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المصادر والمراجع

المراجع العربية.أ

القرآن الكرمي

.بدون طبعة وستة، مسند احلميديبو بكر عبد اهللا احلميدي، أ

بريوت: دار الفكرنسخة املكتبة الشاملة،،)ه1412(جممع الزوائد ومنبع القواعدأبو بكر اهليثمي، 

.بدون طبعة وستة، معاين اآلثارأبو جعفر أمحد الطحاوي، 

دار الكتب :بريوت)، م1991هـ/1312(صحيح مسلم،احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوريأبو

العلمية، الطبعة األوىل.

.الطبعة األوىل،)، القاهرة: مكتبة السنة 1409(دفاع عن السنةأبو شهبة ، 

الشعب،دار القاهرة: ، ،م)1987ه/1407(اجلامع الصحيحأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، 

الطبعة األوىل

ه)، فواز حممد زمريل و خالد السبع العلمي (احملقق)، بريوت: 1307(سنن الدارمي أبو حممد الدارمي، 

دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل.

.الطبعة األوىل، ، القاهرة: دار املعارفمثار القلوب يف املضاف واملنسوب)، 1965أبو منصور الثعاليب (

، بدون حسن األمني (احملقق)، بريوت: دار املكتبة احلياةخاص اخلاص، _____________، 

السنة والطبعة.
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، بدون سنة وطبعة.اجلواهر اهلريرية من كالم خري الربية ( ترمجة أيب هريرة )،يوسف حممد زايدوأب

.حممود فاخوري (احملقق)، الطبعة الثانية، ه)1399(صفة الصفوةابن اجلوزي،

الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية:بريوته)، 1424(مجهرة أنساب العربابن حزم األندلوسى، 

ه)، ، بريوت: دار اجليل، الطبعة األوىل.1412(اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر العسقالين،

الطبعة.ه)، بريوت: دار املعرفة، بدون 1379(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، __________

م)، إحسان عباس (احملقق)، بريوت: دار صادر، الطبعة األوىل.1968(الطبقات الكربى ابن سعد، 

دار الفكر.:، سوريا)م1986- هـ 1406(معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح، 

ه)، بريوت: دار الفكر.1414(اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الّرب،

دار إحياء الرتاث )، علي شريي (احملقق)، بريوت: م1988- هـ 1408(البداية والنهاية ابن كثري، 

حمققة جديدة.-، الطبعة األوىل العريب

، بدون ، حممد زهري النجار (احملقق)، بريوت: دار اجليلتأويل خمتلف احلديث)، ه1393بن قتيبة (ا

الطبعة.

، بدون سنة.دار صادر، الطبعة األوىل:، بريوتلسان العرب،بن منظورا

، القاهرة: مؤسسة قرطبة، بدون سنة.مسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل، 

.مكتة العلوم واحلكم: ، املدينة املنّورة)م1983(حبوث يف تاريخ السنة املشرفة،أكرم ضياء العمري
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عليه وسلم وخادمه (دراسة حديثية أبو هريرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا،حارث سليمان الضاري

واألصحاب، الطبعة األوىل.اآللمربة: الكويت،)م٢٠٠٧(تارخيية هادفة)

.بدون سنة وطبعة،الرد على الطاعن يف أيب هريرة رضي اهللا عنه، حلسن بن علي الكتاينا

ه)، بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة.1405(سري أعالم النبالء الذهيب، 

، الطبعة اخلامية العشر.دار العلم للمالينيم)، بريوت:2002(األعالم ، الزركلي الدمشقي

. بدون آل سلمان(احملقق)، دار ابن عفانأبو عبيدة مشهور بن حسن املوافقات،ه)،1417الشاطيب (

الطبعة.

بدون السنة والطبعة.، املعجم الكبريالطرباين، 

األنوار الكاشفة ملا يف كتاب "أضواء على السنة احملمدية" من الزّلل ،عبد الرمحن بن حيىي املعّلمي

.ومكتبتها–املطبعة السلفية ،عامل الكتب:، بريوت)هـ1378(

دار القلم.بريوت:،م)1981(دفاع عن أيب هريرة، عبد املنعم صاحل العلي العّزي

الطبعة السادسة.،دار املعارف:، القاهرةم)1994(أضواء على السنة احملمدية،حممود أيب ريّة

.مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الطبعة الرابعة:بريوتم)،1993(شيخ املضرية_______،

معجم املصطلحات 

بدون طبعة وسنة.، احلديثية
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مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. مركز اإلسكندرية،)، ه1415(مصطلح احلديث، تيسريحممود الطحان 

.اهلدى للدراسات، الطبعة السابعة

مكتبة السنة.:، القاهرة)م1989(دفاع عن السنة،حممد بن حممد أيب شهبة

بدون طبعة (احملقق)، بريوت: دار الكتب العلمية، أمحد حممد شاكرالرسالة، ، حممد بن إدريس الشافعي

.وستة

القاهرة: املطبعة ،)ه1378(ظلمات أيب رية أمام أضواء على السنة احملمديةالرزاق محزة ، حممد بن عبد

.السلفية ومكتبتها

.مكتبة وهبة:، القاهرة)م1982هـ / 1402(أبو هريرة راوية اإلسالم، حممد عجاج اخلطيب

.الطبعة الثانية، مكتبة وهبة:، القاهرة)م1977(السنة قبل التدوين___________،

.الطبعة الثانيةدار الداعي للنشر والتوزيع،:اهلند، )، هـ1420(اهتمام احملدثني،حممد لقمان الّسلفي

.املكتب اإلسالمي: ، بريوتم)1980(دراسات يف احلديث النبوي،حممد مصطفى األعظمي

.مكتبة الكوثرم)،رياض:2001(العصريون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب،حممد حامد الناصر

، بدون طبعة وسنة ومكان الطبعة.حبر الدميوسف بن املربد، 

اجنليزي، نسخة املكتبة الشاملة.–عريب –قاموس فرنسي 
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