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 فهرس المراجع

الكتب  . أ
، ادلدينة ادلنورة،           عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد ق، 1388آبادم، أبو طيب زلمد ، 

 .       مكتبة السلفية

،  النهاية يف غريب احلديث ك األثرق،  1383ابن األثًن، ادلبارؾ بن أمحد اجلزرم، 
.        بًنكت، دار أحياء الرتاث العريب

أسد الغابة يف   ق،  1417،  اجلزرم، عز الدين أيب احلسن علي بن زلمدابن األثًن
 .، بًنكت، دار إحياء الرتاث العريب       معرفة الصحابة

زاد ادلسًن يف   ابن اجلوزم، عبد الرمحن بن علي بن زلمد أبو الفرج، بدكف التاريخ، 
 .، ادلكتب اإلسالمي       علم التفسًن

ق، صحيح مسلم، الرياض، دار        1427ابن احلجاج، أبو احلسٌن مسلم النيسبورم، 
.        طيبة

هتذيب   ق،  1428ابن القيم، أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي،
. ، الرياض، مكتبة ادلعارؼ       السنن 

 إعالـ ادلوقعٌن عن رب   ق،1423ابن القيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب اجلوزية، 
 .، جدة، دار ابن اجلوزم       العادلٌن

،   االشراؼ على مذاىب العلماءق، 1425ابن ادلنذر، أبو بكر زلمد بن إبراىيم، 
 .       اإلمارات العربية ادلتحدة، مكتبة مكة الثقافية

إيثار احلق يف رد اخلالفات إىل ادلذىب    ق، 1403ابن الوزير، زلمد بن ادلرتضى،
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 .، بًنكت، دار الكتب العلمية       احلق

.  ، بًنكت،  دار الكتب العلميةادلدكنة الكربل ىػ، 1415ابن أنس، مالك ادلدين،

، بركاية حيٍن بن حيٍن الليثي األندلسي، بًنكت،  ادلوطأ ق، 1417ابن أنس، مالك، 
 .       دار الغرب اإلسالمي

،   ق1422ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ، 
.  ، جدة، دار ابن اجلوزم       القواعد النورانية الفقهية

، الرياض ،دار  رلموع فتاكل ابن تيمية ىػ، 1426ابن تيمية، تقي الدين أمحد احلراين،
 .       الوفاء

 ىػ، بًنكت، دار  1408،الفتاكل الكربلابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، 
 .       الكتب العلمية

ابن جزم، زلمد بن أمحد بن زلمد بن عبد اهلل الكليب الغرناطي، بدكف التاريخ،  
.  ، ، بدكف الناشر ك مكاف النشر       القوانٌن الفقهية

ق، صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف، حتقيق  1414ابن حباف، زلمد السجستاين،
.        شعيب األرنؤكط، بًنكت، مؤسسة الرسالة

ق،  1419ابن حجر، أبو فضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد العسقالين، 
 .، دار الكتب العلميةالتلخيص احلبًن يف ختريج أحاديث الرافعي الكبًن       

، حلب، دار   تقريب التهذيبق،  1406ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 
 .       الرشد
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فتح البارم شرح صحيح  ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، بدكف التاريخ، 
 .، بًنكت، دار ادلعرفة       البخارم

لساف  ىػ،  1390ابن حجر، أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد أبو الفضل العسقالين، 

. ، بًنكت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات       ادليزاف

اإلصابة   ق، 1415ابن حجر، أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين،
 .، بًنكت، دار الكتب العلمية       يف دتييز الصحابة

،  تغليق التعليق على صحيح البخارم ق، 1405ابن حجر، أمحد بن علي بن زلمد، 
 .       بًنكت، ادلكتب اإلسالمي

، أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي الظاىرم، بدكف التاريخ،     ابن حـز
 .، بًنكت، دار الفكراحمللى       

، الرياض، دار اخلاين  العلل ك معرفة الرجاؿ ق، 1422ابن حنبل، أمحد بن زلمد، 
 .       فرقد فريد اخلاين

، حتقيق شعيب األرنؤكط  مسند اإلماـ أمحد بن حنبلق، 1416ابن حنبل، أمحد، 
.        كعادؿ مرشد، بًنكت، مؤسسة الرسالة

ق، صحيح ابن حزمية، بًنكت،  1400ابن خزمية، أبو بكر بن اسحاؽ النيسابورم، 
.        ادلكتب اإلسالمي

جامع العلـو ك احلكم      ق،1422ابن رجب، عبد الرمحن بن شهاب الدين احلنبلي، 
 .، بًنكت، مؤسسة الرسالة       يف شرح مخسٌن حديثا من جوامع الكلم
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،  فتاكل ابن رشد ـ، 1987ابن رشد، زلمد بن أمحد بن أمحد القرطيب ادلالكي،
.        بًنكت، دار الغرب اإلسالمي

بداية اجملتهد كهناية   ىػ، 1402ابن رشد، زلمد بن أمحد بن زلمد بن أمحد القرطيب، 
. ، بًنكت، دار ادلعرفة       ادلقتصد

 رد احملتار على الدر ق، 1402ابن عابدين، زلمد بن أمٌن بن عمر بن عبد العزيز، 
 .، بًنكت، دار الفكر       ادلختار

 التمهيد دلاق، 1387ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد القرطيب، 
 .، ادلغرب، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية    يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد

، بًنكت،  الستذكارق، ا1421، القرطيب يوسف بن عبد اهلل بن زلمد ابن عبد الرب،
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). دار الكتب العلمية     

،    معجم مقاييس اللغةق، 1399ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، أبو حسٌن،
 .       دمشق، دار الفكر

الشرح الكبًن على  ابن قدامة، عبد الرمحن بن زلمد بن أمحد ادلقدسي، بدكف التاريخ، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، القاىرة، دار الكتاب العريب       مًب ادلقنع

  جنة ادلناظر،ك   ركضة الناظر ىػ،1419 ، ادلقدسي عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة،
 .شعباف زلمد إمساعيل، رياض، دار تدمرية.        بتحقيق د

، الرياض، دار عامل  ادلغين، بدكف التايخ، ادلقدسي، عبد اهلل بن أمحد بن قدامةا
 .       الكتب
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، مكة  بدائع الفوائدابن قيم، زلمد بن أيب بكر بن أيوب اجلوزية، بدكف التاريخ، 
 .       ادلكرمة، العزيزية، دار عامل الفوائد

 .، جيزة، مؤسسة قرطبةتفسًن القرآف العظيمق، 1421ابن كثًن، إمساعيل أبو الفداء،

ق، سنن ابن ماجو، حتقيق شعيب  1430ابن ماجة، زلمد بن يزيد القزكيين، 
.        األرنؤكط، بًنكت، مؤسسة الرسالة

ادلبدع يف    ق، 1418ابن مفلح، إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن زلمد أبو إسحاؽ،
 .  ، بًنكت،  دار الكتب العلمية       شرح ادلقنع

، بًنكت،  لساف العرب ق، 1414ابن منظور، زلمد بن مكـر بن علي، أبو الفضل، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  )       دار صادر 

البحر الرائق شرح كنز   ابن جنيم، زين الدين بن إبراىيم بن زلمد، بدكف التاريخ، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دار الكتاب اإلسالمي       الدقائق

ق، سنن أيب داكد، بًنكت، دار  1418أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاين، 
.        ابن حـز

، تونس، دار  ادلعلم بفوائد ادلسلمأبو عبد اهلل زلمد بن علي بن عمر ادلازرم، 
  ـ1987       التونوسية للنشر، الطبعة الثانية، 

، بًنكت، ادلكتب  تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي ق، 1413أديب، زلمد صاحل،
 .       اإلسالمي

. ، القاىرة، مكتبة النهضة ادلصريةالدعوة إىل اإلسالـ ـ،  1970أرنولد، سًن توماس،
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، بًنت، دار إحياء  هتذيب اللغةـ، 2001،  أبو منصور بن أمحداألزىرم، زلمد
 .الرتاث العريب       

 مقاالت اإلسالميٌن كاختالؼ  ق،1411األشعرم، علي بن إمساعيل أبو احلسن، 
 . ، بًنكت، مكتبة العصرية       ادلصلٌن

   ق،1419األصبهاين، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف، 
 .، الرياض، دار الوطن للنشر       معرفة الصحابة

 الرياض ،دار  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ق، 1324اآلمدم، سيف الدين، 
 .       الصميعي

، بًنكت، دار  تيسًن التحريرأمٌن، زلمد ادلعركؼ بأمًن بادشاه، بدكف التاريخ،  
 .       الكتب العلمية

ـ، مذكرة يف أصوؿ الفقو،  1426األمٌن، زلمد بن زلمد ادلختار اجلنكي الشنقطي، 
 .       مكة ادلكرمة، دار علم الفوائد

ـ، لبناف، بًنكت، دار الكتب  1993، تفسًن البحر احمليطاألندلسي، أبو حياف، 
 .       العلمية

، دار  أسىن ادلطالب يف شرح ركض الطالباألنصارم، زكريا بن زلمد بن زكريا، 
        الكتاب اإلسالمي

 شرح   ق،1350األنصارم، زلمد بن قاسم أبو عبد اهلل، الرصاع التونسي ادلالكي، 
 . ادلكتبة العلمية،، بًنكت       حدكد بن عرفة



 

116 

 

العناية شرح  البابريت، زلمد بن زلمد بن زلمود أبو عبد اهلل البابريت، بدكف التاريخ، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دار الفكر       اذلداية

ادلنتقى   ق، 1332الباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي،
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، القاىرة، مطبعة السعادة       شرح ادلوطأ

، القاىرة،   صحيح البخارم ق،1400البخارم، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل، 
 .       ادلطبعة السلفية

ـ، مسند البزار،  2009البزار، أمحد بن عمرك بن عبد اخلالق بن خالد العتكي، 
.        ادلدينة ادلنورة، مكتبة العلـو ك احلكم

 بشرح عبد العزيز البخارم، مكتبة  أصوؿ البزدكمق، 1307البزدكم، علي بن زلمد، 
 .       الصنايع

 اإلشراؼ    ق،1420البغدادم، القاضي أيب زلمد عبد الوىاب بن علي بن نصر، 
. ، بًنكت، دار ابن حـز       على نكت مسائل اخلالؼ

 .ق، الفتاكل اذلندية، بًنكت، دار الفكر1310البلخي، نظاـ الدين، 

 ق،  1356البلدحي، عبد اهلل بن زلمود بن مودكد ادلوصلي، أبو الفضل احلنفي،
 .، القاىرة، مطبعة احلليباالختيار لتعليل ادلختار       

، حتقيق زلمد عبد  السنن الكربلق، 1424البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسٌن، 
.        القادر عطا، بًنكت، دار الكتب العلمية

ق، حتقيق زلمد أمحد شاكر،  1382الرتمذم، زلمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، 
.        مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى احلليب ك أكالده
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 .، بًنكت، دار العلم للماليٌنالصحاح ىػ،  1404اجلوىرم، إمساعيل بن محاد، 

، حتقيق عبد  الربىاف يف أصوؿ الفقو ق،  1400اجلويين، عبد ادللك بن عبد اهلل ،
.        العظيم ديب، القاىرة، دار األنصار

. ،القاىرة، مكتبة كىبةالتفسًن كادلفسركفـ،  2000حسٌن، زلمد الذىيب، 

، حلب، مطبعة زلمد   معامل السننق،1351اخلطايب، أبو سليماف محد بن زلمد، 
 .       راغب الطباخ العلمية

 ، بدكف ادلعامالت ادلالية أصالة كمعاصرة، الرياضق، 1434الدبياف، دبياف بن زلمد، 
 .     الناشر

ق، سنن الدارقطين، حتقيق شعيب األرنؤكط، بًنكت،  1424الدارقطين، علي بن عمر،
.        مؤسسة الرسالة

رلمع  داماد أفندم، عبد الرمحن بن زلمد سليماف الدعو بشيخي زادة، بدكف التاريخ، 
 .، دار إحياء الرتاث العريب        األهنر يف شرح ملتقى األحبر

أقرب ادلسالك دلذىب اإلماـ مالك  الدردير، أمحد بن زلمد بن أمحد، بدكف التاريخ،  
 . نيجًنيا، مكتبة أيوب كانو       

حاشية الدسوقي على  الدسوقي، محد بن أمحد بن عرفة ادلالكي، بدكف التاريخ، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دمشق، دار الفكرالشرح الكبًن       

 ميزاف االعتداؿ يف نقد   ىػ،1482الذىيب، زلمد بن أمحد بن عثماف أبو عبد اهلل، 
 .، بًنكت، دار ادلعرفة للطباعة كالنشر        الرجاؿ



 

118 

 

 ق، سًن أعالـ النبالء، بًنكت، مؤسسة  1405الذىيب، زلمد بن أمحد بن عثماف، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ).        الرسالة

اجلرح  الرازم، أبو زلمد عبد الرمحن بن أيب حامت احلنظلي الرازم، بدكف التاريخ،  
 .اذلند، مطبعة رلالس ادلعارؼ– ، حيدرآباد        كالتعديل

،  بًنكت،  سلتار الصحاح ق، 1420الرازم، زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر،  
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ).        ادلكتبة العصرية

مطالب أكيل النهى يف  ىػ، 1415الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، 
. ، ادلكتب اإلسالمي       شرح غاية ادلنتهى

، كزارة اإلعالـ يف الكويت،  تاج العركس ق، 1385الزبيدم، زلمد بن احلسيين ،
        مطبعة حكومة الكويت

 .، بًنكت، دار الفكرأصوؿ الفقو اإلسالمي ق،  1406الزحيلي، كىبة، 

، دمشق، دار  موسوعة الفقو اإلسالمي ك القضايا ادلعاصرةق، 1433الزحيلي، كىبة، 
 .       الفكر

 .، دمشق، دار ادلكتيببيع  العربوفالزحيلي، كىبو، بدكف التاريخ، 

البحر احمليط يف     ق، 1413الزركشي، بدر الدين بن زلمد بن هبادر بن عبد اهلل ،  
 .، كويت، كزارة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسالمية       أصوؿ الفقو

،  الربىاف يف علـو القرآفالزركشي، بدر الدين بن زلمد بن عبد اهلل، بدكف التاريخ،  
.        القاىرة، دار الرتاث
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، األعالـ ،ـ2002 خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس،الزركلي، 
 .بًنكت، دار العلم للماليٌن

، القاىرة،  تبيٌن احلقائق شرح كنز الدقائق ق، 1313الزيلعي، عثماف بن علي احلنفي،
.        دار الكتب اإلسالمي

، القاىرة،  طبقات الشافعية الكربلالسبكي، تاج الدين عبد الوىاب، بدكف التاريخ ، 
 .       دار إحياء الكتب العربية

، بًنكت، دار  أصوؿ السرخسي ىػ، 1414السرخسي، زلمد بن أمحد أبو بكر، 
 .       الكتب العلمية

 .، بًنكت، دار ادلعرفة، ادلبسوطق1414السرخسي، زلمد بن أمحد بن أيب سهل، 

الربىاف يف معرفة عقائد    ـ، 1996السكسكي، عباس بن منصور الرتياين أبو الفضل،
 .، األردف، مكتبة ادلنار       أىل األدياف

، القاىرة، دار الفكر  تاريخ الشعوب اإلسالميةسليماف، عبد العزيز، بدكف التاريخ، 
 .       العريب

، دمشق، دار  شرح فتح القديرالسيواسي، زلمد بن عبد الواحد، بدكف التاريخ، 
 .       الفكر

 التفسًن،  التحبًن يف علمق، 1403السيوطي، عبد الرمحن بن كماؿ أيب بكر، 
 .       الرياض، دار العلـو

، ادلدينة  اإلتقاف يف علـو القرآفق، 1426السيوطي، عبد الرمحن بن كماؿ أيب بكر، 
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.         ادلنورة، رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف

،  ، األـ ق1410الشافعي، زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع القرشي، 
 .      بًنكت، دار ادلعرفة

،  مغىن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ىػ، 1418الشربيين، زلمد بن اخلطيب، 
 .       بًنكت، دار ادلعرفة

، بًنكت، مؤسسة  اإلماـ الشوكاين حياتو ك فكرهالشرجي، عبد الغين، بدكف التاريخ،  

 .       الرسالة

، ادللل  ـ1993الشهرستاين، زلمد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد أبو الفتح، 
 .، بًنكت، دار ادلعرفة       كالنحل

،  إرشاد الفحوؿ إىل حتقيق احلق من علم األصوؿق، 1421الشوكاين، محد بن علي، 
 .       الرياض، دار الفضيلة

،  الفتح الرباين من فتاكل اإلماـ الشوكاينالشوكاين، زلمد بن على، بدكف التاريخ، 
 .       صنعاء، مكتبة اجليل اجلديد

، بًنكت، دار ابن  أدب الطلب كمنتهى األربق، 1419الشوكاين، زلمد بن علي، 

 (سنخة الشاملة موافق للمطبوع  ).        حـز

، بًنكت، دار  نيل األكطار شرح منتقى األخبار ق، 1427الشوكاين، زلمد بن علي، 
 .       ابن اجلوزم
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،  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابعالشوكاين، زلمد بن علي، بدكف التاريخ، 
 .       القاىرة، دار الكتاب اإلسالمي

،حتقيق عاصم علي،   التحف يف مذاىب السلف ىػ،1409،الشوكاين، زلمد بن علي
 .       طنطا، القاىرة، دار الصحابة للرتاث

، رلمع األهنر يف    ق1078شيخ زادة، عبد الرمحن بن زلمد بن سليماف احلنفي، 
 .، بًنكت، دار الكتب العلمية       شرح ملتقى األخبار

التنبيو يف الفقة  الشًنازم، إبراىيم بن علي بن يوسف أبو اسحاؽ، بدكف التاريخ، 
 .، بًنكت، دار عامل الكتب       الشافعي

، دمشق، دار  اللمع يف أصوؿ الفقوق، 1416الشًنزم، إبراىيم بن علي أبو إسحاؽ،
.        ابن كثًن

ق، حكم انتفاع ادلرهتن بالرىن، الرياض، مكتبة  1427صاحل، عبد الرحيم يعقوب، 
 .       الرشد

الركضة الندية  صديق، زلمد بن حسن خاف بن علي احلسيين القنوجي، بدكف التاريخ، 
 .، مصر، إدارة الطباعة ادلنًنية       شرح الدرر البهية

اجملددكف يف اإلسالـ من القرف األكؿ إىل  الصعيدم، عبد ادلتعاؿ، بدكف التاريخ،  

 .، القاىرة، كلية اآلداب كمطبعتها باجلماميز       القرف الرابع عشر

، القاىرة،  تصحيح التصحيف كحترير التحريف ىػ، 1407الصفدم، خليل بن أيبك، 
 .       مكتبة اخلاجني
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  سبل السالـ شرح بلوغ ادلراـ، ق، 1415الصنعاين، زلمد بن امساعيل األمًن اليمين، 
 .       بًنكت، دار ادلعرفة

نيل الوطر  من تراجم رجاؿ اليمن يف   الصنعاين، زلمد بن زلمد زبارة ، بدكف التاريخ، 
 .، صنعاء، مركز الدراسات كاألحباث اليمينية       القرف الثالث عشر

،  ادلعجم الكبًنالطرباين، سليماف بن أمحدىنب أيوب بن مطًن اللخمي، بدكف التاريخ، 
 .       القاىرة، مكتبة ابن تيمية

،   جامع البياف عن تأكيل القرآفـ، 2001الطربم، زلمد بن جرير أبو جعفر، 
.        القاىرة، دار ىجر

تفسًن الطربم، جامع البياف عن    الطربم، زلمد بن جرير أبو جعفر، بدكف التاريخ،  
 .، القاىرة، مكتبة ابن تيمية       تأكيل القرآف

شرح معاين   ق، 1414الطحاكم، أمحد بن زلمد بن سالمة بن احلجرم ادلصرم،
 .، بًنكت، عامل الكتب       اآلثار

، بًنكت، دار  مناىل العرفاف يف علـو القرآف ق، 1415عبد العظيم، زلمد الزرقاين،
 .       الكتاب العريب

، دمشق، دار  مائة عاـ من تاريخ اليمن احلديثىػ، 1405عبد اهلل، حسٌن العمرم، 
 .        الفكر

موسوعة أحاديث     ق، 1431كزلمد مهاـ عبد الرحيم،, عبدالرحيم، مهاـ سعيد
 .  ، الرياض، دار الكوثر       ادلعامالت

 .، الدماـ، دار ابن اجلوزمالشرح ادلمتعق، 1422العثيمٌن، زلمد بن صاحل، 
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، دراسة يف فقهو  اإلماـ الشوكاين رائد عصره ق، 1411العمرم، حسٌن بن عبد اهلل، 
 .       كفكره، بًنكت، دار الفكر ادلعاصر

ق، عمدة القارئ شرح صحيح  1421العيين، أبو زلمد زلمود بن أمحد بدر الدين، 
 .       البخارم، بًنكت، دار الكتب العلمية

ادلستصفى من علم    ،الغزايل، أبو حامد زلمد بن زلمد أبو حامد، بدكف التاريخ
 .محزة زىًن حافظ، اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة. ، بتحقيق د       األصوؿ

، بدكف  كتاب العٌنالفراىدم، اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن، بدكف التاريخ، 
 .        الناشر

ادلصباح ادلنًن    الفيومي، أمحد بن زلمد بن علي احلموم، أبو العباس، بدكف التاريخ، 
 .، بًنكت، ادلكتبة العلمية       يف غريب الشرح الكبًن

القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ادلالكي، بدكف  
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع ). ، الرياض، دار عامل الكتبالفركؽ       التاريخ،  

ق،  1994القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، 
 .  ، بًنكت، دار الغرب اإلسالميالذخًنة      

ادلفهم دلا أشكل من     ىػ، 1417القرطيب، أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراىيم،
 .، بًنكت، دار ابن كثًن       تلخيص كتاب مسلم

 بدائع الصنائع يف ترتيب      ق،1406الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، 
 .، بًنكت ، دار الكتب العلمية       الشرائع
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،  أقاكيل الثقات يف تأكيل أمساء الصفاتق،  1406الكرمي، مرعى بن يوسف، 
 .       بًنكت، مؤسسة الرسالة

احلاكم الكبًن  ق، 1414ادلاكردم، أبو احلسن على بن بن زلمد بن حبيب البصرم، 
 .بًنكت، دار الكتب العلمية       

 .، بًنكت، دار ابن حـزأصوؿ الفقو ادليسرق، 1429زلمد، شعباف أمساعيل،

،  بيع الغرر ك أثره يف العقود يف الفقو اإلسالميىػ، 1410زلمد، صديق الضرير، 
 .       بًنكت، دار اجليل

منهج التوفيق كالرتجيح بٌن سلتلف ـ، 1998زلمد، عبد اجمليد إمساعيل السوسوة،
 .، األردف، دار النفائس        احلديث كأثره يف الفقو اإلسالمي

 .دار الكلمة-، صنعاءدكلة اذلادم ك فكرهزلمد، علي زيد، بدكف التاريخ، 

اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من    ىػ، 1375ادلرداكم، أيب احلسن علي بن سليماف، 
 .، الكويت، دار إحياء الرتاث العريب       اخلالؼ

، بًنكت، مؤسسة  هتذيب الكماؿق، 1403ادلزم، مجاؿ الدين أبو احلجاج يوسف، 
 .       الرسالة

،    هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ىػ،1403،ادلزم، محاؿ الدين أبو احلجاج يوسف
 .       بًنكت، مؤسسة الرسالة

،   شرح التلويح على التوضيحمسعود، سعد الدين بن عمر التفتازاين، بدكف التاريخ، 
 .       بًنكت، دار الكتب العلمية
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مواىب اجلليل لشرح سلتصر     ق، 1412ادلغريب، زلمد بن زلمد بن عبد الرمحن،
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ). ، دمشق، دار الفكر       اخلليل

،  درر احلكاـ شرح غرر األحكاـمال خسرك، زلمد بن فراموز بن علي، بدكف التاريخ، 
 .       الكويت، دار إحياء الكتب العربية 

اللباب يف اجلمع   ق،  1414ادلنبجي، علي بن أيب حيٍن زكريا بن مسعود األنصارم،
. (نسخة الشاملة موافق للمطبوع ). ، دمشق، دار القلم       بٌن السنة كالكتاب

،   مسند أيب يعلى ىػ،1404ادلوصلي، أمحد بن علي بن ادلثىن أبو يعلى ادلوصلي، 
 (نسخة الشاملة موافق للمطبوع  ).        دمشق، دار ادلأموف للرتاث

إركاء الغليل يف ختريج األحاديث منار  ق، 1399ناصر الدين، زلمد األلباين، 
. ، بًنكت، ادلكتب اإلسالمي       السبيل

، بًنكت، ادلكتب  صحيح اجلامع الصغًنق، 1408ناصر الدين، زلمد األلباين، 
.        اإلسالمي

، الرياض، دار   سلسلة األحاديث الضعية ق،1412ناصر الدين، زلمد األلباين، 
 .       ادلعارؼ

، الرياض، مكتبة  صحيح سنن أيب داكدق، 1419ناصر الدين، زلمد األلباين،
.        ادلعارؼ

. ، بدكف الناشر حاشية الركض ادلربع ق،1397النجدم، عبد الرمحن بن زلمد، 

اجملتىب من   ق ، 1406النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، 
 .، حلب، مكتب ادلطبوعات اإلسالميةالسنن الصغرل=        السنن 
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، بًنكت،  السنن الكربلق، 1421النسائي، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، 
.        مؤسسة الرسالة

الفواكو   ق،  1415النفركم، أمحد بن غاًل بن سامل شهاب الدين األزىرم ادلالكي، 
 .، دمشق، دار الفكر        الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القًنكاين

، الرياض، مكتبة   ادلهذب يف علم أصوؿ الفقو ادلقارف ىػ، 1420منلة، عبد الكرمي، 
 .       الرشد

، ادلطبعة    صحيح مسلم بشرح النوكم ق،1347النوكم، حيي بن شرؼ أبو زكريا، 
 .       ادلصرية باألزىر

، الرياض، دار عامل   ركضة الطالبٌن ق،1423النوكم، حيٍن بن شرؼ أبو زكريا، 
 .       الكتب

، جدة، مكتبة   اجملموع شرح ادلهذبالنوكم، حيٍن بن شرؼ أبو زكريا، بدكف التاريخ، 
 .       اإلرشاد

. ، القاىرة، مكتبة القدسياجملمع الزكائدىػ ، 1414اذليثمي، أبو بكر اذليثمي، 

،  كشف األستار عن زكائد البزارق،  1399اذليثمي، علي بن أيب بكر بن سليماف،
.        بًنكت، مؤسسة الرسالة

، صنعاء، مكتبة  تاريخ اليمنالواسعي، الواسع بن حيٍن الواسعي، بدكف التاريخ، 
 .       السلفية
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  الدكرة العلمية . ب
ق، البيع بادلزايدة، رللة رلمع الفقو اإلسالمي، الدكرة  1415ادلختار، زلمد السالمي، 

. 170 – 139 / 2 ىػ، 1415       الثامنة، العدد الثامن، 

، رللة رلمع الفقو اإلسالمي،  بيع التقسيطق، 1410عبد اللطيف، صاحل الفرقود، 
. 201- 193/ 1       الدكرة السادسة ، العدد السادس، 

 142. ، ص قرارات ك توصيات رلمع الفقو اإلسالميالليفة، عبد اخلالق،

الرسائل العلمية . ج

، رسالة ماجستًن   بيع التقسيط كأحكاموـ، 2003 الرتكي، سليماف بن تركي الرتكي، 
.        منشورة، الرياض، الدراسات العليا جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية

  ، رسالة دكتورة غًن اإلماـ الشوكاين مفسراق، 1400حسٌن، زلمد الغمارم، 
. منشورة، مكة ادلكرمة، قسم الدراسات العليا الشرعية، جامعة أـ القرل       

، رسالة ماجستًن   الشوكاين كمنهجو يف نيل األكطارق، 1411أمحد، خالد اخلطيب، 
.        غًن منشورة، مكة ادلكرمة، قسم الدراسات العليا، جامعة أـ القرل

، رسالة الدكتورة،   منهج اإلماـ الشوكاين يف العقيدةق، 1412نسموؾ، عبد اهلل، 
.        ادلدينة ادلنورة، قسم الدراسات العليا، جامعة اإلسالمية

ق، تأكيل الفقهاء يف الفركع الفقهية، يف الطهارة، الصالة،  1433سابوترا، رفقي، 
، رسالة ماجستًن غًن منشورة، سوراكرتا، قسم الدراسات العليا جامعة          الصـو

       احملمدية سوراكرتا 
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