجز ا٤بسالك إىل موطأ مالكالكاندىلوم، 
 .ـ ََِّ

 الرايض: مكتبة .الطرؽ العلمية ُب ٚبريج األحاديث النبوية، الدكتور عبد العزيز بن صاحل ،اللحيداف
 .ـََِِ ،جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية

، بّبكت: مؤسسة الرسالة .هتذيب الكماؿ مع حواشيويوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج،  ،ا٤بزم
 .قََُْ-ـ َُٖٗ

دمسقي:  .اإلماـ العالمة احملدث دمحم زكراي كآاثره ُب علم ا٢بديث الشريف،  الدكتور كيل الدين ،الندكم
 .ـَُِِ ،الطبعة األكؿدار القلم، 

 ق.َُُْحلب: ا٤بطبوعات اإلسالمية، .سنن النسائىالنسائي، أٞبد بن شعيب أبوعبد الرٞبن، 
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 ،بّبكت: دار إحياء الَباث العريب .صحيح مسلم، سلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبمم ،النيسابورم
 .ـُٕٖٗ-ق َُْٕ
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