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 شكر وتقدير

 
كما جاء عن النيب صلى ا عليو كسلم فيما ركاه ، 1﴾كىمىٍن شى ىرى فىًإ٪تمىا يىٍش يري لًنػىٍ ً وً  قاؿ ا تعاُف:﴿

على أف إف من نعم ا  2"مىٍن الى يىٍش يري النماسى الى يىٍش يري اللموى عنو أبو ىريرة رضى ا عنو،حيث قاؿ:"
كف ٍت ٢تذا العم ، كي ر ُف اٞت د كالوقت إل٧تازه، فالش ر  تعاُف أكال كأخَتا، كأسألو التوفيق يف 

مث ت ديرا كإعًتافا إلى  ال    ب  ل م، أكٌد أف أت دـ بأٚت  عبارا ت الش ر كالت دير  الدنيا كاآلخرة.
أطاؿ  –عبد اٟتافظ بن اٟتاج عبد ا  الدكتوركبأح ن كلمات االمتناف كالتوفَت إُف أستاذم ال اض  

ال اض   على ت  لو باإلشراؼ على ىذه الرسالة، كما أتوجو ٓتالص الش ر ككافر االمتناف -ا عمره
الدكتور نور ا كورت، الذم أشرؼ على إعداد ىذه الرسالة، كعلى ما بذلو من ج د  األستاذ ا١ت اعد 

يف متابعة  -جعلو ا يف موازين ح ناتو -س، كٖتم  مش ةكبَت، كتعب كثَت، كصرب ٚتي ، ككقت ن ي
كما أتوجو ٓتالص .ىذه الرسالة من أكلو إُف آخره مع اإلدالء بإرشاداتو ال يمة كمبلحظاتو الن ي ة

، كال ائمُت الش ر كالت دير إُف اٞتامعة الت نولوجية ا١تالي ية، كال ادة األساتذة ب لية ا٠ت ارة اإلسبلمية
كيف األخَت أتوجو  ين كساعدكين ْت ن تعامل م، فبارؾ ا في م.و لدراسات العليا، الذين أكرمإدارة ايف 

بالش ر كالت دير إُف إخواين كأصدقائي ال راـ الذين ساعدكين يف إعداد ىذه الرسالة، فج اىم ا خَت 
ن ا، كأعطاىم ا اٞت اء. فل م ال    كال ـر كح ن ا١ت افأة كح ن ثواب اآلخرة كالعطاء كاٞت اء م

 الصحة كال بلمة، كش را ج يبل ٢تم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 40سورة النم ، اآلية:   1
، 1954، رقم اٟتديث 339صباب: ما جاء يف الش ر ١تن أح ن إليك،  ،4جػكتاب: الرب كالصلة،    ،الترمذي سنن ، الًتمذم  2
ًديثه حى ىنه صىًحيحه ك   قىاؿى ىىذىا حى
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 البحث ملخص

 

ل د اعتٌت أى  شبو ال ارة ا٢تندية يف علم اٟتديث باعتباره مصدرا أساسيا بعد ال رآف ال رمي 
ككونو ٭تتوم على زبدة تراث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كالتم وا ذلك يف اٟتديث الصحيح، ككاف 

م. كىذا البحث ٤تاكلة من الباحث لل شف عن ج ود اإلماـ   ر أٛتد الت انو ىؤالء العلماء  من
تتمث  إش الية  حيثمن خبلؿ كتابو إعبلء ال نن.  يف ال نة النبوية ماإلماـ   ر أٛتد الت انو كمن   

بُت  ىذا العاَفة كبياف م ان، ىذا البحث يف ٖتديد ا١تَتاث العلمي اٟتديثي لئلماـ   ر أٛتد الت انوم
كتطرؽ ىذا  .الت انوم أٛتد علـو  اٟتديث، كىو اإلماـ   ريف يتناكؿ ىذا البحث عا١تا كبَتا ف ،أقرانو

البحث إُف حياة اإلماـ الت انوم منذ النشأة حىت الوفاة بش   موج  ٭تص  بو ا١ت صود، كبينت 
، مث تطرؽ ٢تا ةلماء ال نة أك ٥تال الدراسة ما إذا كانت مواقف اإلماـ   ر أٛتد الت انوم مواف ة لع

البحث بش   م ص  ٞت ود اإلماـ   ر أٛتد الت انوم يف ال نة النبوية، كبياف من جو يف علم  
لتتبع ج ود اإلماـ  عدة مناى ، كىي: ا١تن   االست رائي ه الدراسةىذ الباحث يف كل د سلكاٟتديث. 

عليو من مؤل ات كآراء مبثوثة يف  قف الباحثلدراسة ما ك مث ا١تن   التحليلي  ،ال نة النبويةالت انوم يف 
. ديثكآرائو بُت علماء اٟت اإلماـ الت انوم كأخَتان ا١تن   الن دم لبياف قيمة ج ود ،إعبلء ال نن بواكت

الت انوم يت اى  يف اٟت م على  ف اإلماـإكقد توصلت الدراسة إُف ٣تموعة من النتائ ، أ٫ت ا: 
قبوؿ ال يادة من الث ة ْتيث إنو يغ   أحيانا كبلـ الن اد كح اظ اٟتديث ال بار  اٟتديث، كال سيما يف

  الباط  أك ا١تن ر كَف ي ن شمي ىو اٟتديث الذل ال عنده أف اٟتديث ال عيف.كما يف عل  اٟتديث
. ككاف من حتجاجعت اد كليس لبليف سنده من اهتم بال ذب، كأنو قد استدؿ باٟتديث ال عيف لبل

رابة العشرين عاما أنو استوىف أدلة األبواب ال   ية ّتمع أحاديث األح اـ يف أبواب من ج وده ق
 مصادر صعبة ا١تناؿ مع ال بلـ على ك  األحاديث يف ذي  ك  ص حة ل تابو إعبلء ال نن.
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ABSTRACT 

 

The people of Indian subcontinent take care of  ilmu-al-Hadith (the science of 

Hadith) as an essential source after the Holy Qur’an due to being contain the prime 

heritage of the Messenger of Allah S.W.T. to touch it in the authentic Hadith, and 

Al-Imam  Zafar  Ahmad Al-Tahnawi  was one of  these scholars. This research is an 

attempt by the researcher to detect the role of Al-Imam  Zafar Ahmad Al-Tahanawi 

during his writing of the book I’la’ al-Sunan.  However, the dilemma of this research 

depicts in determining of scientific inheritance of Hadith pursuant to Al-Imam Zafar 

Ahmad Al-Tahanawi. This study deals with a prominent scholar of the sciences of 

Hadith, whose name is Al-Imam Zafar Ahmad Al-Tahanawi. Moreover, this research 

touches on the life of Al-Imam Al-Tahanawi since his early life until the death as a 

brief summary due to get the intended meaning. The study indicates Al-Imam Al-

Tahanawi’s positions as agreed with the scholars of Hadith or his contradictory with 

them. Next, this research deals with the details of his efforts in the Sunnah and 

explains his methodology regarding the sciences of Hadith. The researcher conducts 

in this study several methods: these are: Inductive method to follow up efforts of Al-

Imam Al-Tahanawi in Sunnah analytical method for the study which the researcher 

observes from the writings and extensive opinions through his book I’la’ al-Sunan, 

and finally critical method to demonstrate the value of efforts and opinions of Al-

Imam Al-Tahanawi among Hadith scholars. The study found a set of results, the 

most important are: Al-Imam Al-Tahanawi  shows leniency in judging on Hadith, 

especially in accepting the increment of confidence, that is why he skips sometimes 

the statements of critics and great Huffaz (whom memorized Hadiths) of Hadith in 

I’lal’(sickness) of Hadith. As like as, according to him, Hadith Da’if (Weak Hadith) 

is that Hadith in which do not enter falsehood and evil, moreover, do not find in the 

sanad (the serial of narrators) of Hadith any person who is accused by lying. He 

gives evidence with Hadith Da’if  for assistance not for protestation. His efforts was 

since nearly twenty years, and he has completed evidences for jurisprudential 

chapters by collecting Hadiths of law in chapters from the very difficult sources with 

comments on every Hadith in the end of every page of his book- I‘la’  al-Sunan. 
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ABSTRAK 

 

Penduduk negara India mengambil berat tentang ilmu hadis kerana ilmu ini 

merupakan sumber utama selepas al-Quran dan mengandungi asas khazanah 

Rasulullah S.A.W. bagi  mereka yang berusaha mencari hadis yang sahih. 

Termasuklah imam Zafar Ahmad al-Tahanawi. Kajian ini bertujuan untuk 

mendedahkan usaha Zafar Ahmad al-Tahanawi terhadap Sunnah Nabawiyah melalui 

buku beliau I‘la’ al-Sunan. Kajian bertujuan untuk menentukan sumber khazanah 

hadis karangan beliau dan memfokuskan tentang biografi dan ketokohan beliau 

dalam ilmu hadis. kajian ini juga bertujuan untuk menjelaskan sikap dan pandangan 

beliau terhadap al-sunnah sama ada bertepatan atau bertentangan dengan ulama hadis 

lain. Seterusnya kajian ini menghuraikan secara lanjut usaha Zafar Ahmad al-

Tahanawi terhadap Sunnah Nabawiyah dan metode beliau dalam  mengkaji ilmu 

hadis. Pengkaji telah mengunakan pelbagai metodologi dalam penyelidikan ini, 

antaranya metode induktif untuk mengkaji usaha Zafar Ahmad al-Tahanawi terhadap 

sunnah. Metode analisis data juga di gunakan untuk membahaskan apa yang 

diperolehi melalui karya dan pendapat beliau. Seterusnya metode naqdi juga 

digunakan untuk menerangkan usaha dan pendapat beliau serta kritikan ulama lain 

terhadap beliau dalam menentukan hukum ke atas sesebuah hadis khususnya 

terhadap sikap beliau yang agak longgar yang kadang-kadang mengabaikan 

pandangan Ulama hadis. Ini termasuk sikap  beliau yang menganggap hadis da‘if 

tidak termasuk dalam kategori hadis batil dan munkar. Beliau juga mengambil hadis 

da‘if untuk dijadikan sokongan dan bukannya untuk berhujjah dengannya. Antara 

usaha besar Zafar Ahmad al-Tahanawi (selama 20 tahun) beliau telah berjaya 

membawa dalil fiqh untuk setiap bab dari pada sumber yang sukar didapati, di 

samping  beliau juga menulis nota kaki bagi setiap hadis pada semua halaman dalam 

kitab  I‘la’ al-Sunan karangan beliau. 

. 
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 الباب األوؿ  
 

 اإلطار العاـ للبحث
 

 مقدمة:      1. 1
ف   تعليم، أٛتده كأستعينو كأستغ ره، اٟتمد  الذم خلق اإلن اف يف أح ن ت ومي، كعلمو أ

كأتوب إليو، كأعوذ بو من ال ل ، كأست ديو لصاٌف ال وؿ كالعم ، كصلى ا على سيدنا ٤تمد خامت 
 النبيُت كسيد ا١ترسلُت، كعلى آلو كأصحابو الطيبُت الطاىرين كسلم ت ليما كثَتا إُف يـو الدين، أما بعد:

ليت يشرؼ ا١ترء باشتغالو ُّا، كىي ال ت   أ٫تية عن علـو فإف علـو اٟتديث من أج  العلـو ا
ال رآف، فأحد٫تا خادـ لل رآف ال رمي، كاآلخر علم خادـ لل نة ا١تط رة. كإف أى  العلـو كال  ـو أٚتعوا 
، كأف علم اٟتديث كمعرفة رجالو كفنونو أشرؼ علـو الدنيا لشرؼ  على أف شرؼ العلم بشرؼ ا١تعلـو

ا عليو كسلم، حىت قي  ل  ياف الثورم إُف مىت تطلب علم اٟتديث؟ ف اؿ: صاحب الرسالة صلى 
. كف   علم 3"كأم خَت أنا فيو خَت من اٟتديث حىت أسَت إليو، إف علم اٟتديث خَت علـو الدنيا"

اٟتديث كشرؼ أىلو معركؼ كمش ور بُت أى  العلم، حىت أفرده بعض األئمة بالتصنيف، كا٠تطيب 
: "شرؼ أصحاب اٟتديث" كغَته. ك٦تا كرد يف ذلك عن عبد ا بن م عود رضى ا البغدادم ككتابو

ٍيئنا فػىبػىلمغىوي كىمىا عنو من قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم يف اٟتديث ا١تعركؼ:" عى ًمنما شى نى مرى اللموي اٍمرىأن ٝتًى
عى فػىريبم ميبػىلٍّغو أىٍكعىى ًمٍن سىاًمعو   عليو كسلم بالن ارة ألى  اٟتديث يف ، كحيث دعا صلى ا4"ٝتًى

كجوى م بربكة نظرىم يف كبلمو. كمعلـو أف ال نة ا١تشرفة زادىا ا شرفا ىي اليت علمتنا كيف ن  م  
كتاب ربنا كنطب و، كلوالىا ما عرفنا كيف ن يم أركاف ىذا الدين كما ٬تب، فمن ال نة ما ىو تبيُت 

كمن ا ما جاء بأح اـ  أك ٗتصيص العاـ، أك ت  َت للمش  ،للمجم ، كمن ا ما ىو ت ييد للمطلق، 
                                                             

 ،1رناكؤط ك ٤تمد نعيم العرقوسي، ط، ٖت يق كتعليق: شعيب األسير أعالـ النبالءالذىيب، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف،   3
 .242، ص7ق. جػ1405مؤس ة الرسالة،  بَتكت، 

لممى  تاب، كسنن الترمذيالًتمذم، اإلماـ أبو عي ى ٤تمد بن عي ى،   4 بىاب مىا جىاءى يف ، 9جػ اٍلًعٍلًم عىٍن رىسيوًؿ اللمًو صىلمى اللموي عىلىٍيًو كىسى
، كقاؿ 2581، رقم: 259ـ. ص1978 -ىػ 1398، م تبة مصط ى البايب اٟتليب كأكالده، مصر، 2ط اٟتٍىثٍّ عىلىى تػىٍبًليًغ ال ممىاًع،

 الًتمذم : "ىذا حديث ح ن صحيح".
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جديدة َف ترد يف ال رآف ال رمي، كي  ي أف نعرؼ أف حد الرجم، كىو ع وبة اإلعداـ حىت ا١توت 
 .5بواسطة الرجم ثبت من طريق ال نة ا١تط رة، كَف يرد فيو آية قرآنية

دىم من الصحابة ال راـ رضى منذ ع د ا٠تل اء الراشدين كمن جاء بع –كقد حرص أئمتنا 
على صيانة حديث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من ال ذب كالدس  -ا عن م إُف عصرنا اٟتاضر

كالتحريف، كاحتاطوا لذلك بعدـ قبوؿ ركاية من ال يث وف بدينو كأمانتو، كح ظو. كقد اصطلح علماء 
ديث الشريف، تبعا ٟتاؿ سنده كمتنو، ا١تصطلح على أل اظ ٥تصوصة يص وف ُّا ك  نوع من أنواع اٟت

كقعدكا قواعد يعرؼ من خبل٢تا رتبة اٟتديث، كتصني و تبعا لذلك، كاٟت م عليو ٔتا يليق بو. فاٟت م 
على اٟتديث صحة أك ضع ا، ىو ٙترة اٞت ود اليت يبذ٢تا ادث، أك الباحث لي دـ لل  و ا١ت تند 

ألة ما. كمن ىنا كقع اختيارم على علم اٟتديث كفنونو الشرعي الذم يبٍت عليو اٟت م ال   ي يف م 
 للتخصص فيو بإعداد رسالة يف ذلك لني  الدرجة العلمية الدكتوراه بتوفيق ا تعاُف.

فإف دراسة أم علم من العلـو ٯت ن ت  يمو إُف ق مُت ىامُت: األكؿ: دراسة م ائ  ال ن، 
سة الشخصيات العلمية اليت أن  ت عمرىا يف خدمة كٖتريرىا، كن دىا. أما الثاين: فإنو يتعلق بدرا

العلم، كبياف ج ودىا يف تلك ال نوف، كقيمة ىذه اٞت ود كاإلبداعات، كمدل است ادة من جاء بعدىم 
من ا، كت ديرىم ٢تا، كثنائ م على أصحاُّا. كْتثي ىذا يندرج ٖتت ال  م الثاين، كىو دراسة شخصية 

  ات اٟتديثية خاصة. علمية، كج ودىا يف ميداف الدراس
      

 أىمية البحث:   1.  2
ل د زخر ال رناف الثالث عشر كالرابع عشر ا٢تجرياف بعلماء أفذاذ يف شىت اَّاالت العلمية، من 
ت  َت، كحديث، كف و، كلغة، كأدب، كغَتىا من العلـو النافعة. كبينما اقتصرت ش رة بع  م يف فن 

غلب فنوف ال نة كعلوم ا، فًتكوا مصن ات كثَتة تدؿ على من ال نوف، طب ت ش رة آخرين يف أ
 تبحرىم، كعلو كعب م، ف انوا ْتق علماء موسوعيُت.

من ىؤالء العلماء البارزين اإلماـ   ر أٛتد الت انوم ا٢تندم مولدان كمنشأن، ف د خلمف ىذا 
كأصوؿ، كحديث، كلغة، اإلماـ مَتاثا علميا يف ٥تتلف ٣تاالت العلـو الشرعية، ك من ت  َت، كف و، 

                                                             
تلوة يف ا١تصحف اآلف، ف د كرد بعض اآلثار الذم ي يد بأف ىذا اٟت م كاف موجودان يف ال رآف، فن خت تبلكتو، كب ي أقصد آية م  5

ًعيًد ٍبًن اٍلمي ىيمًب عىٍن ٍبني ا٠تٍىطماًب أنو قاؿ:...ًإيماكي  ًعيدو عىٍن سى يىًة الرمٍجًم أىٍف ٍم أىٍف تػىٍ ًل يوا عىٍن آاٟت م، ف د ركل اإلماـ مالك عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن سى
لممى كىرى  دي حىدمٍيًن يف ًكتىاًب اللمًو فػى ىٍد رىجىمى رىسيوؿي اللمًو صىلمى اللموي عىلىٍيًو كىسى ري يػى يوؿى قىاًئ ه الى ٧تًى ٚتىٍنىا كىالمًذم نػىٍ ً ي بًيىًدًه لىٍوالى أىٍف يػى يوؿى النماسي زىادى عيمى

ا. ٍبني ا٠تٍىطماًب يف ًكتىاًب اللم  تىٍبتػي ىا الشمٍيخي كىالشمٍيخىةي فىاٍرٚتييو٫تيىا أىٍلبىتمةى فىًإنما قىٍد قػىرىأٍنىاىى موطأ  ،مالك بن أنس أبو عبد ا األصبحيًو تػىعىاُفى لى ى
 . 1560، رقم اٟتديث826، باب ما جاء يف الرجم،  ص2، كتاب اٟتدكد، جػ اإلماـ مالك
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، كقواعد يف علـو اٟتديث. كمع -٣تلد 18اليت ت م -كغَتىا. أىم مؤل اتو اٟتديثية كىي إعبلء ال نن
ذلك ٯت ن ال وؿ بإف مؤل اتو ا١تطبوعة ٘تيىثٍّ  أىم ما صن و يف اٟتديث كعلومو، حيث إهنا مشلت علم 

ية، ٦تا ٬تع  دراست ا ك يلة بإعطاء صورة ا١تصطلح، كالشركح اٟتديثية، كطري ة عرضو للم ائ  العلم
مت املة حوؿ ج ود ىذا اإلماـ كم انتو بُت علماء اٟتديث، كبياف قيمة مؤل اتو يف ا١ت تبة اٟتديثية. 
ك٦تا ي يد ىذا البحث قيمةن؛ كوف اإلماـ   ر أٛتد الت انوم كثَت االطبلع على ال تب كالن   عن ا، 

أكؿ ْتث يتطرؽ لدراسة ج ود ىذا اإلماـ يف  -ح ب علمي -كاألىم من ذلك كلو كوف ْتثي ىذا 
 ال نة النبوية خاصة. 

 

 أسباب اختيار الموضوع:   1. 3
 التعرؼ على اإلماـ   ر أٛتد الت انوم. -1
 إ  ار ال يمة العلمية ١تؤل ات اإلماـ الت انوم يف ال نة النبوية. -2
   علـو ال نة النبوية.إبراز اإلضافات العلمية لئلماـ   ر أٛتد الت انوم يف ح  -3
 
 مشكلة البحث:  1. 4

غم ش رة اإلماـ   ر أٛتد الت انوم العلمية، كم انة 6إش الية ىذا البحث تتمث  يف أنو ر
، كرغم تناكؿ -خاصة يف ال نة النبوية-مؤل اتو لدل العلماء، كتنوع ال نوف اليت تصدل للتأليف في ا 

ف ٥تتل ة كال  و، كاللغة، فإين َف أعثر على أم رسالة علمية عدد من الباحثُت ٞت ود ىذا اإلماـ يف فنو 
م ردة تناكلت اٞتانب اٟتديثي إال بعض التح ي ات العلمية لبعض مؤل اتو، أك بعض اإلشارات 

، من ىنا   ر للباحث ٙتة فجوة علمية ال بد من ت ميل ا إلبراز 7ا١تختصرة يف م دمات ال تب ا  ة
كىي تتمث  يف عدـ تناكؿ أبرز مآثره ا١توسومة بػ إعبلء ال نن. كمن مث  ج ود ىذا العاَف ال طح ،

جاءت ىذه الدراسة لوضع لبنة الت مي  يف صرح ث افة اإلماـ   ر أٛتد الت انوم العلمية الشا٥تة. 
ف لط ال وء على ت ومي كتابو " إعبلء ال نن" كبياف جانب اإلبداع فيو، مع ال شف عن ا١تناى  اليت 

ا١تؤلف فيو، كٖتديد ا١تَتاث العلمي اٟتديثي لئلماـ   ر أٛتد الت انوم، كا١توارد العلمية اليت  استعمل ا
رجع إلي ا، كبياف م انة ىذا العاَف بُت أقرانو. كذلك بعد ٚتع ا١تعلومات حولو كحوؿ كتابو كتصني  ا، 

                                                             
6  

بات كاالنًتنت بُت لو عدـ كجود رسالة علمية تتناكؿ اٞتانب اٟتديثي لئلماـ   ر أٛتد الت انوم إال من خبلؿ ْتث الطالب يف ا١ت ت  7
 ما كاف على ش   االشارات ا١تختصرة.
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الدراسات اٟتديثية، كدراست ا كن دىا، حىت يت ح من خبلؿ ذلك م ا٫تة ىذا اإلماـ اٞتلي  يف ح   
كإضافاتو في ا، حىت يت ٌت للعلماء االست ادة من علومو كمؤل اتو بش   كاسع كيف نطاؽ أكسع. كك  

 ذلك معتمدا على ا١تناى  العلمية ا١تعتربة.
 . 

 أسئلة البحث:   1.  5
 ٭تاكؿ الباحث بياف أىم األسئلة اليت ي عى ىذا البحث إُف اإلجابة عن ا كىي: 

 ماـ   ر أٛتد الت انوم، كما خل يتو الث افية كالدينية كالعلمية؟ من ىو اإل -1
 ما تأثَت عصر اإلماـ   ر أٛتد الت انوم كحالتو االجتماعية كم َتتو كعطائو العلمي؟ -2

ما ج ود اإلماـ   ر أٛتد الت انوم يف علم اٟتديث من خبلؿ كتابو "إعبلء   -3
 ال نن"؟ 

حاديث ا١ترس  كا١تدلس كا١تعلق كا١تع   ما موقف اإلماـ الت انوم من م ألة األ  -4
 كا١تن طع؟

 ما ال يمة العلمية ل تاب اإلماـ   ر أٛتد الت انوم إعبلء ال نن، كمن جو فيو؟  -5
 

 أىداؼ البحث:    1. 6
ال شك فيو كال ريب أف اختيار الباحث ألم موضوع أك ْتث ال ٮتلو من أىداؼ تدفعو إليو 

سلبيا حيث است دؼ ىذا البحث إِف تتبع ج ود اإلماـ   ر  بغض النظر عن كوف ذلك إ٬تابيا أك
أٛتد الت انوم يف ال تة النبوية من خبلؿ كتابو إعبلء ال نن الذم يعترب من أىم موركثو العلمي يف 

 اٟتديث كعلومو، كيت رع من ىذا ا٢تدؼ ٣تموعة من األىداؼ كىي:
 كالدينية كالعلمية. التعريف على اإلماـ   ر أٛتد الت انوم كخل يتو الث افية -1
إبراز جوانب اإلبداع كاإلضافة كاألصالة يف كتابو إعبلء ال نن مع بياف آثاره العلمية      -2

 كالًتكي  على موركثو اٟتديثي.

إبراز ج ود اإلماـ   ر أٛتد الت انوم يف ال تة النبوية من خبلؿ كتابو "إعبلء  -3
 ال نن"
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ث ا١ترس  ا١تدلس كا١تعلق كا١تع   بياف موقف اإلماـ   ر أٛتد الت انوم من حدي -4
 كا١تن طع.

إجراء جرد كاست راء ل تبو اٟتديثية، كبياف من ج ا كقيمت ا العلمية كأصالت ا بُت   -5
 كتب اٟتديث.

 
 الدراسات السابقة:   1. 7

أم دراسة مباشرة تناكلت ج ود اإلماـ   ر  -ح ب ا١ت تطاع –َف أجد بعد طوؿ ْتث 
اٟتديثية، كلع  ذلك يرجع إُف ش رتو يف ميداف اللغة. كمن خبلؿ البحث  أٛتد الت انوم يف الدراسات

يف الرسائ  اٞتامعية لعدد من اٞتامعات يف العاَف اإلسبلمي مث  )اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتالي يا، 
ائ  كجامعة مااليا، كاٞتامعة الوطنية ا١تالي ية( كغَتىا من اٞتامعات، إضافة إُف بعض ا١تواقع يف الرس

العلمية على الشب ة العن بوتية، توصلت إُف نتيجة م ادىا أف ىذا البحث َف يتطرؽ إليو من قب ، رغم 
أ٫تيتو كجديتو، ٦تا ٬تعلو مادة خصبة تصلح لت وف ْتثا علميا عا١تيا. كأما ما كق ت عليو من 

مث  ما يتعلق  الدراسات، ف ي ٘تث  مصادر ثانوية لبحثي، لتعل  ا ّتانب من جوانب حياة اإلماـ
بًتٚتة اإلماـ   ر أٛتد الت انوم كأحواؿ عصره، كمن جو العلمي، تباينت فيما بين ا من حيث 

 اإلس اب كاالختصار. سأعرض ما كق ت عليو من ا فيما يلي: 

الحديث في القرف الثالث عشر والرابع  : علماء الحديث في بالد الهند وجهودىم فيرسالة
علماء اٟتديث بدراسة بعنواف:"  ٤تمد كِف ا بن عبد الرٛتن الندكماحث قاـ الب ،8عشر الهجريين

" ككاف ىدؼ ىذه  اٟتديث يف ال رنيُت الثالث عشر كالرابع عشر ا٢تجريُت يف ببلد ا٢تند كج ودىم يف
 الدراسة اإلس اـ يف كشف الن اب عن كثَت من األس ار اٟتديثية اليت طا١تا تراكم الغبار علي ا. كتراجم

كلئك العلماء األجبلء الذين كلدكا كعاشوا يف تلك ال ًتة يف ببلد شبو ال ارة ا٢تندية. كىذه الدراسة أ
تت وف من م دمة كثبلثة فصوؿ كخا٘تة، يف ال ص  األكؿ التعريف بشبو ال ارة ا٢تندية، كدخوؿ اإلسبلـ 

ص  الثاين يتحدث الباحث في ا، كأحواؿ ا١ت لمُت الذين نشركا اإلسبلـ كدكرىم يف ح ارهتا. كيف ال 
عن تراجم علماء اٟتديث الشريف كمن ضمن م اإلماـ   ر أٛتد الت انوم يف ا٢تند كج ودىم يف 

كلذا ي ـو الباحث بدراسة عن باختصار شديد،  اٟتديث يف ال رنُت الثالث ك الرابع عشر من ا٢تجرة
 يف خدمة اٟتديث كعلومو.   ر أٛتد الت انومج ود اإلماـ ادث 

                                                             
الحديث في القرف الثالث عشر والرابع عشر  علماء الحديث في بالد الهند وجهودىم في، ٤تمد كِف ا بن عبد الرٛتن الندكم 8

  1786ة الدكتورة غَت مطبوعة يف م تبة األزىر برقم: رسال، الهجريين
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، ٖتدث 9: المنهج الفقهي للشيخ ظفر أحمد التهانوي من خالؿ كتابو"إعالء السنن"رسالة
ف ذه الدراسة تت وف من م دمة ك ٘ت يد ك ، ا١تن   ال   ي للشيخ   ر أٛتد الت انومالباحث في ا عن 

ماـ ٜت ة أبواب، فيتحدث يف م دمتو عن أسباب اختيار ا١توضوع كأ٫تيتو،  كيف التم يد تعريف باإل
الت انوم ٥تتصرا، كنبذة عن كتابو"إعبلء ال نن"، كيف األبواب ا٠تم ة يتحدث عن اٞتوانب ال   ية 

. كلذا يرك  ىذا البحث ال نة النبوية٥تتصرا ف ط. إال أنو َف يتحدث عن أم ج ود لئلماـ اللت انوم يف 
 .ال نة النبويةعلى ج ود اإلماـ الت انوم يف  

 تناكؿ الباحث يف ْتثو ىذا أحواؿ ا١ت لمُت يف ا٢تند.، 10ي الهند: أحواؿ المسلمين فرسالة
اٟتالة  است دفت ىذة الدراسة إُف ٚتع ٚتيع جوانب أحواؿ ا١ت لمُت يف ا٢تند، حيث يتحدث عن

كالث افية كالعلمية، إال أنو َف يتحدث عن ج ود ا١ت لمُت يف خدمة الدينية، ال ياسية، كاالقتصادية، ك 
ذا ي ـو الباحث بدراسة عن ج ود ا١ت لمُت يف خدمة اٟتديث كعلومو،  كاإلماـ كلال نة النبوية، 

  ر أٛتد الت انوم ٪توذجا. كي ت اد من ىذه الرسالة من حيث االطبلع على األحواؿ ادث 
 يف ا٢تند. الدينيةك  كالث افية كالعلميةال ياسية 
ثين في الهند في القرف" كتاب: هجري وآثارىم في الحديث الرابع عشر ال أعالـ المحدِّ
الرابع عشر ا٢تجرم  أعبلـ ادٍّثُت يف ا٢تند يف ال رفتناكؿ ا١تؤلف من خبلؿ كتابو ىذا   11"وعلومو

الرابع  ادثُت يف ا٢تند يف ال رف تراجمككاف ىدؼ ىذه الدراسة ىو بياف كآثارىم يف اٟتديث كعلومو" 
٤تدثُت، ىم: الشيخ عبد  ث ٭تتوم على تراجم سبعةعشر ا٢تجرم ك تعرٍّؼ بآثارىم يف اٟتديث، فالبح

٤تمد أنور شاه ال شمَتم، كالشيخ عبد  اٟتي اللمٍ نىوم، كالشيخ خلي  أٛتد ال  ارن ورم، كالشيخ
ال اندىلوم، كالشيخ ٤تمد زكريا ال اندىلوم، كالشيخ حبيب  الرٛتن ا١تبارك ورم، كالشيخ ٤تمد يوسف

ادثُت يف ا٢تند من ال رف الرابع عشر  و أف يذكر فيو بعض تراجم أعبلـالرٛتن األعظمي، إال أنو قد فات
كلذا ي ـو الباحث بدراسة عن اإلماـ ا٢تجرم أمثاؿ اإلماـ   ر أٛتد الت انوم صاحب "إعبلء ال نن" 

   ر أٛتد الت انوم كج وده يف ال نة ف ط.ادث 

                                                             
رسالة ا١تاجي تَت غَت مطبوعة يف ، المنهج الفقهي للشيخ ظفر أحمد التهانوي من خالؿ كتابو"إعالء السنن، ٤تمد رفيق اإلسبلـ  9

 .236م تبة اٞتامعة، برقم 
10

 يف م تبةدكتوراه ٥تطوط ٔتع د الدراسات كالبحوث اآلسيوية ، رسالة ، أحواؿ المسلمين في الهند٤تمد عبد ال ادر ٤تمد سليماف  
 .234جامعة ال قازيق، برقم 

، دار ابن  1، طالرابع عشر الهجري وآثارىم في الحديث وعلومو أعالـ المحدِّثين في الهند في القرف عبد ا١تاجد الغورم، سيد  11
 ـ. 2002كثَت، بَتكت، 
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عبارة  ا٢تند، كىو أعبلـ ادثُت يف عنكىذا ال تاب دراسة  12الهند" أعالـ المحدثين في: "كتاب
خلي  أٛتد  ثبلث تراجم قصار من علماء ا٢تند ا١تعاصرين، كىم: الشيخ يشتم  على عن كتٌيب

ال اندىلوم، كل ن ا١تؤلف َف يذكر  ال م ىارن ورم، كالشيخ يوسف ال اندىلوم، كالشيخ ٤تمد زكريا
لو دكر كبَت يف خدمة اٟتديث كعلومو يف ا٢تند،  شيئا عن اإلماـ ادث   ر أٛتد الت انوم مع أنو

كلذا ي ـو الباحث بالًتكي  على ج ود اإلماـ الت انوم من جانب كىو  صاحب " إعبلء ال نن"، 
 اٟتديث كعلومو.

فبعد االطبلع على ىذه الدراسات اليت أجريت حوؿ ا١توضوع ات ح للباحث أنو ال يوجد   
 . ماـ   ر أٛتد الت انوم كج وده يف ال نة النبويةاإلٙتىمة دراسة كاملة م ت لة حوؿ 

 منهجية البحث:    1. 8
إف طبيعة ىذا البحث ت ت ي سلوؾ عدد من ا١تناى  العلمية اليت ستم ن الباحث من 
الوقوؼ على ج ود اإلماـ   ر أٛتد الت انوم، كدراست ا دراسة علمية كافية، كتتمث  ىذه ا١تناى  فيما 

 يلي:

حيث مت است راء آراء العلماء كال   اء كا١تؤل ات ذات الصلة ُّذا : 14تقرائياالس 13المنهج
 ا١توضوع كالرجوع إُف ا١تعلومات من مصادرىا ا١تعتربة.

: ىذا ا١تن   ي مح بدراسة ج ود اإلماـ   ر أٛتد الت انوم يف علـو المنهج التحليلي
 ة عرضو للم ائ  العلمية، كمدل ن ده اٟتديث ا١تختل ة من خبلؿ مؤل اتو، كبياف مناىجو في ا، كطري

 ٢تا، أك س وتو علي ا. كرجوع اآلراء ال   ية كاألدلة الشرعية كٖتليل ا.

: الذم من خبللو سأبُت ال يمة العلمية ٢تذه ا١تؤل ات، ككبلـ العلماء علي ا، المنهج النقدي
 كما قد ي تدرؾ عليو في ا. 

 
                                                             

ثينت ي الدين الندكم،   12  ـ.2007ىػػ/ 1428، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت، 1ط في الهند، أعالـ المحدِّ
13

ىو استعماؿ ا١تعلومات استعماال صحيحا يف أسلوب علمي سليم، يتمث  يف أسلوب العرض، كا١تناقشة ا٢تادئة كااللت اـ ا١توضوعية    
، ْتث منشور يف ٣تلة مرك  منهج البحث األصولي) التامة كتأييد ال  ايا ا١تعركضة باألمثلة كالشواىد ا١ت نعة، دكف اجحاؼ أك ٖتَت

  ىػ(1404-1403البحث العلمي كالًتاث اإلسبلمي، ّتامعة أـ ال رل، العدد ال ادس، سنة 

ىو ماي ـو على التتبع ألمور ج ئية م تعانا على ذلك با١تبلحظة كالتجربة كافًتاض ال ركض، الستنتاج أح اـ عامة منهج االستقراء:   14
 مى من   االستواء با١تن   التجرييب ألنو ي تند يف ٖتليبلتو إُف ا١تبلحظة كالتجربة كافًتاض ال ركض. )بدكم، عبد الرٛتن، من ا. كي

 ( 82، 18، صمناىج البحث العلمي
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 :قائمة المصادر والمراجع   6. 3

 
، عوف المعبود شرح سنن أبي داود ـ،3353آبادم، اإلماـ أبو الطيب ٤تمد مشس اٟتق العظيم،  

 ٤تمد عثماف،  بَتكت: دار ال  ر. ضبط كٖت يق: عبد الرٛتن 

 .، بَتكت: ا١تؤسئ ة العربية، القاموس المحيطـ3355آبادل، ٤تمد بن يع وب ال َتكز،  

،  اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في باكستافـ، 1982إبراىيم، الدكتور ٝتَت عبداٟتميد، 
 ال اىرة: دار ا١تعارؼ.

جامع األصوؿ في أحاديث  ق،ػ1389مد أبو ال عادات اٞت رل، ابن األثَت، ٣تد الدين ا١تبارؾ بن ٤ت
 ٖت يق كتصحيح كتعليق: عبد ال ادر األرناؤكط، مصر: م تبة اٟتلواين.الرسوؿ، 

، بَتكت: دار ، اللباب في تهذيب اإلنسافـ3311ابن األثَت، ع  الدين على بن ٤تمد اٞت رم، 
 صادر.

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد،  ـ،1998ألنصارم، ابن األك اين، ٤تمد بن إبراىيم بن ساعد ا
 ٖت يق: ٤تمدكد فاخورم كأخركف، بَتكت: م تبة لبناف.

، ٖت يق: ٤تمد فؤاد عبد الباقى، موطأ اإلماـ مالك ـ،3311أبو عبد ا مالك،  اإلماـ ابن أنس،
 ال اىرة: دار اٟتديث.

، بَتكت: ا١ت تب المسير في علم التفسير زادىػ، 3111ابن اٞتوزل، عبد الرٛتن بن على بن ٤تمد، 
 اإلسبلمي.

  الناسخ والمنسوخ من الحديث،ق، 3131ابن اٞتوزل، أبو ال رىج عبد الرٛتن بن علي بن اٞتوزم، 
 كتاب صغَت منشور يف ٣تلة البحث العلمي، جامعة أـ ال رل، م ة ا١ت رمة، العدد األكؿ.

، ٖت يق:كرٯتة الناسخ والمنسوخ من الحديثىػ، 3131ابن شاىُت، أبو ح ص عمر بن شاىينن، 
 بنت علي، بَتكت: دار ال تب العلمية. 

 ، بَتكت: دار صادر.مسند اإلماـ أحمد بن حنبلـ ، 3313ابن حنب ، أبو عبد ا أٛتد الشيباد، 

ٖت يق: علي عبد الواحد كايف، ال اىرة: دار المقدمة،  ـ،3111ابن خلدكف، عبد الرٛتن بن ٤تمد، 
 مصر. هن ة
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، ٖت يق: نور علـو الحديث ـ،3311ابن الصبلح، أبو عمرك عثماف بن عبد الرٛتن الش رزكل، 
 الدين عًت، دمشق: دار ال  ر.

، معرفة أنواع علـو الحديث ىػ،1429، ابن الصبلح، أبو عمرك عثماف بن عبد الرٛتن الش رزكل
 ٖت يق: ٤تمد ٤تمود شعباف،  ال اىرة: دار البصائر.

، ٖت يق: ٤تمد عبد الرحيم، ، تأويل مختلف الحديثـ3337ة، ٤تمد عبد ا بن م لم، ابن قتيب
 بَتكت: دار ال  ر.

المنار المنيف فى الصحيح  ـ،3311 ابن قيم اٞتوزية، أبو عبد ا ٤تمد بن أ  ب ر بن قيم،
 .ٖت يق: األستاذ عبد ال تاح أبو غدة، بَتكت: م تب ا١تطبوعات اإلسبلميةوالضعيف، 

، زاد المعاد فى ىدى خير العبادـ، 3311ابن قيم اٞتوزية، أبو عبد ا ٤تمد بن أ  ب ر بن قيم، 
 ٖت يق: شعيب األرنؤكط، بَتكت: مؤس ة الرسالة.

أعالـ الموقعين عن رب  ىػ، 3151 ابن قيم اٞتوزية، أبو عبد ا ٤تمد بن أ  ب ر بن قيم،
 اٟتميد، مصر: مطبعة ال عادة.  ، ٖت يق: ٤تمد ٤تِت الدين عبدالعالمين

بَتكت: دار ال تب سنن ابن ماجو،  ـ،3333ابن ماجو، أبو عبد ا ٤تمد بن زيد ال  كيٍت، 
 العلمية.

، ٖت يق: عبد ا بن ، المقنع في علـو الحديثـ1992ابن ا١تل ن، سراج الدين عمر بن علي، 
 يوسف اٞتديع، مصر:  دار فواز للنشر.

، ابن منظور، أبو   بَتكت: دار صادر. لساف العرب، ىػ،3111ال    ٤تمد بن م ـر
، اختصار علـو الحديث ىػ،3111ابن كثَت، أبو ال داء إٝتاعي  بن عمر بن كثَت ال رشي الدمش ي، 

 بَتكت: دار ال تب العلمية.
 م،تفسير القرآف العظيابن كثَت، أبو ال داء إٝتاعي  بن عمر بن كثَت ال رشي الدمش ي، د. ت.، 

 ال اىرة: دار الًتاث.
الكوكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة ىػ، 3113ابن ال ي ، أبو الربكات ٤تمد بن أٛتد، 

، ٖت يق: عبد ال يـو عبد رب النيب، م ة ا١ت رمة: مرك  البحث العلمي كإحياء الًتاث الثقات
 اإلسبلمي، جامعة أـ ال رل. 
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بَتكت: دار إحياء ال تب  معجم مقايي  اللغة،ريا، د.ت، ابن فارس، أبو اٟت ُت أٛتد ابن زك
 العلمية. 

ٖت يق: كماؿ مصنف ابن أبي شيبة، ـ، 3313ابن أيب شيبة، أبو ب ر عبد ا بن ٤تمد ال ويف، 
 يوسف اٟتوت، الرياض: م تبة الرشد. 

بلح فتحي ، ٖت يق: صالشذا الفياح من علـو ابن الصالح ـ،1998األبناسي، إبراىيم بن موسى، 
 ىل ،  الرياض: م تبة الرشد. 

ٖت يق:  ، صحيح ابن حباف،ـ3331أبو حامت، عبد الرٛتن بن أيب حامت ٤تمد الرازم التميمي، 
 . شعيب األرناؤكط، بَتكت: مؤس ة الرسالة

ال اىرة: مطبعة ، علل الحديث،  ق3111أبو حامت، عبد الرٛتن بن أيب حامت ٤تمد الرازم التميمي، 
  ال ل ية.

 ، ال اىرة: نشر البطحاءأضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديثأبو رية، ٤تمود، د.ت، 
الحديث والمحدثوف أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة المحمدية، ـ، 3371أبو زىو، ٤تمد ٤تمد، 

 مطبعة مصر. مصر: 
الرياض:  جرح والتعديل،التأصيل ألصوؿ التخريج وقواعد ال ىػ،1413أبو زيد، ب ر بن عبد ا، 

 دار العاصمة.
، ال اىرة: دار ال  ر الوسيط في علـو ومصطالح الحديثأبو ش بة، ٤تمد بن ٤تمد، د. ت، 

 العريب.
بَتكت: دار البشائر  ، لمحات من تاريخ السنة وعلـو الحديث،ىػ3135عبد ال تاح،  أبو غدة،

 اإلسبلمية. 
المسند المستخرج على  ـ،3331إسحاؽ األصبحاين، أبو نعيم، أٛتد بن عبد ا بن أٛتد بن 

، ٖت يق: ٤تمد ح ن ٤تمد ح ن إٝتاعي  الشافعي، بَتكت: دار صحيح اإلماـ مسلم
 ال تب العلمية.

، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ق، 313األلباين، ٤تمد ناصر الدين، 
 الرياض: م تبة ا١تعارؼ.
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ٖت يق: ٤تب الدين صحيح البخاري،  ـ،3311ي  أبو عبد ا اٞتع ي، البخارم، ٤تمد بن إٝتاع
 ا٠تطيب، ك٤تمد فؤاد عبد الباقى، ال اىرة: دار الرياف للًتاث.

، كشف األسرار عن أصوؿ فخر ـ1997البخارم، عبد الع ي  بن أٛتد بن ٤تمد، عبلء الدين، 
 ، بَتكت: دار ال تب العلمية.اإلسالـ البزدوي

، ثورة ىندكى أسباب، )أسباب ثورة الهند( باللغة األرديةـ، 1950 يد أٛتد خاف، ُّادر، سر ال
 الىور: باك تاف. 

، إبري ، المتشابو في متن الحديث الشريف: دراسة تأصيلية مقارنةـ، 3111بيانوين، فتح الدين، 
ك تاف، ٣تلة الدراسات اإلسبلمية، ٣تمع البحوث اإلسبلمية اٞتامعة اإلسبلمية إسبلـ آباد با 

 العدد الثاد. 
 ، م ة م رمة: م تبة دار الباز. السنن الكبرىـ، 3331البي  ي، أبو ب ر أٛتد بن اٟت ُت بن علي، 

ٖت يق: ٤تمد سعيد ب يوين شعب اإليماف،  ـ،3331البي  ي، أبو ب ر أٛتد بن اٟت ُت بن علي، 
 زغلوؿ، بَتكت: دار ال تب العلمية. 

 ، بَتكت: دار ال تب العلمية. أصوؿ الدينـ، 3311ىر، ال اىر بن طا البغدادم، عبد
،  ، السنن الكبرى وفي ذيلو الجوىر النقيق1344، البي  ي، أبو ب ر أٛتد بن اٟت ُت بن علي

  حيدر آباد: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ النظامية ال ائنة.
سف الشيخ ٖت يق: يو ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ىػ3131الب ويت، منصور بن يونس، 

 ٤تمد، بَتكت: ا١ت تبة العصرية.
ٖت يق: أٛتد ٤تمد شاكر،  سنن الترمذى، ـ،3315الًتمذل، اإلماـ أبو عي ى ٤تمد بن عي ى، 

 ك٤تمد فؤاد عبد الباقى، بَتكت: دار ال تب العلمية.
  .باك تاف: إدارة ال رآف كالعلـو اإلسبلمية إعالء السنن،ـ، 3311اإلماـ   ر أٛتد، الت انوم، 
 ٖت يق : عبد ال تاح أبو غدة،قواعد في علـو الحديث،  ـ ، 3311اإلماـ   ر أٛتد، الت انوم، 

 باك تاف: إدارة ال رآف كالعلـو اإلسبلمية .
موسوعة  ـ، 1996 الت انوم، ٤تمد بن علي ابن ال اضي ٤تمد حامد بن ٤تٌمد صابر ال اركقي اٟتن ي،

 ال تب دار بَتكت: ،علي دحركج الدكتور  ٖت يق:، كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلـو
  العلمية.
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ال اىرة: دار حراء  منزلة السنة فى التشريع اإلسالمى،ىػ، 3113، اٞتامى، ٤تمد أماف بن على
 لل تاب. 

بَتكت: دار ال تب  ٖت يق: إبراىيم االبيارم،، التعريفات، ـ1985اٞترجاين، علي بن ٤تمد بن علي، 
 .العريب

، ٖت يق: على ٤تمد ، اسد الغابة فى معرفة الصحابةـ3331على بن ٤تمد،  اٞت رل، أبو اٟت ن
 معوض، كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، بَتكت: دار ال تب العلمية. 

، 31-، أغ طسمجلة جامعة األماـ محمد بن سعود اإلسالميةـ، 3111اٞتليند، ٤تمد ال يد، 
 .  5العدد

اٞت ء األكؿ من سل لة )اإلسبلـ كاستمرار الدفاع عن السنة،  ـ،3311حبيشى، طو الدسوقى، 
 ا١تؤامرة، ا٠تداع كالت لي (، ال اىرة: م تبة رشواف.

ال اىرة: دار  الصراع بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى،ـ، 3335حبيشى، طو الدسوقى، 
 على للطباعة. 

: سعيد ح ومراجعة، معرفة علـو الحديث. شر ـ3313اٟتاكم، أبو عبد ا ٤تمد بن عبد ا، 
 ٤تمد اللحاـ، بَتكت: دار م تبو ا٢تبلؿ.

، ٖت يق: مصط ى ، المستدرؾ على الصحيحينـ3313اٟتاكم، أبو عبد ا ٤تمد بن عبد ا، 
 عبد ال اىر عطا، بَتكت: دار ال تب العلمية.

  بَتكت: دار ال تب العلمية. ديواف حساف بن ثابت،ـ، 1994، ح اف بن ثابت
 بَتكت: مؤس ة الوفاء. ، نقد الحديث فى علم الرواية والدراية،ـ3317اٟتاج، ح ن، ح ُت 

 ، دمشق: دار أسامة.الراموز على الصحاح ـ،1986ح ن، ٤تمد بن ال يد، 
 جدة: دار الرسالة. اإلسالـ والحضارة الغربية، ـ،3331ح ُت، ٤تمد عمر، 

من سل لة )اإلسبلـ كاستمرار  اٞت ء األكؿ، الدفاع عن السنة، ـ1995 طو الدسوقى، حبيشى،
 ا١تؤامرة، ا٠تداع كالت لي (، ال اىرة: م تبة رشواف. 

ٖت يق : عبد ، قفو األثر في صفوة علـو األثر، ق1408 اٟتليب، رضي الدين ٤تمد بن إبراىيم،
 ال تاح أبو غدة، حلب: م تبة ا١تطبوعات اإلسبلمية.

  يق: نور الدين عًت، بَتكت: دار ال بلـ. ، ٖت، شرح علل الترمذيىػ1398اٟتنبلي، ابن رجب، 
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بَتكت: دار  المحرر في الحديث، ـ،2000اٟتنبلي، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عبد ا٢تادم،
 ا١تعرفة.

، مالي يا: اتجاىات في دراسات السنة قديمها وحديثها ـ،3117 ا٠تَت آبادم، ٤تمد أبو الليث،
 عا١تية.مرك  البحوث العلمية اٞتامعة اإلسبلمية ال

المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متوف  ـ،3117ا٠تَت آبادم، ٤تمد أبو الليث، 
 َّلة إسبلمية ا١تعرفة. 31، م اؿ منشور يف العدد السنة

 كواال١تبور: دار الشاكر.  تخريج الحديث، نشأتو ومنهجو،ىػ، 1420ا٠تَت آبادم، ٤تمد أبو الليث، 
، العدد األكؿ، مارس، اٞتامعة ، مجلة الدراسات اإلسالميةـ3117، ليثا٠تَت آبادم، ٤تمد أبو ال

 .اإلسبلمية إسبلـ آباد، باك تاف
بَتكت: موس ة الرسالة  علـو الحديث أصيلها ومعاصرىا،ـ، 3133ا٠تَت آبادم، ٤تمد أبو الليث، 

 ناشركف. 
 بة العلمية.بَتكت: ا١ت ت معالم السنن، ـ،3313ا٠تطا ، أبو سليماف أٛتد بن ٤تمد، 

  ٖت يق: ٤تمد اٟتافظ التيجاد،، الكفاية في علم الروايةـ، 3331، أبو ب ر أٛتد بن علي، ا٠تطيب
 ا٢تند: حيدر آباد الدكن.

 ا١تنصورة: دار الوفاء  حجية السنة،ـ، 3331، عبد الغٌت عبد ،ا٠تالق
اعن المستشرقين، نقد المتن بين صناعة المحدثين ومط ـ،3311خلف، ٧تم الدين عبد الرٛتن، 
 .الرياض، م تبة الرشد

 بَتكت: األىاُف للطباعة كالنشر كالتوزيع. إنذار من السماء )النظرية( ـ.،3331الدين، لنيازل ع ، 
 األىاُف للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت: ، دين السلطاف )البرىاف(،ـ3335لنيازل ع ،  الدين، 
 عماف: دار الن ائس. لحديث النبوى،المستشرقوف وا ـ،3333لدين، ٤تمد ُّاء، ا

، قواعد التحديث من فنوف مصطلح الحديث ـ،3353الدمش ي، العبلمة ٚتاؿ الدين ال اٝتي، 
 بَتكت: دار ال تب العلمية.

ٖت يق: ال يد عبد ا ىاشم ٯتاد ا١تدد، سنن الدارقطنى،  ـ،3311الدارقطٌت، على بن عمر، 
 ال اىرة: دار ااسن للطباعة.
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ٖت يق: فواز أٛتد زمرُف، سنن الدارمى،  ق،ػ3115أبو ٤تمد عبد ا بن عبد الرٛتن،  لدارمى،ا
 كخالد ال بع العلمى، ال اىرة: دار الرياف.

بَتكت: دار اآلفاؽ  منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ـ،3311األدل ، صبلح الدين، 
 اٞتديدة.
، اختصار ٤تمد ناصر الدين األلباد، ا١ت تب و للعلى الغفارمختصر العلىػ، 3133الذى ، اٟتافظ، 

 اإلسبلمي. 
 ال اىرة: دار ال تب اٟتديث. لتفسير والمفسروف،ىػ، ا3113 ،٤تمد ح ُتالذى ، اٟتافظ 

ٖت يق: شعيب ، سير أعالـ النبالء، ـ3333، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثمافالذى ، 
 مؤس ة الرسالة.األرنؤكط، كح ُت األسد، بَتكت: 

، ٖت يق: الشيخ علب ٤تمد معوض كالشيخ عادؿ أٛتد ، ميزاف االعتداؿـ1995، الذى ، اٟتافظ
 بَتكت: دار ال تب العلمية.، عبد ا١توجود

، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستةـ، 1992الذىيب، أيب عبدا ٤تمد بن أٛتد، 
 جدة: دار ال بلة للث افة اإلسبلمية. ٪تر ا٠تطيب،ٖت يق : ٤تمد عوامة، كأٛتد بن ٤تمد 

 ا٢تند: حيدر آباد الدكن. الجرح والتعديل، ـ،3373الرازم، ٤تمد عبد الرٛتن بن أ  حامت، 
، 35، 33، 33، 33، 33، 31، 3مصر: مطبعة ا١تنار، األعداد  مجلة المنار، رضا، مد رشيد،

31 ،33 ،11 . 
ترتيب: ٤تمود خاطر، ال اىرة: دار مختار الصحاح، ال ادر، د. ت،  الرازم، ٤تمد بن ايب ب ر عبد 

 اٟتديث.  
ٖت يق: الدكتور حامت ال امن، مؤس ة ، الناسخ والمنسوخ، ىػ3111مد بن ش اب،  ال ىرل،

 الرسالة.
، ال اىرة: عي ى مناىل العرفاف في علـو القرآف ـ،3353ال رقاد، الشيخ ٤تمد عبد العظيم، 

 اٟتل .
مصر:  ، ٖت يق: زين الدين ببلفري ،النكت على مقدمة ابن الصالحـ، 1998 ركشي، بدر الدين، ال

 م تبة أضواء ال لف. 
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ال اىرة، دار  تاريخ المسلمين في شبو القارة الهندية وحضارتهم، ال ادايت، أٛتد ٤تمود، د. ت،
 النشر: م تبة اآلداب. 

 ، مصر: م تبة ال ليات األزىرية.بويةحقيقة السنة النـ، 3331ال  ا، أٛتد حجازل،  
، منهج الوفيق و الترجيح بين مختلف الحديث ـ،3331ال وسوه، عبد اَّيد ٤تمد إٝتاعي ، 

 ال اىرة: دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية.
ٖت يق: ٤تمد ٤تِت الدين عبد سنن أبى داود، أبو داكد سليماف بن األشعث، د.ت،  ال ج تاد،

 ار ال تب العلمية .اٟتميد، بَتكت:  د
 ، بَتكت: دار الوراؽ. السنة ومكانتها في التشريع اإلسالميـ، 3111ال باعى، مصط ي، 

 علم إلى الوصوؿ منهاج على المنهاج شرح على ، اإلبهاجىػ1404عبدال ايف،  بن علي ال ب ي،
 العلمية. ال تب دار بَتكت: العلماء، من ٚتاعة ٖت يق: ،األصوؿ للبيضاوي

منهاج السنة فى الحدود، وأثره فى صالح ـ، 3353عبد ا١تنعم عطية عبدال ول، س راف، 
 ٥تطوط ب لية أصوؿ الدين بال اىرة.المجتمع، 

 بَتكت: دائر ا١تعارؼ اإلسبلمية. تاريخ دار العلـو ديوبند،ال يد ٤تبوب رشوم، د. ت، 
ٖت يق: الدكتور نواوى، تدريب الراوى شرح تقريب ال ـ،3353عبد الرٛتن بن أ  ب ر،  ال يوطى،

 عبد الوىاب عبد اللطيف، بَتكت: دار ال تب العلمية.
نقض مطاعن نصر أبو زيد فى القرآف، والسنة، والصحابة، وأئمة  ـ،3331ساَف، إٝتاعي ، 
 ال اىرة: دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية. ،المسلمين

 ا٢تندم: دار ال تب العلمية.، بذؿ المجهود في حل أبي داودال  ارن ورم، خلي  أٛتد، د.ت، 

 دىلي: ا٢تند. أحواؿ المسلمين في الهند، ـ،2001سليماف، ٤تمد عبد ال ادر ٤تمد، 

، تعليق: األمَت ش يب األرسبلف، الىور: حاضر العالم اإلسالميـ، 1971ستودارد، الوثركب، 
 باك تاف. 

الرياض: م تبة لكراـ، عقيدة أىل السنة والجماعة فى الصحابة اـ، 3337الشيخ، ناصر على، 
 الرشد. 

، مصر: إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ ـ،3313الشوكاين، ٤تمد بن علي، 
 مطبعة مصط ي البايب اٟتليب.
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، ترجعة: إبراىيم خورشيد كآخرين، بَتكت: دار ال تاب أصوؿ الفقةـ، 3313شاخت، يوسف، 
 اللبناين. 

، سبل السالـ شرح بلوغ المراـ من جمع أدلة األحكاـ ،ق3133الصنعاين، ٤تمد بن إٝتاعي . 
 ٖت يق: فواز أٛتد زمرِف كإبراىيم ٤تمد اٞتم ، بَتكت: دار ال تاب العريب.

، ٖت يق: ٤تمد ٤تيي توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، د. ت، الصنعاين، ٤تمد بن إٝتاعي 
 الدين عبد اٟتميد، يركت: دار ال  ر. 

أصوؿ الفقو المسمى إجابة السائل شرح بغية  ـ،1986بن إٝتاعي  األمَت،  الصنعاين، ٤تمد
 ، بَتكت: مؤس ةالرسالة. اآلمل

 بن أٛتد ح ُت ٖت يق: ،اآلمل بغية شرح السائل إجابة ـ، 1986، الصنعاين، ٤تمد بن إٝتاعي 
  الرسالة.  مؤس ة األىدؿ، بَتكت:  م بوِف ٤تمد ح ن ك الباغي،

بلبيس:  احذروا األساليب الحديثة فى مواجهة اإلسالـ، ـ،3337ل يد، صاٌف، سعد الدين ا
 دارالت ول.

 بَتكت: مؤس ة الرسالة.  ،مسند الشاميينـ، 1984الطرباين، سليماف بن أٛتد بن أيوب أبو ال اسم، 
، بَتكت: دار ال تب ، جامع البياف في تأويل القرآفـ3333الطربم، أبو جع ر ٤تمد بن جرير، 

 العلمية.
، ابري ، ال ويت: جامعة ال ويت، العدد الثالث ، الشريعة والدراسات اإلسالميةـ3313طو، ع ية، 

 عشر..
شرح معاني  ىػ،3133الطحاكل، أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة بن عبد ا ا١تلك بن سلمة أبو جع ر، 

 ، ٖت يق: ٤تمد زىرم النجار، بَتكت: دار ال تب العلمية.اآلثار
بياف مشكل  ٤تمد بن سبلمة بن عبد ا ا١تلك بن سلمة أبو جع ر، د.ت،الطحاكل، أٛتد بن 

 ، طبع دار صادر، بَتكت.اآلثار

، جهود اإلماـ أبى الحسن الندوى في الدعوة اإلسالمية ـ،2000عاشور، األستاذ رياض ال يد، 
 ا٢تند: د٢تي.

 .لمدمشق: دار ال ، منهج النقد في علـو الحديث، ـ3333العًت، نور الدين، 
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ال اىرة: مطبعة  عمدة القارى، شرح صحيح البخاري، ق،3133العيٌت، أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد، 
 مصط ى اٟتل .

ٖت يق:  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ـ،3311أبو ال    عبد الرحيم بن اٟت ُت،  العراقى،
 أٛتد ٤تمد شاكر، ال اىرة: م تبة ال نة.

التقييد واإليضاح لما أطلق وأغلق من كتاب  ـ،2004، بن اٟت ُتأبو ال    عبد الرحيم  العراقى،
 ، ٖت يق: أسامة ا٠تياط، دار البشائر اإلسبلمية.ابن الصالح

، ٖت يق: النكت على كتاب ابن الصالح ـ،1984أٛتد بن علي بن حجر، أبو ال    الع  بلين، 
 ة.اٞتامعة اإلسبلمية با١تدين –ربيع بن ىادم، طبعة  اَّلس العلمي

ٖت يق: مصط ى عبد  تقريب التهذيب، ـ،3331، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 
 ال ادر عطا، بَتكت: دار ال تب العلمية.

، تعليق أيب عبد الرحيم نخبة الفكر مع النزىة، د.ت، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 
 ١ت رمة. ٤تمد كماؿ الدين األد٫تى، ا١ت تبة اليصلة ٔت ة ا

نزىة النطر شرح نخبة الفكرفي مصطلح  ـ،3311، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 
 .،  م ة: ا١ت تبة ال يصليةالحديث واألثار

، ٖت يق: ٤تب فتح البارى بشرح صحيح البخاري، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 
ب الدين ا٠تطيب، ال اىرة: دار الرياف الدين ا٠تطيب، ك٤تمد فؤاد عبد الباقى، كقصى ٤ت

 ـ.3311للًتاث،
، نزىة النظر في توضيح نخبة الفكرـ، 1994، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 

 ٖت يق: علي بن ح ن اٟتليب، ال اىرة، دار ابن اٞتوزم. 
اديث التلخيص الحبير في تخريج أحد. ت، أٛتد بن علي بن حجر، أبو ال    الع  بلين، 

 ، بَتكت: دار ا١تعرفةالرافعي الكبير
، ٖت يق: علي اإلصابة في تمييز الصحابة ق،3133، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 

 ٤تمد البخارم، بَتكت: دار اٞتب . 
، ٖت يق: بلوغ المراـ من أدلة األحكاـق ػ  ُِّْ، أٛتد بن علي بن حجرأبو ال    الع  بلين، 

 ال ىَتم، ال اىرة:  دار اٟتديث.  ٝتَت بن أمَت
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، ال تاب بأكملو يدكر حولو، دراسة نقدية في علم مشكل الحديث ـ،3331الع عس، ابراىيم، 
 بَتكت: ا١ت تب اإلسبلمي.

، الشرح واإلبانة على أصوؿ أىل السنة والديانة ـ،2001الع ربم، عبيد ا بن ٤تمد بن بطة، 
 . ال اىرة: دار اطلس

دمن ور:  ، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ وموقف اإلسالـ منها،ـ3331على، عواجى، غالب 
 م تبة لينة.

ال اىرة:  دراسات في الحديث النبوى، وتاريخ تدوينو، ـ،3333األعظمى، ٤تمد مصط ي، 
 ا١ت تب اإلسبلمي.
: ا١ت تبة ، مراجعة: ٤تمد الداِف بلطو، بَتكتإحياء علـو الدين ق،ػ3133الغ اِف، أبو حامد ٤تمد، 

 العصرية.
 األوضاع السياسية والفكرة االجتماعية في الهند الجديدة، ـ،٤1998تمد ىاشم،  ، فداكم

 )باألردية(، بَتكت: دار ال لم.
، قواعد التحديث من فنوف مصطلح الحديث ـ،1979-ىػ 1399ال اٝتي، ٤تمد ٚتاؿ الدين، 

 بَتكت: دار ال تب العلمية. 
تصحيح أٛتد عبد العليم  الجامع ألحكاـ القرآف، ـ،3373مد بن أٛتد، ال رط ، أبو عبد ا ٤ت

 الربدكد، ال اىرة: م تبة الص اء.
 ا١تنصورة: دار الوفاء.، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ـ3331ال رضاكل، يوسف، 

، مراجعة مشكالت األحاديث النبوية وبيانػها ق،3117ال صيمى، عبد ا بن على النجدل، 
 خ خلي  ا١تيس، بَتكت: دار ال لم.الشي

الرسلة المستطرفو لبياف مشهور كتب  ـ،3311ال تاد، اإلماـ ال يد الشريف ٤تمد بن جع ر، 
 .، بَتكت: دار البشائر اإلسبلميةالسنو المشرفة

، شرح أصوؿ اعتقاد أىل ـ1995البلل ائي،أبو ال اسم ىبة ا ابن اٟت ن بن منصور الطربم، 
 ، مصر: دار طيبة.عةالسنة والجما

، ال اىرة: السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم ـ،3331اللطيف، عبد ا١توجود ٤تمد عبد، 
 دار الطباعة امدية.
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ٖت يق: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل،  ق،1407، الل نوم، أبو اٟت نات ٤تمد عبد اٟتي
 اإلسبلمية.عبد ال تاح أبو غدة، حلب: م تب ا١تطبوعات 

ٖت يق: ٤تمد  صحيح مسلم، ـ،3315م لم، أبو اٟت ن م لم ابن اٟتجاج الني ابورم ال شَتم، 
 فؤاد عبد الباقى، بَتكت: دار ال لم.

، بَتكت: دار الجامع الصحيح ق،3131م لم، أبو اٟت ن م لم ابن اٟتجاج الني ابورم ال شَتم، 
 إحياء الًتاث العريب.

ال اىرة:  منزلة السنة من الكتاب وأثرىا فى الفروع الفقهية، ـ،3331يد، األستاذ ٤تمد سع منصور،
 م تبة كىبة.

 بَتكت: دار ا١تعرفة. فيض القدير شرح الجامع الصغير، ـ،3353ا١تناكل، عبد الرؤكؼ، 
ا١تبارك ورم، أبو اٟت ن عبيد ا بن ٤تمد عبد ال بلـ بن خاف ٤تمد بن أماف ا بن ح اـ الدين 

بنارس ا٢تند: إدارة البحوث  ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ـ،1984، الرٛتاين
 العلمية كالدعوة كاإلفتاء. 

، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ـ،1995ا١تبارك ورم، ٤تمد عبد الرٛتن بن عبد الرحيم، 
 بَتكت: دار ال تب العلمية.

 ال اىرة:  الناشر م تبة الشباب. ث،، دراسات فى السنة وعلـو الحديـ٤1996تمد،   ا١تن ى،
 دمشق: دار ال لم.، أجنحة المكر الثالثة وخوافيها، ـ3331عبد الرٛتن حبن ة،  ، ا١تيداد

 مصر دار ال تب العربية.  ،الطحاوي وأثره في علم الحديث ـ،٤3337تمود، عبد اَّيد، 
 ، الناشر: م تبة اإلسبلمي.التاريخ اإلسالمي ـ،٤2000تمود شاكر، 

 ،  بَتكت: دار العريب. قصة الدياناتمظ ر، ال ليماف، د.ت، 
 ، بَتت: دار العربية. 1طتاريخ الدعوة اإلسالمية في الهند،  ـ،1978 الندكم، م عود عاَف، 

 جدة: الدار ال عودية. الرسالة المحمدية، ىػ،3111ل يد سليماف، ، االندكل
 ال ويت: دار ال لم.  الفكر والدعوة،رجاؿ ـ، 1999 -ىػ  1420الندكل، أبو اٟت ن علي، 

، ، أضواء على الحركات والدعوات الدينية واإلصالحيةـ1999الندكل، أبو اٟت ن علي، 
 ال ويت: دار ال لم.
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، بَتكت: 1، طالصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ـ،1995الندكل، أبو اٟت ن علي، 
 مؤس ة الرسالة.

ال اىرة: ، الدعوة اإلسالمية في الهند وتطوراتهاـ، 1992 -ىػ 1412، أبو اٟت ن الندكمالندكل، 
 دار الصحوة.

 )باألردية(، بَتكت، الرسالة.، المسلموف في الهند، ـ٤1996تمد ٣تيب،  الندكل، 
.ٖت يق: السنن الكبرى للنسائى، ـ،3333الن ائى، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن على بن شعيب، 

 البندارل، بَتكت: دار ال تب العلمية. الدكتور عبد الغ ار سليماف
صحيح ابن ـ، 1970 –ق 1390، ٤تمد بن إسحاؽ بن خ ٯتة أبو ب ر ال لمي الني ابورم،

 ا١ت تب اإلسبلمي.، بَتكت:  خزيمة
، ٖت يق: ٤تمد ٤تِت الدين مجمع األمثاؿ ـ،1988الني ابورم، أبو ال    أٛتد بن ٤تمد ا١تيداين، 

 ا١تعرفة.عبد اٟتميد، بَتكت: دار 
ـ، 1980 -ق1400الني ابورم، اإلماـ األئمة أيب ب ر ٤تمد بن إسحاؽ بن خ ٯتة ال لمي، 

 ، ٖت يق : الدكتور ٤تمد مصط ى األعظمي، ا١ت تب اإلسبلمي.صحيح ابن خزيمة
بَتكت: مؤس ة ، العقد الفريد ـ،2591األندل ي، ش اب الدين أٛتد ا١تعركؼ بابن عبد ربو، 

 .الرسالة
، ٖت يق: عبد المقنع في علـو الحديث ق،1413، ، سراج الدين عمر بن علي بن أٛتداألنصارم

 ، ال عودية: دار فواز للنشر.1ا بن يوسف اٞتديع، ط
 ، ا١تنصورة: م تبة ال نة .السحر والسحرة والوقاية من الفجرة ـ،3335نوف ، األستاذ تاج الدين، 

، ٖت يق: ٤تمد فؤاد عبدالباقى، نهاج شرح مسلمالم ـ،3331النوكم، أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ، 
 ال اىرة: دار اٟتديث.

 ، ال اىرة: دار الرياف للًتاث.  شرح صحيح مسلمـ، 3331النوكم، أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ،  
 ، ال اىرة: م تبة كىبة. السنة النبوية مكانتهاا٢تادل، األستاذ الدكتور عبد ا١ت دل عبد ال ادر، د. ت، 

بَتكت: دار ال تاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ـ،3313ٟتافظ لعلى بن أ  ب ر، ا٢تيثمى، ا
 العر .
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الصواعق المحرقة على  ـ، 1997، ا٢تيثمي، أيب العباس أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن حجر
عبدالرٛتن بن عبدا الًتكي ككام  ٤تمد ا٠تراط،  ٖت يق:أىل الرفض والضالؿ والزندقة، 

 مؤس ة الرسالة. بَتكت:
عثماف، ال اىرة:  ، ٖت يق عبد ال رميشرح األصوؿ الخمسة ـ،3331ا٢تمداد، ال اضي عبد اٞتبار، 

 م تبة كىبة.
 ، ىدية ٣تلة األزىر، ذك اٟتجة.الوحي اإللهي ىػ،3111ىاشم، الدكتور اٟت يٌت عبد اَّيد، 

م في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الروض الباسالوزير، اإلماـ اَّت د ٤تمد بن إبراىيم، د.ت، 
 ، ال اىرة: إدارة الطباعة ا١تنَتية. اهلل عليو وسلم

 ، كنوتة للطباعة كالنشر كالتوزيع.أىل السنة شعب اهلل المختار ـ،3335الورداين، صاٌف، 
 . ، ا٢تند: حيدر أباد، جمهرة اللغة ىػ3117األكدم، ٤تمد بن ا٠ت ن بن دريد البصرم، 

األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة  ـ،3313الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي، اليماين، عبد 
 .، بَتكت: عاَف ال تبمن الزلل والتضليل والمجازفة

 




