المراجع
القرآن وعلومه
 .1القرآن الكرمي
الزْرقاين ،زلمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن2 :م ،الناشر:
ُّ .2
مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،الطبعة :الثالثة
التفاسير
 .1ابن كثًن ،أيب الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم8 :م ،دار طيبة
للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1420( ،ىـ 1999 -م) ،حتقيق :سامي بن
زلمد سالمة
 .2البيضاوي ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشًنازي ،أنوار
التنزيل وأسرار التأويل ،بًنوت :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :األوىل –
(1418ه)ـ ،حتقيق :زلمد عبد الرمحان ادلرعشلي
 .3السيوطي ،الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر المنثور في التفسير
بالمأثور ،بًنوت8 :م ،دار الفكر.
 .4الشنقيطي ،زلمد األمٌن بن زلمد ادلختار بن عبد القادر ،أضواء البيان في
إيضاح القرآن بالقرآن ،بًنوت – لبنان :دار الفكر1415( ،ىـ 1995 -م)ـ
 .5الطربي ،أبو جعفر زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن ،جامع البيان في تأويل
القرآن24 :م ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :األوىل 1420( ،ىـ 2000 -م)،
حتقيق :أمحد زلمد شاكر.
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األحاديث ،الشروح ،والتخريج
 .1ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد الشيباين ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421( ،ىـ 2001 -م) ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون
 .2ابن ماجة ،أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه2 :م ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب
 .3أبو حامت ،زلمد بن حبان بن أمحد ،صحيح ابن حبان ،بًنوت18 :م ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الثانية  ،)1993 – 1414( ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
 .4أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشًن بن شداد بن عمرو ،سنن
أبي داود7 :م ،دار الرسالة العادلية ،الطبعة :األوىل1430( ،ىـ 2009 -م)،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -زل َّمد ِ
كامل.
َ
َ
 .5أيب شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن زلمد بن العبسي ،مصنف أبي شيبة :الدار
السلفية اذلندية القدمية ،حتقيق :زلمد عوامة.
 .6اإلمام البيهقي ،دالئل النبوة7 :م ،دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للرتاث،
الطبعة :األوىل(1408 ،ىـ 1988 /م) ،حتقيق وتعليق :الدكتور عبد ادلعطى
قلعجى
 .7البخاري ،زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي ،صحيح البخاري ،بًنوت6 :م،
دار ابن كثًن  ،اليمامة ،الطبعة :الثالثة  ،)1987 – 1407( ،مصطفى ديب
البغا.
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 .8األلباين ،زلمد ناصر الدين ،ضعيف سنن الترمذي ،بًنوت :ادلكتب االسالمي،
 ،الطبعة :األوىل1411( ،ىـ 1991 -م).
 .9البيهقي ،أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى أبو بكر ،سنن البيهقي الكبرى،
مكة ادلكرمة10 :م ،مكتبة دار الباز ،حتقيق :زلمد عبد القادر عطار.
مجال الدين ،أبو احملاسن يوسف بن موسى بن زلمد ادللَطي ،المعتصر
.10
َ
من المختصر من مشكل اآلثار ،بًنوت2 :م ،عامل الكتب.
.11

اخلراساين ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة ،سنن سعيد بن

منصور ،اذلند2:م ،الدار السلفية ،الطبعة األوىل1403( ،ىـ 1982-م)
.12

اخلطايب ،أبو سليمان محد بن زلمد بن إبراىيم ،معالم السنن ،حلب:

ادلطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل1351( ،ىـ 1932 -م).
.13

الدارمي ،أبو حامت زلمد بن حبان بن أمحد بن حبان ،الثقات ،اذلند:

9م ،دائرة ادلعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ،الطبعة:األوىل1393( ،ى =
.)1973
.14

الزيلعي ،مجال الدين أبو زلمد عبد اهلل بن يوسف بن زلمد ،تخريج

األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ،الرياض4 :م ،دار
ابن خزمية ،الطبعة :األوىل1414( ،ىـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد
.15

الشوكاين ،زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل ،نيل األوطار ،مصر:

8م ،دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413( ،ىـ 1993 -م) ،حتقيق :عصام
الدين الصبابطي
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.16

الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب ،المعجمع الكبير ،القاىرة25 :م،

دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد
السلفي
.17

العثيمٌن ،زلمد بن صاحل ،شرح رياض الصالحين ،الرياض6 :م ،دار

الوطن للنشر ،الطبعة1426( :ىـ)
.18

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

صحيح البخاري ،بًنوت13 :م ،دار ادلعرفة1379( ،ه) ،تعليق :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز.
.19

العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي ،جامع التحصيل

في أحكام المراسيل ،بًنوت :عامل الكتب ،الطبعة :الثانية– 1407( ،
 ،)1986حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي
.20

مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،الموطأ ،مصر2 :م ،دار إحياء

الرتاث العريب ،حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي.
.21

ناصر الدين ،زلمد األلباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار

السبيل ،بًنوت:ادلكتب اإلسالمي.
.22

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،السنن

الصغرى ،حلب9 :م ،مكتب ادلطبوعات اإلسالمية ،الطبعة :الثانية1406( ،
–  ،)1986حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة
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.23

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،السنن

الكبرى 12 ،بًنوت  :م ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421( ،ىـ -
2001م) ،حتقيق وختريج :حسن عبد ادلنعم شليب
.24

النووي ،أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرف ،المنهاج شرح صحيح

مسلم بن الحجاج ،بًنوت18 :م ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثانية،
(1392ه).
.25

النيسابوري ،أبو احلسٌن مسلم بن احلجاج بن مسلم ،صحيح مسلم،

بًنوت.:م ،دار اجليل بًنوت  +دار األفاق اجلديدة.
الفقه وأصوله
 .1ابن أيب زيد القًنواين  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ،متن رسالة القيرواني :دار الفكر
 .2ابن تيمية ،أبو العباس أمحد عبد احلليم احلراين ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ
اإلسالم ابن تيمية :مكتبة ابن تيمية ،حتقيق  :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم
العاصمي
 .3ابن حزم ،أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي12 ،م ،المحلى باآلثار:
دار الفكر ،بًنوت
 .4ابن قدامة ،أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ادلقدسي ،الكافي
في فقه اإلمام أحمد4 :م ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1414( ،ىـ -
1994م)
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 .5ابن قدامة ،أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ،المغني10 :م،
مكتبة القاىرة ،بدون الطبعة1388( ،ىـ 1968 -م).
 .6ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،إعالم
الموقعين عن رب العالمين ،يًنوت 4 :رللدات ،دار الكتب العلمية،
(1411ىـ 1991 -م) ،حتقيق :زلمد عبد السالم.
 .7ابن مفلح ،أبو إسحاق إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن زلمد ،المبدع في
شرح المقنع ،بًنوت – لبنان8 :م ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل،
(1418ىـ 1997 -م).
 .8أكمل الدين ،زلمد بن زلمد بن زلمود ،أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن
الشيخ مجال الدين ،العناية شرح الهداية10 :م ،دار الفكر.
 .9بابن رشد ،أبو الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد بن رشد ،بداية المجتهد
ونهاية المقتصد ،القاىرة :دار احلديث1425( ،ىـ 2004 -م)
.10

بن رشد ،أبو الوليد زلمد بن أمحد القرطيب ،البيان والتحصيل والشرح

والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ،بًنوت -لبنان20 :م ،دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة :الثانية1408( ،ىـ 1988 -م) ،حتقيق :د زلمد حجي
.11

البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس،

الروض المربع شرح زاد المستقنع :دار ادلؤيد  -مؤسسة الرسالة ،التخريج:
عبد القدوس زلمد نذير.
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.12

البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس،

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات3 :م،
عامل الكتب ،الطبعة :األوىل(1414 ،ىـ 1993 -م)
مجال الدين ،أبو احملاسن يوسف بن موسى بن زلمد ادللَطي ،المعتصر
.13
َ
من المختصر من مشكل اآلثار ،بًنوت2:م ،عامل الكتب.
.14

اجلندي ،خليل بن إسحاق ،مختصر العالمة خليل في العبادات على

مذهب اإلمام مالك ،القاىرة :دار احلديث ،الطبعة :األوىل،
(1426ىـ2005/م)ـ
.15

اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ،زاد

المعاد في هدي خير العباد ،بًنوت -لبنان5 :م ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الثالثة1406( ،ىـ1986/م).
.16

اخلطيب الشربيين ،مشس الدين زلمد بن أمحد :اإلقناع في حل ألفاظ

أبي شجاع ،دار الفكر ،بًنوت.
.17

اخلطيب الشربيين ،مشس الدين زلمد بن أمحد ،مغني المحتاج إلى

معرفة معاني ألفاظ المنهاج6 :م ،دار الكتب العلمية ،األوىل1415( ،ىـ -
1994م).
.18

اإلسالمي وأدلَّتُهُ ،سوريَّة – دمشق :دار الفكر،
ُّ
الزحيلي ،وىبة ،الف ْقهُ

.19

سابق ،سيد ،فقه السنة ،بًنوت – لبنان :دار الكتاب العريب ،الطبعة:

الرابعة
الطَّبعةَّ :

الثالثة 1397 ،ىـ  1977 -م
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.20

السرخسي ،زلمد بن أمحد بن أيب سهل ،المبسوط ،بًنوت30 :م ،دار

ادلعرفة(1414 ،ىـ1993-م)
.21

شرف الدين ،موسى بن أمحد بن موسى ادلقدسي ،اإلقناع في فقه

اإلمام أحمد بن حنبل ،بًنوت – لبنان 11م  ،دار ادلعرفة  :،حتقيق :عبد
اللطيف زلمد موسى السبكي ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
.22

الشوكاين ،زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل ،نيل األوطار8 :م ،دار

احلديث ،مصر ،الطبعة :األوىل1413( ،ىـ 1993 -م) ،حتقيق :عصام الدين
الصبابطي
.23

الشيباين ،أبو عبد اهلل زلمد بن احلسن بن فرقد ،الحجة على أهل

المدينة ،بًنوت4 :م ،عامل الكتب ،الطبعة :الثالثة1403( ،ه) ،حتقيق:
مهدي حسن الكيالين القادري.
.24

الشًنازي ،أبو اسحاق إبراىيم بن علي بن يوسف ،المهذب في فقه

اإلمام الشافعي3 :م ،دار الكتب العلمية (1409ىـ1989/م).
.25

العثيمٌن ،زلمد بن صاحل ،الشرح الممتع على زاد المستقنع7 :م،

األجزاء اخلمسة األوىل من موقع الشيخ على اإلنرتنت و الباقي من مكتبة
سحاب السلفية على اإلنرتنت،
.26

عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع في

ترتيب الشرائع :،م ،دار الكتب العلمية(1406 ،ىـ 1986 -م) ،الطبعة:
الثانية.
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.27

العيىن ،بدر الدين أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى ،البناية شرح

الهداية ،بًنوت ،لبنان13 :م ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة :األوىل (1420ىـ
 2000م)،.28

القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن،

الذخيرة ،بًنوت14 :م ،دار الغرب اإلسالمي 1994 ،م
.29

الكلوذاين ،أبو اخلطاب زلفوظ بن أمحد بن احلسن ،الهداية على

مذهب اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :مؤسسة
غراس للنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل1425( ،ىـ 2004 /م) ،حتقيق :عبد
اللطيف مهيم  -ماىر ياسٌن.
.30

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،المدونة4 :م ،دار الكتب

العلمية ،الطبعة :األوىل1415( ،ىـ 1994 -م)
.31

ادلاوردي ،أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب ،الحاوي

الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،بًنوت-
لبنان19 :م ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1419( ،ىـ 1999-م)،
حتقيق :الشيخ علي زلمد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود.
.32

زلمد عليش ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد ،منح الجليل شرح مختصر

خليل ،بًنوت9:م ،دار الفكر.
.33

النووي ،أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرف ،المجموع شرح

المهذب :دار الفكري طبعة كاملة معها تكملة السبكي وادلطيعي
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.34

النووي ،أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة

المفتين ،بًنوت -دمشق :ادلكتب اإلسالمي ،لطبعة :الثالثة1412( ،ىـ /
1991م) ،حتقيق :زىًن عمان الشاويش
.35

اذليتمي ،ابن حجر أمحد بن زلمد بن علي ،تحفة المحتاج في شرح

المنهاج ،مبصر10 :م ،ادلكتبة التجارية الكربى ،عام النشر1357( :ىـ -
1983م)
.36

حيٍن ،أبو احلسٌن بن أيب اخلًن بن سامل العمراين ،البيان في مذهب

اإلمام الشافعي ،جدة13 :م ،دار ادلنهاج ،الطبعة :األوىل1421(،ىـ-
2000م) ،حتقيق :قاسم زلمد النوري
الفتاوى
 .1ابن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن
باز30:م ،أشرف على مجعو وطبعو  :زلمد بن سعد الشويعر
 .2ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين ،مجموع الفتاوى،
ادلدينة النبوية -ادلملكة العربية السعودية :رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف1416( ،ىـ1995/م) ،حتقيق :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم
 .3ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،الفتواى
الكبرى6 :م ،دار الكتب العلمية األوىل1408( ،ىـ 1987 -م)
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التراجم والطبقات
 .1ابن األثًن ،عز الدين علي بن أيب الكرم ،أسد الغابة :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل1415( ،ىـ 1994 -م) ،حتقيق :زلمد معوض  -عادل أمحد
عبد ادلوجود.
 .2ابن سعد ،أبو عبد اهلل زلمد بن سعد بن منيع اذلامشي ،الطبقات الكبرى،
ادلدينة ادلنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،الطبعة :الثانية1408( ،ه) ،حتقيق :زياد
زلمد منصور.
 .3ابن كثًن ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،طبقات الشافعيين :مكتبة الثقافة
الدينية1413( ،ىـ 1993 -م) ،حتقيق :د أمحد عمر ىاشم ،د زلمد زينهم
زلمد عزب
 .4أبو ادلعايل ،مشس الدين زلمد بن عبد الرمحن بن الغزي ،ديوان اإلسالم ،بًنوت
– لبنان 4م ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1411( ،ىـ 1990 -م)،
حتقيق :سيد كسروي حسن
 .5أبو عبد اهلل ،عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري ،إكمال
تهذيب الكمال في أسماء الرجال1:م ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،
الطبعة :األوىل1422( ،ىـ 2001 -م) ،حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن
زلمد  -أبو زلمد أسامة بن إبراىيم
 .6الدارمي ،أبو حامت زلمد بن حبان بن أمحد بن حبان ،مشاهير علماء األمصار
وأعالم فقهاء األقطار :دار الوفاء للطباعة ،ادلنصورة ،الطبعة :األوىل1411( ،
ىـ  1991 -م) ،حتقيق وتعليق :مرزوق على ابراىيم.
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 .7الداوودي ،زلمد بن علي بن أمحد ،مشس الدين ،طبقات المفسرين ،بًنوت:
2م ،دار الكتب العلمية.
 .8الذىيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان ،سير أعالم النبالء:
25م ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة  1405( ،ىـ  1985 /م) ،حتقيق:
رلموعة من احملققٌن بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط.
 .9الزركلي ،خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس ،األعالم :دار العلم
للماليٌن ،مايو (2002م).
.10

الشافعي ،أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس ،األم ،بًنوت8 :م ،دار ادلعرفة،

(1393ه).
.11

العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر،

تهذيب التهذيب12 ،م ،اذلند :مطبعة دائرة ادلعارف النظامية ،الطبعة :األوىل،
(1326ه)ـ.
.12

العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ،اإلصابة في تمييز

الصحابة ،بًنوت :دار اجليل ،الطبعة :األوىل ،)1412( ،حتقيق :علي بن زلمد
البجاوي.
.13

القرطيب ،أبو عمر يوسف ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،بًنوت:

دار اجليل ،الطبعة :األوىل 1412 ،ىـ  1992 -م ،حتقيق :علي زلمد
البجاوي.
.14

ادلرداوي الدمشقي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ،اإلنصاف

في معرفة الراجح من الخالف12 :م ،دار إحياء الرتاث العريب.
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المعاجم
 .1ابن عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار:
2م ،ادلكتبة العتيقة ودار الرتاث
 .1ابن فارس ،أبو احلسٌن أمحد بن زكرياء الرازي ،مجمل اللغة ،بًنوت2 :م ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية 1406 ،ىـ  1986 -م ،دراسة
وحتقيق :زىًن عبد احملسن سلطان
 .2ابن فارس ،أمحد بن زكرياء القزويين ،معجم مقاييس اللغة :دار الفكر،
(1399ىـ 1979 -م) ،حتقيق :عبد السالم زلمد ىارون.
 .3ابن منظور ،زلمد بن مكرم األفريقي ،لسان العرب  ،بًنوت15 :م ،دار
صادر ،الطبعة :األوىل
 .4أبو منصور ،زلمد بن أمحد بن األزىري اذلروي ،تهذيب اللغة ،بًنوت :دار
إحياء الرتاث العريب8،م ،الطبعة األوىل2001( :م) ،حتقيق :زلمد عوض مرعب
 .5األزدي ،أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد ،جمهرة اللغة ،بًنوت :دار العلم
للماليٌن ،الطبعة :األوىل1987( ،م) ،حتقيق :رمزي منًن بعلبكي
 .6اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن زلمد ،غريب الحديث،
بًنوت – لبنان2 :م ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل– 1405( ،
 ،)1985حتقيق :الدكتور عبد ادلعطي أمٌن القلعجي
 .7الدينوري ،أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،غريب الحديث ،بغداد3 :م،
طبعة العاين ،الطبعة :األوىل )1397( ،حتقيق :د .عبد اهلل اجلبوري
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الرزاق احلسيين ،تاج العروس من
َّ .8
زلمد بن عبد ّ
زلمد بن ّ
الزبيدي ،أبو الفيض ّ
جواهر القاموس40 :م ،دار اذلداية.
 .2مشس الدين ،أبو عبد اهلل زلمد بن أيب الفتح ،المطلع على ألفاظ المقنع:
ادلكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة :األوىل1423( ،ىـ  2003 -م) ،حتقيق:
زلمود األرناؤوط وياسٌن زلمود اخلطيب
 .9الفارايب ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ،بًنوت6 :م ،دار العلم للماليٌن ،الطبعة :الرابعة 1407 ،ىـ -
 1987م ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار.
 .3الفراىيدي ،أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ،العين8 :م ،دار ومكتبة اذلالل،
حتقيق :د.مهدي ادلخزومي ود.إبراىيم السامرائي
.10

اذلروي ،أبو منصور زلمد بن أمحد بن األزىري ،الزاهر في غريب ألفاظ

الشافعي :دار الطالئع.

السيرة والتاريخ
 .1ابن كثًن ،أيب الفداء إمساعيل بن عمر :السيرة النبوية الن كثير ،لبنان :دار
الكتب العلمية بًنوت ،الطبعة :األوىل2005( ،م موافق  1426ىـ) ،حتقيق:
زلمود عمر الدمياطي.
 .2مجال الدين ،أبو زلمد عبد ادللك بن ىشام بن أيوب :السيرة النبوية البن
هشام 2 :م ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة:
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الثانية1375 ،ىـ  1955 -م ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراىيم األبياري وعبد
احلفيظ الشليب.
 .3اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم ،زاد المعاد في هدي
خير العباد ،بًنوت ،لبنان5 :م ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة،
(1406ىـ1986/م).
 .4حسن ُشَّراب ،زلمد بن زلمد ،المعالم األثيرة في السنة والسيرة ،دمشق-
بًنوت :دار القلم ،الدار الشامية ،الطبعة :األوىل ( 1411ه)ـ.
 .5علي ،إبراىيم ،صحيح السيرة النبوية ،األردن :دار النفائس ،الطبعة :األوىل،
(1415ىـ موافق 1995م) ،تقدمي :د.عمر سليمان األشقر
 .6الغزايل ،زلمد :فقه السيرة النبوية :دار الكتب احلديثة ،الطبعة :السادسة،
(1965م) ،حتقيق :زلمد ناصر الدين األلباين
 .5البوطي ،سعيد زلمد رمضان6244(،ىـ) ،فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ
الخالفة الراشدة ،دمشق :دار الفكر
 .6خطاب ،زلمد شيت6741( ،م) ،الرسول القائد ،بغداد :مكتبة احلياة ومكتبة
النهضة
 .7الصاليب ،زلمد علي6247( ،ىـ) السيرة النبوية عرض الوقائع وتحليل
األحداث ،بًنوت – لبنان :دار ادلعرفة
.61

أمحد ،مهري رزق اهلل6264(،ه) ،السيرة النبوية في ضوء المصادر

األصلية ،الرياض:مركز ملك فيصل للبحوث والدرسات اإلسالمية
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.66

السباعي ،مصطفي 6213(،ىـ) ،السيرة النبوية دروس وعبر ،بًنوت

– دمشق :ادلكتب اإلسالمي
.64

الصاليب ،زلمد علي6246( ،ىـ) ،غزوة رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم دروس وعبر وفوائد ،القاىرة :مؤسسة اقرأ
.61

ادلباركفوري ،صفي الرمحان6246( ،ىـ) ،الرحيق المختوم بحث في

سيرة النبوية :دار الوفاء
.14

الواقدي ،زلمد بن عمر بن واقد السهمي ،المغازي3 ،م ،بًنوت :دار

األعلمي ،الطبعة :الثالثة – (1409ه/م ،)1989حتقيق :مارسدن جونس.
البلدان وجغرافيا
 .1شهاب الدين ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،معجمل البلدان7 ،م ،بًنوت:
دار صادر ،الطبعة :الثانية 1995( ،م).
 .2زلمد البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ،معجم ما استعجم من أسماء
البالد والمواضع4 :م ،عامل الكتب ،بًنوت ،الطبعة :الثالثة1403( ،ه).

153

