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.ه1406دمشق: دار الفكر، ، ، حتقيق د. نور الدين عرتبن الصالح، علوم احلديثإ
.ه1301بن حجر العسقالين، توايل التأسيس مبعايل بن إدريس، املنريية، إ

.ه1427–م 2006إبن قتيبة الدينورى، تأويل خمتلف احلديث، القاهرة: دار احلديث، 
.وت، بريوت: دار العلوم احلديثيةاألنصاري، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبابن نظام الدين 

.عامل الكتبتعليق د. يوسف املرعشلي، إبراهيم بن على الشريازي، اللمع يف أصول الفقه،
مصر: املكتبة التجارية الكربى.يف أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطيب، املوافقات

مكتبة دار الرتاث ، ، احملقق: السيد أمحد صقرني البيهقي،  مناقب الشافعيأبو بكر أمحد بن احلس
.م1970-هـ 1390القاهرة: الطبعة: األوىل، –

.1388أبو جعفر الطحاوي، مشكل اآلثار، اهلند: دار املعارف العثمانية، 
أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، (دار 

م. 1979- هـ 1399الفكر، 
أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املستصفى من علم األصول، (بريوت: دار العلوم احلديثية)، ج 

1 ،394.
األصول، حتقيق الدكتور حممد حسن هيتو، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املنخول من تعليقات 

ه.1400(دمشق: دار الفكر،  
هـ)، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري 676أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 

النذير يف أصول احلديث، حتقيق وتعليق: حممد عثمان اخلشت، بريوت: دار الكتاب 
.م1985-هـ 1405العريب، 

ذيب األمساء واللغات بريوت: دار الكتب العلمية. أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، 
صول، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، أمحد بن إدريس القرايف، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احمل

.ه1393مكتبة الكلية األزهرية، 
.ه1408رتاث، بريوت: دار إحياء الد بن أيب يعقوب، كتاب البلدان، أمح

.أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، بريوت: دار الكتب العلمية



–ه 1423األردن: دار النفائس، وامسي، املدخل إىل مذهب الشافعي،أكرم يوسف عمر الق
م.2003

دار حتقيق عبد اهللا عمر البارودي، مام أيب سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، األنساب، اإل
.هـ1408الفكر ودار اجلنام، 

اإلمام أيب زكريا حميي الدين حيي بن شرف النووي، إرشاد الطالب احلقائق إىل معرفة سنن سيد 
.هـ1411مية، بريوت: دار البشائر اإلسال، حتقيق الدكتور نور الدين عرت، اخلالئق

الفقه، حتقيق عبد العظيم الديب، إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين، الربهان يف أصول 
1399.

.ه1205دار اهلداية، ،حتقيق الدكتور عبد الفتاح احللوتاج العروس من جواهر القاموس،
اج يف شرح املنهاج، لكتب العلمي.دار اتقي الدين وتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي، اإل

.م2001تلخيص علم خمتلف احلديث و أصوله للشرف القضاة، (عمان: اجلامعة األردونية، 
جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، تاريخ اخللفاء، حتقيق أبو الفضل إبراهيم (دار الفكر العريب، 

.ه1395
اخللفاء، حتقيق إبراهيم صاحل، جالل الدين عبد الرمحن بنمنصور التميمي السيوطي، ترمجة تاريخ 

م.1997–ه 1417دمشق: دار البشائر، 
اية السول بريوت: دار الكتب العلمية، شرح منهاج األصول، مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، 

ه.1405
القاهرة: دار حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مجال الدين القطفي، إنباه الرواة على أنباء النحاة،

.ه1406كر العربيومؤسسة الكتب الثقافية، الف
بريوت: دار الكتب العلمية، يف شرح املنار، حافظ الدين عبد اهللا بن أمحد السنفي، كشف األسرار

.ه1406
بريوت: دار ي والديين والثقايف واإلجتماعي، الدكتور حسن ابراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياس

ه. 1964األندلوس، 
م.1991بريوت: دار العلم للماليني، لصاحل، علوم احلديث ومصطالحه،الدكتور صبحي ا



الدكتور حممد عجاج اخلاطب، اصول احلديث علومه ومصطلحه، مكتبة لبنان بريوت، دار الفكر، 
م2008الطبعة اجلديدة 

1943اهليئة املصرية للكتاب، ، ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيمالسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن
.م

دار سري اعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب، 
.م2006-ه 1427القاهرة، -احلديث

مد شلتوت وحممد مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، دول اإلسالم، حتقيق فهيم حم
م. 1988–ه 1408سالمي، قطر: إدارة إحياء الرتاث اإلمصطفي إبراهيم، 

–ه 1389العصر العباسي األول، القاهرة: دار املعارف، –شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب 
م.1969

هـ)، معجم األدباء: 626شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي (املتوىف: 
سالمي، بريوت، دار الغرب اإلعرفة األديب، حتقيق إحسان عباس، إرشاد األريب إىل م

.الطبعة األوىل،م1993- هـ 1414
دار سري اعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب، 

.م2006-ه 1427القاهرة، -احلديث
ء الزمان، حتقيق د. مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأبناء أبنا

.بريوت: دار صادرإحسان عباس، 
ذيب التهذيب، حيدر  شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ابن حدر العسقالين، 

.ه1327آباد الدكن، دائرة املعارف النظامية، 
.م2001جملة دراسات اجلامعة األردنية، ،قضاة، علم احلديث أصوله وقواعدهشرف ال

.بريوت، دار املعارف، توجيح النظر إىل أصول األثرصاحل اجلزائري،طاهر بن 
ي، حتقيق عبد الوهاب عبد عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواو 

الرياض: مكتبة الرياض احلديثة. ، اللطيف
الفكر العريب.عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظر، دار 

.مقدمات يف علم خمتلف احلديثعلي بن عبد الرمحن العويشز،



علي بن امحد بن حزم االندلوسي، اإلحكام يف أصول األحكام، بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 
.ه1400

ه.1405دار الكتب العلمية، مدي، اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن ايب علي بن حممد اآل
مكتبة الكليات األزهارية، على خمتصر ابن احلاجب، والدين اإلجيي، شرح العضدعضد امللة 

ه.1393
جامعة ، فخر الدين حممد بن عمر الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق طه جابر العلواين

.اإلمام
دار ،، حتقيق السيد شرف الدين أمحدالثقاتحممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، 

.1975–1395الفكر، الطبعة األوىل، 
- 1416آراءه وفقهه، القاهرة: دار الفكر العريب، - حياته وعصره- حممد أبو زهرة، الشافعي 

.ه1996
دار ،، حتقيق السيد شرف الدين أمحدالثقاتحممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، 

.1975–1395الفكر، الطبعة األوىل، 
بن جعفر الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، (بريوت: دار البشائر حممد 

.ه1414اإلسالمية، 
حمي الدين بن شرف النووي، التقريب التيسري ملعرفة سنن البشري والنذير، مكتبة لبنان بريوت، دار 

.الكتاب العريب، الطبعة األوىل
د بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهاونني، باحث هندي، حممد بن علي بن القاضي حممد حام

ه.1158تويف 
بريوت: دار صادر.لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، 

مكتبة حتقيق د. لطفي عبد البديع، حممد علي الفاروقي التهاوين، كشاف اصطالحات الفنون،
.ه1382النهضة املصرية، 

هـ)، زاد املعاد يف 751بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف : حممد بن أيب بكر
هـ 1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، - َهْدي خري العباد، مؤسسة الرسالة، بريوت 

.م1994/



مصر: دار حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق حممود شاكر،
.ه1374املعارف، 

مركز اإلسالمي للطباعة والنشر، مكتبة الثقافة الدينية، ، حممد بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح
.م1986

احللي القاهرة، رواية والدراية من علم التفسري، فتح القدير بني فين الحممد بن علي الشوكاين،
ه. 1350

.الكتب العلميةدار حممد إدريس الشافعي، الرسالة، حتقيق أمحد شاكر،
دمشق: املعهد العلمي الفرنسى يف أصول الفقه، حممد بن علي بن طيب البصري، املعتمد

.ه1383للدراسات العربية، 
جة البيطار، حممد مجال الدين القامسي، قواعد التحديث، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق حممد 

.ه1380
ر، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز، الناسخ واملنسوخ من اآلثاحممد بن موسى احلازمي، االعتبار يف 

.مكتبة عاطف
.حممد بن امساعيل الصنعاين، سبل السالم، تعليق حممد اخلوايل، مكتبة عاطف

.بريوت: دار املعرفةحممود بن عمر الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،
.ه1407بريوت: دار القلم، حمي الدين حيي بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم،

ه.1414نافذ محاد، خمتلف احلديث بني الفقهاء واحملدثني، (مصر: دار الوفاء، 
1385دار الكتب احلديثة، ، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، النووي، تقريب النووي مع التدريب

.ه
ية.يوسف سركيس، معجم املطبوعات العربية املعربة، (مصر: مكتبة الثقافة الدين


