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فهرس المراجع

العثيمين، - 1 صالح  بن  لمحمد  منها:  السنه  أهل  وموقف  وصفاته  الله  أسماء 

الناشر: دار الشريعة، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1424هـ - 2003م.

اإلصابة في تمييز الصحابة: ألحمد بن علي ابن حجر العسقالني، المحقق: - 2

مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر.

المختار - 3 محمد  بن  األمين  لمحمد  بالقرآن:  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء 

الشنقيطي، الناشر: دار الفكر - بيروت، سنة الطبع:  1415هـ.

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ألحمد بن محمد القسطالني، الناشر: - 4

المطبعة الكبرى األميرية - مصر، الطبعة: السابعة، سنة الطبع: 1323هـ.

فؤاد - 5 المحقق:  الذهلي،  هبيرة  بن  ليحيى  الصحاح:  معاني  عن  اإلفصاح 

عبدالمنعم، الناشر: دار الوطن، سنة الطبع: 1417هـ.

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ألحمد بن عبدالحليم - 6

بيروت،   - الكتب  عالم  دار  الناشر:  العقل،  عبدالكريم  ناصر  المحقق:  تيمية،  ابن 

الطبعة: السابعة، سنة الطبع: 1419هـ - 1999م.

اإليجاز في شرح سنن أبي داود: ليحيى بن شرف النووي، المحقق: مشهور - 7

الطبعة: األولى، سنة  الدار األثرية - عمان - األردن،  الناشر:  بن حسن آل سلمان، 

الطبع: 1428هـ - 2007م.

الكتاب - 8 دار  الناشر:  الجوزية،  قيم  ابن  بكر  أبي  بن  لمحمد  الفوائد:  بدائع 

العربي - بيروت.

البدر التمام شرح بلوغ المرام: للحسين بن محمد المغربي، المحقق: علي بن - 9
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عبدالله الزبن، الناشر: دار هجر، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1414هـ - 1994م.

المحقق: - 10 الزبيدي،  القاموس: لمحمد بن محمد  العروس من جواهر  تاج 

مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

المكتب - 11 الناشر:  قتيبة،  بن  مسلم  بن  لعبدالله  الحديث:  مختلف  تأويل 

االسالمي - مؤسسة اإلشراق، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1419هـ - 1999م.

التحبير إليضاح معاني التيسير: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، المحقق: - 12

شد - الرياض، الطبعة: األولى، سنة الطبع:  ق، الناشر: مكتبة الرُّ محمد ُصْبحي حالَّ

1433هـ - 2012م.

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور، الناشر: الدار التونسية للنشر - 13

- تونس، سنة الطبع: 1984م.

السيوطي، - 14 بكر  أبي  بن  لعبدالرحمن  للنووي:  األذكار  بنكت  األبرار  تحفة 

الطبعة:  المنورة،  المدينة   - التراث  دار  الناشر: مكتبة  الدين مستو،  المحقق: محيي 

األولى، سنة الطبع: 1407هـ - 1987م.

المحقق: - 15 البيضاوي،  بن عمر  لعبدالله  السنة:  األبرار شرح مصابيح  تحفة 

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بالكويت، سنة الطبع: 1433هـ - 2012م.

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبدالرحمن المباركفوري، - 16

المنورة،  المدينة   - السلفية  المكتبة  الناشر:  عبداللطيف،  بن  عبدالوهاب  المحقق: 

الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1963م.

المحقق: - 17 الحريملي،  عبدالعزيز  بن  لفيصل  الصالحين:  رياض  تطريز 
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عبدالعزيز بن عبدالله الزير، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: 

األولى، سنة الطبع: 1423هـ - 2002م.

تفسير جزء عم: لمحمد بن صالح العثيمين )المتوفى: 1421هـ(   اعتناء: - 18

فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، 

1423 هـ - 2002 م.

الخازن، - 19 محمد  بن  لعلي  التنزيل:  معاني  في  التأويل  لباب  الخازن  تفسير 

الناشر: دار الفكر - بيروت، سنة الطبع: 1399هـ.

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: لمحمد بن فتوح األزدي، - 20

المحقق: زبيدة محمد سعيد، الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر، الطبعة: األولى، 

سنة الطبع: 1415هـ - 1995م.

بن - 21 سامي  المحقق:  كثير،  بن  عمر  بن  إلسماعيل  العظيم:  القرآن  تفسير 

محمد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1420هـ 

- 1999م.

التفسير القرآني للقرآن: لعبدالكريم الخطيب، الناشر: دار الفكر العربي - - 22

القاهرة.

الناشر: - 23 السنية،  الدرر  بمؤسسة  العلمي  القسم  إعداد:  المحرر:  التفسير 

الدرر السنية، الطبعة: األولى، سنة الطبع: سنوات مختلفة.

التفسير الوسيط: لوهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر - دمشق، - 24

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1422هـ.

بن - 25 عبدالله  بن  ليوسف  واألسانيد:  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد 
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عموم  وزارة  الناشر:  عبدالكبير،  محمد   - أحمد  بن  مصطفى  المحقق:  عبدالبر، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية - المغرب، سنة الطبع: 1387هـ.

السيوطي، - 26 بكر  أبي  بن  لعبدالرحمن  مالك:  موطأ  شرح  الحوالك  تنوير 

الطبع:  سنة  األولى،  الطبعة:  الفكر،  دار  الناشر:  العطار،  محمد  صدقي  المحقق: 

1425هـ-2005م.

المحقق: - 27 الصنعاني،  إسماعيل  بن  لمحمد  الصغير:  الجامع  شرح  التنوير 

سنة  األولى،  الطبعة:  الرياض،   - السالم  دار  مكتبة  الناشر:  د،  محمَّ إسحاق  د  محمَّ

الطبع: 1432هـ - 2011م.

تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من األخبار: لمحمد بن جرير - 28

الطبري، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني - القاهرة.

قيم - 29 ابن  بكر  أبي  بن  لمحمد  مشكالته:  وإيضاح  داود  أبي  سنن  تهذيب 

الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1415هـ.

المحقق: - 30 الملقن،  ابن  علي  بن  لعمر  الصحيح:  الجامع  شرح  التوضيح 

النوادر - دمشق - سوريا،  الناشر: دار  التراث،  دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1429هـ - 2008م.

التيسير بشرح الجامع الصغير: لعبدالرؤوف المناوي، الناشر: مكتبة اإلمام - 31

الشافعي - الرياض، الطبعة: الثالثة، سنة الطبع: 1408هـ - 1988م.

البسام، - 32 عبدالرحمن  بن  لعبدالله  األحكام:  عمدة  شرح  العالم  تيسير 

المحقق: محمد صبحي بن حسن حالق، الناشر: مكتبة الصحابة - األمارات - مكتبة 

التابعين - القاهرة، الطبعة: العاشرة، سنة الطبع: 1426هـ - 2006م.
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ناصر - 33 بن  لعبدالرحمن  المنَّان:  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير 

الرسالة،  الناشر: مؤسسة  اللويحق،  معال  بن  المحقق: عبدالرحمن  السعدي، 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1420هـ.

المحقق: - 34 الطبري،  جرير  بن  لمحمد  القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

عبدالله بن عبدالمحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1422هـ.

المحقق: شعيب - 35 الحنبلي،  لعبدالرحمن بن رجب  العلوم والحكم:  جامع 

األرناؤوط - إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: السابعة، سنة 

الطبع: 1422هـ - 2001م.

السندي، - 36 عبدالهادي  بن  لمحمد  البخارى:  صحيح  على  السندى  حاشية 

الناشر: دار الفكر.

الناشر: - 37 السندي،  عبدالهادي  بن  لمحمد  النسائي:  على  السندي  حاشية 

 - 1406هـ  الطبع:  سنة  الثانية،  الطبعة:  حلب،   - اإلسالمية  المطبوعات  مكتب 

1966م.

ابن - 38 سنن  شرح  في  الحاجة  كفاية   ( ماجه  ابن  سنن  على  السندي  حاشية 

ماجه(: لمحمد بن عبدالهادي السندي، الناشر: دار الجيل - بيروت.

حلية الفقهاء: ألحمد بن فارس القزويني، المحقق: عبدالله بن عبدالمحسن - 39

الطبع:  سنة  األولى،  الطبعة:  بيروت،   - للتوزيع  المتحدة  الشركة  الناشر:  التركي، 

1403هـ- 1983م.

البكري، - 40 الصالحين: لمحمد علي بن محمد  الفالحين لطرق رياض  دليل 
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المحقق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، 

الطبعة: الرابعة، سنة الطبع: 1425هـ - 2004م.

دار - 41 الناشر:  اإلتيوبي،  علي  بن  لمحمد  المجتبى:  شرح  في  العقبى  ذخيرة 

الطبع:  الطبعة: األولى، سنة  الدولية للنشر - دار آل بروم للنشر والتوزيع،  المعراج 

1416هـ - 1996م.

رياض األفهام في شرح عمد األحكام: لعمر بن علي الفاكهاني، المحقق: - 42

نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر - سوريا، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1431هـ 

- 2010م.

الجوزية، - 43 قيم  ابن  بكر  أبي  بن  لمحمد  العباد:  خير  هدي  في  المعاد  زاد 

الطبعة:  الكويت،   - اإلسالمية  المنار  مكتبة   - بيروت   - الرسالة  مؤسسة  الناشر: 

السابعة والعشرون، سنة الطبع: 1415هـ -1994م.

سبل السالم: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، الناشر: دار الحديث.- 44

ناصر - 45 لمحمد  وفوائدها:  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

الدين األلباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: األولى، 

سنة الطبع: 1415هـ - 1995م.

ابن األثير، المحقق: - 46 الشافعي: للمبارك بن محمد  الشافي في شرح مسند 

الرياض،   - ْشِد  الرُّ َمكَتبَة  الناشر:  إبراهيم،  بن  َياسر  تميم  أبو   - سليمان  بن  أحمد 

الطبعة: األولي، سنة الطبع: 1426هـ - 2005م.

العثيمين، المحقق: محمد بن - 47 شرح رياض الصالحين: لمحمد بن صالح 

محمد تامر، الناشر: دار العنان - القاهرة، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1423هـ.
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الزرقاني، - 48 عبدالباقي  بن  لمحمد  مالك:  اإلمام  موطأ  على  الزرقاني  شرح 

الطبعة:  القاهرة،   - الدينية  الثقافة  مكتبة  الناشر:  سعد،  عبدالرؤوف  طه  المحقق: 

األولى، سنة الطبع: 1424هـ - 2003م.

شرح سنن أبي داود: لمحمود بن أحمد بدر الدين العينى، المحقق: خالد - 49

ابن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 

1420هـ -1999م.

شرح سنن أبي داود )دروس صوتية(: لعبدالمحسن العباد البدر.- 50

شرح سنن ابن ماجة )دروس صوتية(: لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.- 51

قليج - 52 بن  لمغلطاي  السالم:  عليه  بسنته  اإلعالم   - ماجه  ابن  سنن  شرح 

البكجري، المحقق: كامل عويضة، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة، الطبعة: 

األولى، سنة الطبع: 1419هـ - 1999م.

األرنؤوط-- 53 شعيب  المحقق:  البغوي،  مسعود  بن  للحسين  السنة:  شرح 

محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي - دمشق - بيروت، الطبعة: الثانية، 

سنة الطبع: 1403هـ - 1983م.

الحجاج(: - 54 بن  مسلم  صحيح  على  )الديباج  مسلم  على  السيوطي  شرح 

ابن  دار  الناشر:  الحويني،  اسحق  أبو  المحقق:  السيوطي،  بكر  أبي  بن  لعبدالرحمن 

عفان للنشر والتوزيع - الخبر، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1416هـ - 1996م.

شرح صحيح ابن حبان )دروس صوتية(: لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.- 55

شرح صحيح ابن خزيمة )دروس صوتية(: لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي.- 56

شرح صحيح البخاري: لعلي بن خلف ابن بطال، المحقق: أبو تميم ياسر  - 57
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ابن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1423هـ - 

2003م.

موسى - 58 بن  لعياض  مسلم(:  بفوائد  المعلم  )إكمال  مسلم  صحيح  شرح 

 - والتوزيع  والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  الناشر:  إِْسَماِعيل،  يْحَيى  المحقق:  السبتي، 

مصر، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1419هـ - 1998م.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(: للحسين - 59

ابن عبدالله الطيبي، المحقق: عبدالحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1417هـ - 1997م.

فواز - 60 المحقق: سعد  العثيمين،  بن صالح  الواسطية: لمحمد  العقيدة  شرح 

الصميل، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام، الطبعة: الخامسة، سنة الطبع: 1419هـ.

شرح مسند أبي حنيفة: لعلي بن )سلطان( محمد القاري، المحقق: خليل - 61

سنة  األولى،  الطبعة:  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  الميس،  الدين  محيي 

الطبع: 1405هـ - 1985م.

شرح مسند الشافعي: لعبدالكريم بن محمد الرافعي، المحقق: أبو بكر وائل - 62

زهران، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإِلسالمية إدارة الشؤون اإِلسالمية - قطر، 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1428هـ - 2007م.

شعيب - 63 المحقق:  الطحاوي،  محمد  بن  ألحمد  اآلثار:  مشكل  شرح 

األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1415هـ- 1494م.

المحقق: محمد زهري - 64 الطحاوي،  بن محمد  اآلثار: ألحمد  معاني  شرح 
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الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى، سنة الطبع:  النجار - محمد سيد جاد الحق، 

1414هـ- 1994م.

عبدالله - 65 بن  لعبدالكريم  صوتية(:  )دروس  ماجه  ابن  سنن  مقدمة  شرح 

الخضير.

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميرى، - 66

محمد  يوسف   - اإلرياني  علي  بن  مطهر   - العمري  عبدالله  بن  حسين  المحقق: 

عبدالله، الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1420هـ 

- 1999م.

عبدالقادر - 67 بن  لعلوي  والسنة:  الكتاب  في  الواردة  وجل  عز  الله  صفات 

السقاف، الناشر: الدرر السنية -، الطبعة: الخامسة، سنة الطبع: 1437هـ - 2016م.

طرح التثريب في شرح التقريب: لعبدالرحيم بن الحسين العراقي، الناشر: - 68

المطبعة المصرية القديمة.
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