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الطيب،  . دمشق: دار الكالماإلجتاهات املعاصرة ىف دراسة السنة النبويةأسود، حممد بن عبد الرزاق.  
2102. 

ة. الشرح املوضوعي للحديث الشريف: دراسة نظرية تطبيقياألشراقي، هيفاء عبد العزيز سلطاين. 
 .2112ماليزيا: كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية قسم دراسات القرآن والسنة، 

 .2112. دمشق: دار القلم، مفردات ألفاظ القرآناألصفهاين، الراغب. 

 د. خ.علم شرح احلديث وروافد البحث فيه. بازمول، حممد بن عمر بن سامل. 

 .0221ر ابن كثري، بريوت: داصحيح البخاري. البخاري، حممد بن إمساعيل. 

 .2112. بريوت: دار الكتب العلمية، صحيح البخاري_____________. 

 .0221 ،دار الغرب اإلسالمي. بريوت: اجلامع الصحيح سنن الرتمذي  الرتمذي، حممد بن عيسى.

 بريوت: مكتبة لبنان، د.س.التعريفات. اجلرجاين، علي بن حممد. 

 ر، د.س.. دمشق: دار الفكاملنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبويمجاعة، حممد بن إبراهيم. 

للشيخ احلاج حممد شكري أنوس يف جملس التعليم )سبيل األنوار منهج شرح احلديث حنفي، "
تساري جامعة أن. بنجرماسني: كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية رسالة علميةاملبارك(،" 

 .2102، اإلسالمية احلكومية

 .2110دمشق: دار القلم، تعريف الدارسني مبناهج املفسرين. اخلالدي، صالح عبد الفتاح. 

 .2112. بريوت: دار الفكر، أصول احلديث: علومه ومصطلحهاخلطيب، حممد عجاج. 

 .2100الفكل،  . بريوت: دارأصول احلديث: علومه ومصطلحه___________. 

 .2112. ماليزيا: دار الشاكر، أصيلها ومعاصرها علوم احلديثاخلريآبادي، حممد أبو الليث. 

 . بريوت: مؤسسة الرسالة، د.س.سري أعالم النبالءالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان. 



. لميةرسالة ع للشيخ حممد كشف األنوار البنجري،"رودي، "التبيني الروي شرح أربعني نووي 
 ،جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةبنجرماسني: كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية 

2102. 

 .0292. كويت: مطبعة حكومة، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حمّمد مرتضى احلسيين. 

ي معهد حنفاء اإلسالميف حسني نابارين لشيخ احلاج منهج شرح احلديث لستيادي، حارس. "
معة أنتساري جاالعلوم اإلنسانية . بنجرماسني: كلية أصول الدين و رسالة علمية،" بنجرماسني

 .2102، اإلسالمية احلكومية

 .2100. بريوت: دار الكتب العلمية، سنن أيب داودالسجستاين، سليمان بن األشعث. 

لمية، . بريوت: دار الكتب العفتح املغيث شرح ألفية احلديثالسخاوي، حممد بن عبد الرمحن. 
 ه. 0211

 ه. 0211. قطر: كتاب األمة، الفكر املنهجي عند احملدثنيسعيد، مهام عبد الرحيم. 

، مكة: جامعة أم القرىقوت املغتذي على جامع الرتمذي. السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. 
2112. 

 .2110مؤسسة الرسالة،  بريوت:. مسند أمحدالشيباين، أمحد بن حممد بن حنبل. 

سالم، . القاهرة: دار الدثني األسس والتطبيقاملدخل إىل مناهج احملعبد املطلب، رفعت فوزي. 
2111. 

: مكتبة دار . دمشقحملات موجزة يف مناهج احملدثني العامة يف الرواية والتصنيفعرت، نور الدين. 
 .0222الفرفور، 

 .0222دمشق: دار الفكر، منهج النقد ىف علوم احلديث. _________. 

مكة:  .بلوغ املرام من أدلة األحكام بتحقيق حممد أمني النواويأمحد بن علي بن حجر. ، العسقالىن
 .2112دار الكتب اإلسالمي، 

 . مدينة: اململكة العربية السعودية، د.س.النكت على كتاب ابن الصالح____________. 



: مكتبة د.م.مناهج املفسرين من العصر األول إىل العصر احلديث. علي، حممود النقراشي السيد. 
 .0219ة، النهض

د. م: د.  .املراد باملنهج و الشرح ىف اللغة وىف عرف شراح احلديثالعواجي، عبد الرمحن بن أمحد. 
 ه. 0229ط، 

 .2112. بريوت: دار الفكر اإلسالمي، مناهج شراح احلديث______________. 

اسني: كلية بنجرم. رسالة علمية،" منهج شرح احلديث لإلمام الشوكاين يف كتاب نيل األوطارعني، "
 .2102، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةأصول الدين والعلوم اإلنسانية 

سالمي، . بريوت: دار الكتب اإلإبن األمري الصنعاىن ومنهجه ىف سبل السالمالغازي، حممد مشبب. 
2112. 

حلديث، ار ا. القاهرة: دالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارايب، إمساعيل بن محاد اجلوهري. 
2112. 

جرماسني:   بن. رسالة علمية ،"فخري النور، "منهج شرح احلديث يف إبانة األحكام شرح بلوغ املرام
 .2101، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية 

 .2112د. م.: د. ن.، البداية يف التفسري املوضوعي. الفرماوي، عبد احلي. 

 .2112بريوت: مؤسسة الرسالة، القاموس احمليط. الفريوز آبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب. 

 .2119القاهرة: دار الشروق، كيف نتعامل مع السنة النبوية. القرضاوى، يوسف. 

: اململكة العربية ةمدين. جامع بيان العلم وفضلهيوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري. ، القرطيب
 .0222 السعودية،

 .2110بريوت: دار الرتاث اإلسالمي، معجم مقايس اللغة. بن زكريا. ، أمحد بن فارس القزويين

عاملية، . د. م.: دار الرسالة السنن ابن ماجه بتحقيق األرنؤوط وأصدقائهالقزويين، حممد بن يزيد. 
2112. 

 .2112. بريوت: دار الكتب العلمية، سنن ابن ماجه___________. 

 .0221القاهرة: دار املعرفة، أجبد العلوم. صديق بن حسن خان.  القنوجي،



 .0291: دار الفكل، بريوتحبر املاذي شرح خمتصر صحيح الرتمذي. املربوّي، حممد إدريس. 

 . د.م.: دار الفكر، د.س.املاليو –العريب  القاموس املربويّ ___________. 

 ه. 0202، دار صادر. بريوت: لسان العربحممد بن مكرم إبن منظور اإلفريقى. ، املصرى

 .بريوت: دار الدعوة، د.س. املعجم الوسيط وأصدقائه.حامد.  عبد القادر،مصطفى، إبراهيم. و 

 .2112. مصر: مكتبة الشروق الدولية، املعجم الوسيط، ______________

 .2101. مصر: دار الشروق، نشأة الشروح احلديثية وأمهيتهااملعدي، حممد بن عبد اهلل. 

 .2110مؤسسة الرسالة،  . بريوت:سنن النسائي الكربىالنسائي، أمحد بن شعيب بن علي. 

 .0222العلمية،  الكتب . بريوت: دارمسلم صحيح احلجاج. بن النيسابورى، مسلم

الدخول يف  تاريخ لتقى أهل احلديث،مجهود علماء ماليزيا يف خدمة احلديث النبوي الشريف" يف 
 .2102أكتوبر  22
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