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المراجع
مكتبة . الرساله حتقيق أمحد حممد شاكر، هـ204- 150إلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي ا

هـ 1426/ م2005الشروق الدولية الطبعة الثالث 

. هـ1421مباحث يف علوم القرآن ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .مناع خليل القطان

الصاحىب يف فقه اللغة العربية و املسائلها و سنن العرب يف .احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازيوأب

بريوت- الكالمها، مكتبة املعارف

دار : الناشر). صحيح البخاري(اجلامع الصحيح املختصر.حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي

بريوت-ابن كثري، اليمامة

دار ، )صحيح مسلم(اجلامع الصحيح .بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابورياحلسني مسلم وأب

بريوت-األفاق اجلديدة

- دار صادر : الناشرلسان العرب، .حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل

بريوت 

م2005، الرياضعماد علي مجعة، مكتبة مالك فهد الوطنية.مصطلح احلديث امليسر

هـ 1391دار الفكر. أصول احلديث علومة و مصطلح احلديث.حممد عجاج اخلطيب

هـ، الطبعة الرابعة1429املعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية .عماد علي مجعة

م2000لك فهدامكتبة م: ، الرياضيديكاملعجم العريب بين.خمتار الطاهر حسني

الطبعة األوىل . بريوت- دار كتب العلمية. البالغة املعاين البيان و البديعاإلضاح يف علوم .خطيب القزويين

.م2003- هـ1424
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البحث و دراسة إسناد احلديث مع تراجم الرواة و عملية قبول احلديث من حيث القبول و الرد، أنظر 

. 2004جاكرتا، راجا كرافيندو فريسدا، )مناهج نقد احلديث ( بستمني و حممد عيسى سامل 

Penelitian dan penilaian dan penelusuran sanad hadits tentang individu perawi

dan proses penerimaan hadits, sehingga diketahui kualitas hadits. Lihat Bustamin

dan Muhammad Isa Salam, Metodologi Krtik Hadits, Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada, 2004.

الطبعة ) م1983- هـ1405، الرياض، مملكة العربية السعودية(احلديث واحملدثني، .بن ألبو زهوحممد 

.الثانية

- هـ1428لبشائر اإلسالمية، دار ا: بريوت. أعالم احملدثني ومآثرهم العلمية.تقي الدين الندوي. د.أ

.م2007

- هـ1421دار ابن حزم، : بريوت.أبو بكر كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها

م 2000

دار طوق : كتابة حممد زهري بن ناصر الناصر يف مقدمته يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري  املدينة املنورة

هـ 1422النجاة، 

هـ الطبع 1415مكتبة الكوثر، : رياض.جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب  النووي

ول الثانية، اجلزء اال

: احملقق، فتح الباري بشرح صحيح البخاري.أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين

م2000األفكار الدولية، بيت:عمان،عبد القادر شيبة احلمد
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الرئاسة العامة إلدارة : الناشر.احلديث واحملدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبويةحممد حممد أبو زهو 

هـ1404البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

دار ابن . منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها من خالل اجلامع الصحيح.أبو بكر كايف

م2000حزم 

تبوعة العربية احلديثةمكانة الصحيحني ، امل.دكتور خليل إبراهيم مالخاطرال

م 2001- هـ1422سري أعالم النبالء مؤسسة الرسالة، .بن أمحد بن عثمان الذهيبحممد

- هـ562مكتبة ابن تيمية : القاهرة،األنساب.سعد عبد الكرمي بن حممد بن ميصور السمعاين التميميوأب

م1166

، دينة دمشقتاريخ م.اإلمام العامل احلافظ أيب القاسم على بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي

) هـ581-499(املعروف بأيب عساكر 

، دار كتب العلمية،حممد باسل عيون السود: احملقق.حممود بن عمر الزخمشري جار اهللا أبو القاسم

م 1998/ هـ 1914، الطبعة بريوت

بريوت –التكرار بني املثري والتأثري ، الناشرالعامل الكتب .لدكتور عزالدين علي سيدا

ت (املعروف بابن أيب اإلصبع .أبو حممد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر املصري

حفين حممد شرف:حتقيق،لشعر و النثر وبيان إعجاز القرآنحترير التحبري يف صناعة ا،)654

القاهرة- اجلمهورية العربية املثحدةية ، 

: بريوت . قيق حممد حميي الدين عبد احلميدحت، دة يف حماسن  الشعر وآدبه ونقدهالعم.إبن رشيق القريواين

هـ ، 1401در اجليل، 
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حتقيق أمحد احلويف، ل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،املث.)هـ637: املتوىف (ضياء الدين بن األثري

القاهرة . . بدون طبانة 

مصر - ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، دار املعارف.اخلطايب و الرماين و عبد القاهر اجلرجاين

/ ه1418اخلاجني بالقاهرة مكتبة الناشر . ، البيان والتبينيه255عمرو بن اجلاحظأبو عثمان 

م 1998

دار الرتاث ،حتقيق السيد أمحد صقر.تأويل مشكل القرآن الكرمي.أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

م2000القاهرة 

دار الرتاث : الناشرحممد أبو الفضل إبراهيم، : ، احملققيف علوم القرآن الربهان.بدر الدين الزركشيإلمام 

م2008شارع اجلمهورية القاهرة 

الثالثة :، دار عامل الكتب الطبعة معاين القرآن.هـ207زياد الفراء املتوىف سنة اإلمام أبو زكريا حيىي بن

هـ1403سنة 

الصاحيب يف فقه اللغِة العربيِة . م1004/هـ395تأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي 

م1997دار الكتب العلمية بريوت لبنان . وسنن العرب يف كالمها

م2010التكرار يف حديث النيب، جملة جامعة دمشق، .أميمة بدر الدين

: سنة النشرمكتبة اخلاجني: الناشرحممود شاكر أبو فهر، : احملقق.أسرار البالغة،عبد القاهر اجلرجاين
1991

–تأويل مشكل القرآن،  مكتبة دار الرتاث .)276–213(حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبةوأب

م1998القاهرة 
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بشار عواد . د: .742–654يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي 

بريوت –مؤسسة الرسالة : معروف، الناشر 

-مكتبة الرشد ، شرح البخاري.أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب

الثانية: مالطبعة 2003-هـ 1423- الرياض /السعودية

إرشاد الساري لشرح .)هـ923: املتوىف(القسطالين القتييب املصريشهاب الدين أمحد بن حممد اخلطيب

هـ1323السابعة، : املطبعة الكربى األمريية، مصر، الطبعة: ،  الناشرصحيح البخاري 

/ ه1433املكتبة العصرية : اإلصابة يف متييز الصحابة، ، الناشر.أمحد بن علي بن حجر العسقالين

م2012

م 2001/ هـ 1422:مؤسسة الرسالة،سنة النشر, سري أعالم النبالء.حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

كتاب إكمال املعلم شرح صحيح مسلم للقاضي .ه544لعالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب ا

م2000لبنان–دار الكتب العلمية بريوت ، عياض

فيض القدير .)هـ1031: املتوىف (زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي 

لبنان الطبعة االوىل -دار الكتب العلمية بريوت : الناشر : شرح اجلامع الصغري ، ملؤلف 

م 1994- ه 1415

عبد الرمحن : تذكرة احلفاظ، احملقق.حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب مشس الدين أبو عبد اهللا

1374: سنة النشردائرة املعارف العثمانية : الناشربن حيي املعلمي، 

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ، دار الفكر دار الفكر  سنة .على بن سلطان حممد القاري

م2002/ هـ 1422:النشر



105

1992–1412: سنة النشر، دار النفائس صور من حياة الصحابة.عبد الرمحن رأفت الباشاالدكتور 

مدار الوطن : الناشرشرح رياض الصاحلني،.)هـ1421: املتوىف (حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 

1426: سنة النشرللنشر 

دار ابن : الناشرأسد الغابة يف معرفة الصحابة، .علي بن حممد اجلزري ابن األثري عز الدين أبو احلسن

2012–1433: سنة النشرحزم

دار الفكر .هـ528أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين

هـ1404للطباعة والنشر والتوزيع

،خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر، خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر.حممد بن مكرم الشهري بابن منظور

هـ1404جمموعة من احملققني، دار الفكر : احملقق

دار احلديث، حممد علي قطب، : السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني، حتقيق الدين الطربي،حمب 

هـ1408: األوىل سنة : الطبعة 

- دار صادر : الناشر . إحسان عباس: احملقق . . الطبقات الكربى. حممد بن سعد بن منيع الزهري

بريوت 

دز حميي : احملقق. البداية والنهاية. إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين

2010دار ابن كثري . الدين ديب مستوى

: حممد جنيب املطيعي، الناشر: احملقق. . حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكريا

2000مكتبة اإلرشاد 
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: الناشر. هاشم الندوي وآخرون: احملقق. التاريخ الكبري. إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاريحممد بن 

هـ1999دار الكتب العلمية . دائرة املعارف العثمانية

: سنة النشر.دار الكتب العلمية: الناشر،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.بدر الدين العيين احلنفي

م2001–ه1421

.)هـ1423: املتوىف(لرمحن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام أبو عبد ا

مكتبة التابعني، -مكتبة الصحابة، األمارات . لناشرتيسري العالم شرح عمدة األحكام،

م2006- هـ 1426العاشرة، :الطبعةالقاهرة

،طه عبد الرءوف سعد: السرية النبوية ،احملقق .عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد

ه1411األوىل ، : بريوتالطبعة - دار املعرفة

سنة . مكتبة اخلاجني: الناشر.علي حممد عمر: احملقق. الطبقات الكبري. حممد بن سعد بن منيع الزهري

2001–1421: النشر

ه1992دار النفائس : صور من حياة الصحابة ، الناشر.عبد الرمحن رأفت الباشا

2002دار الشروق : ، الناشرفتح املنعم شرح صحيح مسلم .موسى شاهني الشني

م2000مؤسسة الرسالة : الناشر. إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد.الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

دار ابن : الناشر. أبو إسحاق احلويين. الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج. عبد الرمحن السيوطي

م1996عفان اخلرب 


