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 128                والذي نفسي بيده لنمنعهن                             (22
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 121صففت أنا واليتيم وراءه                                                 (32
 125جعل ذلا مؤذنا يؤذن ذلا                                    أن النيب  (33
 125أمَّتهن فقامت وسطاً                                               أهنا  (34
 126تؤمُّ ادلرأة النساء وتقوم وسطهن                                          (35
 126كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن                          (36
 126                                ال تؤم ادلرأة                              (37
 127ال أعلم ادلرأة تؤم النساء                                                 (38
 132مكث ٔتكة ثالث عشرة سنة                         أن رسول اهلل  (42
 133ليس على النساء مجعة                                                  (41
 134د النساء اجلمعة فإهنن يصلُت ركعتُت                           إذا شه (41
 134يف امرأة حتضر ادلسجد يوم اجلمعة                                       (42
 142                                             فال خترج من حليهن الزكاة (43
 142           حليهن الزكاةكان حيلي بناتو وجواريو الذىب مث ال خيرج من  (44
 142                                    كانت حتلي بناهتا الذىب وال تزكيو (45
 142                                      سألت أنس بن مالك عن التحلي (46
 142                                                    ما رأيت أحداً يفعلو (47
 144                                                    العشرويف الرقة ربع  (48
 145                    ُمر من ِقَبلك من نساء ادلسلمُت أن يصدقن حليهن (52
 145                                  ال بأس بلبس احللي إذا أعطيت زكاتو (51
 145                        إذا بلغ مائيت درىم أو عشرين مثقاالً ففيو الزكاة (51
 178فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا                                    (52
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 182حُت قدم أنو توضأ                       إن أول شيء بدأ بو النيب  (53
 187أمر الرسوُل الناَس أن يكون آخر عهدىم بالبيت                        (54
 187ن تصدر قبل أن تطوف                 رخَّص للحائض أ أن النيب  (55
 121وأشار إىل أمنلتو                                                         (56
 114                                          أن جارية ُوِجد رأسها قد ُرضَّ  (57
 115                                                        قتل رجال بامرأة (58
               115قتل ثالثة نفر من أىل صنعاء بامرأة                                     (62
 116إذا قتل الرجل ادلرأة متعمدا                                              (61
  117إن شاؤوا قتلوا وأدَّوا نصف الدية                                        (61
 114                                                    ادلرأة من الرجلتقاد  (62
 122و122                         عقل ادلرأة على النصف من عقل الرجل (63
 123                           جراحات النساء على النصف من دية الرجل (64
 124                            سألت سعيد بن ادلسيب كم يف أصبع ادلرأة (65
 125                                         جراحات الرجال والنساء سواء (66
 132                                ال حدَّ إال على من علمو               (67
 135                                  ارتدت امرأة يوم أحد                  (68
 136                                       قتل امرأة ارتدت                 (72
 136                                         أنو استتاب امرأة               (71
 136                      قضى اهلل ورسولو أن من رجع عن دينو فاقتلوه     (71
 137                  عن قتل النساء والصبيان         فنهى رسول اهلل  (72
 137                فلما رأت اذلزدية فينا، أىوت إىل قائم سيفي لتقتلٍت     (73
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  138                فلم يقتلها       أن امرأة ارتدت يف عهد رسول اهلل  (74
 138                       ال تقتلن النساء إذا ىن ارتددن عن اإلسالم      (75
 151و 145            قدم رجل على عمر من قبل أيب موسى األشعر     (76
 145                        إن أبا بكر رضي اهلل عنو استتاب أم قرفة       (77
 145                            قدم معاذ على أيب موسى                   (78
  152                       الم     ال تقتلن النساء إذا ىن ارتددن عن اإلس (82
 151                                       أنو أنظر ادلستورد العجلي         (81
 152                   ارتدت عن اإلسالم   -يقال ذلا أم مروان–أن امرأة  (81

 

 فهرث األعالم
 18                                                                 رفاعة الطهطاوي -1
 18                                                                   جورجي زيدان -1

 18                                                             ماري عبده القصيفي -2

 18                                                                    سالمة موسى -3

 18                                                                    مرقص فهمي  -4
 26أشهب بن عبد العزيز                                                             -5
 26                                                       مالك بن أنس             -6
 38العثمان                                                                      ليلى -7
   42                                                            إحسان عبد القدوس -8

  54أبو الوليد الباجي                                                          -12
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 57الدمشقي                                 ابن رجب البغدادي الرَحن عبد -11
 63                                                احلسن بن َحاد احلضرمي -11
 67                                                     بن مرزوق التلمساينا -12
 71                                                          ادلهاجر بن قنفذ -13
 71                              تاج الدين السبكي -14
 77                                                    صدر الشريعة األصغر -15
 82                                                    اعيل بن حيِت ادلزينإمس -16
 88الشيباين                                                  زلمد بن احلسن -17
 88أبو يوسف صاحب أيب حنيفة                                            -18
 123                                                      بن حزم الظاىريا -12
 121اذلذيل احلنفي                                                    بن زُفر -11
 125احلارث                                         بن هلل عبد بنت ورقة أم -11
 142                                                     إسحاق ابن راىويو -12
 143                                                 عبد الرَحن بن القاسم -13
 155                                             زلمد بن إبراىيم آل الشيخ -14
 155                                              َُحيدبن عبداهلل بن زلمد  -15
 156                                              يوسف عبد اهلل القرضاوي -16
 112                                                            عثمان البيتِِّّ  -17
 111                                                          عطاء بن أيب رباح -18
 111                                               عامر بن شراحيل الشعيب -22
 112                                                        زلمد بن سَتين -21
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 112                                                         الليث بن سعد -21
 112                                                                 الزىري -22
 118                                               ابن علية                  -23
 118أبو بكر األصم                                                          -24
 122شريح القاضي                                                           -25
 122            رلاىد بن جرب                                               -26
 124ربيعة بن أيب عبد الرمجن                                                 -27
     148ادلالكي                                                      ابن القصار -28

 

 

 فهرسج األشعار
 11           و                                          وأن من ألقى على زوج أبــيــ -1
 15الناس من جــهـــة التماثل أكــفــــاء                                                   -1
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 فهرسج ادلصادر وادلراجع
 أوال

 القرآن الكرمي.- (1

 ثانيا: التفسير

ابن العريب: أحكام القرآن. حتقيق: أَحد فريد ادلزيدي. دار الكتب العلمية. - (1
 األوىل.ه. ط. 1316

 ه. ط. األوىل.1312ابن كثَت: تفسَت القرآن العظيم. دار ابن حزم. - (2
أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السليم. حتقيق: أَحد عبد القادر عطا. مكتبة - (3

 الرياض احلديثة. 
 ه. ط. األوىل.1312أبو حيان األندلسي: البحر احمليط. دار الكتب العلمية. - (4
دون ذكر سنة الطبع ادلعاين. دار إحياء الًتاث العريب.   األلوسي البغدادي: روح- (5

 وال رقم الطبعة.
اجلصاص: أحكام القرآن. حتقيق: زلمد صادق قمحاوي. دار إحياء الًتاث - (6

 ه. 1311اإلسالمي. 
 ه. ط. األوىل. 1321الرازي: التفسَت الكبَت ومفاتيح الغيب. دار الفكر. - (7
ه. ط. 1313ب القرآن. مدار الوطن. الراغب األصفهاين: ادلفردات يف غري- (8

 األوىل. 
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الزسلشري: تفسَت الكشاف. حتقيق: عادل أَحد عبد ادلوجود وعلي زلمد - (12
 ه. ط. األوىل.1317معوض. مكتبة العبيكان. 

السعدي: تيسَت الكرمي الرَحن. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. - (11
 ه. ط. األوىل.1312

 فصل يف شرح آية ال إكراه يف الدينالشحود علي بن نايف: ادل- (11
الشنقيطي: أضواء البيان. دار عامل الفوائد. دون ذكر سنة الطبع وال رقم - (12

 الطبعة.
الطربي: تفسَت الطربي. حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الًتكي. دار ىجر - (13

 دون ذكر سنة الطبع وال رقم الطبعة.للطباعة والنشر والتوزيع. 
ن. حتقيق: سعد الدين أونال. دون ذكر سنة الطبع الطحاوي: أحكام القرآ- (14

 وال رقم الطبعة. 
القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن. حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي. - (15

 ه. ط.األوىل.1316مؤسسة الرسالة. 
 ه. ط. الثانية.1255زلمد رشيد رضا: تفسَت ادلنار. دار ادلنار القاىرة. - (16

 

 ثالثا: شروح الحديث

ابن أيب شيبة: مصنف ابن أيب شيبة. حتقيق: َحد بن عبد اهلل اجلمعة - (17
 ه. ط. األوىل.1314وزلمد بن إبراىيم اللحيدان. مكتبة الرشد ناشرون. 

 اجلوىر النقي على سنن البيهقي ابن الًتكماين:- (18
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ابن ادللقن: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام. حتقيق: عبد العزيز ادلشيقح. - (12
 دون تاريخ الطبعة وال رقم الطبعة.دار العاصمة. 

ابن بطال: شرح صحيح البخاري. مكتبة الرشد. دون تاريخ الطبع وال رقم - (11
 الطبعة. 

ابن حجر العسقالين: فتح الباري شرح صحيح البخاري. مكتبة ابن تيمية  - (11
 م ط. األوىل.1227

ابن خزدية النيسابوري: صحيح ابن خزدية. حتقيق: األعظمي زلمد - (12
 ه. دون ذكر رقم الطبعة.1322ادلكتب اإلسالمي.  مصطفى.

م 1885ابن رجب احلنبلي: شرح صحيح البخاري. مكتبة الغرباء األثرية. - (13
 ط.األوىل.

ه. ط. 1317أبو داود السجستاين: سنن أيب داود. دار ابن حزم. - (14
 األوىل.

أبو عبيد القاسم بن سالم: غريب احلديث. اذليئة العامة لشؤون مطابع - (15
 م  1873األمَتية. 

أبو يعلى ادلوصلي: مسند أيب يعلى. حتقيق: حسُت سليم أسد. دار ادلأمون - (16
 ه. ط. األوىل.1312للًتاث دمشق. 

أَحد بن حنبل: ادلسند. حتقيق: أَحد زلمد شاكر. دار احلديث القاىرة. - (17
 . األوىل. ه. ط1315

األلباين زلمد ناصر الدين : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل. - (18
 م. ط. األوىل. 1876ادلكتب اإلسالمي. 
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األلباين: سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة. مكتبة ادلعارف الرياض. - (22
 ه. ط. األوىل للطبعة اجلديدة.1311

ه. ط. 1327إلسالمي. األلباين: صحيح اجلامع الصغَت. ادلكتب ا- (21
 الثالثة.

ه. ط. 1312األلباين: صحيح سنن الًتمذي. مكتبة ادلعارف الرياض. - (21
 األوىل للطبعة اجلديدة.

البيهقي: السنن الكربى. حتقيق: زلمد عبد القادر عطا. دار الكتب - (22
 ه. ط. الثانية.1313العلمية. 

م. 1221شر. البيهقي: ادلهذب يف اختصار السنن الكبَت. دار الوطن للن- (23
 ط. األوىل.

ه. 1311البيهقي: معرفة السنن واآلثار.دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق. - (24
 ط. األوىل.

 ه. ط. األوىل.1311الًتمذي: اجلامع الصحيح. دار الكتب العلمية. - (25
 ه. ط. األوىل.1321التعليق ادلغٍت على الدارقطٍت. دار ابن حزم. - (26
دار احلرمُت للطباعة والنشر والتوزيع.  احلاكم: ادلستدرك على الصحيحُت.- (27

 ه. ط. األوىل.1316
 م. ط. األوىل.1821اخلطايب: معامل السنن. ادلطبعة العلمية حلب. - (28
الساعايت: الفتح الرباين يف ترتيب مسند الشيباين. دار إحياء الًتاث العريب. - (32

 ط. الثانية. دون ذكر سنة الطبع.
أيب داود. دار الكتب العلمية  السهارنفوري: بذل اجملهود شرح سنن- (31

 بَتوت. دون ذكر سنة الطبع وال رقم الطبعة.
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الشوكاين: نيل األوطار. حتقيق صبحي حالق. دار ابن اجلوزي. شوال - (31
 ه. ط. األوىل.1316

الصنعاين: سبل السالم. حتقيق صبحي حالق. دار ابن اجلوزي. زلرم - (32
 ه. ط. الثانية1311

مكتبة ابن تيمية. حتقيق: َحدي عبد اجمليد الطرباين: ادلعجم الكبَت. - (33
 السلفي. دون ذكر سنة الطبع ورقم الطبعة.

الطرباين: مسند الشاميُت. حتقيق: َحدي عبد اجمليد السلفي. مؤسسة - (34
 ه. ط. األوىل1328الرسالة. 

الطيالسي: مسند الطيالسي. حتقيق: زلمد بن عبد احملسن الًتكي. دار - (35
 زيع. دون ذكر سنة الطبع ورقم الطبعة. ىجر للطباعة والنشر والتو 

العظيم آبادي: عون ادلعبود شرح سنن أيب داود. ادلكتبة السلفية بادلدينة - (36
 م. ط. الثانية.1857ادلنورة. 

م 1221العيٍت: عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دارالكتب العلمية. - (37
 ط. األوىل.

: حيِت إمساعيل. القاضي عياض: إكمال ادلعلم شرح صحيح مسلم. حتقيق- (38
 م. ط. األوىل.1887دار الوفاء للنشر والتوزيع. 

م. ط. 1885القرطيب: ادلفهم على صحيح مسلم. دار ابن كثَت دمشق. - (42
 األوىل.

القسطالين: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري. ادلطبعة األمَتية. - (41
 ه. ط.السابعة.1212
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ر الفكر للطباعة ادلباركفوري: حتفة األحوذي شرح جامع الًتمذي. دا- (41
 والنشر والتوزيع. دون ذكر سنة الطبع وال رقم الطبعة.

النسائي: السنن الكربى. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. - (42
 ه. ط. األوىل.1311

النووي: شرح النووي على صحيح مسلم. ادلطبعة ادلصرية باألزىر. - (43
 م. ط. األوىل.1818

م. دون 1883الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. اذليثمي: رلمع الزوائد. دار - (44
 ذكر رقم الطبعة.

سنن الدارمي. حتقيق:حسُت سليم أسد الداراين. دار ادلغٍت للنشر والتوزيع. - (45
 ه. ط. األوىل.1311

عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق. حتقيق: حبيب الرَحن األعظمي. - (46
 طبعة.منشورات اجمللس العلمي. دون ذكر سنة الطبع وال رقم ال

مسائل أَحد برواية إسحاق بن إبراىيم.حتقيق:زىَت الشاويش. ادلكتب - (47
 اإلسالمي دون ذكر تاريخ الطبع وال رقم الطبعة.

 مسائل أَحد برواية أيب داود.- (48

 

 رابعا: الفقه

ابن ادلنَت اإلسكندري ادلالكي: اإلنصاف فيما تضمنو الكشاف من - (52
 االعتزال. طبعة مكتبة 
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البيان والتَّحصيل. حتقيق: زلمد حجي. دار الغرب  ابن رشد القرطيب:- (51
 ه. ط. الثانية.1327اإلسالمي. 

أحكام عبادات ادلرأة يف الشريعة اإلسالمية. الدكتورة سعاد إبراىيم صاحل. - (51
 ه. ط. الثالثة.1313دار الضياء القاىرة. 

ىـ ط. 1312األلباين: جلباب ادلرأة ادلسلمة. دار السالم للنشر والتوزيع. - (52
 الثالثة. 

ابن القطان الفاسي: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع. حتقيق: حسن بن فوزي - (53
 ه.1313الصعيدي. دار الفاروق احلديثة. 

ابن القيم: الطرق احلكمية. حتقيق: نايف بن أَحد احلمد. إشراف بكر بن - (54
 ه. ط. األوىل.1317عبد اهلل أبو زيد. دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع. 

ه. ط. 1313نجي التنوخي: ادلمتع شرح ادلقنع. مكتبة األسدي. ابن ادل- (55
 الثالثة.

ابن ادلنذر: اإلشراف على مذاىب العلماء. حتقيق: أبو َحاد الصغَت أَحد - (56
 ه. ط. األوىل.1314األنصاري. مكتبة مكة الثقافية. 

ابن ادلنَت اإلسكندري ادلالكي: اإلنصاف فيما تضمنو الكشاف من - (57
 مكتبة العبيكان. ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. دون ذكر.االعتزال. طبعة 

 ه. ط. األوىل.1313ابن اذلمام: شرح فتح القدير. دار الكتب العلمية. - (58
 ه. ط. األوىل.1312ابن تيمية: شرح العمدة. حتقيق:. مكتبة العبيكان. - (62
توزيع. ابن تيمية: رلموع فتاوى ابن تيمية. دار الوفاء للطباعة والنشر وال- (61

 ه. ط. الثالثة.1315
 ه. ط. األوىل.1313ابن جزي: قوانُت األحكام الشرعية. دار الزمان. - (61
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ابن خزدية: صحيح ابن خزدية. حتقيق: زلمد مصطفى األعظمي. ادلكتب - (62
 ه.1322اإلسالمي. 

 ه. ط. السادسة.1321ابن رشد: بداية اجملتهد. دار ادلعرفة. - (63
تار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار. ابن عابدين زلمد أمُت: رد احمل- (64

ه. 1312حتقيق: عادل أَحد عبد ادلوجود وعلي زلمد معوض. دار عامل الكتب. 
 طبعة خاصة.

ه. ط. 1313ابن عبد الرب: االستذكار. دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق. - (65
 األوىل

 ه. دون ذكر.1311ابن عبد الرب: التمهيد. حتقيق: سعيد أَحد أعراب. - (66
ه. 1312ابن عبد الرب: الكايف يف فقو أىل ادلدينة. دار الكتب العلمية. - (67

 ط. الثانية.
 ه. 1277ابن قدامة: ادلغٍت. مكتبة القاىرة. - (68
 ابن قدامة: ادلقنع. حتقيق: عبد اهلل الًتكي وعبد الفتاح احللو. دون ذكر.- (72
 ه. ط. األوىل.1313ابن مفلح ادلقدسي: الفروع. مؤسسة الرسالة. - (71
ابن مفلح برىان الدين: ادلبدع شرح ادلقنع. حتقيق: زلمد حسن الشافعي. - (71

 ه. ط. األوىل.1317دار الكتب العلمية. 
ه. 1317ابن جنيم: البحر الرائق على كنز الدقائق. دار الكتب العلمية. - (72

 ط. األوىل.
 أبو الربكات ابن تيمية: احملرر يف الفقو. دار الكتاب العريب بَتوت.- (73
القاسم بن سالم : األموال. حتقيق: أبو أنس سيد بن رجب. دار  أبو عبيد- (74

 ه. ط. األوىل. 1317اذلدي النبوي. 
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أبو يعلى الفراء: األحكام السلطانية. صححو وعلق عليو: زلمد حامد - (75
 ه. ط. الثانية.1311الفقي.  دار الكتب العلمية بَتوت. 

 ه. ط. األوىل.1314أَحد الصاوي: بلغة السالك. دار الكتب العلمية. - (76
أَحد بن زلمد احلسٍت الغماري: فتح الوىاب بتخريج أحاديث الشهاب. - (77

 ه. ط. األوىل. 1327حتقييق: َحدي عبد اجمليد السلفي. عامل الكتب. 
اآليب صاحل بن عبد السميع: الثمر الداين. طبع باىتمام احلاج عبد اهلل - (78

 اليسار.
دود. الباحثة: فاتن زلمد أَحد األحكام اخلاصة بادلرأة يف اجلنايات واحل- (82

ه. جامعة أم القرى. كلية الشريعة 1328راجح. ْتث مقدم لنيل درجة ادلاجستَت. 
 والدراسات اإلسالمية.

ه. 1325األلباين زلمد ناصر الدين: أحكام اجلنائز. ادلكتب اإلسالمي. - (81
 ط. الرابعة.

ىـ ط. 1312األلباين: جلباب ادلرأة ادلسلمة. دار السالم للنشر والتوزيع. - (81
 الثالثة. 

الباجوري: حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي. ضبطو - (82
 ه. ط. الثانية.1312وصححو: زلمد عبد السالم شاىُت. دار الكتب العلمية.

ه. ط. 1312علمية. الباجي أبو الوليد: ادلنتقى شرح ادلوطا. دار الكتب ال- (83
 األوىل.

الربىان فوري الشهَت بادلتقي اذلندي : كنز العمال  يف سنن األقوال - (84
ىـ. ط. 1321واألفعال. حتقيق: بكري حياين وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة. 

 اخلامسة 
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 ه. ط. الثامنة.1313البهويت:  الروض ادلربع. دار الكتب العلمية. - (85
رح ادلفردات. حتقيق: عبد اهلل ادلطلق. دار كنوز البهويت: ادلنح الشافيات بش- (86

 ه. ط.األوىل. 1316إشبيليا. 
البهويت: شرح منتهى اإلرادات. حتقيق: عبد اهلل الًتكي. مسسة الرسالة - (87

 ناشرون. دون ذكر.
البهويت: شرح منتهى اإلرادات. حتقيق: عبد اهلل عبد احملسن الًتكي. - (88

 مؤسسة الرسالة ناشرون. دون ذكر
هويت: كشاف القناع. حتقيق: زلمد األمُت الضناوي. عامل الكتب. الب- (122

 ه. ط. األوىل.1316
البيهقي: السنن الكربى. حتقيق: زلمد عبد القادر عطا. دار الكتب - (121

 العلمية. دون ذكر.
احلجاوي شرف الدين موسى بن أَحد: الروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع. - (121

 ة.ه. ط. الثامن1313دار الكتب العلمية. 
 ه. ط. األوىل.1312احلصكفي: الدر ادلختار . دار الكتب العلمية. - (122
ه. ط. 1317احلصُت: ادلرأة ادلسلمة أمام التحديات. دار ادلعراج الدولية. - (123

 األوىل.
احلطاب الرعيٍت: مواىب اجلليل شرح على سلتصر خليل. دار الفكر. - (124

 ه. ط. الثالثة. 1311
خليل. ادلطبعة اخلَتية بادلنشأة ّتمالية اخلرشي: شرح اخلرشي على سلتصر - (125

 ه. ط. األوىل.1226مصر. 
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اخلطيب الشربيٍت: مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج. دار ادلعرفة بَتوت. - (126
 ه. ط. األوىل.1317

الدردير: الشرح الصغَت على أقرب ادلسالك دلذىب اإلمام مالك. دار - (127
 ادلعارف. دون ذكر 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت. دار أحياء الدسوقي زلمد عرفة: - (128
 الكتب العربية عيسى البايب احلليب. دون ذكر.

إعانة الطالبُت على حل : الشافعي البكريعثمان بن زلمد شطا  الدمياطي- (112
 ىـ.1317ألفاظ فتح ادلعُت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط. األوىل 

ه. 1311ية شرح اذلداية. دار الفكر. الرامفوري ادلولوي زلمد عمر: البنا- (111
 ط. الثانية منقحة وهبا زيادات.

الرحيباين زلمد السيوطي: مطالب أويل النهى. ادلكتب اإلسالمي. - (111
 ه. ط. الثانية.1314

 ه. 1323الرملي: هناية احملتاج. دار الفكر للطباعة. - (112
عزو  الروياين: ْتر ادلذىب يف فروع مذىب اإلمام الشافعي. حتقيق: أَحد- (113

 عناية الدمشقي. دار أحياء الًتاث العريب. دون ذكر.
ه. ط. 1311الزرقاين: شرح الزرقاين على ادلوطأ. دار الكتب العلمية. - (114

 األوىل.
الزيلعي زين الدين: تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق. ادلطبعة الكربى - (115

 ه. ط. األوىل.1212األمَتية. 
 ه. دون ذكر.1313ادلعرفة.  السرخسي زلمد بن أَحد: ادلبسوط. دار- (116
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السفاريٍت زلمد بن أَحد: كشف اللثام شرح عمدة األحكام. اعتٌت بو - (117
 ه. ط. األوىل.1317حتقيقا وضبطا: نور الدين طالب. دار النوادر. 

 ه. ط. األوىل.1271الشافعي: األم. مكتبة الكليات األزىرية. - (118
دلوطأ. دار الكتب الشرقاوي: حاشية الشرقاوي على شرح الزرقاين على ا- (112

 ه.1311العلمية بَتوت. 
 ه. ط. األوىل. 1313الشوكاين: فتح القدير. دار ابن كثَت. دمشق. - (111
الشوكاين: نيل األوطار. حتقيق: زلمد صبحي حالق. دار ابن اجلوزي. - (111

 ه. ط. األوىل.1316شوال
ه. ط. 1311الشَتازي: ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي. دار القلم. - (112

 األوىل.
 الطربي: اختالف الفقهاء. دار الكتب العلمية. - (113
 الطربي: الِقرى لقاصد أم الُقرى. ادلكتبة العلمية. دون ذكر.- (114
الطحاوي: شرح معاين اآلثار. حتقيق: زلمد زىري النجار وزلمد سيد جاد - (115

 ه. ط.األوىل.1313احلق. دار عامل الكتب. 
الكتب العلمية.  الطحطاوي: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح. دار- (116

 ه. ط. األوىل.1317
العثيمُت زلمد بن صاحل: رسالة احلجاب. وزارة الشؤون اإلسالمية - (117

 ه. ط. األوىل.1311واألوقاف والدعوة واإلرشاد. وكالة شؤون ادلطبوعات والنشر. 
العدوي: حاشية العدوي على شرح منت رسالة. ادلطبعة الكربى األمَتية. - (118

 ه. ط. الثانية. 1216
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العظيم آبادي: التعليق ادلغٍت هبامش الدارقطٍت. حتقيق: شعيب األرنؤوط، - (122
عبد اللطيف حرز اهلل، أَحد برىوم، حسن عبد ادلنعم شليب. مؤسسة الرسالة. 

 ه. ط. األوىل.1313
 العقاد: ادلرأة يف القرآن. منشورات ادلكتبة العصرية. دون ذكر.- (121
الغمراوي زلمد الزىري: السراج الوىاج على منت ادلنهاج. دار ادلعرفة - (121

 للطباعة والنشر بَتوت. 
القاضي عياض: مشارق األنوار على صحاح اآلثار. دار الًتاث القاىرة. - (122

 دون ذكر.
القفال الشاشي: حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء. حتقيق: سعيد - (123

 ه.ط.األوىل.1317الباز.  عبد الفتاح. مكتبة نزار مصطفى
الكاساين عالء الديننب مسعود: بدائع الصنائع. دار الكتب العلمية بَتوت - (124

 ه. ط. الثانية.1325لبنان. 
الكليبويل عبد الرَحن بن زلمد: رلمع األهنر شرح ملتقى األْتر. دار - (125

 ه. ط. األوىل.1318الكتب العلمية. 
 ه. ط. األوىل.1312مية. اللكنوي: فواتح الرَحوت. دار الكتب العل- (126
 ادلاوردي أبو احلسن: األحكام السلطانية. دار احلديث القاىرة.- (127
ادلرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف. دار الكتب العلمية. - (128

 ه. ط. األوىل. 1317
ادلقدسي هباء الدين: العدة شرح العمدة. ادلكتبة العصرية بَتوت. - (132

 ه. طبعة جديدة منقحة.1316
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ادلـَوَّاق زلمد بن يوسف العبدري الغرناطي: التاج واإلكليل دلختصر خليل. - (131
 ه. ط. األوىل.1315دار الكتب العلمية. 

النسفي: كشف األسرار شرح ادلصنف على ادلنار. دار الكتب العلمية. - (131
 دون ذكر.

ه. ط. 1317النفراوي األزىري: الفواكو الدواين. دار الكتب العلمية. - (132
 األوىل.

 نووي: اجملموع. حتقيق: رائد صربي بن أيب علفة. بيت األفكار الدولية.ال- (133
 ه. 1324النووي: روضة الطالبُت. ادلكتب اإلسالمي بَتوت. - (134
النووي: روضة الطالبُت. حتقيق: عادل أَحد عبد ادلوجود وعلي زلمد - (135

 ه. طبعة خاصة.1312معوض. دار عامل الكتب. 
وى اذلندية. ضبطو وصححو: عبد اللطيف اذلمام موالنا الشيخ نظام: الفتا- (136

 ه. ط. األوىل.1311حسن عبد الرَحن. دار الكتب العلمية. 
ه. ط. األوىل. لنيل درجة 1313اذليثمي: رلمع الزوائد. دار الفكر. - (137

 ه. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.1328ادلاجستَت. 
ه. 1315صمة للنشر والتوزيع. بكر أبو زيد: حراسة الفضيلة. دار العا- (138

 ط. احلادية عشر.
. رئاسة ديوان األوقاف بغداد. مجيل ىاشم عبد اهلل: فقو سعيد بن ادلسيب- (142

 ه. ط. األوىل.1283
ه. 1316حاشية البجَتمي على اخلطيب الشربيٍت. دار الكتب العلمية. - (141

 ط. األوىل.
 ه.1287. حاشية الرىوين على شرح الزرقاين على ادلوطأ. دار الفكر- (141
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ه. 1212حاشية الشليب على شرح كنز الدقائق. ادلطبعة الكربى األمَتية. - (142
 ط. األوىل.

حاشيتا قليويب وعمَتة على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبُت. - (143
 ه. ط. الثالثة.1264مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. 

 ه. 1232. رجب زكريا األنصاري: حتفة الطالب. مطبعة البايب احلليب- (144
 زكريا األنصاري: فتح الوىاب. دون ذكر.- (145
 سكينة زيتون: ادلرأة يف اإلسالم.- (146
ه. ط. 1281عطية سامل: زكاة احللي. ادلكتبة السلفية بادلدينة ادلنورة. - (147

 الثانية.
 ه. 1328عليش: شرح منح اجلليل. دار الفكر. - (148
ه. ط. 1328قلعة جي: موسوعة فقو عمر بن اخلطاب. دار النفائس. - (152

 الرابعة.
 مالك بن أنس: ادلدونة الكربى. دار صادر بَتوت.- (151
زلمد إمساعيل: ادلرأة بُت تكرمي اإلسالم وإىانة اجلاىلية. دار طيبة للنشر. - (151

 ه. الطبعة السعودية العاشرة.1316
زلمد بن احلسن الشيباين: احلجة على أىل ادلدينة. رتبو وصححو: مهدي - (152

 ه. ط. الثالثة.1322دار عامل الكتب بَتوت. حسن الكيالين القدري. 
زلمد رشيد رضا: حقوق النساء يف اإلسالم وحظهن من اإلصالح - (153

 ه.1323احملمدي العام. تعليق: األلباين زلمد ناصر الدين. ادلكتب اإلسالمي. 
مصطفى السباعي: ادلرأة بُت الفقو والقانون. دار الوراق للنشر والتوزيع. - (154

 .ه. ط. السابعة1312
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موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة واإلمامُت. مجع وترتيب: أَحد عبد الرزاق - (155
 الدويش. دار ادلؤيد.

 ه.1313نور الدين عًت: ماذا عن ادلرأة. دار اليمامة. - (156
ه. ط. 1324وىبة الزحيلي: الفقو اإلسالمي وأدلتو. دار الفكر دمشق. - (157

 الثانية.
 ه. ط. الثانية. 1282يوسف القرضاوي: فقو الزكاة. مؤسسة الرسالة. - (158

 

 خامسا: تراجم وسير

ابن يونس الصديف: تاريخ ادلصريُت. دار الكتب العلمية بَتوت. - (162
 ه.ـ ط. األوىل. 1311

ابن أيب حامت: اجلرح والتعديل. دائرة ادلعارف العثمانية حيدر آباد الدكن. - (161
 ه. ط. األوىل.1161

 -األثَت: أسد الغابة يف معرفة الصحابة. حتقيق: علي زلمد معوض ابن - (161
 ه. ط. األوىل. 1314عادل أَحد عبد ادلوجود. دار الكتب العلمية. 

ابن حجر العسقالين: تقريب التهذيب. حتقيق: زلمد عوامة. دار الرشيد - (162
 ه. ط. األوىل.1325سوريا. 

ديث الرافعي الكبَت. ابن حجر العسقالين: تلخيص احلبَت يف ختريج أحا- (163
ىـ. ط. 1315حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. مؤسسة قرطبة. 

 األوىل.
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ابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيب. دائر ادلعارف النظامية اذلند. - (164
 ه. ط. األوىل. 1215

ابن حجر: لسان ادليزان. حتقيق: أبو غدة. دار البشائر اإلسالمية. - (165
 م. ط. األوىل.1221

خلكان: وفيات األعيان. حتقيق: إحسان عباس. دار صادر.  ابن- (166
 م. ط. األوىل.1883

ابن عدي اجلرجاين: الكامل يف ضعفاء الرجال. حتقيق: عادل أَحد عبد - (167
 ه. ط. األوىل.1317ادلوجود وعلي زلمد معوض. دار الكتب العلمية.

ق ابن فرحون ادلالكي: الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان ادلذىب. حتقي- (168
 الدكتور زلمد األَحدي أبو النور. دار الًتاث للطبع والنشر، القاىرة.  :وتعليق

أبو نعيم األصفهاين: حلية األولياء وطبقات األصفياء. دار الكتب - (172
 ه. ط. األوىل.1328العلمية. 

البخاري: التاريخ الكبَت . دائرة ادلعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن. حتت - (171
 مراقبة: زلمد عبد ادلعيد خان. 

البخاري: الضعفاء الصغَت. حتقيق: زلمود إبراىيم زايد. دار الوعي حلب. - (171
 ه. ط. األوىل. 1285

اجلوزجاين إبراىيم بن يعقوب أبو إسحاق: أحوال الرجال. حتقيق: عبد - (172
 عليم عبد العظيم البستوي. فيصل آباد باكستان.  ال
الدارقطٍت: الضعفاء وادلًتوكون. دراسة وحتقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد - (173

 ه. ط. األوىل.  1323القادر. مكتبة ادلعارف الرياض. 
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الداوودي: طبقات ادلفسرين. دار الكتب العلمية. راجع النسخة وضبط - (174
 شراف الناشر.أعالمها: جلنة من العلماء بإ

 ه. ط. األوىل.1318الذىيب: تذكرة احلفاظ. دار الكتب العلمية. - (175
حتقيق: رلموعة من احملققُت بإشراف الشيخ  الذىيب: سَت أعالم النبالء.- (176

 ه. ط. الثالثة. 1324شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
للطباعة الذىيب: ميزان االعتدال. حتقيق: علي زلمد البجاوي. دار ادلعرفة - (177

 ه. ط. األوىل.1271والنشر. 
 م.ط.  اخلامسة عشر1221الزركلي: األعالم. دار العلم للماليُت. - (178
السيوطي: تزيُت ادلمالك ٔتناقب اإلمام مالك. حتقيق: أيب يعلى البيضاوي. - (182

 دون ذكر.
العقيلي أبو جعفر:  الضعفاء الكبَت. حتقيق: عبد ادلعطي أمُت قلعجي. - (181

 ه. ط. األوىل. 1323مية بَتوت. دار ادلكتبة العل
اللكنوي: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية. عٍت بتصحيحو وتعليق بعض - (181

الزوائد عليو: السيد زلمد بدر الدين أبو فراس النعماين. دار ادلعرفة للطباعة والنشر 
 بَتوت.

ادلقري أَحد بن زلمدالتلمساين : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. - (182
 م. ط. األوىل.1886بَتوت.  -إحسان عباس. دار صادرحتقيق: 

النسائي: الضعفاء وادلًتوكون. حتقيق: زلمود إبراىيم زايد. دار الوعي - (183
 . ط. األوىل.1285حلب. 

النيسابوري أَحد بن زلمد أبو الفضل: رلمع األمثال. حتقيق: زلمد زلي - (184
 الدين عبد احلميد. دار ادلعرفة بَتوت. 
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مد القرشي: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية. مَت زلمد  عبد القادر بن زل- (185
 كتب خانو كراتشي.

 

 

 سادسا: اللغة

ابن منظور األنصاري الرويفعى: لسان العرب. دار صادر  بَتوت. - (186
 ىـ. ط. الثالثة.1313

الفَتوزابادي: القاموس احمليط مرتب ترتيبا ألف بائيا. دار احلديث القاىرة. - (187
 ه.1318تعليقات: أبو الوفا نصر اذلوريٍت ادلصري. نسخة منقحة وعليها 

 الفيومي: ادلصباح ادلنَت. مكتبة لبنان. دون ذكر.- (188
م. دون 1883رلمع اللغة العربية ّتمهورية مصر العربية: ادلعجم الوجيز. - (122

 ذكر.

 

 ا: أصول الفقه ومصطلح الحديثسابع

غريب احلديث واألثر. ابن األثَت الشيباين اجلزري أبو السعادات: النهاية يف - (121
زلمود زلمد الطناحي. ادلكتبة العلمية بَتوت.  -حتقيق:  طاىر أَحد الزاوي 

 ىـ1288
ابن ادلنذر زلمد بن إبراىيم النيسابوري: اإلمجاع. حتقيق: فؤاد - (121

 ىـ. ط. األوىل.1314عبد ادلنعم أَحد. دار ادلسلم للنشر والتوزيع. 
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نَت. حتقيق: زلمد الزحيلي ونزيو َحاد. ابن النجار احلنبلي: شرح الكوكب ادل- (122
 ىـ. ط. الثانية.1317مكتبة العبيكان. 

ابن حجر العسقالين: الدراية يف ختريج أحاديث اذلداية. حتقيق: السيد عبد - (123
 اهلل ىاشم اليماين ادلدين. دار ادلعرفة بَتوت.

ابن حزم األندلسي القرطيب الظاىري: مراتب اإلمجاع. دار الكتب العلمية - (124
 بَتوت. دون ذكر.

ابن رجب احلنبلي: شرح علل الًتمذي. حتقيق: نور الدين عًت. دار ادلالح - (125
 ه. ط. األوىل.1287للطباعة والنشر. 

ابن قتيبة الدينوري: غريب احلديث. حتقيق: عبد اهلل اجلبوري. مطبعة العاين - (126
 ه. ط. األوىل.1286بغداد. 

عبد الكرمي اخلضَت. دروس ابن كثَت: اختصار علوم احلديث  شرح الشيخ - (127
 مفرغة من موقع الشيخ اخلضَت.

الرازي زلمد بن عمر فخر الدين : احملصول. حتقيق ودراسة: طو جابر - (128
 ه. ط. الثالثة.1317فياض العلواين. مؤسسة الرسالة. 

الرازي: احملصول يف علم األصول. حتقيق: طو جابر فياض العلواين. جامعة - (112
 ه.  1322سالمية. اإلمام زلمد ابن سعود اإل

الزيلعي عبد اهلل بن يوسف أبو زلمد: نصب الراية ألحاديث اذلداية. - (111
 ه. ط. األوىل.1317مؤسسة الريان للطباعة والنشر بَتوت. 

السبكي تاج الدين: مجع اجلوامع. علق عليو وضبط حواشيو: عبد ادلنعم - (111
 ه. ط. الثالثة.1313خليل إبراىيم. دار الكتب العلمية بَتوت. 
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السندي عبد القادر بن حبيب اهلل: حجية السنة النبوية ومكانتها يف - (112
 -العدد الثاين  -التشريع اإلسالمي. اجلامعة اإلسالمية ادلدينة ادلنورة السنة الثامنة 

 ىـ1284رمضان 
الشافعي زلمد بن إدريس: اختالف احلديث. دار ادلعرفة بَتوت. - (113

 ه. ـ 1312
على روضة الناظر. إشراف: بكر بن عبد  الشنقيطي: مذكرة أصول الفقو- (114

 ه. ط. األوىل.1315اهلل أبو زيد. دار عامل الفوائد. 
الشوكاين زلمد بن علي: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول. - (115

 ىـ. ط. األوىل1318حتقيق: أَحد عزو عناية. دار الكتاب العريب. 
اسة وحتقيق: َحزة بن زىَت الغزايل زلمد بن زلمد أبو حامد: ادلستصفى. در - (116

 حافظ. 
القرايف أَحد بن إدريس أبو العباس: شرح تنقيح الفصول. حتقيق: طو عبد - (117

 ىـ. ط. األوىل1282الرؤوف سعد. شركة الطباعة الفنية ادلتحدة. 
الكلوذاين زلفوظ بن أَحد أبو اخلطاب: التمهيد يف أصول الفقو. مركز - (118

 ه. ط. األوىل.1325مي، جامعة أم القرى. البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسال
 النملة عبد الكرمي: إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر- (112
 النووي: تدريب الراوي. حتقيق: أبو قتيبة نظر زلمد الفاريايب. دار طيبة- (111
ماىر الفحل: أثر علل احلديث يف اختالف الُفَقَهاء. دار عمار. - (111

 رسالة ماجستَت(.ه. ط. األوىل. )أصل الكتاب 1312
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 مقاالت متنوعة

يومية (. رللة 17/1/1878جريدة األنباء الكويتية. العدد الصادر بتاريخ) - (112
 http://www.alanba.com.kw. سياسية شاملة

. ىادي اخليشٍت : مشروع اجلندر من وثائق األمم ادلتحدة صباح عبده- (113
                                          مقال على موقع: سودان أون الين. 

http://www.sudaneseonline.com . 
عواطف عبد ادلاجد: رؤية تأصيلية التفاقية القضاء على التمييز ضد ادلرأة. - (114

 مقال على موقع صيد الفوائد. 
. مقال مسفر بن علي القحطاين: حقوق ادلرأة يف ظل ادلتغَتات ادلعاصرة- (115

 .http://www.saaid.net/book/openعلى موقع صيد الفوائد: 
مقال بعنوان: أقوال واعًتافات دعاة حترير ادلرأة لكاتبو: زلمد بن عبد اهلل - (116

                                      اذلبدان. موقع صيد الفوائد: 
http://www.saaid.net/female/h48.htm 

هنى القاطرجي: قراءة إسالمية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز - (222
ضد ادلرأة: 

=6&book=5660http://saaid.net/book/open.php?cat 
 (.14/12/1221وحي الكلمات: مقال يف رللة )اجمللة( الصادرة بتاريخ )- (118
 وىيب غاوجني: ادلرأة ادلسلمة. مقال على موقع صيد الفوائد.- (122
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