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 :فهرس ادلصادر وادلراجع -أوالً 

 

 برواية حفص عن عاصم. القرآن الكرمي

 كتب التفسري:

هػػ  )الناشػر: رار نػحنوف 1393التحرير كالتنوير، دمحم الطاهر بن دمحم بن عاشور التونسٌي )املتػو::  - 1
 ـ .1997س، الطبعة: بدكف طبعة، تون -للنشر كالتوزيع 

ق  )الناشػػر: 774أبػػو الفػػداا إلاع ػػم بػػن عريػػر بػػن  )ػػا الد شػػآٌي )املتػػو::  تفسػػا الآػػرلف الع ػػ  ، - 2
 ـ، حتآ ق: نا ي بن دمحم نال ة .1999 -هػ 1420الرايض، الطبعة: ال)ان ة،  -رار ط بة 

هػػ  )الناشػر:  سنسػة 310ر الطػيٌم )املتػو:: جا ع الب اف يف أتكيم الآػرلف، أبػو جعفػر دمحم بػن جريػ - 3
 ـ، حتآ ق: أمحد دمحم شا ر .2000 -هػ 1420الرنالة، الطبعة: األكىل، 

هػػػػ  )الناشػػػر: رار عػػػا  671أبػػػو عبػػػد   دمحم بػػػن أمحػػػد الآػػػرطٌ  )املتػػػو::  اجلػػػا ع ألم ػػػاـ الآػػػرلف، - 4
 آ ق: هشاـ لا الباارم .ـ، حت2003 -هػ  1423الرايض، الطبعة: بدكف طبعة،  -ال تب 

أبػو دمحم عبػد ا ػق بػن  الػب بػن عبػد الػرمحن بػن  ،احملرر الوج ز يف تفسا ال تاب العزيز - 5
باكت،  - العلري ة ال تب رار: )الناشر هػ 542: ننة تويفمتاـ بن عط ة األندلسي احملاريب )

  .دمحمعبد السالـ عبد الشايف ـ، حتآ ق: 2001 –ق 1422 األكىل،: الطبعة
هػػػ  606 فػػات ا الب ػػب ت التفسػػا ال بػػا، أبػػو عبػػد   باػػر الػػدين دمحم بػػن عريػػر الػػرازٌم )املتػػو::  - 6

 ـ .2000 -هػ 1421باكت، الطبعة : األكىل،  -)الناشر: رار ال تب العلري ة 

 كتب احلديث واألثر:

بػاكت،  -هػػ  )الناشػر: رار البشػا ر 255السنن، أبو دمحم عبد   بن عبد الرمحن الدار ٌي )املتػو::  - 7
 ـ، حتآ ق: نب م هاش  البريرم .2013 -هػ 1434الطبعة: األكىل، 

هػػ  273السنن، أبو عبد  دمحم بن يزيد الآىزكييٌن، املعركؼ اببن  اجه، ك اجه لآػبه ألب ػه )املتػو::  - 8
 بسار عبد الباقي .)الناشر: رار الف ر، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: دمحم 
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ًجٍستايٌن )املتو::  - 9 بػاكت،  -هػ  )الناشر: رار الف ػر275السنن، أبو راكر نل رياف بن األشعث السًٌ
 الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: دمحم حم ي الدين عبد ا ري د .

اا  الػػػػػ اث  ق  )الناشػػػػػر: رار إم ػػػػػ279السػػػػػنن، أبػػػػػو ع سػػػػػم دمحم بػػػػػن ع سػػػػػم ال  ػػػػػ ٌم )املتػػػػػويف:  - 10
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: أمحد دمحم شا ر كلخرين .  -العريب

 -)الناشػػػر:  سنسػػػة الرنػػػالة   ق  385السػػػنن، أبػػػو ا سػػػن علػػػي بػػػن عريػػػر الػػػدارقطيٌن )املتػػػو::  - 11
/ عبػد ـ، حتآ ػق: شػع ب األرنػسكط/ مسػن عبػد املػنع  شػل 2004 -هػ 1424باكت، الطبعة: األكىل، 

 اللط ف مرز  / أمحد برهـو .

هػػػػ  )الناشػػػر: ئلػػػس را ػػػػرة 458السػػػنن ال ػػػيل، أبػػػو ب ػػػر أمحػػػد بػػػن ا سػػػ  الب  آػػػٌي )املتػػػو::  - 12
 هػ .1344اهلند، الطبعة: األكىل،  -املعارؼ الن ا  ة 

)الناشػر: عػا  هػػ  321شرح  عاين اآلاثر، أبو جعفر أمحػد بػن دمحم، املعػركؼ ابلطحػاكم )املتػو::  - 13
 ـ، حتآ ق: دمحم زهرم النجار/ دمحم ن د جار ا ق .1994 -هػ 1414ال تب، الطبعة: األكىل، 

ق  )الناشػػػػر: رار ابػػػػن  )ػػػػا/ 256الصػػػػح ا، أبػػػػو عبػػػػد   دمحم بػػػػن إلاع ػػػػم الباػػػػارٌم )املتػػػػويف:  - 14
 الببا . ـ، حتآ ق: ر.  صطفم ريب1987 -ق 1407باكت، الطبعة: ال)ال)ة،  -ال ريا ة 

ق  )الناشػػػػر: رار إم ػػػػاا 261الصػػػػح ا، أبػػػػو ا سػػػػ   سػػػػل  بػػػػن ا جػػػػاج الن سػػػػابورمى )املتػػػػو::  - 15
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: دمحم بسار عبد الباقي . -ال اث العريب 

بٌػػػاف البيسػػػي - 16 )املتػػػو::  الصػػػح ا ت اامسػػػاف يف تآريػػػب حػػػح ا ابػػػن مبػػػاف، أبػػػو مػػػا  دمحم بػػػن مى
 -هػػػ  )الناشػػر:  سنسػػة الرنػػالة 739هػػػ  ت األ ػػا عػػالا الػػدين علػػي بػػن بلبػػاف الفارنػػي )املتػػو:: 354

 ـ، حتآ ق: شع ب األرنسكط .1988 -هػ 1408باكت، الطبعة: األكىل، 

ق  303أبو عبد الرمحن أمحد بن شػع ب النسػا ٌي، )املتػو::  اجملتىب  ن السنن )السنن الصبرل ، - 17
ـ، حتآ ػػػػػػق: 1986 -ق 1406ملػػػػػػب، الطبعػػػػػػة ال)ان ػػػػػػة،  -الناشػػػػػػر:   تػػػػػػب املطبوعػػػػػػات اانػػػػػػال  ة )

 عبدالفتاح أبو  دة . 

املسػػتدرؾ علػػم الصػػح ح ، أبػػو عبػػد   دمحم بػػن عبػػد   الن سػػابورٌم، املعػػركؼ اب ػػا   )املتػػو::  - 18
ـ، حتآ ػػػػػق: 1990 -هػػػػػػ 1411بػػػػػاكت، الطبعػػػػػة: األكىل،  -هػػػػػػ  )الناشػػػػػر: رار ال تػػػػػب العلري ػػػػػة 405

  صطفم عبد الآارر عطا .
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 صػػػر،  -هػػػػ  )الناشػػػر: رار هجػػػر 204املسػػػند، أبػػػو راكر نػػػل رياف بػػػن راكر الط السػػػي )املتػػػو::  - 19
 ـ، حتآ ق: ر. دمحم بن عبد احملسن ال  ي .1999 -هػ 1419الطبعة: األكىل، 

 هػ  )الناشر:  سنسة الرنالة، 241 )املتو:: املسند، أبو عبد   أمحد بن دمحم بن منبم الش باينٌ  - 20

ـ، حتآ ػػػق: شػػػع ب األرنػػػسكط/ عػػػارؿ  رشػػػد كلخػػػركف، إشػػػراؼ: ر. 2001 -هػػػػ 1421الطبعػػػة: األكىل، 
 عبد   بن عبد احملسن ال  ي .

ـ ق  )الناشػر:   تبػة العلػو 292املسند ت البحر الزٌخار، أبو ب ر أمحد بن عريرك البػىػزاار، )املتػو::  - 21
ـ ، حتآ ػػق: حمفػػوظ الػػرمحن 2009ـ، كانت ػػ  1988املدينػػة املنػػورة، الطبعػػة: األكىل، )بػػدأت  -كا  ػػ  

 زين  / عارؿ بن نعد/ عبد اخلالق الشابعي .

 -هػ  )الناشػر: امل تػب اانػال ي 211املصنف، أبو ب ر عبد الرزاؽ بن ذناـ الصنعايٌن )املتو::  - 22
 ق، حتآ ق : مب ب الرمحن األع ريي .1403باكت، الطبعة: ال)ان ة، 

-هػػػػ  )الناشػػػر:   تبػػػة الرشػػػد 235املصػػػنف، أبػػػو ب ػػػر عبػػػد   بػػػن دمحم بػػػن أيب شػػػ بة )املتػػػو::  - 23
 ق، حتآ ق:  رياؿ يونف ا وت .1409الرايض، الطبعة األكىل، 

جػػدة/  -ار الآبلػػة هػػػ  )الناشػػر: ر235  بػػن دمحم بػػن أيب شػػ بة )املتػػو::املصػػنف، أبػػو ب ػػر عبػػد   - 24
 ـ، حتآ ق: دمحم عوا ة .2010 -هػ 1431باكت، الطبعة: األكىل،  - سنسة علـو الآرلف 

 -ق  )الناشػر: رار ا ػر   360املعج  األكنط، أبو الآان  نل رياف بن أمحد الطيايٌن )املتػو::  - 25
 عبد احملسن ا س ين .الآاهرة، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: طارؽ بن عوض  / 

ق  )الناشػػر :   تبػػة العلػػـو 360أبػػو الآانػػ  نػػل رياف بػػن أمحػػد الطػػيايٌن )املتػػو::  املعجػػ  ال بػػا، - 26
 ـ، حتآ ق: محدم بن عبداجمل د السلفي . 1983 –ق 1404املوحم، الطبعة: ال)ان ة،  -كا    

ٌشػػي  املنتاػػب  ػػن  سػػند عبػػد بػػن مح ػػد، أبػػو دمحم عبػػد ا ري ػػد بػػن - 27 ٌسػػي، كيآػػاؿ لػػه: ال ى مح ػػد ال ى
 -هػػػػػػػ 1423الػػػػػػرايض، الطبعػػػػػػة: ال)ان ػػػػػػة  -ق  )الناشػػػػػػر: رار بلنسػػػػػػ ة 249ابلشػػػػػػ  املعجريػػػػػػة )املتػػػػػػو:: 

 ـ، حتآ ق: الش خ  صطفم العدكم .2002

ق  179)ركايػػػة زنػػػىي بػػػن زنػػػىي الل )ػػػٌي  أبػػػو عبػػػد    الػػػ: بػػػن أنػػػس األٍحػػػبحٌي )املتػػػو::  املوطػػػ  - 28
الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة، بػػػدكف اتريػػػخ، حتآ ػػػق: دمحم بػػػسار عبػػػد   صػػػر، -ار إم ػػػاا الػػػ اث العػػػريب )الناشػػػر: ر
 الباقي .
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األٍحػػػػبحي  )ركايػػػػة دمحم بػػػػن ا سػػػػن الشػػػػ بايٌن ت  وطػػػػ  دمحم  أبػػػػو عبػػػػد    الػػػػ: بػػػػن أنػػػػس املوطػػػػ  - 29
حتآ ػق: ر. تآػي ـ، 1991 -هػ 1413ر شق، الطبعة: األكىل  -ق  )الناشر:  رار الآل  179)املتو:: 

 الدين الندكم .

 كتب شروح احلديث:

االنػػت  ار اجلػػا ع ملػػ اهب بآ ػػاا األ صػػػار، أبػػو عريػػر يونػػف بػػن عبػػػد   بػػن دمحم بػػن عبػػد الػػػي  - 30
 -ق1421بػػػػػػػاكت، الطبعػػػػػػػة: األكىل،  -هػػػػػػػػ  )الناشػػػػػػػر: رار ال تػػػػػػػب العلري ػػػػػػػة 463الآػػػػػػػرطٌ  )املتػػػػػػػو:: 

 ي  عوض .ـ، حتآ ق: نا  دمحم عطا/ دمحم عل2000

إم ػػاـ اام ػػػاـ شػػػرح عريػػػدة األم ػػػاـ، أبػػػو الفػػػتا دمحم بػػػن علػػػي الآشػػػام، املعػػػركؼ اببػػػن رق ػػػق  - 31
ـ، 2005 -هػػػػ 1426هػػػػ  )الناشػػػر:  سنسػػػة الرنػػػالة، الطبعػػػة : الطبعػػػة: األكىل، 702الع ػػػد )املتػػػو:: 

 حتآ ق:  صطفم ش خ  صطفم/  دثر نندس .
ق  )الناشػر: رار 544فضم ع ػاض بػن  ونػم السػبٌي )املتػو:: إ رياؿ املعل  بفوا د  سل ، أبو ال - 32

 ـ . 1998 -هػ  1419الوباا،  صر، الطبعة: األكىل، 

التري  ػػػد ملػػػا يف املوطػػػ   ػػػن املعػػػاين كاألنػػػان د، أبػػػو عريػػػر يونػػػف بػػػن عبػػػد   بػػػن دمحم بػػػن عبػػػد الػػػي  - 33
املبػػرب، الطبعػػة: بػػدكف،  -ف اانػػال  ة هػػػ  )الناشػػر: كزارة عريػػـو األكقػاؼ كالشػػسك 463الآػرطٌ  )املتػػو:: 

 هػ، حتآ ق:  صطفم بن أمحد العلوم/ دمحم عبد ال با الب رم .1387

هػػػ  )الناشػػر: 1182التػاٍنػًوير شػػرح اجلػػا ع الصػػبا، أبػػو إبػػراه   دمحم بػػن إلاع ػػم الصػػنعاين )املتػػو::  - 34
ػػػد ـ، 2011 -ق 1432الػػرايض، الطبعػػة: األكىل،  -  تبػػة رار السػػالـ  ػػد إنػػحاؽ حمريا حتآ ػػق: ر. حمريا

 إبراه   .
ػٍندٌم )املتػو::  - 35 هػػ  1138ماش ة السندم علم ننن النسا ي، أبو ا سن دمحم بن عبد اهلارم السًٌ

 ـ .1986 -ق1406ملب، الطبعة: ال)ان ة،  -)الناشر:   تب املطبوعات اانال  ة 

ق  )الناشػر: 1182بن إلاع ػم الصػنعاين )املتػو:: نبم السالـ شرح بلوغ املراـ، أبو إبراه   دمحم  - 36
 عىرٌياف، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -رار الفرقاف 

هػػ  )الناشػر:   تبػة ال)آابػة 1122شرح املوطػ ، أبػو عبػد   دمحم بػن عبػد البػاقي الزرقػايٌن )املتػو::  - 37
 : طه عبد الرؤكؼ نعد .ـ، حتآ ق2003 -هػ 1424الآاهرة، الطبعة: األكىل،  -الدين ة 
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الشػػػايف يف شػػػرح  سػػػند الشػػػابعي، أبػػػو السػػػعارات املبػػػارؾ بػػػن دمحم اجلػػػزرم، املعػػػركؼ اببػػػن األثػػػا  - 38
ـ،  حتآ ػق: 2005 -هػػ 1426الرايض، الطبعػة:  األك،،  -ق  )الناشر:   ى تىبةى  الرٍُّشًد 606)املتو:: 

نر بن إبراه   .  أمحد بن نل رياف / أيب مت   ايى

أبػػػو ب ػػػر دمحم بػػػن عبػػػد   ااشػػػب لٌي، املعػػػركؼ اببػػػن  عارضػػػة األمػػػوحم بشػػػرح حػػػح ا ال  ػػػ م، - 39
 -ق1418بػػػػػػػػاكت، الطبعػػػػػػػػة: األكىل،  -هػػػػػػػػػ  )الناشػػػػػػػػر: رار ال تػػػػػػػػب العلري ػػػػػػػػة 543العػػػػػػػػريب )املتػػػػػػػػو:: 

 ـ .1997

اشػػر: رار إم ػػاا هػػػ  )الن855عريػػدة الآػػارم، أبػػو دمحم بػػدر الػػدين حمريػػور بػػن أمحػػد الع ػػيٌن )املتػػو::  - 40
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -ال اث العريب 

بػػػػتا البػػػػارم شػػػػرح حػػػػح ا الباػػػػارم، أبػػػػو الفضػػػػم أمحػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن دمحم بػػػػن أمحػػػػد بػػػػن مجػػػػر  - 41
 ق .1379باكت، الطبعة: بدكف طبعة،  -هػ  )الناشر: رار املعربة 852العسآاليٌن )املتو:: 

أبو ب ر دمحم بن عبػد    ااشػب لٌي،  املعػركؼ  اببػن العػريب   ال: بن أنس، الآبس يف شرح  وط  - 42
ـ، حتآ ػػق: ر. دمحم 1992بػػاكت، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػ  )الناشػػر: رار البػػرب اانػػال ي 543)املتػػو:: 

 عبد   كلد  رمي .

، املعػركؼ اببػن قػيٍرقيػوؿ  طالًع األنوار علم ححاح اآلاثر، أبػو إنػحاؽ إبػراه   بػن يونػف الػوهراينٌ  - 43
هػػػ 1433ركلػػة قطػػر، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػ  )الناشػػر: كزارة األكقػػاؼ كالشػػسكف اانػػال  ة 569)املتػػو:: 

 ـ، حتآ ق: رار الفالح للبحث العلريي كحتآ ق ال اث .2012 -

طٌػايب )املتػو::  عا  السنن، أبو نل رياف محد بن دمحم بن إبراه   بػن اخلطػاب البسػٌي، املعػركؼ ابخل - 44
 ـ .1932 -هػ 1351ملب، الطبعة: األكىل،  -هػ  )الناشر: املطبعة العلري ة 388

ق  656اٍلرييٍفً  ي ملا أىٍش ىم  ن تلا ص  تاب  سل ، أبو العباس أمحد بػن عريػر الآػرطٌ  )املتػو::  - 45
طبعػػػػػة: األكىل، ر شػػػػػق/ بػػػػػاكت، ال –ر شػػػػػق/ بػػػػػاكت، رار ال لػػػػػ  الط ػػػػػب  -)الناشػػػػػر: رار ابػػػػػن  )ػػػػػا 

 ـ، حتآ ق: حمي الدين ريب  ستو كلخرين .1996 -ق 1417
ق  )الناشػػر: 474املنتآػم شػػرح املوطػػ ، أبػو الول ػػد نػػل رياف بػن خلػػف البػػاجي األندلسػٌي )املتػػو::  - 46

الطبعة: ال)ان ة، بدكف اتريخ  كهي  صػورة علػم النسػاة الػي نشػر ا:  -الآاهرة  -رار ال تاب اانال ي 
 هػ .1332 صر، الطبعة: األكىل،  -ة السعارة ) طبع



249 
 

 املن اج شرح حح ا  سل  بن ا جاج، أبو ز راي حم ي الدين  زنىي  بن  شرؼ  النوكٌم )املتو::  - 47
 ق .1392باكت، الطبعة: ال)ان ة،  -هػ  )الناشر: رار إم اا ال اث العريب 676

 كتب مصطلح احلديث:

 -ق 1377ر علـو ا ديث، أبػو األشػباؿ أمحػد دمحم شػا ر )املتػو:: الباعث ا ) ث شرح اختصا - 48
ـ، حتآ ػق: علػي بػن 1996 -هػػ 1417الػرايض، الطبعػة: األكىل،  -ـ  )الناشر:   تبة املعػارؼ 1958

 مسن عبد ا ري د .

يف شػرح تآريػب النػواكم، جػالؿ الػدين عبػد الػرمحن بػن أيب ب ػر السػ وطٌي )املتػو::  تدريب الراكم - 49
 هػ  )الناشر: رار ط بة، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: أيب قت بة ن ر دمحم الفاراييب .911

هػػػ  )الناشػػر: كزارة الشػػسكف 902بػػتا املب ػػث، أبػػو اخلػػا دمحم بػػن عبػػد الػػرمحن السػػااكٌم )املتػػو::  - 50
آ ػػػق: علػػػي مسػػػ  ـ، حت2010 -هػػػػ 1431السػػػعورية، الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة،  -اانػػػال  ة كاألكقػػػاؼ 

 علي . 

قواعػػػد التحػػػديث  ػػػن بنػػػوف  صػػػطلا ا ػػػديث، دمحم دػػػاؿ الػػػدين بػػػن دمحم نػػػع د الآػػػالٌي )املتػػػو::  - 51
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -ـ  )الناشر: رار ال تب العلري ة 1912 -ق 1332

ر شػػػػق،  -اشػػػػر: رار الف ػػػػر  ػػػػن ن النآػػػػد يف علػػػػـو ا ػػػػديث، نػػػػور الػػػػدين دمحم عػػػػ  ) عاحػػػػر  )الن - 52
 ـ .1997-هػ 1418الطبعة: ال)ال)ة، 

نزهػة الن ػر، أبػو الفضػم أمحػد بػن علػي بػن دمحم بػن أمحػد بػن  -خنبة الف ػر يف  صػطلا أهػم األثػر  - 53
 -ق1421ر شػػػق، الطبعػػػة: ال)ال)ػػػػة،  –ق  )الناشػػػر:  طبعػػػة الصػػػباح 852مجػػػر العسػػػآاليٌن )املتػػػو:: 

  ع  .ـ، حتآ ق: نور الدين دمحم2000

نزهػػة الن ػػر يف توضػػ ا خنبػػة الف ػػر يف  صػػطلا أهػػم األثػػر، أبػػو الفضػػم أمحػػد بػػن علػػي بػػن دمحم بػػن  - 54
ر شػػػػػق، الطبعػػػػػة: ال)ال)ػػػػػة،  -  )الناشػػػػػر:  طبعػػػػػة الصػػػػػباح 852أمحػػػػػد بػػػػػن مجػػػػػر العسػػػػػآاليٌن )املتػػػػػو:: 

 ـ، حتآ ق: نور الدين دمحم ع  .2000 -هػ1421

ح، أبو الفضم أمحد بن علي بػن دمحم بػن أمحػد بػن مجػر العسػآاليٌن الن   علم  تاب ابن الصال - 55
املدينػػة املنػػورة، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػ  )الناشػػر: عريػػارة البحػػث العلريػػي ابجلا عػػة اانػػال  ة 852)املتػػو:: 
 رب ع بن هارم عريا املدخلي . ر. ـ، حتآ ق:1984 -هػ 1404
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ن الػػدين دمحم  املػػدعو بعبػػد الػػرؤكؼ بػػن اتج العػػرب  ال واق ػػ  كالػػدرر يف شػػرح خنبػػة ابػػن مجػػر، زيػػ - 56
ـ، 1999الػرايض،  الطبعػة: األكىل،  -هػ   )الناشر:    تبة  الرشػد 1031اٍلريينىاًكٌم  الآاهرٌم  )املتو:: 
 حتآ ق: املرتضي الزين أمحد .

 كتب ختريج احلديث:

ـ  1999 -ق 1420يٌن )املتػػػو:: إركاا البل ػػػم يف جػػػرين  نػػػار السػػػب م، دمحم لحػػػر الػػػدين األلبػػػا - 57
 ـ .1985 –ق 1405باكت، الطبعة: ال)ان ة،  -)الناشر: امل تب اانال ي 

أبػػػو مفػػػص عريػػػر بػػػن علػػػي،  البػػػدر املنػػػا يف جػػػرين األماريػػػث كاألاثر الواقعػػػة يف الشػػػرح ال بػػػا، - 58
الػرايض، الطبعػة: األكىل،  -وزيػع ق  )الناشػر : رار اهلجػرة للنشػر كالت804املعركؼ اببن اٍلرييلىٌآػن )املتػو:: 

 ـ، حتآ ق:  صطفم أبو الب ط / عبد  بن نل رياف / اينر بن  رياؿ .2004 -هػ 1425

ق  742حتفػػػة األشػػػراؼ اعربػػػة األطػػػراؼ، أبػػػو ا جػػػاج يونػػػف بػػػن عبػػػد الػػػرمحن اٍلرًيػػػٌزٌم )املتػػػو::  - 59
ـ، 1983 -هػػػػ1403لطبعػػػة: ال)ان ػػػة: بػػػاكت، ا -اهلنػػػد / امل تػػػب اانػػػال ي  -)الناشػػػر: الػػػدار الآٌ ريػػػة 

 حتآ ق: عبد الصريد شرؼ الدين .

التري  ز يف تلا ص جرين أماريث شرح الوج ز )التلاػ ص ا بػا ، أبػو الفضػم أمحػد بػن علػي بػن  - 60
هػػػػػ  )الناشػػػػر: رار أضػػػػواا السػػػػلف، الطبعػػػػة: األكىل، 852دمحم بػػػػن أمحػػػػد بػػػػن مجػػػػر العسػػػػآاليٌن )املتػػػػو:: 

 آ ق: دمحم ال)اين بن عرير بن  ونم .ـ، حت2007 -هػ 1428

ـ   )اجمللػد 1999 -ق 1420نلسلة األماريث الصػح حة، دمحم لحػر الػدين األلبػايٌن )املتػو::  - 61
 ـ .1995 -هػ 1415الرايض، الطبعة: األكىل،  -ال)اين، الناشر: رار املعارؼ 

ـ  )اجمللػػد 1999 -ق 1420: نلسػػلة األماريػػث الصػػح حة، دمحم لحػػر الػػدين األلبػػاين )املتػػو: - 62
 ـ .1991 –ق 1412الرايض، الطبعة: األكىل،  -اخلا س، الناشر: رار املعارؼ 

ـ  )اجمللػػد 1999 -ق 1420نلسػػلة األماريػػث الصػػح حة، دمحم لحػػر الػػدين األلبػػاين )املتػػو::  - 63
 ـ .1996 -هػ 1416الرايض، الطبعة: األكىل،  -السارس، الناشر: رار املعارؼ 

ـ  )اجمللػػد 1999 -ق 1420نلسػػلة األماريػػث الضػػع فة، دمحم لحػػر الػػدين األلبػػايٌن  )املتػػو::  - 64
 ـ .1988 -ق 1408الرايض، الطبعة: ال)ان ة،  -ال)الث، الناشر: رار املعارؼ 

 ـ   )اجمللد 1999 -ق 1420نلسلة األماريث الضع فة، دمحم  لحر الدين  األلباين )املتو::  - 65
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 ـ .1992 -هػ 1412الرايض، الطبعة: األكىل،  -الناشر: رار املعارؼ  العاشر،

ق   )الناشػر: رار 807ئريع الزكا د ك نبع الفوا د، نور الدين علي بػن أيب ب ػر اهل )ريػٌي )املتػو::  - 66
 هػ .1412باكت، الطبعة: بدكف طبعة،  -الف ر 

ق  )الناشػػر: 762ن يونػػف الزٌيٍػلىعػػٌي )املتػػو:: نصػػب الرايػػة ألماريػػث اهلدايػػة، أبػػو دمحم عبػػد   بػػ - 67
ـ، 1997 -هػػ 1418جػدة، الطبعػة : األكىل،  -بػاكت/ رار الآبلػة لل)آابػة اانػال  ة - سنسػة الػرايف 

 حتآ ق: دمحم عٌوا ة . 

 واجلرح والتعديل:والطبقات كتب الرجال 

بػػػػن إبػػػػراه   اجلٍىٍوزىقػػػػايٌن )املتػػػػو::  ا سػػػػ   أبػػػػو عبػػػػد   األابط ػػػػم كاملنػػػػا ا كالصػػػػحاح كاملشػػػػاها، - 68
اهلنػػػػد، الطبعػػػػة:  -الػػػػرايض/  سنسػػػػة رار الػػػػدعوة التعل ري ػػػػة اخلايػػػػة  -هػػػػػ  )الناشػػػػر: رار الصُّػػػػريىٍ عي 543
 ـ، حتآ ق: ر. عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوا ي .2002 -هػ 1422الرابعة، 
ق  )الناشػػر: را ػػرة املعػػارؼ 256اػػارٌم )املتػػويف: التػػاريخ ال بػػا، أبػػو عبػػد   دمحم بػػن إلاع ػػم الب - 69

حتػػػ   راقبػػػة: دمحم عبػػػد املع ػػػد  بعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة، بػػػدكف اتريػػػخ، طبػػػعم ػػػدر لابر الػػػد ن، الط -الع)ريان ػػػة 
 خاف .
 )تػػويف نػػػنة:أبػػو الفضػػػم الآاضػػي ع ػػػاض بػػن  ونػػم ال حصػػػ  ، ترت ػػب املػػدارؾ كتآريػػػب املسػػال: - 70
ـ، حتآ ػػق: ئريوعػػة  ػػن 1983 - 1965األكىل، : املبػػرب، الطبعػػة - بضػػالة  طبعػػة: )الناشػػرهػػػ  544

 احملآآ  .
تآريػػػب الت ػػػ يب، أبػػػو الفضػػػم أمحػػػد بػػػن علػػػي بػػػن دمحم بػػػن أمحػػػد بػػػن مجػػػر العسػػػآاليٌن )املتػػػو::  - 71
 ـ، حتآ ق: دمحم عوا ة .1986 –ق 1406نوراي، الطبعة: األكىل،  -هػ  )الناشر: رار الرش د 852
يب، أبػػػو الفضػػػم أمحػػػد بػػػن علػػػي بػػػن دمحم بػػػن أمحػػػد بػػػن مجػػػر العسػػػآاليٌن )املتػػػو::  ػػػ يب الت ػػػ  - 72
 هػ .1326اهلند، الطبعة: األكىل،  -هػ  )الناشر:  طبعة را رة املعارؼ الن ا  ة 852
هػػ  )الناشػر:  سنسػة 742  يب ال ريػاؿ، أبػو ا جػاج يونػف بػن عبػد الػرمحن اٍلرًيػٌزٌم )املتػو::  - 73

 ـ، حتآ ق: ر. بشار عوار  عركؼ .1980-ق 1400الطبعة: األكىل،  باكت، -الرنالة 
هػػػ  241اجلػػا ع يف العلػػم ك عربػػة الرجػػاؿ، أبػػو عبػػد   أمحػػد بػػن دمحم بػػن منبػػم الشػػ بايٌن )املتػػو::  - 74

ـ، حتآ ػق: 1988 -هػػ 1408اهلنػد، الطبعػة: األكىل،  -)ركايػة: املػٌركحم ك ػا)  )الناشػر: الػدار السػلف ة 
 م   بن دمحم عباس .ر. كح
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هػػ  327اجلرح كالتعديم، أبو دمحم عبد الرمحن بػن أيب مػا  دمحم بػن إرريػس الػرازٌم )املتػو::  - 75
ـ ) صػورة عػن 1952 -ق 1271بػاكت، الطبعػة: األكىل،  -)الناشر: رار إم اا الػ اث العػريب 
 اهلند . -طبعة ئلس را رة املعارؼ الع)ريان ة 

أبو الفضم أمحد بػن علػي بػن دمحم بػن أمحػد بػن مجػر  نة يف أع اف املا ة ال)ا نة،الدرر ال ا  - 76
اهلنػػػد، الطبعػػػة: ال)ان ػػػة،  -هػػػػ  )الناشػػػر: ئلػػػس را ػػػرة املعػػػارؼ الع)ريان ػػػة 852العسػػػآاليٌن )املتػػػو:: 

 ـ،  راقبة: دمحم عبد املع د ضاف .1972 -هػ 1392
 تػويف بن دمحم بن عرير بن علي ابن نا  لخلوؼ )دمحم، شجرة النور الز  ة يف طبآات املال  ة - 77
  .ـ2003 -هػ 1424الطبعة: األكىل، باكت،  - الناشر: رار ال تب العلري ة) هػ 1360: ننة
شرح علم ال   م، أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، املعركؼ اببن رجػب ا نبلػٌي  - 78

ـ، حتآ ق: 1987 -هػ 1407كىل، رقاا، الطبعة: األالز  -هػ  )الناشر:   تبة املنار 795)املتو:: 
 ذناـ عبد الرم   نع د . ر.
ق  )الناشػػػر: رار 322الضػػػعفاا ال بػػػا، أبػػػو جعفػػػر دمحم بػػػن عريػػػرك بػػػن العيآ لػػػٌي )املتػػػو::  - 79

ـ، حتآ ػػػػق: عبػػػػد املعطػػػػي أ ػػػػ  1984 -هػػػػػ 1404بػػػػاكت، الطبعػػػػة: األكىل،  -امل تبػػػػة العلري ػػػػة 
 قلعجي .

ق  )الناشػر: ئلػة 385كامل ك ػوف، أبػو ا سػن علػي بػن عريػر الػدارقطيٌن )املتػو::  الضعفاا – 80
، 60هػػػػ/ العػػػدر 1403، رجػػػب/ شػػػعباف/ ر ضػػػاف 59اجلا عػػػة اانػػػال  ة ابملدينػػػة املنػػػورة، العػػػدر 

هػػػ، حتآ ػػق: ر. عبػػد الػػرم   دمحم الآشػػآرم . تتػػرق   ال تػػاب 1403شػػواؿ/ حك الآعػػدة/ حك ا جػػة 
 اجمللة [. وابق للريطبوع )

ق  526طبآػػػػات ا نابلػػػػة، أبػػػػو ا سػػػػ  دمحم بػػػػن دمحم، املعػػػػركؼ اببػػػػن أيب يػىٍعلػػػػم )املتػػػػو::  - 81
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ، حتآ ق: دمحم ما د الفآي . -)الناشر: رار املعربة 

: نػػنة تػػو:) السػػب ي الػػدين تآػػي بػػن الوهػػاب عبػػد الػػدين اتج ال ػػيل، الشػػابع ة طبآػػات - 82
 حمريػػور. ر: حتآ ػػق هػػػ،1413 ال)ان ػػة،: الطبعػػة كالتوزيػػع، كالنشػػر للطباعػػة هجػػر: الناشػػر  )هػػػ771
  .ا لو دمحم الفتاح عبد. ر الطنامي دمحم
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هػػ  )الناشػر: 327علم ا ديث، أبو دمحم عبد الرمحن بن أيب ما  دمحم بن إرريػس الػرازٌم )املتػو::  - 83
 حتآ ق: بريق  ن البام)  إبشراؼ ـ،2006 -هػ 1427بعة: األكىل، الرايض، الط - طابع ا ري ضي 

 كعناية ر. نعد بن عبد   ا ري د/ ر. خالد بن عبد الرمحن اجلريسي .
ق   )الناشػػػػر: عػػػا  ال تػػػػب/ 279العلػػػم ال بػػػا، أبػػػػو ع سػػػم دمحم بػػػػن ع سػػػم ال  ػػػػ ٌم )املتػػػويف:  - 84

هػػػػ، حتآ ػػػق: حػػػبحي السػػػا را ي/ أبػػػو املعػػػاطي 1409ىل، بػػػاكت، الطبعػػػة: األك  -  تبػػػة الن ضػػػة العرب ػػػة 
 النورم/ حمريور خل م الصع دم .

ق  385أبػػػػو ا سػػػػن علػػػػي بػػػػن عريػػػػر الػػػػدارقطيٌن )املتػػػػو::  العلػػػػم الػػػػواررة يف األماريػػػػث النبويػػػػة، - 85
ـ حتآ ػػػػق: ر. حمفػػػػوظ الػػػػرمحن زيػػػػن 1985 -هػػػػػ 1405الػػػػرايض، الطبعػػػػة: األكىل،  -)الناشػػػػر: رار ط بػػػػة 

.   
هػػ  )ركايػة ابنػه 241العلم ك عربػة الرجػاؿ، أبػو عبػد   أمحػد بػن دمحم بػن منبػم الشػ بايٌن )املتػو::  - 86

ـ، حتآ ػػق: ر. كىًحػػيُّ   2001 -ق 1422الػػرايض، الطبعػػة: ال)ان ػػة،  -عبػػد    )الناشػػر: رار اخلػػاين 
 دمحم عباس .

ػػػاينٌ )املتػػػو::  ال ا ػػػم يف ضػػػعفاا الرجػػػاؿ، أبػػػو أمحػػػد عبػػػد   بػػػن - 87 عىػػػًدٌم، كيعػػػرؼ ابلآىطاػػػاًف اجليٍرجى
ـ، حتآ ػػػػق: عػػػػارؿ 1997 -ق 1418بػػػػاكت، الطبعػػػػة: األكىل،  -هػػػػػ  )الناشػػػػر: ال تػػػػب العلري ػػػػة 365

 أمحد عبد املوجور/ علي دمحم  عوض، كشارؾ يف حتآ آه: عبد الفتاح أبو ننة .
هػػ  852أمحػد بػن مجػر العسػآاليٌن )املتػو:: لساف امل زاف، أبو الفضػم أمحػد بػن علػي بػن دمحم بػن  - 88

ـ، حتآ ػق: را ػرة 1971 -ق 1390بػاكت، الطبعػة: ال)ان ػة،  -)الناشر:  سنسة األعلريػي للريطبوعػات 
 اهلند . -املعارؼ الن ا  ة 

بٌػػػاف البيسػػػٌي )املتػػػو::  - 89 هػػػػ  354اجملػػػركم   ػػػن احملػػػدث  كالضػػػعفاا كامل ك ػػػ ، أبػػػو مػػػا  دمحم بػػػن مى
 هػ، حتآ ق: حمريور إبراه   زايد .1396ملب، الطبعة: األكىل،  -اشر: رار الوعي )الن
هػػػ  )الناشػػر: رار 748  ػػزاف االعتػػداؿ، أبػػو عبػػد   دمحم بػػن أمحػػد بػػن ع)ريػػاف الػػ هٌ  )املتػػو: :  - 90

  .ـ، حتآ ق: علي دمحم البجاكم1963 -هػ 1382باكت، الطبعة: األكىل،  -املعربة للطباعة كالنشر 
 دمحم بػن عريػر بن أمحد ا اج الفآ ه بن أمحد بن اباب أمحد العباس أبو الديباج، بتطريز االبت اج ن م - 91

: الطبعػػة البػػرب، طػػرابلس - ال اتػػب رار: الناشػػر  )هػػػ1036: نػػنة تػػو:) السػػوراين التنب ػػي الت ػػركرم
  .ةاهلرا    عبد ا ري د عبد الد تور: كتآدمي عناية ـ،2000 ال)ان ة،
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 كتب الفقه:

 :الفقه احلنفي -أ 

ق  683االخت ػػار لتعل ػػم املاتػػار، أبػػػو الفضػػم عبػػد   بػػن حمريػػػور بػػن  ػػوركر املوحػػلٌي )املتػػػو::  - 92
 -هػػػػػػ 1356الآػػػػػاهرة، الطبعػػػػػة: بػػػػػدكف طبعػػػػػة،  -) صػػػػػورة عػػػػػن النسػػػػػاة الػػػػػي نشػػػػػر ا:  طبعػػػػػة ا لػػػػػ  

 ـ .1937

دين بن إبراه   بن دمحم، املعركؼ اببن جن   املصػرم )املتػو:: البحر الرا ق شرح  نز الدقا ق، زين ال - 93
 هػ  )الناشر: رار ال تاب اانال ي، الطبعة: ال)ان ة، بدكف اتريخ .970

هػػ  587بدا ع الصنا ع يف ترت ػب الشػرا ع، عػالا الػدين أبػو ب ػر بػن  سػعور ال انػايٌن، )املتػو::  - 94
 ـ .1986 -هػ 1406ل)ان ة، )الناشر: رار ال تب العلري ة، الطبعة: ا

ق  )الناشػػر: رار 855البنايػػة شػػرح اهلدايػػة، أبػػو دمحم بػػدر الػػدين حمريػػور بػػن أمحػػد الع ػػيٌن )املتػػو::  - 95
 ـ .2000 -هػ 1420باكت، الطبعة: األكىل،  -ال تب العلري ة 

ػٍلً ٌ، باػر الػدين - 96 الزٌيٍػلىعػٌي )املتػو::  ع)ريػاف بػن علػي تب   ا آا ق شرح  نز الدقا ق  ػع ماشػ ة الشًٌ
بػػوالؽ، الآػػاهرة، الطبعػػة: األكىل،  -ق  ) صػػورة عػػن النسػػاة الػػي نشػػر ا: املطبعػػة ال ػػيل األ ايػػة 743
 هػ .1313

الػػدر املاتػػار  ػػع ماشػػ ة ابػػن عابػػدين: رر احملتػػار، دمحم بػػن علػػي بػػن دمحم اً ٍصػػيٌن، املعػػركؼ بعػػالا  - 97
 -هػػػػػ 1412بػػػػاكت، الطبعػػػػة: ال)ان ػػػػة،  -هػػػػػ  )الناشػػػػر: رار الف ػػػػر 1088الػػػػدين ا ٍىٍصػػػػ ىًفٌي )املتػػػػو:: 

 ـ  .1992

 الفقه ادلالكي: -ب 

إرشار الٌسال: إىل أىشرؼ املسال: يف بآه اا اـ  ال:، أبو زيد )أك أبػو دمحم  عبػد الػرمحن بػن دمحم  - 98
 -يب ا لػ  كأكالر) ق  )الناشػر: شػر ة   تبػة ك طبعػة  صػطفم البػا732بن عس ر الببدارم، )املتو:: ا

  صر، الطبعة: ال)ال)ة، بدكف اتريخ .
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ااشػػراؼ علػػم ن ػػ   سػػا م اخلػػالؼ، الآاضػػي أبػػو دمحم عبػػد الوهػػاب بػػن علػػي الببػػدارٌم املتػػو::  - 99
، الطبعة: األكىل، 422  ـ، حتآ ق: ا ب ب بن طاهر .1999 -ق 1420ق  )الناشر: رار ابن مـز

د دمحم بػػن أمحػػد بػػن دمحم بػػن أمحػػد بػػن رشػػد الآػػرط ، الشػػ ا اببػػن رشػػد بدايػػة اجملت ػػد، أبػػو الول ػػ - 100
، الطبعة: األكىل، 595ا ف د )املتو::   ـ .1999 -ق 1420هػ  )الناشر: رار ابن مـز

 رار )الناشر:   هػ 520)املتو::   الب اف كالتحص م، أبو الول د دمحم بن أمحد بن رشد الآرط ٌ  - 101

 ـ، حتآ ق: دمحم مجي كلخرين .    1988 -هػ 1408كت، الطبعة: ال)ان ة، با  -البرب اانال ي 

التاج كاا ل م ملاتصر خل ػم، أبػو عبػد   دمحم بػن يونػف العبػدرٌم البرلطػٌي، املعػركؼ ابملػواؽ  - 102
 ـ .      1994 -ق1416باكت، الطبعة: األكىل،  -هػ  )الناشر: رار ال تب العلري ة 897)املتو:: 

ق  )الناشػػر: كزارة األكقػػاؼ كالشػػسكف 478التبصػػرة، أبػػو ا سػػن علػػي بػػن دمحم الٌلٍاريػػي )املتػػو::  - 103
 ـ، حتآ ق: ر. أمحد عبد ال رمي جن ب .2011 -ق 1432قطر، الطبعة: األكىل،  -اانال  ة 

التوضػػ ا يف شػػرح املاتصػػر الفرعػػي البػػن ا اجػػب، ضػػ اا الػػدين خل ػػم بػػن إنػػحاؽ بػػن  ونػػم  - 104
ق  )الناشػػػػػػر:  ر ػػػػػػز جن بويػػػػػػه للرياطوطػػػػػػات كخد ػػػػػػة الػػػػػػ اث، الطبعػػػػػػة: األكىل، 776نػػػػػػدم )املتػػػػػػو:: اجل

 ـ، حتآ ق: ر. أمحد بن عبد ال رمي جن ب .2008 -ق 1429

هػػ  646جا ع األ  ات، أبو عريرك ع)رياف بن عرير ال ررم ، املعركؼ اببن ا اجب )املتػو::  - 105
ـ، حتآ ػػػػق: أيب عبػػػػد 2000 -ق 1421توزيػػػػع، الطبعػػػػة: ال)ان ػػػػة، )الناشػػػػر: ال ريا ػػػػة للطباعػػػػة كالنشػػػػر كال

 الرمحن األخضر األخضرم .

ماشػ ة العػدكم علػم شػرح لختصػر خل ػم للارشػي، أبػو ا سػن علػي بػن أمحػد العػدكٌم )املتػو::  - 106
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -هػ  )الناشر: رار الف ر 1189

هػػػػػ  684س شػػػػ اب الػػػػدين أمحػػػػد بػػػػن إرريػػػػس، الشػػػػ ا ابلآػػػػرايف )املتػػػػو:: الػػػػ خاة، أبػػػػو العبػػػػا - 102
 ـ، حتآ ق: دمحم مجي كلخرين .1994باكت، الطبعة: األكىل،  -)الناشر: رار البرب اانال ي

الشا م يف بآه اا اـ  الػ:، أبػو البآػاا مػراـ بػن عبػد   السػلريي الػداً ًاٌم الػدًٌٍ  ىاًطٌي، )املتػو::  - 107
 ـ .2008 -هػ1429ق  )الناشر:  ر ز جن بويه للرياطوطات كخد ة ال اث، الطبعة: األكىل، 805

ق  )رار ال تػػػب 837شػػػرح الرنػػػالة، قانػػػ  بػػػن ع سػػػم بػػػن لجػػػي التنػػػوخي الآػػػاكايٌن )املتػػػو::  - 108
 ـ، حتآ ق: أمحد بريد املزيدم .2007 -هػ 1428باكت، الطبعة: األكىل،  -العلري ة
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صػػػبا  ػػػع بلبػػػة السػػػػال: )ماشػػػ ة الصػػػاكم ، أبػػػو الي ػػػػات أمحػػػد بػػػن أمحػػػد العػػػػدكٌم، الشػػػرح ال - 109
 ق  )الناشر: رار املعارؼ، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ .1201املعركؼ ابلٌدٍررير )املتو:: 

ق  )الناشػػػر: رار 1101شػػػرح لختصػػػر خل ػػػم، أبػػػو عبػػػد   دمحم بػػػن عبػػػد   اخلرشػػػٌي )املتػػػو::  - 110
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -الف ر

ا ٌي الساٍعدٌم )املتو:: - 111  عآد اجلواهر ال)ري نة، أبو دمحم جالؿ الدين عبد   بن جن  بن شاس اجٍلي ى

ـ، حتآ ػػق: أ. 2003 -ق 1423بػػاكت، الطبعػػة: األكىل،  -ق  )الناشػػر: رار البػػرب اانػػال ي 616 
 ر. مح د بن دمحم  رير .

الفوا ػػػه الػػػدكاين علػػػػم رنػػػالة ابػػػػن أيب زيػػػد الآػػػػاكاين، شػػػ اب الػػػػدين أمحػػػد بػػػػن  ػػػا  )أك  نػػػػ     - 112
 -ق 1415بػػػػػػاكت، الطبعػػػػػػة: بػػػػػػدكف طبعػػػػػػة،  -هػػػػػػػ  )الناشػػػػػػر: رار الف ػػػػػػر 1126النٌػٍفػػػػػػراكم )املتػػػػػػو:: 

 ـ .1995

ي  واهػػب اجلل ػػم، خل ػػم بػػن إنػػحاؽ بػػن  ونػػم، ضػػ اا الػػدين اجلنػػدم املػػال  -لختصػػر خل ػػم  - 113
 ـ .1992 -هػ 1412ق  )الناشر: رار الف ر، الطبعة: ال)ال)ة، 776املصرم )املتو:: 

ػػػػٍحنوف )املتػػػػو::  - 114 ق  )الناشػػػػر: رار 240املدكنػػػة، عبػػػػد السػػػػالـ بػػػػن نػػػػع د التنػػػػوخٌي، امللآػػػػب بسى
 ـ، حتآ ق: ز راي عرياات .1994 -هػ 1415باكت، الطبعة: األكىل،  -ال تب العلري ة 

 يف الفآ ػػػػي اخلػػػػالؼ يف كأثرهػػػػا التحصػػػػ م  نػػػاهن يف الرجراجػػػػي اا ػػػػاـ عنػػػػد املدكنػػػػة ت شػػػ ال - 115
 األكىل،: الطبعػػػػػة لنػػػػػدف، – e-kutub ltd: الناشػػػػػر) ح ػػػػػار الصػػػػػبا بويضػػػػػم املػػػػػال ي، املػػػػػ هب
  .ـ2008

 نػاهني التحصػ م كنتػا ني لطػا ًف الت كيػم يف شػرح املدٌكنػػة كمػٌم  شػ ال ا، أبػو ا سػن علػي بػػن  - 116
، الطبعة: األكىل، 633د الرجراجٌي )املتو:: بعد نع   ـ .2007 -هػ1428ق  )الناشر: رار ابن مـز

دمحم بػػن أمحػػد بػػن دمحم، املعػػركؼ بًعلًٌػػ   )املتػػو::  أبػػو عبػػد    ػػنا اجلل ػػم شػػرح لختصػػر خل ػػم، - 117
 ـ .1989 -هػ 1409باكت، الطبعة: بدكف طبعة،  -هػ  )الناشر: رار الف ر 1299

 واهػػػب اجلل ػػػم يف شػػػرح لختصػػػر خل ػػػم، أبػػػو عبػػػد   دمحم بػػػن دمحم بػػػن عبػػػد الػػػرمحن الطرابلسػػػي  - 118
 -ق 1412ق  )الناشػػػػػػر: رار الف ػػػػػػر، الطبعػػػػػػة: ال)ال)ػػػػػػة، 954املبػػػػػػريب، املعػػػػػػركؼ اب طٌػػػػػػاب )املتػػػػػػو:: 

 ـ .1992
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ن الطرابلسػي املبػريب، أبو عبد   دمحم بن دمحم بػن عبػد الػرمح  واهب اجلل م لشرح لختصر اخلل م، - 119
الػػػرايض، الطبعػػػة: طبعػػػة خاحػػػة،  –هػػػػ ، )الناشػػػر : رار عػػػا  ال تػػػب 954املعػػػركؼ اب طػػػاب )املتػػػو:: 

 ـ، حتآ ق: ز راي عرياات .2003 -هػ 1423

ق  179املوطػػ  )ركايػػة زنػػىي بػػن زنػػىي الل )ػػٌي  أبػػو عبػػد    الػػ: بػػن أنػػس األٍحػػبحٌي )املتػػو::  - 120
 صػػػر، الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة، بػػػدكف اتريػػػخ، حتآ ػػػق: دمحم بػػػسار عبػػػد  -اا الػػػ اث العػػػريب )الناشػػػر: رار إم ػػػ

 الباقي .

النػػػػػوارر كالػػػػػزايرات، أبػػػػػو دمحم عبػػػػػد   بػػػػػن )أيب زيػػػػػد  عبػػػػػد الػػػػػرمحن النفػػػػػزٌم، الآػػػػػاكايٌن )املتػػػػػو::  - 121
عبػد الفتػاح دمحم  ـ، حتآ ػق: ر.1999باكت، الطبعػة: األكىل،  -ق  )الناشر: رار البرب اانال ي386

 ا لو كلخرين .

 الفقه الشافعي: -ج 

األـ، أبػػػو عبػػػد   دمحم بػػػن إرريػػػس بػػػن العبػػػاس بػػػن ع)ريػػػاف بػػػن شػػػابع بػػػن عبػػػد املطلػػػب بػػػن عبػػػد  - 122
بػػػاكت، الطبعػػػة: بػػػدكف طبعػػػة،  -ق  )الناشػػػر: رار املعربػػػة 204 نػػػاؼ املطلػػػٌ  الآرشػػػٌي امل ػػػٌي )املتػػػو:: 

 ـ .1990 -ق 1410

شػػػ ة الر لػػػي ال بػػػا علػػػم أنػػػا املطالػػػب، شػػػ اب الػػػدين أبػػػو العبػػػاس أمحػػػد بػػػن محػػػزة الراٍ لًػػػٌي ما - 123
 الآاهرة، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -ق  )الناشر: رار ال تاب اانال ي 957)املتو:: 

ق  450:: ا اكم ال با، أبو ا سن علي بن دمحم البصرٌم الببدارٌم، الشػ ا ابملػاكررم )املتػو  - 124
دمحم  ـ، حتآ ػػػػػق: علػػػػػي1999 -هػػػػػػ 1419بػػػػػاكت، الطبعػػػػػة: األكىل،  -)الناشػػػػػر: رار ال تػػػػػب العلري ػػػػػة 

 / عارؿ أمحد عبد املوجور . عوض

ق   676ركضػة الطػالب  كعريػػدة املفتػ ، أبػو ز ػػراي حم ػي الػػدين زنػىي بػن شػػرؼ النػوكٌم )املتػػو::  - 125
ـ، حتآ ػػق: 1991 -هػػػ 1412عريػػاف، الطبعػػة: ال)ال)ػػة،  بػػاكت/ ر شػػق/ -)الناشػػر: امل تػػب اانػػال ي 

 زها الشاكي  .

العزيػػز شػػرح الػػوج ز ت الشػػرح ال بػػا، أبػػو الآانػػ  عبػػد ال ػػرمي بػػن دمحم الرابعػػٌي الآػػزكييٌن )املتػػو::  - 126
ـ، حتآ ػػق: علػػي 1997 -هػػػ 1417بػػاكت، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػ  )الناشػػر: رار ال تػػب العلري ػػة 623

 / عارؿ أمحد عبد املوجور .دمحم عوض 
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 فايػة النب ػػه يف شػػرح التنب ػه، أبػػو العبػػاس أمحػػد بػن دمحم بػػن علػػي األنصػارٌم، املعػػركؼ اببػػن الرٌٍبعػػة   - 127
ـ، حتآ ػق: ئػدم دمحم 2009بػاكت، الطبعػة: األكىل،  -ق  )الناشػر: رار ال تػب العلري ػة 710)املتو:: 

 نركر ابنلـو .

ق  )الناشػر: 676أبو ز ػراي حم ػي الػدين زنػىي بػن شػرؼ النػوكٌم )املتػو::  اجملريوع شرح امل  ب، - 128
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -رار الف ر 

الٌشػػػػٍرب ين  مشػػػػس الػػػػدين دمحم بػػػػن أمحػػػػد اخلط ػػػػب  بػػػػين احملتػػػػاج إىل  عربػػػػة  عػػػػاين ألفػػػػاظ املن ػػػػاج، - 129
 ـ .1994 -هػ 1415اكت، الطبعة: األكىل، ب -هػ  )الناشر: رار ال تب العلري ة 977)املتو:: 

هنايػػة احملتػػاج إىل شػػرح املن ػػاج، مشػػس الػػدين دمحم بػػن أيب العبػػاس أمحػػد بػػن محػػزة الراٍ لػػي )املتػػو::  - 130
 ـ .1984 -هػ 1404باكت، الطبعة: بدكف طبعة،  -هػ  )الناشر: رار الف ر 1004

هػػػػ  )الناشػػػر: رار 505)املتػػػو::  البػػػزا، الطونػػػيٌ الونػػػ ط يف املػػػ هب، أبػػػو ما ػػػد دمحم بػػػن دمحم  - 131
 ق، حتآ ق: أمحد حمريور إبراه  / دمحم دمحم ات ر .1417الآاهرة، الطبعة: األكىل،  -السالـ 

 الفقه احلنبلي: -د 

اانصػػػاؼ يف  عربػػػػة الػػػػراجا  ػػػػن اخلػػػػالؼ، أبػػػػو ا سػػػن علػػػػي بػػػػن نػػػػل رياف املػػػػرراكم الد شػػػػآٌي  - 132
 : رار إم اا ال اث العريب، الطبعة: ال)ان ة، بدكف اتريخ .ق  )الناشر885)املتو:: 

هػػػ  624العػػدة يف شػػرح العريػػدة، أبػػو دمحم مػػاا الػػدين عبػػد الػػرمحن بػػن إبػػراه   املآدنػػي )املتػػو::  - 133
ـ، حتآ ػػػػق: ر. عبػػػػد   بػػػػن 2001 –ق 1421بػػػػاكت، الطبعػػػػة: األكىل،  -)الناشػػػػر:  سنسػػػػة الرنػػػػالة 

 عبد  احملسن ال  ي .

ق  )الناشػػر:  سنسػػة 763مشػػس الػػدين دمحم بػػن  فلػػا املآدنػػٌي )املتػػو::  الفػػركع، أبػػو عبػػد   - 134
 ـ، حتآ ق: عبد   بن عبد احملسن ال  ي .2003 -هػ 1424الرنالة، الطبعة: األكىل 

ػػػوٌ  املصػػػرٌم الآػػػاهر   - 135 ٌم  شػػػاؼ الآنػػػاع عػػػن  ػػػو ااقنػػػاع، أبػػػو السػػػعارات  نصػػػور بػػػن يػػػونس البػي ي
ـ،  صػورة عػػن طبعػػة 2008 -هػػػ 1429ال ويػ ، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػ  )رار النػػوارر 1051)املتػو:: 

 كزارة العدؿ يف املريل ة السعورم .

أبػػو إنػػحاؽ برهػػاف الػػدين إبػػراه   بػػن دمحم بػػن عبػػد   بػػن دمحم بػػن  فلػػا،  املبػػدع يف شػػرح املآنػػع، - 136
 ـ .1997 -ق 1418باكت، الطبعة: األكىل،  -لري ة ق  )الناشر: رار ال تب الع884)املتو:: 
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املبين، أبو دمحم  وبق الدين عبد   بن أمحد بن دمحم بػن قدا ػة اجلريػاع لٌي املآدنػي د الد شػآي  - 137
 ـ .1968 -ق 1388ق  )الناشر:   تبة الآاهرة، الطبعة: بدكف طبعة، اتريخ النشر: 620)املتو:: 

 الفقه الظاهري: -ه 

هػػػ  456احمللػػم ابآلاثر، أبػػو دمحم علػػي بػػن أمحػػد بػػن نػػع د بػػن مػػـز األندلسػػٌي الآػػرطٌ  )املتػػو::  - 138
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -)الناشر: رار الف ر 

 اإلمجاع والفقه ادلقارن: -و 

 سػابورٌم )املتػو:: األكنط يف السنن كااداع كاالختالؼ، أبو ب ر دمحم بن إبراه   بػن املنػ ر الن - 139
ـ، حتآ ػػػق: أبػػػو 1985 -هػػػػ1405الػػػرايض، الطبعػػػة: األكىل،  -، الناشػػػر: رار ط بػػػة 2/282ق  )318

 محار حبا أمحد بن دمحم من ف .

ق  )الناشػػػر:   تبػػػػة 318اادػػػاع، أبػػػو ب ػػػػر دمحم بػػػن إبػػػػراه   بػػػن املنػػػػ ر الن سػػػابورٌم )املتػػػػو::  - 140
ـ، حتآ ػػق: 1999-ق 1420رأس اخل ريػػة، الطبعػػة: ال)ان ػػة،  – ػػة عجريػػاف/   تبػػة   ػػة ال)آاب -الفرقػػاف

 ر. حبا أمحد بن دمحم من ف .
ااشػػػػراؼ علػػػػم  ػػػػ اهب العلريػػػػاا، أبػػػػو ب ػػػػر دمحم بػػػػن إبػػػػراه   بػػػػن املنػػػػ ر الن سػػػػابورٌم )املتػػػػو::  - 141
ق: ـ، حتآ ػػ2004 -هػػػ 1425رأس اخل ريػػة، الطبعػػة: األكىل،  -ق  )الناشػػر:   تبػػة   ػػة ال)آاب ػػة 318

 حتآ ق: ر. حبا أمحد بن دمحم من ف .
ااقنػػػاع يف  سػػػا م اادػػػاع، أبػػػو ا سػػػن علػػػي بػػػن دمحم بػػػن عبػػػد امللػػػ: الفانػػػٌي، املعػػػركؼ اببػػػن  - 142

ـ، 2004 -هػػػػ 1424 صػػر، الطبعػػة: األكىل،  -هػػػػ  )الناشػػر: الفػػاركؽ ا دي)ػػػة 628الآطػػاف )املتػػو:: 
 حتآ ق: مسن بوزم الصع دم .

هػػ  456داع، أبو دمحم علي بػن أمحػد بػن نػع د بػن مػـز األندلسػٌي الآػرطٌ  )املتػو::  راتب اا - 143
 ـ، حتآ ق: مسن أمحد إني .1998 -ق1419باكت، الطبعة: األكىل،  -)الناشر: رار ابن مـز 

 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

هػػ  911ب ػر السػ وطٌي )املتػو::  األشبا) كالن ا ر، أبو الفضم جالؿ الدين عبد الػرمحن بػن أيب - 144
 ـ .1990 -هػ 1411)الناشر: رار ال تب العلري ة، الطبعة: األكىل، 

أحػػوؿ السرخسػػي، أبػػو ب ػػر دمحم بػػن أمحػػد بػػن أيب نػػ م الساٍرخسػػي، املعػػركؼ بشػػريس األ ريػػة  -  145
 باكت، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ . -هػ  )الناشر: رار املعربة 483)املتو:: 
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اام ػػػػاـ يف أحػػػػوؿ األم ػػػػاـ، أبػػػػو ا سػػػػن نػػػػ ف الػػػػدين علػػػػي بػػػػن أيب علػػػػي بػػػػن دمحم اآل ػػػػدٌم  - 146
بػػػاكت/ ر شػػق، الطبعػػة: بػػػدكف طبعػػة، بػػدكف اتريػػػخ،  -هػػػ  )الناشػػػر: امل تػػب اانػػال ي 631)املتػػو:: 

 حتآ ق: عبد الرزاؽ عف في .

 الشػو اينٌ  علػي بػن دمحم الػدين بػدر   عبػد أبػو األحوؿ، عل   ن ا ق حتآ ق إ، الفحوؿ إرشار - 147
   ـ،2007 -ق1428 ال)ال)ة،: الطبعة باكت،/ ر شق -  )ا ابن رار: الناشر  )هػ1250: املتو:)

  .مالؽ مسن بن حبحي دمحم: حتآ ق

ق  794البحػػػر احملػػػ ط، أبػػػو عبػػػد   بػػػدر الػػػدين دمحم بػػػن عبػػػد   بػػػن مػػػارر الزر شػػػٌي )املتػػػو::  - 148
 ـ .1994 -هػ 1414ر ال ت ، الطبعة: األكىل، )الناشر: را

الرنػػالة، أبػػو عبػػد   دمحم بػػن إرريػػس بػػن العبػػاس بػػن ع)ريػػاف بػػن شػػابع بػػن عبػػد املطلػػب بػػن عبػػد  - 149
 صػػػػػر، الطبعػػػػػة: األكىل،  -ق  )الناشػػػػػر:   تبػػػػػه ا لػػػػػ  204 نػػػػػاؼ املطلػػػػػٌ  الآرشػػػػػٌي امل ػػػػػٌي )املتػػػػػو:: 

 شا ر .ـ، حتآ ق: أمحد دمحم 1940 -هػ 1358
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 الآارر/ دمحم النجار  )الناشر: رار الدعوة، الطبعة: بدكف طبعة، بدكف اتريخ .
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 هػ .1424باكت، الطبعة: ال)ان ة،  -العلري ة 
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 :فهرس اآلايت القرآنية -اثنياً 

 

 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية                                             
ٍرًض هيوى الاً م خىلىقى لى يٍ   ىا يف اأٍلى {

 }دًى عنا
 11 29البآرة: 

ـى { تىةى كىالدا راـى عىلىٍ  ي ي اٍلريى ػٍ  52 173البآرة:  {...ًإدناىا مى
... أىٍنًفآيوا ً ٍن طى ًٌبىاًت  ىا  {

تيٍ ...{ بػٍ   ىسى
 88 267البآرة: 

}كىال تػى ىريارييوا اخلٍىًب ثى ً ٍنهي 
 تػيٍنًفآيوفى...{

 116 267البآرة: 

 41، 8 24النساا:   ىا كىرىااى حىًل يٍ { }كىأيًمما لى ي ٍ 
ا طى ًٌبنا{  9 43،6النساا، املا دة:  }بػىتػى ىريارييوا حىًع دن

تىةي...{  52 3املا دة:  } ميٌرً ىٍ  عىلىٍ  ي ي اٍلريى ػٍ
 22 4املا دة:  }}يىٍس ىليونى:ى  ىاحىا أيًمما هلىيٍ ...
 44 4ة: املا د }بى يليوا ِماا أىٍ سىٍ نى عىلىٍ  يٍ {

... الى تػىٍآتػيليوا الصاٍ دى كىأىنٍػتيٍ  {
}...  ميرـي

 80 89املا دة:  

}قيٍم الى أىًجدي يف  ىا أيكًميى ًإ،ىا 
 }حميىرا نا...

 -52، 47، 46، 44، 40 145األنعاـ: 
53 ،68 ،125 

مُّ هلىي ي الطا ًٌبىاًت كىزنيىرًٌـي عىلىٍ ً  ي  }كىزنًي
}  اخلٍىبىاً ثى

 88، 12 127 األعراؼ:

}الاً ينى يػىتاًبعيوفى الرانيوؿى الناً ا 
 }األي ًٌيا...

 22 157األعراؼ: 

}كىاخلٍىٍ مى كىاٍلًببىاؿى كىا ٍىرًياى لًتػىرٍ ىبيوهىا 
 كىزًينىةن{

 73، 64 8النحم: 

ـى...{{ تىةى كىالدا راـى عىلىٍ  ي ي اٍلريى ػٍ  52 115لنحم:  ًإدناىا مى
 11 64 رمي:  بُّ:ى نىًس ًّا{}كى ىا  ىافى رى 
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 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية                                
ـى { اَّللاي الاً م جىعىمى لى ي ي اأٍلىنٍػعىا

بيوا ً نػٍ ىا...  {      لًتػىرٍ ى
 73، 64 79 ابر: 
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 :الصحيحةفهرس األحاديث  -اثلثاً 

 

 حةالصف الراوي احلديث
 86 عبد الرمحن بن مىسىنة إفا  أي اةن ً ٍن  بىيًن  ًإٍنرىا ً مى  بيًآدىٍت                     
ه كإفا ا راـ بػى ًٌ                            ب -أ  النعرياف بن بشا إفا ا الؿ بػى ًٌ

 86 عبد   بن  سعور          إفا اَّللاى  ٍى رنىٍعىٍم ًلريىٍسخو نىٍسالن كىالى عىًآبان          
 45 أنس بن  ال: إفا  ى كرنولىه يػىنػٍ ى اًن ي  عن  وـً اٍ يرييًر األٍهًلٌ ة        
 51 عبد   بن عباس إدناىا مىريـى أىٍ لي ا                                          

ةه أىٍطعىريى يرييوهىا  ي        91 أبو قتارة                     إدناىا ًهيى طيٍعريى
 28 عبد   بن عباس إفا الن ا ملسو هيلع هللا ىلص هنم عن قتم أربعو  ن الدكاٌب             
 77 عبد   بن عباس أ ىرى رنوؿي   ملسو هيلع هللا ىلص بلحـو اخل م أف تػيسٍ ىم               

 89 -88 عبد الرمحن بن ًشٍبم                          هنم عن أ م    الضب            أفا رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص
 29 -28 عبد الرمحن بن ع)رياف الآرشي                رنىٍعىلي ىا يف رىكىاا      أفا طب با ن ؿ الن ا ملسو هيلع هللا ىلص عن ًضٍفدًعو 

 28 نعد بن أيب كقاص                          الوزغ                             أفا النٌ  ملسو هيلع هللا ىلص أ ر بآتم
 60 عبد   بن عباس أف الن  ملسو هيلع هللا ىلص هنم عن اجمل)رية

ٍي ا             93     أنس بن  ال:                        بػىعىثى ما إىل رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص: ًبوىرًً  ا كبىًا ى
نىا رىجيمه يىسيوؽي بػىآىرىةن ًإٍح رىً ب ا بضىرىما                    75 أبو هريرة                                  بػى ػٍ

 47 أبو ثعلبة اخلشين مرـٌ رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص يـو خ ي ا رير األهل ة
 28 -27 عا شة ـ                    َخىٍسه بػىوىاًنقي، يػيٍآتػىٍلنى يف ا ًٍمًٌ كا ٍىرى 

 27 عبد   بن عرير                              ٍَخسه  ن الداكىابًٌ لىٍ سى علم اٍلرييٍحرًـ يف قػىٍتًلً نا جينىاحه  
 86 -85                       اخلدرم نع د أبو حي ر ، إف أ ة  ن بين إنرا  م  سا 

 96 أبو  ونم األشعرم                          جد م  نه )الدجاج                          رأي  رنوؿى   ملسو هيلع هللا ىلص
 122 أبو نع د اخلدرم                       زىجىرى الن  ملسو هيلع هللا ىلص عن مثن ال لب كالسٌنور                 

 79 جابر بن عبد   الضبع ح د
 108 عبد  بن أيب أىٍك:ى                                        لن ًٌ ملسو هيلع هللا ىلص نىٍبعى  ىزىكىاتو أك ًنٌتان   زكل  ع ا

ٍفدًعي تيٍطًفماي النارى عن إبراه                   33 عا شة                                         ان  الضًٌ
هي   105 جابر بن عبد                              اَّللاي        يليوا، رًٍزقنا أىٍخرىجى
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 الصفحة الراوي احلديث
 85 جابر بن عبد                                                            ال أىٍررًم، لىعىلاهي ً ٍن اٍلآيريكًف الاًي  يًساىٍ                 

 87 -86 عا شة    ا الى أتىٍ يليوفى                             ال تيٍطًعرييوهيٍ  ِما 
 84 عبد   بن عباس ال، كلىً ناهي  ٍى يى يٍن ِبًىٍرًض قػىٍوً ي                         
ٍرأىًة كعىرياًت ا                               8                 أبو هريرة                     ال رنيٍريىعي بػىٍ ى اٍلريى
تىةه                 54 أبو كاقد الل )ي                                ا قيًطعى ً ٍن اٍلبىً  ريىًة كىًهيى مى اةه، بػى يوى  ى ػٍ
 11  أبو الدرراا                                  ا أىمىما اَّللاي يف  تىابًًه بػى يوى مىالؿه                       

 61 -60 عبد   بن عرير هنم رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص عن اجلاللة
 37 عبد   بن عباس هنم رنوؿي ً  ملسو هيلع هللا ىلص عن  يمًٌ ًحم لب  ن السباع       
 56                          عبد   بن عريرك      هنم رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص يـو خ ي عن  ـو اٍ يرييًر األٍهًلٌ ة

 66 جابر بن عبد                              هنال الن  ملسو هيلع هللا ىلص عن أ م ا ريار األهلي                 
 72       جابر بن عبد                       األهلٌ ة          هنم الن  ملسو هيلع هللا ىلص يـو خ ي عن  ـو ا يرييرً 

تىػتيه                              105 أبو هريرة                             هو الط ور  اؤ)، اً مُّ  ى ػٍ
ا كىطى يورنا                      9 جابر بن عبد                              كجيًعلىٍ  ً،ى األىٍرضي  ىٍسًجدن

ا  ىٍسًجدان                      كجيًعلىً  لىنا األىٍرضي  يلُّ   9 م يفة بن ال رياف                            ى
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 األحاديث الضعيفة: فهرس -رابعاً 

 

 الصفحة الراوي احلديث
نػاٍورى نىبيعه                                          124 أبو هريرة                                     إفا السًٌ
ً  محييرًؾ                              48  ىاًلبي ٍبن أىٍْبىرى                         أٍطًعٍ  أىٍهلى:ى ً ٍن لًى
 127 نف نة   أ ىٍل ي  ع النا ًٌ ملسو هيلع هللا ىلص  ٍى ى ميبىارىل                       

أتىٍ يمي الشا  ؟                   ألىٍ سى تػىٍرعىم اٍلفىالىةى، كى  49 رجم  ن بين  يراةى                              جىرى
 95                     جىٍزا بن خزمية أينبس  أهنا تد م

 20 عبد الرمحن بن  عاكية اٍلرييرىاًرمًٌ               أناه هنم عن قػىٍتًم اخلٍىطىاًط ًف                            
 ،66 -65 جابر بن عبد                   وؿ   ملسو هيلع هللا ىلص ا رير ك ـو البباؿ                مرـٌ رن

76 
ًب ثه ً ٍن اخلٍىبىاً ث                                      113 ش خ    خى
 100 زبا                               عركة بن ال نسم رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص عن أ م الابوع                  

 100 جابر بن عبد                               قضىم رنوؿي   ملسو هيلع هللا ىلص يف ال اٍ ً شاة
 76، 67 خالد بن الول د                                         ال زنم أ م  ـو اخل م كالبباؿ كا ريا

، أك جىزىرى عنه، ب يليػو)                    ا أىٍلآىم ا  106 جابر بن عبد                              ٍلبىٍحري
 1117 عبد   بن عباس هنم رىنيوؿي اَّللًا ملسو هيلع هللا ىلص عن أىٍ ًم الراَخىىًة                    

 121 جابر بن عبد                                                     هنم رنوؿي   ملسو هيلع هللا ىلص عن أىٍ ًم اهٍلًرًٌ 
 65 جابر بن عبد                              هنال رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص عن البباؿ كا ريا                 
،  67 -66 خالد بن الول د                      هنم رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص عن  ـو اخل م                 

76 
 81 خزمية بن جىٍزا                                ك ىٍن جدى يمي الضبيع؟!                                    
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 اآلاثر الصحيحة:     فهرس -خامساً 

  

 الصفحة الصحايب األثر
تػىتىاًف كرى ىاًف                                 102 عبد   بن عرير أًملاٍ  لنا  ى ػٍ

 66 جابر بن عبد   أ لنا ز ن خ ي اخل م كمحا الوم 
 61 عبد   بن عرير أنه  اف زنبس الدجاجة ثالاث

 12 بن عباس عبد    اف أهم اجلاهل ة جد لوف أش اا                       
 -108 عبد   بن عباس  اف عرير جد م اجلرار                                 

109 
 62 جابر بن عبد    نا أن م  ـو اخل م

 98 عرير بن اخلطاب قضىم يف الضابيًع ب ب                                  
 78 ألاا بن  أيب ب ر ابملدينة[ برنا حنرل علم ع د رنوؿ   ملسو هيلع هللا ىلص تكحنن

 108 عرير بن اخلطاب كًرٍرتي أىفا عندم قػىٍفعىةن أن م  نه                       
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 اآلاثر الضعيفة: فهرس -سادساً 

 

 الصفحة صحايبال األثر
 -119 عبد   بن عباس أنه  اف ين م احملـر أف يآتم الرَخة

120 
 90 علي بن أيب طالب أنٌه  ر) الضب                                        
ٍ ػىٍ ًه                                  104 عبد   بن  سعور ح اةي ا وًت بى:ُّ  ى

 33 عبد   بن عريرك عى؛ بإف نىًآ آى ا تسب اه                  ال تػىٍآتلوا الضافارً 
 100 عبد   بن عباس ال ِبس ابل ػىٍربيوع                                        
 22 عبد   بن عباس كهو    اخلنزير كالٌراب                                   
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 : م ادلرتجم ذلمفهرس األعال -سابعاً 

 

 العلم                                                                                      الصفحة      

 43..................................................................   يػػأبو إنحاؽ التونس

 40............................................ ......................  راجيػػأبو ا سن الرج

 19أبو عاح  العػػٌبارم  .................................................................... 

 24أىبو الآان  اخًلرىقٌي   .................................................................... 

 20.................................. .رير ااتآاين  .....................أ ا  اتب بن أ ا ع

     92ا ارث بن عبد   األعور  ............................................................. 

 94................................................   طالب أيب بن علي بن ا سن بن ا سن

ٌي  .......................................  107...................... .ا سن بن حا  بن مى

         33............... .........................ٍر ىاينٌ  ....................م ال ً ػػمرب بن إلاع 

بىةى  بنً  ا ى ى ً   101................................. .....................................  عيتػى ػٍ

بىم  ........................................... نػٍ بىم بن إنحاؽ بن مى نػٍ  26................ .مى

 47.......................................................................  ةػػنلري بن شآ ق

   94..................... ..............................طلحة بن عريرك بن  يصىرًٌؼ  .........

 94...............................................................   لمػػػل  أيب بن الرمحن عبد

 94......................... ..............................................  رػػٍ عيريى  بن عيبػىٍ د

 99..........................................................   ينػػاخلرانا  سل  أيب بن عطاا

 22...................................................................   ةػػػعلي بن أيب طلح
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 :فهرس احليواانت والطيور ادلعّرف هبا -اثمناً 

 

 احليواانت: - 1

 الصفحة                                                                            نوع احليوان         

 39ابن لكىل    ........................................................................... 

 39..... ابن ًعٍرس   ......................................................................

ـٌ ميبػىٍ و   ............................................................................   21أ

 63بػىٍبم   ................................................................................ 

 25.........................  متساح   ....................................................

 25....... ........جرر   ................................................................

 68مرابا ................................................................................ 

 16...................................... ملزكف  ........................................

 28................... .م ة  .............................................................

 45..................... .محار أهلي  .....................................................

  91....................  .............................محار كمشي ........................

 63................  .خ م  ..............................................................

 16.........  .ركرة  .....................................................................

 13............. ....................................................زرابة ................
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 نوع احليوان                                                                                     الصفحة 

 16....  زنبور .............................................................................

 16نلحفاة ..............................................................................  

 38 -37، 24............ .نىبيع  ..........................................................

 25................... ًنٍنجاب ...........................................................

                 84ضىٌب ................................................................................. 

 79ع  ................................................................................ ػضىبي 

 28.................................................. ضفدع  .............................

 27عآرب ...............................................................................  

 27 رة  ................................................................................. ػػب

 24...................................................................   م ..............ػػب

 114........  .قػينػٍفي  .......................................................................

 27 لب عآور ..........................................................................  

 122..............  ...........ٌر .........................................................هً 

               14كىٍبر ..................................................................................  

 16.............................  كىرىؿ ....................................................

 28كزغ  ................................................................................  

 98..............  .................................وع  ...............................ػػيػىٍرب
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 الطيور: - 2

 الصفحة                                                                      نوع الطري                 

 20بػىٍبباا ...............................................................................  

 128 ..............................ميبىارىل ................................................

  27دأة  ..............................................................................  ػم

 19خيطٌاؼ  ............................................................................. 

 18..............  خيٌفاش ................................................................

             96اج ..............................................................................  ػػرج

 118 -117رىَخىىة  .......................................................................  

 28..........................................  حيرىر  .....................................

 20طاككس  ............................................................................  

  27راب ..............................................................................  ػ 

 28....................................................  هدهد  .........................
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 :توايتفهرس احمل -اتسعاً 

 

 ادلوضوع                                                                        رقم الصفحة

 [ط  –أ  ............................................................... تادلقدمة: 

 ب -...... أ .أذن ة  وضوع البحث..................................................

 ج   ...... ...............................أنباب اخت ار املوضوع )إش ال ة البحث .....

 ر - ج ............................الدرانات السابآة ملوضوع البحث ................

 ر................ .ن العاـ املتبع يف ه ا البحث..................................املن 

 ط  - ق..... ...............................خطة البحث ك ن جه التفص لي..........

 [5 – 1.............. ت...........................مفهوما احلديث واألثر:  التمهيد:

 3 -2.............. ........................................ الماا ديث لبة كاحط

 5 -3األثر لبة كاحطالما  ........................................................ 

 [34 -6]................ ، وفيه مبحثان:اللحو م حلكم العا م التأصيل: األول الفصل

 35 -10 ..........................  ااابمة ش اااأل يف األحم قاعدة :األول ادلبحث

 9 -8 ....................  أنواع األرلة اخلاحة  ن م ث املاالفة كاملوابآة لألرلة العا ة

 10 -9 ..........................................  اعدة: األحم يف األش اا ااابمةق

 13 -11 .................................................  األرلة علم ه ) الآاعدة
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   13 .................................................  آلاثر امل تبة علم ه ) الآاعدةا

أ لػػػه، قػػػوال أك بعػػػال أك  ا  ػػػواف املسػػػ وت عنػػػه، الػػػ م   يػػػرر ب ػػػه هنػػػي عػػػن أ لػػػه أك إحف ب ػػػه
 14 -13  .................................................................إقراران 

 15 -14   ا أٍش ىمى أٍ ري)ي  ن ا  واف  ن ج ة تعلق الن ي به ل اته ....................

 21 -16  .....  ج ة تعلق الن ي به لوٍحف اخلبث  ا أٍش ىمى أٍ ري)ي  ن ا  واف كالطا  ن

 22 -21  ......................  هبار االنتاباث الطاٍبعي كضابط الـ العلرياا يف اعت

 24 -22.  .....................  بعي يف اعتبار االنتاباث الطبعي ناقشة رل م الشا

ي بػػػػػػػػه لوحػػػػػػػػفه ِبنػػػػػػػػه  ػػػػػػػػن حكات  ػػػػػػػػا أٍشػػػػػػػػ ىمى أٍ ػػػػػػػػري)ي  ػػػػػػػػن ا  ػػػػػػػػواف  ػػػػػػػػن ج ػػػػػػػػة تعلػػػػػػػػق الن ػػػػػػػػ
 26 -24  ............................................................ب..األن ا

 34 -27 .................  ا  واف  ن عنه كاملن يًٌ  بآتله امل  ور م    : الثاين ادلبحث

 34 -39 .........  اقشت ا كال ج ا ب ن اأقواؿ العلرياا ب ريا تضرينته ه ) األماريث ك ن

لللللللليّ  عنهللللللللاالثللللللللاينالفصللللللللل  وفيلللللللله ، : األحاديللللللللث واآلاثر الصحللللللللليحة ي اللحللللللللو م ادل ن ه 
 [69 – 35ت ..........................................................:...مبحثان

ىٍنً يًٌ عن ا إداالأنواع األماريث كاآلاثر يف 
  36  ............................  اللحـو امل

ىٍنً يًٌ عن ااألماريث الصحػ ادلبحث األول:
 61 -37 ...............   حة يف اللحـو امل

 37 .: يف الن ي عن حكات األن اب  ن السباع كحكات املاالب  ن الطا....ا ديث األكؿ

 37 ......................................   ا تآتض ه ح بة الن ي يف  الـ الن  ملسو هيلع هللا ىلص

 38 -37 ...............................   ن ا  وافاملرار ب كات األن اب  ن السباع 
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  38 ..............................................  كات املاالب  ن الط وراملرار ب 

 40 -38 .........................  لسباعأقواؿ العلرياا يف م   حكات األن اب  ن ا

 40  ............................................. م املال  ة للآوؿ بتحرمي الآرر  تعل

 42 ............................................................  ترج ا البامث

 44 -43 .........................  يف م   حكات املاالب  ن الط ور أقواؿ العلرياا

 44 ............................................................  ترج ا البامث

 45 ................................  األٍهًلٌ ةً  اٍ يرييرً  ا ديث ال)اين: يف الن ي عن  ـو

 45 .........................................................  املرار اب رير األهل ة

 50 -46.....................................   ؿ العلرياا يف م   ا رير األهل ةأقوا

 50 ............................................................  ترج ا البامث

 51 ......................................  ال)الث: يف الن ي عن أ م امل تةا ديث 

 51 .......................................................  املرار ابمل تة لبةن كشرعا

 53 -52 ................................  حترمي امل تة إال  ا انتػيٍ)يًنى إداع العلرياا علم 

 54......... ..  أنه   تةك ميٌّ  قيًطع  ن ا  واف كهو ا ا ديث الرابع: يف الن ي عن أ م 

 55 -54 ......................   يعلم حترمي أ م املآطوع  ن ا  واف ا إداع العلرياا

 55...... ..................   تةآطوع  ن ا  واف ا ي ِبنه  ب اف نبب ا    علم امل

 55 ..................  ب ه ا  اة ال يدخم يف كحف امل تة  ا قطع  ن ا  واف ِما ال حتىيمُّ 
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 56 ....................................  س: يف الن ي عن أ م اجلٍىاٌللىةا ديث اخلا 

 56  ..............................................................  املرار ابجلٍىاٌللىة

 54 -56  كحف اجلاللة ب كات األربع  ن ا  واف ركف الط ور...  ناقشة ابن مـز يف جص ص

 68 -57   ................................................ أقواؿ العلرياا يف أ م اجلاللة 

 59 -58. ...............  ات األربع ك  ناقشة ابن مـز يف جص ص الن ي عن أ م اجلاللة ب

  59 .........  ب راهة أ ل ا تنزي ا  ناقشة تعل الت أححاب الشابعي يف االقتصار علم الآوؿ

 60 -59 .............................................................  ترج ا البامث 

 61 -60.. .........................................  م      اجلاللة لٌلَبى كالب ض مشوؿ

ٍنً يًٌ  ادلبحث الثاين:
ى
 69 -62. عن ا.......................... اآلاثر الصحػ حة يف اللحـو امل

 62 ...............................األثر األكؿ: يف املنع  ن أ م  ـو البباؿ...............

 62    الشرعي......................ملسو هيلع هللا ىلص يف إبارة ا  املربوع م ريا  املربوع حرامةن إىل الن 

 68 -67  ......................................................  األحم الت ويين للبباؿ

 68 -63.. .........................................  العلرياا كأرلت   يف أ م البباؿ أقواؿ

 69 -68........ ......................................................  ترج ا البامث

وفيلللللللللله ، : األحاديلللللللللث واآلاثر الصلللللللللحيحة ي اللحلللللللللو م ادللللللللللأ ون فيهلللللللللااللللللللللثالفصلللللللللل الث
 [110 – 70:.................................................................تمبحثان

 71 ...................................  ااابمةالفصم  ع  وابآته ألحم  أنباب عآد ه ا
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