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  . 1/80: الفيومي/  املصباح املنري)1(
  . 1/119: أبو الفتح املطرز/  املغرب)2(
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5 
                                                             

  . 2/19: ابن منظور/ لسان العرب)1(
  .1/35الرازي / خمتار الصحاح)2(
 مصنفاً  80حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي القاهري انزوى للبحث والتصنيف، له حنو                :  هو )3(

  . 7/75: الزركلي/ هـ، انظر األعالم1031: هـ ت952منها الكبري والصغري والتام والناقص، ولد سنة 
  .2/130: املناوي/ فيض القدير)4(
ملصري الشافعي جالل الدين أبو الفضل عامل مشارك يف أنواع العلوم لـه  عبد الرمحن بن أيب بكر الطولوين ا:  هو )5(
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: ، ت )اجلامع الصغري يف احلـديث    (، و   )املزهر يف اللغة  (كثري من املؤلفات منها الدرر املنثور يف التفسري باملأثور،          
  .  5/128عمر كحالة /هـ، انظر معجم املؤلفني911

  .2/1380: السيوطي/ الديباج)1(
بو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين، احملدث، األديب، املؤرخ، الشاعر، له مصنفات عديـدة                أ:  هو )2(

  . 1/125سري أعالم النبالء . هـ852: فتح الباري، الدرر الكامنة، ولسان امليزان، ت: منها
  .3/349:  فتح الباري)3(
، 1283 إىل مباركفور قرية كبرية يف اهلند ولد عـام   هو احلافظ أبو املعلم حممد عبد الرمحن املباركفوري، نسبة        )4(

  . 2/ط: مقدمة كتاب حتفة األحوذي: انظر. هـ1353: ت
  .10/129املباركفوري / حتفة األحوذي)5(
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  .7/339: ، وانظر12/249ابن تيمية / جمموع الفتاوى)1(
، وقال اهليثمي 5/310: بان، وابن ح4/123: ، وأمحد5/476: ، والترمذي3/54:  أخرجه النسائي يف اتيب)2(

  ). رواه الطرباين يف الكبري واألوسط فيه موسى بن مطري وهو متروك: (10/173يف جممع الزوائد 
  .1/149الرازي / خمتار الصحاح)3(
  . 7/115: الفراهيدي/  العني)4(
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  . 8/325: الفراهيدي/  انظر العني)1(
زرعي، من أركان اإلصالح اإلسالمي، تلميذ الشيخ اإلسالم ابن          هو ابو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر ال           )2(

هـ انظـر الـسحب     751: تيمية له العديد من الكتب منها الصواعق املرسلة، زاد املعاد، والكافية الشافية، ت            
  . 6/56: ابن محيد/الوابلة، على ضرائح احلنابلة

  . 1/90: ابن القيم/  عدة الصابرين)3(
  . 1/208 عثمان بن عمر التيمي انظر الكىن واألمساء  هو أبو حفص عمر بن)4(
  . 2/158: ابن القيم/  مدارج السالكني)5(
هـ، أنظر الرسـالة    291: أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل اخلواص، صويف من أقران اجلنيد، ت            :  هو )6(

  . 10/325: ، حلية األولياء411: القشريية
  . 2/158: ابن القيم/  مدارج السالكني)7(
قطـب  : (عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري، مفسر، فقيه، صويف، متكلم، له كتب منـها               :  هو )8(

  . 5/192: عمر كحالة/معجم املؤلفني: هـ انظر875: ت) العارفني ومقامات األبرار واألصفياء والصديقني
  . 1/58: الثعاليب/  اجلواهر احلسان)9(
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  . 1/35: رازيال/ خمتار الصحاح)1(
  .8 سبق خترجيه ص)2(
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)2( 
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4 

                                                             
  . 1/142: ابن القيم/  مفتاح السعادة)1(
: الشيخ احملقق مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن امحدبن فرح األنصاري األندلسي صاحب التصانيف اليت منـها                 :هو  ) 2(

ـ : انظـر .هـ671:ت.والتذكار يف أفضل األذكار   ،وتذكرة القرطيب   ،اجلامع ألحكام القرآن   أمحـد بـن    / تمساملل
  . 332:العنيب

  .3/315: القرطيب/  اجلامع ألحكام القرآن)3(
  .2/46: السيوطي/ الدرر املنثور)4(
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أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم الدمشقي احلنبلي، حمي السنة وقامع البدعة واملغول         :  هو )1(

/ ، انظر فوات الوفيات   728: ت) لصارم املسلول، ومنهاج السنة   اجلواب الصحيح، وا  : (معاً، مؤلفاته ال تعد منها    
  . حممد خليل هراس/، باعث النهضة اإلسالمية1/34: الكتيب

  .14/95: ابن تيمية/ جمموع الفتاوى)2(
فقيه، حافظ، ثبت لكنه مدلس     : قتادة بن دعامه السدوسي، أبو اخلطاب البصري أحد األعالم، قال الذهيب          :  هو )3(

الذهيب /، تذكرة احلفاظ  3/385: الذهيب/هـ، انظر ميزان االعتدال   117:قتادة عامل بالتفسري ت   : عنهوقال أمحد   
1/122 .  

  . 14/331: بن تيمية/ جمموع الفتاوى)4(
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  .4/72: الزخمشري/الفائق يف غريب احلديث:  انظر)1(
  .2/19: ابن منظور/ لسان العرب)2(
مية أم املؤمنني أمسها هند وكانت ممن هاجر إىل احلبشة وكانت آخر نساء أم سلمة بنت أمية بن املغرية املخزو:  هي)3(

  . 4/439ابن حجر /هـ، انظر اإلصابة62 وفاة، قيل أا ماتت سنة eالنيب 
، eهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ابن عدي األنصاري اخلزرجي، شهد املشاهد كلها، وروى عن النيب                    )4(

، 3/335: ابن عبد الرب/ سنة، انظر االستيعاب34هـ وعمرة 17: اليمني، ت على eشهد بدر وأمره الرسول 
  .3/406: ابن حجر/اإلصابة

حديث صـحيح   «: ، وقال 1/706: ، واحلاكم 3/112: ، وأمحد »حديث حسن «: ، وقال 5/538: أخرجه الترمذي  )5(
ند الترمذي بعضه رواه أمحـد       ع: (10/176،  7/120: وقال اهليثمي يف جممع الزوائد    » ...على شرط مسلم ومل خيرجاه    

  . 2/1260: ، وصححه األلباين يف سنن ابن ماجه)رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح) و..(
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، من أحفـظ  e اختلف يف امسه على أقوال أرجحها عبد الرمحن بن صخر وكان امسه عبد مشس فغريه الرسول               )1(

  . 6/318: هـ، انظر أسد الغابة، ابن األثري57: الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ أسلم يف السنة السابعة، ت
  . 1/110:  أخرجه مسلم)2(
 وأحبهن إليه وأكثرهن روايـة  eزوج رسول اهللا ، أم املؤمنني وتكىن أم عبد اهللا ـ عائشة بنت أيب بكر :  هي)3(

  . 7/188: ابن األثري/أسد الغابة: هـ، انظر57: للحديث عنه وأفقه نساء األمة، ت
رواه أمحد وفيه مسلم بـن       : (210، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد       2/173: ، وامحد 6/83: سائي اخرجه الن  )4(

حممد بن زائدة قال بعضهم وصوا به صاحل بن حممد بن زائدة وقد وثقه أمحد وضعفه أكثر الناس وبقيـة رجالـه                
  ). رجال الصحيح
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  . 6/291: املباركفوري/ حتفة األحوذي)1(
صحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية وهي عدة فرق منها الواصـلية، اهلذليـة               املعتزلة ويسمون أ   )2(

النظامية، اجلاحظية، وأصول املعتزلة مخسة، املرتلة بني النمزلتني، العدل، التوحيد، الوعيد، األمر باملعروف والنهي              
 والتنبيه 54 ـ  1/43الشهرستاين / والنحلعن املنكر، واملعتزلة جهمية يف الصفات قدرية يف القدر، انظر امللل 

  .46: حممد العبدة وطارق عبد احلليم/ ، املعتزلة37 ـ 35: امللطي/والرد
  . هـ1404 2، ط52:  انظر كتاب التوحيد لإلمام البخاري شرح أيب حممد عبد الواحد اهلامشي)3(
  .7/229: الطيب آبادي/  انظر عون املعبود)4(
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  . 1/112: املطرز/ املغرب)1(
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي أبو احلسن، أمري املؤمنني ورابع اخللفاء الراشدين وأحـد                  :  هو )2(

  .3/26االستيعاب : انظر. هـ4:  تeالعشرة املبشرين باجلنة وابن عم رسول اهللا 
  . 3/156،و البزار يف مسنده 1/111:  أخرجه أمحد)3(
  . 1/158: ن قتيبةاب/ تأويل خمتلف احلديث)4(
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  ) 011: آية
  

 
 

1  
2 

                                                             
احلسني بن مسعود بن الفراء، أبو حممد، حمي السنة، فقيه، حمدث، مفسر من مؤلفاته، شرح السنة ولبـاب                  :  هو )1(

  .19/439:  انظر سري أعالم النبالء510: التأويل ت
ـ     9/196: الطربي/ ، وانظر جامع البيان   2/234: البغوي/  معامل الترتيل  )2(  ًذا املعـىن  ، وأخرج البخاري حديثا

4/1455 .  
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  . 4/126: الطربي/  جامع البيان)1(
  . 16/232: القرطيب/  اجلامع ألحكام القرآن)2(
  . 2/234: البغوي/  معامل الترتيل)3(
  .1/135شهاب الدين أمحد بن اهلائم املصري / التبيان يف تفسري غريب القرآن)4(
  . 2/125: الطربي/  جامع البيان)5(
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  )         

"]27: إبراهيم، آية: سورة .[  

         
    

 
 

                                                             
 
  . 1/299: اجلوزيابن / زاد املسري)1(
  .16/232: القرطيب/  اجلامع ألحكام القرآن)2(
  . 2/601: احلريب/  غريب احلديث)3(
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  . 13/116ابن تيمية /، وانظر جمموع الفتاوى13/213: الطربي/ جامع البيان )1(
  . 13/213: الطربي/ جامع البيان  )2(
  .13/218: الطربي/  جامع البيان)3(
  .16/232: القرطيب/  اجلامع ألحكام القرآن)4(
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  . 4/349: البغوي/ معامل الترتيل )1(
  .4/351:  املصدر السابق)2(
ومـدارك  ،كـرت الـدقائق   :أبو الربكات عبداهللا بن أمحد بن حممد النسفي كان إماما بارعا يف كثري من العلوم لـه تـصانيف عديـدة منـها                      )3(

       295- 294 /2 :حمي الدين ابن أيب الوفاء/واجلواهر املضيئة،102: اللكنويحممد/هـ انظرالفوائد البهية يف تراجم احلنفية701:ت،الترتيل
  . 2/230: النسفي/  مدارك الترتيل)4(
شهاب الدين أبو الثناء، مفسر، حمدث، أديب من أهل بغداد، ولـد فيهـا              :هو حممود بن عبد اهللا األلوسي     : هو)5(

، ذكرى أيب 8/54: الزركلي/األعالم: هـ، انظر1270هـ له كتب عديدة منها روح املعاين، توىف سنة 1217
  .عباس العزاوي/الثناء األلوسي
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45  

  
6 

                                                             
 من السابقني األولني لإلسالم شهد بدراً وشهد له الرسـول          eموىل أيب بكر الصديق، مؤذن رسول اهللا        :  بالل )1(

e1/169: ابن حجر/اإلصابة:  باجلنة، انظر.  
 مخسة عشر غـزوة،     eحايب جليل نزل الكوفة شهد مع الرسول        أبو عمارة الرباء بن عازب األنصاري ص      :  هو )2(

  . 3/117: ، التاريخ الكبري1/580:  يوم بدر مع ابن عمر، الكىن واألمساءeوقد استصغره الرسول 
: ، وابـن املبـارك يف الزهـد       1/208: ، وهناد يف الزهد   7/134، و 3/53: أخرجه ابن أي شيبة يف مصنفه     )3(

  .13/213 :، والطربي يف تفسريه1/477
هـ ومن مؤلفاته املعاجم 360: أبو القاسم، حمدث، حافظ، ولد بطربية بالشام ت: سليمان بن أمحد الطرباين: هو)4(

الـذهيب  /، الـسري  8/134: ابن األثـري  /الثالثة الكبري واألوسط والصغري ودالئل النبوة، انظر الكامل يف التاريخ         
10/173.  

 e بن سنان اخلدري األنصاري اخلزرجي، كان من مالزمي الرسـول            هو سعد بن مالك   :  أيب سعيد اخلدري   )5(
. 3/168: هـ، سري أعالم النبالء74: روى أحاديث كثرية، كان من فقها الصحابة، غزى اثنيت عشرة غزوة ت    

  . 1/73: ابن حنبل/األسامي والكىن
  .5/367:  أخرجه الطرباين يف األوسط)6(
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  .13/217: األلوسي/ روح املعاين)1(
  .3/347: البيضاوي/ أنوار الترتيل )2(
  .  يف هذا احلديث إحدى الدارين فقط بل كالمهاe، ومل يذكر الرسول 4/1738 أخرجه البخاري )3(
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  .23 سبق خترجيه ص)1(
  . 2/534ابن كثري / تفسري القرآن العظيم )2(
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قلت هو يف الصحيح رواه  : 3/50: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد4/287: ، وأمحد4/239 أخرجه أبو داود )1(
  ).إسناده ال بأس به: (2/534: ، وقال ابن كثري يف تفسريه)أمحد ورجاله رجال الصحيح

  . 2/342:، وتفسري الصنعاين4/361ابن اجلوزي /،وزاد املسري13/213وانظر 13/218: الطربي/جامع البيان)2(
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  . 2/230: النسفي/  مدارك الترتيل)1(
  .24 سبق خترجيه ص)2(
  .24 سبق خترجيه ص)3(
  .13/217: األلوسي/  روح املعاين)4(
  . 1/285:  أخرجه الديلمي يف الفردوس)5(
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  . 8 سبق خترجيه ص)1(
  .2/130: املناوي/ فيض القدير )2(
  . »رواه البزار وفيه سعيد الرباد وبقية رجال ثقات«:  وقال5/210:  اهليثمي يف جممع الزوائدأورده  )3(
  ،18انظر ص )4(
  . 16/232: القرطيب/  اجلامع ألحكام القرآن)5(
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34 

                                                             
  . 13/217: األلوسي/ روح املعاين )1(
  .24، 23، 22 انظر ص )2(
أبو عبد اهللا بن كيسان اليماين التابعي، من أكابر التابعني احلافظ الفقيه القدوة، عامل اليمن وثقة ابن معـني                   :  هو )3(

  . 159الزبيدي /طبقات اخلواص: انظر. وأبو زرعة
  .4/361/ابن اجلوزي/ زاد املسري)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  29


 

 
          



        


           
 

           
 e  

          
12 

 
 

dâ$ tB ur

àM ø) n= yz£ Å̀gø: $#}§RM} $# urûwÎ)Èbr ßâ ç7÷è uãÏ9ÇÎÏÈá) 056: ، آيةالذارياتسورة (  

                                                             
  .»صحيح على شرط اإلسناد ومل خيرجاه«: ، وقال1/526، واحلاكم 3/215: أخرجه أبو داود )1(
  .  2/130: املناوي/  فيض القدير)2(
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  .16/232: القرطيب/ ، واجلامع ألحكام القرآن1/473: ابن اجلوزي/  زاد املسري)1(
  . 11/491: ابن حجر/ انظر فتح الباري)2(
  13ص:  سبق خترجيه)3(
  . 1/104:  صحيح ابن حبان)4(
  . 14 سبق خترجيه ص)5(
  . 241 ـ 8/240: ابن منظور/ انظر لسان العرب)6(
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¸xäÎ= s%ÇÐÍÈá) 074:، آيةاإلسراءسورة(       

2 

                                                             
  . 7/163:  أخرجه ابن حبان)1(
  17/5240: ابن تيمية/ جمموع الفتاوى)2(
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  .10/300: القرطيب/ ، اجلامع ألحكام القرآن3/127: البغوي/  انظرمعامل الترتيل)1(
  .4/25: ، وتفسري أيب السعود8/23: القرطيب/  انظر اجلامع ألحكام القرآن )2(
  .10/14: الطربي/  جامع البيان)3(
  .2/253: البغوي/ معامل الرتيل)4(
  .2/317: ابن كثري/ تفسري القرآن العظيم)5(
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e3 
       

     
4 

6 
                                                             

  .1/472: زاد املسري ابن اجلوزي:  انظر)1(
، وأخرجـه  6/513: ، وابن أيب شـيبه يف مـصنفه  9/153 يف الكربى  ، والبيهقي 2/285:  أخرجه الدارمي  )2(

  .3/1082: »يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربو«: البخاري بلفظ
  . 5/1976:  أخرجه البخاري)3(
  .4/390: الفراهيدي/  العني)4(
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  .1/247: الفيومي/ انظر املصباح املنري)1(
هوحممد بن مكرم بن علي األنصاري األفريقي مث املصري مجال الدين أبو الفضل، اختصر العديد من                :  ابن منظور  )2(

. املؤلفات يف األدب مثل كتاب األغاين وغريه والف كتاب لسان العرب ومجع فيه بني التهذيب واحملكم والصحاح
  . 33 ـ 5/31: ابن حجر/ هـ انظر الدرر الكامنة711: ت

  .2/19: ابن منظور/ان العرب لس)3(
   املصدر السابق نفس الصفحات)4(
  8سق خترجيه ص )5(
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  .2/130: املناوي:  فيض القدير)1(
  22 سبق خترجيه ص)2(
  22 سبق خترجيه ص)3(
  .2/230: النسفي/  مدارك الترتيل)4(
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  .1/52: الرازي/ خمتار الصحاح)1(
 ونـص احلـديث     3/229وابن حبان   » حسن صحيح «:  وقال 5/554: ، والترمذي 2/83 أخرجه أبو داود     )2(

 يدعو يقول رب أعين وال تعن علي وانصرين وال تنصر علي وامكر يل وال متكـر علـي                   eكان النيب   .  كامالً
واهدين ويسر اهلدى يل وانصرين على من بغى علي رب اجعلين لك شكارا لك ذكارا لك رهابا مطواعا لك خمبتا            

بيت واغسل حوبيت وأجب دعويت وثبت حجيت وسدد لساين واهـد قلـيب واسـلل    إليك أواها منيباً رب تقبل تو    
  . سخيمة صدري

  . 9/378: املباركفوري/ حتفة األحوذي)3(
  1/341: ابن ألثري/النهاية يف غريب احلديث )4(
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  .1/205الرازي / خمتار الصحاح)1(
  . 1/412:  أخرجه مسلم)2(
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  .2/230: النسفي/  مدارك الترتيل)1(
صحيح على شرط مسلم    «: حسن صحيح غريب، وقال   «: ، وقال 4/580: ، احلاكم 4/90: ه الترمذي  أخرج )2(

  . ، »ومل خيرجاه ذه السياقه
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1 
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e
             

67
                                                             

  . 1/13: ابن القيم/ عدة الصابرين)1(
سري : هـ، انظر 70: نسيبة بنت احلارث وقيل نسيبة بنت كعب من فقهاء الصحابة هلا أحاديث كثرية، ت             :  هي )2(

  . 2/218: لذهيبا/أعالم النبالء
  . 1/430:  أخرجه البخاري)3(
   .2/105: انظر سري أعالم النبالء. 31: صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان، والد معاوية أسلم يوم الفتح ت: بو سفيان هوأ )4(
 أسلمت قدمياً، هاجرت مع زوجها      eرملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية زوج النيب            :  أم حبيبة هي   )5(

  .هـ41:  هناك، تe اهللا بن جحش فمات هناك وتزوجها الرسول عبيد
  . 1/430:  أخرجه البخاري)6(
هـ صلى عليها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنها وهي أول           20:  هي أم املؤمنني زينب بن جحش بن رتاب، ت         )7(
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  . 3/144الثقات : نساء رسول اهللا وفاة، انظر
  .1/430:  أخرجه البخاري)1(
  .1/430: بخاري أخرجه ال)2(
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  . 4/333: ابن القيم/  زاد املعاد)1(
 هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل، حليف بن زهرة، من أكابر الصحابة وفقهائهم أول من                     )2(

  . 10/25: الذهيب/ سري أعالم النبالء.هـ32: جهر بقراءة القرآن ت
  . 17/524: ابن تيمية /  جمموع الفتاوي)3(
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  . 12/249: ابن تيمية/ ، وجمموع الفتاوى2/293، وانظر تفسري ابن كثري 3/329ابن اجلوزي /  زاد املسري)1(
  .3/93: البيضاوي/  انظر أنوار الترتيل )2(
  2/293: ابن كثري/ تفسري القرآن العظيم  )3(
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           2 

                                                             
  .2/466ابن كثري /  تفسريالقرآن العظيم)1(
، ولد قبل اهلجرة بثالث سنني، فقيه العـصر، وإمـام           e عم رسول اهللا     حرب األمة عبد اهللا بن عباس ابن      :  هو )2(
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  . 3/331: الذهيب/ سري أعالم النبالء: هـ، انظر68: التفسري ت
  .19/10: الطربي/  جامع البيان)1(
  . 3/368: البغوي/  معامل الترتيل)2(
  .23 سبق خترجيه ص)3(
  . 2/534ا بن كثري / انظر تفسري القرآن العظيم)4(
: اجلـصاص /  أحكـام القـرآن    546:  ، تنوير املقباس   14: القاريء/  انظر التجريد يف إعراب كلمة التوحيد      )5(
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ابن أيب  /  شرح العقيدة الطحاوية   5/12: الزبيدي/ ، إحتاف السادة  4/361: ابن اجلوزي / ، زاد املسري  3/527
: ، مدارك الترتيل، النـسفي 28 ـ  27الندوي / ، عقيدة التوحيد2/530: ، تفسري ابن كثري97 ـ  96: العز
/ ، الكالم املنتقـى 14 ـ  3/13: األلوسي: ، روح املعاين1/54: ، الدين اخلالص، حممد صديق خان2/429

  . 7: حممد زينو/ ، شهادة التوحيد21: احلجي
  . 25 سبق خترجيه ص)1(
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  .م1992 -هـ 1412بدون، / أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق، علي البجادي، ط/ اإلصابة -1
 . القاهرة–ـ املطبعة امليمنية ه1311بدون، / حممد أيب احلسن الزبيدي، ط/ احتاف السادة -2
 . مؤسسة الرسالة–بدون /  ط– ابن عبدالرب –االستيعاب  -3
 .القاهرة/ بدون، مطبعة الشعب/ بدون، سنة النشر/ ابن األثري اجلزري، ط/ أسد الغابة -4
 دار 1985 -هــ  1406-1/عبداهللا اجلـديع، ط : حتقيق/ أمحد بن حنبل الشيباين/ األسامي والكىن  -5

 .يتاألقصى  الكو
 . طنطا– مكتبة الصحابة -هـ1405 – 2/ حممد خليل هراس، ط–باعث النهضة اإلسالمية  -6
 -هــ  1393بـدون،  / حممد النجـار، ط : عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق/ تأويل خمتلف احلديث  -7

 . بريوت– دار اجليل -م1972
، 1/فتحي الـدابويل، ط : يق شهاب الدين أمحد بن حممد املصري، حتق      –التبيان يف تفسري غريب القرآن       -8

 . القاهرة–  دار الصحابة -1992
 – 1/مـشهور بـن سـلمان، ط      : علي بن سلطان القارئ، حتقيق    / التجريد يف إعراب كلمة التوحيد     -9

 . دمشق– املكتب اإلسالمي –م 1991 -هـ 1411
 .بدون، دار الكتب العلمية / حممد املباركفوري، ط/ حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي - 10
 . بريوت– دار إحياء التراث العريب –بدون /  الذهيب، ط–ذكرة احلفاظ ت - 11
 .م1996 – 1416بدون، / عبدالقادر حسونة، ط: البيضاوي، حتقيق/ تفسري البيضاوي - 12
بدون، دار إحياء   / حممد بن حممد العمادي أبو السعود، ط      ) إرشاد العقل السليم  (تفسري أيب السعود     - 13

 . بريوت–التراث العريب 
 . بريوت– دار الفكر -هـ 1401بدون، / إمساعيل بن كثري، ط/  القرآن العظيمتفسري - 14
هــ، مكتبـة    1410،  1/مسلم حممد، ط  : عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق    / تفسري الصنعاين  - 15

 .الرياض/ الرشد
 -هــ   1388بـدون،   / الكـوثري، ط  : أيب احلسني حممد بن أمحد امللطي، حتقيق      / التنبيه والرد  - 16

 . بغداد–تبة املثىن م، مك1968
 . بريوت– دار الكتب العلمية -هـ 1413 – 1/تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ط - 17
بـدون، دار   / أمحد شاكر، ط  : حممد بن عيسى الترمذي، حتقيق    /  سنن الترمذي  –اجلامع الصحيح    - 18

 . بريوت–إحياء التراث العريب 
هــ دار ا    1372 – 2/ أمحد الربدوين، ط   :حممد بن أمحد القرطيب، حتقيق    / اجلامع ألحكام القرآن   - 19

 .القاهرة/ لشعب
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بدون، دار إحياء التراث    / حممد عبدالباقي، ط  : حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق    / اجلامع الصحيح  - 20
 . بريوت–العريب 

 . بريوت– دار الفكر -هـ 1405بدون، / حممد بن جرير الطربي، ط/ جامع البيان - 21
بـدون، مؤسـسة األعلمـي      / عبدالرمحن بن حممد الثعاليب، ط    / اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن     - 22

 . بريوت–للمطبوعات 
، 2/عبـدالفتاح احللـو، ط    : بن أيب الوفاء القرشي احلنفي، ت     / اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية     - 23

 .م، مؤسسة الرسالة1993 -هـ1413
 . بريوت–لريان للتراث  دار ا– دار الكتاب العريب -5/ ط/ أيب نعيم األصفهاين/ حلية األولياء - 24
 . مصر– دار الكتب احلديثة –بدون / سيد جاد احلق، ط: احلافظ ابن حجر، حتقيق/ الدرر الكامنة - 25
 . بريوت– دار الفكر -  1993 –بدون / ط/عبدالرمحن جالل الدين السيوطي/ الدر املنثور - 26
بـدون،  / طأبـو إسـحاق األثـري،       : عبدالرمحن السيوطي، حتقيق  / الديباج على صحيح مسلم    - 27

 . السعودية– اخلرب – دار ابن عفان –م 1996 -هـ 1416
 .بدون، دار التراث، القاهرة/ حممد النجار، ط: حممد صديق خان، حتقيق/  الدين اخلالص - 28
 .هـ1410 -2/  ط–معروف بلطة جي : حتقيق/ عبدالكرمي القشريي/ الرسالة القشريية - 29
 . بريوت–ون، دار إحياء التراث العريب بد/ حممود األلوسي أبو الفضل، ط/ روح املعاين - 30
 . بريوت– املكتب اإلسالمي -هـ 1404 – 3/ط–عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي / زاد املسري - 31
 املكتـب   – دار اخللفاء    -هـ  1406 – 1/ هناد بن السري الكويف، حتقيق األعظمي، ط       –الزهد   - 32

 . بريوت– الكويت –اإلسالمي 
 . بريوت–بدون، دار الكتب العلمية / رزوي، ط عبداهللا ابن املبارك امل–الزهد  - 33
 . مكة– مكتب اإلمام أمحد –م 1989 -هـ 1409بدون، / حممد بن محيد، ط/ السحب الوابلة - 34
م، 1991 -هـ  1411/ عبدالغفار البنداري، ط  : حتقيق/ أمحد بن شعيب النسائي   / السنن الكربى  - 35

 . بريوت–دار الكتب العلمية 
بدون، دار  / حممد حميي الدين، ط   : شعث أبو داود السجستاين، حتقيق    سليمان بن األ  / سنن أيب داود   - 36

 .الفكر، بيوت
 . بريوت–بدون، دار الفكر / حممد عبدالباقي، ط: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق/ سنن ابن ماجه - 37
هـ، دار الكتاب   1407،  7فواز زمريل، ط  : عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي، حتقيق    / سنن الدارمي  - 38

 . بريوت–العريب 
 -هــ   1413 – 9/ ط –شعيب األرنـاؤوط    :  أمحد بن أمحد الذهيب، حتقيق     –سري أعالم النبالء     - 39

 .م، مؤسسة الرسالة1989 -هـ 1419 – 6/ بريوت، ج–مؤسسة الرسالة 
 .جدة/  دار احملمدي-هـ 1417 –بدون / حممد مجيل زينو، ط/ شهادة التوحيد - 40
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 1993 -هـ  1414 – 2/شعيب األرنؤوط، ط  : حممد بن خان البسيت، حتقيق    / صحيح ابن حبان   - 41
 . بريوت– مؤسسة الرسالة –

 –حممد عبدالباقي، دار إحياء التراث العـريب        : حتقيق/ مسلم بن احلجاج القشريي   / صحيح مسلم  - 42
 .بريوت

 – الدار اليمانية    –م  1986 -هـ  1406بدون،  / أيب العباس أمحد الزبيدي، ط    / طبقات اخلواص  - 43
 .بريوت

 –بدون، دار الكتب العلمية / زكريا يوسف، ط  : حممد بن أيب بكر ابن القيم، حتقيق      / عدة الصابرين  - 44
 .بريوت

 . بريوت– دار الكتب العلمية -هـ 1415 – 2/حممد العظيم آبادي أبو الطيب، ط/ عون املعبود - 45
 .نبدو/ مهدي السامرائي، مكتبة اهلالل، ط: أيب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق/ العني - 46
 . بريوت– دار صادر – 1ط/ حممد بن بكر بن منظور/ لسان العرب - 47
 – دار املعرفة    – 2/علي البيجاوي، ط  : حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق    / الفائق يف غريب احلديث    - 48

 .بريوت
 دار املعرفة   – 1379 –بدون  / حممد عبدالباقي، ط  : أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق    / فتح الباري  - 49

 . بريوت–
 . بريوت–بسيوين، دار الكتب العلمية :  أيب شجاع شريديه الديلمي، حتقيق/ سالفردو - 50
 . بريوت– دار صادر –بدون / إحسان عباس، ط:  حتقيق–حممد بن شاكر الكتيب / فوت الوفيات - 51
 .هـ1329: حممد اللكنوي، مطبعة السعادة/ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية - 52
 . مصري– املكتبة التجارية الكربى -1356، 7ط – عبدالرؤوف املناوي –فيض القدير  - 53
 – دار صـادر     –م  1966هــ   1386 –بدون  /  ط –عز الدين ابن األثري     / الكامل يف التاريخ   - 54

 .بريوت
 .هـ1404 – 2/ شرح أيب حممد عبدالواحد اهلامشي، ط–كتاب التوحيد  - 55
 دار ابن –م 1995 -هـ1416 – 7حممد خرية، ط: حتقيق / سعيد احلجي احلنبلي/ الكالم املنتقى - 56

 .بريوت/ حزم
هــ  1404 – 7عبدالرحيم القـشريي، ط   : مسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق    / الكىن واألمساء  - 57

 . املدينة املنورة–اجلامعة اإلسالمية 
 مكتب املطبوعـات    –م  1986 -هـ  1406 – 2/أمحد بن شعب النسائي، ط    / اتىب من السنن   - 58

 .جدة/ اإلسالمية
 .هـ، دار الريان، القاهرة1407/ بدون/ أيب بكر اهليثمي، طعلي بن / جممع الزوائد - 59
 .هـ1398عبدالرمحن بن قاسم، مصورة من الطبعة األوىل، : أمحد بن تيمية، حتقيق/ جمموع الفتاوى - 60
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م 1995 - هـ 1415جديدة، / حممود خاطر، ط: حممد بن أيب بكر الرازي، حتقيق/ خمتار الصحاح - 61
 . بريوت– مكتبة لبنان –

 دار الكتاب   –م  1973 – 1393بدون،  / حممد الفقي، ط  :  حتقيق –ابن القيم   / سالكنيمدارج ال  - 62
 . بريوت–العريب 

 . بريوت–بدون، مؤسسة الرسالة / أيب الربكات النسفي، ط/ مدارك الترتيل - 63
مصطفى :  حتقيق – 1990 -هـ  1411 – 1/ط/ حممد بن عبداهللا احلاكم النيسبوري    / املستدرك - 64

 .بريوت/ لمية دار الكتب الع–عطار 
 . بريوت– مصر – مؤسسة قرطبة –بدون /  ط–أمحد بن حنبل الشيباين / املسند - 65
 . بريوت–بدون، املكتبة العلمية / ط: أمحد الفيومي، حتقيق/ املصباح املنري - 66
 . الرياض– مكتبة الرشد -هـ 1419، 1/أيب بكر ابن أيب شيبة الكويف ط/ املصنف  - 67
 دار  -هـ  1415بدون،  / طارق عوض، ط  : حتقيق/ ان الطرباين أيب القاسم سليم  / املعجم األوسط  - 68

 .القاهرة/ احلرمني
 -هــ   1404بـدون،   / محدي السلفي، ط  : حتقيق/ أيب القاسم سليمان الطرباين   / املعجم الكبري  - 69

 .املصول/ م، مكتبة العلوم واحلكم1983
 – 1985 -هـ1405 – 1/حممد شاكر، ط  : حتقيق/ أيب القاسم سليمان الطرباين   / املعجم الصغري  - 70

 . بريوت–املكتب اإلسالمي 
 دار إحيـاء التـراث      –بدون  /  ط –أبو إسحاق األثري    : حتقيق/ عمر رضا كحالة  / معجم املؤلفني  - 71

 . لبنان– بريوت –العريب 
 . برمنجهام– دار األرقم –م 1987 –ه 1408 – 1/حممد العبدة، وطارق عبداحلليم، ط/ املعتزلة - 72
مروان سوار، دار   :  حتقيق –م  1987 -هـ  1407 – 2/ط/ د البغوي احلسني مسعو / معامل الترتيل  - 73

 . بريوت–املعرفة 
 –م  1979 – 2/حممـود فـاقوري، ط    : أيب الفتح ناصر املطرز، حتقيق    / املغرب يف ترتيب املعرب    - 74

 . بريوت–املكتبة العلمية 
 . بريوت–عرفة أيب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين، حتقيق الكيالين، دار امل/ امللل والنحل - 75
، 1399/ طـاهر الـزاوي، ط  : أيب السعادات املبارك اجلزري، حتقيـق / النهاية يف غريب احلديث    - 76

 . بريوت– املكتبة العلمية –م 1976
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