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المصادر و المراجع
«1-1إبطال التأويالت ألخبار الصفات» :محمد بن الحسين أبو يعلى

الفراء ،تحقيق :محمد النجدي ،مكتبة دار اإلمام الذهبي -الكويت ،الطبعة
األولى1410 ،هـ.

«2-2إثبات صفة العلو» :موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي،

تحقيق :بدر البدر ،الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة األولى1406 ،هـ.

«3-3إثبات علو الله على خلقه» :أسامة بن توفيق القصاص ،تحقيق:

عبد الرزاق الشايجي ،الطبعة األولى1409 ،هـ.

«4-4اجتماع الجيوش اإلسالمية» :محمد بن أبي بكر بن القيم ،تحقيق:

عواد المعتق ،الطبعة األولى1408 ،هـ.

«5-5األحاديث المختارة» :ضياء الدين محمد بن عبد الواحد

المقدسي ،تحقيق :عبد الملك بن دهيش ،الطبعة األولى1412 ،هـ.

«6-6اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان» :عالء الدين بن بلبان،

تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1412 ،هـ.

«7-7إحياء علوم الدين» :محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ،تخريج

العراقي ،مكتبة دار التراث بمصر.

«8-8اإلخوان» :عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا ،تحقيق :محمد طوالبة

ونجم عبد الرحمن خلف.
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«9-9األذكار» :يحيى بن شرف الدين النووي ،تحقيق :بشير محمد
عيون ،مكتبة المؤيد ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
«1010إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» :محمد ناصر
الدين األلباني ،طبع المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى1399 ،هـ.
«1111األسماء والصفات» :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق:
عماد الدين حيدر ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
«1212األسماء والصفات» :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق:
عبد الله بن محمد الحاشدي ،مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة ،الطبعة
األولى1413 ،هـ.
«1313األسنى في شرح أسماء الله الحسنى ط دار الصحابة» :محمد
بن أحمد القرطبي ،تحقيق :محمد حسن جبل ،دار الصحابة للتراث،
طنطا ،الطبعة األولى1416 ،هـ.
«1414اشتقاق أسماء الله» :عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ،تحقيق:
عبد المحسن المبارك ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
«1515االقتصاد في االعتقاد» :عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي،
تحقيق :أحمد بن عطية الغامدي ،الطبعة األولى1414 ،هـ.
«1616االعتقـاد والهداية إلى سبيل الرشاد» :أبو بكر أحمد بن الحسين
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البيهقي ،تعليق وتخريج أحمد عصام الكاتب ،دار اآلفاق الجديدة ،الطبعة

األولى1401 ،هـ.

«1717اعتقاد أئمة الحديث» :أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي ،تحقيق:

محمد بن عبد الرحمن الخميس ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األولى،
1412هـ.

«1818أعالم الموقعين عن رب العالمين» :محمد بن أبي بكر ابن

القيم ،تحقيق :محمد محيي الدين ،دار الفكر ،الطبعة الثانية1397 ،هـ.

«1919إيثار الحق على الخلق» :محمد بن إبراهيم الوزير ،دار الكتب

العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية1987 ،م.

«2020بدائع الفوائد» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،دار الفكر ،بيروت.
«2121بدائع الفوائد» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،دار الكتاب العربي،

بيروت.

«2222بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية» :أحمد بن عبد

الحليم بن تيمية ،تحقيق :محمد بن قاسم.

«2323بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية» :أحمد بن عبد

الحليم بن تيمية ،طبعة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف.

«2424التاريخ الكبير» :لمحمد بن إسماعيل البخاري ،عناية محمد

عبد المعيد خان ،مصورة من الطبعة الهندية.
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«2525تأويل مختلف الحديث» :عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تحقيق:
محمد األصغر ،الطبعة األولى1409 ،هـ.
«2626التدمرية» :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،تحقيق :محمد السعوي،
الطبعة األولى1405 ،هـ.
«2727ترتيب األمالي الخميسية» :يحيى بن الحسين الحسني الشجري.
رتبها :القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي .تحقيق:
محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة
األولى 1422هــ.
«2828التصديق بالنظر إلى الله تعالى في اآلخرة» :محمد بن الحسين
اآلجري ،تحقيق :محمد غياث الجنباز ،دار عالم الكتب ،الرياض ،الطبعة
الثانية1406 ،هـ
«2929التعريفات» :الشريف علي بن محمد الجرجاني ،تصحيح
جماعة من العلماء دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1403 ،هـ.
«3030تفسير ابن جرير» = «تفسير الطبري» = «جامع البيان» :محمد بن
جرير الطبري.
«3131تفسير أسماء الله الحسنى» :إبراهيم بن السري الزجاج ،تحقيق:
أحمد يوسف الدقاق ،طبع عام 1395هـ.
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«3232تفسير البغوي» = «معالم التنـزيل» :الحسين بن مسعود البغوي.
«3333تفسير غريب القرآن» :عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تحقيق :أحمد
صقر ،دار الكتب العلمية ،طبعة 1398هـ.
«3434تفسير القرآن العظيم» :أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،دار الشعب،
القاهرة.
«3535تفسير النسائي» :أحمد بن شعيب النسائي تحقيق :سيد الجليمي،
صبري الشافعي ،الطبعة األولى1410 ،هـ.
«3636التلخيص الحبير» :أحمد ابن حجر العسقالني ،تصحيح عبد
الله هاشم اليماني ،المدينة المنورة1384 ،هـ.
«3737التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد» :يوسف بن عبد
الله بن عبد البر ،الطبعة المغربية.
«3838التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» :علي بن عبد العزيز
الشبل ،دار الوطن ،الطبعة األولى 1421هـ.
«3939تهذيب اللغة» :أبو منصور محمد األزهري ،تحقيق :عبد السالم
هارون.
«4040التوحيد» :محمد بن إسحـاق بن منده ،تحقيق :علي الفقيهي،
الطبعة األولى1409 ،هـ.
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عز َّ
وجل» :محمد بن إسحاق بن
«4141التوحيد وإثبات صفات الرب َّ
خزيمة ،تحقيق :عبد العزيز الشهوان ،دار الرشد بالرياض،الطبعة األولى.
عز َّ
وجل» :محمد بن إسحاق بن
«4242التوحيد وإثبات صفات الرب َّ
خزيمة ،تحقيق :محمد خليل هراس ،دار الكتب العلمية1403 ،هـ.
«4343توضيح الكافية الشافية» :عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،الطبعة
األولى1407 ،هـ.
«4444تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان» :عبد الرحمن بن
ناصر السعدي ،طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
«4545تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان» :عبد الرحمن بن
ناصر السعدي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1420 ،هـ.
«4646ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» :عبد الملك بن محمد
الثعالبي ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف.
«4747جامع األصول في أحاديث الرسول» :مجد الدين المبارك بن
محمد بن األثير ،تحقيق :عبد القادر األرناؤوط ،مطبعة ومكتبة البيان.
«4848جامع البيان عن تأويل آي القرآن» :محمد بن جرير الطبري ،دار
الفكر1405 ،هـ.
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«4949جامع بيان العلم وفضله» :يوسف بن عبد الله بن عبد البر ،دار
الكتب العلمية1398 ،هـ.
«5050الجامع لشعب اإليمان» :أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق:
عبد العلي عبد الحميد حامد ،الدار السلفية ،بومباي ،الهند ،الطبعة األولى،
1406هـ.
«5151الجامع لشعب اإليمان» :أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق:
محمد السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى
1410هـ.
«5252جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األنام» :محمد بن
أبي بكر ابن القيم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
«5353الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» :أحمد بن عبد الحليم
بن تيمية ،مطابع المجد التجارية.
«5454الجوائز والصالت من جمع األسماء والصفات» :صديق حسن
خان القنوجي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة األولى 1418هـ.
«5555الحجة في بيان المحجة» :إسماعيل بن محمد األصبهاني (قوام
السنة) ،تحقيق :محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم ،دار الراية،
الطبعة األولى1411 ،هـ.
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«5656حجة القراءات» :عبد الرحمن بن محمد بن زنجله ،تحقيق:
سعيد األفغان ،الطبعة الثانية1399 ،هـ.
«5757حلية األولياء وطبقات األصفياء» :أبو نعيم أحمد بن عبد الله
األصبهاني ،دار الكتاب العربي  -بيروت ،الطبعة الرابعة 1405هـ.
«5858خلق أفعال العباد» :محمد بن إسماعيل البخاري ،بدر البدر،
الدار السلفية ،الطبعة األولى1405،هـ.
«5959الدعاء» :سليمان بن أحمد الطبراني ،تحقيق :محمد سعيد البخاري،
دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
«6060داللة القرآن واألثر على رؤية الله تعالى بالبصر» :عبد العزيز بن
زيد الرومي ،مكتبة المعارف ،الرياض1405 ،هـ.
«6161الديات» :أحمد بن عمرو الشيباني ،تحقيق :عبد الله الحاشدي،
دار األرقم ،الكويت ،الطبعة األولى1406 ،هـ.
«6262ذكر أخبار أصبهان» :أحمد بن عبد الله أبو نعيم األصبهاني،
الدار العلمية ،الهند ،الطبعة الثانية 1405هـ.
«6363رد اإلمام الدارمي أبي سعيد على بشر المريسي العنيد» :لإلمام
عثمان بن سعيد الدارمي ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،مطبعة األشرف
الهور1402 ،هـ.
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«6464الرد على الجهمية» :لإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ،تخريج
بدر البدر ،الدار السلفية الكويت ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
«6565الرد على الزنادقة» :اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ،المطبعة
السلفية ،القاهرة الطبعة الثالثة1403 ،هـ.
«6666رسالة في االستواء والفوقية والحرف والصوت» :عبد الله بن
يوسف الجويني ،ضمن مجموعة الرسائل المنبرية.
«6767الروح» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،تحقيق :بسام العموش،
الطبعة األولى1406 ،هـ.
«6868الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» :زيد بن عبد العزيز بن
فياض ،الطبعة األولى1377 ،هـ.
«6969الزهد» :أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ،تحقيق :حبيب
الرحمن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
«7070سلسلة األحاديث الصحيحة» :محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب
اإلسالمي ،بيروت.
«7171السنة» :أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ،تحقيق :محمد ناصر
الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى1400 ،هـ.
«7272السنن الكبرى» :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،دار الفكر.
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«7373سنن ابن ماجه» :محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ،تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر  -بيروت.
«7474سنن الترمذي» :محمد بن عيسى الترمذي .تحقيق :أحمد محمد
شاكر وآخرون .دار إحياء التراث العربي  -بيروت .ومذيلة بأحكام الشيخ
األلباني عليها.
«7575شأن الدعاء» :أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ،تحقيق:
أحمد الدقاق ،الطبعة األولى1404 ،هـ.
«7676شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» :هبة الله بن الحسن
الاللكائي ،تحقيق :أحمد حمدان ،دار طيبة ،الرياض.
«7777شرح السنة» :الحسين بن مسعود البغوي ،تحقيق :شعيب
األرناؤوط ،محمد الشاويش1394 ،هـ.
«7878شرح صحيح مسلم» :يحيى بن شرف الدين النووي ،تحقيق:
خليل الميس ،دار القلم ،بيروت ،الطبعة األولى.
«7979شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية» :محمد خليل
هراس ،تخريج علوي السقاف ،دار الهجرة ،الثقبة ،الطبعة األولى.
َّ
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي،
«8080شرح العقيدة الطحاوية»ّ :

تحقيق :األلباني ،الطبعة الثامنة1404 ،،هـ ،المكتب اإلسالمي.
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«8181شرح القصيدة النونية» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،شرح محمد
خليل هراس ،دار الفاروق الحديثة.
«8282شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» :عبد الله بن محمد
الغنيمان ،الطبعة األولى1409 ،هـ.
«8383الشريعة» :محمد بن الحسين اآلجري ،تحقيق :محمد حامد الفقي،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1403 ،هـ.
«8484الشفاعة» :مقبل بن هادي الوادعي ،دار األرقم ،الكويت ،الطبعة
األولى1402 ،هـ.
«8585صحيح ابن حبان» = «اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان»:
محمد بن أحمد بن حبان
«8686صحيح ابن خزيمة» :أبو بكر محمد بن خزيمة ،تحقيق :محمد
األعظمي ،الطبعة األولى1399 ،هـ ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
«8787صحيـح الجامع الصغير وزيادته» :تحقيق :محمد ناصر الدين
األلباني ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1399 ،هـ.
«8888صحيح سنن أبي داود» :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتب
التربية العربي لدول الخليج ،الطبعة األولى.
«8989صحيح سنن ابن ماجه» :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتب
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التربية العربي لدول الخليج ،الطبعة األولى.
«9090صحيح سنن الترمذي» :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتب
التربية العربي لدول الخليج ،الطبعة األولى.
«9191صحيح سنن النسائي» :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتب
التربية العربي لدول الخليج ،الطبعة األولى.
«9292الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» :مقبل بن هادي
الوادعي ،مكتبة دار القدس بصنعاء ،الطبعة األولى1411،هـ.
«9393الصواعق المرسلة» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،تحقيق :علي
الدخيل الله ،دار العاصمة بالرياض ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
«9494ضعيف سنن الترمذي» :محمد ناصر الدين األلباني ،مكتب
التربية العربي لدول الخليج ،الطبعة األولى.
«9595طريق الهجرتين» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
«9696عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» :محمد بن أبي بكر ابن القيم،
دار اليقين ،تحقيق :بدير محمد بدير ،الطبعة الثانية1420 ،هـ.
«9797العرش وما روي فيه» :محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،تحقيق:
محمد الحمود ،مكتب المعال الكويت ،الطبعة األولى1406 ،هـ.
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«9898عقيدة أهل اإليمان في خلق آدم على صورة الرحمن» :حمود بن
عبد الله التويجري ،الطبعة األولى1407 ،هـ ،دار اللواء.
«9999عقيدة أهل السنة والجماعة» :محمد بن صالح العثيمين ،من
مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود1404 ،هـ.
«10100عقيدة السلف أصحاب الحديث» :عبد الرحمن بن إسماعيل
الصابوني ،تحقيق :بدر البدر ،الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة األولى،
1404هـ.
«10101العقيدة السلفية في كالم رب البرية» :عبد الله بن يوسف الجديع،
الطبعة األولى1408 ،هـ.
«10102عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي» :تحقيق :مصعب
بن عطا الله الحايك ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
«10103عالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العالمين» :رضا بن نعسان
معطي ،الطبعة األولى1402 ،هـ.
«10104العلو للعلي الغفار» :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-
تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،دار الفكر ،الطبعة الثانية1388 ،هـ.
«10105عمل اليوم والليلة» :أحمد بن محمد أبو بكر بن السني ،تحقيق:
بشير محمد عيون ،مكتبة دار البيان ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
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«10106عمل اليوم والليلة» :ألحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق :فاروق
حمادة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
«10107عون المعبود شرح سنن أبي داود» :محمد شمس الحق العظيم
آبادي ،المكتبة السلفية ،المدينة المنورة ،الطبعة الثانية1388 ،هـ.
«10108غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام» :محمد ناصر
الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى1400 ،هـ.
«10109غريب الحديث» :عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
«11110غريب الحديث» :أبو عبيد القاسم بن سالم ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى1406 ،هـ.
«11111غريب الحديث» :إبراهيم بن إسحاق الحربي ،تحقيق :سليمان
العايد ،دار المدني ،جدة ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
«11112فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» :إعداد وترتيب أشرف
عبد المقصود ،دار عالم الكتب ،الرياض ،الطبعة األولى1411 ،هـ.
«11113فتح الباري بشرح صحيح البخاري» :أحمد ابن حجر العسقالني،
ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ،المكتبة السلفية.
«11114الفتوحات الربانية على األذكار النووية» :محمد بن عالن

ارملا و رداصملا

455

الصديقي ،المكتبة اإلسالمية ،لصاحبها الحاج رياض الشيخ ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت.
«11115الفروق اللغوية» :أبو هالل الحسن بن عبد الله العسكري،
ضبطه حسام الدين القدسي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1401 ،هـ.
«11116فضائل القرآن» :أبو ُعبيد القاسم بن سالم .تحقيق :مروان
العطية ،ومحسن خرابة ،ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثير «دمشق  -بيروت»
الطبعة األولى 1415هـ.
«11117فضـل علم السلف على علم الخلف» :عبد الرحمن بن رجب
الحنبلي ،تحقيق :يحيى الغزاوي ،دار البشائر ،الطبعة األولى1403 ،هـ.
«11118القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» :محمد بن
صالح العثيمين ،حققه أشرف عبد المقصود ،الطبعة األولى1411 ،هـ،
مكتبة السنة ،القاهرة.
«11119الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف» :أحمد ابن حجر
العسقالني ،مطبوع مع الكشاف للزمخشري ،دار المعرفة ،بيروت.
«12120الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية»( :نونية ابن القيم)،
محمد بن أبي بكر ابن القيم ،تحقيق :محمد العريفي ،وناصر الحنيني،
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وعبد الله الهذيل ،وفهد المساعد ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،مكة،
الطبعة األولى1428 ،هـ.
«12121الكامل في ضعفاء الرجال» :عبد الله بن عدي الجرجاني ،دار
الفكر ،الطبعة األولى1404 ،هـ.
«12122كشـف األستار عن زوائد البزار» :علي بن أبي بكر الهيثمي،
تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،الطبعة األولى1405 ،هـ ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
«12123الكلم الطيب» :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،تخريج األلباني،
المكتب اإلسالمي.
«12124الكليات» :أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،تحقيق :عدنان
درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1412 ،هـ.
«12125الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» :عبد العزيز المحمد
السلمان ،الطبعة السابعة عشر1410 ،هـ.
«12126لسان العرب» :محمد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بيروت،
الطبعة األولى.
«12127لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية» :محمد بن
أحمد السفاريني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
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«12128المجروحين» :أبو حاتم محمد بن حبان البستي .تحقيق :محمود
إبراهيم زايد ،دار الوعي  -حلب.
«12129مجمع البحرين في زوائد المعجمين» :علي بن أبي بكر الهيثمي،
تحقيق :عبد القدوس نذير ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
«13130مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» :علي بن أبي بكر الهيثمي ،،دار
الكتاب ،بيروت ،الطبعة الثانية.
«13131مجمل اللغة» :أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ،تحقيق:
زهير سلطان ،الطبعة األولى1404 ،هـ.
«13132مجموع الفتاوى» :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،جمع عبد
الرحمن بن قاسم ،تصوير الطبعة األولى.
«13133مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» :جمع وترتيب فهد السليمان،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى1412 ،هـ.
«13134المجمـوع المغيث في غريبي القرآن والحديث» :محمد بن
أبي بكر المديني ،تحقيق :عبد الكريم العزباوي ،الطبعة األولى1408 ،هـ.
«13135المحلى باآلثار» :علي بن أحمد ابن حزم ،دار الفكر ،بيروت،
الطبعة :بدون.
«13136مختصر زوائد مسند البزار» :أحمد ابن حجر العسقالني ،تحقيق:
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صبري أبو ذر ،الطبعة األولى1412 ،هـ.
«13137مختصر العلو» :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،اختصار
و تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة
األولى1401 ،هـ.
«13138مختصر المستدرك للحاكم» :عمر بن على ابن الملقن ،تحقيق:
عبد الله اللحيدان وسعد الحميد ،الطبعة األولى1411 ،هـ.
«13139مدارج السالكين» :محمد بن أبي بكر ابن القيم ،تحقيق :محمد
حامد فقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
«14140المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة»:
جمع عبد اإلله بن سلمان األحمدي ،دار طيبة بالرياض ،الطبعة األولى،
1412هـ.
«14141مسند أبي داود الطيالسي» :سليمان بن داود الطيالسي ،دار
المعرفة ،بيروت.
«14142مسند أبي يعلى الموصلي» :تحقيق :حسين سليم أسد ،دار
المأمون للتراث ،دمشق ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
«14143المسند» :اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق :أحمد شاكر،
الطبعة الثانية1391 ،هـ ،دار المعارف ،مصر.
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«14144المسند» :اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل (بهامشه منتخب كنز
العمال من سنن األقوال واألفعال) ،طبع المكتب اإلسالمي ودار الفكر،
بيروت ،الطبعة الثانية1398 ،هـ.
«14145المسند» :اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة -
القاهرة ،مذ َّيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.
«14146مسند البزار أو البحر الزخار» :أبو بكر أحمد بن عمرو البزار،
تحقيق :محفوظ الرحمن زين الله ،مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
«14147مسند سعد بن أبي وقاص» :أحمد بن إبراهيم النكري الدورقي،
تحقيق :عامر صبري ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
«14148مسند سعد بن أبي وقاص» :ألبي بكر أحمد بن عمرو البزار،
تحقيق :وتخريج أبي إسحاق الحويني ،مكتبة ابن تيمية القاهرة ،الطبعة
األولى1413 ،هـ.
«14149مسند الشاشي» :أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي .تحقيق:
د .محفوظ الرحمن زين الله ،مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة،
1410هـ.
«15150مسند الشام ّيين» :سليمان بن أحمد الطبراني ،تحقيق :حمدي

السلفي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى1409 ،هـ.
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«15151مشارق األنوار على صحاح اآلثار» :القاضي عياض بن موسى
السبتي ،المكتبة العتيقة بتونس.
«15152المصنف» :أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ،تصحيح مختار أحمد
الندوي ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،كراتشي ،باكستان1406 ،هـ.
«15153المصنف» :أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ،تحقيق :محمد عوامة.
«15154المصنف» :عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،تحقيق :حبيب
الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسالمي ببيروت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
«15155معارج القبول» :حافظ بن أحمد الحكمي ،تخريج عمر بن
محمود أبو عمر ،دار ابن القيم ،الدمام ،الطبعة الثانية.
«15156معالم التنـزيل» :الحسين بن مسعود البغوي ،تحقيق :النمر و
ضميرية و الحرش ،دار طيبة1411 ،هـ.
«15157معاني القرآن الكريم» :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل
النحاس ،تحقيق :محمد علي الصابوني ،جامعة أم القرى.
الزجاج ،تحقيق:
«15158معاني القرآن وإعرابه» :إبراهيم بن السري َّ

عبد الجليل شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى1408 ،هـ.

«15159المعجم األوسط» :للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني،
تحقيق :الطحان ،مكتبة المعارف ،الطبعة األولى1405 ،هـ.
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«16160مقاييس اللغة» :أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس ،دار
الفكر.
 «16161المفردات في غريب القرآن» :الحسين بن محمد المعروف
بالراغب األصفهانى ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،بيروت،
الطبعة األولى1412 ،هـ
«16162الموضوعات» :جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي .تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان .المكتبة السلفية  -المدينة
المنورة .الطبعة األولى 1386هــ.
«16163مناسك الحج والعمرة» :محمد ناصر الدين األلباني ،المكتبة
اإلسالمية ،عمان ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ.
«16164نقض أساس التقديس» = «بيان تلبس الجهمية» :أحمد بن عبد
الحليم ابن تيمية.
«16165النهاية في غريب الحديث واألثر» :مجد الدين المبارك بن
محمد بن األثير ،تحقيق :طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ،دار الفكر،
الطبعة الثانية1399 ،هـ.
«16166النهج األسمى في شرح أسماء الله الحسني» :محمد بن حمد
الحمود النجدي ،مكتبة اإلمام الذهبي الطبعة األولى1412 ،هـ.
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عز َّ
هلل َّ
ِص ُ
والسَّن ِة
تاب ُّ
فات ا ِ
وجل الوارد ُة يف ال ِك ِ

«16167نور على الدرب» :محمد بن صالح العثيمين ،دار القاسم،
الطبعة األولى1419 ،هـ.
«16168األمد األقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى»:
محمد بن عبد الله ابن العربي ،تحقيق :عبد الله التوراتي وأحمد عروبي،
دار الحديث الكتانية ،المغرب ،الطبعة األولى1436 ،هـ.

يوتحملا سرهف
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