
المصادر والمراجع

القرآن الكرمي 

2011املكتبة اإلسالمية، : القاهرة. صحيح مسلمالنيسبوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، 

. م 1433\

دار : الناشر . تاج العروس من جواهر القاموس. حلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق اا
. اهلداية

. السجستاين، أبو داود سليمان بن األمشث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
. ولاجلزء اال. دار الفكر. احملحق حممد حميي الدين عبد احلميد.سنن أيب داود

االجزء . م2009دار الرسالة العالية، . احملحق شعيب األرنؤوط. ______________

. االول

دار :الرياض. شرح رياض الصاحلني). هـ1421: املتوىف(العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد 

.هـ1426.اجلزء الثاين. الوطن للنشر

.فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي

.1379. زء الثايناجل. دار املعرفة:بريوت

–ه1407. دار ابن كثري: بريوت. اجلامعالصحيحاملختصر. ألبوعبداهللاحممدبنإمساعي، البخاري 

م1987

.دار املعارف: القاهرة.لسان العرب.ابن املنظور

.بدون مكان وسنة الطبع. الفقه على املذاهب األربعة. اجلزائري، عبد الرمحن

: بريوت. صحيح ابن حزمية).1970-1390(حممدبنإسحاقبنخزميةأبوبكرالسلمي، النيسابوري

املكتباإلسالمي



.    مكتبة العبيكان: الرياض.شرح العمدة يف الفقه. احلراين، عبد احلليم بن أمحد بن تيمية

. ه1413

. مملكةالعربيةالسعودية: جدة..أبوزكرياحمييالدينيحيىبنشرف،النووي

دار : العربية السعوديةاململكة .التطوعبغية املتكوع ىف صالة بازمول، حممد بن عمر بن سامل 

.ه1414اهلجرة 

جامع األصول ىف أحاديث . اجلزرى، اإلمام جمد الدين أىب السعادات املبارك بن حممد

.ه1389مكتبة دار البيان :الرسول

.م2009دار الفتح لإلعالم العريب: اهرةالق. . فقه السنة. السابق، السيد

. دار الفكر: دمشق. الفقه اإلسالمي وأدلته. الزحيلي، وهبة بن مصطفى

دار السعادة، : القاهرة.سنن أيب داود). هى275(السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث 

. 2009\ه 1430

1426دار ابن اهليثمي : القزوية، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة، القاهرة

. األول

. م 1997\ه 1418، دار املعرفة  مغين احملتاجالشربين، اخلطيب، 

مكتبة : ، القاهرةاهلداية شرح البداية املبتدياملرغياين، أبو احلسن علي بن أيب بكر الرشداين، 

. م1936| ه1355اإلسالمية 

.التوفيقية، املكتبة صحيح فقه السنةأبو مالك، كمال ابن السيد سامل، 

. ه1412دار الفكر : بريوتجممع الزوائد ومنبع الفوائد،اهليثمي، علي بن أيب بكر، 

. مكتبة مصطفى: مكة املكرمةتوضيح األحكام،البسام،عبد اهللا بن عبد الرمحن، 



دار عامل الكتب : الرياض، كشاف القناع عن منت اإلقناع،البهويت، منصور بن يونس بن إدريس 

. م2003|ه 1423

. ه1419مكتبة هجر : القاهرةاملغين،ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد بن حممد، 

ه1989: دار الشروق. السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث. الغزاىل، حممد

دار أصداء خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة،التوجيري، إبراهم بن حممد بن عبداهللا، 

. ه1431

1404، مكتبة دار الغرب اإلسالميالبيان والتحصيلالقرطيب، أبو وليد حممد بن أمحد بن رشد،

. ه

دار احياء الرتث العريب : ، بريوتبدائع الصنائع، )587(الكساين، عالء الدين أيب بكر بن سعود

. ه1417

1407. حاشية ثالثة األصول. ابن عبد الوهاب، حممد

. الشرح الكبري، )ه682( ابن قدامة،  أبو عمر حممد بن أمحد

دار الكتب : لبناناختالف األئمة العلماء،الشيباين، الوزير أبو املظفر حيي بن حممد بن هبرية، 

. ه1423العلمية 

: ، بريوتاإلستبصار فيما اختالف من األخبارالطوسي، أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي،

. م1992دار األضواء 

.م2008دار الشروق : القاهرةكيف نتعامل مع السنة النبوية ؟، يوسف، . القرضاوي، د

1413مكتبة دار القلم : ، دمشقموطأ أإلمام املالكاألصبحي، أبو عبد اهللا مالك بن أنس، 

. م



: ، مكة املكرمة، سنن البيهقي الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر

. ه1414مكتبة دار الباز 

البدر املنري يف ختريج األنصاري الشافعي، سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد، 

1425دار اهلجرة : األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري

ه 

. بالنووي، أبو زكريا حمي الدين بن شرف، 

، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد، 

. ه1413دار احلديث : اجلزء األول، القاهرة

، مكتب حتقيق الرتاث يف العشقالين، أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين، 

.مؤسسة الرسالة

دار : وتبري . بدائع الصنائع ىف ترتيب الشرائع.ر بن مسعودالكساىن، اإلمام عالء الدين أىب بك

.ه1424الكتب العلمية 

دار الفجر اجلديد. تربج احلجاب. حسان، حممد

: الرياض. فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء.  الشيخأمحدعبدالرزاقالدويش، الدويش

.  دارالعاصمة

.م1989/ه1409. دارالنفائس: بريوت. املؤمننيموسوعةفقهعائشةأم.الشيخسعيدفايزالدخيل

. دارالكتبالعلمية: بريوت.الدراملختار. حممدبنعلىبنمحمدبنعلىبنعبدالرمحن، احلنفى

.م2002/ه1423

. النهضة: مصر. احمللى. أبىأمحدعلىبنأمحدبنسعيد، بنحزم



جمموع فتاوى.عبد العزيز بن عبد اهللا، بن باز 

املعجم . سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، الشامي

.مكتبة ابن تيمية: القاهرة. الكبري

. مؤسسةالرسالة. مسنداإلمامأمحدبنحنبل. أبوعبداللهأمحدبنمحمدبنحنبلبنهاللبنأسد، الشيباين

. الطيوريات. هاألصبهاينصدرالدين،أبوطاهرالسَِّلفيأمحدبنمحمدبنأمحدبنمحمدبنإبراهيمِسَلفَ 

.السلفمكتبةأضواء: الرياض

) نسخة مكتبة الشاملة(دار الدعوة . املعجم الوسيط.مصطفى وأصحابه.إبراهيم

. 210:، ص2:ج. مقاييس اللغة. أيب احلسني أمحد بن فاِرس بن زَكرِيّا

. خنبة الفكر للقارئشرح . حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي) سلطان(القارى، علي بن 

. دار األرقم: بريوت

. دار ابن عصاصة: بريوت. .أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد

. ه1395

ه1415. دار الكتب العلمية: بريوت. عون املعبود.حممد مشس احلق العظيم آبادي،أبو الطيب

.م1936. ليدون،احلديث النبوىاملعجم املفهرش أللفاظ . ونسينك. ى. أ. أد

.ه1426.دار السعادة: مصر،مجع اجلوامع.السيوطى، األمام جالل الدين


