
٢٧٤ 
 

 واملصادرقائمة املراجع 

 

 .القرآن الكريم

 .أبو شامة املقديس، أمحد بن عبد الرمحن الشافعي احلافظ شهاب الدين

مجال عزون، أضواء السلف، : ، حتقيق األول األمر ىلإلرد ل ل املؤمّ خطبة كتاب 

 .  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١. الرياض، ط

 .، أبو العباس الطربي الشافعين القاصاب

 .أيمن الزبيبي، دار البريويت، دمشق: حتقيق ، نينرصة القول

 . ، حممد بن أمحد القرطبي أبو الوليدن رشداب

لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات  املقّدمات املمّهدات

حممد حجي، دار : حتقيق  ،والتحصيالت املحكامت ألمهات مسائل املشكالت

 .الغريب اإلسالمي

 . الدين أبو العباس أمحد ، شهاباهلائمابن 

شكران خربوطيل، التكوين، دمشق : حتقيق ، نزهة النفوس يف بيان املعاملة بالفلوس

 .م٢٠٠٧سوريا،  –

 .ابن فارس، أبو احلسن أمحد

 –عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت : ، حتقيق معجم مقاييس اللغة

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١. لبنان، ط

 

 



٢٧٥ 
 

 . دابن محدان، أمح

  ١. الكويت، ط –أمحد إبراهيم املحمد، دار الضياء، حويل : حتقيق  ،فتاوى األذرعي

 . م٢٠١١هـ، ١٤٣٢، 

  .أبو زرعة أمحد، بن عبد الرحيما

  ١٤٣٠، ١. عامن، ط -محزة فرحان، دار الفتح، األردن: ، حتقيق فتاوى العراقي    

 هـ ٢٠٠٩هـ     

 . يلحممد بن أمحد الفتوحي احلنب ،ابن املنّري 

حممد : حتقيق ، املسمى بمخترص التحرير يف أصول الفقه رشح الكوكب املنري

 .الزحييل ونزيه محاد، دار الفكر، دمشق

 . حممد أمني أفندي، ابن عابدين

 .بدون طبعة، ضمن جمموع رسائل ابن عابدين رشح عقود رسم املفتي      

 . ، زكريااألنصاري

 ميةطبعة دار الكتب العل. أسنى املطالب

  .حممد ،إبراهيم

 . م٢٠١٠ ،١. دار السالم، ط، الترشيع اإلسالمي واملدارس الفقهية املعارصة

 . مجال الدين عبد الرمحن اإلسنوي،

 مكتبة الرشد،عبد احلكيم املطرودي، . د: ، حتقيق يف ألغاز املسائل طراز املحافل

  .م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢، ١. السعودية، ط –الرياض 

 

 

 



٢٧٦ 
 

 . مد عيلحم رشيد ،أجمد

رسالة ماجستري يف الفقه وأصوله،  ،اإلمام ابن حجر اهليتمي وأثره يف الفقه الشافعي

حممود عيل . تقّدم هبا إىل كلية الدراسات العليا، باجلامعة األردنية، حتت إرشاف د

 . م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الرسطاوي، سنة 

  .اآلمدي، عيل بن حممد

الرزاق عفيفي، دار الصميعمي، الطبعة  عبد: ، حتقيق اإلحكام يف أصول األحكام

 .م٢٠٠٣األوىل، 

  .عبد اهللا بن حمفوظ بن بيه،ا

 .م٢٠٠٧، دار املنهاج، الطبعة األوىل، صناعة الفتوى

 ابن محدان، حممد عيل

: ، تقديم وترتيب وتعليق من جيوز له أن يفتى ومن ال جيوز له أن يفتى الفتوىضوابط 

 .اسكندريةجمدي عبد الغني، دار الفرقان، 

 .ابن الصالح، أبو عمرو عثامن

أمحد بدر الدين . د: ، ضمن املوسوعة يف آدب الفتوى، حتقيق أدب املفتي واملستفتي

 .م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١. حسون، ط

. لبنان، ط –عبد املعطي أمني قلعجي، دار املعرفة، بريوت : ، حتقيق فتاوى ابن الصالح

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١

 . بن مكرم ابن منظور، حممد

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٣. لبنان، ط –، دار صادر، بريوت لسان العرب

 

 



٢٧٧ 
 

 . ، املالكيابن فرحون

محزة أبو فارس وعبد السالم : حتقيق ، يف مصطلح ابن احلاجب كشف النقاب احلاجب

 .  م١٩٩٠، ١. الرشيف، دار الغرب اإلسالمي، ط

  .موفق دالدين عبد اهللا بن أمحدبن قدامة، ا

: يف أصول الفقه عىل مدهب اإلمام أمحدبن حنبل، حتقيق  وجنة املناظر الناظر ةروض

 .١٩٩٤، ٣. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 . عمر بنعبد اهللا  ،حيي ابن

 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩١، ١. مرص، ط –مطبعة املدين، القاهرة  فتاوى رشعية،

  .أيب بكر أمحد بن ،سميط ابن

 –جدة  دار املنهاج،منهاج الطالبني، كتاب ، ضمن اصطالح املنهاج انبي االبتهاج يف

 .م ٢٠٠٨ - ه ـ  ١٤٢٦، ١. السعودية، ط

 . إبراهيم عبد الوهاب ،أبو سليامن

 –، بريوت ١. دار ابن حزم، ط، خصائصه ونقائصه منهج البحث يف الفقه اإلسالمي

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦لبنان، 

  .بكر أبو زيد،

هـ،  ١٤١٦ ١، مؤسسة الرسالة، لبنان، بريوت، طا فقهية معارصةفقه النوازل قضاي

 .م ١٩٩٦

دار ، يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية تاريخ املذاهب اإلسالمية .، حممدأبو زهرة

 . الفكر العريب، القاهرة

 . م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧دار الفكر العريب، ، أصول الفقه_________ 



٢٧٨ 
 

هـ     ١٣٦٧، ٢. ، دار الفكر العريب، طعي حياته وعرصه آراءه وفقههاإلمام الشاف________  

 . م١٩٤٨ -

 . الدين عبد الرحيم ، مجالاإلسنوي

أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، : اعتنى به ، يف رشح الروضة والرافعي املهامت

 .م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ١. لبنان، ط –بريوت 

 . حممد إبراهيم ،أمحد عيل

بحث منشور يف جملة جامعة امللك عبد العزيز، العدد الثاين، ، لشافعيةاملذهب عند ا

 .م١٩٧٨

 . ، أمحد ميقرياألهدل

ضمن منهاج الطالبن، مكتبة األحباب، ، املحتاج إىل معرفة رموز املنهاج م املتعلمسلّ 

 .م٢٠٠٣، ٣. ط

 . البغوي، احلسني بن مسعود

مجال حممود أبو حسان، دار . ب، دأمل عبد القادر خطا: حتقيق ، فتاوى القايض حسني

 .    م٢٠١٠ -هـ ٢٤٣١، ١. األردن، ط –الفتح، عامن 

 . عبد الرمحن ،البنّاين

 ).ت . د(لبنان،  –دار الفكر، بريوت ، حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع

 . ، إبراهيمالباجوري

 . م، بريوت٢٠٠٩دار الفكر، ، عىل رشح ابن قاسم الشيخ الباجوري حاشية

  .الباحسني، يعقوب

 .هـ، الرياض١٤١٤، مكتبة الرشد، التخريج عند الفقهاء واألصوليني

 



٢٧٩ 
 

 . البارزي، هبة اهللا عبد الرحيم

لبنان،  –حممد رسحان التمر، دار البشائر اإلسالمية، بريوت : حتقيق ، ملسائل احلمويةا

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١. ط

 . بلفقيه، عبد اهللا حسني

مصطفى حامد بن : ، اعتنى به لكالم عىل يشء من غرر األلفاظمطلب اإليقاظ يف ا

 .م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ١. اليمن، ط –طبعة دار العلم والدعوة، حرضموت سميط، 

 . ، عيلباصربين

دار الفكر،  ،ضمن كتاب بغية املسرتشدين يف بعض اختالف الشيخني إثمد العينني

 .م١٩٩٥

  .حممد سعيد رمضانالبوطي، 

 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، إعادة ١. سوريا، ط –دار الفارايب، دمشق  ،معارصةقضايا فقهية 

 . البويطي، أبو يعقوب يوسف بن حيي

 .، رسالة املاجستري باجلامعة اإلسالمية السالمة بن نارص أيمن: ، حتقيق خمترص البويطي

 . باسودان، حممد بن عبد اهللا

 .خمطوط، املقاصد السنية إىل املوارد اهلنية

 . إمام احلرمنيأبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا املشهور ب ،اجلويني

  –خليل منصور، دار الكتب العلمية، بريوت : حتقيق ، يف التياث الظلم غياث األمم

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ١. لبنان، ط

  .، عبد اهللا سليامناجلرهزي

ملواهب السنية، ومعه الفوائد اجلنية حاشية عىل ا ،رشح الفرائد البهية املواهب السنية

 .م١٩٩٦لبنان،  –، بريوت ٢. الشيخ حممد ياسني الفاداين، دار البشائر اإلسالمية، ط



٢٨٠ 
 

  .، عيل بن حممداجلرجاين

 .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، ١. لبنان، ط –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ،التعريفات

  .عبد اهللا حامد عيل، اجليالين

 -هـ ١٤٣٤رسالة املاجستري بجامعة عدن، ، أصول وقواعد اإلفتاء عند الشافعية

 .م٢٠١٣

 .  يوسف طارق، جابر

رسالة املاجستري بجامعة ، يف الفقه الشافعي شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وأثره

 . م٢٠٠٤األردنية، نوقشت 

 .احلبيش، عبد الرمحن

دار املنهاج،  .فضلمن فتاوى وفوائد الشيخ فضل بن عبد الرمحن با مناهل العرفان

 .م٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨، ١السعودية، ط- دةج

 احلسيني، حممد سعيد 

 .م ١٩٩٧، ٢. دمشق، ط دار القادري، .يف التقليد والتلفيق عمدة التحقيق

 اخلزرجي، عيل بن أيب بكر

عبد العزيز العويد، دار ابن اجلوزي، الرياض، : حتقيق  ،فتح املجيد يف أحكام التقليد    

 .هـ١٤٣٤، ١. ط

  .أبو بكر أمحد بن عيل ،البغدادي اخلطيب

 –عادل بن يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي، رياض : حتقيق  ،الفقيه واملتفّقه

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١. السعودية، ط

 ،لدرديرا

 .، دار إحياء الكتب العربية، الرشح الكبري ملخترص اخلليل مع حاشية الدسوقي



٢٨١ 
 

 .فتحيرياض،عادل 

هـ ١٤٢٩، ١. مرص، ط –دار البصائر، القاهرة ، اابن حجر اهليتمي نموذج صنعة املفتي

  .م٢٠٠٨ -

 . حممد بن أمحد بن محزة ،الرميل

 -هـ ١٤٢٤، ٣. لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بريوت ، إىل رشح املنهاج هناية املحتاج

 .م٢٠٠٣

  .وهبة ،الزحييل

هـ،  ٤٢٨ة ، إعاد١، ط)مشقد-سوريا(، دار الفكر املعارص قضايا الفقه والفكر املعارص

     .م  ٢٠٠٧

أمحد فهمي حممد، دار : حتقيق ، املنثور يف قواعد املذهب. حممد بن هبادر، بدر الدين  الزركيش

 .لبنان –الكتب العلمية، بريوت 

عمر سليامن . د: حتقيق، يف أصول الفقه البحر امليحط__  _________________

 .ت. د، األشقر

 . حممد مرتىض احلسيني، الزبيدي

جلنة فنية بوزارة : ، حممود حممد الطناحي، إرشاف من جواهر القاموس العروستاج 

 .م١٩٧٨اإلعالم الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 

 .عيل بن عبد اهللالسمهودي، 

أنور بن أيب بكر الشيخي الداغستاين، دار : ، اعتنى به يف أحكام التقليد العقد الفريد

 . م٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢، ١. السعودية، ط –املنهاج، جدة 

 أمحد . ، علويالسقاف



٢٨٢ 
 

دار البشائر ضمن سبعة كتب مفيدة، فيام حيتاجه طلبة الشافعية خمترص الفوائد املكية 

 .اإلسالمية

حممد عامل عبد املجيد : حتقيق ، يف أسئلة حلب قضاء األرب .، عيل بن عبد الكايفلسبكيا

 .هـ١٤١٣ السعودية، –األفغاين، املكتبة التجارية، مكة املكرمة 

عادل عبد املوجود، عيل حممد معوض، : حتقيق ، األشباه والنظائر____________ ____

 . م١٩٩١ -هـ  ١٤١١، ١. بريوت، ط - دار الكتب العلمية، لبنان

عيل : ، ت معنى قول اإلمام املطلبي إذا صح احلديث فهو مذهبي____________ ____

 .م ١٩٩٣هـ  ١٤١٣، ١لبنان، ط- ريوتنايف بقاعي، دار البشائر اإلسالمية، ب

خمطوط بجامعة امللك سعود، فقه املذاهب ، الرتشيح عىل التوشيح_ _______________

 . ٦٨اإلسالمية، املذهب الشافعي، برقم 

 . بدون سنة لبنان، - بريوت ، دار املعرفة،فتاوى السبكي _______________

 . عبد الوهاب بن عيل السبكي،

مصطفى عبد القادر عطا، دار : تحقيق ي، ت الشافعية الكربطبقا_______________

 . م١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠، ١. لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 

عبد القادر : وحاشية البناين، ت مجع اجلوامع مع البدر الطالع______________  

 هـ١٤١٨، ١شاهني، دار الكتب العلمية ، لبنان، بريوت، ط

 . عياض ناميالسلمي، 

 .هـ١٤١٥، ١. مكتبة امللك فهد، ط ، فيام تصح نسبته للمجتهد من األقوال ير املقالحتر

 .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي

حممد تامر، وحافظ عاشور حافظ، : ، حتقيق يف قواعد وفروع الشافعية األشباه والنظائر

 .  م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨، ١. مرص، ط –دار السالم، القاهرة 



٢٨٣ 
 

 .تصوير مكتبة الثقافة الدينية، مرص، بدون بيانات ،الرد عىل من أخلد إىل األرض

 .علوي أمحد ،السقاف

من املسائل والضوابط والفوائد الكلية،   فيام حيتاجه إليه طلبة الشافعية الفوائد املكية

 .م٢٠٠٣، ١. اليمن،  ط –مركز النور، حرضموت 

 .بدون سنةدار الفكر، بريون، ، ترشيخ املستفيدين

 . ، عبد الرمحن عبد اهللالسقاف

 .مذكرة ملادة القواعد الفقهية بجامعة األحقاف، اليمن، القواعد الفقهيةيف دروس 

 .أبو املظفر منصور بن حممدالسمعاين، 

حممد حسن إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، : حتقيق ، يف األصول قواطع األدلة

 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨، ١. لبنان، ط –بريوت 

  .فريدنرص واصل،

، الصادرة عن ، جملة املجمع الفقهي اإلسالميالبصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها

 .رابطة العامل اإلسالمي، العدد السابع عرش

  .نّوار، الشيل

، ١. لبنان، ط –دار البشائر اإلسالمية، بريوت ، نظرية التخريج يف الفقه اإلسالمي

 .م٢٠١٠ - هـ   ١٤٣١

  .املكي، عبد احلميد داغستاين الرشواين

مرص، تاريخ الطبع  –مطبعة امليمنية، القاهرة  ،حتفة املحتاج رشح حاشية الرشواين عىل

 .  لبنان - دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : هـ ، تصوير  ١٣١٥

  .شوشان، عثامن بن حممد األخرض

 .م، رياض١٩٨٨، ، دار طيبة، الطبعة األوىلختريج الفروع عىل األصول



٢٨٤ 
 

 

 . بن عيل يوسف الفريوزبادي أبو إسحاق إبراهيم ،الشريازي

الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، : حققه ، يف فقه اإلمام الشافعي املهذب

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١. لبنان، ط –بريوت 

، سوريا –حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق . د: ، حتقيق يف أصول الفقه التبرصة

 .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣: الطبعة األوىل : تصوير 

 . حممد بن عيل بن حممد ،الشوكاين

 –دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت  ،إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول

 .م١٩٧٩لبنان، 

 . حممد عثامن ،شبري

٢. سوريا، ط –دار القلم، دمشق ، للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية التكييف الفقهي

 .م٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥،   

  .بن اخلطيب حممد الرشبيني،

حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، : حتقيق ، إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغني املحتاج

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ٣. لبنان، ط –بريوت 

  .الشاطري، حممد

 .هـ ١٤١٦.) ب. ط. د(، ردود رشعية معارصة

 .بن املختار بن أمحد مزيد اجلكنيحممد بن حممد  الشنقطي،

-اإلمارات، ومكتبة التابعني، القاهرة-، دار الصحابة، الشارقةأحكام اجلراحة الطبية

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤، ٣مرص، ط

 . حممد عبد الكريم ،الشهرستاين



٢٨٥ 
 

 .بريوت –أمحد فهمي حممد، دار الكتب العلمية، لبنان : حتقيق  ،امللل والنحل

 . د، إبراهيم حممالصبيحي

 .هـ١٤٣٤، الرياض، ١. ط، الصيام ومفطراته

  .حممد أديب صالح،

 .١٩٩٣، املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي

 .مصطفى بشري ،الطرابليس

بني انضباط السابقني واضطراب  منهج البحث و الفتوى يف الفقه اإلسالمي

 . م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ١. ن، طاألرد  –دار الفتح، عامن ، املعارصين

 . عبد الرحيم، عمر

خمطوط بجامعة امللك سعود، فقه املاهب اإلسالمية، فقه الشافعي، ، فتاوى البرصي

 .١٨٥١برقم 

 . أبو احلسني حيي بن أيب اخلري اليمني ،العمراين

 –قاسم حممد النوري، دار املنهاج، جدة : حتقيق ، يف مذهب اإلمام الشافعي البيان

 .م٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١، ١. دية، طالسعو

 . أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر احلافظ ابن حجر العسقالين،

 .عبد الكريم الكندري، دار ابن حزم. د: حتقيق ، بمعايل ابن إدريس توايل التأسيس

  .الرشيف حاتم بن عارف ،العوين

هـ، ١٤٢١، ، دار عامل الفوائد، الطبعة األوىلخالصة التأصيل لعلم اجلرح والتعديل

 .مكة املكرمة

  .حممد تقي، العثامين

 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢باكستان،  –مكتبة معارف القرآن، كراتيش أصول اإلفتاء وأدبه، 



٢٨٦ 
 

 

  .العطار

 .م، بريوت١٩٩٩دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، . حاشية العطار عىل مجع اجلوامع

 .القايض، عياض

طبعة وزارة األوقاف  ،ة أعالم مذهب مالكوتقريب املسالك ملعرف ترتيب املدارك

 .ت. املغربية، د

  .يوسف، عبد الرزاق

 .هـ١٣٧٧طبع بمرص، ، الشيخ عيسى منونعلم من أعالم اإلسالم حياة 

  .حممد حممد أبو حامد ،الغزايل

مسلم حممد الدورسي، منشور جملة اجلمعية الفقهية . د: حتقيق ، حقيقة القولني

 .لثالسعودية، العدد الثا

 .بن عيسىياسني ، حممد بن الفاداين

حتقيق ،يف نظم القواعد الفقهية رشح الفرائد البهية الفوائد اجلنّية حاشية املواهب السنية

هـ ١٤١٧، ٢. لبنان، ط –رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر اإلسالمية، بريوت : 

 .م١٩٩٦ -

 .حمي الدين عيل القره داغي،

، الصادرة عن ، جملة جممع الفقه اإلسالميور الفقه اإلسالميالبصمة الوراثية من منظ

 .رابطة العامل اإلسالمي، العدد السادس عرش

م، ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧، ٢. دار البشائر اإلسالمية، ط، فقه القضايا الطبية املعارصة

 .   لبنان –بريوت 

  .بن أمحد بن سالمة أمحد، القليويب



٢٨٧ 
 

  )ط. د) (بريوت-لبنان(، دار الفكر  رشح املنهاجحاشية القليويب عىل رشح املحيل عىل

 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥بدون، . ، ط هـ  ١٣١٥   

 . اليافعي، عبد الفتاح بن صالح القديس

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١.لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، بريوت ، التمذهب

 . مسفر عيل ،القحطاين

التأصيلية تطبيقية، رسالة  دراسة األحكام الفقهية للنوازل املعارصة منهج االستخراج

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١املاجستري بجامعة أم القرى، 

 .قلعة جي

 .، جملة الدراسات اإلسالمية بديبمنهج املعاجلة القضايا املعارصة

 .، أكرم يوسف عمرالقواسمي

 .م٢٠٠٣، ١. دار النفائس، ط ،املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي

 . ، أبو بكر بن أمحدقايض شبهة

، ١. بريوت، ط –عبد العليم خلن، عامل الكتب، لبنان . د: حتقيق  ،ت الشافعيةطبقا

  .م١٩٨٧ -هـ    ١٤٠٧

 .شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس املرصي املالكي ،القرايف

أمحد ّرساج، دار . د. عيل مجعة و أ. د. أ: دراسة وحتقيق ، الفروقأنوار الربوق يف أنواء 

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١. السالم، القاهرة، ط

عبد الفتاح أبو غدة،  دار السالم، : ، حققه اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠القاهرة، الطبعة اخلامسة، 

    .الكردي، حممد سليامن



٢٨٨ 
 

، دار الفاروق، الطبعة األوىل، الفوائد املدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية

 .م٢٠٠٩

 . د اهللا بن سعيد عباديعب ،اللحجي

إندونيسيا،  –مكتبة اهلداية، سورابايا  ،لطالب املدرسة الصولتية إيضاح القواعد الفقهية

 .هـ١٤١٠، ٣. ط

   . عرفات عبد الرمحن ،املقدي

 - هـ ١٤٣٥، ١. دار الضياء، الكويت،  ط، بام خفي من مصطلح املنهاج تبرصة املحتاج

 . م٢٠١٤

  .ثقايف فالكلعبد البصري ال املليباري،

 .م٢٠١١، دار العلم والدعوة، الطبعة الثانية، تصوير املطلب يف التعبري باملذهب

  .عبد الرمحن بن حممد بن حسني املشهور،

ويلحق به إثمد  ،يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلامء املتأخرين بغية املسرتشدين

ية تلخيص املراد من فتاوى العينني يف بعض اختالف الشيخني للشيخ عيل باصربين وغا

 . جدة، إندونيسيا –ابن زياد، احلرمني، سنقافورة 

  .املالكي سنيح عيل حممد، املكي

: تقديم وتعليق وترتيب ، من جيوز له أن يفتي ومن ال جيوز أن يفتي ضوابط الفتوى

 . اسكندرية –جمدي عبد الغنى، دار الفرقان، باكوس 

 . ، حممود إسامعيلمشعل

مرص،  –، القاهرة ١. دار السالم، ط، ف الفقهي يف القواعد املختلف فيهاأثر اخلال

 .م٢٠٠٧

 



٢٨٩ 
 

  .حممد حسنني خملوف،

، مصطفى البايب احللبي وأوالده، الطبعة الثانية، بلوغ السول يف مدخل علم األصول

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٣

 . حممد إبراهيم بن إسحاق السلمي املناوي،

أبو معاذ حممد بن عبد احلي : حتقيق  ،ملجتهد واحد وتعارض القولني فرائد الفوائد

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١. مرص، ط –عوينة املرصي، مكتبة السنة، القاهرة 

  .، حممد طارق هشامةمغربيّ 

 ،دراسة عن أهم مصطلحاته وأشهر مصنفاته ومراتب الرتجيح فيه املذهب الشافعي

 .م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢، ١. مطبعة الفاروق، ط

   . احلطاببو عبد اهللا حممد حممد املشهور باملغريب، أ

 .م١٩٩٥، ١. دار الكتب العلمية، ط ،برشح خمترص خليل مواهب اجلليل

  .أمحد بن حممد الفيومي املقري،

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١.القاهرة، ط –دار احلديث، مرص ، املصباح املنري

  .حممد عبد الرؤوف املناوي،

حممد رضوان الداية، دار الفكر املعارص . د: يق ، حتقالتوقيف عىل مهامت التعاريف

 .هـ ١٤١٠، ١. ط ،)دمشق - سوريا(

  .مصلح بن عبد احلي النجار،

 - ، مكتبة الرشد نارشون، السعوديةمستجدات طبية معارصة من منظور فقهي

 .م ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦، ١الرياض، ط

حممود مطرجي، دار . د: ، حتقيقرشح املهذب املجموع. حمي الدين حيي بن رشف ،النووي

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١. لبنان، ط –الفكر، بريوت 



٢٩٠ 
 

رشكة العلامء بمساعدة : ، اعتنى هتذيب األسامء واللغات________________  ____

 . ت. ط. بريوت، د  –دار الكتب العلمية، لبنان : إدارة الطباعة املنريية، تصوير 

زهري : سالمي، إرشاف ، املكتب اإلروضة الطالبني____________________

 .م، لبنان١٩٩١الشاويش، الطبعة الثالثة، 

. د: حتقيق ، يف مناسك احلج والعمرة لإلمام النووي حاشية اإليضاح .ابن حجراهليتمي، أمحد 

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ٢. عبد املنعم إبراهيم، مكتبة ابن املصطفى الباز، ط

هـ، ١٣٠٨عة امليمنية، القاهرة، مرص، ، املطبالفتاوى الفقهية الكربى_________  ____

 .ه١٤٠٣بريوت، -دار الفكر لبنان: تصوير 

 .مطبوع، بدون سنة، اإلعالم بقواطع اإلسالم_________  ____

 ١٣١٥)ط. د) (القاهرة - مرص(امليمنية . ط .حتفة املحتاج رشح املنهاج_________  ____

 .)وتبري –لبنان (دار إحياء الرتاث العريب، : هـ، تصوير 

 . حممد حسن، هيتوا

 ١٤٠٩،  ١.لبنان، ط -مؤسسة  الرسالة، بريوت، االجتهاد وطبقات جمتهدي الشافعية

 .م ١٩٨٨هـ، 

 . ، حممد الطيباليوسف

، مكتبة دار احلديثة، وذكر بعض علامئهم وكتبهم واصطالحهم املذهب عند الشافعية

 . م٢٠٠٠، ١. ط

 

 

 

 




