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 ﴿ فهرس المصادر والمراجع ﴾
 

شرح وتعليق حممد ناصر الدين  شرح العقيدة الطحاويةه. 1403ابن أيب العز. 
 األلباين. بريوت : املكتب اإلسالمي 

النهاية م . 1979 -هـ 1399ابن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري . 
 . بريوت : املكتبة العلمية . يف غريب احلديث واألثر

 فتاوى ابن الصالح ابن الصالح , عثمان بن عبد الرمحن, 
خمتصر ه .  1420ابن النجار , حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي . 

 . دار األرقم . التحرير يف أصول فقه
م. 1983 -هـ 1403ابن أمري حاج, أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن حممد, 

 علمية. . دار الكتب الالتقرير والتحبري
اإلحكام يف أصول ه.  1404علي بن أمحد بن حزم أبو حممد. بن حزم , ا

 القاهرة : دار احلديث. األحكام.
 –ه 1390 .أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوريابن خزمية , 
   املكتب اإلسالميبريوت : صحيح ابن خزمية.  م . 1970

معجم م. 1979 -هـ 1399ابن فارس أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا. 
 بريوت : دار الفكر.  مقاييس اللغة. 

 -هـ 1420ابن كثري , أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي. 
 . دار طيبة للنشر والتوزيع .  تفسري القرآن العظيمم. 1999

. بريوت , لسان العربور األفريقي املصري , ابن منظور , حممد بن مكرم بن منظ
 دار صادر.

قطف الثمار بآخر ما حدث به أبو األمساء املصري عطية صدقي سامل عودة, 
 ه( 1422)اليمن, دار اآلثار  شيخنا األلباين من أخبار
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دار الكتاب سنن أيب داود . بريوت : سليمان بن األشعث السجستاين .  أبو داود ,
 العريب

.  الشريعةم. 1196-ه1418اآلجري , أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل . 
 الرياض : دار الوطن 

املسائل الفقهية اليت خالف فيها األلباين مجهور   أريس موناندر رسالة ماجسرت بعنوان
 . سوراكرتا , جامعة احملمدية سوراكتاالفقهاء

.  أصول الفقه للمبتدئنيالواضح يف ه . 1403األشقر , حممد يب سليمان . 
 الكويت : الدار السلفية.

.  متام املنة يف التعليق على فقه السنةهـ . 1309األلباين , حممد ناصر الدين .  
 دار الراية . –املكتبة اإلسالمية 

مناسك احلج والعمرة يف الكتاب والسنة ه. 1397األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . عمان : املكتبة اإلسالمية.ناس هبا من البدعوآثار السلف وسرد ما أحلق ال

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث م. 1980 –ه 1405األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . بريوت : املكتب اإلسالمي.  منار السبيل

. بريوت :  آداب الزفاف يف السنة املطهرةه . 1409األلباين , حممد ناصر الدين . 
 املكتب اإلسالمي.

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ه. 1413األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . الرياض : مكتبة املعارف .  فقهها وفوائدها

األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد  ه.1420أللباين , حممد ناصر الدين . ا
 . الرياض : مكتبة املعارف. اجلامعة

الرياض : مكتبة  الرتاويح . . صالة ه1421األلباين , حممد ناصر الدين . 
 املعارف. 

   دار الصّديق.صحيح األدب املفرد . ه. 1421أللباين , حممد ناصر الدين . ا
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احلديث حجة بنفسه يف العقائد ه . 1425أللباين , حممد ناصر الدين . ا
 الرياض : مكتبة املعارف .  واألحكام

ى اهلل عليه وسلم كما رواها حجة النيب صله. 1499أللباين , حممد ناصر الدين . ا
 . بريوت : املكتب اإلسالمي .عنه جابر رضي اهلل عنه

صفه صاله النىب من التكبري اىل التسليم  م. 1996األلباين , حممد ناصر الدين . 
 . الرياض : مكتبة املعارف . كأنك تراها

 فهرس . . غري امل دفاع عن احلديث النبوي والسريةاأللباين , حممد ناصر الدين . 
. اإلسكندرية : نور  صحيح وضعيف سنن أيب داودحممد ناصر الدين . أللباين , ا

 اإلسالم ألحباث القرآن والسنة . 
 . غري مفهرس قيام رمضانأللباين , حممد ناصر الدين . ا
. الرياض :  حتذير الساجد من اختاذ القبور املساجدأللباين , حممد ناصر الدين : ا

 املكتب اإلسالمي
الكويت : الدار  منزلة السنة يف اإلسالم.ه. 1404أللباين , حممد ناصر الدين. ا

 السلفية .
. بريوت :  صحيح اجلامع الصغري وزيادته ه.1408أللباين , حممد ناصر الدين. ا

 املكتب اإلسالمي.
سلسلة االحاديث الضعيفة واملضوعة وأثرها ه. 1412حممد ناصر الدين.  األلباين ,

 . الرياص : مكتبة املعارف.  على األمةالسيء 
. عمان : املكتبة جلباب املرأة املسلمةه. 1413األلباين , حممد ناصر الدين. 

 اإلسالمية . 
 . مكتبة الدليل .  حترمي آالت الطربه. 1416أللباين , حممد ناصر الدين. ا
وت : بري ضعيف اجلامع الصغري وزيادته. ه. 1404أللباين حممد ناصر الدين . ا

 املكتب اإلسالمي .
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الثمر املستطاب يف فقه السنة  ه.1422حممد ناصر الدين األلباين . األلباين 
 . الكويت : مؤسسة الغراس  والكتاب

أصل صفة صالة النيب صلى م.   2006 -هـ  1427األلباين حممد ناصر الدين. 
 . الرياض : مكتبة املعارف .  اهلل عليه وسلم

  ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصارياألنصاري , عبد األول , 
اجلامع  .م1987 –ه 1407. حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري , 

 الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه.
 دار الشعب.القاهرة : 

. الدمام :  . شرح السنة ه 1408ن بن علي بن خلف. لربهباري , أبو حممد احلسا
 دار القيم

جامع ه. 1429لبغدادي , ابن رجب أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين . ا
 . بريوت : دار ابن كثري.  العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم

 معامل التنزيل . م . 1997 -هـ  1417أبو حممد احلسني بن مسعود . البغوي , 
 دار طيبة.

البيهقي , وأمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين, أبو بكر , 
 . املكتبة الشاملةاملدخل إىل السنن الكربى 

االنتصار  . م1996. أبو املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار بن أمحد لتميمي , ا
 .كتبة أضواء املنار م : املدينة املنورة.  ألصحاب احلديث

مؤسسة  : بريوت.  حترير علوم احلديث . م1996.  جلديع , عبد اهلل بن يوسفا
 .الريان 

 –ه 1395اجلوزية , حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن قيم . 
 دار املعرفة.. بريوت :  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. م1975
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 –ه 1418.  أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن قيماجلوزية , حممد بن أيب بكر 
  .دار العاصمة :الرياض .  الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة . م1998

إعالم م. 1973. حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل بن قيم جلوزية , ا 
  .دار اجليل: بريوت .  املوقعني عن رب العاملني

 -هـ 1415اجلوزية , حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم 
  .مؤسسة الرسالة  :بريوت .  زاد املعاد يف هدي خري العباد .  م1994

معامل أصول الفقه عند أهل السنة  .ه1427. جليزاين , حممَّد بن حَسني بن َحسن ا
 .دار ابن اجلوزي :القاهرة .  واجلماعة

سنة الرتك وداللتها على األحكام  .ه1431.  حممَّد بن حَسني بن َحسناجليزاين , 
 .دار ابن اجلوزي  :الرياض .  الشرعية

املستدرك  . م1990-ه1411. احلاكم النيسابوري حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل 
 .دار الكتب العلمية :بريوت .  على الصحيحني
  . غري املفهرش. املكتبة الشاملة.  طهرةامل اهتمام احملدثني بالسنةاخلشوعي , حممد , 

. الكفاية يف علم الرواية .خلطيب البغدادي , أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر ا
 .املكتبة العلمية  :املدينة املنورة 

السنة الرتكية مفهومها, حجيتها وأثرها واألسئلة الواردة  .اخلليل , حيىي بن أبراهيم 
 .جملة البيان :الرياض .  عليها
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن ,  الدارقطين

 مؤسسة الرسالة .. سنن الدارقطين .  دينار البغدادي
بريوت : .  سنن الدارمي ه.1407.  عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي , 

 دار  الكتاب العريب.
س األبرار ومسالك األخيار وحمالق جمال .ه1428.  الرومي , أمحد بن عبد القادر

 املدينة املنورة اجلامعة اإلسالمية..  البدع ومقاطع األشرار
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معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة  .م 1993. الرومي , يقوت احلموي 
  .دار العرب اإلسالمي:  بريوت. د. إحسان عباس  , حتقيق األديب

البحر  . م2000 -هـ 1421. الزركشي , بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل 
 .الكتب العلمية: بريوت دار .  احمليط يف أصول الفقه

املكتب اإلسالمي ودار . السنة ومكانتها عند التشريع اإلسالميالسباعي مصطفى, 
 .الوراق

غيث شرح ألفية فتح امل ه.1403. مشس الدين حممد بن عبد الرمحن  السخاوي ,
 .دار الكتب العلمية : لبنان.  احلديث

. السخاوي , حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد
 مكتبة أضواء السلف. التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر . هـ1421

دروس اإلمام األلباين  .1429.  السدحان, عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل
 .دار التوحيد للنشر :  الرياض ومواقف وعرب

تيسري الكرمي  .م 2000-هـ 1420. السعدي , عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل
 .مؤسسة الرسالة  :بريوت .  الرمحن يف تفسري كالم املنان

. أصول الفقه الذي ال يسع الفقيَه جهلُه ه.1426. عياض بن نامي  , السلمي
 .دار التدمرية  :الرياض 

.  تدريب الراوي يف شرح تقريب النوويالسيوطي , عبد الرمحن بن أيب بكر , 
  . مكتبة الرياض احلديثة : الرياض

 .مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة .ه1399 .لسيوطي , عبد الرمحن بن أيب بكر ا
 .املدينة املنورة اجلامعة اإلسالمية 

 .غري مفهرس.  االعتصام. لشاطيب , إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ا
 .م1997هـ/ 1417 . الشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي

 .دار ابن عفان . املوافقات
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 .دار الكتب العلمية .  الرسالةلشافعي , حممد بن إدريس , ا
 .دار املعرفة :بريوت .  األم . ه1393. حممد بن إدريس أبو عبد اهلل  لشافعي ,ا

. وبل الغمام على شفاء األوام .هـ1416. الشوكاين , حممد بن علي الشوكاين 
 .مكتبة ابن تيمية  :القاهرة 

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من الشوكاين , حممد بن علي بن حممد , 
 . املكتبة الشاملة . غري املفهرس. علم التفسري

نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح  .حممد بن علي بن حممد لشوكاين , ا
 .إدارة الطباعة املنريية. منتقى األخبار 

. أصول السنة .ه1411. أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين لشيباين , ا
 .دار املنار  :اخلرج السعودية 

 1998هـ ـ 1419ز أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسدالشيباين 
 عامل الكتب:  بريوت. مسند أمحد بن حنبل .م

 :القاهرة .  حياة األلباين آثاره وثناء العلماء عليه .ه1407. الشيباين حممد إبراهيم
 .مكتبة السداوي

. احلليم بن تيمية احلراين شيخ اإلسالم , تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد
 ت أنور الباز وعامر اجلزار. دار الوفاء .  جمموع الفتاوى  م2005 -ه 1426

القواعد واملسائل احلديثية املختلف فيها  .الصاعدي , أمرية بنت علي بن عبد اهلل 
  . جامعة أم القرى.  بني احملدثني وبعض األصوليني

دار القاهرة : . املعجم األوسط  ه.1415 .أمحدأبو القاسم سليمان بن ,  الطرباين
 .احلرمني

  .دار هجر.  جامع البيان يف تفسري آي القرآن .لطربي , أبو جعفر حممد بن جريرا
بريوت .  مصنف عبد الرزاقه.  1403 .أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ,  

  . املكتب اإلسالمي: 
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 دار الوفاء  . حجية السنةم . 1987 – ه1407. عبد الغين عبد اخلالق 
تبيني العجب مبا ورد يف فضل لعسقالين ,  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ,  ا

 . غري املفهرس . رجب
 .م1989 - ه1409 .أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ابن حجرلعسقالين , ا

  .العلميةدار الكتب :  لبنان. التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري
 .م2000-هـ1421. العسقالين , أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ابن حجر

  .مطبعة الصباح : دمشق.  نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر
النكت على  . العسقالين , أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر 

املدينة املنورة, عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية, . كتاب ابن الصالح 
 .اململكة العربية السعودية

فتح الباري شرح  .ه1379. لعسقالين , أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ا
 .دار املعرفة  : بريوت.  صحيح البخاري

 – ه1407. العالئي , أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي 
  .عامل الكتب : بريوت.  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل م.1986

  .بدون الناشر.  املنهج السلفي عند الشيخ األلباين . عبد املنعم سليم وعمر 
 .املستصفى يف علم األصول .م1997-ه1317. لغزايل, أبو حامد حممد بن حممدا

 .مؤسسة الرسالة  :بريوت 
  .دار اإلمام النووي .إرغام املبتدع .الغماري , عبد اهلل بن الصديق 

املكتبة . قواعد التحديث يف فنون مصطلح احلديث .مجال الدينحممد لقامسي, ا
  .الشاملة

. حتقيق حممد ناصر الدين األلباين املسح على اجلوربني .القامسي , حممد مجال الدين 
 .املكتب اإلسالمي : بريوت
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 -هـ  1410. القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء 
  .بدون الناشر دة يف أصول الفقهالع . م 1990

جامع بيان  .ه1424. القرطيب , ابن عبد الرب أيب عمر يوسف بن عبد اهلل النمري
 .دار ابن حزم  -مؤسسة الريان .  العلم وفضله رقم احلديث

 .م 1964 -هـ 1384. القرطيب , أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
  .دار الكتب املصرية :هرة القا. اجلامع ألحكام القرآن

. م2005-ه1425. املواهب اللدنية باملنح احملمديةالقسطالين , أمحد بن حممد , 
 .املكتب اإلسالمي  :بريوت 

اجلامع الصحيح املسمى . أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلمالقشريي , 
 دار األفاق اجلديدة -دار اجليل . بريوت : صحيح مسلم

شرح أصول اعتقاد  ه.1402. القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصورالاللكائي, أبو 
 دار طيبة . الرياض : أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة

 .مكتبة دار احلديث. مع شيخنا حممد ناصر الدين األلباينعلي حسن , حلليب , ا
 سلطان آل هنيانمؤسسة زايد بن .  املوطأ . م2004 -هـ 1425. مالك بن أنس 

مقدمة حتفة األحوذي شرح املباركفوري أبو العلي حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم , 
  .دار الفكر.  جامع الرتمذي

 )بدون الناشر(  فضل اتباع السنة .حممد بن عمر بن بازمول
كلية القنون . احلديث الضعيف وحكم روايته والعمل بهحممد رأفت سعيد 

 .جبامعة قطر قسم التفسري واحلديث والدراسات اإلسالمية
التحبري  .م2000-هـ1421. املرداوي عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان 

 .مكتبة الرشد  : السعودية.  شرح التحرير يف أصول الفقه
 .املكتبة الشاملة.  حتقيق معىن السنة .الندوي, سليمان اهلندي
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اإلمام األباين يف تقرير توحيد  جهود .  م 2010. النصر , وليد بن حممد بن سيف
 دار منار التوحيد للنشر  :املدينة املنورة . العبادة

شرح صحيح مسلم املنهاج  .ه 1392. النووي , أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري 
 .دار إحياء الرتاث العريب  :بريوت  بن حجاج

 املكتبة الشاملة .اجملموع شرح املهذب, النووي , حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف
ذم الكالم  .م1998-هـ 1418. أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي ,
 .مكتبة العلوم واحلكم  :املدينة املنورة . وأهله

 العمل باحلديث الضعيف اليافعي , عبد الفتاح صاحل القديس اليافعي , 
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