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الخاتمة

لق��د اتضح��ت مش��روعية الجه��اد بع��د الهج��رة ال��ى المدينة، حي��ث أصبح 
للمس��لمين دولة ذات س��يادة ، وكانت غزوة أس��د يف س��ياق الص��راع مع قريش، 
وتتبعهم للمس��لمين، وكانت غزوة أحد يف الس��نة الثالثة م��ن الهجرة من المعارك 
المهمة التي أبتلي فيها المس��لمون، بقتل عدد من أخيارهم ، واصابة الرسول × 

والكثير من الصحابة رضوان اهلل عليهم.
كم��ا يتضح يف ه��ذه الغزوة خط��ورة المنافقين، ودوره��م التخريبي واحداث 

الوهن والفوضى يف صف المجتمع والجنود يف المواقف الحاسمة.
وق��د تم يف ه��ذا البحث تتبع أس��باب غزوة أح��د، وما حدث قب��ل القتال من 
اجتم��اع قري��ش وخروجهم إل��ى المدينة ووصوله��م إلى أحد، ثم تمت مناقش��ة 
االس��تعانة بالمش��ركين ورجوع رأس النفاق عبد اهلل بن أبي واس��تعراض الجيش 

وتصفيته من الصغار ومن ال يستطيع الجهاد.
لقد اس��تعرض البحث خطط الرس��ول × العس��كرية، وتوجيهه لألمة بس��د 
الثغ��رات والتيق��ظ يف مواجهة العدو، ثم ما أعقب ذلك من القتال بين المس��لمين 
والمش��ركين،و إش��اعة مقت��ل النب��ي والذي��ن ف��روا ي��وم أح��د وثب��ات النبي ×، 
واستبس��ال طلحة ب��ن عبيد اهلل وأبي طلحة األنصاري وتفدية النبي لس��عد بأبويه، 
وقتال المالئكة وتحقيق القول يف ذلك والحكمة يف قتال المالئكة ، وما لقيه النبي 

× يف ذلك اليوم، ونزول قوله تعالى: ژ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ژ  .
لقد استعرض البحث صوًرا للبطوالت يف أحد، مثل موقف قتادة بن النعمان 
وحديث عيينة وحققت القول يف ذلك، ثم الرجل الذي قال لرس��ول اهلل إن قتلت 
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أي��ن أن��ا؟ وبينت أن��ه رجل غير عمير ب��ن الحمام وعبد اهلل بن جح��ش وعمرو بن 
الجموح وحنظلة وغسل المالئكة له والغالم الفارسي ومخيريق وبينت يف الكالم 
على مخيريق هل أس��لم أم ال؟ وقول النبي × لرجل كان يقاتل أنه من أهل النار 

وهل ذلك يوم أحد أم غيره؟ ثم مقتل اليمان وثابت بن وقش.
كم��ا يتن��اول من قتله المس��لمون خطأ والحك��م فيه ودور الم��رأة يف المعركة 
وكالم الفقه��اء يف خروجها للغزو وتحقيق الراجح وموقف رافع بن خديج وقصة 

حسان والتهمة الملصقة به ودفعها وتحقيق القول بأن ذلك لم يكن يوم أحد.
وح��وار أب��ي س��فيان وانصراف قري��ش وصالة النب��ي × بالمس��لمين قاعدًا 

وأقوال أهل العلم يف ذلك وبيان الراجح منها.
ث��م تفقد الرس��ول × ألصحابه، ودعاؤه يوم أحد وتمني��ه أن يكون غادر مع 
الش��هداء، ثم رجوعه إلى المدينة ومالقاة حمنة بنت جحش والنياحة على القتلى 

وكالم العلماء يف ذلك وبيان الراجح فيه وقصة حاطب بن أمية مع ابنه.
وق��د فصلت يف حكم الصالة على الش��هداء، وس��قت الرواي��ات الدالة على 
مشروعية ذلك مع ذكر كالم أهل العلم فيها، واتبعتها باألحاديث الدالة على عدم 
مشروعية الصالة على الشهداء، وذكرت اختالف العلماء يف الصالة على الشهيد 

باختصار وما ظهر لي بعد ذلك.
ثم الكالم على دفن الش��هداء يف مصارعهم، وثياهبم التي صرعوا فيها، ودفن 

الرجلين والثالثة يف قرب واحد، وأقوال العلماء يف ذلك.
وأعقبت ذلك بذكر أسماء الشهداء واختالف أهل السير يف عددهم.

ث��م نتائج الغزوة وعربه��ا وتحقيق القول بأن ما حص��ل يف أحد ال يعد هزيمة 
وإنما هو ابتالء وتمحيص وسبب االهنزام يوم أحد.
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وقد وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
أوالً: أن غ��زوة أحد لم يكتب فيها قديم��ًا وال حديثًا على طريقة المحدثين، 
وأنن��ي أول م��ن كتب فيها على طريق��ة أهل الحديث مع قصر باع��ي وقلة علمي، 

وإنما أقدمت على ذلك بسبب خلو الميدان من الفرسان.
ثانيــًا: أن الس��يرة النبوية فيه��ا الصحيح والضعيف والش��اذ والمنكر وتحتاج 
إلى عمل وجهد كبيرين لكش��ف الصحيح والضعيف والمقبول والمردود، لتتميز 
رواياهت��ا وتتض��ح حقائقه��ا ويطمئن المس��لم عند دراس��ته لها واقتدائ��ه بما فيها، 
وليس معنى ذلك التش��دد مع الروايات التاريخية المتعلقة بالسيرة وإسقاط كل ما 
ال يبلغ درجة الصحيح والحسن، فإن معلومات المسلمين عن السيرة استفاضت 

واشتهرت منذ جيلي الصحابة والتابعين، وتناقلها الخلف عن السلف.
وكثي��ر من الرواي��ات تبلغ درجة الصح��ة التاريخية وإن قصرت عن ش��روط 
الصحة الحديثية والصحة الحديثية أعلى ويمكن اش��رتاطها فيما له تعلق بالعقيدة 
والش��ريعة، وأما وص��ف المعارك وتصوي��ر البطوالت وتضاري��س المكان الذي 
ج��رت عليه األحداث فال يش��رتط فيه الصح��ة الحديثية، وإال فإن صورة الس��يرة 

تتعرض للبرت، وال يمكن سد جميع الثغرات بالروايات الصحيحة.
ورح��م اهلل علماءن��ا فقد مي��زوا بين األحادي��ث واألخبار، فتش��ددوا يف قبول 

األحاديث، وتساهلوا يف قبول األخبار.
وبذلك حفظوا لنا روايات كثيرة تصلح أساس��ًا لدراس��ة ش��املة عن الس��يرة 
النبوية، لذلك ال يس��تغرب أنني رغم تحقيقي للروايات ومعرفتي بضعيف بعضها 
عند المحدثين، فقد أكملت هبا صورة األحداث عندما لم أجد الرواية الصحيحة 

والحسنة وفق شروط المحدثين، ما لم يتعلق األمر بالعقيدة والشريعة.

اخلامتــــــــــــة
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ثالثًا: أن الس��يرة النبوية من أهم العلوم الديني��ة وأقرهبا إلى الوجدان وأبلغها 
أثرًا يف تقويم السلوك وتربية العواطف الشريفة.

وس��يرته × هي المرآة التي تنعكس منها أرقى صورة للحياة البش��رية، حيث 
كان عليه الصالة والس��الم يرس��م بأعمال��ه وأقواله وجميع تصرفات��ه المثل العليا 
لحي��اة البش��رية جمعاء، فالبد وأن تظهر س��يرته صافية مما علق هبا من الش��وائب 

التي يحاول أصحاب التفسير المادي إلصاقها هبا.
فالبد أن تحلل أحداث السيرة وفق التصور اإلسالمي الصحيح.

رابعًا: أن غزوة أحد درس تطبيقي علمي يعلم المس��لمين يف كل عصر كيفية 
بلوغ النصر يف معاركهم مع عدوهم، وكيفية التحرز من مزالق الفشل والهزيمة.

خامسًا: أن ما حدث يوم أحد ال يسمى هزيمة للمسلمين ونصرة للمشركين، 
وذلك ألن لالنتصار أدلة ظاهرة، بل هو ابتالء وتمحيص من اهلل لعباده المؤمنين.

واهلل يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل
وهو حسبنا ونعم الوكيل
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ثبت المصادر

)حرف الألف(

1(  القرآن الكريم:
-  تحالف الخيرة المهرة يف زوائد المسانيد العشرة:

أحم��د ب��ن أبي بك��ر البوصي��ري المت��ويف )840( مخط��وط مص��ور بالجامعة 
اإلسالمية بالمدينة المنورة تحت رقم 232-243.

2(  آثار المدينة المنورة:
عبدالقدوس األنصاري الطبعة الثالثة المطبعة السلفية القاهرة بدون تاريخ.   -

3(  آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي:
وهبة الزحيلي المطبعة العلية دمشق بدون تاريخ.  -

4(  أحكام القرآن:
أب��و بك��ر محمد ب��ن عب��داهلل المع��روف باب��ن العرب��ي ت )543( تحقيق علي   -

البجاوي ط/ دار المعرفة بيروت.
5(  أحكام الجنائز وبدعها:

للشيخ محمد ناصر الدين األلباين الطبعة األولى بيروت 1388ه�.  -
6(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:

أب��و الس��عود محمد ب��ن محم��د العام��دي ت )951( الطبعة األول��ى المطبعة   -
المصرية باألزهر 1347ه�.

7(  إرشاد الساري إلى شرح البخاري:
أحم��د بن محمد ب��ن أبي بكر القس��طالين ت )923( تصوير لبن��ان دار الكتب   -

العربي سنة 1323ه� عن الطبعة السابعة طبعة بوالق.
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8(  أسباب النزول:
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت )468( مطبعة دار اإلتحاد العربي.  -

9(  االستيعاب يف معرفة األصحاب:
ألب��ي عمر يوس��ف بن عبداهلل ب��ن محمد بن عب��د الرب بحاش��ية اإلصابة مطبعة   -

مصطفى محمد / مصر.
10(  أسد الغابة يف معرفة الصحابة:

أب��و الحس��ن علي بن محمد ب��ن عبدالكريم الجزري المع��روف بابن األثير ت   -
)630( المطبعة اإلسالمية طهران 1280.

11(  اإلصابة يف معرفة الصحابة:
أحم��د ب��ن علي العس��قالين المعروف باب��ن حج��ر ت )853( مطبعة مصطفى   -

محمد بمصر سنة 1358ه�.
12(  أعذب الموارد يف تخريج جمع الفوائد:

للسيد عبداهلل هاشم بذيل جمع الفوائد.  -
13(  االعتبار يف الناسخ والمنسوخ من اآلثار:

الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداين ت )584( المطبعة المنيرة   -
.1346

14(  األغاين:
ألبي الفرج علي بن الحس��ين بن محمد األصبه��اين ت )356( تحقيق إبراهيم   -

األبياري دار الشعب 1389.
15(  االكتفاء يف مغازي رسول اهلل والثالثة الخلفاء: 

أبو الربيع س��ليمان بن موسى الكالعي ت )634( تحقيق مصطفى عبدالواحد   -
مطبعة السنة المحمدية.
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16( األم:
ألبي عبداهلل محمد بن إدريس الشافعي ت )204( دار الشعب 1388.  -

17(  األنساب:
ألبي س��عيد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاين ت )562( تصوير لبنان   -

1970م.
18(  أنساب األشراف:

أحم��د بن يحيى المع��روف بالبالذري ت )279( تحقي��ق محمد حميداهلل دار   -
المعارف بمصر )بدون تاريخ(.

19(  األوائل:
ألبي هالل الحس��ن بن عبداهلل بن س��هل العس��كري ت )295( تحقيق محمد   -

السيد الوكيل.
)حرف البـاء(

20(  البداية والنهاية:
لعماد الدين أبو النداء إس��ماعيل بن كثير القرش��ي الدمشقي ت )774( تصوير   -

لبنان.
21(  البحر المحيط:

لمحمد بن يوس��ف الش��هير بأبي حيان األندلس��ي الغرناطي ت )754( الطبعة   -
الثانية ط بيروت.

22(  بطل األبطال:
لعبدالرحمن عزام.  -

23(  بغية االلمعي يف تخريج الزيلعي:
حاشية على نصب الراية الطابعة الثانية.  -

ثبت امل�صـــــــــاأدر
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)حـرف التـاء(

24(  تاج العروس من جواهر القاموس:
لإلم��ام محب الدين الس��يد محمد مرتضى الزبيدي تصوي��ر لبنان مكتبة الحياة   -

عن الطبعة األولى بالمطبعة الخيرية.
25(  تاريخ المدينة:

عمر بن شبة بن عبيدة النميري ت )202 ه�( مخطوط بمكتبة الجامعة اإلسالمية   -
رقم 75-74.

26(  تاريخ خليفة بن خياط:
ألب��ي عمرو خليفة بن خياط العصفري ت )240( تحقيق أكرم العمري الطبعة   -

الثانية 1397ه�.
27(  تاريخ الرسل والملوك:

أبو جعفر محمد بن جرير الطربي ت )33( ه� الطبعة الثانية دار المعارف بمصر   -
1961م.

28(  تاريخ اليعقوبي:
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي   -

دار صادر بيروت 1349ه�.
29(  تاريخ ابن الوردي:

عم��ر بن مظف��ر الش��هير باب��ن ال��وردي ت )749( المطبعة الحيدري��ة النجف   -
1389ه�.
30(  تاريخ بغداد:

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت )463( مطبعة الس��عادة   -
بمصر1349.
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31(  تاريخ مدينة دمشق:
علي بن الحسين بن هبة اهلل بن عبداهلل المعروف بابن عساكر ت )571( تحقيق   -

شكري فيصل وآخرين مطبعة الجيش السوري دمشق.
32(  تاريخ اإلسالم وطبقات المشاهير واألعالم:

للحاف��ظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت )748( تحقيق حس��ام   -
الدين القسي مكتبة القديس القاهرة 1367ه�.

33(  التاريخ الكبير:
ألب��ي عبداهلل محمد بن إس��ماعيل البخ��اري ت )256( دار المعارف العثمانية   -

حيدر أباد الدكن.
34(  التاريخ السياسي للدولة العربية:

عبدالمنعم ماجد الطبعة الرابعة بمصر.  -
35(  تاريخ الجنس العربي:

محمد عزة دروزة الطبعة األولى )المطبعة المصرية( لبنان 1381.  -
36(  تحفة األحوذي:

الحافظ أبو العلي محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري ت )1353(   -
تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف مطبعة المدين/ السلفية1383ه�.

37(  تحفة األشراف بمعرفة األطراف:
الحاف��ظ أب��و الحجاج يوس��ف بن الزك��ي عبدالرحم��ن بن يوس��ف المزي ت   -

)742( وبذيله النكت الظراف البن حجر مطبعة الدار القيمة الهندية1384.
38(  تذكرة الحافظ:

أب��و عب��داهلل محمد ب��ن أحم��د الذهب��ي ت )748( دار إحي��اء ال��رتاث العربي   -
بيروت1377ه�.

ثبت امل�صـــــــــاأدر
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39(  التذكرة بما يف ذكر الموت والموتى وأحوال اإلخوة:
أب��و عب��داهلل محمد بن أحمد األنص��اري القرطب��ي ت )754( مخطوط مصور   -

بمكتبة الجامعة اإلسالمية رقم 367.
40(  التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار العجرة:

أب��و عبداهلل محمد بن أحم��د المطري ت )741( تحقيق محمد عبدالمحس��ن   -
الخيال )بدون تاريخ(.

41(  تفسير آيات األحكام:
محمد علي الصابوين مطبعة دار القرآن الكريم )بدون تاريخ(.  -

42(  تفسير ابن كثير:
الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 774 دار إحياء الكتب العربية   -

عيسى البابي حلبي – مصر.
43(  تفسير المنار:

لألستاذ محمد رشيد رضا تصوير لبنان الطبعة الثانية دار المعرفة.  -
44(  تقريب التهذيب:

البن حجر العس��قالين المكتبة العلية بالمدينة المنورة دار المعرفة لبنان الطبعة   -
الثانية 1395.

45(  التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن صالح:
الحاف��ظ زي��ن الدين عبدالرحيم بن الحس��ين العراقي ت )806( ط/ الس��لفية   -

الطبعة األولى 1389ه�.
46(  تلخيص الحبير:

البن حجر العس��قالين تحقيق عبداهلل هاش��م المطبعة شركة الطباعة بمصر سنة   -
1384ه�.
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47(  تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة:
علي بن محمد بن عراق ت )963( مطبعة عاطف بمصر بدون تاريخ.  -

48(  تهذيب الكمال يف معرفة أسماء الرجال:
للم��زي مخطوط مصور بمكتبة الجامعة اإلس��المية بالمدين��ة المنورة من رقم   -

.397-389
49(  تهذيب تاريخ ابن عساكر:

هذب��ة الش��يخ عبدالقادر بن أحم��د بن مصطف��ى المعروف بابن ب��دران مطبعة   -
روضة الشام ومطبعة الرتقي بدمشق الطبعة األولى.

50(  تهذيب التهذيب:
البن حجر العسقالين تصوير دار صادر لبنان.  -

51(  تيسير مصطلح الحديث:
للدكتور محمود الطحان مطبعة المدينة بالرياض الطبعة األولى 1396.  -

52(  جامع البيان عن تأويل القرآن:
للط��ربي محم��د بن جري��ر مطبع��ة دار المع��ارف بمصر تحقيق محمود ش��اكر   -

وأحمد شاكر.
53(  الجامع ألحكام القرآن:

ألبي عبداهلل محمد بن أحمد القرطبي ت )671( ط دار الكتب مصر – األولى.  -
54(  جامع الترمذي:

لإلمام محمد بن عيس��ى بن س��ورة بن موس��ى بن الضحاك السلمي ت )276(   -
مع شرحه لتحفة األحوذي ط مصر سنة 1383.

55(  الجامع ألحكام الراوي وآداب السامع:
للخطي��ب البغدادي تقدم مصور مخطوط بمكتبة الجامعة اإلس��المية بالمدينة   -

المنورة رقم 374.
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56(  الجرح والتعديل:
لإلمام الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم مطبعة دار المعارف حيدرأباد الدكن الطبعة   -

األولى 1271ه�. »تم تعديل تاريخ الطبعة من بعد الرجوع للمصادر«.
57(  جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد:

- لإلمام محمد بن محمد بن س��ليمان الفاس��ي المغربي ت )1094ه�( ط عبداهلل 
هاشم سنة 1381.
58( جوامع السيرة:

- ألب��ي محمد علي بن أحمد بن س��عيد بن حزم ت )456ه���( دار المعارف مصر 
بدون ذكر سنة الطبع.

)حـرف احلاء(

59(  حلية األولياء وطبقات األصفياء:
للحاف��ظ أبي نعي��م أحمد بن عب��داهلل األصبه��اين ت)430ه�( مطبعة الس��عادة   -

بمصر الطبعة األولى.
60(  حياة محمد:

لمحمد حسنين هيكل مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالثة عشر سنة 1968م.  -
61(  خاتم النبيين محمد ملسو هيلع هللا ىلص:

لمحمد أبو زهرة دار الفكر العربي الطبعة األولى 1973م.  -
62(  الخصائص الكبرى )أو كفاية الطالب اللبيب يف خصائص الحبيب(:

للحاف��ظ جالل الدين عبدالرحمن بن أبي الس��يوطي ت )911( مطبعة المدين   -
بمصر تحقيق محمد خليل هراس.

63(  خالصة تهذيب الكمال:
لإلم��ام الحافظ أحمد بن عبداهلل الخزرجي األنصاري ت )923( الطبعة الثانية   -

1391ه�.
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)حرف الدال(

64(  الدر المنثور يف التفسير بالمأثور:
للسيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر جمال الدين ت )911( ط بيروت.  -

65(  الدرر يف اختصار المغازي والسير:
الب��ن عبد الرب يوس��ف بن عب��د الرب النم��ري ت )463( تحقيق ش��وقي ضيف   -

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر سنة 1386.
66(  دائرة المعارف اإلسالمية:

ترجمة محمد ثابت الفندي وزمالءه ط دار المعرفة بيروت.  -
67(  دالئل النبوة:

للحاف��ظ أحمد ب��ن الحس��ين البيهق��ي ت )458( تحقي��ق عبدالرحمن محمد   -
عثمان دار النصر للطباعة القاهرة الطبعة األولى 1389.

68(  الرسول القائد:
الل��واء الرك��ن محمود ش��يت خط��اب دار مكتب��ة الحياة بغ��داد الطبع��ة الثانية   -

1960م.
69(  روضة الطالبين:

لإلمام أبي زكريا يحيى بن ش��رف النووي المتويف 676ه� المكتب اإلس��المي   -
للطباعة على نفقة الشيخ علي بن عبداهلل آل ثاين 1386.

70(  الروض األنف:
لإلمام المحدث عبدالرحمن الس��هيلي ت )581( تحقيق عبدالرحمن الوكيل   -

)دار النصر للطباعة( مصر 1390.
71(  الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير:

للعالمة ش��رف الدين الحسين بن أحمد الس��ياغي ت )1221ه�( الطبعة الثانية   -
سنة 1388ه�.

ثبت امل�صـــــــــاأدر



مرويات غزوة اأحد جمع وحتقيق ودرا�سة366

72(  روائع البيان تفسير آيات األحكام من القرآن:
لمحمد علي الصابوين ط/ دار القرآن الكريم الطبعة األولى 1385.  -

)حـرف الـزاي(

73(  زاد المسير يف علم التفسير:
لإلم��ام أبي الف��رج جمال الدين عب��د الرحمن بن علي بن محم��د الجوزي ت   -

)597ه�( المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر الطبعة األولى 1385.
74(  زاد المعاد يف هدي خير العباد:

لش��مس الدين أبي عبداهلل محمد ب��ن قيم الجوزية ت )751ه���( الطبعة الثانية   -
مطبعة الحلبي.

)حرف ال�سني(

75(  سبل السالم شرح بلوغ المرام:
للس��يد اإلمام محمد بن إس��ماعيل الكح��الين الصنعاين المع��روف باألمير ت   -

)118ه�( الناشر مصطفى البابي حلبي الطبعة الرابعة مصر سنة 1376ه�.
76(  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة:

للشيخ محمد ناصر الدين األلباين المكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة سنة1392ه�.  -
77(  سنن أبي داوود:

لإلم��ام الحافظ أبي داوود س��ليمان ابن األش��عث السجس��تاين األزرق ت )275ه�(   -
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد المطبعة دار إحياء السنة النبوية.

78(  سنن ابن ماجة:
لإلم��ام الحاف��ظ أبي عب��داهلل محمد بن يزي��د القزويني ابن ماج��ة ت )275ه�(   -

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث العربي بيروت 1395ه�.
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79(  سنن النسائي:
لإلمام أبو عبدالرحمن أحمد بن ش��عيب النسائي ت )303ه�( شرح السيوطي   -

وحاشية السندي المطبعة األزهرية بمصر.
80(  سنن الدارمي:

لإلم��ام الحافظ أبو محمد عبداهلل بن علد الرحمن بن الفضل بن هبرام الدارمي   -
ت )255ه���( تحقيق محمد أحمد دهمان مطبعة دار إحياء الس��نة النبوية بدون 

ذكر سنة الطبع.
81(  سنن الدارقطني:

لإلم��ام علي بن عم��ر الدارقطني ت )385ه�( وبذيله المغن��ي على الدارقطني   -
مطبعة دار المحاسن 1386ه�.

82(  السنن الكبرى:
إلمام المحدثين الحافظ أحمد بن الحس��ين ابن علي البيهقي ت )458ه�( دار   -

المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن تصوير لبنان.
83(  سيرة ابن إسحاق:

لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ت )150ه�( ط المغرب تحقيق حميد اهلل.  -
84(  السيرة النبوية:

البن هش��ام محمد بن عبدالملك ابن هش��ام ت )218ه�( تحقيق محمد خليل   -
هراس مكتبة الجمهورية بمصر.

85(  سير أعالم النبالء:
لش��مس الدين محم��د بن أحمد عثم��ان الذهب��ي المتويف س��نة 748ه� تحقيق   -

صالح المنجد ط مصر.
86(  السيرة النبوية:

لإلمام أبي الفداء )إس��ماعيل بن كثير( تحقيق مصطفى عبدالواحد دار المعرفة   -
بيروت 1393ه�.
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87(  السيرة الحلبية: »إنسان العيون يف سيرة األمين المأمون«
لإلمام علي برهان الدين الحلبي الشافعي ط المكتبة اإلسالمية بيروت 1320ه�.  -

88(  السيرة النبوية يف ضوء القرآن والسنة:
-  للدكتور محمد بن محمد أبو شبهة مطبعة دار الطباعة المحمدية بمصر 1390ه�.

)حرف ال�سيـن(
89(  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب:

للمؤرخ الفقيه أبي الفالح عبد الحق ابن العماد الحنبلي ت )1089ه�( تصوير   -
المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.

90(  شرخ الزرقاين على المواهب اللدنية:
لمحم��د بن عبد الباقي بن يوس��ف الزرق��اين المطبعة األزهري��ة الطبعة األولى   -

1328ه�.
91(  شرح ثالثيات مسند اإلمام أحمد:

للعالم��ة الش��يخ محم��د الس��فاريني الحنبلي المكت��ب اإلس��المي ط / الثانية   -
1391ه�.

92(  شرح النووي على مسلم:
لإلمام دار الفكر بيروت الطبعة الثانية سنة 1393ه�.  -

93(  شرح الزرقاين على موطأ مالك:
للزرقاين تقدم ط دار الفكر سنة 1392ه�.  -

94(  شرح السنة:
لإلمام المحدث أبي محمد الحس��يني بن س��عود الفراء البغوي ت سنة )516(   -

المكتب اإلسالمي بدون تاريخ الطبع.
95(  شرح معاين اآلثار:

ألب��ي جعفر أحمد بن محمد بن س��المة الطحاوي الحنف��ي ت )321( تحقيق   -
محمد سيد جاد الحق   مطبعة األنوار المحمدية.
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96(  شرح الخرشي على مختصر خليل:
ألب��ي عبداهلل محمد بن عبداهلل بن علي ت )1101( ط دار صادر بيروت بدون   -

ذكر سنة الطبع.
)حـرف ال�سـاد(

97(  صحيح مسلم:
لإلمام مسلم تقدم مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر بدون ذكر سنة الطبع.  -

98(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:
إلس��ماعيل ب��ن حماد الجوه��ري تحقيق أحم��د عبدالغفور عط��ار دار الكتاب   -

العربي المصري سنة 1376ه�.
99(  صفوة الصفوة:

جمال الدين أبي الفرح ابن الجوزي المتويف سنة 597 تحقيق محمود فاخوري   -
ومحمد رواس مطبعة األصيل حلب / الطبعة األولى 1389ه�.

100(  صورة األرض:
ألبي القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي بن حوقل النصيبي مطبعة فؤاد   -

بيبان وشركاه لبنان بدون ذكر سنة الطبع.
)حـرف ال�ساد(

101(  الضعفاء والمتروكين:
لإلم��ام الحاف��ظ أحم��د بن ش��عيب النس��ائي تقدم وه��و بذيل كت��اب الضعفاء   -

للبخاري ط دار الوعي حلب الطبعة األولى 1396ه�.
102(  الضعفاء الصغير:

ألبي عبداهلل محمد بن إس��ماعيل البخاري ط الوعي حلب الطبعة األولى س��نة   -
1396ه�.
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)حرف الطاء(
103(  طبقات المفسرين:

لمحمد بن علي بن أحمد الدوري مخطوط مصور بمكتبة الجامعة اإلس��المية   -
بالمدينة المنورة تحت رقم 57.

104(  الطبقات الكبرى:
لمحمد بن سعد ت )230( تصوير دار صادر بيروت عام 11376ه�.  -

105( طبقات الشافعية:
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكايف الس��بكي ت )771ه�(   -

الطبعة األولى مط عيسى الحلبي.
106(  طبقات المدلسين:
البن حجر تقدم.  -

)حـرف العــيـن(
107(  العبر يف خبر من غبر:

لمؤرخ اإلس��الم الحافظ الذهب��ي ت )748ه�( تحقيق صالح المنجد وآخرين   -
دائرة المطبوعات والنشر الكويت 1960م.

108(  علل الحديث:
لإلم��ام أبي محمد عبدالرحمن بن أب��ي حاتم الرازي ت )217ه�( مكتب مثنى   -

ببغداد الطبع 1343ه�.
109(  عمد القارئ شرح صحيح البخاري:

للش��يخ اإلم��ام العالم��ة بدر الدي��ن أبي محم��د محمود ب��ن أحم��د العيني ت   -
)855ه�( ط إدارة الطبعة المنيرية.

110(  عيون المعبود شرح سنن أبي داوود:
ألبي عبدالرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي   -

العظيم آبادي ط دار الكتاب العربي لبنان.
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111(  عيون األثر يف فنون المغازي والشمائل والسير:
ألبي الفتح محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن س��يد الناس اليعمري ت   -

)734ه�( ط مكتبة القدس سنة 1356ه�.
112(  عيون األخبار:

- ألب��ي محمد عبداهلل بن مس��لم بن قتيب��ة الدنيوري ت )276( مطبع��ة دار الثقافة 
واإلرشاد القومي بمصر.

)حرف الغـني(
113(  غزوة أحد:

لمحمد أحمد باشميل ط دار الفكر.  -
)حـرف الفاء(

114(  فتح الباري:
- أحمد بن علي العسقالين ت )852( ط مصر السلفية.

115(  الفتح الرباين يف ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين:
ألحم��د بن عبدالرحم��ن البناء الش��هير بالس��اعايت مطبعة الفت��ح الرباين بمصر   -

الطبعة األولى1356.
116(  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية يف علم التفسير:

لمحمد بن علي الش��وكاين المتويف 1250 مطبعة الحلب��ي بمصر الطبعة الثانية   -
1383ه�.

117(  يف ظالل القرآن:
الشهيد السيد قطب ط السابعة لبنان.  -

118(  فقه السيرة:
للشيح محمد الغزالي بتخريج األلباين مطبعة حسان بمصر الطبعة السابعة 1976م.  -

119(  فقه السيرة:
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي )دار الفكر( الطبعة السابعة 1397.  -
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120(  الفوائد المجموعة يف األحاديث الموضوعة:
محمد بن على الش��وكاين ت )1250ه�( تحقي��ق عبدالرحمن المعلمي مطبعة   -

السنة المحمدية بمصر.
121(  فيض القدير شرح الجامع الصغير:

للعالم��ة المحدث محم��د المدعو بعبد الرؤوف المن��اوي دار المعرفة بيروت   -
الطبعة الثانية 1319ه�.

)حرف القاف(
122(  القاموس المحيط:

محم��د الدين محمد بن يعق��وب الفيروز آبادي مط المؤسس��ة العربية للطباعة   -
بيروت )دار الجيل(.

123(  القرى لقاصد أم القرى:
الحاف��ظ أب��و العب��اس أحمد بن عب��داهلل بن محمد ب��ن أبي مك��رم محب الدين   -

الطربي ت )694( تحقيق مصطفى السقا مطبعة حلبي الطبعة الثانية.
)حرف الكاف(

124(  الكامل يف التاريخ:
لعل��ي بن محم��د الجزري المع��روف بابن األثي��ر ت )630( طبع��ة دار صادر   -

بيروت 1385ه�.
125(  كتاب الجهاد:

للحافظ عبداهلل بن المبارك ت )181( تحقيق نزيه حماد دار النور بيروت 1391ه�.  -
126( كشاف القناع عن متن اإلقناع:

للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويت ت )1051( مطبعة مكة المكرمة ه�.  -
127(  الكشاف عن حقائق التنزيل:

أبو القاسم جار اهلل حمود بن عمر الزمشخري ت )538( دار المعرفة بيروت.  -
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128(  الكنى واألسماء:
أبو البشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي ت )310( دائرة المعارف الهندية   -

الطبعة األولى.
)حـرف الـالم(

129(  لسان الميزان:
- ألحمد بن علي العسقالين تصوير مؤسسة األعلمي بيروت.

130(  محمد البحرين يف زوائد المعجبين:
الحافظ نور الدين علي بن علي بن أبي بكر الهيثمي ت )807( مخطوط بمكتبة   -

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة تحت رقم 79-76.
131(  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

للهيثمي تقدم دار الكتاب لبنان الطبعة الثانية 1967م.  -
132(  المجموع:

للنووي محيي الدين شرف النووي ت )676( مطبعة العاصمة القاهرة ومطبعة   -
اإلمام بمصر.

133(  محاسن التأويل »المعروف بتفسير القاسمي«:
محمد جمال الدين القاسمي ت )1332( تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي مطبعة   -

عيسى البابي الحلبي األولى سنة 1376ه�.
134(  محاضرات الجامعة اإلسالمية لعام 1395/1394:

مؤسسة مكة للطباعة.  -
135(  المحلى:

أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت )456ه�( مطبعة دار اإلتحاد   -
العربي 1388ه�.

136(  مختار الصحاح:
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مطبعة دار الفكر 1393ه�.  -

ثبت امل�صـــــــــاأدر
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137(  مختصر تفسير ابن كثير:
محمد علي الصابوين المطبعة دار القرآن الكريم الطبعة األولى 1393.  -

138(  المدينة بين الماضي والحاضر:
إبراهيم بن علي العياشي طبعة مكتبة العلمية للنمنكاين 1392.  -

139(  مراصد األطالع على أسماء األمكنة والبقاع:
لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغداد ت )739( تحقيق علي البجاوي   -

مطبعة الحلبي سنة 1373 األولى.
140(  المراسيل:

ألبي داوود -متقدم – مطبعة محمد علي صبيح.  -
141(  المراسيل:

ألبن أبي حاتم – متقدم – مكتبة المثنى سنة 1386ه�.  -
142(  المستدرك على الصحيحين:

لمحمد بن عبداهلل الحاكم النيس��ابوري ت )405( وبذيله تلخيص المس��تدرك   -
للحافظ الذهبي ط حيدر أباد الدكن بالهند سنة 1341.

143(  مسند إسحاق:
أبو يعقوب إس��حاق بن إبراهيم الحنظلي المع��روف بابن راهويه ت )238ه�(   -

مخطوط مصور بمكتبة الجامعة اإلسالمية رقم 380/379.
144(  مسند الشافعي:

لمحم��د ب��ن إدريس الش��افعي المت��ويف 204 برتتيب محمد الس��ندي ط مكتبة   -
الثقافة اإلسالمية سنة 1369ه�. 

145(  مسند الحميدي:
للحاف��ظ أبي بك��ر عبداهلل بن الزبير الحمي��دي ت )219( تحقيق حبيب حبيب   -

الرحمن األعظمي الطبعة األولى سنة 1382ه�. ط الهند.
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146(  مسند أحمد:
ألحم��د بن حنبل الش��يباين بتحقي��ق أحمد ش��اكر الطبعة الرابع��ة دار المعارف   -

بمصر كما استعملت ط المكتب اإلسالمي ببيروت.
147(  المسند:

لعب��د ب��ن حميد بن نص��ر الكس��بي ت )249ه���( مخط��وط مص��ور بالجامعة   -
اإلسالمية بالمدينة تحت رقم 325/322.

148(  مسند أبي عوانة:
للحاف��ظ يعق��وب بن إس��حاق اإلس��فراييني ت )316ه���( ط دائ��رة المعارف   -

العثمانية حيدر أباد الدكن رقم 301.
149(  مسند أبي يعلى:

أحم��د بن علي ابن المثنى الموصلي أبو يعلى مخطوط مصور بمكتبة الجامعة   -
اإلسالمية.

150(  مشكل اآلثار:
ألحمد بن محمد الطحاوي تقدم الطبعة األولى بالهند.  -

151(  المصباح المنير:
ألحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت )770( مط دار الكتب العلمية.  -

152(  المصنف:
للحاف��ظ أب��ي بكر عبدال��رزاق ب��ن هم��ام الصنع��اين ت )211( تحقيق حبيب   -

الرحمن األعظمي دار القلم بيروت الطبعة األولى 1390.
153(  المصنف يف األحاديث واآلثار:

لإلمام الحافظ عبداهلل بن محمد بن أبي شيبة الكويف العبسي ت )235( مطبعة   -
العلوم الشرقية الطبعة األولى 1390.

ثبت امل�صـــــــــاأدر
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154(  المطالب العالية:
البن حجر العس��قالين تقدم تحقيق حبيب الرحمن األعظمي المطبعة العصرية   -

بالكويت الطبعة األولى سنة 1393 تصوير لبنان.
155(  معجم البلدان:

لياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي ط بيروت 13974ه�.  -
156(  المغازي:

لمحمد بن عمر الواقدي ت )207( تحقيق مار سدن تصوير لبنان.  -
157(  المغازي األولى ومؤلفوها:

ليوسف هوروفتس األلماين ترجمة حسين نصار الطبعة األولى 1369.  -
158(  المغانم المطابة يف معالم طابة:

لمج��د الدين أبي الطاه��ر محمد بن يعقوب الفيروز آب��ادي ت )823( تحقيق   -
حمد الجاسر.
159(  مغني المحتاج:

للشيخ محمد الشربيني الخطيب مطبعة حلب مصر سنة 1377ه�.  -
160(  المغني شرح مختصر الخرقي:

لموفق الدين أبي محمد عبداهلل بن أحمد بن محمود بن قدامة ت سنة )620ه�(   -
مطبعة الرياض المكتبة الحديثة.

161(  المغني يف الضعفاء:
الحاف��ظ محم��د بن أحمد ب��ن عثمان الذهب��ي ت )748( تحقي��ق العرت مطبعة   -

البالغة حلب الطبعة األولى 1391.
162(  مقاييس اللغة:

أب��و الحس��ين أحمد بن فارس ب��ن زكريا ت )395( تحقيق عبدالس��الم محمد   -
هارون الطبعة الثانية.
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163(  المناسك وأماكن طرق الحج:
ألبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ت )285ه�( تحقيق حمد   -

الجاسر.
164(  منحة المعبود يف ترتيب مسند الطيالسي أبي داوود:

مذي��ال بالتعليق المحمود كالهما ألحمد عبدالرحمن البنا الش��هير بالس��اعايت   -
المطبعة المنيرة باألزهر الطبعة األولى 1373ه�.

165(  المنهل العذب المورود شرح لسنن أبي داوود:
لمحمود محمد خطاب السبكي ت 1352 مطبعة االستقامة ط األولى 1352ه�.  -

166(  مواد الضمآن إلى زوائد ابن حبان:
- للهيثمي تقدم المطبعة السلفية بالقاهرة.

167(  الموطأ:
إلمام دار الهجرة مالك لن أنس شرح الزرقاين تقدم دار الفكر بيروت 1355.  -

168(  المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:
للعالمة أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطالين.  -

169(  موارد الخطيب البغدادي:
للدكتور أكرم ضياء العمري دار القلم ط األولى سنة 1395ه�.  -

170(  ميزان االعتدال يف نقد الرجال:
للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان مطبعة عيس��ى البابي الحلبي الطبعة األولى   -

سنة 1382ه�. 
)حرف النون(

نصب الراية:  )171  
للحافظ جمال الدين أبو محمد عبداهلل بن يوسف الزيلمي الحنفي ت )762ه�(   -

وبذيله األلمي ط المجلس العلمي الطبعة الثانية.

الفهـــــــــــــــــــــــــــــــر�س
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172(  النهاية يف غريب الحديث:
ألبي الس��عادات المارك بن محمد الجزري المعروف بابن األثير ت )606ه�(   -

مطبعة الحلبي تصوير لبنان.
173(  نهج البالغة:

للش��ريف الرضى محمد بن أبي الحسيني مع ش��رحه البن أبي الحديد مط دار    -
المتبني بيروت.

174( نيل األوطار:
محمد بن علي الشوكاين ت )1260( دار الفكر بيروت.   -

)ح��رف اله��اء(
175(  هدية الساري مقدمة فتح الباري:

- ابن حجر العسقالين ط مصر السلفية.
)ح�رف ال�واو(

176(  وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى:
لن��ور الدين بن علي بن أحمد الس��مهودي ت )911ه���( تحقيق محمد محيي   -

الدين عبدالحميد ط بيروت الطبعة الثانية 1393.
177(  الوثائق السياسة للعهد النبوي:

للدكتور محمد حميداهلل.  -
178(  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:

ألبي العباس شمس الدين أحمد محمد بن خلكان ت )681ه�( تحقيق محمد   -
محي الدين عبدالحميد مكتبة النهضة المصرية1367.
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