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  المراجع والمصادرقائمة 

  

  القرآن الكرمي

  .دار الفكر. فتح القدير. بدون تاريخ .حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام

: القاهرة. بداية ا�تهد و�اية املقتصد. هـ 1425. حممد بن أمحد، ابن رشد

  .دار احلديث

رد =  بن عابدينحاشية ا. هـ 1412 .حممد أمني بن عمر، بن عابدينا

  .دار الفكر: بريوت .احملتار على الدر املختار

 دار الفكر. معجم مقاييس اللغة. هـ  1399. أمحد بن فارس، ن فارساب

دار . الكايف يف فقه اإلمام أمحد. هـ 1414 .عبد اهللا بن أمحد، بن قدامةا

  .الكتب العلمية

  .مكتبة القاهرة :القاهرة .املغين. هـ 1388. عبد اهللا بن أمحد، دامةبن قا

دار طيبة  .تفسري القرآن العظيم .هـ 1420 .ن كثري، إمساعيل بن عمراب

  .للنشر والتوزيع

  .دار الرسالة العاملية. سنن ابن ماجه .ه 1430 .حممد بن يزيد، ابن ماجة

دار : بريوت. لسان العرب .ه 1414 .حممد بن مكرم بن على، ابن منظور

  .صادر
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. البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بدون تاريخ. زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيم

  .دار الكتاب اإلسالمي

  .دار الفكر :دمشق. القاموس الفقهي. هـ 1308. سعدي، أبو حبيب

دار الرسالة . سنن أيب داود. ه 1430 .سليمان بن األشعث، أبو داود

  .العاملية

مؤسسة . مسند اإلمام أمحد بن حنبل .ه 1421 .أمحد بن حممد بن حنبل

  .الرسالة

اجلامع املسند =  صحيح البخاري. هـ 1422 .حممد بن إمساعيل، البخاري

دار  :مصر. الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

  .طوق النجاة

  .الكتب عامل. دقائق أويل النهى .هـ 1414 .يونس بن البهوتى، منصور

. كشاف القناع عن منت اإلقناع. بدون التاريخ. منصور بن يونس، البهوتى

  .دار الكتب العلمية

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل .هـ 1418 .عبد اهللا بن عمر، البيضاوي

  .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت

. املعونة على مذهب عامل املدينة. بدون تاريخ. عبد الوهاب بن علي، الثعليب

  .املكتبة التجارية: مكة املكرمة
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معامل أصول الفقه عند أهل السنة . هـ 1427 .حممد بن حسني، اجليزاين

   دار ابن اجلوزي .واجلماعة

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن . بدون تاريخ. موسى بن أمحد، احلجاوي

  .دار املعرفة: بريوت. حنبل

كفاية األخيار يف حل غاية . م 1994 .بكر بن حممدأبو ، احلصين

  .دار اخلري: دمشق. اإلختصار

دار : بريوت. شرح خمتصر خليل. بدون تاريخ .حممد بن عبد اهللا، اخلرشي

  .للطباعة الفكر

منت اخلرقى على مذهب ايب عبد اهللا . هـ 1413 .عمر بن احلسني، اخلرقي

  .للرتاثدار الصحابة . أمحد بن حنبل الشيباين

. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. بدون تاريخ .حممد بن أمحد، الدسوقي

  .دار الفكر

 - نارس. مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. عبيد اهللا بن حممد، الرمحاين

  .إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء: اهلند

شرح غاية مطالب أويل النهى يف . ه 1415 .مصطفى بن سعد، الرحيباىن

  .املكتب اإلسالمي. املنتهى

. الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي. ه 1427 .حممد مصطفى، الزحيلي

  .دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع: سوريا –دمشق 
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 -سورية . الفقه اإلسالمي وأدلته. بدون تاريخ .وهبة بن مصطفى، الزحيِلي

  .دار الفكر، دمشق

دار . البحر احمليط يف أصول الفقه. هـ 1414 .حممد بن عبد اهللا، الزركشي

  .الكتيب

  .دار املعرفة :بريوت. املبسوط. هـ 1414 .حممد بن أمحد، السرخسي

أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه . هـ 1426 .عياض بن نامي، السلمي

  .دار التدمرية: الرياض. جهله

. أيب شجاعاإلقناع يف حل ألفاظ  .بدون تاريخ. حممد بن أمحد، الشربيين

  .دار الفكر: بريوت

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  .هـ 1415 .حممد بن أمحد، الشربيين

  .دار الكتب العلمية. املنهاج

  املكتبة العصرية. مراقي الفالح .هـ 1425. حسن بن عمار، الشرنباليل

  .دار ابن كثري: بريوت. فتح القدير .ه 1414 .حممد بن علي، الشوكاين

دار . املهذب يف فقة اإلمام الشافعي. بدون تاريخ. إبراهيم بن علي، ازيالشري 

  .الكتب العلمية

بلغة السالك =  حاشية الصاوي .بدون تاريخ .أمحد بن حممد، الصاوي

  .دار املعارف. ألقرب املسالك
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مؤسسة . جامع البيان يف تأويل القرآن. هـ 1420 .حممد بن جرير، الطربي

  .الرسالة

دار . التاج واإلكليل ملختصر خليل. هـ 1416 .حممد بن يوسف، العبدري

  .الكتب العلمية

بنك  - دار امليمان . نوازل الزكاة. هــ 1429. الغفيلي، عبد اهللا ين منصور

  .البالد

مصرف ويف سبيل اهللا بني العموم . هـ 1437. الفنيسان، سعود بن عبد اهللا

  .أثناء النشرمكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض. واخلصوص

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت. الذخرية. م 1994 .أمحد بن إدريس، القرايف

  .مؤسسة الرسالة. فقه الزكاة. هــ 1393. القرضاوي، يوسف

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه . هـ 1408 .حممد بن أمحد، القرطيب

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت. والتعليل ملسائل املستخرجة

. معجم لغة الفقهاء. هـ 1408 .حامد صادق، قنييب، حممد رواس، قلعجي

  .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

بدائع الصنائع يف ترتيب . هـ 1406 .أبو بكر بن مسعود، الكاساين

  .دار الكتب العلمية. الشرائع

  .العلمية الكتب دار. املدونة. ه 1415 .أنس بن مالك، مالك
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احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام . هـ 1419 .بن حممد علي، املاوردي

  .دار الكتب العلمية: بريوت. الشافعي

جممع . الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة. هـ 1424 .جمموعة من املؤلفني

  .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

جممع امللك  :السعودية. ه 1430. التفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري

   فهد لطباعة املصحف الشريف

مكتب : حلب. ا�تىب من السنن. ه 1406 .أمحد بن شعيب، النسائي

  .املطبوعات اإلسالمية

دار : بريوت. ا�موع شرح املهذب. بدون تاريخ. حيىي بن شرف، النووي

  .الفكر

: بريوت. روضة الطالبني وعمدة املفتني. هـ 1412 .حيىي بن شرف، النووي

  .ملكتب اإلسالميا

. هـ 1427 - 1404 .الكويتبوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

طبع ؛ مطابع دار الصفوة: مصر؛ دارالسالسل: الكويت. املوسوعة الفقهية الكويتية

  .الوزارة
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