
١ 
 

  فهرس املصادر واملراجع
  

 .القرأن الكرمي .١
 -أ  –حرف 

حممد بن إبراهيم بن  املنذر النيسابوري أبو بكر ، دار :  اإلمجاع ، اسم املؤلف .٢
فؤاد . د: الثالثة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٢ -اإلسكندرية  -دار الدعوة : النشر 

 .أمحد عبد املنعم
أبو احلسن علي بن حممد بن :  اسم املؤلفاألحكام السلطانية والواليات الدينية ،  .٣

دار الكتب : هـ ، دار النشر ٤٥٠: حبيب البصري البغدادي املاوردي الوفاة
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ -بريوت  -العلمية 

، احلنفي املوصلي مودود بن حممود بن اهللا عبد:  املؤلف، املختار لتعليل االختيار .٤
، م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ - لبنان/  بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار

 .٥/  األجزاء عدد، الرمحن عبد حممد اللطيف عبد:  حتقيق، الثالثة:  الطبعة
٥. اهبالْأَش رظَائالنلَى وبِ عذْهم فَةَ أَبِينِيح انمعخ:  املؤلف، النيالش نيز نيابِدنِ الْعب 

، العلمية،بريوت،لبنان الكتب دار:  الناشر، )هـ٩٧٠- ٩٢٦( نجيمٍ بنِ إِبراهيمِ
 .١:  األجزاء عدد، م١٩٨٠=هـ١٤٠٠: الطبعة

 الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد:  املؤلف اسم ، الصحابة متييز يف اإلصابة .٦
 ، ١٩٩٢ -  ١٤١٢ - بريوت - اجليل دار:  النشر دار ، الشافعي العسقالين

 .البجاوي حممد علي:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة

 الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري:  املؤلف، األعالم .٧
 اخلامسة:  الطبعة، للماليني العلم دار:  الناشر، )هـ١٣٩٦:  املتوىف( الدمشقي

 .م ٢٠٠٢ مايو/  أيار - عشر
 دار ، ٢٠٤: الوفاة اهللا عبد أبو الشافعي إدريس بن حممد:  املؤلف اسم ، األم .٨

 .الثانية:  الطبعة ، ١٣٩٣ - بريوت -  املعرفة دار:  النشر



٢ 
 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، اسم  .٩
دار إحياء التراث : علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن ، دار النشر :  املؤلف
 .حممد حامد الفقي: بريوت ، حتقيق  - العريب 

 - ٣١٠[حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده : املؤلف ، اإلميان البن منده .١٠
 –مؤسسة الرسالة : الناشر ، علي بن حممد بن ناصر الفقيهي. د: احملقق ، ]٣٩٥

 .١٤٠٦الثانية ، : الطبعة ، بريوت
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ، :  البداية والنهاية ، اسم املؤلف .١١

 .وتبري –مكتبة املعارف : دار النشر 
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري :  التاريخ الكبري ، اسم املؤلف .١٢

 .السيد هاشم الندوي: دار الفكر ، حتقيق : اجلعفي ، دار النشر 
شهاب الدين أمحد بن حممد اهلائم : التبيان يف تفسري غريب القرآن، تأليف .١٣

 - هـ١٤١٢ -صر م -دار الصحابة للتراث بطنطا : املصري، دار النشر
 .فتحي أنور الدابلوي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٢

 الدين مشس االمام:  املؤلف اسم ، الشريفة املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة .١٤
 ، م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ - بريوت -  العلمية الكتب دار:  النشر دار ، السخاوي

 .األوىل:  الطبعة
 سليمان:  املؤلف، الصحيح اجلامع يف البخاري له خرج ملن،  والتجريح التعديل .١٥

الرياض  – والتوزيع للنشر اللواء دار:  الناشر، الباجي الوليد أبو سعد بن خلف بن
:  األجزاء عدد، حسني لبابة أبو. د:  حتقيق، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، األوىل الطبعة

٣. 
 حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ، دار:  الثقات ، اسم املؤلف .١٦

السيد شرف : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٧٥ - ١٣٩٥ - دار الفكر : النشر 
 .الدين أمحد



٣ 
 

الناشر ، اجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي  .١٧
. د: بتحقيق ،  م  ١٩٨٧بريوت الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كثري ، اليمامة : 

مع ، جامعة دمشق  -يث وعلومه يف كلية الشريعة مصطفى ديب البغا أستاذ احلد
 .مصطفى ديب البغا. تعليق د: الكتاب 

أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم ، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم .١٨
دار األفاق اجلديدة ـ + دار اجليل بريوت : الناشر ، القشريي النيسابوري 

 .بريوت
حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي : املؤلف ، اجلامع الصحيح سنن الترمذي .١٩

أمحد حممد شاكر : تحقيق ب بريوت –دار إحياء التراث العريب : الناشر ، السلمي
 .وآخرون

عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو :  اجلرح والتعديل ، اسم املؤلف .٢٠
 ١٢٧١ - بريوت  - دار إحياء التراث العريب : حممد الرازي التميمي ، دار النشر 

 .األوىل: ، الطبعة  ١٩٥٢ -
 -أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي اليمين : املؤلف ، جلوهرة النرية .٢١

 يبِيدهـ٨٠٠: املتوىف (الز. 
،  اخلرشي اهللا عبد بن حممد: اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ، اسم املؤلف .٢٢

 .بريوت –دار الفكر للطباعة : دار النشر 
إبراهيم بن علي :  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، اسم املؤلف .٢٣

  .بريوت –دار الكتب العلمية : بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي ، دار النشر 
دار : شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ، دار النشر :  الذخرية ، اسم املؤلف .٢٤

 .د حجيحمم: م ، حتقيق ١٩٩٤ -بريوت  - الغرب 
منصور بن يونس بن إدريس البهويت، : الروض املربع شرح زاد املستقنع، تأليف .٢٥

 .١٣٩٠  -الرياض  - مكتبة الرياض احلديثة : دار النشر



٤ 
 

وفوائد ، وحكَم، ومرتلة، مفهوم الزكاة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة .٢٦
 شكل يف سعيد بن علي بن وهف القحطاينكتور دلل ومسائل، وشروط، وأحكام

 .الناشر مكتب بدون ملف
أبو بكر أمحد بن احلسني بن : املؤلف ، السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي .٢٧

عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري : مؤلف اجلوهر النقيو علي البيهقي
جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر : الناشر ، بابن التركماين

 .هـ ١٣٤٤الطبعة األوىل ـ ، ادآب
ابن قدامة املقدسي ، عبد الرمحن بن :  الشرح الكبري البن قدامة ، اسم املؤلف .٢٨

 .) هـ٦٨٢: املتوىف (حممد 
حممد بن صاحل بن حممد العثيمني : املؤلف ، الشرح املمتع على زاد املستقنع .٢٩

سنة الطبع ، األوىل: الطبعة ، دار ابن اجلوزي: دار النشر ، )هـ١٤٢١: املتوىف (
 .١٥: عدد األجزاء ، هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢: 

دراسة حتليلية على املصرف العراقي [ الصريفة اإلسالمية مفهومها وعملياا .٣٠
اإلسالمي باالعتماد على عدد من املؤشرات املالية ـ حبث متهيدي ملرحلة 

 .الدكتور مسلم اليوسف: إشراف ب سيف هشام صباح: إعداد ، ]املاجستري 
خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري ، دار النشر :  الطبقات ، اسم املؤلف .٣١

أكرم . د: الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٢ -  ١٤٠٢ -الرياض  -دار طيبة : 
 .ضياء العمري

حممد بن مفلح املقدسي أبو عبد اهللا، دار : الفروع وتصحيح الفروع، تأليف .٣٢
أبو : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٨ - بريوت -دار الكتب العلمية : النشر

 .الزهراء حازم القاضي
 دار:  النشر دار ، الندمي الفرج أبو إسحاق بن حممد:  املؤلف اسم ، الفهرست .٣٣

 .١٩٧٨ – ١٣٩٨ - بريوت - املعرفة
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مؤسسة : دار النشر  .حممد بن يعقوب الفريوزآبادي: املؤلف ، القاموس احمليط .٣٤
 .بريوت –الرسالة 

محد بن أمحد :  يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ، اسم املؤلفالكاشف  .٣٥
مؤسسة ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : أبو عبداهللا الذهيب الدمشقي ، دار النشر 

 .حممد عوامة: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩٢ - ١٤١٣ - جدة  - علو 
سف بن عبد اهللا بن عبد أبو عمر يو:  الكايف يف فقه أهل املدينة ، اسم املؤلف .٣٦

: ، الطبعة  ١٤٠٧ -بريوت  - دار الكتب العلمية : الرب القرطيب ، دار النشر 
 .األوىل

أبو بكر عبد اهللا بن حممد :  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ، اسم املؤلف .٣٧
 ١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : ، دار النشر  ٢٣٥: بن أيب شيبة الكويف الوفاة

 .كمال يوسف احلوت: األوىل ، حتقيق :  ، الطبعة
 أبو:  حتقيق، الدواليب محاد بن أمحد بن حممد بشر أبو:  املؤلف، واألمساء الكىن .٣٨

 - هـ ١٤٢١:  النشر سنة، حزم ابن دار:  الناشر. الفاريايب حممد نظر قتيبة
 .٣:  األجزاء عدد، لبنان/ بريوت:  النشر مكان، م٢٠٠٠

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، : املؤلف ، اتىب من السنن .٣٩
، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية : الناشر ، )هـ٣٠٣: املتوىف (النسائي 
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية ، : الطبعة 

 .م١٩٩٧ - بريوت  - دار الفكر : النووي، دار النشر: اموع، تأليف .٤٠
: زم الظاهري أبو حممد، دار النشرعلي بن أمحد بن سعيد بن ح: احمللى، تأليف .٤١

 .جلنة إحياء التراث العريب: بريوت، حتقيق -دار اآلفاق اجلديدة 
إدارة الثقافة : دار النشر، عبد العال أمحد عطوة، املدخل إىل سياسة الشرعية .٤٢

  .م١٩٩٣. الرياض، والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أمحد بن حممد بن علي : الكبري للرافعي ، تأليفاملصباح املنري يف غريب الشرح  .٤٣

 .بريوت –املكتبة العلمية : املقري الفيومي، دار النشر



٦ 
 

دار : الناشر ، أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين: املؤلف ، املعجم األوسط .٤٤
عبد احملسن  ،طارق بن عوض اهللا بن حممد : تحقيق ب ١٤١٥القاهرة ،  -احلرمني 

 .يينبن إبراهيم احلس
 قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد:  املؤلف اسم ، باحملدثني املختص املعجم .٤٥

:  الطبعة ، ١٤٠٨ -  الطائف - الصديق مكتبة:  النشر دار ، اهللا عبد أبو الذهيب
 .اهليلة احلبيب حممد. د:  حتقيق ، األوىل

 ،دار احلديث ،حممد فؤاد عبد الباقي:املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  .٤٦
  .١٣٦٤القاهرة 

/ أمحد الزيات / إبراهيم مصطفى :  ، اسم املؤلف) ٢+١(املعجم الوسيط  .٤٧
جممع اللغة : دار الدعوة ، حتقيق : حممد النجار ، دار النشر / حامد عبد القادر 

 .العربية 
 برهان اإلمام:  املؤلف اسم ،  أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف األرشد املقصد .٤٨

 الرشد مكتبة:  النشر دار ، مفلح بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم الدين
 د:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ - السعودية -  الرياض -

 .العثيمني سليمان بن الرمحن عبد
 إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، تأليف .٤٩

 .بريوت –دار الفكر : النشرإسحاق، دار 
أبو السعادات املبارك بن حممد :  النهاية يف غريب احلديث واألثر ، اسم املؤلف .٥٠

م ، حتقيق ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ - بريوت  - املكتبة العلمية : اجلزري ، دار النشر 
 .حممود حممد الطناحي -طاهر أمحد الزاوى : 

 ٧=  هـ ١٤٢٩ رمضان ٧ يف:  حتميله مت، ٢ – احلديث أهل ملتقى أرشيف .٥١
، األسانيد ودراسة التخريج منتدى، احلديثية الدراسات منتدى، م ٢٠٠٨ سبتمرب
 .http://www.ahlalhdeeth.com:  املوقع رابط
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عبدالرمحن ابن أيب بكر أبو الفضل :  اسعاف املبطأ برجال املوطأ ، اسم املؤلف .٥٢
 ١٩٦٩ - ١٣٨٩ - مصر  -املكتبة التجارية الكربى : ار النشر السيوطي ، د

دار املورغ العريب بريوت الطبعة ، أصول البحث الدكتور عبد اهلادي الفضلي  .٥٣
 .م١٩٩٢األوىل 

حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو :  أصول السرخسي ، اسم املؤلف .٥٤
 .بريوت –دار املعرفة : ، دار النشر  ٤٩٠: بكر الوفاة

 - ب  –حرف 
عالء الدين الكاساين ، دار :  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، اسم املؤلف .٥٥

 .الثانية: ، الطبعة  ١٩٨٢ -بريوت  -دار الكتاب العريب : النشر 
 - ت  –حرف 

:  النشر دار ، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد:  املؤلف اسم ، اخللفاء تاريخ .٥٦
:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، م١٩٥٢ - هـ١٣٧١ -  مصر - السعادة مطبعة
 .احلميد عبد الدين حمي حممد

:  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ، اسم املؤلف .٥٧
دار : أيب القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي ، دار النشر 

عمر بن غرامة حمب الدين أيب سعيد : ، حتقيق  ١٩٩٥ -بريوت  -الفكر 
 .العمري

دار : أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب، دار النشر: تذكرة احلفاظ، تأليف .٥٨
 .األوىل : بريوت، الطبعة -الكتب العلمية 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين :  تقريب التهذيب ، اسم املؤلف .٥٩
: ، الطبعة  ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ - سوريا  -دار الرشيد : الشافعي ، دار النشر 

 .حممد عوامة: األوىل ، حتقيق 
سلبيات ألستاذ الدكتور حممد   –تقومي التطبيقات املعاصرة للزكاة إجيابيات  .٦٠

 .الناشر مكتب بدون ملف شكل يف الزحيلي



٨ 
 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين :  ذيب التهذيب ، اسم املؤلف .٦١
: ، الطبعة  ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بريوت  - دار الفكر : الشافعي ، دار النشر 

 .األوىل
يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي :  ذيب الكمال ، اسم املؤلف .٦٢

األوىل ، : ، الطبعة  ١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : ، دار النشر 
 .بشار عواد معروف. د: حتقيق 

 بن ناصر بن الرمحن عبد:  املؤلف، املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري .٦٣
، اللوحيق معال بن الرمحن عبد:  احملقق، )هـ١٣٧٦:  املتوىف( السعدي اهللا عبد

 :  األجزاء عدد، م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ األوىل:  الطبعة، الرسالة مؤسسة:  الناشر
 .الشاملة، السعيدان راشد بن وليد: الشيخ، الدائمة اللجنة فتاوى تلخيص .٦٤

 - ج  –حرف 
موقع ملتقى أهل . : جلالل الدين السيوطيجامع األحاديث  .٦٥

قام بتنسيقه وفهرسته : منسقه  http://www.ahlalhdeeth.com احلديث
 .)٨٠(أبوعمر ٢الشاملة  للموسوعة

د الدين أبو السعادات املبارك بن حممد  جامع األصول يف أحاديث الرسول .٦٦
: الناشر ،  عبد القادر األرنؤوط: تحقيق ب )هـ٦٠٦: املتوىف (األثري اجلزري ابن 

 .األوىل: الطبعة  مكتبة دار البيان -مطبعة املالح  -مكتبة احللواين 
 - ح  –حرف 

 اسم ، حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح املختار الدر على املختار رد حاشية .٦٧
: والنشر للطباعة الفكر دار:  النشر دار ، ١٢٥٢: الوفاة.  عابدين ابن:  املؤلف
  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١.  بريوت

: حممد عرفه الدسوقي، دار النشر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، تأليف .٦٨
 .حممد عليش: بريوت، حتقيق -دار الفكر 



٩ 
 

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا :  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، اسم املؤلف .٦٩
: ، الطبعة  ١٤٠٥ -بريوت  -دار الكتاب العريب : ر األصبهاين ، دار النش

 .الرابعة
  –ز   –حرف 

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي :  زاد املعاد يف هدي خري العباد ، اسم املؤلف .٧٠
مكتبة املنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : ، دار النشر  ٧٥١: أبو عبد اهللا الوفاة

: الرابعة عشر ، حتقيق : الطبعة ،  ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت  -بريوت  -
 .عبد القادر األرناؤوط -شعيب األرناؤوط 

 - س   –حرف 
عبد امللك بن :  مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ، اسم املؤلف .٧١

 -دار الكتب العلمية : حسني بن عبد امللك الشافعي العاصمي املكي ، دار النشر 
علي حممد  - عادل أمحد عبد املوجود: ق م ، حتقي١٩٩٨ - هـ١٤١٩ -بريوت 
  .معوض

:  النشر دار ، القزويين عبداهللا أبو يزيد بن حممد:  املؤلف اسم ، ماجه ابن سنن .٧٢
  .الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق ، -  -  بريوت - الفكر دار

 األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان:  املؤلف اسم ، داود أيب سنن .٧٣
  احلميد عبد الدين حميي حممد:  حتقيق ، -   - الفكر دار:  النشر دار ،
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو :  سنن البيهقي الكربى ، اسم املؤلف .٧٤

 ١٤١٤ -مكة املكرمة  - مكتبة دار الباز : ، دار النشر  ٤٥٨: بكر البيهقي الوفاة
 .حممد عبد القادر عطا: ، حتقيق  ١٩٩٤ -

علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي :  املؤلفسنن الدارقطين ، اسم  .٧٥
: ، حتقيق  ١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بريوت  - دار املعرفة : ، دار النشر  ٣٨٥: الوفاة

 .السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين



١٠ 
 

دار : الناشر ، عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي: املؤلف ، سنن الدارمي .٧٦
، فواز أمحد زمريل : تحقيق ب ١٤٠٧األوىل ،  الطبعة، بريوت –الكتاب العريب 

 .خالد السبع العلمي
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو :  سري أعالم النبالء ، اسم املؤلف .٧٧

التاسعة ، : ، الطبعة  ١٤١٣ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : عبد اهللا ، دار النشر 
 .حممد نعيم العرقسوسي، شعيب األرناؤوط : حتقيق 

 -ش   –حرف 
دار العقيدة اإلسكندرية ، شرح األربعني النووية حملمد بن صاحل العثيمني .٧٨

٢٠٠٧. 
 السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين كمال:  املؤلف اسم ، القدير فتح شرح .٧٩

 .الثانية:  الطبعة ، بريوت -  الفكر دار:  النشر دار ، هـ٦٨١: الوفاة
اإلصدار الشاملة  للموسوعة اخلثالنالشيخ سعد بن تركي ،  شرح فقه النوازل .٨٠

 .الثاين
اإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائين ـ : تأليف ، مسند أيب عوانة .٨١

  .بريوت: مكان النشر ، دار املعرفة: الناشر ، هـ٣١٦سنة الوفاة 
 -ص  –حرف 

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان : املؤلف ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٨٢
 )هـ٣٥٤: املتوىف (معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت بن 

املتوىف (علي بن بلبان بن عبد اهللا، عالء الدين الفارسي، املنعوت باألمري: ترتيب ب
موقع مكتبة املدينة : مصدر الكتاب و مؤسسة الرسالة: الناشر ، )هـ٧٣٩: 

 .الرقمية
بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي حممد : املؤلف ، صحيح ابن خزمية .٨٣

: تحقيق ب ١٩٧٠ – ١٣٩٠بريوت ،  -املكتب اإلسالمي : الناشر ، النيسابوري
 .األحاديث مذيلة بأحكام األعظمي واأللباين عليهاو حممد مصطفى األعظمي. د
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 الدين ناصر حممد:  املؤلف، )الكبري الفتح( وزيادته الصغري اجلامع صحيح .٨٤
 الطبع سنة، الثالثة:  الطبعة، بريوت:  البلد، اإلسالمي املكتب:  النشر دار، األلباين

 .٢:  األجزاء عدد، م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨: 
عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج ، دار :  صفة الصفوة ، اسم املؤلف .٨٥

: الثانية ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بريوت  -دار املعرفة : النشر 
 .حممد رواس قلعه جي.د - حممود فاخوري 

 -ط  –حرف 
حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري :  الطبقات الكربى ، اسم املؤلف .٨٦

 .بريوت  - دار صادر : الزهري ، دار النشر 
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل :  طبقات احلفاظ ، اسم املؤلف .٨٧

: ، الطبعة  ١٤٠٣ - بريوت  -دار الكتب العلمية : ، دار النشر  ٩١١: الوفاة
 . األوىل

تاج الدين بن علي بن عبد الكايف :  طبقات الشافعية الكربى ، اسم املؤلف .٨٨
: هـ ، الطبعة ١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع : السبكي ، دار النشر 

 .عبد الفتاح حممد احللو.حممود حممد الطناحي د. د: ، حتقيق  ٢ط
إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو :  طبقات الفقهاء ، اسم املؤلف .٨٩

 .خليل امليس: بريوت ، حتقيق  -دار القلم : إسحاق ، دار النشر 
مكتبة : أمحد بن حممد األدنه وي ، دار النشر :  طبقات املفسرين ، اسم املؤلف .٩٠

: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ١٤١٧ - السعودية  - العلوم واحلكم 
 .اخلزيسليمان بن صاحل 

 -ع  –حرف 
بدر الدين حممود بن أمحد :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف .٩١

 .بريوت –دار إحياء التراث العريب : العيين ، دار النشر 
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 -ف  –حرف 
 السليمان أيوب أيب فهرسة[  العثيمني صاحل بن حممد، اإلسالم أركان فتاوى .٩٢

 .إصدار الثالث الشاملة،  ] عنه اهللا عفا
 عبداهللا بن عبد الرمحن بن عبداهللا الشيخ:  املؤلف، جربين ابن الشيخ فتاوى .٩٣

 .إصدار الثالث الشاملة، اجلربين
:  الناشر، علم طلبة و علماء:  املؤلف، اليوم اإلسالم موقع واستشارات فتاوى .٩٤

 .إصدار الثالث الشاملة، اليوم اإلسالم موقع
علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن  .٩٥

 .م٢٠٠٤القاهرة ،  –دار احلديث : الناشر ، العسقالين الشافعي
،  ١/٢فهرس الفهارس واالثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملساسالت ج .٩٦

دار العريب االسالمي : عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين ، دار النشر :  اسم املؤلف
إحسان . د: الثانية ، حتقيق : عة م ، الطب١٩٨٢هـ١٤٠٢ -لبنان / بريوت -

 .عباس
 -ق  –حرف 

 املكرمة مبكة اإلسالمي العامل لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي امع قرارات .٩٧
 القرار من ) هـ١٤٢٨( عشرة التاسعة الدورة - ) هـ ١٣٩٨( األوىل الدورة

 .سا أبو مجيل الباحث:  وترتيب مجع، )١١٢( رقم القرار إىل) ١( رقم
 أرقام .اإلسالمي املؤمتر ملنظمة التابع اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات .٩٨

 إىل - ) هـ١٤٠٦( عام يف األوىل الدورة من: الدورات، ١٧٤ – ١: القرارات
 من مجعها مت، أبوسارة مجيل: إعداد، )هـ١٤٢٨( عام يف عشرة الثامنة الدورة
 .اإلنترنت على"  امع"  موقع
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 - ك  –حرف 
، .  هـ٢٢٤: أبو عبيد القاسم بن سالم الوفاة:  األموال ، اسم املؤلفكتاب  .٩٩

خليل : ، حتقيق .  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -.  بريوت -.  دار الفكر: دار النشر 
 .حممد هراس

عالء الدين علي املتقي :  كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال ، اسم املؤلف .١٠٠
 - بريوت  -الكتب العلمية دار : بن حسام الدين اهلندي ، دار النشر 

 . حممود عمر الدمياطي: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٨-هـ١٤١٩
  –ل  –حرف 

حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، :  لسان العرب ، اسم املؤلف .١٠١
 .األوىل: بريوت ، الطبعة  -دار صادر : دار النشر 

 - م  –حرف 
 تصدر:  املؤلف، جبدة االسالمي املؤمتر ملنظمة التابع االسالمي الفقه جممع جملة .١٠٢

 .إصدار الثاين. الشاملة كتاب، جبدة االسالمي املؤمتر منظمة عن
 بن العزيز عبد:  املؤلف، اهللا رمحه باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموع .١٠٣

 سعد بن حممد:  وطبعه مجعه على أشرف، )هـ١٤٢٠:  املتوىف( باز بن اهللا عبد
 .http://www.islamweb.net. جزءا ٣٠:  األجزاء عدد، الشويعر

: املتوىف (حممد بن صاحل بن حممد العثيمني : املؤلف ، جمموع فتاوى ورسائل .١٠٤
دار : الناشر ، فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان: مجع وترتيب ، )هـ١٤٢١
 .٢٦: عدد األجزاء ، هـ ١٤١٣ - خرية األ: الطبعة ، دار الثريا -الوطن 

: حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر: خمتار الصحاح، تأليف .١٠٥
طبعة جديدة، : ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ - بريوت  -مكتبة لبنان ناشرون 

 .حممود خاطر: حتقيق
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 الدين ناصر حممد:  املؤلف، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء خمتصر .١٠٦
 – ١٤٠٥ - الثانية:  الطبعة، بريوت – اإلسالمي املكتب:  الناشر، األلباين
 .١:  األجزاء عدد، ١٩٨٥

، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي: املؤلف ، مسند أيب يعلى .١٠٧
تحقيق ب ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة األوىل ، ، دمشق –دار املأمون للتراث : الناشر 

 .األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليهاو حسني سليم أسد: 
، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين: املؤلف ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .١٠٨

األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط و القاهرة –مؤسسة قرطبة : الناشر 
 .عليها

 عمرو بن أمحد بكر أبو:  املؤلف، ) الزخار البحر باسم املطبوع(  البزار مسند .١٠٩
 حقق( ، اهللا زين الرمحن حمفوظ:  احملقق، هـ ٢٩٢:  املتوىف البزار اخلالق عبد بن

 وصربي )١٧ إىل ١٠ من األجزاء حقق( سعد بن وعادل )٩ إىل ١ من األجزاء
 املدينة - واحلكم العلوم مكتبة:  الناشر، )١٨ اجلزء حقق( الشافعي اخلالق عبد

:  األجزاء عدد ) م٢٠٠٩ وانتهت ، م١٩٨٨ بدأت(  ، األوىل:  الطبعة، املنورة
١٨. 

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي :  مشاهري علماء األمصار ، اسم املؤلف .١١٠
. م: ، حتقيق  ١٩٥٩ -   - بريوت  - دار الكتب العلمية : البسيت ، دار النشر 

 .فاليشهمر
الكتاب يف ضوء  وأحكام وأنواع وشروط، مفهوممصارف الزكاة يف اإلسالم  .١١١

 مكتب بدون ملف شكل يف سعيد بن علي بن وهف القحطاينكتور دلل والسنة
 .الناشر

: املتوىف (يي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي حمل معامل الترتيل .١١٢
عثمان مجعة  -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر : احملقق ب )هـ٥١٠
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: الطبعة  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر ،  سليمان مسلم احلرش -ضمريية 
 .هـ ١٤١٧الرابعة ، 

يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن عبد :  معجم الكتب ، اسم املؤلف .١١٣
 -مصر  - مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع  : اهلادي الدمشقي ، دار النشر 

 .يسرى عبد الغين البشري: م ، حتقيق ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩
: احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار النشرأيب : معجم مقاييس اللغة، تأليف .١١٤

: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بريوت  -دار اجليل 
 .عبد السالم حممد هارون

أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، :  معجم مقاييس اللغة ، اسم املؤلف .١١٥
: الطبعة  م ،١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - لبنان  -بريوت  - دار اجليل : دار النشر 

 .عبد السالم حممد هارون: الثانية ، حتقيق 
حممد بن أمحد بن :  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ، اسم املؤلف .١١٦

 -بريوت  - مؤسسة الرسالة : عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا ، دار النشر 
، رناؤوط شعيب األ، بشار عواد معروف : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٤

 .صاحل مهدي عباس
حممد اخلطيب :  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، اسم املؤلف .١١٧

 .بريوت –دار الفكر : الشربيين ، دار النشر 
 الدين فخر الفهامة البحر واحلرب العالمة العامل اإلمام:  املؤلف، الغيب مفاتيح .١١٨

 بريوت - العلمية الكتب دار:  النشر دار، الشافعي الرازي التميمي عمر بن حممد
منهج البحث .٣٢/  األجزاء عدد، األوىل:  الطبعة، م ٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ -

 .م  ١٩٧٩ - ه١٤٩٩يف علوم املكتسبات لناهد محدي أمحدى دار املرينة الرياض 
إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان، : منار السبيل يف شرح الدليل، تأليف .١١٩

عصام : الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - الرياض  -عارف مكتبة امل: دار النشر
 .القلعجي



١٦ 
 

، وحكَم، ومرتلة، مفهوم مرتلة الزكاة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة .١٢٠
 سعيد بن علي بن وهف القحطاينكتور دلل ومسائل، وشروط، وأحكام، وفوائد

  .الناشر مكتب بدون ملف شكل يف
حممد بن عبد الرمحن :  اسم املؤلفمواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،  .١٢١

،  ١٣٩٨ -بريوت  - دار الفكر : ، دار النشر  ٩٥٤: املغريب أبو عبد اهللا الوفاة
 .الثانية: الطبعة 

 .الشاملة، املصرية األوقاف وزارة موقع:  إعداد، األعالم موسوعة .١٢٢
 :مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي الوفاة:  موطأ اإلمام مالك ، اسم املؤلف .١٢٣

حممد فؤاد : ، حتقيق  -  -مصر  - دار إحياء التراث العريب : ، دار النشر  ١٧٩
 .عبد الباقي

 - ن –حرف 
، الزيلعي ختريج يف األملعي بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث الراية نصب .١٢٤

:  املتوىف( الزيلعي حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أبو الدين مجال:  املؤلف
 - والنشر للطباعة الريان مؤسسة:  الناشر، عوامة حممد:  احملقق، )هـ٧٦٢

 الطبعة:  الطبعة، السعودية – جدة -اإلسالمية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بريوت
 .٤:  األجزاء عدد، م١٩٩٧/هـ١٤١٨ األوىل،

حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي : اية الزين يف إرشاد املبتدئني، تأليف .١٢٥
 .األوىل: بريوت، الطبعة - دار الفكر : دار النشرأبو عبد املعطي، 

نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة لعبد اهللا بن منصور  .١٢٦
الغفيلي يف رسالته لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه من كلية الشريعة جبامعة اإلمام 

 .م٢٠٠٨الطبقة األوىل ، دار امليمان: دار النشر، حممد بن سعود الرياض
 أبو الشرنباليل الوفائي حسن:  املؤلف اسم ، األرواح وجناة اإليضاح نور .١٢٧

  .١٩٨٥ – دمشق - احلكمة دار:  النشر دار ، ١٠٦٩: الوفاة اإلخالص



١٧ 
 

:  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ، اسم املؤلف .١٢٨
 .١٩٧٣ –بريوت  -دار اجليل : حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، دار النشر 

 -هـ  –حرف 
إمساعيل باشا :  هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ، اسم املؤلف .١٢٩

 .١٩٩٢ – ١٤١٣ -بريوت  - دار الكتب العلمية : البغدادي ، دار النشر 
 - و –حرف 

أبو العباس مشس الدين :  وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان ، اسم املؤلف .١٣٠
: لبنان ، حتقيق  -دار الثقافة : بن أيب بكر بن خلكان ، دار النشر أمحد بن حممد 
 .احسان عباس
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