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المصادر والمراجع

القرآن الكرمي

اجلامع ، )هـ256: املتوىف (أبو عبد اهللا ل بن إبراهيم بن املغرية حممد بن إمساعي،البخاري

1987)دار الشعب: القاهرة(الصحيح

أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري ، األلباين 

بدون مكان ). اخلامسة: دار الرايةالطبعة(متام املنة يف التعليق على فقه السنة،)هـ1420: املتوىف(

.وسنة الطبع

: املتوىف(أبوعبدالرمحنمحمدناصرالدين،بناحلاجنوحبننجاتيبنآدم،األشقودرياأللباين

2002- هـ: 1422الرياض: مكَتبةاملَعارفللنَّْشروالتوزيع(ُخمَْتَصرَصِحيُحاِإلَماِمالُبَخارِي،)هـ1420

)م

: املتوىف(آبادي، حممدأشرفبنأمريبنعليبنحيدر،أبوعبدالرمحن،شرفاحلق،الصديقي،العظيم

–دارالكتبالعلمية(.: عوناملعبودشرحسننأبيداود،ومعهحاشيةابنالقيم،)هـ1329

.) هـ1415الثانية،: بريوتالطبعة

. )هـ751: املتوىف (حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ، اجلوزية

.ه1425: مؤسسةالرسالة.زاد املعاد يف َهْدي خري العباد
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زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث ، احلنبلي 

املدينة - مكتبة الغرباء األثرية (يفتح الباري شرح صحيح البخار ، )هـ795: املتوىف(الدمشقي، 

).م1996- هـ 1417األوىل، : النبويةالطبعة

: املتوىف(حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي  ) أمايل(، الديوبندي 

األوىل، : لبنانالطبعة–دار الكتب العلمية بريوت (فيض الباري على صحيح البخاري،)هـ135

).م2005-هـ 142

م،  1985دمشق–سوريَّة - دار الفكر . الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ . َوْهَبة. د.أ، َحْيِليالزُّ 

.الرَّابعة: الطَّبعة 

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

)1379بريوت، - دار املعرفة : الناشر(صحيحالبخاري

: املتوىف(. العباسبكربنعبدامللكالقسطالنيالقتيبياملصري،أبو أمحدبنمحمدبنأبى، شهابالدين 

. هـ1323:الطبعة.املطبعةالكربىاألمريية،مصر. ،إرشادالساريلشرحصحيحالبخاري)هـ923

: املتوىف(حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين ، السندي 

دار (يف شرح سنن ابن ماجهكفاية احلاجة= حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،)هـ1138

).بريوت، بدون طبعة- اجليل 

جمموع فتاوى ورسائل فضيلة ،)هـ1421: املتوىف (.حممد بن صاحل بن حممد، العثيمني 

)هـ1413- األخرية : دار الثرياالطبعة :دار الوطن (الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
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، )هـ1420: املتوىف (عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

.بدون مكان وسنة الطبع. جمموعفتاوىالعالمةعبدالعزيزبنبازرمحهاهللا

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين ، العيىن 

-هـ 1420األوىل، : الرياض ،الطبعة–مكتبة الرشد (شرح سنن أيب داود ، )هـ855: املتوىف(

.)م1999

مطبعة . ). هـ852: ت(أمحد بن علي بن حممد ابن حجر ،العسقالين

.هـ1326الطبعة األوىل، ، دائرة املعارف النظامية، اهلند

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدرالدين ، العيىن 

بدون ) بريوت:لرتاث العريب دار إحياء ا(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )هـ855: املتوىف(

.سنة الطبع

.الرياض. )ه1425(املعجمالعربيبينيديك. عبدالرمحنبنابراهيموأصحابه. فوزان،د

- مكتبة دار البيان، دمشق . منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري.محزة حممد،قاسم

- هـ 1410.(السعوديةاململكة العربية -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف 

) .م1990

دار . املعجم الوسيط. حممد النجار،حامد عبد القادر ،أمحد الزيات ،إبراهيم ، مصطفى

.ة الطبعببدون سن. جممع اللغة العربية: الدعوةحتقيق

بدون مكان . )م1980-هـ 1401سنة (الدين اخلالص، حممود حممد خطاب الّسبكى

.الطبع
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بريوت- مؤسسة الرسالة . . الزكي عبدالرمحن أبو احلجاجيوسف بن ، املزي

.بشار عواد معروف. د: حتقيق . 1980–1400الطبعة األوىل ، 

: املتوىف(ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ، املصري 

1429األوىل، : الطبعة) رياسو : دار النوادر، دمشق (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، )هـ804

).م2008- هـ 

.بدون وسنة الطبع.جدةرمحة االمة يف اختالف األئمة ، حممدبنعبدالرمحنالدمشقي، 

املسند الصحيح . )هـ261: املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ، النيسابوري

–دار إحياء الرتاث العريب . املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. بريوت

مكتبة .تيسري مصطلح احلديث. أبو حفص حممود بن أمحد بن حممود طحان، النعيمي

.م2004- هـ1425الطبعة العاشرة : الطبعة. املعارف للنشر والتوزيع

: املتوىف(أبوبكرحممدبنإسحاقبنخزميةبناملغريةبنصاحلبنبكرالسلمي،النيسابوري

)م2003-هـ1424: املكتباإلسالمي(َزميةصحيُحابنخُ ،)هـ311

، )هـ303: املتوىف(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي

1406الثانية، : حلب الطبعة–مكتب املطبوعات اإلسالمية (السنن الصغرى للنسائي = السنن 

–1986(

الطبعة الثانية ، . املوسوعة الفقهية الكويتية،الكويت–وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

. هـ1427- 1404. الكويت–دارالسالسل 
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خالصة تذهيب . احلافظ الفقيه صفي الدين أمحد بن عبد اهللا اخلزرجي األنصاري، اليمين

دار /مكتب املطبوعات اإلسالمية. بريوت / حلب ). هـ1416(. 

.البشائر

.نيل األوطار،)هـ1250: املتوىف(حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين ، اليمين 

).م1993-هـ 1413األوىل، : دار احلديث، مصرالطبعة(

.


