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 المراجع المصادر فهرس

 

 .القرآن الكرمي -1

اإلهباج يف شرح ادلنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ، علي بن عبد  -2

، الطبعة األوىل ، دار  192:ص 3: مجاعة من العلماء ، ج: الكايف السبكي ، حتقيق 

 . 1404الكتب العلمية ، بًنوت ، 

 .م1997أبو حنيفة ، زلمد أبو زىرة ، دار الفكر العريب ، القاىرة ،  -3

سيد . د: يف أصول األحكام ، علي بن زلمد اآلمدي أبو احلسن ، حتقيق اإلحكام  -4

 .ىـ1404اجلميلي ، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب ، بًنوت ، 

 بن بن أمحد علي ، الفقهية واألمثلة العامية باأللفاظ إليو وادلدخل ادلنطق حلد التقريب -5

 .بًنوت احلياة، مكتبة دار ،  م1900، 1الطبعة  ، عباس إحسان : حتقيق ، حزم

 دار ، ىــ1394  زىرة أبو امحد زلمد ، وفقهو آراؤه وعصره حياتو حزم ابن اإلمام -6

 ىـ 1425 ، ،القاىرة العريب الفكر

 بن اهلل ىبة بن علي األمساء والكىن، يف وادلختلف ادلؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال -7

 2/450األوىل  الطبعة بًنوت، – العلمية الكتب دار( ىـ475)ماكوال 
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 : ، احملقق(ىـ370 -305)اجلصاص  الرازي علي بن أمحد األصول، يف الفصول -8

 األوىل، الطبعة الكويت، اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة النشمي، عجيل جاسم.د

 ،4/23ىـ، 1414الثانية،  الطبعة

 سعيد زلمد حتقيق الظاىري، حزم بن سعيد بن علي والتقليد، والرأي القياس إبطال -9

 .األوىل الطبعة اللبناين، دار الكتاب البدري،

 :، حتقيق(ىـ606)الرازي  احلسٌن بن عمر بن زلمد الفقو، أصول علم يف احملصول -10

بًنوت  الرسالة، ىـ، مؤسسة 1412 الثانية، الطبعة ، فياض العلواين جابر طو الدكتور

6/175 

 القاىرة، العريب، الفكر دار زىرة، أبو زلمد الفقهية، وآراؤه وعصره حياتو حنبل ابن -11

335 ،235   

ادلتوىف )بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ، البحر احمليط يف أصول الفقو -12

الطبعة األوىل،  ،دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان ،حتقيق زلمد زلمد تامر، (ىـ794: 

 م2000/ ىـ 1421

 دار ىـ،261القشًني   احلجاج بن مسلم مسلم، صحيح ادلسمى الصحيح اجلامع -13

 8/71 بًنوت  اجلديدة اآلفاق دار ، بًنوت اجليل

 .أمحد بن حنبل ، زلمد أبو زىرة  ، دار الفكر العريب ، القاىرة -14
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: إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول ، زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين ، حتقيق  -15

 – 1412زلمد سعيد البدري أبو مصعب ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، بًنوت ، 

1992. 

أصول السرخسي ، لإلمام أيب بكر زلمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ، حتقيق  -16

 . اضريق العجم ، دار ادلؤيد ، الري. د: 

أصول الشاشي ، أمحد زلمد بن إسحاق الشاشي أبو علي ، دار الكتب العريب ،  -17

 .ىـ1402بًنوت ، 

وىبة الزحيلي ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ادلعاصر ، . أصول الفقو اإلسالمي ، د -18

 .م1986بًنوت ، 

 إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ، زلمد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد اهلل -19

طو عبد الرؤوف سعد ، دار اجليل ، بًنوت ،  : ادلعروف بابن قيم اجلوزية ، حتقيق 

 .م1973

األم ، زلمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ، الطبعة الثانية ، دار ادلعرفة ،  بًنوت  -20

 .ىـ1393، 

، 425: اإلمام الشافعي يف مذىبيو القدمي واجلديد ، أمحد حنراوي عبد السالم ، ص -21

 .عة الثانية ، بدون الناشر ، بدون السنةالطب
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اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل ، علي  -22

زلمد حامد الفقي ، دار إحياء الرتاث العريب : بن سليمان ادلرداوي أبو احلسن ، حتقيق

 .، بًنوت

عبد الرزاق : قيق االعتصام ، أليب إسحاق إبراىيم بن موسى الغرناطي الشاطيب ، حت -23

 .م1998ادلهدي ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العريب ، ، 

احمللى باآلثار، أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاىري  -24

 .بًنوت، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ –، دار الفكر 

رسالة، الطبعة اخلامسة الوجيز يف أصول الفقو، الدكتور عبد الكرمي زيدان، مؤسسة ال -25

 .م 2006-ه 1427عشرة، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، عالء الدين الكاساين ، الطبعة الثانية ، دار  -26

 .1982الكتاب العريب ، بًنوت ، 

بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ، زلمد بن أمحد بن زلمد بن رشد القرطيب أبو الوليد ،    -27

 .،دار الفكر ، بًنوت

الربىان يف أصول الفقو ، عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو ادلعايل ،  -28

مصر ،  –عبد العظيم زلمود الديب ، الطبعة الرابعة  ، دار الوفاء ،  ادلنصورة . حتقيق د

 ،1418 . 
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تاريخ الفقو اإلسالمي ، زلمد على الساسي ، حتقيق قسم الدراسات ، دار الفكر ،  -29

 .1999دمشق ، 

 .اريخ ادلذاىب اإلسالمية ، زلمد أبو زىرة ، دار الفكر العريبت -30

تاريخ بغداد ، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ،   -31

 .بًنوت

 748 ) الذىيب عثمان بن امحد بن زلمد واألعالم، ادلشاىًن ووفيات اإلسالم تاريخ -32

األوىل  الطبعة بًنوت، العريب، الكتاب دار ، تدمري السالم عبد د عمر :،حتقيق (ه

 ىـ1407

 سنة ، العلمية الكتب دار ، سف يو بن زلمد بن اهللِ  عبد األندلس، علماء تاريخ -33

 م 1997: النشر

 يوسف بن علي بن إبراىيم ، الفقهاء ، طبقات8/369البغدادي  بغداد، تاريخ -34

 ىـ476الشًنازي 

 : ، حتقيق(ىـ544)السبيت  موسى بن عياض ادلسالك، وتقريب ادلدارك ترتيب -35

 1/614ىـ،1387بًنوت،  ، احلياة دار مكتبة ، زلمود بكًن أمحد.د

بًنوت  الفكر، ،دار( ىـ972) بادشاه بأمًن ادلعروف  أمٌن زلمد التحرير، تيسًن -36

3/400 
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حتفة الفقهاء ، زلمد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي ، الطبعة األوىل ، دار الكتب  -37

 .ىـ1405،  العلمية ، بًنوت

زلمد . د: ختريج الفروع على األصول ، زلمود بن أمحد الزجناين أبو ادلناقب ، حتقيق  -38

 . ىـ 1398أديب صاحل ، الطبعة  الثانية ، مؤسسة الرسالة، بًنوت، 

تلخيص احلبًن يف أحاديث الرافعي الكبًن ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  -39

 – 1384ىاشم اليماين ادلدين ، ادلدينة ادلنورة ، السيد عبد اهلل : العسقالين ، حتقيق 

1964. 

التمهيد يف أصول الفقو ، أيب اخلطاب زلفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي  -40

زلمد بن على بن إبراىيم ، الطبعة الثانية  ، مؤسسة الريان بًنوت ، ادلكتبة : ، حتقيق 

 .م2000ادلكية مكة ادلكرمة ، 

 دائرة رللس ، صادر ىـ، دار321دريد،  ابن األزدي احلسن بن د، زلم اللغة مجهرة -41

 .1/220ىـ، 1345آباد،  حيدر العثمانية، ادلعارف

 ، حزم بن سعيد بن أمحد بن علي ، حزم البن أخرى رسائل ومخس السًنة جوامع -42

 1/6م، 1900، 1الطبعة   ، مصر – ادلعارف دار : عباس  الناشر إحسان : احملقق

سنن الرتمذي ، زلمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،  اجلامع الصحيح -43

 .أمحد زلمد شاكر وآخرون ، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنوت: حتقيق 



429 
 

اجلامع ألحكام القرآن ، زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهلل ،  -44

 .1372ب ، القاىرة ، أمحد عبد العليم الربدوين ، الطبعة الثانية ، دار الشع: حتقيق 

حاشية العالمة البناين على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ، دار الكتب  -45

 .م1998العلمية ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ، الطبعة  -46

 .الرابعة ، دار الكتاب العريب ، بًنوت

البدر ادلنًن يف ختريج كتاب الشرح الكبًن للرافعي ، عمر بن علي بن ادللقن خالصة  -47

محدي عبد اجمليد إمساعيل السلفي ، الطبعة األوىل ، مكتبة الرشد : األنصاري ، حتقيق 

 1410، الرياض ، 

الدراية يف ختريج أحاديث اذلداية ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل ،  -48

 .عبد اهلل ىاشم اليماين ادلدين ، دار ادلعرفة ، بًنوتالسيد : حتقيق 

الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء ادلذىب ، إبراىيم بن علي بن زلمد بن  -49

 .فرحون اليعمري ادلالكي ، دار الكتب العلمية ،  بًنوت

 ، عباس إحسان : حتقيق ، حزم ابن أمحد بن علي ، األندلسي حزم ابن رسائل -50

، 2:الطبعة  ، النفوس مداواة رسالة: بًنوت ، للدراسات والنشر يةالعرب ادلؤسسة

 2/178م، 1987
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أمحد زلمد شاكر ، : الرسالة ، زلمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ، حتقيق  -51

 .1939 – 1358القاىرة ، 

: روضة الناظر وجنة ادلناظر ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ادلقدسي أبو زلمد ، حتقيق  -52

العزيز عبد الرمحن السعيد ، الطبعة الثانية ، جامعة اإلمام زلمد بن سعود ، عبد . د

 . 1399الرياض ، 

زاد ادلعاد يف ىدي خًن العباد ، زلمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ، حتقيق  -53

 -عبد القادر األرناؤوط ، الطبعة الرابعة عشر ، مؤسسة الرسالة  -شعيب األرناؤوط :  

 .1986 – 1407الكويت ،  –مكتبة ادلنار اإلسالمية ، بًنوت 

زلمد :  السجستاين األزدي ، حتقيق سنن أيب داود ، سليمان بن األشعث أبو داود  -54

 .زليي الدين عبد احلميد ، دار الفكر

زلمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجو ، زلمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين ، حتقيق  -55

 .، دار الفكر ، بًنوت

سنن البيهقي الكربى ، أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،  -56

 . 1994 – 1414لقادر عطا ،مكتبة دار الباز ، مكة ادلكرمة ، زلمد عبد ا: حتقيق 

السيد عبد : سنن الدارقطين ، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي ، حتقيق  -57

 .1966 – 1386اهلل ىاشم مياين ادلدين ، دار ادلعرفة ، بًنوت ، 
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النسائي ،  ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن( اجملتىب من السنن )سنن النسائي ،  -58

عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب ادلطبوعات اإلسالمية ، حلب ، : الثانية ، حتقيق :الطبعة 

1406 – 1986. 

: سًن أعالم النبالء  زلمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذىيب أبو عبد اهلل ، حتقيق  -59

ًنوت زلمد نعيم العرقسوسي ، الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة ،  ب, شعيب األرناؤوط 

 .ىـ1413،  

الشافعي ، زلمد أبو زىرة ، الطبعة اجلديدة  ، دار الفكر العريب ،  القاىرة ،  -60

1996. 

، عبد احلي بن أمحد (الكتاب مدقق مرة واحدة)شذرات الذىب يف أخبار من ذىب  -61

 .العكري الدمشقي ، دار الكتب العلمية ، بًنوت 

عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،  زلمد بن  -62

 .ىـ1411دار الكتب العلمية ،  بًنوت ،  األوىل ، 

شرح العضد على سلتصر ادلنتهى األصويل ، القاضي عضد ادللة والدين عبد الرمحن  -63

 .بن أمحد االجيي ، دار الكتب العلمية ، بًنوت

رح ادلختصر  يف شرح الكوكب ادلنًن ، ادلسمى مبختصر التحرير أو ادلخترب ادلبتكر ش -64

أصول الفقو ، زلمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي ادلعروف بابن 

 . 1998النجار ، حتقيق زلمد الزحيلي ورنزية محاد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، 
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شرح تنقيح الفصول ، اإلمام شهاب الدين القرايف أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف   -65

 .م1997، بروت ، الطبعة األوىل ،  ، دار الفكر

 .شرح فتح القدير ،  زلمد بن عبد الواحد السيواسي ، بًنوت ، الطبعة الثانية -66

شرح نور األنوار على ادلنار على ادلنار ، حافظ شيخ أمحد ادلعروف بن أيب سعد بن  -67

عبد اهلل احلنفي الصديقي ادلبهوي صاحب الشمس البازغة ، دار الكتب العلمية ، 

 .وتبًن 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، ، زلمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  -68

شعيب األرنؤوط ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، : البسيت ، حتقيق 

1414 - 1993 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، زلمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  -69

األرنؤوط ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ،  شعيب: البسيت ، حتقيق 

1414 - 1993 

. د: صحيح البخاري ، زلمد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ، حتقيق  -70

 - 1407مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثًن اليمامة ، بًنوت ، 

1987 

زلمد : القشًني النيسابوري ، حتقيق صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج أبو احلسٌن  -71

 فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنوت
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 .ضوابط ادلصلحة ، سعيد رمضان البوطي ، ادلكتبة األموية ، دمشق -72

طبقات احلفاظ ، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل ، الطبعة األوىل ، دار  -73

 . 1403الكتب العلمية ، بًنوت ، 

زلمد حامد الفقي ، دار : ت احلنابلة ، زلمد بن أيب يعلى أبو احلسٌن ، حتقيق طبقا -74

 .ادلعرفة ،  بًنوت

: طبقات الشافعية ، أبو بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر بن قاضي شهبة ، حتقيق  -75

 ىـ1407احلافظ عبد العليم خان ، الطبعة األوىل، عامل الكتب ، بًنوت ، . د

خليل ادليس  ، : بن علي بن يوسف الشًنازي ، حتقيق طبقات الفقهاء ، إبراىيم  -76

 .دار القلم ، بًنوت

الطبقات الكربى ، زلمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزىري  ، دار صادر  -77

 .، بًنوت

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، زلمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ،  -78

 .مطبعة ادلدين ، القاىرة زلمد مجيل غازي ،. د: حتقيق 

 زلمد : حتقيق ، 163 ، حزم بن امحد بن علي ، واأُلالف األَلَفة يف احلمامة طوق -79

 ىـ 1420 ، األوىل الطبعة ، الكتب الثقافية مؤسسة ، الرحيم عبد

العدة يف أصول الفقو ، القاضي أبو يعلى زلمد بن احلسن الفراء البغدادي احلنبلي ،  -80

 .م1993سًن ادلباركي ، الطبعة الثالثة ، بدون ناشر ، الرياض ، حتقيق أمحد بن علي 
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علم أصول الفقو ، عبد الوىاب خالف ، مكتبة الصفحات الذىبية ، الرياض ،  -81

 .م1985الطبعة السابعة عشر 

زلمد حامد : القواعد والفوائد األصولية ،  علي بن عباس البعلي احلنبلي حتقيق  -82

 1956 - 1375، القاىرة ،  الفقي ، مطبعة السنة احملمدية

كتاب التقرير والتحبًن يف علم األصول اجلامع بٌن اصطالحي احلنفية والشافعية ،  -83

زلمد بن زلمد بن زلمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن زلمد ، حتقيق 

 .م1996مكتب البحوث والدراسات ، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، بًنوت ،   ، 

دلصنف على ادلنار ، لإلمام أي الربكات عبد اهلل بن أمحد كشف األسرار شرح ا -84

 .ادلعروف حبافظ الدين النسفي ، دار الكتب العلمية ، بًنوت ، ب ت

كشف األسرار عن أصول اإلسالم البزدوي ، اإلمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد  -85

 .1997البخاري ، دار الكتب ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

 دار عمر، زلمد علي :حتقيق ، ( ىـ 852)حجر ابن علي بن أمحد ، ادليزان لسان -86

 .4/229م، 1987/ىـ14071407 ، الطبعة األوىل بًنوت، ، الفكر

لسان العرب ، زلمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري ، الطبعة األوىل ، دار  -87

 .صادر، بًنوت

أبو الوفا : حتقيق  ادلبسوط ،  زلمد بن احلسن بن فرقد الشيباين أبو عبد اهلل ، -88

 .األفغاين ، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشي ، بدون السنة
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مًب بداية ادلبتدي يف فقو اإلمام أيب حنيفة ،  علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل  -89

زلمد عبد الوىاب حبًني ، الطبعة األوىل، , حامد إبراىيم كرسون : ادلرغيناين ، حتقيق 

 . 1355يح ، القاىرة ، مطبعة زلمد علي صب

دار  ,رلمع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أيب بكر اذليثمي ، دار الريان للرتاث  -90

 .1407بًنوت ، , الكتاب العربيمدينة ، القاىرة 

 .رلموع الفتاوى ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس -91

زلمود مطرحي ، لطبعة : اجملموع شرح ادلهذب ، زلٍن الدين بن شرف ، حتقيق  -92

 . 1996 - 1417األوىل ، دار الفكر ، بًنوت ، 

طو جابر : احملصول يف علم األصول ، زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازي ، حتقيق  -93

فياض العلواين ، الطبعة األوىل ، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، 

1400. 

عمرو مجال الدين عثمان بن عمرو بن أيب بكر سلتصر ادلنتهى األصويل ، اإلمام أيب  -94

فادي نصيف وطارق حيٍن ، دار الكتب العلمية ، : ادلعروف بابن احلاجب ، حتقيق 

 .م2000بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

ادلدخل إىل مذىب اإلمام أمحد بن حنبل ، عبد القادر بن بدران الدمشقي ، حتقيق  -95

 1401سة الرسالة ، بًنوت ، الطباعة الثانية ، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ، مؤس: 

 .ادلدخل الفقهي العام ، مصطفى أمحد الزرقاء ، دار الفكر ، دمشق ، بدون السنة -96
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ادلستدرك على الصحيحٌن ، زلمد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري ، حتقيق  -97

 1411بًنوت ،  مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ،: 

– 1990. 

مذكرة يف أصول الفقو، زلمد األمٌن بن زلمد ادلختار الشتقطي، مكتبة العلوم  -98

 .م2004ه،  1425واحلكم، الطبعة الرابعة، 

زلمد عبد : ادلستصفى يف علم األصول ، زلمد بن زلمد الغزايل أبو حامد ، حتقيق  -99

 .ىـ1413مية ،  بًنوت ،  السالم عبد الشايف ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العل

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ، مؤسسة قرطبة ،  -100

 .مصر

أمحد بن عبد احلليم آل + عبد احلليم + ادلسودة يف أصول الفقو ،  عبد السالم  -101

 .زلمد زلٍن الدين عبد احلميد ، ادلدين ، القاىرة: تيمية ، حتقيق 

:  بة ، أبو بكر عبد اهلل بن زلمد بن أيب شيبة الكويف ، حتقيق مصنف ابن أيب شي -102

 1409كمال يوسف احلوت ، الطبعة األوىل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

: معرفة علوم احلديث ، أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ، حتقيق  -103

 -ىـ 1397ًنوت ، السيد معظم حسٌن ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، ب

 م1977
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مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ، زلمد اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج  -104

 .إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ، زلمد اخلطيب الشربيين ، دار الفكر

ادلغين يف فقو اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ادلقدسي  -105

 ىـ 1405، الطبعة األوىل ، دار الفكر ، بًنوت ،  أبو زلمد

 .بًنوت  اجليل، ىـ، دار808خلدون  بن زلمد بن الرمحن عبد ، خلدون ابن مقدمة -106

 ، تركي يدا عبد.د ، والباجي حزم ابن بٌن اإلسالمية الشريعة أصول يف مناظرات -107

 بًنوت ، اإلسالمي الغرب دار ، 167 ، شاىٌن الصبور عبد.د : وتعليق وحتقيق ترمجة

 .ىـ1414،  الثانية الطبعة ،

مناقب اإلمام أمحد بن حنبل ، ابن اجلوزي ، حتقيق سعد كرمي الفقي ، ، تاريخ  -108

 .ادلذاىب الفقهية دار ابن خلدون ، اإلسكندرية ، بدون 

 49: ص 1: منهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن ، حيٍن بن شرف النووي أبو زكريا ،  ج -109

 .، بًنوت، دار ادلعرفة 

: موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ، علي بن أيب بكر اذليثمي أبو احلسن ، حتقيق  -110

 .زلمد عبد الرزاق محزة ، دار الكتب العلمية ، بًنوت

أبو : ادلوافقات ، إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلالكي الشاطيب ، حتقيق  -111

دار ابن عفان ، اجليزة ، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة األوىل ، 

 .ىـ1421
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: ادلوافقات يف أصول الفقو ، إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلالكي ، ، حتقيق  -112

 .عبد اهلل دراز، بًنوت

زلمد فؤاد : موطأ اإلمام مالك ، مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي ، حتقيق  -113

 .سنةعبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب ، مصر ، بدون ال

نصب الراية ألحاديث اذلداية ، عبد اهلل بن يوسف أبو زلمد احلنفي الزيلعي ، حتقيق  -114

 .1357زلمد يوسف البنوري ، دار احلديث ، مصر ، : 

نظرية ادلصلحة يف الفقو اإلسالمي ، حسٌن حسان ، مكتبة ادلتنيب ، القاىرة ،  -115

1981. 

 عثمان بن أمحد بن زلمد ، احلفاظ ، تذكرة3/325خلكان  ابن ، األعيان وفيات -116

 .3/1146العريب  الرتاث إحياء ىـ، دار748الذىيب 

اذلداية شرح بداية ادلبتدي ، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل ادلرغياين أبو احلسٌن ،  -117

 ادلكتبة اإلسالمية ، بًنوت 

 ص / 2 ج) ، البغدادي باشا إمساعيل ادلصنفٌن، وآثار ادلؤلفٌن أمساء العارفٌن ىدية -118

 ىـ،1410،  ،بًنوت الفكر دار ، ( 690

الواضح يف أصول الفقو ، أيب الوفاء علي بن عقيل بن عبد اهلل بن عقيل البغدادي  -119

عبد اهلل بن عبد احملست الرتكي ،  مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، الطبعة : احلنبلي ، حتقيق 

 .1999األوىل ، 
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