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ادلراجع   

 .م 5003 .مليسيا: دار الشاكرا. علوم احلديث أصيلها و معاصرى. زلمد أبو الليث اخلًن آبادي،

   .ه 6254د.م : د.ط، .منهج احلافظ إبن حجر ىف كتابو . عبد اهلل زلمد، إبن احلرب

 .ه 6254د.م: د.ط، .  بدرالدين العيىن ومنهجو ىف عمدة القارئ .إبن احلرب، عبد اهلل زلمد

بًنوت : .لسان العرب  . زلمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين، ابن منظور األنصاري
 مكتبة الشاملة .ىـ 6262دار صادر، 

 .6767. القاىرة : مكتبة السنة، دفاع عن السنةابو شهبة، زلمد بن .

 . اجلامعة أم القرى، د.ت.الوسيط ىف علوم ادلصطلح احلديث. _________

كتاب األمثال ىف احلديث النبوى صلى . ، أبو زلمد عبداهلل بن زلمد بن جعفر بن حياناألصبهاىن
 .6765 . بومباي:الدار السلفية. اهلل عليو و سلم

الرياض: مكتبة . معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد .مد ضياء الرمحنزل األعظمي،
 .م 6777 .أضواء السلف

عمدة  .بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسٌن الغيتاىب احلنفى  أبو زلمد زلمود، بدر الدين العيىن 
 .بًنوت : دار إحياء الرتاث العريب، د. ت. القاري شرح صحيح البخاري

 األمثال القرآنية ادلضروبة لإلميان باهلل مع مناذج من بعض األمثال .اجلربوع، عبداهلل بن عبد الرمحن
 .ىـ 6251مدينة ادلنورة: مكتبة مالك عهد الوطنية، .

 . ىـ 6763 .بًنوت: مكتبة لبنان. كتاب التعريفات .اجلرجاين، زلمد الشريف
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األطروحة ىف  األمثال النبوية ىف صحيح البخارى )دراسة لغوية داللية( .ىاىن طاىر زلمد حسٌن،
 .5002اللغة العربية وآداهبا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطٌن، 

 . م 5066 .بًنوت: دار الفكر. علومو ومصطلحوأصول احلديث  . زلمد عجاج اخلطيب،

 . مكتبة شاملة.6760. القاىرة: دار الفكر، السنة قبل التدوين. _________

 جدة : دار ابن حزم، د.ت. معجم علوم احلديث.  اخلميسى، عبد الرمحن  بن ابراىيم. 

 .م 6757ار الفكر، بًنوت: د. معجم مقاييس اللغة .أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،
  مكتبة الشاملة.

د.م : .اجلزء الثاىن  ادلفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسٌن بن زلمد ،الراغب األصفهاىن
 .مكتبة نزار ادلصطفى الباز، د.ت

)بًنوت : دار الربىان يف علوم القرآن  .الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر
  .5005، ادلتب

بًنوت : دار الكتب . األمثال و ادلثل و التمَثًل و ادلثاّلت ىف القرأن الكرًن .مسيح عاطف، الزّين
  .6777اللبناىن، 

. د.م. : مؤسسة االمام الصادق عليو السالم، األمثال ىف القرآن الكرًنالسبحاىن، الشيخ جعفر. 
 د. ت. 

اجلواىر و الدرر ىف ترمجة شيخ اإلسالم ابن . دمشس الدين زلمد بن عبد الرمحن بن زلم السخاوى،
 .6777 .بًنوت: دار ابن حزم. اجلزء األول حجر

 فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي،. __________________________
 . م 6773 .: دار اإلمام الطربي. د.مبتحقيق علي حسٌن علي
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بًنوت: . الراوي يف شرح تقريب النواوي تدريب  .السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
 .5ط.  .م 6775 .دار الكتب العلمية

 . 6263 .بًنوت: مركز اذلدي للدراسات. تيسًن مصطالح احلديثزلمود  الطحان،

 ىـ. 6254.د.م: د.ط، نشأة الشروح احلديثية وأمهيتهاعبد اهلل آل معدي، بن زلمد. 

 ة و تربوية ىف أمثال احلديث مع تقدمة ىف علوم احلديثنظرات فقهي .عبد اجمليد زلمود عبد اجمليد،
  .6775.جدة: مكتبة السوادى، .

بًنوت: دار الكتب . ىدي السارى مقدمة فتح البارى .العسقالىن، أمحد بن على بن حجر
 .5007 .العلمية

حتقيق أبو عبد الرمحن فواز أمحد العجاب ىف بيان األسباب  .________________
 .5005 .بًنوت: دار ابن احلزم. زمرىل

حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد ادلرجود هتذيب التهذيب  . ________________
 .5002بًنوت: دار الكتب العلمية، . اجلزءاألول

 6157بًنوت : دار ادلعرفة، . فتح الباري شرح صحيح البخاري.. ________________

بًنوت : دار . ري اجمللد ثاىن عشرفتح الباري شرح صحيح البخا .________________
  5007.الكتب العلمية، 

بًنوت : دار . فتح الباري شرح صحيح البخاري اجمللدالرابع .________________
 .5007الكتب العلمية، 

بًنوت : دار . د اخلامسفتح الباري شرح صحيح البخاري اجملل ._________________
 .5007الكتب العلمية، 
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بًنوت : دار . اجمللد العاشرفتح الباري شرح صحيح البخاري  .________________
  .5007الكتب العلمية، 

بًنوت : . اجمللد احلادى عشرفتح الباري شرح صحيح البخاري  .________________
 .5007دار الكتب العلمية، 

بًنوت : دار . اجمللد السابعفتح الباري شرح صحيح البخاري ________________
 .5007العلمية، الكتب 

، عمان: بيت األفكار .حتقيق حسان عبد ادلنان .تقريب التهذيب ________________
 د.ت.

معجم الفروق  .العسكري، أبو ىالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيٍن بن مهران
مكتبة  .ه6265د.م : مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة ادلدرسٌن، . اللغوية

 .الشاملة

.  مالزيا: ادلعهد العادلى للفكر األمثال ىف احلديث النبوى الشريفالعلواىن، زلمد جابر فياض. 
 ىـ.  6262اإلسالمى، 

.د. م: د. ادلراد بادلنهج و الشرح يف اللغةو يف عرف شراح احلديثالعواجي، عبد الرمحن بن أمحد. 
 ه. 6254ط، 

ة لألمثال النبوية القياسية )دراسة إستقرائية حتليلية ادلدلوالت الرتبوي . فاطمة حسن عودة العويضات،
 . 5066.فلسطٌن: جامعة النجاح الوطنية، . ، األطروحةىف صحيح البخارى(

العيىن، أبو زلمد زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسٌن الغيتاىب احلنفى بدر الدين. عمدة 
 لعريب، د.ت. مكتبة الشاملة.القاري شرح صحيح البخاري. بًنوت : دار إحياء الرتاث ا
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بًنوت : دار . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري
 مكتبة الشاملة. .م 6765العلم للماليٌن، 

  .م 6776 .القاىرة: مطتبة وىبة.  ادلدخل للدراسة السنة النبوية .يوسف ضاوي،ر الق

 قطر: جامعة قطر، د.ت. رسالة دكتورة ال ىف احلديث النبوىاألمث. موزه أمحد زلمد كور،

دراسة مقارنة دلنهجيهما ىف شرح . بٌن اإلمامٌن العيىن و ابن حجر .جاد الرّب أمٌن عبد اجمليد،
 .5005قاىرة: دار احملرمٌن، . صحيح البخارى

اجمللد  6770بًنوت: دار صادر،  لسان العراب . زلمد بن مكرم األفريقي ادلصري، بن منظورا
 .اخلامس

 .6766د.م :دار الثقافة، .اجلزء األول   زىر األكم ىف األمثال و احلكم .اليوسى، احلسن

 

 ادلرجع األجنبية

Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah. Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari. 2013. 
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