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 الرمحن الرحيمبسم هللا 

 ةـاملقدم                                         
ة صالسدداع ى ددر  اددري ا وايدد،ني صا رادد و واي دد،  مدد ا احلمد    ب  الادد، وا صال ددا 

 صى ر آله صصحاه  مجاو ..  ّم، با :   
 فإن االاتغ،ل ابلا م من  ىظم الط،ى،ت ا ص اري القرابت  ن حُس ت فيه ويته .

ّّ الا ددقع ب، اددُ ى ددُم النيدرم ا اددو صمارفددُ  حلدد،ع ادي  ا رادد و ا ص ن مددن  اددري الا ددقع  ص جد
حقهد، ابلا ،ةدُ ص صالهد، ى دم الاقده الده  ى يده مد اب ا حلد،ع صبده ةادري احلدال مدن ص زك،ه، ص 

ًاي ةاقده يف الد ةن "  احلراع صب  صح يف احل ةث ى ه  ا صبد   (1) وه ب،ل:" من ةرد هللا بده ريد
صتاقهدقا يف دةد هم فلدد،وقا ةسد،بىقن ل سداال ىمدد،   الا دم ىددن بادقل هللا  ت قدر ال دح،بُ 

ًة صكدّ اد،بدة صصابدة ىدن  ُةنيلّ ى يهم حىت ًة صكاد  صاحقا  صىيُ ل ا دم بد  حاظدقا كدّ صدغ
ا مث مح ددقا هددها الا ددم صبّ غددقه  ددن بادد هم مددن التدد،باو مددن  هددّ القددرصن ا ا دد ُ   باددقل هللا 

فل،ن م هم  ئمُ ةهت ى هبم صى م،ني ةقتد ى هبدم مد هم اممد،ع م،لدأ بدن  ودي ا صداح   مد،ع 
:" ةقاددأ  ن ة ددر  ال دد،د  كادد،د   ودده ا ق ددقد بقددقل ال دد  داب اهلجددرة ا الدده  بيددّ فيدده 

تامدهة -بمحده هللا-صكد،ن لده  (2)امبّ ةط اقن الا دم فدا ود صن  حد اي  ى دم مدن ىد،ة ا  ة دُ " 
جمدد صن ا صيف التح دديّ جمتهدد صن ا دصوددقا ى مدده صاددطرصا  بقالدده صحاظددقا فت،صةدده صاجته،دتدده ا 

اله  الزمه ىنيرةن اد ُ صبد،ع  (3)يب امم،ع ابن الق،امفل،ن ممن  ريه ى ه الا م ت ميهه ال ج
ب قّ  جد،ابت اممد،ع م،لدأ ىدن ا سد،ئّ الا ميدُ صدصودت ى ده فسدم  هدها اللتد،  اب  صودُ ا 
ف،وتنيرت ههه ا  صوُ بو الا م،ني صبد،مقا ى يهد، بدو مهده  هلد، ص ت درا  صمرتدب هلد، صمادق  

                                     
ًاي ةاقه يف ال ةنا ببدم احل ةث 1)  (  ريرجه الاخ،ب  يف صحيحه اكدت،  الا م اب  مدن ةدرد هللا به ريد
 (71 )1/197. 

صبدددد،ل : حدددد ةث  84-5/47( 2680ببددددم احلدددد ةث )،مع اب  مدددد، جدددد،ني يف ىدددد،ة ا  ة ددددُ (  ريرجدددده ال مدددده  يف ا دددد2)
ا صالق،ئددّ  ن ا ددراد  1/168( 307حسددن صددحيح ا صاحلدد،كم يف ا سددت ب  يف كتدد،  الا ددم اصصددححه ببددم احلدد ةث )

 كم، ى   ال مه  صاحل،كم .  –بمحه هللا –ابحل ةث امم،ع م،لأ هق: ااي،ن بن ىيي ُ 

خطدق  اققد؛ أل  وده هدق  صدّ الاحدث فلد،ن (  ريّرت ال مجُ لألىاع القابدة يف ال بااُ  ىل حو صبصدهم يف وص ا 3)
 مل،هن، ه ،   لي؛ ص صىل فيم،  بى .   
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،ادد  ىدن منيدلاو، صمقام ده،ا صمدن هدهه  صماو ل  لت صالادرص  فيهد،ا  ص اد،با هلد، صك ا
 اللتب ا د  اُ كدت، 

" م ،هج التح يّ صوت،ئج لط،ئ  التأصةّ يف ادرا منيدلات ا  صودُ "  الاده النيديا اممد،ع  
 الرجراج  ا صهق كت،  ىظيم يف الاقه ا ،لل   .

يدُ ا ص اده،م،ي ص ، ك،وت وظ،ع ا ،ما،ت يف مرة   دبج،و، الا يد،  ن ةقد مقا ري مدُ ل ا دم ابب 
ل ،حل ا مُ ى،مُ ا بامّ ى م  ةاتلرصوه ا  ص  ريدرا   ل دقن مادريف ريّ اده  اداي ل د، ى در 
الا ددم ابتدد بصا ا صيف ادداي ه ا  دد،ىب احتم ددقا فقدد  صبددع اريتيدد،ب  ى ددر هددها اللتدد،  لتسددجيّ 

 جزني م ه يف مرح ُ ال كتقباه صذلأ من اب  احلم،لُ  ىل هن،ةُ اللت،  .
 سبب اختياره:أمهية الكتاب و 

  : أمهية الكتاب: أولا 
اللتدد،  لدديي مددن كتددب فددرصم الاقدده الا،دةددُا صال مددن كتددب ا صددقل ا ص  دد، هددق ب دد  م  

مدددن التدددألي  لتدددق  ى دددر دبااددد،ت صيمدددات فقيددده فددد يع ة ظدددر يف ميددد ان ا ددداي الاددد، ا 
ىددن  تادد،م  ابحلجددُ صالاهدد،نا صال ة  يدده ذلددأ –ى دد  االبت دد،ني  –صة دد،فح ىددن مههادده ا دد،لل  

الددد ليّ مدددىت الا لددده  ن احلددد؛ مدددع القدددقل الريدددرا ف،للتددد،    دددّ ح قدددُ ج ةددد ة يف التددد لي  
 ا ،لليُ ا صةلتسب هها اللت،   مهيته من صجقه ى ة ا  برزه،: 

مددن  مهيددُ ا صددّ الدده  بدد،ع ى يدده ا  ذ هددق اددرا ل م صوددُ ا الدد  هدد  مددن  بددرز  صددقل  أولا:
ًهددد،ا صهدددد   ا دددههب ا ددد،لل  صىمددد ة الاقهددد،ني يف الق ددد،ني صامفتدددد،ني ا ا دددرجح بصاةتهددد، ى دددر م

ا صدددّ ال ددد،ه ل اقددده ا ددد،لل  باددد  ا ق دددأ ا صلادددّ    كتددد،  مدددن كتدددب ا دددههب ة لددد   ددد، 
ًة يف اددرا مسدد،ئ ه،ا صالت ايدده ى ددر منيددلاو، ا صفددا   (1)حظيددت بدده ا  صوددُ مددن ةليدد  ك دد

طاددع ادد ني مددن ذلددأ  ال الق يددّ جدد اي   لا،ظهدد،ا صمجددع بصا ودد،ا صاريت دد،به،ا  ا صمددع ذلددأ ة ة
 صمن ذلأ: 

                                     
صبددد   ح ددر باددح الادد،ح و مدد، تا دد؛ اب  صوددُ مددن كتددب فا ددً هبدد، ا: ددو صتسدداو كتدد،ابي ا ة ظددر:  ،فددرات يف  بةددا (1)

  56الاقه ا د. ىمر ا ي   
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كتدد،  ا قدد م،ت ا مهدد ات لايدد،ن مدد، ابت ددته باددقع ا  صوددُ مددن ا حلدد،ع النيددرىي،ت  •
 صالتح يات اقلم،ت  مه،ت مس،ئ ه، ا نيلاتأل  يب القلي  ابن با . 

ًهد، مدن ا مهد،تأل  يب  مد  ابدن •  كت،  ال قادب صالز دات ى در مد، يف ا  صودُ مدن م
ًصاه .   يب زة  الق

 كت،  التههةب يف اريت ،ب ا  صوُأل  يب ااي  ري   الااذى  .  •

ًصان هددّههب، صوّسدددقه، صبّقهبدد، ص حلدد؛ فيهدد، مدددن  اثنيــاا:  ن ا  صوددُ حددو بدد ع هبددد، اددح قن  ىل القدد
ريدداي كادد،ب  صددح،  م،لددأ مدد، اريتدد،ب ذكددره ا صذةّددّ  بقاهبدد، ابحلدد ةث صال با  ال  ودده تددقيف 

بادددّ  ن ةدددتم الامدددّا فاقيدددت  جدددزاني مدددن اللتددد،  ى دددر  صدددّ اريتا هددد، يف السدددم،م  بمحددده هللا
 .  (1)صلهلأ تسمر : ا  صوُ ا صتسمر  ة ،ي: ا خت طُ 

ك دددددرة ا سددددد،ئّ ا نيدددددل ُ يف ا  صودددددُ ا صهدددددها مددددد، ةاسدددددر ى ،ةدددددُ كاددددد،ب ى مددددد،ني ا ،لليدددددُ   اثلثـــــاا :
 ابريت ،به، صحّ امال،ل القابد فيه، صاله  من  اا،به :

ةادد ص  ن ظدد،هره التادد،بق بددو  بددقال م،لددأ يف ا  صوددُ ا  ص بددو  بقالدده فيهدد، مددع  مدد، -1
 باح ال ب ال  بصاه، يف مق ئه . 

 ةدددراد ادددح قن لل دددً مدددن ا ح،دةدددث صال ب الددد  تركهددد، م،لدددأ بسددداب ما،بفدددته،  -2
 لامّ  هّ ا  ة ُ. 

 دد، ى يدده   ،لاددُ كادد،ب  صددح،  م،لددأ  دد،  :اتدده اددح قن يف ا  صوددُ مددع ىدد ع بي،ودده -3
 ا ههب. 

ك رة ا بقال ا خرجُ من ا  صوُ بساب اريتاي ى مد،ني ا ،لليدُ يف التخدرةج ى در  -4
  بقال م،لأ ا صا اا ى ه، يف ا ههب اب بقال الق،ئمُ من ا  صوُ. 

( مسددألُا ممدد، واددّ  36000ك ددرة مسدد،ئّ ا  صوددُا  ذ ذكددر  ن مسدد،ئ ه، تربددق ى ددر )   رابعــاا :
 يّ لق  كمًّ، ه،ئاي من ا س،ئّ  ة ،ي. كت،  م ،هج التح 

                                     

 .   3/299(ترتيب ا  اب  1)
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ًاي مدد، ةاددرق  خامســاا :  ن مدد هج ا الدد  ص ن كدد،ن مركددزاي ى ددر آباني ا ،لليددُ ص دلددتهم ا فإودده ك دد
آباني ا ددهاهب ا ريددرىا م تزمدد،ي يف ذلددأ امودد،ز مددً ا خددّا ممدد، واددّ اللتدد،   بددر   ىل فقدده 

 مق،بن بو مهاهب الا م،ني صم ابد الاقه،ني. 
ى ،ةتدده رةددراد ا دلددُ مددن ا  قدقل صا اقددقل ا فهددق كتدد،  مهدتم ابلدد ليّا صهددها مدد، ةا ددُز  اا:سادسـ

ّا يف ا لتاددددُ اليددددقع فيمدددد،  ددددص مددددههب ا ،لليددددُا صكددددهلأ اهتم،مدددده رةددددراد اممج،ىدددد،ت  صةقدددد
 صاالتا،ب،ت ا صوا  ا اي بو الا م،ني يف ا سد،ئّا داريدّ ا دههب صري،بجدها  ص ة د،ي ى ،ةتده

غُ بهكر ااب ا اي ىقب كّ مسألُ  ال م، و ب مع التقجيه صالتا يّ صالايد،نا صة ى ،ةُ ابل
ًة  ال مد، كد،ن مدن  –حسدب ا اىد   – ب  ى ر كت،  يف الاقه   صىل هدها ا مدر ى ،ةدُ كاد

 ابن با  بمحه هللا يف الا اةُ ا صمال  ا  ،هج  صاع من ابن با  يف ذلأ بل ً. 
،لليددُ ممددن جدد،ني بادد ه يف فهددم منيددلات ا  صوددُ ى يددها مددع وق هددم اىتمدد،د ك ددً مددن ا  ســابعاا:

ًاته صاى اف،ته .    (1)ل جيح،ته صاريتي،باته صتنيه
 ن ا ال  مجع يف كت،به بو  رةق  الق م،ني مدن ا ،لليدُ يف ي ديّ ا  صودُا ذلدأ  ن  اثمناا :

،د صب قا ى يه، ف قل هلم اصطاحو: ىراب  صبرص ا ف،لارابيقن جا قا مس،ئّ ا  صوُ ك، ا
ا دددههب اب دلدددُ صالقيددد،دا صة ةارجدددقا ى دددر اللتددد،  بت دددحيح الدددرصا ت صم ،بنيدددُ ا لاددد، ا 
صد هبدددددم الق ددددد   ىل  فدددددراد ا سددددد،ئّ صيرةدددددر الددددد الئّ ى دددددر بادددددم ا ددددد ليو ص هدددددّ ال ظدددددر مدددددن 

 ا صقليو. 
 ص مدد، االصددطاا القددرص : فهددق الاحددث ىددن  لادد،  اللتدد،  ا صالتحددرز ىمدد، احتددقت 

ى يدده بدددقا ن ا بدددقا  ا صت دددحيح الدددرصا ت صبيدد،ن صجدددقه االحتمددد،الت ا صالت ايددده ى دددر مددد، يف 
 . (2)اللت،  من افطرا  ا قاابت صاريتاي ا ق،الت 

  أسباب اختبار املوضوع :اثنياا :

                                     
ن  اددح،  يف كت،بدده التقفدديح اددرا  ت ددر ابددن احل،جددب ا صاحلطدد،  يف ا قاهددبا ص ك ددر (صى ددر ب د هدداالني ري يددّ بدد1)

اراا  ت ر ري يّا صب   ك ر مدن ال قدّ ى ده جد اي الرهدقه يف ح،اديته كمد، اديأث ذكدر  م  دُ لدهلأ يف القسدم التارةاد  
 ابللت،  . 

   ( . 1/ 1( من مق مُ ا ال  ل لت،  ال قحُ )ص 2)
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م، متيز به هها اللت،  من ميزات اا؛ ذكرهد، يف الاقدرة السد،بقُ صاديأث التم يدّ  -1
   بنيلّ ما ّ . ى يه، يف دبااُ اللت،

الرماُ يف ا ني،بكُ يف  حي،ني آ ب الس   صري مُ ا لتاُ امااميُ بتحقي؛ مرجع  -2
 من  هم ا راجع فيه، ا ص ف،دة واس  ص ا  الا م ري قص،ي بهلأ.

التددزصد ابلا،ئدد ة الا ميددُ الدد  ةت ددم ه، اللتدد،  ىمقمدد،ي صا ددزني ا ختدد،ب ى ددر صجدده  -3
ادد،مات ا ،ليددُ الدد  تاظددم احل،جددُ  ليهدد، ا  ددقص حيددث  ن جددزنياي م دده مددرتا  اب 

صال  ادددددر  مهيدددددُ ا حلددددد،ع ا رتاطدددددُ اب اددددد،مات يف كدددددّ زمددددد،ن صيف هدددددها الا دددددر 
ري قص،ي لت قم ا ا،مات صك رو، صتا د ال دقازل صالقبد،ئع ا تجد دة الد  يتد،   ىل 
بيددد،ن حلمهددد، ا كمددد،  ن جدددزنياي م ددده متا ددد؛ اب  ددد، ت الددد  لتددد،   ليهددد، الق ددد،ة 

ًهم ري قص،ي يف هها الزم،نا صم،  صدىده السد،بققن يف م د ا،وم هد  فدقاب  ص  م
 صبقاى  مُتّلن الا،حث من التا،مّ مع ا ستج ات صت م  ا  لُ الاقهيُ ى  ه.  

الت قم يف الرا،ئّ الا ميُا حيث ك،ودت باد،لُ ا ،جسدتً مقفدقى،ي صك،ودت الرمادُ  -4
ق  صذلددأ لااددتا،دة مددن مدد هج  ن ةلددقن مقفددقم دبجددُ الدد كتقباه يقيقدد،ي  خطدد

 الاحث صالتحقي؛ صاكتس،  رياة ى ميُ يف اجمل،لو. 

 

 الصعوابت اليت واجهتين يف البحث:
ُأل لق دُ الا د،ىُ صفدا  ال ببدُ يف صاجهتين يف هها الاحث مني،  ى ةد ة صم د،ىب مجّد

التحقي؛ حىت  ه بقيت ى ة  اهر  جد  مدن واسد  امىدراق ىدن ريدقق ممد،ب الاحدث 
للتدد،  صيقيقدده "  ذ فددر  بددو مددن ةامدد   ىل ا ادد،بي فيختدد،ب م هدد، مدد، ةنيدد،ني ا يف هددها ا

صة م م هد، مد، ةنيد،ني ا مث ةادّا ىمد، اريتد،به اب اد ق  الده  ةرفد،ه ا صبدو آريدر ال ةسداه 
 ال  :ا،ت مد، بدو ة ةده ا اب اد ق  الده  اريتد،به صد،حاه م ده مئد،ت السد و ا صهدق بدو 

الل ً م ه،  ة   اللت،  صال ا،فو ا ص ك رهم ممن ال  ىا،بات اقَّهه، التحرة  ا صمًَّ 
 صمن ههه ال اقابت ال  صاجهتين : (1)ةت ّ ابلا م من برةب  ص باي " 

                                     
 . 1/6ي  ال ةن ىا احلمي  للت، : ا  ّ الس،ئر يف  د  الل،تب صالني،ىر البن ا :ً (من مق مُ  م   1)
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برانية ا   اله  كتات به ا خطق ُ صخب،صُ ال سخُ ا غربيدُ حيدث  ن ا د  صاقبُ -1
أ اددقني ا ددد  ا غددريب لدده بقاىددد   ت دد  ىددن بقاىددد  ا دد  ا نيددرب  ا ص ذا  فدددي   ىل ذلدد

 فتلقن صاقبُ ى ر صاقبُ . 
 ك رة السق  يف ال سخُ ا  رةُ صاله  بمت ابات باكه من ال سخُ ا غربيُ  .  -2
ال ددداقبُ احل،صددد ُ يف تق:يددد؛ وقدددقالت ا الددد   ذ ماظدددم اللتدددب الددد  وقدددّ ى هددد،  مددد،  -3

 . ا ص م، م، زالت  طق ُ اص م،كت،  فخم ة اب الت قيب فيه صالتق:ي؛ م ه ماققدة
ميّ ا      ىل  دري،ل ى م احلس،  صاللسقب يف ك ً من مسد،ئّ اللتد، ا ا مدر  -4

اله  احت،  مين  ىل الت بي؛ يف ال ت،ئج ال  تقصّ  ليه، ا ُصج   اريتاي يف ال سدا  ص ة 
ةقج  أل فأم، ى   اريتافه، فألن ا بب،ع صاللسقب مظ ُ ا طأ من ال س،خ  صى د  اتاد،بهم 

   تأك  من ال ت،ئج . ف –   ال س،خ –

 عمل الباحث: 
 جا ت الامّ يف هها اللت،  ى ر بسمو :
 (1) القسم األول : التعريف ابملؤلف وابلكتاب

 صيته مخسُ مط،لب :
 . -بمحه هللا -ا ط ب ا صل : ترمجُ  ت رة ل مال  صاام اللت،  ا صوساته  ليه 

 ه .م ،دب ا ط ب ال ،ه : صقل اللت،  ص 
 اصبي،ن م ط ح،ته.صم هج ا     يف يلياهاالا ميُاصتقق ه بيمُ اللت،  :،لثا ط ب ال 

 ا ط ب الرابع :ال ،ب قن ىن ا ال .
 ا ط ب ا ،مي :صص  وسا ا خطق  .

 القسم الثاين : التحقيق . 

                                     
(صهددق ىادد،بة ىددن تارةدد  ابللتدد،   ت ددراصذلأ حسددب بماددُ بسددم الاقدده ا ددقبرأللتل ياهم الط،لددب ا سددجّ يف ب اةددُ 1)

 ت ى هأل جّ ذلأ . اللت،  ب بااُ ك،م ُ صا،م ُ ىن هها ا خطق ُ من مجيع جقاواه مع  اي  ى د ال قح،
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بمددت بتحقيدد؛ القسددم ا دد،ص يب صالدده  ةادد   بلتدد،  احلم،لددُ  ىل هن،ةددُ اللتدد،  صهدد  مرتاددُ 
 ث : ى ر ال حق ال

  صالي : كت،  احلم،لُ.                       وي،ي : كت،  احلقالُ. 
  ل ،ي : كت،  الغ ب.                    بابا،ي : كت،  االاتحق،  . 
 ري،مس،ي : كت،  النيااُ.                  ا،دا،ي : كت،  القسمُ. 

 ت،  الا،بةُ. ا،با،ي : كت،  القدةاُ.                      م ،ي : ك
  اا،ي : كت،  ال قطُ.                     ى،اراي : كت،  حرمي الابب . 

 ح،د  ىنير : كت،  احلاي .             ه ىنير : كت،  ال  بُ صاهلاُ. 
  لث ىنير : كت،  اهلا،ت .             بابع ىنير : كت،  القص،  ا صل. 

 ا،دد ىنير : كت،  القطع صالسربُ.  ري،مي ىنير: كت،  القص،  ال ،ه.     
 ا،بع ىنير : كت،  اق،ببو.              من ىنير : كت،  الرجم . 
  اع ىنير : كت،  القهي.             الانيرصن : كت،  ا راح،ت. 
 ح،د  صىنيرصن: كت،  ج ،ةُ الااي .    ه صىنيرصن : كت،  ال  ت.

 
 نهج التايل: اتبعت يف حتقيق هذا القسم املذكور امل

وسدا ا دد  : صاتااددت يف ذلددأ  رةقددُ الدد ص ا ختد،بأل لادد ع تددقفر وسددخُ خبدد  ا الدد   (1
 ص  ج،زهددد،  ص بقب ددددت ى ددددر وسدددخُ ا الدددد  ا صبمددددزت ل  سدددخُ ا  ددددرةُ  ددددري)ص( 

 صل  سخُ ا غربيُ  ري)غ( . 
 ا ق،ب ُ بو ال سختو مع  :ا،ت الارص  يف احل،اديُ ا ص مد، السدق  ا اتدا مدن احد ى (2

 ال سختو في ات يف ال  ب مع صفاه بو بقاو صاما،بة لهلأ يف احل،ايُ . 

  تا،م بقاى  ال غُ الاربيُ صبقاى  الرام ا ا،صر.  (3
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 ةراد وص ا  صودُ يف احل،اديُ  ذا كد،ن  دّ  ادل،ل  ص ب ةدت احل،جدُ مةدراده صة ةدقبده  (4
 ا ال  . 

 .  ىزص ال ت القرآويُ  ىل مقافاه، من كت،  هللا  (5

 ددرةج ا ح،دةددث ال اقةددُ اصاحللددم ى يهدد، ب قددّ كدداع  حدد  الا مدد،ني ال قدد،دا مدد، ة ةلددن  (6
 احل ةث يف ال حيحو  ص  ح مه، ا صكهلأ  رةج ال ب . 

 ال مجُ لألىاع مً ا نيهقبةن القابد ذكرهم يف اللت،  ابريت ،ب.  (7

 ة. ارا ا لا،  الغرةاُ ا صالتارة  اب مل ُ صالقا،ئّ مً ا نيهقب  (8

  ح،لُ ال  قص ال  ةقبده، ا      ىل م ،دبه، ا ص يُ .  (9

تق:يدد؛  بددقال ا ئمددُ الدد  ةقبدهدد، ا الدد  مددن كتددب مددهاهاهم مددع التحقدد؛ فيمدد، ة سدداه  (10
 ا ال   ليهم. 

تتاع اممج،ى،ت ال  حل،ه، ا ال  بتق:يقه، مدن اللتدب الد  اهتمدت ب قدّ اممجد،ما   (11
ل  فيه، ا اي اقاني داريّ مههب ا ،لليدُ  ص ري،بجده صكها تتاع ا س،ئّ ال  وار ا ا 
 مع تق:ي؛ ذلأ من ا  ،دب . 

الا ،ةدددُ  ددد، ةرجحددده ا الددد   ص  تددد،به صبيددد،ن مقافقدددُ  ئمدددُ ا ،لليدددُ لددده  ص  ددد،لاتهم يف  (12
 ذلأ. 

دبااددُ  بباددو مسددألُ مقزىددُ ى ددر  بددقا  اللتدد،  الدد  ذكرهدد، ا الدد  يف القسددم ا ددراد  (13
 ههه ال بااُ ى ر ال حق الت،  :يقيقه ا صم هج  يف 

االبت ددد،ب ى دددر ا دددهاهب الاقهيدددُ ا اتددداة ى ددد  ادددرد ا بدددقال يف ا سدددألُ ا صةلدددقن ىدددرق 
ا ددداي حسدددب االا،هددد،ت الاقهيدددُ ا كمددد،ةلقن ترتيدددب ذكدددر ا بدددقال حسدددب ال تيدددب 
الددزمين ل مددهاهب مددع :ق:يدد؛ ذلددأ ا مث  بددقع بددهكر  دلددُ للددّ بددقل مددع  ةددراد ا  ،بنيددُ ى ددر  

ّ دليّ  ن صج ت اكم، بمت ابتا،م الاقرات القابدة يف يقي؛ ا خطق  صهد  فددقرة ) ك
 ( مث بمت ب جيح م،  باه باجح،ي مع ذكر ااب ال جيح . 5-6-7-8

 فه،بد الاحثا  حلقت ابللت،  فه،بد تا ي يُ مش ت  :  (14
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 فهرد ال ت القرآويُ .  -1
 فهرد ا ح،دةث ال اقةُ .  -2

 فهرد ال ب .  -3

  ىاع ا  جم هلم. فهرد ا -4

 فهرد الغرةب .  -5

 فهرد ا م،كن صالا  ان.  -6

 فهرد م ،دب ا ال .  -7

 فهرد  اا،  ا اي ال  ذكر ا ال .  -8

 فهرد اريتي،بات ا ال .  -9

 فهرد االمج،ى،ت ال  حل،ه، ا ال .  -10

 :ات ا راجع صا  ،دب.  -11

 فهرد ا س،ئّ الاقهيُ ا  بصاُ.  -12

 فهرد ا قفقى،ت . -13

 

 ء :شكر وثنا
ّّ صىددا–اددلر هللا   ًه هلددها الاحددثا صتتدد،بع وامدده ى ددر  -جدد ى ددر م ّدده صكرمدده ا صتيسدد

مدددً اادددتحق،  ا صى دددر  دددقل  اب  ا ف ددده احلمددد  صالنيدددلر كمددد، ة اغددد   دددال صجهددده صىظددديم 
 ا ط،وه .

بادد  هللا –مث  تقد ع برفدع آ ت اددلر   ىل ادي ث صاددي   صبدرة ىيددين صمدن هلمدد، الا دّ      
ًاي ا مث ىجدددزت مدد،ذا  بدددقل  ذ بىيددد،ه  ى دد َّ ا مدددن دىدد – قُت هللا  ن ةرمحهمددد، كمددد، ببّيدد،ه صدددغ

ًاي !! فددقهللا مث صهللا لقالمهد،  مدد، ذُكددرُتا   -باد  هللا -مد، ك ددُت ا صلدقال بى،ةتهمدد، -بادد  هللا-كاد
ذاكمدد، ى ددقان الاخدد،ب   صالدد  َّ اللر دد،ن صالدده  كدد،ن لتحايزمهدد،   صدى،ئهمدد، ال دد،د  آ ني 
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،ب مددد،  ىددد،وين صاددد ده صةسدددر    ىددد اد هدددها الاحدددث با دددّ هللا صكرمدددها فدددإىل هللا ال يدددّ صال هددد
 فددرم  ن ةطيددّ ىمرمهدد، ى ددر  ،ىتددها ص ن واددّ وُزهلمدد،  ى ددر فددردصد ج تدده ا ص ن ةغاددر هلمدد، 

 صةرمحهم،ا ص ن  تم هلم، خبً ري،متُا ص ن ةلقن هلم، كم، هق  صلي،ئه .
صصافددر االمت دد،ن  ركددز امحسدد،ن ا صمادد ن ا ريددا   مث حقدد،ي ى دد َّ  ن  ُزجدد  ىظدديم النيددلر    

ا اددت،ذ يف ج،ماددُ –ادديخ  صمنيددريف ف ددي ُ ا اددت،ذ ال كتقب/ىادد الازةز بددن  مدد  احلجدديان 
اله  ك،ن حرة ،ي  ا  احلدرص ى در  فد،دث صى در ظهدقب هدها الاحدث ى در  كمدّ  -الق يم

اديهم منيدقُ السدار صليادو  هلدم مد، صقبة ا فاتح   ب اه صوُدزُل ده ا بدّ كد،ن ةسد،فر لتاميدههأل ليل
يف الاحث من ماحظ،ت ص با،دات يف رُيُ ؛ ى،ٍل ا ص د  جدمٍّ ا صتدت صتقافدع ال ةتح در 
بدده  ال ذصص ام دد،ن صالا ددم ا فأاددأل هللا  ن ةتددقىل ىدديّن جددزانيه ا ص ن ةادد،ب  لدده يف ى مدده صىم دده 

 صُىُمره صم،له صصل ه . 
قبرة ج،ماددُ اممدد،ع  مدد  بددن ادداقد امادداميُ ا ص ىل  مث  تقدد ع ابلنيددلرا زةّ  ىل ج،مات دد، ا دد

ك يُ النيرةاُ ابلدر ق ا ص ىل بسدم الاقده فيهد، صى م،ئده ا جدانيا فأادأل هللا ل جميدع التقفيد؛ 
 صالس اد صامى،وُ .

كم، ال ةاقتين  ن  الر كّ من  فد،ده ف،ئد ةا  ص  اد ى ا َّ مارصفد،ي يف هدها الاحدثا  ص      
 -صري قصدددد،ي ا خ النيدددديا ىادددد احلليم ب مهدددد   - خطق ددددُم ه، صا طاقىددددُزّصده اب راجددددع ا

ًاي صابب  فيهم.  فجزاهم هللا ري
 صص ر هللا صا م ى ر واي ،  م  صى ر آله ص صح،به  مجاو .
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الفهــــارس 
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 ات ــــــرس اآليـــفهأوالً : 
 

 الصفحة السورة ارقمه اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م

1)   ☺⬧ ◆ ⬧ 
   

⧫⬧ 
➔☺ 

◆ 
⬧ 

   

 904 البقرة 178

2)    ◼⧫ 
  
◼⬧   

 1089 البقرة 178

3)   ➔◆ 
➔   

 879 البقرة 178

4)  ◆ ❑➔⬧ 
⬧◆❑ 

⧫ 
⧫  

 1013 البقرة 188

5)  ☺⬧ ⧫ 
◼⧫ 

⧫⬧ 
◼⧫ ☺ 

⧫ ⧫ 
◼⧫  

 1106 البقرة 194

6)   ⧫◆❑◆ 
➔ 

➔⬧ 
⬧❑ 

✓◼  

 828 البقرة 233

7)   ☺◆ 
 ◼⧫ 
⬧ 

◆◆  
◆ ◆ 
▪⧫  
   

 106 البقرة 282

8)   ⬧  
→➔⧫ ➔⧫ 
⬧⬧  

☺➔⧫ 
⧫◆⧫   

 420 البقرة 283

9)   ◆  75 420 آل عمران 
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 الصفحة السورة ارقمه اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م
⧫ ⧫  

⧫⬧ 
⬧ 
◼⬧ 

⬧   

10)   ⬧⬧ ➔⬧ 
⬧ 

⚫◆❑ 
⬧ 

◼⧫   

 422 النساء 6

11)   ☺ ⬧  
 ◆➔  

⧫  
  

 334 النساء 7

12)    ➔⧫ 
▪◆ ✓❑ 
   

  

 386 النساء 12

13)   ◆ 
✓⧫ 

⬧⧫⬧  
→ 

⧫⬧ 
◼⧫ 

➔⧫ → 
  

 756 النساء 15

14)   ◆ ❑⬧⬧ ⧫ 
⬧⧫ →⧫⧫◆ 
  

  

 783 النساء 22

15)   ◼➔⬧ 
 ⧫ ◼⧫ 

⬧☺ 
 ➔   

 749 النساء 25

16)  ⧫ 
 
❑⧫◆  
❑➔→⬧ 
⬧◆❑ 

→⧫ 
⧫  

 1034 النساء 29

17)     
⧫  

 420 النساء 58
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 الصفحة السورة ارقمه اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م
⬧➔ 

◆⧫ ◼ 
   

18)  ❑⬧◆  
⧫ 
◼⧫  

❑➔ 
→  

❑  
⧫  
◼❑➔➔⬧  ⬧ 
   

 745 النساء 66

19)      
➔ ◆ 

   

 242 النساء 85

20)   ◆   
❑⬧ →⧫ 

⧫◆ 
⬧ ⧫⬧ 

☺ ◼ 
   

 914 النساء 92

21)   ⬧   
❑⬧ ⧫  

◆❑➔◆ ⬧ 
⬧⧫⬧ ⧫⬧◆ 
⬧    

 914 النساء 92

22)   ❑❑ 
⧫✓▪❑⬧ 

 
◆→    

  398 النساء 135

23)   ⬧◆ ➔⬧  
⧫⬧ ◼⧫ 

⧫✓⬧ 
   

  1099 النساء 141

24)   ☺ ⧫⧫ 
⧫ 

⧫❑⧫  
⬧❑◆◆ 
⧫❑➔⧫◆  

 ⬧ 
 ❑➔⬧ 
 ❑ 
 ⬧➔ 

  740 المائدة 33
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➔◆  
◼  

❑  
  

25)   ⧫◆ 
◼⧫  

 ▪ 
▪   

  886 المائدة 45

26)   →◆ 
   

  808 المائدة 45

27)   ◆ ⬧ → 
▪⧫  ◼⧫ 

  

  754 األنعام 164

28)   ◆ ⬧ 
◆ ➔◆⬧ 

◼⧫ ◼ 
❑⧫ 

☺◆   

  74 األعراف 167

29)    ❑❑➔  
⧫❑▪◆ 

❑❑➔◆ 
⧫ 

◆ 
⧫❑☺◼➔⬧  

  420 األنفال 27

30)   ⧫ ⬧  
☺◆⬧◆  

  
   

  914 األنفال 72

31)  ⧫ ◼⧫ 
✓⬧☺  

  

   التوبة 91

32)   ⧫◆  
   

 72 يوسف 72

33)    ◼➔⧫ ⧫ 
☺⧫ → ⬧ 

⧫◆ ⬧ 
 ⧫◆ 

⬧   

 828 الرعد 8

34)   ◆ ⬧ 
◆ ⬧ 

➔ 
   

 73 إبراهيم 7
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35)   ⬧◆ ➔ 
 →◼⧫ 

   

 73 النحل 91

36)   ◆ ⬧⧫ 
❑➔⬧ 

☺ ⧫ 
❑    

 1102 النحل 126

37)  ◆ ⬧ 
◆◆ ◆ 
⧫   

 1117 اإلسراء 15

38)   ⧫◆ ➔ 
❑➔→⧫   

 886 اإلسراء 33

39)    ◆⬧ 
 

◼☺◆ 
⬧   

 73 اإلسراء 92

40)   ⧫◆ 
⧫❑⧫ 

⬧☺ 
▪➔ ⬧ ❑➔⧫ 

➔⧫ 
◆→   

 756 النور 4

41)   ⧫◆ ⬧◆ 
  

◆❑  
◆❑  

  

 596 الروم 39

42)   ◆ ⬧ 
⬧⬧ ◼ 

❑  ☺⧫ 
  ❑⬧◆ 
⧫ ⬧ ◼➔ 

  

 74 فاطر 18

43)  ⧫⧫◆ 
 
 
➔  

 1106 الشورى 40

44)   ◆ 
⧫⬧⧫ ❑◆ 

  

 505 الدخان 24

45)     
⧫ 

❑◆⧫ 

 787 الجاثية 21
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⧫   

46)   ➔❑◆ 
➔◆ 

⧫❑➔◼    

 828 األحقاف 15

47)    ✓❑⧫ 
⧫  

⧫◆ 
   

 1099 الحشر 20

48)   ❑☺◆ 
◼    

 398 الطالق 2

49)     
  

 

 72 القلم 40

50)   ◆ ☺⬧ 
⧫◼   

 596 المدثر 6

 
 

 فهرس األحاديث ثانياً :
 

 الصفحة الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الرقم
 1032 احبس على أخيك ضالته 1

 476 فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع بها احفظ عفاصها ووكاءها، 2

 420 أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك 3

 1071 ادرؤا الحدود ما استطعتم 4

إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن  5

 عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله

1070 

 256 إذا قسمت األرض وحدت فال شفعة فيها 6

األصابع سواء، واألسنان سواء ، الثنية والضرس سواء  7

 هذه وهذه 

1124 

 1006 أطعموها األسارى 8

اعررررف عفاصرررها ووكرررعاءها ثرررم عرفهرررا سرررنة، فرررإن جررراء  9
 صاحعبها وإال فشأنك 

475 

 791 أال إن قتيل شبه العمد والخطأ قتيل السوط والعصا  10

 644 ولك أجره ألهذا حج يا رسول هللا؟ قال: نعم  11

 1049 أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم  12

 669 أمر بتبدئة العتق على الوصايا 13

 1017 إن هللا إذا حرم شيئاً حرم ثمنه  14

 655 إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 15
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 1073 أتى بسارق فقال: اقتلوه   أن النبي  16

ه في خاصرته بعود فطلب أن يستقيد من طعن أن النبي  17

  رسول هللا 

1107 

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما األخرى فطرحت  18

 بغرة عبد، أو وليدة جنينها فقضى فيها رسول هللا 

919 

 1014 إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم  19

ونفاه سنة ومحا  أن رجالً قتل عبده متعمداً فجلده النبي  20

 من المسلمين، ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة  سهمه

1092 

 1097 قتل مسلماً بمعاهد  أن رسول هللا  21

أن عبداً لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول  22

 فلم يقتص منه  هللا 

882 

 919 إنما هذا من إخوانكم الكهان 23

 1065 إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث 24

 751 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 25

 450-449 بل عارية مؤداة مضمونة 26

 1106 تعالى فاستقد فقال : بل عفوت يا رسول هللا 27

 73 تكفل هللا لمن جاهد في سبيله   28

 111 تنكح المرأة لدينها ولمالها  29

كيهم ثالثة ال ينظر هللا  عز وجل إليهم يوم القيامة ، وال يز 30

، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه 

 من ابن السبيل 

1034 

الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائباً إذا كان  31
 طريقهما واحداً 

1001 

 1000 الجار أحق بصقبه  32

 1000 الجار أحق بصقبه ما كان 33

 1000 جار الدار أحق بالدار 34

 75 رمالحميل غا 35

 444 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 36

 187 الخراج بالضمان 37

 1113 دية المعاهد نصف دية الحر 37

 907 الدية تقطع في ثععالثة سنين، أو أربع سنين 38

 1111 دية ذمي دية مسلم 39

 754 ما عزاً بإقراره على نفسه رجم رسول هللا  40

 703 رفع القلم عن ثالثة 41

 72 زعيم غارمال 42
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 256 الشريك شفيع والشفعة في كل شيء 43

 1113 عقل الكافر نصف عقل المؤمن 44

عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود  45

 والنصارى 

1112 

 450 على اليد ما أخذت حتى تؤديه 46

 1090 العمد قود 47

 1124 في األسنان خمس خمس  48

 1123  في السن خمس من اإلبل 49

 929 في العين نصف الدية 50

 1109 قد نهيتك فعصيتني ، فأبعععدك هللا وبطل عرجك  51

 262 قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة في الدين 52

قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشفعة في كل شركة  53

 لم تقسم ربعة أو حائط 

249 

يه وسلم في الشفعة بين قضى رسول هللا صلى هللا عل 54

 األشراك

249 

 706 في مجن قيمته ثالثة دراهم  قطع رسول هللا  55

 706 القطع في ربع دينار 56

 1042 ال ، انحرها إياها  57

 469 ال ترفع لقطتها إال لمنشد 58

 73 ال تقوم الساعة  حتى يكون زعيم القوم أرذلهم 59

 266 ال ضرر وال ضرار 60

 1023 ن على مؤتمنال ضما 61

 705 ال قطع في ثمر معلق وال في حريسة الجبل  62

 1101 ال قود في المأمومة ، وال الجائفة ، والمنقلة 63

 1063 ال وصية لوارث ، وال إقرار بدين  64

 1059 ال وصية لوارث إال أن يجيز الورثة  65

 1042 ال يباع وال يوهب وال يورث  66

 1117 عن نفسه  ال يجني جان إال 67

 1074 ال يحل دم امرئ مسلم ....إال بإحدى ثالث 68

ل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تتصدق من عال يح 69

 مالها بأكثر من ذي بال

111 

يوم  ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسيرة 70

 وليلة إال مع ذي محرم منها

750 

 587 رجع في هبته إال الوالدال يحل لواهب أن ي 71

 733 ال يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد  72
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 886 ال يقتل المسلم بالكافر 73

 1092 ال يقتل حر بعبد  74

 886 ال يُقتل مسلم بكافر  75

 508 ال يمنع الكأل والناس فيه شركاء 76

 504 ال يمنع فضل الماء ليمنع به الكأل 77

 504 ال يمنع نقع بئر 78

 598 ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره  79

 1084 لها الصداق بما استحللت من فرجها، فإذا ولدت فاجلدها 80

 473 لوال أني خشيت أن تكون من الصدقة ألكلتها 81

 449 ليس على المستعير ضمان 82

 479 مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر  83

 889 لمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم المس 84

 122 فليتبع ءمطل الغني ظلم ومن اتبع على ملي 85

 515 من أحيا أرضا مواتاً فهي له 86

ً  أعتق من 87  112  شركا أو عبد من له شقصا

 768 من رمى مسلما يريد به شينه حبسه هللا على جسر جهنم 88

 208 ليس له من الزرع شيء من زرع أرض قوم بغير إذنهم ف 89

 1100 من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 90

 144 ده عتق عليهبل بعمن مث   91

 1007 من وجد عين ماله فهو أحق به 92

 1034 عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء   نهى رسول هللا   93

 1034-504 عن بيع فضل الماء   نهى رسول هللا  94

 207 يع الثمار قبل بدو صالحهانهى عن ب 95

 469 نهى عن لقطة الحاج 96

 478 هي لك، أو ألخيك، أو للذئب 97

 796 يا أم الربيع القصاص في كتاب هللا تعالى   98

 1129 يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته 99
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 ثالثاً :فهـــــرس اآلثــــار
 

 الصفحة األثر الرقم

 996 علينا أبعدك هللا اخترت 1

 1080 إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت 2

إذا سرق السارق مراراً قطعت يده ورجله ثم إن عاد أودعته  3
 السجن 

1071 

 924 إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه  4

 1080 إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل  5

 816 لزبير رضي هللا عنه من المنقلة استقاد عبدهللا بن ا 6

 1093 أن أبا بكر وعمر كانا ال يقتالن الحر بالعبد  7

 1074 أمر بقتل سارق في المرة الخامسة   أن أبا بكر 8

أن العبد ال يقاد من العبد في جراحة عمد وال خطأ إال في قتل  9
 عمد

878 

 826 أن المرأة مساوية للرجل إلى ثلث الدية 10

 827 أن المرأة والرجل سواء إلى خمس من اإلبل 11

مبنيا باللبن وسقفه  أن المسجد كان على عهد رسول هللا  12

 الجريد وعمده خشب النخل 

1043 

 1040 إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب  13

أن رجالً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف  14
 ساقه فنزي في جرحه فأصاب 

801 

إبالً مؤبلة  أن ضوال اإلبل في زمان عمر بن الخطاب  15

 تناتج ال يمسها أحد  

480 

 1108 أن عبد هللا بن الزبير  رضي هللا عنهما  أقاد من اللطمة 16

 1081 أتى بامرأة ولدت لستة أشهر من حين زواجها   أن عثمان  17

ب منه أن يقتص لنفسه فعفا لطم رجالً ثم طل أن عثمان 18

 لرجل"

1108 

 753 إن علم أن هللا حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه  19

 1108 أتي له برجل قد لطم رجالً فقال للملطوم: اقتص  أن علياً  20

كان ينعزع كسوة البيت كل سنة  أن عمر بن الخطاب  21

 فيقسمها على الحاج

1040 

لغه أن رجالً من المسلمين قتل رجالً ب أن عمر بن الخطاب  22

 نصرانياً غيلة من أهل الحيرة فأمر بقتله

1098 

جعل الدية الكاملة في ثالث سنين  أن عمر بن الخطاب  23

وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة 

906 
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 الصفحة األثر الرقم

 وجعل الثلثين في سنتين

قضى في دية اليهودي والنصراني  أن عمر بن الخطاب 24

 أربعة آالفب

1113 

 905 أن عمر بن عبد العزيز أمر أن نعقل الموضحة 25

 1108 ضرب رجالً بعصا ثم قال له: اقتص   أن عمربن الخطاب  26

أن مسلماً قتل رجالً من أهل الذمة عمعداً، فدفع إلى عثمان بن  27
 عفان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية كدية المسلم

1099 

 1039 في الرقاب إنما أعطى الناس 28

 1079 إني امرأة ثقيلة الرأس ، فوقع علي  رجل وأنا نائمة  29

-1050 إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، فلو كنت حزيته  30

1051 

 480 للضوال مربطاً يعلفها فيه  بنى على بن أبي طالب  31

 1016 بيعوها وخذوا منهم العشر من أثمانها 32

يد على ما تجري عليه جراحات تجري جراحات العب 33
 األحرار 

1126 

 824 تساوي المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها 34

 825 جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر 35

 928 دية عين األعور ألف دينار 36

رفع إلى عثمان رضي هللا عنه أعور فقأ عين صحيح فلم  37

 لدية كاملة يقتص منه وقضى فيه با

928 

 1126 عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته 38

 818 في الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية   39

 819 في اليسرى من البيضتين الثلثان 40

 480 قد شغلني هذا البعير عن ضيعتي،فقال عمر: أرسله  41

 825 للرجل إلى ثلث الدية قضى ابن عباس أن المرأة مساوية 42

قضى ابن عباس في الذي تكررت منه السرقة بقطع يده  43

 ورجله  

1072 

قضى أبو موسى األشعري في المغلظة أربعون جذعة خلفة  44
 وثالثون حقة وثالثون بنات لبون

789 

قضى السبعة الفقهاء  فيما دون الموضحة من الخطأ أجر  45

 المداوي 

809 

رة بن شعبة في المغلظة أربعون جذعة خلفة قضى المغي 46
 وثالثون حقة وثالثون بنات لبون 

789 

 788 قضى زيد بن ثابت  في المغلظة أربعون جذعة خلفة ... 47

 825قضى زيد بن ثابت أن دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل  48
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 حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف

أنه يعاقل الرجل والمرأة فيما دون قضى سعيد بن المسيب  49
 ثلث ديته  

824 

 788 قضى عثمان في المغلظة أربعون جذعة خلفة ... 50

قضى عروة بن الزبير أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى  51
 يبلغ الثلث 

824 

قضى عروة بن الزبير بأن العاقلة ال تحمل إال ثلث الدية  52

 فصاعدا

903 

طالب أن المرأة مساوية للرجل إلى ثلث قضى علي بن أبي  53
 الدية

825 

قضى علي رضي هللا عنه أن الدية تنجم على العاقلة في  54

 ثالث سنين

906 

 789 قضى علي في شبه العمد أثالثاً ثالث وثالثون حقة ...  55

قضى عمرفي الدية أن ال يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل  56

 المأمومة  

1120 

ي هللا عنه أن العاقلة ال تحمل إال ثلث الدية قضى عمر رض 57
 فصاعدا

903 

قضى عمر رضي هللا عنه في الصحيح يفقأ عين األعور  58

 خطأ بالدية

928 

 798 قضى عمر في شبه العمد ثالثين حقة وثالثين جذعة ...  59

قضي عمر في األضراس ببعيربعير ، وقضى معاوية  60

 بخمسة 

817 

 394 د يقسمان وال يأخذان على ذلك جعالً كان خارجة ومجاه 61

كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يمر باللقطة فال  62

 يأخذها

470 

مثل دية  كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي  63

 المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 

1112 

 1113 ثمانمائة دينععار كانت قيمة الدية على عهد رسول هللا  64

كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على جاره  65
فتح عليه كوى فكتب إليه عمر في ذلك أن يوضع وراء تلك 

 الكوى سريراً 

521 

66  ً  1116 ال تحمل العاقلة عمداً وال عبداً ، وال صلحاً ، وال اعترافا

  ال تعقل العاقلة إال الثلث فما زاد 67

 903 العقل إال في ثلث الدية فصاعداال تعقل العاقلة وال يعمها  68

 1071 ال تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه 69

 1043 ال تقطع الرجل،وانقل المسجد،واجعل بيت المال في قبلته  70
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 878 ال قصاص بين العبيد ال في النفس وال فيما دونها 71

 770 لتأتيني بالبينة أو ألرمينك بأحجارك  72

 1107 رجالً لطمة  ثم قال له : اقتص فعفا الرجللطم أبو بكر  73

 516 لو كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم  74

 1103 ليس في الجائفة والمأمومة وال المنقلة قصاص 75

 579 ما بعال رجعال ينحلون أوالدهم نحالً ثم يمسكونها 76

 903 مضت السنة أن العاقلة ال تحمل إال الثلث فصاعداً  77

 901 مضت السنة أن العاقلة ال تحمل شيئا من دية العمد   78

 1093 (من السنة أال يقتل حر بعبد  )قول ابن عباس 79

 1093 (من السنة أال يقتل حر بعبد  )قول علي 80

 1098 من كان له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا  81

 1112 من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم 82

من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له  83

 وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه

578 

 1053 من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع  84

هاجت الفتنة األولى فأدركنا رجاالً من أصحاب رسول هللا  85

 أمر الفتنة، فرأى جماعة من البدريين أن يهدر 

747 

 827 هي السنة يا ابن أخي 86

 1081 والرجم واجب.... إذا قامت البينة أو كان الحبل أو االعتراف 87

 1082 يا أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا عالنية 88

 879 يقاد العبد من العبد في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك ... 89
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 رابعاً :فهرس األعالم
 الصفحة العلم الرقم

 535 إبراهيم بن المنذر 1

 103 إبراهيم بن حسن)أبو إسحاق التونسي( 2

 667 ابن زرب 3

 878 ابن شبرمة 4

 822 أبو الفرج 5

 809 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث)ح( 6

 914 أبو جندل بن سهيل 7

 443 أبو سفيان بن حرب 8

 476 أُبي بن كعب 8

 187 معذلأحمد بن ال 9

 102 أبو محمد)ابن أبي زيد( 10

 308 أحمد بن خالد بن يزيد)ابن الجباب( 11

 733 أبوعمر بن عبد البر 12

 497 أحمد بن القاسم )أبو مصعب الزهري( 13

 667 أحمد بن عبدالملك )أبو عمرو اإلشبيلي( 14

 307 أحمد بن ميسر 15

 233 إسماعيل بن إسحاق )القاضي إسماعيل( 16

 83 أشهب 17

 77 أصبغ بن الفرج بن سعيد المصري 18

 794 أم حارثة بن سراقة)أم الُربي ع(  19

 794 أم حكيم بنت النضر)أخت الُربي ع( 20

 74 امرؤ القيس 21

 794 أنس بن مالك 22

 274 جبلة بن حمود )الصدفي( 23

 237 حمديس بن ابراهيم 24

 394 خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري 25

 235 خلف بن أبي سعيد)أبو سعيد البراذعي( 26

 742 الدباغ 27

 535 ربيعة بن أبي عبد الرحمن  28

 788 زيد بن ثابت 29

 475 زيد بن خالد الجهني 30

 804 سراقة بن جعشم 31

 470 سعيد بن المسيب 32

 675 سليمان بن خلف )أبو الوليد الباجي( 33

 809 سليمان بن يسار الهاللي 34
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 الصفحة العلم الرقم

 476 سويد بن غفلة  35

 449 صفوان بن أمية 36

 302 عبد الحق الصقلي 37

 854 عبد الحكم بن أعين 38

 82 عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى)أبوزيد( 39

 76 عبد الرحمن بن القاسم العتقي)ابن القاسم( 40

 668 عبد الرحمن بن محمد بن عتاب)ابن عتاب( 41

 465 يعبد الرحيم األنصار 42

 77 عبد السالم التنوخي)سحنون( 43

 831 عبد العزيز بن أبي سلمة 44

 813 عبد هللا بن الزبير 45

 273 عبد هللا بن عبد الحكم)ابن عبد الحكم( 46

 376 عبد هللا بن مسلم )ابن قتيبة( 47

 118 عبد هللا بن نافع الصائغ )ابن نافع( 48

 827 عبد هللا بن يزيد)ابن هرمز( 49

 77 عبد الملك بن حبيب السلمي)ابن حبيب( 50

 78 عبد الملك بن عبد العزيز)ابن الماجشون( 51

 628 عبدالخالق بن أبي سعيد )ابن شبلون( 52

 456 عبدالرحمن بن أبي جعفر)الدمياطي( 53

 749 عبدالرحمن بن عمرو )األوزاعي( 54

 255 عبدالرحمن بن كيسان )األصم( 55

 113 ن سلمة)ابن أبي حازم(عبدالعزيزب 56

 232 عبدهللا بن السمح )ابن وضاح( 57

 789 عبدهللا بن قيس )أبو موسى األشعري( 58

 81 عبدهللا بن وهب) ابن وهب( 59

 111 عبدالوهاب بن علي )أبو محمد عبد الوهاب( 60

 809 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة )ح( 61

 156 ن الجالب(عبيد بن الحسن )أبو القاسم اب 62

 86 عثمان البتي 63

 96 عثمان بن عيسى)ابن كنانه( 64

 809 عروة بن الزبير 65

 826 عكرمة 66

 185 علي بن أحمد )أبو الحسن بن القصار( 67

 186 علي بن زياد 68

 141 علي بن محمد )أبو الحسن اللخمي( 69

 288 علي بن محمد )أبو الحسن القابسي( 70
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 الصفحة العلم الرقم

 879 الحصينعمران بن  71

 826 عمرو بن شعيب 72

 285 عياض )أبو الفضل(  73

 76 عيسى بن دينار 74

 409 عيسى بن سهل األسدي)ابن سهل( 75

 404 فضل بن سلمة  76

 809 القاسم بن محمد بن أبي بكر)ح( 77

 798 قتادة )المدلجي( 78

 928 الليث بن سعد الفهمي 79

 754 ماعز األسلمي 80

 394 بن جبر المكيمجاهد  81

 78 محمد أبوبكر بن أحمد)ابن الجهم( 82

 166 محمد بن إبراهيم )ابن عبدوس( 83

 83 محمد بن إبراهيم بن رباح )ابن المواز( 84

 378 محمد بن أحمد )أبو عبد هللا بن العطار( 85

 236 محمد بن أحمد بن رشد )الجد( 86

 247 محمد بن أحمد بن رشد )الحفيد( 87

 376 محمد بن الحسن )ابن دريد( 89

 157 محمد بن القاسم بن شعبان)ابن شعبان( 90

 376 محمد بن خلف بن سعيد)ابن المرابط( 91

 78 محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم)ابن عبد الحكم( 92

 82 محمد بن عبد هللا بن عمر بن لبابة )ابن لبابة( 93

 584 بهري(محمد بن عبدهللا بن صالح )أبوبكر األ 94

 100 محمد بن عبدهللا بن عيسى )ابن أبي زمنين( 95

 502 محمد بن عبدهللا )أبو بكر بن العربي( 96

 492 محمد بن محمد بن وشاح )ابن اللباد( 97

 190 محمد بن مسلمة 98

 535 مروان بن الحكم 99

 113 مطرف بن عبدهللا  100

 113 المغيرة المخزومي 101

 1085 ن شعبة المغيرة ب 102

 213 المغيرة بن عبدالرحمن )ابن الحارث( 103

 106 موسى بن عيسى )أبوعمران الفاسي( 104

 443 هند بنت عتبة  105

 314 يحيى بن عمر  106

 244 يحيى بن يحيى بن كثير 107
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 خامساً : فهرس الغريب                         
 الصفحة الغريب الرقم

 552 إبار 1

 204 باناإل 2

 136 االختالس 3

 74 أذين 4

 507 أرض العفا 5

 74 األزور 6

 200 االستحقاق 7

 587 االعتصار 9

 916 األكدرية 10

 867 أم الولد 11

 522 األندر 12

 433 اإلنزاء 13

 829 األَنُملة 14

 704 اإليجاف 15

 496 البئر البادية 16

 496 البئرالعادية 17

 860-306 البتل 18

 340 البراذين 19

 508 البور 20

 325 بيع المكايسة 21

 348 التأبير 22

 944 ترامى 23

 136 التعدي 24

 611 التغابُن 25

 337 التمر البرني 26

 337 تمر الجعرور 27

 337 التمر الصيحاني 28

 242 التولية 29

 139 ثوب الرفأ 30

 170 الجارية الوخشية 31

 693 الجب 32

 705 لجرينا 33

 74 جرجر 34

 835 الجناية 35

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الصفحة الغريب الرقم

 525 الحبس 36

 705 حريسة الجبل 38

 464 الحزونة 39

 608 الَحِطيطة 40

 496 حق البئر 41

 72 الحمالة 42

 123 الحوالة 43

 557 الحوز 44

 709 خروبة  45

 517 الخطة 46

 917 الخيل البهم 47

 917 الخيل الدهم 48

 97 الدرك 49

 257 يل الخطابدل 49

 623 الدور العقلي 50

 892 ديوان 52

 187 الرباع 53

 986 رمح 55

 524 الساباط 56

 74 ساف 57

 152 السويق 58

 806 الشجاج 59

 916 الشغب 60

 242 الشفعة 61

 341 الصبرة 62

 617 الصرورة 63

 341 الصنجة 64

 621 الضيم 65

 148 الطيلسان 66

 891 العاقلة 68

 151 العرق الظالم 69

 922 العلقة 70

 526 العمرى 71

 693 العنة 72

 74 العود 73
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 الصفحة الغريب الرقم

 917 العول 74

 502 الغُدُر 75

 516 الغياض 76

 523 الفحص 77

 74 الفرانق 78

 894 الفسطاط 79

 477 الفيفاء 80

 513 القاعة 81

 355 القت 82

 945 القسامة 83

 322 القسمة 84

 377 القصرية 85

 139 القصعة 86

 401 القفيز 87

 734 القمقم 88

 249 قياس الشبه 89

 987 الكدم 90

 989 الكمح 91

 519 الكوة 92

 152 اللت 93

 468 اللقطة 94

 258 المأجل 95

 815 المارن 96

 707 المتبور 97

 706 المجن 98

 723 المحجة 100

 643 المحفة  101

 849 المدبر 102

 705 المراح 103

 340 المرعز 104

 508 المروج 105

 754 المرود 106

 355 المزابنة 107

 355 المزارعة 108

 759 المسخوط 109

 707 المسكوك 110
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 الصفحة الغريب الرقم

 754 المكحلة 111

 324 المهايأة 112

 515 الموات 113

 317 الموضحة   114

 74 النباطي 115

 579 النحل 116

 989 النخس 117

 987 النفح 118

 596 هبة الثواب 120

 319 الوقيد 121
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 سادساً : فهرس البلدان

 
 الصفحة البلد الرقم

 464 برقة 1

 345 طنجة 2
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 سابعاً : فهرس مصادر المؤلف
 

 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

  904،915،939،965، 826، 817، 601 الموطأ كتاب  -1

79،80،81،82،83،85،86،88،90،91،9 المدونة  كتاب -2

3،95،96،98،99،106،107،108 

109،114،115،116،117،120،121 
126،128،130،132،133،142،143 

144،145،146،147،151،152،153 

154،155،156،158،159،160،161 
162،166،167،168،171،172،177 ،

181،183،186،188،192،197،198 

202،204،207،208،209،210،211 
212،213،214،215،216،219،220،2

21،22،224،226،227،229،232،233 

234،235،236،240،243،244،247 
248،250،253،258،260،262،264،2

67،268،271،272،274،275،277 

278،279،280،281،282،283،284،2
85،286،289،290 

291،295،299،300،301،302،303،3

04،305،306،307،310،311،313 
314،315،321،325،329،330،333،3

34،336،337،339،344،345،346 

347،348،350،351،353،357،358، 
359،360،361،362،364،365،371 

374،375،376،386،393،394،395،3
96،399،400،403،404 

408،409،410،412،416،417،421 

422،423،424،425،428،431،432 
433،434،435،438،439،442،447،4

48،452،455،459،462،465،470، 

472،474،478،480،483،485،486، 
487،489،490،491،492،493،499،5

00،501،502،503،507،508، 

510،511،516،517،518،519،520، 
521،527،528،529،530،531،532،5
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 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

36،542،543،549،552،553،554، 

555،559،560،561،562،571،572،5
73،574،575،576،588،589،590، 

591،593،598،599،600،601،604، 

609،610،611،614،615،616،617،6
18،620،621،622،624،625،627، 

628،629،630،631،632،634،636،6

39،646،647،648،649،650، 
651،653،654،660،663،665،671،6

73،674،675،676،677،679،680، 

681،682،684،685،686،687،688، 
689،693،694،697،699،700،708، 

712،713،716،717،718،721،722، 
724،725،726،727،729،730،747، 

755،757،760،762،767،769،770، 

772،773،775،776،777،781،789، 
795،799،800،802،811،816،818، 

821،822،829،831،836،837،838، 

839،840،841،842،843،844،845، 
848،854،857،860،864،865،867، 

868،873،874،878،880،881،889،8

95،897،898، 
902،905،907،908،910،912،913، 

919،920،922،923،930،931،932، 

933،935،939،940،946،947،948، 
949،951،954،957،963،965،966، 

967،968،969،970،971،973،974، 

976،979،983،985،987،988،989، 
990 

 218، 215، 214، 213، 116، 113 كتاب المغيرة -3

،247 ،248 ،266 ،404 ،416 ،455 
،549 ،588 ،638 ،640 ،641 ،780 

،869 ،880 ،923 ،931 ،957 ،970 . 

 433، 417، 410، 370، 360، 333 مدونة أشهب -4

،465 ،481 ،486 ،490 ،895. 

 405، 391، 386، 370، 273، 243، 78 مختصر ابن عبد الحكم -5
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 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

،411 ،484 ،534 ،746 ،930 ،950 

،953 . 

 . 456، 172، 164، 160 الدمياطية  -6

 146، 120، 119، 117، 114، 96، 77  السنن والفقه الواضحة في -7

،195 ،196 ،258 ،271 ،272 ،275 
،293 ،294 ،306 ،347 ،399 ،416 

،453 ،454 ،455 ،479 ،523 ،564 

،566 ،570 ،571 ،585 ،589 ،592 
،634 ،645 ،659 ،713 ،744 ،816 

،868 ،872 ،940 ،950 ،973 ،982 . 

، 166، 118، 98، 97، 81، 79،80، 77 العتبية  -8
177 ،197 ،216 ،224 ،243 ،245 ،

264 ،273 ،274 ،276 ،361 ،393 ،

396 ،398 ،400 ،403 ،410 ،415 ،
425 ،447 ،452 ،455 ،457 ،474 ،

478 ،479 ،480 ،490 ،505 ،514 ،

522 ،528 ،542 ،543 ،565 ،569 ،
570 ،571 ،572 ،577 ،581 ،582 ،

584 ،591 ،593 ،594 ،599 ،601 ،

604 ،631 ،635 ،653 ،656 ،666 ،
675 ،678 ،698 ،729 ،772 ،852 ،

854 ،856 ،871 ،881 ،882 ،892 ،

899 ،900 ،901 ،946 ،956 ،967 ،
968 ،973 ،976 ،977 ،978 ،980 ،

982 ،984 . 

 . 744، 426، 424، 384، 159، 146، 82 الثمانية  -9

، 226، 224، 198، 175، 160، 146 المجموعة   -10

245 ،272 ،273 ،274 ،284 ،289 ،

290 ،291 ،293 ،294 ،307 ،327 ،
359 ،365 ،523 ،554 ،631 ،636 ،

644 ،645 ،653 ،656 ،657 ،661 ،

676 ،685 ،699 ،800 ،811 ،820 ،
821 ،823 ،867 ،868 ،893 ،897 ،

898 ،899 ،900 ،905 ،913 ،920 ،

921 ،935 ،939 ،947 ،948 ،949 ،
951 ،954 ،955 ،960 ،963 ،973 ،
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 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

981 ،982 ،984 ،985 ،987 ،988. 

، 172، 113،118، 97، 84، 83، 81، 80 الموازية  -11
188 ،189 ،216 ،218 ،222 ،260 ،

261 ،270 ،273 ،274 ،278 ،284 ،

286 ،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،
308 ،347 ،391 ،416 ،441 ،542 ،

569 ،570 ،572 ،577 ،581 ،583 ،

587 ،591 ،593 ،594 ،598، 604 ،
606 ،609 ،620 ،635 ،636 ،645 ،

656 ،657 ،675 ،700 ،781 ،801 ،

811 ،816 ،820 ،821 ،823 ،831 ،
850 ،852 ،857 ،858 ،861 ،862 ،

864 ،865 ،868 ،892 ،895 ،897 ،

899 ،912 ،919 ،920 ،921 ،923 ،
924 ،926 ،935 ،939 ،946 ،947 ،

948 ،949 ،951 ،952 ،954 ،955 ،

958 ،962 ،963 ،964 ،966 ،974 ،
976 ،978 ،981 ،982 ،987 ،988 ،

990 ،624 ،107 ،151 ،237 ،238 ،

252 ،277 ،279 ،280 ،282 ،287 ،
299 ،303 ،307 ،410 ،413 ،417 ،

418 ،424 ،441 ،558 ،562 ،566 ،

573 ،616 ،624 ،642 ،647 ،648 ،
651 ،652 ،674 ،692 ،721 ،722 ،

724 ،725 ،726 ،758 ،800 ،802 ،
803 ،857 ،911 ،913 ،940 ،950 ،

953 ،965 ،975 . 

اختصارمسرررررائل المدونرررررة  -12

  حمديسل

237 . 

المبسرررررررررررروط للقاضرررررررررررري  -13

 إسماعيل 

97 ،181 ،233 . 

 . 492، 404 شرح المدونة لفضل  -14

 .253، 78  محمد بن الجهمكتاب  -15

 . 681، 404، 382، 380، 308، 106 بن لبابةالالمنتخب  -16

الحرررررراوي للقاضرررررري أبرررررري  -17

 لفرج ا

822 . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

 731، 448، 443، 183، 172، 137،151 الزاهي البن شعبان  -18

،751 ،752 ،780 ،925 . 

االتفرررراق واالخررررتالف فرررري  -19

 مذهب مالك البن حارث 

255 ،752 ، 

 852، 715، 530، 529، 214، 156 بن الجالبال التفريع -20
،853 ،960 ،973 ،976 ،983 . 

 . 667 مسائل ابن زرب -21

علرررى ت النررروادر والزيرررادا -22

 المدونة 

382 ،414 ،417 ،419 ،475 ،478 ،

479 ،481 ،534 ،588 ،802 ،803 ،
818 ،850 ،891 ،893 ،953 ،954 ،

955 ،985. 

، 961، 361، 250، 186، 185، 148 بن القصارال عيون األدلة -23
327. 

لمغررررررب فررررري اختصرررررار ا -24

 المدونة البن أبي زمنين 

100 ،106 ،380 ،404 ،405 ،492 ،

554 ،647، 649 ،872 

 288  القابسي ابنكتاب  -25

المعونة على مرذاهب عرالم  -26

 المدينة 
577 ،667 ،353 ،908 ،910 ،941 ،

975 ،976 
شرح الرسالة ألبري محمرد  -27

 عبد الوهاب 
111 

، 364، 329، 286، 228، 216، 106 مسائل أبي عمران الفاسي  -28

631 ،649 ،845 ،916. 
تعرررررراليق التونسرررررري علررررررى  -29

ق برررررري إسررررررحاألالمدونررررررة 

  التونسي

103 ،104 ،131 ،162 ،169 ،238 ،

239 ،293 ،321 ،357 ،485 ،514 ،

543 ،580 ،614 ،692 ،701 ،726 ،

736 ،763  . 
بررررري ألالنكرررررت والفرررررروق  -30

 عبد الحق الصقلي محمد 
721 ،967 ،378 ،379. 

، 925، 921، 898، 910، 909، 675 لباجيالمنتقى ل  -31

961 ،963. 
، 182، 175، 164، 163، 149، 141 للخمي التبصرة  -32

187 ،205 ،208 ،239 ،246 ،253 ،
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 الصفحة المصــــــــــــــــــــــــــدر

254 ،349 ،358 ،472 ،530 ،552 ،

610 ،611 ،631 ،647 ،650 ،684 ،

696 ،798. 
 .736، 376 كتاب ابن المرابط. -33
ألبرررري البيرررران والتحصرررريل   -34
 بن رشد  الوليد

236. 

 .974، 970، 877، 296 المقدمات الممهدات  -35
أبررررري  للقاضررررريالتنبيهرررررات  -36

 عياض  الفضل
314 ،381 ،238 ،253 ،285 ،290. 
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578 ،588 ،247 ،650 ،657 ،718 ،

813 ،882 ،957. 
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اخرتالفهم فري حكرم القاضرري للحاضرر بأخرذ حقرره مرن الغرريم هررل   1
 ؟ذلك مقاسمة أو تفليس

91 

استتمام العتق على مبعضه فيما يملك جميعه هل هو بالسراية أو  2

 بالحكم ؟

113 

 العتق في الشرع إذا اختار الشريك ى الزوجةالتقويم الواجب عل 3
 هل يراعى أو ال يراعى؟

114 

 116 الشيء هل هو مثل ذلك الشيء أم ال؟ما توصل به إلى  4

 118 هل هو رد إبطال أو رد إيقاف؟. لعتق زوجته رد الزوج 5

 119 هل تراعى أو ال تراعى؟ ءالطواري 6

، 144 ؟كالمالك قبل أن يملك أم المن يملك أن يملك هل يعد  7

843 

ى الجرراني هرل ذلررك بإيجراب الشرررع أم بإيجرراب إيجراب القيمررة علر 8
 ؟السيد

 

144 ،
145 

 أم  النظر إلى بطالن المنافع باإلضافة إلى رب الدابرة وحرده هل 9
 ؟النظر إلى اعتبار المنافع على الجملة

148 

يسرمى  ال و، أالعقد بانفراده هل يسمى بيعاً وإن لم يقارنره قرب   10

 ؟بيعاً حتى يقارنه القب 

163 

، 168 ؟ لمسبب والمباشر أيهما أولى بالضمانا 11

210 

تعارض العمومين ، عموم قولره صرلى هللا عليره وسرلم )الخرراج  12

 ) ليس لعرق ظالم حق( بالضمان( وعموم قوله 

187 

فري  قضرى رسرول هللا فد  ،معارضة قيراس الشربه لعمروم الخبرر 13

 ،ولررم يخصررص ذوي السررهام مررن غيرررهم ،الشررفعة بررين األشررراك

  .ويعارضه قياس الشبه فخصص به ذو السهام من العصبات

249 

أو ضرر  ،هل هو ضرر الشركة ،الضرر المعتبر في الشفعة 14

 ؟القسمة

258 

 ،265 أم ال؟ كالبيع هي لعه، المناقلة 15

الشفعة في العرصة إذا باع أحد الشريكين حصته وأبى األخر  16

 ؟باب دفع الضرر هل ذلك من باب األخذ بالشفعة، أو ذلك من

268 

، 287 ؟رضهلغ أو مراد   هل هو مراد لعينه ،الطعام 17

288 

 296 ؟هل طريقه طريق البيع، أو طريقه االستحقاق ،بالشفعة  األخذ 18

ه، أو منعقرد مرن حينره أه ومنشرأهل هو منعقد من مبد ،بيع الخيار 19

  ؟ووقته
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 349 ؟ل هل يراعى أم الآاعتبار الحال والم 20

، 351 ؟تباع هل تراعى، أو ال تراعىاأل 21
353 ،

579 

 358 ؟بيع، أو تمييز حق ىههل  ،القسمة 22

 أهل هو كوارث طر ،على الورثة ءجزبالموصى له  ءطرو 23

 ؟م طرأ على الغرماءيعلى الورثة، أو كغر

386 

ال فحق هللا فتنق ، أو يغلب حق اآلدمي  هاهل يغلب فيالقسمة  24

 ؟تنق 

389 

طريق  اهل طريقهشهادة القسام الذي طلبه صاحب القسمة  25

 ؟طريق الشهادة االخبر، أو طريقه

399 

أمانة الوكيل هل تضاهي أمانة المودَع أم ال؟ وهل المأمور  26
 بمنزلة اآلمر ويده كيده أم ال؟

426 

 439 المخطئ في مال نفسه، هل هو كالمخعطئ في مال غيره أم ال؟ 27

: )) أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن  حديثين قوله تعارض ال 27

))خذي ما يكفيك  من خانك(( ، هذا عام،  ويعارضه قول 

 وولدك بالمعروف(( 

443 

 448 هل يقاس عين الشيء المعار، وتعيبه على ذهاب عينه أم ال؟ 28

 453 الشرط في العارية، هل يخرجها عن سنعتها أم ال؟ 29

 475 اللقطة ألصل الشرع تعارض أحاديث 30

 484 شاهد الحال، هل يقوم مقام الشاهدين أم ال؟ 31

اختالفهم في قوله عليه الصالة والسالم: )) اعرف عفاصها  32

العفاص –ووكاءها(( هل ال بد من اعتبار الوجهين جميعاً 

 ؟-والوكاء

485 

  : )) ال يمنع نقع بئر (( ، وقعوله:اختالفهم في تأويل قوله  34

 ))ال يمنع فضل الماء ليمنع به الكأل((

504 

اختالفهم في تأويل قوله عليه السالم: ))ال يمنع فضل الماء  31

: ))ال يمنع الكأل والناس فيه ليمنع به الكأل((، وفي قوله 

شركاء((  هل هو عموم أريد به العموم، أو عموم أريد به 
 الخصوص؟

508 

 519 اطنها أم ال؟من ملك ظاهر األرض، هل يملك ب 32

 529 هل النظر إلى لفظ المحبس أم النظر إلى مقصوده؟ 33

 530 هل النظر إلى اللفظ أولى، أو النظر إلى المقصد ؟ 34

هررل النظررر إلررى مقصررود الموصرري فتنفررذ الوصررية للمسرراكين أم  35

 النظر إلى لفظه فترجع ميراثاً؟ 

531 
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 553 اختالفهم في الثمرة بماذا تكون غلة؟ 36

 563 االختالف في قوة التهمة وضعفها في مسألة هبة المري ؟ 37

اإلشهاد وععدم التفريعط هل يقوم معقام الحوز مع تعذر الحوز أم  38

 ال ؟
572 

هل ذلك وصية للعبد فيباع بما يعطى فيه، أو ذلك وصية  40
 لمشتريه فيحط عنه ثلث الثمن خاصة؟

611 

اهر هل يعد ذلك منه عبثاً لفظ الموصي إذا عري عن غرض ظ 41

 وسفها؟

612 

هل ذلك وصية لصاحب العبد فيكون له الثلث الزائد، أم ذلك  42
وصية للموصى له بشراء العبد فيكون له الثمن وثلثه؟ ومن 

تعارض عنده األمران وتساوى لديه االحتماالن جعل الثمن 

 للموصى له بالعبد، والثلث الزائد لصاحب العبد.

615 

 618 لك وصية للعبد، أو ذلك وصية لسيده؟هل ذ 43

اختالفهم في الدور العقلي، هل يصح به اإلبطال أم ال ؟في  44

 مسألة توريث المشترى بعد عتقه من الثلث .

623 

هررل العبررد مجبررور علررى قبررول الوصررية ثررم ال تقررويم عليرره   ألن  45

العتق من السيد وقد مات فالميت ال يقوم عليه ، أو غيرر مجبرور 

فيكون قبول الوصية مرن إيثرار العبرد واختيراره ، فرعإذا قبرل فكرأن 
 العتق منه صدر فيستتم عليه عتق بقية نفسه في بقية الثلث .

638 

هل يغلب حق العبد في العتق على حق الورثة في مال العبد    46

لقوة أمر العتق ولتقدم السبب الموجب للتقديم أو يغلب حق 

لهم في مال العبد بنفس الموت الورثة  ألن الشركة تثبت 
ووجوب الميراث ووجوب التقويم وردا على محل من غير أن 

 يسبق أحدهما اآلخر إلى المحل فيكون المال موقوفاً بيد العبد ؟

639 

 640 هل العتق من العبد أو من السيد ؟ 47

اختالفهم في الوصايا هل تدخل فيما علم به الموصي من المال،  48

 لم، أو ال تدخل إال فيما علم خاصة؟و فيما لم يع

650 

 651 االستدامة هل هي كاإلنشاء أم ال؟   49
688 ،

843، 

 680 المجتهد هل يعذر في اجتهاده أم ال؟  50

 695 هل المعتبر قصد الموصي أو لفظه ؟ 51

 704 اختالفهم في الغنيمة بماذا تملك هل باإليجاف ، أو بالقسم ؟ 52

آية المحاربين للتخيير، أو للتفصيل على  هل حرف )أو( في 53

 حسب جناياتهم؟

742 

 746 أهل البدع هل يكفرون بمآل قولهم أم ال ؟ 54
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 774 هل القذف حق هلل تعالى ، أو حق للمقذوف؟ 55

 777 ما الذي تلحق فيه المعرة وما الذي ال تلحق فيه؟ 56

 804 الدية هل هي على العاقلة، أو في مال األب؟ 57

 804 الدية على العاقلة هل هي منجمة، أو معجلة؟ 58

 804 فعل الصحابي هل يكون حجة، أو ال يكون حجة؟ 59

 841 هل يرجعع العبد إذا فداه العسيد إلى الرق ، أو يرجع إلى حرية؟ 60

، 299 ما يوجبه الحكم هل هو مثل ما يوجبه الشرط و االبتعداء أم ال ؟  61

842 

فداه صاحب الخدمة هل إنما فدى الخدمة، أو اختالفهم فيما  62
 الرقبة؟

860 

حوز الغير بغير إذن الواهب للموهوب لعه هل يكون حوزا أم  63

 ال؟

865 

هل الدية على العاقلة في الخطأ باألصالة، أو إنما هي على  65
 القاتل، ثم انتقلت إلى العاقلة بحكم؟

898 

للقياس فأما معارضة  معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس 64

العموم للقياس فهو أن العين الواحدة لألعور بمنزلة العينين 
جميعاً لغير األعور لكونه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر 

في حديث عمرو ابن  بالعينين جميعاً ويعارضه عموم قوله 

حزم في قوله )وفي العين نصف الدية( ويعارضه أيضاً قياس 

ن األعضاء على ما هو زوج في اإلنسان العين على ما عداها م
كاليد مثالً إذا قطع يد من له يد واحدة، وقد أجمعوا على أن فيها 

 نصف الدية

928 

 961 النساء هل لهن مدخل في الدم، أو ال مدخل لهن فيه؟ 65
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أصح األقوال واألولى بالصواب أن المستعير إذا ادعرى هرالك   1
الشيء المستعار وضرياعه  ضرمن فيمرا يغراب عليره إال أن تقروم 

بينة على التلف بغير سببه، وال يضمن فيما ال يغاب عليه إال أن 

 يكون سبب التلف من المستعير

488 

قبلره أبروه مرن  األصح أنه إذا مات واحد من ولد الولرد وقرد مرات 2

ولد األعيان  أن القسم ال ينتق  وأن أم الجدة وزوجتره يأخرذان 

 الثمن والسدس كما يأخذان في موت واحد من ولد األعيان

545 

الورثررة فيمررا ادعرروا مررن أن  اصرردق الصررحيح  أن الشررريكين إذا 3
الميرت دفرع جميرع الحرق مرن مالره إلرى البرائع عنهمرا وعرن نفسرره 

مررع الشرراهدين ليبريررا مررن حلفررا  وبهمررا منررهليرجررع عليهمررا بمررا ين
ال يغرمرران الثلثررين للورثررة فررحمالررة الثلررث الررذي الميررت برره عررديم 

 وإنما يغرمان ذلك للبائع بعد يمينه

105 

الصحيح أن أجر الطبيب علرى المجرروح دون الجرارح بخرالف  4

 الرفو في مسألة من تعدى على مال رجل بجناية تفسده

141 

لعين المغصوبة أو تصدق بها ففاترت بسربب إذا وهب الغاصب ا 5

الموهررروب لررره فالصرررحيح أن الغاصرررب إن كررران معررردماً فرجرررع 

المغصوب منه على الموهوب له فال رجوع للموهوب لره علرى 
 الغاصب

167 

 ،األرض المستحقة المستحق تسقط إذا سلم الشفعة  الصحيح أن 6

حق من مسألة من اشرترى أرضرا فبنرى فيهرا ثرم اسرت وأخذ القيمة
 نصفها فلم يرض المستحق بأخذ البناء وأخذ قيمة األرض

199 

الصحيح أن الشريك ال تسقط شفعته وأنها واجبة له ، من مسألة  7

مررن اشررترى أرضرراً فبنررى فيهررا ثررم اسررتحق نصررفها فلررم يرررض 
 المستحق بأخذ البناء .

199 

الصحيح أن علرى المشرتري مرا نقرص األمرة البكرر باالفتضراض   8

 بملك. إذا استحقت

213 

، وما فضل يكون لالبن ،أن األب يغرم القيمة من الدية الصحيح 9
 من مسألة دية ولد األمة الموطوءة بملك لمن تكون ؟

221 

الصحيح أن ولد األمة المستحقة الموطوءة بملرك إذا جنري عليره  10

 أنه يقوم بغير ماله.

224 

، مررن الصررحيح أنرره ال شررفعة فرري الصرردقة والهبررة بغيررر عرروض  11

 مسألة بيع المنافع هل هو كبيع األعيان في الشفعة .

262 

الصرررحيح أن المسرررتحق لرررألرض ال يأخرررذ األنقررراض إال بقيمتهرررا  12
ولريس هرو  ،ها فري أرضرهقبلنقاض ليألنه زاد في ثمن األقائمة  

ثررم  ،األرض ىشررترا مررن مسررألة مررن بمنزلررة مررن اشررتراها للقلررع

302 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الصفحة اختيـــــــــــار المؤلـــــــــــــــــــــــف الرقم

 .هاستحق األرض، أو بعضفيُ  ،النخل ىشترا

الصحيح أن من استودع وديعة فاسترفعها لزوجته ولم تتقدم لها  13
في ذلك عادة فتلفت أنه ال ضمان عليه ألن هذا مما ال بد له منه 

 ومن يرفع إليه إال زوجته.

408 

الصحيح أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص أنره ال يقصرر  14
 على سببه بل يحمل على عمومه.

444 

يح أن حريم البئر يعرف بالتقردير دون تحديرد فلرو حفرهرا الصح 15

ليزرع عليهرا فري مروات األرض، فحريمهرا قردر مرا يحتراج إليره 
 حافرها مما يقوم به، وسقيه ماءه.

498 

األظهرر فرري النظررر الصرحيح أن األب إذا وهررب البنرره دنررانير أو  16

دراهررم، وتررولى هررو حوزهررا حتررى مررات وخررتم عليهررا بمحضررر 
ختم عليها الشهود بأنفسهم أن الهبة نافذة وقد صرحت الشهود أو 

 الحيازة.

582 

األظهر في النظر الصحيح أن الموصي إذا قال بيعوا عبدي من  17

فالن فامتنع من شرائه وطلب الوضريعة مرن الثلثرين أنره الشريء 
 على الورثة بعد ذلك   ألنه بامتناعه كأنما رد الوصية.

609 

أ بكفارة اليمين على كفارة رمضران فري األظهر واألصح أنه يبد 18

 ترتيب الوصايا.

663 

الصحيح أنه يبدأ بالنذر على العتق المبتل فري المررض والمردبر  19

 فيه.

663 

 705 الصحيح أنه ال يقطع من سرق صبياً صغيراً حراً. 20

الصررحيح أن المحررارب إذا طالررت إحاقترره وعظررم شررره واشررتهر  21
فيه مخير بما شراء لكرن ال يسرتحبون لره أمره ولم يَقتل أن اإلمام 

 النفى  .

743 

الصحيح أن الحر المسلم إذا جنى على كتابي عمداً أنه ال يقتص  22
 لعه منه كانت الجناية في النفس، أو فيما دون النفس.

886 

الصحيح أن الجاني إذا كران مرن القبائرل المنقطعرين وكران قومره  23

إلررى قرروم الجرراني ، وإن  فررإن الديررة يتعرردى تحملهررا أهرل حواضررر
كان سكناهم بحاضررة أخررى إذا ضرعف عرن تحملهرا مرن سركن 

 مع الجاني بحاضرته من قومه.

895 

الصحيح أنه ال حد لمرا يؤخرذ مرن كرل رجرل مرن العاقلرة ، وإنمرا  24
يوظف عليهم على قدر اليسر والعسرر ولريس المكثرر كالمقرل  ، 

 ومنهم من ال يؤخذ منه شيء إلقالله.

913 

اشرترط علرى الحميرل أنره إن أن الطالرب إذا األظهر من المدونة  25
أن ذلرك  شاء أخذه بجميع حقره ويتررك الغرريم مرع يسرره ومالئره

 .تفصيل  جائز له جملة بال

95 
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أنه إذا أوصى  األظهر في النظر والجاري على أسلوب الوصايا 26

بمررا زاد علررى الثلررث مررن قيمررة الجاريررة أن يُررَرَق منهررا قرردر ذلررك 
 عتق ما بقي؟وي

116 

األظهر أن الغاصب إذا أعتق العبد المغصوب ولم يدخلره عيرب  27

وينفرذ فيره عتقره  ،العبد أن يلرزم الغاصرب قيمرة عبرده ربطلب ف
 .زم الغاصبععبغير اختيار الغاصب أن ذلك ال يل

169 

أن الغاصب والمغصوب منه إذا اختلفا في المقدار واتفقا األظهر 28

 ول قول المنتهب منه إال أن يأتي بما ال يشبه.في الجنسية أن الق

178 

ال بينرة لهررا علررى األظهرر عنررد أهرل النظررر فرري المسرتكرهة الترري  29

 ،متشربثة ،وترأتي متعلقرة بره ،شرار إليرهعلرى مرن يُ تردعي  دعواها

 . إال بيمين الصداق تدمي إن كانت بكراً أنها ال تأخذ

196 

متبررادلين إذا اشررتركا فرري األظهررر فرري الشررفعة فرري المناقلررة أن ال 30

الطرررفين جميعرراً وكرران معهمررا شررريك آخررر فرري الطرررفين أنرره ال 

 شفعة له في ذلك

236 

األظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق، وفري قسرمة المراضراة  31
 .بعد التقويم والتعديل أنها بيع من البيوع

325 

 353 .وإن لم يطلع ،بداره في األرضهو ار الزرع ب  إأن األظهر  32

األظهررر فرري الفنررراء يكررون أمررام دار القررروم إلررى جنررب الطريرررق  33
 فيقتسمونه أن القسمة تنتق  ويبقى الفناء على حاله بدون قسم.

366 

األظهررر فرري النظررر أن القسررام المسررتأجر علررى قسررمة الفريضررة  34

 تكون أجرته على عدد األنصباء ال عدد الرؤوس.

394 

إذا ادعى إنفاق الوديعرة علرى أهرل  األظهر في النظر أن المودَع 35
المرروِدع فرري غيبترره ولررم تقررم لرره بينررة علررى اإلنفرراق وصرردقه أهررل 

المرروِدع أنرره يبرررأ بتصررديقهم إذا أقررر المررودع أنرره لررم يبعررث إلرريهم 
 بالنفقة، وال خلفها عندهم.

438 

 454 األظهر أن أجرة رد العارية على المستعير ال المعير. 36

تكون فري ملرك رجرل فرإن كران مرا فيهرا مرن  صيد البحار والغُدر 37

السمك جاء مع الماء وال صنع له فيه فاألظهر في النظر أن لهم 
 منع من حاول الصيد فيها من غيرهم .

510 

الهبة لو وهبها الموهوب له قبل القب  ثم مات الواهب قبرل أن  38

 يقبضها الموهوب الثاني فاألظهر أنها ال تكون حوزاً.

568 

 604 ر أنه ال يجوز هبة الدراهم والدنانير على عوض.األظه 39

إذا أوصى أن يباع عبده ممن أحب فوجد من يشتريه بالوضيعة  40

من الثلثين فرأبى الورثرة مرن بيعره فراألظهر فري النظرر أال شريء 

 على الورثة ويكون جميع العبد ميراثاً لهم.

613 

 695ادة النسرل فري إذا أوصى لولد فالن وكان له أوالد ويرجى له زي 41
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ثاني حال وأبهم فقد اختلف فيه جواب ابن القاسم واألظهرر لمرن 

 أنصف وتأمل ما في الكتاب أنه اختالف حال.

األظهررر مررن األقاويررل أن الرجررل إذا جنرري عليرره فررانتقص منرره  42

عضو، ثم جنى عليه آخر فاستهلك البقية بجنايتره أنره لريس علرى 

 الجاني إال بحساب مابقي .

937 

األشبه أن الموهروب لره إذا تصررف فري الهبرة قبرل القرب  ببيرع  43

ونحرروه ممررا ال يتصرررف برره إال المررالكون فلررم يقبضررها المشررتري 

 حتى مات الواهب أن ذلك حوز.

568 

األشبه في النظر أن الوارثين إذا شهدا أن أباهما أعتق هذا العبد  44

نرره إال فرري مرضرره ،والعبررد هررو الثلررث أنرره بشررهادتهما ال يعتررق م

 ثلثاه.

671 

إذا ادعررى دارا فصررالح صررلح إنكررار علررى عبررد ثررم اسررتحق العبررد  45

 فالصواب أن المدعي يرجع بقيمة العبد المستحق بيده. 

227 

الصواب اشتراط العلم بحرمة الزنا لوجوب الحد علرى الزانري،  46

 وأن الجهل بذلك شبهة تسقط الحد إذا صحت الجهالة.

753 

ه فرري الكترراب فرري الرررجلين يصررطرعان فيأخررذ الصررواب فرري قولرر 47

أحدهما برجل اآلخر فيموت أن ذلك سواء مترى كران ذلرك علرى 

وجه اللعب كان منهما، أو من أحدهما فيكون ديتره ديرة خطرأ إذا 
 عرف أن مقصوده اللعب.

796 

إذا كانت القسامة بشاهد واحد على القتل فالصواب أنه ال يقتص  48

 سين يميناً أو نكل عنها. من الجارح حلف القاتل خم

975 
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ل المرررأة عال يحرراإلجمرراع علررى أن المررراد بررذي بررال فرري حررديث ) 1
( تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تتصدق من مالها برأكثر مرن ذي برال

 هو الثلث.

111 

ع ئعلى أن من أسلم بعرد القترال والسريف أنره مسرلم كالطرا اإلجماع 2
 . ألنه إكراه بحق  بغير إكراه

192 

اإلجمرراع علررى االسررتدالل برردليل الخطرراب المفهرروم  مررن أن النبرري  3

صررلى هللا عليرره وسررلم قضررى بالشررفعة فرري كررل مررا لررم يقسررم علررى 

 وجوب الشفعة في الدور واألرضين والعقار.

257 

ثرم باعره قبرل أن  ،على أن من ابتاع شقصراً لره فيره شرفيع اإلجماع 4

 ،وآخذ الثمن ،أنا أجيز البيع :ثم قال الشفيع ،يأخذه الشفيع بالشفعة

 .لم يكن له ذلك ، وأدفع إلى المشتري ما اشترى به

279 

اإلجمرراع علررى أن الوصرررية بررالحج تُبَررديأ علرررى كررل شرريء المررردبر  5

 وغيره.

667 

 668 الوصية بفكاك األسير على كل الوصايا. اإلجماع على تبدئة 6

 732 اإلجماع على أن للمسروق منه أخذ عين ما ُسرق منه إذا وجده . 7

 929 اإلجماع على أنه إذا قطع يد من له يد واحدة، ففيها نصف الدية. 8

 958 اإلجماع على أنه ال قول لألب مع البنين في عفو وال قود. 9

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 راجع والمصادرعشر : فهرس الم حادي
 

إحكام الفصرول فري أحكرام األصرول،تأليف: سرليمان برن خلرف البراجي دراسرة  (1
وتحقيررق عبررد هللا بررن محمررد الجبرروري مؤسسررة الرسررالة ، بيررروت  ط األولررى 

 هع .1409

أحكرررام القررررآن، ترررأليف: عمررراد الررردين برررن محمرررد الطبرررري المعرررروف بالكيرررا  (2
عطيررة   مطبعررة هررع( تحقيررق محمررد علرري وعررزت علرري عيررد 504الهررراس)ت

 حسان ، القاهرة. 

أحكررررام القرررررآن  تررررأليف أبرررري بكررررر محمررررد بررررن عبررررد هللا بررررن العربرررري ) ت  (3
 هع(تحقيق محمد عبد القادر عطا  دار الفكر للطباعة ، لبنان ، ط الثالثة .543

أحكرررام القررررآن ترررأليف  أبررري بكرررر أحمرررد برررن علررري الررررازي الجصررراص )ت  (4

هرع 1405ياء التراث ، بيروت هع(تحقيق محمد الصادق قمحاوي دار إح370
. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحرق مرن علرم األصرول ترأليف محمرد برن علري برن  (5
هع(تحقيق أبي مصعب محمد بن سرعيد البردري دار 1250محمد الشوكاني)ت

 هع .1412الفكر ، بيروت ط األولى

هررع( 774إرشرراد الفقيرره إلررى معرفررة أدلررة التنبيرره، تررأليف: إسررماعيل بررن كثيررر ) (6
 هع . 1416بهجة أبو الطيب ، موؤسسة الرسالة بيروت طاألولى  تحقيق

إرواء الغليل في تخرريج أحاديرث منرار السربيل  ، ترأليف: محمرد ناصرر الردين  (7

 هع . 1405األلباني المكتب اإلسالمي ، بيروت  ، ط الثانية 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، تاليف: أبي الحسن علي بن أبري المكررم )ابرن  (8

 هع(دار إحياء التراث العربي ، بيروت 606)ت  األثير(

أسنى المطالب على الروض الطالب ، تأليف: زكريرا األنصراري دار الكتراب  (9
 اإلسالمي .

أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك في فقه إمام األئمة مالك، تأليف: أبي بكر  (10

ة بن حسن الكشناوي  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط الثانية، وطبع
 دار الفكر ، بيروت ، لبنان . 

اصطالح المذهب عند المالكية تأليف محمد إبراهيم محمرد علري دار البحروث  (11

اإلمررارات العربيررة المتحرردة  ط  -للدراسررات اإلسررالمية وإحيرراء التررراث ، دبرري
 هع .1421األولى 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب اإلمام مالك تأليف محمد بن حارث الخشني  (12

ع( تحقيرررق محمرررد المجرررذوب وآخررررين  الررردار العربيرررة للكتررراب ، هررر361)ت 
 والمؤسسة الوطنية للكتاب .

هرع( تحقيرق :فهرد السردحان ، مكتبرة 763أصول الفقه ،تأليف : محمد بن مفلح) (13

 هع . 1420العبيكان الرياض ،ط األولى 
أضررواء البيرران فرري إيضرراح القرررآن بررالقرآن تررأليف محمررد األمررين بررن محمررد  (14

 هع .1413هع( مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 1393نقيطي )ت المختار الش
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إعانرة الطررالبين تررأليف أبري بكررر بررن السرريد محمرد شررطا الرردمياطي دار الفكررر ،  (15

 هع .1414بيروت سنة
إعالم الموقعين عن رب العرالمين ترأليف أبري عبرد هللا محمرد برن أبري بكرر برن  (16

هرع 1407ت سرنة هع( طبعة المكتبة العصرية ، بيررو751أيوب الدمشقي )ت 

 بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
أقرررب المسررالك لمررذهب اإلمررام مالررك تررأليف أحمررد بررن محمررد الرردردير المكتبررة  (17

 الثقافية .

االجتهاد ترأليف أبري المعرالي عبرد الملرك برن عبرد هللا برن يوسرف الجرويني )ت  (18
 هع(تحقيق عبد الحميد أبو زنيد دار القلم ، دمشق.478

ف أبررري بكرررر محمرررد برررن إبرررراهيم برررن المنرررذر النيسرررابوري )ت اإلجمررراع ترررألي (19

هع(تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف مكتبة الفرقان بعجمان 318
اإلمررارات العربيررة المتحرردة  ط الثانيررة  –ومكتبررة مكررة الثقافيررة برررأس الخيمررة 

 هع .1420

ان اإلحسان في ترتيب صرحيح ابرن حبران  ، ترأليف: عرالء الردين علري برن بلبر (20
هع( ضبط :كمال برن يوسرف الحروت  دار الكترب العلميرة ، 739الفارسي )ت 

 هع . 1407بيروت   ط األولى 

اإلحكررام فرري أصررول األحكررام تررأليف أبرري الحسررن سرريف الرردين علرري بررن محمررد  (21
هع( تحقيق السيد الجميلري دار الكتراب العربري ، بيرروت  ط 631اآلمدي )ت 

 علمية ، بيروت .هع  ، وطبعة دار الكتب ال1404األولى 

اإلحكام في أصول األحكام تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسري  (22
هع ، وطبعرة دار الجيرل ، 1404هع(دار الحديث ، القاهرة ط األولى 456)ت 

 هع .1407بيروت سنة 

االختيررار لتعليررل المختارتررأليف عبررد هللا بررن محمررود الموصررلي تحقيررق محمررد  (23
طبعرة دار الكترب العلميرة ، بيرروت ،  مطبعة المدني محيي الدين عبد الحميد 

 لبنان .

األربعين النووية ، تأليف :أبي كريا ابن شرف النووي ،الناشر دار البشائر ط  (24
 هع . 1417الرابعة 

االسررتذكار الجررامع لمررذاهب فقهرراء األمصررار وعلمرراء األقطررار فيمررا تضررمنه  (25

يجرررررراز الموطررررررأ مررررررن معرررررراني الرررررررأي واآلثررررررار وشرررررررح ذلررررررك كلرررررره باإل
واالختصررار،تأليف: أبرري عمررر يوسررف بررن عبررد هللا بررن محمررد بررن عبررد البررر 

هررع(تحقيق عبررد هللا بررن عبررد المحسررن التركرري مركررز هجررر 463القرطبري )ت 

هع ، وطبعة 1426مصر ط األولى  -للبحوث والدراسات اإلسالمية ، القاهرة
 دار قتيبة ، بيروت ، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي .

معرفة األصحاب تأليف أبي عمر يوسرف برن عبرد هللا برن عبرد االستيعاب في  (26

البررر القرطبرري تحقيررق علرري محمررد معرروض وعررادل أحمررد عبررد الموجررود دار 
 هع .1415الكتب العلمية ، بيروت  ط األولى 

ط دار األسررماء المبهمررة فرري األنبرراء المحكمررة  تررأليف : الخطيررب البغرردادي ، (27

 المعرفة .
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م ترأليف الحرافظ محمرد برن إبرراهيم برن المنرذر اإلشراف على مذاهب أهل العل (28

قطرر  ط  –هع(تحقيق محمد نجيب سراج الردين  دار الثقافة،الدوحرة 318)ت 
 األولى ، وطبعة دار إحياء التراث اإلسالمي ، قطر .  

اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تأليف: أبي محمد عبد الوهراب برن علري  (29

حبيرب برن طراهر، دار ابرن حرزم ، هرع(، تحقيرق ال422بن نصر البغدادي )ت 
 هع .1420لبنان، ط األولى  –بيروت 

اإلصررابة فرري تمييررز الصررحابة تررأليف أبرري الفضررل علرري بررن أحمررد بررن حجررر  (30

علي محمد عروض دار العسقالني دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود و
هرع ، وطبعرة دار الكتراب العربرري ، 1415الكترب العلميرة ، بيرروت ط األولرى 

 بيروت . 

األعررالم تررأليف خيررر الرردين الزركلرري دار العلررم للماليررين ، بيررروت ط السررابعة  (31
 م .1986

األغاني تأليف علي بن الحسين المعروف بأبي الفرج األصفهاني مصور عن  (32

 جمال للطباعة والنشر .طبعة دار الكتب  مؤسسة 
اإلفصاح عن معاني الصحاح تأليف الوزير عون الدين أبي المظفر يحري برن  (33

هررع(تحقيق أبرري عبررد هللا محمررد حسررن محمررد حسررن 560محمررد بررن هبيرررة )ت 

هرع ، وطبعرة 1417إسماعيل الشافعي دار الكتب العلمية ، بيرروت ط األولرى 
 المؤسسة السعيدية ، الرياض .

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنرذر، تحقيرق عبرد هللا برن عبرد اإلقناع تأليف:  (34

 هع .1407العزيز الجبرين ، رسالة دكتوراة بالمعهد العالي للقضاء 
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تأليف محمد الشربيني الخطيب تحقيق مكتب  (35

 هع .1415البحوث اإلسالميةدار الفكر ، بيروت

يف أبرري الحسررن علري بررن القطرران الفاسرري )ت اإلقنراع فرري مسررائل اإلجمراع تررأل (36
 هع .1427هع( تحقيق فاروق حمادة دار القلم ، دمشق  ط األولى 628

هرررع(، دار 204األم، ترررأليف: أبررري عبرررد هللا محمرررد برررن إدريرررس الشرررافعي )ت  (37

 هع.1393لبنان، ط الثانية  -المعرفة ، بيروت
الملك فيصل  األموال تأليف حميد بن زنجويه تحقيق شاكر ذيب فياض مركز (38

 هع .1406للبحوث والدراسات اإلسالمية ، الرياض ط األولى 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف تأليف أبي الحسرن علري برن سرليمان  (39
 هع(تحقيق محمد حامد الفقي دار إحياء التراث ، بيروت885المرداوي)ت 

فرة ، هرع(دار المعر970البحر الرائق  ترأليف زيرن الردين برن نجريم الحنفري)ت  (40

 هع. 1413بيروت ط الثانية والثالثة 
البرهان في أصول الفقه تأليف أبي المعالي عبد اللك بن عبرد اللرع برن يوسرف  (41

هرررع( تحقيرررق عبرررد العظررريم محمرررود الرررديب دار الوفررراء ، 478الجرررويني )ت 

 هع .1418مصر ط الرابعة  –المنصورة 
برن أحمرد العينري البناية في شرح الهداية تأليف أبي محمرد بردر الردين محمرود  (42

 هع .1401هع( تصحيح المولوي محمد عمر دار الفكر   ط األولى 855)ت 
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليرل فري مسرائل المسرتخرجة ترأليف:  (43

هررع(عناية 520أبرري الوليررد محمررد بررن أحمررد بررن محمررد بررن رشررد القرطبرري )ت 
لبنان  –، بيروت  الدكتور محمد حجي وسعيد أعراب ، دار الغرب اإلسالمي

 هع .1407ط األولى 

التاج واإلكليل لمختصر خليل ، تأليف: أبي عبد هللا محمد برن يوسرف المرواق  (44
هع(، مطبوع بهامش مواهرب الجليرل ، اعتنرى بره زكريرا عميررات ، 897)ت 

 هع 1423المملكة العربية السعودية ، ط خاصة  -دار عالم الكتب ، الرياض

ي عبررد هللا محمررد بررن إسررماعيل البخرراري دار الكتررب الترراريا الكبيررر تررأليف أبرر (45
 العلمية ، بيروت .

مررن أول  التبصرررة ألبرري الحسررن علرري اللخمرري ، مخطرروط مررن جررزأين األول (46

مرن كتراب  هرع ، والثراني1247من نسا محمد فتح هللا عام  الكتاب إلى القسمة
محقراق من نسا علي أبي القاسرم ال التفليس واللقطة والشفعة إلى نهاية الكتاب

 هع ، المكتبة الوطنية بباريس .1242سنة 

التبصرررة فرري أصررول الفقرره تررأليف أبرري إسررحاق إبررراهيم بررن علرري بررن يوسررف  (47
هرع( تحقيرق محمرد حسرن هيترودار الفكرر ، 476الفيروز آبادي الشيرازي )ت 

 هع .1403دمشق ط األولى 

مد التحقيق في أحاديث الخالف تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن مح (48
هرع(تحقيق مسرعد بررن عبرد الحميرد محمرد السررعدني دار 597برن الجروزي ) ت 

 هع.1415الكتب العلمية ، بيروت ط األولى 

هررع( دار الفكررر 1031التعراريف تررأليف محمررد بررن عبررد الرررؤوف المنرراوي )ت  (49
 هع .1410المعاصر ، بيروت ودمشق  ط األولى 

هع(تحقيق إبراهيم 816التعريفات تأيف علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت  (50

 هع .1405األبياري دار الكتاب العربي ، بيروت ط األولى 
التعليق المغني على سنن الدارقطني تأليف محمد شمس الحرق أبرادي مطبروع  (51

 بهامش سنن الدارقطني .

التفريررع  تررأليف أبررري القاسررم عبيرررد هللا بررن الحسرررين بررن الحسرررن بررن الجرررالب  (52
برن سرالم الردهماني دار الغررب  هع( دراسرة وتحقيرق حسرين378البصري)ت 

 هع .1408اإلسالمي ،بيروت ط األولى 

التقييرررد شررررح تهرررذيب البرادعررري ، ترررأليف: علررري برررن محمرررد برررن عبرررد الحرررق  (53
هرع(مخطوط ، توجررد منره نسرخة علررى الميكرروفيلم بمركررز 217الزرويلري)ت 

 ( فقه مالكي .209البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي ، فلم رقم )

مرررا فرررات تخريجرره مرررن إرواء الغليرررل  تررأليف صرررالح آل الشررريا دار التكميررل ل (54
 هع .  1417العاصمة ، الرياض ط األولى 

التلقين في الفقه المرالكي ، ترأليف: القاضري أبري محمرد عبرد الوهراب البغردادي  (55

هع(، دراسة وتحقيق محمد ثالث الغاني،مكتبة نزار مصطفى الباز ، 422)ت 
 مكة المكرمة .

فرري الررروايتين والررثالث واألربررع عررن اإلمررام والمختررار مررن التمررام لمررا صررح  (56

الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام  تأليف: القاضي أبي الحسين يعلرى برن 
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الفراء، تحقيق عبد هللا بن محمد الطيار وعبد العزيز الحجيالن  دار العاصمة 

 هع .1414، الرياض ط األولى 
ألسرانيد ترأليف أبري عمرر يوسرف برن التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني وا (57

هع(تحقيق مصرطفى برن أحمرد 463عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي )ت 

العلررررروي ومحمرررررد برررررن عبرررررد الكبيرررررر البكرررررري وزارة عمررررروم األوقررررراف ، 
 هع ، وطبعة مكتبة السوادي ، جدة ، تحقيق د. محمد الفالح .1387المغرب

إبررراهيم بررن علرري بررن يوسررف  التنبيرره فرري الفقرره الشررافعي تررأليف أبرري إسررحاق (58

هرع( تحقيرق عمراد الردين أحمرد حيردر  دار 476الفيروز أبادي الشريرازي )ت 
 هع .1403عالم الكتب ، بيروت  ط األولى 

التنبيهررات المسررتنبطة علررى الكتررب المدونررة والمختلطررة  ،تررأليف: عيرراض بررن  (59

هع(.مخطوط ، توجد منره نسرا علرى الميكررو فريلم 544موسى اليحصبي )ت 
كزالبحررث العلمرري وإحيرراء التررراث  اإلسررالمي فرري المدينررة ، فقرره مررالكي ، بمر

 ف(. /10793ونسخة أخرى في مكتبة القرويين برقم)

التهذيب في اختصار المدونة، ترأليف: أبري سرعيد خلرف برن محمرد القيروانري)  (60
البراذعرري( ،دراسررة وتحقيررق محمررد األمررين ولررد محمررد سررالم بررن الشرريا، دار 

اإلمررارات العربيررة  –إلسررالمية وإحيرراء التررراث ، دبرري البحرروث للدراسررات ا

 هع  1423المتحدة ط األولى 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب من كتاب الجعالة إلى نهاية كتاب اللقيط  (61

هع(  دراسة وتحقيق انتظار إبرراهيم 776تأليف خليل بن إسحاق المالكي )ت 

الشررعية ، جامعرة أم  خفاجي رسالة مقدمة للماجسرتير بقسرم الدراسرات العليرا
 هع .1424القرى 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجرب مرن كتراب موجبرات الجرراح إلرى نهايرة  (62

هرع( دراسرة وتحقيرق 776كتاب القسامة تأليف خليرل برن إسرحاق المرالكي )ت 
صررالحة بنررت دخيررل هللا الصررحفي رسررالة مقدمررة للماجسررتير بقسررم الدراسررات 

 هع .1425العليا الشرعية ، جامعة أم القرى 

التوضرريح شرررح مختصررر ابررن الحاجررب) مررن كترراب الوديعررة إلررى آخررر كترراب  (63
اإلجرارة( تررأليف خليررل بررن إسررحاق المررالكي دراسررة وتحقيررق بررالل غررالم قررادر 

غررالم نبرري بخررش رسررالة دكترروراه مقدمررة لقسررم الدراسررات العليررا الشرررعية ، 

 هع .1423جامعة أم القرى 
بُستي مطبعرة مجلرس دائررة المعرارف الثقات تأليف محمد بن حبان بن أحمد ال (64

 هع .1401العثمانية بحيد أباد الدكن ، الهند  ط األولى 

الثمررر الررداني شرررح رسررالة القيروانرري تررأليف صررالح بررن عبررد السررميع اآلبرري  (65
 األزهري المكتبة الثقافية بيروت.

الجامع الصغير  في أحاديث البشير النرذير  ترأليف جرالل الردين عبرد الررحمن  (66

 هع( مطبوع مع في  القدير ، دار الفكر ، بيروت. 911)ت السيوطي 
هررع (دار 671الجررامع ألحكررام القرررآن تررأليف محمررد بررن أحمررد القرطبرري )ت  (67

 هع .1372الكتاب العربي ، بيروت ط الثانية 
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الجامع لمسائل المدونة ، من بداية كتراب الحمالرة إلرى آخرر كتراب المرأذون لره  (68

هرع(   451ن عبرد هللا برن يرونس الصرقلي )ت بالتجارة، تأليف: أبي بكر محمد ب
دراسة وتحقيق فؤاد أحمرد خيراط رسرالة دكتروراه مقدمرة إلرى قسرم الدراسرات 

 هع .1418العليا الشرعية ، جامعة أم القرى 

الجامع لمسائل المدونة ،قسم الحدود واألشربة والجراح والجنايات والديات ،  (69
هرع(  دراسرة 451الصرقلي )ت  تأليف: أبي بكر محمد بن  عبد  هللا برن يرونس

وتحقيق أحمد بن حسين المباركي رسالة دكتوراه مقدمرة إلرى قسرم الدراسرات 

 هع.1418العليا الشرعية ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة  
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشركل منهرا  (70

أبي بكر محمد بن عبرد هللا برن  من كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب الجامع تأليف

هررع(دراسة وتحقيررق عبررد هللا محمررد أحمررد 451يررونس التميمرري الصررقلي )ت 
األنصرراري رسررالة مقدمررة للرردكتوراه بقسررم الفقرره وأصرروله ، جامعررة أم القرررى 

 هع .1421

الجررررح والتعرررديل : ترررأليف الحرررافظ عبرررد الررررحمن برررن أبررري حررراتم الررررازي  (71
رف العثمانية بحيدر أباد الدكن ، الهنرد هع( مطبعة مجلس دائرة المعا327)ت

 هع .1371لبنان   ط األولى  -دار الكتب العلمية ، بيروت

الجرروهر النقرري بهررامش السررنن الكبرررى للبيهقرري تررأليف: عررالء الرردين بررن علرري  (72
هع( مطبوع مع السنن الكبررى للبيهقري ، 745المارديني )ابن التركماني( )ت 

 .هع1413دار المعرفة ، بيروت ، سنة 

الجرروهرة النيرررة علررى مختصررر القرردوري  تررأليف: أبرري بكررر محمررد بررن علرري  (73
 . هع(  ط المطبعة الخيرية800العبادي)ت

الحاوي الكبير للفتاوى تأليف أبي الحسن علي بن محمد برن حبيرب المراوردي  (74

تحقيق علي محمد معوض وعرادل عبردالموجود  دارالكترب العلميرة ، بيرروت 
 هع.1414

دينرة ترأليف أبري عبرد هللا محمرد برن الحسرن الشريباني )ت الحجة على أهرل الم  (75

هع(تحقيق مهدي حسرن الكيالنري القرادري دار عرالم الكترب ، بيرروت  ط 189
 هع . 1403الثالثة 

الدر المنتقى شرح ملتقى األبحر تاليف محمرد برن علري الحصرني مطبروع مرع  (76

 مجمع األنهر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
المختررار شرررح تنرروير األبصررارتأليف عررالء البرردين  محمررد بررن علرري بررن  الرردر (77

هع( مطبوع مع حاشية ابن عابدين ، دار الفكرر ، 1088محمد الحصكفي )ت 

 هع . 1386لبنان ط الثانية  –بيروت 
 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية  تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن حجرر  (78

يد عبرررد هللا هاشرررم اليمررراني المررردني دار هرررع( تحقيرررق السررر852العسرررقالني )ت 
 المعرفة ، بيروت.

هررع( تحقيررق عبرردهللا  287الررديات ،تررأليف: أحمررد بررن عمرررو بررن أبرري عاصررم ) (79

 هع . 1406الحاشري ، دار األرقم الكويت ، ط األولى  
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: إبرراهيم برن فرحرون  (80

يرررق محمرررد األحمرردي أبرررو النرررور ، دار الترررراث ، هرررع( ،تحق799المررالكي )ت 
 هع.1417القاهرة ، وط دار الكتب العلمية بتحقيق الخبان 

الرذخيرة فرري فرروع المالكيررة ، ترأليف: أبرري العبرراس أحمرد بررن إدريرس بررن عبررد  (81

هررع( تحقيررق أبرري أسررامة 684الرررحمن الصررنهاجي المصررري ) القرافرري( )ت 
لبنررران  ،ط األولرررى  –، بيرررروت أحمرررد عبرررد الررررحمن  ،دار الكترررب العلميرررة 

 هع 1424

هع( 386الرسالة الفقهية ، تأليف أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني )ت  (82
دار الفكررر ، بيررروت ، وطبعررة دار الغرررب اإلسررالمي ، بيررروت ، تحقيررق د. 

 هع.1406الهادي حمو ود. محمد أبو األجفان ط األولى 

هرع( تحقيرق 204ن إدريرس الشرافعي )ت الرسالة، تأليف: أبي عبد هللا محمد بر (83
 هع ، دار الكتب العلمية ، بيروت .1358أحمد ابن محمد شاكر القاهرة 

الررروض المربررع شرررح زاد المسررتقنع تررأليف منصررور بررن يررونس البهرروتي )ت  (84

هرع ، مكتبرة 1414هع( طبع مع حاشية الروض البن قاسم  ط السادسرة 1051
 الرياض الحديثة، الرياض .

ية شرح الدرر البهية تأليف: صديق بن حسن الحسيني القنروجي الروضة الند (85

 هع .1408لبنان ط الثانية  –دار الندوة ، بيروت 
الزاهر في غريب ألفراظ الشرافعي ، ترأليف: أبري منصرور محمرد برن أحمرد برن  (86

هع( تحقيق محمد جبر األلفري مطبوعرات 370األزهر األزهري الهروي )ت 

 هع .1399لى وزارة األوقاف ، الكويت ط األو
السلسررلة الصررحيحة، تررأليف: محمررد ناصررر الرردين األلبرراني  مكتبررة المعررارف ،  (87

 هع .1412الرياض، ط األولى 

السلسررلة الضررعيفة، تررأليف: محمررد ناصررر الرردين األلبرراني  مكتبررة المعررارف ،  (88
 هع .1417الرياض، ط األولى 

يهقري السنن الكبرى تأليف أبي بكرر أحمرد برن الحسرين برن علري برن موسرى الب (89

هع(تحقيق محمد عبد القادر عطا  مكتبرة نرزار البراز ، مكرة المكرمرة 458)ت 
هررررررع،وطبعة دائرررررررة المعررررررارف العثمانيررررررة ودار المعرفررررررة ،بيررررررروت 1414

 هع .1413سنة

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ترأليف شريا اإلسرالم أحمرد برن  (90
كتب العلميرة ، بيرروت هع( طبعة دار ال728عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 

 ، تحقيق محمد أيمن الشبراوي . 

الشررامل تررأليف أبرري نصررر عبررد السرريد محمررد بررن عبررد الواحررد المعررروف بررابن  (91
 ( فقه شافعي . 140هع( دار الكتب المصرية رقم )477الصباغ )ت

الشرح الصغير تأليف: سيدي أحمرد الردردير  تحقيرق محمرد محري الردين عبرد  (92

هررع، وط دار المعرفررة، بيررروت 1385اهرة ط الثالثررةالحميدمطبعررة المرردني،الق
 هع .1409سنة 
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الشرح الكبير على متن المقنع تأليف: أبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن  (93

هرررع( جامعرررة اإلمرررام محمرررد برررن سرررعود 682محمرررد برررن قدامرررة المقدسررري )ت 
 اإلسالمية 

حمرد  الشرح الكبير على مختصر خليل تأليف: أبي البركات سيدي أحمد برن م (94

 هع(تحقيق محمد عليش دار الفكر ، بيروت 1201الدردير ) ت 
الصررحاح ترراج اللغررة وصررحاح العربيررة تررأليف أبرري نصررر إسررماعيل بررن حمرراد  (95

هع(تحقيق أحمرد برن عبردالغفور عطرادار العلرم للماليرين ، 393الجوهري )ت 

 م .1399بيروت ط الثانية 
لمصرررية للتررأليف الصررلة تررأليف خلررف بررن عبررد الملررك بررن بشرركوال ،الرردار ا (96

 م .1966والترجمة 

هرع( تحقيررق أبررو  281الصرمت وآداب اللسرران  ترأليف : أبرروبكر بررن أبري الرردنيا) (97
 هع .1417إسحاق األثري ، دار الكتاب العربي ،ط الثانية 

الضعفاء الصغير تأليف: اإلمام محمرد برن إسرماعيل البخراري ،تحقيرق بروران  (98

 ع .ه1404الضناوي دار عالم الكتب  ط األولى 
 الطبقات الكبرى تأليف محمد بن سعد البصري دار صادر ، بيروت .  (99

الطرررق الحكميررة فرري السياسررة الشرررعية تررأليف أبرري عبررد هللا محمررد بررن قرريم  (100

هررع .دار 1410هررع( تحقيررق محمررد حامررد الفقرري ط األولررى 751الجوزيررة )ت 
الكترب العلميررة ، بيررروت،وط مكتبرة دار البيان،دمشررق،تحقيق بشررير عيررون،ط 

 هع . 1410ولى سنةاأل

العبر في خبر من غبر، تأليف: محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق صرالح الردين  (101
 هع .1960المنجد دائرة المطبوعات والنشر ، الكويت 

العُدة شرح العمدة فري فقره إمرام السرنة أحمرد برن حنبرل ترأليف بهراء الردين عبرد  (102

ة ، بيررروت ط هرع(  دار الكترب العلمير624الررحمن برن إبرراهيم المقدسرري )ت 
 هع.1411األولى 

هع(  تحقيرق 623العزيز شرح الوجيز تأليف عبد الكريم بن محمد الرافعي)ت (103

علي بن محمد معوض وعرادل برن أحمرد عبرد الموجرود  دار الكترب العلميرة ، 
 هع .1417بيروت  ط األولى 

هرع(  786العناية في شرح الهداية تأليف أبي محمد محمود بن أحمد العينري)ت (104

 هع .1400فكر ، بيروت ط األولى دار ال
العين تأليف الخليل بن أحمرد الفراهيردي  تحقيرق مهردي المخزومري وإبرراهيم  (105

 م .1982السامرائي  منشورات وزارة الثقافة العراقية ، دار الرشيد

الفررررائق فرررري غريررررب الحررررديث  تررررأليف محمررررود بررررن عمررررر الزمخشررررري )ت  (106
لفضررل إبررراهيم دار هررع(تحقيق علرري بررن محمررد البجرراوي ومحمررد أبررو ا538

 المعرفة ، لبنان ط الثانية 

الفتاوى البزازيرة بهرامش الفتراوى الهنديرة) الجرامع الروجيز( ترأليف محمرد برن  (107
محمد بن شهاب الحنفي ) ابن البزاز الكردي( مطبوع بهامش الفتاوى الهندية 

 هع .1406، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط الرابعة 
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ف أحمررد بررن عبررد الحلرريم بررن تيميررة ،دار القلررم ، بيررروت الفترراوى الكبرررى تررألي (108

 هع .1407
الفرررررائ  تررررأليف أبرررري القاسررررم عبررررد الرررررحمن بررررن عبررررد هللا السررررهيلي )ت  (109

 هع .1405هع(المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ط الثانية 581

هرع( تحقيرق أبري 762الفروع تأليف أبي عبد هللا محمد بن مفلرح المقدسري )ت  (110
 هع.1418اضي  دار الكتب العلمية ، بيروت  ط األولى الزهراء حازم الق

الفكررر السررامي فرري ترراريا الفقرره اإلسررالمي تررأليف محمررد بررن الحسررن الحجرروي  (111

هع(خرج أحاديثه وعلق عليه عبد العزيرز برن عبرد 1376الثعالبي الفاسي )ت 
الفتررراح قرررارئ المكتبرررة العلميرررة لمحمرررد سرررلطان النمنكررراني ، المدينرررة المنرررورة 

 هع .1397

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني تأليف أحمرد برن غنريم برن  (112
 هع .1415هع(دار الفكر ، بيروت 1125سالم النفراوي المالكي )ت 

 هع .1402القاموس الفقهي تأليف سعدي أبو جيب  دار الفكر ، بيروت  (113

القرراموس المحرريط ، تررأليف: مجررد الرردين محمررد بررن يعقرروب الفيررروز آبررادي)ت  (114
هررع(  تحقيررق مكتررب التررراث فرري مؤسسررة الرسررالة، بيررروت ،ط الثانيررة 817

 هع. 1407

هع( 543تأليف أبي بكر محمد بن عبد هللا بن العربي )ت  القبس شرح الموطأ (115
تحقيررق عبررد هللا بررن عبررد المحسررن التركرري مركررز هجررر للبحرروث والدراسررات 

 هع .1426اإلسالمية ، القاهرة ط األولى 

 الشريعة اإلسالمية  تأليف فيحان المطيريالقصاص في النفس في  (116
القرروانين الفقهيررة ، تررأليف: محمررد بررن أحمررد بررن جررزي الكلبرري الغرنرراطي )ت  (117

 هع(741

الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمرد برن حنبرل  ترأليف موفرق الردين  أبري محمرد  (118
هع( المكتب اإلسالمي ، بيرروت 620عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت 

 هع.1399نية ، ط الثا

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد  (119
هرع ، 1407هع(دار الكتب العلمية ، بيرروت ط األولرى 463البر القرطبي )ت 

وطبعررة مكتبررة الريرراض الحديثررة بتحقيررق محمررد ولررد ماديررك الموريترراني سررنة 

 هع .1398
حمررد بررن األثيررر تحقيررق عمررر بررن عبررد الكامررل فرري الترراريا تررأليف محمررد بررن م (120

 هع .1417السالم تدمري دار الكتاب العربي ، بيروت ط األولى 

الكتاب المصنف فري األحاديرث واآلثارترأليف أبري بكرر عبرد هللا برن محمرد برن  (121
هرع( تحقيرق كمرال يوسرف الحروت مكتبرة الرشرد ، 235أبري شريبة الكروفي )ت 

 هع.1409الرياض ط األولى 

لكتاب ترأليف عبرد الغنري الغنيمري الدمشرقي الميرداني الحنفري اللباب في شرح ا (122
هررع ، وطبعررة دار إحيرراء التررراث العربرري ، 1400المكتبررة العلميررة ، بيررروت 

 هع .1393بيروت سنة 
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المبدع في شرح المقنع تأليف إبرراهيم برن محمرد برن مفلرح المكترب اإلسرالمي   (123

 هع . 1397ط األولى 
د برررن الحسرررن برررن فرقرررد الشررريباني )ت المبسررروط  ترررأليف أبررري عبرررد هللا محمررر (124

 هع(تحقيق أبي الوفا األفغاني إدارة القرآن والعلوم ، كراتشي .189

المبسوط تأليف شمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سرهل السرخسري  (125
 هع .1406هع(دار المعرفة ، بيروت سنة 490)ت 

حمرد المعرروف المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تأليف: نصر هللا بن م (126

برررابن األثيرررر ،تحقيرررق محمرررد محيررري الررردين عبدالحميرررد،ط المكتبرررة العصررررية 
 هع.1416،بيروت 

المجموع شرح المهذب، تأليف: أبي زكريا يحي بن شررف النرووي الدمشرقي  (127

 م .1997لبنان ،  –هع(، دار الفكر ، بيروت 676)ت 
برن حبرران المجرروحين مرن المحردثين و الضرعفاء والمتررروكين، ترأليف: محمرد  (128

 هع.  1402البستي ، تحقيق محمود زايد، ط الثانية 

المحرر في الفقه  تأليف مجد الدين أبري البركرات عبرد السرالم برن عبرد هللا برن  (129
 هع .1404هع(مكتبة المعارف ، الرياض   ط الثانية 652تيمية الحراني )ت 

المحصررول تررأليف أبرري بكررر محمررد بررن عبررد هللا بررن العربرري المعررافري )ت   (130

هع 1420هع(تحقيق حسين علي البدري وسعيد فودة دار البيارق ، عمان 543
. 

المحصرول فرري علررم األصررول تررأليف فخررر الردين محمررد بررن عمررر بررن الحسررين  (131

هع( تحقيق طه برن جرابر برن فيراض العلرواني جامعرة اإلمرام 606الرازي) ت 
 هع .1400محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ط األولى 

هع( 456أليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي )ت المحلى باآلثار ت (132

 تحقيق لجنة إحياء التراث العربي دار اآلفاق الجديدة ، بيروت 
المدخل المفصل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  تأليف عبد القادر برن أحمرد  (133

هررع(تحقيق عبرد هللا بررن عبرد المحسررن التركرري 1346برن برردران الدمشرقي ) ت 

 هع .1401ة ، بيروت ط الثانية مؤسسة الرسال
هررع( عررن عبررد 240المدونررة الكبرررى ،روايررة سررحنون بررن سررعيد التنرروخي)ت  (134

هررع( عررن اإلمررام مالررك بررن أنررس األصرربحي )ت  191الرررحمن بررن قاسررم)ت 

هع( ، تحقيق حمدي الدمرداش محمد، مكتبرة نزارمصرطفى البراز ، مكرة 179
 هع .1419المكرمة  ط األولى 

ارسه ومؤلفاته_ خصائصه وسماته تأليف محمد المختار المذهب المالكي : مد (135

اإلمررارات العربيررة  –محمررد المررامي مركررز زايررد للتررراث والترراريا ، العررين 
 هع .1422المتحدة ط األولى 

هرع(تحقيق 734المسائل الفقهية تأليف أبري علري عمرر برن قرداح الهرواري )ت  (136

 محمد بن الهادي أبو األجفان  مركز المصطفى .
لفقهية من كتراب الرروايتين والروجهين ، ترأليف : القاضري أبري يعلرى المسائل ا (137

هررع( تحقيررق د عبرردالكريم الالحررم ، مكتبررة المعررارف بالريرراض 458الفررراء)ت

 هع .1405
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المستخرجة من األسمعة ) العتبيرة(تأليف محمرد العتبري القرطبري مطبروع مرع  (138

 البيان والتحصيل .
 محمررد بررن عبررد هللا الحرراكم المسررتدرك علررى الصررحيحين، تررأليف: أبرري عبررد هللا (139

هررع(، تحقيررق مصررطفى عبررد القررادر عطررا ، دار الكتررب 405النيسررابوري )ت 

 هع ، وطبعة دار الكتاب العربي .1411العلمية ، بيروت، ط األولى 
المستصفى من علرم األصرول ترأليف أبري حامرد محمرد برن محمرد الغزالري )ت  (140

ار الكتب العلمية ، بيروت هع( تحقيق محمد بن عبد السالم عبد الشافي د505

 هع .1413ط األولى 
المستوعب تأليف محمد بن عبد هللا السامري ، دراسة وتحقيق عبد الملرك برن  (141

 هع . 1420عبد هللا دهيش دار خضر ، لبنان ط األولى 

هرررع( تحقيرررق شرررعيب 241المسرررند ترررأليف أبررري عبرررد هللا أحمرررد برررن حنبرررل )ت  (142
مرشرد وإبرراهيم الزيبرق ومحمرد  األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي وعرادل

هررع ، 1413رضرروان وكامررل الخررراط مؤسسررة الرسررالة، بيررروت ط األولررى 

 هع، بتحقيق أحمد شاكر .1419وطبعة بيت األفكار الدولية ، ط األولى سنة 
المسودة في أصول الفقه تأليف عبد السالم وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحلريم  (143

 بد الحميد دار النشر المدني ، القاهرة .آل تيمية تحقيق محمد محي الدين ع

المصررباح المنيررر فرري غريررب الشرررح الكبيرتررأليف أحمررد بررن محمررد بررن علرري  (144
هررع( تصررحيح مصررطفى السررقا مطبعررة مصررطفى 770المقررري  الفيررومي )ت 

 البابي الحلبي وأوالده بمصر، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت . 

رزاق بررن همررام الصررنعاني )ت المصررنف فرري اآلثررار تررأليف أبرري بكررر عبررد الرر (145
هع(تحقيق حبيب الرحمن األعظمي المكتب اإلسالمي ، بيروت ط الثانية 211

 هع .1403

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية تأليف أبي الفضل أحمرد برن علري برن  (146
هع(تحقيق سعد بن ناصر بن عبرد العزيرز الشرثري 852حجر العسقالني ) ت 

 هع .1419السعودية ط األولى  -دار العاصمة ، الرياض

المطلررع علررى أبررواب المقنررع تررأليف أبرري عبررد هللا محمررد بررن أبرري الفررتح البعلرري  (147
هرررع(تحقيق محمررد برررن بشررير األدلبررري المكتررب اإلسرررالمي ، 709الحنبلرري )ت 

 هع.1401بيروت 

المعرراني البديعررة فرري معرررف إخررتالف أهررل الشررريعة ، تررأليف : محمررد الريمرري  (148
هرع  1419هني ، دار الكتب العلمية بيروت ط األولرى هع( تحقيق سيد م792)

. 

المعجم الكبير ، تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق حمدي عبد المجيد  (149
هرررع ، وطبعرررة مكتبرررة العلررروم 1400السررلفي ، مكتبرررة ابرررن تيميرررة  ، ط األولررى 

 والحكم .

علرى  المعجم الوسيط : قام بإخراجه الدكتور إبرراهيم أنريس ورفاقره وأشررف  (150
هع 1410الطبع حسن علي عطيه ط الثانية دار الدعوة، استانبول ،تركيا سنة 

  . 

 المغرب . ،محمد المختار السوسي  :المعسول تأليف (151
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المعونة على مذاهب عالم المدينة ، تأليف: القاضي عبدالوهاب البغردادي )ت  (152

هررع(   تحقيررعق حمرريش عبررد الحررق ، مكتبررة نررزار مصررطفى البرراز  ،مكررة 422
 هع .1423كرمة  ط األولى الم

المغرب في ترتيب الُمعرب ، ترأليف: أبري الفرتح ناصرر الردين المطررزي )ت  (153

هرررع( ، تحقيرررق محمرررود فررراخوري وعبرررد الحميرررد مخترررار ،  مكتبرررة دار 610
 هع . 1399االستقامة   ط األولى 

المغني شرح مختصر الخرقي  تأليف أبي محمرد عبرد هللا برن أحمرد برن قدامرة  (154

هرع ، وطبعرة دار 1405هع(دار الفكرر ، بيرروت ط األولرى 620المقدسي )ت 
هع تحقيق د. عبد هللا التركي و د. عبد الفتاح 1413هجر ، القاهرة ، ط الثانية 

 الحلو .

المقردمات الممهرردات لبيرران مااقتضررته رسروم المدونررة مررن األحكررام الشرررعيات  (155
برن أحمرد  والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت ،تأليف: محمرد

لبنران    –هع(دار الكتب العلمية ، بيرروت 520بن محمد بن رشد القرطبي )ت 

 هع .1423ط األولى 
المقدمرة فرري أصرول الفقرره ترأليف علرري برن عمررر برن القصررار تعليرق محمررد بررن  (156

 م .  1996الحسين السليماني دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ط األولى 

ور سرامح عبرد الررحمن فهمري المكتبرة المكاييل في صدر اإلسالم تأليف الردكت (157
 الفيصلية بمكة المكرمة .

الممتررع شرررح المقنررع ، تررأليف : زيررن الرردين بررن المنجرري التنرروخي ، تحقيررق د  (158

 هع .  1418عبدالملك بن دهيش ، دار خضر بيروت ، ط األولى 
المنتظم في تاريا الملوك واألمم، تأليف: عبد الررحمن برن علري برن الجروزي   (159

 هع .1359ائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد  ط األولى مطبعة دار د

المنتقررى شرررح موطررأ مالك،تررأليف: أبرري الوليررد سررليمان بررن خلررف البرراجي )ت  (160
لبنان ط  -هع(، تحقيق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي ، بيروت494

 هع .1425األولى 

عبررد هللا بررن  تررأليف أبرري محمرد  المنتقرى مررن السرنن المسررندة عررن رسرول هللا  (161

هع( تحقيق عبد هللا بن عمر البرارودي 307علي بن الجارود النيسابوري )ت 

 هع .1408مؤسسة الكتاب ، بيروت  ط األولى 

المنح الشافيات لشرح مفردات اإلمام أحمد،تأليف: منصور البهروتي ، تحقيرق  (162
 عبد هللا المطلق ، دار إحياء التراث اإلسالمي ، قطر 

مسلم برن الحجراج ) شررح النرووي علرى مسرلم(  ترأليف المنهاج شرح صحيح  (163

هع( دار إحياء التراث ، 676أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي )ت 
 هع ، وطبعة مكتبة الرياض الحديثة .1392بيروت ط الثانية 

المهذب في فقه اإلمام الشافعي تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي برن يوسرف  (164

 روت .الشيرازي  دار الفكر ، بي
هررع(تحقيق 179الموطررأ، تررأليف: أبرري عبررد هللا مالررك بررن أنررس األصرربحي )ت  (165

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ، مصر
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النكت والفروق لمسائل المدونةمن بداية كتاب الحمالة إلى آخر كتراب الرديات  (166

هع(دراسة 466تأليف: أبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي )ت 
عيد بررن أحمررد الكنرردي رسررالة دكترروراه مقدمررة إلررى كليررة الشررريعة وتحقيررق سرر

 هع  1423والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى 

النهاية في غريب الحديث واألثر تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك برن  (167
هررع(تحقيق طررراهر أحمررد الرررزاوي ومحمررود محمرررد 606محمررد الجرررزري )ت 

 هع .1399روت الطناحي المكتبة العلمية ، بي

النوادر والزيادات على مرا فري المدونرة مرن غيرهرا مرن األمهرات  ترأليف أبري  (168
هررع( تحقيررق 386محمررد عبررد هللا بررن عبررد الرررحمن بررن أبرري زيررد القيروانرري )ت

لبنرران ، ط األولررى  -مجموعررة مررن العلمرراء  دار الغرررب اإلسررالمي ، بيررروت

 م .1999
ام ابن عرفة الوافيرة )شررح حردود ابرن الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلم (169

( تحقيررق محمررد أبررو 849عرفررة( ، تررأليف: محمررد األنصرراري الرصرراع )ت 

األجفرران والطرراهر المعمرروري ، دار الغرررب اإلسررالمي بيررروت ، لبنرران ، ط 
 م . 1993األولى 

الهداية شرح بداية المبتدي تأليف أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبرد لجليرل  (170

 هع(المكتبة اإلسالمية593غيناني)ت الرشداني المر
هع( ، دار صادر 764الوافي بالوفيات تأليف صالح الدين خليل الصفدي )ت  (171

 هع . 1392، بيروت 

الوجيز في فقه مذهب اإلمام الشافعي تأليف محمد برن محمرد الغزالري مطبعرة  (172
 هع.1399حوش قدم ، بالغورية ، وطبعة دار المعرفة ، بيروت سنة 

ذهب تررأليف أبري حامررد محمررد بررن محمرد بررن محمررد الغزالرري ) الوسريط فرري المرر (173

هع(تحقيق أحمرد محمرود إبرراهيم ومحمرد برن محمرد ترامردار السرالم ، 505ت
 هع .1417القاهرة ط األولى 

أنوار البروق في أنواع الفرروق ترأليف أحمرد برن إدريرس الصرنهاجي القرافري  (174

بيضون هع( ضبطه وصححه خليل المنصور منشورات محمد علي 684)ت 
 هع .1418، دار الكتب العلمية ، بيروت ط األولى 

أنرررريس الفقهرررراء تررررأليف قاسررررم بررررن عبررررد هللا بررررن أميررررر علرررري القونرررروي )ت  (175

هررع(تحقيق أحمررد بررن عبررد الرررزاق الكبيسرري دار الوفرراء ، جرردة ط األولررى 978
 هع .1406

برردائع الصررنائع فرري ترتيررب الشرررائع تررأليف عررالء الرردين أبرري بكررر بررن مسررعود  (176

م  ، 1982هررع( دار الكتررراب العربرري ، بيررروت ط الثانيرررة 587ني )ت الكاسررا
 هع .1406وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الثانية  

هررع(مكتبة 751بردائع الفوائررد  تررأليف أبرري عبررد هللا محمررد بررن قرريم الجوزيررة )ت  (177

 نزار مصطفى الباز ، وطبعة مكتبة الرياض الحديثة .
د ،تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد برن بداية المجتهد ونهاية المقتص (178

هررع(،تحقيق عبررد المجيررد طعمررة حلبرري،دار 595أحمررد بررن رشررد القرطبرري )ت 

 هع1420لبنان،ط الثانية  -المعرفة ، بيروت
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بغيرة الملررتمس فرري ترراريا رجررال أهررل األنرردلس تررأليف أحمررد بررن يحرري الصرربي  (179

علميررة ، بيررروت ط تحقيررق روحيررة بنررت عبررد الرررحمن السررويفي دار الكتررب ال
 هع .1417األولى 

بلوغ المرام من أدلة األحكام  تأليف أحمرد برن علري برن حجرر العسرقالني )ت  (180

هع ، وطبعة 1413هع(  تحقيق محمد حامد الفقي  دار الخاني ، الرياض 852
 دار الفكر ، بيروت . 

تراج العررروس مرن جررواهر القرراموس ترأليف محمررد برن مرتضررى الزبيرردي  دار  (181

 هع .1386غازي ، ليبيا بن -ليبيا
تاريا األدب العربي تأليف كرارل بروكلمران ترجمره إلرى العربيرة عبرد الحلريم  (182

 النجاردار المعارف ، ط الرابعة .

تررراريا األمرررم والملررروك ترررأليف: أبررري جعفرررر محمرررد برررن جريرررر الطبرررري دار  (183
 القلم،بيروت، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .

أبري بكرر أحمرد برن علري الخطيرب البغردادي )ت  تاريا بغداد ، تأليف: الحافظ (184

 لبنان . –هع( دار الكتاب العربي ، بيروت 463
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام تأليف أبري الوفرا  إبرراهيم  (185

هرع( دار الكترب العلميرة ، بيرروت ط 799بن محمد بن فرحرون اليعمرري )ت 

 األولى . 
أليف فخر الردين أبري عمرر عثمران برن علري تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ت (186

هررع ، 1313هررع( دار الكترراب اإلسررالمي ، القرراهرة  743الزيلعرري الحنفرري )ت 

 وطبعة دار المعرفة ، بيروت ط الثانية معادة باألوفست .
تجريد أسماء الصرحابة ترأليف محمرد برن أحمرد الرذهبي تصرحيح صرالحه بنرت  (187

 هع .1389وأوالده ، الهند  عبد الحكيم شرف الدين  ط شرف الدين الكبكي

تحريررررر ألفرررراظ التنبيرررره تررررأليف أبرررري زكريررررا يحرررري بررررن شرررررف النررررووي )ت  (188
 هع .1408هع(تحقيق عبد الغني الدقردار القلم ، دمشق ط األولى 676

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي تأليف أبي العاُل محمد عبرد الررحمن برن  (189

 العلمية ، بيروت .هع(دار الكتب 1353عبد الرحيم المباركفوري ) ت 
هرع(دار الكترب العلميرة ، 539تحفة الفقهاءترأليف عرالء الردين السرمرقندي )ت  (190

 هع .1405بيروت ط األولى 

تخريج الفروع على األصول تأليف أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجراني )  (191
هرع( تحقيرق محمررد أديرب صررالح مؤسسرة الرسررالة ، بيرروت ط الثانيررة 656ت 

 هع .1398

حفاظ تأليف محمد بن أحمرد الرذهبي عنايرة وزارة المعرارف للحكومرة تذكرة ال (192
 هع. 1419الهندية دار الكتب العلمية ، بيروت سنة 

ترتيررب المرردارك وتقريررب المسررالك لمعرفررة أعررالم مررذهب مالررك تررأليف: أبرري  (193

هع(تحقيق أحمد بكيرر محمرود ، 544الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت 
طبعرررة وزارة الشرررؤون اإلسرررالمية برررالمغرب دار مكتبرررة الحيررراة ببيرررروت ، و

 هع .1402بتحقيق سعيد أعراب عام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير القرآن العظيم تأليف إسماعيل بن كثير دار األندلسي للطباعة والنشر ،  (194

 وطبعة دار إحياء الكتب العربية ، بيروت .
هرع(تحقيق 852تقريب التهذيب تأليف أحمد بن علي بن حجرر العسرقالني) ت  (195

 هع .1417لبنان  ط الثانية  –خا  دار المعرفة ، بيروت خليل مأمون شي

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ترأليف أبري الفضرل أحمرد ال (196
هررع(تحقيق عبررد هللا هاشررم اليمرراني 852بررن علرري بررن حجررر العسررقالني ) ت 

 هع ، وطبعة دار المعرفة .1384المدني

هرع( 749برد السرالم الهرواري )ت تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب تأليف ابرن ع (197
( ورقرررم 410مصرررورة مرررن دار الكترررب الوطنيرررة بترررونس ، رقرررم المخطررروط )

 ( ، الناسا أحمد الزواوي .1461الميكروفلم )

تنرروير الحوالررك فررري شرررح موطررأ مالرررك تررأليف عبررد الررررحمن بررن أبرري بكرررر  (198
 هع .1389هع(  المكتبة التجارية الكبرى ، مصر 911السيوطي )ت 

اء واللغات تأليف أبي زكريا يحي بن شررف النرووي، ط األولرى تهذيب األسم (199

 هع ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان . 1416
تهررذيب التهررذيب، تررأليف: شررهاب الرردين أبرري الفضررل أحمررد بررن علرري بررن حجررر  (200

 -هع(، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر أباد852العسقالني )ت 

 هع .1404لبنان ط األولى  –بيروت هع ، وطبعة دار الفكر ، 1327الهند 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف تأليف جمال الدين أبي الحجاج يوسف  (201

 المزي مكتبة الرسالة . 

تهذيب اللغة تأليف محمد بن أحمرد األزهرري تحقيرق عبرد الكرريم الغزبراري ،  (202
 مراجعة محمد علي النجار  الدار المصرية للتأليف والترجمة .

حرير ، تأليف: محمد أمين المعروف بشراه الحسريني الحنفري مطبعرة تيسير الت (203

 هع .1351مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر 
تيسير الوقوف على غوام  أحكام الوقوف ، تأليف: عبد الرؤوف المناوي،  (204

 مكتبة نزار مصطفى الباز .

جررامع األمهررات ،تررأليف: جمررال الرردين بررن عمررر بررن الحاجررب،تحقيق أبرري عبررد  (205
رحمن األخضرررر األخضرررري، دار اليمامرررة ، دمشرررق ، بيرررروت،ط األولرررى الررر

 هع . 1419

جررامع البيرران عررن تأويررل آي القرررآن،  تررأليف :أبرري جعفررر محمررد بررن جريررر  (206
هرع ، وطبعرة دار المعرفرة ، 1405هع( دار الفكر ، بيرروت 310الطبري )ت 

 هع .1406بيروت سنة 

دين العالئرري دار عررالم جررامع التحصرريل فرري أحكررام المراسيل،تأليف:صررالح الرر (207
 الكتب .

هع( تحقيق حمدهللا جان ، 446ُجمل األحكام، تأليف: أحمد بن محمد الناطقي ) (208

 هع . 1418مكتبة نزار الباز مكة ، ط األولى 
جررواهر اإلكليررل شرررح مختصررر خليررل تررأليف صررالح بررن عبررد السررميع األبرري  (209

 األزهري دار المعارف ، بيروت .
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والشررهود تررأليف شررمس الرردين األسرريوطي دار  جررواهر العقررود ومعررين القضرراة (210

الكتررب العلميررة ، بيررروت ، تحقيررق مسررعد عبررد الحميررد السررعدني ، ط األولررى 
 هع .1417

حاشررية ابررن عابرردين تررأليف محمررد أمررين بررن عمررر ) ابررن عابرردين(دار الفكررر  (211

هع .المسمى بع)رد المحتار على الدر المخترار شررح 1421للطباعة ، بيروت 
 وطبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي .تنوير األبصار(.

حاشية إبراهيم الباجوري على مختصر السنوسي فري فرن المنطرق ، المطبعرة  (212

 هع .1292الخيرية 
حاشرررية البجيرمررري ترررأليف سرررليمان برررن عمرررر برررن محمرررد البجيرمررري، المكتبرررة  (213

 تركيا . –اإلسالمية ، ديار بكر 

محمرررد عرفررره حاشرررية الدسررروقي علرررى الشررررح الكبيرررر، ترررأليف: شرررمس الررردين  (214
لبنران،  –هع( تحقيق محمرد علريش ، دار الفكرر ، بيرروت 1230الدسوقي )ت 

 وطبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي .

حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب ، تأليف: أبي العباس  (215
 أحمد الرملي الكبير األنصاري  ،المكتبة اإلسالمية .

تصر خليل، تأليف: محمد برن أحمرد حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمخ (216

 مصر.  –بن محمد الرهوني المطبعة األميرية ، بوالق 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع عبد الرحمن برن محمرد برن  (217

 هع .1405هع( ط الثالثة 1392قاسم )ت 

حاشررية الصرراوي علررى الشرررح الصررغير، تررأليف: أحمررد بررن محمررد الصرراوي  (218
 هع . 1410صغير ط دولة اإلمارات مطبوع بهامش الشرح ال

حاشية العدوي على الخرشي، تأليف: أبري الحسرن علري برن أحمرد  الصرعيدي  (219

هع( تحقيق يوسف الشيا محمد البقاعي دار الفكر 1189العدوي المالكي )ت 
 هع ، وطبعة دار صادر ببيروت . 1412، بيروت 

أبرري بكررر  حاشررية علررى سررنن أبرري داود ) تهررذيب السررنن(،تأليف: شررمس الرردين (220

هررع(دار الكتررب 751محمررد بررن أبرري بكررر الزرعرري الدمشررقي ) ابررن القرريم( )ت 
العلمية ، بيروت ط الثانية  ، وطبعة دار المعرفة ، بتحقيق محمد حامد الفقري 

 ، المطبوعة مع مختصر سنن أبي داود للمنذري .

حاشية قليروبي علرى شررح المحلرى علرى منهراج الطرالبين ترأليف شرهاب الردين  (221
 هع(  دار إحياء الكتب العربية ، مصر  ط الرابعة .1069القليوبي)تأحمد 

حليررة األوليرراء وطبقررات األصررفياء تررأليف أحمررد بررن عبررد هللا األصررفهاني )ت  (222

 هع. 1418هع( طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط األولى سنة 430
بن  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد (223

هرررع( تحقيرررق ياسرررين أحمرررد إبرررراهيم درادكرررة  507أحمرررد الشاشررري القفرررال )ت 

 م .1980مؤسسة الرسالة ، بيروت وعمان ط األولى 
 حواشي الشرواني تأليف عبد الحميد الشرواني  دار الفكر ، بيروت . (224
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خالصرررة البررردر المنيرررر ترررأليف عمرررر برررن علررري برررن الملقرررن األنصررراري )ت  (225

يد إسماعيل السلفي مكتبة الرشد ، الرياض ط هع(تحقيق حمدي عبد المج804
 هع .1410األولى 

درر الحكام شرح مجلرة األحكرام  ترأليف علري حيردر تعريرب فهمري الحسريني  (226

 مكتبة النهضة ، بيروت .
درر الحكام في شرح غرر األحكام تأليف محمد بن فراموز )المولى خسرو(  (227

 هع .1317 هع(  الشركة الصحافية العثمانية   ط الثانية885)ت 

 لبنان –ديوان الفرزدق طبعة دار صادر ، بيروت  (228
هررع( 538رؤوس المسررائل  تررأليف محمررود بررن عمررر الزمخشررري الحنفرري )ت (229

دراسرة وتحقيررق عبررد هللا برن نررذير أحمررد دار البشرائر اإلسررالمية ، بيررروت  ط 

 1407األولى 
رحمررة األمررة فرري اخررتالف األئمررة  تررأليف محمررد بررن عبررد الرررحمن العثمرراني  (230

 هع.1416لدمشقي ،دار الكتب العلمية ، بيروتا

رسالة في القياس، تأليف : شيا االسالم ابن تيمية ، تحقيق عبردالفتاح محمرود  (231
 هع . 1407عمر، دار الفكر ، عمان األردن ، ط األولى 

روضة الطالبين وعمدة المفتين تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النرووي )ت  (232

هع ، وطبعة دار الكتب العلميرة ، 1405انية هع(المكتب اإلسالمي ، ط الث676
 هع بتحقيق عادل عبد الموجود و علي معوض .1412بيروت ، ط األولى 

زاد المسررررير فرررري علررررم التفسررررير تررررأليف عبررررد الرررررحمن بررررن الجرررروزي )ت  (233

 هع  . 1385هع(المكتب اإلسالمي ، بيروت  ط األولى 597
محمد بن أبري بكرر برن قريم  زاد المعاد في هدي خير العباد  تأليف أبي عبد هللا (234

 هع .1407الجوزية تحقيق شعيب وعبد القادر األرناؤوط مؤسسة الرسالة 

زبدة األحكام ، تأليف : عمر بن إسحاق الهندي ، مكتبة نزار البراز  مكرة ، ط  (235
 هع .  1417األولى 

سبل السالم شرح بلوغ المرام تأليف محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني )ت  (236

 هع .1408ة جامعة اإلمام محمد بن سعود ، الرياض هع( طبع1182
سلسررلة األحاديررث الصررحيحة ، تررأليف: محمررد ناصررر الرردين األلبرراني، مكتبررة  (237

هرررع ، وطبعرررة المكترررب اإلسرررالمي ، 1417المعرررارف ، الريررراض ، ط األولرررى 

 هع .1405بيروت ، ط الرابعة 
هرع( 275)ت سنن ابن ماجه  ، تأليف: أبي عبرد هللا محمرد برن يزيرد القزوينري  (238

 لبنان . –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ط دار الفكر ، بيروت 

سنن أبي داود  ، تأليف: أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت  (239
 هع( ، تحقيق محمد  محي الدين عبد الحميد  ، دار الفكر ، بيروت. 275

ترمررذي سررنن الترمررذي  ، تررأليف: أبرري عيسررى محمررد بررن عيسررى بررن سررورة ال (240

هع(تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون  ،ط دار إحياء التراث 279السلمي )ت 
 هع .1403لبنان ، وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت  –، بيروت 
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سرررنن الررردارقطني ترررأليف أبررري الحسرررن علررري برررن عمرررر الررردارقطني البغررردادي  (241

ت هع( تحقيق السيد عبد هللا هاشرم يمراني المردني دار المعرفرة ، بيررو385)ت
 هع .1386هع ، وطبعة دار المحاسن ، القاهرة سنة 1386

سرررنن الررردارمي ترررأليف أبررري محمرررد عبرررد هللا برررن عبرررد الررررحمن الررردارمي )ت  (242

هع(تحقيق فواز بن أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي دار الكتاب العربي 255
 هع.1407، بيروت ط األولى 

هع ( 303لنسائي)ت سنن النسائي ، تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ا (243

 هع  . 1406تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات ، حلب ، ط الثانية 
سير أعالم النبالء، تأليف: أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمران الرذهبي )ت  (244

 هع . 1410هع( ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط السابعة 748

محمد بن محمد مخلوف دار شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، تأليف:  (245
 الفكر ، بيروت .

شذرات الذهب في أعيان من ذهب ، تأليف: أبي الفالح عبرد الحري برن العمراد  (246

 هع( ، دار الفكر ، وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت .1089)ت 
شرح ابن ناجي الكبير على المدونة ، تأليف: أبي الفضل قاسم برن عيسرى برن  (247

، منه نسخة بردار الكترب الوطنيرة بترونس فلرم رقرم  هع(مخطوط837ناجي )ت

(13700 . ) 
هع(مخطوط ، 536شرح التلقين ،تأليف: محمد بن علي التميمي المازري )ت  (248

توجررد منرره نسررخة علررى الميكررروفيلم بمركررز البحررث العلمرري وإحيرراء التررراث 

 ( فقه مالكي .239اإلسالمي رقم )
عبرد هللا الخرشري )ت  شرح الخرشي على مختصرر خليرل، ترأليف: محمرد برن (249

 هع(، دار صادر ، بيروت.1101

شرررح الزرقرراني علررى موطررأ مالررك تررأليف محمررد بررن عبررد البرراقي بررن يوسررف  (250
لبنرران ط  –هررع(دار الكتررب العلميررة ، بيررروت 1122الزرقرراني المصررري )ت 

 هع .1411األولى 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي تأليف شرمس الردين محمرد برن عبرد هللا  (251
هررع(  تحقيررق عبررد هللا بررن عبررد الرررحمن الجبرررين مكتبررة 772ت الزركشرري )

 هع .1413العبيكان ،الرياض ط األولى 

هع( تحقيق 516شرح السنة  تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت  (252
 هع.1412محمد علي عوض  دار الكتب العلمية ، بيروت ط األولى 

أليف شهاب الردين شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول ت (253

هررع(دار الفكررر ، القرراهرة ط 684أبرري العبرراس أحمررد بررن إدريررس القرافرري )ت
 هع . 1393األولى 

شرررح تهررذيب البرادعرري ، تررأليف: علرري بررن محمررد بررن عبررد الحررق الزرويلرري            (254

هررع(مخطوط ، توجررد منرره نسررخة علررى الميكررروفيلم بمركررز البحررث 217)ت 
 ( فقه مالكي . 209، فلم رقم )العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

شرح صحيح البخاري ، تأليف: علي بن خلف بن بطال ، ضبطه وعلق عليه  (255

 هع . 1420ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد الرياض  ط األولى 
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فتح القديرتأليف كمال الدين محمرد برن عبرد الواحرد السيواسري ) ابرن الهمرام(    (256

 هع(دار الفكر ، بيروت ط الثانية .681)ت 
هرع( 321ح معاني اآلثار  تأليف أبي جعفر أحمد بن محمرد الطحراوي )ت شر (257

هع 1399تحقيق محمد زهري النجار دار الكتب العلمية ، بيروت   ط األولى 

. 
شرررح منتهررى اإلرادات تررأليف: منصررور بررن يررونس بررن إدريررس البهرروتي )ت  (258

 هع( طبعة دار الفكر ، بيروت .1051

حمد بن حبان برن أحمرد التميمري البسرتي صحيح ابن حبان، تأليف: أبي حاتم م (259
هع(تحقيررعق شررعيب األرنرراؤوط مؤسسررة الرسررالة ، بيررروت ط الثانيررة 354)ت 

 هع ، وطبعة دار الكتب العلمية .1414

صررحيح ابررن خزيمررة، تررأليف: أبرري بكررر محمررد بررن إسررحاق بررن خزيمررة )ت  (260
 هع . 1390هع(تحقيق محمد مصطفى األعظمي  المكتب اإلسالمي 311

هرع( 256خاري ، تأليف: أبي عبد هللا محمد إسماعيل البخاري )ت صحيح الب (261

لبنرران   ، ط الثالثررة  –تحقيررق مصررطفى ديررب البُغررا ، دار بررن كثيررر ، بيررروت 
هرررع ، وطبعرررة دار المعرفرررة ، بيرررروت ، مطبوعرررة مرررع الشررررح ) فرررتح 1407

 الباري(.

صررحيح سررنن أبرري داود صررحح أحاديثرره محمررد ناصررر األلبانياختصررر أسررانيده  (262
علق عليه وفهرسه زهير الشراويش مكتبرة التربيرة العربري ، توزيرع المكترب و

 هع .1409اإلسالمي ، بيروت ط األولى 

صحيح مسلم  ، تأليف: أبي الحسرين مسرلم برن الحجراج القشريري النيسرابوري  (263
لبنان،  -(تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ، دار إحياء التراث ، بيروت261)ت 

 العربية ، القاهرة . وطبعة دار إحياء الكتب

صفة الصفوة تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجروزي )  (264
هررع(تحقيق محمررود فرراخوري ومحمررد رواس قلعرره جرري دار المعرفررة ، 597ت

 هع .1399بيروت ط الثانية 

ضرررعيف الترغيرررب والترهيرررب، ترررأليف: محمرررد ناصرررر الررردين األلبررراني مكتبرررة  (265
  المعارف ط األولى  .

سنن أبي داود، تأليف: محمد ناصر الدين األلباني مكتبة المعرارف ط  ضعيف (266

 هع .1408األولى 
هرع( 476طبقات الفقهاء، تأليف: أبي إسحاق إبراهيم برن علري الشريرازي )ت  (267

تحقيق خليل الميس دار القلم ، بيروت ، وطبعة دار الرائرد العربري ، بيرروت 

 هع تحقيق إحسان عباس .1401، ط الثانية 
ة الخالف بين األئمة األسالف ، تأليف : محمد بن عبدالحميد االسرمندي طريق (268

 هع( تحقيق محمد زكي ، مكتبة دار التراث القاهرة .552)

عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي تأليف  أبي بكر محمرد برن عبرد هللا  (269
 هع( دار الكتب العلمية ، بيروت .543)ابن العربي( )ت 
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ذهب عالم المدينة ،تأليف: جرالل الردين عبرد هللا برن عقد الجواهر الثمينة في م (270

هع( دراسة وتحقيق الدكتور حميد بن محمد لحمر دار 616نجم بن شاس )ت 
 هع .1423لبنان ، ط األولى  -الغرب اإلسالمي ، بيروت

عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليف أبري محمرد بردر الردين محمرود برن  (271

 . هع( دار الفكر855أحمد العيني )ت 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات اإلمام مالك واألصوليين تأليف أحمد محمد  (272

 هع .1397نور سيف ،دار االعتصام . ط األولى 

عون المعبود في شرح سنن أبي داود تأليف محمد شمس الحق العظيم أبرادي  (273
 ،طبعة المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، بتحقيق عبد الرحمن عثمان .

فري فنرون المغرازي والشرمائل والسرير ترأليف محمرد برن حمرد برن  عيون األثر  (274

 م .1974سيد الناس دار الجيل ، بيروت الطبعة الثانية 
عيررررون المجررررالس اختصررررار عيررررون األدلررررة ال بررررن القصررررارتأليف القاضرررري  (275

هع( تحقيق ودراسة : 422عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )ت

 هع .1421، الرياض الطبعة األولى أمباي بن كيباكاه مكتبة الرشد 
غرر المقالة في شررح غريرب الرسرالةتأليف أبري عبرد هللا محمرد برن منصرور  (276

المغراوي تحقيق الهادي حمو و د محمد أبو األجفان دار الغرب اإلسرالمي ، 

 هع .1406بيروت ط األولى 
غريررررب الحررررديث تررررأليف أبرررري إسررررحاق إبررررراهيم بررررن إسررررحاق الحربرررري )ت  (277

ليمان برن إبرراهيم العايدجامعرة أم القررى ، مكرة المكرمرة ط هع(تحقيق سر285

 هع .1405األولى 
غريب الحديث تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمرد برن علري برن  (278

الجوزي تحقيرق عبرد المعطري أمرين القلعجري دار الكترب العلميرة ، بيرروت ط 

 هع .1405األولى 
بن إبراهيم الخطابي البستي  غريب الحديث تأليف أبي سليمان أحمد بن محمد (279

هررع( تحقيررق عبررد الكررريم إبررراهيم العزبرراوي جامعررة أم القرررى ، مكررة 388)ت 

 هع .  1402المكرمة 
غريررب الحررديث تررأليف أبرري محمررد عبررد هللا بررن مسررلم بررن قتيبررة الرردينوري )ت  (280

هع 1397هع( تحقيق عبد هللا الجبوري مطبعة العاني ، بغداد   ط األولى 276

. 
ي بشرح صحيح البخاري تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر فتح البار (281

 هع(تحقيق محب الدين الخطيب دار المعرفة ، بيروت.852العسقالني )ت 

 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك تأليف أبي عبرد هللا أحمرد  (282

هرع (  شرركة مكتبرة ومطبعرة مصرطفى البرابي الحلبري 1299محمد علريش)ت 

 هع.1378ده ، مصر الطبعة األخيرة وأوال
محمرد العابرد الفاسري الفهرري دار  :فهرس مخطوطات خزانة القرويين ترأليف (283

 هع .1399المغرب ط األولى  –الكتب ، الدار البيضاء 
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أبي المظفر منصور برن برن محمرد برن عبرد  :قواطع األدلة في األصول تأليف (284

حسرررن إسرررماعيل هررع(تحقيق محمرررد حسرررن محمررد 489الجبررار السرررمعاني )ت 
 هع .1418الشافعي دار الكتب العلمية ، بيروت 

قواعررد الفقرره تررأليف: محمررد عمرريم اإلحسرران المجرردد البركترري  دار الصرردف ،  (285

 هع .1407كراتشي ط األولى 
منصور بن يونس برن إدريرس البهروتي  :كشاف القناع عن متن اإلقناع  تأليف (286

 هع.1402يروت دار الفكر ، بط تحقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل  

كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجرب ،ترأليف:إبراهيم برن علري  (287
(، دراسررة وتحقيررق: حمررزة أبررو فررارس  ،ط األولررى دار 799بررن فرحررون)ت

 م .  1990الغرب اإلسالمي بيروت 

كفاية األخيار في حل غايرة االختصرار،تأليف: تقري الردين أبري بكرر برن محمرد  (288
الشافعي تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمرد الحسيني الحصيني الدمشقي 

 م.1994وهبي سليماندار الخير ، دمشق ط األولى 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروانري ترأليف أبري الحسرن علري  (289
هرع(تحقيق يوسرف الشريا محمرد البقراعي 939بن محمد بن خلف المرالكي )ت 

 هع .1412دار الفكر ، بيروت 

ي سنن األقوال واألفعال تأليف عالء الدين علي المتقي بن حسام كنز العمال ف (290
الدين الهندي ضبطه وفسرره الشريا بكرري حيران  وصرححه ووضرع فهارسره 

الشرريا صررفوت السررقا منشررورات مكتبررة التررراث اإلسررالمي ، حلررب ط األولررى 

 هع  .1391
لسان العرب  ، تأليف: أبي الفضل جمال الردين محمرد برن مكررم برن منظرور   (291

 لبنان ، وطبعة دار المعارف ، الرياض . -هع( دار صادر، بيروت711ت )

ما صح من آثار الصحابة في الفقه تأليف زكريا بن غالم قادر الباكستاني دار  (292
 هع .1421الخراز ، جدة ودار ابن حزم ، بيروت . ط األولى 

مثلرررى الطريقرررة فرررري ذم الوثيقرررة،تأليف: محمرررد بررررن الخطيرررب السررررلماني دار  (293

 المغرب . –ر للطباعة والوراقة ، الرباط المنصو
مجمع األنهر في شرح ملتقرى األبحرر ترأليف عبرد هللا برن محمرد برن سرليمان )  (294

 هع .1317هع( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط 1078داماد أفندي( )ت 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، تأليف نور الدين علي بن أبي بكرر الهيثمري )ت  (295
 هع. 1402الكتاب العربي ، بيروت   ط الثالثة هع(  دار 807

مجموع فتاوى شيا اإلسالم ابن تيمية  جمع وترتيرب عبرد الررحمن برن محمرد  (296

بررن قاسررم ، بمسرراعدة ابنرره محمررد   طبعررة دار عررالم الكتررب ، بالريرراض سررنة 
 هع .1412

محاضرات في تاريا الفقه المالكي في الغرب اإلسالمي ،تأليف عمر الجيدي  (297

 دار عكاظ . ، الناشر
مختررار الصررحاح ، تررأليف: محمررد بررن أبرري بكررر بررن عبررد القررادر الرررازي )ت  (298

هررع ، 1415ط   –هررع( ، تحقيررق محمررود خرراطر ، مكتبررة لبنرران ، بيررروت 666

 هع .1401وطبعة دار الفكر ، بيروت سنة 
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مختصر الطحاوي تأليف أحمد بن محمد الطحاوي تحقيق أبي الوفرا األفغراني  (299

 هع .1370العربي ، القاهرة مطبعة دار الكتاب 
مختصرر القردوري ) المعرروف بالكترراب( ترأليف أبري الحسررن أحمرد برن محمررد  (300

هررع( تحقيررق وتعليررق : كامررل محمررد محمررد عويضررة  دار 428القرردوري )ت 

 هع . 1418الكتب العلمية ، بيروت 
هرع( 264مختصر المزني  تأليف أبي إبراهيم  إسماعيل بن يحي المزنري )ت  (301

معرفة ، بيروت ، وطبعة دار الفكرر ، بيرروت ، ط الثانيرة سرنة تصوير دار ال

 هع .1403
هع( 669مختصر خالفيات البيهقي تأليف أحمد بن فرح اللخمي اإلشبيلي )ت  (302

 هع .1417تحقيق إبراهيم بن صالح الخضيري  مكتبة الرشد ، الرياض 

هررع( 767مختصررر خليررل ، تررأليف: خليررل بررن إسررحاق بررن موسررى المررالكي )ت  (303
 هع .1415ق أحمد بن علي حركات دار الفكر ، بيروت  ، تحقي

مختصر سنن أبي داود تأليف الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت  (304

هع( تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقري  دار المعرفرة للطباعرة 656
 هع .1400لبنان سنة  -والنشر ، بيروت

هرع(دار 204ن إدريس الشافعي ) ت مسند الشافعي تأليف أبي عبد هللا محمد ب (305

 الكتب العلمية ، بيروت .
مشررارق األنرروار علررى صررحاح اآلثررار تررأليف أبرري الفضررل عيرراض بررن موسررى  (306

هرع( المكتبرة العتيقرة بترونس  ودار الترراث 544اليحصبي السبتي المرالكي)ت 

 بالقاهرة. 
هررع(دار 354مشرراهير علمرراء األمصررار  تررأليف محمررد بررن حبرران البسررتي )ت  (307

 م .1959ب العلمية ، بيروت الكت

مشرركاة المصرررابيح ترررأليف ولررري الررردين محمررد برررن عبرررد هللا الخطيرررب العمرررري  (308
التبريزي تحقيق محمد ناصر الدين األلباني منشورات المكترب اإلسرالمي  ط 

 هع .1380األولى 

مشكل اآلثار تأليف أحمد بن محمد الطحراوي مطبعرة مجلرس دائررة المعرارف  (309
 هع. 1333ولى النظامية ، الهند ط األ

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ترأليف أحمرد برن أبري بكرر برن إسرماعيل  (310

هرررع(تحقيق محمرررد المنتقرررى الكشرررناوي دار 840الكنررراني ) البوصررريري(  )ت 
 هع .1403العربية ، بيروت ط الثانية 

هرررع( 1243مطالررب أولرري النهررى تررأليف مطصررفى السرريوطي الرحيبرراني )ت  (311

 م .1961 المكتب اإلسالمي ، دمشق
هرع( 388معالم السنن  تأليف حمد بن محمد بن إبرراهيم البسرتي الخطرابي )ت  (312

 هع .1400المكتبة العلمية ، بيروت  ط الثانية 

معتصر المختصر تأليف أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفري مكتبرة عرالم  (313
 الكتب ، بيروت والقاهرة .

هرع(دار 626 الجمروي )ت معجم البلدان تأليف أبي عبد هللا ياقوت برن عبرد هللا (314

 الفكر ، بيروت .
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معجم لغة الفقهاء تأليف محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي دار النفائس  (315

 هع.1408لبنان  ط الثانية  –، بيروت 
هرع( 395مقاييس اللغة ،تأليف: أبي الحسرين أحمرد برن فرارس برن زكريرا )ت   (316

بنرران ،ط األولررى ل –تحقيررق شررهاب الرردين أبرري  عمرررو ، دار الفكررر ، بيررروت 

 هع . 1418 -هع 1415والثانية 
معرفة السنن واآلثار، تأليف: أحمد برن الحسرين البيهقري تحقيرق عبرد المعطري  (317

لبنرران ، دار الرروعي ، القرراهرة  ط األولررى  -أمررين قلعجرري دار قتيبررة ، بيررروت

 هع .1411
مغنررري المحتررراج إلرررى معرفرررة معررراني ألفررراظ المنهررراج ترررأليف محمرررد الخطيرررب  (318

 ي دار الفكر ، بيروت .الشربين

هررع( تحقيررق 502المفررردات فرري غريررب القرررآن تررأليف الراغررب األصررفهاني)ت (319
الررردار الشرررامية ، بيرررروت   ط  –صرررفوان عررردنان داودي دار القلرررم ، دمشرررق 

 هع . 1412األولى 

المقررادير فرري الفقرره اإلسررالمي فرري ضرروء التسررميات العصرررية تررأليف الرردكتور  (320
 هع .1403فكري أحمد عكاز  ط األولى 

ملتقى األبحر تأليف إبراهيم بن محمد الحلبي  تحقيق ودراسرة وهبري سرليمان  (321

 هع .1409غاوجي األلباني  مؤسسة الرسالة ، بيروت  ط األولى 
المكاييررل واألوزان اإلسررالمية ومررا يعادلهررا فرري النظررام المتررري تررأليف فررالتر  (322

جامعرررة هنررتس  ترجمرره عررن األلمانيررة الررردكتور كامررل العسررلي  منشررورات ال

 م .1970األردنية 
منار السبيل في شرح الدليل تأليف إبراهيم بن محمرد الضرويان تحقيرق محمرد  (323

 هع.1405الفاريابي مكتبة المعارف ، الرياض 

هع(، دار الفكر 1299منح الجليل على مختصر خليل تأليف محمد عليش )ت  (324
 ، بيروت .

هررع(دار 676 منهراج الطررالبين ترأليف أبرري زكريررا يحري بررن شررف النررووي )ت (325

 المعرفة ، بيروت .
مرروارد الظمررآن إلررى زوائررد ابررن حبرران تررأليف: نررور الرردين علرري بررن أبرري بكررر  (326

 لبنان . -الهيثمي تحقيق محمد عبد الرزاق حمزه دار الكتب العلمية ، بيروت

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،تأليف: أبي عبد  هللا محمد بن محمرد برن  (327
هررع( ، عنايررة زكريررا 954الرعينرري( )ت  عبررد الرررحمن المغربرري ) الحطرراب

لبنرران، ط -عميرررات دار عررالم الكتررب بررإذن مررن دار الكتررب العلميررة ، بيررروت

 هع.1423خاصة 
ميررزان االعترردال فرري نقررد الرجررال تررأليف محمررد بررن أحمررد بررن عثمرران الررذهبي  (328

 تحقيق علي بن محمد البجاوي  دار الفكر ، بيروت.

: أبي محمد عبرد هللا برن يوسرف الحنفري نصب الراية ألحاديث الهداية ، تأليف (329
هع(  تحقيق محمد يوسف البنوري   دار الحديث ، مصر  ، 762الزيلعي )ت 

 هع .1407وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط الثالثة سنة 
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهراج ترأليف أحمرد برن حمرزة الرملري ، ط المكتبرة  (330

 اإلسالمية .
بتطريررز الررديباج تررأليف أحمررد بررن أحمررد ) بابررا التنبكترري( ) ت نيررل االبتهرراج  (331

هرع(مطبوع بهرامش الرديباج المرذهب فري معرفرة أعيران علمراء المرذهب 1032

هرع 1351طبع عباس بن عبد السالم بن شقرون بالفخامين ، مصر ط األولى 
. 

نيررل األوطررار مررن أحاديررث سرريد األخبررار تررأليف محمررد بررن علرري بررن محمررد  (332

 م .1973هع(دار الجيل ، بيروت 1255الشوكاني )ت 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أحمد بن محمد بن خلكران، تحقيرق  (333

 .  إحسان عباس ،دار صادر ، بيروت
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 : فهرس المسائل الفقهية المدروسة ني عشرثا
 

 الصفحة المسألــــــــــــــــــــــــــــــــة
 993 فول في سقوط الكفالة .أثر موت المك المسألة األولى: 

 995 أثر إعسار المحال عليه في الرجوع على المحيل. المسألة الثانية: 

 998 ثبوت الشفعة في الجوار .  المسألة الثالثة: 

 1003 سقوط حق الشفعة بإسقاطه قبل البيع . المسألة الرابعة: 

بما في الضمان إذا تصرف الغاصب في المغصوب  المسألة الخامسة: 

 أزال اسمه.
1005 

الحكم في أخذ الواجد لحقه عند غريمه بال إذنه)مسألة  المسألة السادسة: 

 الظفر( .

1009 

 1012 حكم نماء المغصوب . المسألة السابعة: 

 1016 ضمان الخمر والخنعزير إذا تلفا عند الغاصب . المسألة الثامنة: 

ة عند حاكم أو أجنبي بال حكم إيداع المودَع الوديع المسألة التاسعة: 

 عذر.

1019 

 1022 ضمان العارية إذا تلفت بغير تعد  . المسألة العاشرة: 

 1027 الحكم في لقطة الحرم  .المسألة الحادية عشرة: 

حكم التصرف في لقطة الغنم في الصحراء قبل المسألة الثانية عشرة: 
 التعريف.  

1030 

فاضل من الماء في األرض المملوكة  حكم بيع ال المسألة الثالثة عشرة: 

. 

1033 

الحكم في تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح  المسألة الرابعة عشرة: 

 منه  .

1036 

 1038 مصرف الفاضل عن الوقف  . المسألة الخامسة عشرة:

 1041 .  بيع الوقف واستبداله للمصلحة :المسألة السادسة عشرة

 1046 لهبة للحمل .حكم ا المسألة السابعة عشرة:

 1048 حكم هبة المجهول  . :المسألة الثامنة عشرة

حكم تفضيل بع  األوالد على بع  على  المسألة التاسعة عشرة: 

 قدر مراتبهم .

1050 

 1053 اقتضاء الهبة العوض  .المسألة العشرون:  

 1055 حكم الوصية للمعدوم .  المسألة الحادية والعشرون: 
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 الصفحة المسألــــــــــــــــــــــــــــــــة

 1057 حكم وصية من ال وارث له بجميع ماله  . ثانية والعشرون:المسألة  ال 

 1059 وقت اعتبار إجازة الورثة للوصية . المسألة  الثالثة والعشرون: 

 1062 حكم اإلقرار في مرض الموت لوارث . المسألة الرابعة والعشرون: 

ثبوت السرقة بوجود المسروق في يد  المسألة الخامسة والعشرون: 

 شخص .

1067 

عقوبة تكرار السرقة للمرة الرابعة وما  المسألة السادسة والعشرون: 
 بعدها .

1070 

 1075 معنى النفي لقاطع الطريق  .  المسألة السابعة والعشرون: 

 1079 حكم ثبوت الزنا بالَحبَل  .  المسألة الثامنة والعشرون: 

 1084 دد المستحقين .تداخل حد القذف عند تع المسألة التاسعة والعشرون : 

 1089 قتل الحر بالعبد . المسألة الثالثون : 

 1095 . قتل المسلم بالكافر المسألة الحادية والثالثون : 

 1101 القصاص في المنقلة   . المسألة الثانية والثالثون: 

 1105 القصاص في الضربة واللطمة ونحوها  . المسألة الثالثة والثالثون : 

 1109 . حكم القصاص من الجرح قبل برئه : نالرابعة والثالثوالمسألة  

 1111 مقدار دية الذمي . المسألة الخامسة والثالثون : 

 1115 حكم تحمل العاقلة للدية في القتل شبه العمد.المسألة السادسة والثالثون: 

 1119  تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية  . المسألة السابعة والثالثون : 

 1123 عقل األضراس   . المسألة الثامنة والثالثون : 

 1125 قدر الواجب في جراح الرقيق  . :المسألة التاسعة والثالثون 

 1128 حقيقة اللوث المعتبر لثبوت القسامة  . المسألة األربعون: 
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  ثالث عشر : فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

 1 املقدمة
 17 القسم األول : التعريف بالمؤلف وبالكتاب

 18 المطلب األول :ترجمة مختصرة للمؤلف واسم الكتاب،ونسبته إليه 
 21 . همصادرالمطلب الثاني : أصول الكتاب و

العلميررة ،وتقويمرره ،ومررنهج المصررنف فرري  قيمررة الكترراب المطلررب الثالررث :
 تأليفه وبيان مصطلحاته.

45 
 66 الرابع :الناقلون عن المؤلف. المطلب

 68 المطلب الخامس :وصف نسا المخطوط .
 70 القسم الثاني : قسم التحقيق

 71 ةــــاب احلمالــــكت
 72 المسألة األولى في اشتقاق الحمالة وبيان تقاسيمها

 87 المسألة الثانية في اختالف الحميل والطالب في األلف المقبوضة

أحد الشريكين  في الدين يغيب أحدهما ويقتضي اآلخر  في المسألة الثالثة

 حقه بإذن اإلمام
90 

 93 المسألة الرابعة في تأخير الطالب الحميل أو الغريم بعد محل الحق

 97 المسألة الخامسة في الكفالة الفاسدة

 101 مسألة السادسة في ثالثة رجال اشتروا سلعة من رجلال

في مرضه أنه اعتق في صحته أو تصدق أو المسألة السابعة فيمن أقر 

 قال في مرضه تكفلت في صحتي عن وارث أو أجنبي
106 

 108 المسألة الثامنة في كفالة العبد بدين على سيده

 110 ذات الزوج في مالها ءالمسألة التاسعة في قضا

 122 كتاب الحوالة

 123 المسألة األولى في جواز الحوالة وشروطها

 132 الحوالة بالكتابة والحمالة بها فعينية المسألة الثا

 135 كتاب الغصب

ً ععالمسألة األولى في مع  136 رفة حقيقة الغصب وحقيقة التعدي لغة وشرعا

 139 في حكم التعدي على الخصوص الثانيةالمسألة 

 150 بصالغ فيالمسألة الثالثة في الحكم 
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 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 177 هوالمغصوب من باختالف الغاصفي  سألة الرابعةالم

 182 لة الخامسة فيمن غصب شيئاً ثم استحقه ربه وقد استهلكه الغاصبأالمس

 185 المسألة السادسة في غالت الشيء المغصوب في الضمان

المسألة السابعة فيمن ادعى على رجل أنه غصبه أو ادعت امرأة على 
 رجل أنه استكرهها

191 

 197 نى فيها ثم استحقتالمسألة الثامنة فيمن اشترى أرضاً أو غصبها فب

 200 كتاب االستحقاق

 ا سألُ ا صىل فيمن اك ى  بف،ي فزبىه،  ص مراه،  ص داباي فسل ه، مث ااتحقه،
 201 بجّ

 213 تئصب  ص  ا سألُ ال ،ويُ يف ااتحق،  ا مُ يف الايع
 226 ا سألُ ال ،ل ُ يف االاتحق،  با  ال  ح

ى   مقته بقص،  فت اه صص، ه صبسم م،له مث  ا سألُ الراباُ يف الرجّ ةقص 
قته مث :ات  وه ح  با   ن زصجت زصجته  ااتح؛ بجّ بباته  ص اه  

 صبسمت تركته
229 

 235 ا سألُ ا ،مسُ  ذا  ا م :قبو يف فرد ف،اتح؛  ح مه،
 241 كتاب الشفعة

 242  هّ الهمُ ا سألُ ا صىل يف اااُ
 246 ع القب:ُ ل نيرك،نيا سألُ ال ،ويُ يف تني،ف

ا سألُ ال ،ل ُ يف النيااُ  ذا صجات هّ ه  ى ر ى د الرؤصد  ص ى ر ى د 
 253 ا و ا،ني

 255 ا سألُ الراباُ يف مارفُ م، اب فيه النيااُ مم، ال اب فيه
 263 المسألة الخامسة في الشفعة في المناقلة

رصة لغير بايع إذا كانت الع  المسألة السادسة في الشفعة في النق

  النق
266 

 270 ا سألُ الس،باُ يف احل  اله  ت قطع  ليه النيااُ
ا سألُ ال ،م ُ يف اله  ابت،م داباي فه مه،ا  ص ابم الااح مث ااتح؛ بجّ 

 277 ؟و اه، فهّ ة من اهل،دع ل مستح؛ ايئ،ي  ع ال
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 283 ق،با سألُ الت،ااُ يف النيااُ  ، بيع بيا،ي ف،ا اي من الرابم صالا
 287 الطا،ع ااتح؛ ذلأا سألُ الا،ارة  ذا اا ى اق ،ي بطا،ع باي ه مث 

 289 لقنتالنيايع ى ر من  ىه ةىنيرة يف  ُا سألُ احل،دة
 295 يف بي،ع النيايع يف ا بق ابلنيااُ صه  ماهصبة ةا سألُ ال ،ويُ ىنير 

  ى ر الق ع وق،ق ى ر اهل عا  ص ال خّيف اراني ا  ةىنير  ُا سألُ ال ،ل 
 300 صالنيااُ يف ذلأ

 306 فيم، بيع ى ر ريي،ب ةا سألُ الراباُ ىنير 
 310 يف النيااُ يف هاُ ال قا  ةا سألُ ا ،مسُ ىنير 
يف النيااُ فيم،  كح بها  ص ري،لع  ص ص،حل ى يه من دع  ةا سألُ الس،داُ ىنير 

 313 أىم اي ص ريه من دع ريط

ىم اي  ةو  ذا اجه يف ا قفحتو صاح يف ا قفحت ةا سألُ الس،باُ ىنير 
 317 ؟م، ذا ةستنياعاريطأ ف ،حله من ذلأ ى ر اقص من داب ف ىرير صا 

 320  ف،ا ى هب، اق ،ي   ا  ص د وًاي ىنيرة فيمن م ب ىا  ُا سألُ ال ،م 
 322 ةـاب القسمـكت

ح صيف احللم فيه،  ذا دى، هل، با  ا سألُ ا صىل يف تق،ايم  وقام القسمُ
 323 ارا ا 

ا سألُ ال ،ويُ  ذا ابتسم، داباي ى ر  ن بباُ الطرة؛  ح مه، صلآلرير فيه ا مر 
 329 صابتسم، ى ر  ن أيريه  ح مه، الغري صالرير الساّ

 331 يف القسم صم، ال ومع (م ه،)ا سألُ ال ،ل ُ يف بسمُ الرابم صالاق،ب صم، ومع 
 345 غ،ئب يف الرابما سألُ الراباُ يف القسمُ ى ر ال

 348 ا سألُ ا ،مسُ يف بسمُ ا صقل ابل م،ب صا بق  ، فيه، من زبم
 354 ا سألُ الس،داُ يف بسمُ ال م،ب صالزبم

 362 ا سألُ الس،باُ يف ال م،ب  ذا بسمت با  ا صقل ى ر من ةلقن اقيه،
 364 ا سألُ ال ،م ُ يف بسمُ الس،حُ مع الايقت

 368 ُ،ااُ يف دىقى الغ   با  القسما سألُ الت
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 374 ا سألُ الا،ارة يف بسمُ القص  ى ر من ة   ى يه من اليت،مر
 376 لدفي قسمة الماء بالقِ  عشرة ةالمسألة الحادي

 385 با  القسمُ  ر ن ا قصر لها  ص صابث ى ر القب:ُة يف  ا سألُ ال ،ويُ ىنير 
 393 ع صاه،دوم ى ر م، بسمقاالقس، ةيف  جر  ةا سألُ ال ،ل ُ ىنير 
 ئُفو صا اج،ب ص تا ب يف صاُ القسمُ يف الرابم صا  ةا سألُ الراباُ ىنير 

 400 السه،ع ى ر باح يف ا رص  باح

 407 كتاب الوديعة
 408 المسألة األولى فيمن استودع وديعة فاستدفعها لبع  عياله

 412 هالمسألة الثانية فيمن استودع وديعة فأودعها غير

 415 المسألة الثالثة في استنفاق الوديعة

 420 المسألة الرابعة في المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى المودع

 427 المسألة الخامسة إذا بعثت معه بالمال ليوصله إلى رجل

المسألة السادسة في المودع إذا نزى على النوق المودعة، أو بقراً 
 اتت، أو زوجهافماتت،أو كانت جارية فوطئها فم

433 

المسألة السابعة في المودع إذا ادعى أنه أنفق الوديعة على أهل المودع 

 في غيبته
437 

المسألة الثامنة فيمن جحد لرجل ماالً ثم وقع له عنده مثل ذلك هل يسوغ 
 له أن يجحده فيه أم ال ؟

441 

 446 كتاب العارية

 447 ا سألُ ا صىل يف فم،ن الا،بةُ
 455 ة الثانية فيمن استعار عرصة ليبني فيها  أو يغرس ثم أراد إخراجهالمسأل

 464 المسألة الثالثة في اختالف المعير و المستعير وشهادة الرسول في ذلك

 467 كتاب اللقطة

 468 المسألة األولى في أخذ اللقطة وتركها أيهما أفضل

 483 اص والوكاءالمسألة الثانية فيما تستحق به اللقطة من معرفة العف

 489 المسألة الثالثة في أخذ اآلبق وحبسه والنفقة عليه

 495 كتاب حريم اآلبار

 496 المسألة األولى في معنى هذه الكلمة

 499 المسألة الثانية في منع فضل الماء

 507 ا سألُ ال ،ل ُ يف بيع اللأل صم اه 
 511 ا سألُ الراباُ يف الس صد صك ي الابب ص صاحه،

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع
 515 المسألة الخامسة في إحياء الموات

 519 المسألة السادسة في نفعععي الضععرر

 525 كتاب الحبس

 526 المسألة األولى في الحبس المبهم والمفسر

المسألة الثانية  في الشيء المحبس إذا خيف عليه الدمار هل يجوز)بيعه( 

 واستبداله أم ال ؟
534 

 539 مسألة ولد األعيان  الواقعة في الكتاب المسألة الثالثة  في تفسير

 552 المسألة الرابعة في موت بع  من حبس عليهم ثمر الحائط

 556 كتاب الصدقة والهبة

 557 المسألة األولى في جواز الهبة والصدقة وافتقارهما إلى الحوز

 575 المسألة الثانية في هبة األب البنه الصغير وحوزه له

 587 فعي اعتصار الهبة ومن يجوز له أن يعتصر المسألة الثالثة

المسألة الرابعة فيمن تصدق بأرض، أو بماء بئر، أو عين لم يذكرها في 

 حين الصدقة 
592 

 595 كتاب الهبات

 596 المسألة األولى في جواز الهبة للثواب

 603 المسألة الثانية فيما يجوز أن يعاوض به في هبة الثواب

 607 ولكتاب الوصايا األ

 608 المسألة األولى فيمن أوصى ببيع عبد، أو شراء عبد غيره

 620 المسألة الثانية  في األب إذا اشترى ابنه في مرضه

 627 المسألة الثالثة فعي الوصية المطلقة والمقيدة

 635 المسألة الرابعة  فيمن قال وصيتي عند فالن فصدقوه

 638 ث مالهالمسألة الخامسة فيمن أوصى لعبده بثل

 642 المسألة السادسة فعي وصية المحجور عليه

 646 المسألة السابعة فعي الوصية للقاتل

المسألة الثامنة فيمن أوصى لوارث ثم صار قبل الموتغير وارٍث أو كان 

 غير وارث ثم صار وارثاً أو أقر له بدين على هذا
653 

من مال الموصى مما ال المسألة التاسعة فعي معرفة ما تدخل فيه الوصايا 

 تدخل فيه
655 

 659 المسألة العاشرة فعي ترتيب الوصايا وتبدئة بعضها على بع  في الثلث

 669 كتاب الوصايا الثاني

المسألة األولى في شهادة الوارثين إن أباهما أعتق هذا العبد والعبد هو 

 الثلث
670 

 672 المسألة الثانية فعي الوصية بخدمة العبد

 677 ألة الثالثة إذا أوصى بعبده لرجل وأوصى بسدس ماله آلخرالمس

 679 المسألة الرابعة في الوصية بالحج
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 683 المسألة الخامسة في الذي يوصي بوصيتين واحدة بعد أخرى

 689 المسألة السادسة فعي الوصية بمثل نصيب أحد بنيه

 693 المسألة السابعة فعي  الوصية لولد فالن

 ،م ُ فد   ج،زة القب:ُ ل مقصر  ك ر من ال  ث صك،ن ذلأ اااالي من ا سألُ ال
 698 ا قصرا  ص بغً ااال

 702 كتاب القطع يف السرقة
 703 المسألة األولى في الشروط المعتبرة في وجوب القطع في السرقة

المسررألة الثانيررة فررعي السررارق إذا أُخررذ ومعرره مترراع فقررال صرراحب المترراع 
 أرسلني إليه

711 

 715 ا سألُ ال ،ل ُ فد  التا،صن ى ر السربُ
 720 ا سألُ الراباُ فد  السربُ من ال اب ا ني كُ  صا أذصن فيه،

 727 ا سألُ ا ،مسُ فد  مارفُ م، وب به القطع
 731 ا سألُ الس،داُ فد  اجتم،م القطع مع)مرع( بيمُ الني ني ا سرص 

 738 كتاب احملاربني
 739 وتفصيل أحكام المحاربين في حد الحرابة

 748 كـتاب الـرجـم

 749 ا سألُ ا صىل يف تقسيم احل  يف الز 
 754 ا سألُ ال ،ويُ فد  مارفُ م، وب به احل  ى ر الزاه

 759 ا سألُ ال ،ل ُ  ذا بجع باح اهقد )الز  ( ص صج   ح هم ىا ايا  ص مسخق ،ي 
 765 كتـاب القـذف

 766  يف من ُصج   مع امر ة يف بيت صاح ا سألُ ا صىل
 768 ا سألُ ال ،ويُ فديمن ص ئ ص أ حرام،ي بنياهُ ول،ا هّ ل   ع ال ؟

 772 ا سألُ ال ،ل ُ فد  الااق يف القهي صالقي،ع به
المسألة الرابعة فعي التعري  بالقذف هل يوجب الحد كالتصريح به، أو 

 ال؟
775 

 778 ود هل تتداخل أم ال؟المسألة الخامسة فعي الحد

 782 المسألة السادسة فعيمن نفى رجال عن أبيه، أو عن قبيلته
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 786 كـتاب اجلراحـات
 787 المسألة األولى في اشتقاق هذه الكلمة

 788 المسألة الثانية شعبعه العععمعد

 797 المسألة الثالثة فعي حعكم العدية المعغلعظة

 806 جراح وأحكامهاالمسألة الرابعة فعي أسامي ال

 815 ا سألُ ا ،مسُ فد  د ت ا ى ،ني صا راا صاحلقاد صا  ،فع
 824 المسألة السادسة فعي معاقلة المرأة للرجل في ديات الجراح

 834 كـتاب جنايات العـبـيد

 835 ا سألُ ا صىل يف ىاق  ح  القليو
 840 قه سيده، أو يبيعهالمسألة الثانية فعي العبد يقتل رجالً خطأ، ثم يعت

 849 المسألة الثالثة فعي جعنعايعة العمدبعر

 857 المسألة الرابعة فعي جناية الموصى بعخدمعته

 867 المسألة الخامسة فعي جعنايعة أم العولعد

المسألة السادسة فعي القصاص بين العبيد واألحرار فيما بينهم من القتل 

 والجراح
876 

 884 كـتاب الـديـات

 885 المسألة األولى في ديات أهل الكتاب في النفوس والجراح

 891 المسألة الثانية فعي العاقلة التي عليها حمل الدية

 915 المسألة الثالثة فعي ديعة العجنعيعن

 927 المسألة الرابعة فعي ديعة ععيعن األععور

 938 ا سألُ ا ،مسُ فد  القتّ  ذا اجتمع فيه الام  صا طأ
سألُ الس،داُ  ذا بر   ح  ا رحو يف الق ،ص ى ر او صبر  الرير ى ر ا 

 943 مً او

 945 المسألة السابعة فعي القعسامعة

 958 المسألة الثامنة في ترتيب األولياء وبيان منازلهم في القسامة

 972 المسألة التاسعة في نكول األولياء، أو بعضهم عن أيمان القسامة

 981 شرة في القتيل يوجد بين الصفينالمسألة العا

المسألة الحادية عشرة  فيما أصابت الدابة بسبب راكبها أو سائقها، أو 

 قائدها 
986 

 992 ينظر إلى فهرس المسائل(ملحق المسائل الفقهية المدروسة )

 1132 الفهارس

 1133 فهرس اآليات القرآنية .
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 1137 فهرس األحاديث النبوية .

 1142 ر .فهرس اآلثا

 1147 فهرس األعالم المترجم لهم.

 1152 فهرس الغريب .

 1157 فهرس األماكن والبلدان. 

 1158 فهرس مصادر الكتاب .

 1166 فهرس بأسباب الخالف التي ذكرها المؤلف 

 1172 فهرس اختيارات المؤلف. 

 1178 فهرس االجماعات التي حكاها المؤلف

 1179 ثبت المراجع والمصادر. 

 1213 فهرس المسائل الفقهية المدروسة. 

 1216 فهرس الموضوعات .
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