
٢٤٢ 
 

  هارسفال

  القرآنية اآليات فهرس

  األحاديث فهرس

  األعالم فهرس

 واملراجع املصادر فهرس

 

 

 

 

  



٢٤٣ 
 

  القرآنية اآليات فهرس

          الصفحة                      اآلية

  البقرة سورة

   ٣٠,٧٢.......................................................البيع اهللا وأحل

  النساء سورة

  ٩٣,٣٨,٤٢,٢٨,٨٢,..........................تراضٍ عن تجارةً تكُونَ أَنْ إِال

  ٤٢.................................سبيالً املؤمنني على للكافرين اهللا جيعل ولن

  اادلة سورة

اللَّهو جاترد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري بِريلُونَ خمع١..بِما ت  

  

  

  

  

  



٢٤٤ 
 

  األحاديث فهرس

       الصفحة                                 احلديث

  ١...........................................طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ

  ١٢٢.................................فأحلَّه البيع يف العربان عن اهللا رسول سئل

  ١٠٧........أَعتق لمن الْولَاَء فَإِنَّ الْولَاَء أَهلُها شرطَ وإِنْ وأَعتقَها برِيرةَ أَشترِي أَنْ

  ٩٤,٩٨........جتارتك اهللا أربح ال: فقولوا املسجد يف يبتاع أو يبيع من رأيتم إذا

  ١٢٥............................................عثرته اهللا أقال مسلما أقال من

  ١٣١..............................................بالكالئ الكالئ بيع عن ى

  ٩٤....................وشراَءكُم وبيعكُم ومجانِينكُم صبيانكُم مساجِدكُم جنبوا

  ٤٦..............................واالصنام واخلرتير وامليتة اخلمر بيع حرم اهللا إن

  ٥٦......................................به وانتفعتم فدبغتموه إهاا أخذمت هال

  ٣٠..........................أَطْيب الْكَسبِ أَي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي سئلَ

  ١٣٢....................عنده ليس ما بيع عن املرء وسلم عليه اهللا صلى النيب ى

  ١٣٣..................لبسه إذا كفه بطن يف فصه وجعل ذهب من خامتا اصطنع



٢٤٥ 
 

  ١٣٣......الناس كلمت إذا عليهن أجلس أعوادا يل يعمل أن النجار غالمك مري

  ١١٩,١٢٢,..............................................العربان بيع عن ى

  ١١١............................تعلَم أَنْ إِالَّ والثُّنيا والْمزابنة، الْمحاقَلَة عنِ نهى

  ١١٠..............حالَالً حرم أَو حراما أَحل شرطًا إِالَّ شروطهِم عند الْمسلمونَ

  ١٠٧.....................................................وشرط بيعٍ عن نهى

  ١٠٤...............شرط مائة كان وإن باطل، فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل

  ١٠٣....................................بيع يف شرطان وال وبيع، سلف حيل ال

  ١٠٣.................................................املدينة إىل ظهره واشترط

  ١٠٠,٩٩.............يبيض حىت السنبل بيع وعن يزهو، حىت النخل بيع عن ى

نعِ عيالْب نعو داشنارِ تعي الْأَشف اجِدس٩٦..................................الْم  

  ٧٣......................................................عندك ليس ما تبع ال

  ٧٠,٧٢..........................................ميينك صفقة يف لك اهللا بارك

  ٦٣...................................................فاضريب نذرت كنت إن

  ٦٢.............................................عيد أيام فإا بكر أبا يا دعهما

  ٥٨.............................................................حرام هو ال"

  ٥٧..................................شحومها حرم لَما اللَّه إِنَّ الْيهود، اللَّه قَاتل



٢٤٦ 
 

  ٥٠.......................................................متلك فيما إال بيع ال

  ٢٥,٢٤.......وإن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، مل يورِّثوا ديناراً وال درمهاً

  ٧٦,٧٧,٧٩,٨٠.......................رآه إذا اخليار فله يره مل شيئا اشترى من

  ٨٦..............................أكمامه يف يبيض حىت سنبله يف احلب تبيعوا ال

 ٨٧........................................................الْغررِ بيعِ عن نهى

 ١٥٠.........................محمد من هوذَةَ بنِ خالد بن العداُء اشترى ما هذَا

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



٢٤٧ 
 

  األثر فهرس

  الصفحة                                 األثر

  ٤٣,٤٥.........................فأرسله عصفوراً صيب من اشترى الدرداء أبا أن

  ١٢٢,١٢٠.........................أمية بن صفوان من السجن دار لعمر اشترى

  ٥٥,٦٠......................................وأدمكم به وادهنوا به استصبحوا

  ٧٦...................…خبيرب له مبال بالوادي ماال عثمان املؤمنني أمري من بعت

  ١٠٧.......................................الْمدينة إلَى وظَهرها حلَابها وشرطَ

  ١١٦....عيبا زيد به فأصاب درهم، بثمامنائة الرباءة بشرط عبدا ثابت بن زيد باع

  ١٢٠.....عمر ابن أيضا وأجازه شيئا، معها ويرد يردها أن السلعة كره إذا بأس ال

  

 

  

  

  



٢٤٨ 
 

  األعالم فهرس

  الصفحة                                 العلم

  ١٢٠,٥٧ ................................................................أمحد

  ٢٢,١١٦, ٥٥ ,٥٩....................................................القيم ابن

نةَ ابمرب١٠٧...............................................................ش  

نلَى أَبِي اب١٠٧.............................................................لَي  

 ناب دش١٠٧...............................................................ر  

  ١٨..............................................................العسالأمحد 

  ١٣١...................................................................................عمر ابن

  ٢٠ ,٢١.........................................................السادات أنور

  ٢١.................................................................ابن حجر

  ١٢٠.............................................................. سريين ابن

  ١٢٠..............................................................املسيب ابن

  ١٢٠,٢٢............................................................ابن قدامة

  ٢٣..........................................................أبوبكر اجلزائري

  ٧٠..................................................................داود أبو



٢٤٩ 
 

  ٣١.................................................................هبرية ابن

  ٥٧،.٦...............................................................تيميةَ ِابنِ

  ٥٧...............................................................منصورٍ ابنِ

  ٦٢...................................................................بكر أبا

  ٦٤,٦٣............................................................يوسف أبو

  ٦٨,٦٤.............................................................حنيفة أيب

  ٨٤...............................................................عابدين إبن

  ١٢٢.......................................................................البهويت

  ٧٩,٧٦,٦١ ...........................................................البيهقي

  ٧٠,٦٢................................................................خباري

  ٧٠ .................................................................الترمذي

ابِرج نب دبع ١٠٧.........................................................اللَّه  

  ١١١ ...................................................................جابِر

  ١٩,٢٠.......................................................الناصر عبد مجال

  ٧٣,٧٠........................................................حزام بن حكيم

  ٢٢,٢٤ ٢١,........................................................حسن البنا

  ٥٨.............................املشيقح علي بن محود بن حممد بن علي بن خالد



٢٥٠ 
 

  ٧٩,٧٦...............................................................دارقطين

  ٧..................................................................روديينطوا

  ١١٦............................................................ثابت بن زيد

  ١٢٢.................................................................شوكاين

  ٦٣.............................................................القاضي شريح

  ١٧...................................................................شلتوط

  ١٨..............................................................زغلول سعد

  ١٨.............................................................يدصاحل بن مح

  ١٨ ...........................................................طاهر الديناري

  ١١٧.........................................................حممد العزيز عبد

  ١٦,١٧..................................................مشتهري اللطيف عبد

  ١٨.......................................................عبد الستار فتح اهللا

رم١١٣....................................................................ع  

  ١١٦..........................................................عمر بن اهللا عبد

  ٥٨,٦١,٥٧ .............................................................عطَاٍء

  ٦٣..........................................................الزبري بن اهللا عبد

  ٦٣ .........................................................جعفر بن اهللا عبد



٢٥١ 
 

  ٦٣ .......................................................العزيز عبد بن عمر

  ٦٣ .....................................................مسلمة بن العزيز عبد

  ٧٢,٧٤.......................... ...............................البارقي عروة

  ٦................................................................مايا نور لينا

  ٢١,١٧,١٨,١١٧.........................................حممود خطاب السبكي

  ٢٠,١٨.....................................................مبارك حسين حممد

  ١٢١........................................................شهيد حممد معلني

  ١٢٣.........................................................عبيدة بن موسى

  ١٩...............................................................جنيب حممد

  ٢٦,٢٥......................................... .....حممد ناصر الدين األلباين

  ٦٢....................................................................مسلم

  ٦٣.........................................................احلسن بن وحممد

  ٩٨................................................اهللا عبد بن إبراهيم بن حممد

  ٧................................................................الدين ناصر
  ١٢٠.....................................................احلارث عبد بن نافع

راصالن ٨٥.............................................................اللَّقَانِي  

    ٧,١٨,٢٣,٢٦................................................القرضاوي يوسف
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  واملراجع املصادر فهرس
 الكرمي القرآن

  -أ-
:  املتوىف( األلباين الدين ناصر حممد:  املؤلف السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء

 الثانية: الطبعة بريوت، – اإلسالمي املكتب: الناشر الشاويش، زهري: إشراف،)هـ١٤٢٠
  )للفهارس وجملد ٨( ٩: األجزاء م،عدد١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

  
 ،)هـ٣٧٠: املتوىف( احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو علي بن أمحد: املؤلف القرآن، أحكام
 دار: الناشر الشريف، باألزهر املصاحف مراجعة جلنة عضو - القمحاوي صادق حممد: احملقق
  هـ ١٤٠٥: الطبع تاريخ بريوت، – العريب التراث إحياء

  
 أبو الدين تقي: املؤلف ،)الرابع الد الكربى الفتاوى ضمن مطبوع( الفقهية االختيارات

 تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس
 علي احلسن أيب الدين عالء اللحام، ابن: مجعه ،)هـ٧٢٨: املتوىف( الدمشقي احلنبلي احلراين

 بريوت، املعرفة، دار: الناشر ،)هـ٨٠٣: املتوىف( احلنبلي الدمشقي البعلي عباس بن حممد بن
  ١: األجزاء عدد م،١٩٧٨/هـ١٣٩٧: الطبعة لبنان،

  
 الدين جمد البلدحي، املوصلي مودود بن حممود بن اهللا عبد: املؤلف املختار، لتعليل االختيار

 علماء من( دقيقة أبو حممود الشيخ: تعليقات عليها ،)هـ٦٨٣: املتوىف( احلنفي الفضل أبو
 دار وصورا( القاهرة - احلليب مطبعة: الناشر ،)سابقا الدين أصول بكلية ومدرس احلنفية
  ٥: األجزاء عدد م، ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: النشر تاريخ ،)وغريها بريوت، - العلمية الكتب

  



٢٥٣ 
 

 زين األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا: املؤلف الطالب، روض شرح يف املطالب أسىن
 الكتاب دار: الناشر ،٤: األجزاء عدد ،)هـ٩٢٦: املتوىف( السنيكي حيىي أبو الدين

  تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة اإلسالمي،
 

 بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد أبو: املؤلف اجلامعة، مسجد جلنة أسئلة عن النافعة األجوبة
 مكتبة: الناشر ،)هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج

 عدد م،٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ اجلديدة للطبعة االوىل الطبعة: الطبعة والتوزيع، للنشر املعارف
  ١: األجزاء

  
 عبد بن الرمحن عبد بن حممد بن العزيز عبد حممد أبو: املؤلف الفقهية، واألجوبة األسئلة
  أجزاء ٦: األجزاء عدد ،)هـ١٤٢٢: املتوىف( السلمان احملسن

  -ب-
 الصغري الشرح( الصغري الشرح على الصاوي حباشية املعروف املسالك ألقرب السالك بلغة
 أبو: املؤلف ،)مالك الْإِمامِ لمذْهبِ املسالك أقرب املسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو

 دار: ،الناشر)هـ١٢٤١: املتوىف( املالكي بالصاوي الشهري اخللويت، حممد بن أمحد العباس
  ٤:األجزاء عدد تاريخ، وبدون طبعة بدون: الطبعة املعارف،

  
 الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: املؤلف الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع 

 - هـ١٤٠٦ الثانية،: العلمية،الطبعة الكتب دار: الناشر ،)هـ٥٨٧: املتوىف( احلنفي
  ٧: األجزاء عدد م،١٩٨٦

  
 جنيم بابن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين: املؤلف الدقائق، كرت شرح الرائق البحر

 علي بن حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره ويف ،)هـ٩٧٠: املتوىف( املصري



٢٥٤ 
 

 عابدين، البن اخلالق منحة: وباحلاشية ،)هـ ١١٣٨ بعد ت( القادري احلنفي الطوري
  ٨:األجزاء عدد تاريخ، بدون - الثانية: الطبعة اإلسالمي، الكتاب دار: الناشر

  
 رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف املقتصد، واية اتهد بداية 

 القاهرة، – احلديث دار: الناشر ،)هـ٥٩٥: املتوىف( احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب
  ٤: األجزاء عدد م، ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: النشر تاريخ طبعة، بدون: الطبعة

 
 العمراين سامل بن اخلري أيب بن حيىي احلسني أبو: املؤلف الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان 

 جدة، – املنهج دار: الناشر النوري، حممد قاسم: احملقق ،)هـ٥٥٨: املتوىف( الشافعي اليمين
  ١٣: األجزاء عدد م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ األوىل،: الطبعة

  -ت-
 اجلديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد: الفقه،املؤلف أصول علم تيسري 

 األوىل،: الطبعة لبنان، – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر العرتي،
  ١: األجزاء م،عدد ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

  
 حممد بن سليمان: املؤلف اخلطيب، على البجريمي حاشية=  اخلطيب شرح على احلبيب حتفة
 بدون: الطبعة الفكر، دار: الناشر ،)هـ١٢٢١: املتوىف( الشافعي املصري البجيرمي عمر بن

  ٤:األجزاء عدد م،١٩٩٥ -  هـ١٤١٥: النشر طبعة،تاريخ
  

 نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد أبو: املؤلف السنة، فقه على التعليق يف املنة متام
: الطبعة الراية، دار: الناشر ،)هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين األشقودري آدم، بن جنايت بن

  ١:األجزاء عدد اخلامسة،
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 البارعي، حمجن بن علي بن عثمان: املؤلف الشلْبِي، وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني
 بن حممد بن أمحد الدين شهاب: ،احلاشية)هـ ٧٤٣: املتوىف( احلنفي الزيلعي الدين فخر
 الكربى املطبعة: الناشر ،)هـ ١٠٢١: املتوىف( الشلْبِي يونس بن إمساعيل بن يونس بن أمحد

  هـ ١٣١٣ األوىل،: الطبعة القاهرة، بوالق، - األمريية
  

 زكريا اختصره الطالب منهج( املنهج شرح على البجريمي حاشية=  العبيد لنفع التجريد
 سليمان: املؤلف ،)الطالب منهج شرح يف شرحه مث للنووي الطالبني منهاج من األنصاري

 احلليب، مطبعة: ،الناشر)هـ١٢٢١: املتوىف( الشافعي املصري البجيرمي عمر بن حممد بن
 ٤:األجزاء عدد م،١٩٥٠ - هـ١٣٦٩: النشر تاريخ طبعة، بدون: الطبعة

  
  

  - ج-
 علي بن أمحد بن حممد الدين مشس: والشهود،املؤلف واملوقعني القضاة ومعني العقود جواهر 

 وخرج حققها ،)هـ٨٨٠: املتوىف( الشافعي القاهري مث األسيوطي املنهجي اخلالق، عبد بن
 لبنان، – بريوت العلمية الكتب دار: السعدين،الناشر حممد احلميد عبد مسعد: أحاديثها

  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ األوىل،: الطبعة
  

=  وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع 
 بن زهري حممد: اجلعفي،احملقق البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد: البخاري،املؤلف صحيح

 فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار: الناشر الناصر، ناصر
  ٩: األجزاء عدد هـ،١٤٢٢ األوىل،: الطبعة ،)الباقي عبد

  
جامع العلوم واحلكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين، الطباعة 

  .بريوت- م، دار ابن كثري، دمشق ٢٠٠٨:األوىل



٢٥٦ 
 

  - ح-
 دار: الناشر عمرية، الربلسي وأمحد القليويب سالمة أمحد: املؤلف وعمرية، قليويب حاشيتا
  م١٩٩٥-هـ١٤١٥ طبعة، بدون: الطبعة ،٤: األجزاء عدد،بريوت – الفكر

  
 املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد: املؤلف الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية

  ٤:األجزاء عدد تاريخ، وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر، دار: الناشر ،)هـ١٢٣٠: املتوىف(
  

 مكرم بن أمحد بن علي, احلسن أبو: املؤلف الرباين، الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية
: احملقق ،)هـ١١٨٩: املتوىف) (منفلوط من بالقرب عدي، بين إىل نسبة( العدوي الصعيدي

: النشر تاريخ طبعة، بدون: الطبعة بريوت، – الفكر دار: البقاعي،الناشر حممد الشيخ يوسف
  ٢: األجزاء عدد م،١٩٩٤ - هـ١٤١٤

 

 العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف املستقنع، زاد شرح املربع الروض حاشية 
 هـ، ١٣٩٧ - األوىل: الطبعة ،)ناشر بدون: (الناشر ،)هـ١٣٩٢: املتوىف( النجدي احلنبلي

  أجزاء ٧: األجزاء عدد
 

 احلسن أبو: املؤلف املزين، خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي 
 ،)هـ٤٥٠: املتوىف( باملاوردي الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي

 الكتب دار: الناشر املوجود، عبد أمحد عادل الشيخ - معوض حممد علي الشيخ: احملقق
  ١٩: األجزاء عدد م، ١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ األوىل،: الطبعة لبنان، – بريوت العلمية،

  
  
  
  



٢٥٧ 
 

  - ر-
 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: املؤلف املستقنع، زاد شرح املربع الروض
 الشيخ وتعليقات العثيمني الشيخ حاشية: ،ومعه)هـ١٠٥١: املتوىف( احلنبلى البهوتى إدريس

 عدد الرسالة، مؤسسة - املؤيد دار: نذير،الناشر حممد القدوس عبد: أحاديثه خرج السعدي،
  ١: األجزاء

  
 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف املفتني، وعمدة الطالبني روضة 
 -دمشق - بريوت اإلسالمي، املكتب: الناشر الشاويش، زهري: حتقيق، )هـ٦٧٦: املتوىف(

  ١٢: األجزاء عدد م،١٩٩١/  هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة عمان،
  

  - س-
 بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو: املؤلف داود، أيب سنن 

 احلميد، عبد الدين حميي حممد: احملقق ،)هـ٢٧٥: املتوىف( السَجِستاين األزدي، عمرو
  ٤:األجزاء عدد بريوت، – صيدا العصرية، املكتبة: الناشر

  
 يزيد أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة ابن: املؤلف ماجه، ابن سنن 
 فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،)هـ٢٧٣: املتوىف(

  ٢: األجزاء عدد، احلليب البايب عيسى
  

 اخلراساين، اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد: املؤلف للبيهقي، الصغري السنن
 جامعة: النشر دار قلعجي، أمني املعطي عبد: احملقق ،)هـ٤٥٨: املتوىف( البيهقي بكر أبو

 م،عدد١٩٨٩ -  هـ١٤١٠ األوىل،: الطبعة باكستان، ـ كراتشي اإلسالمية، الدراسات
  ٤: األجزاء



٢٥٨ 
 

  
: املتوىف( النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: املؤلف الكربى، السنن
: الطبعة بريوت، – الرسالة مؤسسة: الناشر شليب، املنعم عبد حسن: احملقق، )هـ٣٠٣

  )فهارس ٢ و ١٠: (األجزاء عدد، م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ األوىل،
  

 أبو اخلراساين، اخلُسروجِردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد: املؤلف الكربى، السنن
 العلمية، الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد حممد: احملقق ،)هـ٤٥٨: املتوىف( البيهقي بكر

  م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ الثالثة،: الطبعة  لبنات، – بريوت
  
: املتوىف( املزين إبراهيم أبو إمساعيل، بن حيىي بن إمساعيل: املؤلف للشافعي، املأثورة السنن 

: الطبعة بريوت، – املعرفة دار: الناشر قلعجي، أمني املعطي عبد. د: احملقق، )هـ٢٦٤
 ١: األجزاء عدد، ١٤٠٦ األوىل،

  - ش-
 املقدسي قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف املقنع، منت على الكبري الشرح

 العريب الكتاب دار: الناشر ،)هـ٦٨٢: املتوىف( الدين مشس الفرج، أبو احلنبلي، اجلماعيلي
  املنار صاحب رضا رشيد حممد: طباعته على أشرف والتوزيع، للنشر

  
 الزرقاين يوسف بن الباقي عبد بن حممد: املؤلف مالك، اإلمام موطأ على الزرقاين شرح 

 القاهرة، – الدينية الثقافة مكتبة: الناشر سعد، الرءوف عبد طه: حتقيق، األزهري املصري
  ٤:األجزاء عدد م،٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ األوىل،: الطبعة

  



٢٥٩ 
 

 املقدسي قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف املقنع، منت على الكبري الشرح
 العريب الكتاب دار: الناشر ،)هـ٦٨٢: املتوىف( الدين مشس الفرج، أبو احلنبلي، اجلماعيلي

  املنار صاحب رضا رشيد حممد: طباعته على أشرف والتوزيع، للنشر
  -ص-

 ،)هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين الدين ناصر حممد: املؤلف النسائي، سنن وضعيف صحيح
 اإلسالم نور مركز إنتاج من - ااين - احلديثية التحقيقات منظومة برنامج: الكتاب مصدر
  باإلسكندرية والسنة، القرآن ألحباث

  
 ،)هـ١٤٢٠: املتوىف( األلباين الدين ناصر حممد: املؤلف ماجة، ابن سنن وضعيف صحيح 

 اإلسالم نور مركز إنتاج من - ااين - احلديثية التحقيقات منظومة برنامج: الكتاب مصدر
  باإلسكندرية والسنة القرآن ألحباث

  -ع-
 الشيخ ابن اهللا عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد: املؤلف اهلداية، شرح العناية
 الفكر، دار: الناشر ،)هـ٧٨٦: املتوىف( البابريت الرومي الدين مجال الشيخ ابن الدين مشس

  ١٠: األجزاء عدد،تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة
  -ف-

: املتوىف( الثعاليب منصور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك عبد: املؤلف العربية، وسر اللغة فقه 
 األوىل الطبعة: الطبعة العريب، التراث إحياء: الناشر املهدي، الرزاق عبد: احملقق، )هـ٤٢٩

  ١: األجزاء عدد، م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢
  

 – بريوت العريب، الكتاب دار: ،الناشر)هـ١٤٢٠: املتوىف( سابق سيد: السنة،املؤلف فقه
  م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ الثالثة،: الطبعة لبنان،

  



٢٦٠ 
 

 أليب الشافعي الفقه يف الوجيز لكتاب شرح وهو[ الكبري الشرح=  الوجيز بشرح العزيز فتح 
: املتوىف( القزويين الرافعي حممد بن الكرمي عبد: املؤلف ،) ]هـ ٥٠٥: املتوىف( الغزايل حامد
  الفكر دار: الناشر ،)هـ٦٢٣

  
 الذي الطالب منهج هو كتابه على للمؤلف شرح هو( الطالب منهج بشرح الوهاب فتح 

 زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا: املؤلف ،)للنووي الطالبني منهاج من املؤلف اختصره
 للطباعة الفكر دار: ،الناشر)هـ٩٢٦: املتوىف( السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري،

  ٢: األجزاء عدد م،١٩٩٤/هـ١٤١٤: والنشر،الطبعة
  

 الطالب منهج( اجلمل حباشية املعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات
 ،)الطالب منهج شرح يف شرحه مث للنووي الطالبني منهاج من األنصاري زكريا اختصره
: املتوىف( باجلمل املعروف األزهري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان: املؤلف
  ٥:األجزاء عدد تاريخ، وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر، دار: الناشر ،)هـ١٢٠٤

 

 للطباعة الدولية الرسالة مكتب: الناشر عزام، حممد العزيز عبد: املؤلف املعامالت، فقه
  ١: األجزاء عدد مـ،١٩٩٨-١٩٩٧: الطبعة، والكمبيوتر

  

  املشيقح علي بن محود بن حممد بن علي بن خالد: املؤلف العبادات، يف النوازل فقه
  

 سامل بن) غنيم أو( غامن بن أمحد: املؤلف القريواين، زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه
 الفكر، دار: الناشر ،)هـ١١٢٦: املتوىف( املالكي األزهري النفراوي الدين شهاب مهنا، ابن

  ٢: األجزاء عدد م،١٩٩٥ - هـ١٤١٥: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة
 
  



٢٦١ 
 

  -ق-
: املتوىف( الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد: املؤلف احمليط، القاموس

 نعيم حممد: بإشراف الرسالة، مؤسسة يف التراث حتقيق مكتب: حتقيق ،)هـ٨١٧
: الطبعة لبنان، – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر العرقسوسي،

  ١: األجزاء عدد م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،
  

 رد بآخر مطبوع(» األبصار تنوير شرح املختار الدر« علي احملتار رد لتكملة األخيار عني قره
 عبد بن عمر بن) عابدين بابن املعروف أمني حممد( بن حممد الدين عالء: املؤلف ،)احملتار
 والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر ،)هـ١٣٠٦: املتوىف( الدمشقي احلسيين عابدين العزيز

  لبنان – بريوت والتوزيع،
  

 الكليب جزي ابن اهللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم، أبو: املؤلف  الفقهية، القوانني
  ١: األجزاء عدد ،)هـ٧٤١: املتوىف( الغرناطي

  
 السالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين: املؤلف رجب، البن القواعد

 عدد العلمية، الكتب دار: الناشر ،)هـ٧٩٥: املتوىف( احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي،
  ١: األجزاء

  - ك-
 الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد: املؤلف البزدوي، أصول شرح األسرار كشف

 طبعة بدون: الطبعة اإلسالمي، الكتاب دار: ،الناشر)هـ٧٣٠: املتوىف( احلنفي البخاري
  ٤: األجزاء عدد تاريخ، وبدون

  



٢٦٢ 
 

 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: املؤلف اإلقناع، منت عن القناع كشاف
  ٦:األجزاء العلمية،عدد الكتب دار: ،الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف( احلنبلى البهوتى إدريس

  

  - م-
 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو: املؤلف قدامة، البن املغين

 ،)هـ٦٢٠: املتوىف( املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي
 - هـ١٣٨٨: النشر ،تاريخ١٠: األجزاء عدد طبعة، بدون: الطبعة القاهرة، مكتبة: الناشر

  م١٩٦٨
  

 املالكي اهللا عبد أبو عليش، حممد بن أمحد بن حممد: خليل،املؤلف خمتصر شرح اجلليل منح
: النشر تاريخ طبعة، بدون: الطبعة بريوت، – الفكر دار: الناشر ،)هـ١٢٩٩:املتوىف(

  ٩:األجزاء م،عدد١٩٨٩/هـ١٤٠٩
 

 إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم: املؤلف املقنع، شرح يف املبدع
 األوىل،: لبنان،الطبعة – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر ،)هـ٨٨٤: املتوىف( الدين برهان

  ٨:األجزاء عدد م، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
 

 األسدي القرشي اهللا عبيد بن عيسى بن الزبري بن اهللا عبد بكر أبو: املؤلف احلميدي، مسند 
 أسد سليم حسن: أحاديثه وخرج نصوصه حقق ،)هـ٢١٩: املتوىف( املكي احلميدي
  ٢: األجزاء عدد م، ١٩٩٦ األوىل،: الطبعة سوريا، – دمشق السقا، دار: الناشر الداراينّ،

 
 احلديث، أهل ملتقى أعضاء: املؤلف املعاصرين، العلم وطلبة العلماء تراجم يف اجلامع املعجم
 أهل ملتقى يف عضو الزهراء بن أسامة: للشاملة أعده

  http://www.ahlalhdeeth.comاحلديث،



٢٦٣ 
 

 اخلطيب أمحد بن حممد الدين، مشس: املؤلف املنهج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين
 األوىل،: الطبعة العلمية، الكتب دار: الناشر ،)هـ٩٧٧: املتوىف( الشافعي الشربيين
  ٦: األجزاء عدد م،١٩٩٤ - هـ١٤١٥

  
 حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف ،))واملطيعي السبكي تكملة مع(( املهذب شرح اموع

  الفكر دار: الناشر ،)هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شرف بن
  

 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان: املؤلف الكبري، املعجم 
 ابن مكتبة: النشر دار السلفي، ايد عبد بن محدي: احملقق ،)هـ٣٦٠: املتوىف( الطرباين

    ٢٥:األجزاء عدد، الثانية: الطبعة القاهرة، – تيمية

  

: املتوىف( الصنعاين اليماين احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو: املؤلف املصنف،
: بريوت،الطبعة – اإلسالمي املكتب: الناشر األعظمي، الرمحن حبيب: احملقق، )هـ٢١١
  ١١: األجزاء عدد ،١٤٠٣ الثانية،

 

 حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف ،))واملطيعي السبكي تكملة مع(( املهذب شرح اموع
  الفكر دار: الناشر ،)هـ٦٧٦: املتوىف( النووي شرف بن
  

 ،)هـ٥٢٠: املتوىف( القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف املمهدات، املقدمات
  ٣: األجزاء عدد م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل،: الطبعة اإلسالمي، الغرب دار: الناشر

  

 عدد الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقهية املوسوعة 
 الثانية، الطبعة: ٢٣ - ١ األجزاء..،)هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من: (جزءا،الطبعة ٤٥: األجزاء

 – الصفوة دار مطابع األوىل، الطبعة: ٣٨ - ٢٤ األجزاء..الكويت، – دارالسالسل
 الوزارة طبع الثانية، الطبعة: ٤٥ - ٣٩ األجزاء..مصر،



٢٦٤ 
 

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو: املؤلف قدامة، البن املغين
 ،)هـ٦٢٠: املتوىف( املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي

 ١٠: األجزاء عدد طبعة، بدون: الطبعة القاهرة، مكتبة: الناشر
  

 الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو: املؤلف باآلثار، احمللى
 عدد تاريخ، وبدون طبعة بدون: الطبعة بريوت، – الفكر دار: ،الناشر)هـ٤٥٦: املتوىف(

  ١٢: األجزاء
 

 عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس: املؤلف خليل، خمتصر شرح يف اجلليل مواهب
 دار: الناشر ،)هـ٩٥٤: املتوىف( املالكي الرعيين باحلطاب املعروف املغريب، الطرابلسي الرمحن
  الفكر
 - هـ١٣٨٨: النشر تاريخ ،٦:األجزاء عدد م،١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة

م١٩٦٨  

 شهرة، السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى: املنتهى،املؤلف غاية شرح يف النهى أويل مطالب
: اإلسالمي،الطبعة املكتب: الناشر ،)هـ١٢٤٣: املتوىف( احلنبلي الدمشقي مث مولدا الرحيباىن

  ٦:األجزاء م،عدد١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثانية،
  

 ،)هـ١٧٩: املتوىف( املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: املؤلف املدونة،
  ٤: األجزاء عدد م،١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ األوىل،: العلمية،الطبعة الكتب دار: الناشر

 

: املؤلف وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند
 فؤاد حممد: احملقق ،)هـ٢٦١: املتوىف( النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم
  ٥: األجزاء عدد بريوت، – العريب التراث إحياء دار: الناشر الباقي، عبد
  



٢٦٥ 
 

 بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: املؤلف للنسائي، الصغرى السنن=  السنن من اتىب 
 مكتب: الناشر غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،)هـ٣٠٣: املتوىف( النسائي اخلراساين، علي

 ٨: األجزاء عدد ،١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبوعات
 

 بن الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أبو: املؤلف ،)الدارمي سنن( بـ املعروف الدارمي مسند
: حتقيق ،)هـ٢٥٥: املتوىف( السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد بن بهرام بن الفضل
 السعودية، العربية اململكة والتوزيع، للنشر املغين دار: الداراين،الناشر أسد سليم حسني
 ٤: األجزاء معدد ٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢ األوىل،: الطبعة

 

 احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو: املؤلف الكبري، التفسري=  الغيب مفاتيح
 دار: الناشر ،)هـ٦٠٦: املتوىف( الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي
  هـ ١٤٢٠ - الثالثة: الطبعة، بريوت – العريب التراث إحياء

 بن حممد بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو: املؤلف الصحيحني، على املستدرك 
: املتوىف( البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نعيم بن محدويه
: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى: حتقيق ،)هـ٤٠٥

  ٤: األجزاء عدد ،١٩٩٠ – ١٤١١ األوىل،
  

 املالكي اهللا عبد أبو عليش، حممد بن أمحد بن حممد: املؤلف خليل، خمتصر شرح اجلليل منح
: النشر تاريخ طبعة، بدون: الطبعة بريوت، – الفكر دار: الناشر ،)هـ١٢٩٩: املتوىف(

 :األجزاء عدد، م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

  -ن-
: املتوىف( اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: املؤلف األوطار، نيل

 األوىل،: الطبعة مصر، احلديث، دار: الناشر الصبابطي، الدين عصام: حتقيق ،)هـ١٢٥٠
  ٨: األجزاء عدد م،١٩٩٣ - هـ١٤١٣



٢٦٦ 
 

 الكتب باللغة اإلندونيسيا

الشريكة اختيار بارو فن هوفا،  ،Ensiklopedi Hukum Islam الشريكة اختيار بارو فن هوفا ، -
 . ٣:، جملد ١٦١٤: ، صفحة١٩٩٧:سنة 

ميزان يندوغ، : ناشر ، Ensiklipedi-Oxford Dunia Islam Modernهسفوسيتو، .جون ل -
 .٥١:، رقم الصفحة م ٢٠٠١ األوىل،: الطبعة

  مرجع من شبكة اإلنترنيت
: ساعة ٢٠١٢يونيو سنة  ١٩:يف تاريخ   http://quran.maktoob.com/vb/quran418 : موقع

١٢.١٣.  
  

 


