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فهرس المراجع
1-1أبجد العلوم :ملحمد صديق خان ِ
الق َّنوجي ،النارش :دار ابن حزم ،الطبعة :األوىل،
1423هـ2002 -م.

2-2إحتاف اجلامعة بام جاء يف الفتن واملالحم وأرشاط الساعة :حلمود بن عبد اهلل
التوجيري ،النارش :دار الصميعي ،الرياض ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ.

3-3إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة :أمحد بن أيب بكر البوصريي ،حتقيق :دار
املشكاة للبحث العلمي ،النارش :دار الوطن ،الرياض ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ.

4-4أحاديث معلة ظاهرها الصحة :ملقبل بن هادي الوادعي ،النارش :دار اآلثار ،اليمن،
الطبعة :الثانية1421 ،هـ.

البستي،
5-5اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان :ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان ُ
ترتيب :األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،النارش:
مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة :األوىل1408 ،هـ 1988 -م.

6-6أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار :ملحمد بن عبد اهلل بن أمحد األزرقي ،حتقيق:
رشدي الصالح ملحس ،النارش :دار األندلس  -بريوت.

7-7اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة :ملحمد صديق خان ِ
الق َّنوجي ،حتقيق:
مسعد عبد احلميد السعدين ،النارش :مكتبة القرآن ،القاهرة ،الطبعة :بدون.

8-8إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري :ألمحد بن حممد القسطالين ،النارش :املطبعة
الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،هـ.

9-9إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه :إلسامعيل بن عمر ابن كثري ،حتقيق :هبجة
يوسف أبو الطيب ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ.

1010أساس البالغة :ملحمود بن عمر الزخمرشي ،حتقيق :حممد باسل عيون السود،
النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ 1998 -م.
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1111االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار :ليوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب،
حتقيق :سامل حممد عطا ،وحممد عيل معوض ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة :بدون2000 ،م.

1212األسامء والصفات :ألمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :عامد الدين أمحد حيدر،
النارش :دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ.

1313األسئلة الفائقة باألجوبة الالئقة :ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،حتقيق :حممد
إبراهيم حفيظ الرمحن ،النارش :الدار السلفية ،اهلند ،الطبعة :األوىل1410 ،هـ.

1414اإلشاعة ألرشاط الساعة :ملحمد بن عبد الرسول الربزنجي ،حتقيق :موفق فوزي
اجلرب ،النارش :دار النمري ،دار اهلجرة ،دمشق ،الطبعة :الثانية1416 ،ه 1995 -م.

1515أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :ملحمد األمني الشنقيطي ،النارش :دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة :بدون1415 ،هـ 1995 -م.

1616إعالم املوقعني عن رب العاملني :ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد
عبد السالم إبراهيم ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ
1991-م.

1717األنوار الكاشفة ملا يف كتاب (أضواء عىل السنة) من الزلل والتضليل واملجازفة:
لعبد الرمحن بن حييى اليامين ،النارش :عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة :بدون1406 ،هـ
1986 -م.

1818اإليامن :ملحمد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن َم ْندَ ه ،حتقيق :عيل بن حممد بن
نارص الفقيهي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ.

1919البحر الزخار :ألمحد بن عمرو البزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،النارش:
مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.

2020البدء والتاريخ :ألمحد بن سهل البلخي ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة :األوىل1417 ،هـ.
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2121البداية والنهاية :إلسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتكي ،النارش :دار هجر ،الطبعة :األوىل1418 ،هـ 1997 -م.

2222بذل املاعون يف فضل الطاعون :ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،حتقيق :كيالين
حممد خليفة ،النارش :دار الكتب األثرية ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ.

2323بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من القائلني
باحللول واالحتاد :ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :موسى الدويش ،النارش:
مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة :الثالثة1415 ،هـ 1995 -م.

2424البلدانيات :ملحمد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي ،حتقيق :حسام بن حممد
القطان ،النارش :دار العطاء  -السعودية الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2001 -م

الزبيدي،
حممد بن عبد الرزّ اق َّ
ملحمد بن ّ
2525تاج العروس من جواهر القاموسّ :
حتقيق :جمموعة من املحققني ،النارش :دار اهلداية ،الطبعة :بدون.

2626التاريخ الكبري :ملحمد بن إسامعيل البخاري ،النارش :دائرة املعارف العثامنية،
حيدر آباد  -الدكن ،طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.

2727تاريخ بغداد :ألمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،النارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة :بدون.

2828تاريخ مدينة دمشق :لعيل بن احلسن بن عساكر ،حتقيق :عمر بن غرامة العمروي،
النارش :دار الفكر ،الطبعة :بدون1415 ،هـ.

2929حتذير ذوي ِ
الف َطن من عبث اخلائضني يف أرشاط الساعة واملالحم والفتن :ألمحد
بن إبراهيم بن أيب العينني ،النارش :مكتبة ابن عباس ،مرص ،الطبعة :بدون.

3030حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي :ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفوري ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :بدون.
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3131التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة :ملحمد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي،
حتقيق :الصادق بن حممد بن إبراهيم ،النارش :مكتبة دار املنهاج ،الرياض ،الطبعة:
األوىل1425 ،هـ.

3232الرتغيب والرتهيب :لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،حتقيق :حممد السيد،
النارش :دار الفجر للرتاث ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ.

3333تفسري القرآن العظيم :إلسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة،
النارش :دار طيبة ،الرياض :الثانية 1420هـ.

3434تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم :ملحمد بن فتوح بن عبد اهلل
امليورقي ِ
احلميدي ،حتقيق :زبيدة حممد سعيد عبد العزيز ،النارش :مكتبة السنة،
القاهرة ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1995 -م.

3535تلخيص كتاب العلل املتناهية :ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،حتقيق :يارس
إبراهيم حممد ،النارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ

3636التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :ليوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ،حتقيق:
مصطفى بن أمحد ،وحممد عبد الكبري ،النارش :مؤسسة قرطبة ،مرص ،الطبعة :بدون.

3737هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار (مسند عمر) :ملحمد بن
جرير الطربي ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،النارش :مطبعة املدين ،القاهرة ،الطبعة:

بدون.

3838هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي ،حتقيق:
بشار عواد معروف ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،هـ
1980 -م.

3939هتذيب اللغة :ملحمد بن أمحد األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب،
النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.
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4040التيسري برشح اجلامع الصغري :ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،النارش :مكتبة اإلمام
الشافعي ،الرياض ،الطبعة :الثالثة1408 ،هـ 1988 -م.

4141الثقات :ملحمد بن حبان البستي ،النارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1393 ،هـ.
4242اجلامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) :ملعمر بن راشد ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،النارش :املجلس العلمي بباكستان ،وتوزيع املكتب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة :الثانية 1403 ،هـ.

4343جامع البيان يف تأويل آي القرآن (تفسري الطربي) :ملحمد بن جرير الطربي،
حتقيق :حممود شاكر وأمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
1420هـ.

4444اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي) :ملحمد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :بدون.

4545اجلامع الصحيح :ملحمد بن إسامعيل البخاري ،النارش :دار الشعب ،القاهرة،
الطبعة :األوىل 1407 ،هـ 1987 -م.

4646جامع املسائل :ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :حممد عزير شمس ،إرشاف:
بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،النارش :دار عامل الفوائد ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.

4747اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) :ملحمد بن أمحد القرطبي ،حتقيق :أمحد
الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،النارش :دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية،

1384هـ.

4848اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :ألمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي،
حتقيق :حممود الطحان ،النارش :مكتبة املعارف ،الرياض.

4949اجلرح والتعديل :لعبدالرمحن بن حممد ابن أيب حاتم الرازي ،النارش :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل1371 ،هـ.
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5050مجهرة اللغة :ملحمد بن احلسن ابن دريد األزدي ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي،
النارش :دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة :األوىل1987 ،م.

5151اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين،
حتقيق :عيل بن حسن بن نارص ،وعبد العزيز العسكر ،ومحدان احلمدان ،النارش:
دار العاصمة ،السعودية الطبعة :الثانية1419 ،هـ1999 ،م.

5252حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل :ملحمد عبد اهلادي السندي ،حتقيق :نور
الدين طالب ،النارش :وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األوىل،
1428هـ 2008 -م.

5353احلاوي للفتاوي :لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،النارش :دار الفكر للطباعة
والنرش ،بريوت ،الطبعة :بدون1424 ،هـ  2004 -م.

5454حرب املياه غري املعلنة بني العراق ودول اجلوار :دراسة للدكتور حازم اللهيبي.
5555حلية األولياء وطبقات األصفياء :أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،النارش:
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1405 ،هـ.

5656اخلراج :ليحيى بن آدم بن سليامن القريش ،النارش :املطبعة السلفية ومكتبتها،
الطبعة :الثانية1384 ،هـ.

5757دائرة معارف القرن العرشين :ملحمد فريد وجدي ،النارش :دار املعرفة ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة :الثالثة1971 ،م.

5858دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة :ألمحد بن احلسني البيهقي ،النارش:
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1405 -هـ.

5959الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج :لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
حتقيق :أيب إسحاق احلويني األثري ،النارش :دار ابن عفان ،اخلرب ،الطبعة :األوىل،
 1416هـ 1996 -م.
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6060الرساج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج :لصديق حسن
خان ،حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري وآخرين ،النارش :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :بدون.

6161سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :ملحمد نارص الدين
األلباين ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل.

6262سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة :ملحمد نارص الدين
األلباين ،النارش :دار املعارف ،الرياض ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ 1992 -م.

6363سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة :ملحمد نارص الدين
األلباين ،النارش :دار املعارف ،الرياض ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ 1992 -م.

6464سنن ابن ماجه :ملحمد بن يزيد القزويني ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش:
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :بدون.

6565سنن أيب داود :لسليامن بن األشعث السجستاين األزدي ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،النارش :دار الفكر ،الطبعة :بدون.

6666السنن الصغرى للنسائي (املجتبى من السنن) :ألمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق:
عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :الثانية،
1406هـ 1986 -م.

6767سنن النسائي برشح السيوطي وحاشية السندي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث
اإلسالمي ،النارش :دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :بدون1420 ،هـ.

6868السنن الواردة يف الفتن وغوائلها والساعة وأرشاطها :لعثامن بن سعيد بن عثامن
الداين ،حتقيق :رضاء اهلل بن حممد إدريس املباركفوري ،النارش :دار العاصمة،
الرياض ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ.

6969سري أعالم النبالء :ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،النارش :مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ.
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7070رشح مشكل اآلثار :ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ1494 ،م.

7171الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إلسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،النارش :دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة1407 ،هـ 1987 -م.

7272صحيح األدب املفرد :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :دار الصديق ،الطبعة:
األوىل1414 ،هـ.

7373صحيح الرتغيب :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتبة املعارف ،الطبعة:
األوىل1421 ،هـ.

7474صحيح اجلامع :حممد نارص الدين األلباين ،حتقيق :زهري الشاويش ،النارش:
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الثالثة1408 ،هـ.

7575الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني :ملقبل بن هادي الوادعي ،النارش :مكتبة
دار القدس ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ.

7676صحيح سنن ابن ماجه :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ،الطبعة :األوىل1407 ،هـ.

7777صحيح سنن أيب داود :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ.

7878صحيح سنن الرتمذي :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ.

7979صحيح مسلم مع رشحه إكامل إكامل املعلم :لأليب السنويس ،النارش :مطبعة
السعادة ،الطبعة :بدون1328 ،هـ .
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8080ضحى اإلسالم :ألمحد أمني ،النارش :األجزاء  :2-1اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،الطبعة :بدون ،اجلزء  :3مكتبة النهظة املرصية ،الطبعة السابعة.

8181الضعفاء الكبري :ملحمد بن عمرو بن موسى العقييل ،حتقيق :عبد املعطي أمني
قلعجي ،النارش :دار املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ 1984 -م.

8282الضعفاء واملرتوكون :لعيل بن عمر بن أمحد الدارقطني ،حتقيق :عبد الرحيم حممد
القشقري ،النارش :جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

8383ضعيف الرتغيب :ملحمد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتبة املعارف ،الرياض،
الطبعة :األوىل1421 ،هـ.

8484طبقات احلنابلة ، :حممد بن حممد ابن أيب يعىل ،حتقيق :عبد الرمحن بن سليامن
العثيمني ،النارش :األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام عىل تأسيس اململكة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :بدون1419 ،هـ 1999 -م.

8585عارضة األحوذي :ملحمد بن عبد اهلل بن العريب املعافري ،حتقيق :صدقي مجيل
العطار ،النارش :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :بدون1415 ،هـ 1995 -م.

8686علل احلديث :لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم الرازي ،حتقيق:
نشأت بن كامل املرصي ،النارش :الفاروق احلديثة ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
1423هـ2003 ،م.

8787عمدة القاري رشح صحيح البخاري :ملحمود بن أمحد العيني ،النارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :بدون.

8888عمر أمة اإلسالم وقرب ظهور املهدي عليه السالم :ألمني حممد مجال الدين،
النارش :املكتبة التوفيقية ،مرص ،الطبعة :بدون.

8989عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أيب داود
وإيضاح علله ومشكالته :ملحمد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،النارش :دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ.
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9090غريب احلديث :إلبراهيم بن إسحاق احلريب ،حتقيق :سليامن بن إبراهيم العايد،
النارش :جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ.

9191غريب احلديث :لعبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،حتقيق :عبد املعطي أمني القلعجي،
النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ 1985-م.

9292الفائق يف غريب احلديث واألثر :ملحمود بن عمر الزخمرشي ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،النارش :دار املعرفة ،لبنان ،الطبعة :الثانية.

9393الفتاوى الكربى :ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،النارش :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل1408 ،هـ 1987 -م.

9494فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ،حتقيق:
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،النارش :مطبعة احلكومة بمكة املكرمة ،الطبعة:
األوىل1399 ،هـ.

9595فتح الباري رشح صحيح البخاري :ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،إخراج وتصحيح :حمب الدين اخلطيب ،تعليق :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز ،النارش :دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :بدون1379 ،هـ.

9696فتح الباري رشح صحيح البخاري :لعبد الرمحن بن أمحد ابن رجب ،حتقيق:
جمموعة من املحققني ،النارش :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة النبوية ،الطبعة :األوىل،
1417هـ 1996 -م.

9797فتح املجيد رشح كتاب التوحيد :لعبد الرمحن بن حسن بن حممد آل الشيخ،
حتقيق :حممد حامد الفقي ،النارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،الطبعة :السابعة،
1377هـ 1957 -م.

9898فتح املغيث برشح ألفية احلديث :ملحمد بن عبد الرمحن السخاوي ،حتقيق :عيل
حسني عيل ،النارش :مكتبة السنة ،مرص ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
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9999الفتن واملحن بني يدي الساعة يف ضوء الكتاب والسنة :لعفاف عبد الغفور محيد،
النارش :دار عامر ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2001 -م.

10100فضائل الشام (ضمن جمموعة رسائل ابن رجب احلنبيل) :لعبدالرمحن بن رجب
احلنبيل ،حتقيق :طلعت بن فؤاد احللواين ،النارش :الفاروق احلديثة للطباعة والنرش،
القاهرة ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ.

10101فضائل الشام ودمشق :لعيل بن حممد الربعي ،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين،
النارش :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1403 ،هـ.

10102فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري :لسعيد بن عيل بن وهف القحطاين،
النارش :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،
الطبعة :األوىل1421 ،هـ.

10103فقه اللغة ورس العربية :لعبد امللك بن حممد الثعالبي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،
النارش :إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2002 -م.

10104الفوائد :لتامم بن حممد بن عبد اهلل البجيل ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي،
النارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ.

10105فيض القدير رشح اجلامع الصغري :ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،النارش :املكتبة
التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل1356 ،هـ.

10106القاموس املحيط :ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث
العرقسويس ،النارش :مؤسسة الرسالة،
يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم
ُ
بريوت ،الطبعة :الثامنة1426 ،هـ 2005 -م.

10107قوت املغتذي عىل جامع الرتمذي :لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيق:
نارص بن حممد بن حامد الغريبي ،إرشاف :سعدي اهلاشمي ،النارش :جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة :بدون1424 ،هـ.
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10108القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر :ألمحد بن حممد بن حجر املكي
اهليتمي ،حتقيق :مصطفى عاشور ،دار النـرش :مكتبة القرآن ،القاهرة1987 ،م.

10109القيامة الصغرى :لعمر بن سليامن بن عبد اهلل األشقر ،النارش :دار النفائس
للنرش والتوزيع ،األردن ،مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة :الرابعة1411 ،هـ -
1991م.

11110الكاشف عن حقائق السنن (رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح) :حلسني بن
عبد اهلل بن حممد الطيبي ،حتقيق :املفتي عبدالغفار وآخرين ،النارش :إدارة القرآن
والعلوم اإلسالمية ،باكستان ،الطبعة :األوىل.

11111الكامل يف ضعفاء الرجال :لعبداهلل بن عدي اجلرجاين ،حتقيق :حييى خمتار
غزاوي ،النارش :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :الثالثة1409 ،هـ 1988 -م.

11112كتاب الفتن :لنعيم بن محاد املروزي ،حتقيق :سمري أمني الزهريي النارش :مكتبة
التوحيد ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1412 ،هـ.

11113كشف املشكل من حديث الصحيحني :لعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي،
حتقيق :عيل حسني البواب ،النارش :دار الوطن ،الرياض ،الطبعة :بدون.

األمة األلف :لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،
11114الكشف عن جماوزة هذه ّ
حتقيق :جاسم بن حممد الياسني ،النارش :دار الدعوة ،الكويت ،الطبعة :األوىل،
1407هـ 1987 -م.

11115الكشف والبيان عن تفسري القرآن :ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي ،حتقيق:
أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظري الساعدي ،النارش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2002 -م.

11116كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه (حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه):
ملحمد بن عبد اهلادي السندي ،النارش :دار اجليل ،بريوت ،الطبعة :بدون .
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11117لسان العرب :ملحمد بن مكرم ابن منظور األنصاري ،النارش :دار صادر،
بريوت ،الطبعة :الثالثة1414 ،هـ.

11118لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف :لعبد الرمحن بن أمحد ابن رجب،
النارش :دار ابن حزم ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

11119لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة
املرضية :ملحمد بن أمحد بن سامل السفاريني ،النارش :مؤسسة اخلافقني ومكتبتها،
دمشق ،الطبعة :الثانية1402 ،هـ 1982 -م.

12120مبارق األزهار رشح مشارق األنوار يف اجلمع بني الصحيحني للصاغاين :لعبد
اللطيف بن عبد العزيز ابن امللك ،حتقيق :أرشف بن عبد املقصود ،النارش :دار
اجليل ،بريوت ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ1995 ،م.

12121جممع الزوائد ومنبع الفوائد :لعيل بن أيب بكر اهليثمي ،النارش :مؤسسة املعارف،
الطبعة :بدون 1406هـ.

12122جممل اللغة :ألمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :زهري عبد املحسن سلطان،
النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

12123جمموع الفتاوى :ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم ،النارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية،
الطبعة :بدون1416 ،هـ 1995 -م.

12124جمموع فتاوى ورسائل ابن باز  :لعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف عىل مجعه
وطبعه :حممد بن سعد الشويعر ،الطبعة :بدون.

12125حمجة القرب إىل حمبة العرب :لعبد الرحيم بن احلسني العراقي ،حتقيق :عبد
العزيز بن عبداهلل آل محد ،النارش :دار العاصمة ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ.

12126املحكم واملحيط األعظم :لعيل بن إسامعيل بن سيده املريس ،حتقيق :عبد
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احلميد هنداوي ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ

2000 -م.

12127املحىل باآلثار :لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،النارش :دار الفكر ،بريوت،
الطبعة :بدون.

12128خمتار الصحاح :ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،حتقيق :يوسف
الشيخ حممد ،النارش :الدار النموذجية ،بريوت ،الطبعة :اخلامسة1420 ،هـ -

1999م.

12129خمترص استدراك احلافظ الذهبي عىل مستدرك أيب عبد اهلل احلاكم :لعمر بن عيل
ابن امللقن ،حتقيق :عبد اهلل بن محد اللحيدان ،وسعد بن عبد اهلل آل محيد ،النارش :دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ.

13130خمترص صحيح مسلم :لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل املنذري ،حتقيق:
حممد نارص الدين األلباين ،النارش :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :السادسة،

1407هـ 1987 -م.

13131املخلصيات وأجزاء أخرى :ملحمد بن عبد الرمحن َ
املخ ِّلص ،حتقيق :نبيل سعد

الدين جرار ،النارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر ،الطبعة:
األوىل1429 ،هـ 2008 -م.

13132مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح :لعيل بن سلطان حممد املال اهلروي القاري،
النارش :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2002 -م.

13133املستدرك عىل الصحيحني :ملحمد بن عبد اهلل بن حممد احلاكم ،حتقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ -
1990م.

13134مسند أيب داود الطياليس :لسليامن بن داود بن اجلارود الطياليس ،حتقيق :حممد
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بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :دار هجر ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ -
1999م.

13135مسند أيب يعىل :أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثُنى املوصيل ،حتقيق :حسني سليم
أسد ،النارش :دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1404 ،هـ 1984-م.

13136مسند اإلمام أمحد بن حنبل :ألمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
وعادل مرشد ،وآخرين ،إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2001 -م.

13137مسند الشاميني :لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ 1984 -م.

13138املسند الصحيح املخترص (صحيح مسلم) :ملسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة :بدون.

13139املسيح الدجال قراءة سياسية يف أصول الديانات الكربى :لسعيد أيوب ،النارش:
دار االعتصام ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ 1989 -م.

14140مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار :لعياض بن موسى بن عياض ،النارش:
املكتبة العتيقة ودار الرتاث ،الطبعة :بدون.

ُ 14141مصنف ابن أيب شيبة :لعبد اهلل بن حممد بن أيب ،حتقيق :حممد عوامة.

14142املصنف :لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
النارش :املجلس العلمي ،اهلند  -املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الثانية،
1403هـ.

14143مطابقة االخرتاعات العرصية ملا أخرب به سيد الربية :ألمحد بن حممد بن صديق
الغامري ،النارش :طبعة مكتبة القاهرة ،دار الطباعة املحمدية باألزهر ،القاهرة،
الطبعة :السادسة 1391هـ 1971 -م.

فهرس املـراجـع

241

14144معامل السنن :حلمد بن حممد اخلطايب ،حتقيق :عزت عبيد الدعاس ،النارش :دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1389 ،هـ.

14145معامل ومنارات يف تنزيل أحاديث الفـتن واملالحم وأرشاط الساعة عىل الوقائع
واحلوادث :لعبد اهلل بن صالح العجريي ،النارش :الدرر السنية ،الظهران ،الطبعة:
األوىل1433 ،هـ.

14146معجم ابن األعرايب :ألمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب ،حتقيق وختريج :عبد
املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني ،النارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل1418 ،هـ 1997 -م.

14147املعجم األوسط :لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض
اهلل بن حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،النارش :دار احلرمني ،القاهرة،
الطبعة :بدون.

14148معجم البلدان :لياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي ،النارش :دار صادر،
بريوت ،الطبعة :الثانية1995 ،م.

14149املعجم الكبري :لسليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثانية 1983 ،م.

15150معجم اللغة العربية املعارصة :ألمحد خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق
عمل ،النارش :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل1429 ،هـ 2008 -م.

15151املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي عليه السالم ،دراسة عىل الشبكة
اإللكرتونية (اإلنرتنت) لعيل الكوراين العاميل ،الطبعة :الثانية1427 ،هـ.

15152املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إلبراهيم مصطفى ،وأمحد
الزيات ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار ،النارش :دار الدعوة ،الطبعة :بدون.

15153معجم مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،حتقيق :عبد
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السالم حممد هارون ،النارش :دار الفكر ،الطبعة :بدون1399 ،هـ 1979 -م.
15154املعرفة والتاريخ :ليعقوب بن سفيان الفسوي ،حتقيق :أكرم ضياء العمري،
النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الثانية1401 ،هـ 1981 -م.

15155املغرب يف ترتيب املعرب :لنارص بن عبد السيد أبى املكارم اخلوارزمي ا ُمل َط ِّر ِز ّى،
النارش :دار الكتاب العريب ،الطبعة :بدون.

15156املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم :أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم
القرطبي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،النارش :دار ابن كثري  -دار الكلم الطيب،
الطبعة :األوىل1417 ،هـ 1996 -م.

15157مالحم آخر الزمان عند املسلمني وأهل الكتاب وآثارها الفكرية :ليارس بن عبد
الرمحن األمحدي ،النارش :جملة البيان ،الرياض ،الطبعة :األوىل1432 ،هـ.

15158من القرآن والسنة هناية العامل ويوم القيامة (( ،2016 - 2012بحث عىل شبكة
االنرتنت)).

15159املنار املنيف :ملحمد بن أيب بكر ابن القيم ،حتقيق :عبد الرمحن بن حييى املعلمي
اليامين ،النارش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :الثانية1419 ،هـ.

16160منة املنعم يف رشح صحيح مسلم :لصفي الرمحن املباركفوري ،النارش :دار
السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل1420 ،هـ 1999 -م.

16161منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية :ألمحد بن عبد احلليم ابن
تيمية احلراين ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،النارش :جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م.

16162املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج :ليحيى بن رشف النووي ،النارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :الثانية1392 ،هـ.
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16163املهدي وفقه أرشاط الساعة :ملحمد بن أمحد بن إسامعيل املقدم ،النارش :الدار
العاملية ،اإلسكندرية ،الطبعة :الرابعة1423 ،هـ.

16164موسوعة أحاديث الفتن وأرشاط الساعة :هلامم عبد الرحيم سعيد ،وحممد مهام
عبد الرحيم ،النارش :مركز دراسات السنة النبوية ،األردن ،الثانية 1429هـ.

16165املوضوعات :لعبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي ،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثامن،
النارش :حممد عبد املحسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة ،الطبعة :األوىل.

16166ميزان االعتدال :ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،حتقيق :عيل حممد البجاوي،
النارش :دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :بدون.

16167هناية العامل العالم وأرشاط الساعة الصغرى والكربى مع صور وخرائط
وتوضيحات :ملحمد بن عبد الرمحن العريفي ،الطبعة :بدون1431 ،هـ 2010 -م.

16168النهاية يف غريب احلديث واألثر :أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن
األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي ،النارش :املكتبة العلمية،
بريوت ،الطبعة :بدون1399 ،هـ 1979 -م.

16169نيل األوطار :ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي،
النارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ 1993 -م.

17170هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة :ألمحد بن عيل ابن حجر
العسقالين ،حتقيق عيل بن حسن بن عبداحلميد احللبي ،النارش :دار ابن القيم،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ.

17171هرجمدون آخر بيان يا أمة اإلسالم :ألمني حممد مجال الدين ،النارش :املكتبة
التوقيفية ،مرص.
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