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 فهرس المراجع والمصادر
 انقرآن انعظيم وعهومه 

 القرآف العظيم
 جامع؛ ( هػ310: ادلتوَب )اآلملي الطربم  غالب بن كثًن بن يزيد بن جرير بن جعفر زلمد أبو

 األكىل الطبعة, الرسالة شاكر؛ مؤسسة زلمد أمحد: التحقيق القرآن؛  تأويل في البيان
 .ـ 2000 - هػ 1420

؛ ( هػ450 : ادلتوَب) ادلاكردم البغدادم أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم
دار  : بًنكت, السيد ابن عبد ادلقصود بن عبد الرحيم: حتقيق اؿ ؛النكت والعيون
 .تاريخ النشر كالطبعة بدكف ؛الكتب العلمية

أبو عبد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسٌن التيمي ادللقب بفخر الدين الرازم خطيب 
الطبعة ,  دار إحياء الرتاث العريب :بًنكت؛ مفاتيح الغيب ؛( هػ606: ادلتوَب )الرم 

 . هػ1420الثالثة 
ادلتوَب )القرطيب مشس الدين  أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي

 ؛إبراهيم,  كأطفيش؛أمحد, الربدكين: حتقيق اؿ ؛الجامع ألحكام القرآن ؛( هػ671: 
 . ـ1964-  هػ 1384الطبعة الثانية ,  دار الكتب ادلصرية :القاهرة

تفسير  ؛( هػ774: ادلتوَب )أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم ٍب الدمشقي 
 ؛زلمد حسٌن مشس الدين:  التحقيق ؛القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير

 . هػ1419الطبعة األكىل , دار الكتب العلمية, منشورات زلمد علي بيضوف: بًنكت 
 : ادلتوَب)بن عطية األندلسي احملاريب  اأبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متاـ

عبد السالـ , زلمد: التحقيق ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ ( هػ542
 . هػ1422 الطبعة األكىل ؛دار الكتب العلمية : بًنكت؛ عبد الشاُب

:  ؽمحقتاؿ؛ أحكام القرآن؛ (هػ 370: ادلتوَب ) احلنفي  اجلصاصأمحد بن علي أبو بكر الرازم
: ؛ بًنكت (عضو جلنة مراجعة ادلصاحف باألزهر الشريف) زلمد صادؽ ,القمحاكم

 . هػ1405 بدكف الطبعة ؛دار إحياء الرتاث العريب
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ؛ ( هػ1376: ادلتوَب )السعدم عبد الرمحن بن ناصر 
؛ الطبعة األكىل : عبد الرمحن بن معال؛ بًنكت , اللوحيق: ؛ حتقيق المنان دار ابن حـز

 . ـ2003-  هػ 1424
بًنكت القدير؛  فتح؛ ( هػ1250: ادلتوَب  )اليمين الشوكاين اهلل عبد بن زلمد بن علي بن زلمد

 .هػػ 1414 األكىل الطيب؛ الطبعة الكلم كدار كثًن, ابن دار: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ؛ ( هػ1272: ادلتوَب ) األلوسي زلمود أبو الفضل

 .بدكف الطبعة كتاريخ النشر, دار إحياء الرتاث العريب : بًنكت؛ والسبع المثاني
مكتبة ادلعارؼ للنشر ؛ مباحث في علوم القرآن ؛(هػ 1420 : ادلتوَب)القطاف  مناع بن خليل

 . ـ2000-  هػ 1421الطبعة الثالثة , كالتوزيع
 دار: دمشق والمنهج؛  والشريعة العقيدة في المنير التفسيرمصطفى الزحيلي؛  بن كهبة

الفكر؛  دار: ؛ دمشق الوسيط التفسيرك .هػ 1418 الثانية الطبعة ادلعاصر؛ الفكر
 .هػ 1422 األكىل الطبعة

 كتب األحاديج  

: ادلتوَب  )العبسي خواسيت بن عثماف بن إبراهيم بن زلمد بن اهلل عبد ,بكر بن أيب شيبة أبو
 يوسف كماؿ: ؛ التحقيق واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب؛ ( هػ235

 . هػ1409األكىل  الرشد؛ الطبعة مكتبة :الرياض  احلوت؛
: ادلتوَب )البزار  ادلعركؼ بأبو بكر أمحد بن عمرك بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي

زلفوظ الرمحن زين : ؽ محقت؛ اؿمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار؛ ( هػ292
 مكتبة العلـو  :كصربم عبد اخلالق الشافعي؛ ادلدينة ادلنورة, اهلل, كعادؿ بن سعد

 . ـ2009- ـ  1988كاحلكم؛ الطبعة األكىل 
 أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادم

شعيب األرنؤكط, :  ؽمعلالت كيقحق؛ التسنن الدارقطني؛ (هػ 385:  ادلتوَب) دارقطيناؿ
 ؛مؤسسة الرسالة : بًنكت؛ حسن عبد ادلنعم شليب, عبد اللطيف حرز اهلل, أمحد برهـو

 . ـ2004-  هػ 1424الطبعة األكىل 
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السجستاين  أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم
؛ زلمد زليي الدين, عبد احلميد: ؽ محقتاؿ, سنن أبي داود, ( هػ275: ادلتوَب )

 . النشرتاريخكطبعة اؿ ادلكتبة العصرية بدكف  :بًنكت
صحيح , ( هػ256: ادلتوَب )البخارم  أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن ادلغًنة

الطبعة األكىل , دار طوؽ النجاة زلمد زهًن بن ناصر؛, الناصر: احملقق , البخاري
  :الرياض, مسًن بن أمٌن, الزهًنم : ادلقابلةؽ كمحقالت؛ األدب المفردك . هػ1422

 . ـ1998-  هػ 1419مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع؛ الطبعة األكىل 
: حتقيق اؿ؛ سنن ابن ماجو؛ ( هػ273: ادلتوَب )القزكيين  ابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد

, فيصل عيسى البايب احلليب,  دار إحياء الكتب العربية :زلمد فؤاد؛ مصر, عبد الباقي
 .  النشرطبعة كتاريخاؿبدكف 

مسند ؛ ( هػ241: ادلتوَب )الشيباين  أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن هالؿ بن أسد
عادؿ كآخركف؛ إشراؼ , شعيب؛ مرشد, األرنؤكط: ؽ محقت؛ اؿاإلمام أحمد بن حنبل

مؤسسة الرسالة؛ الطبعة األكىل : بًنكت الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن؛ , الرتكي: 
 . ـ2001-  هػ 1421

السنن ؛ ( هػ303: ادلتوَب )النسائي  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين
 مؤسسة الرسالة؛ الطبعة األكىل  :حسن عبد ادلنعم شليب؛ بًنكت: ؽ محقت؛ اؿالكبرى
  :عبد الفتاح أبو غدة؛ حلب: حتقيق اؿ؛ السنن الصغرى ك. ـ2001-  هػ 1421

 . ـ1986-  هػ 1406مكتب ادلطبوعات اإلسالمية؛ الطبعة الثانية 
: ادلتوَب  )األشقودرم األلباين آدـ بن جناٌب بن نوح احلاج بن الدين, ناصر زلمد الرمحن عبد أبو

: ؛ الرياض وفوائدىا فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة؛ ( هػ1420
 الجامع صحيح ك.بدكف تاريخ النشر, األكىل كالتوزيع, الطبعة للنشر ادلعارؼ مكتبة

 إرواء ك.بدكف الطبعة كتاريخ النشر, اإلسالمي ادلكتب: ؛ بًنكت وزياداتو الصغير
 ادلكتب :الشاكيش؛ بًنكت  زهًن: ؛ إشراؼ السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل

 الضعيفة األحاديث سلسلة ك. ـ1985 - هػ 1405 الثانية اإلسالمي؛ الطبعة
 ادلعارؼ, دار ,السعودية العربية ادلمكلة :؛ الرياض األمة في السيئ وأثرىا والموضوعة

 .ـ 1992 - هػ 1412 األكىل الطبعة
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أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن محدكيه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين 
؛ المستدرك على الصحيحين؛ (هػ 405:  ادلتوَب)النيسابورم ادلعركؼ بابن البيع 

الطبعة األكىل ,  دار الكتب العلمية :بًنكت؛ مصطفى عبد القادر عطا:  حتقيقاؿ
 . ـ1990- هػ  1411

سنن , ( هػ279: ادلتوَب )الرتمذم  أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ
, زلمد فؤاد؛ كعطوة, أمحد زلمد؛ كعبد الباقي,  شاكر:؛ حتقيق كتعليق الترمذي
-  هػ 1395الطبعة الثانية ,  شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب :مصر. إبراهيم

 . ـ1975
الدارمي التميمي  أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبراـ بن عبد الصمد

: حتقيق اؿ؛ مسند الدارمي المعروف بـسنن الدارمي؛ ( هػ255: ادلتوَب )السمرقندم 
 دار ادلغين للنشر كالتوزيع؛  :حسٌن سليم أسد؛ ادلملكة العربية السعودية, الداراين

 . ـ2000-  هػ 1412الطبعة األكىل 
 307: ادلتوَب )أبو يعلى أمحد بن علي بن ادلُثىن بن حيٍن بن عيسى بن هالؿ التميمي ادلوصلي 

 دار ادلأموف للرتاث؛ الطبعة  :حسٌن سليم أسد؛ دمشق: ؛ احملقق مسند أبي يعلى؛ (هػ
 . ـ1984-  هػ 1404األكىل 

 458:  ادلتوَب) البيهقي أبو بكر, جردم اخلراساينكأمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى اخلسر
 جامعة الدراسات  :كراتشي؛ عبد ادلعطي أمٌن قلعجي:  ؽمحقتاؿ؛ السنن الصغير؛ (هػ

زلمد :  ؽمحقتاؿ؛ السنن الكبرى ك.ـ 1989- هػ  1410الطبعة األكىل ؛ اإلسالمية
 . ـ2003-  هػ 1424 دار الكتب العلمية, الطبعة الثالثة  :بًنكت؛ عبد القادر عطا

 زلمد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالـ عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي
: ؛ التحقيق الطيب الكلم, ( هػ728: ادلتوَب  )الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن

 . ـ1977 الثالثة اإلسالمي؛ الطبعة ادلكتب: الدين؛ بًنكت  ناصر زلمد, األلباين
؛ (هػ 360:  ادلتوَب) الطرباين أبو القاسم, سليماف بن أمحد بن أيوب بن مطًن اللخمي الشامي

ت بًنك؛ زلمد شكور زلمود احلاج أمرير:  ؽمحقتاؿ؛ (المعجم الصغير)الروض الداني 
المعجم ك.  ـ1985– هػ  1405الطبعة األكىل ؛  دار عمار, ادلكتب اإلسالمي:

؛ عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين, طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد :  ؽمحقتاؿ؛ األوسط



[217] 

 

محدم :  ؽمحقتاؿ؛ المعجم الكبيرك .بدكف الطبعة كتاريخ النشر, دار احلرمٌن: القاهرة 
 . بدكف تاريخ النشرالطبعة الثانية؛  مكتبة ابن تيمية :القاهرة؛ بن عبد اجمليد السلفي

 ادلتوَب)زلمد بن حباف بن أمحد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي, أبو حاًب الدارمي البسيت 
األمًن عالء الدين :  ترتيب؛ اؿاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ (هػ 354: 

شعيب :  ؽمعلكالتج مخرالتؽ كمحق؛ الت( هػ739:  ادلتوَب)علي بن بلباف الفارسي 
 . ـ1988-  هػ 1408مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل : ؛ بًنكت األرنؤكط

 مشكاة, ( هػ741: ادلتوَب  )الدين التربيزم اهلل كيل عبد أبو العمرم, اخلطيب اهلل عبد بن زلمد
 الطبعة, اإلسالمي ادلكتب :بًنكت , الدين ناصر زلمد, األلباين: ؛ التحقيق المصابيح

 . ـ1985 الثالثة
احملقق , صحيح مسلم, ( هػ261: ادلتوَب )النيسابورم  بن احلجاج أبو احلسن القشًنم مسلم

 طبعة كتاريخاؿبدكف ,  دار إحياء الرتاث العريب :زلمد فؤاد؛ بًنكت ,عبد الباقي: 
 .النشر

: ؽ محقتاؿ, الموطأ؛ ( هػ179: ادلتوَب )األصبحي  مالك بن أنس بن مالك بن عامر ادلدين
 مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف  :زلمد مصطفى؛ أبو ظيب اإلمارات, األعظمي

.  ـ2004-  هػ 1425لألعماؿ اخلًنية كاإلنسانية؛ الطبعة األكىل 
  شروح األحاديج 

 صحيح شرح؛ ( هػ449: ادلتوَب  )بطاؿ بن ادللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو
, السعودية الرشد مكتبة: إبراهيم؛ الرياض  بن ياسر متيم أبو: ؛ التحقيق البخارى

 . ـ2003 -  هػ1423 الثانية الطبعة
 مسلم صحيح شرح المنهاج؛ ( هػ676: ادلتوَب  )شرؼ النوكم بن حيٍن الدين زليي زكريا أبو

 . هػ1392 الثانية الطبعة, العريب الرتاث إحياء دار: ؛ بًنكت الحجاج بن
 الطبعة الرابعة ,دار الكتاب العريب :  بًنكت؛الحديث والمحدثون؛ زلمد زلمد, أبو زهو

 . ـ1984-  هػ 1404
لعراقي ا أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسٌن بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم

, العراقي ابن: ابنه  ؛ كأكملهطرح التثريب في شرح التقريب ؛( هػ806: ادلتوَب )
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الدين  كيل زرعة أبو ادلصرم, ٍب الرازياين الكردم احلسٌن بن الرحيم عبد بن أمحد
 . النشرطبعة كتاريخاؿ بدكف ؛ دار الفكر العريب :لبناف؛ ( هػ826: ادلتوَب )

 شرح الباري فتح؛ ( هػ852: ادلتوَب )الشافعي  العسقالين الفضل حجر أبو بن علي بن أمحد
 . هػ1379 ادلعرفة؛ بدكف الطبعة دار: ؛ بًنكت البخاري صحيح

ادلناكم  زين الدين زلمد ادلدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفٌن بن علي بن زين العابدين احلدادم
 ادلكتبة  :مصر؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير, ( هػ1031: ادلتوَب )القاهرم 

 . هػ1356 الطبعة األكىل ؛التجارية الكربل
  :الرياض؛ شرح رياض الصالحين ؛( هػ1421: ادلتوَب )العثيمٌن  زلمد بن صاحل بن زلمد

 . هػ1426 عاـ النشر, طبعةبدكف اؿ, دار الوطن للنشر
 ؛نيل األوطار ؛( هػ1250: ادلتوَب )الشوكاين اليمين  زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل

-  هػ 1413 الطبعة األكىل , دار احلديث :مصر؛ عصاـ الدين, الصبابطي:  حتقيقاؿ
 . ـ1993

  كتب انفقه

 اإلمام فقة في المهذب؛ ( هػ476: ادلتوَب  )يوسف الشًنازم بن علي بن إبراهيم إسحاؽ أبو
 .العلمية؛ بدكف الطبعة كتاريخ النشر الكتب دار: ؛ بًنكت الشافعي

فؤاد :  التحقيق ؛اإلجماع؛ ( هػ319 : ادلتوَب)النيسابورم  بن ادلنذر أبو بكر زلمد بن إبراهيم
 . ـ2004-  هػ 1425 الطبعة األكىل ؛دار ادلسلم للنشر كالتوزيع؛ عبد ادلنعم أمحد

 أبو محاد صغًن بن ,أمحد:  حتقيق؛ اؿاألوسط في السنن واإلجماع واالختالفك
 . ـ1985  - هػ1405 الطبعة األكىل ؛ دار طيبة :الرياض؛ زلمد حنيف

:  ادلتوَب) ادلاكردم الشهًن بأبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصرم البغدادم
 , عبد ادلوجود ك الشيخ علي زلمد,معوض:  ؽمحقتاؿ؛ الحاوي الكبير؛ (هػ 450

 1999-  هػ 1419دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل : ؛ بًنكت الشيخ عادؿ أمحد
.  النشرطبعة كتاريخاؿبدكف , دار احلديث: القاهرة ؛ األحكام السلطانيةو. ـ

منهاج الطالبين وعمدة ؛ ( هػ676 : ادلتوَب ) النوكمأبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرؼ
الطبعة , دار الفكر: ؛ بًنكت عوض قاسم أمحد, عوض:   التحقيق؛المفتين في الفقو
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:  حتقيقاؿ ؛روضة الطالبين وعمدة المفتين ك. ـ2005-  هػ 1425األكىل 
 . ـ1991-  هػ 1412 الطبعة الثالثة ؛ ادلكتب اإلسالمي :بًنكت؛ زهًن, الشاكيش

, كتاب األموال, ( هػ224: ادلتوَب )اذلركم البغدادم  أبو عبيد القاسم بن سالـ بن عبد اهلل
 . النشرطبعة كتاريخاؿبدكف , دار الفكر: بًنكت , خليل زلمد, هراس: التحقيق 

أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ 
 بدكف ؛دار ادلعرفة: بًنكت  ؛األم؛ ( هػ204 : ادلتوَب)الشافعي ادلكي  ادلطليب القرشي

 . ـ1990-  هػ 1410طبعة اؿ
الكافي  ؛( هػ463: ادلتوَب )بن عبد الرب النمرم القرطيب  أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد

 : الرياض؛ زلمد زلمد أحيد كلد ادلوريتاين, ماديك:  التحقيق ؛في فقو أىل المدينة
 . ـ1980–  ق 1400مكتبة الرياض احلديثة, الطبعة الثانية 

ادلتوَب )العيىن  أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسٌن الغيتاىب احلنفى بدر الدين
الطبعة األكىل, ,  دار الكتب العلمية :بًنكت؛ البناية شرح الهداية ؛( هػ855: 

 . ـ2000-  هػ 1420
؛ ( هػػ456 : ادلتوَب)أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاهرم 

دار الكتب : ؛ بًنكت مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات
 .تاريخ النشر بدكف الطبعة ك؛العلمية

 الدمشقي احلنبلي م ادلقدسيأبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيل
 ,دار الكتب العلمية: ؛ بًنكت الكافي في فقو اإلمام أحمد ؛( هػ620 : ادلتوَب)

بدكف  ,مكتبة القاهرة: القاهرة  ؛المغنيك.  ـ1994-  هػ 1414الطبعة األكىل 
 . ـ1968- هػ  1388طبعة اؿ

: ادلتوَب )بن مازة البخارم احلنفي  أبو ادلعايل برهاف الدين زلمود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر
المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل ؛ ( هػ616

دار الكتب العلمية, الطبعة  : بًنكت؛  عبد الكرمي سامي,اجلندم: التحقيق , عنو
 . ـ2004-  هػ 1424األكىل 
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البيان والتحصيل والشرح  ؛( هػ520: ادلتوَب )بن رشد القرطيب  أبو الوليد زلمد بن أمحد
 ؛الدكتور زلمد كآخركف, حجي:  التحقيق ؛والتوجيو والتعليل لمسائل المستخرجة

 . ـ1988-  هػ 1408 الطبعة الثانية ؛ دار الغرب اإلسالمي :بًنكت
بداية ؛ ( هػ595 : ادلتوَب) القرطيب  احلفيدبن رشد أبو الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد

: تاريخ النشرك, طبعةاؿ بدكف ,دار احلديث: ؛ القاهرة المجتهد ونهاية المقتصد
 . ـ2004-  هػ 1425

 ؛األحكام السلطانية ؛( هػ458: ادلتوَب )الفراء  أبو يعلى زلمد بن احلسٌن بن زلمد بن خلف
الطبعة الثانية , دار الكتب العلمية : بًنكت؛ زلمد حامد, الفقي:  ؽمعلالتح كمصحالت

 . ـ2000-  هػ 1421
تبصرة  ؛( هػ799: ادلتوَب )ابن فرحوف, برهاف الدين اليعمرم  إبراهيم بن علي بن زلمد

مكتبة الكليات ,  القاهرة:؛ الناشر الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام
  . ـ1986-  هػ 1406الطبعة األكىل , األزهرية

؛ ( هػ593: ادلتوَب  )األصفهاين الطيب أبو الدين شجاع شهاب أبو أمحد, بن احلسٌن بن أمحد
 .بدكف الطبعة كتاريخ النشر, الكتب ؛ عاملوالتقريب الغاية متن

 : ادلتوَب)النفراكم األزهرم ادلالكي  أمحد بن غاًل أك غنيم بن سامل ابن مهنا, شهاب الدين
دار : ؛ بًنكت الفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ( هػ1126

 . ـ1995-  هػ 1415طبعة اؿبدكف , الفكر
, مصر :؛ الناشر المنهاج شرح في المحتاج تحفة اذليتمي؛ حجر علي بن بن زلمد بن أمحد

 .ـ 1983 - هػ 1357 النشر  تاريخ, الطبعة بدكف ,الكربل التجارية ادلكتبة
 372:  ادلتوَب)بن الرباذعي ادلالكي  خلف بن أيب القاسم زلمد, األزدم القًنكاين, أبو سعيد

 كلد , الدكتور زلمد,األمٌن: حتقيق اؿدراسة كاؿ ؛التهذيب في اختصار المدونة؛ (هػ
 الطبعة ,للدراسات اإلسالمية كإحياء الرتاث دار البحوث: ديب  ؛زلمد سامل بن الشيخ

 .  ـ2002-  هػ 1423األكىل 
أسنى  ؛( هػ926: ادلتوَب )السنيكي  زكريا بن زلمد بن زكريا األنصارم, زين الدين أبو حيٍن

 طبعة كتاريخاؿبدكف , دار الكتاب اإلسالمي؛ المطالب في شرح روض الطالب
 .النشر
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البحر الرائق  ,(هػ 970 : ادلتوَب)ابن جنيم ادلصرم  ادلعركؼ بزين الدين بن إبراهيم بن زلمد,
 . النشربدكف تاريخ, الطبعة الثانية, دار الكتاب اإلسالمي, شرح كنز الدقائق

 الطبعة الثالثة ؛دار الكتاب العريب : بًنكت؛ فقو السنة, (هػ 1420: ادلتوَب )سابق  سيد
 . ـ1977-  هػ 1397

 ادلعركؼ ادلالكي مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن الطرابلسي ادلغريب
 ؛مواىب الجليل في شرح مختصر خليل؛ (هػ 954:  ادلتوَب) احلطاب الرعيينب

 .ـ 1992- هػ  1412 الطبعة الثالثة ؛دار الفكر: بًنكت 
مغني المحتاج إلى ؛ (هػ 977: ادلتوَب )الشربيين الشافعي  مشس الدين زلمد بن أمحد اخلطيب

هػ  1415الطبعة األكىل , دار الكتب العلمية: بًنكت  ؛معرفة معاني ألفاظ المنهاج
طبعة اؿ بدكف ؛ دار الفكر :بًنكت؛ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ك.ـ 1994- 

 . النشركتاريخ
؛ شرح الزركشي ؛( هػ772: ادلتوَب )الزركشي ادلصرم احلنبلي  مشس الدين زلمد بن عبد اهلل

 . ـ1993-  هػ 1413الطبعة األكىل , دار العبيكاف: الرياض 
 ؛دار العاصمة : الرياض؛ الملخص الفقهي؛ ( ق1423 )الفوزاف صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل

 .ىلالطبعة األك
دار الرتاث للطبع : ؛ القاهرة التشريع الجنائي اإلسالمي؛ ( ـ1977 )عودة عبد القادر

 .الطبعة الثالث, كالنشر
مؤسسة  : بًنكت؛ المفصل في أحكام المرأة ؛( ـ1993–  هػ 1413 )زيداف عبد الكرمي

  . الطبعة األكىل؛الرسالة
 683 : ادلتوَب)رلد الدين أبو الفضل احلنفي , البلدحي عبد اهلل بن زلمود بن مودكد ادلوصلي

 . ـ1937-  هػ 1356دار الكتب العلمية  :  بًنكت؛االختيار لتعليل المختار؛ (هػ
 احلرمٌن ادللقب بإماـ  ركن الدين,عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد اجلويين, أبو ادلعايل

.  أ,زلمود الّديب:  التحقيق ؛نهاية المطلب في دراية المذىب ؛( هػ478 : ادلتوَب)
 . ـ2007-هػ 1428 الطبعة األكىل ؛دار ادلنهاج؛  عبد العظيم.د
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 الصنائع بدائع؛ ( هػ587: ادلتوَب  )احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء
 1986 -  هػ1406 الثانية الطبعة, العلمية الكتب دار: بًنكت الشرائع؛  ترتيب في
 .ـ

 885: ادلتوَب )ادلرداكم الدمشقي الصاحلي احلنبلي  عالء الدين أبو احلسن علي بن سليماف
؛ دار إحياء الرتاث العريب: ؛ بًنكت إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفا؛ (هػ

  . الطبعبدكف تاريخ الثانية الطبعة
 593: ادلتوَب  )الدين برهاف احلسن أبو الفرغاين ادلرغيناين, اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي

 احياء دار: بًنكت ؛ يوسف طالؿ: التحقيق المبتدي؛  بداية شرح في الهداية؛ (هػ
 أبي اإلمام فقو في المبتدي بداية متنك. العريب؛ بدكف الطبعة كتاريخ الطبع الرتاث

 .صبح؛ بدكف الطبعة كتاريخ النشر علي زلمد كمطبعة مكتبة: القاهرة حنيفة؛ 
: بًنكت المبسوط؛ ؛ ( هػ483: ادلتوَب  )األئمة السرخسي مشس سهل أيب بن أمحد بن زلمد

 . ـ1993-  هػ 1414 النشر الطبعة كتاريخ ادلعرفة؛ بدكف دار
الطرق  ؛( هػ751: ادلتوَب )ف قيم اجلوزية  بمشس الدين زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد

تحفة المودود ك.  النشرطبعة كتاريخاؿبدكف , مكتبة دار البياف: ؛ دمشق الحكمية
 الطبعة ؛مكتبة دار البياف : دمشق؛  عبد القادر,األرناؤكط:  ؽمحقتاؿ, بأحكام المولود

 . ـ1971– ق  1391األكىل 
حاشية الدسوقي على الشرح ؛ ( هػ1230 : ادلتوُب) ادلالكي  الدسوقيزلمد بن أمحد بن عرفة

 . النشرطبعة كتاريخاؿ بدكف ؛دار الفكر :  بًنكت؛الكبير
منح الجليل شرح ؛ ( هػ1299: ادلتوُب )ادلالكي  أبو عبد اهلل عليش زلمد بن أمحد بن زلمد
 . ـ1989-  هػ 1409طبعة اؿ بدكف ؛دار الفكر : بًنكت؛ مختصر خليل
؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ ( هػ1421 : ادلتوَب)العثيمٌن  زلمد بن صاحل بن زلمد

 .  هػ1428 - 1422الطبعة األكىل , دار ابن اجلوزم: الرياض 
؛ شرح مختصر خليل ؛( هػ1101: ادلتوَب )زلمد بن عبد اهلل اخلرشي ادلالكي أبو عبد اهلل 

 . النشرطبعة كبدكف تاريخاؿبدكف ,  دار الفكر للطباعة :بًنكت
؛ السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار؛ ( هػ1250 ادلتوَب)الشوكاين  زلمد بن علي

 . ـ1985-  هػ 1405 الطبعة األكىل ؛دار الكتب العلمية : بًنكت
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بن األزرؽ األصبحي األندلسي, أبو عبد اهلل, مشس الدين الغرناطي  زلمد بن علي بن زلمد
علي . د, النشار:   التحقيق؛بدائع السلك في طبائع الملك ؛( هػ896: ادلتوَب )

 . النشرالطبعة األكىل بدكف تاريخ,  كزارة اإلعالـ :العراؽ؛ سامي
جامع أحكام ؛ ( هػ632 :ادلتوَب )األسركشين احلنفي  زلمد بن زلمود بن احلسٌن بن أمحد

دار  : القاهرة؛ أبو مصعب البدرم ك زلمود عبد الرمحن عبد ادلنعم: حتقيق اؿ ؛الصغار
 .تاريخ النشرطبعة كاؿبدكف , الفضيلة للنشر كالتوزيع كالتصدير

زلمد بن زلمد بن زلمود, أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجاؿ 
, دار الفكر: بًنكت , العناية شرح الهداية ؛(هػ 786:  ادلتوَب)البابرٌب  الدين الركمي

 . النشرطبعة كبدكف تاريخاؿبدكف 
ادلالكي  ادلواؽ أبو عبد اهلل, زلمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي

 ؛دار الكتب العلمية: بًنكت  ؛التاج واإلكليل لمختصر خليل؛ ( هػ897: ادلتوَب )
  . ـ1994- هػ 1416الطبعة األكىل 

؛ ( هػ1051 : ادلتوَب)البهوٌب احلنبلى  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس
, عامل الكتب؛ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

: ؛ بًنكت كشاف القناع عن متن اإلقناعك.  ـ1993-  هػ 1414الطبعة األكىل 
 . النشرطبعة كتاريخاؿبدكف , دار الكتب العلمية

:   23 – 1 ؛ األجزاءالكويتية الفقهية الموسوعةالكويت؛  ,اإلسالمية كالشئوف األكقاؼ كزارة
: مصر  األكىل؛ الطبعة:  38 – 24 دار السالسل؛ كاألجزاء: الثانية؛ الكويت  الطبعة
الوزارة؛ تاريخ النشر  الثانية؛ طبع الطبعة:  45 – 39 الصفوة؛ كاألجزاء دار مطابع

 .هػ 1427 -  هػ1404
الطبعة  ؛دار الفكر: ؛ بًنكت الفقو اإلسالمي وأدلتو ؛( ـ2007-  هػ 1428 )الزكحيلي كهبة

 . العاشرة
 انكتب انعامةكتب أصول انفقه و 

؛ ( هػ 790 :ادلتوَب )الشاطيب الغرناطي ادلالكي  أبو إسحاؽ إبراهيم بن موسى اللخمي
 هػ 1422 بدكف الطبعة, دار الكتب العلمية :  بًنكت؛الموافقات في أصول الشريعة

 . ـ2001- 
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التأسيس في أصول الفقو ؛ ( ـ1994-  هػ 1415 )بن سالمة أبو إسالـ مصطفى بن زلمد
 .الطبعة الثالثة, مكتبة احلرمٌن للعلـو النافعة: ؛ القاهرة على ضوء الكتاب والسنة

:  التحقيق ؛إحياء علوم الدين؛ (هػ 505: ادلتوَب )الغزايل الطوسي  أبو حامد زلمد بن زلمد
 . ـ2004-  هػ 1425بدكف طبعة , دار احلديث : القاهرة , سيد,عمراف

البحر ؛ ( هػ794 : ادلتوَب) الزركشي أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر
 . ـ1994-  هػ 1414الطبعة األكىل , دار الكتيب؛ المحيط في أصول الفقو

المستطرف ؛ ( هػ852 : ادلتوَب)أبو الفتح شهاب الدين زلمد بن أمحد بن منصور األبشيهي 
 . هػ1419الطبعة األكىل , عامل الكتب :  بًنكت؛في كل فن مستطرف

ادلقدسي الدمشقي  أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة اجلماعيلي
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو على ؛ ( هػ620 : ادلتوَب)احلنبلي, 

الطبعة الثانية  ,  مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر كالتوزيع؛مذىب اإلمام أحمد بن حنبل
 . ـ2002-  هػ 1423

مجموع ؛ ( هػ728 : ادلتوَب)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين 
رلمع ادللك فهد  : ادلدينة النبوية؛ عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم:  التحقيق ؛الفتاوى

 . ـ1995-  هػ 1416 ؛ بدكف الطبعة كتاريخ النشرلطباعة ادلصحف الشريف
: ؛ القاهرة موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ ( ـ2006-  هػ 1427 )النرباكم خدجية

 .بدكف الطبعة ؛دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالرتمجة
 الطبعة ؛دار ادلعرفة: ت بًنك؛ تربية األوالد في ضوء القرآن والسنة العك؛ خالد عبد الرمحن
 . ـ1998األكىل 

أصول الفقو على منهج أىل  ؛( ـ2002-  هػ 1423 )الباكستاين زكريا بن غالـ قادر
 . الطبعة االكىل,دار اخلراز؛ الحديث

, ؛ الرياضاحترام الطفل في اإلسالم؛ ( ـ2006-  هػ 1427 )سحر سليماف احلجاج
 .بدكف الطبعة, مطبوعات اللجنة الوطنية للطفولة

شرح التلويح على  ؛(هػ 793: ادلتوَب )التفتازاين الشافعي  سعد الدين مسعود بن عمر
دار  : بًنكت؛ زكريا, عمًنات: ؽ محقت اؿ؛التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقو

 . ـ1996-  هػ 1416 الطبعة األكىل ,الكتب العلمية
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 ؛دار العصماء : دمشق؛ الرحيق المختوم؛ ( هػ1427: ادلتوَب )ادلباركفورم  صفي الرمحن
 . هػ1427الطبعة األكؿ 

؛ بًنكت األشباه والنظائر؛ (هػ 911:  ادلتوَب)السيوطي  عبد الرمحن بن أيب بكر, جالؿ الدين
 .ـ 1990- هػ  1411األكىل  الطبعة, دار الكتب العلمية: 
؛ علم مقاصد الشارع؛ ( ـ2002-  هػ 1423 )بن ربيعة بن عبد الرمحن بن علي عبد العزيز

 .الطبعة األكىل, دار العبيكاف : الرياض
المهذب في علم أصول ؛ ( ـ1999-  هػ 1420 )النملة عبد الكرمي بن علي بن زلمد

 . الطبعة األكىل,مكتبة الرشد: ؛ الرياض المقارن الفقو
 الطبعة احلادية كالعشركف ؛دار السالـ : مصر؛ تربية األوالد في اإلسالم ؛علواف ناصح عبد اهلل

 . ـ1992-  هػ 1412
؛ ( ـ1997-  هػ 1418 )العنزم عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع

 الطبعة ؛مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر كالتوزيع: ؛ بًنكت تيسير علم أصول الفقو
 .األكىل

 : الرياض؛ حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ ( ـ2000-  هػ 1421) الغامدم عبد اللطيف
 . الطبعة األكىل,أكادديية نايف العرية للعلـو األمنية

 شباب األزهر ,مكتبة الدعوة؛ علم أصول الفقو ؛( هػ1375: ادلتوَب )خالؼ  عبد الوهاب
 . النشربدكف تاريخ, (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)

مسؤولية األب المسلم في تربية الولد في  ؛( ـ1996-  هػ 1417 )عدناف حسن باحارث
 .الطبعة اخلامسة, دار اجملتمع للنشر كالتوزيع : جدة؛ مرحلة الطفولة

 ؛محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية ؛( هػ1420: ادلتوَب )زلمد بن عطية بن سامل 
 1973-  هػ 1393الطبعة األكىل , اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة: ادلدنية ادلنورة 

 .ـ
كشف األسرار عن ؛ ( هػ730: ادلتوَب )عبد العزيز بن أمحد بن زلمد البخارم , عالء الدين

 دار  : بًنكت؛عبد اهلل زلمود, زلمد عمر:  التحقيق ؛أصول فخر اإلسالم البزدوي
 . ـ1997- هػ  1418 الطبعة األكىل ,الكتب العلمية
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 : الرياض؛ آداب الحرب في الفقو اإلسالمي والقانون الدولي الطيار؛ علي بن عبد الرمحن
 . هػ1424 الطبعة األكىل ,ةمكتبة ادللك فهد الوطين

تاريخ طبعة كاؿبدكف , دار الفكر العريب : القاهرة؛ تنظيم اإلسالم للمجتمع ؛أبو زهرة زلمد
 .النشر

مذكرة ؛ (هػ 1393: ادلتوَب )زلمد األمٌن بن زلمد ادلختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي 
 .  ـ2001الطبعة اخلامسة ؛  مكتبة العلـو كاحلكم :ادلدينة ادلنورة؛ في أصول الفقو

 السنة أىل عند الفقو أصول معالم؛ (هػ 1427)حسن اجليزاين  بن حسٌن بن زلمد
 .اخلامسة الطبعة, اجلوزم ابن ؛ داروالجماعة

 الكتاب ؛فن تربية األوالد في اإلسالم ؛( ـ1997-  هػ 1418) مرسي زلمد سعيد
 .اإللكرتكين

مكة ؛ منهج التربية النبوية للطفل؛ ( ـ2000-  هػ 1421 )عبد احلفيظ زلمد سويد نور
 .الطبعة الثالثة, دار الطيبة : ادلكرمة

دار ابن ؛ األصول من علم األصول؛ ( هػ1421: ادلتوَب )العثيمٌن  زلمد بن صاحل بن زلمد
:  مجع كترتيب ؛مجموع فتاوى ورسائل ك. هػ1426 طبعة العاـ اذلجرم ؛اجلوزم

 . ـ1998 - هػ 1419 الطبعة األكىل ,دار الثرايا : الرياض؛ بن ناصر  فهد,السليماف
 عامل ادلعرفة  :الكويت؛ األطفال مرآة المجتمع ,( ـ1982) إمساعيل زلمد عماد الدين

؛ بدكف (سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب)
 .الطبعة كتاريخ النشر

؛ مصر حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة؛ ( ـ2005) الغزايل زلمد
 .الطبعة الرابعة, ةشركة هنض: 
حقوق اإلنسان بين الشرعية اإلسالمية ؛ ( ـ1982-  هػ 1402 )عثماف زلمد فتحي

حقوق الطفل في الشريعة  ك. الطبعة األكىل؛دار الشركؽ؛ والفكر القانوني الغربي
 هػ 1402الطبعة األكىل , ؛ دار الشركؽاإلسالمية والميثاق العالمي لحقوق الطفل

 . ـ1982- 
دار : عماف  ؛حقوق فئات ذات أوضاع خاصة؛ ( ـ2001 )طعيمات هانئ سليماف

 .الطبعة األكىل, الشركؽ
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  الرياض؛المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية؛ ( ـ1994-  هػ 1415 )العامل يوسف حامد
 .الطبعة الثانية, الدار العادلية للكتاب اإلسالمي: 
   كتب انهغة

 ؛(رلمع اللغة العربية بالقاهرة )النجار  كزلمد؛عبد القادر  كحامد؛الزيات  أمحد؛مصطفى إبراهيم
 .؛ بدكف الطبعة كتاريخ النشردار الدعوة: ؛ القاهرة المعجم الوسيط

كتاب ؛ ( هػ515 : ادلتوَب)الصقلي  السعدم بن القطاع أبو القاسم علي بن جعفر بن علي
 . ـ 1983 -هػ  1403  الطبعة األكىل؛عامل الكتبدار : ؛ الرياض األفعال

الصحاح تاج اللغة وصحاح ؛ ( هػ393 : ادلتوَب)اجلوهرم  الفارايب أبو نصر إمساعيل بن محاد
 الطبعة , دار العلم للماليٌن:بًنكت  ؛أمحد عبد الغفور, عطار: حتقيق اؿ ؛العربية
 . ـ1987-  هػ  1407الرابعة 

؛ (هػ 666 : ادلتوَب ) الرازمبن عبد القادر احلنفي أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر زين الدين
الدار , ادلكتبة العصرية: بًنكت  ؛يوسف الشيخ زلمد: ؽ محقت اؿ؛مختار الصحاح
 .ـ 1999- هػ  1420 الطبعة اخلامسة ؛النموذجية, صيدا

جامع العلوم في  ؛( ـ2000-  هػ 1421)نكرم  عبد النيب بن عبد الرسوؿ األمحد
دار  : بًنكت؛ حسن هاين, فحص:  عرب عباراته الفارسية ؛اصطالحات الفنون

 .  الطبعة األكىل؛الكتب العلمية
دار النفائس للطباعة كالنشر ؛ معجم لغة الفقهاء ؛قنييب حامد صادؽك ؛قلعجي زلمد ركاس

 . ـ1988-  هػ 1408 الطبعة الثانية ؛كالتوزيع
 1205:  ادلتوَب) ادللقب مبرتضى الزبيدم  أبو الفيض, زلمد بن زلمد بن عبد الرزاؽ احلسيين

, دار اذلداية, رلموعة من احملققٌن:  ؽمحقتاؿ؛ تاج العروس من جواىر القاموس؛ (هػ
 .بدكف الطبعة كتاريخ النشر

 ادلتوَب)األنصارم الركيفعى اإلفريقى  بن منظور أبو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر بن على,
 . هػ1414 الطبعة الثالثة ,دار صادر : بًنكت؛ لسان العرب؛ (هػ 711: 
  انبحوث انعهمية وانرسائم انجامعية 

؛ رسالة حقوق اليتيم في الفقو اإلسالمي؛ ( ـ2007)تسبيم زلمد مجاؿ حسن استييت 
 .فلسطٌن, نابلس, جامعة النجاح الوطنية, ماجستًن ُب قسم الفقه كالتشريع
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تقرير سعودم ُب نبذة تارخيية عن ادلملكة العربية السعودية كُب اجملموعة القانونية اإلسالمية فيها 
من ضمن ندكات علمية , الندكة األكىل ُب باريس,  ـ1974 أككتوبر 23ُب الفرتة 

مطابع رابطة  : مكة ادلكرمة؛  الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان في اإلسالمحوؿ
 . النشرتاريخالطبعة كبدكف , العامل اإلسالمي
؛ رللة أـ القرل لعلـو عناية الشريعة بحقوق األطفال؛ ( ق1429)حسن بن خالد سندم 

 .ذك القعدة, 44: العدد , الشريعة كالدراسات اإلسالمية
؛ حبث حقوق الطفل في اإلسالم واالتفاقيات الدولية؛ ( ـ2003)مسر خليل زلمود عبد اهلل 

لنيل درجة ادلاجستًن ُب الفقه كالتشريع بكلية الدراسات العليا ُب جامعة النجاح الوطنية 
 .فلسطٌن, ُب نابلس

حقوق الطفل ورعايتو في ؛ ( ـ2008-  هػ 1429)فاطمة بنت فرج بن فرحاف العتييب 
حبث مكمل لنيل درجة ادلاجستًن ُب قسم الرتبية  ؛اإلسالم وفي دولة السويد

 .ادلملكة العربية السعودية, جامعة أـ القرل, كلية الرتبية, اإلسالمية كادلقارنة
 ؛حقوق الطفل المالية في اإلسالم ؛( ـ2010-  هػ 1431 )اخلطيب زلمود بن إبراهيم

 (.1)العدد , اجمللد السادس, اجمللة األردنية ُب الدراسات اإلسالمية
 نوفمرب 4-  هػ 1394 شواؿ 19ندكة علمية ُب اجمللس األكركيب ُب سرتاسبورغ بالتاريخ 

 : مكة ادلكرمة؛ حقوق اإلنسان ووحدة األسرة البشرية في اإلسالم ؛ ـ1974
 . النشرتاريخ الطبعة كبدكف, مطابع رابطة العامل اإلسالمي

؛ اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ مبوجب قرار اجلمعية حقوق الطفللتفاقية الا
تاريخ ك,  ـ1989نوفمرب /  ادلؤرخ ُب تشرين الثاين 25 / 44العامة لألمم ادلتحدة 

 (. 49)كفقا للمادة ,  ـ1990سبتمرب /  أيلوؿ 2: بدء النفاذ 
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