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  فهرس املصادر واملراجع - هـ

 
 القرآن الكرمي .١

 –أ  –حرف 
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، لألمري عالء الدين علي بن بلبان  .٢

هـ  ١٤١٢، ١شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الفارسي، حتقيق
 .١٨: م، عدد األجزاء١٩٩١/

رفة، بريوت، إحياء علوم الدين، حملمد بن حممد الغزايل أبو حامد، دار املع .٣
 .٤: عدد األجزاء

اإلسالم وضرورات احلياة، للدكتور عبد اهللا بن أمحد قادري، دار جمتمع  .٤
 .م٢٠٠١/هـ  ١٤٢٢، ٣للنشر والتوزيع، جدة، ط

أصول التربية اإلسالمية، للدكتور خالد بن حامد احلازمي، دار عامل  .٥
 .م٢٠٠٠/هـ  ١٤٢٠، ١الكتب، الرياض، ط

؟، جلمال عبد الرمحن، دار م النيب األمني أطفال املسلمني كيف رباه .٦
 .م٢٠٠٤/هـ  ١٤٢٥، ٧طيبة اخلضراء، مكة، ط

خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي ، األعالم .٧
: عدد األجزاء. م ١٥،٢٠٠٢ط بريوت، الدمشقي، دار العلم للماليني،

٨. 
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 –ب  –حرف 
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين أيب  .٨

الدمشقي، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية والعربية بدار هجر، دار هجر، 

 .٢١ :م، عدد األجزاء١٩٩٨/هـ  ١٤١٩جيزة، 
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، للعالمة حممد بن علي  .٩

 .٢: س، عدد األجزاءلشوكاين، دار الكتب اإلسالمي، القاهرة، دط، دا
 –ت  –حرف 

الدكتور سهيل : تاريخ ابن خلدون، لعبد الرمحن بن خلدون، مراجعة .١٠
 .٨: م، عدد األجزاء٢٠٠٠/هـ  ١٤٢١زكار، دار الفكر، بريوت، 

تاريخ حكماء اإلسالم، لظهري الدين علي بن زيدبن حممد البيهقي،  .١١
، ١قيق ممدوح حسن حممد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طتقدمي وحت

 .م١٩٩٦/هـ  ١٤١٧
عبد السالم : والتبيني، أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق البيان .١٢

م، عدد ١٩٩٨/هـ  ١٤١٨، ٧حممد هارون، مكتبة اخلاجنى، القاهرة، ط
 .٤: األجزاء

هللا حممد بن أيب بكر بن حتفة املودود بأحكام املولود، لإلمام أيب عبد ا .١٣
أبو أسامة سليم بن عيد : أيوب الزرعي، الشهري بإبن القيم اجلوزية، حتقيق

اهلاليل السلفي األثري، دار ابن القيم، الدمام، و دار ابن عفان، القاهرة، 
 .هـ ١٤٢١، ١ط
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الشيخ عبد الرمحن املعلمي، دار : تذكرة احلفاظ، لإلمام الذهيب، حتقيق .١٤
 .بريوت، دط، دس لعريب،إحياء التراث ا

، خلالد عبد الرمحن العك تربية األبناء والبنات يف ضوء القرآن والسنة ، .١٥
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ٤بريوت ، دار املعرفة ، ط

، لعبد ايد طعمة التربية اإلسالمية لألوالد منهجاً وهدفاً وأسلوباً .١٦
 .م ٢٠٠١-١٤٢٢،  ١بريوت ، دار املعرفة ، ط حليب،

، ٢١د يف اإلسالم، لعبد اهللا ناصح علوان، دار السالم، طتربية األوال .١٧
 .٢:م، عدد األجزاء١٩٩٢/هـ  ١٤١٢

، الدار  ، إلبراهيم اخلطيب، زهدي حممد عيد تربية الطفل يف اإلسالم .١٨
 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣، ١عمان، ط ،العلمية الدولية

 .تربية الطفل يف اإلسالم، لسيما راتب عدنان أبو رموز .١٩
، ٣د، لبكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، طتسمية املولو .٢٠

 .م١٩٩٥/هـ  ١٤١٦
تفسري القرآن العظيم، لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء  .٢١

سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، : إمساعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق
 .٨: م، عدد األجزاء٢٠٠٧/هـ  ١٤٢٨، ٤الرياض، ط

لحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق تقريب التهذيب، ل .٢٢
: أيب األشبال صغري بن أمحد الباكستاين، تقدمي: وتعليق وتوضيح وإضافة

 ١٤٢٣، ٢الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، النشرة 
 .هـ
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سبل الوقاية والعالج، حملمد بن –التقصري يف تربية األوالد املظاهر  .٢٣
 .إبراهيم احلمد

متام املنة يف تعليق على فقه السنة، حملمد ناصر الدين األلباين، دار  .٢٤
 .م٢٠٠٨/هـ  ١٤٢٩، ٥الراية، الرياض، ط

ذيب التهذيب، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، اعتناء  .٢٥
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مكتبة التحقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، 

 .٤: م، عدد األجزاء١٤٢٩/٢٠٠٨، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للشيخ العالمة عبد الرمحن  .٢٦

فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز العقيل : بن ناصر السعدي، مقدمة
وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، اعتىن به سعد بن فواز الصميل، 

 .هـ ١٤٢٦، ٢دار ابن اجلوزي، ط
 –ج  –ف حر

اجلامع ألحكام القرآن واملبين ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أليب  .٢٧
الدكتور عبد اهللا عبد : عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، حتقيق

م، ٢٠٠٦/هـ  ١٤٢٧، ١احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .٢٤: عدد األجزاء

عثيمني العلمية والعملية وما قيل العالمة حممد بن صاحل ال اجلامع حلياة .٢٨
، ١فيه من املراثي، لوليد بن أمحد احلسني، جملة احلكمة، ليدر بريطانيا، ط

 .م٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٢
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 –ح –حرف 
حصول املأمول بشرح ثالثة األصول، لعبد اهللا بن صاحل الفوزان،  .٢٩

 .م١٩٩٩/هـ  ١٤٢٠، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط
 –ز  –حرف 

خري العباد، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن  زاد املعاد يف هدي .٣٠
شعيب األرنؤوط وعبد : أيوب الزرعي، الشهري بإبن القيم اجلوزية، حتقيق

 .م٢٠٠٥/هـ  ١٤٢٥، ٤القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 –س  –حرف 

سنن ابن ماجه، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، الشهري بإبن  .٣١
أبو عبيدة : الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: ختريجماجه، 

 .مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، الرياض
سنن أيب داود، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين،  .٣٢

أبو عبيدة مشهور بن : الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: ختريج
 .م٢٠٠٧/هـ  ١٤٢٧، ٢رف، الرياض، طحسن آل سلمان، مكتبة املعا

سنن الترمذي، لإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الترمذي،  .٣٣
أبو عبيدة مشهور بن : الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: ختريج

 .م٢٠٠٨/هـ  ١٤٢٩، ٢حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، الرياض، ط
 بن علي البيهقي، السنن الكربى، لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني .٣٤

 ١٤٢٤، ٣حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق
 .١١ :م، عدد األجزاء٢٠٠٣/هـ 
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سنن النسائي، لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي، الشهري  .٣٥
أبو عبيدة : الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: بالنسائي، ختريج

هـ  ١٤٢٩، ٢سلمان، مكتبة املعارف، الرياض، ط مشهور بن حسن آل
 .م٢٠٠٨/
، لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء .٣٦

أشرف على حتقيقه الشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
 .٢٥: م، عدد األجزاء١٤٠٢/١٩٨٢، ٢ط

لحافظ مجال الدين سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز اخلليفة الزاهد، ل .٣٧
األستاذ نعيم : أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي القرشي البغدادي، تعليق

 .م١٩٨٤/هـ  ١٤٠٤، ١زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 –ش  –حرف 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، للعالمة أيب الفالحعبد احلي بن  .٣٨
م، عدد ١٩٧٩/هـ  ١٣٩٩، ٢سرية، بريوت، طالعماد احلنبلي، دار امل

 .١٠: األجزاء
الشرح املمتع على زاد املستقنع، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل  .٣٩

: هـ ، عدد األجزاء ١٤٢٢، ذو القعدة، ١العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط
١٥. 

 –ص  –حرف 
صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري، حملمد ناصر الدين األلباين،  .٤٠

 .م١٩٩٧/هـ  ١٤١٨، ٤تبة الدليل، طمك
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صحيح البخاري، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، دار  .٤١
 .م٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٣، بريوت، ١ابن كثري، ط

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األربعة، أليب مالك كمال  .٤٢
يخ فضيلة الشيخ ناصر الدين األلباين، وفضيلة الش: بن السيد سامل، تعليق

عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، املكتبة 
 .٤: التوفيقية، القاهرة، عدد األجزاء

صحيح مسلم، لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي  .٤٣
أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة، الرياض، : النيسابوري، اعتىن به

 .م٢٠٠٦/هـ  ١٤٢٧، ١ط
الشافعية الكربى، لتاح الدين عبد الوهاب السبكي، حتقيق  طبقات .٤٤

الباي احلليب، مصر،  حمممد الطناحي وعبد الفتاح احللو، مطبعة عيسى
 .١٠: هـ، عدد األجزاء ١٣٨٣، ١ط

طبقات الفقهاء الشافعيني، للحافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن  .٤٥
الدينية،  الثقافةتور أمحد عمر هاشم، مكتبة كثري، حتقيق وتعليق الدك

 .٣: م، عدد األجزاء١٩٩٣/هـ  ١٤١٣الظاهر، دط، 
لسهام مهدي  الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية، .٤٦

 .م ١٩٩٧/هـ  ١٤١٧،  ١، املكتبة العصرية ، طجبار، بريوت
حقوقه اليت كفلها اإلسالم، .حياته.الطفل يف الشريغة اإلسالمية تنشأته .٤٧

 .أمحد الصاحل للدكتور حممد بن
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 –ع  –حرف 
علماء جند خالل مثانية قرون، للشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل  .٤٨

 .٦: هـ، عدد األجزاء ١٤١٩، ٢ار العاصمة، الرياض، طآل بسام، د
 –ف  –حرف 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أمحد بن علي بن حجر  .٤٩
أبو قتيبة نظر : اك، اعىت بهعبد الرمحن بن ناصر الرب: العسقالين، تعليق

م، عدد ٢٠٠٥/هـ  ١٤٢٦، ١حممد الفريايب، دار طيبة، الرياض، ط
 .١٧: األجزاء

فقه تربية األبناء وطائفة من نصائح األطباء، ملصطفى العدوى، دار  .٥٠
 .م١٩٩٨/هـ  ١٤١٩، ١ماجد عسريي، جدة، ط

 –ق  –حرف 
لي بن سينا، ، للشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عيف الطب القانون .٥١

، ١حممد أمني الضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: وضع حواشيه
  .٣: م، عدد األجزاء١٩٩٩/هـ  ١٤٢٠

 –ك  –حرف 
كتاب األلفاظ واألساليب، من الدورة اخلامسة والثالثني إىل الدورة  .٥٢

 .احلادية واألربعني، حملمد شوقى أمني ومصطفى حجازى، دار أخبار اليوم
 –ل  –حرف 

أمحد حممد شاكر، مكتبة : باب اآلدب، لألمري أسامة بن منقذ، حتقيقل .٥٣
 .م١٩٨٧/هـ  ١٤٠٧السنة، القاهرة، 
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 –م  –حرف 
حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، للراغب األصبهاين،  .٥٤

 .م١٩٠٢إبراهيم زيدان، مكتبة اهلالل، مصر، : ذيب
سعيد بن حزم األندلسي،  ، للعالمة أيب حممد علي بن أمحد بناحمللى .٥٥

، عدد ١٣٤٧كر، إدارة الطباعة املنرية، حتقيق الشيخ أمحد حممد شا
 .١١: األجزاء

مراتب االمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات، إلبن حزم، ونقد  .٥٦
جلنة إحياء التراث العريب، دار االفاق : مراتب اإلمجاع، إلبن تيمية، حتقيق

 .م١٩٨٢/هـ  ١٤٠٢، ٣اجلديدة، بريوت، ط
شعيب : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق .٥٧

هـ  ١٤١٦، ١الرسالة، بريوت، ط األرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة
 .٤٥: م، عدد األجزاء١٩٩٥/
املصنف البن أيب شيبة، لإلمام أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة  .٥٨

 ١٤٢٧، ١ار قرطبة، بريوت، طحممد عوامة، د: العبسي الكويف، حتقيق
 . ٢٦: م، عدد األجزاء٢٠٠٦/هـ 

طارق : املعجم األوسط، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق .٥٩
عوض اهللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، 

 .١٠: م، عدد األجزاء١٩٩٥/هـ  ١٤١٥القاهرة، 
محد بن حممد بن قدامة املقدسي، حتقيق املغين، أليب حممد عبد اهللا بن أ .٦٠

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وعبد الفتاح حممد احللو، دار عامل الكتب، 
 .١٥: م، عدد األجزاء١٩٩٧/هـ  ١٤١٧، ٣الرياض، ط
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مكارم األخالق، حملمد بن رياض األمحد األثري، علم الكتب،  .٦١
 .م٢٠٠٥/هـ  ١٤٢٦، ١بريوت، ط

تسبات لناهد محدي أمحدى دار املرينة منهج البحث يف علوم املك .٦٢
 .م  ١٩٧٩ -ه١٤٩٩الرياض 
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