المصادر والمراجع
التفاسير:
 (١القرطبي ،ﷴ بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن،
دارالكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،عام ١٤٢٧هـ الموافق ل ٢٠٠٦م.
 (٢البغوي ،محيي السنة أبو ﷴ الحسين بن مسعود البغوي ،معالم التنزيل ،مكتبة
المعارف  -الرياض ،الطبعة اﻷولى ،عام ١٤١٦هـ الموافق ل ١٩٩٦م.
 (٣الرازي ،اﻹمام الهمام فخرالدين الرازي ،التفسير الكبير ،الطبعة الثانية ،دار الكتب
العلمية – طهران.
 (٤اﻷلوسي ،شهاب الدين محمود بن عبدﷲ الحسيني اﻷلوسي ،روح المعاني ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت -لبنان ،الطبعة الرابعة ،عام  ١٤٠٥الموافق ل١٩٨٥م.
 (٥الطبري ،ﷴ بن جريرالطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،دار المعرفة للطباعة
والنشر ،بيروت -لبنان.
 (٦أبو حيان اﻷندلسي ،ﷴ بن يوسف الشهير بأبي حيان اﻷندلسي ،تفسير البحرالمحيط،
دار الفكر للطباعة ،بيروت -لبنان،عام ١٤١٢هـ الموافق ل١٩٩٢م.
 (٧الشرقاوي ،الدكتور أحمد الشرقاوي ،يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر ،توزيع
دار السﻼم بالقاهرة.
 (٨البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،المكتبة التهانوية ،بديوبند.
 (٩النسفي ،أبو البركات عبد ﷲ بن أحمد بن محمود النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق
التأويل ،مكتبة نزار مصطفى البان ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية عام
١٤٢٨هـ الموافق ل  ٢٠٠٧م.
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كتب اﻷحاديث:
 (١٠البخاري ،اﻹمام أبو عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،طبع
بمصر عام ١١٣١١هـ.
 (١١مسلم ،مسلم بن حجاج القشيري ،الصحيح ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-
لبنان.
 (١٢الترمذي ،اﻹمام عيسى ﷴ بن عيى بن سورة ،الجامع الصحيح سنن الترمذي،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأوﻻده ،الطبعة الثانية ،سنة ١٣٩٨هـ الموافق ل
١٩٧٨م.
 (١٣ابن ماجه ،الحافظ أبو عبد ﷲ ﷴ بن يزيد القزويني ،شركة الطباعة العربية
السعودية ،الطبعة الثانية –عام ١٤٠٤هـ الموافق ل١٩٧٤م
 (١٤النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،السنن الصغرى
للنسائي ،مكتب المطبوعات اﻹسﻼمية  -حلب ،الطبعة الثانية ،عام ١٤٠٦هـ الموافق ل
١٩٨٦م.
 (١٥أبو داود ،أبو داود سليمان بن اﻷشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو
س ِِجسْتاني ،سنن أبي داود ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
اﻷزدي ال ّ
 (١٦ابن حنبل ،المحدّث المشهور أحمد بن حنبل رحمه ﷲ ،المسند ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع.
 (١٧النيسابوري ،اﻹمام أبو عبد ﷲ ﷴ الحافظ النيسابوري ،المستدرك ،القاهرة ،طبع
عام ١٩٣٧م.
ي الدين ﷴ بن عبد ﷲ الخطيب التبريزي ،مشكاة المصابيح ،المكتبة
 (١٨التبريزي ،ول ّ
الرشيدية ،بدهلي ،طبع عام ١٩٦١م.
 (١٩النووي ،اﻹمام أبو زكريّا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه ﷲ ،رياض
الصالحين  ،الناشر :المكتبة التهانوي بديوبند.
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الكتب العا ّمة :
 (٢٠علوان ،الدكتور عبد ﷲ ناصح علوان رحمه ﷲ ،تربية اﻷوﻻد في اﻹسﻼم ،دار
السﻼم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،جمهورية مصر العربية -القاهرة ،الطبعة
الرابعة والثﻼثون عام ٢٠١٣م .
ّ
العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ،الطبعة
 (٢١عبد الفتاح أبو غدة ،العلماء
الخامسة ،اتّحاد بكدفو بديوبند.
 (٢٢ابن جماعة ،الشيخ اﻹمام بدر الدين ابن جماعة الكناني ،تذكرة السامع والمتكلم في
أدب العالم والمتعلم ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.
ي فخر الدين الحسني ،تهذيب اﻷخﻼق ،مجلس
 (٢٣عبد الحي الحسني ،العﻼمة عبد الح ّ
صحافت ونشريات دار العلوم ندوة العلماء – لكهنؤ.
 (٢٤علي فكري ،تربية البنين ،طبع بدار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي
وشركاه ،الطبعةالثالثة ١٣٧١هـ الموافق ل١٩٥٢م.
 (٢٥أمين الكردي ،الشيخ ﷴ أمين الكردي اﻹربلي الشافعي ،تنويرالقلوب في معاملة
ّ
عﻼم الغيوب ،مكتبة إشاعة اﻹسﻼم ،بدهلي -الهند.
 (٢٦البغدادي ،الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،الفقيه والمتفقه،
مكتبة التوعية اﻹسﻼمية للتحقيق والنشر والبحث العلمي ،مصر -طبعة عام ١٤٢٨هـ
الموافق ل ٢٠٠٧م.
 (٢٧الطبراني ،الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبير ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة الثانية.
 (٢٨اﻷصبهاني ،اﻹمام الحافظ أبو نعيم اﻷصبهاني ،حلية اﻷولياء وطبقات اﻷصفياء،
دار الحديث ،القاهرة ،سنة الطبع١٤٣٠هـ الموافق ل ٢٠٠٩م
 (٢٩البغدادي ،الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،مكتبة
الخانجي القاهرة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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 (٣٠اﻷهواني ،الدكتور أحمد فؤاد اﻷهواني ،التربية في اﻹسﻼم ،الناشر :دار المعارف-
 ١١١٩كورنيش النيل -القاهرة.
الرحمن المليباري ،رزق اﻷصفياء ،دار المعارف ،وادي العرفان ،كوذمبزا،
 (٣١عبد ّ
كاليكوت ،كيرﻻ ،الهند.
 (٣٢ابن كثير ،الحافظ أبو الفداء عماد الدين ابن كثير ،البداية والنهاية في التاريخ ،طبع
بمصر عام ١٣٤٨هـ.
 (٣٣النووي ،أبو زكريّا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،منهاج الطالبين ،دار
الفكر ،بيروت ،طبع عام ١٤٢١م.
 (٣٤مساهمات علماء كيرﻻ في اﻷدب الفقهي باللغة العربيّة ،أطروحة نهائيّة لشهادة
الدكتوراه قدّمها حسين سي .أس ،تحت إشراف الدكتور .ويران محيي الدين ،جامعة
كاليكوت.
 (٣٥ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد ﷲ بن ﷴ بن عبد البر بن عاصم النمري
القرطبي ،جامع بيان العلم وفضله ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية،
الطبعة :اﻷولى ١٤١٤ ،هـ  ١٩٩٤ -م.
 (٣٦القرني ،عائض بن عبد ﷲ ،ﻻ تحزن  ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الطبعة الثالثة
والعشرون ،عام ١٤٣٠هـ الموافق ل ٢٠٠٩م.
 (٣٧ابن قيّم الجوزية ،العلم فضله وشرفه ،مجموعة التحف النفائس الدولية للنشر
والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 (٣٨منتخب بن موفّق ،فتح القيوم في آداب طالب العلوم ،الناشر :مكتبة ترورنغادي-
كاليكوت.
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ي،
 (٣٩الغزالي ،أبو حامد ﷴ بن ﷴ الغزالي الطوسي ،بداية الهداية ،مركز النشر السن ّ
تشماد ،كيراﻻ ،الهند.
 (٤٠سعيد رسﻼن أبو عبد ﷲ ﷴ بن سعيد بن رسﻼن ،آداب طالب العلوم ،الناشر :دار
ابن حزم للطباعة والنشروالتوزيع -بيروت.
ّ
العﻼمة عبد الرحمن بن ناصرالسعدي ،المعين على تحصيل آداب العلم
 (٤١الشيخ
وأخﻼق المتعلّمين ،الناشر :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض -المملكة العربية
السعودية .
 (٤٢الغزالي ،أبو حامد ﷴ بن ﷴ الغزالي الطوسي ،إحياء علوم الدين ،دار المعرفة،
بيروت -لبنان ،نشرعام١٤٠٢هـ الموافق ل ١٩٨٢م.
 (٤٣الباحثة سناء حسن هدلة ،تربية الطفل وأساليبها في التشريع اﻹسﻼمي ،كلية
الشريعة ،قسم الفقه وأصوله ،جامعة دمشق.
 (٤٤الغزالي ،أبو حامد ﷴ بن ﷴ الغزالي الطوسي ،منهاج العابدين ،مكتبة ترورنغاي،
كاليكوت .
 (٤٥الغزالي ،أبو حامد ﷴ بن ﷴ الغزالي الطوسي ،أيّها الولد المحبّ  ،مركز النشر
ي ،تشماد ،كيراﻻ ،الهند.
السن ّ
 (٤٦رأفت باشا ،عبد الرحمن رأفت باشا ،صور من حياة الصحابة ،فيصل ببلكيشن،
ديوبند.
 (٤٧النووي ،اﻹمام يحيى بن شرف النووي ،المجموع -شرح المهذّب ،الناشر :مكتبة
اﻹرشاد.
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 (٤٨رأفت باشا ،عبد الرحمن رأفت باشا ،صور من حياة التابعين ،الناشر :دار اﻷدب
اﻹسﻼمي ،عام ١٩٩٧م .
 (٤٩ﷴ الفاروقي وﷴ إسماعيل المجد ّدي ،تاريخ العربية وآدابها ،الناشر :مطبوعات
سهارا ،كاليكوت ،عام ٢٠١٠م.
 (٥٠القرضاوي ،الدكتور يوسف القرضاوي ،مفهوم العلم وتكوين العقلية العلمية في
القرآن الكريم.
 (٥١أبو غدة عبد الفتاح ،صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ،الناشر:
مكتب المطبوعات اﻹسﻼمية ،سنة النشر .١٩٧٤-١٣٩٤
المعاجﻢ:
 (٥٢معجم الوسيط ،كتب خانه ُحسينيه ديوبند،عام  ٢٠٠٣م.
 (٥٣المنجد في اللغة ،الطبعة الثانية والعشرون دارالمشرق – بيروت.
 (٥٤ابن منظور ،ﷴ بن مكرم بن علي بن أحمد اﻷنصاري اﻹفريقي ،لسان العرب ،دار
صادر بيروت ،عام ١٤١٠هـ.
المواقع:
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